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ฉบับ
ที่แล้ว Gartner ได้นิยาม Big Data ที่เกิดขึ้นไว้ใน 3 
รูปแบบ ได้แก่ Volume (ปริมาณ) Velocity (ความ

รวดเร็วในการน�าข้อมูลเข้าออก) และ Variety (ข้อมูลหลากหลาย
ประเภท) โดยได้เกร่ินรูปแบบแรกไปแล้วนั่นคือ Volume (ปริมาณ) 
ฉบับนี้มาติดตามกันต่อ

2. Velocity คอื การทีข้่อมลูมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ 
เช่น ข้อมลูจาก Social Media ข้อมลูการซือ้-ขาย ข้อมลู Transaction 
การเงินหรือการใช้โทรศัพท์ หรือข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยี Sensor 
ในบางกรณีเวลาแค่ 2 นาทีก็สายเกินไปส�าหรับกระบวนการที่เวลามี
ความส�าคัญอย่างมากมาก อาทิ การจับการทุจริต หรือองค์การมี
จ�าเป็นจะต้องใช้ big data ในทนัททีีไ่หลผ่านเข้ามาเพือ่ทีใ่ช้ประโยชน์
จากข้อมูลเหล่านั้นให้มากที่สุด

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Big Data แบบ Velocity         
➢ การวิเคราะห์ และกลั่นกรองเหตุการณ์ 5 ล้านเหตุการณ์ 

(Transaction) ที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละวันเพื่อตรวจหาการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นในสถาบันการเงิน 

➢ การวเิคราะห์ข้อมลูการใช้โทรศพัท์ 500 ล้านครัง้ในแต่ละวนั
แบบ real-time เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าได้รวดเร็ว และ
แม่นย�ายิ่งขึ้น

3. Variety คือ การที่ข้อมูลมีความหลากหลายของรูปแบบ
ทั้ง Structure และ Unstructure ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปทั้ง RDBMS text 
XML JSON Image หรือ Video Streamming

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Big Data แบบ Variety         
➢ ตรวจสอบภาพวิดีโอสดๆ จากกล้องวงจรปิด 100 กล้อง

เพื่อหาสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ
➢ ใช้ข้อมูลที่เติบโตขึ้นทั้งที่เป็น Image Video และ Docu-

ment จ�านวน 80% มาปรับปรุงในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า
ส�าหรับในแง่มุมของการน�า Big Data มาวิเคราะห์เพื่อ

ประเมินหรือคาดคะเนตลาดนั้น จะเพิ่มรูปแบบที่ 4 (ซึ่งน่าจะเรียกว่า
คุณลกัษณะมากกว่า) เข้าไป นัน่คือ Veracity ซึง่ถ้าจะแปลให้มคีวาม
สอดคล้องกับมุมมองของนักการตลาด และผู้บริหารองค์การที่มอง
การน�า Big Data มาวิเคราะห์ ก็ควรแปลว่า “ข้อเท็จจริง” “ความจริง
ที่น่าเชื่อถือ” กล่าวคือนอกจาก Big Data จะมีลักษณะของปริมาณ
ข้อมูลที่มหาศาล เปล่ียนแปลงรวดเร็ว และหลากหลายแล้ว ด้วย
ลักษณะทั้ง 3 ที่กล่าวมา ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของ
ข้อมลูทีว่เิคราะห์ได้จาก Big Data เนือ่งจากแหล่งก�าเนดิข้อมูลท�าการ
สร้างข้อมูลในหลายลักษณะตามพฤติกรรมการเข้าถึง และใช้งาน 
Application ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน หากมีการน�า Big Data มา
วิเคราะห์ ประเมิน และแปลค่าข้อมูลในทันที อาจได้ผลลัพธ์ที่คาด
เคลื่อนจากข้อเท็จจริง ควรต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลเป็นกลุ่มตาม
ความส�าคัญ เพื่อสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ซึ่งผ่านการ
คัดกรองข้อมลูในเบือ้งต้นแล้ว ทัง้นีก็้คงเป็นหน้าทีข่อง Software และ 
Cloud Architecture ที่จะมีบทบาทส�าคัญในการประมวลผล Big 
Data

