
 
 

กรณีศึกษา NOK Air กับการใชบริการ Microsoft Office 365  
การที ่“นกแอร” ยังคงสามารถเปนผูนําในธุรกิจสายการบินในฐานะสายการบินราคาประหยัดไดระบบไอทีถือเปนสวนหนึ่งที่เขา
มามีสวนสนับสนุนซ่ึงการตัดสินใจเปลี่ยนมาใชบริการบนคลาวดอยาง Microsoft Office 365 จึงไมเพียงชวยลดเงินลงทุนดานไอที
แตยังชวยใหนกแอรกาวขามขอจํากัดเดิมทําใหการทํางานภายในมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากข้ึนดวย 

 
 
“หากเทียบการลงทุนหลายลานบาทเพ่ือซ้ือ SAN (Storage Area Network) รวมท้ังคาใชจายดานดูแลรักษากับไลเซนสของ Microsoft Office 365 แลวเปนคนละ
เรื่องกันเลยและยังเปนการเปล่ียนจากลักษณะการลงทุนท่ีเปน Capital Expenditures มาเปน Operating Expenditures ซ่ึงในทางบัญชีก็ถือวาเปนเรื่องท่ียืดหยุน
มากกวาในดานการบริหารคาใชจาย”  

สิรินันทจิรดิลก 
Vice President - Information Technology  

บริษัทสายการบินนกแอรจํากัด (มหาชน)

 

“นกแอร” คือสายการบินราคาประหยัด (Low Cost Airline) ที่ได
ถือกําเนิดอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 ในชวง
เวลาที่สายการบินมีอัตราการเติบโตสูงภายใตช่ือบริษัทสกาย
เอเชียจํากัด (Sky Asia Ltd.) ตอมาไดแปรสภาพเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปล่ียนช่ือเปน 
“บริษัทสายการบินนกแอรจํากัด (มหาชน)” ในปพ.ศ. 2556 โดยมี
บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ใหการสนับสนุนและเปนผูถือ
หุนใหญ  

ดานการดําเนินงานนั้นสายการบินนกแอรใหบริการขนสงทาง
อากาศในลักษณะจุดตอจุดและไมมีบริการเช่ือมตอ (Point to 
Point) โดยมีเคร่ืองบินในฝูงบินรวม 16 ลําเปดใหบริการแก
ผูโดยสารมากกวา 5.2 ลานคนและมากกวา 64,240 เที่ยวบินใน 

 

ปพ.ศ. 2556 (จํานวนเที่ยวบินเฉล่ีย 1,236 เที่ยวบินตอสัปดาห) 
ดวยเสนทางบินครอบคลุม 42 เสนทางในประเทศ (24 จังหวัด) 
และเสนทางระหวางประเทศไปยางกุงโดยถือเปนสายการบิน
ราคาประหยัดที่ใหบริการครอบคลุมเสนทางบินมากที่ สุดใน
ประเทศไทย 

สายการบินนกแอรมีการใชระบบไอทีตางๆมากมายหลายระบบ 
ซ่ึงดูแลโดยฝาย Information Technology ที่มีทีมงาน 24 คน   
ทําหนาที่ดูแลต้ังแตโครงสรางพื้นฐานดานไอที ระบบขอมูล เพื่อ
การบริหารระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ  ซ่ึงมีพนักงานที่เปนผูใช
ระบบตางๆ รวมประมาณหนึ่งพันคน รวมทั้งมีผูโดยสารที่เขามา
ใชบริการที่เว็บไซต www.nokair.com โดยเฉล่ียระดับหม่ืนคร้ังตอ
วัน และสูงถึงระดับแสนกวาคร้ังในชวงที่มีโปรโมชัน 

SME Solution 



 
 
“ตอนแรกยูสเซอรอาจจะยังไมชินแตเมื่อเริ่มใชแลวสวนใหญก็ชอบเพราะไดรับ
ความสะดวกกวาแตกอนเดิมเราจํากัดการสงอีเมลไมเกิน 2 MB แตตอนน้ีเราไม
จํากัดแลวและไมวาเขาไปทํางานท่ีไหนก็ยังสามารถเขาถึงอีเมลเกาๆไดตาม
ตองการไมจําเปนตองโหลดลงฮารดดิสกหรือแฟลชไดรฟอีกโดยเฉพาะผูบริหาร
ซ่ึงตองใชอีเมลเปนหลักและไมยึดติดกับอุปกรณเพียงเครื่องเดียวเวลาเดินทาง
ไปตางประเทศก็ยังคนหาอีเมลเกาไดและไมตองกังวลเรื่องเมลบอกซเต็ม”  
สิรินันทจิรดิลก 
Vice President - Information Technology  
บริษัทสายการบินนกแอรจํากัด (มหาชน) 
 
