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ติดตามรับชมเทปบทสัมภาษณ์พิเศษ ตอน นิด้า...สถาบันที่พ่อสร้าง 
ทั้ง 12 ตอน ได้ที่   NIDA Thailand
ติดตามรับชมเทปบทสัมภาษณพิเศษ ตอน นิดา...สถาบันที่พอสราง 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทน
ใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จ�านวน 9,999 ดอก เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี 
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช พระผู้ทรงก่อต้ังสถาบัน โครงการฯ ได้เร่ิมด�าเนินการตั้งแต่วันท่ี 27 กรกฎาคม 
2560 จนถึง วันที่ 28 กันยายน 2560 รวมระยะเวลากว่า 2 เดือน โดยสถาบันได้
รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และ ส�านัก
เขตบางกะปิ ในการเอ้ือเฟื้ออุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พร้อมกับได้รับความ
ร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และประชาชนทั่ว
ไปผู้มีจิตศรัทธา แสดงพลังแห่งความภักดี พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ท�าให้
โครงการประสบความส�าเร็จเกินเป้าหมาย โดยสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้
มากถึง 19,999 ดอก จากเป้าหมายเดิมที่วางไว้ คือ 9,999 ดอก

สถาบันจึงได้จัดให้มีพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ 19,999 ดอก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 
2560 ณ บริเวณช้ัน G อาคารนวมินทราธิราช โดย มี รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พล.อ.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายก

ทำ�บุญตักบ�ตรครบ 1 ปี วันสวรรคต 
ในหลวงรัชก�ลที่ 9

เมือ่วันพธุที ่25 ตลุาคม 2560 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา) จัดพธีิท�าบญุ
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครบ 1 ปี 
ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน 19 รูป จากวัด
สุวรรณประสิทธิ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ 
บริเวณโถงภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และบริเวณ
ด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช 

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ 
19,999 ดอก 

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการจัดงาน มีผู้แทน
สมาคมนักศึกษาของแต่ละคณะ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เดินทางมาร่วมส่งมอบ
ดอกไม้จันทน์ พร้อมทั้งผู้แทนจากส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และ 
ส�านักงานเขตบางกะปิ ให้เกียรติเดินทางมารับมอบดอกไม้จันทน์ จ�านวน 19,999 
ดอก เพื่อน�าทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป 
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ค่ายวชิาการด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์และองค์การ เป็นค่ายวชิาการทีเ่ปิดโอกาส
ให้นสิิต/นกัศกึษา ผูม้ศีกัยภาพทางวชิาการและมคีวามสนใจด้านการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์และองค์การ ได้เรียนรู้หลักการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานกับโครงการของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ น�าไปสู่ความสนใจในการท�างานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสนใจเข้าศึกษาต่อด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ ซึ่งค่ายนี้จะเข้าค่ายทั้งหมด 5 วัน มีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรม 
LEADERSHIFT Rally, พบมืออาชีพ HROD, การศึกษาดูงาน HROD ในองค์กรชั้น
น�า, สร้างสรรค์และน�าเสนอผลงาน STAR Project, น�าเสนอผลงาน STAR Project 
และมอบประกาศนียบัตร, มอบทุนการศึกษาให้กับชาวค่ายผู้มีผลงานโดดเด่นได้รับ
รางวัล “HROD Excellence” โดยค่ายรุ ่นที่ 8 นี้ ขอแสดงความยินดีกับ  
น้องคิว ฐิติกร ตระกูลพันธ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้
รับรางวัล HROD Excellence Award และได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคปกติ 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 Ms. Erika Shonkwiler, Department of Tourism, 
Conventions, and Event Management, from Indiana University-Purdue 
University Indianapolis (IUPUI) สหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ และได้จัด
บรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาของสถาบันฯ และผู้สนใจจากภายนอก ใน
หัวข้อเรื่อง Sustainable Event Design ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยาม
บรมราชกุมารี 

