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คู่่�มืือการสืืบค้้น
1

วิิธีที่
ี ่�ฉัันจะค้้นพบเนื้้� อหาผ่่านการ
สืืบค้้น
คุุณสามารถสืืบค้้นเนื้้� อหาตามประเภท: journals,
books, case studies และ Expert Briefings
1. เลืือก “Browse our content” (สืืบค้้นเนื้้� อหา
ของเรา) ที่่�ด้้านบนสุุดของหน้้าแล้้วเลืือกประเภท
เนื้้� อหาที่่�ต้้องการ

คู่่�มืือการสืืบค้้น
สืืบค้้นวารสารและหนัั งสืือ
emerald.com/insight/browse/publications
พื้้�นที่่�สืืบค้้นวารสารและหนัั งสืือประกอบด้้วยเลขปีีของวารสารและหนัั งสืือทั้้�งหมด เนื้้� อหาทั้้�งหมดที่่�แสดงบนหน้้าจะจััดเรีียงตามตััวอัักษรโดยอััตโนมััติเิ ป็็นค่่าเริ่่�มต้้น

การสืืบค้้นวารสารและหนัั งสืือ ตััวกรองและการค้้นหาภายใน
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1. ค้้นหาวารสารและหนัั งสืือโดยป้้อน ชื่�อ
่ เรื่่�องที่่�เจาะจงหรืือ
คำำ�ที่่�อาจปรากฏในชื่่�อเรื่่�อง
2. เห็็นจำำ�นวนชื่่�อเรื่่�องที่่�มีีให้้สืืบค้้นทัันทีี
3. A
 pplied filters (ใช้้ตััวกรอง) จะสามารถล้้างข้้อมููลทีีละ
รายการหรืือ เลืือก “Clear all” (ล้้างข้้อมููลทั้้�งหมด)
4. เลืือกชื่่�อเรื่่�องหรืือปุ่่�มเพื่่�อดููเนื้้� อหาทั้้�งหมด ภายในวารสาร
หรืือหนัั งสืือแต่่ละเล่่ม
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5. กรองเนื้้� อหาอย่่างละเอีียดขึ้้�นตามชื่�อ
่ ของเรื่่�อง โดยใช้้ตััว
กรอง A-Z
6. กรองเนื้้� อหาตามจุุดมุ่่�งเน้้ นของหััวข้้อโดยใช้้ ตััวกรอง
หััวข้้อสามระดัับชั้้�น รายการดรอปดาวน์์ “Subjects”
(หััวข้้อ) จะแสดงแขวงวิิชาของหััวข้้ออย่า่ งกว้้างๆ และ
“Subcategories” (หมวดหมู่่�ย่่อย) จะประกอบด้้วยสาขาที่่�
เฉพาะเจาะจงภายในหััวข้้อนั้้ �น
7. กรองประเภทการตีีพิม
ิ พ์์โดยเลืือก “Journals” หรืือ
“Books”
8. หมวดหมู่่�หััวข้้อจะเกี่่�ยวพัันกัับชื่�อ
่ เรื่่�องแต่่ละชื่�อ
่ ดัังนั้้�นจึึง
สามารถเลืือกตััวกรองจากที่่�นี่่� ได้้เช่่นกััน
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คู่่�มืือการสืืบค้้น
หน้้าสารบััญของวารสาร (TOC)
1. หลัังจากลงชื่่�อเข้้าใช้้โปรไฟล์์ผู้้�ใช้้ของคุุณแล้้ว
คุุณสามารถสมััครรัับการแจ้้งเตืือนเนื้้� อหา
(อีีเมล) สำำ�หรับ
ั ชื่่�อวารสารที่่�เลืือกได้้
2. ตั้้�งค่่าฟีีด RSS สำำ�หรับ
ั วารสารที่่�เลืือกจากหน้้า
นี้้�
3. ป้้อนคำำ�หรืือวลีีเพื่่�อค้้นหา เนื้้� อหาภายใน
วารสารนี้้�
4. ดููเนื้้� อหา EarlyCite (ก่่อนการตีีพิม
ิ พ์์) (เผย
แพร่่ล่่วงหน้้า)

1
3
4

5. ประเด็็น Open Access (เข้้าถึึงได้้อิส
ิ ระ) จะ
ระบุุ ด้้วยสััญลัักษณ์์ แม่่กุุญแจ
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6. หน้้า TOC ของวารสารจะแสดงเนื้้� อหา ปีีที่่�
พิิมพ์์และฉบัับทั้้�งหมดเรีียงตามวัันที่่�
7. จะมีีการเน้้ น Special Issues (ฉบัับพิิเศษ) ไว้้
ในรายการฉบัับของปีีพิม
ิ พ์์แต่่ละปีี
8. ข้้อมููลการตีีพิม
ิ พ์์ (ISSN, วัันที่่�ล่่าสุุด ของ
เนื้้� อหา, สถานะ OpenAccess, บรรณาธิิการ
และลิิงก์์ไปยัังข้้อมููลเพิ่่�มเติิม) สามารถพบได้้
ที่่�ด้้านขวาของหน้้า
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คู่่�มืือการสืืบค้้น

