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Editor’s Talk

เริ่มเดือนเมษายนกันดวยอากาศรอนแรงแบบไมเกรงใจใคร แตทรูบิสสิเนสขอสงขาวเย็นฉ่ำอุรา

ดวยสาระความรูที่ไมตองออกไปหาที่ไหนใหเหน�อย ดวยการอัพเดทความรู ใหถึงโตะทำงานอยาง

เร�องราวของ Big Data ขอมูลมหาศาลที่องคกรจะหยิบจับอยางไรใหเปนประโยชนกับธุรกิจ

ตามติดมาดวยสาระนารูเกี่ยวกับสงกรานตแตละภาคกอนไปสนุกกับเทศกาล และอัพเดทกิจกรรม

ตางๆที่จัดขึ้นสำหรับลูกคาธุรกิจโดยเฉพาะ ใครใกลจังหวัดไหนไปรวมงานกันไดครับไมมีคาใชจาย

และอีกสารพันเนื้อหามากมายติดตามกันไดเลยครับ





Knowledge’s Society

BIG DATA

คำวา “Big Data” เกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการเฟ�องฟูของส�อสังคมออนไลน (Social Media)

ซึ่งนำขบวนมาโดยเฟสบุค (Facebook) อยางไรก็ตามคำวา “Big Data” นั้นมีอะไรมากกวา

การมีปริมาณขอมูลจำนวนมากตามช�อเรียก คำวา “Big Data” สามารถเช�อมโยงไปถึงระบบ

การประมวลผลขอมูลประเภทนี้ซึ่งคอนขางใหม และแตกตางจากเทคโนโลยีเดิมที่มีใชกันอยาง

แพรหลายในบานเรา 

Big Data คืออะไร

Big Data คือ ปริมาณขอมูลท่ีมีขนาดใหญมหาศาลเกินกวาขีดความสามารถในการประมวลผล

ของระบบฐานขอมูลธรรมดาจะรองรับได ปริมาณขอมูลที่มีขนาดใหญมากๆ จะมีอัตราการ

เพิ่มขึ้นของขอมูลเปนไปอยางรวดเร็วมาก และเปนรูปแบบที่ไมมีโครงสราง (Unstructured)

ซึ่งไมสามารถที่จะจัดการดวยเคร�องมือที่มีอยู หรือเคร�องมือแบบเดิมๆ ไดอีกตอไป  

ปจจุบันรูปแบบขอมูลตางๆ เปล่ียนไปจากเดิม จากรูปแบบขอความธรรมดา (Text) เร่ิมเปล่ียน

เปนรูปแบบไฟล Media มากข้ึน เชน ไฟลเพลง, ภาพยนตร คลิปวีดีโอ และอ�นๆ โดยอัตราการ

เพิ่มขึ้นของขอมูลนั้น เพิ่มขึ้นถึง 10 เทาทุกๆ 5 ป คิดเปน 85% ของขอมูลทั้งหมด 

ตัวอยางขอมูล Big Data 

• ขอมูลเครือขายสังคม (Social Networks) 

• ขอมูลการบริการทางเว็บ (Web Server Log) 

• ขอมูลจากอุปกรณตรวจตราการจราจร (Traffic Flow Sensors) 

• ขอมูลภาพถายดาวเทียม (Satellite Imagery) 

• ขอมูลดานการกระจายเสียง (Broadcast Audio Streams) 

• ขอมูลธุรกรรมทางธนาคาร (Banking Transaction) 

• ขอมูลดานการตลาดการเงิน (Financial Market Data) 

• ขอมูลการส�อสารจากโทรศัพทเคล�อนที่ (Telemetry from Automobiles) 

คลังสมบัติขอมูล สำหรับธุรกิจยุคใหม





คุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการของ Big Data คือ
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คือขอมูลมหาศาลขนาดใหญ

ขอมูลที่มีความหลากหลายทั้งที่เปนแบบโครงสราง 

หรือรูปแบบที่ไมแนนอน

ขอมูลที ่จะตองวิเคราะหเขาสู ระบบฐานขอมูล

อยางรวดเร็ว โดยใหความสำคัญกับขอมูลที่เปน

Real-time



ความจำเปนของ “Big Data” ตอธุรกิจ

การทำงานขององคกรตางๆ จะไดรับผลกระทบจากเทคโนโลยี Big Data ทำใหเกิดขอมูล

ที่มีปริมาณมหาศาล จากการใชเทคโนโลยีการส�อสารตางๆ ทำใหขอมูลมีอัตราการเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็วและตลอดเวลา

