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Emerald Management ประกอบดว้ยวารสารจ านวน 92 
รายชือ่ ใน 2 สาขาวชิา คอื : 

1. การบญัช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์(Accounting Finance 
& Economics) จ านวน 39 รายชือ่ 

2. การจัดการธรุกจิ และ กลยทุธ ์(Business Management & 
Strategy) จ านวน 53 รายชือ่ 

 

โดยสามารถเขา้ใชฉ้บบัเต็ม (Full-text) ตัง้แตปี่ 1994 จนถงึปี
ปัจจบุนั  

รายละเอยีดฐานขอ้มลู 



การสบืคน้แบบรวดเร็ว (Quick Search) 

การสบืคน้แบบเพิม่เง ือ่นไข (Advanced Search) 



Quick Search 

1.พมิพค์ าคน้ลงในชอ่งใสค่ าคน้ 
2.คลกิทีปุ่่ ม Search เพือ่ท าการสบืคน้  



1. พมิพค์ าหรอืวลทีีต่อ้งการ   3. เลอืกค าเชือ่มในการสบืคน้ 

2. เลอืกเขตขอ้มลู (field) ทีต่อ้งการ  5. ชว่งของปีทีต่พีมิพ ์

4. เลอืก Only the content I have access to เพือ่สบืคน้เฉพาะรายการทีส่ถาบนั
บอกรับ หรอืเฉพาะรายการทีส่ามารถเขา้ด ูFull text ไดเ้ทา่นัน้ 

6. คลกิ Search 



Boolean Operator คอืการสรา้งเง ือ่นไขสบืคน้ 

 AND รายการผลลัพธต์อ้งปรากกฎทกุค าในเอกสารเดยีวกนั 

 OR รายการผลลัพธต์อ้งปรากกฎอยา่งนอ้ยหนึง่ค า 

 NOT รายการผลลัพธต์อ้งไมป่รากกฎค านี้ 

 

เครือ่งหมายทีช่ว่ยในการสบืคน้ (wildcards) 

* ละตัวอกัษรตัง้แต ่0 ตัวอกัษรเป็นตน้ไป ตัวอยา่งเชน่ manag* จะคน้หา  

     manage manages manager  management  

? แทนทีต่ัวอกัษรเพยีงตัวเดยีวเทา่นัน้ ตัวอยา่งเชน่ fib?? จะคน้หา fiber 
fibre   

“…..” คน้ตรงตามตัวทีพ่มิพ ์ตัวอยา่งเขน่“lung cancer” “stingless bee” 
“hard of hearing” เป็นตน้ 

  

เทคนคิการสบืคน้ 



1.คลกิทีปุ่่ ม Journals & Books  
2.คลกิทีปุ่่ ม Journals ที ่Content Type เพือ่แสดงเฉพาะรายชือ่วารสาร หรอื คลกิ
ที ่Only content I have access togเพือ่เลอืกแสดงเฉพาะรายชือ่ส ิง่พมิพเ์ฉพาะที่
ไดบ้อกรับสมาชกิไว ้หรอืสามารถเขา้ด ูFull text ได ้

การคน้แบบไลเ่รยีง (Browse) 



3. เลอืกแสดงรายชือ่วารสารล าดบัตามตวัอกัษรของชือ่วารสาร (Title) คลกิ
ตวัอกัษรเริม่ตน้ของชือ่วารสาร 

4.เลอืกแสดงรายชือ่วารสารตามหวัเรือ่ง 
(Subject) สามารถคลกิทีเ่ครือ่งหมาย + หนา้
หวัเรือ่งทีต่อ้งการ เพือ่เรยีกแสดงหวัเรือ่งยอ่ย  

การคน้แบบไลเ่รยีง (Browse) ตอ่ 



5. เลอืกแสดงรายชือ่
ส ิง่พมิพ ์โดยสามารถ
เลอืกแสดงรายชือ่ได ้
ดงันี ้ 

5.1 Content Type คอื 
ระบชุนดิของสิง่พมิพท์ี่
ตอ้งการ เชน่ เฉพาะ
วารสาร เลอืก 
Journals  

5.2 เลอืกแสดงเฉพาะชือ่
วารสารทีไ่ดส้ทิธกิาร
เขา้ด ูFull text หรอื 
วารสารทีท่างสถาบนั
บอกรับ ใหเ้ลอืก You 
have access  