หน้้าสารบััญของหนัั งสืือ (TOC)
1. เรื่่�องย่่อจะนำำ�เสนอข้้อมููลโดยสรุุ ปของทั้้�งเรื่่�อง
2. ดาวน์์ โหลดหลายบท (PDF) โดยเลืือกช่่องที่่�
เกี่่�ยวข้้องแล้้วคลิิกที่่� ลิิงก์์ “download”
ดาวน์์ โหลด
3. คลิิกชื่่�อบทเพื่่�อดููเนื้้� อหา ใน HTML
4. เลืือกลููกศรชี้้�ลงเพื่่�อดููรููปแบบ เอกสารอื่่�นๆ และ
รายละเอีียดในบท
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5. หน้้า TOC ของหนัั งสืือจะแสดงเป็็นระดัับจำำ�นวน
และจะแสดงบททุุกบทที่่�สามารถดููได้้
6. สำำ�หรับ
ั ลำำ�ดัับและชุุด คุุณสามารถดูู จำำ�นวน
ทั้้�งหมดที่่�ให้้บริิการโดยเลืือก ชื่�อ
่ เรื่่�อง
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คู่่�มืือการสืืบค้้น

หน้้าสารบััญของหนัั งสืือ (TOC)
ต่่อ...
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7. จากหน้้าหลัักของชุุดและลำำ�ดัับ คุุณสามารถเข้้า
ถึึงจำำ�นวนทั้้�งหมดได้้อย่า่ งง่่ายๆ โดยเริ่่�มจาก
ล่่าสุุด
8. เลืือกแถบ “Recent chapters” (บทล่่าสุุด) เพื่่�อ
เข้้าถึึงบทล่่าสุุดที่่�เผยแพร่่ทัันทีี
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9. หลัังจากลงชื่่�อเข้้าใช้้โปรไฟล์์ผู้้�ใช้้ของคุุณแล้้ว
คุุณสามารถสมััครรัับการแจ้้งเตืือนเนื้้� อหา
(อีีเมล) สำำ�หรับ
ั ชื่่�อชุุดหนัังสืือที่่�เลืือกได้้
10. ข้้อมููลการตีีพิม
ิ พ์์ (DOI, ISSN, วัันที่่�ล่่าสุุดของ
เนื้้� อหาออนไลน์์ และบรรณาธิิการ) สามารถพบ
ได้้ที่่�ด้้านขวาของหน้้า
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คู่่�มืือการสืืบค้้น

สืืบค้้นกรณีี ศึึกษา
emerald.com/insight/content/case-studies
คุุณสามารถสืืบค้้นเนื้้� อหากรณีี ศึึกษาทั้้�งหมดได้้ใน
ที่้้��เดีียว หรืือตามคอลเลกชัันของเนื้้� อหานั้้�นๆ โดย
ทั้้�งสองกรณีี คุุณสามารถใช้้ตััวกรองต่่างๆ เพื่่�อ
กรองผลการค้้นหาให้้ละเอีียดขึ้้�น

สืืบค้้นกรณีี ศึึกษาทั้้�งหมด ตััวกรองและการค้้นหาภายใน
1. เลืือก “View all case studies” (ดููกรณีี ศึึกษา
ทั้้�งหมด) เพื่่�อดููเนื้้� อหากรณีี ทั้้ง� หมดที่่�มีีให้้บริิการ
โดยเรีียงตามวัันที่่� (ใหม่่สุุดก่่อน)
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คู่่�มืือการสืืบค้้น
สืืบค้้นกรณีี ศึึกษาทั้้�งหมด – ตััวกรองและการ
ค้้นหาภายใน
ต่่อ...
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1. Show (แสดง) – หากคุุณได้้รับ
ั สิิทธิ์์อย่
� า่ งถููกต้้อง คุุณสามารถเลืือกดูู
เฉพาะเนื้้� อหาที่่�คุุณมีีสิิทธิ์์เ� ข้้าถึึงได้้ หากคุุณเป็็นคณะอาจารย์์และ
ต้้องการใช้้บัันทึึกการสอน คุุณสามารถกรองกรณีี ที่่�มีีบัันทึึกการสอน
ได้้
2. Case length (ความยาวของกรณีี ) – กรองผลการค้้นหาตามความ
ยาวของกรณีี ศึึกษา
3. S
 ubject (วิิชา) – คุุณสามารถจำำ�กััดผลการค้้นหาตามวิิชาที่่�มุ่่�งเน้้ น
ได้้ โดยสามารถเลืือกได้้หลายรายการ
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4. Country (ประเทศ) – สิ่่�งนี้้� จะแสดงการมุ่่�งเน้้ นตามภููมิิภาคของ
เนื้้� อหา
5. L
 anguage (ภาษา) – คุุณสามารถเลืือกดููเฉพาะกรณีี ศึึกษาเป็็น
ภาษาสเปนได้้
6. D
 ate (วัันที่่�) – สิ่่�งนี้้� จะช่่วยให้้คุุณดููเนื้้� อหาล่่าสุุดได้้ทัันทีี โดยเลืือก
เดืือน แต่่ต้้องจำำ�กััดดเนื้้� อหา ตามปีีด้้วย
7. Case provider – ดููเนื้้� อหาตามคอลเลกชััน
8. ค้้นหากรณีี ศึึกษาโดยป้้อนคำำ�หรืือวลีีลงในช่่องค้้นหา
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คู่่�มืือการสืืบค้้น

