
 

 

  

 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ PMANP 
ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานก าลังคน 

ตลุาคม 2555 (ฉบบั 1.1) 

 



สารบญั 

1 ความตอ้งการในการใชง้านระบบ PMANP .................................................................................. 1 

2 ประเภทของผูใ้ชง้านระบบ .......................................................................................................... 2 

3 หน้าจอแรกของระบบ .................................................................................................................. 3 

3.1 องคป์ระกอบในหน้าจอแรกของระบบ .................................................................................. 3 

3.2 กลุ่มเมนูหลกัในหน้าจอแรกของระบบ .................................................................................. 4 

3.3 การเขา้สู่ระบบของสมาชกิ ................................................................................................... 8 

3.4 การสมคัรสมาชกิ ................................................................................................................ 9 

4 หน้าจอรายชื่อตาราง ................................................................................................................. 10 

4.1 องคป์ระกอบในหน้าจอแสดงรายชื่อตาราง ......................................................................... 10 

4.2 การเรยีกดตูารางขอ้มลู...................................................................................................... 11 

5 หน้าจอแสดงตารางขอ้มลู .......................................................................................................... 12 

5.1 องคป์ระกอบในหน้าจอแสดงตารางขอ้มลู .......................................................................... 12 

5.2 การเลอืกชุดตารางขอ้มลูทีต่้องการ .................................................................................... 13 

5.3 การใชง้านกราฟประกอบตารางขอ้มลู ................................................................................ 14 

5.4 การส่งออกตารางขอ้มลู ..................................................................................................... 20 

5.5 การเรยีกดรูายละเอยีดการใชบ้รกิารเวบ็เซอรว์สิ ................................................................ 21 

6 ส่วนการส่งออกตารางขอ้มลู ...................................................................................................... 23 

6.1 องคป์ระกอบในหน้าจอส่งออกตารางขอ้มลู ........................................................................ 23 

6.2 ขัน้ตอนที ่1 เลอืกชื่อตารางทีต่อ้งการส่งออก ...................................................................... 24 

6.3 ขัน้ตอนที ่2 ปรบัแต่งตารางและกราฟ ................................................................................ 27 

6.4 ขัน้ตอนที ่3 เลอืกประเภทไฟลท์ีต่อ้งการส่งออก ................................................................. 28 

 

 



 
 

 

สารบญัตาราง 

รปูที ่1 องคป์ระกอบในหน้าจอแรกของระบบ .................................................................................. 3 

รปูที ่2 เมนูหลกั “แบบส ารวจสถานประกอบการ” บนหน้าจอแรกของระบบ ...................................... 4 

รปูที ่3 เมนูหลกั “สรปุผลการส ารวจอุปสงค”์ บนหน้าจอแรกของระบบ ............................................. 5 

รปูที ่4 เมนูหลกั “ประมาณการอุปสงค”์ บนหน้าจอแรกของระบบ .................................................... 5 

รปูที ่5 เมนูหลกั “แบบส ารวจสถานศกึษา” บนหน้าจอแรกของระบบ ................................................ 6 

รปูที ่6 เมนูหลกั “สรปุผลการส ารวจอุปทาน” บนหน้าจอแรกของระบบ ............................................ 6 

รปูที ่7 เมนูหลกั “ประมาณการอุปทาน” บนหน้าจอแรกของระบบ .................................................... 7 

รปูที ่8 ปุม่ “สมาชกิเขา้สู่ระบบ” ส าหรบัการเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชป้ระเภท  

เจา้หน้าทีแ่ละผูด้แูลระบบ ................................................................................................................... 8 

รปูที ่9 หน้าจอแบบฟอรม์ส าหรบัสมาชกิท าการกรอกขอ้มลูเพื่อเขา้สู่ระบบ ...................................... 8 

รปูที ่10 หน้าจอแบบฟอรม์สมคัรสมาชกิของระบบ ............................................................................ 9 

รปูที ่11 องคป์ระกอบในหน้าจอแสดงรายชื่อตารางขอ้มลู ................................................................ 10 

รปูที ่12 ตวัอยา่งการกดปุม่ชื่อตารางขอ้มลูเพื่อเขา้สู่หน้าจอแสดงตารางขอ้มลู ................................. 11 

รปูที ่13 องคป์ระกอบในหน้าจอแสดงตารางขอ้มลู .......................................................................... 12 

รปูที ่14 ตวัอยา่งล าดบัการเลอืกตวัเลอืกควบคุมชุดขอ้มลูของตารางแสดงผล .................................. 13 

รปูที ่15 ต าแหน่งของปุ่ม “เพิม่กราฟ” ............................................................................................. 14 

รปูที ่16 แสดงตวัอยา่งเมือ่กดปุ่ม “เพิม่กราฟ” แลว้ ......................................................................... 14 

รปูที ่17 ตวัอยา่งการเลอืกตวัเลอืก “แถวขอ้มลู” ในส่วนการปรบัแต่งคุณสมบตักิราฟ ....................... 15 

รปูที ่18 ต าแหน่งของปุ่ม “ลดกราฟ” ............................................................................................... 15 

รปูที ่19 ต าแหน่งของช่องขอ้ความส าหรบัแกไ้ขชื่อก ากบักราฟ ........................................................ 16 

รปูที ่20 ตวัอยา่งการแกไ้ขชื่อก ากบักราฟ ....................................................................................... 16 

รปูที ่21 ต าแหน่งของตวัเลอืกรปูแบบกราฟ .................................................................................... 17 

รปูที ่22 ตวัอยา่งก่อนและหลงัการเลอืกรปูแบบกราฟเสน้ ................................................................ 17 

รปูที ่23 ต าแหน่งของปุ่มสขีองกราฟ ............................................................................................... 18 



 
 

 

รปูที ่24 แผงสสี าหรบัเลอืกสขีองกราฟ ............................................................................................ 18 

รปูที ่25 เมนู “Save Image Locally” ส าหรบัน ากราฟไปใชง้านในแบบไฟลร์ปูภาพ .......................... 19 

