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คู่มือการใช้งาน Wellness Dashboard
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 (TIS 4)

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

วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

แนะน าหน้าแดชบอร์ด

ที่มาและความส าคัญโครงการ

Detail

คู่มือการใช้งานหน้าแดชบอรด์

แนะน าภาพรวม Wellness 
Dashboard ทั้ง 2 ระบบ

ท าความรู้จักหน้าแดชบอร์ดที่พัฒนา
ภายในโครงการ TIS64 รวมถึง
วัตถุประสงค์ของหน้าแดชบอร์ด

วิธีการใข้งานฟังก์ชันในหน้า
แดชบอร์ดเบื้อต้น

คู่มือการใช้งาน Wellness 
Dashboard ทั้ง 2 ระบบ

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

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

Wellness 
Dashboard

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพในต่างประเทศ 

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

(International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

8

คู่มือการใช้งาน Wellness Dashboard

Wellness 
Dashboard

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

สามารถเลือกดูข้อมูลตา่งๆ เกี่ยวกับสถานการณ์
ภาพรวมธุรกิจด้านสุขภาพของไทย โดยในหน้าแดช
บอร์ดจะแสดงภาพข้อมูลส าคัญดังนี้ 

มูลค่าของธุรกิจด้านสุขภาพของไทย เช่น รายได้รวม
ธุรกิจด้านสุขภาพ, ทุนจดทะเบียนธุรกิจด้านสุขภาพ 
และจ านวนธุรกิจด้านสุขภาพ เป็นต้น

แรงงานของธุรกิจด้านสุขภาพของไทย เช่น ปริมาณ
แรงงานภาคเอกชน และสัดส่วนแรงงานในภาคเอกชน 
เป็นต้น

บุคลากรทางการแพทย์และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ เช่น จ านวนบุคลากรการแพทย์ 
เป็นต้น

ภาพรวมธุรกิจด้านสุขภาพรายจังหวัด 

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

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพในต่างประเทศ 

(International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

Wellness 
Dashboard
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

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

สามารถเลือกดูข้อมูลตา่งๆ เกี่ยวกับโอกาสในการขยาย
ตลาดสินค้าด้านสขุภาพในต่างประเทศ โดยในหน้าแดช
บอร์ดจะแสดงภาพข้อมูลส าคัญดังนี้ 

โอกาสในการขยายตลาดสินค้าด้านสุขภาพใน
ต่างประเทศ

ใครเป็นผู้น าเข้าสินค้าในอุตสาหกรรม Wellness ของ
โลก เช่น มูลค่าการน าเข้าสินค้าในอุตสาหกรรม 
Wellness รายประเทศ เป็นต้น

ใครเป็นคู่แข่งการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรม 
Wellness เช่น ประเทศผู้ส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรม 
Wellness เป็นต้น
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด
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แนะน าหน้าแดชบอร์ด

การเข้าใช้งาน Wellness Dashboard

Power BI App เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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Power BI App 

การเข้าใช้งาน Wellness Dashboard

แนะน าหน้าแดชบอร์ด
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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



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 17

วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

การเข้าถึงหน้า Dashboard ใน Power BI App

1. ไปที่แถบเมนูท่ีด้านซ้ายของหน้า กรณีท่ีแถบเมนูถูกซ่อนอยู่ กด เพ่ือแสดงแถบเมนูท่ีซ่อนอยู่ 
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วิธีใช้งานหน้าแดชบอร์ด

การเข้าถึงหน้า Dashboard ใน Power BI App

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

เว็บไซต์ คิดค้า.com 
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

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

2. พิมพ์ URL: คิดค้า.com เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Wellness Dashboard ได้ 2 ช่องทาง 

o ช่องทางแรก คือ ไปที่กล่อง ข้อมูลเศรษฐกจิการค้า → เลือกข้อมูล Wellness → เลือกประเภทผู้ใช้งาน 

→ เลือกพื้นที่ →กดค้นหาข้อมูล
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

การเข้าสู่เว็ปไซต์ คิดค้า.com ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งาน Wellness Dashboard ได้ 2 ช่องทาง 

o ช่องทางท่ีสอง คือ เลื่อนหน้าเว็บไซต์ไปด้านล่าง จนเจอหน้าตามรูปภาพด้านล่าง → เลือกข้อมูล Wellness

→ เข้าสู่หน้า Wellness Dashboard
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การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO 
และใส่รหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ส าหรับเจ้าหน้าที่ สนค.

ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ีหน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

กดเลือกปุ่ม Log in ท่ี
หน้า Homepage ของ

เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า และใส่
รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

Log in เข้าสู่ระบบ SSO ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า1

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

Log in ด้วยระบบของเว็บไซต์ คิดค้า3



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 23

ขั้นตอนการ Log in ระบบ Single Sign On ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ปุ่ม Log in ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

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

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

กดท่ีปุ่ม
Connect with SSO

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

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

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

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพ่ือท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

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

แสดงหน้า Log in ของ
เว็บไซต์ คิดค้า ให้เลือก 
Connect With SSO

กดเลือกปุ่ม Log in ที่หน้า 
Homepage ของเว็บไซต์ 

คิดค้า

แสดงหน้า Log in SSO 
และใส่รหัสเพื่อท าการ 

Log in

แสดงสถานะ 
Log in 

เรียบร้อย

ไปยังหน้า Log in คิดค้า

ตรวจสอบสถานะ Log in

No

Yes

กลับไปยัง
เว็บไซต์ คิดค้า

ขึ้นรูปโปรไฟล์

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

เข้าหน้า Log in ของระบบ SSO และ
ใส่รหัสเพ่ือ Log in เข้าสู่ระบบ

เลือกบริการของ
เว็บไซต์ คิดค้า

แสดงหน้าเว็บไซต์ คิดค้า พร้อม
แสดงสถานะ Log in เรียบร้อย

ไปยังหน้าเลือกบริการระบบ SSO ส่งต่อหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ คิดค้า

ใส่รหัส SSO ของท่าน

กดปุ่น SIGN IN 
เมื่อใส่รหัสเรียบร้อย

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

Log in จากเว็บไซต์ SSO มายัง คิดค้า2

https://sso-tpso.moc.go.th/
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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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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

1

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์ตามรูปด้านบนถือว่าอยู่ในหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าท่ีแล้ว
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การเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

2

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

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

3

ในกรณีท่ีขึ้นหน้าเว็บไซต์ตามรูป ให้กดค าว่า คิดค้า.com มุมบนซ้าย → ไปหน้าหลักของเว็บไซต์ → กดตรงรูปโปรไฟล์ 

→ แดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่ → เพื่อไปหน้าแดชบอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การใช้ตัวกรอง (Standard Filter)

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

1. ผู้ใช้งานสามารถคัดกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ โดยกดเลือกตัวเลือกที่ต้องการ 

1. เมื่อกดเลือกแล้วจะมีแถบสีขึ้นที่ตัวคัดกรองที่เลือกไว้หรือค่าที่แสดงผลในกล่องเปลีย่นไปเป็นคา่ที่ได้เลือกไว้
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง (Show as a table)

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

แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง รวมถึงขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode) อีกด้วย
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การเพิ่มสปอตไลท์ (Spotlight)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Spotlight
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การเรียงล าดับข้อมูล (Sort)

สามารถกดลูกศร       หรือ       เพ่ือเรียงล าดับจากค่ามากไปค่าน้อย และเรียงล าดับจากค่าน้อยไปค่ามาก หรือในกรณีท่ีเป็นตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ ก็สามารถกดลูกศรเพื่อเรียงล าดับตามตัวอักษรได้

Sort descending

เรียงล าดับจากมากไปน้อย
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การขยายรูปแบบการแสดงผล (Focus Mode)

ท่านสามารถกด        (Focus Mode) เพ่ือขยายการแสดงผลของหน้าจอ ให้อยู่ในอยู่ในรูปแบบเต็มจอได้  
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การส่งออกข้อมูล (Export data)

สามารถกดหน้าแสดงผลให้เป็นสปอตไลท์ โดยกด        และกดค าว่า Export Data
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

ฟังก์ชันพื้นฐาน
Wellness 

Dashboard

การใช้ตัวกรอง 
(Standard Filter)

การแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
(Show as a table)

