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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
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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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หน้าแดชบอร์ดสถานการณ์ภาพรวมส่งออกประเทศไทย (Export) 
ประกอบด้วย 

ภาพรวมสถานการณ์ส่งออกของไทย 
(Export Performance)

ภาพรวมการส่งออกของไทยเปรียบเทียบคู่แข่ง 
(Peer Performance)

สัดส่วนการส่งออกของไทย (Export Share)

แจ้งเตือนสถานการณ์การส่งออกของไทยเปรียบเทีย

– เป้าหมายการส่งออก ประกอบด้วย การเปรียบเทียบ

– เป้าหมายการส่งออก และ คาดการณ์มูลค่าการส่งออก

รายละเอียดการส่งออกของไทย

ความต้องการสินค้าของไทยในต่างประเทศ รายงานโดย สคต.

14

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)
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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)
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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
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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



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 41

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)
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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

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)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 55

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



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 71

การใช้งานหน้าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile) 

กดลูกศร → ในกล่องภาพรวมประเทศ เพื่อแสดงรายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ และกราฟเส้น 
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การใช้งานหน้าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ (Country Profile) 

กดลูกศร → ในกล่องการค้าระหว่างประเทศ Thailand เพื่อแสดงรายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ และกราฟเส้น



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 73

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



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 77

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)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 87

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)
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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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