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Abstract

This article is aimed to study the proper method to store
and analyze the data of illness that gathers the
information of service provided by The Ministry of Public
Health in a Big Data architecture and the process of
using the set of healthcare data to compile with
2 compilation techniques. This is to promote the
knowledge and understanding the different of big data
technology (Hadoop MapReduce) and the relation
database (MySQL) by using experimental research,
studying the different between the groups of
Mathematics data compilation with different storage
architecture and retrieval methods. Testing the set of
data of healthcare data with increasing large size and
implement the set of questionnaire for the report of
illness from 2014, sourcing from 2 reports from the
cause of illness as the tool to find the performance
of file compilation and query time. Performance
evaluation with an analysis of the time by using

t-Test tested the hypothesis that given the results
of data query when there is a comparison between
large data echnologies and relational databases
vary significantly that the = 0.05 and assessing
the accuracy and precision of results retrieval by
percentage. The test results showed that the efficiency
of Hadoop and MapReduce use more time to
process. Results of the analysis were the P-Value = 0.17
rather than the 0.05 alpha result of the retrieval
is not significantly different statistically. This not accept
hypothesis predicted in advance. And the retrieval
results are accurate synchronization of all data
sets 100%.
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การเปรียบเทียบการค้นคืนข้อมูลบนเทคโนโลยีขอ้ มูลขนาดใหญ่กบั ระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ กรณีศึกษาตัวอย่างชุดข้อมูลบริการสุขภาพ
รชต ทิมาสรวิชกิจ1, วรรษา เปาอินทร์2, วรพล พงษ์เพ็ชร1
1

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสม
ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการให้บริการสุขภาพทีร่ วบรวม
โดยกระทรวงสาธารณสุขบนสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในความแตกต่างของ
เทคโนโลยี ร ะหว่ า งเทคโนโลยี ข ้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ฮ าดู ป และ
แมพรีดวิ กับระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มายเอสคิวแอล
ทีม่ หี ลักการทางคณิตศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน และมีสถาปัตยกรรม
การจัดการข้อมูลทีไ่ ม่เหมือนกัน และรูปแบบวิธกี ารเรียกใช้งาน
การค้นคืนทีต่ า่ งกัน ด้วยขัน้ ตอนวิธกี ารใช้ชดุ ข้อมูลบริการสุขภาพ
น�ำมาประมวลผลร่วมกับเทคนิควิธีการประมวลผลแบบขนาน
แมพรีดวิ และภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเอสคิวแอล โดยใช้วธิ ี
วิจยั เชิงทดลองน�ำมาศึกษาความแตกต่าง ทดสอบด้วยชุดข้อมูล
บริการสุขภาพทีม่ ขี นาดระเบียนเพิม่ ขึน้ เป็นล�ำดับ และสร้างชุด
แบบสอบถามขึ้นจากรายงานสรุปการเจ็บป่วย พ.ศ.2557
จ�ำนวน 2 รายงาน เป็นเครือ่ งมือทีน่ ำ� มาใช้หาประสิทธิภาพ
ของเวลาในการประมวลผลการค้นคืนข้อมูล ประเมินประสิทธิภาพ

บทน�ำ

กระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายให้ ด� ำ เนิ น การจั ด เก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข และการแพทย์
เข้าไว้ดว้ ยกันโดยมีกรอบแนวคิด “เครือข่ายบริการทีไ่ ร้รอยต่อ”
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงระดับบริการปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และ
เกิดการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัดอย่างมีคณ
ุ ภาพ และให้ดำ� เนิน
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการจากทุกหน่วยบริการ
สาธารณสุขเข้าไว้ด้วยกัน1 ในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์
ผู้นิพนธป์ระสานงาน: รชต ทิมาสรวิชกิจ, สาขาเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ แ ละการสื่ อ สาร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่ น
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2954-7300;
E-mail address: timasorn@hotmail.com)

ด้วยการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางด้านเวลาโดยใช้สถิติ t-Test
น�ำมาทดสอบสมมติฐานทีค่ าดการณ์วา่ ผลลัพธ์ของเวลาการค้นคืน
ข้อมูลเมือ่ มีการเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีขอ้ มูลขนาดใหญ่
กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แตกต่างกัน ก�ำหนดค่านัยส�ำคัญ
ที่ = 0.05 และการประเมินผลลัพธ์ความถูกต้องและแม่นย�ำ
การค้นคืนด้วยค่าสถิตริ อ้ ยละ ผลการทดสอบพบว่าประสิทธิภาพ
ความเร็วฮาดูปและแมพรีดวิ ใช้เวลาในการประมวลผลมากกว่า
และ ผลการวิเคราะห์สถิตวิ จิ ยั ทีไ่ ด้ P-Value = 0.17 มากกว่า
ค่าแอลฟ่า 0.05 ผลของเวลาจึงไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
แต่มผี ลลัพธ์ถกู ต้องแม่นย�ำตรงกัน 100%
ค�ำส�ำคัญ: ข้อมูลขนาดใหญ่, ระบบบริการสุขภาพ, การประมวล
ผลแบบขนาน, ฮาดูป, แมพรีดิว
วันที่รับต้นฉบับ 12 กันยายน 2559; วันที่ตอบรับ 25
พฤศจิกายน 2559

และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ใช้แฟ้มโครงสร้าง
มาตรฐานในการจัดเก็บ 43 และ 7 แฟ้มมาตรฐาน ข้อมูล
ถู ก จั ด เก็ บ ไว้ ใ นเซิ ร ์ ฟ เวอร์ แ ต่ ล ะเดื อ นมี ข ้ อ มู ล เพิ่ ม มากขึ้ น
ขนาดใหญ่ขึ้น
ปัญหาส�ำคัญคือเวลาที่ใช้ในการประมวลผลเพื่อเปรียบ
เทียบสถิติหรืองานเวชสถิติหรืองานวิเคราะห์ทางการแพทย์
ในแต่ละงานต้องใช้เวลาในการประมวลผลยาวนาน ระบบ
ย่อมไม่สามารถสร้างสารสนเทศได้ทันเวลาตามความต้องการ
หากมีสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ทันตามต้องการ ถูกต้อง
ทันสมัยและข้อมูลที่น�ำมากลั่นกรองให้ผู้บริหารต้องมีคุณภาพ
ด้วย2 สารสนเทศเป็นส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้บริหารระดับสูง
ตัดสินใจได้ถกู ต้อง ในปัจจุบนั เทคโนโลยีระบบการจัดเก็บแบบ
กระจายและการประมวลผลแบบขนานทีม่ ใี นระบบนิเวศข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Ecosystem) จะสามารถน�ำมาประมวล
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ผลข้อมูลขนาดใหญ่จากคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
ที่มีการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้หรือไม่
เพือ่ ท�ำความเข้าใจและรูเ้ ชิงลึกในเทคโนโลยีขอ้ มูลขนาดใหญ่
มากขึน้ งานวิจยั นีใ้ ช้วธิ วี จิ ยั เชิงทดลอง ก�ำหนดขัน้ ตอนการวิจยั
เป็นแบบแผนการทดลองจริง มีการเก็บผลการทดลองสามครัง้
เพื่อท�ำการหาค่าเฉลี่ย และมีการวิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยสถิติ
วิจัย ทดสอบด้วยชุดข้อมูลบริการสุขภาพ ใช้วิธีคัดเลือกการ
สุ่มข้อมูลตัวอย่างด้วยเทคนิควิธีแบบเฉพาะเจาะจงโดยอาศัย
การตัดสินใจของผูเ้ ชีย่ วชาญระบบข้อมูลสุขภาพ3 คัดเลือกแฟ้ม
ผู ้ ป ่ ว ยนอก (OPD) 4 เป็ น ข้ อ มู ล ชุ ด ตั ว อย่ า งและก� ำ หนด
ชุดแบบสอบถามข้อมูลที่ใช้เป็นโจทย์น�ำมาจากหนังสือสรุป
รายงานการเจ็บป่วย พ.ศ.25575 รายงานผูป้ ว่ ยนอก 2 รายงาน
ถูกน�ำมาใช้ทดลองการค้นคืนข้อมูลด้วยภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเอสคิวแอลเพือ่ เปรียบเทียบกับโปรแกรมประมวลผล
การค้นคืนแบบขนานด้วยเทคนิคแมพรีดวิ ทีม่ กี ารจัดเก็บข้อมูล
แบบกระจายด้วยฮาดูป ก�ำหนดให้มีขนาดระเบียนเพิ่มขึ้น
ตามล�ำดับโดยใช้วธิ กี ารเลือกสุม่ ข้อมูลแบบโควตา เป็นการสุม่
อย่างง่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามจ�ำ นวนที่ก�ำหนดดังนี้
ห้าแสน,หนึง่ ล้าน,ห้าล้าน และสิบล้านระเบียนตามล�ำดับ มีการ
วิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยสถิตวิ จิ ยั โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาประกอบ
ด้วยค่าเฉลีย่ เลขคณิต, ร้อยละ, รูปตารางและการแสดงผลด้วย
กราฟหรือแผนภูมิ6 และใช้สถิติเชิงอนุมานพิสูจน์ค�ำตอบจาก
สมมติฐานทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้ลว่ งหน้าด้วยสถิตวิ จิ ยั t-Test7 กับ
ผลการทดลองด้านความเร็วในการค้นคืน และท�ำการอภิปรายผล

