
 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Google Search คืออะไร ?  

Google Search เป็นเครื่องมือที่ให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต( Search 
Engine) ของเว็บไซต์ Google.com ที่โด่งดังที่สุดในปัจจุบันครับ ผู้ใช้งานเพียงเข้า
เว็บไซต์ www.Google.com จากนั้นพิมพ์ค าหรือข้อความ( Keyword) เกี่ยวกับเรื่องที่
ต้องการค้นหา เพียงชั่วอึดใจหลังกดปุ่ม Enter Google Search ก็จะแสดงเว็บไซต์
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Keyword เหล่านั้นทันที  

ไม่เฉพาะแต่เพียงการค้นหาข้อมูลในรูปของเว็บไซต์เท่าน้ัน Google Search ยังสามารถ
ค้นหาข้อมูลที่เป็นไฟล์รูปภาพ( Images) , กลุ่มข่าว( News Groups) และ สารบบเว็บ( 
Web Directory) ได้อย่างแม่นย าอย่างน่าทึ่งอีกด้วย ปัจจุบันเว็บไซต์ Google ได้รับ
ความนิยมอย่างมากจากผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยมีผู้เข้าใช้กว่า 250 
ล้านครั้งต่อวันเลยทีเดียวครับ 

บริการค้นหาข้อมูลของ Google Search แบ่งหมวดหมู่ของการค้นหาออกเป็น 4 
หมวดหลักด้วยกัน คือ  

 

1. เว็บ ( Web) เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการ
แสดงผลจะแสดงเว็บไซต์ที่มีค าที่เป็น Keyword อยู่ภายเว็บไซต์นั้น  

2. รูปภาพ ( Images) เป็นการค้นหาไฟล์รูปภาพจากการแปลค า Keyword  

3. กลุ่มข่าว ( News Groups) เป็นการค้นหาข่าวสารจากกลุ่มสมาชิกที่ใช้บริการ 
Google News Groups เพื่อรับส่งข่าวสารกันเองระหว่างสมาชิก โดยมีการระบุชื่อผู้เขียน
ข่าว , หัวข้อข่าว , วันที่และเวลาที่โพสต์ข่าว  

4. สารบบเว็บ ( Web Directory) Google มีการจัดประเภทของเว็บไซต์ออกเป็น
หมวดหมู่ ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บในเรื่องที่ต้องการตามหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วได้เลย
ทันทีครับ  

 

2. รูปแบบการค้นหาข้อมูลด้วย Google ที่ควรทราบ  

การค้นหาโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะใช้ Keyword เป็นเครื่องมือในการน าทางการค้นหา
อย่างเดียว แต่ถ้าผู้ใช้รู้จักใช้เครื่องหมายบางตัวร่วมด้วย ก็จะท าให้ขอบเขตการค้นหา
ของ Google แคบลง ท าให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น เครื่องหมายที่
สามารถน ามาช่วยในการค้นหาได้ มีดังน้ี  

http://www.kapook.com/google/search/www.google.com
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- การใช้เคร่ืองหมายบวก (+) เช่ือมค า  

โดยปกต ิGoogle จะไม่ใส่ใจในในการค้นหาข้อมูลจากการพิมพ์ Keyword ประเภท 
Common Word( ค าง่ายๆ ) เช่น at, with, on, what, when, where, how, the, to, 
of แต่เน่ืองจากเป็นบางครั้งค าเหล่านี้เป็นค าส าคัญของประโยคที่ผู้ใช้จ าเป็น ต้องค้นหา 
ดังน้ันเครื่องหมาย + จะช่วยเชื่อมค า โดยมีเงื่อนไข ว่า ก่อนหน้าเครื่องหมาย + ต้องมี
การเว้นวรรค 1 เคาะด้วย เช่น หากต้องการค้นหาเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมส์ที่มีชื่อว่า Age of 
Empire ถ้าผู้ใช้พิมพ์ Keyword Age of Empire Google ก็จะท าการค้นหาแยกค าโดย
ไม่สนใจค าว่า of และจะค้นหาค าว่า Age หรือ Empire เพียงสองค า แต่ถ้าผู้ใช้ระบุว่า 
Age +of Empire Google จะท าการค้นหาทั้งค าว่า Age, of และ Empire ครับ  

