
สืบค้นอย่างไรให้ได้ผลตามตอ้งการ? 
 

 การสืบค้นที่มักท าให้ไม่พบผลตามต้องการ  
  ตัวอย่าง 
   X พิมพ์เป็นประโยค เช่น   
                 การขายของทางออนไลน์ 
                 วัคซีนรักษาโรคโควิดในประเทศไทย 
            X พิมพข์้อมูลที่ไม่จ าเป็นเข้าไปด้วย เช่น ประเภททรัพยากร 
                หนังสือ การขายของทางออนไลน์ 
                บทความ วัคซีนรักษาโรคโควิดในประเทศไทย 
   X เลือกแหล่งข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้อง เช่น ต้องการสืบค้นบทความวารสาร แต่เลือกสืบค้นจากฐานข้อมูล
หนังสือ หรือ กรณีสืบค้นจาก SWU Discovery หากต้องการสืบค้นหนังสือที่ให้บริการในห้องสมุด ซึ่งต้อง
เลือกกลุ่มทรัพยากรเป็น SWU Library Catalog แตไ่ปเลือกกลุ่มทรัพยากรที่สืบค้นเป็น SWU e-Resources 
เป็นต้น 
 

 วิธีการสืบค้นให้ได้ผลการสืบค้นที่ต้องการ 
  ก่อนการสืบค้นข้อมูล ควรจะต้องทราบว่า เรื่องที่ต้องการสืบค้นคืออะไร ต้องใช้ค าค้นใดบ้าง ต้องการ
ทรัพยากรประเภทใด จะสืบค้นได้จากแหล่งใด ด้วยวิธีการสืบค้นใดและอย่างไร  
  1. ก าหนดค าค้นหรือค าส าคัญ (Keywords) 
   1.1 ค าค้นหรือค าส าคัญ เป็นได้ทั้ง “ค า” และ “กลุ่มค า”หรือ “วลี” ที่ถือเป็นค าส าคญัของเรื่อง 
ที่ต้องการ เช่น 
     เรื่องท่ีต้องการสืบค้น คือ การขายของทางออนไลน์ 
     ค าส าคัญ คือ การขาย ออนไลน์ 
     เรื่องท่ีต้องการสืบค้น คือ วัคซีนรักษาโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 
     ค าส าคัญ คือ วัคซีน โควิด-19 ประเทศไทย 
   1.2 การก าหนดค าค้น เป็นการช่วยเพิ่มความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องที่ต้องการ เพื่อให้ได้ค าค้นที่ตรง
ประเด็น รวมถึงค าค้นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   1.3 กรณีเรื่องที่ต้องการสืบค้นมีหลายประเด็น ซึ่งมักพบได้กับการสืบค้นเรื่องส าหรับการท างานวิจัย
หรือปริญญานิพนธ์ จะต้องวิเคราะห์หรือแยกให้ชัดเจนว่า อะไรคือประเด็นหลัก และอะไรคือประเด็นรองหรือ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระบุและจัดล าดับค าส าคัญส าหรับใช้เป็นค าค้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการก าหนดค าค้น
อ่ืนๆ ที่มีความหมายเหมือน/ใกล้เคียงกัน ค าท่ีมีความหมายกว้างกว่า/แคบกว่า เพ่ือความครอบคลุมในการ
สืบค้นอีกด้วย  



    ตัวอย่าง  
    เรื่องท่ีต้องการสืบค้น คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร 

ประเด็น ค าค้น ค าค้นอ่ืนที่มีความหมายเหมือน/ใกล้เคียง 
ประเด็นหลัก ผู้บริโภค ลูกค้า 

พฤติกรรม  
การซื้อ  
ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก facebook 

ประเด็นรอง กรุงเทพมหานคร  
 
     ในการก าหนดค าค้นนั้น ควรจะมีต้องมีการปรับเปลี่ยนค าที่ใช้ตามความเหมาะสม ทั้งค าท่ีมี
ความหมายเหมือน/ใกล้เคียง หรือค าท่ีมีความหมายกว้างกว่า/แคบกว่า ทั้งนี้ในการระบุค าค้นเพ่ือสืบค้น 
จะต้องเริ่มจากการใช้ค าค้นที่เป็นประเด็นหลักก่อน หากพบผลการสืบค้นจ านวนมาก จึงค่อยๆ เพ่ิมค าค้นอ่ืน
ตามล าดับความส าคัญ จนได้จ านวนผลการสืบค้นที่ต้องการ ดังตัวอย่าง สามารถระบุค าค้นตามล าดับ ได้ดังนี้  

    ผู้บริโภค    พฤติกรรม    การซื้อ     ออนไลน์        กรุงเทพมหานคร 
     (ลูกค้า)                                 (อินเทอร์เน็ต) 
                                                 (เว็บไซต์) 
                                                 (เฟซบุ๊ก) 