กรอบการท� ำ งานหรื อ แพลตฟอร์ ม ฮาดู ป (Hadoop)
เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบกระจาย ฮาดูปพัฒนามาจนถึงปัจจุบันในเวอร์ชั่น
2.6.2 มีขั้นตอนการท�ำงานโดยการแบ่งไฟล์ออกมาเป็นไฟล์
ย่อยๆ หรือบล็อกข้อมูล (Data Block) และมี Name Node
(Master) ท�ำหน้าที่ระบุต�ำแหน่งเก็บ และมี Data Node
(Slave) กระจายไปเก็บในเครื่องอื่นๆ และมี YARN (Yet
Another Resource Negotiator) ควบคุมจัดการทรัพยากร
และใช้การประมวลผลแบบขนานแมพรีดวิ ปัจจุบนั เป็นเวอร์ชนั่
2 (MRV2)13 แมพรีดวิ จึงเป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมความ
ต้ อ งการข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งการค้ น คื น ผ่ า นการจั บ คู ่ Key/Value
ที่ก�ำหนดไว้14 YARN Resource Manager ท�ำหน้าที่ควบคุม
คลัสเตอร์ คอยบริหารตารางงานของ Job Tracker หรือ
JobHistoryServer ทีส่ ง่ ไปยัง Node Manager (Slave) มี YARN
(Slave)
YARN Node
YARN Application
NodeมีManager
และManager
YARN และ
Application
Master ท�ำMaster
หน้าที่
ทาหน้
า
ที
่
ค
วบคุ
ม
การท
างานของแมพรี
ด
ิ
ว
ภายในคลั
ส
เตอร์
การจั
ควบคุมการท�ำงานของแมพรีดิวภายในคลัสเตอร์ การจัดดการ
การ
ทรัทรั
พยากรและการจั
ดเก็บดและประมวลผล
YARN/MRV2
แบบใหม่
น้ ี
พยากรและการจั
เก็บและประมวลผล
YARN/MRV2
แบบ
จะกระท
ละเครื
่ องคอมพิ
วเตอร์
เพื่อลดปริ
มาณการประมวลผล
ใหม่นาในแต่
ี้จะกระท�
ำในแต่
ละเครื
่องคอมพิ
วเตอร์
เพื่อลดปริมาณ
15
ภายในเครื
อข่ายลง [15] ตามภาพที
การประมวลผลภายในเครื
อข่า่ 1ยลง ตามภาพที่ 1
Hadoop Core
Components

HDFS
(Data Storage)
Name Node [Master]
Data Node [Slave]

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยฐานข้ อ มู ล คื อ
การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
ช่ ว ยในการจั ด การควบคุ ม การท� ำ งานของฐานข้ อ มู ล [8]
เป็นข้อมูลทีม่ โี ครงสร้างตาราง และได้รบั การออกแบบลดขนาด
ความซ�้ ำ ซ้ อ น ข้ อ มู ล มี ก ารจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์
คือข้อมูลในรูปของแถวและคอลัมน์ ที่ถูกจัดเก็บในตาราง
ทีก่ ำ� หนดให้ตารางหนึง่ สัมพันธ์กบั ตารางหนึง่ ด้วยรีเลชัน่ โดยมี
โครงสร้างมาตรฐานและใช้หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เซต
พีชคณิตเชิงสัมพันธ์และแคลคูลสั เชิงสัมพันธ์ทนี่ ำ� มาใช้จดั การ
ความสัมพันธ์กบั ข้อมูล [9] และยังมีคณ
ุ สมบัตทิ รานแซคชัน่
ACID [10] ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นยิ มใช้ภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้างเอสคิวแอล เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่
สามารถใช้ ง านร่ ว มกั บ ฐานข้ อ มู ล ด้ ว ยชุ ด ค� ำ สั่ ง มาตรฐาน
เพิม่ ,แก้ไข,ปรับปรุง,ลบข้อมูล ในการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ยงั
มีระบบปรับปรุงประสิทธิภาพการสอบถามข้อมูล 3 ขัน้ ตอนดังนี้
1) Parsing 2) Query Optimization 3) Query Evaluation [11]
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คือการเขียนโปรแกรมมีอลั กอริ ทึมเพื่อควบคุมการทางานการอ่าน,
เขียน, ลบและแก้ไขแทนการจัดการข้อมูลรู ปแบบดั้งเดิ มที่ มีการใช้
Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 134-145, 2016
ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง SQL ในการจัดการ [19]
(2).การประมวลผล (Processing) เทคโนโลยีการประมวลผล
ข้อมูลในเทคโนโลยีบิ๊กดาต้ามีหลากหลายรู ปแบบเช่นกัน โดยจาแนก
ออกเป็ น 6 ประเภทดังนี้ (a) SQL ยังคงใช้รูปแบบภาษาสอบถามเชิง
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ข้อมูลขนาดใ
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Oriented)18 (d) แบบกราฟ (Graph Database) ซึ่งการ
จัดเก็บทัง้ ' 4 ประเภทนีเ้ ป็นลักษณะ NoSQL คือการเขียน
โปรแกรมมีอลั กอริทมึ เพือ่ ควบคุมการท�ำงานการอ่าน, เขียน,
ลบและแก้ไข แทนการจัดการข้อมูลรูปแบบดั้งเดิมที่มีการใช้
ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง SQL ในการจัดการ19
(2). การประมวลผล (Processing) เทคโนโลยีการประมวล
ผลข้อมูลในเทคโนโลยีบิ๊กดาต้ามีหลากหลายรูปแบบเช่นกัน
โดยจ�ำแนกออกเป็น 6 ประเภทดังนี้ (a) SQL ยังคงใช้รปู แบบ
ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างในการจัดการข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์
ใช้งานร่วมกับการจัดเก็บแบบ HDFS เช่น Hive, Impala หรือ
Tajo (b) Key-Value มีลักษณะของการประมวลผลด้วย
โปรแกรมมีการเขียนอัลกอริทมึ ภาษาต่างๆ คอยควบคุมสัง่ การ
เช่น Java ใช้งานร่วมกับแมพรีดวิ 20 (c) NoSQL เป็นลักษณะ
ของการประมวลผลด้วยการเขียนอัลกอริทมึ ด้วยโปรแกรมภาษา
ต่างๆ คอยควบคุมสัง่ การ เช่น JSON ใช้งานร่วมกับ MongoDB
หรือด้วยภาษา Scala, Python ใช้งานร่วมกับ Spark (d)
NewSQL เป็นลักษณะของการประมวลผลด้วย SQL แต่นำ�
NoSQL มาเป็นฐานข้อมูลเพือ่ การขยายข้อมูลในลักษณะแนว
นอน และในการประมวลผลยังมีการน�ำหน่วยความจ�ำส�ำรองมา
ใช้งานร่วมกับการประมวลผล (In Memory) เช่น VoltDB21 (e)
MPP (Massively Parallel Processing) เป็นการประมวลผล
แบบคูข่ นานใช้หน่วยประมวลผล CPU ร่วมกันหลายตัว เช่น
Exadata, Greenplumn (f) Graph Processing เป็นลักษณะ
การประมวลผลแบบกราฟบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย
ทฤษฏี ก ราฟ เช่ น Neo4j 22,23 ทั้ ง นี้ ก ารประมวลผล
ทั้ง 6 แบบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการใช้งานประมวลผล
กับชุดของข้อมูลขนาดเทราไบต์และเพตาไบต์24
ในยุคข้อมูลขนาดใหญ่กรอบการท�ำงานฮาดูปและแมพรีดวิ
เป็นโปรแกรมที่สามารถรองรับได้กับระบบปฏิบัติการหลาย
ระบบ ท�ำให้สามารถน�ำมาศึกษาได้ง่าย25 ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา
ลั ก ษณะรู ป แบบวิ ธี ก ารใช้ ง าน และฮาดู ป และแมพรี ดิ ว
ยังได้รับความนิยมน�ำมาใช้ในวงการการศึกษาวิจัยทั้งภาค
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ อย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนา
ให้ระบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น26 ผู้วิจัยขอแบ่งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อง่ายและสะดวกต่อการพิจารณ์
ดังนี้
1) กลุม่ น�ำเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น แนะน�ำวิธีการปรับปรุงกระบวนการ
ภายในโปรแกรม จะท�ำให้เข้าใจการเขียนโปรแกรมมากขึน้ และ
การก�ำหนดค่าเริม่ ต้นขนาดของไฟล์ขอ้ มูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจั ด เก็ บ และเรี ย กใช้ ง านในกลุ ่ ม คลั ส เตอร์ ข นาดเล็ ก
การน� ำ ฮาดู ป และแมพรี ดิ ว มาประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการใน 2 ขัน้ ตอนแมพและ

