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กลุ่มหวัิขอ้ eJournal การจัดัการ
นบั้ตัิ�งแต่ิการเปดิตัิวิวิารสารฉบ้บั้แรกของ Emerald – Management Decision – เม่�อ 50 ปท่ี�แล้วิ เรายงัคงหลงใหลในการขยายกลุ่ม
หวัิขอ้การวิจิัยัด้านการจัดัการท่�สรา้งผลกระทบ้ในทางปฏิิบ้ติัิ นา่สนใจั หรอ่เปล่�ยนแปลงชัว่ิติิในสงัคมในวิงกวิา้ง กลุ่มหวัิขอ้ eJournal การ
จัดัการของ Emerald เปน็หน่�งในคอลเล็กชันัสหสาขาวิชิัาชัพ่ท่�ใหญ่ท่่�สดุท่�ม ่โดยนำาเสนอมุมมองจัากอุติสาหกรรมท่�หลากหลายในดา้น
การจัดัการแบ้บ้ดั�งเดมิ ในขณะเดย่วิกันก็สะท้อนใหเ้หน็ถ่ึงควิามท้าทายทางสงัคมท่�เกิดข่�นใหม ่เชัน่ การเปล่�ยนแปลงสภาพภม้อิากาศ 
ควิามไมเ่ท่าเท่ยมกัน และควิามขดัแยง้

ควิามต้ิองการผ้จ้ัดัการท่�มทั่กษะท่�กวิา้งขวิางและมค่วิามร้ส้ง้ไมเ่คยมากเท่าน่�มาก่อน และกลุ่มหวัิขอ้น่�จัะชัว่ิยใหผ้้น้ำารุน่ต่ิอไปสามารถึ
จัดัการกับ้ปัญ่หาท่�ซับั้ซัอ้นไดอ้ยา่งมั�นใจัโดยอาศัยกรอบ้อ้างอิงท่�กวิา้งขวิาง

เน่�อหาท่�มุง่เนน้ในหวัิขอ้สหสาขาวิชิัาชัพ่
การบ้ญั่ชั ่การเงิน และเศรษฐศาสติร์
“ต้ินทนุของการไมอ่ยากรบั้ร้ ้– อาชัพ่ การฟอกเงิน
และองค์กรอาชัญ่ากรรม”  
(Journal of Financial Crime)

พจิัารณากรณศ่่กษาเพ่�อกำาหนดกรอบ้การทำางานข่�นมา
ใหมส่ำาหรบั้การปรบั้เท่ยบ้แบ้บ้จัำาลองจัรรยาบ้รรณใน
วิชิัาชัพ่ใหม ่เพ่�อใหทั้ศนคติิท่�มองออก 
ไปดา้นนอกต่ิอควิามร้ท่้�มค่วิามสำาคัญ่ 
เปน็ลำาดบั้แรกนั�นไดร้บั้การกำาหนด 
ข่�นมาใหมเ่ปน็หวัิใจัของจัรรยา 
บ้รรณในวิชิัาชัพ่

ธุุรกิจั การจัดัการ และกลยุทธุ์
“ผลกระทบ้ของแอปพลิเคชันัควิามเปน็จัรงิเสรมิประสบ้การณ์
ท่�มต่่ิอควิามตัิ�งใจัในการซั่�อสนิค้าแฟชัั�น”

(International Journal of Retail & 
Distribution Management)

ติรวิจัสอบ้ผลกระทบ้ของควิามเปน็จัรงิเสรมิ (AR) ต่ิอการ
ติอบ้สนองทางอารมณแ์ละพฤติิกรรม 
ของผ้บ้้รโิภค และเพ่�อประเมนิวิา่แรง 
จ้ังใจัในการชัอปปิ� งท่�สะดวิกสบ้าย 
ลดควิามสมัพนัธุน์่�ลงหรอ่ไม่

ทรพัยากรบุ้คคล การเรย่นร้ ้และองค์กรศ่กษา
“Smart HR 4.0 – อุติสาหกรรม 4.0  
สง่ผลกระทบ้ต่ิอ HR อยา่งไร”

(Human Resource Management 
International Digest)

แสดงใหเ้หน็ถ่ึงขอ้ดข่อง Smart HR 4.0 ในโดเมน HR 
โดยใชัตั้ิวิอยา่งของ Credit Suisse ซั่�งมก่ารนำาไปใชัก้าร
วิเิคราะหบุ์้คคลอยา่งกวิา้งขวิาง
เพ่�อลดการลาออกของพนกังาน

