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เทคนิคการคนหาขอมูลเทคนิคการคนหาขอมูล  
 

 เนื่องจากอนิเตอรเน็ตมีเว็บไซตมากมายหลายลานเว็บไซต  และมีเว็บไซตใหมๆ เกดิขึ้นมาทุกวี่วนั  ทําให
ยากตอการจดจําและเขาเยี่ยมชมเว็บไซตตางๆ  ไดหมด  ดังนั้นจึงไดมผูีคิดคน “Search Engine” “เครื่องมือสืบคน”
ขึ้นมา  เพื่อใชในการคนหาขอมูลที่ตองการ  ซ่ึง Search Engine นี้เปนกลไกที่สําคัญ  และจําเปนอยางยิ่งในการศึกษา
หาความรูจากอินเตอรเน็ต 
 เนื่องจากผลการคนหาขอมูลหรือเว็บไซตจาก Search Engine นั้นกวางเกินไป  ทําใหยุงยากและเสียเวลาตอ
การคนหาขอมูลที่ตองการ  ดังนั้นเทคนิคในการคนหาขอมูลตอไปนี้จะชวยใหทานสามารถคนหาขอมูลไดตรงกับ
ความตองการและประหยัดเวลามากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของเว็บไซต Google 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซตที่ใชเปนตัวอยางประกอบคําอธิบายนี้  ขอ
ยกตัวอยางเว็บไซต http://www.google.co.th 

 

กรอบพิมพคํา
สําคัญเพื่อคนควา 

ปุมคนหา เว็บ Google ใน
รูปแบบภาษาอังกฤษ 

การปรับแตงรายละเอียดของ 
เว็บ Google 

เลือกคนหาเว็บไซตจากทั่วโลกและเฉพาะในประเทศไทย 
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ความหมายตามหมายเลข 
1. แท็บ ใชสําหรับเลือกชนิดของขอมูลที่ตองการคนหา  เชน  เวบไซตทัว่ไป , รูปภาพ , กลุมขาว หรือ สาร   
       บนเว็บ  เปนตน 
2. กรอบคนหา  ใชสําหรับพิมพคําสําคัญที่ตองการคนหา 
3. คนหารายละเอียดและปรับแตงตัวเลือก  ใชสําหรับเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของขอมูลที่ตองการคน

และใชสําหรับปรับแตงการแสดงผลลัพธไมวาจะเปนภาษา จํานวนของการคนหา และหนาตางผลลัพธ 
4. ปุมเลือก  เลือกคนหาจากทัว่โลกและภาพในประเทศ 
5. แถบแสดงสถติิ  ใชสําหรับแสดงสถิติผมลัพธที่ไดจากการคนหาไมวาจะเปนจาํนวนเว็บตอหนา จํานวน

ทั้งหมดและเวลาในการคนหา 
6. ชื่อเว็บเพจ  ใชสําหรับเชื่อมตอ (Link) ไปยังเว็บไซตที่มีขอมูลที่ตองการคนหา ซ่ึงในบางเว็บเพจของ

การคนหาจะไมมีช่ือเว็บ แตสามารถลิคไปยังขอมูลได 
7. URL ของผลลัพธ 
8. ขนาดของหนาตางผลลัพธ   

แคช(Cached)ของผลลัพธ  ใชสําหรับลิงคเพื่อดูรายละเอยีดของเว็บเพจผลลัพธที่ทาง Google เก็บไวใน 
คร้ังที่จัดทําดัชนีฐานขอมูล  
หนาคลายกัน  ใชสําหรับแสดงเว็บไซตที่มลัีกษณะคลายกับเว็บผลลัพธจากการคนหานี้โดยเฉพาะ 

9. ผลลัพธอ่ืนๆ  เมื่อการคนหาปรากฏวามีผลลัพธมากกวา  1  ผลลัพธจากเว็บไซตเดยีวกนั  ก็จะแสดง 
       ผลลัพธอ่ืนๆ  เพิ่มเติม  
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 เทคนิคการคนหาขอมูล 
1. ในการคนหาขอมูลใหใชคําทีเ่ฉพาะเจาะจงมากกวาใชคําทั่วๆ ไป  เชน  “สุนัข” ในการคนหาแทนทีจ่ะ

เปนคําวา “สัตวเล้ียง” 
2. พยายามเลือกใชการคนหาแบบ Advanced Search หรือการคนหาขั้นสูง 
3. ใหอานคําแนะนําในการใช Search Engine แตละชนดิเพราะ Search Engine ของแตละเว็บไซตไม

เหมือนกนั 
4. ใหใช Search Engine ที่คนหาขอมูลเฉพาะที่ตรงกับขอมูลที่เราตองการคนหา 
5. ไมควรอางอิง หรือเลือกใชบริการคนหาขอมูลเฉพาะเว็บไซตเพียงเว็บไซตเดียว 
6. ใหใชเครื่องหมายดอกจัน (*) สกหรับสืบคน คําที่ขึ้นตนเหมือนกนั เชน โรง*  อาจไดผลลัพธเปน

