
Finding Data Online

ใชเครื่องมือคนหาออนไลน

คนหาขอมูลออนไลน



● เมื่อเขาสูยุคดิจิทัล (Digital Age) ชอมูลมีปริมาณเพิ่มขึ้นมหาศาล 
อาจรูสึกไดวาจมอยูในขอมูลที่มหาศาลนี้ และยากตอการคนหา
ขอมูลที่ตองการ / In the digital age, more data is more available than ever before.  In fact, 
sometimes it feels like we are drowning in data and it is difficult to find the data we are actually 
looking for. 

● เราจะคนหาขอมูลออนไลนดวยเว็บและเครื่องมือคนหา นอกจากนี้ 
เราตองพิจารณาถึงทางเลือกเมื่อไมมีขอมูลที่ตองการ และเรา
จําเปนตองรวบรวมขอมูลดวยตนเอง /We will explore ways to find data online 
both through portals and by searching for it.  We will also look at options for when the data we 
want isn’t available and we need to collect data ourselves.

Objective



https://data.worldbank.org/

https://data.worldbank.org/


● คําศัพทตาง ๆ อาจสรางความสับสน เชน ขอมูล GDP
GDP growth (annual %); GDP (current US$); GDP per capita (current US$); GNI per capita, 
Atlas method (current US$); Exports of goods and services (% of GDP)

● ในการคนหาขอมูลที่ซับซอน เว็บนี้ไมเพียงแตแนะนําเราใหรูจัก
รูปแบบขอมูลพื้นฐานและคําถามที่เกี่ยวของกับชุดขอมูล แตยัง
แนะนําแหลงขอมูลใหคนควาความรูเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความ
เขาใจยิ่งขึ้นวา ขอมูลอะไรที่เรากําลังประเมินและมีวิธีการ
ประเมินอยางไร

World Bank Databank | คลังขอมูลของธนาคารโลก



http://onlinejournalismblog.com/2011/09/06/gathering-data-a-flow-chart-for-data-journalists-2/


Tips for finding the right data | เคล็ดลับการคนหาขอมูล

● ศึกษาหัวขอ เพื่อใหทําความเขาใจวา ใคร/หนวยงานใด
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในหัวขอที่ตองการ / Research your topic so 
you understand who is collecting data on the topic

● คนหาขอมูลดวย Google หลาย ๆ ครั้ง /  Do a lot of Google searches!
● อานเชิงอรรถ แหลงอางอิง และ คําจํากัดความ / Read footnotes, 

references and definitions
● เชื่อมั่นวา ขอมูลมีอยูที่ไหนสักที่ ...  / Assume the data is available somewhere



List of websites in Thailand | แหลงขอมูลในไทย

● Open Development Thailand
● Open Development Mekong
● Government Open Data (data.go.th) ขอมูลเปดภาครัฐ
● สํานักงานสถิติแหงชาติ
● ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร
● ศูนยขอมูลสารสนเทศกรมปาไม

https://data.thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset?odm_spatial_range_list=th
https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset
https://data.go.th/default.aspx
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/index.aspx
http://203.155.220.230/m.info/
http://forestinfo.forest.go.th/


#problemisnotlackofdata



List of websites | แหลงขอมูล

● World Bank Open Data แหลงขอมูลของธนาคารโลก
● IMF Data ขอมูลการเงินระหวางประเทศ
● Google Scholar มีเนื้อหาฉบับเต็ม เอกสารทางวิชาการ วารสาร 

และหนังสือ
● Google Trends ทดสอบและวิเคราะหขอมูลการคนหาทางอิน

เทอรเน็ตและแนวโนมขาวทั่วโลก
● Google Dataset Search สําหรับคนหาชุดขอมูล ชวยนักวิจัยหรือ

ใครก็ตามที่ตองการหาชุดขอมูลมาศึกษาไดงายขึ้น

https://data.worldbank.org/
https://www.imf.org/en/Data
https://scholar.google.com/
https://trends.google.com/trends/
https://datasetsearch.research.google.com/


Advanced Google 
Searches
การคนหาขั้นสูง

https://www.google.com/advanced_search

https://www.google.com/advanced_search


ขอความ filetype:aaa

ขอความ site:www

“ขอความที่ตองการ” 

ขอความ - ขอความไมตองการตองการ

ขอความ + ขอความ

ขอความ ตัวเลขป ค.ศ....ตัวเลขป ค.ศ.

ขอความ @โชเชียลมีเดีย

คนหาเฉพาะไฟลเอกสาร (pdf,doc,csv,xls,ppt)

คนหาเฉพาะบนเว็บนั้น

คนหาคําเจาะจงโดยใช “...” 

ตัดคําที่ไมตองการดวย –

คนหาเนื้อหาที่มีมากกวา 1 หัวขอ

คนหาชวงเวลา นั้นๆ

คนหาในโซเชียลมีเดีย (facebook, twitter)

pdf = ไฟล PDF
doc = เอกสาร word
csv = ตาราง csv
xls = ตาราง excel
ppt = สไลด PowerPoint
png = รูป PNG
jpg = รูป JPG
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This lesson was adapted from the World Bank's Introduction to Data Literacy training manual by Eva Constantaras, and adapted by Yan Naung Oak, 
Open Development Cambodia and Open Development Initiative, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International License. For full terms of use, see here. 

Thank You

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/programmes/data-literacy/

