
โดย จริวฒัน ์พรหมพร 
แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร
อเิล็กทรอนกิสท์างการศกึษา

บรษิัท บุค๊โปรโมชนั แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 

โครงการพัฒนาเครอืขา่ยระบบหอ้งสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS)

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9-1-2561



Emerald Management ประกอบดว้ยวารสารจํานวน 92 
รายชอื ใน 2 สาขาวชิา คอื :
1. การบญัช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์(Accounting Finance 

& Economics) จํานวน 39 รายชอื
2. การจัดการธรุกจิ และ กลยทุธ ์(Business Management & 

Strategy) จํานวน 53 รายชอื

โดยสามารถเขา้ใชฉ้บบัเต็ม (Full-text) ตงัแตป่ี 1994 จนถงึปี
ปัจจบุนั

รายละเอยีดฐานขอ้มลู



การสบืคน้แบบรวดเร็ว (Quick Search)
การสบืคน้แบบเพมิเงอืนไข (Advanced Search)



Quick Search

1.พมิพค์ําคน้ลงในชอ่งใสค่ําคน้
2.คลกิทปีุ่ ม Search เพอืทําการสบืคน้ 



1. พมิพค์ําหรอืวลทีตีอ้งการ 3. เลอืกคําเชอืมในการสบืคน้
2. เลอืกเขตขอ้มลู (field) ทตีอ้งการ 5. ชว่งของปีทตีพีมิพ์
4. เลอืก Only the content I have access to เพอืสบืคน้เฉพาะรายการทสีถาบนั
บอกรับ หรอืเฉพาะรายการทสีามารถเขา้ด ูFull text ไดเ้ทา่นัน
6. คลกิ Search



Boolean Operator คอืการสรา้งเงอืนไขสบืคน้
AND รายการผลลพัธต์อ้งปรากกฎทกุคําในเอกสารเดยีวกนั
OR รายการผลลพัธต์อ้งปรากกฎอยา่งนอ้ยหนงึคํา
NOT รายการผลลพัธต์อ้งไมป่รากกฎคํานี

เครอืงหมายทชีว่ยในการสบืคน้ (wildcards)
* ละตวัอกัษรตงัแต ่0 ตวัอกัษรเป็นตน้ไป ตวัอยา่งเชน่ manag* จะคน้หา 

manage manages manager  management 
? แทนทตีวัอกัษรเพยีงตวัเดยีวเทา่นัน ตวัอยา่งเชน่ fib?? จะคน้หา fiber 

fibre
“…..” คน้ตรงตามตวัทพีมิพ ์ตวัอยา่งเขน่“lung cancer” “stingless bee”

“hard of hearing” เป็นตน้

เทคนคิการสบืคน้



1.คลกิทปีุ่ ม Journals & Books 
2.คลกิทปีุ่ ม Journals ท ีContent Type เพอืแสดงเฉพาะรายชอืวารสาร หรอื คลกิ
ท ีOnly content I have access togเพอืเลอืกแสดงเฉพาะรายชอืสงิพมิพเ์ฉพาะที
ไดบ้อกรับสมาชกิไว ้หรอืสามารถเขา้ด ูFull text ได ้

การคน้แบบไลเ่รยีง (Browse)



3. เลอืกแสดงรายชอืวารสารลําดบัตามตวัอกัษรของชอืวารสาร (Title) คลกิ
ตวัอกัษรเรมิตน้ของชอืวารสาร

4.เลอืกแสดงรายชอืวารสารตามหวัเรอืง 
(Subject) สามารถคลกิทเีครอืงหมาย + หนา้
หวัเรอืงทตีอ้งการ เพอืเรยีกแสดงหวัเรอืงยอ่ย 

การคน้แบบไลเ่รยีง (Browse) ตอ่



5. เลอืกแสดงรายชอื
สงิพมิพ ์โดยสามารถ
เลอืกแสดงรายชอืได ้
ดงัน ี

5.1 Content Type คอื 
ระบชุนดิของสงิพมิพท์ี
ตอ้งการ เชน่ เฉพาะ
วารสาร เลอืก 
Journals 

5.2 เลอืกแสดงเฉพาะชอื
วารสารทไีดส้ทิธกิาร
เขา้ด ูFull text หรอื 
วารสารททีางสถาบนั
บอกรับ ใหเ้ลอืก You 
have access 

