แฟ้มส่ วนบุคคลของข้ าพเจ้ า (My Profile)
พิน้ ที่น้ ีเป็ นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ท่านสามารถบันทึกผลการสื บค้น, เก็บข้อมูล,
ลงทะเบียนสำหรับจดหมาย ข่าวและสร้างรายชื่อที่หมายไว้ (Marked List)
ซึ่งสามารถบันทึก พิมพ์ หรื อนำไปใช้ในเครื่ องมือช่วยจัด ทำบรรณานุกรมต่อไปได้

สาขาวิชาที่ Emerald ครอบคลุม
ท่านสามารถเข้าไปดูรายชือ่ วารสารแต่ละสาขาวิชาได้หลากหลายในฐานข้อมูล Emerald
ทีจ่ ะตรงกับทีท่ า่ นต้องการ
ตัวอย่างเช่น:
สาขาวิชาที่ Emerald ครอบคลุม:
• การเงินและการบัญชี
• ระบบกลไกอัตโนมัติข้ นั สูง
• กฏหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
• คณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์
• เศรษฐศาสตร์
• การศึกษา
• การผลิตและการบรรจุภณั ฑ์อิเล็กทรอนิกส์
• บริ ษทั และนวัตกรรม
• การดูแลสุ ขภาพ
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์
• อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล
• การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู ้
• ธุรกิจระหว่างประเทศ
• การเรี ยนรู ้และพัฒนาการ
• บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ
• ศาสตร์การจัดการ
• คุณภาพการจัดการ
• การตลาด
• วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
• การปฏิบตั ิการและการจัดการด้านโลจิสติกส์
• การจัดองค์กร
• การจัดการและประเมินผล
• การเมืองและนโยบาย
• อสังหาริ มทรัพย์
• สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
• ยุทธศาสตร์
• การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ถาม – ข้ าพเจ้ าจะเข้ าไปทีเ่ ว็บไซต์ Emerald จากบ้ านและจากมหาวิทยาลัยอย่ างไร?
ตอบ – การเข้าจากที่บา้ น กรุ ณาสอบถามจากบรรณารักษ์ ซึ่งจะอธิบายวิธีแก่ท่านได้
สำหรับการเข้าใช้ในมหาวิทยาลัย ไปที่ www.emeraldinsight.com
ถาม – การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒคิ อื อะไร (Peer Review)?
ตอบ - การตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิคือกระบวนการที่บทความถูกตรวจสอบโดย
นักวิจยั ท่านอื่นๆก่อนที่จะนำบทความลงตีพิมพ์ กระบวนการนี้ทำให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่าบทความนั้นมีคุณภาพสูงสุ ด
ถาม – Emerald EarlyCite คืออะไร?
ตอบ – EarlyCite คือ บริ การออนไลน์สำหรับบทความก่อนการตีพิมพ์ของ Emerald
ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าถึงบทความต่างๆ ก่อนการตีพิมพ์อย่างเป็ นทางการ
ถาม - Emerald Backfiles คืออะไร?
ตอบ – บทความในรูปแบบ PDF จำนวน 68,000 บทความทีส่ ามารถค้นหาได้จาก
วารสารต่างๆ กว่า 120 วารสาร ซึ่งประกอบด้วยบทความตั้งแต่เล่มที่ 1 ฉบับที่ 1
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมไปที่
www.emeraldinsight.com/backfiles
ถาม –ชุดหนังสื อออนไลน์ ของ Emerald คืออะไร?
ตอบ – เรามีชุดหนังสื อออนไลน์อยูส่ องชุด ชุดแรกอยูใ่ นสาขาธุรกิจ
การบริ หารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ซ่ ึงเป็ นแนวทางของ Emerald
ชุดที่สองอยูใ่ นสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา
ทางด้านจิตวิทยา การศึกษา และบรรณารักษ์ศาสตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่
www.emeraldinsight.com/ebookseries
ถาม –ข้ าพเจ้ าจะ ต้ องทำอย่ างไรถ้ าข้ าพเจ้ ามีความจำเป็ นทีจ่ ะต้ องใช้ เครื่องมือ
ซอฟท์ แวร์ สำหรับการพิมพ์ และการจัดเอกสารอ้ างอิง?
ตอบ – ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ ASCII จากรายการทีม่ ี
การทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เอาไว้ใน “My Profile”
บริการสำหรับลูกค้ า
หากท่านต้องการข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ แผนกบริ การลูกค้าของสำนักพิมพ์
Emerald ได้ท:่ี
support@emeraldinsight.com
คำแนะนำ – ข้อมูลที่ไม่ผา่ นการตรวจสอบอาจจะมีผลต่อคุณภาพของงานเขียน
หรื องานวิจยั ของท่าน ขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์เพื่อจะได้ทราบแหล่งข้อมูล
ที่ดีที่สุดสำหรับสาขาวิชาของท่าน ห้องสมุดได้จดั หาทรัพยากรสารสนเทศที่มี
คุณภาพสูงมาไว้บริ การ เช่น Emerald โปรดใช้มนั ให้คุม้ ค่า!
ที่อยู:่ Emerald Customer Support,
Emerald Group Publishing Limited,
Howard House, Wagon Lane,
Bingley BD16 1WA, United Kingdom.