                (facebook) 
   
  2. ใช้เครื่องหมายช่วยในการสืบค้น (Wildcards)  
   การใช้เครื่องหมายร่วมกับค าค้น เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การสืบค้นตรงตามความต้องการมากขึ้น 
เครื่องหมายพื้นฐานที่ใช้บ่อย ได้แก่ 
   2.1 “ ... ”  ใช้ส าหรับการก าหนดให้ค าค้นที่อยู่ในเครื่องหมายนี้ ปรากฏตามที่พิมพ์ เหมาะกับการ
สืบค้นด้วยกลุ่มค าหรือวลี โดยเฉพาะค าภาษาอังกฤษ เช่น 

         “environmental management”   “coronavirus disease” 
                  ผลการสืบค้นที่ได้ คือ ค าทั้ง 2 ค า จะอยู่ติดกันเสมอ 
         หากพิมพ์ค าค้นทั้ง 2 ค า โดยไม่ใส่ในเครื่องหมาย “...”   
                  ผลการสืบค้นที่ได้ คือ ค าทั้ง 2 ค า อาจจะอยู่ติดกัน หรืออยู่แยกกันก็ได้ 

 

   2.2 “ * ” ใช้ส าหรับการละตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวอักษรขึ้นไป ซึ่งจะวางตรงจุดใดของค าค้นก็ได้ เช่น  
          manage*  ผลการสืบค้นที่ได้ คือ manage, manages, manager, 
management 



     2.3 “ ? ” ใช้แทนตัวอักษร 1 ตัวอักษร เช่น  
          wom?n  ผลการสืบค้นที่ได้ คือ woman, women 
          fib??      ผลการสืบค้นที่ได้ คือ fiber, fibre 

 

  2.4 (…) ใช้ส าหรับการจัดล าดับการสืบค้นก่อนหลัง เช่น  
    covid AND (prevention OR symptoms OR treatment) 
         ผลการสืบค้นที่ได้ คือ ต้องมีค าว่า covid และค าใดค าหนึ่งใน 3 ค าที่อยู่ในวงเล็บก็ได้ 

  
  3. สร้างเงื่อนไขการสืบค้นโดยใช้ตัวเชื่อม (Operators) 
   กรณีมีค าค้นมากกว่า 1 ค า สามารถสร้างเงื่อนไขการสืบค้นโดยใช้ตัวเชื่อมเพ่ือให้ได้ผลการสืบค้นที่
ตรงความต้องการและครอบคลุมยิ่งขึ้น 
   3.1 AND ค้นหาทุกค า เช่น 

   วัคซีน AND โควิด  โดยก าหนดให้ค้นหาจากชื่อเรื่อง 
          ผลการสืบค้นที่ได้ คือ จะต้องมี 2 ค าปรากฎอยู่ในชื่อเรื่อง 
   prevention AND symptoms AND covid โดยก าหนดให้ค้นหาจากชื่อเรื่อง 
          ผลการสืบค้นที่ได้ คือ จะต้องมี 3 ค าปรากฎอยู่ในชื่อเรื่อง 

                     หมายเหต:ุ นอกจากการใช้ค าว่า AND แล้ว การเวน้วรรคระหว่างค าค้น ก็ถือเป็นการใช้เงื่อนไข AND เช่นกัน  
                              เช่น วัคซีน โควิด ผลการค้นทีไ่ด้ จะต้องมี 2 ค าปรากฎอยู่เช่นกัน 
   3.2 OR ค้นหาอย่างน้อย 1 ค า เช่น 

   โคโรน่าไวรัส OR โควิด  โดยก าหนดให้ค้นหาจากชื่อเรื่อง 
   prevention OR symptoms OR treatment โดยก าหนดให้ค้นหาจากชื่อเรื่อง 
          ผลการสืบค้นที่ได้ คือ ค าใดค าหนึ่งจะต้องปรากฎอยู่ในชื่อเรื่อง 

 

   3.3 NOT ไม่ต้องค้นหาค าท่ีก าหนด เช่น 
   โคโรน่าไวรัส NOT โควิด  โดยก าหนดให้ค้นหาจากชื่อเรื่อง 
          ผลการสืบค้นที่ได้ คือ ในชื่อเรื่องจะต้องมีค าว่า โคโรน่าไวรัส ปรากฎอยู่เท่านั้น  
                                    โดยต้องไม่มีค าว่า โควิด  

 
         4. เลือกแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มทรัพยากรที่ต้องการสืบค้นให้เหมาะสม 
             พิจารณาว่าต้องการสืบค้นจากทรัพยากรประเภทใด เช่น หนังสือ บทความวารสาร ปริญญานิพนธ์ 
เป็นต้น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ รูปแบบฉบับพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพิจารณาแหล่งทรัพยากรส าหรับ
การสืบค้นให้เหมาะสม 
 
