
  

The Google Story

                                       By

                                          Ratchanok  Yodpinij
                         10 October 2007



  



  



  

David A. Vise
&

Mark Malseed
Author

ว�ภาดา  ก�ตต�โกว�ท
ผ�แปล



  

�����Google ���	
����

              ก�เก�ล (Google) แปลวา จ��นวนมห�ศ�ล 
“ม�นค�อเลข 1 ตามด�วย 0 ร�อยต�ว ตอนน� นเราพยายามค"ด
ช�$อส�กช�$อ  เราเก"ดส�บสนวาม�นสะกดอยางไร  แล�วก+สะกด
ม�นผ"ดไปจร"งๆ ท0$จร"งม�นเป1นศ�พท3ทางคณ"ตศาสตร3ค5าหน7$ง 
ค�อ g-o-o-g-o-l (ก9โกล) จร"งๆแล�วม�นต�องสะกดอยางน� นจ7ง
จะถ9ก”



  

Larry Page & Sergey Brin



  

ประว�ต� Larry Page

เก�ดเม��อว�นท!� 26 ม!น�คม 1973
ม!พ!�ช�ย 1 คนช��อ ค�ร,ล เพจ จ�เน!ยร,
บ�ด�ช��อ ค�ร,ล ว�กเตอร, เพจ เป.นอ�จ�รย,
ท!�มห�ว�ทย�ล�ยแห0งร�ฐม�ช�แกน
ม�รด�ช��อ กลอเร!ย เพจ เป.นท!�ปร3กษ�
ด5�นฐ�นข5อม�ล และเป.นอ�จ�รย,สอน
ว�ช�ก�รเข!ยนโปรแกรมท!�มห�ว�ทย�ล�ย
แห0งร�ฐม�ช�แกน



  

ประว�ต� Larry Page

         ขณะเข�าเร0ยนท0$โรงเร0ยนม�ธยมอ0สต3 แลนซ"งส3 แม+คโดน�ล เขา
ท5าให�คร9ท0$โรงเร0ยนท7$งและงงก�บว"ธ0ท5าการบ�านของเขา (คร9ไมร9�จ�ก
เคร�$องพ"มพ3ดอทมาทร"กซ3) เพราะเขาได�เร0ยนร9�เก0$ยวก�บคอมพ"วเตอร3
มากมายจากท0$บ�าน กอนจบจากโรงเร0ยนม�ธยมแหงน0  เขาได�สร�าง
เคร�$องพ"มพ3แบบอ"งค3เจ+ตท0$ท5างานได�โดยใช�ต�วตอเลโก



  

ประว�ต� Larry Page
          เขาจบปร"ญญาตร0ในปA 1995 ท0$มหาว"ทยาล�ยแหงม"ช"แกน
ว"ทยาเขตแอนน3 อาร3เบอร3 เร0ยนว"ศวกรรมคอมพ"วเตอร3และศ7กษา
เก0$ยวก�บธEรก"จในระหวางน� นด�วย
         เป1นประธาน “เอตา แคปปา น9” แหงม"ช"แกน ซ7$งเป1นสมาคม
เก0ยรต"ยศระด�บชาต"เก0$ยวก�บไฟฟHาและว"ศวกรรมคอมพ"วเตอร3
         ตอมาได�ร�บเล�อกเข�าโครงการเร0ยนระด�บปร"ญญาเอกของ
มหาว"ทยาล�ยสแตนฟอร3ด ด�านว"ทยาศาสตร3คอมพ"วเตอร3



  

ประว�ต� Sergey Brin
       เก"ดเม�$อว�นท0$ 21 ส"งหาคม ปA 1973
ในมอสโคว3 สหภาพโซเว0ยต เม�$ออายEได�หกปA 
ครอบคร�วได�ย�ายไปอย9ท0$เม�องปร"นซ3จอร3จ เขต
ชานเม�องนอกกรEงวอช"งต�น ด0.ซ0.
        บ"ดาช�$อ ม"คาเอล บร"น เป1นอาจารย3
สอนคณ"ตศาสตร3ท0$มหาว"ทยาล�ยแหงร�ฐแมร0
แลนด3 มารดาช�$อ ย9เฌเน0ย บร"น เป1นน�กว"ทยา
ศาสตร3ท0$ศ9นย3การบ"นอวกาศกPอดดาร3ดแหง
องค3การนาซา 



  

