
      

   

บรษัิทกอ่สรา้งในประเทศไทย 
ไดพ้ลกิโฉมทางดจิทิัลในดา้นการสือ่
สารและการประสานงาน  
 

บรษัิทยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรีัมย ์จ ากดั 

เป็นบรษัิทกอ่สรา้งทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทย ตัง้แตปี่ 2012 

ทางบรษัิทไดม้กีารขยายตวัและเตบิโตอยา่งรวดเร็ว 

โดยไดม้โีอกาสด าเนนิโครงการกอ่สรา้งในประเทศพมา่ 

และเพือ่ใหบ้รษัิทไดบ้รรลถุงึเป้าหมายในการขยายกจิการไปทั่วทัง้ภมูภิาคเ

อเชยีอาคเนย ์

ทางบรษัิทจงึตอ้งมองหาผลติภณัฑท์างไอททีีจ่ะมาชว่ยในการเปลีย่นแปลง

วธิกีารสือ่สารและประสานงานภายในองคก์ร 

เพือ่ขยายกจิการขา้มพรหมแดนและกา้วไปสูก่ารเป็นบรษัิทขา้มชาตอินัเป็น

สากล ซึง่ผลติภณัฑต์า่ง ๆ ใน Office 365 เพือ่องคก์ร E5 

ไดต้อบสนองความตอ้งการในขอ้นีเ้ป็นอยา่งด ี

ลกูคา้ 
บรษัิทยิง่เจรญิกอ่สรา้ง 
บรุรีัมย ์จ ากัด ประเทศไทย 

เว็บไซต:์ ไมม่ ี 

ประเทศ: ประเทศไทย 

อตุสาหกรรม: กอ่สรา้ง 

ขนาดของบรษิทัลกูคา้: 

พนกังาน 50-999 คน 

ประวัตลิกูคา้ 

บรษัิทยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรีัมย ์
จ ากัด 
เป็นบรษัิทกอ่สรา้งทีต่ัง้อยูใ่นประเ
ทศไทย 
โดยมเีป้าหมายทางธุรกจิในการข
ยายกจิการไปทั่วทัง้ภมูภิาคเอเชยี
อาคเนยด์ว้ยการด าเนนิงานทีม่คีว
ามย่ังยนืและมจีรยิธรรม 

ซอฟตแ์วรแ์ละบรกิาร 

Office 365 เพือ่องคก์ร E5 

Microsoft Dynamics NAV 

Microsoft Azure บน CSP 

Visio Pro ส าหรับ Office 365 



 

การระบถุงึชอ่งวา่งภายในรากฐานขององคก์ร  

บรษัิทยิง่เจรญิกอ่ตัง้ขึน้ในปี 2012 โดยเป็นบรษัิทรับเหมากอ่สรา้งในจังหวัดบรุรีัมย ์ประเทศไทย 

ทีม่โีครงสรา้งการด าเนนิการบรหิารภายในครอบครัว “ในฐานะบรษัิททีด่ าเนนิการโดยสจุรติ 

เราใหค้วามส าคัญอย่างเทา่เทยีมทัง้ในดา้นการขยายกจิการไปสูเ่อเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

การพัฒนาอยา่งย่ังยนื และการรักษาคณุภาพและมาตรฐานในการใหบ้รกิาร” คณุสพุัฒนก์ฤช 

บรษัิทยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรีัมย ์จ ากัด ประเทศไทย กลา่ว และดว้ยหลักในการด าเนนิงานขา้งตน้ 

กจิการของบรษัิทยิง่เจรญิไดเ้ตบิโตอยา่งรวดเร็ว โดยมจี านวนพนักงานถงึ 500 คน 

และไดป้ระสบความส าเร็จดา้นกลยุทธใ์นการขยายกจิการไปสูป่ระเทศใกลเ้คยีงอยา่งประเทศพมา่ 

