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eCase จาก Emerald
ดึงดูดนักัเร้ยีนด้วยกัาร้สำาร้วจความท้้าท้ายในโลกัแห่ง่ความเป็็นจร้งิ
กัร้ณีีกัาร้สอนเปิ็ดโอกัาสให่นั้กัเร้ยีนได้สำาร้วจความท้้าท้ายในโลกัแห่ง่ความเป็็นจร้งิในสภาพิ่แวดล้อมในชั้ั�นเร้ยีน 
ชั้ว่ยให่พ้ิ่วกัเข้าได้ท้ดสอบสมมติิฐานและทั้กัษะในกัาร้ตัิดสินใจก่ัอนที้�จะนำาความรู้ไ้ป็ใชั้ใ้นที้�ท้ำางาน

พิ่บกัับคอลเล็กัชั้นั eCase ข้องเร้า 
เลือกัจากัคอลเล็กัชั้นั eCase ทั้�งห่มดข้องเร้าห่ร้อืคอลเล็กัชั้นักัร้ณีีศึึกัษาติลาดเกิัดให่ม่ (EMCS) และคอลเล็กัชั้นัวาร้สาร้ที้�ร้วบร้วมกัร้ณีีศึึกัษา (TCJ) ที้�แยกัต่ิางห่ากั

ตัิวเลือกัคอลเล็กัชั้นัและกัาร้เข้า้ถึึงเข้้าถึึงได้ไม่จำากััดทั้�วทั้�งสถึาบันพิ่ร้อ้มกััน

ตัิวเลือกัคอลเล็กัชั้นั มีอะไร้บ้าง รู้ป็แบบกัาร้เข้า้ถึึง

eCase Collection (ECC) Emerging Markets Case Studies 
The CASE Journal 
The Case for Women 
eCase ที้�ได้ร้บัอนญุาติ

เข้้าถึึงเน้ื้�อหาท้ั้�งหมดเป็็นร้ะยะเวลา 12 เดือน

Emerging Markets  
Case Studies (EMCS)

แยกัคอลเล็กัชั้นั สม้ครสมาชิิก: กัาร้สมัคร้สมาชั้กิั EMCS ปี็ 2023 ร้วมถึึงกัาร้เข้า้ถึึงเนื�อห่าที้�เผย
แพิ่ร้ต่ิลอดร้ะยะเวลากัาร้สมัคร้ข้องคุณี บวกักัับกัาร้เข้า้ถึึงเนื�อห่ายอ้นห่ลังไป็ถึึงปี็ 
2011

การซ้ื้�อ: ป็ร้มิาณีในแต่ิละปี็ส่วนบุคคลตัิ�งแต่ิปี็ 2011-2022

The CASE Journal  (TCJ) แยกัคอลเล็กัชั้นั สม้ครสมาชิิก: กัาร้เข้า้ถึึง eCase แบบถึาวร้ที้�เผยแพิ่ร้ใ่นร้ะยะเวลากัาร้สมัคร้ข้อง
คุณี บวกักัับกัาร้เข้า้ถึึงเนื�อห่าที้�เก็ับถึาวร้เพิ่ิ�มเติิม

Emerging Markets Case 
Studies (EMCS)
คอลเล็กช้ินื้การศึึกษา eCase มากกว่า่ 
1,100 รายการและบ้ันื้ทึั้กการสอนื้ท่ั้�มาพรอ้ม
จุุดมุ่งเน้ื้นื้ท่ั้�ไม่เหม้อนื้ใคร เก่�ยว่ก้บัเศึรษฐกิจุ
กำาล้งพ้ฒนื้า 