รปูที ่26 ต าแหน่งของปุ่ม “ส่งออกตารางขอ้มลู” ............................................................................... 20 

รปูที ่27 ต าแหน่งของปุ่ม “รายละเอยีดเวบ็เซอรว์สิ”......................................................................... 21 

รปูที ่28 ตวัอยา่ง URL ส าหรบัเรยีกใชบ้รกิารเวบ็เซอรว์สิ ................................................................ 22 

รปูที ่29 ตวัอยา่งของขอ้มลูทีใ่หบ้รกิารเวบ็เซอรว์สิในรปูแบบภาษา XML ......................................... 22 

รปูที ่30 องคป์ระกอบในหน้าจอแสดงตารางขอ้มลู .......................................................................... 23 

รปูที ่31 องคป์ระกอบในหน้าจอขัน้ตอนที ่1 ส่วนการส่งออกตารางขอ้มลู ......................................... 24 

รปูที ่32 ตวัอยา่งการเลอืกชื่อตารางทีต่อ้งการส่งออกทีช่่องรายชื่อตารางขอ้มลูดา้นซา้ย ................... 25 

รปูที ่33 แสดงตวัอยา่งการกดปุ่มคดัลอกรายชื่อจากช่องรายชื่อดา้นซา้ย มาไวท้ีช่่องดา้นขวา ........... 25 

รปูที ่34 ตวัอยา่งเมือ่ท าการเลอืกรายชื่อตารางทีต่อ้งการส่งออกแลว้หลายตาราง ............................. 26 

รปูที ่35 ปุม่ส าหรบัจดัการรายชื่อตารางขอ้มลูทีเ่ลอืกไวใ้นช่องรายชื่อดา้นขวา ................................. 26 

รปูที ่36 แสดงตวัอยา่งเมอืท าการกดปุม่ “ขึน้” เพื่อเลื่อนชื่อตารางขึน้ไปอยู ่ล าดบัก่อนหน้า .............. 27 

รปูที ่37 องคป์ระกอบในหน้าจอขัน้ตอนที ่2 ส่วนการส่งออกตารางขอ้มลู ......................................... 27 

รปูที ่38 องคป์ระกอบในหน้าจอขัน้ตอนที ่3 ส่วนการส่งออกตารางขอ้มลู ......................................... 28 

 

 



1 
 

 

1 ความต้องการในการใช้งานระบบ PMANP 

การใชง้านระบบ PMANP จ าเป็นจะต้องมเีครื่องมอื ซอฟทแ์วรท์ีร่องรบัการใชง้าน จงึจะสามารถใช้

งานระบบ PMANP ได้อย่างสมบูรณ์ หวัข้อนี้จะแนะน าสิง่ที่ต้องใช้งานกบัระบบ PMANP ทัง้ด้าน

ฮารด์แวร ์และซอฟทแ์วร ์

ความต้องการด้านฮารด์แวร ์

 เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ หรอื Notebook รายละเอยีดคุณสมบตัไิม่น้อยกว่าขอ้ก าหนด

ต่อไปนี้ 

 หน่วยประมวลผล (CPU) ความเรว็ตัง้แต่ 1 GHZ ขึน้ไป 

 หน่วยความจ าตัง้แต่ 1GB ขึน้ไป 

 จอแสดงผลทีเ่หมาะสมตัง้แต่ 1024x768 pixels ขึน้ไป 

 อนิเตอรเ์น็ตความเรว็ไมต่ ่ากว่า 1 Mbps ขึน้ไป 

 

ความต้องการด้านซอฟทแ์วร ์

 โปรแกรมเวบ็เบราเซอรเ์วอรช์ัน่ ณ ปจัจบุนัทีร่ะบบ PMANP รองรบั มดีงันี้ 

 Internet Explorer เวอรช์ัน่ 7.0 ขึน้ไป 

 Google Chrome เวอรช์ัน่ 10 ขึน้ไป 

 โปแกรมเว็บเบราเซอร ์ซึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวมากนี้ ระบบอาจท างานได้ไม่สมบูรณ์ หรอื

ท างานผดิปกต ิ
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2 ประเภทของผูใ้ช้งานระบบ 

ในระบบ PMANP ไดแ้บ่งประเภทของผูใ้ชง้านออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ซึง่ผูใ้ชง้านแต่ละประเภทจะ

สามารถใชง้านระบบไดใ้นขอบเขตทีแ่ตกต่างกนั ต่อไปนี้คอืประเภทของผูใ้ชง้านทีม่ใีนระบบ PMANP 

ประเภทท่ี 1 ผูใ้ช้งานทัว่ไป 

ผูใ้ชง้านทัว่ไปจะสามารถใชง้านระบบไดใ้นขอบเขตทีส่ามารถเรยีกดูตารางขอ้มลู และปรบัแต่งกราฟ

เฉพาะทีแ่สดงอยูใ่นขณะนัน้ไดเ้ท่านัน้ จะไมม่สีทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืแกไ้ขขอ้มลูภายในระบบ 

ประเภทท่ี 2 เจ้าหน้าท่ี 

เจา้หน้าทีใ่นที่นี้หมายรวมถงึ เจา้หน้าที่ระดบัปฏบิตังิาน และระดบับรหิาร ผูใ้ชป้ระเภทนี้เมื่อเขา้ใช้

งานระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบสมาชกิ นอกจากจะสามารถเรยีกดูตารางขอ้มลูไดแ้บบผูใ้ชท้ัว่ไปแลว้ 

จะสามารถท าการแก้ไข หรอืน าเขา้ขอ้มลูไดใ้นบางตาราง นอกจากนี้ยงัสามารถตรวจสอบความผดิปกติ

ของขอ้มลูไดใ้นบางตารางทีร่ะบบอนุญาต 

ประเภทท่ี 3 ผูด้แูลระบบ 

ผูใ้ชป้ระเภทนี้เมือ่เขา้ใชง้านระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบสมาชกิ เป็นผูใ้ชง้านในระดบัสูงสุด มสีทิธิ ์