องคกรตาง ๆ สามารถนำขอมูลนั้นไปใช ใหเกิดประโยชนอยางมากมาย เชน

   สรางมูลคาทางธุรกิจ โดยนำขอมูลไปวิเคราะหเพ�อหาความตองการสินคา หรือการบริการ

   ในรูปแบบใหมๆ ใหตรงกับความตองการของผู ใช 

   นำขอมูลมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจ เปนการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันในตลาด 

   นำขอมูลมาชวยประเมินระยะเวลา ประเมินงบประมาณคาใชจายของการทำโครงการใหมๆ

   ให ใกลเคียงกับการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งชวยแกปญหาหรือปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น 

   ชวยในการวิเคราะหเพ�อนำไปวางแผนการตลาด แผนการสงเสริมการจัดจำหนาย การวาง

   แผนเชิงรุกของการทางานในอนาคต 

   ชวยทำใหผูบริโภคสามารถรูและเขาใจขอมูลสินคาและการบริการ ทำใหผูบริโภคมีทางเลือก

   ที่ดีที่สุด และทันตอเหตุการณ

ขอมูล Big data จะแตกตางกันในแงของการใหบริการทางธุรกิจ เชน

   ระบบ ATM (Automatic Teller Machine) ในธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน 

   ระบบ CDR (Call Detail Records) สำหรับธุรกิจโทรคมนาคม

   ระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) สำหรับธุรกิจทางดานอิเล็กทรอนิกส

   ระบบ Smart Metering สำหรับธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน (ไฟฟา น้ำประปา) เปนตน  

ความทาทายก็คือ ผูประกอบการจะสามารถหาประโยชนหรือคุณคาที่ซอนอยู ดวยวิธีการ

ประมวลผลขอมูลกลุมนี้ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงใด เพ�อรับรูสถานการณ

ปองกันปญหา แกปญหาใหทันทวงที นอกจากจะหวังผลในคุณคาของขอมูลที่ซอนอยูแลว

การประมวลผลตองมีความรวดเร็วต้ังแตระดับวันตอวัน ช่ัวโมงตอช่ัวโมง หรือวินาทีตอวินาที

เลยทีเดียว  

จะเห็นวาขอมูลมหาศาลขององคกรที่มีอยูสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางมากมายตาม

ลักษณะของประเภทธุรกิจ การเช�อมตอออนไลน และระบบการจัดเก็บขอมูลบนเทคโนโลยี

คราวน คอมพิวติ้ง จะเปนสวนสนับสนุนในการเก็บขอมูลของธุรกิจไดอยางปลอดภัย

เพ�อการนำไปใช ในอนาคตได



เสริมความแข็งแกรงขององคกร

ดวยอินเทอรเน็ตโซลูชั่นจาก ทรู  

เพราะโลกวันนี้ ใชความแข็งแกรงดานเทคโนโลยีการส�อสาร

เปนตัวช ี ้ว ัดความสำเร ็จขององคกร ทรู ผู นำช ีว ิต

Convergence Lifestyle ผูเช�อมโยงทุกกลุมสินคาบริการ

และโครงขายเขาไวดวยกันจนไดรับความไววางใจสูงสุด

จากลูกคาองคกรชั้นนำทุกรูปแบบ และทุกขนาด พรอมที่

จะใหบริการทางดานอินเทอรเน ็ตเพ�อตอบสนองทุก

ความตองการของธุรกิจคุณ ผานการใหบริการของ

ทรู อินเทอรเน็ต ผูนำดานบริการอินเทอรเน็ตและการส�อสาร

แบบครบวงจรระดับเวิลดคลาสของประเทศไทย ที่ผสาน

ความเปนผูนำใน 3 ดาน ไดแก สุดยอดเทคโนโลยีในการให

บริการอินเทอรเน็ตโครงขายที ่ ไดมาตรฐานสากล และ

การบริการระดับแนวหนา เพ�อสรางโอกาสและ ความสำเร็จ

ใหองคกรคุณกาวไปสูเปาหมายไดรวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

และศักยภาพเหนือคูแขง

ทำไมตองใช Internet Solution จากทรู

ทรู อินเทอรเน็ต หนึ่งในกลุมบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น

