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Google Drive คืออะไร ???
 Google Drive เปนบริการจาก Google ที่ทําใหเราสามารถนําไฟลตาง ๆ ไปฝากไวกับ Google ซึ่งทําใหเรา

สามารถใชไฟลเหลานั้นที่ไหนก็ไดที่มีอินเตอรเน็ต ไมเพียงแคฝากไฟลไดเทานั้นคุณยังสามารถแบงปนไฟลกับบุคคลท่ี

ตองการ และสามารถแกไขรวมกันไดจากอุปกรณหลากหลายประเภทที่รองรับ

 สําหรับพื้นที่ ๆ Google ใหเราใชบริการโดยไมเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ นั้นอยูที่ 15 GB และหากตองการพ้ืนที่

มากขึ้นสามารถอัปเกรดไดตามที่ Google Drive กําหนดราคาไว

 Google Drive นั้นสามารถที่จะสรางเอกสารออนไลน เชนเดียวกับการสรางเอกสารจาก MS Offi ce ที่เราคุน

เคย เชน งานเอกสาร (Document) งานสเปรดชีด (Spreadsheet) หรืองานนําเสนอ (Presentation) และยังมีแบบ

ฟอรม ซึ่งสามารถสรางใหผูใชกรอบขอมูลแบบออนไลนได สุดทายภาพประกอบก็เหมือนกับโปรแกรมแตงรูปพื้นฐาน

ขอดีของการใช Google Drive

ความสามารถในการแชรไฟลขอมูลไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ได กอนหนานี้
หากตองการสงไฟลประเภทตาง ๆ ผานอีเมลอาจตองสงหลายคร้ังและ
เกิดความยุงยากในการจัดการ แตถาหากใช Google Drive ปญหานี้
จะหมดไปเพราะไฟลขอมูลจะถูกจัดเก็บไวที่เดียวบน Google Drive 
และสามารถแชรไฟลใหคนอื่น ๆ โดยไมตองสงไฟลกลับไปกลับมาให
เกิดความมยุงยาก วิธีการนี้จะชวยลดความซําซอนในการสงขอมูล และ
ประหยัดเวลาในการติดตอกันลงไปได

เปนพื่นที่เก็บไฟลขอมูลท่ีปลอดภัยเนื่องจากไฟลขอมูลถูกเก็บไวบน
เซิรฟเวอรของ Google หากคอมพิวเตอรที่บานของผูใชงานไดรับความ
เสียหายไฟลขอมูลเหลานั้นก็จะไมไดรับความเสียหายตามไปดวย

ความสามารถในการทํางานไดจากหลาย ๆ สถานที่ในเวลาที่พรอม ๆ 
กัน เชน หัวหนาสวนราชการกับเจาหนาที่ในสังกัดสามารถทํางานบน
ไฟลงานเดียวกันบน Google Drive ไดและสามารถคุยโตตอบผานระบบ 
Chat เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

ระบบจัดเก็บไฟลขอมูลของ Google Drive จะแสดงรายละเอียด
ปริมาณขอมูลแยกออกเปน 3 สวนดวยกันคือ Google Drive , Gmail 
และ Google+ Photos ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 15 GB ผูใชงานสามารถ
เขาไปตรวจสอบปริมาณขอมูลที่ใชไปไดจาก www.google.com/set-
tings/storage ซึ่งหากใชพื้นที่ไปจนครบจํานวน 15 GB ก็สามารถเพิ่ม
ขนาดพื้นที่จัดเก็บขอมูลไดตามแพ็คเกจที่เหมาะสม
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ขอจํากัดของ Google Drive
1. อยางที่ทราบกันแลววา ลักษณะการทํางานของ Google Drive นั้นมีการติดตอสัมพันธระหวางไฟลงานกับ Server 

Google Drive และติดตอสัมพันธกับบุคคลที่เราแบงปน เพื่อแกไขหรือเสนอขอคิดเห็นกันผานทางเครือขาย Internet 

หาก Internet มีปญหา การติดตอสัมพันธตรงนี้ก็จะมีปญหาตามไปดวย 

2. การสรางงานเอกสารมีลักษณะคลาย ๆ กับการสรางงานเอกสารของ MS Offi ce อาทิเชน MS Word, MS Excel, 

MS Powerpoint เปนตน ที่เราคุนเคยกัน แตบางลักษณะของงานก็ยังไมรองรับใหเหมือนกับ MS Offi ce ทั้งหมด เชน 

การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (Font) ที่มีมาใหจํากัดไมกี่รูปแบบ การจัดรูปแบบรูปภาพหรือภาพถาย เปนตน