การเพ่ิมสปอตไลท ์
(Spotlight)

การเรียงล าดับข้อมูล 
(Sort)

การส่งออกข้อมูล 
(Export data)

การขยายรูปแบบการแสดงผล 
(Focus Mode)

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill)
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

ในบาง Visual ของระบบวิเคราะห์นั้นสามารถดูระดับขั้นของขอ้มูลได้  โดยท่ี Visual ท่ีสามารถจัดระดับขั้นของข้อมูลได้
จะมีสัญลักษณ์                                          อยู่ แต่ละสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานต่างๆ ดังนี้

1. กดเพื่อเปลี่ยนขึ้นไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีสูงกว่า

Drill Up
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ฟังก์ชันพื้นฐานใน Wellness Dashboard

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

2.               กดเพื่อเปลี่ยนโหมดการเลือกข้อมูลให้เปลี่ยนลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีต่ ากว่า โดยผู้ใช้สามารถกดดูข้อมูลระดับที่ต่ ากว่า 

โดยกดที่ส่วนต่างๆ ของแผนภูมิ

Drill down

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

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

3.          กดเพื่อเปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ

Drill down

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

การดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill)

4.          เปลี่ยนข้อมูลลงไปเป็นระดับของข้อมูลท่ีลดลง 1 ระดับ ซึ่งแตกต่างจากค าสั่งก่อนหน้าตรงท่ี เมื่อเปลี่ยนการแสดงผลแล้ว 

ข้างหน้าของชื่อข้อมูลจะแสดงกลุ่มของข้อมูลนั้นด้วย

Drill down

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

Wellness 
Dashboard

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพในต่างประเทศ 

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

(International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)
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คู่มือการใช้งาน Wellness Dashboard

Wellness 
Dashboard

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)
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สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

สามารถเลือกปี เลือกช่วงเดือนได้
ตามต้องการ

สามารถเลือกจังหวัดที่ต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล
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สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

แสดงข้อมูลมูลค่าของธุรกิจด้านสุขภาพของไทย 
โดยมีข้อมูลดังนี้

o จ านวนธุรกิจด้านสุขภาพ

o จ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนใหม่ในปีนี้

o จ านวนธุรกิจที่เลิกกิจการในปีนี้

o รายได้รวมธุรกิจด้านสุขภาพ

o ทุนจดทะเบียนธุรกิจด้านสุขภาพ

o อัตราก าไรสุทธิเฉลี่ย (%)

แสดงข้อมูลสัดส่วนแรงงานในภาคเอกชนในแต่
ละประเภทธุรกิจสุขภาพในรูปแบบ Pie Chart 
โดยท่านสามารถกดดูภายใน Pie Chart ในแต่ละ
ประเภทธุรกิจได้ เพ่ือให้หน้าแดชบอร์ดแสดง
ข้อมูลเก่ียวกับแรงงานในแต่ละประเภทธุรกิจนั้นๆ

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

แสดงข้อมูลสัดส่วนรายได้ธุรกิจสุขภาพในแต่ละ
สัญชาติในรูปแบบกราฟแท่งแนวนอน โดยแบ่ง
ออกเป็น สัดส่วนรายได้ธุรกิจสัญชาติไทย และ
สัดส่วนรายได้ธุรกิจต่างชาติ

แสดงสัดส่วนรายได้รวมของธุรกิจด้านสุขภาพตามประเภท
ธุรกิจ นอกจากนี้ เมื่อท่านวางเม้าส์ไปที่กล่องดังกล่าว โดย
จะมีสัญลักษณ์แสดงขี้นมาดังนี้

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) โดยมีเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้

1. Drill Up

2. Drill Down

3. Drill Down to the next level in the hierarchy

4. Expand all down one level in the hierarchy



Highly Confidential. Copyright © 2021  FRONTIS  All rights reserved. www.frontiscompany.com 61

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

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

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นฟังก์ชันการดูข้อมูลแบบเจาะลึก 
(Drill) ตามท่ีเคยกล่าวไว้ข้างต้น