Emerald
คำแนะนำการใช้งานทีละขั้นตอน
ขณะนี้ Emerald ได้เปิ ดให้บริ การการเข้าถึงวารสาร
และชุดหนังสื อออนไลน์ดว้ ยหน้าฐานเดียว!
เข้าใช้งานฐานข้อมูล Emerald Management eJournals, Backfiles
และชุดหนังสื อออนไลน์ได้โดยผ่าน
www.emeraldinsight.com

ทีอ่ ยู่: + 44 (0) 1274 785278
Fax: + 44 (0) 1274 785204

งานวิจยั ที่ท่านใช้ได้

วิธีการสื บค้ นอย่ างรวดเร็ว (Quick Search)

วิธีการสื บค้ นขั้นสู ง (Advanced Search)

วิธีการสื บค้ นแบบไล่ เรียงชื่อและสาขาวิชา (Browse)

เริ่ มการสื บค้นฐานข้อมูล Emerald เพียงแค่ใส่ คำหรื อวลีที่อธิบายหัวข้อที่ท่านสนใจ
ได้ดีที่สุดและเลือกประเภทของเนื้อหาเพื่อระบุวา่ เนื้อหาประเภทใดที่ท่านต้องการหา
และคลิกคำว่าสื บค้น (Search)
1. ใส่ คำที่ตอ้ งการสื บค้นในช่อง “Search For”
2. หากเป็ นวลี (เช่น supply chain management) ให้เลือก “Phrase” เพื่อจะได้
ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงมากที่สุด
3. เลือกประเภทของเนื้อหา เพื่อสื บค้นได้แก่ เนื้อหาทั้งหมด หนังสื อออนไลน์
วารสารออนไลน์ หรื อหน้าเว็บไซต์อื่นๆ
4. หากไม่ตอ้ งการข้อมูลทีเ่ ป็ น Earlycite และ Backfiles ให้เอาเครื่องหมายทีช่ อ่ งนั้นๆ
ออกไป

ใช้ “การสื บค้นขั้นสูง” สำหรับการกรองผลการสื บค้น เช่น ท่านต้องการสื บค้นบท
ความใดบทความหนึ่งโดยเฉพาะแต่ไม่แน่ใจชื่อที่ถกู ต้องขอบทความที่ตอ้ งการ
สื บค้น ท่านอาจใส่ ชื่อผูเ้ ขียนบทความในช่อง “ผูเ้ ขียน” พร้อมกับคำบางคำใน
“ชื่อบทความ”
หากท่านใช้คำค้นมากกว่าหนึ่งวลี ท่านสามารถใช้คำเชื่อม (“และ” “หรื อ” หรื อ
“ไม่รวม”) เพื่อระบุคำที่ตอ้ งการในบทความทุกคำที่ใช้คน้ เมื่อใช้คำว่า “และ”
คำใดคำหนึ่งก็ได้ในแต่ละบทความเมื่อใช้ “หรื อ” หรื อหาทความที่มีคำหนึ่งคำ
แต่ไม่รวมคำอีกคำหนึ่งก็ใช้ “ไม่รวม”
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจำกัดประเภทของบทความ และ/หรื อ
ปี ที่บทความตีพิมพ์ในการสื บค้น
โดยการใช้แถบรายการซึ่งสามารถพบได้ที่ดา้ นบน ท่านสามารถจำกัดประเภทของ
เนื้อหาที่ท่านต้องการสื บค้น