ในปัจจุบัน การน�าเอา Big Data มาวิเคราะห์นั้น ไม่ใช่เรื่องที่
ห่างไกลจากตวัเรา และองค์การของเรา เนือ่งด้วยปัจจยัต่างๆ ทีม่ส่ีวน
ส�าคัญท�าให้องค์การธุรกิจสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะใช้
ประโยชน์จากการน�าเอา Big Data มาวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่

➲ ราคาของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อาทิ Harddisk USB 
Flash Drive Memory Card นั้น พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนราคาต่อ-

จากฉบับที่แล้วต่อ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Big Data
มวลมหาข้อมูลที่หมุนอยู่รอบกระแสธุรกิจ
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➲ การเติบโตของ Social Network คือปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ใช้
งานทั่วไปมีการผลิตข้อมูลปริมาณมากขึ้น ซึ่งเริ่มต้นต้ังแต่มีการ
พัฒนา Web 2.0 โดยผู้ใช้ทั่วไปสามารถสร้าง Content และ Upload 
ขึ้นไปบน Web Application รวมถึงระบบ Social Networks ต่างๆ ที่
ผูใ้ช้ตดิต่อ สือ่สาร ปฏสิมัพนัธ์ กบัผูใ้ช้คนอืน่ๆ ในหลากหลายรปูแบบ 
อาทิ การ Post ข้อความ การกด Like Status การ Retweet เป็นต้น 

ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสาร และโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้นั้นมี
ปริมาณมหาศาล ซึ่งสามารถท�าการจัดเก็บไว้เพื่อน�ามาประมวลผล
ได้

จากปัจจัย และความเป็นไปได้ในการน�าเอา Big Data มา
วเิคราะห์ และน�าไปใช้ประโยชน์ จงึมอีงค์การช้ันน�ารเิริม่ด�าเนนิการ
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งประสบผลส�าเร็จ อาทิ

➲ Nate Silver ใช้ Big Data ในการคาดการณ์ผลการเลือก
ต้ังประธานาธบิดีสหรฐัอเมรกิาเมือ่ปี 2012 โดยรวบรวมข้อมลูจากผล
ส�ารวจ (Poll) ก่อนการเลือกตั้งจากทุกรัฐในอเมริกา และน�ามา
ประมวลผล เพื่อหาโอกาส และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน ซึ่งการ
คาดการณ์ของ Nate Silver นั้น แม่นย�าในทุกรัฐนั่นคือ คาดการณ์ได้
ถูกต้องว่า บารัค โอบามาจะแพ้หรือชนะในรัฐไหนบ้าง และ Nate 
Silver ยังสรุปผลวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องว่าถ้าหาก บารัค โอบามา 
ชนะการเลือกตั้งในรัฐโอไฮโอ ก็จะชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศได้ขึ้น
ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

➲ Last.fm เป็นบริษัทที่ให้บริการเล่นเพลง On-line ผ่าน 
Internet ได้ท�าการวิเคราะห์สัดส่วนจ�านวนครั้งในการเล่นเพลง
คริสต์มาสในแต่ละปีตามวัน ซึ่งแน่นอนว่าสัดส่วนจ�านวนครั้งในการ
เล่นเพลงครสิต์มาสจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เมือ่เข้าใกล้วันครสิต์มาสจนมค่ีา
สูงที่สุดในวันคริสต์มาสอีฟ และสัดส่วนจ�านวนครั้งที่เล่นจะลดลง
อย่างรวดเร็วหลังวันคริสต์มาส แต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่า วันที่สัดส่วน
ขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนครั้งที่เล่นในวันคริสต์มาสอีฟนั้นจะ
ช้าลงทกุปี นัน่คอืในปี 2005 วนัทีม่กีารเล่นเพลงครสิต์มาสคดิเป็น 50 
เปอร์เซน็ต์ ของวนัครสิต์มาสอฟีปีเดยีวกนั นัน้คอืวนัที ่30 พฤศจิกายน 
ในขณะที่ของปี 2011 คือวันที่ 6 ธันวาคม ซึ่งจากข้อมูลก็สรุปผล
วิเคราะห์ได้ว่า ผู้คนเริ่มเข้าสู่บรรยากาศวันคริสต์มาสช้าลงเรื่อยๆ