แสดงข้อมูลบทวิเคราะห์ภาวะรายได้และจ านวนของ
ธุรกิจด้านสุขภาพของไทย โดยข้อมูลจะแสดงตามข้อมูลที่
เลือกใน Scatter Plot ในข้อ หรือเลือกfilter
ประเภทธุรกิจสุขภาพ ที่เป็นfilterหลักด้านบนสุกของ

แดชบอร์ด
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สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

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

แสดงข้อมูลอ้างอิงจาก Pie Chart ในข้อ       ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

o จ านวนบุคลากรทางการแพทย์

o จ านวนผู้ให้บริการที่ได้รับใบรับรองการให้บริการใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

o บทวิเคราะห์ภาวะด้านแรงงานในระบบของธุรกิจ
ด้านสุขภาพของไทย
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สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

แสดงแผนที่ จ านวนธุรกิจด้านสุขภาพรายจังหวัด โดยท่าน
สามารถกดวงกลมท่ีจังหวัดในแผนที่ ที่ท่านต้องการให้แสดง
ข้อมูล โดยหน้าแดชบอร์ดในข้อ และ   
จะแสดงข้อมูลจ านวนธุรกิจด้านสุขภาพในจังหวัดนั้นๆ 

แสดงข้อมูลจ านวนธุรกิจด้านสุขภาพตามขนาดธุรกิจ และ
รายได้ธุรกิจด้านสุขภาพตามประเภทธุรกิจและตามขนาดธุรกิจ 
ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากแผนที่ในข้อ 

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

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจด้านสุขภาพในแต่ละ
ผู้ประกอบการในรูปแบบตาราง โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

o TSIC Code , TSIC Name

o ชื่อผู้ประกอบการ

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

ศักยภาพและโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพในต่างประเทศ 

(International Market Opportunities and 
Potential for Wellness Products)

สภาพธุรกิจ Wellness ในประเทศไทย 
(Domestic Environment)

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

สามารถเลือกปี เลือกช่วงเดือนได้
ตามต้องการ

สามารถเลือกประเภทสินค้าท่ีต้องการให้
หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูล

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

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

o มูลค่า น าเข้า/ส่งออก ของประเทศไทยและ
โลกเกี่ยวกับสินค้าด้านสุขภาพ

o ส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยเทียบกับโลก

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

o บทวิเคราะห์ภาพรวมเก่ียวการน าเข้า/ส่งออก
สินค้าด้านสุขภาพของประเทศไทย
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สามารถดูข้อมูลเป็นรายประเทศจาก filter เลือก
ประเทศผู้น าเข้าได้

67

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

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

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

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้าใน
อุตสาหกรรม Wellness ในแต่ละประเทศดังนี้

o RCA Index

o HHI Index

o ส่วนแบ่งตลาดไทย (%)

o รวมมูลค่าการส่งออก

โดยท่านสามารถกดสัญลักษณ์      ในวงกลมสีแดง
เพ่ือกดดูความหมายของดัชนีแต่ละประเภทได้

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

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

o HS Code

o สินค้า

o ประเทศผู้รายงาน

o มูลค่าการ น าเข้า/ส่งออก (USD)

o การเปลี่ยนแปลงมูลค่า (USD)

o อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่า (%)

o สัดส่วนมูลค่า (%)

o ประเภทสินค้า Wellness

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

แสดงข้อมูลประเทศคู่แข่งในการส่งออกสินค้าใน
อุตสาหกรรม Wellness ในรูปแบบ Scatter Plot

โดยท่านสามารถโดยท่านสามารถกดเลือกประเทศ
ในกราฟ เพื่อให้หน้าข้อมูลในช่องข้อ       
แสดงข้อมูลรายประเทศนั้นๆ

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

แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าใน
อุตสาหกรรม Wellness ของประเทศไทยกับ
ประเทศคู่แข่งในรูปแบบกราฟแท่งแนวนอน โดย
ท่านสามารถก าหนดขอบเขตข้อมูลที่ท่านต้องการ
ให้กราฟแสดงได้ ในวงกลมสีแดง

แสดงข้อมูลบทวิเคราะห์การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม Wellness ที่มีการเติบโตและมีมูลค่า
การส่งออกสูงสุด รวมถึงแสดงการเติบโตและ
มูลค่าของประเทศคู่แข่ง ตามประเทศที่ท่านเลือก
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