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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)
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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
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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
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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 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)
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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
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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



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 80

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



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

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
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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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