รี ดิ ว และการทดลองปรั บ ปรุ ง ฮาดู ป และแมพรี ดิ ว ในการ
ใช้ ป ระมวลผลชุ ด ข้ อ มู ล รู ป แบบต่ า งๆ และน� ำ แมพรี ดิ ว
มาสร้ า งการเชื่ อ มโยงระหว่ า งฐานข้ อ มู ล เอกสารด้ ว ย
MongoDB 27,28,29
2) กลุ ่ ม ประเมิ น ผลเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น
ใช้เทคโนโลยีขอ้ มูลขนาดใหญ่ทำ� การเปรียบเทียบเชิงทดลองกับ
กลุม่ ฐานข้อมูลแบบดัง้ เดิมหรือเปรียบเทียบกันในกลุม่ ฐานข้อมูล
รูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น ใช้ NoSQL เปรียบเทียบกับ RDBMS
ด้านการเขียน,อ่าน,แก้ไขและลบข้อมูล ทัง้ แบบเครือ่ งเดียวและ
แบบหลายเครือ่ ง หรือ NoSQL เปรียบเทียบกับ SQL แบบเชิง
สาเหตุดา้ นความแตกต่างของโครงสร้างและรูปแบบการจัดการ
หรือ NoSQL เปรียบเทียบเชิงทดลองกับ NewSQL ในด้าน
การน�ำเข้า,อ่าน,เขียนและค้นหาบนคอมพิวเตอร์กลุ่มเมฆเน้น
ด้านโปรแกรมบนกลุ่มเครือข่ายสังคม หรือ Graph DB
เปรียบเทียบเชิงทดลองกับ RDBMS ในด้านการค้นหาตามขนาด
ของตั ว อั ก ษรและขนาดข้ อ มู ล หรื อ แมพรี ดิ ว เปรี ย บเที ย บ
เชิงทดลองกับ HiveQL และ RDBMS ด้านการเขียนข้อมูล
ด้วยข้อมูลขนาด 200MB-10GB ทั้งแบบเครื่องเดียวและ
แบบหลายเครือ่ ง
สรุ ป งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ จุ ด ประสงค์
งานวิจยั นีด้ งั นี้ (1) การทดสอบฮาดูปแมพรีดวิ ด้วยการใช้ขอ้ มูล
ขนาดเล็กในการอ่านและเขียนข้อมูลขนาด 512MB, 2GB,
4GB และใช้ขนาดบล็อกข้อมูลที่ 64MB และ 128MB พบว่า
ในกลุ่มข้อมูลขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพมากหากใช้บล็อก
ข้อมูล 64MB และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 28.6% เมื่ออ่าน
ข้อมูลขนาด 512MB และเมือ่ อ่านข้อมูลขนาด 4GB ที่ 25.3%
(2) การเขียนแมพรีดวิ เชือ่ มคอลเลคชัน่ ฐานข้อมูล MongoDB
การเชือ่ มหรือ Join ข้อมูลแบบเอกสารด้วยข้อมูลนักเรียนและ
ที่ปรึกษาเพื่อใช้เชื่อมความสัมพันธ์ พบว่าการด�ำเนินการ
สามารถเชื่อมข้อมูลได้และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อก�ำหนด
ให้ท�ำการกรองข้อมูลที่ต้องการเชื่อมไว้ล่วงหน้า ใช้เวลาเพียง
23 วินาที (3) งานวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพการค้นคืน
ด้วยแมพรีดวิ ด้วยหลักการเชือ่ มความสัมพันธ์และท�ำ Query Plan
เพื่อให้เผยขั้นตอนการเชือ่ มในขั้นตอนทีด่ ที ี่สดุ และท�ำการค้น
คืนด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างที่จ�ำนวน 4, 6, 8 เครื่อง
ด้ ว ยข้ อ มู ล อั น ดั บ เข้ า ดู เ ว็ บ ไซต์ โดยทดลองกั บ 2 กลุ ่ ม
กลุ ่ ม ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพได้ ผ ลความเร็ ว ดี ขึ้ น เมื่ อ ใช้
8 เครื่อง แต่จะใช้เวลามากกว่ากลุ่มข้อมูลที่ไม่มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เมือ่ อัลกอริทมึ สัง่ เพิม่ ข้อมูลทีร่ ะดับ 7-8 รอบ 30
(4) งานวิ จั ย การปรั บ ปรุ ง อั ล กอริ ทึ ม แมพรี ดิ ว เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เช่น การเชื่อม,การจัดเรียง,การจัดกลุ่มด้วย
ข้อมูลหลายรูปแบบ ผลรวมการประมวลผลใช้เวลา 9 พันวินาที
หรือ 2 ชัว่ โมงครึง่ ทีข่ อ้ มูลขนาด 500GB ด้วยข้อมูลทีก่ ำ� หนด
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สมมุตขิ น้ึ (Synthetic Data)31 (5) งานวิจยั ทีใ่ ช้แมพรีดวิ , ไฮฟ์
และมายเอสคิวแอลท�ำการทดสอบด้วยข้อมูลการช�ำระเงินของ
ลูกค้าในธุรกิจขนาดเล็ก มีข้อมูลลูกค้าตั้งแต่ 500-20,000
บัญชี มีขนาดข้อมูลตั้งแต่ 235MB-9GB กับเครื่องจ�ำนวน
1-4 เครื่อง ผลสรุปว่ามายเอสคิวแอลจะใช้เวลามากกว่า
แมพรีดิวและไฮฟ์ที่ขนาดข้อมูล 1 หมื่นบัญชี หรือ 5GB
ใช้ เ วลา 25 นาที แมพรี ดิ ว จะใช้ เ วลาน้ อ ยที่ สุ ด ในการ
ประมวลผลทัง้ 1-4 เครือ่ ง ใช้เวลาโดยประมาณ 80-90 วินาที
ในทุกชุดข้อมูลทดสอบ โปรแกรมแมพรีดิวมีประสิทธิภาพ
สม�่ำเสมอและดีที่สุด32
สรุปการศึกษาในทุกงานวิจัยมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
คือ เพื่อหาความเหมาะสมและรูปแบบการใช้งาน ที่สามารถ
น�ำมาใช้กับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และเพื่อค้นหาแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการท�ำงานบนเทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่ ซึง่ ได้ผลการเปรียบเทียบทีใ่ ห้ผลไปในทิศทางเดียวกันคือ
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพด้านความเร็ว
เมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น
แต่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ ผู้วิจัยยังไม่พบงานใดท�ำการ
ประเมินผลความแม่นย�ำถูกต้องของผลลัพธ์ข้อมูล งานวิจัยนี้
จึงขอน�ำเสนอ การประเมินประสิทธิภาพด้านความเร็วร่วมกับ
การประเมินผลความถูกต้องของผลลัพธ์ ด้วยการประมวลผล
ชุดข้อมูลที่มีการขยายตัวของข้อมูลอย่างเป็นล�ำดับ เพื่อหา
จุดตัดของกราฟด้านผลความเร็ว และผลลัพธ์ทถี่ กู ต้องตรงกัน
ทุกชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง

2. สุ่มคัดเลือกข้อมูลชุดทดสอบตามกลุ่มที่กำ�หนด
สุม่ คัดเลือกข้อมูลชุดทดสอบตามกลุม่ ทีก่ ำ�หนดแบบโควต้า
ใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ฟังก์ชั่น
Rand() ในระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล แบ่งข้อมูลชุด
ทดสอบออกเป็น 4 ชุด และทำ�การนำ�ออกเป็นรูปเท็กซ์ไฟล์
ตามจำ�นวนชุดข้อมูลเพื่อเตรียมนำ�เข้าในระบบการจัดเก็บ
แบบกระจายฮาดูป

วิธีด�ำเนินงานวิจัย

4. ทดสอบการประมวลผลด้วยชุดแบบสอบถาม
นำ�รายงานในข้อ 3 สร้างเป็นชุดแบบสอบถามด้วยรูปแบบ
ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเอสคิวแอล ทำ�การประมวลผล
กับชุดข้อมูลทดสอบในข้อที่ 2 จำ�นวน 3 ครั้งต่อ 1 รายงาน
ต่อ 1 ชุดข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และสร้างชุด
แบบสอบถามด้วยการเขียนโปรแกรมแมพรีดิวใช้ทดสอบกับ
ไฟล์ ข้ อ มู ล ชุ ด ทดสอบที่ จั ด เก็ บ อยู่ ใ นรู ป แบบเท็ ก ซ์ ไ ฟล์
นำ�เข้าในโปรแกรมฮาดูปจัดเก็บแบบกระจาย HDFS ทำ�การ
ประมวลผลจำ�นวน 3 ครั้งต่อ 1 ชุดข้อมูล

ตารางที่ 1 ข้อมูลชุดทดสอบที่ถูกคัดเลือก

5. บันทึกผลจากการประมวลผล
เก็บบันทึกผลการทดลองมี 2 กลุม่ คือ กลุม่ (1) การประมวลผล
ด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเอสคิวแอล ทำ�การบันทึกผล
จากการทดลองประมวลผลตามกำ�หนดข้อ 4 ทุกครัง้ จะทำ�การ
คืนค่าหน่วยความจำ�สำ�รองใหม่ กลุ่ม (2) การประมวลผล
ด้วยเทคนิคแมพรีดิว บันทึกผลการทดลองประมวลผลตาม
กำ�หนดข้อ 4 และกำ�หนดให้มีสูตรการบันทึกผลการทดลอง
ดังนี้

1. เตรียมข้อมูลชุดทดสอบ
ชุดข้อมูลทดสอบเป็นข้อมูลบริการสุขภาพที่เก็บรวบรวบ
ข้อมูลโดยกระทรวงสาธารณสุขด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครื่อง
แม่ข่ายระดับจังหวัด การคัดเลือกข้อมูลเป็นการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยเทคนิควิธีแบบเฉพาะเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยอาศัยการตัดสินใจจากผูเ้ ชีย่ วชาญข้อมูลสุขภาพท�ำการสุม่
คัดเลือกน�ำตัวอย่าง กลุ่มข้อมูลชุดตัวอย่าง 1 แฟ้ม จากแฟ้ม
มาตรฐาน 43 แฟ้ม

ชือ่ แฟ้ม
diagnosis_opd_1.txt
diagnosis_opd_2.txt
diagnosis_opd_3.txt
รวม

จ�ำนวนระเบียน
899,972
5,558,268
6,308,357
12,766,597

ขนาดไฟล์ (MB)
65.2
374.0
454.0
893.2
แฟ้ม Diagnosis_opd
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ตารางที่ 2 แบ่งกลุ่มข้อมูลชุดทดสอบ 4 ชุด
ชือ่ แฟ้ม
diagnosis_opd_5h
diagnosis_opd_1m
diagnosis_opd_5m
diagnosis_opd_10m

จ�ำนวนระเบียน
500,000
1,000,000
5,000,000
10,000,000

ขนาดไฟล์ (MB)
34.1
68.2
341.0
682.0
แฟ้ม Diagnosis_opd

3. เตรียมแบบสอบถามชุดทดสอบเอสคิวแอลและแมพรีดวิ
กำ�หนดชุดแบบสอบถามจำ�นวน 2 ชุด จากรายงานสรุป
การเจ็บป่วย พ.ศ.2557
1) รายงาน 10 ล�ำดับแรก จ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอก ตามกลุม่
สาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
2) รายงานจ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอก รวมตามกลุม่ สาเหตุการป่วย
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
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สูตรการบันทึกผลการค้นคืนด้วยภาษาเอสคิวแอล (1)
Query Time = End Time - Start Time (1)
สูตรการบันทึกผลการค้นคืนด้วยเทคนิคแมพรีดิว (2)
MR Jop1 = (Map Job1 + Reduce Job1)
MR Job2 = (Map Job2 + Reduce Job2)
Total Time = MR Job1 + MR Job2 (2)
6. วิเคราะห์ผลด้วยสถิติวิจัย
นำ�ค่ า เฉลี่ ย ผลความเร็ ว มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ t-Test
(dependent) พิสูจน์สมมติฐานเวลาการค้นคืนข้อมูลเมื่อมี
การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งเทคโนโลยี ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ กั บ
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีผลลัพธ์แตกต่างกัน กำ�หนด
ค่านัยสำ�คัญที่ 0.05 และใช้สถิติร้อยละประเมินผลความ
ถูกต้องและแม่นยำ�จากเทคโนโลยีข้อมูล 2 รูปแบบ
7. กำ�หนดสภาพแวดล้อมการทดสอบ
กำ�หนดสภาพแวดล้อมการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์เสมือน
กำ�หนดการทดลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นแบบไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์กำ�หนดเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่อง และไคลเอนต์เป็น
แล็ปท็อป 1 เครื่อง สั่งการประมวลผลผ่าน Web Browser
และทดลองเทคโนโลยี ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ใ นสภาพแวดล้ อ ม
การจัดเก็บแบบกระจาย HDFS กำ�หนดให้ค่าเริ่มต้นของ
ระบบเป็นมาตรฐานดั้งเดิมและให้มี Master จำ�นวน 1 เครื่อง
และมี Slave จำ�นวน 2 เครื่อง ใช้แล็ปท็อปสั่งการประมวลผล
โปรแกรมแบบขนานแมพรีดวิ ผ่านโปรแกรม SSH สถานทีท่ ำ�การ
ทดลองใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารข้อมูลขนาดใหญ่ มธบ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ฮาร์ดแวร์มคี ณ
ุ สมบัตดิ งั นี้ (ก) CPU 2.4 GHz (ข) RAM 8 GB
(ค) HDD 2 TB