ก�รพบก�นของสองผ�5บร�ห�ร Google
           เซอร3เกย3และลาร3ร0$เข�าศ7กษาในระด�บปร"ญญาเอกด�านว"ทยาศาสตร3
คอมพ"วเตอร3ท0$มหาว"ทยาล�ยสแตนฟอร3ด
           เขาท� งสองได�พบก�นในงาน Open House โดย Larry Page ไปอย9
ในกลEมล9กท�วร3ท0$ม0 Sergey Brin เป1นห�วหน�ากลEมท�วร3พอด0 ระหวางเด"นชม
อาณาบร"เวณของมหาว"ทยาล�ย จ9ๆท� งสองคนก+เก"ดเถ0ยงก�นในเร�$องบางเร�$อง
แบบห�วชนฝา ไมม0ใครยอมใคร แตแท�จร"งแล�ว ท� งค9ก5าล�งเลนเกมโปรด
ของตน
          ท� งค9ล�วนเต"บโตข7 นในครอบคร�วท0$เห+นการถกเถ0ยงทางป`ญญาเป1น
อาหารประจ5าว�น แล�วการปะทะทางป`ญญาของท� งสองก+ได�พ�ฒนาไปเป1น
ม"ตรภาพท0$ย�นยาว



  

ม�ร�5จ�ก มห�ว�ทย�ล�ย Stanford University

         มหาว"ทยาล�ยสแตนฟอร3ด (Stanford University) เป1น
มหาว"ทยาล�ยเอกชน กอต� งโดยล0แลนด3 สแตนฟอร3ด ผ9�วาการร�ฐ
แคล"ฟอร3เน0ย เปgดร�บน�กศ7กษามาต� งแตปA ค.ศ.1891 ต�วมหาว"ทยาล�ย
ต� งอย9บนพ� นท0$ท0$เคยเป1นฟาร3มเล0 ยงม�าของล0แลนด3 สแตนฟอร3ด 
ในเม�องซานตาคลารา ซ7$งต"ดก�บเม�องปาโลอ�ลโต และอย9ใจกลางของ
ซ0ล0คอลว�ลล0ย3 ร�ฐแคล"ฟอร3เน0ย



  

ม�ร�5จ�ก มห�ว�ทย�ล�ย Stanford University



  

คว�มคล5�ยคล3งก�นของท�Gงค�0

          Sergey Brin & Larry Page ม0บางส"$งบางอยางคล�ายก�น 
ได�แก ท� งค9ล�วนเป1นคนท5างานด�านคอมพ"วเตอร3รEนท0$สอง เต"บโตข7 น
ในสภาพท0$ม0คอมพ"วเตอร3ใช�ต� งแตเร0ยนช� นประถม อย9ภายใต�การ
อบรมของพอแมผ9�ใช�คอมพ"วเตอร3และคณ"ตศาสตร3ระด�บส9งท� งท0$
บ�านและท0$ท5างาน บ"ดาของท� งค9เป1นอาจารย3 และย�งม0แมท0$ท5างาน
เก0$ยวก�บคอมพ"วเตอร3และเทคโนโลย0



  

ส�มผ�5บร�ห�ร Google



  

ส�มผ�5บร�ห�ร Google
        ลาร3ร0$ เซอร3เกย3 และอ0ร"กแบงงานก�นในฐานะผ9�น5า  แตใน
ล�กษณะท0$ไมได�เป1นไปตามต5าแหนง หร�อตามโครงสร�างท0$ม0กลEม
ผ9�น5าสามคนอย9บนสEด ซ7$งไมคอยม0ใครท5าก�น
     ล�ร,ร!� เพจ         เป.น       ประธ�นฝJ�ยก�รผล�ต
    เซอร,เกย, บร�น    เป.น       ประธ�นฝJ�ยเทคโนโลย!
    อ!ร�ก  ชม�ดท,      เป.น        ซ!อ!โอ (ด�แลก�รด��เน�นง�น)



  

พน�กง�นคนส��ค�ญของ Google

         ลาร3ร0$และเซอร3เกย3ได�ร�บกลEมคนตางๆเข�าท5างานท0$ก9เก"ล
เพล+กซ3  ซ7$งม0ท� งอด0ตซ0อ0โอ  ดEษด0บ�ณฑ"ตน�บร�อย  แชมปkไขปร"ศนา
ท� งของสหร�ฐฯและของโลก  อด0ตผ9�ชนะในการแขงข�นโอล"มปgก
และอาจารย3มหาว"ทยาล�ยอ0กมากมาย ฯลฯ



  

พน�กง�นคนส��ค�ญของ Google

       มาร"สสา เมเยอร3 เป1นว"ศวกรหญ"ง
คนแรกของก9เก"ล จบปร"ญญาโท
สาขาคอมพ"วเตอร3จากสแตนฟอร3ด และ
เคยศ7กษาภาษาศาสตร3และจ"ตว"ทยา
เป1นผ9�จ�ดการฝmายปร�บปรEงผล"ตภ�ณฑ3