 

- ตัดบางค าที่ไม่ต้องการค้นหาด้วยเคร่ืองหมายลบ ( - ) 

จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดเรื่องที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ หรือไม่เกี่ยวข้องออกไปได ้เช่น ถ้าผู้ใช้
ต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการ ล่องแก่ง แต่ไม่ต้องการ การล่องแก่งที่เกี่ยวข้อง
กับจังหวัดตาก ให้ผู้ใช้พิมพ์ Keyword ว่า ล่องแก่ง -ตาก (เช่นเดียวกับเครื่องหมาย + 
ต้องเว้นวรรคก่อนหน้าเครื่องหมายด้วย) Google จะท าการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการ
ล่องแก่ง แต่ไม่มีจังหวัดตากเข้ามาเกี่ยวข้อง  

 

- การค้นหาด้วยเคร่ืองหมายค าพูด ("...") 

เหมาะส าหรับการค้นหาค า Keyword ที่มีลักษณะเป็น ประโยควลีหรือกลุ่มค า ที่ผู้ใช้
ต้องการให้แสดงผลทุกค าในประโยค โดยไม่แยกค า เช่น ถ้าผู้ใช้ต้องการหาเว็บไซต์
เกี่ยวกับเพลงที่มีชื่อว่า If I Let You Go ให้พิมพ์ว่า " If I Let You Go" Google 
จะท าการค้นหาประโยค " If I Let You Go" ทั้งประโยคโดยไม่แยกค าค้นหา  

 

- การค้นหาด้วยค าว่า OR  
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เป็นการสั่งให้ Google ค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เช่น ถ้าผู้ใช้ต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่
เกี่ยวกับ การล่องแก่ง ทั้งในจังหวัดตาก และปราจีนบุรี ให้ผู้ใช้พิมพ์ Keyword ว่า ล่อง
แก่ง ตาก OR ปราจีนบุรี Google จะท าการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการล่องแก่งทั้งใน
จังหวัดตาก และกาญจนบุร ี 

 

- ไม่ต้องใช้ค าว่า " AND" ในการแยกค าค้นหา  

แต่เดิมการใช้ Keyword ที่มากกว่า 1 ค าในการค้นหาเว็บไซต์แบบแยกค า ผู้ใช้
จ าเป็นต้องใช้ AND ในการแยกค าเหล่านั้นครับ ปัจจุบันไม่ต้องใช้ AND แล้วครับ เพราะ 
Google จะท าการแยกค าให้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ท าการเว้นวรรคค าเหล่านั้น เช่น ถ้า
ผู้ใช้พิมพ์ค าว่า Thai Travel Nature เมื่อคลิกปุ่มค้นหา ก็จะพบว่าในรายชื่อหรือ
เน้ือหาของเว็บที่ปรากฏจะมีค าว่า Thai ,Travel และ Nature อยู่ในนั้นด้วยครับ  

 

- Google จะไม่ใส่ใจใน Common Word  

ค าศัพท์พื้นๆ อย่าง the, where, is, how, a, to และอื่นๆ รวมทั้งตัวเลขและตัวอักษร
เดี่ยวๆ Google มักไม่ให้ความส าคัญและใส่ใจที่จะค้นหาครับ เนื่องจากเครื่องมือที ่
Google ใช้จัดเก็บและรวบรวมเว็บทั่วโลกจะค่อนข้างเสียเวลาในการเก็บรวบรวมเว็บที่มี 
ค าเหล่านี้ (ซึ่งมีเยอะมากๆ) แต่ถ้าหากจ าเป็น ผู้ใช้จะต้องใช้เครื่องหมาย " + " ในการ
เชื่อมค าเหล่านี้ด้วยครับ หรืออีกทางก็คือผู้ใช้อาจจะระบุค าที่ต้องค้นหาทั้งหมดในรูป
ของวลีภายใต้เครื่องหมาย " ……. " ครับ  

 

- ค้นหารูปได้แสนง่าย 

ความสามารถที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชอบกันนักหนา และสร้างชื่อให้กับ Google ก็คือการค้นหา
รูปภาพด้วย Google Search ครับ วิธีการใช้ก็คือ  

