BI tools and Dashboard (ตอนจบ)
โดย คนไอที
(http://gotoknow.org/blog/it-guy)
จากตอนที่แล้ว อาจสรุ ปความว่า BI
เป็ นเครื่ องมือที่นาํ มาวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อได้ผลออกมา
แปลความได้อย่างไร ก็เป็ นอย่างนั้น ปฏิบตั ิภารกิจ
เป็ นไปตามแผนหรื อไม่ ติดขัด ผิดพลาดตรงไหน จะ
แก้ไขอย่างไร ควรปรับปรุ งอะไรบ้าง หากสถานการณ์
เป็ นแบบนี้ จะลงเอยกันแบบไหน ฯลฯ จะมีการ
คาดการณ์ ที่แม่นยํา ถูกต้องเพียงไร จะตอบคําถามที่
ซับซ้อนตามที่ใคร่ รู้ได้ลึกลํ้าเพียงใด จะให้หนทางแก้ไข
ที่เฉี ยบแหลมเพียงใด ขึน้ อยู่กบั คุณภาพของข้ อมูล และ
การออกแบบความสั มพันธ์ ของข้ อมูลเพือ่ การวิเคราะห์
ในมิติต่าง ๆ (Multidimensional Data Analysis) ทีม่ ี
ประสิ ทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ หรืองานของ
องค์ กรนั้น การนําไอทีมาช่วยการทําธุรกิจ หรื อการ
ทํางาน ก็น่าจะถือว่าเสร็ จสิ้ นกระบวนการ ก็ตอบได้วา่ ...
ถูกต้อง... เพราะ Dashboard ทีจ่ ะพูดถึงต่ อไปนีก้ ไ็ ม่ ได้
ต้ องทําอะไรมากมาย สรุ ปง่าย ๆ ว่าเป็ นเรื่องของการ
สื่ อสาร โต้ ตอบกับผู้ใช้ งานให้ ได้ รับรู้ ผลการวิเคราะห์ ด้วย
กราฟิ ก(Graphic user interface) และสามารถเจาะดู
รายละเอียดทีส่ นใจได้ (Drilldown) อย่ างรวดเร็ว ก็เท่ า
นั้นเอง ! แต่.ในยุคของการแข่งขัน(ความรวดเร็ ว เป็ นที่
ต้องการขององค์กร) Dashboard ก็ทาํ หน้าที่คล้ายกับ
Cockpit ของเครื่ องบิน หรื อ Dashboard ของรถยนต์ จะ
แสดงสถานะ แจ้งข้อมูล ส่ งสัญญาณ เพื่อช่วยให้นกั บิน
และนักขับรถ ขับเครื่ องบิน ขับรถ ไปถึงปลายทางโดย
สวัสดิภาพตามกําหนดเวลา ก็คือทํางานสําเร็ จนัน่ เอง
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แต่ Dashboard คงไม่จาํ เป็ นต้องมีหน้าปั ทม์ มี
เข็มวัด มีไฟเขียว เหลือง แดง เหมือนอย่างในเครื่ องบิน
หรื อในรถ เสมอไป ต้องระวัง เพราะหลายคนพอพูดว่า
จะต้องทํา Dashboard ก็มกั จะจินตนาการว่าทํากราฟิ กไฟ
เขียว เหลือง แดง พอคนทําระบบไม่ทาํ ไฟให้ดูจะไม่
ยอมรับว่าเป็ น Dashboard ขืนให้มีไฟให้ได้ ต้องไม่ลืม
ว่า Dashboard ที่ดีจะต้องทําหน้าที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับงาน ดังนั้นแม้จะดูจืด
ชืดสักหน่อยก็ไม่เป็ นไร ลองดูความเห็น ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
จาก www/juiceanalytics.com ต่อ Dashboard ที่มีท้ งั
หน้าปัทม์และไฟ กับ Dashboard ที่ดูเหมือนกับเป็ น
รู ปกราฟที่คุน้ ตา

Traditional dashboard design techniques result in
confused solutions

This guide will help you design more intuitive and
effective dashboards
หากเล็งเห็นว่า Dashboard เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น
สําหรับสนับสนุนการใช้ BI วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการ

ควบคุมตรวจสอบการทําธุรกิจหรื อการทํางานของ
องค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นการให้ความใส่ ใจใน
การออกแบบ Dashboard ให้เหมาะสมกับงานก็จะช่วย
ให้องค์กรมีเครื่ องมือในการควบคุมงานที่มีประสิ ทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น
การนํา Dashboard มาใช้งานก็มีหลักคิด มีการ
วิจยั รู ปแบบที่ใช้แล้วประสบผลสําเร็ จ มีการศึกษา
รวบรวมข้อแนะนํา มีขอ้ คิดเห็นที่ผเู้ ชี่ยวชาญ ผูม้ ี
ประสบการณ์ดา้ นนี้ได้เสนอแนะ และเผยแพร่ ไว้ที่
http://www.juiceanalytics.com/white-papers-guidesand-more/ เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับผูท้ ี่คิดจะทํา
Dashboard ทั้งทางฝ่ ายผูจ้ ดั ทําระบบ และฝ่ ายเจ้าของ
งานที่ตอ้ งคิดว่าตนเองต้องการอะไรจาก Dashboard ที่
ต้องร่ วมกันคิด ร่ วมกันออกแบบ ตลอดจนผูท้ ี่สนใจใคร่
รู้เรื่ อง Dashboard ให้กระจ่างชัดยิง่ ขึ้น
จากการพินิจพิเคราะห์ แนวคิด การให้เหตุผล
จากคําแนะนําและตัวอย่างในเอกสารดังกล่าว มีหลาย
ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิง่ จะขอนํามาอภิปรายในบาง
ประเด็น โดยผูเ้ ขียนขอตั้งข้อสังเกตให้ผอู้ ่านร่ วมกัน
พิจารณา ดังต่อไปนี้
ข้ อสั งเกต 1 กราฟิ กทีเ่ ห็นเป็ น Dashboard
ทั้งนั้น ... ? หากเพียงแต่เห็นภาพกราฟิ ก (chart, diagram,
graph… )ในการนําเสนอ (Presentation), ในรายงาน
ผลงาน (Report), ในกรณี ที่งานมีปัญหา หรื ออุปสรรค
อาจเปลี่ยนชื่อเป็ น รายงานการดําเนินการ หรื อรายงาน
ข้อเท็จจริ งหรื อรายงานการสํารวจ (Exploration)
ภาพกราฟิ กเหล่านี้อาจดูไม่แตกต่างจากที่เห็นใน
Dashboard แล้ว อะไร(สิ่ งบ่ งชี )้ ที่จะบอกว่าอะไร
(graphic) เป็ นอะไร(dashboard) ? คําตอบ คือระบบ
หรื อกระบวนการที่อยูเ่ บื้องหลัง จะบ่งบอกได้
ผูเ้ ขียนมีขอ้ สังเกตว่า การแสดงหรื อนําเสนอผล
การดําเนินการที่เปิ ดกว้าง ให้ผทู้ ี่ไม่ได้รับผิดชอบ
หรื อไม่เกี่ยวข้องกับงาน รับฟัง รับรู้ได้ ปกติแล้วจะเป็ น
งานที่มีความก้าวหน้า เป็ นไปตามแผน หรื อประสบ
ผลสําเร็ จ (ในกรณี มีปัญหา อุปสรรค จะเรี ยกว่ารายงาน
ข้อเท็จจริ ง ก็ตามแต่) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ทราบ ได้

