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คู่มือการใช้งาน Agriculture Dashboard
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 (TIS 4)

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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สารบัญ (Content Structure)

วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

แนะน าหน้าแดชบอร์ด

ที่มาและความส าคัญโครงการ

Detail

คู่มือการใช้งานหน้าแดชบอรด์

แนะน าภาพรวม Agriculture 
Dashboard ทั้ง 8 หน้า

ท าความรู้จักหน้าแดชบอร์ดที่พัฒนา
ภายในโครงการ TIS64 รวมถึง
วัตถุประสงค์ของหน้าแดชบอร์ด

วิธีการใข้งานฟังก์ชันในหน้า
แดชบอร์ดเบื้องต้น

คู่มือการใช้งาน Agriculture 
ทั้ง 8 หน้า

Section
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ที่มาและความส าคัญ
ของโครงการ
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สนค. ได้ริเริ่มด าเนินการโครงการ TIS มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้าแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการ

การประชุมวันนี้
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โดย Agriculture Dashboard เป็นหนึ่งใน Dashboard ที่พัฒนาในปี 2564
เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญของไทย 6 ชนิด

รูปไม่ชัดอ่ะ
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ดสินค้าเกษตร ประกอบด้วย

ราคาสินค้าเกษตรในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน

ราคาสินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรขายได้

ราคาเป้าหมายโครงการประกันรายได้

มูลค่าการส่งออกรายสินค้า

1. ราคาสินค้าเกษตร (General Price)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

2. การส่งออก (Export Situation)

หน้าแดชบอร์ด การส่งออกสินค้าเกษตร ประกอบด้วย

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทยรายสินค้า

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกรายสินค้า

มูลค่าการส่งออกรายช่องทางการส่งออก

มูลค่าการส่งออกรายด่านศุลกากร

มูลค่าการส่งออกรายประเทศปลายทาง

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าส่งออก
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

3. โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

หน้าแดชบอร์ด โอกาสส่งออกและคู่แข่ง ประกอบด้วย

มูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรของประเทศต่างๆท่ัวโลก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้าของประเทศต่างๆท่ัวโลก

โอกาสส่งออกสินค้าเกษตรเพ่ิมในแต่ละประเทศ

ส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรของไทย

เปรียบเทียบการส่งออกของไทยกับประเทศคู่แข่ง

มูลค่าส่งออกและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าส่งออกของประเทศ
คู่แข่ง
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ด การผลิต ประกอบด้วย

ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรของแต่ละจังหวัด

ผลผลิตต่อไร่

ปริมาณผลผลิตรายภาค

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

เปรียบเทียบสถานการณ์ผลิตสินค้าเกษตรปัจจุบันกับอดีต

4. การผลิต (Production)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ด สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร ประกอบด้วย

สถานการณ์ราคามันส าปะหลังในปัจจุบัน

ประมาณการสถานการณ์ด้าน Demand และ Supply

บทวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร

5. สถานการณ์ภาพรวมสนิค้าเกษตร (Product Summary)  
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ด สถานการณ์ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

สถานการณ์ผู้ประกอบการ

จ านวนกิจการท้ังหมด

10 รายชื่อผู้ประกอบการท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุด

6. สถานการณ์ผู้ประกอบการ (Industry Situation)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ด สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วย

สถานการณ์การส่งออกของไทย สู่ต่างประเทศ

จ านวนผู้ประกอบการ มูลค่าการค้า 

สัดส่วนผู้ส่งออกตามมูลค่า (บาท)

รายชื่อผู้ประกอบการส่งออก

มูลค่าการส่งออกสินค้ารายด่าน (บาท)

ผู้ประกอบการไทยส่งสินค้าไปที่ไหนบ้าง

7. สถานการณ์การสง่ออกของผู้ประกอบการ (Export Industry Situation)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ด ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร 
ประกอบด้วย

จ านวนการพูดถึง (Mentions)

ความรู้สึก (Sentiment)

ค าส าคัญ (Keyword)

รายละเอียดของความเห็นในแต่ละอัน (Detail)

8. ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร (Social Analytics)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 24

วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

การเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard

Power BI App เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Power BI App 

การเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard
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การเข้าใช้งานผ่าน Power BI App

การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ (Login & Logout)

1. เปิด Web Browser เช่น Microsoft Edge (Recommended), Google Chrome เป็นต้น

2. พิมพ์ URL: app.powerbi.com เพื่อเข้าสู่หน้า Login  →

3. เมื่อกดเข้า URL มาแล้ว ผู้ใช้งานจะถูกลิ้งค์ไปที่หน้า SIGN IN 
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การเข้าใช้งานผ่าน Power BI App

4. พิมพ์ Username จากนั้นกดปุ่ม Next เพื่อไปท่ีหน้าจอใส่รหัสเพื่อพิมพ์รหัสส าหรับเข้าสู่ระบบ

5. ผู้ใช้งานจะถูกพาเข้าสู่รูปแบบการแสดงผล
6. เมื่อใช้งานเสร็จและต้องการออกจากระบบผู้ใช้งานสามารถกดท่ี Icon ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อกดปุ่ม Sign out ออก

จากระบบ
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

การเข้าถึงหน้า Dashboard ใน Power BI App

1. ไปที่แถบเมนูท่ีด้านซ้ายของหน้า กรณีท่ีแถบเมนูถูกซ่อนอยู่ กด เพ่ือแสดงแถบเมนูท่ีซ่อนอยู่ 
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

การเข้าถึงหน้า Dashboard ใน Power BI App

2. ไปที่ Apps เพ่ือดู app ท้ังหมดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ จากนั้นกดท่ี app ของระบบ เพ่ือเข้าถึง Dashboard ทั้งหมด 
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การเข้าใช้งาน Wellness Dashboard

เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

1. เปิด Web Browser เช่น Microsoft Edge (Recommended), Google Chrome เป็นต้น

2. พิมพ์ URL: คิดค้า.com เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard ได้ 2 ช่องทาง 

o ช่องทางแรก คือ ไปที่กล่อง ข้อมูลเศรษฐกจิการค้า → เลือกข้อมูล Global Demand → เลือกประเภทผู้ใช้งาน 

→ เลือกพื้นที่ →กดค้นหาข้อมูล
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard ได้ 2 ช่องทาง 

o ช่องทางท่ีสอง คือ เลื่อนหน้าเว็บไซต์ไปด้านล่าง จนเจอหน้าตามรูปภาพด้านล่าง → เลือกข้อมูล Global Demand 

→ เข้าสู่หน้า Global Demand Dashboard
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ส าหรับเจ้าหน้าที่ สนค.

ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ีหน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ี
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

Yes

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

กดท่ีปุ่ม
Connect with SSO

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 39

ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO และ
ใส่รหัสเพ่ือ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

เข้าสู่หน้า Log in SSO ผ่าน 
URL : https://sso-tpso.moc.go.th

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

https://sso-tpso.moc.go.th/
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกใช้บริการ 
เว็บไซต์คิดค้า

เมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูแต่ละท่านจะมีแถบบริการ
เฉพาะของตัวเองตามที่ต้ังค่าไว้

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัสส าหรับเข้าเว็บไซต์ คิด
ค้า

กดปุ่ม 
“เข้าสู่ระบบ”

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

การเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard

เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

1

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์ตามรูปด้านบนถือว่าอยู่ในหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ีแล้ว
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

2

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์หน้าหลัก ให้กดตรงรูปโปรไฟล์ → แดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ี → เพ่ือไปหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ี
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

3

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์ตามรูป ให้กดค าว่า คิดค้า.com มุมบนซ้าย → ไปหน้าหลักของเว็บไซต์ → กดตรงรูปโปรไฟล์ 

→ แดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่ → เพื่อไปหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การน าเข้าข้อมูล 
(Import data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การน าเข้าข้อมูล 
(Import data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง (Standard Filter)

ระบบมีฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้จากหลากหลายมุมมอง เช่น ดูข้อมูลตามช่วงเวลา 
ตามภูมิภาค รายประเภทธุรกิจ เลือกสินค้า รูปแบบการขนส่ง ฯลฯ 
โดยฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบปุ่มตัวเลอืก
และที่หัวตารางซึ่งมีค าชี้แจงให้ผู้ใช้งานเลือกตัวเลือกที่อยู่ ภายใต้มิติ
นั้นๆ โดยในระบบวิเคราะห์แต่ละหนา้จะมีตัวเลือกส าหรับคัดกรอง
ข้อมูลที่แตกต่างกันไปโดยตัวคัดกรองจะมีการใช้งานดังนี้

1. ผู้ใช้งานสามารถคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ โดยกดเลือก
ตัวเลือกที่ต้องการ 
2. เมื่อกดเลือกแล้วจะมีแถบสีขึ้นที่ตัวคัดกรองที่เลือกไว้หรือค่าที่

แสดงผลในกล่องเปลี่ยนไปเป็นค่าที่ได้เลือกไว้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การน าเข้าข้อมูล 
(Import data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง (Show as a table)

กดคลิกขวา ในภาพข้อมูลท่ีสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปแบบตารางได้ จะมีการแสดงค าว่า “Show as a table” ขึ้นมาให้กด เพื่อ

แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง รวมถึงขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode) อีกด้วย ซึ่งในหน้าแดชบอร์ดโอกาสน าเข้าและพัฒนาสินค้า

ศักยภาพของจังหวัด (Local to Global) นั้นหน้าแดชบอร์ดส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบตารางอยู่แล้ว 
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การน าเข้าข้อมูล 
(Import data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเพิ่มสปอตไลท์ (Spotlight)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Spotlight
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การน าเข้าข้อมูล 
(Import data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเรียงล าดับข้อมูล (Sort)

สามารถกดลูกศร       หรือ       เพ่ือเรียงล าดับจากค่ามากไปค่าน้อย และเรียงล าดับจากค่าน้อยไปค่ามาก หรือในกรณีท่ีเป็นตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ ก็สามารถกดลูกศรเพื่อเรียงล าดับตามตัวอักษรได้

Sort ascending

เรียงล าดับจากน้อยไปมาก
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การน าเข้าข้อมูล 
(Import data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 60

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode)

ท่านสามารถกด        (Focus Mode) เพ่ือขยายการแสดงผลของหน้าจอ ให้อยู่ในอยู่ในรูปแบบเต็มจอได้  
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การน าเข้าข้อมูล 
(Import data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การน าเข้าข้อมูล (Import data)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Import Data
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การน าเข้าข้อมูล 
(Import data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้

1. กดเพื่อเปลี่ยนขึ้นไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีสูงกว่า

Drill Up
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

2.               กดเพื่อเปลี่ยนโหมดการเลือกข้อมูลให้เปลี่ยนลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีต่ ากว่า โดยผู้ใช้สามารถกดดูข้อมูลระดับที่ต่ ากว่า 

โดยกดที่ส่วนต่างๆ ของแผนภูมิ

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

3.          กดเพื่อเปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Agriculture Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

4.          เปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ ซึ่งแตกต่างจากค าสั่งก่อนหน้าตรงท่ี เมื่อเปลี่ยนการแสดงผลแล้ว 

ข้างหน้าของชื่อข้อมูลจะแสดงกลุ่มของข้อมูลนั้นด้วย

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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คู่มือการใช้งาน Agriculture Dashboard

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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คู่มือการใช้งาน Agriculture Dashboard

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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การใช้งานหน้า ราคาสินค้าเกษตร (General Price)

สามารถเลือกปีและช่วงเดือนที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล
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การ์ดแสดงข้อมูลมูลราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดและแต่ละ
ขนาด โดยภายในการ์ดจะมีข้อมูลประกอบดังนี้

o ราคาสินค้าเกษตร

o YOY หรือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
เกษตรเมื่อเทียบกับปีก่อน

o Warning - สีล้อมรอบและข้อความ เพ่ิมข้ึน/ลดลง ซึ่ง
ใช้เกณฑ์เทียบราคาปัจจุบันว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อ
เทียบกับราคาสินค้าเกษตร 3 ปีย้อนหลัง

บทวิเคราะห์ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูล insight ของราคา
สินค้าเกษตร

การใช้งานหน้า ราคาสินค้าเกษตร (General Price)
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สามารถเลือกชนิดสินค้าที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

72

สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูลอย่างละเอียด โดยช่องแรกให้เลือก “ที่แล้ว”
หรือ “นี้” หรือ “หน้า” แล้วช่องที่สองใส่จ านวนตัวเลข ตามด้วยช่องสุดท้ายคือหน่วย เช่น วัน เดือน ปี

ฟิลเตอร์ตามตัวอย่างด้านล่างนี้จะเป็นการเลือกดูกราฟ 2 ปีที่แล้ว

การใช้งานหน้า ราคาสินค้าเกษตร (General Price)
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แสดงข้อมูลราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดใน
แต่ละช่วงเวลาในรูปแบบกราฟเส้น

73

แสดงข้อมูลราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดใน
แต่ละช่วงเวลาในรูปแบบตาราง

การใช้งานหน้า ราคาสินค้าเกษตร (General Price)
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คู่มือการใช้งาน Agriculture Dashboard

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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การใช้งานหน้า การส่งออก (Export Situation)

สามารถเลือกปีและเดือนที่ต้องการให้หน้า
แดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกสกุลเงินทีต่้องการใหห้น้า
แดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกหน่วยข้อมูลที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล
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การใช้งานหน้า การส่งออก (Export Situation)

การ์ดแสดงข้อมูลมูลราคาส่งออกสินค้าเกษตรแต่ละชนิด โดย
ภายในการ์ดจะมีข้อมูลประกอบดังนี้

o ราคา/ปริมาณส่งออกสินค้าเกษตร

o YOY หรือเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงของราคา/ปริมาณ
ส่งออกสินค้าเกษตรเมื่อเทียบกับปีก่อน

o Warning - สีล้อมรอบและข้อความ เพ่ิมข้ึน/ลดลง ซึ่งใช้
เกณฑ์เทียบ ราคา/ปริมาณ ส่งออกปัจจุบันว่าเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงเมื่อเทียบกับ ราคา/ปริมาณ3 ปีย้อนหลัง

แสดงข้อมูลสัดส่วนมูลค่า/ปริมาณส่งออกสินค้าเกษตร
แต่ละชนิด

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา/ปริมาณส่งออก
สินค้าเกษตรแต่ละชนิด
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การใช้งานหน้า การส่งออก (Export Situation)

กราฟแสดงข้อมูลราคา/ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรแต่ละ
ชนิดในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถคลิกปุ่มด้านบนขวาเพื่อ
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้แสดงข้อมูลได้ โดยมีตัวเลือกให้
แสดงข้อมูลเป็นช่วงระยะเวลา 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี และ5ปี

บทวิเคราะห์ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูล insight ของมูลค่า/ปริมาณ
ส่งออกสินค้าเกษตร



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 78

การใช้งานหน้า การส่งออก (Export Situation)

สามารถเลือกแสดงระหว่างข้อมูลน าเข้า/
ส่งออกสินค้าเกษตร และหน่วยข้อมูลที่จะ

ให้แดชบอร์ดแสดงได้

สามารถเลือกชนิดสินค้าเกษตรที่ต้องการ
ให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกพ้ืนที่ทีต่้องการให้หน้าแดช
บอร์ดแสดงข้อมูล
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การใช้งานหน้า การส่งออก (Export Situation)

แสดงข้อมูลสัดส่วนมูลค่า/ปริมาณของการ
ส่งออก/น าเข้าสินค้าเกษตรแต่ละช่องทาง

Chart มูลค่า/ปริมาณของการส่งออก/น าเข้า
สินค้าเกษตรแต่ละด่านศุลกากร

แผนผังแสดงมูลค่า/ปริมาณของการส่งออก/
น าเข้าสินค้าเกษตรรายประเทศ โดยท่าน
สามารถกดท่ีวงกลม เพ่ือเลือกดูข้อมูลราย

ประเทศได้

แสดงรายละเอียดข้อมูลราคา/ปริมาณของการ
น าเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรแต่ละประเทศใน
รูปแบบตาราง
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คู่มือการใช้งาน Agriculture Dashboard

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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การใช้งานหน้า โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

สามารถเลือกปีที่ต้องการให้หน้า
แดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกเดือนที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกดูประเภทข้อมูลใน
รูปแบบปริมาณ หรือมูลค่าได้

สามารถเลือกทวีป และทวีปย่อยที่ต้องการ
ให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกประเทศผู้น าเข้าที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล
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การใช้งานหน้า โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

หลังจากที่ท่านเลือกปี เดือน ประเภทข้อมูล ทวีป ประเทศผู้น าเขา้ และผลิตภัณฑ์ หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

กดวงกลมท่ีจังหวัดในแผนที่โลก ตามประเทศที่ท่านต้องการให้
แสดงข้อมูล โดยข้อมูลใน ข้อ ,         , และ
จะแสดงผลตามประเทศที่ท่านเลือก

Bar Chart แนวนอนแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้า 
(USD) โดยท่านสามารถกดที่กราฟแท่งในแต่ละประเทศ เพ่ือให้ 
ข้อ        , ,   และ         แสดงข้อมูลเฉพาะประเทศท่ี
ท่านเลือก

Bar Chart แนวนอนแสดงข้อมูลโอกาสการส่งออก (USD)
โดยท่านสามารถกดท่ีกราฟแท่งในแต่ละประเทศ เพ่ือให้ 
ข้อ        ,         , และ         แสดงข้อมูลเฉพาะประเทศท่ี
ท่านเลือก โดยกราฟดังกล่าวจะแบ่งข้อมูลออกได้ดังนี้

o ส่วนต่างเป้าหมายส่งออก

o มูลค่าน าเข้าจากไทย
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การใช้งานหน้า โอกาสส่งออกและคู่แข่งทุเรียน
(Export Opportunities & Competition)

หลังจากที่ท่านเลือกปี เดือน ประเภทข้อมูล ทวีป ประเทศผู้น าเขา้ และผลิตภัณฑ์ หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

แสดงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตร
ในแต่ละประเภททั่วโลก โดยบทวิเคราะห์จะประกอบด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ท่านเลือกดังนี้

o ประเทศท่ีมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก

o ประเทศท่ีมีโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
3 อันดับแรก

o สัดส่วนการส่งออกของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

โดยบทวิเคราะห์จะถูกก าหนดตามท่ีท่านเลือกดูข้อมูลใน
ข้อ         , , และ 

แสดงข้อมูลการน าเข้าผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภศ  
ในรูปแบบตาราง
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การใช้งานหน้า โอกาสส่งออกและคู่แข่งทุเรียน
(Export Opportunities & Competition)

