
พื้นฐานการออกแบบที่มีผูใชเปนศูนยกลาง 
User Centered Design Basics

รูจักกลุมเปาหมายของคุณ
และนําเสนอขอมูลใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย

Knowing your audience and presenting your data based on their needs



เราจะเลือกเรื่องเลารูปแบบใด? / What format do we choose?

แดชบอรดเชิงโตตอบ 
(Interactive Dashboard)
ต.ย. ภาษีไปไหน? | ASEANstats.org

แบบโตตอบ 
(Interactive)

แบบคงที่ (Static)

เชิงสํารวจ (Exploratory)

เชิงเลาเรื่อง (Storytelling)

เรื่องเลาเชิงโตตอบ 
(Interactive Data Story / 
Visualisation) 
ต.ย. SEA Ocean Plastics | ปลาทูไทย

อินโฟกราฟก (Infographic) หรือเรื่องเลา
ดวยขอมูลแบบนิ่งหรือบนสิ่งพิมพ 

(Print/Static Data Story) 
ต.ย.วิกฤตปาไมไทย | Smoke in Indonesia | เขื่อน   

รายงาน (Report)
ต.ย. พลังงานทดแทน | สถานการณปาไม

https://themimu.info/mimu-township-profiles-dashboard
https://govspending.data.go.th/dashboard/1
https://data.aseanstats.org/dashboard/tourism
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/24/us/us-coronavirus-deaths-100000.html?fbclid=IwAR0-AcNxlkHps1fwuoEgcxZylnwno-EtsVygkbe-pDBz4jVuu41oV-2JGKs
https://kontinentalist.com/stories/southeast-asia-ocean-plastics-pollution-waste-management
https://www.thairath.co.th/showcase/platu?fbclid=IwAR1c2kcGxoeYQB-530zTVAl_SD1kK7vUyitLqt2BUDcar1M5KaAuh5R5sIw
https://drive.google.com/open?id=1bFEDnThFmQlelQiJrTyHgMGtx2N-FOUA
https://gfms.gistda.or.th/node/35
https://graphics.reuters.com/SOUTHEASTASIA-HAZE/0100B2B91DS/index.html
https://thaipublica.org/2020/04/report-water-situation-dam/
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/ContestedAreasMyanmarReport.pdf
https://www.dede.go.th/download/stat62/Thailand_Alternative_Energy_Situation_2018r.pdf
https://drive.google.com/open?id=1M-RE-s3ISgXay8Im2eJxio8DOVGj7bnK


กลุมเปาหมายคือใคร?  /  Who are your users?

● พยายามระบุใหชัดเจนตรงกับกลุมเปาหมาย  / Try to be as specific as possible.
○ อาจขึ้นอยูกับขอมูลประชากร เชน ผูอานรุนใหมที่มีการศึกษาที่อาศัยอยูในเมือง / They might be 

based on demographics, e.g. young educated urban new readers
○ อาจขึ้นอยูกับความรอบรูดานขอมูล เชน นักวิจัยดานวิชาการ คนทํางานองคกรภาคประชาสังคม / 

They might be based on data literacy, e.g. academic researchers, CSO workers
○ อาจขึ้นอยูกับบทบาทและตําแหนง เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร / They might be based on 

roles and positions, e.g. Bago Region Hluttaw MPs
○ อาจขึ้นอยูกับความสนใจ เชน องคกรภาคประชาสังคมดานสิ่งแวดลอมอนุรักษชางไทย / They 

might be based on interests, e.g. environmental CSO conserving elephants 



กลุมเปาหมายตองการอะไร? / What do your users want to know?

ลองจินตนาการวา คุณกําลังสนทนากับกลุมเปาหมายของคุณ 
เกี่ยวกับเรื่องโครงการขอมูล คุณคิดวากลุมเปาหมายของคุณ
ตองการทราบขอมูลประเภทใด? และเพราะเหตุใด? 

Imagine you are having a conversation in person with 
your users about your data project, what kinds of 
information would your users want to know, and why?



เรื่องเลาสําหรับกลุมเปาหมาย (User Stories)

กลุมเปาหมายคือใคร?             ตองการรูขอมูลอะไร?
Who are your users?            What do they want to know?

