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ฉบับ
ทีแ่ล้วกล่าวถงึการน�าเอา Big Data มาวเิคราะห์ ไม่ใช่
เ ร่ืองที่ห ่างไกลจากตัวเรา และองค์การของเรา  

เนือ่งด้วยปัจจยัต่างๆ ท่ีมส่ีวนส�าคญัท�าให้องค์การธุรกิจสามารถมอง
เห็นความเป็นไปได้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากการน�าเอา Big Data มา
วเิคราะห์ รวมไปถงึปัจจยั และความเป็นไปได้ในการน�าเอา Big Data 
มาวิเคราะห์ และน�าไปใช้ประโยชน์ จึงมีองค์การชั้นน�าริเริ่มด�าเนิน
การในเร่ืองดังกล่าว และประสบผลส�าเร็จ ได้ยกตัวอย่างไปแล้ว 2 
องค์กร ฉบบันีต้ดิตามกนัต่อกบัองค์กรทีน่�าเอา Big Data มาวิเคราะห์ 
และน�าไปใช้ประโยชน์ 

➠  Sysomos ได้ท�าการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
Tweeter ในการ Retweet และตอบกลับบน Tweeter โดยวิเคราะห์

จาก Tweet จ�านวน 1.2 พนัล้าน Tweet ในปี 2010 พบว่า เมือ่เจ้าของ 
Tweet ได้ส่งข้อความแล้วไม่มกีารตอบกลบัคดิเป็น 71% มกีารน�าไป 
Retweet ต่อคิดเป็น 6% และมกีารตอบกลับ Tweet (@reply) จ�านวน 
21% เมือ่วเิคราะห์การ Retweet นัน้พบว่า 92% เกดิขึน้ภายในชัว่โมง
แรกหลงัจากการส่งข้อความ ส่วนการตอบกลบันัน้เกดิขึน้ถงึ 96% ใน
ชั่วโมงแรก นั่นหมายความว่า ถ้าเรา Tweet ข้อความไปแล้วแต่ไม่มี
การตอบกลบัหรอื Retweet ในหนึง่ชัว่โมง โอกาสทีจ่ะมกีารตอบกลบั
หรือ Tweet หลังจากนั้นจะน้อยมาก ซึ่งสามารถน�าผลวิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงการตลาดได้ในบางกรณีหรือกับ Application อื่นๆ 
ในท�านองเดียวกัน

➠  Amazon บริษัท e-Commerce ข้ามชาติรายใหญ่ ใช้ผล
การวเิคราะห์ Big Data ในการแนะน�าสนิค้าอย่างอตัโนมตั ิ(Recom-
mendation Engine) โดยอาศัยสถิติของการเข้าชม และเลอืกซ้ือสนิค้า
ของผู้ใช้งาน เพื่อแนะน�าสินค้าใหม่ๆ ซึ่งน�าไปสู่การเพิ่มยอดขาย ถือ
เป็นนวตักรรมแรกๆ ทีอ่าศยั Big Data เพือ่ประโยชน์ทางธรุกจิ ต่อมา
เทคนิคในรูปแบบของ Amazon ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง และ
ได้แตกแขนงออกเป็นการท�า Analytics (การวิเคราะห์) ขั้นสูง เช่น 
Click Stream Analysis, Collective Intelligence, Collaborative 
Filtering เป็นต้น

➠  Google ม ีBig Data ทีส่�าคัญนัน่คือ สถิติการเข้าชม Web 
Site ต่างๆ และการใช้ Search Engine ของลูกค้า เพื่อที่สามารถท�า 
Analytics และเลือกน�าเสนอโฆษณาที่ถูกต้อง และเหมาะสมให้กับ
ลูกค้าได้ ในชื่อของ Google AdChoice นอกจากนี้ Google ยัง
อาจสามารถใช้ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อความที่ลูกค้าเขียนใน Gmail เพื่อ
เรียนรู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ Google ยังได้มีทีม
งานทางด้าน Big Data และ Analytics ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีผู้
เชีย่วชาญระดับปรญิญาเอกเป็นจ�านวนมาก ซึง่จะว่าไปแล้วเครือ่งมอื
แรกเริ่มของ Cloud Computing หรือ Grid Computing นั้น ถือเป็น
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นของ Google อาทิ MapReduce, Google File 
System แม้กระทั่ง Google Analytics ที่เป็นที่มาของการเริ่มใช้ 
ค�าว่า Analytics อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

➠  Netflix Prize น�า Big Data และ Analytics มาประยุกต์

จากฉบับที่แล้วต่อ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Big Data
มวลมหาข้อมูลที่หมุนอยู่รอบกระแสธุรกิจ



8 TPA news

ดอทคอม

ด
อ
ท
ค
อ
ม

December 2014 ●  No. 216

Byte) หรือใช้ Harddisk ขนาด 1 Terabyte จ�านวน 2,500 ชิ้นในการ
จัดเก็บข้อมูลในเวลา 1 ชั่วโมง ข้อมูลปริมาณมหาศาลขนาดนี้ท�าให้
ความสามารถในการบริหารจัดการ Big Data และแม้กระทั่งการท�า 
Analytics จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในระดับของ Cloud Com-
puting หรอื Grid Computing และ Software ทีม่คีวามสามารถเฉพาะ-
ทาง ซึ่งแตกต่างจากการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทั่วไป และ
เครื่องมือด้าน Software ที่ใช้ท�างานกับ Big Data ซึ่งเป็นที่นิยมของ
องค์การชั้นน�าในปัจจุบันซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า “Hadoop”