ความตองการทางธุรกิจ 
ดวยความที่บริษัทสายการบินนกแอรจํากัด (มหาชน) เปนสายการ
บินที่มีนโยบายในการบริหารจัดการตนทุนใหตํ่า  เพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันในทางการตลาด ดังนั้นในการลงทุนกับ
ระบบไอที ที่ใชภายในองคกรก็ตองสอดคลองกับนโยบายหลักนี้ดวย
ซ่ึงคุณสิรินันท ไดกลาวถึงตัวอยางกรณีที่ตองตัดสินใจเลือกลงทุนใน
เทคโนโลยีไววา “กอนหนานี้พนักงานของบริษัทฯจะใชโปรแกรม 

Microsoft Office 2010 ในการทํางานและใชระบบอีเมลซ่ึง
ทํางานอยูบน Microsoft Exchange 2010 โดยเรากําหนดขนาด
ของเมลบอกซไวที ่200 MB ตอยูสเซอร แตดวยความจําเปนในการ
ใชงานที่เพิ่มมากขึ้น เพราะไฟลงานตางๆ มีขนาดใหญขึ้นกวา      

แตกอนและโดยเฉพาะอยางย่ิงหากมีการสงไฟลนั้น  ผานทางอีเมล
ไปยังผูรับจํานวนมากก็จะทําใหมีการใชแบนดวิดธของเน็ตเวิรก  

และพื้นที่สตอเรจเพิ่มมากเปนทวีคูณ  ขอจํากัดเหลานี้ก็ทําให

พนักงานหันไปใชบริการฟรีอีเมลภายนอกซ่ึงเราไมอยากใหทําแบบ
นั้น”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ในระยะแรกเราก็แนะนําใหยูสเซอรโหลดอีเมลไปเก็บไวในเคร่ือง
คอมพิวเตอรของตนเองเพื่อใหมีพื้นที่บนเซิรฟเวอรวางมากขึ้น  แต
ยูสเซอรบางกลุมซ่ึงไมไดทํางานดวยเคร่ืองโนตบุกก็ไมสามารถ
เขาถึงอีเมลเหลานั้นไดจากภายนอกในชวงนอกเวลางาน ทําใหมี
การใชแฟลชไดรฟมาสํารองขอมูลออกไปซ่ึงเปนวิธีการที่ ไม

ภาพโดยรวม 
ลูกคา : บริษัทสายการบินนกแอรจํากัด (มหาชน)  
เว็บไซต : www.nokair.com  
ประเทศหรือภูมิภาค : ประเทศไทย 
อุตสาหกรรม : บริการขนสงทางอากาศ 
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา 
บริษัทสายการบินนกแอรจํากัด (มหาชน) เปนสายการบินราคา
ประหยัดที่เปดใหบริการต้ังแตปพ.ศ. 2547 ในแตละปมีผูโดยสาร
ใชบริการมากกวา 4 ลานคนเฉล่ีย 573 เที่ยวบินตอสัปดาหถือ
เปนสายการบินราคาประหยัดที่มีเสนทางบินครอบคลุมภูมิภาค
ในประเทศมากที่สุด 
ความตองการทางธุรกิจ 
บริษัทฯ กําลังมองหาโซลูช่ันที่จะชวยแกปญหาเก่ียวกับขอจํากัด
ของขนาดเมลบอกซ ในขณะเดียวกันก็ชวยใหพนักงานสามารถ
เขาถึงไฟลขอมูลและอีเมลทั้งหมดไดจากที่ใดก็ไดดวยโดยที่ตอง
เปนการลงทุนดานไอทีที่สอดคลองกับนโยบายของสายการบิน
ราคาประหยัดดวย 
ทางแกปญหา 
บริษัทฯ เลือกใช Microsoft Office 365 แทนการลงทุนเพิ่ม
สตอเรจสําหรับเมลบอกซและเซิรฟเวอรสําหรับจัดเก็บไฟลขอมูล 
ประโยชนที่ไดรับ 
เม่ือเปล่ียนมาใช Microsoft Office 365 บริษัทฯก็ไมจําเปนตอง
ลงทุนกับสตอเรจราคาหลายลานบาท  นอกจากนี้พนักงานยัง
สามารถติดต้ัง Office 365 ProPlus ลงบนเคร่ืองพีซีโนตบุกหรือ
เคร่ืองแมคไดถึง 5 เคร่ืองตอคน รวมทั้งใชงาน Office Mobile  
บนอุปกรณพกพาอยางสมารตโฟนหรือแท็บเล็ตไดอีก 5 อุปกรณ
ดวยและใช SkyDrive ในการแชรไฟลขอมูลกันได 



เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยขอมูลเลย” คุณสิรินันท
กลาวถึงผลสืบเนื่องของปญหา 

ทางแกปญหา 

ในการแกปญหาที่กลาวมาขางตนทางบริษัทฯ เองก็มีแนวทางในการ
แกปญหาอยูบางแลว อาทิ การลงทุนเพิ่มพื้นที่สตอเรจเองเพื่อให
สามารถจัดเก็บอีเมลไดมากขึ้นและการจัดเก็บไฟลขอมูลที่ใชงานไว
บนเซิรฟเวอรภายในบริษัท เพื่อใหสามารถเขาถึงและใชงานได
สะดวกกับอีกแนวทางที่ตางออกไป คือ เปล่ียนไปใชบริการที่อยูบน
คลาวดเลย 

“เม่ือหลายปกอนทางบริษัทฯ ก็เคยมีแนวคิดที่จะจัดเก็บไฟลงาน
ตางๆ ไวบนเซิรฟเวอรเพื่อใหยูสเซอรสามารถเรียกใชงานไดสะดวก
แตก็ตองมีการลงทุนระบบเพิ่มอีกหลายสวนประกอบกับเทคโนโลยี
ในขณะนั้นยังไมพรอม  โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีคลาวดคอม  
พิวต้ิงเพิ่งเขามาในประเทศไทย  ทางเราก็ยังไมม่ันใจในเร่ืองความ
ปลอดภัยขอมูลและความเสถียรของเน็ตเ วิรกแตในปจจุบัน
เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิงไดพัฒนาไปมากและไดรับการยอมรับ
มากขึ้น” คุณสิรินันทกลาว 

“ตอนที่นําเสนอทางเลือกทั้งสองเปนตัวเงินกับทางฝายบริหาร  ก็ไม
มีคําถามเลยเพราะหากเทียบการลงทุนหลายลานบาทเพื่อซ้ือ SAN 
(Storage Area Network) รวมทั้งคาใชจายดานดูแลรักษากับ       
ไลเซนสของ Microsoft Office 365 แลวเปนคนละเร่ืองกันเลยและ
ยัง เปนการเปล่ียนจากลักษณะการลงทุนที่ เ ปน  Capital 
Expenditures มาเปน Operating Expenditures ซ่ึงในทางบัญชีก็
ถือวาเปนเร่ืองที่ยืดหยุนมากกวาในดานการบริหารคาใชจาย”  

“อยางไรก็ตามเราก็ยังตองมีการลงทุนในเร่ืองของเน็ตเวิรกและการ
รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมแตก็มีมูลคาเงินลงทุนนอยกวา เพราะ
เม่ือเปนเน็ตเวิรกสาธารณะอยางอินเทอรเน็ตคาใชจายจะถูกมาก  
ซ่ึงเราก็ไมไดใชเพิ่มมากนักและเรายังไดรับความรวมมือเปนอยางดี
จากผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่มาชวยติดตามดูการใชงานแลวขยาย
แบนดวิดธเพิ่มใหตามการใชงานสวนประเด็นเร่ืองการรักษาความ
ปลอดภัยเราไดมี โอกาสไปเย่ียมชมศูนยขอมูลหลายแหงของ
ไมโครซอฟทก็ทําใหเราม่ันใจมากขึ้น” คุณสิรินันทกลาว 

นอกเหนือนี้ BYOD (Bring Your Own Devices) ก็เปนอีกประเด็น
หนึ่งที่ทําใหทางบริษัทฯตัดสินใจเลือก Microsoft Office 365  