บรรย�ยพิเศษ เรื่อง 
Sustainable Event Design

สัมมน�วิช�ก�ร เรื่อง 
Disruptive Thinking for 

Marketing 4.0

NIDA HROD Academy Camp 
รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะ
บรหิารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จดัสมัมนาวิชาการ Alumni Seminar 
2017 เร่ือง “Disruptive Thinking for Marketing 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก  
คุณเรืองโรจน์ พูนผล (กระทิง) ฉายา “เจ้าพ่อสตาร์ทอัพไทย”ผู้ก่อตั้ง Disrupt  
University สถาบันบ่มเพาะ Tech Startups เป็นผู้ก่อตั้ง กองทุน 500 TukTuks 
กองทุนร่วมลงทุนของกลุ่ม 500 สตาร์ตอัพ จากซิลิคอนแวลลีย์ สหรัฐอเมริกา ผู้ที่
โลดแล่นอยู่ในเมืองเทคโนโลยีอันดับ 1 ของโลกอย่าง “ซิลิคอน วัลเลย์” และ ท�างาน
ทีส่�านกังานใหญ่ Google เป็นหวัหน้าฝ่ายการตลาดเอเชยี และออสเตรเลยี แล้วกไ็ด้
ขึ้นมาดูการตลาดทั้งโลกของโปรเจ็กต์ Google Earth ท�า Google Mars และ 
Google Moon มาบรรยาย ณ ห้องประชมุ ดร.สมศกัดิ-์คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู 
ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. 
ช่วยโรงเรียนบ้�นท่�หวี 

นิด้� ปั้นโครงก�ร “YES for YOU” 
ปลุกพลังเย�วชนรุ่นใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ�ากัด จัดโครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ โดยน�าสมาชิกกว่า 120 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560 ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลมิราชกมุาร(ีหลวงพ่อล�าใย) เงนิบรจิาครวม 23,200 บาท พร้อม
ทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา บริจาคเงินให้โรงเรียนบ้านท่าหวี กาญจนบุรี 
ยอดเงินบริจาครวม 23,700 บาท จากนั้นเข้าร่วมสัมมนา “สมาชิกสหกรณ์สุขใจ...ใช้
จ่ายเงินอย่างพอเพียง” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน
ระดับโท-เอก และผลติผลงานวจิยั รวมทัง้การให้บรกิารวชิาการ มเีจตนารมณ์ส�าคญั
ประการหนึ่ง คือ การสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างประโยชน์
ให้เกิดขึ้นกับสังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน จึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสภาพ
ปัญหายาเสพติดตลอดจนสภาพปัญหาอื่นที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศรวมถึง
กลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 12-14 ปี ว่าเป็นช่วงอายุท่ีส�าคัญเสมือนกับรอยต่อ
ของวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาอื่นในสังคม หากกลุ่มเด็กและเยาวชนขาดการ
ชี้แนะแนวทางและปลูกฝังทักษะชีวิตในการจัดการตนเองอย่างเหมาะสม จึงได้จัด

ท�าหลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the Future (YES) หรือหลักสูตร 
YES for YOU ขึ้น เพ่ือมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นถึงความสามารถ ตลอด
จนเกิดความเข้าใจในตนเอง มีทักษะในการรับมือกับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเร้าของ
ปัญหา และสามารถบริหารจัดการตนเองให้ไปสู่เป้าหมายที่ตนเองมุ่งหวังได้อย่าง
เป็นผล ทั้งยังส่งผลคุณภาพชีวิตและเป็นก�าลังในการพัฒนาประเทศต่อไป

โดยในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้
ลงพืน้ทีจ่ดักิจกรรมให้กบัน้องๆเยาวชน ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่1 - 3 ณ โรงเรียน
บางกะปิ จ�านวน 250 คน โดยมี ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร YES for YOU โดยมุ่งใหผู้้เขา้รบัการอบรม
เห็นคุณค่าและมีทักษะในการเข้าใจตนเอง สามารถก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนิน
ชีวิตและบริหารจัดการตนเองให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถรบัมอืกบัปัญหาทีจ่ะเผชญิได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมต่อไปในภาย
ภาคหน้า

ซึ่งการจัดโครงการอบรมหลักสูตร YES for YOU ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบางกะปิ จนท�าให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากโรงเรียน และน้องๆ
เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเป็นอย่างดี 
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นิด้�ร่วมง�นรำ�ลึกเสรีไทย 
ประจำ�ปี 2560

ผู้บริหารสถาบัน คณะท�างานสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับ
ขบวนการเสรีไทยและการเชิดชูเกียรติเสรีไทย และนักศึกษา 
ร่วมงานวันร�าลกึเสรไีทย ประจ�าปี 2560 ระหว่างวันที ่27-28 
สิงหาคม ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ จังหวัดแพร่ 