เห็น และสื่ อที่ใช้ในการนําเสนอจะเป็ นกระดาษ หรื อ
PowerPoint ก็เพียงพอ เพราะไม่อาจจะไม่มีความจําเป็ น
ให้ตอ้ งซักถามกัน ไม่ตอ้ งวิเคราะห์ ไม่ตอ้ งพิจารณาใน
มุมมองอื่น ๆ หรื อไม่ตอ้ งลงลึกในรายละเอียดไม่
จําเป็ นต้องตอบคําถาม (ในสภาเรี ยกว่าไม่มีรายการตอบ
กระทูส้ ด) เพียงพูดตามบทหรื อสคริ ปท์ที่เตรี ยมไว้
แต่สาํ หรับกรณี ที่ผ้รู ับผิดชอบงาน ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
จํานวนหนึ่งประชุมร่ วมกันเพือ่ ตรวจสอบ ติดตามงาน
ปรับปรุ งแก้ไขงาน โดยใช้ ไอทีสนับสนุน ทุกคนจะพินิจ
พิเคราะห์ผา่ นกราฟิ กที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
แล้วเจาะลึก(คลิก)ดูรายละเอียดที่สัมพันธ์กนั ในมุมมอง
ต่าง ๆ ที่สนใจหรื อสงสัย สามารถทดสอบปรับเปลี่ยนค่า
ของตัวแปรหรื อปัจจัยที่น่าสงสัย เพื่อสังเกตความ
แตกต่าง สามารถทดลองทดสอบในสถานการณ์ หรื อ
สภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปซึ่ งคาดว่าจะแก้ปัญหาหรื อ
ปรับปรุ งให้งานประสบผลสําเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หรื อคาดการณ์ได้วา่ จะเป็ นอย่างไร หรื อดูผลการ
ดําเนินการจากแบบจําลองที่สร้างขึ้นตามเงื่อนไขที่
เปลี่ยนไป จะเห็นได้วา่ กราฟิ กที่ปรากฏจะมิใช่สร้างขึ้น
จากการประมวลข้อมูลในฐานข้อมูลเพียงเพื่อแสดง
สถานะ(ซึ่ งมักจะโชว์ผลสําเร็ จ) แต่ ต้องการใช้ เป็ น
เครื่องมือในการตรวตรา ตรวจสอบ ค้ นหาวิธีแก้ไข
ปรับปรุ งงาน สามารถสนับสนุนการตัดสิ นใจได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จึงเป็ นภาพหรือกราฟิ กทีต่ ้ องมีระบบ หรือ
กระบวนการประมวลผลเพือ่ การวิเคราะห์ ธุรกิจหรืองาน
ขององค์ กรอยู่เบือ้ งหลัง สรุ ปในภาพกว้างได้วา่ ต้องทํา
ความรู้จกั งานให้กระจ่างแล้วหาว่าจะต้องวัดผลกัน
อย่างไรด้วยกระบวนการประเมินประสิ ทธิภาพของ
องค์กร กระบวนการจัดทําดัชนี ช้ ีวดั (Key Performance
Indicator :KPI) คือ ค่าที่วดั จากผลการปฏิบตั ิงานที่
เกิดขึ้นจริ ง เพื่อแสดงผลสําเร็ จของการวัดตาม
วัตถุประสงค์ ต้องจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
วิเคราะห์ ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับการวัดผลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการจัดทํา
ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) กระบวนการทํา
เหมืองข้อมูล (Data Mining) มีการวิเคราะห์ตวั ชี้วดั จาก

