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จากการท่ีไดเขารวมการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูหลักสูตรการ
ใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
14-15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 
16.30 น.หนวยงานท่ีจัดฝกอบรม : 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
วิทยากร นายจิรวัฒน พรหมพร จาก 
บริษัทบุค โปรโมชั่น บรรยาย การใช
งาน Web Seach Engine โดยเฉพาะ
การสืบคนขอมูลจากเว็บไซต Google 

การใชเครื่องหมายและสัญลักษณ
รวมกับคําคน 
1.เครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) 
ใชเพ่ือสืบคนหาช่ือเฉพาะ วลีหรือ
กลุมคํา โดยเรียงลําดับหรือตัวสะกด
เหมือนตามที่พิมพ 
2. เคร่ืองหมาย +  
ใชเมื่อตองการคํานั้นปรากฎในหนา
รายการผลลัพธวางหนาคําโดยไมมี
การเวนวรรค 
3. เคร่ืองหมาย – 
ใชเมื่อไมตองการใหคําคนนั้นปรากฎ
ในหนารายการผลลัพธวางหนาคํา
โดยไมมีการเวนวรรค 
4. เคร่ืองหมาย ~ 
ใชเมื่อคนหาคําพองความหมาย 
(synonym)วางตําแหนงหนาคํา 
 

ไดรับความรูในการอบรมและได
แลกเปล่ียนความรู รูถึงปญหาตางๆ
ในการสืบคนขอมูลสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ไดรูวิธีการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
สามารถนําความรูท่ีไดมาใชและ
แกปญหาในการทํางานไดดีย่ิงขึ้น 
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5. การใช OR หรือ l 
เปนการขยายคําคน สําหรับกําหนดคําที่มี
ความหมายคลายกันหรือสะกดไดหลายแบบ 
OR ตองเปนตัวอักษรใหญเสมอ 
6. การใชเคร่ืองหมาย (..) 
ใชในการกาํหนดชวงของตวัเลขที่ปรากฎใน
รายการผลลพัธ 
ระบุชวงของตัวเลขและค่ันกลางระหวางตัวเลข
ดวย (..) โดยไมเวนวรรค แลวพิมพตัวเลข 
7. การใชเครื่องหมายดอกจันทร (*)ใชเพ่ือ
กําหนดใหคนหาคําที่มีการสะกดคลายกันหรือ
สะกดคําไมถูกแทนการละตัวอักษรตั้งแต 0 
ตัวอักษรเปนตนไปวางในตําแหนงทายคํา 

การใช Google เปนเคร่ืองมอืในการคนหา
ขอมูล 
1.เปนเคร่ืองคิดเลขใชคํานวณแบบพ้ืนฐาน  
2. แปลงคาหนวยวัด (Convert Units)  
3. คนหาความหมายของคํา วล ี 
4. คนหาบทวิจารณภาพยนตรและเวลาเขาฉาย 
5. คนหาขอมูลตลาดหุน 
6. คนหาสภาพอากาศ 
7. คนหาเวลาปจจุบันของเมืองหรือประเทศ
ตางๆ เปนตน 
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การใชง้าน Web Search Engine
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สารบญั

1. Web Search Engine คอือะไร

2. ประโยชนข์อง Web Search Engine

3. เว็บไซตข์อง Google

4. คาํทีใ่ชใ้นการสบืคน้

4.1 คาํคน้คอือะไร

4.2 การเลอืกคําทีจ่ะใชใ้นการสบืคน้

4.3 การอา่นหรอืแปลคาํคน้ในความหมายของ Google

4.4 ไมค่น้หาคาํทีเ่ป็น Stop words

4.5 จํากดัคาํคน้ไมเ่กนิ 32 คาํ

4.6 เคาะวรรคระหวา่งคาํหมายถงึ เชือ่มคาํดว้ย AND

4.7 สบืคน้ตามลาํดบัคาํที่พมิพ์
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สารบญั (ตอ่)