            1. คลิกเมนูลิ้งค รูปภาพ จากนั้นก็พิมพ์ชื่อภาพที่ต้องการค้นหา และคลิกปุ่ม
ค้นหารูปภาพ ดังรูป  
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            2. จะปรากฏรูปภาพทั้งหมดที่ต้องการดังรูปครับ  

 

 

3. เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วย Google แบบพิเศษ 

 
- Google ค้นหาไฟล์ได้  

Google สามารถค้นหาไฟล์เอกสารที่ส าคัญๆ ได้ดังน้ี  

Adobe Portable Document Format ( ไฟล์นามสกุล . pdf)  
Adobe PostScript ( ไฟล์นามสกุล . ps)  
Lotus 1-2-3 ( ไฟล์นามสกุล . wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wk5, .wki, .wks และ . 
wku)  
Lotus WordPro ( ไฟล์นามสกุล . lwp)  
MacWrite ( ไฟล์นามสกุล . mw)  
Microsoft Excel ( ไฟล์นามสกุล . xls)  
Microsoft PowerPoint ( ไฟล์นามสกุล . ppt)  
Microsoft Word ( ไฟล์นามสกุล . doc)  
Microsoft Works ( ไฟล์นามสกุล . wks, .wps, .wdb)  
Microsoft Write ( ไฟล์นามสกุล . wri)  
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Rich Text Format ( ไฟล์นามสกุล . rtf)  
Shockwave Flash ( ไฟล์นามสกุล . swf)  
Text ( ไฟล์นามสกุล . ans, .txt)  

รูปแบบของการค้นหาคือ ให้ผู้ใช้พิมพ์ "ชื่อเรื่องหรือชื่อเอกสาร" filetype: นามสกุลของ
ไฟล์ ในช่อง Google ตัวอย่างเช่น "การเล้ียงไก่" filetype:doc ซึ่งหมายถึง การ
ค้นหาไฟล์เอกสารที่มีนามสกุล . doc เรื่อง การเลี้ยงไก่ นั่นเอง  

 

- เว็บไซต์ที่ถูกลบไปแล้ว Google ก็ยังค้นหาได้อยู่  

เพราะก่อนหน้านี้เว็บไซต์ที่ถูกลบเหล่าน้ันได้ถูกบรรจุหรือจัดเก็บไว้ในเครื่องที่เรียกว่า 
Cache ของ Google ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ เช่น บางลิงค์ที่ผู้ใช้งานคลิกเข้า
ชมไม่ได้อันเนื่องมาจากถูกลบออกไปแล้ว ผู้งานก็เพียงแต่คลิกที่เมนู หน้าที่ถูกเก็บไว้ 
ครับ  

 

ภาพตัวอย่าง  

- ค้นหาหน้าเวบ็ที่มีข้อมูลคล้ายกันได้ 

ในบางครั้งเมื่อ Cache จะไม่สามารถช่วยผู้ใช้ค้นหาเว็บไซต์นั้นได้ แต่ผู้ใช้งานสามารถ
ค้นหาเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาคล้ายกัน โดคลิกไปยังเมน ูหน้าที่คล้ายกัน ครับ  

 

ภาพตัวอย่าง  

- Google สามารถค้นหาเว็บทั้งหมดที่เช่ือมมายังเว็บนั้นได้ 
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โดยพิมพ ์link: ช่ือ URL ของเว็บ ในช่อง Search ของ Google เช่น 
link:www.plawan.com เป็นการค้นหาลิงค์ที่เชื่อมมายังเว็บของปลาวาฬดอตคอมเป็น
ต้น  

 

- Google สามารถหาค าเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์นั้นๆ ได้  

โดยพิมพ ์ค าที่ค้นหา site: ช่ือ URL ของเว็บ ในช่อง Search ของ Google เช่น 
Google Earth site:www.kapook.com ซึ่งเป็นการหาหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Google 
Earth ในเว็บไซต์ของ Kapook นั่งเองครับ 

 

ภาพตัวอย่างการใช้เงื่อนไข site:  

