
หลักการออกแบบ Dashboard
How to Design Dashboard

เคล็ดลับการออกแบบ Dashboard เชิงโตตอบที่มีประสิทธิภาพ
Tips for designing effective interactive dashboards



แดชบอรด (Dashboard) คืออะไร? / What is Dashboard? 

นิยามแบบเฉพาะเจาะจง / Narrow defition:

“การแสดงภาพขอมูลที่สําคัญที่สุด ที่จําเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหนึ่งขอหรือมาก
กวานั้น โดยรวบรวมและจัดเรียงขอมูลภาพในหนาจอเดียว 

เพื่อใหสามารถติดตามขอมูลไดอยางรวดเร็ว”
“a visual display of the most important information needed to achieve one 
or more objectives; consolidated and arranged on a single screen so the 

information can be monitored at a glance.”
                                                                                                              From: Stephen Few





Dashboard คืออะไร? / What is Dashboard? 

นิยามทั่วไป / Broad Definition:

“Dashboard คือการแสดงผลขอมูลที่ใชในการติดตามสถานะ 
และ/หรือ ชวยใหเขาใจงายขึ้น”

“A dashboard is a visual display of data used to monitor conditions and/or 
facilitate understanding.”

From: Wexler, Steve; Shaffer, Jeffrey; Cotgreave, Andy. “The Big Book of Dashboards”



ตัวอยางของ Dashboard ตามนิยามทั่วไป / Examples 

● หนาจอแสดงผลแบบอินเทอรแอคทีฟที่ใช
สํารวจการเรียกรองคาชดเชยของแรงงาน 
ตัวกรองตามภูมิภาค ประเภทอุตสาหกรรม 
และอวัยวะของรางกายที่บาดเจ็บ

● หนาจอติดผนังขนาดใหญที่แสดงสถิติของ
ศูนยบริการที่กําลังเกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น

● แอปพลิเคชันมือถือที่ชวยใหผูจัดการฝาย
ขายประเมินประสิทธิภาพการขายในภูมิภาค
ตาง ๆ และเปรียบเทียบยอดขายของป
ปจจุบันกับปกอนหนาได 

● An interactive display that allows people 
to explore worker compensation claims by 
region, industry, and body part

● A large wall-mounted screen that shows 
support center statistics in real time

● A mobile application that allows sales 
managers to review performance across 
different regions and compare 
year-to-date sales for the current year 
with the previous year 



ตัวอยางของ Dashboard ที่ออกแบบไดดี  / Examples of Well Designed Dashboards
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ตัวอยางของ Dashboard ที่ออกแบบไดแย / 
Examples of Badly Designed Dashboards
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หลักการทําใหดูงายและสบายตา 
● แผนภูมิแตละอันออกแบบมาอยางดี / 

Well designed individual charts
● ออกแบบใหสบายตา ไมดูรก   - ใชพื้นที่สีขาวเปนพื้นหลัง 

(ทฤษฎี 60-30-10) / Clean, uncluttered design – use 
white space (background 60-30-10) 

● ใชสีที่เรียบงายและมีความสมํ่าเสมอ / 
Simple, consistent, use of color

● จัดวางตัวชี้วัดที่สําคัญใหเห็นชัดเจน เพื่อการติดตามไดงาย /
A few key metrics tracked in a simple way

● ทําไฮไลท ขอมูลตัวเลขเดียวใหเดนชัด และใชตัวชี้วัดหลักเปน
ขอความ / Single number callouts, Key metrics as text

Keep It 
Simple 

and 
Clean!



ไตรตรองอยางดีผานการแสดงผลเชิงโตตอบ / Well thought through Interactions

● การแสดงผล เมื่อดูภาพรวม ซูมและเลือกตัวกรอง และแสดงรายละเอียดตามตองการ / 
Overview, Zoom and Filter, Details on Demand

● ตัวกรองและการโตตอบขึ้นอยูกับความตองการของผูใช - อยาเพิ่มตัวกรองเพียงเพราะ
คุณทําได / Filters and Interactions are based on users’ needs – don’t add a 
filter just because you can

● ดูความเปนไปไดที่จะนําเสนอ Dashboard เปนแบบนิ่งหรือแบบโตตอบได / Potential 
to be static or interactive



สิ่งที่ตองหลีกเลี่ยง - ไมไดคิดความหมายของตัวเลขใหดี

Things to avoid - 
not thinking 
about what the 
numbers mean 

https://medium.com/visualizing-the-field/there-be-dragons-dataviz-in-the-industry-652e712394a0


สิ่งที่ตองหลีกเลี่ยง - ไมไดคิดวาตัวเลขใดสําคัญกับผูอาน

Things to avoid - 
not thinking 
about which 
numbers are 
most important 
to the user 

https://medium.com/visualizing-the-field/there-be-dragons-dataviz-in-the-industry-652e712394a0


คิดใหมากกวาเปนแค Dashboard / Think Beyond just your Dashboard

● ลิงกไปยังแหลงขอมูล - อยาทําใหผูใชขอมูลตองทํางานหนักเพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือ
ขอมูลของคุณ / Links to source data – don’t make users have to do a lot of work to 
trust your data

● สามารถเขาถึงได - เปนมิตรกับคนตาบอดสี, ใชไดกับมือถือ, ทักษะความเขาใจดานขอมูล
ของผูใชขอมูล / Accessibility – color blind friendliness, mobile friendliness, data 
literacy of audience

● คิดถึงความยั่งยืนเสมอ - อัปเดตขอมูล การโฮสติ้งขอมูล และปรับเปลี่ยนขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 
/ Always think about sustainability – data updates, hosting, modifications



อางอิงเพิ่มเติม / More references

● 10 Rules for Better Dashboard Design
● Dashboard Design Best Practices
● 6 Examples of Bad Dashboard Designs
● There be dragons: dataviz in the industry

https://uxplanet.org/10-rules-for-better-dashboard-design-ef68189d734c
https://www.sisense.com/blog/4-design-principles-creating-better-dashboards/
https://carmel.es/2018/10/26/6-examples-of-bad-dashboard-designs/
https://medium.com/visualizing-the-field/there-be-dragons-dataviz-in-the-industry-652e712394a0
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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/