หลังจากที่ท่านเลือกปี เดือน ประเภทข้อมูล ทวีป ประเทศผู้น าเขา้ และผลิตภัณฑ์ หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

Bar Chart แนวนอนแสดงข้อมูลแสดงข้อมูลการส่งออกของ
ไทยเปรีบเทียบทั้งโลก โดยท่านสามารถกดท่ีกราฟแท่งในแต่
ละประเทศ เพ่ือให้ ข้อ        , และ        แสดงข้อมูล
เฉพาะประเทศท่ีท่านเลือก

แสดงแสดงคู่แข่งการส่งออก ในรูปแบบกราฟ Scatter
นอกจากนี้ เมื่อท่านวางเม้าส์ไปที่กล่องดังกล่าว โดยจะมี
สัญลักษณ์แสดงข้ีนมาดังนี้

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) ตามท่ีเคยกล่าวไว้ข้างต้น
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การใช้งานหน้า โอกาสส่งออกและคู่แข่งทุเรียน
(Export Opportunities & Competition)

หลังจากที่ท่านเลือกปี เดือน ประเภทข้อมูล ทวีป ประเทศผู้น าเขา้ และผลิตภัณฑ์ หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

Bar Chart แนวนอนแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าการ
ส่งออก (USD) โดยท่านสามารถกดที่กราฟแท่งในแต่ละ
ประเทศ เพ่ือให้ ข้อ        , และ        แสดงข้อมูล
เฉพาะประเทศท่ีท่านเลือก โดยกราฟดังกล่าวจะเปรียบเทียบ
ข้อมูล 2 ข้อดังนี้
ส่งออกท้ังโลก (USD)

o ส่งออกโดยไทย (USD)

แสดงข้อมูลประเทศคู่แข่งการส่งออกสินค้าเกษตร
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คู่มือการใช้งาน Agriculture Dashboard

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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การใช้งานหน้า การผลิต (Production)

สามารถเลือกปีที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดง
ข้อมูล เช่น เลือกข้อมูล ช่วงเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม
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การใช้งานหน้า การผลิต (Production)

กดวงกลมท่ีจังหวัดในแผนที่ประเทศ ตามจังหวัดที่ท่าน
ต้องการให้แสดงข้อมูล โดยข้อมูลใน ข้อ จะแสดงผล

ตามจังหวัดที่ท่านเลือก

แสดงข้อมูลภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทย 
ตามจังหวัดที่ท่านเลือก โดยแสดงประเภทของข้อมูลดังนี้

o ปริมาณผลผลิตรายปี (ต้น/ป)ี

o ผลผลิตต่อไร่ (ตัน/ไร่)

o พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่)

o สัดส่วนพื้นที่ให้ผลผลิต

หลังจากที่ท่านเลือกปี และเลือกเดือน หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ
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แสดงบทวิเคราะห์การผลิตของทุกภาค ทุกจังหวัดตาม
ปีที่ท่านเลือก โดยข้อมูลการผลิตในแต่ละประเภทจะ
เปรียบเทียบปีก่อนหน้า และข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 
รวมถึงมีการจัดอันดับจังหวัดที่มีการเพาะปลูกสินค้าเกษตร
แต่ละชนิดมากที่สุด 3 อันดับแรก

89

การใช้งานหน้า การผลิต (Production)

แสดงข้อมูลปริมาณผลผลิตรายภาค (%) ในรูปแบบ 
Pie chart โดยท่านสามารถกดสัดส่วนในแต่ละภาคใน chart 
เพ่ือให้หน้าแดชบอร์ดท้ังหมดแสดงข้อมูลการผลิตของ
ภาคนั้นๆ

หลังจากที่ท่านเลือกปี และเลือกเดือน หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ
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การใช้งานหน้า การผลิต (Production)

แสดงข้อมูลดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรใน
แต่ละประเภท และอัตรา
การเปลี่ยนแปลง (YOY%)

แสดงข้อมูลดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในแต่
ละช่วงเวลาในรูปแบบกราฟเส้น

แสดงข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละประเภท 
รายจังหวัดในรูปแบบตาราง 

หลังจากที่ท่านเลือกปี และเลือกเดือน หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ
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คู่มือการใช้งาน Agriculture Dashboard

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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การใช้งานหน้า สถานการณภ์าพรวมสินค้าเกษตร 
(Product Summary)

สามารถเลือกปีที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล
สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดง
ข้อมูล เช่น เลือกข้อมูล ช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน
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หลังจากที่ท่านเลือกปี และเลือกเดือน หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

แสดงการเปรียบเทียบราคาในแต่ละด้านของสินค้าเกษตรใน
รูปแบบกราฟเส้น โดยองค์ประกอบในการเปรียบเทียบที่จะ
แสดงในกราฟเส้นมีดังนี้

o ราคาที่เกษตรขายได้

o ราคาต้นทุน

o ราคาประกัน

แสดงข้อมูลภาพรวมราคาสินค้าเกษตรในแต่ละชนิด โดย
แสดงประเภทของข้อมูลดังนี้

o ราคาที่เกษตรขายได้

o ราคาของสินค้าเกษตรในแต่ละประเภทแบบเจาะจง
ประเภท

o ราคาต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

o ราคาประกันของสินค้าเกษตรในแต่ละประเภท

การใช้งานหน้า สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร 
(Product Summary)
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หลังจากที่ท่านเลือกปี และเลือกเดือน หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

แสดงข้อมูลประมาณการสถานการณ์ด้าน Demand และ 
Supply ของสินค้าเกษตรประเภทต่างๆ ในรูปแบบกราฟเส้น
เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ และในรูปแบบการเปรียบเทียบ
ระหว่าง Demand และ Supply ในรูปแบบสูตรค านวณ 
นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ Demand และแนวโน้ม
ที่ปริมาณ Demand และ Supply เหล่านั้นจะมีผลกระทบ
กับราคาของสินค้าเกษตร

การใช้งานหน้า สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร 
(Product Summary)
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หลังจากที่ท่านเลือกปี และเลือกเดือน หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

แสดงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพรวมสินค้าเกษตรในแต่ละ
ประเภท ซึ่งจะเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบทวิเคราะห์
จะประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ท่าน
เลือกดังนี้

o อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร

o แนวโน้มส่วนต่างของอุปทานและอุปสงค์ที่อาจส่งผลต่อ
ราคาของสินค้าเกษตร

o ปริมาณการส่งออกของสินค้าเกษตร

o ปริมาณการใช้สินค้าเกษตรในประเทศ

o ปริมาณการน าเข้าสินค้าเกษตร

o ปริมาณสต๊อกของสินค้าเกษตร

แสดงข้อมูลสรุปภาพรวมของสินค้าเกษตรในแต่ละประเภท
รายปี ในรูปแบบตาราง 

การใช้งานหน้า สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร 
(Product Summary)
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คู่มือการใช้งาน Agriculture Dashboard

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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การใช้งานหน้า สถานการณ์ผู้ประกอบการ (Industry Situation)

สามารถเลือกปีที่ต้องการให้หน้าแดช
บอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกจังหวัดและภาคที่ท่าน
ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกประเภทธุรกิจ ขนาดธุรกิจ 
และสัญชาติของธุรกิจ ที่ท่านต้องการให้

หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล
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การใช้งานหน้า สถานการณ์ผู้ประกอบการ (Industry Situation)

หลังจากที่ท่านเลือกปี จังหวัด ภาค และประเภทธุรกิจ หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

แสดงข้อมูลจ านวนกิจการทั้งหมด ตามปี จังหวัด ภาค และ
ประเภทธุรกิจที่ท่านเลือก โดยแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

o จ านวนกิจการที่จดทะเบียนในปัจจุบัน

o จ านวนกิจการที่เปลี่ยนแปลง

o % การเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ย

o % Profit Margin เฉลี่ย

แสดงข้อมูลสัดส่วนรายได้ของธุรกิจแยกตาม
ขนาดธุรกิจในรูปแบบ Pie Chart และ
ด้านล่าง แสดงข้อมูลรายได้ของธุรกิจแยกตาม
สัญชาติ ในรูปแบบกราฟแท่งแนวนอน

แสดงข้อมูลรวมส่วนแบ่งการตลาด
ของ 10 ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุด 
โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์รวม (%)
และอัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
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การใช้งานหน้า สถานการณ์ผู้ประกอบการ (Industry Situation)

หลังจากที่ท่านเลือกปี จังหวัด ภาค และประเภทธุรกิจ หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

แสดงข้อมูล 10 รายชื่อผู้ประกอบการที่ส่วนแบ่ง
การตลาดสูงที่สุดในธุรกิจนั้นๆ ในรูปแบบตาราง

แสดงข้อมูลผู้ประกอบการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่
ท่านเลือก ในรูปแบบตาราง โดยข้อมูลของผู้ประกอบการ
ประกอบด้วย

o ชื่อ ขนาด และสัญชาติของผู้ประกอบการ

o รายได้ และก าไรของผู้ประกอบการ (ล้านบาท)

o Profit Margin (%) ของผู้ประกอบการ
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คู่มือการใช้งาน Agriculture Dashboard

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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การใช้งานหน้า สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

สามารถเลือกปีที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดง
ข้อมูล เช่น เลือกข้อมูล ช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน

สามารถเลือกสกุลเงินที่ให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกข้อมูลส่งออก หรือน าเข้า ตามท่ีท่าน
ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกประเภทผลิตภัณฑ์

สามารถเลือกทวีปย่อย และภาค
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การใช้งานหน้า สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

หลังจากที่ท่านเลือกปี เดือน สกุลเงิน ประเภทข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทวีปย่อย และภาค หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

แสดงข้อมูลเกี่ยวการน าเข้า หรือส่งออก โดยแสดงข้อมูล
ดังต่อไปนี้

o จ านวนผู้ประกอบการ

o อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้ประกอบการ (%)

o มูลค่าการค้า (บาท)

o อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้า (%)

แสดงข้อมูลสัดส่วนผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าตามมูลค่าแบ่งตาม
ขนาดของธุรกิจในรูปแบบ Pie Chart และด้านล่าง แสดง
ข้อมูลสัดส่วนมูลค่าของธุรกิจแยกตามสัญชาติ ในรูปแบบ
กราฟแท่งแนวนอน

แสดงข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ส่งออก หรือน าเข้า ใน
รูปแบบตาราง โดยแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

o ชื่อนิติบุคคล และสัญชาติของนิติบุคคล

o ชื่อสินค้า

o มูลค่า และสัดส่วนการส่งออกหรือน าเข้า

o มูลค่าเปลี่ยนแลง และ % การเปลี่ยนแปลง



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 103

การใช้งานหน้า สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

หลังจากที่ท่านเลือกปี เดือน สกุลเงิน ประเภทข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทวีปย่อย และภาค หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

กดวงกลมท่ีประเทศในแผนที่โลก ตามประเทศที่ท่านต้องการให้
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก โดยข้อมูลใน 
ข้อ และ        จะแสดงผลตามจังหวัดที่ท่านเลือก

Bar Chart แนวนอนแสดงข้อมูล มูลค่าของการส่งออก/น าเข้าสินค้า
เกษตรแต่ละด่านศุลกากร โดยท่านสามารถกดท่ีกราฟแท่งในแต่ละ

ด่าน เพื่อให้ ข้อ        และ        แสดงข้อมูลเฉพาะด่านที่ท่านเลือก

แสดงข้อมูลการส่งออก หรือน าเข้ารายประเทศตามที่ท่านเลือก 
ในรูปแบบตาราง โดยข้อมูลในตารางประกอบด้วย

o มูลค่าการส่งออก/น าเข้า (ล้านบาท/ล้าน USD)

o มูลค่าการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท/ล้าน USD)

o การเปลี่ยนแปลงมูลค่า (%)

o สัดส่วนการส่งออก/น าเข้า (%)
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คู่มือการใช้งาน Agriculture Dashboard

Agriculture
Dashboard

การส่งออก
(Export Situation)

โอกาสส่งออกและคู่แข่ง
(Export Opportunities & Competition)

การผลิต 
(Production)

ราคาสินค้าเกษตร
(General Price)

สถานการณ์ภาพรวมสินค้าเกษตร
(Product Summary)

สถานการณ์ผู้ประกอบการ
(Industry Situation)

สถานการณ์การส่งออกของผู้ประกอบการ
(Export Industry Situation)

ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)
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การใช้งานหน้าความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)

สามารถเลือกปีที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดง
ข้อมูล เช่น เลือกข้อมูล ช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน

สามารถเลือกประเภทของ Social Media ที่ประชาชนได้มีการแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรของผู้บริโภค โดย
สามารถเลือกประเภทของ Social Media ได้ดังนี้

o ALL (เลือก Social Media ทั้งหมด)

o Facebook

o Twitter

o Youtube

o ข่าว
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การใช้งานหน้า ความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)

หลังจากที่ท่านเลือกปี เดือน และประเภทของ Social Media หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

แสดงข้อมูลจ านวนการพูดถึงสินค้าเกษตรที่ท่านต้องการ 
ตามประเภท Social Media ที่ท่านเลือก

แสดงข้อมูลสัดส่วนความรู้สึก (Sentiment) ของความเห็น
ทั้งหมดใน Social Media ที่ท่านเลือก โดยแบ่งสัดส่วน
ออกเป็นองค์ประกอบย่อยดังนี้

o Positive

o Negative

o Neutral

o Not Rated

แสดงข้อมูลค าสัญ หรือ Keyword ที่หาได้จากความเห็นตรง
ฝั่งซ้าย และแสดงจ านวนการนับข้อมูลส าหรับ (Keyword)
ในรูปแบบ Bar Chart แนวนอนตรงฝั่งขวา
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การใช้งานหน้าความเห็นของประชาชนต่อสินค้าเกษตร
(Social Analytics)

หลังจากที่ท่านเลือกปี เดือน และประเภทของ Social Media หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

แสดงข้อมูลควมเห็นของประชาชนต่อราคาสินค้าเกษตรใน
รูปแบบบทวิเคราะห์

แสดงข้อมูลรายละเอียดความเห็นของประชาชขนต่อราคาสินค้า
เกษตรในรูปแบบตาราง โดยมีข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้

o วันที่ (Date)

o ที่มา (Source)

o ประโยคที่พบคีย์เวิร์ด (Hit Sentence)

o Link (URL)
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คู่มือการใช้งาน Province Dashboard
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 (TIS 4)

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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สารบัญ (Content Structure)

วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

แนะน าหน้าแดชบอร์ด

ที่มาและความส าคัญโครงการ

Detail

คู่มือการใช้งานหน้าแดชบอรด์

แนะน าภาพรวม Global Demand 
Dashboard ทั้ง 7 ระบบ

ท าความรู้จักหน้าแดชบอร์ดที่พัฒนา
ภายในโครงการ TIS64 รวมถึง
วัตถุประสงค์ของหน้าแดชบอร์ด

วิธีการใข้งานฟังก์ชันในหน้า
แดชบอร์ดเบื้องต้น

คู่มือการใช้งาน Global Demand 
Dashboard ทั้ง 7 ระบบ

Section
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ที่มาและความส าคัญ
ของโครงการ
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สนค. ได้ริเริ่มด าเนินการโครงการ TIS มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้าแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการ

การประชุมวันนี้

การประชุมวันนี้
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โดย Province Dashboard เป็นหนึ่งใน Dashboard ที่พัฒนาในปี 2563
เพื่อติดตามและวิเคราะห์ภาพรวมจังหวัด และการวิเคราะห์ราย Sector ส าคัญของจังหวัด
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ประโยชน์ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งาน

113

กลุ่มผู้ใช้งาน บทบาทที่เกี่ยวข้อง สิ่งท่ีต้องการเห็นในระบบ

ผู้บริหารระดับสูง
(ปลัดกระทรวง/รัฐมนตร)ี

สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากตามศักยภาพ
ที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออก
• ติดตามสภาวการณ์การค้าระดับประเทศ
• ติดตามสถานการณ์การค้าระดับจังหวัด
• ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางการค้า
• พัฒนาศักยภาพทางการค้า

• เตือนภัยเกี่ยวกับสถานการณ์การค้า
• ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญ
• มุ่งเน้นการวิเคราะห์แบบ Agenda-based ที่เก่ียวกับ

พาณิชย์ โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
• มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

นักวิเคราะห์นโยบาย/
ก าหนดยุทธศาสตร์
(สนค./นข.)

ก าหนดนโยบายที่เหมาะสมส าหรับการค้าในระดับ
จังหวัดและประเทศ
• ติดตามสถานการณ์การค้าในจังหวัดที่ต้องการความ

ช่วยเหลือ
• วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน

ระดับจังหวัด

• เห็นภาพรวมสถานการณ์การค้าแต่ละจังหวัด เพ่ือก าหนด
นโยบาย ที่จะส่งเสริมศักยภาพ และลดความเสี่ยงของ
เศรษฐกิจฐานรากในภาพรวม

• ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญ

ระดับปฏิบัติการ
(กบภ./พณจ.)