4.8 ใชไ้ดท้ ัง้อกัษรใหญ ่หรอือกัษรเล็ก

4.9 สญัลกัษณ์ หรอืเครือ่งหมายทีไ่มใ่ชค้น้

4.10 เครือ่งหมายแสดงความเป็นเจา้ของ

4.11 คาํทีม่เีครือ่งหมาย Hyphenate

5. การใชเ้ครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ตา่งๆ รว่มกบัคาํคน้

6. การอา่นรายการผลการสบืคน้

7. การใช ้Google เป็นเครือ่งมอืในการคน้หาขอ้มลูประเภทตา่งๆ

8. การตรวจสอบเว็บไซตย์อ้นหลงั หรอืความคงอยูข่องเว็บไซต ์

(Archiving)
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 เครือ่งมอืทีอ่อกแบบมาเพือ่สบืคน้ขอ้มลูบน World wide web

 ผลการสบืคน้จะแสดงจํานวนรายการผลลพัธท์ ีพ่บหรอื (hits)

 รายการผลลพัธอ์าจประกอบไปดว้ย web pages, images 

และไฟลช์นดิตา่งๆ

4

Web Search Engine คอือะไร?
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สบืคน้ขอ้มูลจากเว็บไซตม์ากกวา่ 8 พนัลา้นเว็บไซต ์(URLs)

แสดงผลการสบืคน้พบเฉพาะหนา้เว็บทีป่รากฏคาํคน้ทีพ่มิพเ์ทา่น ัน้

ประสทิธภิาพสบืคน้สงู ทาํใหไ้ดผ้ลลพัธก์ารสบืคน้ตรงตามความตอ้งการ

ประหยดัเวลาในการสบืคน้

ตรวจสอบไดก้อ่นทีค่ลกิไปยงัเว็บวา่มขีอ้มลูถกูตอ้งตามตอ้งการ

สามารถตรวจสอบยอ้นหลงักลบัไปยงัหนา้ของเว็บทีไ่มป่รากฎแลว้หรอื เว็บทีไ่ม่
สามารถเปิดไดเ้นือ่งจากมคีนเขา้ใชม้าก หรอืชอ่งทางอนิเตอรเ์น็ตคบัค ัง่

5

ประโยชนข์อง Web Search Engine
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Web Search 
Engine

ที่เป็นที่นยิม

Web Search Engine ที่เป็นที่นยิม 
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Total Share of Search

7

Source: comScore qSearch
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การสบืคน้ขอ้มลูใน Google

เวปทีใ่ชส้ําหรบั Google

http://www.google.com

www.google.com

google.com

google
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 คาํแสดงหรอืบง่ชีถ้งึขอ้มลูทีต่อ้งการจาก search engine
 คาํคน้ประกอบดว้ยคาํ กลุม่คาํ ตวัเลข หรอืวล ีทีต่อ้งการใหป้รากฎใน    

    รายการผลลพัธ์

  คาํคน้คอือะไร

9

คาํทีใ่ชใ้นการสบืคน้ (Search terms)
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การเลอืกคาํทีจ่ะใชใ้นการสบืคน้

1. ใชค้าํทีค่าดวา่จะปรากฎในหนา้ web และควรหลกีเลีย่งการใชค้าํถาม

 คาํที่ใชส้บืคน้: Australia target store

 คาํที่ไมใ่ชส้บืคน้: Does Australia have target

 หลกีเลีย่งคาํทีอ่ธบิายความตอ้งการเชน่ ตอ้งการบทความเกีย่วกบั หรอืเอกสาร

เกี่ยวกบั

ตวัอยา่งที ่1: 
ไมใ่ช:้ เอกสารคาํแนะนําเกีย่วกบัการป้องกนัไขห้วดั
ใช:้ การป้องกนัไขห้วดั

ตวัอยา่งที ่2: 
ไมใ่ช:้ documentation on lasik eye surgery
ใช:้ lasik eye surgery

Copyright©2009 by จิรวฒัน์ พรหมพร
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การเลอืกคาํทีจ่ะใชใ้นการสบืคน้

2. ระบคุําทีอ่ธบิายความตอ้งการทีช่ดัเจนไมก่าํกวม

      หมา: พนัธุห์มา หรอื อาหารหมา หรอืสํานวนวา่ “หมาหวัเนา่”