“เราไดมีโอกาสดูทางเลือกอื่นๆดวยเชนกันแตยังไมสามารถตอบ
โจทยเร่ือง BYOD ใหเราไดตางกับMicrosoft Office 365ที่เรา
สามารถติดต้ัง Office 365 ProPlus ลงบนเคร่ืองพีซีโนตบุกหรือ
เคร่ือแมคไดถึง 5 เคร่ืองตอคนและยังสามารถใชงาน Office 
Mobile บนอุปกรณพกพาอยางสมารตโฟนหรือแท็บเล็ตไดอีก 5 
อุปกรณดวยซ่ึงยูสเซอรก็สามารถติดต้ังที่เคร่ืองของตนเองไดดวย
เร่ืองนี้ถือเปนขอดีเพราะพนักงานสามารถทํางานที่ไหนก็ไดเพียงใส
ไฟลใน SkyDrive ก็ใชงานไดเลย”  

ในการเปล่ียนมาใช Office 365 ในคร้ังนี้ทางบริษัทฯ ก็ไดคูคาอยาง
บริษัทฮิวเลตต - แพคการด (ประเทศไทย) ซ่ึงเปน Cloud 
Deployment Partner ที่ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการจาก 
Microsoft และถือเปนคูคารายแรกในประเทศไทยที่มีทีมงานและ
ประสบการณในการเซตอัพ Office 365 สาหรับองคกรเอกชนขนาด
ใหญซ่ึงคุณพชรลีนานุพันธุ  HP Solution Specialistจาก HP 
Software Licensing and Management Solution (SLMS) ไดให
รายละเอียดไวดังนี ้

“ทาง HP ไดเขามาใหคําปรึกษาและเตรียมการตางๆในทางเทคนิค
ต้ังแตในชวงเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2556 ที่ผานมาโดยมีขั้นตอนที่
สําคัญไดแกการทํา Single Sign-on เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชในการใชยูสเซอรเนมและพาสเวิรดเดียว เพื่อเขาถึงทั้งระบบเดิม
ที่อยูในองคกร (on-premises) กับระบบบนคลาวดโดยการนําขอมูล
แอ็กเคานตของผูใชจากใน Active Directory ไปไวบนคลาวดดวย
จากนั้น ก็จะเปดเซอรวิสตางๆของ Office 365 ใหกับผูใชแตละคน
สวนการเซตอัพระบบอีเมล  ซ่ึงในชวงแรกนั้นยังเปนระบบอีเมลแบบ
ลูกผสม (Hybrid) คือผูใชสวนหนึ่งยังคงใชระบบอีเมลบน Microsoft 
Exchange 2010 เดิมและอีกสวนหนึ่งยายไปใชงานบน Office 365 
จึงจําเปนจะตองทําใหระบบทั้งสองทํางานรวมกันไดอยางสมบูรณ
และเพื่อใหการใชงาน Office 365 ภายในองคกรรวดเร็วมากขึ้นก็ได
มีการติดต้ังแคชเซิรฟเวอรไวภายในอินทราเน็ตของบริษัทฯ แทนที่จะ
ใชงานแอพพลิเคช่ัน Office 365 จากเซิรฟเวอรภายนอกนอกจากนี้ก็
ยังมีการอบรมการใชงานเบื้องตนใหกับฝายไอทีและผูใชดวย” 



“เราไมอยากใหการใชงานเปนแบบลูกผสม (Hybrid) คือเราอยากให
ทุกคนเปล่ียนไปใช Office 365 และยกเลิกการใชงาน Microsoft 
Exchange เดิมเพราะการใชงานระบบบนคลาวดยังมีฟเจอรอื่นๆที่
เราอยากใหพนักงานไดใชดวยไมวาจะเปน Microsoft Lync และ 
SharePoint Online เปนตน” คุณสิรินันทกลาวถึงแนวทางตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 

นอกจาก Microsoft Office 365 จะชวยแกปญหาของบริษัทฯดวย
คาใชจายที่ตํ่ากวาการลงทุนดานไอทีเองทั้งหมดมากและสนับสนุน
นโยบายดาน BYOD ดังที่กลาวไปแลวคุณสิรินันทยังเลาใหฟงถึง
ประโยชนอื่นๆที่ยูสเซอรและบริษัทฯไดรับดวย 

“ตอนแรกผูใชอาจยังไมชิน แตเม่ือเร่ิมใชแลวสวนใหญก็ชอบเพราะ
ไดรับความสะดวกมากขึ้นเดิมเราจํากัดการสงอีเมลไมเกิน 2MB แต
ตอนนี้เราไมจํากัดแลวและไมวาเขาไปทํางานที่ไหนก็ยังสามารถ
เขาถึงอีเมลเกาๆ ไดตามตองการไมจําเปนตองโหลดลงฮารดดิสก
หรือแฟลชไดรฟอีกโดยเฉพาะผูบริหารซ่ึงตองใชอีเมลเปนหลักและ
ไมยึดติดกับอปุกรณเพียงเคร่ืองเดียวเวลาเดินทางไปตางประเทศก็
ยังคนหาอีเมลเกาไดและไมตองกังวลเร่ืองเมลบอกซเต็ม”  