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น
• พัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้าในจังหวัด
• ก ากับดูแลการค้าในจังหวัดให้มีความเป็นธรรมตาม

มาตรฐานการค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ

• เห็นภาพรวมสถานการณ์การค้าในจังหวัด เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพ และลดความเสี่ยงในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

• ติดตามผลการด าเนิงานกิจกรรม เพื่อขอการสนับสนุน 
หรือขอการส่งเสริม

ระดับหน่วยงาน
เอกชน
(สภาหอฯ/สภาอุตฯ)

ส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้ด าเนินการในธุรกิจที่
มีศักยภาพสูง
• เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า
• ติดตามโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ

• ต้องการทราบโอกาสในการด าเนินธุกิจ เช่น ธุรกิจที่ก าลัง
เป็นที่นิยม ธุรกิจที่มีศักยภาพ การหาคู่ค้าทางธุกิจ
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
วิเคราะห์สภาวการณ์ของจังหวัดด้านพาณิชย์ในมุมเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด

การค้าชายแดน
• ภาพรวมการค้าชายแดนใน

จังหวัดเป็นอย่างไร
• แนวโน้มมูลค่าการค้าชายแดนใน

จังหวัดเป็นอย่างไร
• การค้าของด่านชายแดนใน

จังหวัดเป็นอย่างไรเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆ

• สินค้าชนิดใดที่มีมูลค่าการค้า
ชายแดนมากที่สุด

ธุรกิจบริการ

116

มุมมองระดับจังหวัด
วิเคราะห์สภาวการณ์ของจังหวัดด้านพาณิชย์เชิงเปรียบเทียบ เพ่ือให้เห็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละจังหวัด

ภาคเกษตรกรรม สินค้า OTOP
• รายได้จากภาคเกษตรกรรมใน

จังหวัดเป็นอย่างไร
• ในจังหวัดปลูกพืชชนิดใดมากสุด
• รายได้หลักมาจากพืชชนิดใด
• พืชชนิดใดที่มีศักยภาพสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยประเทศ
• พืชแต่ละชนิดสามารถแข่งขันกับ

จังหวัดอ่ืนได้หรือไม่

• รายได้จากการขายสินค้าโอทอป
ในจังหวัดเป็นอย่างไร

• ในจังหวัดมีสินค้า GI ใดบ้าง
• รายได้โอทอปมาจากสินค้า

ประเภทใด
• สินค้าโอทอปชนิดใดที่มีศักยภาพ
• สินค้าโอทอปประเภทใดที่มี

ความสามารถทางการแข่งขัน
• คุณภาพสินค้าโอทอปเป็นอย่างไร

• ภาพรวมธุรกิจในจังหวัดเป็น
อย่างไรเทียบกับค่าเฉลี่ย

• ในจังหวัดมีเกณฑ์ธุรกิจผูกขาด
หรือไม่

• รายได้หลักมาจากธุรกิจใด
• ธุรกิจใดที่มีความสามารถทางการ

แข่งขันในระดับประเทศ
• ผู้ประกอบการรายใดบ้างที่มี

ความสามารถในการส่งออก

เปรียบเทียบ 

77 จังหวัด

รายละเอียด
ของ 1 จังหวัด

(ครอบคลุมทั้ง 77
จังหวัด)

• มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง เพ่ือตอบสนองนโยบายของพาณิชย์

• ผลการด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

การด าเนินงาน
ของพาณิชย์

• มีเสียงสะท้อนจากสื่อสังคมออนไลนเ์กี่ยวกบัเศรษฐกิจจังหวัดอย่างไรบ้าง

แนะน าหน้าแดชบอร์ด: ภาพรวม 2 หน้า ราย Sector 4 หน้า การ
ด าเนินงานของพาณิชย์ 1 หน้า และ Social Listening 1 หน้า
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด Province Dashboard

หน้าแดชบอร์ด มุมมองเปรียบเทียบจังหวดั ประกอบด้วย

แผนที่ชีวัดจังหวัด

มูลค่าตัวชี้วัดรายจังหวัด

อันดับรายจังหวัดตามคะแนน

การเปลี่ยนแปลงของอันดับจังหวัด

1. มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด (Country Overall Health Scan)

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด Province Dashboard

หน้าแดชบอร์ด มุมมองระดับจังหวัด ประกอบด้วย

อันดับจังหวัดโดยรวม

อันดับจังหวัดรายมิติ

การเปลี่ยนแปลงของอันดับ

2. มุมมองระดับจังหวัด (Province Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Global 
Demand 

Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening ภาคเกษตรกรรม
Province 

Dashboard

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด Province Dashboard

หน้าแดชบอร์ด มุมมองเปรียบเทียบจังหวดั ประกอบด้วย

รายได้จากภาคเกษตรกรรมในจังหวัดเป็นอย่างไร

ในจังหวัดปลูกพืชชนิดใดมากท่ีสุด

รายได้หลักมาจากพืชชนิดใด

พืชชนิดใดที่มีศักยภาพสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ

สัดส่วนพื้นท่ีปลูกพืชแต่ละชนิดในจังหวัดต่อพื้นท่ีปลูกพืชชนิด
เดียวกันทั้งประเทศ

สัดส่วนผลผลิตต่อไร่ของพืชแต่ละชนิดในจังหวัดต่อผลผลิตต่อไร่
ของพืชชนิดเดียวกันทั้งประเทศ

พืชแต่ละชนิดสามารถแข่งขนักับจังหวัดอื่นไดห้รือไม่

3. ภาคเกษตรกรรม

ภาคเกษตรกรรม

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/36e50452-ff00-41a7-8aaa-fbf4b963cbf0/ReportSection37c012a60c9d593e2751?pbi_source=PowerPoint
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด Province Dashboard

หน้าแดชบอร์ด สินค้า OTOP ประกอบด้วย

รายได้จากการขายสินค้าโอทอปในจังหวัดเป็นอย่างไร

ในจังหวัดมีสินค้า GI ใดบ้าง

รายได้โอทอปมาจากสินค้าประเภทใด

สินค้าโอทอปชนิดใดท่ีมีศักยภาพ

สินค้าโอทอปประเภทใดท่ีมีความสามารถทางการแข่งขัน

คุณภาพสินค้าโอทอปเป็นอย่างไร

4. สินค้า OTOP

สินค้า OTOP

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/5960a73c-cfb8-49fb-9cb2-2ed024a46804/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด Province Dashboard

หน้าแดชบอร์ด ธุรกิจบริการ ประกอบด้วย

ภาพรวมธุรกิจในจังหวัดเป็นอย่างไรเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ

ในจังหวัดมีเกณฑ์ธุรกิจผูกขาดหรือไม่

รายได้หลักมาจากธุรกิจใด

ธุรกิจใดที่มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับประเทศ

ผู้ประกอบการรายใดบ้างท่ีมีความสามารถในการส่งออก

5.ธุรกิจบริการ

ธุรกิจบริการ

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/c911aff2-2bdc-4d33-9e88-a8f7e770258e/ReportSection44641f77a7ab01adca93?pbi_source=PowerPoint
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด Province Dashboard

หน้าแดชบอร์ด การค้าชายแดน ประกอบด้วย

ภาพรวมการค้าชายแดนในจังหวัดเป็นอย่างไร

แนวโน้มมูลค่าการค้าชายแดนในจังหวัดเป็นอย่างไร

การค้าของด่านชายแดนในจังหวัดเป็นอย่างไรเทียบกับจังหวัดอื่นๆ

สินค้าชนิดใดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนมากท่ีสุด

6.การค้าชายแดน

การค้าชายแดน

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/79665ec9-88d9-40ee-9260-f7fc266dd520/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด Province Dashboard

หน้าแดชบอร์ด การด าเนินงานของพาณิชย์ ประกอบด้วย

มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดบ้างเพื่อตอบสนองนโยบาย
ของกระทรวงพาณิชย์

สัดส่วนการเบิกจ่ายของงบประมาณแต่ละส่วน

แนวโน้มการได้รับงบประมาณในส่วนต่างๆ (4 ปีย้อนหลัง)

สัดส่วนงบประมาณท้ังหมดที่จัดสรรไปใช้ในโครงการต่างๆ

ผลการด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

7.การด าเนินงานของพาณิชย์

การด าเนินงานของพาณิชย์

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/7be09e99-9006-4fc9-ab71-1da268c5329b/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด Province Dashboard

หน้าแดชบอร์ด Social Listening ประกอบด้วย

มีเสียงสะท้อนจากสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจจังหวัด
อย่างไรบ้าง

ก าหนด Keyword ท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อติดตาม
สถานการณ์ต่างๆท่ีก าลังเป็นท่ีพูดถึงในส่ือสังคมออนไลน์

น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุน หรือ
แก้ไขในเรื่องต่างๆท่ีเกี่ยวกับการค้าในจังหวัด

8. Social Listening

Social Listening

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/2d133c27-728f-4746-9f36-38435c18c7ee/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

การเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard

Power BI App เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Power BI App 

การเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard
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การเข้าใช้งานผ่าน Power BI App

การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ (Login & Logout)

1. เปิด Web Browser เช่น Microsoft Edge (Recommended), Google Chrome เป็นต้น

2. พิมพ์ URL: app.powerbi.com เพื่อเข้าสู่หน้า Login  →

3. เมื่อกดเข้า URL มาแล้ว ผู้ใช้งานจะถูกลิ้งค์ไปที่หน้า SIGN IN 
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การเข้าใช้งานผ่าน Power BI App

4. พิมพ์ Username จากนั้นกดปุ่ม Next เพื่อไปท่ีหน้าจอใส่รหัสเพื่อพิมพ์รหัสส าหรับเข้าสู่ระบบ

5. ผู้ใช้งานจะถูกพาเข้าสู่รูปแบบการแสดงผล
6. เมื่อใช้งานเสร็จและต้องการออกจากระบบผู้ใช้งานสามารถกดท่ี Icon ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อกดปุ่ม Sign out ออก

จากระบบ
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

การเข้าถึงหน้า Dashboard ใน Power BI App

1. ไปที่แถบเมนูท่ีด้านซ้ายของหน้า กรณีท่ีแถบเมนูถูกซ่อนอยู่ กด เพ่ือแสดงแถบเมนูท่ีซ่อนอยู่ 
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

การเข้าถึงหน้า Dashboard ใน Power BI App

2. ไปที่ Apps เพ่ือดู app ท้ังหมดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ จากนั้นกดท่ี app ของระบบ เพ่ือเข้าถึง Dashboard ทั้งหมด 
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การเข้าใช้งาน Wellness Dashboard

เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

1. เปิด Web Browser เช่น Microsoft Edge (Recommended), Google Chrome เป็นต้น

2. พิมพ์ URL: คิดค้า.com เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Province Dashboard ได้ 2 ช่องทาง 

o ช่องทางแรก คือ ไปที่กล่อง ข้อมูลเศรษฐกจกิารค้า → เลือกข้อมูล เศรษฐกิจจังหวัด → เลือกประเภทผู้ใช้งาน 

→ เลือกพื้นที่ →กดค้นหาข้อมูล
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Province Dashboard ได้ 2 ช่องทาง 

o ช่องทางท่ีสอง คือ เลื่อนหน้าเว็บไซต์ไปด้านล่าง จนเจอหน้าตามรูปภาพด้านล่าง → เลือก เศรษฐกิจจังหวัด

→ เข้าสู่หน้า Province Dashboard
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ส าหรับเจ้าหน้าที่ สนค.

ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ีหน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ี
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

Yes

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

กดท่ีปุ่ม
Connect with SSO

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO และ
ใส่รหัสเพ่ือ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

เข้าสู่หน้า Log in SSO ผ่าน 
URL : https://sso-tpso.moc.go.th

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

https://sso-tpso.moc.go.th/
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกใช้บริการ 
เว็บไซต์คิดค้า

เมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูแต่ละท่านจะมีแถบบริการ
เฉพาะของตัวเองตามที่ต้ังค่าไว้

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัสส าหรับเข้าเว็บไซต์ คิด
ค้า

กดปุ่ม 
“เข้าสู่ระบบ”

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

การเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard

เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

1

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์ตามรูปด้านบนถือว่าอยู่ในหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ีแล้ว
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

2

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์หน้าหลัก ให้กดตรงรูปโปรไฟล์ → แดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ี → เพ่ือไปหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ี
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

3

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์ตามรูป ให้กดค าว่า คิดค้า.com มุมบนซ้าย → ไปหน้าหลักของเว็บไซต์ → กดตรงรูปโปรไฟล์ 

→ แดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่ → เพื่อไปหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Province Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Province Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง (Standard Filter)

ระบบมีฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้จากหลากหลายมุมมอง เช่น ดูข้อมูลตามช่วงเวลา 
ตามภูมิภาค รายประเภทธุรกิจ เลือกสินค้า รูปแบบการขนส่ง ฯลฯ 
โดยฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบปุ่มตัวเลอืก
และที่หัวตารางซึ่งมีค าชี้แจงให้ผู้ใช้งานเลือกตัวเลือกที่อยู่ ภายใต้มิติ
นั้นๆ โดยในระบบวิเคราะห์แต่ละหนา้จะมีตัวเลือกส าหรับคัดกรอง
ข้อมูลที่แตกต่างกันไปโดยตัวคัดกรองจะมีการใช้งานดังนี้

1. ผู้ใช้งานสามารถคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ โดยกดเลือก
ตัวเลือกที่ต้องการ 
2. เมื่อกดเลือกแล้วจะมีแถบสีขึ้นที่ตัวคัดกรองที่เลือกไว้หรือค่าที่

แสดงผลในกล่องเปลี่ยนไปเป็นค่าที่ได้เลือกไว้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Province Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง (Show as a table)

กดคลิกขวา ในภาพข้อมูลท่ีสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปแบบตารางได้ จะมีการแสดงค าว่า “Show as a table” ขึ้นมาให้กด เพื่อ

แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง รวมถึงขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode) อีกด้วย ซึ่งในหน้าแดชบอร์ดราคา (General Price) นั้น

หน้าแดชบอร์ดส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบตารางอยู่แล้ว 
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Province Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเพิ่มสปอตไลท์ (Spotlight)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Spotlight
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Province Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเรียงล าดับข้อมูล (Sort)

สามารถกดลูกศร       หรือ       เพ่ือเรียงล าดับจากค่ามากไปค่าน้อย และเรียงล าดับจากค่าน้อยไปค่ามาก หรือในกรณีท่ีเป็นตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ ก็สามารถกดลูกศรเพื่อเรียงล าดับตามตัวอักษรได้

Sort ascending

เรียงล าดับจากน้อยไปมาก
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Province Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode)

ท่านสามารถกด        (Focus Mode) เพ่ือขยายการแสดงผลของหน้าจอ ให้อยู่ในอยู่ในรูปแบบเต็มจอได้  
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Province Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การส่งออกข้อมูล (Export data)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Export Data
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Province Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้

1. กดเพื่อเปลี่ยนขึ้นไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีสูงกว่า

Drill Up
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

2.               กดเพื่อเปลี่ยนโหมดการเลือกข้อมูลให้เปลี่ยนลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีต่ ากว่า โดยผู้ใช้สามารถกดดูข้อมูลระดับที่ต่ ากว่า 

โดยกดที่ส่วนต่างๆ ของแผนภูมิ

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

3.          กดเพื่อเปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

4.          เปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ ซึ่งแตกต่างจากค าสั่งก่อนหน้าตรงท่ี เมื่อเปลี่ยนการแสดงผลแล้ว 

ข้างหน้าของชื่อข้อมูลจะแสดงกลุ่มของข้อมูลนั้นด้วย

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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คู่มือใช้งานหน้าแดชบอร์ด
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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การใช้งานหน้า มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

สามารถเลือกปีที่ต้องการให้หน้าแดช
บอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกรูปแบบการจัดอันดับที่
ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกพ้ืนที่ทีต่้องการให้หน้าแดช
บอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกตัวชี้วัดที่ต้องการให้หน้าแดช
บอร์ดแสดงข้อมูล
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การใช้งานหน้า มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

กดวงกลมท่ีจังหวัดในแผนที่ประเทศ ตาม
จังหวัดที่ท่านต้องการให้แสดงข้อมูล โดย

ข้อมูลใน ข้อ 2 3 4 จะแสดงผลตาม
จังหวัดที่ท่านเลือก

อันดับจังหวัดเรียงโดยมูลค่าตามตัวชี้วัดที่
เลือกในรูปแบบตาราง

อันดับจังหวัดตามคะแนน

การเปลี่ยนแปลงของอันดับจังหวัดตาม
คะแนน
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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การใช้งานหน้า มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

สามารถเลือกปีที่ต้องการให้หน้าแดช
บอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกรูปแบบการจัดอันดับที่
ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล
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การใช้งานหน้า มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

อันดับและข้อมูลของจังหวัดที่เลือกใน
ฟิลเตอร์

อันดับของจังหวัดที่เลือกในฟิลเตอร์รายมิติ
ตามแต่ละตัวชี้วัด

รหัสและรายชื่อตัวชี้วัด

ลิ้งคเ์พ่ือไปสู่แดชบอร์ดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง

บทวิเคราะห์สรุปเนื้อหาส าคัญเก่ียวกับ
จังหวัดที่เลือก
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Global 
Demand 

Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening ภาคเกษตรกรรม
Province 

Dashboard

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ
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การใช้งานหน้า ภาคเกษตรกรรม

สามารถเลือกพ้ืนที/่จังหวัดที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกปีและช่วงเดือนที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/36e50452-ff00-41a7-8aaa-fbf4b963cbf0/ReportSection37c012a60c9d593e2751?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้า ภาคเกษตรกรรม

ข้อมูลสถิติทางเกษตรของจังหวัด/พ้ืนที่ที่เลือก

แนวโน้ม GPP ภาคเกษตรรายปีของจังหวัด/
พ้ืนที่ที่เลือก

สัดส่วนรายได้แต่ละสินค้าเกษตรของจังหวัด/
พ้ืนที่ที่เลือก

บทวิเคราะห์สรุปเนื้อหาส าคัญเก่ียวกับภาค
เกษตรของจังหวัดที่เลือก

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/36e50452-ff00-41a7-8aaa-fbf4b963cbf0/ReportSection37c012a60c9d593e2751?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้า ภาคเกษตรกรรม

เลือกชนิดสินค้าที่ต้องการดูสถิติในข้อ 5 6

สถิติสินค้าของจังหวัด/พ้ืนที่ ที่เลือก

บทวิเคราะห์สรุปเนื้อหาส าคัญเก่ียวกับสินค้า
ตามข้อ 4 ของจังหวัด/พ้ืนที่ ที่เลือก

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/36e50452-ff00-41a7-8aaa-fbf4b963cbf0/ReportSection37c012a60c9d593e2751?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้า ภาคเกษตรกรรม

ตารางแสดงพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด/
พ้ืนที่ ที่เลือกไว้

สามารถกดเลือกชนิดสินค้าเพ่ือดูข้อมูลเฉพาะ 
กดท่ีจังหวัดเพ่ือแสดงข้อมูลสรุปโดยรวมของ

จังหวัดนั้นๆในข้อ 7

ราคาสินค้าท้ังหมดโดยละเอียดของจังหวัดที่
เลือกไว้

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/36e50452-ff00-41a7-8aaa-fbf4b963cbf0/ReportSection37c012a60c9d593e2751?pbi_source=PowerPoint
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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การใช้งานหน้าสินค้า OTOP

สามารถเลือกพ้ืนที/่จังหวัดที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกปีและช่วงเดือนที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/5960a73c-cfb8-49fb-9cb2-2ed024a46804/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้าสินค้า OTOP

