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eCase จาก Emerald
ดึงึดึดูึนัักเรียีนัดึว้ยการีสำำารีวจความท้า้ท้ายในัโลกแห่ง่ความเป็็นัจรีงิ
กรีณีีการีสำอนัเปิ็ดึโอกาสำให่นั้ักเรียีนัไดึส้ำำารีวจความท้า้ท้ายในัโลกแห่ง่ความเป็็นัจรีงิในัสำภาพิ่แวดึลอ้มในัชั้ั �นัเรียีนั ชั้ว่ย
ให่พ้ิ่วกเขาไดึท้้ดึสำอบสำมมติฐิานัและท้กัษะในัการีติดัึสำนิัใจกอ่นัท้ี�จะนัำาความรีูไ้ป็ใชั้ใ้นัท้ี�ท้ำางานั

ครีอบคลมุห่ลายวชิั้า
•  การีบญัชั้แีละการีเงนิั
• สำิ�งแวดึลอ้มสำรีรีคส์ำรีา้ง
• เศรีษฐศาสำติรี ์
• การีเป็็นัผูู้ป้็รีะกอบการี
•  การีจดัึการีสำิ�งแวดึลอ้ม
•  การีจดัึการีท้ั�วไป็

•  การีจดัึการีท้รีพัิ่ยากรี
มนุัษย ์

•  ธุรุีกจินัานัาชั้าติิ
•  ความเป็็นัผูู้น้ัำา
•  วทิ้ยาการีจดัึการี
• การีติลาดึ
•  การีดึำาเนิันังานัและการี

ขนัสำง่

•  การีจดัึการีการีดึำาเนิันั
งานัและการีขาย

•  พิ่ฤติกิรีรีมองคก์รี
• กลยทุ้ธุ ์
•  การีท้อ่งเท้ี�ยวและการี
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eCase จากท้ั�วท้กุมมุโลก คอลเล็กชั้นััของเรีาเป็็นัติวัแท้นัของแบรีนัดึข์นัาดึให่ญท่้ี�นัักเรียีนัอาจคุน้ัเคย และยงัรีวมถึงึ SME ในัท้อ้งถึิ�นั
ท้ี�มีขนัาดึเล็กกวา่ซึ่ึ�งมีแนัวโนัม้ท้ี�จะสำะท้อ้นัสำภาพิ่แวดึลอ้มในัการีท้ำางานัมากกวา่

eCase Collection
คอลเล็กชันั eCase ท่ี่�สมบููรณ์ใ์นแหล่งข้อ้มูลเด่ียว
eCase Collection ป็รีะกอบดึว้ย Emerald eCase และ
คอลเล็กชั้นัั eCase ท้ี�ไมเ่ห่มือนัใครีท้ี�ไดึร้ีบัอนุัญาติจากผูู้ ้
ให่บ้รีกิารีกรีณีีศกึษาชั้ั �นันัำา

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc

ติวัเลอืกคอลเล็กชั้นััและการีเขา้ถึงึเขา้ถึงึไดึไ้มจ่ำากดัึท้ั�วท้ั �งสำถึาบนััพิ่รีอ้มกนัั

ติวัเลอืกคอลเล็กชั้นัั มีอะไรีบา้ง รีปู็แบบการีเขา้ถึงึ

eCase Collection (ECC) Emerging Markets Case Studies

The CASE Journal

The Case for Women

eCase ท้ี�ไดึร้ีบัอนุัญาติ

เข้า้ถึึงเน้�อหาที่ั �งหมดีเป็็นัรีะยะเวลา 12 เดึอืนั

Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)

แยกคอลเล็กชั้นัั สมคัรสมาชิัก: การีสำมคัรีสำมาชั้กิ EMCS ปี็ 2022 รีวมถึงึการีเขา้ถึงึเนืั�อห่าท้ี�เผู้ย
แพิ่รีต่ิลอดึรีะยะเวลาการีสำมคัรีของคณุีบวกกบัการีเขา้ถึงึเนืั�อห่ายอ้นัห่ลงัไป็ถึงึปี็ 
2011

การซ้ื้�อ: ป็รีมิาณีในัแติล่ะปี็สำว่นับคุคลติั �งแติปี่็ 2011-2021

The CASE Journal (TCJ) แยกคอลเล็กชั้นัั สมคัรสมาชิัก: การีเขา้ถึงึ eCase แบบถึาวรีท้ี�เผู้ยแพิ่รีใ่นัรีะยะเวลาการีสำมคัรี
ของคณุี บวกกบัการีเขา้ถึงึเนืั�อห่าท้ี�เก็บถึาวรีเพิ่ิ�มเติมิ

