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บทคัดยอ
  ปริมาณขอมูลในยุคสังคมดิจิทัลมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จากหลายแหลงขอมูล และ              

หลากหลายลักษณะทั้งแบบมีโครงสราง และไมมีโครงสราง บิ๊กดาตา หมายถึงปริมาณขอมูลขนาดใหญ          

ที่ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ ปริมาณ ความหลากหลาย ความรวดเร็ว ความผันแปร และคุณคาที่         

นําเสนอ หากผูประกอบการสามารถวิเคราะหบิ๊กดาตาเพื่อใหเกิดคุณคาทางธุรกิจได ยอมสงผลใหไดเปรียบ     

ทางธุรกิจเหนือคูแขง ปจจุบันมีเทคโนโลยีบิ๊กดาตาทั้งในรูปแบบของซอฟตแวรโอเพนซอรส และซอฟตแวร        

ทางการคา ขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับประเภทการใชงานและขนาดของธุรกิจ การใชเทคโนโลยีดังกลาว                 

ผูประกอบการธุรกิจตองเตรียมความพรอมทัง้ในดานขอมูล โครงสรางพืน้ฐานทางดานเทคโนโลย ีและบุคลากร 

ซึ่งอาจจะเหมาะสําหรับธุรกิจขนาดใหญ สําหรับธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีตนทุนไมมากสามารถใชบริการบริษัท

ที่ทําการวิเคราะหขอมูลโดยเฉพาะ หากตองการทราบเร่ืองใดทางบริษัทจะดําเนินการวิเคราะห และ                  

ขายเปนรายงานใหในลักษณะการคิดคาบริการตามการใชงานจริง (Pay Per Use) ในบทความน้ีนําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับ ฮาดูป (Hadoop) ซึ่งเปนซอฟตแวรโอเพนซอรส ที่นิยมใชในระบบการจัดเก็บ และประมวลผล

ขอมลูบิก๊ดาตา การใชงานตองพฒันาดวยโปรแกรมภาษาจาวา ซึง่ไมสะดวกสาํหรบัผูใชบางราย จงึทาํใหมี        

การสรางเครือ่งมอืเพ่ือใชงานรวมกบัฮาดปู สงผลใหการประมวลผลขอมูลสะดวกและเหมาะสมกบัผูใชโดยท่ัวไป

  บทความนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการที่ตองการวิเคราะหขอมูลบิ๊กดาตาดวยซอฟตแวร

โอเพนซอรส โดยนําเสนอเก่ียวกับฮาดูปและเคร่ืองมือท่ีทํางานรวมกับฮาดูป รวมถึงการวิเคราะหบิ๊กดาตา         

ทางดานการตลาดโดยซอฟตแวร ออราเคิล โซเชียล รีเลชันชิพ เมเนจเมนท (Oracle Social Relationship 

Management) ในการใหผลสะทอนกลับ (Feedback) ของผูบรโิภคจากเว็บไซต และเครือขายสงัคมออนไลน 

เพื่อใหนักการตลาดสามารถวิเคราะหขอมูล และกําหนดทิศทางในการทําการตลาดไดอยางรวดเร็ว
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Abstract
  The amount of data in digital society is increasing rapidly from many sources of data both         

structured and unstructured. Big data is a large volume of data which consists of 5Vs, Volume, 

Variety, Velocity, Variability and Value proposition. Analyzing Big Data allows entrepreneurs to gain 

advantages over their competitors. Big Data technology provides in both open source and com-

mercial solutions, depending on entrepreneurs needs. A user has to provide data, infrastructure of 

technology and people. These components are suitable for enterprise-level applications. Small 

SMEs can access this service by pay per use from a specific data analysis company to reduce the 

cost. This article presents Hadoop, which is an open source software framework for storing and 

processing Big Data. To use hadoop for big data analysis, users must implement solutions via java 

programming language, which may inconvenient for some. As a result, a number of Hadoop tools 

have been put forward to ease the problem.

  This article is beneficial for entrepreneurs who want to analyze big data with open source 

software: Hadoop and Hadoop tools. Moreover, Oracle Social Relationship Management also utilize 

those who analyze big data in marketing to get consumer’s feedback from websites and social 

network in order to analyze and set market direction rapidly by marketeer.