ข้อมูลสถิติทางสินค้าเกษตรของจังหวัด/พ้ืนที่
ที่เลือก

สัดส่วนรายได้จากสินค้า OTOP สามารถกด 
Drill Down เพ่ือดูรายละเอียดประเภทย่อย
เพ่ืมเติมได้ สามารถกดท่ีแต่ละประเภทสินค้า

เพ่ือดูสถิติโดยละเอียดในช่อง 1

แนวโน้มสินค้าเกษตรรายปีของจังหวัด/พ้ืนที่ที่
เลือก สามารถกดเพ่ือดูชื่อสินค้าในช่อง 4

ตารางรายชื่อสินค้า GI ทั้งหมดของจังหวัดที่
เลือก

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/5960a73c-cfb8-49fb-9cb2-2ed024a46804/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้าสินค้า OTOP

รายได้และการเติบโตของสิ้นค้า OTOP แต่ละ
ประเภทของจังหวัดที่เลือก

สามารถกดท่ีแต่ละประเภทสินค้าเพ่ือดูสถิติ
โดยละเอียดในช่อง 1 3 4

รายได้เฉลี่ยต่อชุ่มชนของสิ้นค้า OTOP แต่ละ
ประเภทของจังหวัดที่เลือก

สามารถกดท่ีแต่ละประเภทสินค้าเพ่ือดูสถิติ
โดยละเอียดในช่อง 1 3 4

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/5960a73c-cfb8-49fb-9cb2-2ed024a46804/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้าสินค้า OTOP

รายได้ของสินค้าจากการขายใน/ต่างประเทศ

สามารถกดท่ีแต่ละประเภทสินค้าเพ่ือดูสถิติ
โดยละเอียดในช่อง 7 8 9

ตารางรายละเอียดกลุ่มสินค้า OTOP ที่ขายทั้ง
ในและต่างประเทศ

ตารางรายละเอียดบริษัทที่ขายสินค้า OTOP 
ประเภทต่าง

บทวิเคราะห์สรุปภาพรวมรายได้สินค้า OTOP 
ของจังหวัดที่เลือก และแสดงสินค้า GI ของ

ประเทศไทย

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/5960a73c-cfb8-49fb-9cb2-2ed024a46804/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 196

การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

สามารถเลือกพ้ืนที/่จังหวัดที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกประเภทอุตสาหกรรมของ
ธุรกิจทีต่้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดง

ข้อมูล

สามารถเลือกปีและช่วงเดือนที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/c911aff2-2bdc-4d33-9e88-a8f7e770258e/ReportSection44641f77a7ab01adca93?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

ข้อมูลสถิตมิูลค่าธุรกิจระดับจังหวัด/ประเทศ

ข้อมูลสถิติความหนาแน่นธุรกิจระดับจังหวัด/
ประเทศ

สัดส่วนขาดทุน/ก าไรของธุรกิจ

บทวิเคราะห์สรุปข้อมูลของธุรกิจที่เลือกไว้

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/c911aff2-2bdc-4d33-9e88-a8f7e770258e/ReportSection44641f77a7ab01adca93?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

สัดส่วนรายได้จากธรุกิจประเภทต่างๆ 
สามารถ Drill Down เพ่ือดูธุรกิจประเภทย่อย

ตารางรายละเอียดสถิติธุรกิจประเภทต่างๆ

บทวิเคราะห์สรุปสถิติส าคัญของประเภทธุรกิจ
ต่างๆ

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/c911aff2-2bdc-4d33-9e88-a8f7e770258e/ReportSection44641f77a7ab01adca93?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

จ านวนผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทนั้นๆที่
ท าการส่งออก

มูลค่าส่งออกของธุรกิจประเภทนั้นๆที่ท าการ
ส่งออก

แผนที่แสดงประเทศปลายทางท่ีประเภทธุรกิจ
นั้นๆส่งออกไป โดยสามารถคลิกที่วงกลมเพ่ือ
แสดงข้อมูลเฉพาะของประเทศปลายทางนั้นๆ

ในข้อ 8 9 11

บทวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญการส่งออกของ
ประเภทธุรกิจประเภทนั้นๆ

ตารางรายชื่อบริษัทที่ท าการส่งออกใน
ประเภทธุรกิจนั้นๆ

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/c911aff2-2bdc-4d33-9e88-a8f7e770258e/ReportSection44641f77a7ab01adca93?pbi_source=PowerPoint
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

สามารถเลือกพ้ืนที/่จังหวัดที่ต้องการให้หน้า
แดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกปีและช่วงเดือนที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกส่งออก/น าเข้า และประเทศคู่
ค้า ทีต่้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/79665ec9-88d9-40ee-9260-f7fc266dd520/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

ข้อมูลสถิติสรุปมูลค่าการค้าชายแดน

สัดส่วนการส่งออกน าเข้า หากคิกเลือกท่ี 
ส่งออก หรือ น าเข้า จะเห็นรายละเอียด

สัดส่วนด่านที่ท าการส่งออก/น าเข้า

แผนที่แสดงมูลค่าการค้าชายแดนในแต่ละ
พ้ืนที่ หากคลิกที่วงกลมจะมีข้อมูลเฉพาะของ

พื้นที่นั้นๆในข้อ 1 2 และ 4

สัดส่วนด่านที่ท าการค้าชายแดน สามารถคลิก
ที่แต่ละด่านเพื่อดูสัดส่วนการส่งออก/น าเข้าได้

บทวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญการค้าชายแดน

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/79665ec9-88d9-40ee-9260-f7fc266dd520/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

แนวโน้มของมูลค่าการค้าชายแดนไรปีในแต่
ละด่าน

เปรียบเทียบมูลค่าและอัตราการเติบโตของ
มูลค่าการค้าชายแดนกับจังหวัดอ่ืนๆ

มูลค่าการค้าชายแดนจ าแนกตามประเภท
สินค้า

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าชายแดน
จ าแนกตามประเภทสินค้า

เปรียบเทียบมูลค่าและอัตราการเติบโตของ
มูลค่าการค้าชายแดนของสินค้าประเภทต่างๆ

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/79665ec9-88d9-40ee-9260-f7fc266dd520/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้าสินค้า การค้าชายแดน

บทวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญการค้าชายแดน
ของแต่ละชนิดสินค้า

เปรียบเทียบมูลค่าและอัตราการเติบโตของ
มูลค่าการค้าชายแดนของสินค้าประเภทต่างๆ

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/79665ec9-88d9-40ee-9260-f7fc266dd520/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/79665ec9-88d9-40ee-9260-f7fc266dd520/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

สามารถเลือกพ้ืนที/่จังหวัดที่ต้องการให้หน้า
แดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกปีงบประมาณท่ีต้องการให้หน้า
แดชบอร์ดแสดงข้อมูล

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/7be09e99-9006-4fc9-ab71-1da268c5329b/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

ภาพรวมการใช้งบประมาณและรายละเอียด
รายโครงการในจังหวัดนั้นๆ

งบประมาณกลุ่มจังหวัดในแต่ละส่วน

แผนผังแสดงงบประมาณในแต่ละโครงการ

ตารางรายละเอียดงบประมาณของแต่ละ
โครงการ

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/7be09e99-9006-4fc9-ab71-1da268c5329b/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Province 
Dashboard

มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
(Country Overall Health Scan)

มุมมองระดับจังหวัด
(Province Health Scan)

การค้าชายแดน

สินค้า OTOP

ธุรกิจบริการ

ภาคเกษตรกรรม

การด าเนินงานของพาณิชย์

Social Listening
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การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

เลือกหัวข้อปัจจัยทีต่้องการใหห้น้าแดชบอร์ด
แสดงข้อมูล

เลือกจังหวัดทีต่้องการให้หน้าแดชบอร์ด
แสดงข้อมูล

สามารถเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการใหห้น้าแดช
บอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลทีต่้องการ
ให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/2d133c27-728f-4746-9f36-38435c18c7ee/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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การใช้งานหน้า ธุรกิจบริการ

จ านวนการพูดถึงหัวข้อที่เลือกและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของการพูดถึง

สัดส่วนความรู้สึกต่อหัวข้อที่เลือก

แนวโน้มความรู้สึกการพูดถึงหัวข้อนั้นๆในแต่ละช่วงเวลา

จ านวนค าส าคัญที่ใช้ในการพูดถึงหัวข้อนั้นๆ

บทวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับการพูดถึงหัวข้อ
นั้นๆ

ตารางรายละเอียดการพูดถึงหัวข้อนั้นๆ

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/2d133c27-728f-4746-9f36-38435c18c7ee/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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คู่มือการใช้งาน Global Demand Dashboard
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 (TIS 4)

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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สารบัญ (Content Structure)

วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

แนะน าหน้าแดชบอร์ด

ที่มาและความส าคัญโครงการ

Detail

คู่มือการใช้งานหน้าแดชบอรด์

แนะน าภาพรวม Global Demand 
Dashboard ทั้ง 7 ระบบ

ท าความรู้จักหน้าแดชบอร์ดที่พัฒนา
ภายในโครงการ TIS64 รวมถึง
วัตถุประสงค์ของหน้าแดชบอร์ด

วิธีการใข้งานฟังก์ชันในหน้า
แดชบอร์ดเบื้องต้น

คู่มือการใช้งาน Global Demand 
Dashboard ทั้ง 7 ระบบ

Section
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ที่มาและความส าคัญ
ของโครงการ
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สนค. ได้ริเริ่มด าเนินการโครงการ TIS มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้าแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการ

การประชุมวันนี้
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โดย Global Demand Dashboard เป็นหนึ่งใน Dashboard ที่พัฒนาในปี 2564
เพื่อติดตามสถานการณ์การส่งออกและวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงทางการค้าเบื้องต้น
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ประโยชน์ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งาน

กลุ่มผู้ใช้งาน บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง สิ่งที่สามารถน าไปใช้ใน Global Demand Dashboard

ผู้บริหารระดับสูง
(อธิบดีกรม)

สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยและส่งเสริมศักยภาพ
การส่งออกของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
• ติดตามสภาวการณ์การค้าระดับประเทศ
• ติดตามสถานการณก์ารค้าระหว่างประเทศ
• บริหารความเสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหาทางการคา้
• พัฒนาศักยภาพทางการค้า

• เตือนภัยเกี่ยวกับสถานการณก์ารค้า
• ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคญั
• บริหารจัดการสถานการณ์รายประเด็น (Agenda-based)

นักวิเคราะห์นโยบาย/
ก าหนดยุทธศาสตร์

(สนค./สค.)

ก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมและวางแผนยุทธศาสตร์ส าหรับ
การค้าระหว่างประเทศ
• ติดตามสถานการณก์ารค้าในต่างประเทศตามนโยบายที่

ได้รับมอบหมาย
• วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับ

ระหว่างประเทศ

• ติดตามสถานการณภ์าพรวมการส่งออกท้ังของประเทศไทย
และต่างประเทศ 

• น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาโอกาสการส่งออกให้กับประเทศ 
รวมทั้งเฝ้าระวังความเสี่ยงท่ีอาจจะเกินข้ึน 

• น าข้อมูลวิเคราะห์มาวางแผนงานยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย
การค้าให้กับกระทรวงพาณิชย์

ระดับปฏิบัติการ
(สพต./สคต.)

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการส่งออก
• พัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้าในต่างประเทศ
• ช่วยเหลือดูแลการค้าของนักลงทุนไทยในต่างประเทศใหม้ี

ความสามารถในการแข่งขัน

• หาโอกาสทางการค้าในต่างประเทศท่ีตนประจ าการอยู ่
• เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการค้าให้กบัผู้ประกอบการไทยใน

ต่างประเทศ 
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิการค้าของ

ประเทศท่ีประจ าการ

ระดับหน่วยงานเอกชน
(สภาหอฯ/สภาอุตฯ)

มุ่งเน้นเพ่ิมศักยภาพการส่งออก ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
• เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า
• ติดตามโอกาสทางการค้าให้กับผูป้ระกอบการ

• คาดการณ์และวางแผนการทางการค้าc]tการสง่ออก 
• ใช้ข้อมูลวิเคราะห์จากระบบฯ เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขัน

ในต่างประเทศ
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ด Country Profile จะประกอบด้วย ภาพรวมรวมประเทศ การค้าระหว่างประเทศ เสถียรภาพ ดัชนีภาวะ
เศรษฐกิจและศักยภาพการแข่งขัน และความน่าดึงดูดในการลงทุน

1. ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

2. ตลาดศักยภาพตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Compare)

สามารถเลือกดูข้อมูลตวัชี้วัดรายประเทศ เช่น อัตรา
การเติบโตของ GDP, จ านวนประชากร, มูลค่าการ
ส่งออกและน าเข้า, ดุลการค้า, ดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน (PCI) เป็นต้น

โดยในหน้าแดชบอร์ดจะแสดงภาพข้อมูลดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของแต่ละประเทศ 

อันดับประเทศตามตัวชี้วัด 

แนวโน้มตัวชี้วัดของแตล่ะประเทศ 

ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอื่นๆ



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 223

แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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หน้าแดชบอร์ดสถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย (Export) 
ประกอบด้วย 

ภาพรวมสถานการณ์ส่งออกของไทย 
(Export Performance)

ภาพรวมการส่งออกของไทยเปรียบเทียบคู่แข่ง 
(Peer Performance)

สัดส่วนการส่งออกของไทย (Export Share)

แจ้งเตือนสถานการณ์การส่งออกของไทยเปรียบเทีย

– เป้าหมายการส่งออก ประกอบด้วย การเปรียบเทียบ

– เป้าหมายการส่งออก และ คาดการณ์มูลค่าการส่งออก

รายละเอียดการส่งออกของไทย

ความต้องการสินค้าของไทยในต่างประเทศ รายงานโดย สคต.

224

แนะน าหน้าแดชบอร์ด

3. สถานการณ์ภาพรวมสง่ออกประเทศไทย (Export)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ดโอกาสการสง่ออกของไทยในรายตลาด (Country) 
ประกอบด้วย

ภาพรวมการน าเข้าสินค้าของประเทศที่เลือก

ภาพรวมการน าเข้าสินค้าจากไทย

โอกาสและการแข่งขันของไทยในตลาด เช่น สัดส่วนต่อการน าเข้ารวม 
(รายสินค้า) และความสามารถการแข่งขันสินค้าของไทยในตลาด เป็น
ต้น

รายละเอียดการน าเข้าสินค้า (รายสินค้า)

รายละเอียดการน าเข้าสินค้าจากไทย

รายละเอียดการน าเข้ารายประเทศ

4. โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด (Country)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

5. โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า (Product)

หน้าแดชบอร์ดโอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า (Product) 
ประกอบด้วย

โอกาสของสินค้าไทย เช่น มูลค่าการน าเข้า, ส่วนแบ่งตลาดไทย และ
เปรียบบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสินค้าจากไทยและตลาด
โลด (รายประเทศ) เป็นต้น

แนวโน้มโอกาสสินค้าไทย ได้แก่ แนวโน้มอัตราการเปลี่ยนแปลงการน าเข้า
สินค้าไทยเทียบประเทศคู่แข่ง (%YOY) และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงส่วน
แบ่งตลาดไทยเทียบประเทศคู่แข่ง (%Share)

สัดส่วนการน าเข้าสินค้า (รายประเทศผู้น าเข้า)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 230

แนะน าหน้าแดชบอร์ด

6. ภาพรวมสถานการณ์การลงทุนในตา่งประเทศของไทย (Thailand Direct Investment: TDI)

หน้าแดชบอร์ดภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
ประกอบด้วย

เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Outflow)

มูลค่าคงค้างของเม็ดเงินลงทุนของไทยในต่างประเทศ 
แยกประเทศ (TDI Stock by Country)

มูลค่าคงค้างของเม็ดเงินลงทุนของไทยในต่างประเทศ 
แยกรายอุตสาหกรรม (TDI Stock by Sector)

รายชื่อบริษัทไทยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ (ข้อมูลจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 232

แนะน าหน้าแดชบอร์ด

7. โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพของจังหวัด (Local to Global)

หน้าแดชบอร์ดภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
ประกอบด้วย

มูลค่าการส่งออกของแต่ละจังหวัด

มูลค่าการส่งออกไปยังประเทศปลายทาง

ความสามารถการส่งออกสินค้าแต่ละจังหวัด

มูลค่าการส่งออกรายตลาดส่งออก

มูลค่าการส่งออกรายสินค้า

มูลค่าสินค้าส่งออก 12 เดือน
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

การเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard

Power BI App เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Power BI App 

การเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard
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การเข้าใช้งานผ่าน Power BI App

การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ (Login & Logout)

1. เปิด Web Browser เช่น Microsoft Edge (Recommended), Google Chrome เป็นต้น

2. พิมพ์ URL: app.powerbi.com เพื่อเข้าสู่หน้า Login  →

3. เมื่อกดเข้า URL มาแล้ว ผู้ใช้งานจะถูกลิ้งค์ไปที่หน้า SIGN IN 
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การเข้าใช้งานผ่าน Power BI App

4. พิมพ์ Username จากนั้นกดปุ่ม Next เพื่อไปท่ีหน้าจอใส่รหัสเพื่อพิมพ์รหัสส าหรับเข้าสู่ระบบ

5. ผู้ใช้งานจะถูกพาเข้าสู่รูปแบบการแสดงผล
6. เมื่อใช้งานเสร็จและต้องการออกจากระบบผู้ใช้งานสามารถกดท่ี Icon ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อกดปุ่ม Sign out ออก

จากระบบ
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

การเข้าถึงหน้า Dashboard ใน Power BI App

1. ไปที่แถบเมนูท่ีด้านซ้ายของหน้า กรณีท่ีแถบเมนูถูกซ่อนอยู่ กด เพ่ือแสดงแถบเมนูท่ีซ่อนอยู่ 
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

การเข้าถึงหน้า Dashboard ใน Power BI App

2. ไปที่ Apps เพ่ือดู app ท้ังหมดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ จากนั้นกดท่ี app ของระบบ เพ่ือเข้าถึง Dashboard ทั้งหมด 
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การเข้าใช้งาน Wellness Dashboard

เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

1. เปิด Web Browser เช่น Microsoft Edge (Recommended), Google Chrome เป็นต้น

2. พิมพ์ URL: คิดค้า.com เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard ได้ 2 ช่องทาง 

o ช่องทางแรก คือ ไปที่กล่อง ข้อมูลเศรษฐกจิการค้า → เลือกข้อมูล Global Demand → เลือกประเภทผู้ใช้งาน 

→ เลือกพื้นที่ →กดค้นหาข้อมูล



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 242

การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard ได้ 2 ช่องทาง 

o ช่องทางท่ีสอง คือ เลื่อนหน้าเว็บไซต์ไปด้านล่าง จนเจอหน้าตามรูปภาพด้านล่าง → เลือกข้อมูล Global Demand 

→ เข้าสู่หน้า Global Demand Dashboard
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ส าหรับเจ้าหน้าที่ สนค.

ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ีหน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ี
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 244

ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

Yes

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

กดท่ีปุ่ม
Connect with SSO

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO และ
ใส่รหัสเพ่ือ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

เข้าสู่หน้า Log in SSO ผ่าน 
URL : https://sso-tpso.moc.go.th

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

https://sso-tpso.moc.go.th/
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกใช้บริการ 
เว็บไซต์คิดค้า

เมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูแต่ละท่านจะมีแถบบริการ
เฉพาะของตัวเองตามที่ต้ังค่าไว้

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัสส าหรับเข้าเว็บไซต์ คิด
ค้า

กดปุ่ม 
“เข้าสู่ระบบ”

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

การเข้าใช้งาน Global Demand Dashboard

เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

1

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์ตามรูปด้านบนถือว่าอยู่ในหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ีแล้ว
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

2

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์หน้าหลัก ให้กดตรงรูปโปรไฟล์ → แดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ี → เพ่ือไปหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ี
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

3

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์ตามรูป ให้กดค าว่า คิดค้า.com มุมบนซ้าย → ไปหน้าหลักของเว็บไซต์ → กดตรงรูปโปรไฟล์ 

→ แดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่ → เพื่อไปหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 260

ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

การใช้ตัวกรอง (Standard Filter)

ระบบมีฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จากหลากหลายมุมมอง เช่น ดู
ข้อมูลตามช่วงเวลา ตามรายพื้นที่ รายประเภทธุรกิจ ฯลฯ โดยฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลเหล่านี้จะแสดงอยูใ่นรูปแบบปุ่ม
ตัวเลือกและที่หัวตารางซึ่งมีค าชี้แจงให้ผู้ใช้งานเลือกตัวเลือกที่อยู่
ภายใต้มิตินั้นๆ โดยในระบบวิเคราะห์แต่ละหนา้จะมีตัวเลือกส าหรับคัดกรองข้อมูลที่แตกต่างกันไปโดยตัวคัดกรองจะมี
การใช้งานดังน้ี

1. ผู้ใช้งานสามารถคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ โดยกดเลือกตัวเลือกที่ต้องการ 

2. เมื่อกดเลือกแล้วจะมีแถบสีขึ้นที่ตัวคัดกรองที่เลือกไว้หรือค่าที่แสดงผลในกล่องเปลีย่นไปเป็นคา่ที่ได้เลือกไว้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง (Show as a table)

กดคลิกขวา ในภาพข้อมูลท่ีสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปแบบตารางได้ จะมีการแสดงค าว่า “Show as a table” ขึ้นมาให้กด เพื่อ

แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง รวมถึงขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode) อีกด้วย
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

การเพิ่มสปอตไลท์ (Spotlight)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Spotlight
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

การเรียงล าดับข้อมูล (Sort)

สามารถกดลูกศร       หรือ       เพ่ือเรียงล าดับจากค่ามากไปค่าน้อย และเรียงล าดับจากค่าน้อยไปค่ามาก หรือในกรณีท่ีเป็นตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ ก็สามารถกดลูกศรเพื่อเรียงล าดับตามตัวอักษรได้

Sort descending

เรียงล าดับจากมากไปน้อย
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

การขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode)

ท่านสามารถกด        (Focus Mode) เพ่ือขยายการแสดงผลของหน้าจอ ให้อยู่ในอยู่ในรูปแบบเต็มจอได้  
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

การส่งออกข้อมูล (Export data)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Export Data
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้

1. กดเพื่อเปลี่ยนขึ้นไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีสูงกว่า

Drill Up
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

2.               กดเพื่อเปลี่ยนโหมดการเลือกข้อมูลให้เปลี่ยนลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีต่ ากว่า โดยผู้ใช้สามารถกดดูข้อมูลระดับที่ต่ ากว่า 

โดยกดที่ส่วนต่างๆ ของแผนภูมิ

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

3.          กดเพื่อเปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Global Demand Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

4.          เปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ ซึ่งแตกต่างจากค าสั่งก่อนหน้าตรงท่ี เมื่อเปลี่ยนการแสดงผลแล้ว 

ข้างหน้าของชื่อข้อมูลจะแสดงกลุ่มของข้อมูลนั้นด้วย

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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คู่มือใช้งานหน้าแดชบอร์ด
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คู่มือการใช้งาน Global Demand Dashboard

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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คู่มือการใช้งาน Global Demand Dashboard

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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การใช้งานหน้าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile) 

สามารถเลือกข้อมูลประเทศทีต้องการให้หน้าแดชบอร์ด
แสดงข้อมูล

สามารถเลือกปีที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดง
ข้อมูล เช่น เลือกข้อมูล ช่วงเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม
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การใช้งานหน้าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile) 

กดลูกศร → ในกล่องภาพรวมประเทศ เพื่อแสดงรายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ และกราฟเส้น 
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การใช้งานหน้าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile) 

กดลูกศร → ในกล่องการค้าระหว่างประเทศ Thailand เพื่อแสดงรายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ และกราฟเส้น
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การใช้งานหน้าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile) 

กดลูกศร → ในกล่องเสถียรภาพ เพื่อแสดงรายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทยีบ และกราฟเส้น
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การใช้งานหน้าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile) 

กดลูกศร → ในกล่องดัชนีภาวะเศรษฐกิจและศักยภาพการแข่งขัน เพื่อแสดงรายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ และกราฟเส้น
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การใช้งานหน้าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile) 

กดลูกศร → ในกล่องความน่าดึงดูดในการลงทุน เพื่อแสดงรายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ และกราฟเส้น
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การใช้งานหน้าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile) 

หลังจากหน้าแดชบอร์ดแสดงหน้ารายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ และกราฟเส้น ท่านสามารถดูรายเอียดในแต่ละกล่องได้ดังนี้ 

สามารถเลือกข้อมูลประเทศ เลือกปี เลือกช่วงเดือนได้
อีกครั้ง เพ่ือให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

สามารถเลื่อนช่วงเวลา ให้ข้อมูลและกราฟแสดงข้อมูลตาม
ช่วงเวลาที่ท่านต้องการได้

สามารถดูที่มาของแหล่งข้อมูล และช่วงเวลาของ
ข้อมูลที่แสดง

สามารถดูข้อมูล อัตราการเติบโต และตัวเปรียบเทียบได้
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คู่มือการใช้งาน Global Demand Dashboard

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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การใช้งานหน้าตลาดศักยภาพตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

กดวงกลมท่ีประเทศในแผนที่ ที่ท่านต้องการให้แสดง
ข้อมูล โดยตารางฝั่งขวาจะแสดงผลข้อมูลตามประเทศท่ี

ท่านเลือก

หลังจากที่ท่านเลือกตัวชี้วัด เลือกความถี่ เลือกปี เลือกเดือน และเลือกประเทศแล้ว หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ
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การใช้งานหน้าตลาดศักยภาพตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

หลังจากที่ท่านเลือกตัวชี้วัด เลือกความถี่ เลือกปี เลือกเดือน และเลือกประเทศแล้ว หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

สามารถดูกราฟแนวโน้มของตัวชี้วัดที่ท่านเลือก ของแต่ละ
ประเทศได้ ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน โดยหากต้องการดูข้อมูล

รายละเอียดในแต่ละช่วงเวลา ให้วางเม้าส์ไปที่แต่ละ
ช่วงเวลาที่ท่านต้องการ เพ่ือแสดงข้อมูล ณ เวลานั้น

นอกจากนี้ยังสามารถปรับระยะเวลาการแสดงข้อมูลกราฟ 
ตามระยะเวลาที่ท่านต้องการให้แสดงได้
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การใช้งานหน้าตลาดศักยภาพตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

หลังจากที่ท่านเลือกตัวชี้วัด เลือกความถี่ เลือกปี เลือกเดือน และเลือกประเทศแล้ว หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

สามารถดูตัวชี้วัดหรือปัจจัยพ้ืนฐานอื่นๆ ของแต่ละประเทศ
ไทยในรูปแบบข้อมูลตาราง
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คู่มือการใช้งาน Global Demand Dashboard

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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การใช้งานหน้าสถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย (Export)

สามารถเลือกปี เลือกช่วง
เดือนได้ตามต้องการ

เลือกสกุลเงิน THB หรือ 
USD ที่ต้องการให้หน้า

ข้อมูลแสดง

เลือกรูปแบบ Code สินค้า โดยมี 
HS-code Base และ Com-code Base

ให้เลือก

เลือกรูปแบบการแสดงผลดังนี้

- ไม่รวมทอง/น้ ามัน และอาวุธ

- ไม่รวมทอง/น้ ามัน

- ทั้งหมด

สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แดชบอร์ดแสดง
ข้อมูลได้ดังนี้

1. เลือกกลุ่มสินค้า เช่น เนื้อสัตว์ ธัญพืช เป็นต้น

2. เลือกกลุ่มประเทศ (ตามภูมิภาค) เช่น Asia, 
Europe, Africa และ America เป็น้ตน

3. เลือกกลุ่มประเทศ (ตามกลุ่มความร่วมือ) เช่น 
ASEAN และ EU เป็นต้น
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การใช้งานหน้าสถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย (Export)

แสดงภาพรวมสถานการณ์ส่งออกของไทย 
รวมถึงแนวโน้มมูลค่าการส่งออกของสินค้าที่เลือก

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงสัดส่วนการส่งออก (Export Share) ของสินค้าที่เลือก

นอกจากนี้ เมื่อท่านวางเม้าส์ไปที่กล่องดังกล่าว โดยจะมี
สัญลักษณ์แสดงข้ีนมาดังนี้

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) โดยมีเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้

1. Drill Up

2. Drill Down

3. Drill Down to the next level in the hierarchy

4. Expand all down one level in the hierarchy
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การใช้งานหน้าสถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย (Export)

แสดงแผนที่ มูลค่าการส่งออกรายประเทศ ท่านสามารถกด
วงกลมที่ประเทศในแผนที่ ที่ท่านต้องการให้แสดงข้อมูล โดย

หน้าแดชบอร์ดท้ังหมดจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้น

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงภาพรวมการส่งออกของไทยเปรียบเทียบคู่แข่ง ใน
รูปแบบกราฟแท่งอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกราย
ประเทศคู่แข่ง (YOY%) โดยท่านสามารถกดกราฟแท่งของ

ประเทศใดในกราฟ เพ่ือให้หน้าแดชบอร์ดท้ังหมดแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศนั้น

แสดงข้อมูลดังนี้

o มูลค่าการส่งออกรายประเทศ 

o อัตราการเปลี่ยนแปลง รายประเทศ (%YOY)

o มูลค่าการส่งออกรายสินค้า

o อัตราการเปลี่ยนแปลง รายสินค้า (%YOY)

โดยท่านสามารถกดกราฟแท่งของประเทศใดในกราฟ เพ่ือให้
หน้าแดชบอร์ดท้ังหมดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้น
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การใช้งานหน้าสถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย (Export)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนสถานการณ์การส่งออกของไทย
เปรียบเทียบเป้าหมายการส่งออก ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย 

1. ข้อมูลเปรียบเทียบเป้าหมายการส่งออก 

2. คาดการณ์มูลค่าการส่งออก

แสดงข้อมูลรายละเอียดการส่งออกของไทยในรูปแบบตาราง 
โดยมีประเภทข้อมูลดังนี้

1. ข้อมูลการส่งออกรายประเทศ

2. ข้อมูลการส่งออกรายสินค้า

แสดงข้อมูลความต้องการสินค้าของไทยในต่างประเทศราย
สินค้า โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง
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คู่มือการใช้งาน Global Demand Dashboard

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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การใช้งานหน้าโอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด (Country)

สามารถเลือกปี เลือกช่วง
เดือนได้ตามต้องการ

เลือกรูปแบบ Code สินค้า โดยมี 
HS-code Base และ Com-code Base

ให้เลือก

สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แดชบอร์ดแสดง
ข้อมูลได้ดังนี้

1. เลือกกลุ่มสินค้า เช่น เนื้อสัตว์ ธัญพืช เป็นต้น

2. เลือกกลุ่มประเทศ (ตามภูมิภาค) เช่น Asia, 
Europe, Africa และ America เป็น้ตน

3. เลือกกลุ่มประเทศ (ตามกลุ่มความร่วมือ) เช่น 
ASEAN และ EU เป็นต้น
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การใช้งานหน้าโอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด (Country)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลภาพรวมการน าเข้าสินค้าของประเทศท่ีเลือก 
และภาพรวมการน าเข้าสินค้าจากไทย โดยแสดงประเภท
ของข้อมูลดังนี้

o มูลค่าการน าเข้า

o อัตราการเปลี่ยนแปลงการน าเข้า

o สัดส่วนการน าเข้าสินค้าเทียบโลก

แสดงข้อมูลสัดส่วนต่อการน าเข้ารวม (%) ในรูปแบบ 
Pie chart และอัตราการเปลี่ยนแปลง (รายสินค้า) ใน
รูปแบบกราฟแท่ง โดยท่านสามารถกดสัดส่วนหรือกราฟ
แท่งของประเภทสินค้าใดในกราฟก็ได้ เพ่ือให้หน้าแดช
บอร์ดท้ังหมดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นนอกจากนี้ เมื่อ
ท่านวางเม้าส์ไปที่กล่องดังกล่าว โดยจะมีสัญลักษณ์แสดง
ขี้นมาดังนี้

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) ตามท่ีเคยกล่าวไว้ข้างต้น
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การใช้งานหน้าโอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด (Country)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลความสามารถการแข่งขันสินค้าของไทยใน
ตลาดในรูปแบบกราฟ Scatter โดยท่านสามารถคลิกท่ี
จุดวงกลมในกราฟเพ่ือแสดงข้อมูลของสินค้านั้นดังนี้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลื่อนขอบเขตการแสดง
ข้อมูลของกราฟได้ตามวงกลมสีแดง

แสดงข้อมูลสัดส่วนต่อการน าเข้ารวม (%) ในรูปแบบ 
Pie chart และอัตราการเปลี่ยนแปลง (รายประเทศ
แหล่งน าเข้า) ในรูปแบบ กราฟแท่ง โดยท่านสามารถกด
สัดส่วนหรือกราฟแท่งของประเภทสินค้าใดในกราฟก็ได้ 
เพ่ือให้หน้าแดชบอร์ดทั้งหมดแสดงข้อมูลเก่ียวกับการ
น าเข้าของประเทศนั้นๆ

แสดงข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงการน าเข้า และส่วน
แบ่งการน าเข้าในตลาดโลก ในรูปแบบกราฟเส้น 
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลื่อนขอบเขตการแสดง
ข้อมูลของกราฟได้ตามวงกลมสีแดง
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การใช้งานหน้าโอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด (Country)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลรายละเอียดการน าเข้าสินค้า (รายสินค้า)
และรายละเอียดการน าเข้าสินค้าจากไทย ในรูปแบบ
ตารางข้อมูล

แสดงข้อมูลรายละเอียดการน าเข้ารายประเทศใน
รูปแบบตารางข้อมูล และแผนที่ ท่านสามารถกด
วงกลมที่ประเทศในแผนที่ ที่ท่านต้องการให้แสดง
ข้อมูล โดยหน้าแดชบอร์ดทั้งหมดจะแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศนั้น
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คู่มือการใช้งาน Global Demand Dashboard

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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การใช้งานหน้าโอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า (Product)

สามารถเลือกปี
เลือกรูปแบบ Code สินค้า โดยมี 

HS-code Base และ Com-code Base
ให้เลือก

สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แดชบอร์ดแสดงข้อมูล
ได้ดังนี้

1. เลือกประเทศผู้น าเข้า (ตามกลุ่มประเทศ)

2. เลือกกลุ่มสินค้า

3. เลือกกลุ่มประเทศผู้น าเข้า (ตามกลุ่มความร่วมือ)
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การใช้งานหน้าโอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า (Product)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงการ
บริโภคสินค้าจากไทยและตลาดโลก (รายประเทศ)
ในรูปแบบกราฟ Scatter โดยท่านสามารถคลิกท่ีจุด
วงกลมในกราฟเพ่ือแสดงข้อมูลรายประเทศดังนี้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลื่อนขอบเขตการแสดง
ข้อมูลของกราฟได้ตามวงกลมสีแดง

แสดงหน้าข้อมูลดังนี้

o แสดงข้อมูลมูลค่าการน าเข้า

o สัดส่วนต่อการน าเข้ารวม (%)

o มูลค่าการน าเข้าจากไทย

o ส่วนแบ่งตลาดของไทย (%)

แสดงข้อมูลแนวโน้มโอกาสสินค้าไทยในรูปแบบกราฟเส้นดังนี้

o แนวโน้มอัตราการเปลี่ยนแปลงการน าเข้าสินค้าไทยเทียบประเทศคู่แข่ง (%YOY)

o แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดไทยเทียบประเทศคู่แข่ง (% Share)

โดยหากต้องการดูข้อมูลรายละเอียดในแต่ละช่วงเวลา ให้วางเม้าส์ไปที่แต่ละช่วงเวลาที่
ท่านต้องการ เพ่ือแสดงข้อมูล ณ เวลานั้น
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การใช้งานหน้าโอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า (Product)

แสดงสัดส่วนต่อการน าเข้ารวม (% รายประเทศ)

นอกจากนี้ เมื่อท่านวางเม้าส์ไปท่ีกล่องดังกล่าว โดยจะมี
สัญลักษณ์แสดงข้ีนมาดังนี้

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) ตามท่ีเคยกล่าวไว้ข้างต้น

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่งดังนี้

o มูลค่าการน าเข้า (รายแหล่งน าเข้าสินค้า)

o อัตราการเปลี่ยนแปลง (YOY%)(รายแหล่งน าเข้าสินค้า)

โดยท่านสามารถกดท่ีกราฟแท่งของแต่ละประเทศ เพ่ือให้
หน้าแดชบอร์ดท้ังหมดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการน าเข้าของ
ประเทศนั้นๆ
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การใช้งานหน้าโอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า (Product)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลในรูปแบบตารางดังนี้

o ข้อมูลการน าเข้า (แบ่งตามประเทศ)

o ข้อมูลการน าเข้า (แบ่งตามสินค้า)
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คู่มือการใช้งาน Global Demand Dashboard

