
โดย จริวัฒน ์ พรหมพร
Jirawat@book.co.th

แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอเิล็กทรอนกิสท์างการศกึษา

บรษิัท บุ๊ค โปรโมชั3น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

Create : 11/20/2014



Web Search Engine Web Search Engine คอือะไรคอือะไร??

� เครื�องมือที�ออกแบบมาเพื�อสืบคน้ขอ้มูลบน World wide web

� ผลการสืบคน้จะแสดงจาํนวนรายการผลลพัธ์ที�พบหรือ (hits)

� รายการผลลพัธ์อาจประกอบไปดว้ย web pages, images และไฟล์

ชนิดต่างๆ



ประโยชนข์องประโยชนข์อง Web Search EngineWeb Search Engine

� สืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตม์ากกวา่ 8 พนัลา้นเวบ็ไซต ์(URLs)

� แสดงผลการสืบคน้พบเฉพาะหนา้เวบ็ที�ปรากฏคาํคน้ที�พิมพเ์ท่านั.น

� ประสิทธิภาพสืบคน้สูง ทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์การสืบคน้ตรงตามความตอ้งการ

� ประหยดัเวลาในการสืบคน้� ประหยดัเวลาในการสืบคน้

� ตรวจสอบไดก้่อนที�คลิกไปยงัเวบ็วา่มีขอ้มูลถูกตอ้งตามตอ้งการ

� สามารถตรวจสอบยอ้นหลงักลบัไปยงัหนา้ของเวบ็ที�ไม่ปรากฎแลว้หรือ เวบ็ที�ไม่สามารถ
เปิดไดเ้นื�องจากมีคนเขา้ใชม้าก หรือช่องทางอินเตอร์เน็ตคบัคั�ง



Web Search EngineWeb Search Engine  ที�เป็นที�นยิม ที�เป็นที�นยิม 

Web Search Web Search 
EngineEngine

Web Search Web Search 
EngineEngine

ที�เป็นที�นยิม





� URL สาํหรับการเขา้

www.google.com 

การเข้า Google Web

www.google.com 

หรือ 

www.google.co.th



ประเภทคาํค้น 

� ประเภทคาํคน้ที�สามารถใชใ้นการสืบคน้ใน Google แบ่งออกเป็น
•  คาํ หรือ กลุ่มคาํ จะเป็นอกัษรเลก็หรือใหญ่กไ็ดส้าํหรับภาษาองักฤษ

•  ตวัเลข  หรือ เครื�องหมายต่างๆ



คุณลกัษณะคาํหรือคยี์เวริ์ด

� คาํคน้หรือคียเ์วริด ์ไม่ตอ้งคาํนึงการสะกดที�ถกูตอ้งเพราะ Google จะมีการ
แนะนาํคาํสะกดมาใหเ้ลือกวา่เราหมายถึงคาํนี.หรือเปล่า เช่น กาเป๋า 

� เริ�มจากการใชค้าํคน้หรือคียเ์วริดแ์บบง่ายๆ จากนั.นค่อยเพิ�มคาํคน้ที�เฉพาะเจาะจงลง
ไป หรือเรียกวา่ เริ�มคน้จากการคน้แบบกวา้งไปหาแคบ เช่น ไป หรือเรียกวา่ เริ�มคน้จากการคน้แบบกวา้งไปหาแคบ เช่น 

• ตวัอยา่งคาํคน้ภาษาไทยเช่น  เบาหวาน ชนิด1 เดก็ วยัรุ่น ภาวะแทรกซอ้น

• ตวัอยา่งคาํคน้ภาษาองักฤษเช่น diabetes type 1 child 
complication



 การอา่นหรอืแปลคาํคน้ในความหมายของ Google 

1. Google คน้หาทุกคาํ: แสดงผลเฉพาะหนา้ที�มีคาํคน้ทุกคาํปรากฎอยู่

2. ไม่หาคาํที�พอ้งความหมาย (Synonym) เช่นคาํคน้ children ไม่คน้ kids

3. คน้หาคาํที�มาจากรูปแบบหรือรากศพัทเ์ดียวกนั เช่น Child จะคน้ Child, Children 3. คน้หาคาํที�มาจากรูปแบบหรือรากศพัทเ์ดียวกนั เช่น Child จะคน้ Child, Children 

4. ไม่คน้หาคาํที�เป็น stop words เช่น the, on, where, how,   as well as



 การอา่นหรอืแปลคาํคน้ในความหมายของ Google 

5. จาํกดัคาํที�ใชค้น้หาไม่เกิน 32 คาํ

6. เมื�อเคาะวรรคหรือระหวา่งคาํจะเชื�อมดว้ย AND

7. สืบคน้ตามลาํดบัคาํตามที�พิมพ:์ จะแสดงเป็นเวบ็เพจที�มีคาํคน้ตามลาํดบัตามที�7. สืบคน้ตามลาํดบัคาํตามที�พิมพ:์ จะแสดงเป็นเวบ็เพจที�มีคาํคน้ตามลาํดบัตามที�
พิมพ์