Keywords 
  Big Data, Hadoop, Hadoop Tools

บทนํา
  จากการเติบโตอยางรวดเร็วในการใชงานผลิตภัณฑ และบริการที่เก่ียวของกับยุคดิจิทัล สงผล             

ใหปริมาณขอมูลท่ีมีอยูในระบบมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ทั้งจากส่ือสังคมออนไลน        

(Social Media) อนิเทอรเน็ตออฟติงส (Internet of Things) การเช่ือมตอของอุปกรณอเิลก็ทรอนิกสผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต และสามารถติดตอสื่อสารสงขอมูลหากันได หรือสงขอมูลเพื่อเก็บไวในฐานขอมูล           

ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมถึงขอมูลรายการประจําวันที่เกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ (Transaction 

Logs) ผานระบบเครือขายดิจิทัล จากภาพที่ 1 จะเห็นวาขอมูลในยุคดิจิทัลมีการเพิ่มขึ้นและเปล่ียนแปลง  

อยางรวดเร็วโดยในทุกๆ หนึ่งนาที  มีการกดไลคในเฟสบุคถึง 4,166,667 โพสต (Posts) สงขอความใน            

โปรแกรมทวีตเตอร 347,222 ทวตี (Tweets) อพัโหลดวีดโีอ 300 ชัว่โมงบนยูทปู และดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน  
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ของคายแอปเปล 51,000 แอป (Apps) จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงปริมาณขอมูลมหาศาลท่ีถูกสรางขึ้นใน

เวลาเพียง 1 นาที ขอมูลดังกลาวเกิดขึ้นจากหลากหลายแหลงขอมูล และหลากหลายลักษณะทั้งขอความ 

ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งลักษณะขอมูลในรูปแบบมัลติมีเดียมีโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลแบบไมมี

โครงสราง ลกัษณะขอมลูทีเ่กดิขึน้ในยุคดจิทัิลมแีนวโนมเปนขอมูลแบบไมมโีครงสรางมากย่ิงข้ึน ซึง่สอดคลอง

กับขอมูลจากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของขอมูลแบบไมมีโครงสรางท่ีเพิ่มข้ึน 42.5%        

ตอป 

 

    ภาพที่ 1:   ปริมาณขอมูลมหาศาลท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ 1 นาที จากหลายแหลงขอมูล

                     และหลายลักษณะทั้งแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง

    ที่มา: DOMO, 2015
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     ภาพที่ 2: แผนภาพแสดงแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของขอมูลแบบไมมีโครงสราง

     ที่มา: ET Center, 2015

 
 

  เทคโนโลยีบิ๊กดาตา คือ เทคโนโลยีในการรวบรวมจัดเก็บฐานขอมูลปริมาณมหาศาล และมีรูปแบบ

ของขอมูลที่หลากหลายท้ังแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง จากการจัดเก็บขอมูลปริมาณมหาศาลน้ัน 

ขอมูลจําเปนตองนํามาวิเคราะหเพ่ือทําใหเกิดประโยชน เรียกขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลนี้วา การวิเคราะห     

บิ๊กดาตา (Big Data Analytics) การวิเคราะหขอมูลปริมาณมหาศาลน้ันตองใชบุคลากรท่ีมีความรู                  

ความสามารถทางดานสถิติและเคร่ืองมือเฉพาะทาง การวิเคราะหขอมูลบิ๊กดาตาสามารถสรางโอกาส             

ทางธรุกจิใหกบัผูประกอบการ เชน กรณผีูใหบรกิารเครอืขายโทรศพัทมอืถอื มกีารนาํขอมลูการใชงานโทรศพัท

มือถือมาวิเคราะหพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทมือถือของลูกคาเพื่อทําการแบงกลุ มลูกคา สงผลให                       

ผูประกอบการสามารถพัฒนาบริการเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม และทําการตลาด   

เฉพาะกลุม (Individual Marketing) เพื่อเพ่ิมยอดขาย

  นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลบิ๊กดาตา  ผูประกอบการยังสามารถวิเคราะหขอมูลจากสื่อสังคม

ออนไลน (Social Media Content) เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการใชงานของลูกคา และความคิดเห็นของลูกคา

ที่มีตอองคกรธุรกิจ

  ดังนั้น การเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย หากผูประกอบการสามารถนําเอาเทคโนโลยี               

บิ๊กดาตามาใชประโยชนจะสามารถทําใหไดเปรียบทางธุรกิจเหนือคูแขง

  ในหัวขอถัดไปจะกลาวถึงคุณลักษณะของบ๊ิกดาตา การจัดการขอมูลสําหรับบิ๊กดาตา การวิเคราะห

ขอมูลดวยเทคโนโลยีบิ๊กดาตา การวิเคราะหบิ๊กดาตากับงานดานการขาย และการตลาด Oracle Social 

Relationship Management และ  ฮาดูป  (Hadoop)  ซอฟตแวรโอเพนซอรสในการประมวลผลขอมูลบิก๊ดาตา
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คุณลักษณะของบิ๊กดาตา
  บิ๊กดาตา หมายถึง ปริมาณขอมูลขนาดใหญที่ประกอบไปดวย 5 องคประกอบ (5Vs) โดยมี                  

รายละเอียดในแตละองคประกอบ คือ (ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2558, 3-4)