  

พน�กง�นคนส��ค�ญของ Google

      เครก เนว"ลล3 - แมนน"$ง เข�าท5างานก�บก9เก"ลในปA 2001
หล�งจากเป1นอาจารย3ท0$มหาว"ทยาล�ยรEตเจอร3สในน"วเจอร3ซ0
เขาจบปร"ญญาเอกท0$สแตนฟอร3ด เก"ดในเด�อนพฤษภาคม
ปA 1969



  

พน�กง�นคนส��ค�ญของ Google

         กฤษณะ พาร3ต ชาวอ"นเด0ย จบปร"ญญาเอกจากว"ทยาล�ย
เทคน"คจอร3เจ0ย ย�ายไปอย9แคล"ฟอร3เน0ย  และท5างานท0$บร"ษ�ท
ด"จ"ท�ล อ0คว"ปเมนท3ในปาโลอ�ลโต  รวมถ7งเป1นท0$ปร7กษาให�
โปรแกรมค�นหาของอ�ลตาว"สตา  เขามารวมงานก�บก9เก"ล
ในปA 1999



  

ส��งท!�ด3งด�ดพน�กง�น Google

           ส"$งท0$ด7งด9ดคนเกงๆให�มารวมก�นท0$ก9เก"ลได� ค�อ ว�ฒนธรรม
แหงการสร�างนว�ตกรรม  รวมท� งเวลา 20 เปอร3เซ+นต3  หร�ออาท"ตย3
ละ 1 ว�น ไปท5างานในโครงการอ�$นๆ ท0$ตนสนใจ กฎ 20 เปอร3เซ+นต3
น0 เป1นว"ธ0การกระตE�นนว�ตกรรมใหมๆ



  

นG��หยดน5อย
         พน�กงานท0$ท5างานให� Google น� น ต�องท5างานหน�ก ช�$วโมง
การท5างานยาว จ7งได�ร�บการด9แลเหม�อนเป1นสมาช"กในครอบคร�ว
เด0ยวก�น ทEกคนได�อาหารฟร0 ม0บร"การน 5าผลไม�เพ�$อสEขภาพ และม0
อาหารวางเหล�อเฟqอ ชาว Google ย�งได�ร�บความสะดวกสบายตางๆ
มากมาย เชน ซ�กผ�า ท5าผม การร�กษาโรคและท5าฟ`น ล�างรถ ตอมา
ย�งม0สถานร�บเล0 ยงเด+ก  การออกก5าล�งกายท0$ม0คร9ฝrกสวนต�ว  และ
หมอนวดม�ออาช0พ  ท� งหมดน0 เพ�$อขจ�ดความจ5าเป1นท0$ต�องออกจาก
ส5าน�กงาน นอกจากน0 ย�งม0การสร�างสภาพแวดล�อมท0$ม0บรรยากาศ
สร�างสรรค3และคร� นเครงท0$ท5าให�พน�กงานสนEกก�บการท5างานใน
ก9เก"ลเพล+กส3



  

นG��หยดน5อย
       ในปA 1998 เซอร3เกย3ได�ไปพบก�บชาร3ล0 เอเยอร3สเพ�$อพ9ดเร�$องจะ
จ�างเขาเป1นพอคร�วใหญของบร"ษ�ท เขาบอกวาการบร"การอาหารด0ๆให�
พน�กงานฟร0จะท5าให�ก9เก"ลไมเหม�อนบร"ษ�ทอ�$น
       เพ�$อให�พน�กงานอย9ด�วยก�นและอย9ก�บโตPะท5างาน  ปHองก�น
พวกเขาจากการสร�างน"ส�ยก"นอาหารเลว ซ7$งจะลดทอนประส"ทธ"ภาพ
ในการท5างาน และลดเวลาท0$พวกเขาต�องออกไปหาก"นข�างนอกขณะท0$
ว"ตกก�งวลวาท5างานไมท�น  อ0กท� งเพ�$อสร�างความร9�ส7กเป1นอ�นหน7$งอ�น
เด0ยวก�นด�วย ก9เกลจะม0อาหารสดท0$ด0ท0$สEดให�บร"การ ไมต�องค"ดวาจะไป
ก"นอาหารท0$ไหน จะไปก�บใคร หร�อม0เง"นในกระเปsาพอจายคาอาหาร
หร�อไม



  