EMCS เชั้ี�ยวชั้าญด้านกัาร้วจัิยกัร้ณีีศึึกัษาจากั
และเกีั�ยวกัับติลาดเกิัดให่ม่และป็ร้ะเท้ศึกัำาลัง
พิ่ฒันา ซึึ่�งเป็็นภูมิภาคที้�ป็กัติิแล้วไม่ค่อยมี
บท้บาท้ในกัาร้ร้วบร้วมกัร้ณีีกัาร้สอน แต่ิให่้
ข้้อมูลเชั้งิลึกัที้�สำาคัญและไม่เห่มือนใคร้ทั้�วโลกั  

tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs

eCase Collection 
คอลเล็กช้ินื้ eCase ท่ั้�สมบูัรณ์์ ในื้แหล่งข้้อมูล
เด่ยว่ 

คอลเล็กัชั้นั eCase ทั้�งห่มดข้องเร้าป็ร้ะกัอบ
ด้วยกัร้ณีีศึึกัษากัวา่ 2,500 กัร้ณีีจากั EMCS, 
TCJ และกัร้ณีีศึึกัษาที้�ได้ร้บัอนญุาติมากักัวา่ 
1,000 กัร้ณีีจากัโร้งเร้ยีนธุุร้กิัจชั้ั �นนำา นอกัจากั
นี� ยงัมีกัร้ณีีศึึกัษาสำาห่ร้บัผูห้่ญิง ซึึ่�งเป็็น
คอลเล็กัชั้นัเกีั�ยวกัับผูห้่ญิงโดยเฉพิ่าะที้�พิ่ฒันา
ข้ึ�นร้ว่มกัับองค์กัร้ The Case for Women 
และองค์กัร้ Forté   

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc

วาร้สาร้ที้�ร้วบร้วมกัร้ณีีศึึกัษา 
(TCJ) 
eCase กว่า่ 300 กรณ่์ท่ั้�ม่การตรว่จุสอบัโดยผูู้้
เช่ิ�ยว่ชิาญและผูู้้เข่้ยนื้ท่ั้านื้อ้�นื้แบับัไม่ระบุัช้ิ�อ 
ได้รบ้ัการรบ้ัรองจุาก The CASE 
Association ซึื้�งเป็็นื้สมาคมสน้ื้บัสนุื้นื้การ
เข่้ยนื้และการสอนื้กรณ่์ศึึกษา รว่มถึึงม่ฟอรม้
สำาหรบ้ัน้ื้กเข่้ยนื้ม้อใหม่และน้ื้กเข่้ยนื้ท่ั้�ม่
ป็ระสบัการณ์์ 

นำาเสนอนักัเร้ยีนด้วยกัาร้ตีิความที้�ทั้นสมัยข้อง
กัาร้สอนติามกัาร้อภิป็ร้ายและจัดให่ผู้เ้ชั้ี�ยวชั้าญ
ด้านธุุร้กิัจรุ้น่ต่ิอไป็มีความเฉียบแห่ลมในกัาร้
แก้ัปั็ญห่าเชั้งิกัลยุท้ธุใ์นองค์กัร้ 

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj

eCase ที้�ได้ร้บัอนญุาติ นอกัจากัเนื�อห่าข้อง Emerald แล้ว เร้ายงัอนญุาติให่ใ้ชั้ ้eCase จากัโร้งเร้ยีนธุุร้กิัจและสถึาบันชั้ั �นนำาทั้�วโลกัอกีัด้วย

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj


Emerald Cases Hub 
แหล่งข้้อมูลการสอนื้ฟร่
• วธิุเีติร้ยีมตัิวสอนกัร้ณีีศึึกัษา
• กัาร้จัดกัาร้สอนในชั้ั�นเร้ยีน
• สอนกัร้ณีีศึึกัษาออนไลน์

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

ภาพิ่ร้วมข้อง Emerald eCase…

ค้นื้พบัได้อย่างสมบูัรณ์์
เข้า้ถึึง Emerald Insight 

ซึึ่�ง Emerald eCase 
ทั้�งห่มดได้ร้บักัาร้จัดท้ำา
ดัชั้นีในร้ะบบกัาร้ค้นพิ่บ

ที้�สำาคัญ

กระบัว่นื้การตรว่จุสอบัโดย ผูู้้
เช่ิ�ยว่ชิาญและผูู้้เข่้ยนื้ท่ั้านื้อ้�นื้แบับั

ไม่ระบุัช้ิ�อ
eCase ทั้�งห่มดข้อง Emerald 
ต้ิองผา่น กัร้ะบวนกัาร้ติร้วจ
สอบโดย ผูเ้ชั้ี�ยวชั้าญและผู้
เข้ยีนท่้านอื�นแบบไม่ร้ะบุชั้ื�อ

