การ Print หรื อ Save
การ Print
ในหน้าแสดงผลข้อมูล สามารถสั่ง Print โดย
การคลิกที่ปุ่ม Printer

การ Save

ฐานข้ อมู ลแนะนํา
Business Source Complete (EBSCOhost)
 ให้ขอ้ มูลทางด้านธุ รกิ จ การตลาด การบริ หารจัดการ ระบบ-

สารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MIS) บัญชี เศรษฐศาสตร์ และ การเงิน
 มีวารสารฉบับเต็มจํานวนมากกว่า 8,800 ชื่อ ย้อนหลังถึง ฉบับปี

1965 อาทิ Academy of Management Journal, Harvard Business
Review, Journal of International Marketing เป็ นต้น

ในหน้าแสดงผลข้อมูล สามารถสั่ง Save ใน
รู ปแบบของไฟล์ Word หรื อ PDF หรื อ Excel
ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่แสดงผล

 ให้ บริ การข้ อมูลการวิเคราะห์ ธุรกิจ เช่ น Company Profiles,

ต้องการ Save ข้อมูลในรู ปแบบใด ให้คลิก
เลือกจากรู ปแบบที่ปรากฏในแต่ละหน้าของ
ข้อมูล

การตรวจประเมิน (peer-reviewed) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
 สามารถค้นหาการอ้างถึงผลงาน (cited references) ย้อนหลัง
ได้ถงึ ปี 1998

Country Economic Reports และ SWOT เป็ นต้น

G LOBAL M ARKET
INFORMATION DATABASE
[ GMID ]

 วารสารจํานวนมากกว่า 1,100 ชื่อที่ให้บริ การ เป็ นวารสารที่ผา่ น

การใช้ งานฐานข้ อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย
 ฐานข้อมูลที่ มหาวิทยาลัยบอกรั บได้กาํ หนดไว้ให้ใช้ผ่าน

เครื อข่ายของจุฬาฯ (CUNet) โดยกําหนดด้วยเลข IP ของจุฬาฯ
เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การในกรณี ตอ้ งการ
ใช้งานจากทีบ่ า้ นหรื อทีอ่ นื่ ๆ จึงได้จดั ให้มบี ริ การเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เสมือน โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้ได้จาก

http://library.acc.chula.ac.th/manual/OffCampusAccess.html

ห้ อ งสมุ ด คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม : อโนชา เล่าพิทกั ษ์

โทร: 0 2218 5726-30 E-mail: anocha@acc.chula.ac.th

http://library.acc.chula.ac.th

G LOBAL M ARKET INFORMATION DATABASE :GMID
GMID คืออะไร

3. เข้าสู่หน้าแรก (Home Page) ของ GMID ดังภาพ

GMID หรื อ Global Market Information Database
เป็ นฐานข้อมูลออนไลน์ทางธุรกิจทีน่ าํ เสนอข้อมูลธุรกิจ
ในระดับประเทศ, ผูบ้ ริ โภคและอุตสาหกรรม
ลักษณะการนําเสนอข้อมูลอยูใ่ นรู ปของสถิติ, รายงาน
ทางการตลาด, ข้อมูลบริ ษทั และข้อมูลประเทศ ที่
ครอบคลุมกว่า 205 ประเทศ

จุดเด่ นของ GMID
มีขอ้ มูลทางสถิตแิ ต่ละประเทศ, ข้อมูลการตลาดและ
Lifestyle กว่าหนึ่ งล้านรายการ และงานวิจยั ทางการ
ตลาดที่เชื่อถือได้ถึง 4,500 ชื่อเรื่ อง
มี ขอ้ มูลบริ ษทั ถึ ง 3,000 บริ ษทั
การเปรี ยบเทียบแนวโน้มสามารถเปรี ยบเทียบข้าม
ประเทศ ข้ามปี และข้ามชุดข้อมูลได้

การสื บค้ นด้ วย GMID
1. เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดคณะ
http://library.acc.chula.ac.th หรื อเข้าใช้โดยตรงที่

Menu Search

4. วิธีการสื บค้นสามารถทําได้ 2 รู ปแบบ คือ
4.1 Text Search การสื บค้นโดยการพิมพ์คาํ ค้นจากหน้าแรก
ในช่องสื บค้นที่มุมขวาด้านบนและคลิกที่ปุ่ม Search

Text Search

ผลการสื บค้นสามารถจํากัดการสื บค้นจากประเภทของข้อมูล
หรื อชื่อประเทศได้ โดยการใช้ส่วนของ Filter

http://portal.euromonitor.com/ ภายใต้ เครือข่ าย
ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2. กรณี เข้าใช้จากเว็บไซต์ของห้องสมุดคณะ ภายใต้
หัวข้อ CU Reference Databases ให้เลือก GMID

4.2 Menu Search เพื่อการสื บค้นแบบไล่เรี ยง
ข้อมูล จากหน้าแรกให้คลิ กที่ ปุ่ม Search และเลื อก
Menu Search

เมนู Filter

ระบบจะให้เลือก Category ที่ ตอ้ งการสื บค้น

โดยการทําเครื่ องหมายที่ หน้าข้อมูลที่ ตอ้ งการ แล้ว
คลิกที่ ปุ่ม Now Choose Geographies>
จะเข้าสู่ หน้าจอการเลื อกประเทศ ซึ่ งสามารถเลือก
วิเคราะห์จากทวีป หรื อเลือกวิเคราะห์รายประเทศได้

เมื่อเลือกครบแล้วทําการประมวลผล โดยการคลิกที่ปุ่ม
Run Search> ระบบจะแสดงข้อมูลในรู ป ของ
สถิติ, รายงาน และบทวิเคราะห์