NIDA จับมือ 
บริษัท พ�นิชภิวัฒน์ จำ�กัด 
ร่วมลงน�ม MOU

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ และนายแดน เหตระกูล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัท พานิชภิวัฒน์ จ�ากัด กับ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณ
รัตน์ กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตระหนักถึงภารกิจด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน
ควบคู่กับภารกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย จึงได้ร่วมกันท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จ�ากัด โดย นายแดน เหตระกูล 
(กรรมการผู้จัดการ) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตสื่อท่ีมีชื่อว่า Smart Achieve 
(สัมมาอาชีพ) ในรูปแบบ New Media on Social & Online และธุรกิจด้านการ
ศึกษาในรูปแบบ Training & Content Media ทั้งระบบ Online และ Offflline รวม
ทั้งประกอบธุรกิจ SE Project Organizer ผู้รับจัดงาน Event ในทุกรูปแบบ มี
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการบริการสังคมและมุ่งม่ันในการท�าธุรกิจบนพ้ืนฐาน
วิชาการ โดยทั้งสองหน่วยงานต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ภารกิจด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนควบคู่กับ

ภารกิจด้านการเรียนการสอน และการท�าวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผล
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกันด�าเนินการจัดท�าสื่อจากผลงานวิชาการ และผลงาน
วิจัยในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้ในด้านการผลิตสื่อทางวิชาการร่วมกัน จึงเป็นที่มาของ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความในคร้ังนี้ 

NIDA
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ผู้บริห�ร RSA กัมพูช� 
เยือนสถ�บัน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 Mr.Sok Sengyan Vice-President of the RSA, chair 
of delegates, Mr.Ung Saravann Director of the Research and International 
Relations, Mr.Pao Vibol Chief of the Bureau in Charge of Continuing Education 
จาก Royal School Administration (RSA), Ministry of Civil Service สาธารณรฐั
ประชาชนกมัพชูา ซ่ึงเป็นสถาบนัฝึกอบรมแห่งสาธารณรฐัประชาชนกมัพชูา เดนิทาง
มาเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร ในเรื่องการจัดการสถาบัน รวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมข้าราชการของสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ 
วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ 
โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการนานาชาติ น�าเยี่ยมชมสถาบัน 
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NIDA ลงน�มคว�มร่วมมือกับ 
สสปน.

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ 
เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง  
รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะการจดัการการท่องเทีย่ว เป็นผูแ้ทนจากสถาบนัเข้าร่วม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือสานต่อความร่วมมือในการด�าเนินการ
ส่งเสรมิ เชือ่มโยง แลกเปลีย่นข้อมลู และยกระดบัความรูค้วามสามารถแก่ผูป้ระกอบ
การในอุตสาหกรรมไมซ์ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และส�านักงาน
ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ภายใน
งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017 และได้มอบของที่ระลึก ให้
กับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการ สสปน. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 
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ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร
สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence 

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

“Dark Data” 
ข้อมูลที่ถูกทอดทิ้ง

ผมได้มีโอกาสบรรยายหัวข้อ ข้อมูลมืด Dark Data ให้
ในงาน the Second Business Analytics and Data 
Science Conference ที่ NIDA เห็นว่ามีหลายคน
สนใจ ที่จะน�าไปใช้ในองค์กร บทความชุดนี้ขึ้นเพื่อจะ
ได้เหน็ภาพได้ชดัเจนและสามารถน�าไป ประยกุต์ให้เข้า
กับองค์กรได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ก่อนอื่นเรามาท�าความ
เข้าใจด้วยกันก่อนถึง ข้อมูลที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ 
ข้อมูลที่ผมจะกล่าวถึงนี้คือข้อมูลทางธุรกรรมต่างๆ ที่
เป็นดจิิทลัทีเ่ป็น ปรมิาณ อกัขระ หรือสญัลกัษณ์ในการ
ด�าเนินการอันกระท�าโดยคอมพิวเตอร์ เก็บและบันทึก
ลงในสือ่แม่เหลก็ เชงิแสง และจดัเกบ็ทัง้ในฐานข้อมลู
เชิงสมัพนัธ์และหรอื ฐานข้อมลู NoSQL ตวัอย่างของ
ข้อมูลเหล่านี้ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ข้อมูลการฟีดแบคจากลูกค้า ข้อมูล IP 
ข้อมูลแบบสอบถามต่างๆ ข้อมูลอีเมลโต้ตอบ หรือ
ข้อมูลทางการเงินของลูกค้าต่างๆ

