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eBooks
Emerald Publishing เป็นผู้เผยแพร่งานวิจัยเชิงวิชาการอิสระที่ได้รับรางวัล 
และการเป็นผู้นำทางความคิดที่เขียนโดยความคิดทางด้านวิชาการและ
อุตสาหกรรมระดับโลกที่เป็นที่รู้จักว่าดีที่สุด eBooks ของเรามีหนังสือมากกว่า 
3,600 ชื่อเรื่อง พร้อมด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่สะท้อนโลกแห่งความ
เป็นจริง เรานำเสนอการอภิปรายเพื่อท้าทายมุมมอง พัฒนาทักษะอาชีพ และนำ
มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

มากกว่า

3,600
ชื่อเรื่อง

หนังสือจาก

1991
จนถึงปัจจุบัน

มากกว่า

50
ปีแห่งการนำงาน

วิจัยมาสู่ชีวิต

10
คอลเล็กชันหัวข้อเรื่อง

2
กลุ่มหัวข้อ

ตัวเลือก
ในการเข้าถึงมากมาย

จากผู้แต่งมากกว่า

140 ประเทศ

รางวัลเกียรติยศ
ของรางวัล 2020 IPG Independent 

Publisher of the Year



กลุ่มหัวข้อ
eBooks ของเราแบ่งเป็นสองกลุ่มหัวข้อ โดยแต่ละกลุ่มครอบคลุมกลุ่มหัวข้อต่างๆ กัน

การสั่งซื้อ
ตัวเลือกในการจัดซื้อ

ด้วยการชำระเงินเพียงครั้งเดียว ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนได้อย่างถาวร:

การสมัครรับข่าวสาร
ตัวเลือกในการสมัครรับข่าวสาร
การสมัครรับข่าวสาร eBook ทำให้คุณสามารถเข้าถึง eBook ที่เผยแพร่
ในกลุ่มหัวข้อในลักษณะเช่าอ่าน

ประโยชน์ที่ได้รับ
•  ตัวเลือกที่คุ้มค่าในการเข้าถึงหัวข้อเรื่องต่างๆ
•  คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดได้นานเท่าที่คุณสมัครรับข่าวสาร ถึงแม้

จะไม่ตลอดไป
•  ท่านจะได้ประโยชน์จากการเข้าถึงแบบหลายผู้ใช้และประโยชน์จาก

แพลตฟอร์มที่ท่านคาดหวังจาก Emerald

•  ตัวเลือกนี้รวมถึงเรื่องที่เพิ่งเผยแพร่ใหม่ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึง 
eBooks ใหม่ล่าสุดทันทีที่เผยแพร่ตลอดทั้งปี

eBook Select

eBook Select คืออะไร
ด้วย eBook Select คุณสามารถสร้างคอลเล็กชัน eBooks ตามต้องการ
จาก Library จากแคตตาล็อกชื่อเรื่องทั้งหมดที่เผยแพร่ในปัจจุบัน จากปี 
1991 จนถึงปัจจุบัน เรื่องที่เลือกทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้แบบถาวร

ประโยชน์ที่ได้รับ
•  เลือกวารสาร 25, 50, 75, 100, 150 หรือ 200 ฉบับตามงบประมาณและ

ข้อกำหนดกลุ่มหัวข้อของคุณ
•  เลือกจาก eBooks ทั้งหมดที่เราเผยแพร่ตั้งแต่ปี 1991 จนถึงปัจจุบัน
•  รวมเรื่องจากทุกหัวข้อเรื่องทั้งหมดตั้งแต่การบัญชีสังคมศึกษา
•  คุณสามารถทำการสั่งซื้อได้หลายครั้งตลอดทั้งปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าที่: tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks

ธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์
หัวข้อเรื่องประกอบด้วย:

การธนาคาร การจัดการ กลยุทธ์ การบัญชี การท่องเที่ยว ทรัพยากร
บุคคล การเงิน บรรณารักษศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การตลาด การ

ต้อนรับ การประชาสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม องค์กรศึกษา

สังคมศาสตร์
หัวข้อเรื่องประกอบด้วย:

อาชญาวิทยา เพศสภาพศึกษา สุขภาพสังคม ศิลปะ สุขภาพ การ
บริหารการศึกษา การเลือกปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล 

วัฒนธรรมศึกษา มนุษยศาสตร์

ธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ 160 รายชื่อ ระหว่างปี 2023*

หนังสือที่เพิ่งเผยแพร่
หนังสือที่เพิ่งเผยแพร่คือหนังสือออกใหม่ในปีปัจจุบัน ตัวเลือกนี้ทำให้คุณสามารถเข้าถึงงานวิจัยอันสมัยและการเป็นผู้นำทางความคิดแบบสดใหม่จาก

สำนักพิมพ์ดิจิทัล

สังคมศาสตร์ 140 รายชื่อ ระหว่างปี 2023

Backlist ด้านธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ที่เผยแพร่เมื่อไม่นาน
มานี้ ประกอบด้วย 830 รายชื่อ ที่เผยแพร่ระหว่างปี 2018 ถึง 2022

BACKLIST ที่เผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้
ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องที่เผยแพร่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาจากปี 2018 ถึง 2022

Backlist ด้านสังคมศาสตร์ที่เผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ ประกอบ
ด้วย 690 รายชื่อ ที่เผยแพร่ระหว่าง 2018 ถึง 2022

Backlist เต็มรูปแบบด้านธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ ประกอบ
ด้วยมากกว่า 2100 รายชื่อ ที่เผยแพร่ระหว่างปี 1991 ถึง 2022

