Business Source Premier
Business Source Premier หรือ BSP เปนฐานขอมูลเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ อยูภายใตชุดฐานขอมูล
ครอบคลุมเนื้อหาทางดานธุรกิจ การตลาด การ
บริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) บัญชี เศรษฐศาสตร และการเงิน มีวารสารฉบับเต็มจํานวนมากกวา 8,800 ชื่อ ยอนหลังถึงฉบับป 1965
อาทิ Academy of Management Journal, Havard Business Review และ Journal of International Marketing รวมถึง Company Profiles และ Country
Economic Reports และอื่นๆ โดยวารสารจํานวนมากกวา 1,100 ชื่อ ไดผานการตรวจประเมิน (peer-reviewed) โดยผูทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังสามารถ
คนหาการอางถึงผลงาน (cited references) ยอนหลังไดถึงป 1998 ฐานขอมูลนี้มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยทุกวัน ทั้งนี้ ชุดฐานขอมูล EBSCOhost ซึ่ง
รวม Business Source Premier บอกรับโดยสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การเขาใช
จาก URL: http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist. html#business
เลือก Business Source Premier จะพบหนาจอ ที่มี interface ดังภาพ

" ในการใชงาน หากตองการจัดเก็บขอมูลไวเพื่อใชงานภายหลัง ใหทํา
ถาใชงานที่
การลงทะเบียนกอน คลิกที่
เมื่อใชงานที่ Business

interface รูปแบบเว็บ หรือคลิกที่
Searching รูปแบบใหม
การคนหาขอมูล

"
"
"

เปน interface รูปแบบเว็บมาตรฐาน
เปน interface รูปแบบ text-base
เปน interface ที่จัดทําขึ้นใหม เพื่อใหสะดวกยิ่งขึ้นสําหรับ
การใชงานขอมูลทางธุรกิจ

เมื่อเลือก
จะปรากฏรายชื่อฐานขอมูลทุกฐาน ทั้งที่บอก
รับ อภินันทนาการ และไดรับสิทธิทดลองใช 1 ป ดังภาพ เลือกฐานเพียง
หนึ่งฐาน หลายฐาน หรือทุกฐาน โดยคลิกเมาสในกรอบสี่เหลี่ยมหนาชื่อ
ฐานนั้นๆ

จากนั้น คลิก

ทั้งสองรูปแบบ interface ที่กลาวขางตน มีการคนหาขอมูลไดทั้งแบบ
Basic และ Advanced Search
X ถาเลือก interface รูปแบบเว็บมาตรฐาน
" Basic Search พิมพคําคนที่ตองการในกรอบรับคําคน เชน “web
business” และ คลิก
ระบบจะคนหาใหจากเขตขอมูลที่เปน
Keyword ดังตัวอยาง

" Advanced Search พิมพคําคนในกรอบรับคําคน และเลือกเขตขอมูล
ที่ตองการ เชน “oil price” และ “economic impact” ในเขตขอมูล
AB Abstract or Author-Supplied Abstract จากนั้นคลิก
เพื่อใหระบบทําการประมวลผล ดังตัวอยาง

เพื่อเขาสูหนาจอการใชงานBasic Search ดังภาพ
" Browse เปนการดูไลเรียงจากทางเลือกตางๆ ดังนี้

ที่หนาจอนี้ ยังสามารถเลือกใชงานรูปแบบใหม คือ Business Searching
ไดเชนกัน คลิกที่ Enhanced Business Searching Interface ซึ่งเปน
หนาจอการใชงานเหมือนทางเลือก
ดังภาพ

- Publications
- Company Profiles
- Thesaurus

- Library Holdings
- Indexes

นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกสําหรับคนหา
ตางๆ เชน ชื่อบุคคล ชื่อเรื่อง ฯลฯ และคลิก

