
                                                                                                  

 

 

 

                                                  

วิธีการใช้ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete 

ไปท่ี http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html#business 

 แล้วเลอืก ABI/INFORM จะปรากฏหน้าจอฐานข้อมลูหลกัของ 

ProQuest ให้ด าเนินการตอ่ ดงัภาพ 

     

คลกิ Business แล้วเลอืก ABI/INFORM Complete จะได้

หน้าจอภาพหลกัของฐานข้อมลู ดงัภาพลา่ง 

   

จากหน้าจอภาพหลกั ผู้ใช้สามารถ ① เรียกดขู้อมลูแบบไลเ่รียง 

(Browse) ② สบืค้นอยา่งง่าย (Basic search) และ ③ สบืค้น

ขัน้สงู (Advanced search)   

Browse 

 

ทางเลอืกนี ้ABI/INFORM จะให้รายการบทวิเคราะห์ด้านธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

หรือ Featured Content ให้ผู้ใช้เรียกดไูด้ 6 รูปแบบ เช่น 
Industry and Market Research, Commodity Reports, 

Company Reports ฯ โดยเมือ่เลอืกแตล่ะรูปแบบ จะปรากฏ
รายช่ือบทวิเคราะห์เรียงล าดบัตวัอกัษร ตวัอยา่ง คลกิเลอืก
รายการ “Business Monitor International” จาก “Industry 

and Market Research” จะได้รายให้เลอืกตอ่ วา่จะเรียกดตูาม
ช่ือเรือง หวัข้อเร่ือง หรือประเทศ ซึง่แตล่ะเร่ืองจะบอกจ านวน
บทความที่มี และเมื่อคลกิเร่ืองใดๆ จะได้รายละเอียดของแตล่ะ
ประเทศด้วย ตวัอยา่ง “banking industry” ดงัภาพ 

 

   

 

 

Basic search 

 

ในการสบืค้นอยา่งงา่ย ผู้ใช้ป้อนค าค้นลงในกลอ่งการสบืค้น เป็น

ค าเดียวหรือเป็นวลก็ีได้ แล้วคลกิปุ่ ม  จะได้ผลลพัธ์ ดงัภาพ 

 

ฐานข้อมลู ABI/INFORM Complete ประกอบด้วย  ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry, ABI/INFORM Dateline และ 

ABI/INFORM Archive มีบทความฉบบัเต็มจากวารสาร 3,900 ชื่อ วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก เอกสาร หนงัสือพิมพ์ รายงานอตุสาหกรรมและรายงานของ

แตล่ะประเทศ  มีเนือ้หาครอบคลมุด้านธุรกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ ยทุธศาสตร์องค์กร ทฤษฎีและเทคนิคด้านการจดัการ แนวโน้มธุรกิจ สารสนเทศด้านการแข่งขนั

และผลผลิต การบญัชี และการเงิน  

 

                                                

                                   

 

  

http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html#business


Advanced Search 

ทางเลอืกการสบืค้นขัน้สงู (Advanced search) ช่วยให้ผู้ใช้
ก าหนดผลลพัธ์ได้ตามต้องการ ด้วย Operator หรือระบเุขต
ข้อมลูที่จะให้ค้นหาได้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
 

 

① ป้อนค าค้น เป็นค าหรือวลตีามต้องการ ตวัอยา่ง copyright 

② ใช้ Operator AND, OR เช่ือมค าค้น ตวัอยา่ง “law 

enforcement” กบั infringement 

③ เลอืกเขตข้อมลูที่จะให้สบืค้น ถ้าไมร่ะบ ุจะค้นหาจากทัง้หมด 
④ มีทางเลอืกเพิ่มเติมให้ก าหนดได้ เช่น ระยะเวลาทีต่ีพิมพ์ ฯ 

 คลกิ “Search” 

 
Search Results 
 

 
 

ผู้ใช้สามารถจดัการผลลพัธ์การสบืค้นได้ เช่น  จ ากดัผลการ
สบืค้นด้วยก าหนดลกัษณะของข้อมลู เช่น ต้องการข้อมลูที่เป็น

ฉบบัเต็ม หรือจากวารสารทางการค้า ฯ  เลอืกรายช่ือที่ต้องการ 

 ดบูทคดัยอ่ หรือฉบบัเต็ม และ  ทางเลอืกอื่น ได้แก่ บนัทกึ 

หรือถ่ายโอนข้อมลู หรือ  ต้องการสบืค้นเพิม่เตมิจากผลลพัธ์ 

ตวัอยา่ง  ผู้ใช้จ ากดัผลลพัธ์ให้แคบลงด้วยทางเลอืก ดงัภาพ 

 

จากภาพตวัอยา่ง (การจดัการผลลพัธ์) สองภาพด้านลา่งของ

คอลมัน์ซ้ายมือ จะได้ผลลพัธ์ที่แคบและเฉพาะเจาะจงขึน้ จากผล

การสบืค้นครัง้แรกจ านวน 453,741 ลดลงเป็น 8,467 รายการ 

ตวักรองที่ใช้ คือ Peer reviewed, Scholarly journal, Article, 

Publication date: 2000-2019  

Export Search Results 

ถ้าต้องการบนัทกึหรือถ่ายโอนรายการบรรณานกุรม (Export 

/Save) จากผลการสบืค้นไปใช้งานตอ่ ผู้ใช้สามารถจดัการได้ตาม

ขัน้ตอน ดงัภาพ 

 

 

 

 เลอืกรายการท่ีจะถา่ยโอน   คลกิ “Export/Save”  เลอืก 

EndNote  ระบบจะเข้าสูก่ารถ่ายโอนข้อมลู ยืนยนั “Output” 

และ “Content” แล้วคลกิ “Continue” เพื่อถ่ายโอนข้อมลู  

เลอืก “Open” เพื่อให้ข้อมลูเข้าโปรแกรม EndNote โดยตรง ดงั

ภาพ 

 

Close ABI/INFORM Complete 

 คลกิ  Exit  เมื่อเลกิใช้งาน 

โดย เพลินจนัทร์ เอกวานิช ภารกิจสนบัสนนุการวิจยั ศูนย์วิทยทรพัยากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตลุาคม 2555 

 

 
 

  

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