BACKLIST เต็มรูปแบบ
ส่วนนี้คืองานเผยแพร่ย้อนหลังทั้งหมดของแต่ละกลุ่มหัวข้อ ด้วยตัวเลือกนี้ ท่านสามารถเข้าถึงได้ทุกสิ่งนอกจากหัวข้อเรื่องซึ่งเพิ่งเผยแพร่ในปัจจุบันจาก

แต่ละกลุ่มข้อเรื่อง

Backlist เต็มรูปแบบด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 1300 ราย
ชื่อ ที่เผยแพร่ระหว่าง 1999 ถึง 2022

คอลเล็กชันหัวข้อเรื่อง
ด้วยการแบ่งกลุ่มหัวข้อเรื่องที่แบ่งเป็นคอลเล็กชันที่กำหนดไว้ก่อน คุณสามารถเข้าไปยังเรื่องต่างๆ ตามแต่ละหัวข้อ  

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามจากเรา

BACKLIST SLICES

ซื้อวารสารทั้งหมดที่เผยแพร่ในปีเดียวกัน ตั้งแต่ปี 1991 ถึง 2022 เลือกแค่เพียงปีเดียวหรือหลายๆ ปี อะไรก็ตามที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

*จำนวนโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การเข้าถึง eBooks ของ Emerald - ตรวจสอบตัวเลือกในสั่งซื้อและการสมัครรับข่าวสาร

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks
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มาร่วมกันสร้าง Real Impact

กว่า 50 ปีที่จุดประสงค์หลักของ Emerald Publishing คือการสนับสนุนนัก
คิดที่สดใหม่ และช่วยให้พวกเขาสร้างความแตกต่าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใน
แวดวงทางวิชาการหรือในทางปฏิบัติสามารถร่วมมือกันเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในโลกแห่งความเป็นจริงได้ทีละเล็กทีละน้อย
Emerald ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้นักวิจัยบอกเล่าเรื่องราว
ของพวกเขาอย่างมีความหมายและทันท่วงที ในฐานะที่เป็นผู้ลงนามใน 
DORA ที่น่าภาคภูมิใจ Emerald ได้เปิดตัว Real Impact Manifesto อีก
ครั้ง โดยขอให้ภาคส่วนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรม
และเที่ยงตรงยิ่งขึ้น เพื่อการวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบในโลกแห่งความ
เป็นจริง และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้

ติดต่อเราเกี่ยวกับเรา

เนื้อหา/คอลเล็กชันใหม่:
วัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์ 
vpattarapokinset@emerald.com

สอบถามความช่วยเหลือ:
support@emerald.com

เว็บไซต์
emeraldgrouppublishing.com

สนับสนุนพันธมิตรบรรณารักษ์ของเราในทุกขั้นตอน 
แหล่งคำแนะนำเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูล Emerald Insight ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง และผู้ใช้ของคุณมีประสบการณ์ที่ดีที่สุด

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

ค้นพบและ
สำรวจโลกแห่งการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ 
ที่ก่อให้เกิดผล
emerald.com/insight

เลือกเส้นทางของคุณ
•  เรียกดูตามวารสาร หนังสือ กรณีศึกษา และ 

Expert Briefings

•  ป้อนคำและวลีเฉพาะลงในการค้นหาด่วน และการ
ค้นหาขั้นสูง

•  จำกัดผลลัพธ์ให้แสดงเฉพาะเนื้อหาที่เป็น 
Open Access หรือสิ่งที่คุณสามารถดูได้

นำทางได้อย่างง่ายดาย
•  การนำทางที่คาดเดาได้และอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
•  จัดเรียงผลลัพธ์และใช้ตัวกรองเนื้อหา เช่นประเภท วันที่ วิชา 

และประเทศ
•  ตัวอย่างเนื้อหาและบทคัดย่อที่มีโครงสร้างช่วยคุณตัดสินใจ

ว่าคุณต้องการที่จะอ่านหรือไปต่อ

สำรวจเส้นทางใหม่
•  คำแนะนำสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แรงบันดาลใจสำหรับ

ความคิดใหม่ๆ
•  เลือก ‘คำหลัก’ ไปยังหัวข้อการวิจัยสหสาขาวิชาชีพ
•  เนื้อหาทั้งหมดที่เข้าถึงได้ต่อเนื่องกันสำหรับ การสำรวจที่ราบ

รื่น

นี่คือการเดินทางของคุณ
•  การเข้าถึงระยะไกลแบบผู้ใช้หลายคนบนอุปกรณ์ใดก็ได้
•  ดูในรูปแบบ HTML, PDF, EPUB และดาวน์โหลดกา 

อ้างอิงได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
•  ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเนื้อหาและ

บันทึกการค้นหาเพื่อตรวจสอบในภายหลัง

ค้นหาและเข้าถึงได้
•   รองรับวิธีการรับรองความถูกต้องที่สำคัญทั้งหมดรวมถึง 

IP, EZproxy, การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ผ่าน Shibboleth/
OpenAthens, URL ที่อ้างอิง และ Google CASA มี
หมายเลขการเข้าถึงองค์กรตามการร้องขอ

•  SeamlessAccess เป็นการปรับปรุงการให้บริการของเราและ
สนับสนุนการเข้าถึงแบบรวมศูนย์ในทุกองค์กรที่เข้าร่วม

•   จัดทำดัชนีในระบบการค้นพบที่สำคัญทั้งหมด ได้แก่ ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

•  มีบันทึก KBART และ MARC ให้ดาวน์โหลด
•  Emerald Insight มุ่งมั่นที่จะเป็น W3C AA และ US

สอดคล้องกับมาตรา 508

•  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราที่นี่: 
https://www.emerald.com/insight/accessibility
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