3. พื้นที่จัดเก็บไฟลที่ Google Drive ใหมาโดยไมคิดคาธรรมเนียมนั้นยังคอนขางนอยมีเพียง 15 GB หากตองการปรับ

เปลี่ยนพื้นที่ใหเพิ่มมากขึ้น จําเปนตองซื้อเพื่อเพิ่มพื้นที่ตาม Package ที่ทาง Google Drive เตรียมไว

4. ไฟลเอกสาร (Google Documents) จํากัดจํานวนตัวอักษร 1,024,000 ตัวอักษร และเมื่ออัพโหลดและแปลง

เอกสารใหอยูในรูปแบบไฟล Google document ขนาดไฟลตองไมเกิน 50 MB

5. ไฟลสเปรดชีท (Google Spreadsheet) จํากัด 400,000 Cells จากทั้งหมด 256 Columns/Sheet และเม่ือ

อัพโหลดและแปลงเอกสารใหอยูในรูปแบบไฟล Google spreadsheets ขนาดไฟลตองไมเกิน 100 MB และจํานวน

แถวตองไมเกิน 400,000 Cells ใน 256 Column/Sheet

6. ไฟลพรีเซนเทชั่น (Google Presentations) หากเปนไฟลที่สรางโดยตรงจาก Google Drive สามารถสรางไฟลที่มี

ขนาด 100 MB แตหากเปนไฟลอัพโหลดและแปลงใหอยูในรูปแบบไฟล Google presentation ขนาดไฟลตองไมเกิน 

50 MB จาก 200 Slides

7. รายละเอียดขอจํากัดอื่นๆ สามารถเขาไปอานไดที่ https://support.google.com/drive/answer/37603?hl=en
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การติดตั้ง Google Drive
1. Google Drive นั้นสามารถทํางานผาน Web Browser โดยการเขาเว็บ Google Drive ดังนี้ 

http://drive.google.com/ และ Log in ดวย Email และ Password ตามที่สมัครไวกับ   GMail

2. สามารถดาวนโหลดโปรแกรม Google Drive มาติดต้ังใน PC ไดเชนกัน โดย 2 วิธี ดังนี้

2.1 Log in ผานหนาเว็บตามขอ 1 จากนั้น กดปุม “ติดตั้งไดรฟสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร”

  

2.2 หรือดาวนโหลดตามลิงค https://www.google.com/drive/download/

กดปุมดาวนโหลด จากนั้นเลือก Mac และ PC
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3. จะมีหนาตางปรากฎเพื่อดําเนินการติดตั้ง โดยกด Run จากรอสักครูจนติดต้ังเบื้องตนสําเร็จ

4. รอสักครู… จนปรากฎภาพ “การติดตั้งเสร็จสมบูรณ” และกด “ปด” ไป

5. จากน้ันจะปรากฎหนาตางตางๆ ตามลําดับ ดังรูปขางลางนี้

 5.1 เริ่มตนการใชงาน Google Drive โดยกดปุม Get Start

 5.2 เขาสูหนาตาง Log in โดยใช Email address ที่สมัครไวกับ GMail

 5.3 จะมีการสราง Folder ขึ้นมาโดยมีสัญลักษณ (Logo Google Drive) แทบสีเขียว สีเหลือง สีฟา วางพาด

กันเปน สามเหลี่ยม เพื่อจัดเก็บไฟลตางๆ ที่เราสรางขึ้น และจะมีการ Sync (เชื่อมตอ) ไปยัง Server ของ Google 

Drive เพื่ออัพเดทการเปลี่ยนแปลงของไฟลอยูตลอดเวลา

 5.4 สามารถใชงานไดทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ในหลายๆ อุปกรณ

 5.5 สามารถที่จะ Share fi le โดยการ Click ขวา ที่ไฟลเพื่อกําหนดการ Share ไปยังบุคคลที่เราตองการได
อยางสะดวก
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6. หลังจากท่ีกด Next จากขอ 5.5 ก็จะปรากฎสัญลักษณ ที่มุมขวาลาง Taskbar เพื่อแสดงสถานะของ 

Google Drive วาไดติดตั้งแลว (ภาพ 6.1)

   
  ภาพ 6.1

ควรทําการตั้งคาการติดตั้งเพื่อการจัดเก็บไฟลตางๆ โดยกดปุม “Advanced Setup” เพื่อเลือกตําแหนงของ Folder 

ที่ตองการจัดเก็บไฟล ณ ที่นี้ควรจัดเก็บไวใน Drive ที่ไมใช Drive เดียวกับ Windows เนื่องจากหาก Windows มี

ปญหา หรือ ติดตั้ง Windows ใหม ไฟลตางๆ อาจจะสูญหายตามไปดวย หากจัดเก็บ Folder ไวใน Drive อื่น ขอมูล

