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เคล็ดลับและเทคนิคที่ช่วยให้ได้ผลการค้นหาที่ดีขึน้ 

 
 เร่ิมจากค้นหาด้วย ช่ือต ำแหน่งงำน ช่ือบริษัท และทักษะต่ำง ๆ 

 
 
 ใช้เคร่ืองหมายจุลภาคหรือ commas (,) ค่ันระหว่างคีย์เวิร์ด 

การใช้เคร่ืองหมาย (,) ในช่องการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด จะเป็นการเพ่ิมค าว่า “หรือ” ลงไประหวา่งคีย์เวิร์ดท่ีระบไุว้  
 

 
 

 ใช้คีย์เวิร์ดและเลือกเกณฑ์การค้นหาให้น้อยลง  
ย่ิงคณุใช้คีย์เวิร์ดน้อยเท่าไหร่ คณุก็จะสามารถจะพบโปรไฟล์ท่ีมีคีย์เวิร์ดท่ีคณุระบลุงไปได้มากขึน้ 

 

 

ตวัอยา่ง 
 ค้นหาด้วยค าวา่ Product Manager, Marketing Manager, Interaction Designer จะพบโปรไฟล์ที่ประกอบไป

ด้วย Product Manager, Marketing Manager หรือ Interaction Designer  สว่นโปรไฟล์ที่ประกอบไปด้วยค า
วา่ Marketing, Manager  จะยงัคงแสดงในผลลพัธ์การค้นหาด้วยเช่นกนั 

ค้นหาด้วยค าวา่ Developer คณุจะได้ผลลพัธ์ที่ประกอบไปด้วยค าวา่ Software Developer, Web Developer 
และ Mobile Developer ซึง่ผลลพัธ์ที่ตรงที่สดุ (Developer) จะถกูแสดงอยูด้่านบนสดุในหน้าผลการค้นหา 

ตวัอยา่ง 
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 ลดการใช้ค าเฉพาะเจาะจง 
การใช้ค าท่ีเจาะจงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่ือต าแหน่ง จะเป็นการจ ากดัจ านวนผลลพัธ์ของโปรไฟล์ท่ีได้รับ ดงันัน้ 
พยายามหลีกเลี่ยงค าเฉพาะ หากคณุต้องการผลลพัธ์ท่ีมากขึน้ 
 

 
 
 ใช้ค าที่มีความหมายเหมือนกัน 

การใช้ค าท่ีแตกตา่งกนั แตม่ีความหมายคล้ายกนั ก็สามารถช่วยให้คณุได้พบกบัโปรไฟล์ท่ีใชไ่ด้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ 
เพ่ือให้ระบบสามารถค้นหาโปรไฟล์ท่ีเก่ียวข้องและมีผลลพัธ์ท่ีครอบคลมุมากขึน้ คณุอาจลองใช้กลุม่ค าท่ีมี
ความหมายคล้าย ๆ กนั ในการค้นหาตามเง่ือนไขท่ีคณุต้องการ 
 

 

 
 
 เลือก “Match all keywords” ตรงบริเวณกลอ่งการค้นหา 

หากคณุระบเุคร่ืองหมาย 

 ลงในช่องดงักลา่ว จะท าให้ผลลพัธ์ท่ีคณุได้รับต้องมีคีย์เวิร์ดทัง้หมดท่ีคณุได้ระบไุป 

 

ตวัอยา่ง 

ค้นหาด้วยค าวา่ Psychologist คณุจะได้ผลลพัธ์ที่มำกกว่ำการใช้ค าวา่ Clinical Psychologist 
 

ค้นหาด้วยค าวา่ Digital Marketing, Online Marketing, SEM คณุจะได้ผลลพัธ์ที่มำกกว่ำใช้ค าวา่ Digital 
Marketing 
 
 