ในการน าเข้าข้อมูล เรยีกดูข้อมูล แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่มอียู่ในระบบได้เกือบทัง้หมด มี

หน้าทีค่อยดแูลความเรยีบรอ้ยของระบบ ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นปกตริาบรืน่ 
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3 หน้าจอแรกของระบบ 

หวัขอ้นี้จะน าเสนอวธิกีารใช้งาน “หน้าจอแรกของระบบ” ซึ่งเป็นหน้าจอเริม่ต้นเพื่อเริม่เขา้ใช้งาน

ระบบ PMANP โดยจะอธบิายถงึ องคป์ระกอบในหน้าจอ กลุ่มเมนูต่างๆ การเขา้สู่ระบบของสมาชกิ และ

การสมคัรสมาชกิ รายละเอยีดมดีงันี้ 

3.1 องคป์ระกอบในหน้าจอแรกของระบบ 

หน้าจอแรกของระบบ เป็นหน้าจอเริม่ต้นที่มีการแสดงหมวดเมนูหลกัของระบบ ต าแหน่งที่

ส าคญับนหน้าจอแรก มดีงัรปูดา้นล่างน้ี 

1
2

3

4
 

รปูท่ี 1 องคป์ระกอบในหน้าจอแรกของระบบ 

ต าแหน่งที ่1 คอื ส่วนหวัของหน้าจอแรก จะแสดงชื่อโครงการและชื่อยอ่ของระบบ 

ต าแหน่งที ่2 คอื ปุม่ส าหรบัสมาชกิ ท าการเขา้สู่ระบบ 

ต าแหน่งที ่3 คอื ปุม่เมนูหลกั ซึง่จะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเมนู (รายละเอยีดในหวัขอ้ถดัไป) 

ต าแหน่งที ่4 คอืส่วนทา้ยของหน้าจอแรกของระบบ จะแสดงทีอ่ยู ่และรายละเอยีดในการตดิต่อ 
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3.2 กลุ่มเมนูหลกัในหน้าจอแรกของระบบ 

เมนูหลกัในหน้าจอแรกของระบบแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดงันี้ 

1. แบบส ารวจสถานประกอบการ 

2. สรปุผลการส ารวจอุปสงค ์

3. ประมาณการอุปสงค ์

4. แบบส ารวจสถานศกึษา 

5. สรปุผลการส ารวจอุปทาน 

6. ประมาณการอุปทาน 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการตารางขอ้มลูทีม่อียูใ่นแต่ละกลุ่ม มดีงันี้ 

 

3.2.1 เมนูหลกั แบบส ารวจสถานประกอบการ 

 

รปูท่ี 2 เมนูหลกั “แบบส ารวจสถานประกอบการ” บนหน้าจอแรกของระบบ 

เมนูหลกั “แบบส ารวจสถานประกอบการ” มไีว้ส าหรบัผู้กรอกข้อมูลแบบส ารวจจาก

สถานประกอบการท าการกรอกขอ้มลูแบบส ารวจออนไลน์  
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3.2.2 เมนูหลกั สรปุผลการส ารวจอปุสงค์ 

 

รปูท่ี 3 เมนูหลกั “สรปุผลการส ารวจอปุสงค์” บนหน้าจอแรกของระบบ 

เมนูหลกั “สรุปผลการส ารวจอุปสงค์” จะรวบรวมรายชื่อตารางแสดงผลซึ่งมาจากการ

สรุปผลแบบส ารวจสถานประกอบการ ทัง้เชงิปรมิาณ เช่น จ านวนแรงงานชายหญิง และเชงิคุณภาพ 

เช่น ระดบัทกัษะความสามารถต่างๆของแรงงาน เป็นตน้ 

 

3.2.3 เมนูหลกั “ประมาณการอปุสงค”์ 

 

รปูท่ี 4 เมนูหลกั “ประมาณการอปุสงค”์ บนหน้าจอแรกของระบบ 

เมนูหลกั “สรุปผลการส ารวจอุปสงค์” จะรวบรวมรายชื่อตารางแสดงผลซึ่งมาจากการ

ค านวณขอ้มูลตัง้ต้น (input) ผ่านสูตรการค านวณออกมาเป็นตารางขอ้มูลผลลพัธ์ (output) ซึง่ขอ้มูล

ผลลพัธเ์หล่านี้จะเกีย่วขอ้งกบัดา้นอุปสงคก์ าลงัคนทัง้สิน้ เช่น ประมาณการจ านวนการจา้งงาน ประมาณ

การจ านวนผูว้่างงาน เป็นตน้ 
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3.2.4 เมนูหลกั “แบบส ารวจสถานศึกษา” 

 

รปูท่ี 5 เมนูหลกั “แบบส ารวจสถานศึกษา” บนหน้าจอแรกของระบบ 

เมนูหลกั “แบบส ารวจสถานศกึษา” มไีวส้ าหรบัผูก้รอกขอ้มลูแบบส ารวจจากสถานศกึษา

ท าการกรอกขอ้มลูแบบส ารวจออนไลน์  

 

3.2.5 เมนูหลกั “สรปุผลการส ารวจอปุทาน” 

 

รปูท่ี 6 เมนูหลกั “สรปุผลการส ารวจอปุทาน” บนหน้าจอแรกของระบบ 

เมนูหลกั “สรุปผลการส ารวจอุปทาน” จะรวบรวมรายชื่อตารางแสดงผลซึ่งมาจากการ

สรปุผลแบบส ารวจสถานศกึษา ทัง้เชงิปรมิาณ เช่น จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา และเชงิคุณภาพ หลกัสูตร

การศกึษา เป็นตน้ 
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3.2.6 เมนูหลกั “ประมาณการอปุทาน” 

 

รปูท่ี 7 เมนูหลกั “ประมาณการอปุทาน” บนหน้าจอแรกของระบบ 

เมนูหลกั “สรุปผลการส ารวจอุปทาน” จะรวบรวมรายชื่อตารางแสดงผลซึ่งมาจากการ

ค านวณขอ้มูลตัง้ต้น (input) ผ่านสูตรการค านวณออกมาเป็นตารางขอ้มูลผลลพัธ์ (output) ซึง่ขอ้มูล