ข้อมูลที่ได้จดั เตรี ยม ตามแนวทางที่ได้ศึกษาไว้ ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เช่นระบบบริ หารธุรกิจอย่างชาญ
ฉลาด (Business intelligence: BI) ระบบ Online
Analytical Processing (OLAP) (ซึ่ งจะทําการวิเคราะห์
เบื้องต้น 3 ลักษณะ คือ ภาพรวม consolidation,
รายละเอียด drill-down, และแยกแยะวิเคราะห์ในมุมมอง
ที่แตกต่างกันไป slicing and dicing.) เป็ นต้น ซึ่ งระบบ
หรื อกระบวนการเหล่านี้มีความสัมพันธ์กนั หรื อมี
กรรมวิธีสอดประสานกัน หรื อส่ งผลถึงกัน เป็ นลักษณะ
ของการทํางานในเชิงบูรณาการ ซึ่ งผูอ้ ่านจะสังเกตได้วา่
เมื่อศึกษาระบบใดหรื อกระบวนการใดก็จะพบว่ามีการ
กล่าวอ้างไปถึงระบบหรื อกระบวนการทํางานอื่นๆ
ข้างต้นเสมอ และ Dashboard ก็เช่ นกัน จะมีการ
กล่าวถึงคําต่ าง ๆ เหล่ านี้ เช่ น BI, KPI, what-if,
EIS(executive information system), DSS (Decision
Support Systems)
ดังนั้นหากเห็นภาพกราฟิ ก เป็ นหน้าปัทม์กลม
มีเข็มชี้ หรื อไฟเขียว เหลือง แดง หรื อภาพสัญญลักษณ์
แปลก สวย เข้าใจง่าย อย่าทึกทักว่าเป็ น Dashboard ให้ดู
ต่ออีกสักหน่อยว่ามีการทํางานเชื่อมโยง หรื อเป็ นผลจาก
ระบบหรื อกระบวนการใดบ้าง ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ธุรกิจหรื องานเพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
เป็ นสําคัญ ไม่เช่นนั้นอาจเป็ นเพียงกราฟิ กที่ใช้นาํ เสนอ
หรื อชี้แจง ผลงาน สถานะ ความก้าวหน้า... ธรรมดา ๆ
เท่านั้น และยังอาจพิเคราะห์ต่อไปได้วา่ องค์ กรนั้นยังไม่
สามารถใช้ ไอทีที่มปี ระสิ ทธิภาพ และเชื่อถือได้ ในการให้
การสนับสนุนการตัดสิ นใจแก่ ผ้บู ริหารได้
ข้ อสั งเกต 2 แล้วทําไมต้ องทํา Dashboard …!
หากตอบเร็ ว ๆ ไม่อยากคิดเหตุคิดผล ไม่ทาํ ก็ได้ ไม่ตอ้ ง
พูดอะไรกันต่อ (เพราะจากข้อสังเกตแรก ชัดเจนอยูแ่ ล้ว
ว่า Dashboard เป็ นเพียงตัวกลาง ไม่ใช่ตวั ระบบ
วิเคราะห์) แต่เพราะเริ่ มมีการนํามาใช้งานกันในภาค
ราชการ (ภาคธุรกิจจะใช้อะไรโดยเฉพาะในเรื่ องไอที
เชื่อได้วา่ เขาคิดถี่ถว้ น และมักจะใช้ได้ผล ผูเ้ ขียนไม่คิด
จะสงสัย เพราะเขาไม่ได้เอาเงินภาษีมาทํา) จึงน่าสนใจที่

จะลองมาพิเคระห์กนั ดังนั้น หากหน่วยงานภาครัฐจะทํา
Dashboard จะต้องตอบคําถามให้ได้วา่ ทํา...ทําไม...!

แม้แต่เอกสารแนะนําการออกแบบ Dashboard
ก็ยงั ให้ความสําคัญกับเรื่ องนี้ ลองดู check list ที่แนะนํา
ให้ผทู้ ี่จะออกแบบ Dashboard ได้คิดทบทวนให้เกิด
ความชัดเจนก่อนจะลงมือออกแบบ
What value will the dashboard bring?
Dashboards can serve many purposes. Take a moment
to consider what you want to get out of your dashboard.
Check the top three reasons below.
☐ Help management define what is important
☐ Educate people in the organization about the things
that matter
☐ Set goals and expectations for specific individuals
or groups
☐ Help executives sleep at night because they know
what’s going on
☐ Encourage specific actions in a timely manner
☐ Highlight exceptions and provide alerts when
problems occur
☐ Communicate progress and success
☐ Provide a common interface for interacting with
and analyzing important business data
ผูเ้ ขียนเห็นว่า มีเพียงข้อที่ขีดเส้นใต้ไว้เป็ นข้อ
เดียวที่ค่อนข้างเป็ นเรื่ องของการประชาสัมพันธ์ หรื อ
โชว์ผลงาน ให้ผอู้ ื่นได้รับรู้เป็ นสําคัญ (เพราะองค์กร
หรื อผูร้ ับผิดชอบย่อมรู้อยูแ่ ล้ว) อาจจะทําให้องค์กร หรื อ

