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การ
พัฒนา Hadoop ในช่วงแรกๆ เกิดจาก Facebook และ 

Twitter เหตุเพราะว่าทั้ง 2 องค์การขนาดใหญ่ด้าน In-

ternet ของโลกมผีูใ้ช้งานอยูเ่ป็นจ�านวนมาก และเป็นแหล่งผลติข้อมลู

จ�านวนมหาศาลในแต่ละวนัข้อมลูเหล่าน้ีมค่ีามากเพราะมนัสามารถ

บอกได้ว่าผู้ใช้งานชอบไม่ชอบอะไร บริโภคอะไร และสามารถน�ามา

ใช้ประกอบการคัดเลือกเน้ือหา (target content) ให้เหมาะกับผู้ใช้

แต่ละคนได้ ตัวบริการเองก็จะสร้างประโยชน์กับผู้ใช้งานได้มากขึ้น 

และการลงโฆษณาก็แม่นย�ามากขึ้น ดังนั้น Hadoop ในยุคแรกๆ จึง

ออกแบบมาส�าหรบัการใช้งานลักษณะนีเ้ป็นหลัก ภายหลัง Hadoop 

ถกูพฒันาขึน้ให้สามารถน�ามาใช้วเิคราะห์ข้อมลูลกัษณะอืน่ๆ ได้ เช่น

●	สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด ไม่ต้อง

แบ่งวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มตัวอย่างขนาดจ�ากัด

●	สามารถวเิคราะห์ข้อมลูจากหลายๆ แหล่ง (Multiple data 

sources) ได้เลย ไม่จ�ากัดเฉพาะฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ (Structured records) แบบที่องค์กรเคยใช้ในอดีต

●	สามารถวเิคราะห์ข้อมลูท่ีไม่มี Schema ได้ เหมาะส�าหรบั

งานที่เราไม่รู้ฟอร์แมตหรือแพทเทิร์นของข้อมูลจนกว่าจะเริ่มการ

วิเคราะห์

ด้วยการพฒันาดงักล่าวประกอบการน�ามาประยกุต์ใช้งานได้

อย่างเป็นรปูธรรม และประสบผลส�าเรจ็ ส่งผลให้ Hadoop กลายเป็น

เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ส�าหรับภาคธุรกิจท่ีต้องตัดสินใจโดยอิงกับแนว

โน้มใหม่ๆ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ทีส่กดัมาได้จากแหล่งข้อมลูทีห่ลาก-

หลายในปริมาณที่มหาศาล

ในปัจจุบันหลายๆ องค์การใช้ Hadoop Technology ในการ

พัฒนา Big Data ของตน อาทิ Facebook Yahoo และ Twitter 

นอกจากนี้ Technology Vendor ต่างๆ อาทิ Oracle IBM EMC2 หรือ

แม้แต่ Microsoft  ต่างกน็�า Hadoop มาประยกุต์ใช้ในเทคโนโลยขีอง

ตัวเองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้าน Big Data ทั้งนี้ Hadoop ไม่ได้

มาแทนทีร่ะบบฐานข้อมลูในรปูแบบเดิมแต่เป็นการใช้งานร่วมกนั ทัง้

แบบเดิมที่เป็น Structure Data และการน�า Unstructure Data ของ

องค์การที่อาจเก็บไว้ในระบบอย่าง Hadoop เข้ามาพิจารณาร่วมกับ

ข้อมูลอื่นๆ ภายนอก เช่น Social Network App อย่าง Facebook 

Tweeter แล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่าง Business 

Intelligence 

นี่เป็นเพียงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่การพัฒนายัง

ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว ท�าให้ Big Data กลายเป็น

ประเดน็ทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานขององค์การต่างๆ รวมทัง้ใน

แง่ของกฏหมายทีอ่าจยงัไล่ตามเทคโนโลยอียูห่่างๆ ซึง่บางครัง้ในบาง

กรณีอาจสร้างช่องโหว่ที่อาจกลายเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนา 

การรักษาความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา 

ความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล 

จากฉบับที่แล้วต่อ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Big Data
มวลมหาข้อมูลที่หมุนอยู่รอบกระแสธุรกิจ
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และภายนอกองค์การมาใช้งาน รวมทัง้การมองหาผูเ้ชีย่วชาญทางด้าน

ข้อมูลที่เป็น Data Scientist มาร่วมท�างาน

การที่องค์การก้าวเข้าไปสู่จุดที่น�าเอา Big Data มาใช้งานจึง

ไม่ใช่การลงทนุใน Scale ทัว่ไปแต่เป็นการลงทนุทีใ่ช้งบประมาณมาก

พอสมควร เพื่อหวังผลของความได้เปรียบในเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง 

และไม่ใช่ในมติด้ิาน IT เพยีงด้านเดยีว แต่คอืการเปลีย่นแปลงรปูแบบ

การท�าธุรกิจ หมายความว่าการที่องค์การจะใช้งาน Big Data อย่าง

จริงจังต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 

●	Data ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อการวิเคราะห์ ซึ่งใน

อนาคตจะต้องอยู่ในรูปแบบของ digital form 

● IT infrastructure ต้องจดัเตรยีมโครงสร้างพืน้ฐานทางด้าน 

IT เพื่อรองรับการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (หมายรวม

ไปถึงการ Outsourcing) 

●	Analytical Skills การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้

เครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม

ทั้งนี้ เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว Big Data ส�าหรับองค์การก็คือ 

