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ฐานข้อมูล Emerald คืออะไร ?



ฐานข้อมูล Emerald Management
ประกอบด้วยวารสารจ านวน 92 รายช่ือ
ใน 2 สาขาวิชา ได้แก่
1. กำรบัญชี กำรเงินและเศรษฐศำสตร์
(Accounting Finance & Economics) 
จ านวน 39 รายช่ือ
2. กำรจัดกำรธุรกิจและกลยุทธ์ 
(Business Management & Strategy)
จ านวน 53 รายช่ือ โดยสามารถเข้าถึง
เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ตัง้แต่ปี 1994 
จนถึงปีปัจจุบัน

http://www.emerald.com/insight


การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Emerald



เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์
ส านักหอสมุด1 2

เข้าใช้โดยตรงท่ีหน้าเว็บไซต์
Emerald



เข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุด1
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1 www.lib.cmru.ac.th

3 เลือก “ฐำนข้อมูลออนไลน์ทัง้หมด”

2

4
เลือก Emerald Management



เข้าใช้โดยตรงท่ีหน้าเว็บไซต์ Emerald2
1 https://www.emerald.com/insight
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วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล Emerald



การสืบค้นแบบรวดเร็ว (Quick Search)1

10

การสืบค้นแบบเพิ่มเง่ือนไข (Advanced Search)2
การสืบค้นแบบ ไล่เรียง 
(Browse our content)

3



เป็นการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย 
โดย ใช้ค าส าคัญ
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การสืบค้นแบบรวดเร็ว (Quick Search)1



การสืบค้นแบบรวดเร็ว (Quick Search)1

1
พิมพ์ค ำค้นลงในช่องใส่ค ำค้น

2
คลิกท่ีปุ่ม Search



การสืบค้นแบบรวดเร็ว (Quick Search)1
ตัวอย่างหน้าผลการสืบคน้



เป็นการสืบค้นท่ีผู้ใช้สามารถ
ระบุเง่ือนไขในการสืบค้นไดม้ากขึ้น

โดยการขยาย / จ ากัด ขอบเขตการสืบค้น
เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ

มากท่ีสุด
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การสืบค้นแบบเพิ่มเง่ือนไข (Advanced Search)2



การสืบค้นแบบเพิ่มเง่ือนไข (Advanced Search)2

1

2

3

4

5 6



1. พิมพ์ค าค้นหา (ค าที่ 1)
2. พิมพ์ค าค้นหา (ค าที่ 2)
3. เลือกประเภทการสืบค้น ได้แก่ All fields (ทัง้หมด) Title (ช่ือบทความ) Abstract (บทคัดย่อ) 

Contributor (ผู้แต่ง) DOI (เลขเอกสาร)
4. ก าหนดปีของเอกสาร
5. เลือกประเภทการเข้าถึงเอกสาร ได้แก่ All content (เอกสารทัง้หมด) Only Open Access

(เอกสารที่เข้าถึงได้ฟรี) Only content I have access to Access (เอกสารที่เข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม)
6. กด Search เพื่อแสดงผลลัพธ์

การสืบค้นแบบเพิ่มเง่ือนไข (Advanced Search)2



การสืบค้นแบบเพิ่มเง่ือนไข (Advanced Search)2
ตัวอย่างหน้าผลการสืบคน้



เป็นการสืบค้นตามท่ีฐานข้อมูล
ได้จัดกลุ่ม ไว้ให้แล้ว 

สามารถ Browse ได้ 4 รูปแบบ 
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3 การสืบค้นแบบ ไล่เรียง (Browse our content)



การสืบค้นแบบ ไล่เรียง (Browse our content)3
1

คลิกท่ีปุ่ม Browse our content
2

สามารถเลือก Browse ได้ 4 รูปแบบ 
1. Books and journals สืบค้นเฉพาะหนังสือและวารสาร
2. Case studies สืบค้นกรณีศกึษา
3. Expert Briefings สืบค้นเอกสารที่สรุปโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
4. Open Access สืบค้นเอกสารที่สามารถเข้าถึงได้ฟรี



การสืบค้นแบบ ไล่เรียง (Browse our content)3 1. Books and journals สืบค้นเฉพาะหนังสือและวารสาร



การสืบค้นแบบ ไล่เรียง (Browse our content)3 2. Case studies สืบค้นกรณีศกึษา



การสืบค้นแบบ ไล่เรียง (Browse our content)3 3. Expert Briefings สืบค้นเอกสารที่สรุปโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน



การสืบค้นแบบ ไล่เรียง (Browse our content)3 4. Open Access สืบค้นเอกสารที่สามารถเข้าถึงได้ฟรี



ผลการสืบค้น



ผลการสืบค้น

1

2
3

4

5



1. แสดงการจัดเรียงผลลัพธ์ โดยค่าก าหนดการจัดเรียงตัง้ไว้เป็น Relevance (เรียงตามความเก่ียวเนื่องของ
ค าที่ใช้ค้นหา)

2. แสดงสัญลักษณ์สิทธิการเข้าถึงเอกสาร ได้แก่ 
- Only content I have access to หรือ Only Open Access = สามารถเข้าดู Full text ได้

3. คลิกที่ช่องส่ีเหล่ียมหน้ารายการที่ต้องการ เพื่อจัดการกับรายการที่เลือก เช่น ส่ง Email หรือ ดาวน์โหลด
ข้อมูลบรรณานุกรม (Download Citation) เป็นต้น

4. คลิกที่ช่ือเรื่อง (Title) เพื่ออ่านเอกสาร
5. การกรอง/จ ากัดผลการสืบค้น ได้แก่

- ปีเอกสาร (Content type)
- ประเภทเอกสาร (Content type)

ผลการสืบค้น



ผลการสืบค้น

1

2
3

4

1. ช่ือเรื่อง
2. ช่ือผู้แต่ง
3. ช่ือวารสาร
4. คลิก PDF เพื่ออ่านเอกสาร



ผลการสืบค้น

5
ได้เอกสำรในรูปแบบ 
PDF file



ส่ิงที่น่าสนใจในฐานข้อมูล Emerald



สิ่งที่น่าสนใจ ในฐานข้อมูล Emerald

ฟังก์ช่ัน Altmetrics เป็นหน่วยวัดคุณภาพงานวิจัยชุดใหม่ 
โดยสามารถวัดได้จากจ านวนการได้รับ Feedback จากผู้อ่าน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูดถึงใน Twitter การอ่าน
บทความผ่าน Mendeley การอ้างถึงในบทความอื่น เป็นตน้



สิ่งที่น่าสนใจ ในฐานข้อมูล Emerald



Q & A



ติดต่อห้องสมุด
0-5388-5911

www.lib.cmru.ac.th

lib@cmru.ac.th

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