ความหมายของ Dark Data หรือข้อมูลมืด คือข้อมูล
ที่น�าเข้ามาในระบบแต่ไม่ได้ รับการน�ามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ภายในเวลาที่เหมาะสม เช่นข้อมูลด้านต�า
แหน่งของลูกค้าบัตรเครดิต ซึ่งถ้าไม่ได้ถูกใช้ในเวลาที่
ลูกค้าบัตรเครดิต ก�าลังซ้ือของ ณ เวลานั้น ก็ไม่
สามารถน�ามาป้องกันการทุจริตบัตรเครดิตได้ แปลว่า
ข้อมูลน้ันจะมีประโยชน์เพียงแค่ช่วยในการติดตาม
แก้ไขแต่ ไม่ได้น�ามาสามารถหยุดการทุจริตได้ เพราะ
เหตุได้เกิดไปแล้ว

IBM ประมาณไว้คร่าวๆ ว่ากว่า 60% ของข้อมูลที่ไม่
ได้ถกูใช้ทันทจีะหมดคณุค่าฉบัพลนั จดุนีแ้สดงว่าข้อมูล
เหล่านี้ ถ้าไม่ได้รับการ ประมวลผลในทันทีเพื่อใช้ก็จะ
กลายเป็นหมดคณุค่าและแปรสภาพไปเป็นข้อมลูมดืใน
ทันทีและเกิดการสูญเสียโอกาสในทางธุรกิจ ข้อมูล
เหล่านี้ นอกจากจะต้องประมวลผลในทันทีแล้วยังจะ
ต้องน�ามาใช้ให้ทันท่วงทีอีกด้วย

ข้อมูลมืดเหล่านี้ มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ องค์กร 
มีการประมาณไว้ว่าองค์กรทั่วไปน�าข้อมูลมาประมวล
วเิคราะห์เพียงแค่ 1%ของ ข้อมลูท่ีมเีท่าน้ัน ยิง่เมือ่เรา
สามารถเก็บข้อมูลได้ในราคาที่ลดลงเรื่อยๆ องค์กรก็

ยิง่มแีนวโน้มทีจ่ะเกบ็ข้อมลูไว้ก่อนแทนทีจ่ะหาแนวทาง
ในการน�า ข้อมูลมาประมวลผลและใช้ทันที ปัญหานี้ยิ่ง
ทับถมข้ึนอีกเมื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่เก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
นั้นเป็นข้อมูลที่อยู่ในลักษณะ unstructured มากขึ้น
เรื่อยๆ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนเหล่านี้ไม่สามารถ
บริหารและจัดการได้ง่ายนักและค่อนข้างยากท่ีจะ
จ�าแนกออกมาเป็นกลุ่ม และหมวดหมู่ และผลสืบเนื่อง
ต่อมาคือความล�าบากในการที่จะน�าข้อมูลแบบไม่มี
โครงสร้างชัดเจนเหล่านี้มาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อใช้
งาน และยิ่งเม่ือขนาดของข้อมูลเหล่าน้ีใหญ่ขึ้นอย่าง
รวดเร็วมาก ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลเหล่านี้ท�าให้องค์กรส่วนใหญ่เลือกที่ จะแค่เก็บ
ข้อมลูเหล่านีเ้อาไว้ก่อน และถ้าจะมองให้ใกล้ตวัขึน้ ผม
คิดว่าเราสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อมูลมืดในองค์กรน้ี
ได้กับสรรพสิ่งต่างๆ (ขยะ) ที่เราเก็บไว้ในบ้านโดยไม่ใช้ 
ขยะหรือข้อมูลมืดเหล่าน้ีสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 2 
ประเภทหลัก

