
 

เพิ่มขีดความสามารถของแอปพลิเคชันทางธุรกิจใหทันสมัยดวยคลาวด

แพลตฟอรม  

 
“เทคโนโลยAีndroid, iOS และ Windows สามารถทํางานรวมกับ Azure ไดโดยไมมีปญหาใดๆเพราะรองรับระบบปฏิบัติการมือถือท้ัง 3 
แบบไดอยางเทาเทียมกัน Azure จึงเปนแพลตฟอรมแบบเปดท่ีแทจริง”  

ไมเคิลเฉิน 
ผูกอตั้งและประธานเจาหนาท่ีบริหารของบัสซ่ีบีส 

 
 

บัสซ่ีบีส  (Buzzebees) บริษัทซอฟตแวรที่ ต้ังอยูใน
กรุงเทพฯ ตองการโครงสรางพื้นฐานแบบคลาวดเพื่อเขา
มารองรับการเปดตัวที่จะมีมากขึ้นของแอปส่ือสังคม
ออนไลนบนโทรศัพทที่ใช iOS, Android และ Windows 
และจากความประทับใจที่ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี
ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ แ พ ล ต ฟ อ ร ม ที่ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ
ระบบปฏิบั ติการมือถือทั้งสามแบบไดอยางงายดาย
ผูบริหารระดับสูงจึงเลือกบริการระดับโลกคือ Azure ของ
ไมโครซอฟท  โดย Azure พิสูจนใหเห็นถึงความคุมคาการ
ปรับขนาดไดและทํางานงายดวย  ทําใหบัสซ่ีบีสปรับขนาด
ไดอยางรวดเร็วเพื่อรองรับการใชงานของลูกคาไดสูงสุดถึง 
20,000 รายตอวินาที และเม่ือมีการเปดตัวในสิงคโปรก็
สามารถติดต้ังระบบเพื่อใหบริการไดโดยใชเวลาเพียงสอง
วัน 

 

ความตองการทางธุรกิจ 

บริษัทตางๆ ทั่วโลกที่กําลังหาวิธีการสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาอยางใกลชิดผานส่ือสังคมออนไลนหนึ่งในบริษัทที่มี
โซลูช่ันที่เ ต็มไปดวยความคิดสรางสรรคก็คือบัสซ่ีบีสที่
ต้ังอยูในกรุงเทพฯ ซ่ึงไดพัฒนาแอปส่ือสังคมออนไลนซ่ึง
เปนแพลตฟอรมคูสําหรับโปรแกรมสรางความภักดีของ
ลูกคาในเชิงพาณิชยอยางไรก็ตามเพื่อให ม่ันใจวาการ
เปดตัวจะประสบความสําเร็จบัสซ่ีบีสตองการโครงสราง
พื้นฐานที่รองรับแพลตฟอรมโทรศัพทมือถือทั้งหมดที่
สามารถปรับขนาดไดอยางรวดเร็วและจะชวยใหพวกเขา
ขยายสูระดับสากลได 

 

“เพื่อใหปรับขนาดไดอยางรวดเร็วโดยไมตองใชเงินลงทุน
กอนใหญเราตองการฝากระบบหลังบานของเราไวใน
คลาวด” ไมเคิลเฉินผูกอต้ังและประธานเจาหนาที่บริหาร

Technology 



ของบัสซ่ีบีสกลาว “นอกจากนี้เรายังจําเปนตองสรางแอป
Buzzebees สําหรับ Android, iOS และ Windows ซ่ึง
หมายความวาเราตองหาแพลตฟอรมโครงสรางพื้นฐานที่
สนับสนุนระบบปฏิบัติการมือถือทั้ง 3 แบบ”  

ดวยความตองการขยายธุรกิจไปตางประเทศอยางรวดเร็ว
ไมเคิลเฉิน จึงจําเปนตองมีพันธมิตรทางดานคลาวดที่จะ
ทําใหแอปพลิเคชันส่ือสังคมออนไลน Buzzebees ไดรับ
การสนับสนุนอยางงายดายในหลายๆสถานที ่