การจัดัการขอ้ม้ลและควิามร้ ้
“ควิามไมเ่ท่าเท่ยมกันทางดิจัทัิล: ปัญ่หาและแนวิทางแก้ไข
ติามบ้รบิ้ท”

(Journal of Information, Communication and 
Ethics in Society, 2020)

“เทคโนโลยท่่�เกิดข่�นใหม่ๆ  ในการใหบ้้รกิาร
สาธุารณะท่�มป่ระชัาชันเปน็ศ้นยก์ลาง”

(Information, Technology & 
People, 2021)ไดร้บั้การ

อ้างอิง
เปน็จัำานวิน

มาก

ฉบ้บั้พเิศษ
ล่าสดุ

การติลาด
“ควิามรกัในแบ้รนดม์ค่วิามสำาคัญ่ต่ิอชัาวิมลิเลนเนย่ล: ควิาม
เก่�ยวิขอ้งของควิามล่กลับ้
ควิามเยา้ยวิน และควิามใกล้ชัดิกับ้แบ้รนดน์โ่อลักชัวัิร”่

(Journal of Product & Brand Management)

ติรวิจัสอบ้ผลกระทบ้ท่�เปน็ส่�อกลางของ 
ควิามรกัในแบ้รนดท่์�มต่่ิอควิามตัิ�งใจัใน 
การซั่�อและการบ้อกปากต่ิอปากผา่น 
ควิามล่กลับ้ ควิามเยา้ยวิน และควิาม 
ใกล้ชัดิอันเปน็มติิิของภาพลักษณข์อง 
แบ้รนดใ์นบ้รบิ้ทของแบ้รนดน์โ่อลักชัวัิร่

คะแนน
ALTMETRICS 

สง้

การดำาเนนิงาน การขนสง่ และคณุภาพ
“การปกปอ้งผ้อ่้อนแอในชัว่ิงการระบ้าดครั�งใหญ่ด้่วิยการสง่
มอบ้สิ�งของจัำาเปน็ถ่ึงบ้า้น:
ต้ินแบ้บ้การขนสง่แบ้บ้กระจัายสนิค้า”

(Journal of Humanitarian Logistics and Supply 
Chain Management)

ประเมนิควิามเปน็ไปไดแ้ละประหยดั 
ทรพัยากรกลยุทธุก์ารจัดัสง่ถ่ึงบ้า้น  
รวิมถ่ึงควิามรว่ิมมอ่ระหวิา่งผ้ค้้าปล่ก 
และผ้ใ้หบ้้รกิารดา้นการใชัง้านโดยอิง 
ติามการประยุกต์ิใชั ้ท่�ใชัง้านไดจ้ัรงิ

การจัดัการทรพัยส์นิและสิ�งแวิดล้อมสรรค์สรา้ง
“The International Journal of Building Pathology 
and Adaptation ประสบ้ควิามสำาเรจ็ัในการรวิมการประยุกต์ิ
ใชัท้ฤษฎ่ีท่�ปฏิิบ้ติัิไดจ้ัรงิเขา้กับ้การวิางติำาแหนง่กรอบ้การ
ทำางานทางทฤษฎ่ีท่�เปน็นวิตัิกรรมและเปน็สิ�งใหม ่วิารสารได้
พฒันาเปน็รา้นค้าแรกสำาหรบั้นกัวิจิัยัและนักเรย่นทั�วิโลก โดย
เฟน้หาการเรย่นร้เ้พิ�มเติิมเก่�ยวิกับ้ทกุแง่มุมของ Building 
Adaption และ Building Pathology”

ศาสติราจัารย ์Sara Wilkinson UTS  
ซัดินย่ ์ออสเติรเล่ย

นโยบ้ายสาธุารณะและการจัดัการสิ�งแวิดล้อม
ฉบ้บั้พเิศษล่าสดุใน International Journal of Public 
Leadership กล่าวิถ่ึงการระบ้าดใหญ่ข่องโควิดิ-19 และ
ประเมนิควิามล้มเหลวิและควิามสำาเรจ็ัของผ้น้ำาทั�วิโลก: 
“ภาวิะผ้น้ำาสาธุารณะในยามวิกิฤติ มุมมองต่ิอผ้น้ำาทางการ
เมอ่งและการบ้รหิารเพ่�อรบั้มอ่กับ้โควิดิ-19”