Hadoop เป็น Open Source Technology ซึง่จะท�าหน้าทีเ่ป็น 
Distributed Storage (ส่วนบรหิารการจดัเกบ็ข้อมลูแบบกระจายตวั) 
ทีส่ามารถใช้ในการจดัเกบ็ข้อมลูขนาดใหญ่ทีเ่ป็น Unstructure (ไม่มี
รูปแบบที่ตายตัว) และน�ามาประมวลผลได้ โดยองค์ประกอบหลักๆ 
ของ Hadoop จะประกอบด้วย Hadoop Dustributed File System 
(HDFS) ที่ท�าหน้าที่เป็น Storage และ MapReduce 

MapReduce คือ กลไกการจับคู่ข้อมูลกับ Key ที่ก�าหนดใน
แต่ละ record หรือ Transaction และน�ามาจัดกลุ่มอีกครั้งเพื่อกรอง
ให้ได้ชุดข้อมูลที่ต้องการตามล�าดับความส�าคัญ เช่น สมมติว่าเรามี
ข้อมลูการจดัเก็บค่าอุณหภมูทิีวั่ดได้ ณ ดอยอ่างขาง จงัหวัดเชยีงใหม่ 
เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยวัดทุกๆ วัน ในทุกๆ 1 นาที โดย Termom-
eter และจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่อยากได้คือ อุณหภูมิสูงสุด 
และต�่าสุดในแต่ละเดือนตลอดเวลา 20 ปี สิ่งที่ MapReduce จะท�า
ก็คือ ขั้นแรกการ Map โดยก�าหนด Key หลักเป็นปี และเดือน ส่วน
ข้อมูลที่จับคู่กับ Key คือ ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ 
จับแยกออกมาเป็นชุดๆ จากนั้นก็ท�าการ Reduce คือจัดกลุ่มของ
ข้อมูลที่แยกออกมาตาม ปี และเดือน และน�าค่าอุณหภูมิมาจัดเรียง 
หรือหาค่าสูงสุด ต�่าสุดตามที่ต้องการ

ส�าหรับโครงสร้างด้านทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ท�างานของ Hadoop จะใช้ Cloud Server จ�านวนมากต่อเป็น Cluster 
กัน (ตัวอย่างที่ Facebook ใช้)

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ใช้ในธุรกิจออนไลน์ โดย Netflix จะมอบรางวัลจ�านวนหนึ่งล้าน
ดอลลาร์ ให้กับผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ Big Data ของ Netflix ในการ
สร้างรูปแบบของ Analytics ที่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับ Netflix ได้
อย่างน้อย 10% ในการน�าเสนอสินค้าประเภทวีดีโอที่ลูกค้าต้องการ

➠  คณะวิจัยของ MIT Media Lab ได้ท�าการวิคราะห์ข้อมูล
สถานที่จาก Location-Based Services ใน Mobile Device ของผู้ที่
ก�าลังเดินทางเข้าสู่ที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่ห้างสรรพสินค้าจะเปิดท�าการในเทศกาลลด
ราคาที่ใหญ่ที่สุดของปี (Black Friday) จากข้อมูลนี้ ท�าให้คณะวิจัย 
สามารถค�านวณยอดขายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นย�า และสามารถ
ค�านวณถงึก�าไรท่ีจะเกดิขึน้ และโอกาสทีจ่ะเข้าซือ้ขายเพือ่ท�าก�าไรใน
ตลาดหุ้น กรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างในการเอาชนะตลาดด้วย Big Data 
และ Analytics ที่ท�าให้สามารถล่วงรู้ความเป็นไปของตลาดด้วยการ
ค�านวณ ก่อนที่ความเป็นจริงจะเกิดขึ้น

➠  โรงพยาบาลกรงุเทพ ได้มกีารน�าเทคโนโลยกีารวิเคราะห์
ข้อมูลมาใช้ในการดูแลลูกค้า และบริหารจัดการโรงพยาบาล ท�าให้
ลูกค้า และผู้ป่วยได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคล
มากขึน้ สามารถวเิคราะห์แนวโน้มของสุขภาพ และวางแผนการรกัษา
ได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟูหลังการรักษา 
ส�าหรับในส่วนของการบริหาร ท�าให้สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการในด้านต่างๆ เช่น การลงทุน หรือการเตรียมบุคลากรในด้าน
ต่างๆ และสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้ามากขึ้น 

จากกรณศีกึษาข้างต้น การน�าเอา Big Data มาวเิคราะห์ และ
ใช้ประโยชน์ อาจแสดงให้เหน็ว่าในอนาคตผลการวเิคราะห์ Big Data 
สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ แต่องค์การ
ต้องมีความเข้าใจแตกต่างระหว่าง Big Data กับระบบฐานข้อมูลที่
ใช้สนับสนุนการท�าธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะ Big Data ไม่สามารถ
ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือเครื่องมือทางสารสนเทศโดยท่ัวไปมาท�าการ
วเิคราะห์ หรอื Analytics ได้ ตวัอย่างเช่น Big Data ของห้าง Walmart 
ในสหรัฐอเมริกา มปีริมาณของข้อมลูกว่า 2.5 Petabytes (2.5 x 1015 