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 307

การใช้งานหน้าภาพรวมสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

สามารถเลือกปี เลือกช่วงเดือนได้
ตามต้องการ

สามารถเลือกกลุ่มประเทศที่ต้องการ

สามารถเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการ

เลือกสกุลเงิน THB หรือ USD ที่ต้องการ
ให้หน้าข้อมูลแสดง
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การใช้งานหน้าภาพรวมสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

แสดงหน้าข้อมูลดังนี้

o มูคล่าเงินลงทุนขาเข้า (TDI Inflow)

o มูลค่าเงินลงทุนขาออก (TDI Outflow)

o มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศของไทยสุทธิ (TDI Net)

แสดงข้อมูลสัดส่วน TDI Outflow (รายอุตสาหกรรม) ใน
รูปแบบ Pie chart โดยท่านสามารถกดสัดส่วนใน Pie 
Chart ซึ่งเมื่อท่านวางเม้าส์ไปที่กล่องดังกล่าว โดยจะมี
สัญลักษณ์แสดงข้ีนมาดังนี้

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) ตามท่ีเคยกล่าวไว้ข้างต้น

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้
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การใช้งานหน้าภาพรวมสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

แสดงแผนที่ ข้อมูล TDI Outflow ประเทศเป้าหมายการ
ลงทุน ท่านสามารถกดวงกลมที่ประเทศในแผนที่ ที่ท่าน

ต้องการให้แสดงข้อมูล โดยหน้าแดชบอร์ดทั้งหมดจะแสดง
ข้อมูลเก่ียวกับประเทศนั้น

แสดงข้อมูลแนวโน้มมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศของไทย
สุทธิ (TDI Net) ในรูปแบบกราฟเส้น ย้อนหลังจนถึง
ปัจจุบัน โดยหากต้องการดูข้อมูลรายละเอียดในแต่ละ
ช่วงเวลา ให้วางเม้าส์ไปที่แต่ละช่วงเวลาที่ท่านต้องการ เพ่ือ
แสดงข้อมูล ณ เวลานั้น

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้
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การใช้งานหน้าภาพรวมสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

แสดงข้อมูลดังนี้

o มูลค่าคงค้างของเม็ดเงินลงทุนของไทยใน
ต่างประเทศ แยกรายประเทศ 

o อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าคงค้างของเม็ดเงิน
ลงทุนของไทยในต่างประเทศ แยกรายประเทศ 
(%YOY)

แสดงข้อมูลสัดส่วน มูลค่าคงค้างของเม็ดเงินลงทุนของไทย
ในต่างประเทศ แยกรายประเทศ ในรูปแบบ Pie chart โดย
ท่านสามารถกดสัดส่วนใน Pie Chartเพ่ือให้หน้าแดชบอร์ด
ทั้งหมดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ เมื่อ
ท่านวางเม้าส์ไปที่กล่องดังกล่าว โดยจะมีสัญลักษณ์แสดง
ขี้นมาดังนี้

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) ตามท่ีเคยกล่าวไว้ข้างต้น

แสดงข้อมูลมูลค่าคงค้างของเม็ดเงินลงทุนของไทยในต่างประเทศ แยกราย
ประเทศในรูปแบบกราฟเส้น ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน โดยหากต้องการดู
ข้อมูลรายละเอียดในแต่ละช่วงเวลา ให้วางเม้าส์ไปที่แต่ละช่วงเวลาที่ท่าน
ต้องการ เพ่ือแสดงข้อมูล ณ เวลานั้น

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้
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การใช้งานหน้าภาพรวมสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลดังนี้

o มูลค่าคงค้างของเม็ดเงินลงทุนของไทยใน
ต่างประเทศ แยกรายอุตสาหกรรม

o อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าคงค้างของเม็ดเงิน
ลงทุนของไทยในต่างประเทศ แยกรายอุตสาหกรรม
(%YOY)

แสดงข้อมูลสัดส่วน มูลค่าคงค้างของเม็ดเงินลงทุนของไทย
ในต่างประเทศ แยกรายอุตสาหกรรม ในรูปแบบ Pie chart 
โดยท่านสามารถกดสัดส่วนใน Pie Chart เพ่ือให้หน้าแดช
บอร์ดท้ังหมดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ 
เมื่อท่านวางเม้าส์ไปที่กล่องดังกล่าว โดยจะมีสัญลักษณ์
แสดงขี้นมาดังนี้

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) ตามท่ีเคยกล่าวไว้ข้างต้น

แสดงข้อมูลมูลค่าคงค้างของเม็ดเงินลงทุนของไทยในต่างประเทศ แยก
รายอุตสาหกรรม ในรูปแบบกราฟเส้น ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน โดยหาก
ต้องการดูข้อมูลรายละเอียดในแต่ละช่วงเวลา ให้วางเม้าส์ไปที่แต่ละ
ช่วงเวลาที่ท่านต้องการ เพ่ือแสดงข้อมูล ณ เวลานั้น
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การใช้งานหน้าภาพรวมสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลรายชื่อบริษัทไทยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ
ในรูปแบบตารางโดยมีรายละเอียดดังนี้

o ประเทศปลายทางการลงทุน

o รายชื่อบริษัทไทยที่ออกไปลงทุน

o มูลค่าเงินลงทุน

o ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน

o รายชื่อบริษัทเป้าหมายที่ได้รับเงินทุน
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คู่มือการใช้งาน Global Demand Dashboard

Global 
Demand 

Dashboard

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
(Country Profile)

ตลาดศักยภาพตามปจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Compare)

สถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย 
(Export)

โอกาสการส่งออกของไทยในรายตลาด 
(Country)

โอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพ
ของจังหวัด (Local to Global)

ภาพรวมสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศของไทย 
(Thailand Direct Investment: TDI)

โอกาสส่งออกของไทยในรายสินค้า 
(Product)
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การใช้งานหน้าโอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพของจังหวัด 
(Local to Global)

สามารถเลือกปี เลือกช่วงเดือนได้
ตามต้องการ
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การใช้งานหน้าโอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพของจังหวัด 
(Local to Global)

สามารถเลือกดูข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ได้ดังนี้

o เลือกภาค

o เลือกกลุ่มจังหวัด

o เลือกจังหวัด

สามารถเลือกดูข้อมูลในแต่ละสินค้าได้ดังนี้

o เลือกประเภท รหัสสินค้า โดยมี HS-code Base 
และ Com-code Base ให้เลือก

o เลือกประเภทสินค้า

สามารถเลือกดูข้อมูลในแต่ละประเทศปลายทางได้ดังนี้

o เลือกทวีป

o เลือกประเทศ

สามารถเลือกข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ เช่น สกุลเงิน สัญชาติบริษัท 
ขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ รูปแบบการขนส่ง เป็นต้น
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การใช้งานหน้าโอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพของจังหวัด 
(Local to Global)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงแผนที่ ข้อมูลการส่งออกของแต่ละจังหวัด และมูลค่าการ
ส่งออกยังประเทศปลายทาง ท่านสามารถกดวงกลมที่ประเทศใน
แผนที่ ที่ท่านต้องการให้แสดงข้อมูล โดยหน้าแดชบอร์ดทั้งหมดจะ
แสดงข้อมูลการส่งออกของไทยในแต่ละจังหวัด และการส่งออกสู่
ประเทศปลายทางในแต่ละประเทศ

แสดงข้อมูลความสามารถการส่งออกสินค้าแต่ละจังหวัด โดยมี
ส่วนประกอบดังนี้

o มูลค่าการส่งออก

o อัตราการเปลี่ยนแปลง (YOY%)

o มูลค่าการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

o จ านวนผู้ประกอบการ

o ข้อมูลในรูปแบบตารางในแต่ละจังหวัด
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การใช้งานหน้าโอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพของจังหวัด 
(Local to Global)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลมูลค่าการส่งออกรายตลาดของไทยสู่แต่ละประเทศ
ปลายทาง ในรูปแบบตาราง

แสดงข้อมูลมูลค่าการส่งออกรายสินค้าในรูปแบบตาราง
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การใช้งานหน้าโอกาสส่งออกและพัฒนาสินค้าศักยภาพของจังหวัด 
(Local to Global)

หลังจากที่ท่านเลือกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการแล้ว หน้าแดชบอร์ดจะแสดงหน้าผลดังนี้

แสดงข้อมูลมูลค่าการส่งออกรายสินค้าในแต่ละเดือน 
ในรูปแบบตาราง

แสดงข้อมูลมูลค่าการส่งออกรายด่าน 
ในรูปแบบตาราง

แสดงข้อมูลมูลค่าการส่งออกรายการขนส่ง

ในรูปแบบตาราง

แสดงข้อมูลการส่งออกรายผู้ประกอบการส่งออก 
ในรูปแบบตาราง
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คู่มือการใช้งาน Wellness Dashboard
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 (TIS 4)

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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สารบัญ (Content Structure)

วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

แนะน าหน้าแดชบอร์ด

ที่มาและความส าคัญโครงการ

Detail

คู่มือการใช้งานหน้าแดชบอรด์

แนะน าภาพรวม Wellness 
Dashboard ทั้ง 2 ระบบ

ท าความรู้จักหน้าแดชบอร์ดที่พัฒนา
ภายในโครงการ TIS64 รวมถึง
วัตถุประสงค์ของหน้าแดชบอร์ด

วิธีการใข้งานฟังก์ชันในหน้า
แดชบอร์ดเบื้อต้น

คู่มือการใช้งาน Wellness 
Dashboard ทั้ง 2 ระบบ

Section
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ที่มาและความส าคัญ
ของโครงการ
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สนค. ได้ริเริ่มด าเนินการโครงการ TIS มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้าแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการ

การประชุมวันนี้
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โดย Wellness Dashboard เป็นหนึ่งใน Dashboard ที่พัฒนาในปี 2564
เพื่อติดตามสถานการณแ์ละวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจส าหรับสินค้าอุตสาหกรรม Wellness
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

Wellness 
Dashboard

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพในต่างประเทศ 

(International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)
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ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพในต่างประเทศ 

(International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

326

คู่มือการใช้งาน Wellness Dashboard

Wellness 
Dashboard

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

สามารถเลือกดูข้อมูลตา่งๆ เกี่ยวกับสถานการณ์
ภาพรวมธุรกิจด้านสุขภาพของไทย โดยในหน้าแดช
บอร์ดจะแสดงภาพข้อมูลส าคัญดังนี้ 

มูลค่าของธุรกิจด้านสุขภาพของไทย เช่น รายได้รวม
ธุรกิจด้านสุขภาพ, ทุนจดทะเบียนธุรกิจด้านสุขภาพ 
และจ านวนธุรกิจด้านสุขภาพ เป็นต้น

แรงงานของธุรกิจด้านสุขภาพของไทย เช่น ปริมาณ
แรงงานภาคเอกชน และสัดส่วนแรงงานในภาคเอกชน 
เป็นต้น

บุคลากรทางการแพทย์และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ เช่น จ านวนบุคลากรการแพทย์ 
เป็นต้น

ภาพรวมธุรกิจด้านสุขภาพรายจังหวัด 

1. สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย (Domestic Environment)
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คู่มือการใช้งาน Wellness Dashboard

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพในต่างประเทศ 

(International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

Wellness 
Dashboard
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

2. ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภณัฑ์สุขภาพในต่างประเทศ 
(International Market Opportunities and Potential for Wellness Products)

สามารถเลือกดูข้อมูลตา่งๆ เกี่ยวกับโอกาสในการขยาย
ตลาดสินค้าด้านสขุภาพในต่างประเทศ โดยในหน้าแดช
บอร์ดจะแสดงภาพข้อมูลส าคัญดังนี้ 

โอกาสในการขยายตลาดสินค้าด้านสุขภาพใน
ต่างประเทศ

ใครเป็นผู้น าเข้าสินค้าในอุตสาหกรรม Wellness ของ
โลก เช่น มูลค่าการน าเข้าสินค้าในอุตสาหกรรม 
Wellness รายประเทศ เป็นต้น

ใครเป็นคู่แข่งการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรม 
Wellness เช่น ประเทศผู้ส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรม 
Wellness เป็นต้น
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

การเข้าใช้งาน Wellness Dashboard

Power BI App เว็บไซต์ คิดค้า.com 



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 332

Power BI App 

การเข้าใช้งาน Wellness Dashboard

แนะน าหน้าแดชบอร์ด



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 333

การเข้าใช้งานผ่าน Power BI App

การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ (Login & Logout)

1. เปิด Web Browser เช่น Microsoft Edge (Recommended), Google Chrome เป็นต้น

2. พิมพ์ URL: app.powerbi.com เพื่อเข้าสู่หน้า Login  →

3. เมื่อกดเข้า URL มาแล้ว ผู้ใช้งานจะถูกลิ้งค์ไปที่หน้า SIGN IN 
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การเข้าใช้งานผ่าน Power BI App

4. พิมพ์ Username จากนั้นกดปุ่ม Next เพื่อไปท่ีหน้าจอใส่รหัสเพื่อพิมพ์รหัสส าหรับเข้าสู่ระบบ

5. ผู้ใช้งานจะถูกพาเข้าสู่รูปแบบการแสดงผล
6. เมื่อใช้งานเสร็จและต้องการออกจากระบบผู้ใช้งานสามารถกดท่ี Icon ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อกดปุ่ม Sign out ออก

จากระบบ
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

การเข้าถึงหน้า Dashboard ใน Power BI App

1. ไปที่แถบเมนูท่ีด้านซ้ายของหน้า กรณีท่ีแถบเมนูถูกซ่อนอยู่ กด เพ่ือแสดงแถบเมนูท่ีซ่อนอยู่ 
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

การเข้าถึงหน้า Dashboard ใน Power BI App

2. ไปที่ Apps เพ่ือดู app ท้ังหมดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ จากนั้นกดท่ี app ของระบบ เพ่ือเข้าถึง Dashboard ทั้งหมด 
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การเข้าใช้งาน Wellness Dashboard

เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

1. เปิด Web Browser เช่น Microsoft Edge (Recommended), Google Chrome เป็นต้น

2. พิมพ์ URL: คิดค้า.com เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Wellness Dashboard ได้ 2 ช่องทาง 

o ช่องทางแรก คือ ไปที่กล่อง ข้อมูลเศรษฐกจิการค้า → เลือกข้อมูล Wellness → เลือกประเภทผู้ใช้งาน 

→ เลือกพื้นที่ →กดค้นหาข้อมูล
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Wellness Dashboard ได้ 2 ช่องทาง 

o ช่องทางท่ีสอง คือ เลื่อนหน้าเว็บไซต์ไปด้านล่าง จนเจอหน้าตามรูปภาพด้านล่าง → เลือกข้อมูล Wellness

→ เข้าสู่หน้า Wellness Dashboard
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ส าหรับเจ้าหน้าที่ สนค.

ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ีหน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ี
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

กดท่ีปุ่ม
Connect with SSO

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO และ
ใส่รหัสเพ่ือ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

เข้าสู่หน้า Log in SSO ผ่าน 
URL : https://sso-tpso.moc.go.th

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

https://sso-tpso.moc.go.th/


Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 347

ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกใช้บริการ 
เว็บไซต์คิดค้า

เมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูแต่ละท่านจะมีแถบบริการ
เฉพาะของตัวเองตามที่ต้ังค่าไว้

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัสส าหรับเข้าเว็บไซต์ คิด
ค้า

กดปุ่ม 
“เข้าสู่ระบบ”

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

1

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์ตามรูปด้านบนถือว่าอยู่ในหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ีแล้ว
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

2

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์หน้าหลัก ให้กดตรงรูปโปรไฟล์ → แดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ี → เพ่ือไปหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ี
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

3

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์ตามรูป ให้กดค าว่า คิดค้า.com มุมบนซ้าย → ไปหน้าหลักของเว็บไซต์ → กดตรงรูปโปรไฟล์ 

→ แดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่ → เพื่อไปหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การใช้ตัวกรอง (Standard Filter)

ระบบมีฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จากหลากหลายมุมมอง เช่น ดู
ข้อมูลตามช่วงเวลา ตามรายพื้นที่ รายประเภทธุรกิจ ฯลฯ โดยฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลเหล่านี้จะแสดงอยูใ่นรูปแบบปุ่ม
ตัวเลือกและที่หัวตารางซึ่งมีค าชี้แจงให้ผู้ใช้งานเลือกตัวเลือกที่อยู่
ภายใต้มิตินั้นๆ โดยในระบบวิเคราะห์แต่ละหนา้จะมีตัวเลือกส าหรับคัดกรองข้อมูลที่แตกต่างกันไปโดยตัวคัดกรองจะมี
การใช้งานดังน้ี

1. ผู้ใช้งานสามารถคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ โดยกดเลือกตัวเลือกที่ต้องการ 

1. เมื่อกดเลือกแล้วจะมีแถบสีขึ้นที่ตัวคัดกรองที่เลือกไว้หรือค่าที่แสดงผลในกล่องเปลีย่นไปเป็นคา่ที่ได้เลือกไว้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง (Show as a table)

กดคลิกขวา ในภาพข้อมูลท่ีสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปแบบตารางได้ จะมีการแสดงค าว่า “Show as a table” ขึ้นมาให้กด เพื่อ

แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง รวมถึงขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode) อีกด้วย
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การเพิ่มสปอตไลท์ (Spotlight)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Spotlight
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การเรียงล าดับข้อมูล (Sort)

สามารถกดลูกศร       หรือ       เพ่ือเรียงล าดับจากค่ามากไปค่าน้อย และเรียงล าดับจากค่าน้อยไปค่ามาก หรือในกรณีท่ีเป็นตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ ก็สามารถกดลูกศรเพื่อเรียงล าดับตามตัวอักษรได้

Sort descending

เรียงล าดับจากมากไปน้อย
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode)

ท่านสามารถกด        (Focus Mode) เพ่ือขยายการแสดงผลของหน้าจอ ให้อยู่ในอยู่ในรูปแบบเต็มจอได้  
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การส่งออกข้อมูล (Export data)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Export Data
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้

1. กดเพื่อเปลี่ยนขึ้นไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีสูงกว่า

Drill Up
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

2.               กดเพื่อเปลี่ยนโหมดการเลือกข้อมูลให้เปลี่ยนลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีต่ ากว่า โดยผู้ใช้สามารถกดดูข้อมูลระดับที่ต่ ากว่า 

