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Make บริษัทสถาปนิกที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ

นานาชาติด้านการออกแบบอาคารที่ซับซ้อนและมีเอกลักษณ์ บริษัทที่มี

พนักงาน 134 คนเป็นเจ้าของทั้งหมด และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดย

อาศัยเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีแข็งแกร่ง และให้ประสบการณ์

ในการติดต่อที่ดีแก่ลูกค้าของตน ในเดือนพฤษภาคมปี 2012 Make มี

โอกาสใช้แท็บเล็ต 2 เคร่ืองท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 Pro นอกจากน้ี

ยังใช้ Windows 8 Pro บนคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะอีก 2 เคร่ืองเดสก์ทอป 

ส่วนพนักงานต้อนรับก็เปลี่ยนจาก iPad มาใช้แท็บเล็ตแทน ซึ่งทำให้การ

ทำงานประจำวันง่ายขึ้นมาก ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบของบริษัท

โดยการติดตั้งใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ตามสายธุรกิจที่รวมถึงซอฟต์แวร์

ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ซึ่งพนักงานต่างรู้สึกชอบระบบติดต่อ 

ความเร็ว และเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการตัวนี้ Make ได้ประโยชน์จาก

การเพิ่มขีดความสามารถของฝ่ายต้อนรับ การปรับปรุงประสบการณ์ในการ

ใช้งานของผู้ ใช้ ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนความต้องการทางด้าน

สถาปัตยกรรม และเพิ่มผลผลิตในการทำงาน 

 

สถานการณ์

Make ทำโครงการที่แตกต่างหลากหลายทั่วโลกซึ่งรวมถึงการวางแผน

แม่บทของเมือง โรงพยาบาลเด็ก และบ้านส่วนตัวสุดหรู บริษัทที่มีพนักงาน 

134 คนเป็นเจ้าของทั้งหมดแห่งนี้มีรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่ง

สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์และ

ความมุ่งมั่นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่สามารถดึงดูคนเก่งๆ เข้ามาร่วม

ทำงานด้วยได้ 

 

“เรามีความหลงใหลเกี่ยวกับการส่งมอบอาคารที่ยั่งยืน และกำลังทำงาน  

อยู่ทั่วทุกภาคส่วนในสหราชอาณาจักรตั้งแต่อาคารทาวเวอร์ที่ใช้งานแบบ

เอนกประสงค์ไปจนถึงการพัฒนาในเชิงพาณิชย์” มาร์ค รีด ผู้จัดการฝ่าย  

ไอทีของ Make กล่าว “เราได้ออกแบบหนึ่งในโครงสร้างแบบฟางข้าว  

บาเรย์ที่ใหญ่ที่สุดคือ Gateway Building ของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม 

และสนามแฮนด์บอล 2012 Handball Arena ที่โอลิมปิกพาร์คในกรุง  

ลอนดอน ทุกคนที่ Make ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโดยที่ไม่มีข้อยกเว้น   

โมเดลน้ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จมาก เราทุกคนเป็นเจ้าของ

ธุรกิจและเชื่อในธุรกิจ มันเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมและน่าตื่นเต้น” 

 

เพราะเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กจึงสามารถปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ได้

อย่างรวดเร็ว โดยผู้เช่ียวชาญด้านไอที 3 คนทำหน้าจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางด้านเทคโนโลยี โดยก่อนหน้ามีการเอาต์ซอร์สงานด้านไอทีไปให้บริษัท

บริษทัสถาปนกิใชร้ะบบปฏบิติัการใหม่

ทำใหซ้อฟตแ์วร์CADไดง้า่ยขึน้

ภายนอกดูแล แต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2012 บริษัทได้นำกลับมาดูแลเอง 

โดยมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 แบบ 64 บิต 125 

เครื่อง นอกจากนี้ยังมีระบบเครือข่ายท้องถิ่นและสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้านการจัดเก็บข้อมูล บริษัทยังมีการย้ายไปใช้ Microsoft Exchange 

2010 และ Microsoft Office 2010 รวมถึงใช้บริการของ Microsoft 

SharePoint 2010 และซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล Microsoft SQL 

Server 2008 ส่วนนักออกแบบใช้คอมพิวเตอร์แมคอินทอช 

 