  1. ปริมาณ (Volume) องคการมีขอมูลในปริมาณมหาศาล รวบรวมจากแหลงขอมูลหลากหลาย

แหลงและหลากหลายประเภท ขอมูลมีอัตราการเติบโตในอัตรากาวหนา (Exponential) เมื่อเทียบกับเวลาที่

ผานไป ปริมาณขอมูลเติบโตจากขนาดเทระไบต (Terabyte) เปนเพตะไบต (Petabyte) หรือเอกซะไบต  

(Exabyte) ซึ่งระบบฐานขอมูลท่ีใชงานกันอยูไมสามารถดําเนินการใหเกิดประโยชนเพื่อการตัดสินใจ                   

ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังมีตนทุนในการดําเนินงานที่สูงกวา

  2. ความหลากหลาย (Variety) ความหลากหลายท่ีมใีนบิก๊ดาตา ไมไดมเีพยีงความหลากหลายของ        

แหลงขอมลู แตยงัรวมถงึลกัษณะรปูแบบของขอมลูท่ีแตกตางกนัไปอันเนือ่งมาจากแหลงขอมลูทีต่างประเภท

กัน แหลงขอมูลที่สงเขาสูบิ๊กดาตามีตั้งแตระบบสารสนเทศที่ใชระบบฐานขอมูลแบบดั้งเดิม ไปจนถึง               

ฐานขอมูลเอกสาร (Text Document) ขอมูลจากการทํางานบนอินเทอรเน็ต (Web logs, XML) อารเอฟไอดี 

(Radio Frequency  Identification, RFID) จพีเีอส (Geographic Positioning System, GPS) การใชสือ่สงัคม 

ออนไลน  (Social Media) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ระบบตัวรับรู (Sensor System) มาตรวัดตางๆ 

ที่บันทึกขอมูลแบบทันที (Meter) ขอมูลจากรายงานมูลคาหลักทรัพยที่เคลื่อนไหวจากหองคา (Stock Ticker 

Data) ภาพเคลื่อนไหว (Video) และเสียง  (Audio) เปนตน ลักษณะของขอมูลมีทั้งลักษณะที่มีโครงสราง 

(Structure) ชัดเจน คือ ขอมูลที่สามารถประมวลผลไดดวยเทคโนโลยีฐานขอมูลแบบด้ังเดิม ไปจนถึงขอมูล    

ที่มีความเปนโครงสรางตํ่าหรือไมมีโครงสราง (Semi-Structure and Un-Structure) ซึ่งมีปริมาณประมาณ

รอยละ 80 ถงึรอยละ 85 ของขอมลูทัง้หมดในองคการ (Sandra, Delen & Turban, 2015) สงผลตอเทคโนโลยี

ในการประมวลผล ขอมลูเหลานีเ้กดิขึน้ในองคการทีม่รีปูแบบการประกอบการ และดวยปริมาณทีแ่ตกตางกนั

  3. ความรวดเร็ว (Velocity) ขอมูลที่เกิดจากอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน ตัวรับรู มาตรวัด ฯลฯ 

เหลานีส้ามารถเกิดข้ึนตลอดเวลา รวมทัง้ระบบการรวบรวมขอมูลท่ีกระทําไดอยางทนัท ี(Real-Time) เสมอืนหนึง่       

มีกระแสการไหลของขอมูลเขามาสูระบบอยางสม่ําเสมอ

  4. ความผันแปร (Variability) นอกเหนือจากคุณสมบัตทิีม่คีวามหลากหลาย และรวดเร็วในกระแส

ขอมูลแลว กระแสการไหลของขอมูลยังมีระดับที่ไมคงที่ มีความไมสม่ําเสมอคอนขางสูง โดยเฉพาะกระแส

ขอมูลที่มาจากส่ือสังคมออนไลนที่จะมีผลกระทบตอปริมาณการไหลของขอมูลที่สูงมากเม่ือมีเหตุการณ        

บางอยางเกิดขึ้น ทั้งนี้จะมีการเกิดเปนชวงๆ ของเวลา

  5. คุณคาที่นําเสนอ (Value Proposition) ขอมูลจํานวนมหาศาลจะมีรูปแบบความสัมพันธของ

ขอมูลที่เห็นความแตกตางหรือความแปลกใหมที่ปรากฏไดยากจากขอมูลที่มีจํานวนไมมากพอ สิ่งเหลานี้      

จะเปนคุณคาทางธุรกจิอยางมากถาองคการคนพบไดกอนคูแขง  บิก๊ดาตาจึงไมไดเปนเพยีงแคการรวบรวมขอมลู 

แตหมายถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อคนหาสิ่งใหมใหกับองคการ  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 255922

การจัดการขอมูลสําหรับบิ๊กดาตา

  การจัดการขอมลูสาํหรับบ๊ิกดาตาประกอบไปดวย การจัดเก็บ (Storage) การประมวลผล  (Processing) 