- ค้นหาแบบวัดดวงกันบ้าง  

จะวัดดวงค้นหาเว็บไซต์ด้วย Google กันสักครั้งคงไม่เป็นไร เพราะถ้าดวงดีผู้ใช้ก็จะได้
ไม่เสียเวลามานั่นเลือกให้เมื่อตุ้มครับ โดยพิมพ์ Keyword ส าหรับค้นหาเว็บไซต์ที่
ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ดีใจจัง ค้นหาแล้วเจอเลย 

 

ภาพตัวอย่างการใช้ปุ่ม ดีใจจัง ค้นหาแล้วเจอเลย  

- ค้นหาบทสรุปของหนังสือก่อนตัดสินใจซื้อ  

ก่อนการตัดสินใจที่จะซื้อหนังสือสักเล่ม ผู้ใช้น่าจะทราบก่อนว่าเน้ือหามีอะไรบ้าง หรือมี
โอกาสได้ดูสารบัญของหนั้งสือเลม่นั้นเสียก่อนครับ Google Search สามารถบอกผู้
ใช้ได้เพียงใส่ชื่อหนังสือหลังค าว่า books about ช่ือหนังสือ เช่น books about 
Harry Potter  
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ภาพตัวอย่างการใช้เงื่อนไข books about  

- ใช้ Google แทนเคร่ืองคิดเลขได้  

ผู้ใช้สามารถใช้ Google ค านวนตัวเลขด้วยเครื่องหมายในการค านวนหลักๆ เช่น  

+ = บวก  

- = ลบ  

* = คูณ  

/ = หาร  

^ = ยกก าลัง  

 

ภาพตัวอย่างการใช้เงื่อนไข Calculator  

- ค้นหาความหมายหรือนิยามของศัพท์เฉพาะ(เป็นภาษาอังกฤษ)  

Google สามารถค้นหาศัพท์เฉพาะได้ด้วยการพิมพ์ define: ศัพท์เฉพาะ  

 

ภาพตัวอย่างการใช้เงื่อนไข define:  

- ค้นหาเว็บไซต์รวมรูปดีๆ  

นอกจากการใช้เมนู รูปภาพ ( Images) ในการค้นหารูปภาพแล้ว ผู้ใช้ยังค้นหาภาพได้
ด้วยการพิมพ ช่ือภาพ pictures 
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ภาพตัวอย่างการใช้เงื่อนไข pictures  

- ค้นหารีวิวภาพยนตร์สนุกๆ 

ผู้ใช้สามารถค้นหารีวิวหรือตัวอย่างภาพยนตร์ด้วย Google ได้ง่ายๆ ด้วยการพิมพ์ 
movie: ช่ือภาพยนตร์  

 

ภาพตัวอย่างการใช้เงื่อนไข movie:  

   

- ค้นเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ที่ต้องการ 

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะในเว็บไซต์ที่ต้องการได้ โดยการพิมพ์ ช่ือข้อมูลค้นหา 
site: เว็บไซต์ที่จะค้นหา ยกตัวอย่างเช่น การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Spyware ใน
เว็บไซต์ของกระปุก โดยการพิมพ ์Spyware site: kapook.com  

 

ภาพตัวอย่างการใช้เงื่อนไข การค้นเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ที่ต้องการ  

 

4. การค้นหาข้อมูลแบบละเอียด( Advance Search) 

เพื่อความแม่นย าในการค้นหาข้อมูล ผู้ใช้สามารถก าหนดเงื่อนไขในแบบที่ละเอียดได้ไม่
ยากครับ เพราะ Google ได้เพิ่มรูปแบบในการก าหนดเงื่อนไขส าเร็จรูปมาให้เรียบร้อย
แล้ว โดยคลิกไปยังเมน ูค้นหาแบบละเอียด ด้านขวามือ ก็จะเข้าสู่หน้าค้นหาดังรูป  



 10 

 

รูปแบบการค้นหาข้อมูลของ Google ในแบบส าเร็จรูปนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายครับ 
เน่ืองจากเป็นภาษาไทยทั้งหมด ผูใ้ช้เพียงพิมพ์ Keyword ที่ต้องการค้นหากอรปกับใช้
ตัวเลือกด้านล่างเพื่อให้ขอบข่ายการหาเฉพาะเจาะจง ในสิ่งที่ต้องการครับ 

 