ผลการทดลองและสรุปผลงานวิจัย

ผลการทดลองกลุ่ม (1) การนำ�เข้าในระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ มีคา่ ทีน่ ำ�เสนอผล 2 ส่วน 1.ขนาดหน่วยความจุขอ้ มูล
จากการทดลองน
าเข้าข้อ่ใช้มูใลนกระบวนการนำ�เข้
สังเกตว่าในตารางที
3 มีหน่วยความ
2.หน่วยเวลาที
า ่ นำ�เสนอเป็
นรูปแบบ
ตารางทีท่ ี่จ3ดั เตรี ยมไว้ก่อนนาเข้าในตารางที่ 2 ซึ่ งส่ วนนี้
จุที่เพิ่มขึ้นจากไฟล์

จากการทดลองนำ�เข้ า ข้ อ มู ล สั ง เกตว่ าในตารางที่ 3
มี ห น่ ว ยความจุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากไฟล์ ที่ จั ด เตรี ย มไว้ ก่ อ นนำ�เข้ า
ในตารางที่ 2 ซึ่งส่วนนี้เป็นค่าโอเวอร์เฮดในระบบฐานข้อมูล
เชิ ง สั ม พั น ธ์ เป็ น ส่ ว นที่ นำ�มาใช้ ใ นการจั ด การฐานข้ อ มู ล
ควบคุมการทำ�งานของข้อมูล
ผลการทดลองกลุ่ม (2) การนำ�เข้าในแพลตฟอร์มฮาดูป
มีการนำ�เสนอผล 2 ส่วน เหมือนกลุ่ม (1) นำ�เสนอเป็นรูป
แบบตางรางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการนำ�ข้อมูลเข้าจัดเก็บแบบกระจาย HDFS
ชือ่ แฟ้ม
diagnosis_opd_5h
diagnosis_opd_1m
diagnosis_opd_5m
diagnosis_opd_10m

จ�ำนวนระเบียน
500,000
1,000,000
5,000,000
10,000,000

ขนาดไฟล์ เวลาทีใ่ ช้
(MB) (Second)
0.17
34.12
0.34
68.23
1.07
341.16
2.12
682.34

แฟ้ม Diagnosis_opd ในฐานข้อมูล

การทดลองนำ�เข้าข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม จะสังเกตได้ว่าขนาด
ของไฟล์และเวลาในการนำ�เข้าในตารางที่ 4 น้อยกว่าใน
ตารางที่ 3 แต่หากนำ�ไปเปรียบกับตารางที่ 2 จะเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ซึ่งระบบฐานข้อมูลมีระบบการจัดการเชิงสัมพันธ์
จึงใช้เวลามากกว่า
การเตรี ย มชุ ด แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กนั้ น พบว่ า
ต้องการรายการ 21 กลุ่มโรคหลัก นำ�มาใช้ในการประมวลผล
ร่วมกับข้อมูลผู้ป่วยนอก มีโครงสร้างไฟล์ 21 กลุ่มโรคดังนี้
diag21 (diag21_Code Char(3), diag21_Name Char(150),
diag21_Group Int(2) index, primary key (diag21_Code))
กำ�หนดให้ มี คี ย์ ห ลั ก เพื่ อ ควบคุ ม ค่ า ซ้ำ� กั น และทำ�การเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์เพื่อจัดทำ�รายงานดังภาพที่ 2

เป็ นค่าโอเวอร์เฮดในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็ นส่วนที่นามาใช้
ตารางที่ 3 ผลการนำ�ข้อมูลเข้าฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล
ในการจัดการฐานข้อมูลควบคุมการทางานของข้อมูล
ชือ่ แฟ้ม

จ�ำนวนระเบียน

ขนาดไฟล์

เวลาทีใ่ ช้

ผลการทดลองกลุ่ม (2) การนาเข้าในแพลตฟอร์(MB)
มฮาดูป (Second)
มีการ
นาเสนอผล 2diagnosis_opd_5h
ส่วน เหมือนกลุ่ม (1) น500,000
าเสนอเป็ นรู ปแบบตางรางที
่4
2.83
55.6
5.93
29.70
552.0
5,000,000
ขนาดไฟล์ 1,102.0เวลาที่ใ58.56
ช้
10,000,000

diagnosis_opd_1m
ตารางที
่ 4.
ผลการนาข้อมูล1,000,000
เข้าจัดเก็บแบบกระจาย110.6
HDFS
diagnosis_opd_5m
diagnosis_opd_10m

ชื่อแฟ้ ม

จานวนระเบียน

(MB)
(Second)
แฟ้ม Diagnosis_opd ในฐานข้อมูล
34.12
0.17

diagnosis_opd_5h

500,000

diagnosis_opd_1m

1,000,000

68.23

0.34

diagnosis_opd_5m

5,000,000

341.16

1.07

diagnosis_opd_10m

10,000,000
แฟ้ ม

ภาพที่ 2. เชื่อมความสัมพันธ์ตารางผูป้ ่ วยนอกกับตาราง 21 กลุ่มโรค

682.34
2.12
Diagnosis_opd ใน Hadoop

การทดลองนาเข้าข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม จะสังเกตได้วา่ ขนาดของไฟล์

ภาพที่ 2 เชื่อมความสัมพันธ์ตารางผู้ป่วยนอกกับตาราง 21
ผูกลุว้ จิ ่มยั โรค
ได้จดั เตรี ยมเครื่ องมือวิจยั ออกเป็ นขั้นตอน 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 ขั้นตอนการประมวลผลด้วยภาษาสอบถามข้อมูลเอสคิวแอล
= 1} Informatics
Count 2} Group
3} Join
Sort 5}2016
Limit
JournalQuery
of theReport1
Thai Medical
Association,
2, 4}
134-145,
Query Report 2 = 1} Count 2} Group 3} Join 4} Sort
กลุ่ม 2 ขั้นตอนการประมวลผลด้วยเทคนิคแมพรี ดิว
MR Job1 = 1} Join 2} Map 3} Reduce 4} Output
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ผูว้ จิ ยั ได้จดั เตรียมเครือ่ งมือการประมวลผลออกเป็นขัน้ ตอน
ดังนี้
กลุ่ม 1 ขั้นตอนการประมวลผลด้วยภาษาสอบถามข้อมูล
เอสคิวแอล
Query Report1 = 1} Count 2} Group 3} Join 4}
Sort 5} Limit
Query Report2 = 1} Count 2} Group 3} Join 4}
Sort
กลุ่ม 2 ขั้นตอนการประมวลผลด้วยเทคนิคแมพรีดิว
MR Job1 = 1} Join 2} Map 3} Reduce 4} Output

MR Job2 = 1} Map 2} Combine 3} Reduce 4}
Output
ในกลุ่ม 2 ขั้นตอน Combine และ Reduce จะรวม
การจัดเรียงจำ�นวนสูงสุดไว้เป็นลำ�ดับต้น และนำ�ผลทดสอบ
ออกเป็นเท็กซ์ไฟล์และนำ�เข้าโปรแกรมเอ็กเซล สรุปผลจัดเรียง
ใหม่ตามรายงานข้อ 3 พร้อมแสดงผลภาพ ซึ่งในขั้นตอนนี้
จะไม่นำ�มารวมบันทึกในเวลาการประมวลผลด้วย
Excel Job = 1} Import Text File 2} Sort 3} Cut

ตารางที่ 5 ผลการค้นคืนข้อมูลระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ด้วยภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเอสคิวแอล รายงาน 10 ลำ�ดับแรก
จำ�นวนผูป้ ว่ ยนอก ตามกลุม่ สาเหตุการป่วย และรายงานจำ�นวนผูป้ ว่ ยนอก รวมตามกลุม่ สาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

ชือ่ แฟ้ม

diagnosis_opd
_5h
diagnosis_opd
_1m
diagnosis_opd
_5m
diagnosis_opd
_10m

จ�ำนวน
ระเบียน

2) รายงานจ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอก
รวมตามกลุม่ สาเหตุการป่วย
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

1) รายงาน 10 ล�ำดับแรก
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอก
ตามกลุม่ สาเหตุการป่วย
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