3. ใชค้ําทีส่ ัน้กระชบั และไดใ้จความ

    ตวัอยา่ง; ไมใ่ช:้ โปรแกรมสําหรบัคนตดิบหุรีแ่ละตอ้งการเลกิบหุรี่

          ใช:้ โปรแกรมเลกิบหุรี่

4. ตรวจสอบตวัสะกด

 Google มคีําแนะนําในกรณีทีต่วัสะกดผดิ (เร็วกวา่หาในพจนานกุรม)

Copyright©2009 by จิรวฒัน์ พรหมพร



1. Google คน้หาทกุคาํ: แสดงผลเฉพาะหนา้ทีม่คีาํคน้ทกุคาํปรากฎอยู่

2. ไมห่าคาํทีพ่อ้งความหมาย (Synonym) เชน่คาํคน้ children ไมค่น้ kids

3. คน้หาคาํทีม่าจากรปูแบบหรอืรากศพัทเ์ดยีวกนั เชน่ Child จะคน้ Child, Children 

4. ไมค่น้หาคาํที่เป็น stop words เชน่ the, on, where, how, as well as

5. จํากดัคาํทีใ่ชค้น้หาไมเ่กนิ 32 คาํ

6. เมือ่เคาะวรรคหรอืระหวา่งคาํจะเชือ่มดว้ย AND

7. สบืคน้ตามลําดบัคาํตามทีพ่มิพ:์ จะแสดงเป็นเว็บเพจทีม่คีาํคน้ตามลําดบัตามทีพ่มิพ์

8. ตวัอกัษรใหญห่รอืเล็กไมสํ่าคญั

9. สญัลกัษณท์ ี่ไมค่น้หา ! ? ; : [ ] @ / # < >

10. เครือ่งหมายแสดงความเป็นเจา้ของ (Apostrophes)

We’re จะพบเฉพาะ “we’re” แตไ่มพ่บ “were”

Were จะพบ “were” แตไ่มพ่บ “we’re”

11.  คาํทีม่เีครือ่งหมาย Hyphenated

Part-time; part-time, parttime และ part time

12

 การอา่นหรอืแปลคาํคน้ในความหมายของ Google 

Copyright©2009 by จิรวฒัน์ พรหมพร
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1. เครือ่งหมายอญัประกาศ (Quoted Phrases)

2. เครือ่งหมาย +

3. เครือ่งหมาย -

4. เครือ่งหมาย  ~

5. ตวัเชือ่ม OR

6. เครือ่งหมาย  ..

7. เครือ่งหมาย  *

การใชเ้ครือ่งหมายและสญัลกัษณร์ว่มกบัคาํคน้
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1. เครือ่งหมายอญัประกาศ (“ ”)
 ใชเ้พือ่สบืคน้หาชือ่เฉพาะ วลหีรอืกลุม่คาํ โดยเรยีงลาํดบัหรอืตวัสะกด

เหมอืนตามทีพ่มิพ์
      ตวัอยา่ง;

ช ือ่เฉพาะ - “จริวฒัน ์พรหมพร”
“jirawat promporn”

วล ี - “เราจะครองแผน่ดนิโดยธรรม”
“What you’re looking for is already inside you”

(Anna Lamatt speech)

สบืคน้คาํทีเ่ป็น stop word  ตวัอยา่งเชน่ “how to change oil”

คน้หาวา่วลนี ีค่ดัลอกมาจากผ ูอ้ ืน่หรอืไม ่ตวัอยา่งเชน่
“หาคาํทีม่คีวามหมายขา้งเคยีงหรอืคาํทีม่คีวามหมายสมัพนัธก์นั”

14

การใชเ้ครือ่งหมายและสญัลกัษณร์ว่มกบัคาํคน้

Copyright©2009 by จิรวฒัน์ พรหมพร
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การใชเ้ครือ่งหมายและสญัลกัษณร์ว่มกบัคาํคน้