1. ขยะที่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจหามาเอง หลายครั้งที่
เรามักจะได้ของที่ต่างๆ มาโดยไม่ได้เป็นผู้ซื้อ บ่อยครั้ง
ท่ีสิง่ของเหล่านีก้จ็ะโดนน�าไปเกบ็ไว้ในห้องเกบ็ของและ
ส่วนใหญ่ก็จะโดนทิ้งไว้จนลืม และจะไม่มีประโยชน์ต่อ
ผู้ใดจนกระทัง้ได้ถกูน�าไปบริจาค ขยะเหล่าน้ีเทยีบได้กบั
ข้อมูลที่ได้ เป็นผลพลอยได้หรือผลทางอ้อมจากการท�า
ธุรกรรมต่างๆ เช่น ในการขายของออนไลน์ ข้อมูล IP 
location ของผู้ซือ้ ลกัษณะอปุกรณ์ทีใ่ช้สัง่ซือ้ ลกูค้าเข้า
มาจาก web link ไหน ข้อมูลเหล่านี้เป็นผลจากระบบ
อินเทอร์เน็ตซึ่งได้มาพร้ อมกับการท�าธุรกรรมซื้อขาย
ออนไลน์ ข้อมูลเหล่าน้ี กลายเป็นข้อมูลมืดที่จะเพิ่ม

ขนาดขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้ถูกน�ามาวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ

2. ขยะที่เกิดจากการหามาเองเพราะคิดว่าจะได้ใช้ 
ขยะเหล่าน้ีกลายเป็นขยะเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาใช้
บ้าง ใช้ไม่ทันบ้าง ลืมใช้บ้าง ลืมกินบ้าง พอนึกขึ้นมา
ได้ก็ของเหล่านีก้ห็มดประโยชน์เสยีแล้ว เช่น บางทเีรา
เหน็สินค้าบรโิภคลดราคา เรากเ็ลยซือ้มามากกว่าทีจ่ะ
บริโภคได้ภายใน เวลาที่เหมาะสม สินค้าเหล่านี้ถ้าไม่
ได้บรโิภคภายในเวลาท่ีเหมาะสมกจ็ะกลายเป็นของเสยี
และถ้าไม่ได้จัดการให้ถูกต้องก็อาจจะกลายเป็น 
มลภาวะได้อีกด้วย ชยะเหล่านี้เทียบได้กับข้อมูลที่หา
มาได้โดยตรงแต่ไม่ได้ท�าการประมวลใช้ อาจจะ
เนือ่งจากยงัไม่พร้อมหรอืจากการทีจ่�าเป็นต้องเกบ็ตาม
ข้อก�ากับต่างๆ แต่ไม่ได้มีการวางแผนที่จะน�ามา
ประมวลใช้ ตวัอย่างเช่น ข้อมลูความคดิเหน็ของลกูค้า
ที่เก็บไว้จ�านวนมากแต่ ไม่มีเครื่องมือที่จะน�ามา
วิเคราะห์อย่างจริงจัง หรือข้อมูลการโต้ตอบต่างๆ ที่
ผ่านอเีมล์ของบรษิทัทีต้่องจดัเกบ็ไว้ แต่ไม่เคยได้ถกู น�า
มาวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงต่างๆ ที่อาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร

ผลเสยีในด้านธรุกจิทีเ่กดิจากข้อมลูกลายเป็นข้อมลูมดื
หรือขยะเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงที่ควรจะมองข้าม โดยเฉพาะ
ในปัจจบัุนทีข้่อมูลมขีนาด ใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ อย่างรวดเรว็ 
ซึง่หมายความว่าเราจะมข้ีอมลูทีก่ลายไปเป็นข้อมลูมืด
มากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลจาก New York Times บอกว่า
มากกว่า 90% ของพลังงานที่ใช้ใน Data Center มา
จากการจัดเก็บข้อมูลมืดเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเหล่าน้ี
มค่ีาใช้จ่ายไม่น้อย บลอ็ก Datamation ชีไ้ว้ว่า ภายใน
ปี 2020 ค่าจดัเกบ็ข้อมลูมดืจะขึน้ไปได้ถงึ 891 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เลยทีเดียว 

ที่มา: http://as.nida.ac.th/gsas/article/dark-data-
ข้อมูลที่ถูกทอดทิ้ง/

สมัครเรียนต่อปริญญาโท-เอก คณะสถิติประยุกต์ 
(GSAS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
โทร : 02-727-3035-36  
LineOff i cial : AS&IT@NIDA
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02 727 3618
02 727 3617
FAX : 02 727 3595

www.nidapoll.nida.ac.th
nida_poll@nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โพลสาธารณะ (Public Poll) ธุรกิจโพล (Business Poll)

NIDA Poll
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สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
ขอเชิญร่วมแสดงคว�มยินดีแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� 

ประจำ�ปี 2559-2560

วันอังค�รที่ 30 มกร�คม 2561 
เวล� 14.30 น. 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษ� 
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

(พิธีซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561)
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.nida.ac.th/commencement
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