บริษัทแห่งนี้มีส่วนร่วมในหลายๆ โครงการรวมถึงโครงการจำนวนมากใน

ประเทศจีน และค่อนข้างยุ่ง สำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอนก็เติบโตอย่าง

รวดเร็วรวมถึงสำนักงานอื่นๆ ของบริษัท ในฐานะที่เป็นบริษัทสถาปนิกที่ให้

ความสำคัญกับสุนทรียภาพสูงสุดจึงพยายามปรับปรุงส่วนต้อนรับด้วย

เทคโนโลยีที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชม

ด้วยพลัง ความสามารถในการทำงานแบบเคลื่อนที่ การออกแบบ และ

ความดูดีน่าสนใจ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบท่ีมีความซับซ้อนและต้องการ

คอมพิวเตอร์ที่สามารถเปิดได้รวดเร็วและทำงานได้อย่างไร้ที่ติ เพื่อให้มั่นใจ

ว่ามันมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด 

 

โซลูชั่น

ในเดือนพฤษภาคม 2012 ทาง Make ได้รับข้อเสนอจากโมเดิร์น เน็ตเวิร์ก

ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรของไมโครซอฟท์ที่จะใช้แท็บเล็ต 2 เครื่อง

ที่ใช้ Windows 8 Pro รุ่นก่อนวางจำหน่ายจริง “ในขณะที่บริษัทอยู่ในช่วง

เริ่มต้น Make ต้องพยายามหาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และดีที่สุด” รีดกล่าว 

“เมื่อเรามีโอกาสที่จะทดสอบระบบปฏิบัติการ Windows 8 Pro เราก็เอา

มันไปลองใช้งานกับซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่เรานำมาใช้งานอยู่ในขณะนี้” 

 

แท็บเล็ตตัวหน่ึงถูกเอาไปใช้ในส่วนงานต้อนรับ และมีการเช่ือมต่อกับเครือข่าย

ของบริษัทผ่านการใช้โดเมนร่วมกัน คุณสมบัติของ Windows 8 Pro ช่วย

ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานต้อนรับใช้ iPad 

เชื่อมต่อผ่านเอ็กซ์ทราเน็ต เธอต้องใช้ Microsoft Outlook Web Access 

ในการอ่านอีเมล์ซึ่งค่อนข้างช้า “เมื่อแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับ Windows 8 

Pro มาถึงมันก็เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายท้องถิ่นของเราได้ทันทีและใน

แบบไร้สาย” รีดกล่าว “ทันทีที่พนักงานต้อนรับเปิดบราวเซอร์ Windows 

Internet Explorer 10 เธอก็จะถูกล็อกอยู่บนโดเมนของบริษัท เรามีการตั้ง

ค่า Microsoft Exchange Server แต่มันจะถูกดาวน์โหลดอย่างรวดเร็ว  

และตอนนี้เธอสามารถเข้าถึงอีเมล์ของเธอได้โดยตรง เธอไม่ต้องรอสำหรับ

หน้าดาวน์โหลดใน SharePoint เธอสามารถดูข้อมูลห้องประชุมทั้งหมดที่  

ถูกจองไว้ผ่านทางอินทราเน็ตแและดูปฏิทินนัดหมายการประชุมได้ 

 

พนักงานต้อนรับของ Make สามารถถือแท็บเล็ตของเธอได้ตลอดเวลา เธอ

ถูกเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลาและ Windows 8 Pro ก็มีเสถียรภาพ

และเชื่อถือได้ซึ่งแตกต่างจาก iPad ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่

สอดคล้องกัน นอกจากนี้เธอยังเข้าถึงแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของ Microsoft 

Office 2010 ได้ โดยการใช้แท็บเล็ต พนักงานต้อนรับสามารถที่จะรับทราบ

และให้คำแนะนำผู้เข้ามาเยี่ยมชมแต่ละคนได้ ลูกค้าและพนักงานที่มาถึง

บริเวณพื้นที่ต้อนรับและสังเกตเห็นแท็บเล็ต “มันเป็นจุดที่มีการพูดถึง” รีด

กล่าว “คนมักจะพูดว่า ‘นั่นคืออะไร’ ทุกคนเคยใช้ iPad แต่พวกเขาไม่

คุ้นเคยกับอุปกรณ์เหล่านี้มาก่อน ความเร็ว และการออกแบบของแท็บเล็ต

ทำให้เกิดความประทับใจมากทีเดียว” 

