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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

6

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
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มุมมองเปรียบเทียบจังหวัด
วิเคราะห์สภาวการณ์ของจังหวัดด้านพาณิชย์ในมุมเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด

การค้าชายแดน
• ภาพรวมการค้าชายแดนใน

จังหวัดเป็นอย่างไร
• แนวโน้มมูลค่าการค้าชายแดนใน

จังหวัดเป็นอย่างไร
• การค้าของด่านชายแดนใน

จังหวัดเป็นอย่างไรเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆ

• สินค้าชนิดใดที่มีมูลค่าการค้า
ชายแดนมากที่สุด

ธุรกิจบริการ

9

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)



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 12

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 



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 32

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 



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 49

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



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 72

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


Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 88

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/่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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