ถงึกระนัน้ 

การขยายกจิการอันรวดเร็วของบรษัิทยิง่เจรญิก็ไดส้รา้งชอ่งวา่งในดา้นประสทิธภิาพการสือ่สารแ

ละประสานงานซึง่เป็นความสามารถพืน้ฐานของบรษัิทแตเ่ดมิ “พอบรษัิทของเราขยายตัวขึน้ 

ทางเราก็ไดเ้ล็งเห็นถงึความจ าเป็นในการทีจ่ะตอ้งมเีครือ่งมอืทีจ่ะเขา้มาชว่ยในการสือ่สารและปร

ะสานงานภายในบรษัิท” คณุสพุัฒนก์ฤชกลา่วเสรมิ 

“โดยสิง่นีถ้อืเป็นสิง่ส าคัญในการไปสูเ่ป้าหมายการขยายกจิการและพัฒนาไปสูก่ารเป็นบรษัิททีม่ี

ความเป็นสากล” และเพือ่ใหบ้รรลุถงึเป้าหมายนี้ 

ทางบรษัิทยิง่เจรญิจ าเป็นทีจ่ะตอ้งระบถุงึประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการใชเ้ครือ่งมอืและวถิกีารด า

เนนิงานแบบเดมิ 

เพือ่ทีจ่ะสามารถเลอืกผลติภัณฑโ์ซลชูนัทีเ่หมาะสมทีจ่ะเขา้มาชว่ยในการสรา้งความเปลีย่นแปล

งภายในบรษัิท 

โดยบรษัิทยิง่เจรญิไดพ้บกับปัญหาหลัก ๆ หลายประการ ขอ้แรกคอืพนักงานหลาย ๆ 

คนในบรษัิทใชอ้เีมลส์ว่นตัวจากผูใ้หบ้รกิารหลายรายในการสือ่สารภายในบรษัิทซึง่ท าใหก้ารสือ่ส

ารมปีระสทิธภิาพลดลง ขอ้ทีส่องคอื การขาดศนูยก์ลางในการเก็บขอ้มลูเอกสาร 

สง่ผลใหก้ารประสานงานบนเอกสารโครงการเป็นไปไดย้าก นอกจากนี ้

การทีพ่นักงานใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วรท์ีม่รีุน่และลขิสทิธิต์า่ง ๆ กัน 

ก็ไดเ้พิม่ความยากล าบากในการประสานงานขึน้ไปอกีเชน่กัน และในทา้ยทีส่ดุ 

ปัญหาทางดา้นการสือ่สารและการประสานงานเหลา่นีไ้ดส้ง่ผลกระทบตอ่ขอ้มลูทางธุรกจิซึง่เป็นสิ่

งจ าเป็นส าหรับบรษัิทในการเพิม่ผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI) 

ในการค านวนงบประมาณและการประมลูโครงการกอ่สรา้ง  

 

การคน้หาเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการปิดชอ่งวา่ง  

ทางบรษัิทยิง่เจรญิไดเ้ริม่ท าการประเมนิการใชง้านผลติภัณฑด์จิทิัลเพือ่การประสานงานจากผูใ้ห ้

บรกิารพืน้ทีเ่ก็บไฟลอ์อนไลนช์ือ่ดังหลายเจา้ทีจ่ะสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการทางธุรกจิแ

ละการด าเนนิงานของบรษัิทได ้“ส าหรับการแชรไ์ฟล ์เราไดล้องพจิารณาใชง้าน Dropbox, Box, 

และ Google Drive รวมถงึไดด้กูารใชง้านผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ อกีหลายตัวจาก Google” 

คณุสพุัฒนก์ฤชยอ้นความ “แตส่ดุทา้ยเราคดิวา่ การใชโ้ปรแกรมและบรกิารจากผูพั้ฒนาหลาย ๆ 