 



    เช่น ต้องการสืบค้นจาก SWU Discovery ซึ่งเป็นเครื่องมือสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด 

                                       
 
    4.1 หากต้องการสืบค้นหนังสือ บทความวารสาร หรือปริญญานิพนธ์ ที่ให้บริการในห้องสมุด 
จะต้องเลือกกลุ่มทรัพยากรเป็น SWU Library Catalog     
   4.2 หากต้องการสืบค้นหนังสือหรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ จะต้องเลือกกลุ่ม
ทรัพยากรเป็น SWU e-Resources 
    4.3 หากต้องการสืบค้นทุกกลุ่มทรัพยากรในระบบสืบค้นของห้องสมุด รวมถึงหนังสือหรือบทความ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกที่เข้าใช้ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) จะต้องเลือก
กลุ่มทรัพยากรเป็น All Resources  
    เป็นต้น 
  
  5. เลือกวิธีการสืบค้นที่เหมาะสม 
   พิจารณาว่าจะเลือกวิธีการสืบค้นแบบใด ได้แก่ การสืบค้นวิธีพ้ืนฐาน (Basic Search) การสืบค้นขั้น
สูง (Advanced Search) หรือการสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search)  

                           
   
 



   5.1 กรณีไม่ทราบชื่อเรื่อง ช่ือผู้แต่ง: ควรสืบค้นด้วยค าค้นหรือค าส าคัญ โดยเลือกสืบค้นได้ 2 วิธี 
ได้แก่ 
    5.1.1 สืบค้นด้วยวิธีพื้นฐาน (Basic Search): เป็นการสืบค้นแบบกว้างๆ ผลการสืบค้นที่ได้ 
จะมีจ านวนมาก เนื่องจากค าค้นทีใ่ช้สืบค้นนั้น จะปรากฏอยู่ในเขตข้อมูลใดก็ได้ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง 
สารบัญ เป็นต้น  
     ตัวอย่าง  
      ต้องการสืบค้นเรื่องเก่ียวกับ พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
       ค าค้นที่ใช้ คือ ผู้บริโภค การซื้อ ออนไลน์ 
                       สืบค้นจากกลุ่มทรัพยากร: All Resources 

                                    
 

      ผลการสืบค้นที่ได้ พบ 104 รายการ ที่มีค าค้นทั้ง 3 ค าปรากฏในเขตข้อมูลต่างๆ  

      
 
 
 



    5.1.2 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search): เป็นการสืบค้นที่เจาะจงยิ่งขึ้น ผลการสืบค้น 
ที่ได้จะมีจ านวนน้อยและแคบกว่าการสืบค้นแบบพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการสืบค้นโดยการก าหนดเขตข้อมูล 
ที่ต้องการสืบค้น เช่น ต้องการค้นจากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือหัวเรื่อง และสามารถเชื่อมค าค้นได้มากกว่า 1 ค า
หรือมากกว่า 1 เขตข้อมูล เช่น เชื่อมค าค้นระหว่างชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่องที่ต้องการ รวมถึงจ ากัดผลการสืบค้น
ให้แคบลงจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ปีพิมพ์ ประเภททรัพยากร เป็นต้น 
     ตัวอย่าง  
      ต้องการสืบค้นเรื่องเก่ียวกับ พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
      ค าค้นที่ใช้ คือ ผู้บริโภค การซื้อ ออนไลน์ 
      ช่องทางการสืบค้น คือ ชื่อเรื่อง และใช้ค าเชื่อม AND เพ่ือให้ทั้ง 3 ค าค้นปรากฏอยู่ใน 
ชื่อเรื่อง 
      ก าหนดข้อมูลเพิ่มเติม คือ ต้องเป็นปริญญานิพนธ์ (Thesis) ภาษาไทย และปีพิมพ์
ย้อนหลัง 5 ปี                                               

                      
 
     ผลการสืบค้นที่ได้ พบ 3 รายการ ที่เป็นปริญญานิพนธ์ ปีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี และมีค าค้นทั้ง 
3 ค าปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง  



             
 
   5.2 กรณีที่ทราบชื่อเรื่อง ช่ือผู้แต่ง: ควรใช้วิธีการสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search) เพ่ือให้
ได้ผลการสืบค้นที่รวดเร็วขึ้น 
    ตัวอย่าง  
     ต้องการสืบค้นหนังสือที่มีชื่อว่า “รวยออนไลน์เป็นล้าน ท าได้อย่างไร” 
     ค าค้นที่ใช้ คือ พิมพ์ทั้งชื่อเรื่อง หรือพิมพ์ส่วนต้นของชื่อเรื่อง เช่น รวยออนไลน์เป็นล้าน  
    หากห้องสมุดมีหนังสือเรื่องดังกล่าวให้บริการ จะแสดงผลการสืบค้นตามล าดับอักษร ซึ่งจาก
ตัวอย่าง พบหนังสือชื่อเรื่องดังกล่าวจ านวน 1 รายการ                       