การวิเคราะห (Analysis Algorithm) และการทํารายงานสรุป (Visualization) โดยผูประกอบการท่ีสามารถ

วิเคราะหขอมูลจากบ๊ิกดาตาไดยอมจะไดเปรียบเหนือคูแขง ทั้งน้ีเร่ืองท่ีผูประกอบการควรใหความสําคัญ       

คือ การประยุกตใชเคร่ืองมือ (Tools) ทางดานบ๊ิกดาตาท่ีเหมาะสม เพื่อตอบโจทยกลยุทธของธุรกิจ เชน         

การวิเคราะหทางดานการตลาด เปนตน ในบทความน้ีจะมีการนําเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยี Hadoop ซึ่งเปน

หน่ึงในเครื่องมือบ๊ิกดาตาที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง เนื่องจากเปนซอฟตแวร โอเพนซอรส ที่สรางขึ้น

มาเพื่อรองรับในการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) สําหรับขอมูลขนาดใหญ 

การวิเคราะหขอมลูดวยเทคโนโลยีบิ๊กดาตา

  การวิเคราะหขอมูลดวยเทคโนโลยีบิ๊กดาตาประกอบดวย 3 สวน คือ

  1. ขอมูล (Data) การวเิคราะหขอมลูบิก๊ดาตาเหมาะกบัการประมวลผลขอมลูทีม่คีวามหลากหลาย            

โดยลักษณะของขอมูลที่จัดเก็บเปนทั้งขอมูลที่มีโครงสรางและไมมีโครงสราง  จัดเก็บอยูรวมกัน มาจาก       

แหลงขอมลูทีห่ลากหลาย มกีารเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและมีแนวโนมในการเติบโตของขอมลูทีส่งูข้ึน ดงันัน้                   

ผูประกอบการควรพจิารณาขอมลูวาเหมาะสมตอการวเิคราะหดวยบิก๊ดาตาหรอืสามารถใชการจดัการขอมูล

แบบเดิมก็เพียงพอ (ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2558, 6)

  2. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ควรพิจารณาความพรอมทางดานเทคโนโลยีขององคกร        

ที่เกี่ยวกับสื่อที่ใชในการจัดเก็บขอมูล และความสามารถในการประมวลผลขอมูล  ดังนี้

   2.1 ดานการจัดเก็บขอมูลปริมาณมหาศาลสามารถใชบริการแหลงเก็บขอมูลบนกอนเมฆ 

(Cloud Storage) ซึ่งมีผูใหบริการตั้งแตระดับนานาชาติ เชน Amazon หรือ Google ไปจนกระท่ังผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP) และ ผูขาย (Vendor) ในแตละประเทศ

   2.2 สําหรับฐานขอมูลบ๊ิกดาตา เหมาะสําหรับเทคโนโลยี NoSQL ที่มุงเนนการจัดการขอมูล      

ที่มีพลวัต (Dynamic) เชน Apache Cassandra ซึ่งสามารถอานเขียนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถ

ทํางานกับขอมูลปริมาณมหาศาลของบิ๊กดาตาได และยังเปนซอฟตแวรในรูปแบบโอเพนซอรส

   2.3 ดานการประมวลผลขอมูลบิ๊กดาตาในปจจุบันเทคโนโลยีที่นิยมใชไดแก Hadoop                     

ซึง่เปนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนาน  (Parallel Processing)  มคีวามสามารถในการบริหารจดัการงาน

ประมวลผลโดยกระจายงานออกไปยังการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Processing) เพื่อประมวลผล 

และรวบรวมผลลัพธกลับมาใหผูใช ซึ่งสามารถรองรับการทํางานดานบ๊ิกดาตาไดอยางมีประสิทธิภาพ                

อีกทั้งยังเปนซอฟตแวรในรูปแบบโอเพนซอรส (กมลภัทร บุญคํ้า, 2558, 5)

  3. บุคลากร เปนหัวใจสําคัญของบิ๊กดาตา คือ สามารถวิเคราะหขอมูลปริมาณมหาศาลเพ่ือคนหา           

สิ่งใหม  หรือหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไมเคยทราบมากอน ดังนั้นองคกรจึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากร

ใหมีความเขาใจในขอมูล ลักษณะของธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ใช เชน นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) 
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หวัหนาทมีขอมลู (Chief Data Officer) สถาปตยกรรมขอมลู (Data Architecture) และการวเิคราะหธรุกจิอจัฉริยะ 

(BI Analysis) เปนตน (ธนชาติ นุมนนท, 2558, 2)

การวิเคราะหบิ๊กดาตากับงานดานการขายและการตลาด

  การวิเคราะหบิ๊กดาตา มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการ เน่ืองจากปจจุบันมีการแขงขัน

