ABI/Inform Complete
้ หาทางด้านบริหารจ ัดการไว้มากทีส
หนึง่ ในฐานข้อมูลทีค
่ รอบคลุมเนือ
่ ุด โดยรวบรวม
่ เรือ
สิง่ พิมพ์มากกว่า 5,000 ชือ
่ ง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition,
EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึงดุษฎีนพ
ิ นธ์
(Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจ ัดการทีใ่ ห้บริการรูปแบบฉบ ับเต็ ม
้ ามารถนาข้อมูลจาก ABI/Inform มาใชเ้ พือ
่ เรือ
(Full Text) มากกว่า 30,000 ชือ
่ ง ซึง่ ผูใ้ ชส
่
ศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจ ัดการ กลยุทธ์ตา
่ งๆทีใ่ ชใ้ นการ
บริหารจ ัดการ เป็นต้น

3. Command Line Search
เป็ นการสืบค ้นโดยการสร ้างประโยค
การสืบค ้นเอง
ขนตอนการสื
ั้
บค้น
1. พิมพ์คาค ้นในรูปแบบชุดคาสั่ง
2. ระบุระยะเวลาทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์
3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์
4. คลิก Search

การสืบค้นฐานข้อมูล
1. Basic Search
เป็ นวิธก
ี ารสืบค ้นทีง่ ่ายและรวดเร็ว
ขนตอนการสื
ั้
บค้น
1. พิมพ์คาหรือวลีทต
ี่ ้องการ
2. เลือกสืบค ้นในเอกสารฉบับเต็ม
หรือ Peer reviewed
3. คลิก Search เพือ
่ สืบค ้น

2. Advanced Search
เป็ นการสืบค ้นทีเ่ หมาะสาหรับผู ้ทีม
่ ข
ี ้อมูลรายละเอียดในการสืบค ้นมาก
สืบค ้นให ้ครอบคลุมมากขึน
้
ขนตอนการสื
ั้
บค้น
1. พิมพ์คาหรือวลี
2. ระบุเขตข ้อมูล
4. เลือกค ้นในเอกสารฉบับเต็มหรือ Peer reviewed
6. เพิม
่ ทางเลือกการสืบค ้น
7. เลือกประเภทเอกสาร
9. ระบุลักษณะเอกสาร
10. ระบุภาษาต ้นฉบับ
11. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์
12. คลิก Search

4. Data & Reports Search
เป็ นการสืบค ้นเอกสารประเภทรายงาน
วิจัยทางการตลาดและอุตสาหกรรม
ขนตอนการสื
ั้
บค้น
1. พิมพ์คาหรือวลี
2. ระบุเขตข ้อมูล
3. ระบุชนิดรายงานวิจัย
4. ระบุระยะเวลาทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์
5. เพิม
่ ทางเลือกการสืบค ้น
6. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์
7. คลิก Search
หรือต ้องการจากัดหรือขยายการ
่ ม
3. ระบุคาเชือ
5. ระบุระยะเวลาทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์
8. ระบุชนิดเอกสาร

5. Look Up Citation
เป็ นการสืบค ้นจากข ้อมูลอ ้างอิง
ขนตอนการสื
ั้
บค้น
่
1. พิมพ์ข ้อมูลอ ้างอิง ได ้แก่ ชือ
วารสาร (Publication title) ปี ท ี่
(Volume) ฉบับที่ (Issue) และ เลข
หน ้าเริม
่ ต ้น (Start page) เป็ นต ้น
2. คลิก Search

6. Publication Search
่
เป็ นการสืบค ้นแบบไล่เรียงตามชือ
สิง่ พิมพ์
ขนตอนการสื
ั้
บค้น
่ สิง่ พิมพ์
1. พิมพ์บางส่วนของชือ
2. ระบุสว่ นทีต
่ ้องการค ้น แล ้วคลิก
Search
3. หรือ เลือกอักษรเริม
่ ต ้นทีต
่ ้องการ
่ สิง่ พิมพ์ทส
4. เลือกรายชือ
ี่ นใจ

7. Browse Featured Content
เป็ นการสืบค ้นแบบไล่เรียงตาม
เนือ
้ หาทางธุรกิจ
ให ้คลิกเลือกไล่เรียงเอกสารตาม
เนือ
้ หาทางธุรกิจทีส
่ นใจ เช่น
Industry and Market Research,
Commodity Reports, Company
Reports หรือ Country Reports
เป็ นต ้น

คมู่ ือการใช้ฐานข้อมูล
4

3

2
1

หน้าแสดงผลล ัพธ์ Search Results
1. คลิกเพือ
่ แสดงบรรณานุกรมและ
สาระสังเขป (Citation/Abstract) หรือ
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
2. เลือกจากัดผลลัพธ์ให ้แคบลงจากส่วน
Narrow results by
3. หรือ คลิกที่ Search within เพือ
่ สืบค ้น
ภายในผลลัพธ์เดิม
4. หรือ คลิกที่ Modify search เพือ
่
ปรับปรุงการสืบค ้นใหม่

ABI/Inform Complete

Citation/Abstract หน้าแสดง
รายละเอียดทางบรรณานุกรมและ
ั
สาระสงเขป
1. เลือกส่งอีเมล สั่งพิมพ์ อ ้างอิง ถ่าย
โอนบรรณานุกรม หรือ บันทึกเอกสารนี้
2. คลิกที่ See similar documents
เพือ
่ เรียกดูเอกสารทีม
่ เี นือ
้ หาคล ้ายคลึง
กับเอกสารนี้

Create alert เป็ นบริการทีช
่ ว่ ยผู ้ใช ้ในการจัดเก็บคาค ้นเพือ
่ ใช ้สืบค ้นเนือ
้ หาทีม
่ ก
ี ารปรับปรุงใหม่ในอนาคต
และแจ ้งเตือนทางอีเมลเมือ
่ มีเอกสารใหม่ทพ
ี่ บจากคาค ้นนัน
้
1. คลิกปุ่ ม Create alert
2. กรอกข ้อมูลเพือ
่ บอกรับบริการ alert

บริษทั บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 8 ถนนกรุงเทพกรีฑา
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