วิธีการสื บค้ นฐานข้ อมูล K-Econ Analysis (ต่อ)
5. วิธีการสื บค้นสามารถทําได้หลายวิธีดงั นี้ (ต่อ)
5.2 สื บค้นโดยพิมพ์คาํ ค้นที่ตอ้ งการในช่องค้นหางานวิจยั
ซึ่ งสามารถกําหนดช่วงเวลาที่วจิ ยั ได้

5.3 สื บค้นโดยใช้ Advance Search ซึ่ งจะเพิ่มการจํากัดการ
สื บค้นจากข้อ 5.2 โดยสามารถกําหนดหมวดงานวิจยั และ
ภาษาเพิ่มเติมได้

6. ข้อมูลที่ได้จากการสื บค้นจะแสดงเฉพาะบทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
นิสิตในคณะสนใจติดต่อขอข้อมูลฉบับเต็มได้ทาง e-mail
โดยแจ้งชื่องานวิจยั ที่ตอ้ งการ พร้อม ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต
และหลักสู ตรมาที่ e-mail : anocha@acc.chula.ac.th

ฐานข้ อมู ลแนะนํา
Global Market Information Database:GMID
- เป็ นฐานข้อมูลออนไลน์ทางธุรกิจทีน่ าํ เสนอข้อมูลธุรกิจในระดับ
ประเทศ, ผูบ้ ริ โภคและอุตสาหกรรม
- มีขอ้ มูลทางสถิติแต่ละประเทศ, ข้อมูลการตลาดและ Lifestyle
กว่าหนึ่งล้านรายการ งานวิจยั ทางการตลาดที่เชื่อถือได้ถึง 4,500
ชื่อเรื่ อง และข้อมูลบริ ษทั ถึง 3,000 บริ ษทั
n - การเปรี ยบเทียบแนวโน้มสามารถเปรี ยบเทียบข้ามประเทศ
ข้ามปี และข้ามชุดข้อมูลได้

iQNewsClip (แสดงข้ อมู ลเป็ นภาษาไทย)
- ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว Online ตัดมาจากหนังสื อพิมพ์ ภายใน
ประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กว่า 30 ฉบับ สามารถเลือก
ดูได้ท้ งั ภาพสี และภาพขาว-ดํา
- จัดเก็บไว้อย่างเป็ นหมวดหมู่ทาํ ให้ง่ายต่อการสื บค้น สามารถ
สื บค้นจากแหล่งข้อมูลและหัวเรื่ อง ใช้คาํ หรื อ วลี รวมถึงการใช้
เงื่อนไข "และ" "หรื อ" "และไม่" ในการสื บค้นได้

K-ECON ANALYSIS

ฐานข้ อมูลศูนย์ วจิ ยั กสิ กรไทย
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สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม : อโนชา เล่าพิทกั ษ์

ห้ องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

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

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

K-ECON ANALYSIS
ฐานข้ อมูลศู นย์ วจิ ัยกสิ กรไทย
เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจยั ทั้งในภาค
เศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิ น และภาค
เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่
กําลังเป็ นที่จบั ตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย
ดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจน
ภาวะเงินตราต่างประเทศ จัดทําโดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
หัวข้ อที่ให้ บริ การประกอบด้ วย
เศรษฐกิ จมหภาค
อุตสาหกรรม
พลังงาน
การคลังไทย
ธุ รกิ จบริ การ
การค้า
อสังหาริ มทรั พย์และการก่อสร้ าง
การท่องเที่ ยว
การลงทุ น
ตลาดเงิ นตลาดทุ นและสถาบันการเงิ นไทย
เกษตรกรรม
สังคม
เศรษฐกิ จและการเงิ นต่างประเทศ
ภาวะตลาดเงิ นและตลาดทุ นรายสัปดาห์
Macro Economic Indicators
Sectoral Economic Indicators
Finance and Banking Indicators
International Economic Indicators
ข้อมูลสิ นค้าเกษตรสําคัญ
อื่นๆ

วิธีการสื บค้ นฐานข้ อมูล K-Econ Analysis
1. เข้าใช้ผา่ นเว็บไซต์ของห้องสมุด

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

วิธีการสื บค้ นฐานข้ อมูล K-Econ Analysis (ต่อ)
4. เข้าสู่หน้าจอการสื บค้นของ K-Econ Analysis

ภายใต้ เครือข่ ายของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2. ภายใต้หวั ข้อ Find Information ให้เลือก eResearch

5. วิธีการสื บค้นสามารถทําได้หลายวิธีดงั นี้
5.1 สื บค้นโดยการไล่เรี ยงงานวิจยั ตามหัวข้อ

3. จากหน้า Electronic Research เลือกไปทีห่ วั ข้อ KResearch

(ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย)