การจัดัการการท่องเท่�ยวิและการบ้รกิาร
“การเล่อกปฏิิบ้ติัิทางเพศและควิามยุติิธุรรมท่�รบั้ร้ใ้น
กระบ้วินการสง่เสรมิพนกังานโรงแรม”

(International Journal of Contemporary 
Hospitality Management)

ติรวิจัสอบ้มุมมองของผ้จ้ัดัการโรงแรม 
เก่�ยวิกับ้กระบ้วินการสง่เสรมิพนักงาน 
โรงแรมติามเพศของพนกังานท่�ไดร้บั้ 
การสง่เสรมิ ควิามยุติิธุรรมขององค์กร 
ท่�รบั้ร้ ้และการเล่อกปฏิิบ้ติัิทางเพศ 
ต่ิอสติรท่่�รบั้ร้ ้

หนงัสอ่
รบั้รอง

ผลกระทบ้
ท่�แท้จัรงิ

ใชัใ้น
นโยบ้าย

มก่าร
ดาวินโ์หลด

สง้

เชั่�อมโยงกับ้
SDG

มก่ารอ้าง 
ถ่ึงในส่�อ



ตัิวิอยา่งควิามครอบ้คลมุหวัิขอ้

วิารสารเดน่

MANAGEMENT DECISION

สิ�งพมิพแ์รกของ Emerald และเปน็หน่�งในวิารสารการจัดัการทางวิชิัาการ
ท่�ดำาเนนิมายาวินานท่�สดุ ไดส้รา้งควิามก้าวิหน้าในระดบั้นานาชัาติิท่�โดด

เดน่ในดา้นการจัดัการ การวิจิัยัเพ่�อเฉลิมฉลองฉบ้บั้ท่� 60 ในป ี2020 มุง่
เนน้ไปท่�อคติิและควิามเปน็ผ้น้ำา ควิามรบั้ผดิชัอบ้และควิามยั�งยน่ของ

องค์กร และนวิตัิกรรมทางสงัคมและการเปน็ผ้ป้ระกอบ้การ

EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING

กวิา่ 50 ปขีองการต่ิพมิพ ์EJM ไดส้รา้งชั่�อเสย่งใหกั้บ้ตินเองในฐานะ
ศ้นยก์ลางขอ้ม้ลเชังิล่กดา้นการติลาดท่�โดดเดน่ โดยวิารสารดงักล่าวิไดร้บั้
การดาวินโ์หลดมากกวิา่สามในส่�ของการดาวินโ์หลดจัำานวินหน่�งล้านครั�งใน
ปท่ี�แล้วิ บ้ทควิามท่�ดาวินโ์หลดมากท่�สดุบ้างบ้ทควิามครอบ้คลมุหวัิขอ้ต่ิางๆ 
เชัน่ การโฆษณาโดยใชับุ้้คคลท่�มช่ั่�อเสย่ง ควิามสอดคล้อง การติลาดดจิัทัิล 

กลยุทธุก์ารวิางติำาแหนง่แบ้รนด ์และชุัมชันแบ้รนด์

ACCOUNTING, AUDITING & 
ACCOUNTABILITY JOURNAL

เสาหลักในชุัมชันการวิจิัยัน่� ซั่�งวิารสารมุง่เนน้ไปท่�การมป่ฏิิสมัพนัธุ์
ระหวิา่งการบ้ญั่ชั/่การสอบ้บ้ญั่ชักั่บ้สภาพแวิดล้อมทางสงัคม-เศรษฐกิจั 

สถึาบ้นั และการเมอ่ง ผ้อ่้านสามารถึจัะพบ้กับ้ปัญ่หาพเิศษเสมอ่น กวิ่
นพินธุ ์และงานเขย่นท่�ออกแบ้บ้มาเพ่�อใหค้วิามร้ใ้นโลกบ้ญั่ชั ่มเ่อกลักษณ์

เฉพาะตัิวิในแนวิทาง

ดาวินโ์หลดรายชั่�อสำาหรบั้คอลเล็กชันัน่�: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/eman-listing

สรา้งทรพัยากรหวัิขอ้เร่�องท่�สมบ้้รณด์ว้ิยกลุ่มหวัิขอ้ eJournal Backfiles การจัดัการ

การชัำาระเงินครั�งเดย่วิชัว่ิยใหเ้ขา้ถ่ึงวิารสาร 176 ฉบ้บั้ 69,500+ บ้ทควิามตัิ�งแต่ิป ี1898 ไดต้ิลอดเวิลา
เรย่นร้เ้พิ�มเติิม ไดท่้�: tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles

