เครื่องมือใน google ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ทุกท่านคงจะรู้จกั Google ในรูปแบบของ Search engine แต่ทุกท่านยังทราบหรือไม่ ว่า นอกจาก
เครื่องมือในการค้นหาแล้ว Google ยังมีบริการให้ใช้อกี มากมาย ซึ่งครอบคลุมการทางานพืน้ ฐานทัวไป
่ และ
ทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ ฟรี
1. ข้อดีของ G suite
• ความเป็ นเจ้าของเมล
• ความเป็ นเจ้าของไฟล์งาน
• แชร์งานกับบุคคลอื่นได้ง่าย
• มีพน้ื ทีเ่ ก็บข้อมูลส่วนบุคคลขนาดใหญ่
• มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลสูง
• รองรับอุปกรณ์ทหี่ ลากหลาย
ข้อเสียทีเ่ ด่นชัดทีส่ ุดของ G Suite คือ ต้องใช้ Internet ในการทางาน เพราะทุกอย่างทาผ่าน Online
ทัง้ หมด ถ้าต้องเลือกระหว่าง การเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทบี่ า้ น ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่ยากแต่
การเข้าถึง กับการที่เก็บงานไว้บน Online ง่ายต่อการเข้าถึง ขอแค่ม ี Internet แต่ก็มคี วามกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยบ้าง ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ ก็ขน้ึ อยู่กบั แต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ ว่ าระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัย
จะเลือกแบบใดทีต่ รงกับความสาคัญของไฟล์นนั ้ มากทีส่ ุด
2. G Suite ประกอบด้วยโปรแกรมอะไรบ้ำง
• Google Docs
• Google Sheets
• Google Slides
• G-mail
• Google Drive
• Google Forms
• Google Drawing
• Google Site
• Google Map

• Google Jam Board

3. ข้อแตกต่ำงระหว่ำง G Suits กับ Microsoft Office
Feature

G Suits

Microsoft Office

งานเอกสาร
งานตาราง
งานนาเสนอ
เมล
ฟอร์ม
พืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูล
ราคา

Google Docs
Google Sheets
Google Slides
G-mail
Google Forms
Google Drive (15Gb)
ฟรี

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Outlook
Microsoft Forms
Microsoft OneDrive (5 Gb)
จ่ายเงิน

4. ควำมแตกต่ำงระหว่ำง Google Docs กับ Microsoft Words
Google Docs

Microsoft Word

ฟั งก์ชนั
การทางานร่วมกัน
ระบบ Cloud
การทางานแบบ Offline
การจัดรูปแบบ
ความพร้อมใช้งาน
5. ข้อดีของ Google Forms
กระจำยข้อมูลได้ทวถึ
ั ่ ง และสำมำรถเข้ำถึงได้เร็วกว่ำ : การที่เราทาแบบสอบถามออนไลน์ จะช่วยให้ม ี
โอกาสได้ผู้เข้าร่ วมแบบสอบถามที่ทวั ่ ถึงกว่ า ไม่ ใ ช่ แค่ เพียงในพื้นที่ที่เราสามารถเดินแจกแบบสอบถาม
เท่ านั น้ อีก ทัง้ เรายัง ส่ง แบบสอบถามให้ผู้ที่อยู่ภู ม ิภ าคอื่น ไปจนถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศสามารถท า
แบบสอบถามให้เราได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย

ประหยัดงบประมำณ: การพิมพ์แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษย่อมมีค่าใช้จ่าย ยิง่ ปริมาณมากยิง่ เห็น
ความแตกต่าง เพราะฉะนัน้ การทาแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์จะประหยัดงบประมาณได้เป็ นจานวน
มาก
สำมำรถยกตัวอย่ำงให้เห็นรูปธรรมมำกขึ้น:
หากเราต้องการให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้เห็นสิง่ ทีเ่ รา
ต้องการจะสื่อมากขึน้ เช่น หากทาแบบประเมิณผลงานบางอย่างทีเ่ ป็ นสิง่ ของ ก็สามารถใส่ภาพหรือวิดโี อ
ของสิง่ ของนัน้ ๆ ลงไปในแบบสอบถามออนไลน์ได้เลย
ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่ำงเป็ นระเบียบ: หากข้อมูลมีความสาคัญ การจัดเก็บเอกสารก็ยงิ่ มีสาคัญตามไปด้วย
การทีเ่ อกสารข้อมูลถูกจัดอย่างเป็ นระเบียบในบัญชี Google จะยิง่ ง่ายต่อการค้นหา
สำมำรถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก: เราสามารถนาผลลัพธ์จากการทาแบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ต่อได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว เพราะเราสามารถ Export ข้อมูลผลลัพธ์ออกมาเป็ นไฟล์เพื่อนาไปใช้ต่อได้เลย
ใช้ทำแบบทดสอบแบบออนไลน์ได้: เราสามารถใช้ Google Form เพื่อสร้างข้อสอบสาหรับการสอบย่อย
ได้ โดยทีผ่ ทู้ าข้อสอบสามารถตรวจคาตอบได้ทนั ทีอกี ด้วย
6. Google Forms ทำอะไรได้บ้ำง
• แบบสอบถาม
• ใบลงทะเบียน
• ใบสมัครสมาชิก
• ใบสังสิ
่ นค้า
• แบบฝึกหัด
• ข้อสอบปรนัย
• ข้อสอบอัตนัย
• แบบประเมิน
• แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ
7. ข้อดีข้อเสียของ google site
ข้อดี

ข้อเสีย

1. สามารถสร้างเว็บเพจของตัวเองได้ง่าย โดยไม่ 1. ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้
ต้องมีความรูเ้ รื่อง HTML

2. ปรับปรุงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2. รูปแบบเว็บค่อนข้างจะจากัด
3. สามารถเก็บไฟล์มลั ติมเี ดียไว้ในเว็บ ของเราได้ 3. ไม่สามารถใช้บาง function ได้
และสามารถ link ไปทัง้ ภายในและภายนอกได้
4. สามารถตัง้ ค่าการเข้าถึงของแต่ละบุคคลได้
4. Google site จากัดปริมาณการโหลดไฟล์