ขนาดไฟล์
(MB)

ผลรวม
ค่าเฉลีย่

500,000

55.6

เวลาทีใ่ ช้ (Second)
ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ค่าเฉลีย่ ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ค่าเฉลีย่
0.8792 0.8723 0.8780 0.8765 0.8697 0.8686 0.8699 0.8694 1.7459

1,000,000

110.6

1.7388 1.7296

1.7451 1.7588

5,000,000

552.0

8.8761 8.8679

8.8719 8.8720 8.8544 8.8584 8.8823 8.8650 17.7370

10,000,000

1,102.0 17.8370 17.8001 17.8156 17.8176 17.7472 17.7331 17.7646 17.7483 35.5659

1.7478

1.7465

1.7451

1.7465 3.5053

ตารางที่ 6 ผลการค้นคืนข้อมูลเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิคแมพรีดิว รายงาน 10 ลำ�ดับแรก จำ�นวนผู้ป่วยนอก
ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย และรายงานจำ�นวนผู้ป่วยนอก รวมตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
จ�ำนวน
ระเบียน

ขนาดไฟล์
(MB)
1

500,000
1,000,000
5,000,000
10,000,000

Map Job1
2
3

34.12 6.245 6.245
68.23 9.234 9.446
341.16 35.298 37.618
682.34 128.192 134.972

6.956
9.075
38.236
108.763

เวลาทีใ่ ช้ (Second)
Reduce Job1
Map Job2
1
2
3
1
2
4.144
4.097
11.884
28.792

4.144
3.934
9.795
27.440

ผลจากการทดลองสังเกตได้ว่าในตารางที่ 5 มีค่าเฉลี่ย
รายงาน 1) มากกว่ารายงาน 2) เล็กน้อย เนื่องจากมีขั้นตอน
การกำ�หนดลำ�ดับการแสดงผลที่เพิ่มขึ้น และในตารางที่ 6
ผล MR Job1 นั้นจะใช้เวลามากที่สุดเป็นผลจาก 2 ขั้นตอน
140

2.800
4.449
14.253
29.924

1.920
1.901
1.983
1.875

1.920
1.920
2.913
1.910

3
1.937
1.913
1.929
1.899

Reduce Job2
1
2
1.933
1.950
1.926
3.560

1.933
1.899
1.903
1.948

3

ค่าเฉลีย่
(Total/
3)