ตวัอยา่ง 
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 ใช้การเคาะเว้นวรรคค่ันระหว่างคีย์เวิร์ด 
หากเปรียบเทียบกบัการใช้เคร่ืองหมายจลุภาค (,) ซึง่หมายถงึการจบัคูโ่ปรไฟล์ของผู้หางานกบัคีย์เวิร์ดค าใดค า
หนึง่ก็ได้ ในขณะท่ีการเว้นวรรคคัน่ระหวา่งคีย์เวิร์ด ระบบจะแสดงโปรไฟล์ของผู้หางานท่ีตรงกบัคีย์เวิร์ดทัง้หมด
หรือคีย์เวิร์ดท่ีตรงมากท่ีสดุขึน้มาก่อน  

 

 
 ใช้เคร่ืองหมายอัญประกาศหรือเคร่ืองหมายค าพูด (“) 

การระบคุีย์เวิร์ดลงไประหวา่งเคร่ืองหมายค าพดู (“) สามารถใช้ในกรณีท่ีคณุต้องการผลลพัธ์ท่ีตรงกบัคีย์เวิร์ดท่ี
คณุได้ระบไุปเท่านัน้ 
  

 
 

 ใช้เกณฑ์การค้นหาตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด 
หากคณุค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด ควบคูไ่ปกบัการระบเุกณฑ์อื่น ๆ เช่น อายงุานทัง้หมด ประเภทงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ระดบั
การศกึษา กิจกรรมลา่สดุ อนญุาตให้ท างานใน และประเภทธุรกิจ คณุอาจจะได้รับจ านวนผลลพัธ์ท่ีน้อยลง 
เน่ืองจากโปรไฟล์ท่ีถกูแสดงจะต้องตรงกบัเกณฑ์การค้นหาท่ีคณุได้ระบไุว้ทัง้หมด 

ตวัอยา่ง 

ค้นหาด้วยค าวา่ Wholesale Sales Manager โดยไมเ่ลอืก Match all keywords คณุจะได้รับโปรไฟล์ที่มีคีย์เวิร์ด
วา่ Wholesale, Sales และ Manager แยกจากกนั โดยคย์ีเวิร์ดทีต่รงมากที่สดุจะถกูแสดงผลยูท่ี่ด้านบน  
ค้นหาด้วยค าวา่ Wholesale Sales Manager โดยเลอืก Match all keywords คณุจะได้รับโปรไฟล์ที่มีคีย์เวิร์ด 
ทัง้ 3 ค านี ้Wholesale, Sales และ Manager เทา่นัน้ 
 
With the checkbox checked, you will only see results that must contain all of the Wholesale, Sales and 
Manager keywords. 
 

ตวัอยา่ง 

ค้นหาด้วยค าวา่ Retail Sales Assistant จะได้โปรไฟล์ทีป่ระกอบไปด้วยค าวา่ Retail, Sales และ Assistant เช่น 
Retail Sales Assistant, Retail Sales, Sales Assistant, Retail Assistant, Assistant Manager – Retail 
Sales เมื่อเปรียบเทียบกบัการค้นหาโดยใช้เคร่ืองหมายจลุภาคคัน่ เช่น Retail, Sales, Assistant  คณุจะได้โปร
ไฟล์ทีม่ีค าวา่ Retail, Sales  หรือ Assistant เทา่นัน้ และรวมไปถึงโปรไฟล์ที่มีคีย์เวิร์ดมากกวา่ 1 คย์ีเวิร์ดด้วย 
เช่น Retail Sales, Retail Sales Assistant, Sales Assistant เป็นต้น 
 

ตวัอยา่ง 

ค้นหาด้วยค าวา่ “Assistant General Manager” (พร้อมใสเ่คร่ืองหมายค าพดูก ากบั) คณุจะได้โปรไฟล์ที่มี
ต้องมคี าวา่ “Assistant General Manager” เทา่นัน้  
ซึง่หากเปรียบเทียบกบัการค้นหาด้วยค าวา่ Assistant General Manager (โดยไมใ่สเ่คร่ืองหมายค าพดู) 
โปรไฟล์ทีค่ณุได้รับจะมีค าวา่ Assistant General Manager หรือ General Manager Assistant ก็เป็นได้ 
 


