
 

การใช้ Google Backup and Sync เป็นเคร่ืองมือส าหรับการส ารองไฟล์ 

 

การใช้งาน Google Drive นัน้ สามารถประยกุต์ได้หลายแบบ เช่น การใช้ผ่าน web browser ตามปกติ หรือ

จะใช้ Google Drive File Steam ซึง่จะท าการจ าลอง Hard Disk ในเคร่ืองเราขึน้มาอีก 1 ลกู (เป็น Virtual Hard 

Disk) แล้ว File / Folder ทกุอยา่งใน Drive นัน้ จะ sync กบั Google Drive แบบ real time ซึง่เป็น solution 

ส าหรับคนท่ีไม่ต้องการเก็บไฟล์ไว้ในเคร่ืองแตอ่ยากบริหารจดัการเสมือนวา่ไฟล์นัน้อยูใ่นเคร่ือง และแบบสดุท้ายคือการใช้ 

Google Drive เป็น backup storage ในการส ารองข้อมลูในเคร่ือง ซึง่ application ท่ีสามารถน ามาใช้ในแนวทางนี ้

ก็คือ Google Backup And Sync 

 

การตดิตัง้ 

1. ท าการ browse ไปยงั https://www.google.com/intl/th_ALL/drive/download/ ตามรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1. 
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2. คลิก้ ดาวน์โหลด ตรงหวัข้อ “ส่วนตัว การส ารองข้อมูลและการซงิค์” จากนัน้ ระบบแสดงข้อความเก่ียวกบั

ข้อก าหนดเก่ียวกบับริการ และเราต้องท าการ confirm ตามรูปท่ี 2. หากต้องการ download ให้ click ตกลง

และดาวน์โหลด  

 

รูปท่ี 2 

 

3. เม่ือ Double click ไฟล์ท่ี download เพ่ือท าการติดตัง้ ซึง่ก็เหมือนการติดตัง้โปรแกรมทัว่ๆ ไป 

4. เม่ือการติดตัง้เสร็จสิน้ โปรแกรมจะแสดงข้อความดงัรูปท่ี 3. 

 

รูปท่ี 3. 
 

 

 

 

 

BY MR.ATHIPHAT HIRUNADISUAN



 

 

5. เม่ือติดตัง้เสร็จสิน้โปรแกรม Google Backup and Sync จะเร่ิมท างานโดยอตัโนมตัิ ซึง่เราจะไมเ่หน็การท างาน

ในขัน้ตอนนี ้เพราะ icon ของโปรแกรมจะอยูใ่น system tray ดงัท่ีแสดงอยูใ่นวงกลมในรูปท่ี 4. 

 

รูปท่ี 4. 

6. ให้ left click ท่ี icon เพ่ือรันโปรแกรมครัง้แรก โปรแกรมจะเร่ิม initialize ระบบดงัรูปท่ี 5 ให้ click ท่ี GET 

STARTED เพ่ือท างานตอ่ไป 

 

รูปท่ี 5. 

7. ตอ่ไป ระบบจะให้เราท าการ sign in ให้ใช้ user / password ของมหาวิทยาลยัในการ sign in ดงัรูปท่ี 6. ซึง่เม่ือ

ระบบรับรู้วา่เป็น user ของมหาวิทยาลยั จะท าการดงึหน้า page ของมหาวิทยาลยัขึน้มาให้ sign in ดงัรูปท่ี 7. 
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รูปท่ี 6. 

 

รูปท่ี 7. 
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8. จากนัน้ จะเป็นขัน้ตอนการเลือก folder บนเคร่ือง computer ท่ีต้องการท าการ backup & sync ซึง่โดย 

default ระบบจะแสดง system folders ท่ีเป็น Desktop Documents และ Pictures ซึง่หากเราต้องการ 

backup ใน folder อ่ืน ให้คลิก้ท่ี Change แล้วเลือก folder ท่ีต้องการ เม่ือเสร็จแล้วจะเป็นดงัรูปท่ี 8. จากนัน้ 

click NEXT เพ่ือไปขัน้ตอนตอ่ไป 

 

รูปท่ี 8. 

 

9. ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการท างานสลบักบัขัน้ตอนท่ี 8 นัน่ก็คือ เป็นการ sync ไฟล์ท่ีมีอยูใ่น Google Drive มาไว้ใน 

computer ซึง่หากเราต้องการก็เลือกท่ี checkbox ในหวัข้อ Sync My Drive to this computer จากนัน้

ก็เลือก folder ท่ีจะท าการ sync ข้อมลู หากไมต้่องการก็ให้ de-select หวัข้อนีอ้อกไปแล้ว click ปุ่ ม NEXT ก็

เป็นอนัเสร็จสิน้การติดตัง้ Google Backup and Sync  

10. หากเราเข้ามาดใูน Google Drive ผ่าน browser ให้ลองเลือกในหวัข้อ Computers เราจะเหน็ folder 

“My Laptop” ดงัรูปท่ี 9 ซึง่ก็คือ folder ท่ีไว้ใช้เก็บไฟล์จากเคร่ือง computer ท่ีเราท าการ sync ขึน้ไปไว้

บน Google Drive นัน่เอง 
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รูปท่ี 9. 
 