2.  เครือ่งหมาย + 
 ใชเ้มือ่ตอ้งการคําน ัน้ปรากฎในหนา้รายการผลลพัธ์
 วางหนา้คําโดยไมม่กีารเวน้วรรค

ตวัอยา่ง;
+The Onion
Star Wars +I
+favorite +book จะพบ favorite แตไ่มพ่บ favourite

3.  เครือ่งหมาย -
 ใชเ้มือ่ไมต่อ้งการใหค้ําคน้น ัน้ปรากฎในหนา้รายการผลลพัธ์
 วางหนา้คําโดยไมม่กีารเวน้วรรค

ตวัอยา่ง;
ฟตุบอล –ผูช้าย
Thailand -Bangkok
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การใชเ้ครือ่งหมายและสญัลกัษณร์ว่มกบัคาํคน้

4.  เครือ่งหมาย ~
 ใชเ้มือ่คน้หาคาํพอ้งความหมาย (synonym)
 วางตาํแหนง่หนา้คาํ

ตวัอยา่ง;
~fast พบ quick และ fast
~inexpensive พบ inexpensive, cheap, affordable และ low cost

5.  การใช ้OR หรอื l
 เป็นการขยายคาํคน้ สาํหรบักําหนดคาํทีม่คีวามหมายคลา้ยกนัหรอื

สะกดไดห้ลายแบบ
 OR ตอ้งเป็นตวัอกัษรใหญเ่สมอ

ตวัอยา่ง;
blouse OR shirt OR chemise

Copyright©2009 by จิรวฒัน์ พรหมพร
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การใชเ้ครือ่งหมายและสญัลกัษณร์ว่มกบัคาํคน้

6.  การใชเ้ครือ่งหมาย (..)
 ใชใ้นการกําหนดชว่งของตวัเลขทีป่รากฎในรายการผลลพัธ์
 ระบชุว่งของตวัเลขและค ัน่กลางระหวา่งตวัเลขดว้ย (..) โดยไม่

เวน้วรรค แลว้พมิพต์วัเลข

ตวัอยา่ง;
1. ใชใ้นการคน้หาราคาระหวา่ง $250 ถงึ $1,000

recumbent bicycle $250..$1,000
2. คน้หาปีในชว่งการปฏวิตัใินรสัเซยี
    Russian revolution 1800..2000

7.  การใชเ้ครือ่งหมายดอกจนัทร ์(*)
 ใชเ้พือ่กาํหนดใหค้น้หาคาํทีม่กีารสะกดคลา้ยกนัหรอืสะกดคาํไมถ่กู
 แทนการละตวัอกัษรต ัง้แต ่0 ตวัอกัษรเป็นตน้ไป
 วางในตาํแหนง่ทา้ยคาํ
ตวัอยา่ง cat* = cat, cats, catch, catfish, caterpillar เป็นตน้
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การอา่นผลลพัธ ์Understanding Results 

หนา้แสดงผลการสบืคน้ (Results Page)

คาํคน้; อาหารเลอืดกรุป๊เอ
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คาํอธบิาย; Google logo: คลกิทีค่าํวา่ Google เพือ่ทําการสบืคน้ใหม่

19

การอา่นผลลพัธ ์Understanding Results 
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คาํอธบิาย; Statistics Bar: อธบิายสิง่ทีค่ณุไดส้บืคน้ประกอบไปดว้ย
    - จาํนวนรายการผลลพัธต์อ่หนึง่หนา้และจาํนวนรายการ 

                   ผลลพัธท์ีพ่บท ัง้หมดโดยประมาณ
    - เวลาทีใ่ชใ้นการสบืคน้
    - แสดงคาํทีส่บืคน้

การอา่นผลลพัธ ์Understanding Results 

Copyright©2009 by จิรวฒัน์ พรหมพร
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• Search Results; เรยีงผลลพัธต์ามความเกีย่วขอ้งกบัคาํคน้มากทีส่ดุ
จะอยูใ่นลาํดบัแรก

• Page title; ชือ่เร ือ่งของเว็บเพจ แสดงเป็นอกัษรสนํีา้เงนิ
• Snippets;  แสดงขอ้ความบางสว่นของเนือ้หาในเว็บเพจน ัน้ทีม่คีาํคน้

ปรากฎอยูโ่ดยจะเนน้อกัษรเป็นตวัหนา ขอ้ความแตล่ะอนัจะแยกดว้ย
เครือ่งหมาย (..)