การวางยุทธศาสตร์ในการจัดเก็บข้อมูล การก�าหนดรูปแบบวิธีการ

วเิคราะห์ข้อมลู และการน�าข้อมลูมาใช้กบักระบวนการท�าธรุกจิ ซ่ึงเดมิ

องค์การเองอาจไม่ได้ให้ความส�าคญัมากเท่าไรนกั ไม่ได้มกีารวางแผน

ไว้อย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ แต่ในยุคปัจจุบัน “ข้อมูล” นั้น  

ถอืเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุในการชงิความได้เปรยีบในการท�าธรุกจิไปซะแล้ว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

➢	eCommerce ฉบับที่ 182, Feb 2014 in How to by ดร.เสฎฐวิทย์ 

เกิดผล 

➢	Graham M. 2012. Big data and the end of theory?. The Guard-
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➢	Shah, Horne and Capella. 2012. Good Data Won’t Guarantee 

Good Decisions. Harvard Business Review

➢	“What is big data?”, IBM

➢	Social business, analytics, mobility and cloud computing

➢	“Data, data everywhere,” The Economist Feb 25th, 2010

➢	How ‘big data’ is transforming business, McKinsey

➢	Big data: The next frontier for innovation, competition, and 

productivity, McKinsey

➢	Big Data Now: Current Perspectives from O’Reilly Radar

➢	BIG DATA และ ANALYTICS เอาชนะตลาดด้วยฐานข้อมลู Cloud 

Computing, ดร.อธิป อัศวานันท์

ในอีกแง่มุมหนึ่ง คือ การพึงพาข้อมูลอย่างเข้มข้น จนอาจลืม

ค�านงึถงึคณุภาพของข้อมลู แม้ผลการวเิคราะห์จะแม่นย�าเพยีงใด แต่

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็ยังเป็นดาบ 2 คมที่ต้องให้ความใส่ใจ อาจ

ต้องพึ่งพาวิจารณญาณ และทักษะการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การ

เป็นส�าคัญ

บทสรุป

ในทุกๆ วัน โลกเราสร้างข้อมูลมากถึง 2.5 quintillion byte 

(2.5 x 1018 byte) ข้อมูลเหล่านี้มาจากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นจากระบบ 

Sensor ต่างๆ ทั้งใน Mobile Device ใน Gadget ต่างๆ Sensor ที่ใช้

ในการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ การเคล่ือนตัวของเปลือกโลก 

Sensor จับการเคลื่อนไหว ฯลฯ การ Post ข้อความ รูปภาพ ที่ส่งไปยัง 

Social Media ต่างๆ Image Capture Video Streaming บนัทกึรายการ

ซื้อ-ขาย (purchase transaction) ต่างๆ สัญญาณ GPS จากโทรศัพท์

มือถือ รวมทั้งข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการระบบสารสนเทศของ

องค์การต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลที่ถูกนิยามว่าเป็น Big Data เหล่านี้ 

วนเวียนและเกี่ยวข้องกับกระแสของธุรกิจในปัจจุบัน

ด้วยปัจจยัต่างๆ และการพฒันาด้านเทคโนโลยี ท�าให้องค์การ

ต่างๆ เข้าถึง และสามารถน�าเอา Big Data ที่ต้องการมาจัดเก็บ และ

วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการคาดการณ์ต่างๆ ท่ีส�าคัญต่อการก้าว

เดินขององค์การ สิ่งที่ต้องค�านึงถึงก็คือ ศักยภาพขององค์การว่าจะ

สามารถจัดการกับข้อมูลในระดับใดได้ด้วยตนเอง หรือในบางส่วน

จ�าเป็นต้องลงทนุเพือ่ให้ได้ผลลพัธ์จากการน�าเอา Big Data ท่ีองค์การ

ให้ความสนใจมาใช้เสริมศักยภาพในการประเมินสถานการณ์การ

แข่งขนัในตลาด เพราะประโยชน์ทีไ่ด้จาก Big Data คอืการผสมผสาน

กันระหว่างการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจหลักของ

องค์การท่ีมีรูปแบบเฉพาะ  ซึง่องค์การมคีวามช�านาญในการเข้าถงึ และ

สกัดเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ซึ่งถือเป็นประโยชน์จากการประเมินจาก

ภายใน ส่วนผลการวิเคราะห์ในมิติของ Big Data ถือว่าเป็นการ

ประเมินในแง่มุมที่องค์การให้ความสนใจ เป็นข้อมูล และประเด็น

ส�าคัญที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ณ ขณะนั้น ของสภาวะ

แวดล้อมภายนอก พฤติกรรมผู้บริโภค การปฏิสัมพันธ์ 

การสื่อสารต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อมาเติมเต็มมุมมอง ในการ

คาดการณ์ พยากรณ์ก้าวท่ีจะเดินต่อไปขององค์การด้วยความมั่นคง 

และเชื่อถือได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในเชิง Outsource ทั้งใน

แง่ของทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา รวมถึงตัว Big Data เองด้วย

นอกจากนี้การพัฒนา Big Data ที่ส�าคัญประการหนึ่ง 

นอกเหนือจากการปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขององค์การด้านข้อมลู (Information Infrastucture) แล้ว ยังต้องมกีาร

พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีด้าน Big Data และต้องมีการ

วางแผนในการน�าข้อมูลทั้ง Structure และ Unstructure จากภายใน 
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