โดยกดที่ส่วนต่างๆ ของแผนภูมิ

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

3.          กดเพื่อเปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

4.          เปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ ซึ่งแตกต่างจากค าสั่งก่อนหน้าตรงท่ี เมื่อเปลี่ยนการแสดงผลแล้ว 

ข้างหน้าของชื่อข้อมูลจะแสดงกลุ่มของข้อมูลนั้นด้วย

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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คู่มือใช้งานหน้าแดชบอร์ด
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คู่มือการใช้งาน Wellness Dashboard

Wellness 
Dashboard

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพในต่างประเทศ 

(International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพในต่างประเทศ 

(International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

375

คู่มือการใช้งาน Wellness Dashboard

Wellness 
Dashboard

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 376

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

สามารถเลือกปี เลือกช่วงเดือนได้
ตามต้องการ

สามารถเลือกจังหวัดที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล
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สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

แสดงข้อมูลมูลค่าของธุรกิจด้านสุขภาพของไทย 
โดยมีข้อมูลดังนี้

o จ านวนธุรกิจด้านสุขภาพ

o จ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนใหม่ในปีนี้

o จ านวนธุรกิจที่เลิกกิจการในปีนี้

o รายได้รวมธุรกิจด้านสุขภาพ

o ทุนจดทะเบียนธุรกิจด้านสุขภาพ

o อัตราก าไรสุทธิเฉลี่ย (%)

แสดงข้อมูลสัดส่วนแรงงานในภาคเอกชนในแต่
ละประเภทธุรกิจสุขภาพในรูปแบบ Pie Chart 
โดยท่านสามารถกดดูภายใน Pie Chart ในแต่ละ
ประเภทธุรกิจได้ เพ่ือให้หน้าแดชบอร์ดแสดง
ข้อมูลเก่ียวกับแรงงานในแต่ละประเภทธุรกิจนั้นๆ

แสดงข้อมูลปริมาณแรงงานภาคเอกชนในแต่ละ
ประเภทธุรกิจสุขภาพในแต่ละปี ในรูปแบบกราฟ
แท่ง โดยท่านสามารถกดดูแต่ละประเภทธุรกิจได้
จาก Pie Chart ในข้อ        เพื่อให้กราฟแสดง
ข้อมูลแรงงานเฉพาะประเภทธุรกิจสุขภาพนั้นๆ
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สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

แสดงข้อมูลสัดส่วนรายได้ธุรกิจสุขภาพในแต่ละ
สัญชาติในรูปแบบกราฟแท่งแนวนอน โดยแบ่ง
ออกเป็น สัดส่วนรายได้ธุรกิจสัญชาติไทย และ
สัดส่วนรายได้ธุรกิจต่างชาติ

แสดงสัดส่วนรายได้รวมของธุรกิจด้านสุขภาพตามประเภท
ธุรกิจ นอกจากนี้ เมื่อท่านวางเม้าส์ไปที่กล่องดังกล่าว โดย
จะมีสัญลักษณ์แสดงขี้นมาดังนี้

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) โดยมีเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้

1. Drill Up

2. Drill Down

3. Drill Down to the next level in the hierarchy

4. Expand all down one level in the hierarchy
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สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

แสดงข้อมูลอัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจ สุขภาพ ใน
แต่ละประเภท ในรูปแบบ Scatter Plot โดยท่านสามารถ
กดที่วงกลมในกราฟ เพ่ือให้หน้าข้อมูลในช่องข้อ       
แสดงข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้ เมื่อท่านวางเม้าส์ไปที่
กล่องดังกล่าว โดยจะมีสัญลักษณ์แสดงขี้นมาดังนี้

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) ตามท่ีเคยกล่าวไว้ข้างต้น

แสดงข้อมูลบทวิเคราะห์ภาวะรายได้และจ านวนของ
ธุรกิจด้านสุขภาพของไทย โดยข้อมูลจะแสดงตามข้อมูลที่
เลือกใน Scatter Plot ในข้อ หรือเลือกfilter
ประเภทธุรกิจสุขภาพ ที่เป็นfilterหลักด้านบนสุกของ

แดชบอร์ด
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สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

แสดงข้อมูลสัดส่วนจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ และ
สัดส่วนผู้ให้บริการที่ได้รับใบรับรองการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในรูปแบบ Pie Chart โดยท่าน
สามารถกดดูภายใน Pie Chart ในแต่ประเภทได้ เพ่ือให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงในข้อ       แสดงข้อมูลเก่ียวกับ
ข้อมูลที่ท่านเลือก

แสดงข้อมูลอ้างอิงจาก Pie Chart ในข้อ       ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

o จ านวนบุคลากรทางการแพทย์

o จ านวนผู้ให้บริการที่ได้รับใบรับรองการให้บริการใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

o บทวิเคราะห์ภาวะด้านแรงงานในระบบของธุรกิจ
ด้านสุขภาพของไทย
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สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

แสดงแผนที่ จ านวนธุรกิจด้านสุขภาพรายจังหวัด โดยท่าน
สามารถกดวงกลมท่ีจังหวัดในแผนที่ ที่ท่านต้องการให้แสดง
ข้อมูล โดยหน้าแดชบอร์ดในข้อ และ   
จะแสดงข้อมูลจ านวนธุรกิจด้านสุขภาพในจังหวัดนั้นๆ 

แสดงข้อมูลจ านวนธุรกิจด้านสุขภาพตามขนาดธุรกิจ และ
รายได้ธุรกิจด้านสุขภาพตามประเภทธุรกิจและตามขนาดธุรกิจ 
ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากแผนที่ในข้อ 

แสดงข้อมลูสัดส่วนจ านวนธุรกิจที่มี ก าไรขาดทุน (ราย, %) 
และสัดส่วนรายได้ธุรกิจด้านสุขภาพ ตามขนาดธุรกิจ ซึ่งจะ
แสดงข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากแผนที่ในข้อ 

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจด้านสุขภาพในแต่ละ
ผู้ประกอบการในรูปแบบตาราง โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

o TSIC Code , TSIC Name

o ชื่อผู้ประกอบการ

o รายได้รวม, อัตราการเติบโตรายได้ (%),จ านวนแรงงาน
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คู่มือการใช้งาน Wellness Dashboard

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพในต่างประเทศ 

(International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

Wellness 
Dashboard



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 383

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ต่างประเทศ (International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

สามารถเลือกปี เลือกช่วงเดือนได้
ตามต้องการ

สามารถเลือกประเภทสินค้าท่ีต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

สามารถ filter เลือกข้อมูลรายประเทศเทียบกับ
ไทยจาก filter และเลือกดูมูลค่าน าเข้าส่งออก 
สามารถดูได้จาก การกดเลือกปุ่มน าเข้าส่งออก 
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ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ต่างประเทศ (International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

แสดงข้อมูลโอกาสในการขยายตลาดสินค้าด้าน
สุขภาพของไทยในต่างประเทศ โดยสามารถให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล น าเข้า หรือ ส่งออก 
รวมถึงเลือกดูภูมิภาคหรือประเทศผู้น าเข้า/ส่งออก
ได้ เพ่ือให้หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูลที่ท่าน
ต้องการโดยมีข้อมูลดังนี้

o มูลค่า น าเข้า/ส่งออก ของประเทศไทยและ
โลกเกี่ยวกับสินค้าด้านสุขภาพ

o ส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยเทียบกับโลก

o มูลค่า น าเข้า/ส่งออก แยกรายประเภทสินค้า
สุขภาพ เช่น สินค้าเพ่ือการรักษาโรค สินค้า
ทางเลือกเพ่ือการรักษา และสินค้าด้านกีฬา 
เป็นต้น

o บทวิเคราะห์ภาพรวมเก่ียวการน าเข้า/ส่งออก
สินค้าด้านสุขภาพของประเทศไทย
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สามารถดูข้อมูลเป็นรายประเทศจาก filter เลือก
ประเทศผู้น าเข้าได้

385

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ต่างประเทศ (International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

แสดงแผนที่ มูลค่าการน าเข้าสินค้าในอุตสาหกรรม 
Wellness จากต่างประเทศ โดยเลือกดูข้อมูลราย
ประเทศไทยจากแผนที่ หรือกดเลือกประเทศได้ใน
ช่องด้านบน เพ่ือให้แดชบอร์ดในข้อ       แสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับรายประเทศนั้นๆ ที่ท่านต้องการ

แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้าสินค้า
ในอุตสาหกรรม Wellness และมูลค่าโอกาสที่ไทย
สามารถส่งออกเพ่ิมข้ึนได้ รายประเทศอ้างอิงจาก
ประเทศท่ีท่านเลือกในแผนที่ข้อ        ในรูปแบบ
กราฟแท่งแนวนอน และท่านยังสามารถก าหนด
ขอบเขตข้อมูลที่ท่านต้องการให้กราฟแสดงได้ ใน
วงกลมสีแดง นอกจากนี้ท่านสามารถกดที่กราฟ
แท่งมูลค่าโอกาส เพ่ือแสดงข้อมูล Index และรวม
มูลค่าการส่งออกเป็นรายประเภทสินค้า
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ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ต่างประเทศ (International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้าใน
อุตสาหกรรม Wellness ในแต่ละประเทศดังนี้

o RCA Index

o HHI Index

o ส่วนแบ่งตลาดไทย (%)

o รวมมูลค่าการส่งออก

โดยท่านสามารถกดสัญลักษณ์      ในวงกลมสีแดง
เพ่ือกดดูความหมายของดัชนีแต่ละประเภทได้

แสดงข้อมูลบทวิเคราะห์การน าเข้าสินค้า 
Wellness ของประเทศไทย ตามรายประเทศที่
ท่านเลือก
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ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ต่างประเทศ (International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

แสดงข้อมูลการ น าเข้า/ส่งออกในรูปแบบตาราง 2 
ตาราง แยกตามการ น าเข้า/ส่งออก รายพิกัดสินค้า
ของแต่ละประเทศ และแยกตามประเทศคู่ค้า ท่าน
สามารถเลือกดูข้อมูลการส่งออกหรือน าเข้าได้ตรง
วงกลมสีแดง   ซึ่งข้อมูลการ น าเข้า/ส่งออกในตาราง 
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

o HS Code

o สินค้า

o ประเทศผู้รายงาน

o มูลค่าการ น าเข้า/ส่งออก (USD)

o การเปลี่ยนแปลงมูลค่า (USD)

o อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่า (%)

o สัดส่วนมูลค่า (%)

o ประเภทสินค้า Wellness

นอกจากนี้ท่านยังสามารถสามารถดูข้อมูลราย
ประเทศผู้น าเข้าจากการเลือก filter ประเทศผู้น าเข้า
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ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ต่างประเทศ (International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

แสดงข้อมูลประเทศคู่แข่งในการส่งออกสินค้าใน
อุตสาหกรรม Wellness ในรูปแบบ Scatter Plot

โดยท่านสามารถโดยท่านสามารถกดเลือกประเทศ
ในกราฟ เพื่อให้หน้าข้อมูลในช่องข้อ       
แสดงข้อมูลรายประเทศนั้นๆ

สามารถดูประเทศคู่แข่งที่สนใจจากการ filter 
เลือกประเทศคู่แข่งการส่งออก และ       จะแสดง 
ข้อมูลของประเทศที่เลือก
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ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ต่างประเทศ (International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าใน
อุตสาหกรรม Wellness ของประเทศไทยกับ
ประเทศคู่แข่งในรูปแบบกราฟแท่งแนวนอน โดย
ท่านสามารถก าหนดขอบเขตข้อมูลที่ท่านต้องการ
ให้กราฟแสดงได้ ในวงกลมสีแดง

แสดงข้อมูลบทวิเคราะห์การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม Wellness ที่มีการเติบโตและมีมูลค่า
การส่งออกสูงสุด รวมถึงแสดงการเติบโตและ
มูลค่าของประเทศคู่แข่ง ตามประเทศที่ท่านเลือก
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ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 (TIS 4)

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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สารบัญ (Content Structure)

วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

แนะน าระบบเว็ปไซต์ คิดค้า.com

ที่มาและความส าคัญโครงการ

Detail

คู่มือการใช้งานหน้าแดชบอรด์

แนะน าภาพรวมเว็บไซต์ คิด
ค้า.com เพ่ือสนับสนุนการท างาน
ของเจ้าหน้าที่

ท าความรู้จักเว็บไซต์ คิดค้า.com 
ที่พัฒนาภายในโครงการ TIS64

วิธีการใข้งานฟังก์ชันในเว็บไซต์ 
คิดค้า.com เบื้องต้น

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com

Section
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ที่มาและความส าคัญ
ของโครงการ



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 393

สนค. ได้ริเริ่มด าเนินการโครงการ TIS มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้าแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการ
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สนค. ได้ริเริ่มด าเนินการโครงการ TIS มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้าแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการ
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ประโยชน์ที่ของการอบรมส าหรับกลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงแดชบอร์ด บทวิเคราะห์ ข่าวสาร และประเด็นส าคญัอื่นๆ 
ภายในเว็บไซต์ คิดค้า.com ได้
เพ่ือน าข้อมูลและประเด็นส าคัญต่างๆ ในเว็บไซต์ไปใช้ในการท างานจริง

ผู้เข้าอบรมสามารถน าข้อมูลในเว็บไซต์ คิดค้า.com เพื่อพัฒนาการค้าและการตลาดของตนเอง 
และตลาดภายในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม

ผู้เข้าอบรมสามารถน าข้อมูลในเว็บไซต์ คิดค้า.com ไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อยอดได้
ใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการท่ีส าคัญ

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ได้
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์
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แนะน าหน้าเว็บไซต์ คิดค้า.com
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www.คิดค้า.com 
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แนะน าเว็บไซต์คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน

เว็บไซต.์com

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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แนะน าเว็บไซต์คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน

เว็บไซต.์com

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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ผู้ใช้งานทั่วไป - ภาพรวม เว็บไซต์ คิดค้า.com

400

www. คิดค้า.com พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขอ้มลูของกลุม่ผูใ้ช้งานอยา่งทัว่ถึงด้วย 4 feature ส าคัญ….

Highlight Policy
นโยบายเด่นพาณิชย์

บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เพ่ือนคู่คิดส าหรับผู้ประกอบการ 
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ เข้าใจความเส่ียง ท าให้ข้ันตอนการค้าและ
การท าธุรกิจเป็นเร่ืองเข้าใจง่าย ก้าวทันเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่

Market Indicator
ราคาสินค้าและตัวชี้วดั

เศรษฐกิจ
Analytic Dashboard

Trade Insight
บทวิเคราะห์

www.คิดค้า.com

“ชี้เป้าการค้า คว้าโอกาสธุรกิจ”

ผู้ประกอบการ

ตามหาแรงบันดาลใจ 
ให้ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ เป็น
พื้นท่ีสื่อเพื่อเผยแพร่

ผลงาน

นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ

ก้าวทันเหตุการณ์การค้า
รู้ราคาที่เป็นธรรม

เท่าทันนโยบายภาครัฐ

ประชาชน

ชี้ช่องโอกาสทางการค้า
พัฒนาศักยภาพการท าธุรกิจ 
พิชิตเป้าหมายทางการเงนิ

ติดตามผลด าเนินนโยบาย 
ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ
วิเคราะห์สถานการณ์เชิง

ลึก
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ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

หน้าหลัก (Home Page) จะประกอบด้วย 4 ส่วน
ส าคัญดังนี้ ตามล าดับ

1. ราคาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ (Market Indicator)

2. Analytic Dashboard

3. บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

4. นโยบายเด่นพาณิชย์ (Highlight Policy)
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ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

เว็บไซต์จะพาท่านมาในหน้าตามภาพดังกล่าว

โดยท่านสามารถเลอืก Filter ประเภทของข้อมูลที่ท่าน
ต้องการให้เว็บไซต์แสดงไดด้งันี้

เลือกหมวดหมู่

เลือกประเภทผู้ใช้งาน 

เลือกพื้นท่ี

เลือกมิติข้อมูล
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ผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

เว็บไซต์จะพาท่านมาในหน้าตามภาพดังกล่าว

หน้าข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จะประกอบด้วย 5 ส่วน
ส าคัญดังนี้ ตามล าดับ

1. หน้าแดชบอร์ด (Analytic Dashboard)

2. บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

3. ข่าวสาร (News)

4. วิดิโอ (Video)

5. ไทม์ไลน์ (Timeline)

โดยท้ัง 5 ส่วนส าคัญดังกล่าว จะแสดงตามหมวดหมู่ที่
ท่านเลือก Filter ในหน้าก่อนหน้า
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ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป – บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

หน้าบทวิเคราะห์ (Trade Insight) จะประกอบด้วย
บทวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 7 หมวดหมู่ส าคัญดังนี้ ตามล าดับ

ภาพรวมประเทศไทย

ภาพรวมต่างประเทศ

เศรษฐกิจจังหวัด

เกษตร

บริการ

อาหาร

อุตสาหกรรม

โดยหน้าจอจะแสดงผลตามหมวดหมู่บทวิเคราะห์ท่ี
ท่านเลือก

เว็บไซต์จะพาท่านมาในหน้าตามภาพดังกล่าว
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ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป – ติดต่อเรา

ประชาชน ผู้บริโภคสามารถติดต่อทีมงานของ 
เว็บไซต์ คิดค้า.com เพื่อสอบถามข้อมูลหรือข้อ
สงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์ คิดค้า .com ได้โดยตรง 
โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปน้ี

ชื่อ – นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์ - อีเมล

หัวข้อที่ต้องการติดต่อ

ข้อความอธิบาย

ติดต่อเรา
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แนะน าเว็บไซต์คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน

เว็บไซต.์com

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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เจ้าหน้าที่ - ฟังก์ชันเพ่ิมเติมในหน้าแดชบอร์ดเจ้าหน้าที่

หน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่ (Officer Dashboard)

“Dashboard เจ้าหน้าที่ (ฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ใช้
ภายใน)

Dashboard ข้อมูลการค้าเพ่ิมเติมส าหรับเจ้าหน้าที่
กระทรวงพาณิชย์ โดยสามารถ Download ข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ได ้(ยกเว้นข้อมูลรายบริษัท)”

ฟงัก์ชันหลักเพ่ิมเติมที่ใช้ภายใน

Firm Level Analysis 
ติดตามภาพรวมผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตรท่ัวประเทศ

Price Prediction
โมเดลน าร่องเพ่ือคาดการณ์
ราคาท่ีเกษตรกรได้รับใน
ระยะ 3 เดือนข้างหน้า