ผูร้ ับผิดชอบได้รับคําชม แต่คงไม่เกิดประโยชน์กบั
องค์กรหรื อผูร้ ับผิดชอบเท่าใดนัก ผูอ้ ่านเชื่อว่าองค์กร
หรื อผูร้ ับผิดชอบจะดีใจมากกว่าถ้าจะได้รับรู้ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไขของธุรกิจหรื องาน ดังนั้นเมื่อ
ต้องเลือก 3 ข้อ ไม่วา่ จะเลือกอย่างใด อย่างน้อยสองใน
สามของคําตอบหรื อความต้องการในการทํา Dashboard
ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กบั การดําเนินธุรกิจหรื อการ
ทํางานขององค์กร ขอแต่เพียงว่าอย่าให้ความสําคัญกับ
การประชาสัมพันธ์เป็ นอันดับหนึ่ง มิฉนั้นแล้ว
Dashboard จะมีไว้เพื่อโชว์...ก็เป็ นได้
ในสารานุกรม Wikipedia ก็ได้กล่าวถึง ทั้งใน
การสรุ ปความหมาย และประวัติความเป็ นมา รวมทั้งใน
หัวข้ออื่น เช่น “Dashboard provides at-a-glance views
of key performance indicators (KPIs) relevant to a
particular objective or business process (e.g. sales,
marketing, human resources, or production)...” หรื อ
อย่างเช่น “Dashboards give signs about a business
letting you know something is wrong or something is
right. The corporate world has tried for years to come
up with a solution that would tell them if their business
needed maintenance or if the temperature of their
business was running above normal. …”
“…Benefits of using digital dashboards include:
• Visual presentation of performance measures
• Ability to identify and correct negative trends
• Measure efficiencies/inefficiencies
• Ability to generate detailed reports showing
new trends
• Ability to make more informed decisions
based on collected business intelligence
• Align strategies and organizational goals
• Saves time compared to running multiple
reports
• Gain total visibility of all systems instantly
• Quick identification of data outliers and
correlations…”

“The idea of digital dashboards followed the study of
decision support systems in the 1970s. With the surge
of the web in the late 1990s, digital dashboards as we
know them today began appearing…”
ข้อมูลข้างต้นพอจะชี้ให้เห็นว่า ระบบหรือ
กระบวนการ ในการวิเคราะห์ ธุรกิจ หรืองานขององค์ กร
เพือ่ สนับสนุนการตัดสิ นใจของผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจหรือดําเนินงาน อย่างมี
ประสิ ทธิล หากมี Dashboard เป็ นตัวกลางทีจ่ ะสื่ อสาร
หรือโต้ ตอบกับผู้ใช้ งาน ระบบหรือกระบวนการเหล่านี้
จะมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ (DSS ต้ องรอ Dashboard ถึง
20 ปี )
เขียนมาก็สี่หน้าแล้ว ต้องการอะไรกันนี่...
ประเด็นก็คือ หากองค์กรใด ผูใ้ ด รู้กระจ่างในเรื่ องของ
Dashboard และรู้วา่ จะทําเพื่ออะไร แล้วลงมือทํา ก็เป็ น
เรื่ องที่น่ายินดีอย่างยิง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็ นองค์กร
ภาครัฐ เพราะเป็ นหน่วยงานที่ได้ชื่อว่ามีขอ้ มูลมหาศาล
(ซึ่ งก็มีคาํ กล่าวอีกเช่นกันว่าข้อมูลคือทรัพยากรอันมีค่า)
แต่มกั จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลน้อยเกินไป ดังนั้นเมื่อ
คิดจะทํา Dashboard ก็จะต้องเกิดระบบเพื่อการวิเคราะห์
ธุรกิจหรื อวิเคราะห์งานอย่างจริ งจังเกิดขึ้นก่อน ซึ่ งระบบ
เหล่านี้ ตอ้ งบริ โภคข้อมูลทั้งปวงที่มีอยูห่ ลาย ๆ ด้านที่
สะสมไว้ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กรมาประมวลผล
ล้วน ๆ (ไม่ใช่ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการทําธุรกิจ
หรื อทํางาน นําข้อมูลเข้าฐานข้อมูล แล้วคอยดูแล (insert,
update, delete) ที่คุน้ เคยกันดี เช่น ระบบการเงิน ระบบ
บุคลากร ระบบฝึ กอบรม ฯลฯ) และก็ไม่ใช่แนวคิดใหม่
เกินกว่าจะเข้าใจได้( หากยังจําได้ถึง EIS, DSS ซึ่ งเป็ น
ระบบสําหรับผูบ้ ริ หารองค์กร หรื อผูร้ ับผิดชอบธุรกิจ
หรื องานขององค์กร)... ถึงเวลาที่จะใช้ ข้อมูลขององค์ กร
มาทําประโยชน์ ให้ กบั ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบองค์ กร
กันเสี ยที...
เนื่องจากเล่มนี้เป็ นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2555
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