ได โดยระบุขอมูล
ดังภาพ

X ตัวอยางผลลัพธจาก interface รูปแบบเว็บ

Y ถาเลือก interface แบบ Business Searching
" Basic Search พิมพคําคน ระบุเขตขอมูลที่ตองการ และคลิก
เพื่อใหระบบทําการคนหา เชน “risk management” ในเขตขอมูล
Keyword ดังตัวอยาง

" Advanced Search
พิมพคําคนพรอมระบุเขตขอมูลที่ตองการ
จากนั้นคลิก
เชน “web business” และ “economic crisis”
ในเขตขอมูล
AB Abstract or Author-Supplied Abstract
ดังตัวอยาง

Y ตัวอยางผลลัพธจาก Business Searching Interface

" Browse สามารถดูไลเลียงจากทางเลือกตางๆ ดังนี้

- Company Profiles
- Country Reports
- Industry Profiles
- Market Research Reports
 เปนทางเลือกใหม ที่แตกตางจาก interface รูปแบบเว็บ
หมายเหตุ หากผูใชตองการปรับปรุงผลการคนหา สามารถจํากัด/ขยาย
ผลการคนหาเดิมได จากทางเลือก Refine Search

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียดของเอกสาร หรือ ดูเอกสารฉบับเต็มโดย
คลิกที่
หรือ
หากคลิกที่
ดูได
เฉพาะบทคัดยอ ซึ่งขอมูลฉบับเต็มสามารถสั่งซื้อไดโดยติดตอสอบถาม
ทางอีเมลที่ruangsri.j@car.chula.ac.th สถาบันวิทยบริการ
หากตองการเลือกผลลัพธทั้งหมด หรือบางรายการ ใหคลิกที่ เพื่อ
รวบรวมไวใน Folder ที่ระบบจัดไวใหในทางเลือก My EBSCOhost

รูปแบบของคําคน
1.
2.
3.
4.

ใชชื่อบุคคล ใหขึ้นตนดวย นามสกุล เชน jobs steve
ใชเปนคําเดียว เชน RFID
ใชเปนกลุมคํา เชน SWOT analysis หรือ online game industry
ใชบูลีน (Boolean) เชื่อมคําคนดวย and, or, not และกํากับดวย
เครื่องหมายวงเล็บกลม (Parenthesis) เพื่อควบคุมผลลัพธตามตรรกะ
เชน (web or wap) and (digital services)
5. ใช Wildcard เชน market* เพื่อใหครอบคลุมทุกคําที่ขึ้นตนดวย
คําคนดังกลาว
6. ใชเครื่องหมาย “_ _ _ ” หรือ ( _ _ _ ) กํากับ เพื่อใหระบบคนหาเปน
กลุมคํานั้นๆ เชน “ w3c technology” หรือ (robot* market*)
การเรียกดูผลลัพธ
interface ทั้งสองแบบ แสดงจํานวนผลลัพธตรงกัน มีรูปแบบการ
แสดงผลและทางเลือกใชงานที่คลายคลึงกัน มีความแตกตางกันเล็กนอย
ที่ชื่อทางเลือกบางรายการ

การสั่งพิมพ/อีเมล/จัดเก็บ ผลลัพธ
ที่หนาจอแสดงรายละเอียดของผลลัพธ หรือ คลิกที่
หรือ
(หากทําการเลือกผลลัพธบางรายการไว) จะพบไอคอน
หรือ
หรือ
/
เพื่อสั่งพิมพ สงอีเมล
หรือจัดเก็บผลลัพธเปนไฟล ตามลําดับ
การออกจากระบบ
X กรณี interface รูปแบบเว็บ คลิก CHULALONGKORN UNIV
เพื่อกลับมายังโฮมเพจของสถาบันวิทยบริการ
Y กรณี interface ของ Business Searching คลิกเลือก Exit เพื่อ
กลับมายังโฮมเพจของสถาบันวิทยบริการ
จัดทําโดย เรืองศรี จุลละจินดา และ กัลยา ยังสุขยิ่ง
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ฉบับพิมพครั้งที่ 9) มกราคม 2549