บ้ันื้ทึั้กการสอนื้
สำาห่ร้บั eCase มากักัวา่ 
95% - ให่แ้นวคิดแก่ัผู้
สอนเกีั�ยวกัับวธิุกีัาร้
จัดกัาร้อภิป็ร้ายแบบ
ไดนามิกัและชั้ว่ยให่้

นักัเร้ยีนพิ่ฒันาทั้กัษะ
กัาร้คิดเชั้งิวเิคร้าะห่แ์ละ

กัาร้คิดเชั้งิวพิิ่ากัษ์

ฉบ้ับัพิเศึษทั้างออนื้ไลน์ื้
eCase ข้อง Emerald  
จะนำาเสนอฉบับพิ่เิศึษ

ท้างออนไลน์เป็็นป็ร้ะจำา
เพิ่ื�อเน้นกัร้ณีีศึึกัษาเกีั�ยว
กัับห่วัข้อ้ที้�กัำาลังมาแร้ง

และเท้ร้นด์ให่ม่ๆ

การทั้ดสอบัในื้ช้ิ�นื้เรย่นื้  
กัร้ณีีศึึกัษาข้อง Emerald 
มักัจะได้ร้บักัาร้ท้ดสอบใน 

ชั้ั�นเร้ยีนก่ัอนเผยแพิ่ร้ ่
ชั้ว่ยให่ผู้เ้ข้ยีนแก้ัไข้ข้อ้มูล

ติามกัาร้อภิป็ร้ายและ
ผลลัพิ่ธุไ์ด้

ท้ั้�ว่โลก
คร้อบคลุม กัวา่ 70 

ป็ร้ะเท้ศึ

ไม่ม่ข้้อจุำาก้ดในื้การดาาว่น์ื้โหลด
อนญุาติให่ช้ั้ั �นเร้ยีนนำาไป็ใชั้ไ้ด้
ไม่จำากััด ทั้�วทั้�งสถึาบันข้อง

คุณี

คุณ์ภาพสูง
วาร้สาร้ที้�ร้วบร้วมกัร้ณีี
ศึึกัษา และกัร้ณีีศึึกัษา
ติลาดเกิัดให่ม่ จัดท้ำา

ดัชั้นีใน Scopus

กรณ่์ศึึกษาแบับัส้�นื้ๆ
eCase ที้�มีข้อ้มูลน้อยลง 

พิ่ร้อ้มผลกัาร้เร้ยีนรู้ที้้�
น้อยลงเป็็นแห่ล่งข้อ้มูล
ที้�เห่มาะสำาห่ร้บัห่ลักัสูติร้

ร้ะดับป็ร้ญิญาติร้ี

ภาษาท้ั้องถิึ�นื้
eCase ภาษาสเป็น 

28 กัร้ณีี

คร้อบคลุมห่ลายวชิั้า
•    กัาร้บัญชั้แีละกัาร้เงนิ
•  สิ�งแวดล้อมสร้ร้ค์สร้า้ง
•  เศึร้ษฐศึาสติร้์
•  กัาร้เป็็นผูป้็ร้ะกัอบกัาร้
•    กัาร้จัดกัาร้สิ�งแวดล้อม
•  กัาร้จัดกัาร้ทั้�วไป็
•    กัาร้จัดกัาร้ท้ร้พัิ่ยากัร้มนษุย์
•   ธุุร้กิัจนานาชั้าติิ