เจา้อาจจะท าใหเ้กดิปัญหาในการเชือ่มตอ่ขอ้มลูและการเปิดไฟล ์

รวมถงึมคีวามซบัซอ้นทางดา้นเทคนคิหลาย ๆ ดา้น ทีพ่นักงานของเราอาจจะมองวา่เป็นเรือ่งยาก 

และอาจจะท าใหก้ารปรับเปลีย่นทางดจิทิัลนีไ้มป่ระสบผลส าเร็จเทา่ทีค่วร”  

การมองหาผลติภัณฑท์ีเ่หมาะสมนัน้ ไดน้ าพาใหบ้รษัิทยิง่เจรญิมารว่มงานกับบบรษัิท Indigy 

ซึง่เป็นคูค่า้ระดับ Microsoft Gold ทีไ่ดร้ับการรับรอง “เราตัดสนิใจใชบ้รกิารบรษัิท Indigy 

โดยพจิารณาจากชือ่เสยีงของบรษัิท 

และเราประทับใจในความเป็นมอือาชพีและความเชีย่วชาญของบรษัิท” 

คณุสพุัฒนก์ฤชกลา่วเสรมิ และในระหวา่งการปรกึษาหารอื 

บรษัิทยิง่เจรญิก็ไดรั้บทราบถงึขอ้มลูเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีเ่หมาะสม ซึง่อยูใ่นชดุโซลชูนั Office 

365 E5 “เราตัดสนิใจวา่ Office 365 แผน E5 เป็นโซลชูนัทีเ่หมาะสมทีส่ดุส าหรับเรา 

เนือ่งจากผลติภัณฑต์ัวนีม้ซีอฟตแ์วรแ์ละบรกิารทีส่ าคัญทีท่างเราก าลังมองหาในขณะนัน้เพือ่การเ

ปลีย่นแปลงภายในบรษัิทของเรา” คณุสพุัฒนก์ฤชกลา่ว “โดยในชดุผลติภัณฑม์ ีSharePoint 

ซึง่ชว่ยใหพ้นักงานของเราสามารถประสานงานกันไดบ้นพืน้ทีอ่อนไลน ์

และมโีปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูอยา่ง Power BI ซึง่สามารถใชร้ว่มกับฐานขอ้มลูของ Microsoft 

Dynamics NAV ซึง่เป็นผลติภัณฑท์ีเ่รามอียูเ่ดมิได ้”  

บรษัิทยิง่เจรญิไดค้อ่ย ๆ เริม่น าโซลชูนัใน Office 365 E5 มาใชใ้นกระบวนการท างาน 

โดยไดม้กีารจัดฝึกอบรมและการน าเสนอใหก้ับวศิวกรภาคพืน้ที ่

เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับวธิกีารในการทีจ่ะจัดเก็บไฟลข์อ้มลูบนคลาวด ์

 

การสรา้งรากฐานทีม่ั่นคงเพือ่ผลักดันธุรกจิใหไ้ปไดไ้กลยิง่ขึน้ 

ดว้ย Office 365 E5 

บรษัิทยิง่เจรญิสามารถทีจ่ะใชเ้ครือ่งมอืดจิทิัลทีจ่ าเป็นในการสรา้งรากฐานทีม่ั่นคงส าหรับการสือ่ 

 

“Office 365 E5 

ชว่ยใหเ้ราเห็นภาพรวมขอ

งธรุกจิไดด้ยีิง่ขึน้ 

รวมถงึชว่ยลดความเสีย่งใ

นการสญูหายของไฟลแ์ล

ะขอ้มลู 

และชว่ยใหพ้นักงานของเ

ราสือ่สารกนัไดอ้ยา่งมปีระ

สทิธภิาพและมปีระสทิธผิ

ลทีม่ากขึน้” 

 

 

คณุสพุฒันก์ฤช ชยักจิยิง่เจรญิ, 

ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทัยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรีมัย ์จ ากดั 

 