โรงเรียน โรงงาน โรงอาหาร โรงพยาบาล   หรือ   Oxford*  อาจไดผลลัพธเปน  Oxford  University, 
Oxford English Dictionary,  … เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 7. ใชเครื่องหมายคําพูด (”  ”) สําหรับการคนหาคําที่เปนวลี   หรือกลุมคํา เชน “ทักษนิ   ชินวัตร” ซ่ึง   
              Search  Engine  จะคนหาคําวา ทกัษิณ  ชินวัตร ติดกันหรือ ” George W Bush ” จะคนหาคําวา         
              George W   Bush   อยูติดกนั 
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           8.ใชเครื่องหมาย + หรือ - เพื่อมาคัดเลือกคํา 
            + (บวก) ใชสําหรับสืบคนคําทั้งหมดระบุ     เชน    สัตวเล้ียง  +สัตวปา  (ใหมี  Space  อยูหนาเครื่องหมาย +  
             และหามมี  Space  อยูหลังเครื่องหมาย + )                                      
             -  (ลบ) ใชสําหรับนําหนาคําที่ไมตองการ    เชน    สัตวเล้ียง-แมว  (ใหม ี Space  อยูหนาเครือ่งหมาย - และ  
             หามมี  Space  อยูหลังเครื่องหมาย-)  
 

 
 
             9. ใชเครื่องหมายวงเล็บ ( )  เพื่อการแยกกลุมคํา   เชน  (สัตวเล้ียง  +สุนัข) –แมว 
 

 
 

10. เลือกใชคําทางตรรกศาสตรหรือ  Boolean  เพื่อชวยคนหา 
      AND เชื่อมคําสองคําเมื่อตองการขอมูลที่มีสองคํานั้นอยูดวยกนั  แตไมจําเปนตองอยูติดกนัก็ได  

และตองใชเครื่องหมายคําพดู (“  ”) ในคําที่คนหาดวย  เพราะถาไมใช Search Engine อาจ
คิดวาเปนคําเดยีวกันทั้งหมด  เชน  ถาตองการคนหาคําวา  Hardware  และคําวา  Software  
จะไมใช  Hardware  AND  Software แตจะใชเปน “Hardware” AND “Software”  
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OR เชื่อมคําสองคําเมื่อตองการขอมูลที่มีคําใดคําหนึ่ง หรือทัง้สองคํานั้นและตองใชเครือ่งหมายคําพดู 

(“ ”) ในคําหลักที่คนหา  เชน  “Hardware” OR “Software” จะคนหาขอมูลที่มีคําวา Hardware หรือ
คําวา Software หรือคนหาทัง้สองคํา   เชน 

 
 

NOT นําหนาคําเพื่อใหคนหาขอมูลที่ไมมีคํานี้อยู  และตองใชเครื่องหมายคําพูด (“ ”) ในคําหลักที่คนหา 
นอกจากนี้ NOT ยังสามารถนํามาใชรวมกับ AND ไดเชน “Haredware” NOT “Software” จะคนหา
เฉพาะคําวา Hardware แตไมเอาคําวา Software หรืออีกตัวอยางหนึ่งคอื “Computer และ คําวา 
Hardware แตไมเอาคําวา Software 

 
 
 
 

สําหรับเวบไซต http://www.google.co.th จะละคําตรรกศาสตร  AND  ระหวางคําที่ใชในการคนหาโดยจะใช Space  ใน
ระหวางคําแทน ซึ่ง  Search Engine ของ Google  จะรูโดยอัตโนมัติ  เชน  จะใช  “Hardware” “Software” หรือ Hardware 
Software แทนการใช “Hardware” AND “Software” 
ตัวอยางเชน 

   

สําหรับเว็บไซต http://www.google.co.th เครื่องมือสืบคน (Search Engine) จะไมใชคําตรรกศาสตร NOT ในการคนหขอมูล 
ปจจุบันเว็บไซตที่ใหบริการคนหาขอมูลจํานวนมากจะไมใชคําตรรกศาสตร (Boolean) สําหรับการตรวจสอบเพื่อคนหาข็อ
มูล แตจะนิยมใชเครื่องหมาย ( + , - ) ในการคนหาแทน 
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เคร่ืองมือสืบคน   
                                                                                                                                                                        

เครื่องมือสืบคนสําหรับคนหาขอมูลทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือสืบคนสําหรับคนหาขอมูลเฉพาะ 
 - ช่ือบุคคล  ธุรกิจ  องคกร  และหมายเลขโทรศัพท 
   http://www.yellowpages.co.th 
 

 - คนหาหมายเลขโทรศัพท 
http://phonebook.tot.or.th 

 

 - คนหารหัสไปรษณีย  
http://busaba.cat.or.th   ,    http://www.christianthai.net/76.htm 
 

 - คนหาเว็บไซตโรงเรียนตางๆ ทั่วไทย  
http://www.dschool.net.th/thaischool 

 

- คนหาตวับทกฏหมาย 
http://www.krisdika.go.th    ,   http://www.thaijustice.com/websearch/search_web.asp 
 

- คนหาขอมูลทองเที่ยว 
 http://www.tat.or.th/thai    ,     http://www.tourthai.com 

ตางประเทศ.................................................................. 

http://www.google.com 
http://www.yahoo.com. 
http://www.excite.com 
http://www.lycos.com 
http://www.webcrawler.com 
http://www.looksmart.com 

http://www.altaista.com 
http://www.askjeeves.com 
http://www.infospace.com 
http://www.hotbot.com 
http://www.search.com 
http://www.alltheweb.com 

ประเทศไทย.................................................................. 

http://www.google.co.th 
http://www.sanook.com. 
http://www.siamguru.com 
http://www.atriumtech.com 
http://sansarn.com 
http://www.lemononline.com 

http://www.mweb.co.th 
http://www.kapook.com 
http://www.thaifind.com 
http://www.thaiwebhunter.com 
http://www.hunsa.com 
http://www.sansuk.com

โดย นายสมภพ   โลชูชัย  ศูนยคอมพิวเตอรและไอซีที  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา 
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