จำกัด (มหาชน) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตช้ันนำแบบครบ

วงจร (One Stop Service) มากวา 15 ป

มีบริการรองรับลูกคาองคกรทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจ

ทรู อินเทอรเน็ตเปนเจาของชองสัญญาณท่ีใหญท่ีสุดใน

ประเทศไทย มอบความสะดวกใหลูกคาองคกรดวยการ

แบงแยกชองสัญญาณออกจากลูกคาท่ัวไป

ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการท้ังกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

หัวเมืองใหญ

ใหบริการระดับเวิลดคลาส พรอมศูนยกลางการเก็บรักษา

ขอมูลและอุปกรณมาตรฐานระดับโลก (Co-Location

Service) จาก True IDC มาตรฐาน ISO 20000 

และ ISO 27001

มีทีม Service & Support ทำหนาท่ีตรวจสอบสัญญาณ

การใชงานอินเทอรเน็ตทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และ

สามารถติดตอไดทั้งทางโทรศัพท E-mail และ SMS
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Internet Solution for Business

อินเทอรเน็ตโซลูชั่น สําหรับธุรกิจ
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Internet Solution via Leased Line

for Enterprise 

บริการสำหรับธุรกิจองคกรขนาดใหญ ชวยใหการติดตอส�อสารรวมถึงการรับ-สงขอมูลเปนไปอยาง

ราบร�น ดวยเทคโนโลยีโครงขายความเร็วสูง สามารถเช�อมโยงและรับสงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลากหลายทั้งรูปแบบและความเร็ว พรอมความเสถียรและปลอดภัยในการรับสงขอมูลสูงดวยขนาด

ชองสัญญาณ (Bandwidth) มากถึง 10 Gbps. ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมธุรกิจ

โดยเฉพาะ สามารถเลือกขนาดชองสัญญาณไดหลากหลาย ตั้งแต 64 Kbps. ขึ้นไป พรอมรองรับ

แอพพลิเคชั่นตางๆ เพ�อใหการทำงานงายและสะดวกยิ่งขึ้น

รูปแบบการใหบริการสำหรับองคกรขนาดใหญ

Internet Solution via Leased Line for Enterprise – MPLS

Internet Solution via Leased Line for Enterprise - Ethernet Fiber

Internet Solution via Leased Line for Enterprise – DDN

คุณสมบัติ 

มีการแยกชองสัญญาณระหวางลูกคาองคกรและกลุมลูกคาทั่วไป

ไมจำกัดชั่วโมงการใชงาน และปริมาณการรับ-สงขอมูล

บริการ Fixed IP พรอมดวยบริการเสริม Mail Hosting 1 GB และ Web Hosting 1 GB

สามารถเลือกขนาดชองสัญญาณไดหลากหลาย

รับประกันการแกไขปญหา โดยทีมเทคนิคผูเชี่ยวชาญ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 4 ชั่วโมง

และในพื้นที่ตางจังหวัด 6 ชั่วโมง

Internet Solution via Leased Line

for Business & Small Business

การส�อสารดวยบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงบนโครงขายความเร็วสูงแบบแชรสปด* ที่สามารถรับ-สง

ขอมูลไดรวดเร็วกวาใคร รองรับรูปแบบการทำงานท่ีหลากหลายชวยใหองคกรของคุณใชแอพพลิเคช่ันตางๆ

ไดอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับองคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดวยคาใชจายท่ี

ประหยัดยิ่งขึ้น

รูปแบบการใหบริการสำหรับองคกรขนาดกลางและขนาดยอม

Internet Solution via Leased Line for Business – G.HDSL

Internet Solution via Leased Line for Business – Optical Fiber

Internet Solution via Leased Line for Small Business - ADSL

Internet Solution via Leased Line for Small Business – Cable Internet

คุณสมบัติ 

บริการ Fixed IP ตาม Package

สามารถเลือกขนาดชองสัญญาณไดตาม Package

รับประกันการแกไขปญหา โดยทีมเทคนิคผูเชี่ยวชาญ

บริการ Internet solution via LL for Business ภายใน 6 ชั่วโมง ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

และภายใน 8 ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ตางจังหวัด

บริการ Internet solution via LL for small Business ภายใน 12 ช่ัวโมง ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

และตางจังหวัด 

*หมายเหตุ บริการนี้เปนบริการแบบแชรสปด ดังนั้น ความเร็วที่ไดรับจึงขึ้นอยูกับจำนวนผู ใชบริการ ณ ขณะนั้น (Non-guaranteed speed)

Co�ee Cool

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่พนักงานขายที่ดูแลทาน หรือ โทร. 02-900-9100 E-mail: bts@truecorp.co.th





- ศูนยบริการลูกคาธุรกิจโทร 02 900 9100 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.)