เม��อ Google เข5�ตล�ดหล�กทร�พย,

        ผ9�กอต� งได�แจงแผนของก9เก"ลท0$จะออกหE�นสองประเภท
ได�แก หE�นประเภท ก. เป1นหE�นท0$ขายให�แกน�กลงทEนท�$วไป
ม0ส"ทธ"tหE�นละหน7$งเส0ยง  และประเภท ข. หE�นท0$เป1นทEนของ
พวกเขาเอง  ม0ส"ทธ"tหE�นละส"บเส0ยง   และให�อ5านาจการ
ควบคEมโดยสมบ9รณ3แกพวกเขา
        โครงสร�างสองระด�บเชนน0 ยอมท5าให�การควบรวมก"จการ
บร"ษ�ทไมอาจท5าได�ถ�าไมได�ร�บความย"นยอมจากพวกเขา



  

ห5องสมOดเสม�อน

             เม�$อลาร3ร0$ก�บเซอร3เกย3อยากสแกนหน�งส�อในจ5านวน
มหาศาลไว�ในร9ปของด"จ"ตอล  เขาเช�$อวาการท5าหน�งส�อให�เป1น
ด"จ"ตอลบนออนไลน3น� น  จะชวยให�พวกเขาไมต�องเส0ยเวลามาก
มายในการเด"นทางไปย�งห�องสมEดตางๆ เพ�$อท5าการค�นคว�า



  

Google ม!ร�ยได5จ�กไหน?



  

ก�รส�5ศ3กก�บไมโครซอฟต,



  

ก�รแข0งข�นในอวก�ศ



  

ไชน0�ซ�นโดรม - คล��งจ!น



  

ค��แนะน�� 23 ประก�รเพ��อใช5 Google
1. ใช� Google เป1นสมEดโทรศ�พท3ได�
2. ใช� Google เป1นเคร�$องค"ดเลขได�
3. ยาวจะด0กวา แตส� นก+ใช�ได� (ค5าค�น)
4.ใช�เคร�$องหมายค5าพ9ดถ�าต�องการผลท0$แนนอน
5. ใช� Google เป1นพจนานEกรมได�
6. อ�กษรต�วใหญไมเป1นป`ญหา
7. ล�มค5าพห9พจน3ไปได�เลย
8. ค�นหาร9ปภาพ



  

ค��แนะน�� 23 ประก�รเพ��อใช5 Google
9. หาแผนท0$ เส�นทางรถ และภาพถายจากดาวเท0ยมด�วย
    คล"กเด0ยว
10. ว�นน0 คEณอยากไปไหน?
11. ด9ช� นหน�งส�อออนไลน3
12. หมEนไป GOOGL เม�$อคEณเคล�$อนท0$ไป คEณสามารถร�บได�
      ทางโทรศ�พท3ม�อถ�อ
13. I' m Feeling Lucky หร�อ “ด0ใจจ�ง ค�นแล�วพบเลย” ใน
     ก9เก"ลหน�าภาษาไทย
14. Google ถายทอดขาวให�คEณได�
15. Google เป1นผ9�พยากรณ3อากาศของคEณ



  

ค��แนะน�� 23 ประก�รเพ��อใช5 Google

16. คEณเป1นน�กว"จ�ยได�
17. คEณเป1นน�กว"ชาการได�
18. ใช�ต�วอ�กษร ~ อ�กษร ~ บนมEมซ�ายบนค0ย3บอร3ดเป1น
      เคร�$องม�อในการค�น เพ�$อส�$งให�ก9เก"ลค�นหาหน�าท0$ม0ท� ง
      ค5าๆน� น  และค5าท0$ม0ความหมายเด0ยวก�น
19. บรรจEผลการค�นให�มากข7 นในแตละหน�า (การต� งคา)
      สามารถก5าหนดการรายงานผลการค�นได� วาให�แสดงผล
      10 หร�อ 20 หร�อ 30 รายการในแตละหน�าก+ได�



  

ค��แนะน�� 23 ประก�รเพ��อใช5 Google
20. แปลเป1นภาษาอ�$นๆ “Language Tool” 
21. ตรวจราคาหE�นได�ท�นใจ
22. หาผล PG-rated ในการค�นเร�$องท0$ลอแหลม
23. มองเข�าไปใน Google คล"กไปท0$ more > เหน�อกลอง
      ขอค�นเพ�$อหาคEณสมบ�ต"และผล"ตภ�ณฑ3อ�$นๆ ของก9เก"ล
      รวมไปถ7งค5าแนะน5าอ�$นๆ เก0$ยวก�บว"ธ0ค�นให�ได�ผลด0ท0$สEด
      เข�าไปด9ได�ท0$ google.com/help/cheatsheet.html



  