เม่ือตัง้คา่ทกุอย่างเสร็จแล้ว ระบบจะเร่ิมท าการ initialize และ sync ข้อมลูทนัที ระยะเวลาในการ sync นัน้ 

ขึน้อยูก่บัปริมาณข้อมลูท่ีเราเลือกไว้ หากเลือกไว้เป็นจ านวนมาก ก็จะใช้เวลานาน ในกรณีท่ีติดตัง้กบัเคร่ืองสว่นตวั มีข้อควร

ตระหนกัวา่ การ sync จะใช้ network ขา upload ในปริมาณมาก ซึง่หากใช้กบั bandwidth ต ่า (เช่น ADSL) นัน้อาจ

ท าให้เกิดปัญหาในการใช้งาน internet ได้ 
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การ disable / enable ใน System Startup 

โดย default แล้ว โปรแกรมจะเร่ิมท างานเองหลงัจากเรา start เคร่ือง ซึง่อาจท าให้การ boot ของระบบนัน้ช้าลงอยา่ง

มีนยัส าคญัได้ หากเราไมต้่องการให้โปรแกรมท างานในขณะ boot นัน้ ให้ท าดงันี ้

1. กด right click ท่ีบาร์ด้านลา่ง ซึง่ Windows จะท าการ pop-up เมนขูึน้มาดงัรูปท่ี 10 

 

 รูปท่ี 10. 

2. จากนัน้เลือกที่เมน ู“Task Manager” ระบบจะแสดงหน้าตา่งของ Task Manager ขึน้มาดงัรูปท่ี 11 ให้

เลือกไปท่ี “Start” แท้บ (หมายเลข 1) จากนัน้เลือกท่ี googledrivesync (หมายเลข 2) แล้ว click ท่ี 

disable (หมายเลข 3) เม่ือค าวา่ “Enabled” ในหวัข้อ “Status” เปลี่ยนเป็น “Disabled” แล้ว ให้ click 

ท่ีเคร่ืองหมายกากบาทเพ่ือออกจากหน้าตา่ง 
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รูปท่ี 11. 
 

 

การตรวจสอบสถานะการท างานของโปรแกรม 

โปรแกรมนี ้จะแสดง icon เม่ือท างานอยูใ่น System Tray เม่ือเรา left click ท่ี icon ก็จะปรากฎหน้าตา่งหลกั

ขึน้มาดงัรูปท่ี 12 จากหน้าตา่งนี ้เมนหูลกัของโปรแกรมจะอยูต่รงเคร่ืองหมาย “…” ดงัแสดงในวงกลมสีแดง 
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รูปท่ี 12 

เม่ือ click ท่ีเมน ูจะปรากฎเมนยูอ่ยดงัรูปท่ี 13 ซึง่หวัข้อท่ีเราใช้บอ่ยๆได้แก่ 

 “Pause” เอาไว้หยดุการ sync ชัว่คราว (หากอยูใ่น สถานะ pause อยูแ่ล้ว หวัข้อนีจะเปลี่ยนเป็น resume)  

 “Preference” เอาไว้ปรับการตัง้คา่ท่ีท าไว้ในตอนติดตัง้ เช่น เลือก folder เพิ่มเติม หรือ ยกเลกิ folder เป็นต้น 

 “Quit Backup and Sync” เพ่ือปิดโปรแกรมอยา่งสมบรูณ์ 

 

รูปท่ี 13 
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เม่ือเรารันโปรแกรม Google Backup and Sync อยูน่ัน้ ในหน้าตา่งของ file manager จะปรากฎ

เคร่ืองหมายเลก็ๆใน folders และ files ท่ีเราเลือกท่ีจะ sync กบั Google Drive ดงัรูปท่ี 14 หากปรากฎเคร่ืองหมาย

ถกู สีเขียว หมายถึงข้อมลูทัง้หมดใน folder / file นัน้ได้รับการ sync เรียบร้อยแล้ว หากปรากฎเคร่ืองหมายคล้ายวงกลม 

หมายถึงอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ 

 

รูปท่ี 14 

การใช้ Google Backup and Sync นัน้ เป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีเราสามารถใช้ส ารองข้อมลูได้โดยไม่ต้องหาซือ้ 

application และไมต้่องหาซือ้ storage เพิ่มเติม แต่ก็มีข้อเสียตรงท่ี การจะส ารองข้อมลูจ าเป็นต้องใช้ network 

bandwidth ในปริมาณมาก และต้องตอ่ internet ตลอดเวลา รวมถงึเม่ือเราต้องการกู้ คืนข้อมลูก็จ าเป็นต้องใช้ internet 

ด้วยเช่นกนั และการจะใช้โปรแกรมนีเ้พ่ือส ารองข้อมลูนัน้ เราจ าเป็นต้อง disable โปรแกรมออกจาก start  up เพ่ือปอ้งกนั

ความผิดพลาดหากเราเกิดแก้ไขไฟล์ผิดไป จะได้มีต้นฉบบัส ารองไว้บน Google Drive นัน่เอง 
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