ไฟลตางๆ ก็ยังคงอยู แมจะมีการติดตั้ง Windows ใหมก็ตาม (ภาพ 6.2)

 

  
  ภาพ 6.2

หลังจากน้ันกดปุม “Start Sync” ทําการเชื่อมตอ Google Drive ที่เราติดต้ังในคอมพิวเตอร กับ Server Google 

Drive เพื่อดึงขอมูลไฟลตางๆ มาจัดเก็บในคอมพิวเตอรของเรา
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7. สัญลักษณ Google Drive จะปรากฎเพื่อแสดงสถานะพรอมใชงาน (ภาพ 7.1) พรอมกับมีการสราง Shortcut ใน

หนา Desktop สําหรับเรียกใชงาน (ภาพ 7.2) ถือวาสิ้นสุดการติดต้ัง

    ภาพ 7.1

   
   ภาพ 7.2
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การอัพโหลดไฟลเขา Google Drive
1. อัพโหลดโดยทําการ Copy ไฟลที่เรามีอยูไป Paste (วาง) ใน Folder Google Drive ที่เราเตรียมไวในคอมพิวเตอร

ไดโดยตรง เมื่อวางไฟลใน Folde Google Drive บนเครื่องคอมพิวเตอร Google Drive จะทําการ Sync (เชื่อมตอ) 

กับ Server Google Drive เพื่อทําการอัพเดทไฟลโดยทันที ดังภาพดานลางนี้

2. อัพโหลดไฟลผานเว็บของ Google Drive

 2.1 กดปุมตามหมายเลข 1

 2.2 จะปรากฎหมายเลข 2 เพื่อเลือกการอัพโหลดสําหรับไฟล หรือ โฟลเดอร

 2.3 เมื่อเลือกจาก 2.2 จะปรากฎหนาตางหมายเลข 3 เพื่อเลือก ไฟล หรือ โฟลเดอร ท่ีตองการอัพโหลด
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3. จากขอ 2 จะเขาสูสถานะการอัพโหลดตามภาพดานลางนี้ รอสักครูจนอัพโหลดเสร็จสมบูรณ
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การแบงปนไฟลหรือโฟลเดอร (Share fi le or folder) สามารถกระทําไดดังนี้

1. ทําการเลือกไฟล / โฟลเดอรที่ตองการแบงปน

2. จะปรากฎปุมบุคคล เพื่อทําการแบงปน

3. กดปุมตามขอ 2 แลว จะปรากฎหนาตาง “แบงปนแบบงาย” โดยสามารถใส email address ของ

บุคคลที่ตองการแบงปนไดตามตองการ และสามารถเลือกความสามารถที่จะเขาถึงไฟล / โฟลเดอร ในระดับแบบใด

 3.1 แกไขได คือ สามารถที่จะทําการแกไขไฟล / โฟลเดอรได

 3.2 แสดงความเห็นได คือ ไมสามารถแกไขไฟล / โฟลเดอรได แตจะสามารถใหความเห็นขอเสนอะแนะไวได
 3.3 ดูได คือ สามารถที่จะเปดดูไฟล / โฟลเดอร ไดเทานั้น

หรือหากตองการแบงปนแบบละเอียดสามารถกระทําไดดังนี้
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เมื่อปรากฎหนาตางการแบงปนแบบงาย เราสามารถกดตรงท่ีลิงค “ขั้นสูง” ตรงมุมขวาลาง เพื่อเปดหนาตางการแบง

ปนแบบละเอียด (ภาพที่ 2) และมีรายละเอียดตางๆ อยางที่แสดงในภาพดานลางนี้

1. ลิงค (URL) สําหรับการแบงปนเพื่อเขาสูไฟล / โฟลเดอร

2. ชองทางการแบงปน ไปยังบุคคลตางๆ

3. รูปแบบการแบงปน

 3.1 สาธารณะบนเว็บ คือ ผูใชงานทุกคนบนอินเตอรเน็ตสามารถคนหาไฟลจากระบบคนหาบนอินเตอรเน็ต

ได โดยที่ผูใชงานไมจําเปนตองมี Google Account ก็สามารถเขาถึงไฟล / โฟลเดอรได ตัวเลือกนี้เหมาะสมสําหรับ

เอกสารที่ตองการเผยแพรสูสาธารณะ หรือ ประชาสัมพันธ
 3.2 ทุกคนที่มีลิงค คือ ผูใชงานสามารถเขาถึงไฟล / โฟลเดอรได โดยการไดรับลิงคจากเจาของไฟล / 