หากท่านต้องการดูเนื้อหาของวารสารหรื อหนังสื ออนไลน์ใดโดยเฉพาะเจาะจงหรื อ
ค้นหาวารสารหรื อหนังสื ออนไลน์ในสาขาวิชาใดเป็ นการเฉพาะเจาะจง อาจใช้วธิ ี
การสื บค้นแบบไล่เรี ยงชื่อและสาขาวิชา
ท่านสามารถค้นหาวารสาร หนังสื ออนไลน์ บทวิจารณ์ และบทคัดย่อ (ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม) โดยดูจาก
• ชื่อวารสาร/หนังสื อ – ในรายชื่อวารสาร/ หนังสื ออนไลน์ของ Emerald
ทั้งฉบับปัจจุบนั และฉบับย้อนหลัง
• บทวิจารณ์/บทคัดย่อ – สามารถเลือกให้แสดงบทวิจารณ์และบทคัดย่อได้

คำแนะนำ – การเลือกวารสารที่ฉนั บอกรับ (My subscribed content) จะช่วยจำ
กัดผลการสื บค้นให้แสดงเฉพาะวารสารที่ท่านหรื อสถาบันของท่านบอกรับเป็ น
สมาชิก ทำให้ท่านสามารถอ่านวารสารฉบับเต็มได้

เมื่อท่านได้ผลการสื บค้นแล้ว ท่านสามารถเลือกที่จะเพิ่มผลการสื บค้นนั้นไปที่
“รายชื่อที่หมายไว” (Marked List) ซึ่งท่านสามารถสัง่ ให้แสดงผลบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ หรื อพิมพ์ หรื อส่ งอีเมลไปให้เพื่อนร่ วมงานได้

การสร้ าง marked list

คำแนะนำ – เมื่อสื บค้น พยายามหลีกเลี่ยง การใช้คำเดี่ยวในการสื บค้น เช่น
ต้องการสื บค้นเรื่ อง “การจัดการ” จะได้ผลลัพธ์ 52,000 บทความ และ 270,000
บทคัดย่อและบทวิจารณ์ ควรใช้คำมากกว่าหนึ่งคำในการสื บค้นเพื่อจะได้
ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการหรื อใกล้เคียงมากที่สุด

ในการสร้าง Marked List ใหเลือกประเภทเนื้อหาที่ท่านต้องการให้ปรากฎบนหน้าจอ
แสดงผลการสื บค้น เช่น บทความจาก “วารสาร” หรื อ “หนังสื อ” และ
เมื่อท่านได้เลือกเนื้อหาแล้ว ตัวเลือก Marked List จะปรากฎขึ้น ถัดจาก “Add to the
marked list” ท่านจะพบ Drop-down list ซึ่งจะประกอบด้วยรายการที่เคยใช้ก่อนหน้า
นี้ หรื อท่านสามารถสร้างรายการใหม่ได้โดยใช้ “Session Marked List” เลือกรายการ
ที่ท่านต้องการและทำเครื่ องหมายที่ช่อง Tick-box ถัดจากบทความที่ตอ้ งการเพิ่มเข้า
ไปในรายการ การตั้งชื่อให้กบั Marked list ใหม่ไปที่หน้า “Marked list” คลิก “Save”
จากนั้นให้ใส่ ชื่อสำหรับรายการใน “Create new marked list” แล้วบันทึกรายการ