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc


Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)
คอลเล็กชันัการศึึกษา eCase มากกวา่ 
1,100 รายการและบูนัทึี่กการสอนท่ี่�มา
พรอ้มจุดุีมุ่งเนน้ท่ี่�ไม่เหม้อนใครเก่�ยวกบัู
เศึรษฐกิจุกำาลงัพฒันา
EMCS เชั้ี�ยวชั้าญดึา้นัการีวจิยักรีณีีศกึษาจาก
และเกี�ยวกบัติลาดึเกดิึให่มแ่ละป็รีะเท้ศกำาลงั
พิ่ฒันัา ซึ่ึ�งเป็็นัภมูิภาคท้ี�ป็กติแิลว้ไมค่อ่ยมี
บท้บาท้ในัการีรีวบรีวมกรีณีีการีสำอนั แติใ่ห่ ้
ขอ้มลูเชั้งิลกึท้ี�สำำาคญัและไมเ่ห่มือนัใครีท้ั�ว
โลก

tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs

ภาพิ่รีวมของ Emerald eCase…

The CASE Journal 
(TCJ)
eCase แบูบู Double-blind ท่ี่�ไดีร้บัูการ
ที่บูที่วนโดียผูู้รู้เ้สมอกนักวา่ 300 รายการท่ี่�
รบัูรองโดีย The CASE Association ซึื้�ง
สนับูสนุนการเข่้ยนและการสอนกรณ่์ศึึกษา 
และจุดัีใหม่้ฟอรมัสำาหรบัูนักเข่้ยนม้อใหม่
และนักเข่้ยนท่ี่�ม่ประสบูการณ์์
นัำาเสำนัอนัักเรียีนัดึว้ยการีติคีวามท้ี�ท้นััสำมยัของ
การีสำอนัติามการีอภปิ็รีายและจดัึให่ผูู้้ ้
เชั้ี�ยวชั้าญดึา้นัธุรุีกจิรีุน่ัติอ่ไป็มีความเฉีียบ
แห่ลมในัการีแกปั้็ญห่าเชั้งิกลยทุ้ธุใ์นัองคก์รี

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj

The Case For 
Women (TCFW)
สรา้งขึ้�นโดียความรว่มม้อกบัู The Case 
for Women, Forte และ MBA 
Roundtable ซึื้�งลว้นเป็นกรณ่์ศึึกษาท่ี่�ชันะ
จุากการแข้่งข้นัการเข่้ยนกรณ่์ศึึกษาท่ี่�
อุทิี่ศึใหก้บัูสตรเ่ป็นสำาคญั
กรีณีีศกึษาแสำดึงให่เ้ห็่นัวา่สำติรีใีนับท้บาท้
ความเป็็นัผูู้น้ัำา ป็ฏิบิตัิหิ่นัา้ท้ี�ในับท้บาท้เห่ลา่
นัั�นั และท้ำางานัรีว่มกบัสำติรีคีนัอื�นัๆ ไดึอ้ยา่งมี
ป็รีะสำทิ้ธุภิาพิ่

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw

eCase ท้ี�ไดึร้ีบัอนุัญาติ
นัอกจากเนืั�อห่าของ Emerald แลว้ เรีายงัอนุัญาติให่ใ้ชั้ ้eCase 
จากโรีงเรียีนัธุรุีกจิและสำถึาบนััชั้ั �นันัำาท้ั�วโลกอกีดึว้ย

Emerald Cases Hub 
แหล่งข้อ้มูลการสอนฟร่
• วธิุเีติรียีมติวัสำอนักรีณีีศกึษา
• การีจดัึการีสำอนัในัชั้ั �นัเรียีนั
• สำอนักรีณีีศกึษาออนัไลนั ์

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

คน้พบูไดีอ้ย่างสมบููรณ์์
เขา้ถึงึ Emerald 

Insight ซึ่ึ�ง Emerald 
eCase ท้ั �งห่มดึไดึร้ีบั

การีจดัึท้ำาดึชัั้นีัในัรีะบบ
การีคน้ัพิ่บท้ี�สำำาคญั

DOUBLE-BLIND ท่ี่�ไดีร้บัู
การที่บูที่วนโดียผูู้รู้เ้สมอกนั
Emerald eCase ท้ั �งห่มดึ

ติอ้งผู้า่นักรีะบวนัการี 
Double-blind ท้ี�ไดึร้ีบั
การีท้บท้วนัโดึยผูู้ร้ีูเ้สำมอ

