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1 ความต้องการในการใช้งานระบบ PMANP
การใช้งานระบบ PMANP จาเป็ นจะต้องมีเครื่องมือ ซอฟท์แวร์ทร่ี องรับการใช้งาน จึงจะสามารถใช้
งานระบบ PMANP ได้อย่างสมบูรณ์ หัวข้อนี้จะแนะนาสิง่ ที่ต้องใช้งานกับระบบ PMANP ทัง้ ด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์
ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์
 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ หรือ Notebook รายละเอียดคุณสมบัตไิ ม่น้อยกว่าข้อกาหนด
ต่อไปนี้
 หน่วยประมวลผล (CPU) ความเร็วตัง้ แต่ 1 GHZ ขึน้ ไป
 หน่วยความจาตัง้ แต่ 1GB ขึน้ ไป
 จอแสดงผลทีเ่ หมาะสมตัง้ แต่ 1024x768 pixels ขึน้ ไป
 อินเตอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ากว่า 1 Mbps ขึน้ ไป
ความต้องการด้านซอฟท์แวร์
 โปรแกรมเว็บเบราเซอร์เวอร์ชนั ่ ณ ปจั จุบนั ทีร่ ะบบ PMANP รองรับ มีดงั นี้
 Internet Explorer เวอร์ชนั ่ 7.0 ขึน้ ไป
 Google Chrome เวอร์ชนั ่ 10 ขึน้ ไป
 โปแกรมเว็บเบราเซอร์ ซึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวมากนี้ ระบบอาจทางานได้ไม่สมบูรณ์ หรือ
ทางานผิดปกติ
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2 ประเภทของผูใ้ ช้งานระบบ
ในระบบ PMANP ได้แบ่งประเภทของผูใ้ ช้งานออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ซึง่ ผูใ้ ช้งานแต่ละประเภทจะ
สามารถใช้งานระบบได้ในขอบเขตทีแ่ ตกต่างกัน ต่อไปนี้คอื ประเภทของผูใ้ ช้งานทีม่ ใี นระบบ PMANP
ประเภทที่ 1 ผูใ้ ช้งานทัวไป
่
ผูใ้ ช้งานทัวไปจะสามารถใช้
่
งานระบบได้ในขอบเขตทีส่ ามารถเรียกดูตารางข้อมูล และปรับแต่ง กราฟ
เฉพาะทีแ่ สดงอยูใ่ นขณะนัน้ ได้เท่านัน้ จะไม่มสี ทิ ธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือแก้ไขข้อมูลภายในระบบ
ประเภทที่ 2 เจ้าหน้ าที่
เจ้าหน้าทีใ่ นที่น้ีหมายรวมถึง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั งิ าน และระดับบริหาร ผูใ้ ช้ประเภทนี้เมื่อเข้าใช้
งานระบบจะต้องทาการเข้าสู่ระบบสมาชิก นอกจากจะสามารถเรียกดูตารางข้อมูลได้แบบผูใ้ ช้ทวไปแล้
ั่
ว
จะสามารถทาการแก้ไข หรือนาเข้าข้อมูลได้ในบางตาราง นอกจากนี้ยงั สามารถตรวจสอบความผิดปกติ
ของข้อมูลได้ในบางตารางทีร่ ะบบอนุญาต
ประเภทที่ 3 ผูด้ แู ลระบบ
ผูใ้ ช้ประเภทนี้เมือ่ เข้าใช้งานระบบจะต้องทาการเข้าสู่ระบบสมาชิก เป็ นผูใ้ ช้งานในระดับสูงสุด มีสทิ ธิ ์
ในการนาเข้าข้อมูล เรียกดูข้อมูล แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่มอี ยู่ในระบบได้เกือบทัง้ หมด มี
หน้าทีค่ อยดูแลความเรียบร้อยของระบบ ให้สามารถทางานได้อย่างเป็นปกติราบรืน่
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3 หน้ าจอแรกของระบบ
หัวข้อนี้จะนาเสนอวิธกี ารใช้งาน “หน้าจอแรกของระบบ” ซึ่งเป็ นหน้าจอเริม่ ต้นเพื่อเริม่ เข้าใช้งาน
ระบบ PMANP โดยจะอธิบายถึง องค์ประกอบในหน้าจอ กลุ่มเมนูต่างๆ การเข้าสู่ระบบของสมาชิก และ
การสมัครสมาชิก รายละเอียดมีดงั นี้
3.1 องค์ประกอบในหน้ าจอแรกของระบบ
หน้ าจอแรกของระบบ เป็ นหน้ าจอเริม่ ต้นที่ม ีการแสดงหมวดเมนู หลักของระบบ ตาแหน่ งที่
สาคัญบนหน้าจอแรก มีดงั รูปด้านล่างนี้