•  ความเป็็นผูน้ำา
•   วทิ้ยากัาร้จัดกัาร้
•  กัาร้ติลาด
•   กัาร้ดำาเนินงานและกัาร้ข้นส่ง
•  กัาร้จัดกัาร้กัาร้ดำาเนินงานและกัาร้ข้าย
•  พิ่ฤติิกัร้ร้มองค์กัร้
•  กัลยุท้ธุ์
•  กัาร้ท่้องเที้�ยวและกัาร้ต้ิอนร้บั

eCase ต่ิางๆ จากั ทั้�วโลกั 
เร้าเผยแพิ่ร้ก่ัร้ณีีศึึกัษาจากัทั้�วโลกัเพืิ่�อชั้ว่ยให่้
นักัศึึกัษาเข้า้ใจสถึานกัาร้ณ์ีสมมติิเกีั�ยวกัับธุุร้กิัจร้ะดับ
โลกัและร้ะดับท้้องถิึ�น ร้วมถึึงมีอาร้มณ์ีร้ว่มไป็กัับกัาร้
อภิป็ร้ายกัร้ณีีศึึกัษา

คอลเล็กัชั้นัข้องเร้ามีแบร้นด์ข้นาดให่ญ่ที้�นักัศึึกัษา
อาจคุ้นเคย ร้วมถึึงธุุร้กิัจ SME ข้นาดเล็กัในท้้องถิึ�นซึึ่�ง
มีแนวโน้มที้�จะแสดงสภาพิ่แวดล้อมกัาร้ท้ำางานได้
มากัข้ึ�น

อเมรกิาเหน้ื้อ 
• กรณ่์ศึึกษากว่า่ 900 กัร้ณีี
•  กรณ่์ศึึกษากว่า่ 250 กัร้ณีีที้�เผย

แพิ่ร้ ่ในวาร้สาร้ที้�ร้วบร้วมกัร้ณีี
ศึึกัษา (TCJ) ซึึ่�งเป็็นวาร้สาร้
อยา่งเป็็นท้างกัาร้ข้อง สมาคม 
The CASE Association

•  TCJ ฉบ้ับัพิเศึษเร้ื�อง “ชั้นกัลุ่ม
น้อยที้�ไม่ได้ร้บัโอกัาสอยา่งเท่้า
เที้ยม” ใน อเมร้กิัาเห่นือ

ยุโรป็  
• กรณ่์ศึึกษากว่า่ 150 กัร้ณีีจากัทั้�วทั้�งยุโร้ป็
•  เผยแพิ่ร้ใ่น TCJ, กัร้ณีีศึึกัษาติลาดเกิัดให่ม่ (EMCS) และสมาคม Council of 

Supply Chain Management Professionals (CSCMP)

เอเช่ิย
•  กรณ่์ศึึกษากว่า่ 1,000 กัร้ณีีจากัทั้�วทั้�ง

ภูมิภาค
•  คอลเลกช้ินื้กรณ่์ศึึกษาข้องอินื้เด่ยกว่า่ 

800 กัร้ณีีจากั EMCS และสถึาบัน Indian 
Institute of Management Ahmedabad

แอฟรกิา
• กรณ่์ศึึกษากว่า่ 130 กัร้ณีี 
•  ฉบ้ับัพิเศึษ เร้ื�องกิัจกัาร้เพิ่ื�อสังคมใน

แอฟร้กิัาและโควดิ 19 ในแอฟร้กิัา
•  ข้้อตกลงการจุ้ดพิมพ์ ตัิ�งแต่ิสถึาบัน 

University of Cape Town Graduate 
School of Business ไป็จนถึึงสถึาบัน 
University of Pretoria’s Gordon 
Institute of Business Science

ออสตราเลเช่ิย
•  กัร้ณีีศึึกัษา 12 กรณ่์ ซึึ่�งร้วมถึึง

บร้ษัิท้ AGL Energy และบร้ษัิท้ 
BHP

•  กัร้ณีีศึึกัษาที้�เผยแพิ่ร้ใ่น TCJ, 
CSCMP และสถึาบัน Kellogg 
School of Management

อเมรกิาใต้  
•  กรณ่์ศึึกษากว่า่ 100 กัร้ณีีที้�

คร้อบคลุม 10 ป็ร้ะเท้ศึในอเมร้กิัาใต้ิ
• กรณ่์ศึึกษา 28 กัร้ณีีในภาษาสเป็น

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub
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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

มาร่วมกันสร้าง Real Impact

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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