  หรือ พนักงานขายที่ดูแลทาน
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วันสงกรานตกับประเพณีแตละภาค
หลายๆ คนเม�อนึกถึงวันสงกรานต สิ่งแรกที่มักจะนึกถึงคือการเลนสาดน้ำ

ปะแปง จนทำใหลืมไปวาประเพณีสงกรานตท่ีแทจริงแลวจะตองปฎิบัติตัวอยางไร

ซ่ึงในความเปนจริงวันสงกรานตถือเปนประเพณีวันข้ึนปใหมของคนไทยท่ีมีมา

ยาวนาน และยังมีความเช�อ และรูปแบบประเพณีที่แตกตางกันในแตละภาค

วันนี้เราจึงไดรวบรวมขอมูลพรอมแนะนำสถานที่จัดงานที่ ไดรับความนิยม

กันมาฝากครับ



ภาคใต

ภาคเหนือ

ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต : “วันสงเจาเมืองเกา”

เริ่มวันที่ 13 เม.ย. จะมีการทำพิธีสะเดาะเคราะห

สิ่งไมดีออก    

สวนวันที่ 14 เม.ย."วันวาง" ตองวางเวนจาก

การทำการงานทุกชนิด และไปทำบุญตักบาตรที่วัด

และสรงน้ำพระพุทธรูป

และวันสุดทาย15 เม.ย."วันรับเจาเมืองใหม”

จะทำพิธีตอนรับเทวดาองค ใหมดวยการแตงองค

ทรงเคร�องอยางสวยงามสงทายสงกรานตประเพณี

สงกรานต

สถานที่จัดงานที่ ไดรับความนิยม:

งานหาดใหญมิดไนทสงกรานต

บริเวณ สี่แยกโอเดี่ยน จ. สงขลา

ภาคเหนือ : “ประเพณีปใหมเมือง”

วันที่ 13 เม.ย. จะมีการจุดประทัดในชวงเชา กับความเช�อที่วา

จะขับไลส่ิงไมดีในปกอนใหพนไป และในชวงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ 

วันที่ 14 เม.ย. เรียกกันวา “วันเนา หรือ วันเนา” เปนวันที่หาม

วารายผูอ�น ไมเชนนั้นจะทำใหโชครายไปตลอดทั้งป

วันที่ 15 เม.ย. "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" เปนวันที่

ชาวบานต�นแตเชาเพ�อไปทำบุญตักบาตร ฟงธรรม และรดน้ำดำหัว

ผูใหญในชวงบาย

วันท่ี 16 เม.ย. "วันปากป"  นิยมไปรดน้ำเจาอาวาสเพ�อขอขมา

ในวันท่ี 17 เม.ย. "วันปากเดือน"  ถือเปนวันสุดทายของเทศกาล

ชาวบานจะทำการปดตัว เพ�อสงเคราะหตาง ๆ ออกไป

สถานที่จัดงานที่ ไดรับความนิยม:

งานประเพณีสะรีปใหมเมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

"บุญเดือนหา" หรือ

"ตรุษสงกรานต"  

ประเพณีพื้นบานของภาคอีสานจะคอนขาง

เรียบงาย สวนใหญเนนการอยูกับครอบครัว

แตจะมีกิจกรรมตามแหลงทองเที่ยวตางๆ

โดยชาวอีสานจะถือฤกษ ในวันขึ ้น 15 ค่ำ

เดือน 5 เวลาบาย 3 โมง เปนเวลาเริ่มงาน

ประเพณีสงกรานต และนิยมฉลองตอเน�องไป

7 วัน บางแหงถึง 15 วัน

สถานที่จัดงานที่ ไดรับความนิยม:

เทศกาลดอกคูน - เสียงแคน และถนนขาว-

เหนียว จ. ขอนแกน

ภาคกลาง : “วันมหาสงกรานต”

ระหวางวันที ่ 13-15 เม.ย. ประชาชนจะ

ประกอบพิธีทางศาสนา มีการทำบุญตักบาตร

ปลอยนก ปลอยปลา การกรวดน้ำอุทิศสวน

กุศลใหแกญาติผู ลวงลับ การสรงน้ำพระ

การขนทราย เขาวัด กอพระเจดียทราย

สถานที่จัดงานที่ ไดรับความนิยม:

เย็นทั่วหลา มหาสงกรานต กทม. เปนการ

จำลองกิจกรรมสงกรานตทั้ง 4 ภาค



1. ทรูอินเทอรเน็ตเปนเจาของชองสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ ใหญที่สุดในประเทศไทย

2. ลูกคาองคกรสะดวกกวาเพราะแยกชองสัญญาณออกจากลูกคาทั่วไป

3. รองรับความตองการองคกรทุกขนาด ตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ

4. ถูกทุกขอ

ตอนรับสงกรานตสุดชุมฉ่ำ

ทรูบิสิเนสชวนมาตอบคำถามลุนรับรางวัลใหช�นใจ

“ ขอใดคือเหตุผลที่องคกรธุรกิจนิยมใชบริการ อินเทอรเน็ตโซลูชั่นจาก ทรู ” 

เง�อนไขการรวมสนุก

1. กด Like เปนแฟนเพจทรูบิสิเนส Facebook.com/trueforbusiness

2. ตอบคำถามใตภาพกิจกรรมนี้

3. กด Like และ กด Share ภาพกิจกรรมนี้ของทรูบิสิเนส (ตั้งคาใหเปนสาธารณะ)

4. แจงขอความใน Inbox ของทรูบิสิเนส วาทานได Like&Share แลว

5. ทรูบิสิเนส จะทำการสุมผูโชคดีเพ�อรับบัตร True Coffee มูลคา 300 บาท จำนวน 5 รางวัล

   และจะประกาศผลใหทราบทาง Facebook ในวันที่ 25 เมษายน 2557 
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ทรูบิสิเนสสงผูเชี่ยวชาญแชรความรู และประสบการณ ในการบริหารจัดการดานไอที

แกผูประกอบการรุนใหมชาวโคราช

ทรูบิสิเนสจับมือหอการคาจังหวัดนครราชสีมา จัดงานสัมมนาครั้งใหญเตรียมรับ AEC

News & Activities’s Society

ทานใดที่สนใจกิจกรรมดีๆ เพ�อธุรกิจแบบนี้

สามารถติดตามไดในฉบับ หรือที่ http://truecorp.co.th/truebusiness หรือติดตอเจาหนาที่ฝายขายที่ดูแลทาน

ทรูบิสิเนสรวมเปนสวนหนึ่งในความสำเร็จของผูประกอบการชาวโคราช

สงผูเชี่ยวชาญดานไอซีทีโซลูชั่นเพ�อธุรกิจ คุณขรรคชัย พัฒนพันธชัย

Executive product manager, Business ICT Solutions

ขึ ้นแชรประสบการณ และแบงปนเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจในหัวขอ

"ทางลัดสูความสำเร็จ ดวยการบริหารจัดการดานไอที" ในงานอบรม

สัมมนาโครงการพัฒนาผูประกอบการรุ นใหม หรือ Yes 4 โดย

หอการคาจังหวัดนครราชสีมา ณ หอการคา จังหวัดนครราชสีมา

เม�อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ผานมาพรอมรวมออกบูทใหคำแนะนำ

ผูประกอบการอยางใกลชิดอีกดวย

หอการคาจังหวัดนครราชสีมา ลงนามความรวมมือเปนพันธมิตร

รวมกับหนวยงาน ทรูบิสิเนส บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)

พรอมเปดฉากงานแรกดวยการจัดสัมมนาใหญ ในช�องานสัมมนา

“เปลี่ยนกลยุทธธุรกิจภาคอีสาน เพ�อกาวทันสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)” แกผูประกอบการเจาของธุรกิจสมาชิกหอการคา

เพ่ิมศักยภาพการดำเนินธุรกิจใหพิชิตการแขงขันในตลาดเสรีในอนาคต

2015 เนนมอบความรู ประสบการณจากนักวิชาการ และนักธุรกิจช�อดัง

ท่ีประสบความสำเร็จในธุรกิจ พรอมแชรประสบการณจริงในการใชงาน

ICT Solutions ที่จะชวยเพิ่มรายได ลดคาใชจาย ทำงานสบายแก

ธุรกิจโคราช ณ โรงแรม ดุสิต ปร้ินเซส เม�อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557

ที่ผานมา ถือวาประสบผลสำเร็จกับเจาของธุรกิจที่มารวมงานกัน

ลนหลามเลยทีเดียว ธุรกิจแถบอีสานลาง มั่นใจสดใสแนนอน
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ทุกเทคโนโลยี เปนเร�องงายสำหรับธุรกิจ