ผลลัพธ์เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับด้านอุปทานก าลังคนทัง้สิ้น เช่น ประมาณกาผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ

ประชากร ประมารการก าลงัแรงงาน เป็นตน้ 
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3.3 การเข้าสู่ระบบของสมาชิก 

ผู้ใช้งานประเภท “เจ้าหน้าที่” และ “ผู้ดูแลระบบ” หากต้องการเขา้ใช้งานระบบในสทิธิข์อง

ประเภทสมาชกิ จะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน โดยการเขา้สู่ระบบใหก้ดปุ่ม “สมาชกิเขา้สู่ระบบ” ทีมุ่มบน

ดา้นขวาบนหน้าจอแรกของระบบ 

 

รปูท่ี 8 ปุ่ ม “สมาชิกเข้าสู่ระบบ” ส าหรบัการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ประเภท 

เจ้าหน้าท่ีและผูด้แูลระบบ 

เมื่อกดปุ่มแล้วระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัให้ผู้ใช้งานท าการกรอกข้อมูล ชื่อบญัชี และ

รหสัผ่าน ใหผู้ใ้ชท้ าการกรอกขอ้มลูลงไป จากนัน้กดปุม่ “เขา้สู่ระบบ” โดยหากเป็นสมาชกิทีถู่กต้องระบบ

จะแจ้งว่าสมาชกิถูกต้อง แล้วกลบัมายงัหน้าจอเริม่ต้นใหม่อีกครัง้ เป็นอนัเสรจ็สิ้นการเขา้สู่ระบบของ

สมาชกิ 

 

รปูท่ี 9 หน้าจอแบบฟอรม์ส าหรบัสมาชิกท าการกรอกข้อมูลเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
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3.4 การสมคัรสมาชิก 

ส่วนการสมคัรสมาชกินัน้ จะเปิดไว้ให้ส าหรบัเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานจงัหวดั หรอืเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วขอ้งท าการสมคัรสมาชกิเท่านัน้ เพื่อใหผู้ดู้แลระบบตรวจสอบการเป็นสมาชกิและอนุญาตใชง้านใน

ขอบเขตสทิธขิองสมาชกิ การสมคัรสมาชกิท าไดโ้ดยกดลงิค ์“สมคัรสมาชกิ” ทีห่น้าจอเขา้สู่ระบบ เมื่อกด

แลว้ระบบจะน าเขา้สู่หน้าจอแบบฟอรม์การสมคัรสมาชกิ ดงัรปูดา้นล่าง 

 

รปูท่ี 10 หน้าจอแบบฟอรม์สมคัรสมาชิกของระบบ 

เมือ่ท าการกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ม “ตกลง” เพื่อท าการส่งขอ้มลูใหแ้ก่

ผู้ดูแลระบบ ซึ่งภายหลงัผู้ดูแลระบบได้ท าการตรวจสอบแล้วจะสามารถเขา้สู่ระบบโดยใช้งานระบบใน

สทิธขิองสมาชกิได ้
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4 หน้าจอรายช่ือตาราง 

จากหน้าจอแรกของระบบ เมือ่ผูใ้ชท้ าการเลอืกเมนูหลกัใดแลว้ ระบบจะน าเขา้สู่หน้าจอรายชื่อตาราง 

ซึง่เป็นหน้าจอที่แสดงรายชื่อตารางทัง้หมดทีอ่ยู่ในกลุ่มเมนูหลกันัน้ ต่อไปนี้จะอธบิาย องค์ประกอบใน

หน้าจอแสดงรายชื่อตาราง และวธิกีารเรยีกดตูารางขอ้มลู 

 

4.1 องคป์ระกอบในหน้าจอแสดงรายช่ือตาราง 

หน้าจอแสดงรายชื่อตารางจะมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัอยู ่3 ส่วน ดงัรปูดา้นล่าง 

1

2

3

 

รปูท่ี 11 องคป์ระกอบในหน้าจอแสดงรายช่ือตารางข้อมลู 

ต าแหน่งที่ 1 คือ แถบปุ่มส าหรบัเลือกดูหน้าจอ หากต้องการกลบัหน้าจอแรกของระบบ 

ใหก้ดปุม่ “หน้าแรก” 

ต าแหน่งที ่2 คอื แถบปุม่ส าหรบัเลอืกกลุ่มยอ่ยของตารางขอ้มลู 

ต าแหน่งที ่3 คอื ปุม่รายชื่อตารางขอ้มลู 
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4.2 การเรียกดตูารางข้อมูล 

ผู้ใช้งานระบบสามารถเรยีกดูตารางข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยกดปุ่มชื่อตารางที่ต้องการใน

หน้าจอแสดงรายชื่อตารางระบบจ าน าผูใ้ชเ้ขา้สู่หน้าจอแสดงตารางขอ้มลู 

 

รปูท่ี 12 ตวัอย่างการกดปุ่ มช่ือตารางข้อมลูเพ่ือเข้าสู่หน้าจอแสดงตารางข้อมูล 
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5 หน้าจอแสดงตารางข้อมลู 

จากหน้าจอแสดงรายชื่อตารางข้อมูล เมื่อผู้ใช้ท าการเรียกดูตารางข้อมูลแล้ว ระบบจะน าเข้าสู่

หน้าจอแสดงตารางข้อมูล ซึ่งจะแสดงตารางข้อมูลพร้อมกับกราฟประกอบตารางข้อมูล ต่อไปนี้จะ

อธบิายถงึวธิกีารใชง้านส่วนต่างๆของหน้าจอแสดงตารางขอ้มลู 

 

5.1 องคป์ระกอบในหน้าจอแสดงตารางข้อมลู 

หน้าจอแสดงตารางขอ้มลูประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายส่วน ดงัรปูดา้นล่าง 

1 2
3

4

5

6

 