     
 
 
  
 
 



         6. กรองผลการสืบค้น  
   6.1 หากผลการสืบค้นที่ได้ไม่ตรงประเด็นที่ต้องการ  
     ควรตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดค าค้น ปรับเปลี่ยนหรือตัดค าค้นที่ไม่จ าเป็นออก 
จนกว่าจะพบผลการสืบค้นที่ตามต้องการ 
   6.2 หากผลการสืบค้นที่ได้มีจ านวนมาก  
     ควรกรองผลการสืบค้นให้แคบลงและตรงความต้องการยิ่งขึ้น โดยการเพ่ิมค าค้น การเลือกหัว
เรื่อง (Subject) ปีพิมพ์ ประเภททรัพยากร และข้อมูลอ่ืนๆ ตามต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่ใช้สืบค้น
ว่าให้กรองผลการสืบค้นจากข้อมูลใดบ้าง 
    ส าหรับ SWU Discovery นั้น สามารถกรองผลการสืบค้นได้ที่ Tweak my results ซึ่งอยู่ด้าน
ซ้ายมือของหน้าจอท่ีแสดงผลการสืบค้น  

 
    การกรองผลการสืบค้นที่ควรใช้ ได้แก่ 
     6.2.1 Creation Date: ก าหนดปีพิมพ์ที่ต้องการ 
     6.2.2 Material Type: เลือกประเภททรัพยากรที่ต้องการ เช่น Books (หนังสือ) Theses 
(ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย) Dissertation (ปริญญานิพนธ์จากฐานข้อมูลต่างประเทศ) 
Articles (บทความวารสาร) Journals (วารสาร) เป็นต้น 
     6.2.3 Subject: เลือกหัวเรื่อง*หรือกลุ่มเนื้อหาที่ต้องการ  
                      (หัวเรื่อง คือ ค า หรือกลุ่มค า/วลี ทีห่้องสมุดก าหนดเพื่อใช้บอกเนื้อหาส าคญัของทรัพยากรสารสนเทศ)

     นอกจากนี้ยังสามารถกรองจาก Availability ซึ่งเป็นการเลือกแหล่งที่ให้บริการ เช่น 
Available in the Library (ทรัพยากรที่ให้บริการในห้องสมุด) Full Text Online (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่
ให้เอกสารฉบับเต็ม) เป็นต้น 
 



  7. จัดเรียงผลการสืบค้น 
   เมื่อได้ผลการสืบค้นตามที่ต้องการแล้ว ควรจัดเรียงผลการสืบค้นตามล าดับความส าคัญที่ต้องการ 
เช่น จัดเรียงตามปี หรือตามความเก่ียวข้อง เป็นต้น 
   ส าหรับ SWU Discovery นั้น สามารถเลือกจัดเรียงผลการสืบค้นได้ที่ Sort by ซึ่งเลือกจัดเรียงที่
ส าคัญ ได้แก่ 
   7.1 Relevance: จัดเรียงตามความเก่ียวข้องกับค าค้น 
   7.2 Date-newest: จัดเรียงจากปีพิมพ์ล่าสุดไปหาปีพิมพ์เก่าสุด     

   
  สรุปหลักการสืบค้นเพื่อให้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงตามความต้องการนั้น ควรจะเริ่มจากการก าหนด
ค าค้นที่ตรงกับเรื่องที่ต้องการ จากนั้นสืบค้นแบบกว้างหรือใช้ค าค้นที่เป็นประเด็นหลัก รวมถึงปรับเปลี่ยน
ค าค้นให้เหมาะสม จากนั้นจึงค่อยๆ จ ากัดผลการสืบค้นให้แคบลงโดยการระบุค าค้นอ่ืนที่เป็นประเด็นรอง และ
กรองผลลัพธ์ให้เจาะจงตามประเภททรัพยากร ปีพิมพ์ เป็นต้น การระบุค าค้นและจ ากัดผลการสืบค้นแบบ
เจาะจงมากเกินไปนั้น อาจท าให้ไม่พบผลการสืบค้นหรือพบผลการสืบค้นที่มีจ านวนน้อยจนเกินไป นอกจากนี้
ควรสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อความครอบคลุมและครบถ้วนยิ่งขึ้น เช่น สืบค้นจากระบบสืบค้นของ
ห้องสมุดต่างๆ หรือสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ประกอบกัน เป็นต้น 
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