• URL of results: เป็นทีอ่ยูข่องเว็บไซด ์(web address) จะแสดงเป็น
อกัษรสเีขยีว

การอา่นผลลพัธ ์Understanding Results 
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การอา่นผลลพัธ ์Understanding Results 

Indented Results: 
- เมื่อ google พบผลลพัธม์ากกวา่หนึง่จากเว็บไซตเ์ดยีวกนั
- หนา้ทีม่คีวามสมัพนัธม์ากสดุจะอยูใ่นระดบัแรก
- หนา้ทีม่คีวามสมัพนัธร์องลงมา จะยอ่หนา้เขา้ในลาํดบัถดัไป

More results: เมือ่พบรายการผลลพัธม์ากกวา่หนึง่หนา้คลกิทีต่วัเลขเพือ่ไปยงัหนา้
ถดัไป

Dictionary definition: คลกิทีค่าํคน้เพือ่เรยีกดคูวามหมายของคาํจากพจนานุกรม

Copyright©2009 by จิรวฒัน์ พรหมพร
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การอา่นผลลพัธ ์Understanding Results 

Cached: Googleจะสแกนขอ้มลูแตล่ะหนา้ตรวจสอบและจดัเก็บขอ้มลูของ
  เว็บเพจน ัน้เสมอืนเป็นขอ้มลูสาํรองของเว็บไซตน์ ัน้

ประโยชน์
- Internet congestion ความคบัค ัง่ในการใชอ้นิเตอรเ์น็ต
- เว็บไซดน์ ั้นลม่, ชา้ หรอืมผีูเ้ขา้ชมมาก
- เจา้ของเว็บไซตไ์ดนํ้าหนา้น ัน้ออกจากเว็บแลว้

Similar pages: คน้หาเว็บไซตท์ีม่เีนือ้หาคลา้ยคลงึกนั
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การใช ้Google เป็นเครื่องมอืในการคน้หาขอ้มลู

1. เป็นเครือ่งคดิเลข
1.1 ใชค้าํนวณแบบพืน้ฐาน
1.2 คาํนวณรอ้ยละ เครือ่งหมาย % of  ตวัอยา่ง; 45% of 39 

 ตวัอยา่ง; (34-20)+(6*7) 

 

เครือ่งหมายทีใ่ช;้
+ เครือ่งหมายบวก
- เครือ่งหมายลบ
* เครือ่งหมายคณู
/ เครือ่งหมายหาร
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การใช ้Google เป็นเครื่องมอืในการคน้หาขอ้มลู

2. แปลงคา่หนว่ยวดั (Convert Units)
ตวัอยา่ง; old units in new units

300 Euros in USD
130 lbs in kg.

3. คน้หาความหมายของคาํ วลี
คาํส ัง่;      define: ตามดว้ยคาํศพัท์
ตวัอยา่ง;    define: collection
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การใช ้Google เป็นเครื่องมอืในการคน้หาขอ้มลู

4. คน้หาบทวจิารณ์ภาพยนตร ์และเวลาเขา้ฉาย
คาํส ัง่;         movie: ตามดว้ย
ตวัอยา่ง;     movie: avatar

Copyright©2009 by จิรวฒัน์ พรหมพร

5. คน้หาขอ้มลูตลาดหุน้

คาํส ัง่;      stocks: ตามดว้ยชือ่ยอ่หลกัทรพัย์
ตวัอยา่ง;  stocks: banpu



27

การใช ้Google เป็นเครื่องมอืในการคน้หาขอ้มลู

6. คน้หาสภาพอากาศ
คาํส ัง่;         weather: ตามดว้ยชือ่เมอืงหรอืประเทศ
ตวัอยา่ง;     weather: Bangkok