Internal Information
เช่น ข้อมูลจากบอร์ดสินค้า
เกษตร ข้อมูลเปา้หมายการ
ด าเนินการต่างๆ

Firm Level Analysis
วิเคราะห์ความสามารถใน
การส่งออกของธุรกิจและ
ผู้ประกอบการแต่ละจังหวัด

MOC Budget
ติดตามผลการด าเนินของ
ท่ีเก่ียวข้องกับจังหวัด
เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของพาณิชย์

Thai Export Targets
คาดการณ์มูลค่าเปา้หมาย
การส่งออกของไทย

TDI In-Depth
ข้อมูล TDI Stock ที่เช่ือม
ระหว่างมิติ Sector และ
ประเทศ

Firm Level Analysis
ติดตามภาพรวม
ผู้ประกอบการท่ีท าการ
ส่งออกท่ัวประเทศ
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เจ้าหน้าที่ – ภาพรวมหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่

โดยสามารถเลือกหมวดหมู่หลักของแดชบอร์ดเพื่อเลอืกหมวดหมู่ที่ต้องการใช้งาน

หน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่ จะประกอบด้วย 7 
หมวดหมู่ ส่วนส าคัญดังนี้ ตามล าดับ

เกษตร

เศรษฐกิจจังหวัด

ธุรกิจบริการ

ภาพรวมต่างประเทศ

อาหาร

อุตสาหกรรม

อ่ืนๆ
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ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)

ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง (Standard Filter)

ระบบมีฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้จากหลากหลายมุมมอง เช่น ดูข้อมูลตามช่วงเวลา 
ตามภูมิภาค รายประเภทธุรกิจ เลือกสินค้า รูปแบบการขนส่ง ฯลฯ 
โดยฟังก์ชันคัดกรองข้อมูลเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบปุ่มตัวเลอืก
และที่หัวตารางซึ่งมีค าชี้แจงให้ผู้ใช้งานเลือกตัวเลือกที่อยู่ ภายใต้มิติ
นั้นๆ โดยในระบบวิเคราะห์แต่ละหนา้จะมีตัวเลือกส าหรับคัดกรอง
ข้อมูลที่แตกต่างกันไปโดยตัวคัดกรองจะมีการใช้งานดังนี้

1. ผู้ใช้งานสามารถคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ โดยกดเลือก
ตัวเลือกที่ต้องการ 
2. เมื่อกดเลือกแล้วจะมีแถบสีขึ้นที่ตัวคัดกรองที่เลือกไว้หรือค่าที่

แสดงผลในกล่องเปลี่ยนไปเป็นค่าที่ได้เลือกไว้
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)

ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง (Show as a table)

กดคลิกขวา ในภาพข้อมูลท่ีสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปแบบตารางได้ จะมีการแสดงค าว่า “Show as a table” ขึ้นมาให้กด เพื่อ

แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง รวมถึงขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode) อีกด้วย ซึ่งในหน้าแดชบอร์ดราคา (General Price) นั้น

หน้าแดชบอร์ดส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบตารางอยู่แล้ว 
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)

ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเพิ่มสปอตไลท์ (Spotlight)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Spotlight
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ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเรียงล าดับข้อมูล (Sort)

สามารถกดลูกศร       หรือ       เพ่ือเรียงล าดับจากค่ามากไปค่าน้อย และเรียงล าดับจากค่าน้อยไปค่ามาก หรือในกรณีท่ีเป็นตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ ก็สามารถกดลูกศรเพื่อเรียงล าดับตามตัวอักษรได้

Sort ascending

เรียงล าดับจากน้อยไปมาก
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ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode)

ท่านสามารถกด        (Focus Mode) เพ่ือขยายการแสดงผลของหน้าจอ ให้อยู่ในอยู่ในรูปแบบเต็มจอได้  
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ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐาน

การส่งออกข้อมูล (Export data)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Export Data
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ฟังก์ชันพื้นฐานในหน้าแดชบอร์ด

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้

1. กดเพื่อเปลี่ยนขึ้นไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีสูงกว่า

Drill Up
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

2.               กดเพื่อเปลี่ยนโหมดการเลือกข้อมูลให้เปลี่ยนลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีต่ ากว่า โดยผู้ใช้สามารถกดดูข้อมูลระดับที่ต่ ากว่า 

โดยกดที่ส่วนต่างๆ ของแผนภูมิ

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 430

ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

3.          กดเพื่อเปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

4.          เปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ ซึ่งแตกต่างจากค าสั่งก่อนหน้าตรงท่ี เมื่อเปลี่ยนการแสดงผลแล้ว 

ข้างหน้าของชื่อข้อมูลจะแสดงกลุ่มของข้อมูลนั้นด้วย

Drill down

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้
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คู่มือการใช้งานหน้า
เว็บไซต์ คิดค้า.com
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คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน
เว็บไซต์

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน
เว็บไซต์

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com

1. เปิด Web Browser เช่น Microsoft Edge (Recommended), Google Chrome เป็นต้น

2. พิมพ์ URL: คิดค้า.com เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

หน้าหลัก (Home Page) จะประกอบด้วย 4 ส่วน
ส าคัญดังนี้ ตามล าดับ

1. Filter เพ่ือเข้าใช้งานหน้าแดชบอร์ดตามท่ีคุณ
ต้องการ

2. ราคาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ (Market Indicator)

3. Analytic Dashboard

4. บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

5. นโยบายเด่นพาณิชย์ (Highlight Policy)
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป  - หน้าหลัก (Home Page)

1. Filter เพ่ือเข้าใช้งานหน้าแดชบอร์ดตามที่คุณต้องการ

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Dashboard ไดผ้่านช่องทางนี้

ตัวอย่างเช่น ท่านต้องการใช้งานหน้าแดชบอร์ดเกษตร (Agriculture Dashboard) สินค้าเกษตรทุเรียน

o ไปที่กล่อง ค้นหาข้อมูลเศรษฐกจิการค้า → เลือกข้อมูลเกษตร (ทุเรียน)→ เลือกประเภทผู้ใช้งาน → เลือกพื้นท่ี 

→ กดค้นหาข้อมูล
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

2. ราคาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ (Market Indicator)

หน้าดังกล่าว จะแสดงราคาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจในรูปแบบการ์ด (Card) เพื่อสรุปสถานการณ์ราคาและตัวชี้วิดเศรษฐกิจท่ีส าคัญ

โดยท่านสามารถกดที่ลูกศรในวงกมสีแดง เพ่ือให้หน้าจอแสดงผลราคาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ ในหน้าถัดไป หรือหน้าก่อนหน้า
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

3. Analytic Dashboard

แดชบอร์ดข้อมูลการค้า รายสินค้าและอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจท่ีสนใจ 

โดยผู้ใช้สามารถเลือกระยะเวลา สินค้า หรืออุตสาหกรรมท่ีได้ตามแต่ความต้องการ เพ่ือน าพาการพัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

สามารถ Filter เพ่ือเลือกประเภทหน้าแดชบอร์ดที่
ท่านต้องการดูได้ 

สามารถเลือกประเภทย่อย ของหน้าแดชบอร์ดท่ีท่าน
ต้องการให้หน้าแดชบอร์ดแสดงผล

แสดงหน้าแดชบอร์ดตามที่ท่านเลือกในข้อ 1 และ 2

1. สามารถกด Share หน้าแดชบอร์ด

2. สามารถกดดูแบบ Full Screen

สามารถกดลิ้งค์ไปยังหน้าแดชบอร์ดแบบเต็ม
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

4. บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

สามารถติดตามบทวิเคราะห์ เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลส าคัญด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจการค้า ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

โดยท่านสามารถกดที่บทวิเคราะห์ท่ีท่านสนใจ เพ่ือเข้าไปอ่านบทความเหล่านั้นได้
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - หน้าหลัก (Home Page)

5. นโยบายเด่นพาณิชย์ (Highlight Policy)

แสดงเนื้อหานโยบายส าคัญของกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน ท่ีประชาชน ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้งานเพื่อท่ีจะสามารถเข้าถึงนโยบายท่ี

ตนเองได้รับประโยชน์ อีกท้ังยังสามารถติดตามผมการด าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างใกล้ชิด และยังเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ

กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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ผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

หลังจากที่ท่านเข้ามาถึง หน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์ คิดค้า.com ท่านจะเจอแทบหัวข้อด้านบน ให้กดที่ 

“ ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า” ตามรูปภาพด้านล่าง
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

เว็บไซต์จะพาท่านมาในหน้าตามภาพดังกล่าว

หน้าข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จะประกอบด้วย 5 ส่วน
ส าคัญดังนี้ ตามล าดับ

1. หน้าแดชบอร์ด (Analytic Dashboard)

2. บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

3. ข่าวสาร (News)

4. วิดิโอ (Video)

5. ไทม์ไลน์ (Timeline)

โดยท้ัง 5 ส่วนส าคัญดังกล่าว จะแสดงตามหมวดหมู่ที่
ท่านเลือก Filter ในหน้าก่อนหน้า
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

โดยท่านสามารถเลือก Filter ประเภทของข้อมูลที่ท่าน
ต้องการให้เว็บไซต์แสดงได้ดังนี้

เลือกหมวดหมู่

เลือกประเภทผู้ใช้งาน 

เลือกพ้ืนที่

เลือกมิติข้อมูล
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

1. หน้าแดชบอร์ด (Analytic Dashboard)

กดเลือกแดชบอร์ด เพ่ือให้หน้าจอแสดงเกี่ยวกับ
แดชบอร์ดที่ท่านเลือก

กด Filter เลือกปี และเลือกเดือน ที่ต้องการให้หน้า
แดชบอร์ดแสดงข้อมูล เช่น เลือกข้อมูล ช่วงเดือน

มกราคม ถึง สิงหาคม

กด Filter เลือกสกุลเงิน ระหว่าง USD กับ บาท

หน้าแดชบอร์ดจะแสดงผลตามที่ท่าน Filter ไว้ก่อนหน้า
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

1. หน้าแดชบอร์ด (Analytic Dashboard)

สามารถกดเลื่อน Scroll Up และ Scroll Down หน้า
แดชบอร์ดได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถกดปุ่มในวงสีแดง

เพ่ือแสดงหน้าจอแดชบอร์ดแบบ Full Screen

แสดงหน้าชื่อหน้าแดชบอร์ดนั้นๆ โดยท่านสามารถกด
เพ่ือเปลี่ยนไปยังหน้าแดชบอร์ดอ่ืนๆ ได้
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

2. บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

โดยท่านสามารถเลือก Filter ประเภทของบทวิเคราะห์ที่
ท่านต้องการให้เว็บไซต์แสดงได้

กดที่ บทวิเคราะห์ เพ่ือให้หน้าจอแสดงเก่ียวกับ
บทวิเคราะห์ที่ท่านเลือก

ติดตามบทวิเคราะห์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
โดยหน้าบทวิเคราะห์จะลิ้งค์ไปยังบทความที่ท่านเลือก

กดท่ีค าว่า “Load More” เพ่ือให้หน้าเว็บไซต์แสดง
จ านวนบทวิเคราะห์มากข้ึน
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

3. ข่าวสาร (News)

โดยท่านสามารถเลือก Filter ประเภทของข่าวที่ท่าน
ต้องการให้เว็บไซต์แสดงได้

กดที่ ข่าว เพื่อให้หน้าจอแสดงเกี่ยวกับข่าว
ที่ท่านเลือก

ติดตามข่าวสารเพ่ือไม่ให้พลาดข่าวสาร นโยบาย หรือมาตรการ
ส าคัญด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจการค้า โดยหน้าเว็บไซต์
จะลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวที่ท่านเลือก

กดท่ีค าว่า “Load More” เพ่ือให้หน้าเว็บไซต์แสดง
จ านวนข่าวมากข้ึน
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

4. วิดิโอ (Video)

โดยท่านสามารถเลือก Filter ประเภทของวิดิโอ
ที่ท่านต้องการให้เว็บไซต์แสดงได้

กดท่ี วิดิโอ เพื่อให้หน้าจอแสดงเกี่ยวกับวิดิโอที่ท่านเลือก

ติดตามวิดีโอข่าวสารที่อัพเดท และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าด้านการพาณิชย์ โดยหน้าเว็บไซต์จะลิ้งค์ไปวิดิโอที่
ท่านเลือก
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

5. ไทม์ไลน์ (Timeline)

โดยท่านสามารถเลือก Filter ประเภทของไทม์ไลน์ที่ท่าน
ต้องการให้เว็บไซต์แสดงได้

กดที่ ไทม์โลน์ เพ่ือให้หน้าจอแสดงเก่ียวกับไทม์ไลน์
ที่ท่านเลือก

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารส าคัญ นโยบาย หรือมาตรการที่
เป็นประเด็นส าคัญในรูปแบบไทม์ไลน์ โดยหน้าเว็บไซต์จะลิ้งค์
ไปยังหน้าข่าวไทม์ไลน์ ตามท่ีท่านเลือก

กดท่ีค าว่า “Load More” เพ่ือให้หน้าเว็บไซต์แสดง
ระยะเวลาไทม์ไลน์มากขึ้น
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

หลังจากที่ท่านเข้ามาถึง หน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์ คิดค้า.com ท่านจะเจอแทบหัวข้อด้านบน ให้กดที่ 

“Trade Insight” ตามรูปภาพด้านล่าง



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com

คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

หน้าบทวิเคราะห์ (Trade Insight) จะประกอบด้วย
บทวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 7 หมวดหมู่ส าคัญดังนี้ ตามล าดับ

ภาพรวมประเทศไทย

ภาพรวมต่างประเทศ

เศรษฐกิจจังหวัด

เกษตร

บริการ

อาหาร

อุตสาหกรรม

โดยหน้าจอจะแสดงผลตามหมวดหมู่บทวิเคราะห์ท่ี
ท่านเลือก

เว็บไซต์จะพาท่านมาในหน้าตามภาพดังกล่าว
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - บทวิเคราะห์ (Trade Insight)

สามารถเลือก Filter หมวดหมู่ย่อยของบทวิเคราะห์เพื่อกรอง
บทวิเคราะห์ให้เหลือแค่ส่วนที่ต้องการค้นหาเท่านั้น เช่น เลือกดู
เฉพาะบทวิเคราะห์เก่ียวข้องกับเกษตร (มันส าปะหลัง) เท่านั้น

สามารถเลือก Filter ประเภทของบทวิเคราะห์เพื่อกรองบท
วิเคราะห์ให้เหลือแค่ส่วนที่ต้องการค้นหาเท่านั้น

ติดตามข่าวสารเพ่ือไม่ให้พลาดข่าวสาร นโยบาย หรือมาตรการ
ส าคัญด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจการค้า โดยหน้าเว็บไซต์
จะลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวที่ท่านเลือก

สามารถดูบทวิเคราะห์เพ่ิมเติมได้ โดยการกดเลขหน้า เพ่ือไปยัง
บทวิเคราะห์ที่อยู่ในหน้าถัดไป
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คู่มือการใช้งาน - ผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ 
คิดค้า.com ส าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป

หน้าหลัก (Home Page)

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Trade Insight

ติดต่อเรา
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ติดต่อเรา

หลังจากที่ท่านเข้ามาถึง หน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์ คิดค้า.com ท่านจะเจอแทบหัวข้อด้านบน ให้กดที่ 

“ติดต่อเรา” ตามรูปภาพด้านล่าง
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คู่มือส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป - ติดต่อเรา

ประชาชน ผู้บริโภคสามารถติดต่อทีมงาน
ของ เว็บไซต์ คิดค้า .com เพื่อสอบถาม
ข้อมูลหรือข้อสงสัยเก่ียวกับเว็บไซต์ คิด
ค้ า .com ไ ด้ โ ดยตร ง  โ ดยกรอกข้ อมู ล
ดังต่อไปน้ี

ชื่อ – นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์ - อีเมล

หัวข้อที่ต้องการติดต่อ

ข้อความอธิบาย

กดปุ่ม Submit เพื่อส่งค าสอบถามของท่าน
มายังทีมงาน



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com

ประเภท
ผู้ใช้งาน

เว็บไซต.์com

ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่
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คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ – การ Log in เข้าใช้งาน

หลังจากที่ท่านเข้ามาถึง หน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์ คิดค้า.com ท่านจะเจอแทบหัวข้อด้านบน ให้กดที่ 

“ส าหรับเจ้าหน้าที่” ตามรูปภาพด้านล่าง โดยสามารถ Log in เข้าสู่เว็บไซต์และสามารถเขา้ใช้งานแดชบอร์ดส าหรับ

ส่วนของเจ้าหน้าที่ได้
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เจ้าหน้าที่ – การ Log in เข้าใช้งาน

โดยหน้าจอจะขึ้นหน้า Log in ตามภาพ ให้เจ้าหน้าที่ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ส าหรับเจ้าหน้าที่ สนค.

ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ีหน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ี
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

Yes

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

กดท่ีปุ่ม
Connect with SSO

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO และ
ใส่รหัสเพ่ือ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

เข้าสู่หน้า Log in SSO ผ่าน 
URL : https://sso-tpso.moc.go.th

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

https://sso-tpso.moc.go.th/
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกใช้บริการ 
เว็บไซต์คิดค้า

เมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูแต่ละท่านจะมีแถบบริการ
เฉพาะของตัวเองตามที่ต้ังค่าไว้

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ TPSO 
SSO เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัสส าหรับเข้าเว็บไซต์ คิด
ค้า

กดปุ่ม 
“เข้าสู่ระบบ”

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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ขั้นตอนการ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ คิดค้า.com ด้วยระบบ 
Log in ของเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ที่
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3
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เจ้าหน้าที่ – การเข้าใช้งานหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่

หลังจากที่ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานแดชบอร์ดส าหรับส่วนของเจ้าหน้าที่ได้
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เจ้าหน้าที่ – หน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่

สามารถเลือกหมวดหมู่ย่อยของแดชบอร์ดเพื่อกรองแดชบอร์ดให้เหลือแค่สว่นที่ต้องการค้นหาเท่านั้น



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 478

สามารถเลือกแดชบอร์ดที่ต้องการใช้งานเพื่อเข้าใช้งานได้ทันที

เจ้าหน้าที่ – หน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่
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เจ้าหน้าที่ – หน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่

เพิ่มปุ่มส าหรับลิงก์ไปยังหน้าคูม่ือการใช้งานแดชบอร์ดเพื่อแนะน าวิธีการใช้งานแดชบอร์ดเพิ่มเติม
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