8. ตวัอกัษรใหญ่หรือเลก็ไม่สาํคญั



 การอา่นหรอืแปลคาํคน้ในความหมายของ Google 

9. สญัลกัษณ์ที�ไม่คน้หา ! ? ; : [ ] @ / # < >

10. เครื�องหมายแสดงความเป็นเจา้ของ (Apostrophes)

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

Were จะพบ “were” แต่ไม่พบ “we’re”

11.  คาํที�มีเครื�องหมาย Hyphenated

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



เครื�องหมายหรือคาํสั�งที�ใช้ในการสืบค้น

� เครื�องหมายอญัประกาศ หรือ Quotation mark (“……”) ใช้
เพื�อกาํหนดใหก้ารสืบคน้เหมือนตรงตามคาํที�พิมพ ์เช่น

“ภาวะซึมเศร้าหลงัคลอด”
“teeth whitening side effects” “teeth whitening side effects” 

� เครื�องหมาย – การตดัหรือละเว้น คาํที�ไม่ตอ้งการใหส้ืบคน้ หรือ ละเวน้การ
สืบคน้ในเวบ็ไซตท์ี�ไม่ตอ้งการ เช่น มะเร็ง –ตับ 

� เครื�องหมายดอกจันทร์ (*) ละคาํ หรือ ตวัอกัษร ตวัอยา่งเช่น 
ไวรัส * มะเร็ง * ร่างกาย * เซลล์



� เครื�องหมาย (..) เพื�อกาํหนดช่วงของตวัเลข
ผู้ป่วยเบาหวาน นํ"าหนัก 75..120 กิโลกรัม

� การใช้ OR เป็นการกาํหนดเงื�อนไขการสืบค้นอย่างน้อยหนึ�งคาํ โดย OR ต้อง
เป็นอกัษรใหญ่เท่านั.น

เครื�องหมายหรือคาํสั�งที�ใช้ในการสืบค้น

เป็นอกัษรใหญ่เท่านั.น
"ปัจจัยเสี'ยง" เบาหวาน OR ความดันโลหิตสูง OR โรคหัวใจ

hypertension OR hypotension OR diabetes "risk factors" 
OR complications



การจํากดัการสืบค้น

� สืบค้นเฉพาะเวบ็ไซต์ 
คาํสั'งที'ใช้คือ site:ตามด้วยชื'อเวบ็ไซต์

ตัวอย่าง ปิโตรเลียม  site:.thaioilgroup.com

� สืบค้นเฉพาะเวบ็ไซต์ที�คล้ายคลงึกนั 
related:

 สืบค้นเฉพาะเวบ็ไซต์ที�คล้ายคลงึกนั 
คาํสั'งที'ใช้คือ related:ตามด้วยชื'อเวบ็ไซต์

ตัวอย่าง related:lib.ku.ac.th

�การจํากดัการสืบค้นเฉพาะชนิดไฟล์ที�ต้องการ 
คาํสั'งที'ใช้คือ filetype:ตามด้วยชื'อชนิดของไฟล์

ถ่านหิน filetype:pdf



การใช้ Google เป็นเครื�องมือต่างๆ

� เครื�องมือในการคํานวณ 

ตัวอย่าง 56% of 998

� การเปลี�ยนค่าหน่วยวดัต่าง พิมพค์าํสั�ง old units in new units การเปลี�ยนค่าหน่วยวดัต่าง พิมพค์าํสั�ง old units in new units
ตัวอย่าง15 c in Fahrenheit

� ค้นหาความหมายของศัพท์ พิมพค์าํสั�ง define: พิมพค์าํศพัท์
ตัวอย่างdefine: euthanasia



การใช้ Google เป็นเครื�องมือต่างๆ

� ค้นหาเวลาของเมืองต่างๆ พิมคาํสั�ง time in ชื�อเมืองหรือประเทศ

ตัวอย่าง time in Sydney

� ค้นหาสภาพอากาศของเมืองต่างๆ  พิมพค์าํสั�ง weather in ชื�อเมือง� ค้นหาสภาพอากาศของเมืองต่างๆ  พิมพค์าํสั�ง weather in ชื�อเมือง
หรือประเทศ

ตัวอย่าง weather in Thailand



การคน้หาขอ้มลูชนดิอื�นๆ ของ การคน้หาขอ้มลูชนดิอื�นๆ ของ GoogleGoogle

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

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



การตรวจสอบเว็บไซตย์อ้นหลงั การตรวจสอบเว็บไซตย์อ้นหลงั ((Archiving)Archiving)



การตรวจสอบเว็บไซตย์อ้นหลงั การตรวจสอบเว็บไซตย์อ้นหลงั ((Archiving)Archiving)
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� "Googleguide."   Retrieved October 25, 2014, 
from http://www.googleguide.com/.
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