INTERNET RESEARCH

สิ�งพมิพแ์รกท่�ใชัว้ิล่ "เวิลิด์ ไวิด์ เวิบ็้" ท่�ประดิษฐข์่�นโดยเซัอร ์Tim 
Berners-Lee ในปัจัจุับ้นั วิารสารน่�ยงัคงเผยแพรง่านวิจิัยัชัั�นแนวิหนา้

เก่�ยวิกับ้เทคโนโลยอิ่นเทอรเ์นต็ิและแอปพลิเคชันั ซั่�งรวิมถ่ึงโซัเชัย่ลมเ่ดย่ 
รฐับ้าลอิเล็กทรอนกิส ์การวิเิคราะหเ์วิบ็้ สมารท์โฟน และระบ้บ้ปฏิิบ้ติัิการ

มอ่ถ่ึอ

การบ้ญั่ชั ่การเงินและเศรษฐศาสติร์
บ้รรษัทภิบ้าลและควิามรบั้ผดิชัอบ้ต่ิอสงัคมกฎีระเบ้ย่บ้
ดา้นการเงิน

ธุุรกิจั การจัดัการ และกลยุทธุ์
การจัดัการเพ่�อประสทิธุภิาพนวิตัิกรรม และกลยุทธุผ์้้
ประกอบ้การ

ทรพัยากรบุ้คคล การเรย่นร้ ้และองค์กรศ่กษา
สมดลุงาน/ชัว่ิติิกลยุทธุก์ารมส่ว่ินรว่ิมของพนกังาน

การจัดัการขอ้ม้ลและควิามร้ ้
การคุ้มครองขอ้ม้ลและควิามเปน็สว่ินตัิวิควิามเหล่�อมลำ�า
ทางดจิัทัิล

การติลาด
การสรรค์สรา้งรว่ิมกันและใหค้ณุค่าปัญ่ญ่าประดษิฐ์

การดำาเนนิงาน การขนสง่ และคณุภาพ
หว่ิงโซัอุ่ปทานสเ่ขย่วิอุติสาหกรรม 4.0

การจัดัการทรพัยส์นิและสิ�งแวิดล้อมสรรค์สรา้ง
การจัดัการอสงัหารมิทรพัยก์ารจัดัการการก่อสรา้ง

นโยบ้ายสาธุารณะและการจัดัการสิ�งแวิดล้อม
การจัดัการควิามเส่�ยงจัากภัยพบิ้ติัิรฐับ้าล
อิเล็กทรอนกิส์

การท่องเท่�ยวิและการบ้รกิาร
รว่ิวิิการท่องเท่�ยวิในโซัเชัย่ลมเ่ด่ยดา้นมด่ของการท่อง
เท่�ยวิ

วิารสารใหมท่่�เพิ�มลงไปในกลุ่มหวัิขอ้ป ี2022
JOURNAL OF ACCOUNTING LITERATURE

TECHNOLOGICAL SUSTAINABILITY
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เปน็เวิลามากกวิา่ 50 ป ีการเปน็หน่�งในควิามคิดใหม่ๆ  ค่อหวัิใจั
ของธุุรกิจัของ Emerald หลักจัรยิธุรรมของเราค่อการชัว่ิยสรา้ง
ควิามแติกต่ิางเพ่�อใหผ้้ท่้�อย้ใ่นแวิดวิงวิชิัาการ หรอ่ในทางปฏิิบ้ติัิ
ค่อการค่อยๆ ทำางานรว่ิมกันเพ่�อสรา้งการเปล่�ยนแปลงในเชังิบ้วิก
ในโลกแหง่ควิามจัรงิ

บ้รกิารสิ�งพมิพแ์ละเผยแพรข่องเราชัว่ิยใหน้กัวิจิัยับ้อกเล่าเร่�อง
ราวิของพวิกเขาอยา่งมค่วิามหมายและทันท่วิงท่ โดยมอบ้เคร่�อง
มอ่และบ้รกิารท่�เปน็นวิตัิกรรมใหมเ่พ่�อสรา้งควิามมั�นใจัและควิาม
สามารถึในการวิจิัยัท่�ก่อใหเ้กิดผล