ทางธุรกิจมากย่ิงขึ้น ผูประกอบการที่สามารถนําขอมูลขนาดใหญมาวิเคราะหได ยอมสงผลใหผูประกอบการ

รายนั้นไดเปรียบคูแขง 

  วิธีการแกปญหา (Solution) ที่เก่ียวกับการตลาด (Marketing-Based Applications)  เปนวิธีการ    

แกปญหาทีร่วบรวมขอมลูแนวลกึของผูบรโิภค หรอืผูใชสนิคาและบรกิารขององคกรมาทาํการวเิคราะหเพือ่ที่

จะไดตอบสนองตอผูใชสนิคา และบรกิารไดตรงใจ ขอมูลแนวลกึทีอ่งคกรตองการ  คอื ขอมูลในเชิงพฤติกรรม 

(Behavioral Data) ตามมาดวยขอมูลความคิดเห็น (Attitudinal Data) ขอมูลแสดงความชอบ (Clickstream 

Data) รวมดวยขอมูลในเชิงขอเท็จจริงของผูใชสินคา (Description Data) โดยจุดประสงคของวิธีการ                  

แกปญหานี ้  คอื ความสามารถในการเพิม่ยอดขาย (Upselling) และการขยายชองทางการขาย (Cross-Selling) 

สําหรับธุรกิจ นอกจากนี้ขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน (Social Media Content) มีความจําเปนตอธุรกิจของ

องคกร โดยวิธีการของบิ๊กดาตาจะมีการดึงขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน ไมวาจะผานบริการของเจาของ           

สื่อแตละท่ี หรือจะผานบริษัทกลางท่ีทําหนาที่ใหบริการมาทําการประมวลผลโดยใชวิธีการแกปญหาท่ีเรียก

วา การวเิคราะหอารมณและความรูสกึจากขอความ (Sentiment Analysis) ซึง่ในปจจบุนัมีซอฟตแวรทีส่ามารถ

ทําได และสามารถติดตอกับสื่อสังคมออนไลนไดครบในตัวเดียวกัน เพียงแตตองแยกซ้ือเปนทางเลือกไป      

โดยจุดประสงคของ Solution นี้คือ ตองการทราบพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภค รวมถึงความคิดเห็นของ

ผูบริโภคที่มีตอองคกร (ณรงคฤทธิ์ มโนมัยพิบูลย, 2557, 19)

  กรณีศึกษาเว็บไซตอาลีบาบา (Alibaba) ซึ่งมีการใชเทคโนโลยีบิ๊กดาตาเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจ

ในการใหบริการสินเชื่อแกรานคา ตลอดทั้งกระบวนการมีการวิเคราะหขอมูลรานคาอัตโนมัติโดยไมมีการ

แทรกแซงจากบุคคลอ่ืน จากผลการดําเนินงานมีรายงานหนี้สูญ (Bad Loans) เพียง 0.3 เปอรเซ็นตซึ่งตํ่ากวา

ธนาคารพาณิชยทั่วไป (Chen, Mao & Lin, 2014, 198)  

Oracle Social Relationship Management  

  Oracle Social Relationship Management  คอื ซอฟตแวรทีท่าํงานบน Cloud  มฟีงกชนัในการจับ 

Feedback  ของผูบรโิภคจากเว็บไซต และเครอืขายสังคมออนไลน อาท ิFacebook, Twitter, LinkedIn, Google +, 

YouTube และสือ่สงัคมออนไลนอืน่ๆ โดยนําขอมลูทีไ่ดจากโพสต และความคิดเห็นตางๆ  มาประมวลผล และ       

ยงัมีเคร่ืองมือทีส่ามารถติดตอสือ่สารกับกลุมผูบริโภคไดในระยะเวลารวดเร็ว ซึง่จะชวยตอบโจทย  ทางธุรกจิใหกบั

นกัการตลาดท่ีตองการความรวดเร็วของขอมูลได  มีเคร่ืองมือในการติดตามและวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนด

ทิศทางในการทําการตลาดไดอยางทันทวงที สงผลใหสามารถแขงขันและกาวเปนผูนําทางการตลาดได          

โดยงาย (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2557)
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  หนาจอการใชงานซอฟตแวร Oracle Social Relationship Management ผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร     

ดังภาพที่ 3

 
     ภาพที่ 3: ซอฟตแวร Oracle Social Relationship Management

         ที่มา: ORACLE, 2016

  การใชงานซอฟตแวร Oracle Social Relationship Management กรณทีีต่องการทราบความคดิเห็น 

หรือขอมูลบนเครือขายสังคมออนไลนที่เกี่ยวกับองคกร สามารถระบุคําที่ตองการคนหา โดยสามารถระบุคํา