“เราไมตองการที่จะใชทรัพยากรอันมีคาในการแกปญหา
ดานการติดต้ังใชงานทั้งที่นี่หรือตางประเทศ” เขากลาว 
“บริการคลาวดที่ เ ราเลือกจะตองใชงานงายและเปน
เทคโนโลยีที่ เปนกลางรวมทั้งสามารถติดต้ังใชงานใน
ประเทศตางๆไดงาย”  

การแกปญหา 

ไมเคิลเฉิน ใหความสนใจและวิเคราะหบริการคลาวดจาก   
ใหบริการคลาวดระดับโลก 2 รายคือ Amazon Web 
Services (AWS) และ Microsoft Azure โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงในเร่ืองความสามารถในการใชงาน : ดวยการมีความรู
ดานการจัดการเซิรฟเวอรในศูนยขอมูลและการรักษา
ความปลอดภัยมากอนเฉินจึงตระหนักดีถึงความทาทาย
ของการปรับขนาดและการบํารุงรักษาเซิรฟเวอรจํานวน
มาก 

“ผมทดสอบทั้งสองแพลตฟอรมแลวพบวาใหประสบการณ
การใชงานที่แตกตางกันมาก” เฉินกลาว “ดวย AWS คุณ
จําเปนตองอาศัยผูเช่ียวชาญทางเทคนิคจํานวนหนึ่งแต
สําหรับ Azure ดวยระบบติดตอผูใชที่ใชงานงายมากขึ้น 
ซ่ึงดูเหมือนจะถูกออกแบบมาเพื่อทําใหติดต้ังและใหใช
งานไดงายนี่เปนส่ิงที่สําคัญมากสําหรับเราเพราะชวยให
ผู ดูแลระบบไอทีของเราจัดการกับการขยายบริการที่
รวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น” 

อีกปจจัยที่สําคัญในการเลือกคือ ความพรอมของการ
สนับสนุนจากภายในประเทศ  ไมเคิลเฉิน ไมรูวาส่ิงทาทาย
ที่เขาและเพื่อนรวมงานตองเจอทั้งกอนและหลังการเปดตัว
มิอะไรบาง  ดังนั้นเขาตองการแนใจวาเขาสามารถติดตอ
กับผูเช่ียวชาญทางเทคนิคในประเทศได 

“เราคาดวาจะมีความตองการมากและถาเราไมไดรับการ
สนับสนุนทางเทคนิคจากในประเทศ  เราตองลงมือสราง
ขึ้นมาเปนของเราเอง” ไมเคิลเฉินกลาว “ถาผมมีปญหาผม
ก็ตองการโทรไปคุยกับใครสักคนและไมโครซอฟทก็ใหการ
สนับสนุนแบบนี้ในประเทศ”  

เม่ือเขาเร่ิมใชงาน Azure และฐานขอมูล Azure SQL ไม
เคิลเฉิน ตระหนักวาการใหบริการหลังบานสําหรับแอปบน 
Android หรือ iOS จากแพลตฟอรมคลาวด Windows นั้น
คอนขางเปนไปอยางราบร่ืน “Azure สามารถผนวกกับทั้ง
สามระบบปฏิบัติการมือถือไดเปนอยางดีเราจึงไมตองเจอ
กับปญหาใดๆ” เขากลาว 

บัสซ่ีบีสเปดตัวแอปส่ือสังคมออนไลนในประเทศไทยใน
เดือนมกราคมป 2556 ซ่ึงผูดูแลระบบไอทีสามารถเรียนรู
การใชคุณสมบัติขั้นสูงของ Azure ไดอยางรวดเร็วเชนการ
ปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
โหลดระบบและการยายขอมูลไปยังแคชเพื่อทําใหการ
ตอบสนองเปนไปอยางรวดเร็วภายในเวลาไมก่ีเดือนพวก
เขาก็สามารถจัดการกับระบบหลักบนคลาวด Azure 
ต้ังแต 20 ถึง 40 ระบบตอวัน 

