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ฐานขอ้มลูทีท่างสกอ.บอกรบั

ชือ่ฐานขอ้มลู Emerald Managment eJournal 92

ประกอบดว้ยสาขาวชิา :1.การบญัช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์(39)
(Accounting Finance & Economics)

2.การจัดการธรุกจิ และ กลยทุธ ์(53)

(Business Management & Strategy)

 เป็นวารสารฉบบัเต็ม (Full-text) ปีปัจจบุนั

จ านวน วารสารทัง้หมด 92 ชือ่วารสาร 

 รองรับการใชง้าน HTML PDF

การดาวนโ์หลด ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ และไมจ่ ากดัจ านวนผูใ้ช ้

วารสารจ านวน 7 ชือ่ม ีImpact Factor และ อกี 39 ชือ่ ดชันใีน 
Scopus



Perpetual Access
ได้รับสิทธิการเข้าใช้แบบถาวร

Current Issue

ฉบับปัจจุบัน เข้าใช้งานได้ย้อนหลงัถึง
ปี 1994



ผลประโยชนข์องการ บอกรบัฐานขอ้มูล Emerald

• เข้าใช้งานวารสารฉบับปีปัจจุบันก่อนใคร ไม่ติด 
Embargoes ! 

• น าเสนอบทความ ทุกบทความ แบบฉบับเต็ม ( Full text)

พร้อม บทคัดย่อ (Abstract)

• ผู้บอกรับได้สิทธิเป็นเจ้าของเนื้อหาในปีที่บอกรับ

• สามารถเข้าถึงเนื้อหาย้อนหลังได้ถึงปี 1994*

• รองรับการใช้ผ่าน IP address

• สามารถดาวน์โหลดเก็บบทความ และสั่งพิมพ์บทความได้

• รองรับการใช้งานนอกมหาวิทยาลัยผ่าน remote 

ID/password



วารสารออกใหมป่ ี 2015

New Launching Journal 2015

Annals in Social 

Responsibility



หนา้เวบ็ไซต์ส าหรบัสืบคน้ขอ้มูล

www.emeraldinsight.com

http://www.emeraldinsight.com/


หนา้เวบ็ไซตส์ าหรบัข้อมลูสนบัสนุน

www.emeraldgrouppublishing.com

• น าเสนอข้อมูลผลติภณัฑ์
• น าเสนอข้อมูลเพือ่การตพีมิพ์
• คู่มือการใช้งานเวบ็ไซต์

http://www.emeraldgrouppublishing.com/


การใช้งานภายใน และภาย นอกเครือข่ายสถาบัน

การใช้งานนอกเครือข่ายมหาวทิยาลยั

เม่ือ ลงทะเบียน และ Activate โคด๊
เรียบร้อยแลว้ท่านสามารถใชง้านนอก
เคร่ือข่ายมหาวิทยาลยัไดบ้น โน๊ตบุค๊ 
แทบ๊เลต มือถือ สมาร์ทโฟน ไดท้นัที

การใช้งานในเครือข่ายมหาวทิยาลยั
สามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งลงทะเบียน 
โดยใชง้านผา่นIP Address / Proxy/ 

VPN ของทางมหาวิทยาลยั 



เว็บไซต์ Emerald

Http://www.emeraldinsight.com 

ลงช่ือเข้าใช้งานเมือ่อยู่
นอกเครือข่าย
มหาวทิยาลยั



การใช้งานนอกเครือข่ายมหาวทิยาลยั

กรอกอเีมล์ทีเ่คย
ลงทะเบียนไว้แล้ว

หากยงัไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน 
ลงทะเบียน โดยกดปุ่ม Register



กรอกข้อมูลลงทะเบียน ส าหรับผู้ทีไ่ม่เคยลงทะเบียน

กรอกข้อมูล ลงในช่องทีม่ ี* ก ากบั
และกด submit หลงัจากน้ันท่าน
จะได้รับอเีมล์ยนืยนัการลงทะเบียน ให้
ตรวจเช็คอเีมล์ ซ่ึงอาจเข้าไปอยู่ใน

กล่องขยะ ในอเีมล์ของท่าน

หากท่านต้องการรับข่าวสารทางอเีมล์จากสนพ. โปรด
เลอืกกล่องด้านล่าง



ลงทะเบียนไม่ส าเร็จอาจเน่ืองมาจาก

หากท่านกรอกข้อมุลลงทะเบียน 
แล้วพบว่ามีข้อความสีแดงนีข้ึน้ 

หมายความว่า
ท่านเคยใช้อเีมล์นีล้งทะเบียนแล้ว



หากเคยลงทะเบียนและลมืพาสเวิร์ด 

1.กดปุ่มด้านบนนี้

2.กรอกอเีมล์ทีเ่คยลงทะเบียนไว้ 

3. กรอกอกัษรทีป่รากฏ และกดปุ่ม 
Reset Password



หลงัลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับอเีมล์แจ้งจากส านักพมิพ์ เพือ่ Verify email

• ใหเ้ชค็อีเมลท่ี์ใชส้มคัรลงทะเบียน ซ่ึงบางคร้ังอีเมลอ์าจเขา้ไปอยูใ่นกล่อง spam หรือ 
กล่องขยะ