กนัั

บูนัทึี่กการสอน
สำำาห่รีบั eCase มากกวา่ 

90% - ให่แ้นัวคดิึแกผูู่้ส้ำอนั
เกี�ยวกบัวธิุกีารีจดัึการี

อภปิ็รีายแบบไดึนัามิกและ
ชั้ว่ยให่นั้ักเรียีนัพิ่ฒันัาท้กัษะ
การีคดิึเชั้งิวเิครีาะห่แ์ละการี

คดิึเชั้งิวพิิ่ากษ ์

ปัญหาพิเศึษเสม้อน
Emerald eCase มีปั็ญห่า

เสำมือนัท้ี�พิ่บไดึท้้ั�วไป็ เพิ่ื�อเนัน้ั
กรีณีีศกึษาในัห่วัขอ้ยอดึ

นิัยมและแนัวโนัม้ท้ี�เกดิึขึ �นั
ให่ม่

ชัั �นเรย่นท่ี่�ไดีร้บัูการที่ดีสอบู
Emerald Case ไดึร้ีบัการี
ท้ดึสำอบในัชั้ั �นัเรียีนักอ่นัติี

พิ่ิมพิ่ ์ชั้ว่ยให่ผูู้้เ้ขยีนัสำามารีถึ
แกไ้ของคป์็รีะกอบติามการี

อภปิ็รีายและผู้ลลพัิ่ธุไ์ดึ ้

ที่ั�วโลก
ครีอบคลมุกวา่ 

70 ป็รีะเท้ศ

ไม่ม่ข้อ้จุำากดัีในการดีาาวน ์
โหลดี

ใชั้ช้ั้ั �นัเรียีนัไดึไ้มจ่ำากดัึ
ท้ั�วท้ั �งสำถึาบนััของคณุี

คณุ์ภาพสูง
The CASE Journal และ 

Emerging Markets Case 
Studies รีวมอยูใ่นั Scopus

SHORT CASE
eCase ท้ี�สำั �นัลงพิ่รีอ้มผู้ล
การีเรียีนัรีูท้้ี�นัอ้ยลง เป็็นั
แห่ลง่ขอ้มลูในัอดุึมคติิ
สำำาห่รีบัห่ลกัสำตูิรีรีะดึบั

ป็รีญิญาติรีี

ภาษาที่อ้งถิึ�น
27 eCase ภาษาสำเป็นั

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub
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เป็็นัเวลามากกวา่ 50 ปี็ การีเป็็นัห่นึั�งในัความคดิึให่ม่ๆ  คอืห่วัใจ
ของธุรุีกจิของ Emerald ห่ลกัจรียิธุรีรีมของเรีาคอืการีชั้ว่ยสำรีา้ง
ความแติกติา่งท้ลีะเล็กท้ลีะนัอ้ย เพิ่ื�อให่ผูู้้ท้้ี�อยูใ่นัแวดึวงวชิั้าการี
ห่รีอืในัท้างป็ฏิบิตัิคิอ่ยๆ ท้ำางานัรีว่มกนััเพิ่ื�อสำรีา้งการีเป็ลี�ยนัแป็ลง
ในัเชั้งิบวกในัโลกแห่ง่ความจรีงิ

บรีกิารีสำิ�งพิ่ิมพิ่แ์ละเผู้ยแพิ่รีข่องเรีาชั้ว่ยให่นั้ักวจิยับอกเลา่เรีื�อง
รีาวของพิ่วกเขาอยา่งมีความห่มายและท้นััท้ว่งท้ ีโดึยมอบเครีื�อง
มือและบรีกิารีท้ี�เป็็นันัวตัิกรีรีมให่มเ่พิ่ื�อสำรีา้งความมั�นัใจและความ
สำามารีถึในัการีวจิยักอ่ให่เ้กดิึผู้ล

ติดิึติอ่เรีาเกี�ยวกบัเรีา

เน้�อหา/คอลเล็กชันัใหม่:
วลัยล์ดึา ภทั้รีโภคนิัเศรีษฐ ์
vpattarapokinset@emerald.com

สอบูถึามความช่ัวยเหล้อ:
support@emerald.com

เว็บูไซื้ต ์
emeraldgrouppublishing.com

มารีว่มกนััสำรีา้ง Real Impact

ชั้ดุึเครีื�องมือบรีรีณีารีกัษ ์
ขอ้มลูการีเขา้ถึงึและการีรีบัรีองความถึกูติอ้ง คูม่ือผูู้ใ้ชั้ ้เอกสำารีสำง่เสำรีมิการีขายห่อ้งสำมดุึ คำาแนัะนัำาเกี�ยวกบัรีายงานัการีใชั้ง้านัและแห่ลง่ขอ้มลูเพิ่ื�อการีคน้ัห่า