 

Make ใช้แท็บเล็ตตัวที่สองซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 Pro ใน

ระหว่างการประชุมทางธุรกิจ พวกเขาเสียบเข้ากับโปรเจ็กเตอร์และติดตั้ง

ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) และโปรแกรมด้วยการ



ออกแบบที่ซับซ้อนอื่นๆ “พนักงานที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องนั่งอยู่หลังเครื่อง

เวิร์กสเตชั่นแบบตั้งโต๊ะเพื่อควบคุมการทำงานของโปรเจ็กเตอร์” รีดกล่าว 

“พวกเขาสามารถทำสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการไดโ้ดยใชห้นา้จอสมัผสับนแทบ็เลบ็” 

 

สมาชิกในทีมงานหลายๆ คนท่ี Make ได้ทดลองใช้แท็บเล็ต ผู้คนได้ทดสอบ

การทำงานของมัน และทำการแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขากับเพื่อน

ร่วมงาน พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับแท็บเล็ตในหลายวิธี “บางคนชอบใช้สไตลัสใน

การวาดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ” รีดกล่าว 

“ผมชอบแป้นพิมพ์แบบสัมผัสเพราะมันใช้ง่าย และผมสามารถเดินไปรอบๆ 

พร้อมกับใช้งานแท็บเล็ตไปด้วยได้” 

 

หน้าจอเริ่มต้น Windows 8 Pro Start ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ใช้งาน

แต่ละคน และการใช้ประโยชน์จาก tiles ได้รับการปรับปรุงและการจัด

ระเบียบแบบเรียลไทม์ พวกเขาจะคุ้นเคยกับการรูดนิ้วที่สามารถใช้ในการ

ลดขนาดหรือย้ายแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว “เมื่อคุณใช้ Windows 8 

Pro เป็นครั้งแรก คุณจะได้ tiles เหล่านี้ทั้งหมดมาอยู่ต่อหน้าคุณ และคุณ

อาจคิดว่า ‘โอ้, นี้มันคืออะไรกันแน่?’ แต่ภายในหนึ่งชั่วโมงคุณจะสามารถ

ใช้มันได้” รีดกล่าว “มันเป็นเรื่องง่ายที่จะย้ายสิ่งต่างๆ ไปรอบๆ และคุณ

สามารถตั้งค่าหน้าจอ Start ตามที่คุณต้องการได้ ตอนแรกผมสงสัยว่าเมนู 

Start อยู่ตรงไหน แต่โดยทั่วไปเดสก์ท็อปของคุณก็คือเมนู Start ของคุณ 

ผมมีทุกอย่างบนนั้น เพียงคลิกที่แอพลิเคชั่นที่ต้องการเท่านั้น” 

 

สถาปนิกสามารถเรียกใช้โมเดลสามมิติบนแท็บเล็ตและหมุนมันโดยการรูด

นิ้วผ่านหน้าจอ “เราสามารถขยายและย่อโมเดล ย้ายโมเดล หมุน วาดเส้น

ด้วยนิ้ว และทำงานอื่นๆ ได้” รีดกล่าว “มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก” 

 

ฝ่าย Business and Information Systems Coordinator ของบริษัท  

แห่งน้ีวางแผนท่ีจะตรวจสอบแอพพลิเคช่ัน Metro ท่ีมีให้ใช้งานใน Windows 

Store และพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับโชว์ผลงาน โครงการ และสถานที่

ตั้งของบริษัท นอกจากนี้เขายังสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ Windows 8 