รปูท่ี 13 องคป์ระกอบในหน้าจอแสดงตารางข้อมลู 

ต าแหน่งที ่1 คอื แถบปุ่มส าหรบัเลอืกดูหน้าจอ หากต้องการกลบัหน้าแรกของระบบใหก้ดปุ่ม 

“หน้าแรก” หากตอ้งการกลบัไปหน้าจอแสดงรายชื่อตารางใหก้ดปุม่ชื่อของกลุ่มเมนู 

ต าแหน่งที่ 2 คือ ปุ่มส าหรบัเรียกใช้บรกิารส่งออกตารางข้อมูลเป็นไฟล์เอกสาร และ

รายละเอยีดเวบ็เซอรว์สิ 

ต าแหน่งที ่3 คอื ตวัเลอืกควบคุมชุดขอ้มลูของตารางขอ้มลูทีแ่สดงผล 

ต าแหน่งที ่4 คอื ตารางขอ้มลู 
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ต าแหน่งที ่5 คอื ส่วนควบคุมการแสดงผลกราฟ 

ต าแหน่งที ่6 คอื รปูภาพกราฟ 

 

5.2 การเลือกชุดตารางข้อมลูท่ีต้องการ  

ตารางขอ้มลูทีแ่สดงผลอยู่บนหน้าจอนัน้ ผูใ้ชง้านสามารถทีจ่ะเลอืกดู ช่วงเวลา หรอืจงัหวดัที่

ต้องการได้ ในที่นี้จะเรยีกว่าการเลอืกชุดข้อมูล โดยการเลอืกชุดข้อมูลผู้ใช้สามารถท าได้โดยเลอืกที่

ตวัเลอืกควบคุมชุดขอ้มลูของตารางทีด่า้นบนของตารางขอ้มลู โดยตวัเลอืกควบคุมน้ีในระบบปจัจุบนัจะ

มสีงูสุดที ่4 ขัน้ตวัเลอืก  

1 2

3
 

รปูท่ี 14 ตวัอย่างล าดบัการเลือกตวัเลือกควบคมุชุดข้อมลูของตารางแสดงผล 

จากรูปแสดงตวัอย่างล าดบัการเลอืกตวัเลอืดควบคุมชุดข้อมูล โดยการเลอืกจะต้องเริม่จาก

ตวัเลอืกทีอ่ยูด่า้นซา้ยก่อนไปทางขวา แลว้จงึค่อยลงมายงัตวัเลอืกทีอ่ยู่ดา้นล่าง เมื่อผูใ้ชท้ าการเลอืกชุด

ขอ้มลูทีต่อ้งการแลว้ระบบจะเปลีย่นการแสดงผลตารางขอ้มลูทนัทตีามทีผู่ใ้ชไ้ดท้ าการเลอืกไว ้
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5.3 การใช้งานกราฟประกอบตารางข้อมูล 

หน้าจอแสดงตารางขอ้มูล นอกจากจะมแีค่ตารางขอ้มูลแล้ว ยงัมีกราฟประกอบตารางขอ้มูล

เกอืบทุกตารางดว้ย โดยกราฟทีแ่สดงจะสมัพนัธก์บัขอ้มลูทีอ่ยู่ในตารางซึง่แสดงผลอยู่ในขณะนัน้ กราฟ

นี้จะมคีวามยดืหยุ่นต่อการปรบัเปลีย่นรปูแบบตามความต้องการของผูใ้ช ้ต่อไปนี้จะอธบิายรายละเอยีด

ในส่วนของการใชง้านกราฟประกอบตารางขอ้มลู 

 

5.3.1 การเพ่ิม/ลดข้อมลูในกราฟ 

กลุ่มข้อมูลที่แสดงในรูปภาพกราฟนัน้ จะน ามาจากแถวของตารางข้อมูล โดยเริม่ต้น

ระบบจะแสดงผลกราฟเบือ้งต้นตามทีผู่้ดูแลระบบไดต้ัง้ค่าไว ้แต่ผูใ้ช้สามารถทีจ่ะท าการเพิม่แถวขอ้มูล

จากตารางแสดงผลลงในรปูภาพกราฟได ้โดยในการเพิม่ใหก้ดปุ่ม “เพิม่กราฟ” ทีด่า้นล่างของส่วนการ

ปรบัแต่งคุณสมบตักิราฟ จะปรากฏแถวขอ้มลูกราฟเพื่อใหผู้ใ้ชป้รบัแต่งคุณสมบตัต่ิอ 

 

รปูท่ี 15 ต าแหน่งของปุ่ ม “เพ่ิมกราฟ” 

 

รปูท่ี 16 แสดงตวัอย่างเม่ือกดปุ่ ม “เพ่ิมกราฟ” แล้ว 
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เมือ่ท าการเพิม่แถวขอ้มลูแลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอืการเลอืกแถวของตารางขอ้มลูทีจ่ะน ามา

แสดงบนรูปภาพกราฟ โดยกดที่ตัวเลือกในคอลมัน์ “แถวข้อมูล” จะแสดงรายการแถวข้อมูลใน

ตารางขอ้มลูมาใหผู้ใ้ชเ้ลอืก 

 

รปูท่ี 17 ตวัอย่างการเลือกตวัเลือก “แถวข้อมลู” ในส่วนการปรบัแต่งคณุสมบติักราฟ 

หากผู้ใช้ต้องการเอาแถวขอ้มูลออกจากรปูภาพกราฟ ท าได้โดยกดปุ่ม “ลดกราฟ” ที่

ดา้นล่างของส่วนการปรบัแต่งคุณสมบตักิราฟ ระบบจะน าแถวขอ้มลูล าดบัล่าสุดออกจากรปูภาพกราฟ 

 

รปูท่ี 18 ต าแหน่งของปุ่ ม “ลดกราฟ” 
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5.3.2 การแก้ไขช่ือก ากบักราฟ 

ชื่อขอ้มูลทีแ่สดงบนรปูภาพกราฟตอนเริม่ต้นจะน าเอาหวัแถวของตารางขอ้มลูมาแสดง

ก่อน ซึง่บางครัง้ชื่อทีแ่สดงในกราฟ อาจมคีวามยาวมากเกนิไป ผูใ้ชง้านสามารถปรบัแก้ได ้โดยพมิพช์ื่อ