↓
รูปแบบของเรื่องเลา (Format for a user story):

ในฐานะที่เปน <ประเภทของกลุมผูอาน>
ฉันตองการ <เปาหมาย>  เพื่อ <เหตุผล> 

[As a <type of user>, I want <some goal> so that <some reason>.]

+



ตัวอยางเรื่องเลา (Example User Stories)

ในฐานะที่เปนคนเมืองที่มีการศึกษาอายุนอย  ฉันตองการรูวาอาชญากรรมในเมืองของฉัน
เพิ่มขึ้นอยางไร  เพื่อที่ฉันจะสามารถระมัดระวังตัวไดมากขึ้น 

As a young educated urban person, I want to know how where crime has 
increased in my city so that I can be more careful about my safety.

ในฐานะที่เปนส.ส.เขต  ฉันตองการ รูวางบประมาณที่จัดสรรใหแตละพื้นที่เปนเทาไหร   เพื่อที่
ฉันจะสามารถชวยวางแผนการใหบริการสาธารณะของหนวยงานได 

As a Bago Hluttaw MP, I want to know how much budget is allocated to each 
township so that I can help plan public services for my constituents.



ตัวอยางเรื่องเลา (Example User Stories)

ในฐานะที่เปนองคกรภาคประชาสังคมอนุรักษชางปา  ฉันตองการรูวามีชางกี่ตัวที่โดนฆาใน
แตละพื้นที่ในชวง 10 ปที่ผานมา  เพื่อที่ฉันจะวางแผนกระจายทรัพยากรของภาคประชา
สังคมไปในแตละพื้นที่ได 

As a CSO working on conserving elephants, I want to know how many elephants 
have been killed in each state and region over the past 10 years so that I can plan 
where to allocate my CSO’s resources.



เรื่องเลาสําหรับกลุมเปาหมาย (User Stories)

เราสรางเรื่องเลาใหใคร? กลุมเปาหมายเปน
ใคร?

— ในฐานะ <ประเภทของกลุมเปาหมาย>

เรากําลังเลาเรื่องอะไร? ความตั้งใจคืออะไร?

— ฉันตองการ <เปาหมายหรือวัตถุประสงค>

ทําไมเราเลาเรื่องนี้? เรื่องนี้มีคุณคาอะไรบาง
สําหรับกลุมเปาหมาย?

— เพื่อ <ประโยชนหรือคุณคา>

Who are we building it for, who is the user? 
— As a <type of user>

What are we building, what is the intention? 
— I want <some goal or objective>

Why are we building it, what value it bring 
for the user.? 
— So that <benefit, value>



ตอนนี้ใหคิดถึงรูปแบบที่เปนประโยชนสําหรับกลุมเปาหมายของคุณ

ในฐานะที่เปนคนเมืองที่มีการศึกษาอายุนอย  ฉัน
ตองการรูวาอาชญากรรมในเมืองของฉันเพิ่มขึ้น
อยางไร  เพื่อที่ฉันจะสามารถระมัดระวังตัวไดมาก
ขึ้น

ในฐานะที่เปนส.ส.เขต  ฉัน
ตองการ รูวางบประมาณที่จัดสรรใหแตละพื้นที่เป
นเทาไหร   เพื่อที่ฉันจะสามารถชวยวางแผนการ
ใหบริการสาธารณะของหนวยงานได 

ในฐานะที่เปนองคกรภาคประชาสังคมอนุรักษชาง
ปา  ฉันตองการรูวามีชางกี่ตัวที่โดนฆาในแตละ
พื้นที่ในชวง 10 ปที่ผานมา  เพื่อที่ฉันจะวางแผน
กระจายทรัพยากรของภาคประชาสังคมไปใน
แตละพื้นที่ได 

แผนภูมิเสน แสดงการเปลี่ยนแปลงของ
อาชญากรรมรายแรงสําหรับแตละพื้นที่ในเมือง

แผนภูมิแทง แสดงจํานวนงบประมาณที่จัดสรร
ใหกับแตละพื้นที่เขตการปกครอง

แผนที่เชิงโตตอบ  ของพื้นที่ทั้งหมดที่พบชาง
โดนฆาตาย พรอมตัวตัวกรองเลือกปได

English version is in the next slide.