Pro ที่โหลดภาพพาโนราม่าของอาคารหรือรูปแบบสถาปัตยกรรม โดยใช้  

ไจโลสโคปของแท็บแอพพลิเคชั่นทำให้ผู้ใช้สามารถสำรวจภาพแบบ 360 

องศาได้โดยการเคลื่อนย้ายและหมุนอุปกรณ์ไปในทิศทางต่างๆ ได้ “ลอง

จินตนาดูว่าาคุณกำลังยืนอยู่กลางถนนแล้วกำลังมองไปที่อาคารเก่าที่กำลัง

ได้รับการบูรณะ หรือตกแต่งใหม่” ร็อบ เธิร์สฟิลด์ ผู้จัดการฝ่าย Microsoft 

Alliance และผู้จัดการบัญชีอาวุโสท่ีโมเดิร์น เน็ตเวิร์กส์กล่าว “แอพพลิเคช่ัน

จะให้ภาพพาโนราม่า 360 องศาของอาคารที่มีอยู่เดิมที่ถูกครอบด้วยรูปของ

อาคารที่ได้รับการออกแบบใหม่ คุณสามารถมองเห็นภาพสิ่งต่างๆ ที่อยู่  

รอบๆ ด้วยแท็บเล็ตอยู่ในมือของคุณและรู้ว่าอาคารใหม่จะมีลักษณะเป็น

อย่างไร ซ่ึงน้ีคือส่ิงท่ีทำให้ Make ประสบความสำเร็จในโลกของการออกแบบ   

ซึ่งเป็นวิธีที่ฉลาดมาก” 

 

นอกเหนือจากการใช้แท็บเล็ต 2 เครื่อง บริษัทยังใช้งาน Windows 8 Pro 

บนคอมพิวเตอร์อื่นๆ อีก 2 เครื่อง และมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่  

Make ใช้สำหรับการทำงานทั่วไป “ผมไม่ได้ต้องการ Windows 8 Pro มา

เพื่อติดตั้ง Microsoft Office เท่านั้น” รีดดล่าว “ผมอยากใช้ Windows 8 

Pro กับทุกอย่างที่เราใช้งานอยู่เพื่อให้ได้รับประสบการณ์เต็มรูปแบบ ซึ่งมัน

ก็สามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่ได้เป็น

อย่างดี “ 

 

ฝ่าย Business and Information Systems Coordinator ใช้ Windows 

8 Pro บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของเขา และเขาก็มีการติดตั้ง  

แอพพลิเคชั่นสำหรับสายธุรกิจโดยเฉพาะไว้บนเครื่อง ส่วนคอมพิวเตอร์

แบบตั้งโต๊ะของเอชพีที่สถาปนิกใช้งานอยู่ Windows 8 Pro ทำงานร่วมกับ

ซอฟต์แวร์ CAD และซอฟต์แวร์ของพันธมิตรรายอื่นๆ “มันเป็นพื้นฐานที่

ระบบปฏิบัติการใดๆ ที่เราใช้ต้องทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ CAD และ

ซอฟต์แวร์ทางด้านภาพของเรา” รีดกล่าว “Windows 8 รองรับแอพพลิเคช่ัน

ทั้งหมดของเราซึ่งหมายความว่าเราสามารถทำงานของเราได้อย่างรวดเร็ว

และยืดหยุ่นอย่างไม่เคยมีมาก่อน” 

 

ประโยชน์ที่ ได้รับ 

โดยใช้ Windows 8 Pro บนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ใน

สำนักงานของตน ทำให้ Make ได้รับประโยชน์จากสำนักงานส่วนหน้าบ้าน

ซึ่งลูกค้าจะถามเมื่อเห็นเครื่อง พนักงานของบริษัทสามารถทำความคุ้นเคย

กับระบบติดต่อที่ใช้งานง่าย ระบบปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพและทำงานร่วม

กับแอพพลิเคชั่นของสายธุรกิจที่ซับซ้อนได้ง่าย การวางแผนสร้างมาตรฐาน

บน Windows 8 Pro เพราะประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็ว และความ

สามารถในการทำงานแบบเคล่ือนท่ีได้ช่วยเพ่ิมผลผลิตในการทำงาน สำหรับ 

Make แล้ว Windows 8 Pro เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด “Windows 8 Pro 

มีประโยชน์มาก” รีดกล่าว “มันทำงานได้อย่างน่าทึ่งมาก” 

 

สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

การนำแท็บเล็ตมาใช้งานได้ทำให้สภาพแวดล้อมของสำนักงานส่วนหน้าบ้าน

ที่ Make มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพนักงานต้อนรับที่มี

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ซึ่งได้รับการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา ช่วยให้เธอ