ขอ้มลูลงไปใหม่ในช่องขอ้ความคอลมัน์ “ชื่อก ากบั” เมื่อการแก้ไขชื่อก ากบัเรยีบรอ้ยแล้ว ออกจากช่อง

ขอ้ความ ระบบจะแกไ้ขชื่อก ากบัทีแ่สดงอยูบ่นรปูภาพกราฟใหท้นัท ี

               

 

รปูท่ี 19 ต าแหน่งของช่องข้อความส าหรบัแก้ไขช่ือก ากบักราฟ 

                  

 

รปูท่ี 20 ตวัอย่างการแก้ไขช่ือก ากบักราฟ 
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5.3.3 การเลือกรปูแบบกราฟ 

รูปแบบของกราฟในระบบปจัจุบนั สามารถให้ผู้ใช้เลอืกได้สองรูปแบบ คอื แบบแท่ง 

และแบบเสน้ การเลอืกรูปแบบกราฟท าได้โดยเลอืกทีต่วัเลอืกในคอลมัน์ “รปูแบบกราฟ” ในส่วนการ

ปรบัแต่งคุณสมบตักิราฟ โดยเมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกแลว้ ระบบจะเปลีย่นรปูแบบกราฟใหท้นัท ี

               

 

รปูท่ี 21 ต าแหน่งของตวัเลือกรปูแบบกราฟ 

                                  

 

รปูท่ี 22 ตวัอย่างก่อนและหลงัการเลือกรปูแบบกราฟเส้น 
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5.3.4 การเลือกสีของกราฟ 

กราฟประกอบตารางขอ้มลู สามารถปรบัเปลีย่นสใีหแ้ตกต่างกนัได ้โดยกดทีปุ่่มสทีีด่า้น

ทา้ยของแถวขอ้มลูแต่และแถว เมื่อกดปุ่มสแีลว้จะปรากฏแผงส ีเพื่อใหผู้ใ้ชเ้ลอืกสทีีต่้องการส าหรบัแถว

ขอ้มลูนัน้ โดยเมือ่ผูใ้ชท้ าการเลอืกสแีลว้ ระบบจะเปลีย่นสขีองกราฟใหท้นัท ี

              

 

รปูท่ี 23 ต าแหน่งของปุ่ มสีของกราฟ 

 

รปูท่ี 24 แผงสีส าหรบัเลือกสีของกราฟ 
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5.3.5 การน ารปูภาพกราฟไปใช้งาน 

รปูภาพกราฟทีแ่สดงอยู่บนหน้าจอ จะมรีปูแบบเป็นไฟล์ flash (รูปเคลื่อนไหว) ซึง่ไม่

สามารถคดัลอกไปใช้งานโดยตรงได้ ในการใช้งานแบบไฟล์รูปภาพนัน้ผู้ใช้จะต้องท าการคลกิขวาที่

รปูภาพกราฟบนหน้าจอแสดงผล จากนัน้เลอืกไปทีเ่มนู “Save Image Locally”  

 

รปูท่ี 25 เมนู “Save Image Locally” ส าหรบัน ากราฟไปใช้งานในแบบไฟลร์ปูภาพ 

เมือ่เลอืกเมนู “Save Image Locally” แลว้ ระบบจะเปิดหน้าจอใหม่ขึน้ ซึง่หน้าจอนัน้จะ

มรีูปภาพกราฟอยู่ภายในด้วย โดยรูปภาพกราฟที่อยู่ในหน้าจอใหม่นี้จะเป็นไฟล์รูปภาพที่ผู้ใช้งาน

สามารถบนัทกึลงเครือ่งเพื่อน าไปใชง้านไดเ้ลย 
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5.4 การส่งออกตารางข้อมลู 

ตารางขอ้มูลที่แสดงอยู่นัน้ ผู้ใช้งานสามารถที่จะส่งออกตารางเป็นไฟลเ์อกสารได้ในรูปแบบที่

สะดวกต่อการน าไปใช้ ในระบบปจัจุบนัได้จดัเตรยีมรูปแบบไฟล์ที่ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ 2 

รูปแบบคอื ไฟล์สเปรดชที และไฟล์เวริด์ ในการส่งออกตารางข้อมูลผู้ใช้งานท าได้โดยกดปุ่ม “ส่งออก

ตารางขอ้มลู” ทีม่มุบนดา้นขวาของหน้าจอแสดงตารางขอ้มลู 

                            

 

รปูท่ี 26 ต าแหน่งของปุ่ ม “ส่งออกตารางข้อมูล” 

เมื่อกดปุ่ม “ส่งออกตารางข้อมูล” แล้วระบบจะเปิดหน้าจอใหม่ขึ้น เป็นส่วนการส่งออก

ตารางขอ้มลู ใหผู้ใ้ชง้านเลอืกรายชื่อตารางทีต่อ้งการส่งออก รายละเอยีดขัน้ตอนการส่งออกตารางขอ้มลู 

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ส่วนการส่งออกตารางขอ้มลู 
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5.5 การเรียกดรูายละเอียดการใช้บริการเวบ็เซอรวิ์ส 

ระบบปจัจุบนัได้จดัเตรยีมบรกิารเผยแพร่ข้อมูลแบบเว็บเซอร์วิสกับตารางข้อมูลเกือบทุก

ตารางภายในระบบ ซึง่เวบ็เซอรว์สิเป็นบรกิารขอ้มลูระหว่างระบบสารสนเทศ โดยใชภ้าษา XML ในการ

แลกเปลีย่นระหว่างกนั ในการเรยีกดูรายละเอยีดบรกิารเวบ็เซอรว์สิของแต่ละตารางนัน้ ผูใ้ชส้ามารถท า

ไดโ้ดยกดปุม่ “รายละเอยีดเวบ็เซอรว์สิ” ทีม่มุบนดา้นขวาของหน้าจอขา้งปุม่ “ส่งออกตารางขอ้มลู”  