บรษิทักอ่สรา้งในประเทศไทยไดพ้ลกิโฉมทางดจิทิลัในดา้นการสือ่สารและการประสานงาน 



 

บรษิทักอ่สรา้งในประเทศไทยไดพ้ลกิโฉมทางดจิทิลัในดา้นการสือ่สารและการประสานงาน 

 

 

สารและประสานงานของพนักงาน “Office 365 E5 ชว่ยใหเ้ราเห็นภาพรวมของธุรกจิไดด้ยีิง่ขึน้ 

รวมถงึชว่ยลดความเสีย่งในการสูญหายของไฟลแ์ละขอ้มลู 

และชว่ยใหพ้นักงานของเราสือ่สารกันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลมากขึน้” 

คณุสพุัฒนก์ฤชกลา่ว “นอกจากนี ้ยังชว่ยใหปั้ญหาเรือ่งรุน่ซอฟตแ์วรท์ีไ่มต่รงกันหมดไป 

และชว่ยใหแ้น่ใจวา่อเีมลง์านจะไม่สญูหายหรอืไม่ตกไปอยูใ่นจังกเ์มล”์ 

 

ระบบการสือ่สารทีเ่ป็นหนึง่เดยีวกัน 

กอ่นหนา้นี ้พนักงานของบรษัิทใชอ้เีมลส์ว่นตัวจากผูใ้หบ้รกิารหลากหลาย 

ท าใหอ้เีมลบ์างสว่นสญูหาย ตกหลน่ หรอืตกไปอยูใ่นจังกเ์มล ์และในปัจจุบันนี ้ดว้ยการใชง้าน 

Exchange พนักงานของบรษัิทยิง่เจรญิจงึมรีะบบการสือ่สารทีเ่ป็นอนัหนึง่อันเดยีวกันอยูบ่นคลาวด ์

ซึง่มาพรอ้มกับพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู 50GB นอกจากนียั้งม ีSkype เพือ่ธุรกจิ 

ซึง่ชว่ยใหว้ศิวกรภาคสนามและวศิวกรทีอ่ยูต่า่งประเทศสามารถตดิต่อสือ่สารกับส านักงานใหญข่อ

งบรษัิทไดอ้ยา่งไมต่ดิขัด “ดว้ยโซลชูนัอยา่ง Exchange และ Skype เพือ่ธุรกจิ 

เรามรีะบบการประชมุและระบบอเีมลท์ีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

และท าใหเ้ราตดิตอ่สือ่สารกันไดส้ะดวกยิง่ขึน้” คณุสพุัฒนก์ฤชกลา่วเสรมิ 

 

พืน้ทีใ่นการประสานงานรว่มกัน 

กอ่นทีจ่ะใชง้าน Office 365 การท างานรว่มกันบนเอกสารนัน้เป็นเรือ่งทีท่ าไดย้าก 

ประการแรกเกดิจากปัญหาเรือ่งการใชง้านผลติภัณฑค์นละรุน่และคนละลขิสทิธใ์นการสรา้งไฟล ์

ท าใหไ้ฟลท์ีเ่ปิดมาอาจจะไมต่รงกัน 

ประการทีส่องคอืขอ้จ ากัดในเรือ่งของขนาดไฟลท์ีส่ามารถแชรไ์ด ้

ซึง่ท าใหเ้ป็นเรือ่งยากส าหรับวศิวกรภาคสนามในการสง่ไฟลข์นาดใหญผ่า่นอเีมลส์ว่นตัว 

ประการทีส่ามคอืการเก็บเอกสารงานในไดรฟ์สว่นตัวเนือ่งจากไมม่พีืน้ทีส่ว่นกลางในการเก็บไฟลซ์ ึ่

งสง่ผลใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึไฟลง์านไดเ้มือ่พนักงานมกีารลา Office 365 

ชว่ยสรา้งพืน้ทีใ่นการประสานงานและแกปั้ญหาขา้งตน้เหล่านี ้“ดว้ยการใชง้าน SharePoint และ 