นอกจากนี้แอปส่ือสังคมออนไลน Buzzebees ยังสามารถ
ติดต้ังใชงานในตางประเทศไดงายมากตัวอยางเชนทีมงาน
ใชเวลาเพียง 2 วันเพื่อเปดตัวเวอรชันของ Buzzebees   
ในสิงคโปรโดยใช Microsoft Azure 

ประโยชนท่ีไดรับ 



บัสซ่ีบีส พิสูจนถึงการประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วและ
ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับใชงานของ 
Microsoft Azure ที่ทําใหเฉินสามารถขยายสูตลาด
ตางประเทศไดอยางรวดเร็ว 

ขยายบริการไดอยางคุมคาและรวดเร็ว 

ดวยการใช Azure บัสซ่ีบีส จึงสามารถตอบสนองความ
ตองการที่ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วไดโดยไมตองลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติม “ความสามารถในการปรับ
ขนาดของ Azure ทําใหเราทําส่ิงที่ไมนาเช่ือได  ภายใน 12 
เดือนเรามีลูกคาถึง 12 ลานคน  โดยมีคาเฉล่ียของผูใชที่
ไมซํ้ากัน 150,000 คนตอวันที่เขามาทํากิจกรรมตางๆ
พรอมกัน 20,000 คน” 

แพลตฟอรมที่ดีเย่ียมสําหรับแอป Android, iOS และ 
Windows ไมเคิลเฉิน เปดเผยวาความสําเร็จของ
Buzzebees มาจากการที่ Azure มีความพรอมในการ
สนับสนุนแพลตฟอรมโทรศัพทมือถือทั้ง 3 แบบ “เรา
จัดการ API ทั้งหมดเองและเทคโนโลยี Android, iOS และ 
Windows ก็สามารถทํางานรวมกับ Azure ไดโดยไมมี
ปญหาใดๆ“ เขากลาว “Azure เปนแพลตฟอรมแบบเปด
อยางแทจริง”  

 

 

 

 

 

บริการคลาวดท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

สถาปตยกรรมของบริการ Azure ชวยใหเฉินพัฒนาแอ
ปส่ือสังคมออนไลนBuzzebeesไดอยางตอเนื่อง “คุณจะ
เห็นไดวาเราใหความสําคัญกับการมุงเนนไปที่การขยาย
และพัฒนา Azure ซ่ึงมันเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา “เฉินกลาว 
“ที่ชวยใหเรามีความยืดหยุนในการเพิ่มบริการใหมๆและ
ยังคงเดินหนาไดตอไป” 

รองรับการขยายบริการสูตางประเทศ 

ไมเคิลเฉินเช่ือวาเขาไดรวมมือกับผูใหบริการคลาวดที่ดี
ที่สุดในปจจุบันเขารายงานวาผูดูแลระบบไอทีของเขา
ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากทีมงานที่มีทักษะสูงของ
ไมโครซอฟทในประเทศอยางใกลชิดชวยตรวจสอบปญหา
แ ล ะ ต อ บ ป ญ ห า ไ ด อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว ทํ า ใ ห เ ข า ข ย า ย
Buzzebees ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและในสวนอื่นๆ
ของโลกได 

“เม่ือปลายปที่แลวซัมซุงซ่ึงเปนพันธมิตรของเราถามวาถา
เราจะขยายบริการ Buzzebees ไปยังกานาแคเมอรูนและ
ไอวอร่ีโคสตในแอฟริกา” เฉินกลาว “เราก็สามารถติดตอ
กับทีม Azure Datacenter ในยุโรปไดและพวกเขาบอกวา
การฝากบริการจากที่นั่นทําไดงายกวาซ่ึงเราสามารถบอก
ไดเลยทันทีวา ‘ใช’ Azure ทําใหสามารถขยายบริการไปทั่ว
โลกไดทันทีจริงๆ 

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

 