5.3 คลกิทีช่ ือ่วารสารเพือ่
เขา้ดขูอ้มลูตา่งๆ  

การคน้แบบไลเ่รยีง (Browse) ตอ่ 



1. เลอืกแสดงเนือ้หาตามฉบับทีข่องวารสาร เชน่วารสารฉบับปัจจบุัน คลกิที ่
Current Issue เป็นตน้ 

2. หรอืคลกิทีต่วัเลขตามล าดบัของฉบับที ่(issue)  และปีที ่(Volume) ตอ้งการ 

รายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัวารสาร 



สารบญัวารสาร (Table of Content) 





ผลสบืคน้ (Search Results) ตอ่ 

1. แสดงการจัดเรยีงผลลพัธ ์โดยคา่ก าหนดการจัดเรยีงตัง้ไวเ้ป็น 
Relevance หรอื เรยีงตามความเกีย่วเนือ่งของคยีเ์วรดิ ์

2. แสดงสญัลกัษณ์สทิธกิารเขา้ดเูอกสาร เชน่ You have access 
คอืสามารถเขา้ด ูFull text ได ้เป็นตน้ 

3. คลกิทีช่อ่งสีเ่หลีย่มหนา้รายการทีต่อ้งการ เพือ่จัดการกบั
รายการทีเ่ลอืกเหลา่นัน้ เชน่ สง่อเีมล (Email) หรอื ดาวน์
โหลดขอ้มลูบรรณานุกรม (Download Citation) ไปยงั
โปรแกรม Endnote เป็นตน้ 

4. คลกิทีช่ ือ่เรือ่ง (Title) หรอื บทคดัยอ่ (Abstract)  หรอื 
เอกสาร Full text เพือ่อา่นในสว่นตา่งๆของบทความ 

5. การกรอง หรอื จ ากดั ผลการสบืคน้ (Refine Search) เชน่ 
จ ากดัใหแ้สดงรายการเฉพาะหวัเรือ่ง (Subject) ทีต่อ้งการ 



หนา้แสดงรายการ 



เอกสาร Full text รปูแบบ HTML ซึง่สามารถเลอืกขา้มไปดใูนสว่นตา่งๆของ
บทความไดท้ันท ี

เอกสารฉบบัเต็ม 



เอกสาร Full text รปูแบบ PDF โดยแสดงชือ่ สถาบนัทีเ่ป็นผูบ้อกรับ 
หรอื ไดส้ทิธใินการดาวนโ์หลด รวมถงึเวลา และวนัทีท่ีด่าวนโ์หลด
บทความ ก ากบัเอาไว ้

เอกสารฉบบัเต็ม (ตอ่) 



ประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากการสรา้งบญัชผีูใ้ชส้ว่นตวั 
 
• สามารถจัดการการใชง้าน Emerald นอกเครอืขา่ยอนิเตอรข์อง
สถาบนั 
 
• สามารถจัดเก็บรายการบทความทีใ่ชบ้อ่ยหรอืรายการทีส่ าคญั 
 
• สามารถจัดการการรับขา่วสารลา่สดุในหวัเรือ่งทีต่อ้งการผา่ย
ทางการแจง้เตอืนทางอเีมล 



1. คลกิที ่Register ทีห่นา้โฮมเพจ หรอืที ่ www.emeraldinsight.com/login 

2. กรอกขอ้มลูรายละเอยีดของตนเองใหส้มบรูณ์ 
โดยเฉพาะชอ่งรายการทีม่สีญัลกัษณ์ดอกจันทรส์ี

แดง  
 
* หา้มละหรอืขา้มไป และคลกิทีปุ่่ ม Submit เมือ่
กรอกขอ้มลูครบถว้นสมบรูณ์แลว้ 

http://www.emeraldinsight.com/login


3. เปิดอเีมลทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้ซึง่จะไดรั้บอเีมลทีส่ง่มาจาก Emerald โดยคลกิที่
ลงิค ์ทีไ่ดรั้บในอเีมล เพือ่ท าการเปิดใชบ้ญัชนีี ้(Activate an account) 

การสง่ชือ่เขา้ใช ้(Log in) ส าหรับผูท้ีม่บีญัชผีูใ้ชแ้ลว้ 

1. คลกิที ่Login ทีห่นา้โฮมเพจ 

2.พมิพ ์Username และ Password และคลกิทีปุ่่ ม Log in 