Copyright©2009 by จิรวฒัน์ พรหมพร

7. คน้หาเวลาปจัจบุนัของเมอืงหรอืประเทศตา่งๆ
คาํส ัง่;         time in ชือ่เมอืง
ตวัอยา่ง;     time in Bangkok



1. สบืคน้เฉพาะเว็บไซต์
คาํส ัง่;         คาํคน้ site:ตามดว้ยชือ่เว็บไซต์
ตวัอยา่ง;     Science site:www.swu.ac.th

Library site:.ac.th

28

จํากดัการสบืคน้ (Restrict Search)

2. ระบเุฉพาะชนดิไฟล ์คน้หาเอกสารเฉพาะชนดิไฟลท์ีต่อ้งการ
คาํส ัง่;       file type:ตามดว้ยชนดิไฟล์ หรอื ext:ตามดว้ยชนดิไฟล์
ตวัอยา่ง;   “lung cancer” filetype:pdf

library ext:doc

3. คน้หนา้เว็บไซตท์ี่ม ีlink ของเว็บไซตท์ี่
ตอ้งการปรากฏอยู่

คาํส ัง่;     link:ตามดว้ย URL    
ตวัอยา่ง; link:warriorlibrarian.com
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การคน้หาขอ้มลูชนดิอืน่ๆ ของ Google

• คน้หาหนังสอื: http://books.google.co.th/books

• คน้หาบทความ หรอืขอ้มลูทางวชิาการ: http://scholar.google.co.th/

•คน้หาขา่ว: http://news.google.com/

http://books.google.co.th/books�
http://scholar.google.co.th/�
http://news.google.com/�
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The Search Engine List

All purposes search engine

Support Thai language Non- Support Thai language
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The Search Engine List
Books Maps

News

Source: thesearchenginelist.com
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ไมเ่พยีงพอในการสบืคน้หา
คาํตอบเกีย่วกบัหวัขอ้งานวจิยั
ใหญ่ๆ

32

ขอ้เสยี

แสดงผลการสบืคน้ที่เก ี่ยวขอ้ง
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

สามารถสบืคน้รปูภาพ วดิโีอ 
บล็อก และหนงัสอืได้

ขอ้ดี

 มเีครื่องมอืการสบืคน้ข ัน้สงูที่ดเียี่ยม

ผูใ้ชส้ามารถแยกแยะระหวา่งโฆษณา 
และผลการสบืคน้ไดอ้ยา่งชดัเจน

ไมแ่สดงผลการสบืคน้ที่
ตรงไปตรงมาเสมอ
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ไมใ่หค้าํตอบทีต่รงไปตรงมา
สําหรบัคาํถาม

ขอ้เสยี

ใหผ้ลการสบืคน้ที่เก ี่ยวขอ้ง

มตีวัชว่ยเหลอืชือ่ Search Pad 
(เครื่องมอืที่ชว่ยในการบนัทกึ, 
จดัการเกีย่วกบั URL ที่คณุไดเ้ขา้
ใช ้เพือ่ความสะดวกในการใชง้าน
คร ัง้ตอ่ไปคร ัง้ตอ่ไป)

ขอ้ดี

มทีางลดัใหก้บั query ที่มกีารใช้
รว่มกนั

การสบืคน้ข ัน้สงูมคีวามเทีย่งตรง

หนา้ตาการใชง้านทีร่กรงุรงั
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มขีอ้จํากดัในการสบืคน้ข ัน้สงู

ขอ้เสยี

ใหผ้ลการสบืคน้ที่เก ี่ยวขอ้ง

สามารถปรบัแตง่การใชง้านได้
ตามความตอ้งการของผูใ้ช้

ขอ้ดี

ใหข้อ้มลูเพยีงพอสําหรบัเหตกุารณ์ใน
ปจัจบุนั
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การตรวจสอบเว็บไซตย์อ้นหลงั (Archiving)

web.archive.org
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การตรวจสอบเว็บไซตย์อ้นหลงั (Archiving)
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ภาพประกอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 

ของชุมชนนกัปฏิบตัิห้องสมุดพณชิยการพระนคร (BCL COP) 
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