5.3 คลกิทชีอืวารสารเพอื
เขา้ดขูอ้มลูตา่งๆ 

การคน้แบบไลเ่รยีง (Browse) ตอ่



1. เลอืกแสดงเนอืหาตามฉบบัทขีองวารสาร เชน่วารสารฉบบัปัจจบุนั คลกิท ี
Current Issue เป็นตน้

2. หรอืคลกิทตีวัเลขตามลําดบัของฉบบัท ี(issue)  และปีที (Volume) ตอ้งการ

รายละเอยีดขอ้มลูเกยีวกบัวารสาร



สารบญัวารสาร (Table of Content)





ผลสบืคน้ (Search Results) ตอ่

1. แสดงการจัดเรยีงผลลพัธ ์โดยคา่กําหนดการจัดเรยีงตงัไวเ้ป็น 
Relevance หรอื เรยีงตามความเกยีวเนอืงของคยีเ์วรดิ์

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

3. คลกิทชีอ่งสเีหลยีมหนา้รายการทตีอ้งการ เพอืจัดการกบั
รายการทเีลอืกเหลา่นัน เชน่ สง่อเีมล (Email) หรอื ดาวน์
โหลดขอ้มลูบรรณานุกรม (Download Citation) ไปยัง
โปรแกรม Endnote เป็นตน้

4. คลกิทชีอืเรอืง (Title) หรอื บทคดัยอ่ (Abstract)  หรอื 
เอกสาร Full text เพอือา่นในสว่นตา่งๆของบทความ

5. การกรอง หรอื จํากดั ผลการสบืคน้ (Refine Search) เชน่ 
จํากดัใหแ้สดงรายการเฉพาะหวัเรอืง (Subject) ทตีอ้งการ



หนา้แสดงรายการ



เอกสาร Full text รปูแบบ HTML ซงึสามารถเลอืกขา้มไปดใูนสว่นตา่งๆของ
บทความไดท้นัที

เอกสารฉบบัเต็ม



เอกสาร Full text รปูแบบ PDF โดยแสดงชอื สถาบนัทเีป็นผูบ้อกรับ 
หรอื ไดส้ทิธใินการดาวนโ์หลด รวมถงึเวลา และวนัททีดีาวนโ์หลด
บทความ กํากบัเอาไว ้

เอกสารฉบบัเต็ม (ตอ่)



ประโยชนท์ไีดร้ับจากการสรา้งบญัชผีูใ้ชส้ว่นตวั

• สามารถจัดการการใชง้าน Emerald นอกเครอืขา่ยอนิเตอรข์อง
สถาบนั

• สามารถจัดเก็บรายการบทความทใีชบ้อ่ยหรอืรายการทสีําคญั

• สามารถจัดการการรับขา่วสารลา่สดุในหวัเรอืงทตีอ้งการผา่ย
ทางการแจง้เตอืนทางอเีมล



1. คลกิท ีRegister ทหีนา้โฮมเพจ หรอืท ี www.emeraldinsight.com/login

2. กรอกขอ้มลูรายละเอยีดของตนเองใหส้มบรูณ ์
โดยเฉพาะชอ่งรายการทมีสีญัลกัษณด์อกจันทรส์ี
แดง 

* หา้มละหรอืขา้มไป และคลกิทปีุ่ ม Submit เมอื
กรอกขอ้มลูครบถว้นสมบรูณแ์ลว้



3. เปิดอเีมลทไีดล้งทะเบยีนไว ้ซงึจะไดร้ับอเีมลทสีง่มาจาก Emerald โดยคลกิที
ลงิค ์ทไีดร้ับในอเีมล เพอืทําการเปิดใชบ้ญัชนี ี(Activate an account)

การสง่ชอืเขา้ใช ้(Log in) สําหรับผูท้มีบีญัชผีูใ้ชแ้ลว้
1. คลกิท ีLogin ทหีนา้โฮมเพจ

2.พมิพ ์Username และ Password และคลกิทปีุ่ ม Log in