ติิดต่ิอเราเก่�ยวิกับ้เรา

เน่�อหา/คอลเล็กชันัใหม:่
วิลัยล์ดา ภัทรโภคินเศรษฐ ์
vpattarapokinset@emerald.com

สอบ้ถึามควิามชัว่ิยเหล่อ:
support@emerald.com

เวิบ็้ไซัต์ิ
emeraldgrouppublishing.com

มารว่ิมกันสรา้ง Real Impact

ชุัดเคร่�องมอ่บ้รรณารกัษ์
ขอ้ม้ลการเขา้ถ่ึงและการรบั้รองควิามถึก้ต้ิอง ค้่มอ่ผ้ใ้ชั ้ส่�อสง่เสรมิการขายหอ้งสมุด คำาแนะนำาเก่�ยวิกับ้รายงานการใชัง้าน และแหล่งขอ้ม้ลสำาหรบั้การค้นพบ้

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

ค้นพบ้และ
สำารวิจัโลกแหง่การวิจิัยั
ทางสงัคมศาสติร์
ท่�ก่อใหเ้กิดผล
emerald.com/insight

เล่อกเสน้ทางของคณุ
•  เรย่กดต้ิามวิารสาร หนงัสอ่ กรณศ่่กษา และการ

บ้รรยายสรุปโดยผ้เ้ชั่�ยวิชัาญ่
•  ปอ้นคำาและวิล่เฉพาะลงในการค้นหาดว่ิน และการ

ค้นหาขั�นสง้
•  จัำากัดผลลัพธุใ์หแ้สดงเฉพาะเน่�อหาท่�เปน็ 

Open Access หรอ่สิ�งท่�คณุสามารถึดไ้ด้

นำาทางไดอ้ยา่งง่ายดาย
•  การนำาทางท่�คาดการณไ์ดแ้ละอินเทอรเ์ฟซัท่�เรย่บ้ง่าย
•  จัดัเรย่งผลลัพธุแ์ละใชัตั้ิวิกรองเน่�อหา เชัน่ประเภท วินัท่� 

หวัิขอ้เร่�อง และประเทศ
•  ตัิวิอยา่งเน่�อหาและบ้ทคัดยอ่ท่�มโ่ครงสรา้งชัว่ิยคณุตัิดสนิ

ใจัวิา่คณุต้ิองการท่�จัะอ่านหรอ่ไปต่ิอ

สำารวิจัเสน้ทางใหม่
•  คำาแนะนำาสำาหรบั้เน่�อหาท่�เก่�ยวิขอ้งให ้แรงบ้นัดาลใจัสำาหรบั้

แนวิคิดใหม่
•  เล่อก 'คำาหลัก' เพ่�อค้นควิา้เก่�ยวิกับ้หวัิขอ้สหสาขาวิชิัาชัพ่
•  เน่�อหาทั�งหมดท่�เขา้ถ่ึงไดต่้ิอเน่�องกันสำาหรบั้ การสำารวิจั

ท่�ราบ้ร่�น

น่�ค่อการเดนิทางของคณุ
•  การเขา้ถ่ึงระยะไกลแบ้บ้ผ้ใ้ชัห้ลายคนบ้นอุปกรณใ์ดก็ได้
•  ดใ้นรป้แบ้บ้ HTML, PDF, EPUB และดาวินโ์หลดขอ้ม้ล

อ้างอิงไดโ้ดยติรงจัากแพลติฟอรม์
•  ดว้ิยโปรไฟล์ผ้ใ้ชั ้คณุสามารถึตัิ�งค่าการแจัง้เต่ิอนเน่�อหา

และบ้นัท่กการค้นหาเพ่�อติรวิจัสอบ้ในภายหลังได้

ค้นหาและเขา้ถ่ึงได้
•  รองรบั้วิธิุก่ารรบั้รองควิามถึก้ต้ิองหลักๆ ทั�งหมด ไดแ้ก่ 

IP, EZproxy, การเขา้ถ่ึงแบ้บ้รวิมศ้นยผ์า่น Shibboleth/
OpenAthens, URL ท่�อ้างอิง และ Google CASA 
หมายเลขการเขา้ถ่ึงองค์กรติามคำาขอ

•  SeamlessAccess เปน็การปรบั้ปรงุการใหบ้้รกิารของเราและ
สนบั้สนนุการเขา้ถ่ึงแบ้บ้รวิมศ้นยใ์นทกุองค์กรท่�เขา้รว่ิม

•  จัดัทำาดชัันใ่นระบ้บ้การค้นพบ้ท่�สำาคัญ่ทั�งหมด ไดแ้ก่ ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• ยงัมบ่้นัท่ก KBART และ MARC ใหด้าวินโ์หลด
•  Emerald Insight มุง่มั�นท่�จัะเปน็ W3C AA และ US

สอดคล้องกับ้มาติรา 508