OneDrive พนักงานภาคสนามสามารถลากไฟลเ์ขา้ในไดรฟ์ 

และขอ้มลูก็จะถกูแชรโ์ดยอัตโนมัตกิับพนักงานทีอ่ยูใ่นส านักงาน” คณุสพุัฒนก์ฤชกลา่ว 

“ซึง่การใชง้านในสว่นนียั้งชว่ยใหเ้ราสามารถตรวจสอบและจัดการกับเอกสารของเราได ้

และท าใหก้ารสือ่สารและการท างานรว่มกันของพนักงานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้” 

 

แกปั้ญหาดา้นความถกูตอ้งของ ROI  

ในอดตีบรษัิทยิง่เจรญิใชง้านสเปรตชตีในการตดิตามและแสดงผลขอ้มลูทางดา้นการเงนิดว้ยตนเอ

ง ซึง่มคีวามคลาดเคลือ่นสงูและไมม่ปีระสทิธภิาพมากนัก การน าPower BI 

มาใชง้านชว่ยใหท้างบรษัิทสามารถตดิตามขอ้มลูทางการเงนิไดอ้ยา่งแมน่ย า 

สง่ผลใหส้ามารถท าการประมลูโครงการโดยมขีอ้มลูรองรับซึง่ชว่ยในการเพิม่อัตราผลตอบแทนตอ่

การลงทนุ “การประมลูโครงการกอ่สรา้งนัน้ถอืเป็นความทา้ทายหลักของกจิการกอ่สรา้ง 

เนือ่งจากเป็นกระบวนการทีต่อ้งการการวเิคราะหแ์ละบรหิารจัดการขอ้มลูทางการเงนิทีม่ปีระสทิธภิ

าพ” คณุสพุัฒนก์ฤชกลา่ว “Power BI 

ชว่ยใหเ้ราสามารถวเิคราะหข์อ้มลูไดด้ยีิง่ขึน้และท าใหเ้ราสามารถตรวจตดิตามกจิกรรมทางการเงนิ

ในแตล่ะสว่นงานโดยการสง่ขอ้มลูจาก Microsoft Dynamics NAV ทีเ่ราใชง้านอยู”่ 

“เราตดัสนิใจวา่ Office 

365 แผน E5 

เป็นโซลชูนัทีเ่หมาะสมทีสุ่

ดส าหรับเรา 

เนือ่งจากผลติภณัฑต์วันีม้ ี

ซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารทีส่ า

คญัทีท่างเราก าลงัมองหา

ในขณะนัน้เพือ่การเปลีย่น

แปลงภายในบรษัิทของเร

า” 

 

คณุสพุฒันก์ฤช  ชยักจิยิง่เจรญิ, 

ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทัยิง่เจรญิกอ่สรา้ง บรุรีมัย ์จ ากดั 

คูค่า้ 

ชือ่: Indigy 

เว็บไซต:์ http://www.indigy.com/ 

ชือ่: Rhipe 

เว็บไซต:์ https://www.rhipe.com  

 

การเปลีย่นแปลงทางดจิทิัลเพือ่การ: 

• สง่เสรมิศักยภาพการท างานของพนักงาน 

• เพิม่ประสทิธภิาพสงูสดุในการด าเนนิงาน 

• พลกิโฉมธุรกจิ 

หากตอ้งการอา่นเรือ่งราวเ

หลา่นีเ้พิม่เตมิ 

สามารถดไูดท้ีเ่ว็บไซตผ์ูใ้

ชง้านสากล:  

customers.microsoft.com 

กรณีศึกษาน้ีมีไวเ้พ่ือเป็นขอ้มูลศึกษาเท่านั้น 

MICROSOFT ไม่ขอรับประกนัใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มในขอ้สรุปขา้งตน้น้ี 

วนัท่ีเผยแพร่เอกสาร มกราคม 2561 
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