1.875
1.916
1.938
1.925

14.0173
17.2447
53.2253
157.0667

คือ หลังจากนำ�ข้อมูลเข้าจัดเก็บใน HDFS การเรียกรายงาน
จะทำ�การแสดงผลด้ ว ยโปรแกรมสั่ ง การประมวลผลและ
รวบรวมผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในเครื่อง Slave แล้วนำ�ผลลัพธ์
ส่งคืนกลับมาให้เครื่อง Master และจะทำ�ทุกครั้งที่มีสั่งการ
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ระเบี ยนมากขึ้นยิ่งใช้เวลามากขึ้นและนาผลรวมที่ ได้จดั เก็บในไฟล์
ผลลัพธ์เพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไปใน MR Job2 แต่สังเกตว่างาน Mj2
ภาพที่ 3. กราฟผลเปรี ยบเทียบความเร็ วการประมวลผลเทคโนโลยีขอ้ มูล 2 รู ปแบบ
และ Rj2 จะใช้เวลาใกล้เคียงกันเนื่ องจากขั้นตอนนี้ จะใช้ผลจาก MR
Rachatha Timasornwichakit et al. Big data technology and relational database query
การทดลองแสดงผลภาพการวิเคราะห์ขอ้ มูลบริ การสุ ขภาพ ด้วย
Job1 นามาประมวลผลใหม่ดว้ ยการจับคู่ขอ้ มูล, รวม, เรี ยงลาดับใหม่
เทคโนโลยีฐานข้อมูลสามารถดาเนิ นการได้ทนั ที ดว้ ยโปรแกรมการ
และนาเสนอเป็ นผลลัพธ์ใหม่ไว้ในรู ปแบบเท็กซ์ไฟล์
ประมวลผล และการ Join ด้วยการนำ�ระเบียนทั้งหมด จัดการฐานข้
หากใช้อเมูทคโนโลยี
ล ขนาดใหญ่หากใช้
ฮ าดู ปเและแมพรี
ลเชิงสัมพันขธ์้ อ มูphpMyAdmin
ทคโนโลยีขดอ้ ิ วมูล
สรุ ป ได้ว่ า การประมวลผลด้ว ยเทคนิ ค แมพรี ดิ ว มี ข้ ัน ตอนที่
ในแฟ้มผู้ป่วยนอกมาเชื่อมความสัมพันธ์กับแฟ้ม 21 กลุ่มโรค ขนาดใหญ่
ต้องนำ�ผลที
ในรูปเท็กซ์ดไิวฟล์
ฮาดูไ่ ปด้และแมพรี
ต้อองนอกมาจั
าผลทีด่ไทำ�ในโปรแกรมเอ็
ด้ในรู ปเท็กซ์ไฟล์กอเซล
อกมา
มากกว่
า
จะส่
ง
ผลต่
อ
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพด้
า
นเวลาในการประมวลผล
ใน
ด้วย รูปแบบ Nested Loop Join หรือการเชื่อมสัมพันธ์โดย จัดดัทงาในโปรแกรมเอ็
ภาพที่ 4
กเซล ดังภาพที่ 4
ขั้นตอน
่อมสั
ละประมวลผลเพื
นับเวลามาก
จานวน
ไม่มMR
ีการจัJob1
ดเรียการเชื
งอินเด็
กซ์มกพั่อนนธ์แระเบี
ยนมากขึ้นยิ่อ่งใช้
่มโรคก่อน จากนั
ในแต่ขึล้นะกลุ
ผลลั
พธ์พจธ์ดั เเก็พืบ่อใช้
ไว้ใเพืนขั่อส่้นงตอน
ต่อ
และนำ�ผลรวมที
่ได้จ้ นัดสร้
เก็าบงไฟล์
ในไฟล์
ผลลั
ให้กบั ต่ขัอ้ นไปใน
ตอน MR
ในการเรี
MRJob2
Job2
แต่สยกประมวลผลรวมแต่
ัง เกตว่า งาน Mj2 ละกลุ
และ่มโรค
Rj2
เพื่อใช้จะใช้
แสดงผลรายงานและจั
บในรู
ปแบบของไฟล์
พธ์ผอลจาก
ีกครั้ง
เ วลาใกล้ เ คี ย งกัดนเก็เนื
่ อ งจากขั
้ น ตอนนีผ้ จลลั
ะใช้
Job1
ด้วยการจับปคูให้
่ข้อรมูองรั
ล, บรวม,
อีกทั้MR
งการปรั
บปรุ นำ�มาประมวลผลใหม่
งกาหนดค่าเริ่ มต้นของระบบฮาดู
การ
เรี
ย
งลำ�ดั
บ
ใหม่
แ
ละนำ�เสนอเป็
น
ผลลั
พ
ธ์
ใ
หม่
ไ
ว้
ใ
นรู
ป
แบบ
ประมวลข้อมูลขนาดเล็กได้ อาจจะส่งผลให้โปรแกรมใช้เวลาในการ
ซ์ไฟล์
เรี ยกคืเท็นกไฟล์
ขอ้ มูลขนาดใหญ่จากเครื่ องที่ใช้เก็บข้อมูลในเครื อข่าย
สรุ
ป
ว่าการประมวลผลด้
วยเทคนิ่อนคามาประมวลผลท
แมพรีดิวมีขั้นตอน
า
ในการเรี ยกคืนได้ไฟล์
ขนาดใหญ่จานวนมากเพื
ที
ม
่
ากกว่
า
จะส่
ง
ผลต่
อ
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพด้
า
นเวลาในการประมวลผล
ให้เวลาการประมวลผลเพิ่มขึ้นเมื่อระเบียนมีมากขึ้น
ภาพที่ ่ 4.4 แผนภู
มิตวม
ั อย่
ากรายงาน
1) ชุดข้อมูล 10 ล้1)าน ด้ชุวยดExcel
นคืนข้อมูลเทคโนโลยีในขั
ขอ้ มูล้นขนาดใหญ่
ด้วยเทคนิ
คแมพรีการเชื
ดิว
ภาพที
แผนภู
ิตาัวงทีอย่่ได้าจงที
่ได้จากรายงาน
ข้อมูล
ตอน MR
Job1
่อมสัมพันธ์และประมวลผล
10 ล้าน ด้วย Excel
เพื่อป้ นั่ วยนอก
บจำ�นวนในแต่
ะกลุก่มารป่โรคก่
อนรวมกรุ
จากนั
้นสร้างไฟล์
รป่ วย และรายงานจานวนผู
รวมตามกลุ่มลสาเหตุ
วย (ไม่
งเทพมหานคร)
) ผลลัพธ์
จัดเก็บไว้เพื่อส่งต่อให้กับขั้นตอน MR Job2 ในการเรียก
เวลาที่ใช้ (วินาที)
ผลทดลองการค้ น คื น มี ค วามถู ก ต้ อ งและแม่ น ยำ�ของ
ประมวลผลรวมแต่
ละกลุ่มโรคเพื่อใช้แสดงผลรายงานและจัด
Reduce Job1
Map
Job2
Reduce
Job2
ค่
า
เฉลี
่
ย
เทคโนโลยีข้อมูล 2 รูปแบบ ตรงกัน 100% ในทุกชุดข้อมูล
เก็บในรูปแบบของไฟล์ผลลัพธ์อีกครั้ง อีกทั้งการปรับปรุง
2
3 กำ�หนดค่
1 าเริ่มต้น
2 ของระบบฮาดู
3
1
2
3
(Total/3)
และทุกรายงาน ตามตัวอย่างตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลลัพธ์
ปให้รองรับการประมวลข้อมูล
4
4.144
2.800
1.920 ง1.937
1.933 1.933
1.875 ย14.0173
การประมวลผลด้วยรายงาน 1) ซึ่งในรายงาน 2) ไม่ได้นำ�มา
ขนาดเล็1.920
กได้ อาจจะส่
ผลให้โปรแกรมใช้
เวลาในการเรี
กคืน
แสดงในบทความนี้ ด้ ว ย และรายงานที่ ป ระมวลผลด้ ว ย
7
3.934
4.449
1.901
1.920
1.913
1.950
1.899
1.916
17.2447
ไฟล์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ จ ากเครื่ อ งที่ ใ ช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ลในเครื อ ข่ า ย
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ยังสามารถประมวลผลผลลัพธ์
ในการเรี1.983
ยกคืนไฟล์
่ นำ�มาประมวลผล
4
9.795 14.253
2.913ขนาดใหญ่
1.929 จำ�นวนมากเพื
1.926 1.903อ
1.938 53.2253
ทำ�ให้เวลาการประมวลผลเพิ
เมื่อระเบี
ยนมีม1.925
ากขึ้น 157.0667 ออกมาได้ 2 รายงานในคราวเดียว
2 27.440 29.924
1.875 1.910 1.899 ่มขึ้น3.560
1.948
จากสมมติฐานทีค่ าดการณ์ไว้ ล่วงหน้าว่าผลลัพธ์ของเวลา
ผลรวมค่าเฉลี่ยทุกขั้นตอนในตารางที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบ
ในการค้
นคืนข้อมูล เมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยี
กับผลรวมค่
ตารางทีา่ เฉลี
5 ที่ ย่รทุวมค่
่ยจาก รายงาน
และย บเที
2) ยมีบกั
ค่า บ
รายงาน 1)
ก ขั้นาเฉลี
ตอนในตารางที
่ 6 เมื1)่ อ เปรี
เฉลี่ ย่ ของเวลาประมวลผลมากกว่
ทุ ก ชุ2)ดมีข้คอ่ามูเฉลี
ล ทดสอบ
ดลาดับการ ตารางที
5 ที่ รวมค่าเฉลี่ยจาก รายงาน 1) าและ
่ยของเวลา ข้อมูลขนาดใหญ่กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แตกต่างกัน
มีผลคำ�นวณสถิติ t-Test ด้วยโปรแกรมเอ็กเซลดังนี้
ดังภาพที่ 3 าทุกชุดข้อมูลทดสอบ ดังภาพที่ 3
ช้เวลามาก ประมวลผลมากกว่
ใน HDFS
ระมวลผล
นาผลลัพธ์
ที่ มี สั่ ง การ
แฟ้ มผูป้ ่ วย
บบ Nested
เด็กซ์ก่อน
ก็บในไฟล์
างาน Mj2
ภาพที
่ 3. ่ กราฟผลเปรี
ยบเทียบความเร็
วการประมวลผลเทคโนโลยี
ขอ้ มูล 2 รู ปแบบ
ภาพที
3 กราฟผลเปรี
ยบเที
ยบความเร็วการประมวลผล
ลจาก MR
เทคโนโลยี
ข้อมูล 2 รูปแบบ เคราะห์ขอ้ มูลบริ การสุ ขภาพ ด้วย
การทดลองแสดงผลภาพการวิ
ลาดับใหม่
เทคโนโลยีฐานข้อมูลสามารถดาเนิ นการได้ทนั ที ดว้ ยโปรแกรมการ
การทดลองแสดงผลภาพการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล บริ ก าร
จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ phpMyAdmin หากใช้เทคโนโลยีขอ้ มูล
ขั้น ตอนที่
สุ ข ภาพ ด้ ว ยเทคโนโลยี ฐ านข้ อ มู ล สามารถดำ�เนิ น การ
ขนาดใหญ่
ปและแมพรี ดิวต้องนด าผลที
่ได้ในรูอปมูเท็
กซ์งไสัฟล์
ได้ ทั น ที ดฮาดู
้ ว ยโปรแกรมการจั
การฐานข้
ล เชิ
ม พัออกมา
น ธ์
มวลผล ใน
จัดphpMyAdmin
ทาในโปรแกรมเอ็กเซล ดังภาพที่ 4
นับจานวน
ว้เพื่อส่ งต่อ
ะกลุ่มโรค
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พั ธ์อีกครั้ง
รองรับการ
วลาในการ
นเครื อข่าย
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4

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ…
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มากกว่าค่าแอลฟ่า 0.05 หรือค่าสถิติ t=1.77 มีค่าอยู่ระหว่าง
จุดวิกฤต (t Critical) -3.18 ถึง 3.18 จึงเป็นการปฏิเสธ
สมมติ ฐ านที่ ไ ด้ ค าดการณ์ ไ ว้ ล่ ว งหน้ า ที่ ว่ า ผลลั พ ธ์ ข องเวลา
ประมวลผลการค้นคืนข้อมูลเมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่าง
ระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ กั บ ระบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์
มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