                                   

 

รปูท่ี 27 ต าแหน่งของปุ่ ม “รายละเอียดเวบ็เซอรวิ์ส” 

เมื่อกดปุ่ม “รายละเอยีดเวบ็เซอรว์สิ” แล้วระบบจะแสดงรายละเอยีด URL (ที่อยู่เวบ็เรยีก

บรกิาร) ส าหรบัเรยีกใช้บรกิารเว็บเซอร์วิส โดยการใช้งานเว็บเซอร์วิสระบบสารสนเทศทางฝ ัง่

ผูร้บับรกิารที่มสี่วนการรบัขอ้มลู XML จะท าการรอ้งขอขอ้มูลจากระบบฝ ัง่ผู้ให้บรกิาร โดยผ่าน URL 

ดงักล่าวแลว้ใส่การระบปีุขอ้มลูรวมทัง้จงัหวดัทีต่้องการลงไป ระบบฝ ัง่ผูร้บัขอ้มลูกจ็ะไดข้อ้มลูในรปูแบบ

ของภาษา XML ไปท าการประมวลผลต่อในฝ ัง่ของตน 
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รปูท่ี 28 ตวัอย่าง URL ส าหรบัเรียกใช้บริการเวบ็เซอรวิ์ส 

 

รปูท่ี 29 ตวัอย่างของข้อมลูท่ีให้บริการเวบ็เซอรวิ์สในรปูแบบภาษา XML 
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6 ส่วนการส่งออกตารางข้อมลู 

ส่วนการส่งออกตารางขอ้มูล สามารถเขา้สู่หน้าจอน้ีได้ผ่านปุ่ม “ส่งออกตารางขอ้มูล” ในหน้าจอ

แสดงตารางข้อมูล ส่วนการส่งออกตารางข้อมูลนี้ เป็นหน้าจอหนึ่งส าหรับผู้ใช้งานท าการส่งออก

ตารางขอ้มลูทีม่ใีนระบบไดห้ลายตารางดว้ยกนัในไฟลเ์ดยีว โดยสามารถเลอืกรปูแบบของไฟลท์ีต่้องการ

ส่งออกได ้2 แบบ คอื ไฟล์เวริด์ และไฟลส์เปรดชที ต่อไปนี้จะอธบิายถงึองคป์ระกอบในหน้าจอ และ

ขัน้ตอนการใชง้านส่วนการส่งออกตารางขอ้มลู 

 

6.1 องคป์ระกอบในหน้าจอส่งออกตารางข้อมูล 

หน้าจอส่งออกตารางข้อมูลจะแบ่งส่วนการท างานออกเป็นขัน้ตอน ซึ่งโดยภาพรวม

องคป์ระกอบหลกัจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ดงัรปู 

1

2

 

รปูท่ี 30 องคป์ระกอบในหน้าจอแสดงตารางข้อมลู 

ต าแหน่งที ่1 คอื แถบปุ่มขัน้ตอนการส่งออกตารางขอ้มลู ซึง่จะมอียู่ 3 ขัน้ตอน สามารถไปยงั

ขัน้ตอนต่อไป และยอ้นกลบัมาทีข่ ัน้ตอนก่อนหน้าได้ 

ต าแหน่งที ่2 คอื บรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิานของแต่ละขัน้ตอน ซึง่จะแตกต่างกนัตามแต่ละขัน้ตอน 
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6.2 ขัน้ตอนท่ี 1 เลือกช่ือตารางท่ีต้องการส่งออก 

เริม่ต้นหน้าจอการส่งออกตารางขอ้มลูจะอยู่ทีข่ ัน้ตอนที ่1 ปุ่ม “ขัน้ตอนที ่1 :เลอืกชื่อตาราง” 

เป็นขัน้ตอนเริม่ต้นที่ผู้ใช้งานจะท าการเลือกรายชื่อตารางที่มอียู่ในระบบเพื่อท าการส่งออก โดยใน

หน้าจอขัน้ตอนที ่1 มอีงคป์ระกอบดงัรปูดา้นล่างน้ี 

               1

1

2

3

4

 

รปูท่ี 31 องคป์ระกอบในหน้าจอขัน้ตอนท่ี 1 ส่วนการส่งออกตารางข้อมลู 

ต าแหน่งที ่1 คอื ช่องแสดงรายชื่อตารางทีม่ใีนระบบ แบ่งตามกลุ่มตารางซึง่เลอืกจากตวัเลอืก

กลุ่มตารางดา้นบน 

ต าแหน่งที ่2 คอื ปุม่ส าหรบัเลอืกชื่อตารางจากช่องรายชื่อดา้นซา้ยไปยงัช่องรายชื่อดา้นขวา 

ต าแหน่งที ่3 คอื ช่องรายชื่อตารางทีไ่ดเ้ลอืกไวจ้ากช่องรายชื่อตารางดา้นซา้ย 

ต าแหน่งที ่4 คอื ปุม่ควบคุมล าดบัรายชื่อตารางทีเ่ลอืกไว ้และปุม่ลบรายชื่อตารางทีเ่ลอืกไว ้

การปฏบิตัใินขัน้ตอนน้ีเริม่จากเลอืกรายชื่อตารางทีม่อียูใ่นระบบจากช่องรายชื่อตารางทีม่อียู่ใน

ระบบดา้นซา้ย (ต าแหน่งที ่1 จากรปูองคป์ระกอบ) โดยเลอืกตวัเลอืกกลุ่มตารางดา้นบนก่อน แลว้เลอืก

ชื่อตารางทีต่อ้งการทีช่่องดา้นล่าง 
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1.                

2.                      