“เร่ืองที่เราสามารถลงที่เคร่ืองพีซีหรือแมคได 5 เคร่ืองและอุปกรณโม
บายอีก 5 เคร่ืองตอคนพนักงานก็ชอบกันโดยกลุมที่ใชเดสกทอปใน
ที่ทํางานเม่ือมีงานชวงเสาร- อาทิตยก็สามารถทํางานที่บานไดเลย
ไมตองเขาสํานักงานหรือก็อปปไฟลใสแฟลชไดรฟกลับไปที่บาน
นอกจากนี้หลายคนก็เร่ิมใช SkyDrive เพื่อแชรไฟลขอมูลและก็ใช 
Microsoft Office 365 เปดไฟลที่แชรไวผลตอบรับจากยูสเซอรเปน
บวกและทางฝายไอทีก็ไมตองมาคอยควบคุมหรือเปนหวงวาขอมูล
จะสูญหายหากเคร่ืองโนตบุกของบริษัทฯหายซ่ึงเร่ืองเหลานี้ชวยลด
ภาระของฝายไอทีลงไปอีกระบบหนึ่ง” คุณสิรินันทกลาวสรุปถึง
ประโยชนที่มีแกยูสเซอร 

แผนงานในอนาคต 

สาหรับแผนงานดานไอทีในอนาคตที่เก่ียวเนื่องกับ Microsoft Office 
365 นั้น คุณสิรินันทไดใหขอมูลเพิ่มเติมดังนี ้

“ขณะนี้มีโครงการที่กาลังดําเนินการอยูคือการเตรียมเซิรฟเวอรเพื่อ
เช่ือมตอ Microsoft Lync เขากับระบบ PBX ที่เราใชอยูเดิม 

 
“เราไดมีโอกาสดูทางเลือกอื่นๆดวยเชนกันแตยังไมสามารถตอบโจทยเรื่อง 
BYOD ใหเราไดตางกับ Microsoft Office 365 ท่ีเราสามารถติดตั้ง Office 365 
ProPlusลงบนเครื่องพีซีโนตบุกหรือเครื่อแมคไดถึง 5 เครื่องตอคนและยัง
สามารถใชงาน Office Mobile บนอุปกรณพกพาอยางสมารตโฟนหรือแท็บเล็ต
ไดอีก 5 อุปกรณดวย”  

สิรินันทจิรดิลก 
Vice President - Information Technology  

บริษัทสายการบินนกแอรจํากัด (มหาชน) 

ตอไปเราก็จะลดจํานวนหัวเค ร่ืองโทรศัพท เป ล่ียนไปโทรเขา
โทรศัพทมือถือของแตละคนแทนเชนเวลาที่คนภายนอกโทรศัพทเขา
มาแทนที่จะไปที่โตะทํางานสายก็จะโอนเขาโทรศัพทมือถือแทน
เพราะเช่ือมระบบกันสาหรับผูบริหารที่ทํางานอยูนอกสํานักงานหรือ
คนที่ตองติดตอตางประเทศก็จะชวยลดคาใชจายลงไดและยัง
สามารถตอยอดเปนการประชุมออนไลนดวย Lync Meeting เปน
ตน”  

“อีกโครงการหนึ่งที่เรากาลังดูอยูคือการใช Yammer ในการสรางโซ
เชียลเน็ตเวิรกสาหรับใหฝาย HR ใชเปนชองทางการส่ือสารภายใน
องคกรอีกชองทางหนึ่งเพราะพนักงานของเราสวนใหญใชโซเชียล
เน็ตเวิรกอยางเฟสบุกอยูเปนประจําแตเฟสบุกก็มีประเด็นวาเราเขา
ไปควบคุมยากแตหากเปน Yammer เราสามารถเขาไปควบคุมได
งายกวารักษาความปลอดภัยไดดีกวา” คุณสิรินันทสรุปปดทาย 

สํานักบริการผูประกอบการ(บร.) สสว. ไดรับการสนับสนุนขอมูลจาก บริษัท ไมโครซอฟท(ประเทศไทย) จํากัด 