อภิปรายผลงานวิจัย

ผลการประเมินประสิทธิภาพวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย่ เวลาการ
ค้นคืนข้อมูลผล P-Value (two tail) ทีไ่ ด้เท่ากับ 0.17 มากกว่า
ค่าแอลฟ่า 0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ว่า
ผลลัพธ์ของเวลาการค้นคืนข้อมูลเมือ่ มีการเปรียบเทียบระหว่าง
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
มี ค วามแตกต่ า งกั น ซึ่ ง จากผลการทดสอบด้ ว ยสถิ ติ วิ จั ย
ทำ�ให้ทราบว่าผลลัพธ์ด้านความเร็วของเทคโนโลยี 2 รูปแบบ
ไม่มีความแตกต่างกัน
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บริการสุขภาพได้ อ้างอิงจากผลการทดสอบในงานวิจัยนี้ที่พบ
ว่าการจัดเก็บแบบกระจายฮาดูปและการประมวลผลแบบขนาน
แมพรีดิว สามารถนำ�มาประมวลผลและจัดทำ�สถิติด้วยข้อมูล
บริการสุขภาพได้ และมีความถูกต้องแม่นยำ�ของผลลัพธ์ท่ีได้
100%
การใช้งานโปรแกรมฮาดูปและแมพรีดวิ จะมีประสิทธิภาพสูง
ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลในแต่ละงานที่ต้องการประมวลผล
และชุดข้อมูลทีเ่ ชือ่ มสัมพันธ์มกี ารกรองข้อมูลทีต่ อ้ งการไว้ลว่ ง
หน้าจะส่งผลดีต่อความเร็ว แต่ยังไม่เหมาะกับการประมวลผล
ชุดข้อมูลทีม่ ขี นาดเล็กและคลัสเตอร์ทมี่ ขี นาดเล็ก แต่สามารถ
ใช้ประมวลผลกับชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างและสัมพันธ์กันได้
หากจะนำ�มาใช้ ต้ อ งเข้ าใจกระบวนการทำ�งานในโปรแกรม
เพื่อการปรับแก้ไขค่าเริ่มต้น และการปรับปรุงวิธีการเขียน
โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้กับงานในชุดข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ
และจำ�เป็นต้องกำ�หนดรูปแบบผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
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ประสิทธิภาพด้านความเร็วในเทคโนโลยีฮาดูปและแมพรีดวิ
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในงานวิจัยนี้
พบว่าการใช้ MySQL ประมวลผลข้อมูลขนาดชุดสิบล้าน
มีความเร็วมากกว่า MapReduce ถึง 4 เท่า แต่หากเปรียบ
เทียบในการนำ�เข้าข้อมูลชุดข้อมูลสิบล้าน Hadoop จะเร็วกว่า
27 เท่า ซึ่งหากงานวิจัยนี้เป็นงานที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
โดยรวมของการทำ�งานทั้ ง หมดฮาดู ป และแมพรี ดิ ว จะมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่ามายเอสคิวแอล และยังไม่เหมาะสมกับ
การใช้งานการค้นคืนข้อมูลขนาดเล็กและมีโครงสร้าง
แต่เทคโนโลยี NoSQL หรือ Key-Value นีเ้ ป็นการเติมเต็ม
ให้กับฐานข้อมูล RDBMS รูปแบบดั้งเดิม ที่ไม่จำ�เป็นต้องจัด
เก็บแบบโครงสร้าง แต่ยังไม่สามารถนำ�มาทดแทนได้ในทุกๆ
รูปแบบชุดข้อมูล หากนำ�มาใช้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของ
ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บและเรียกใช้งานจะทำ�ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ข้อเสนอแนะ

ข้ อ จำ�กั ด จากงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย พบว่ า คุ ณ ภาพข้ อ มู ล เป็ น
สิง่ สำ�คัญ มีขอ้ ควรทราบทีว่ า่ “สารสนเทศทีไ่ ด้จะถูกต้องแม่นยำ�
ต้องใช้ข้อมูลคุณภาพ” ด้วยการควบคุมคุณภาพข้อมูลนำ�เข้า
และการจับคูเ่ ชือ่ มสัมพันธ์ทดี่ จี ะทำ�ให้ได้ผลทีถ่ กู ต้อง ในการนำ�
เข้าข้อมูลจำ�เป็นต้องทำ�ความสะอาดข้อมูลก่อนใช้งาน และ
ข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ต้องเข้าใจประเภทของ
ข้อมูลที่ใช้ในการจับคู่ความสัมพันธ์ และต้องทำ�ความเข้าใจ
ผลลัพธ์ท่ีต้องการว่าต้องการแสดงผลรูปแบบใด เพื่อควบคุม
คุณภาพการเขียนโปรแกรมให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ จึงจะ
เปลี่ยนข้อมูลให้ออกมาเป็นสารสนเทศที่ถูกต้องในรูปแบบที่
ต้องการ สามารถนำ�ไปใช้งานต่อได้อย่างมีคุณภาพ
สำ�หรับผลด้านประสิทธิภาพความเร็วยังไม่เป็นตามที่คาด
หวั ง ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ ขั ด แย้ ง กั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ พ บว่ า การ
ประมวลผลด้ ว ยแมพรี ดิ ว จะสามารถประมวลผลข้ อ มู ล
ขนาดเล็ ก ได้ ดี 32 แต่ จ ะสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฏี บิ๊ ก ดาต้ า
เหมาะกับการใช้งานประมวลผลชุดข้อมูลขนาดเทราไบต์ (TB)
และเพตาไบต์ (PB) มากกว่า24

งานวิจัยในอนาคต

จากการทดลองนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการหาจุดตัด
ของกราฟด้ า นผลความเร็ ว ว่ า จุ ดใดที่ ร ะบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง
สัมพันธ์ไม่สามารถดำ�เนินการได้หรือมีประสิทธิภาพด้อยกว่า
เทคโนโลยีขอ้ มูลขนาดใหญ่ เพือ่ ค้นหาจุดทีเ่ ริม่ ต้องปรับเปลีย่ น
ระบบ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเร็วในการประมวลผล
ชุดข้อมูล
5 แสน
1 ล้าน
5 ล้าน
10 ล้าน

รวมค่าเฉลีย่
MySQL (1+2)
1.7459
3.5053
17.7370
35.5659

ค่าเฉลีย่
MapReduce
14.0173
17.2447
53.2253
157.0667

จ�ำนวนเท่า
8.0287
4.9195
3.0024
4.4162

จากผลรวมค่าเฉลี่ยความเร็วดังตารางที่ 9 ที่ใช้ในการ
ประมวลผล หากนำ�มาคำ�นวณหาเวลาต่างกันเป็นกี่เท่าจะ
พบว่ามีแนวโน้มที่ลดลง จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อข้อมูลมีเพิ่มขึ้นถึง
50 ล้านระเบียน ประสิทธิภาพด้านความเร็วการประมวลผล
ด้วยเทคนิคแมพรีดิวจะดีกว่า ผู้วิจัยจึงเห็นว่าสามารถนำ�มาใช้
ในงานทดลองครั้งต่อไป ด้วยการเพิ่มระเบียน และจากการ
สังเกตในขั้นตอนการทดสอบ เมื่อเทียบขั้นตอนการประมวล
ประมวลผลกั
นแล้วาพบว่
าหากใช้
ข้ นั ตอนในการเขี
ยนค่งโปรแกรมแม
าสัง่ โปรแกรม
ผลกันแล้วพบว่
หากใช้
ขั้นตอนในการเขี
ยนคำ�สั
แมพรี
ว ให้
อ นกั
ขั้น ตอนของการใช้
ภ าษาสอบถามเชิ
พรีดิดิวให้
เหมืเ หมื
อนกั
บขับ้นตอนของการใช้
ภาษาสอบถามเชิ
งโครงง
โครงสร้
างเอสคิ
วแอลจะเป็
จะเป็นการลดเวลาในขั
นการลดเวลาในขัน้ ้ นตอนการประมวลผล
ตอนการประมวลผล
สร้างเอสคิ
วแอล
29
ส่ วส่นการจั
บคู่เบชื่ อคูมสั
การเรี ย่ มงลการ
าดับ
ก ทั้ ง่มการเพิ
ว นการจั
่ เ ชื่ อมพัมสันธ์มลพังได้
น ธ์[29]
ล งได้อีกทั้งอีการเพิ
นเด็ากและการก
ซ์ไว้ล่วงหน้
า และการกำ�หนดขนาดบล็
ก
อินเรีเด็ยกงลำ�ดั
ซ์ไว้ลบ่วอิงหน้
าหนดขนาดบล็
อกข้อมูลใน HDFSอจะ
ข้
อ
มู
ล
ใน
HDFS
จะเป็
น
การเพิ
่
ม
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพความเร็
ว
ได้
เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความเร็ วได้ จากภาพที่ 5 เมื่อนาตารางที่ 9
จากภาพที
่ 5 เมื่อนำ�ตารางที่ 9 มาจัดทำ�กราฟแสดงผลภาพ
มาจั
ดทากราฟแสดงผลภาพ
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