การประยุกตใชงาน Big Data ในภาครัฐ
นางสาวสุภาพร กุคําใส
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Big Data เราคงจะเคยไดยินคําๆ นี้ จริงๆ แลวมัน
หมายความวาอยางไร และมันสามารถชวยธุรกิจ หรือองค(กร
ของคุณไดอยางไร เรามาทําความรูจัก กับ Big Data กันดีกวา
Big Data คือ เทคโนโลยีการเก็ บขอมูล จํา นวน
มหาศาล ขอมู ลที่ นํ า มาวิ เ คราะห( มาจากขอมูล ภายนอกและ
ภายในบริ ษั ท หรื อ องค( ก รของคุ ณ รวมถึ ง ขอมู ล ใน social
media และเทรนด(การตลาด ซึ่งประกอบดวยขอมูลทั้งแบบ
structure data เชน ขอมูลการขาย และ unstructured
- Volume : ขอมูลมีปริมาณมาก อยูในระดับ Terabytes ขึ้น
ไป
- Velocity : ขอมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
รวดเร็ว เนื่องจากมีชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลายมาก
ขึ้น
- Variety : ขอมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย ไมวาจะเปCน
ขอความ รูปภาพ เสียง วีดิโอ มัลติมีเดีย
data เชน ขอมูลจากโลกอินเตอร(เน็ต ดังนั้น ขอมูลทั้งหมด
จําเปCนตองถูกจัดเก็ บเพื่อนําไปวิเคราะห( คุณสมบัติของ Big
Data จะมีดวยกัน 3 มุมมอง (ลักษณะ 3Vs) คือ

Analytics หรือการวิเคราะห(ขอมูล คือ การนําเอา
ความรู ทางคณิ ต ศาสตร( แ ละสถิ ติ ม ารวมกั บ ขอมู ล เพื่ อ
ประกอบการตั ด สิ น ใจในการทํ า ธุ ร กิ จ ประเภทของการ
วิเคราะห(ขอมูล มี 3 รูปแบบดวยกัน คือ 1. Descriptive คือ
รูปแบบเพื่ออธิบายการเอาขอมูลในอดีตมาวิเคราะห(วาจะเกิด
อะไรขึ้น จํานวนเทาไหร ถี่แคไหน เกิดเหตุการณ(สําคัญๆตอน
ไหน ตรงไหนบาง เชน การวิเคราะห(ขอมูลดวย dashboard
และ scoreboard 2. Predictive จะเปCนการวิเคราะห(ในเชิง

คาดการณ(สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชขอมูลในอดีต เชน
จะทํ าอยางไรใหลูกคาตอบสนองตอสิน คา หรื อ เดาใจลู กคา
เพื่อชวยเพิ่มยอดขาย 3. Prescriptive เปCนการวิเคราะห(
ขอมู ล ที่ มีความซั บ ซอนเพื่ อเสนอทางเลื อกในการติ ด สิ น ใจที่
เหมาะสมที่ สุ ด กั บ การคาดการณ( บ นฐานของขอมู ล เชน
การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช A/B testing เพื่อแนะนําให
ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ปVจจัยการใช Big data และ Analytics ในองค(กรให
ประสบความสําเร็จ
1. การผลักดันจากระดับผูบริหาร ซึ่งถือเปCนปVจจัยที่
สําคัญมาก เพื่อใหเกิดผลลัพธ(ที่เปCนประโยชน(ตอองค(กรและ
สามารถไดเปรียบการแขงขันในระยะยาว
2. การพัฒนาทีม ใหสามารถจัดการวิเคราะห(ขอมูลอยาง
มีขั้นตอน ไดแก การสรางขอมู ลการรวบรวมขอมู ลและการทํ า
ความสะอาดขอมู ลการจั ดเก็ บขอมู ลจนถึ งการนํ าขอมู ลไปใช
ประโยชน(
3. การสราง data driven culture ใหเกิดขึ้นภายใน
องค( กร โดยการทํา big data ตองไดรับความรวมมือจาก
พนักงานทุกภาคสวน หนวยงาน องค(กรตางๆ ตองสรางความ
เขาใจในขอมูล ตองคนหาความรู ตองทราบวาแนวทางที่องค(กร
จะดํ าเนิ นไปเปC นอยางไร หากเราไมทํ า คู แขงก็จะล้ํ าหนา อยา
ปลอยใหขอมู ลเสี ยคุ ณคา สามารถสรุ ป 10 ขั้ นตอนที่ ต อง
ดําเนินการ ดังนี้
1) ดูใหเห็นวามีขอมูลอะไร
2) ปVญหาในเรื่อง ขอมูล กลยุทธ(องค(กรโครงสราง และ
งบประมาณ คื อ อะไร ใครจะเปC น คนแก (ตองทํ า ขอนี้ ใ หได
กอนที่จะไปตอ)
3) อะไรคือ Dependent Variables หรือ ตัวแปรที่สนใจ
4) เราตองการผลลัพธ(ชนิดใด เชน ทํานาย จัดกลุม
แนะนํา หรือ Optimization
5) เลือก algorithm ที่เหมาะสมกับงานของเรา
6) จั ดการเตรี ยมและแปลงขอมู ลใหเหมาะสมกั บ
algorithm
7) ประเมินผลการทํานาย(บางครั้งไม work ก็ตองทําใหม)
8) feed ยอนกลับ เพื่อ Validate ในภาพใหญอีกครั้ง