ที่ตองการคนหาไดมากกวาหนึ่งคํา ดังภาพท่ี 4 

 
    ภาพที่ 4: หนาจอการเลือกใชเมนู Search Term เพื่อกําหนดคําที่ตองการคนหา

     ที่มา: ORACLE, 2016
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  นอกจากนั้นภาพที่ 5 แสดงหนาจอการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับคําที่ตองการคนหา เชน       

เนื้อหาที่ทําการวิเคราะหนั้นจะประกอบไปดวยคําที่ตองการคนหาอยางนอยหนึ่งคํา

 
      ภาพที่ 5: หนาจอการเลือกใชเมนู ADVANCED OPTION

      ที่มา: ORACLE, 2016
 

  หนาจอสําหรับการกรองไฟล  (Filter) ขอมูลในการวิเคราะหขอมูล ดังภาพที่ 6 

 
 

      ภาพที่ 6: หนาจอการเลือกใชเมนู  Filter

      ที่มา: ORACLE, 2016
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  ผลการตรวจสอบผลสะทอนกลบั  (Feedback)  ของผูบรโิภคจากเว็บไซต และเครอืขายสังคมออนไลน

ที่กลาวถึงคําหลัก คือ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนในชวงเวลาที่กําหนด ดังภาพที่ 7

       ภาพที่ 7: หนาจอการเลือกใชเมนูตรวจสอบ (Preview)

       ที่มา: ORACLE, 2016

Hadoop : ซอฟตแวรโอเพนซอรสในการประมวลขอมูลบิ๊กดาตา

  1. Hadoop 

   ซอฟตแวรที่สําคัญที่นิยมใชในระบบบ๊ิกดาตา คือ Hadoop  ซึ่งเปนซอฟตแวรโอเพนซอรส           

ทําหนาที่ในการแบงการประมวลผลและจัดเก็บขอมูลขนาดใหญได สามารถเพิ่มขนาดไดอยางไมจํากัด โดย

จะประกอบไปดวยสวนหลัก คือ Hadoop Distributed File System (HDFS) ทําหนาที่เปนที่เก็บขอมูลแบบ

ขนาน และกระจาย และใช MapReduce ที่เปนเทคนิคการประมวลขอมูลแบบขนาน โดยนักพัฒนาสามารถ

พฒันาโปรแกรมโดยใชภาษาจาวามาวิเคราะหขอมลูในรปูแบบของฟงกชนัการ Map และ Reduce โดยระบบ

จะกระจายขอมูลไปประมวลแบบขนานบนเครื่องหลายๆ  เครื่อง การประมวลผลจะเปนแบบกลุม (Batch 

Offline) ใชเวลาพอสมควรในการประมวลผล  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดขอมูล (ธนชาติ นุมนนท, 2557, 1)

  2. Hadoop Ecosystem

   ระบบ Hadoop จะมีองคประกอบหลักอยูสองสวนคือ HDFS และ MapReduce ซึ่งคอนขางจะ

ไมสะดวกกับผูใชงานที่มีความตองการอ่ืนๆ เชน การประมวลผลโดยใชภาษา SQL การเขียนหรืออานขอมูล

แบบ Random Access หรือการถายโอนขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ จึงมีการพัฒนาเคร่ืองมือในรูปแบบอ่ืนๆ           

รวมกับ Hadoop เพื่อใหไดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังตัวอยางของเคร่ืองมือ ตอไปน้ี



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 27

   2.1 Apache Hive เปนเครื่องมือสําหรับผูตองการสืบคน (Query) ขอมูลที่เก็บใน HDFS            

ดวยภาษาลักษณะ SQL แทนที่จะตองเขียนโปรแกรม MapReduce ดวยภาษาจาวา โดย Hive จะทําหนาที่

ในการแปล SQL Like  ใหมาเปน MapReduce  แลวทําการประมวลผลแบบ Batch ดังตัวอยางในภาพที่ 8

 

       ภาพที่ 8 ตัวอยาง HiveQL

       ที่มา: Siam HTML, 2558 

   2.2 Apache Pig เปนเครื่องมือคลายกับ Hive ที่ชวยใหประมวลผลโดยไมตองเขียนโปรแกรม  

MapReduce ซึ่ง Pig จะใชโปรแกรมภาษา Script งายๆ ที่เรียกวา Pig Latin ทําใหผูเขียนโปรแกรมสามารถ

สืบคนขอมูลดวยคําสั่งที่ไมซับซอน ดังตัวอยางในภาพที่ 9

 

 ภาพที่ 9: ตัวอยางโคด Pig Latin

 ที่มา: Siam HTML, 2558

   2.3 Sqoop เปนเครื่องมือในการถายโอนขอมูลระหวางฐานขอมูลที่อยู ในรูปแบบของ              

ตาราง (Table)   บนระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relation Database Management System: 