 

รปูท่ี 32 ตวัอย่างการเลือกช่ือตารางท่ีต้องการส่งออกท่ีช่องรายช่ือตารางข้อมูลด้านซ้าย 

เมือ่ไดช้ื่อตารางทีช่่องรายชื่อดา้นซา้ยแลว้ใหก้ดปุ่มเลอืกชื่อตารางทีต่รงกลางหน้าจอ เป็นการ

คดัลอกชื่อตารางจากช่องรายชื่อด้านซ้ายไปไว้ที่ช่องรายชื่อตารางที่เลอืกทางด้านขวา (รายชื่อที่เลอืก

ทางช่องด้านขวานี้สามารถซ ้ากันได้ หากต้องการชื่อตารางเหมอืนกันแต่ข้อมูลคนละชุดกัน เช่น ปี

ต่างกนั จงัหวดัต่างกนั เป็นตน้) 

                              
                                                          

                           

 

รปูท่ี 33 แสดงตวัอย่างการกดปุ่ มคดัลอกรายช่ือจากช่องรายช่ือด้านซ้าย 

มาไว้ท่ีช่องด้านขวา 

  



26 
 

 

ให้ผู้ใช้ท าการเลือกชื่อตารางข้อมูลที่ต้องการส่งออกจนครบตามต้องการ ขัน้ตอนต่อมาจะ

แนะน าการใชปุ้ม่ส าหรบัจดัการรายชื่อตารางทีไ่ดเ้ลอืกมาไวท้างช่องดา้นขวา 

 

รปูท่ี 34 ตวัอย่างเม่ือท าการเลือกรายช่ือตารางท่ีต้องการส่งออกแล้วหลายตาราง 

 

 

รปูท่ี 35 ปุ่ มส าหรบัจดัการรายช่ือตารางข้อมูลท่ีเลือกไว้ในช่องรายช่ือด้านขวา 

จากรปู ปุม่จดัการรายชื่อทีช่่องรายชื่อตารางทีเ่ลอืกไวช้่องดา้นขวาจะประกอบดว้ย 3 ปุม่ดงัน้ี 

ปุม่ที ่1 (ปุม่ “ขึน้”) คอื ปุม่เลื่อนชื่อตารางขึน้ ส าหรบัเลื่อนชื่อของตารางขอ้มลูทีต่้องการส่งออก

ไปอยูใ่นล าดบัก่อนหน้าปจัจบุนั 

ปุม่ที ่2 (ปุม่ “ลง”) คอื ปุม่เลื่อนชื่อตารางลง ส าหรบัเลื่อนชื่อของตารางขอ้มลูทีต่้องการส่งออก

ไปอยูใ่นล าดบัหลงัปจัจบุนั 

ปุม่ที ่3 (ปุม่ “ลบ”) คอื ปุม่ส าหรบัลบชื่อตารางขอ้มลูทีเ่ลอืกไวท้ิง้ หากไมต่อ้งการ 
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รปูท่ี 36 แสดงตวัอย่างเมือท าการกดปุ่ ม “ขึ้น” เพ่ือเล่ือนช่ือตารางขึ้นไปอยู่ 

ล าดบัก่อนหน้า 

 

6.3 ขัน้ตอนท่ี 2 ปรบัแต่งตารางและกราฟ 

เมื่อการเลอืกรายชื่อตารางในขัน้ตอนที ่1 เรยีบรอ้ยแล้วให้ผูใ้ช้กดปุ่มขัน้ตอนที ่2 เพื่อเขา้สู่

กระบวนการปรบัแต่งชุดขอ้มลูตารางและกราฟประกอบตาราง องคป์ระกอบในหน้าจอขัน้ตอนที ่2 ดงัรปู

ดา้นล่างน้ี 

               2

1

2

 

รปูท่ี 37 องคป์ระกอบในหน้าจอขัน้ตอนท่ี 2 ส่วนการส่งออกตารางข้อมลู 

ต าแหน่งที ่1 คอื ช่องรายชื่อตารางทีเ่ลอืกไวจ้ากขัน้ตอนที ่1 

ต าแหน่งที่ 2 คอื พืน้ทีแ่สดงผลตารางขอ้มูลและกราฟ ส าหรบัใหผู้้ใชง้านเลอืกชุดขอ้มลูและ

ปรบัแต่งกราฟ 
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การปฏบิตัใินขัน้ตอนนี้ จากรปูที่ช่องรายชื่อตารางทีเ่ลอืกดา้นซ้ายมไีวใ้หผู้ใ้ชเ้ลอืกชื่อตารางที่

ต้องการเลอืกชุดขอ้มลูของตาราง  และปรบัแต่งกราฟ การเลอืกชุดขอ้มูลและปรบัแต่งกราฟจะท าแบบ

เดียวกับการใช้งานในหน้าจอแสดงผลตารางข้อมูล (ดูรายละเอียดในหวัข้อการใช้งานหน้าจอแสดง

ตารางขอ้มลู) โดยในระหว่างการปฏบิตัขิ ัน้ตอนที ่2 นัน้ผูใ้ชส้ามารถยอ้นกลบัไปปฏบิตัใินขัน้ตอนที ่1 ได้

โดยกดปุม่ขัน้ตอนที ่1 ดา้นบน หากตอ้งการจดัล าดบัรายชื่อตารางหรอืตอ้งการเพิม่รายชื่อตารางอกี 

 

6.4 ขัน้ตอนท่ี 3 เลือกประเภทไฟลท่ี์ต้องการส่งออก 

เมือ่ท าการเลอืกชุดขอ้มลูของตารางและปรบัแต่งกราฟครบทุกตารางแลว้ ขัน้ตอนที ่3 ซึง่เป็น

ขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการเลอืกประเภทไฟลท์ีต่อ้งการส่งออก ระบบจดัเตรยีมรปูแบบไฟลท์ีส่ามารถส่งออได ้

2 รปูแบบคอื ไฟลเ์วริด์ และไฟลส์เปรดชที โดยเมื่อกดทีปุ่่มรปูภาพไฟลท์ีต่้องการแลว้ ระบบจะส่งออก

ไฟลป์ระเภทดงักล่าวใหผู้ใ้ชด้าวน์โหลด เป็นอนัเสรจ็สิน้กระบวนการส่งออกตารางขอ้มลู 

               3

                               

 

รปูท่ี 38 องคป์ระกอบในหน้าจอขัน้ตอนท่ี 3 ส่วนการส่งออกตารางข้อมลู 

 