ต่อฉบับหน้าอ่าน

หน่วยพื้นที่จัดเก็บถูกลงอย่างมาก ท�าให้องค์การขนาดกลางหรือ
แม้แต่บุคคลทั่วไปสามารถซื้อหามาใช้เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้

➲ เทคโนโลยีการประมวลผลรูปแบบใหม่ อาทิ การ
ประมวลผลแบบ Multi-core ซึ่งปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ใน Com-
puter ระดับใช้งานทั่วไป หรือแม้แต่ใน Mobile Device การประมวล
ผลแบบ Many-core อุปกรณ์ประมวลผลภาพ และ 3D Grapic ซึ่ง
สามารถให้ประสิทธิภาพการประมวลผลที่สูงมากในราคาที่ไม่แพง
มากเกินไปนัก ท�าให้องค์การโดยทั่วไปก็สามารถจัดหามาใช้เพื่อการ
ประมวลผลข้อมูลมหาศาลนี้ได้

➲ เทคโนโลยี Cloud Computing ที่เข้ามามีบทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนด้านโครงข่ายพื้นฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ให้เป็นรูปแบบของการเช่าใช้งาน ท�าให้
บคุคลท่ัวไปสามารถเข้าถึงทรพัยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ใน
ส่วนของหน่วยประมวลผลและหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดย
เสยีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการลงทนุเพือ่จดัซือ้ระบบเองเป็นอย่างมาก ซึง่
ปัจจัยข้อนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้ Big Data เป็นสิ่งที่เข้า
ถึงได้อย่างเป็นรูปธรรม

➲ ระบบ Software ทีใ่ช้บรหิารจดัการ และประมวลผล Big 
Data ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการบรหิารจดัการ และประมวลผลข้อมลู
ปริมาณมหาศาลนี้ ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่สามารถ
น�าออกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ซื้อหามาใช้งาน ซึ่ง
ท�าให้ผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือด้าน Software เอง โดย 
Software ที่น�ามาใช้กับ Big Data อาทิ ฐานข้อมูลแบบ NoSQL เช่น 
MongoDB หรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการกระจายการประมวลผลไปยัง 
Computer อื่นๆ เช่น MapReduce Hadoop เป็นต้น

➲ ราคาของอุปกรณ์ Sensor ประเภทต่างๆ ถูกลง และมี
รูปแบบที่หลากหลายขึ้น Sensor ท่ีกล่าวถึง อาทิ Accelerometer 
หรอื Sensor ทีม่ไีว้ส�าหรับตรวจจบัลักษณะการเคล่ือนไหวของ Mobile 
Device จ�าพวก Smart Phone โดยเป็นการตรวจจับแบบ 3 แกน (3-
Axes) ประโยชน์ในการใช้งานที่เห็นกันอยู่เป็นประจ�าก็คือ การปรับ
ทิศทางการแสดงผลหรือการใช้งานที่ต้องอาศัยการเอียงเครื่องไปใน
ทิศทางต่างๆ เช่น ไม่ว่าเราเอียงเครื่องไปทางไหน หน้าจอก็จะปรับให้
แสดงผลในทิศทางเดียวกันโดยอัตโนมัติ Sensor ตรวจจับอุณหภูมิ 
ความดัน แสง เสียง GPS และอื่นๆ Sensor เหล่านี้เป็นกลไกส�าคัญ
ที่น�าไปสู่การผลิตข้อมูลในรูปแบบ Big Data