สืืบค้้นกรณีี ตามคอลเลกชััน
สามารถเข้้าถึึงกรณีี ศึึกษาใน Emerald Insight ได้้
ผ่่านคอลเลกชัันของ Emerald และพัันธมิิตรที่่�ได้้
รัับอนุุญาตต่่างๆ
1. ดููเฉพาะเนื้้� อหากรณีี ศึึกษาตามคอลเลกชัันของ
Emerald เท่่านั้้�น
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2. ดููเฉพาะเนื้้� อหากรณีี ศึึกษาตามคอลเลกชัันของ
พัันธมิิตรที่่�ได้้รับ
ั อนุุญาตเท่่านั้้�น เมื่่� อคุุณเลืือก
คอลเลกชัันใดคอลเลกชัันหนึ่่� ง ระบบจะแสดง
เฉพาะเนื้้� อหาสำำ�หรับ
ั คอลเลกชัันนั้้�นๆ โดย
อััตโนมััติิเรีียงตามวัันที่่� (ใหม่่สุุดก่่อน) สามารถ
ใช้้ตััวกรองและฟัังก์์ชัน
ั การค้้นหาภายในที่่�ด้้าน
บนเพื่่�อกรองเนื้้� อหาเพิ่่�มเติิมให้้ละเอีียดขึ้้�น
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คู่่�มืือการสืืบค้้น

สืืบค้้น Expert Briefings
(ข้้อสรุุ ปจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ)
emerald.com/insight/content/briefings

สืืบค้้น Expert Briefings (ข้้อ
สรุุ ปจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ) ล่่าสุุ ด

2
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1. หากลงชื่่�อเข้้าใช้้โปรไฟล์์ผู้้�ใช้้ของคุุณแล้้ว คุุณ
สามารถสมััครรัับอีีเมลแจ้้งเตืือน Expert Daily
Briefing (ข้้อสรุุ ปจากผู้้�เชีียวชาญรายวััน) โดย
คลิิกที่่�ปุ่่�ม subscribe (สมััคร)
2. ด้้วยข้้อสรุุ ปใหม่่ที่่�เผยแพร่่ทุุกวััน คุุณสามารถดูู
ข้้อสรุุ ปล่่าสุุดในหน้้านี้้� คลิิกที่่�ชื่�อ
่ ไฮเปอร์์ลิิงก์์หรืือ
ลิิงก์์ที่่�ด้้านล่่าง เพื่่�อดููข้อ
้ สรุุ ปแต่่ละรายการ

สืืบค้้นและกรอง Expert
Briefings (ข้้อสรุุ ปจากผู้้�
เชี่่�ยวชาญ) ทั้้�งหมด
3. คลิิกปุ่่�มเพื่่�อดููคอลเลกชััน Expert Briefings (ข้้อ
สรุุ ปจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ) ทั้้�งหมดเรีียงตามวัันที่่�
(ใหม่่สุุดก่่อน)
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คู่่�มืือการสืืบค้้น

สืืบค้้นและกรอง Expert
Briefings (ข้้อสรุุ ปจากผู้้�
เชี่่�ยวชาญ) ทั้้�งหมด
ต่่อ...
หลัังจากเลืือกปุ่่�มเพื่่�อดูู Expert Briefings (ข้้อสรุุ ป
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ) ทั้้�งหมดแล้้ว คุุณสามารถกรอง
เนื้้� อหาให้้ละเอีียดขึ้้�นได้้โดยใช้้ตััวกรองทางด้้านขวา
ของหน้้า
1. Access (เข้้าถึึง) – ตราบเท่่าที่่�คุุณได้้รับ
ั สิิทธิ์์�
คุุณสามารถจำำ�กััดเนื้้� อหาที่่�จะแสดงให้้ขึ้�น
้ มา
เฉพาะที่่�คุุณมีีสิิทธิ์์เ� ข้้าถึึงได้้เท่่านั้้�น

1

2

3

2. Year (ปีี) – กรองตามวัันที่่�ที่่�ตีีพิม
ิ พ์์
3. C
 ontent type (ประเภทเนื้้� อหา) – จำำ�กััดผลการ
ค้้นหาตามประเภทของข้้อสรุุ ป
4. Country (ประเทศ) –
Yคุุณสามารถเลืือกประเทศจากรายการ A-Z เพื่่�
อกรองการมุ่่�งเน้้ นตามภููมิิภาคของเนื้้� อหา
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หากคุุณมีีปััญหาในการเข้้าถึึงเนื้้� อหาบน
insight โปรดติิดต่่อผู้้�บริิหารห้้องสมุุดของ
คุุณ

คู่่�มืือการใช้้งาน Insight

หากต้้องการดููคู่่�มืือการใช้้งานทั้้�งหมดสำำ�หรัับ emerald.com/insight ให้้ไปที่่�:
emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight
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