กดเข้าอเีมล์ทีท่างสนพ.ส่งมาให้

กดทีล่งิค์ยาวๆนีเ้พือ่ยนืยนัการสมคัรลงทะเบยีน ภายใน 48 ชม. เมือ่กดลงิค์ 
เค้าจะพาไปทีห่น้าเวบ็ไซต์ 



การ Activate code 

1. กดทีช่ื่อของท่านด้านบนเพือ่เข้าสู่โปรไฟล์

2 . เลอืก Redeem Voucher
3. ใส่โค๊ดในช่องด้านบน และกดปุ่ม Submit

**โค๊ดขอได้จากตัวแทนส านักพมิพ์
โ



การสืบค้นด้วยคย์ีเวร์ิด

กรอกค าค้นที่ต้องการค้นบนฐานข้อมูลลงในกล่อง
เลอืก Articles & chapters และ กด 

Search เพือ่สืบค้น



ผลการสืบค้น
แสดงจ านวนบทความที่ค้นพบบนฐานข้อมูล

เลอืกแสดงบทความทีเ่กีย่วข้อง
ตามค าสืบค้น หรือ บทความล่าสุด

ข้อมูลแสดงสิทธิการเข้าใช้งานของแต่ละบทความ



เลอืกให้แสดงผลสืบค้นของบทความฉบับล่าสุด

เกบ็ประวตัิที่สืบค้นช่ัวคราว

แสดงคย์ีเวิร์ดที่ท่านอาจสนใจ



การคน้หา & การสบืคน้ วารสาร
 -ใช ้Search & Browse

เลอืกเข้าค้นหาตามสาขาวชิา



Browse ตามรายช่ือวารสาร& หนังสือ

เลอืกค้นตัวอกัษร
&

 ตามสาขาวชิา

ส่วนแสดงผลตามที่เลอืก



การสืบค้นขั้นสูง
Advance Search 

เกบ็ข้อมูลการสืบค้น
ช่ัวคราว

เลอืกค้นได้ตามปีค.ศ.
ที่ตพีมิพ์



Save Search Alert
การตั้งค่า เกบ็การสืบค้น

เกบ็ประวตัิการสิบค้นก่อนหน้านีช่ั้วคราว

สามารถสร้างกล่องเกบ็ค าค้นทีเ่ราต้องหารสืบค้น
สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนทางอเีมล์ได้ เป็น รายวนั 

รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน



การสร้างMarked List

การเกบ็ลงิค์บทความไว้ในโปรไฟล์ส่วนตัว

1. ท าการสืบค้นบทความที่ต้องการ

2. เลอืกบทความทีต้องการเกบ็ลงิค์
ไว้ในโปรไฟล์ส่วนตัว

3.เลอืก Add to marked list



Marked List
เกบ็ลงิค์บทความไว้ในโปรไฟล์ส่วนตัว

แสดงลงิค์บทความทีท่่านท า Marked List เกบ็ไว้



การ บรรณานุกรม / Download Citation 

ในหน้าแสดงบทคดัย่อ (Abstract)

ดูบทความในวารสาร
เล่มนีใ้นปีที่ผ่านมา

กด Download Citation เพือ่ ท าบรรณานุกรม

กดดู PDF



ท าบรรณานุกรม / Citation 

HTML

PDF

เลอืกวธีิการที่ต้องส่งบรรณานุกรม และ 
เลอืก Direct Import แล้วเลอืก 

Download Article 

Citation data



วารสารทีม่ ีImpact Factor

Academia Revista Latinoamericana de Administración

Impact Factor 0.395

Baltic Journal of Management

Impact Factor 0.190

Chinese Management Studies

Impact Factor 0.338

Cross Cultural Management

An International Journal

Impact Factor 0.855

International Journal Conflict Management

Impact Factor 0.439

Journal of Service Management

Impact Factor .439



การดู Impact Factor 

www.emeraldgrouppublishing.com

เลอืก For Journals

http://www.emeraldgrouppublishing.com/


เลอืก Emerald Journals



คลิก๊เลอืกคอลเลช่ันตามที่สนใจ



คลิก๊เลอืกช่ือวารสาร



ด้านขวามือจะแสดงค่า Impact Factor ของวารสาร และ 
จะแสดงผลหากมีการ จัดอนัดับใน Scopus 



การดู Impact Factor ของวารสารจากหน้า Browse

เลอืกวารสารที่ต้องการดู 
Impact Factor



การดู Impact Factor ของวารสาร จากหน้า Browse

กดดูที ่About the journal ด้านขวาล่าง



ในหนา้ HTML
สามารถสง่แชรบ์ทความทางอเีมลห์รอื โซเชยีลเนตเวริก์

กดปุ่มนีเ้พือ่แชร์บทความนี้

กดปุ่มนีเ้พือ่แชร์บทความนีท้างอเีมล์



ขอ้มลูสนบัสนนุ แบง่ตามสาขาอาชพี



หากมคี าถามหรอืขอ้สงสัยเพิม่เติมกรณุา

ตดิต่อ
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Business Manager Thailand

Email: gift@emeraldinsight.com 

Mobile:  + 6688 099 8630 + 6688 093 9068