2
1

3

4
รูปที่ 1

องค์ประกอบในหน้ าจอแรกของระบบ

ตาแหน่งที่ 1 คือ ส่วนหัวของหน้าจอแรก จะแสดงชื่อโครงการและชื่อย่อของระบบ
ตาแหน่งที่ 2 คือ ปุม่ สาหรับสมาชิก ทาการเข้าสู่ระบบ
ตาแหน่งที่ 3 คือ ปุม่ เมนูหลัก ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่มเมนู (รายละเอียดในหัวข้อถัดไป)
ตาแหน่งที่ 4 คือส่วนท้ายของหน้าจอแรกของระบบ จะแสดงทีอ่ ยู่ และรายละเอียดในการติดต่อ
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3.2 กลุ่มเมนูหลักในหน้ าจอแรกของระบบ
เมนูหลักในหน้าจอแรกของระบบแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1. แบบสารวจสถานประกอบการ
2. สรุปผลการสารวจอุปสงค์
3. ประมาณการอุปสงค์
4. แบบสารวจสถานศึกษา
5. สรุปผลการสารวจอุปทาน
6. ประมาณการอุปทาน
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการตารางข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละกลุ่ม มีดงั นี้
3.2.1 เมนูหลัก แบบสารวจสถานประกอบการ

รูปที่ 2

เมนูหลัก “แบบสารวจสถานประกอบการ” บนหน้ าจอแรกของระบบ

เมนู หลัก “แบบสารวจสถานประกอบการ” มีไว้สาหรับผู้กรอกข้อ มูลแบบสารวจจาก
สถานประกอบการทาการกรอกข้อมูลแบบสารวจออนไลน์
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3.2.2 เมนูหลัก สรุปผลการสารวจอุปสงค์

รูปที่ 3

เมนูหลัก “สรุปผลการสารวจอุปสงค์” บนหน้ าจอแรกของระบบ

เมนู หลัก “สรุปผลการสารวจอุปสงค์” จะรวบรวมรายชื่อตารางแสดงผลซึ่งมาจากการ
สรุปผลแบบสารวจสถานประกอบการ ทัง้ เชิงปริมาณ เช่น จานวนแรงงานชายหญิง และเชิงคุณภาพ
เช่น ระดับทักษะความสามารถต่างๆของแรงงาน เป็นต้น
3.2.3 เมนูหลัก “ประมาณการอุปสงค์”

รูปที่ 4

เมนูหลัก “ประมาณการอุปสงค์” บนหน้ าจอแรกของระบบ

เมนู หลัก “สรุปผลการสารวจอุปสงค์” จะรวบรวมรายชื่อตารางแสดงผลซึ่งมาจากการ
คานวณข้อมูลตัง้ ต้น (input) ผ่านสูตรการคานวณออกมาเป็ นตารางข้อมูลผลลัพธ์ (output) ซึง่ ข้อมูล
ผลลัพธ์เหล่านี้จะเกีย่ วข้องกับด้านอุปสงค์กาลังคนทัง้ สิน้ เช่น ประมาณการจานวนการจ้างงาน ประมาณ
การจานวนผูว้ ่างงาน เป็นต้น
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3.2.4 เมนูหลัก “แบบสารวจสถานศึกษา”