โฟลเดอรที่สงใหเทานั้น สวนใครที่ไมไดรับลิงคหรือไมมีลิงคก็ไมสามารถเขาถึงได ซึ่งผูเขาถึงไฟลไมจําเปนตองมี 
Google Account ก็สามารถเขาถึงไดเพียงแคมีลิงคเทานั้น
 3.3 ผูใชที่ระบุเทานั้น คือ ผูใชตองมี Google Account และถูกระบุชื่อจากเจาของไฟลเทานั้น ถึงจะเขาถึงได 

ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับเอกสารที่ตองการแบงปนเฉพาะบุคคลเทานั้น

4. เจาของไฟล / โฟลเดอรที่ทําการแบงปน
5. บุคคลที่สามารถเขารวมการใชงานได และสามารถที่จะกําหนดรูปแบบการเขาถึง เชน เปนเจาของ, แกไขได, แสดง

ความคิดเห็นได และ ดูได
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การสรางไฟลเอกสารออนไลน
เริ่มตนจากการ เพื่อเลือกประเภทงานท่ีตองการสราง โดยเราจะสรางงานประเภท “เอกสาร”

แทบเคร่ืองมือในหนาตาง “เอกสาร”
1. ปุมการแบงปน (Share)
2. ปุมแสดงความคิดเห็น

3. ปุมรูปแบบการเขาถึงไฟล

4. แทบเครื่องมือการปรับแตง (ที่เราคุนๆกับโปรแกรมงานเอกสารท่ัวไป)

5. ชื่อไฟลสามารถกดเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อไฟลได

สราง
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ในกรณีที่ไฟลมีการแบงปนใหกับบุคคลตามที่กําหนดแลว มี 2 สวนหลักๆ ที่นาสนใจในการแกไข ปรับแตงไฟล นั่นคือ 

“ปุมแสดงความคิดเห็น และ รูปแบบการเขาถึงไฟล”

เมื่อคนใดคนหนึ่งตองการเสนอความคิดเห็นในการปรับแตงไฟล ก็สามารถกดปุมความคิดเห็น เพื่อทิ้งขอความไวได 

โดยทําการ Drag (ระบายสีประโยคท่ีตองการแสดงความคิดเห็น) และทําตามขั้นตอน ดังภาพดานลางนี้

ซึ่งบุคคลที่ไดรับการแบงปนจากไฟลนี้ สามารถเห็นกลองความคิดเหน็นี้ไดทุกคน และผูที่มีสิทธิการเขาถึงไฟลที่ในรูป
แบบแกไขได ก็สามารถทําการแกไขตามความคิดเห็นไดอยางสะดวกงายดาย และถูกตอง
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และอีกหนึ่งเครื่องมือที่นาสนใจคือ รูปแบบการเขาถึงไฟล ในแบบ “การแนะนํา” ผูตรวจเอกสารสามารถท่ีจะแกไข

ประโยคขอความ โดยท่ียังคงมีประโยคเกาอยูเพื่อใหเจาของเอกสารเห็นการเปลี่ยนแปลงแกไขอยางชัดเจน ดังภาพนี้

 ทุกๆ ครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงแกไขเอกสาร Google Drive จะทําการบันทึกโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยวา

ขอมูลนั้นถูกตองตามที่แกไขและลาสุดเสมอ

สรุปโดยรวม
 อยางท่ีไดกลาวมาทั้งหมดขางตน ประโยชนของ Google Drive ที่มีตองานเอกสารเอ้ือในการทํางานที่ไม

จํากัดสถานที่ เวลา และจํานวนบุคคลที่เขารวมแบงปน แกไข ตรวจสอบ ในงานน้ันๆ เปนเทคโนโลยีที่เหมาะกับทุก ๆ 

องคกรในการนําไปประยุกตใช ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือองคกรขนาดใหญ องคกรรัฐหรือองคกรเอกชนก็ตาม

 อีกทั้ง Google Drive นั้นสามารถที่จะสรางงานเอกสารตาง ๆ ไดในหลากหลายรูปแบบไฟลงาน อาทิเชน 

งานเอกสาร (Document) งานสเปรดชีด (Spreadsheet) งานนําเสนอ (Presentation) งานแบบฟอรม (Form) 

งานวาดภาพ (Drawing) เปนตน ซึ่งเปนลักษณะงานเอกสารพื้นฐานที่เราใชกันเชนเดียวกับ MS Offi ce เพียงแตการ

ทํางานจะทํางานผานเครือขาย Internet มีการจัดเก็บไฟลงานตาง ๆ ใน Server Google Drive ซึ่งเปนสถานที่ที่มี

ความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล

เอกสารอางอิง
http://www.nextwider.com/2013/10/16/5-benefi t-of-google-drive/

http://fi les-storage.blogspot.com/2012/11/feature-of-google-drive.html

https://support.google.com/drive/answer/37603?hl=en
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