RDBMS) เชน SQL Server, Oracle, Oracle หรือ MYSQL กับขอมูลบน HDFS ของ Hadoop

   2.4 Flume เปนเคร่ืองมือในการดึงขอมูลจากระบบอ่ืนๆ แบบ Real Time เขาสู HDFS เชน      

การดึง  Log จาก Web Server การดึงขอมูลเหลานี้จะตองมีการติดตั้ง Agent ที่เคร่ือง Server
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   2.5 HBase เปนเครื่องมือท่ีจะทําให Hadoop สามารถอานและเขียนขอมูลแบบ Real-Time 

Random  Access ไดโดยจะทําใหเปน BigTable ที่เก็บขอมูลไดไมจํากัดแถว (Row) หรือคอลัมน (Column) 

ซึ่ง HBase จะเปนเสมือนการทําให Hadoop เปน NoSQL Database

   2.6 Oozie เปนเคร่ืองมือในการทํา Workflow จะชวยใหสามารถนําคําส่ังประมวลผลตางๆ ของ 

ระบบ    Hadoop เชน MapReduce, Hive หรือ Pig มาเชื่อมตอในรูปของ Workflow ได

   2.7 Hue เปนเครื่องมือที่ชวยทํา User Interface ของ Hadoop ใหใชงานไดงายขึ้นกวาการใช        

Command Line

   2.8 Mahout เปนเครื่องมือของ Data Scientist ที่ตองการทํา Predictive Analytics ของขอมูล          

บน  Hadoop โดยใชภาษาจาวา ทั้งนี้ Mahout สามารถใช Algorithm  ที่เปน Recommender, Classification 

และ Clustering  ไดเชนกัน (ธนชาติ นุมนนท, 2557, 3)

   2.9 Yarn เปนเทคโนโลยีในการบริหารคลัสเตอรใน Hadoop รุนที่ 2  คือ ระบบปฏิบัติการ                    

แบบกระจายตวัขนาดใหญ (Large-scale Distributed Operating System) โดยแยกเอาความสามารถใน           

การเร่ืองการทํา Scheduling และการบริหารทรัพยากรออกมาจากองคประกอบดานการประมวลผลขอมูล              

ทําให Hadoop รองรับการประมวลผลที่หลากหลาย และรองรับแอพพลิเคชันไดกวางขวางมากขึ้น เชน        

ทําให Hadoop Clusters สามารถทําการคิวรีแบบอินเทอรแอกทีฟ และใชงานแอพพลิเคชันสตรีมมิงดาตา  

ไปพรอมกับ Batch ของ MapReduce ไดดวย

   2.10 Spark เปนเครื่องมือสําหรับทํา Data Processing ที่สรางบน Hadoop โดยมีความเร็ว       

ในการประมวลผลเรว็กวา MapReduce ของ Hadoop ถงึ 10-100 เทา และยงัชวยใหผูเขยีนโปรแกรมสามารถ

เขียน Query ไดงายเหมือนกับการใช HiveQL (กมลภัทร บุญคํ้า, 2558, 5)  

  จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงพันธมิตรของ Hadoop (Hadoop Ecosystem) ที่ชวยเสริมในเรื่อง    

การจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล และการติดตอแลกเปล่ียนขอมูลกับระบบตางๆ ใหมีความสะดวก                 

มากยิ่งขึ้น โดยมี Hadoop เปนแกนกลางในการทํางาน ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 10

 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 29

 

  ภาพที่ 10:  Hadoop Ecosystem

  ที่มา: Bappalige, 2557

  สําหรับผูที่ตองการใช Hadoop ในการแกปญหาการจัดการบ๊ิกดาตาสามารถเลือกใชเคร่ืองมือ              

ที่กลาวมาแลวในขางตนตามความเหมาะสมของผูประกอบการแตละราย ยกตัวอยางเชน องคกรที่มีขอมูล

ขนาดใหญ ตองการวิเคราะหขอมูลแบบอินเตอรแอคทีฟ (Interactive) มีการประมวลผลแบบ  Real-Time 

สามารถเลือกใชการประมวลผลโดยใช Spark เนื่องจากมีความเร็วในการประมวลผลสูง แตกรณีองคกร            

ทีม่ขีอมูลขนาดใหญแตไมมคีวามจําเปนในการประมวลผลในระดับสูงทีซ่บัซอนอยาง Spark สามารถเลือกใช

เครื่องมือตัวอ่ืนที่มีความเหมาะสมในดานของตนทุนแทนเคร่ืองมือดังกลาว

  ปจจุบนัมซีอฟตแวรทางการคา (Commercial Software) ทีนํ่าเทคโนโลยีบิก๊ดาตามาพฒันาเคร่ืองมือ          

เพิ่มเติมเพื่อใหสามารถใชงาน หรือจัดการไดงายขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายในรูปแบบตางๆ           

เพื่อใหองคกรสามารถไดขอมูลที่มีประโยชนตอธุรกิจ ไดแก Oracle BDA, Cloudera, IBM BigInsights, 