เข้าถึงทุกอย่างที่เธอต้องการได้ ไม่ว่าเธออยู่ในส่วนไหนของสำนักงาน 

“พนักงานต้อนรับของเราชอบใช้แท็บเล็ต และมีความสุขกับการรูดนิ้วผ่าน

หน้าจอ” รีดกล่าว “คนที่เข้ามาเยี่ยมชมก็จะเห็น และขอทดลองเล่น ซึ่ง

เป็นสิ่งที่เราต้องการ มันเป็นอุปกรณ์ที่น่าประทับใจจริงๆ มันค่อนข้างจะ

สะดุดตา” 

 

ให้ประสบการณ์การใช้งานง่าย

สมาชิกของทีมงานปรับตัวเข้ากับระบบติดต่อของ Windows 8 Pro ได้

อย่างรวดเร็ว และทุกคนสังเกตเห็นถึงการทำงานที่รวดเร็วและความเสถียร

ของระบบปฏิบัติการตัวนี้ แม้หลังจากการติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับสาย

ธุรกิจท้ังหมดลงบนแท็บเล็ต Make ก็ไม่เคยเจอปัญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพ

การทำงาน “เราได้ติดตั้งมาตรฐานทั้งหมดของเราบน Windows 8 Pro 

และมันก็ทำงานได้อย่างน่าประทับใจจริงๆ” รีดกล่าว “เป็นประสบการณ์ที่ดี

สำหรับเจ้าหน้าที่ของเราทั้งหมด และมันก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน

ท้ังหมดในท่ีทำงานของเรา แอพพลิเคช่ันท่ีคุ้นเคย และระบบติดต่อท่ีค่อนข้าง

ใช้งานง่าย คนของเราเพียงแค่ใช้งานมันเท่านั้น” 

 

รองรับแอพพลิเคชั่นทางสถาปัตยกรรม

โดยการใช้แท็บเล็ตที่ใช้ Windows 8 Pro ทำให้ Make สามารถทำแบบ

จำลองทางสถาปัตยกรรมในแบบที่เทคโนโลยีก่อนหน้านี้ ไม่สามารถทำได้ 

“เรามีความสุขมากเมื่อเราติดตั้งซอฟต์แวร์ CAD ลงบนแท็บเล็ตแล้วมัน

สามารถทำงานได้ตรงตามที่เราต้องการ” รีดกล่าว “Windows 8 Pro 

ทำให้การทำงานด้านสถาปัตยกรรมบนแท็บเล็ตเป็นจริงได้ ซึ่งจะช่วยให้เรา

มีอิสระอย่างมากในการทำสิ่งที่เราต้องการทำ” 

 

เพิ่มผลผลิตในการทำงาน

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพทางธุรกิจจากการใช้

ซอฟต์แวร์การออกแบบบนแท็บเล็ต “ถ้าจะถามว่าเราสามารถทำอะไรได้

บ้างด้วย Windows 8 Pro ต้องถามว่ามีอะไรที่เราทำไม่ได้บ้างจะดีกว่า” 

รีดกล่าว “เราไม่สามารถทำมันได้ด้วย iPad มันมีประสิทธิภาพไม่พอ แต่ 

Windows 8 Pro ทำงานได้เร็วมากๆ ความสะดวกในการเช่ือมต่อกับเครือข่าย 

การใช้ซอฟต์แวร์และการเข้าถึงข้อมูลในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อช่วยทำให้เรา

ทำงานได้มากขึ้น”  

 

หลงัจากทดลองใช ้Windows 8 Pro บนแทบ็เลต็ บรษิทัแหง่นีว้างแผนทีจ่ะ

นำมาใชท้ัว่ทัง้องคก์ร ดว้ย Windows 8 Pro ทำให ้Make สามารถนำเสนอ

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของตน 

และเพราะทุกอย่างท่ีทำงานอยู่บน Windows 7 สามารถทำงานบน Windows 8 

Pro ได ้ มนัจงึทำใหบ้รษิทัทำการเปลีย่นแปลงไดง้า่ย “สมาชกิในทมีงานที่ใช ้

Windows 8 Pro กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ Make” รีดกล่าว   

“มันเป็นระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งไม่เพียงแต่ทำงานได้อย่าง

รวดเร็วบนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์พกพาด้วย 

ซึง่มปีระโยนอ์ยา่งมากสำหรบัการใชง้านในขณะเดนิทาง” 