9) ออกแบบ Data Product และแนวทางการเก็บ ผลิตภัณฑ(ใหม (Enabling new products) แตในภาครัฐนั้น
ขอมูลในอนาคต
ยังมีการใชประโยชน(จาก big data นอยมากเมื่อเปรียบเทียบ
10) สื่อสารทั่วถึงองค(กร เพื่อ fine tune โมเดลที่ไดพัฒกันาบภาคธุรกิจ การใชประโยชน(จาก big data ของภาครัฐคือ
เอาไว สะทอนเปC น แผนปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด การ
การนํามาพัฒนาการบริหารภาครัฐใหตรงตอความตองการของ
ตั้งเปhาหมาย และการประเมินผล
ประชาชนใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง ขึ้ น และใชงบประมาณ
(ที่มา:https://www.facebook.com/DataTrainingThai/posts/)
https://www.facebook.com/DataTrainingThai/posts/)
นอยลง สามารถประยุกต(ใชงาน Big data ในงานดานตางๆ
ไดหลากหลาย เชน ดานสาธารณสุ
สาธารณสุข ดานวิทยาศาสตร( ดาน
ความมั่ ง คง ดานการเงิ น ดานการบริ ก ารประชาชน ดาน
เกษตรกรรม ดานสาธารณูปโภค หรือดานคมนาคม อาทิเชน
การวิเคราะห(ขอมูลจราจร วิเคราะห(ขอมูลเพื่อลดปVญหาและ
ปhองกันการเกิดอาชญากรรม วิเคราะห(ขอมูลดานสาธารณสุข
เชน แนวโนมของผูปmวย การรักษาพยาบาล หรือการเกิดโรค
4. การทํา data governance การกําหนดสิทธิ์
ระบาด วิเคราะห(ขอมูลดานน้ํา แหลงน้ํา ปริมาณฝน และการ
การเขาถึงขอมูล แตละคน ซึ่งตองคํ านึ งถึงความเปC นสวนตั ว
ใชน้ํา เปCนตน Big data จะชวยใหการคาดการณ(และวิเคราะห(
และทําใหมั่นใจวาผูดูแลระบบ it จะไมมีสิทธิ์เขาถึงขอมูลได
ไดแมนยํามากขึ้น
มากเกินไป การจัดการขอมูลสําหรับองค(กรที่ใหความสําคัญกับ
Big data เปCนเรื่องที่ทุกหนวยงานควรใหความสนใจ
ขอมู ลเปC นหลั กโดยเชื่ อวาขอมูลนั้ นเปC นทรั พย(สิ นที่มีคาอยาง
เปCนพิเศษอยางเรงดวน หากไมตระหนักและหันมาสนใจศึกษา
หนึ่งสําหรับองค(กรหรือ ที่มักเรียกกันวา Data as an Asset
นํา Big data มาใชในองค(กร อาจสูญเสียโอกาสที่จะไดใช
จะตองมีวิธีบริหารจัดการอยางไรเพื่อนํามาใชประโยชน(ไดอยาง
ประโยชน(จากขอมูลจํานวนมหาศาล
มีประสิทธิภาพ ถูกตองและปลอดภัย สิ่งเหลานี้เปCนสิ่งสําคัญ ที่
เอกสารอางอิง : วิชาญ ทรายออน (2559) เอกสาร
จะชวยปรับปรุงและพัฒนาองค(กรใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
วิชาการ Big data ในภาครัฐ. สืบคนวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จาก
http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/
2559/dec2559-4.pdf
:https://www.facebook.com/DataTrainingThai/posts/10
: https://blog.goodfactory.co/big-data
https://blog.goodfactory.co/big
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