Amazon EMR และ MapR เปนตน
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สรุป
  จากที่กลาวมาการใชงานบิ๊กดาตาจะอยูในกลุมของผูประกอบการขนาดใหญที่มีความพรอมทั้ง       

ทางดานขอมูล โครงสรางพ้ืนฐาน และบุคลากร โดยการไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับงานดาน              

การตลาดของผูประกอบการ สามารถจัดหามาไดโดยเทคโนโลยีบิ๊กดาตาทั้งที่เปนการพัฒนาจากซอฟตแวร 

Hadoop และ Ecosystem Hadoop ในรูปแบบซอฟตแวรโอเพนซอรส หรือจัดหาโปรแกรมในรูปแบบ             

ของซอฟตแวรทางการคาที่มีใหบริการอยู หลายบริษัท ทั้งนี้ขึ้นยู กับความเหมาะสมของแตละองคกร            

สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เนื่องจากไมมีระบบโครงสรางพื้นฐานของตนเอง และไมสามารถซ้ือ

ขอมูลจากหลายๆ แหลงขอมูลเน่ืองจากมีราคาสูง แนวทางในการจัดการขอมูลสําหรับบิ๊กดาตาของ                       

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คอื การใชบรกิารบรษิทัทีท่าํเกีย่วกบัการวเิคราะหบิก๊ดาตาโดยเฉพาะ  

เชน  Insightsquared, Google, IBM, SAP และ Oracle เปนตน ซึ่งเปนระบบที่มีโครงสรางพื้นฐาน                    

และบุคลากรท่ีมีความพรอมในดานการวิเคราะหบิ๊กดาตา โดยผูประกอบการตองการทราบเร่ืองใดบริษัทจะ

ดาํเนนิการวเิคราะหและขายเปนรายงานใหกบัผูประกอบการในลกัษณะการคดิคาบรกิารตามการใชงานจรงิ

เอกสารอางอิง
กมลภัทร บญุคํา้. (2558). Turning Big Data into Data Analytics. สบืคนเม่ือ 12 เมษายน 2559, จาก http:// 

  www.theeleader.com/turning-big-data-data-analytics/.

ณรงคฤทธิ์ มโนมัยพิบูลย. (2557).ประยุกต Big Data ในงานธุรกิจ. Gmagz.  (37), 19-20.

ธนชาติ นุมนนท. (2557). Hadoop Ecosystem สําหรับการพัฒนา Big Data. สืบคนเมื่อ 30 มีนาคม 2559, 

  จาก https://thanachart.org/2014/10/18/ป-2014-hadoop-ecosystem-สาํหรบัการพฒันา-big-data/.

ธนชาติ นุมนนท. (2558). ป 2015 จะเปนปเร่ิมตนของ Big Data Analytics. สืบคนเมื่อ 30 มีนาคม 2559, 

  จาก https://thanachart.org/2015/01/02/ป-2015-จะเปนปเริ่มตนของ-big/.

ศรีสมรัก อินทุจันทรยง. (2558). Big Data จําเปนสําหรับทุกองคการหรือไม. วารสารนักบริหาร. 38 

  (146), 1-8.

สุรนาถ เนียมคํา. (2558.). Big Data คืออะไร? + วิธีใช Hadoop/Spark บน Cloud Dataproc. สืบคนเมื่อ  

  5 เมษายน 2559, จาก http://www.siamhtml.com/getting-started-with-big-and-hadoop-spark- 

  on-cloud-dataproc/.

ASTV ผูจัดการออนไลน. (2557). ISSP ผนึกพลังพันธมิตร Oracle ใหบริการ Oracle SRM. สืบคนเมื่อ  

  13 เมษายน 2559, จาก http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=  

  9570000115734.

Bappalige, S. P. (2557). An introduction to Apache Hadoop for big data. Retrieved 12 April 2016, 

  from https://opensource.com/life/14/8/intro-apache-hadoop-big-data.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 31

Chen, M.; Mao, S. & Liu, Y. (2014). Big Data: A Survey.  Mobile New Application. 19, 171-209. 

DOMO. (2015).  Data Never Sleep 3.0. Retrieved 13 April 2016, from https://www.domo.com/learn/ 

  data-never-sleeps-3-0.

ET Center. (2015). Effective Big Data Solution for Content Owners. Retrieved 13 April 2016, 

  from http://www.slideshare.net/ETCenter/5-onprem-and-the-cloud-effective-big-data-

  solutions-and-services-for-content-owners.

ORACLE. (2016). Oracle Social Relationship Management. Retrieved 13 April 2016, from https://cas. 

  vitrue.com/logout.

Sandra, R.; Delen, D. & Turban, E. (2015). Business Intelligence and Analytics: Systems 

  for Decision Support. (10th ed,). N.J.: Pearson Education.