Now think of features that will be useful for your users

As a young educated urban person, I want to 
know how where crime has increased in my 
city so that I can be more careful about my 
safety.

As a Bago Hluttaw MP, I want to know how 
much budget is allocated to each township 
so that I can help plan public services for my 
constituents.

As a CSO working on conserving elephants, I 
want to know how many elephants have 
been killed in each state and region over the 
past 10 years so that I can plan where to 
allocate my CSO’s resources.

Line chart showing changes in 
serious crimes for each township in 
the city

Bar chart showing how much budget 
is allocated to each township in the 
state

Interactive map of all the locations in 
which elephants have been killed, 
with a filter option for years



เราจะเลือกเรื่องเลารูปแบบใด? / What format do we choose?

แดชบอรดเชิงโตตอบ 
(Interactive Dashboard)

แบบโตตอบ 
(Interactive)

แบบคงที่ (Static)

เชิงสํารวจ (Exploratory)

เชิงเลาเรื่อง (Storytelling)

เรื่องเลาเชิงโตตอบ 
(Interactive Data Story / 
Visualisation) 

อินโฟกราฟก (Infographic) หรือเรื่องเลา
ดวยขอมูลแบบนิ่งหรือบนสิ่งพิมพ 

(Print/Static Data Story) 

รายงาน 
(Report)

https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/24/us/us-coronavirus-deaths-100000.html?fbclid=IwAR0-AcNxlkHps1fwuoEgcxZylnwno-EtsVygkbe-pDBz4jVuu41oV-2JGKs
https://drive.google.com/open?id=1bFEDnThFmQlelQiJrTyHgMGtx2N-FOUA


ตัวอยางจากงานอบรม (Examples from the Myanmar Workshop) 

1. Natural Resource Governance Institute: Import/Export Jade Data
2. Myanma Fifth Estate: 2015 General Election Dashboard
3. National Management Degree College: Myanmar Journalism Report
4. Myanmar Times: Myanmar's Economy Among Asian Tigers
5. MIMU: Monastic Education Dashboard

https://jadetrd.weebly.com/
https://public.tableau.com/views/2015GeneralElectionResultDashboard/MainDashboard?:embed=y&:display_count=yes&publish=yes&:origin=viz_share_link&:showVizHome=no
https://public.flourish.studio/story/96926/
https://myanmar.mmtimes.com/news/130293.html
https://themimu.info/mm/monastic-education-dashboard


แบบฝกหัด: เลือกรูปแบบสําหรับโครงการของคุณ / 
Exercise: Do the following for your project:

1. ระบุกลุมเปาหมายอยางนอย 3 ประเภท / Identify at least 3 different user types
2. ใหคิดวา ขอมูลประเภทใดที่กลุมเปาหมายแตละกลุมอยากรูและเพราะเหตุใด / For each 

user, think of what kinds of information they would want to know, and why
3. เขียนเรื่องเลาสําหรับกลุมเปาหมาย 5-6 เรื่อง  / Write down 5 to 6 user stories
4. สําหรับเรื่องเลาแตละเรื่อง: /  For each user story:

a. ระบุแผนภูมิอยางนอย 1 รูปแบบ ที่จะเปนประโยชนมากที่สุด / find out the chart (or charts) that 
would be the most helpful, 

b. เลือกวาควรนําเสนอเรื่องเลาเปนแบบคงที่หรือแบบโตตอบ / decide whether they should be 
static or interactive

c. เลือกวาควรนําเสนอเรื่องเปนแบบเชิงสํารวจหรือเชิงเลาเรื่อง / decide whether they should be 
exploratory or based on storytelling
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This lesson was adapted from the World Bank's Introduction to Data Literacy training manual by Eva Constantaras, and adapted by Yan Naung Oak, 
Open Development Cambodia and Open Development Initiative, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International License. For full terms of use, see here. 

Thank You

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/programmes/data-literacy/