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

คน้ัพิ่บและ
สำำารีวจโลกแห่ง่การีวจิยั
ท้างสำงัคมศาสำติรี ์
ท้ี�กอ่ให่เ้กดิึผู้ล
emerald.com/insight

เลอืกเสำน้ัท้างของคณุี
•  เรียีกดึตูิามวารีสำารี ห่นัังสำอื กรีณีีศกึษาและ 

Expert Briefings

•  ป้็อนัคำาและวลเีฉีพิ่าะลงในัการีคน้ัห่าดึว่นั และการี
คน้ัห่าขั �นัสำงู

•  จำากดัึผู้ลลพัิ่ธุใ์ห่แ้สำดึงเฉีพิ่าะเนืั�อห่าท้ี�เป็็นั 
Open Access ห่รีอืสำิ�งท้ี�คณุีสำามารีถึดึไูดึ ้

นัำาท้างไดึอ้ยา่งงา่ยดึาย
•  การีนัำาท้างท้ี�คาดึเดึาไดึแ้ละอนิัเท้อรีเ์ฟซึ่ท้ี�เรียีบงา่ย
•  จดัึเรียีงผู้ลลพัิ่ธุแ์ละใชั้ต้ิวักรีองเนืั�อห่า เชั้น่ัป็รีะเภท้ วนััท้ี� 

วชิั้า และป็รีะเท้ศ
•  ติวัอยา่งเนืั�อห่าและบท้คดัึยอ่ท้ี�มีโครีงสำรีา้งชั้ว่ยคณุีติดัึสำนิั

ใจวา่คณุีติอ้งการีท้ี�จะอา่นัห่รีอืไป็ติอ่

สำำารีวจเสำน้ัท้างให่ม่
•  คำาแนัะนัำาสำำาห่รีบัเนืั�อห่าท้ี�เกี�ยวขอ้งให่แ้รีงบนััดึาลใจสำำาห่รีบั

ความคดิึให่ม่ๆ
•  เลอืก ‘คำาห่ลกั’ ไป็ยงัห่วัขอ้การีวจิยัสำห่สำาขาวชิั้าชั้พีิ่
•  เนืั�อห่าท้ั �งห่มดึท้ี�เขา้ถึงึไดึต้ิอ่เนืั�องกนััสำำาห่รีบั การีสำำารีวจ

ท้ี�รีาบรีื�นั

นีั�คอืการีเดึนิัท้างของคณุี
•  การีเขา้ถึงึรีะยะไกลแบบผูู้ใ้ชั้ห้่ลายคนับนัอปุ็กรีณีใ์ดึก็ไดึ ้
•  ดึใูนัรีปู็แบบ HTML, PDF, EPUB และดึาวนัโ์ห่ลดึการีอา้งองิ

ไดึโ้ดึยติรีงจากแพิ่ลติฟอรีม์
•  ดึว้ยโป็รีไฟลผ์ูู้ใ้ชั้ ้คณุีสำามารีถึติั �งคา่การีแจง้เติอืนัเนืั�อห่า

และบนััท้กึการีคน้ัห่าเพิ่ื�อติรีวจสำอบในัภายห่ลงั

คน้ัห่าและเขา้ถึงึไดึ ้
•  รีองรีบัวธิุกีารีรีบัรีองความถึกูติอ้งท้ี�สำำาคญัท้ั �งห่มดึรีวมถึงึ 

IP, EZproxy, การีเขา้ถึงึแบบรีวมศนูัยผ์ู้า่นั Shibboleth/
OpenAthens, URL ท้ี�อา้งองิ และ Google CASA มี
ห่มายเลขการีเขา้ถึงึองคก์รีติามการีรีอ้งขอ

•  SeamlessAccess เป็็นัการีป็รีบัป็รีงุการีให่บ้รีกิารีของเรีาและ
สำนัับสำนุันัการีเขา้ถึงึแบบรีวมศนูัยใ์นัท้กุองคก์รีท้ี�เขา้รีว่ม

•  จดัึท้ำาดึชัั้นีัในัรีะบบการีคน้ัพิ่บท้ี�สำำาคญัท้ั �งห่มดึ ไดึแ้ก ่ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• มีบนััท้กึ KBART และ MARC ให่ด้ึาวนัโ์ห่ลดึ
•  Emerald Insight มุง่มั�นัท้ี�จะเป็็นั W3C AA และ US

สำอดึคลอ้งกบัมาติรีา 508
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