รูปที่ 5

เมนูหลัก “แบบสารวจสถานศึกษา” บนหน้ าจอแรกของระบบ

เมนูหลัก “แบบสารวจสถานศึกษา” มีไว้สาหรับผูก้ รอกข้อมูลแบบสารวจจากสถานศึกษา
ทาการกรอกข้อมูลแบบสารวจออนไลน์
3.2.5 เมนูหลัก “สรุปผลการสารวจอุปทาน”

รูปที่ 6

เมนูหลัก “สรุปผลการสารวจอุปทาน” บนหน้ าจอแรกของระบบ

เมนู หลัก “สรุปผลการสารวจอุปทาน” จะรวบรวมรายชื่อตารางแสดงผลซึ่งมาจากการ
สรุปผลแบบสารวจสถานศึกษา ทัง้ เชิงปริมาณ เช่น จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา และเชิงคุณภาพ หลักสูตร
การศึกษา เป็นต้น
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3.2.6 เมนูหลัก “ประมาณการอุปทาน”

รูปที่ 7

เมนูหลัก “ประมาณการอุปทาน” บนหน้ าจอแรกของระบบ

เมนู หลัก “สรุปผลการสารวจอุปทาน” จะรวบรวมรายชื่อตารางแสดงผลซึ่งมาจากการ
คานวณข้อมูลตัง้ ต้น (input) ผ่านสูตรการคานวณออกมาเป็ นตารางข้อมูลผลลัพธ์ (output) ซึง่ ข้อมูล
ผลลัพ ธ์เ หล่ า นี้ จ ะเกี่ย วข้อ งกับ ด้า นอุ ป ทานก าลัง คนทัง้ สิ้น เช่ น ประมาณกาผู้ส าเร็จ การศึก ษาต่ อ
ประชากร ประมารการกาลังแรงงาน เป็นต้น
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3.3 การเข้าสู่ระบบของสมาชิ ก
ผู้ใช้งานประเภท “เจ้าหน้าที่” และ “ผู้ดูแลระบบ” หากต้องการเข้าใช้งานระบบในสิทธิ ์ของ
ประเภทสมาชิก จะต้องทาการเข้าสู่ระบบก่อน โดยการเข้าสู่ระบบให้กดปุ่ม “สมาชิกเข้าสู่ระบบ” ทีม่ ุมบน
ด้านขวาบนหน้าจอแรกของระบบ

รูปที่ 8

ปุ่ ม “สมาชิ กเข้าสู่ระบบ” สาหรับการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ประเภท
เจ้าหน้ าที่และผูด้ แู ลระบบ

เมื่อ กดปุ่ม แล้ว ระบบจะแสดงหน้ า จอส าหรับ ให้ผู้ใ ช้ง านทาการกรอกข้อ มูล ชื่อ บัญ ชี และ
รหัสผ่าน ให้ผใู้ ช้ทาการกรอกข้อมูลลงไป จากนัน้ กดปุม่ “เข้าสู่ระบบ” โดยหากเป็ นสมาชิกทีถ่ ูกต้องระบบ
จะแจ้งว่าสมาชิกถูกต้อง แล้วกลับมายังหน้ าจอเริม่ ต้นใหม่อีกครัง้ เป็ นอันเสร็จสิ้นการเข้าสู่ระบบของ
สมาชิก

รูปที่ 9

หน้ าจอแบบฟอร์มสาหรับสมาชิ กทาการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ
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3.4 การสมัครสมาชิ ก
ส่วนการสมัครสมาชิกนัน้ จะเปิ ดไว้ใ ห้สาหรับเจ้าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานจังหวัด หรือ เจ้าหน้ าที่ท่ี
เกีย่ วข้องทาการสมัครสมาชิกเท่านัน้ เพื่อให้ผดู้ ูแลระบบตรวจสอบการเป็ นสมาชิกและอนุ ญาตใช้งานใน
ขอบเขตสิทธิของสมาชิก การสมัครสมาชิกทาได้โดยกดลิงค์ “สมัครสมาชิก” ทีห่ น้าจอเข้าสู่ระบบ เมื่อกด
แล้วระบบจะนาเข้าสู่หน้าจอแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 10

หน้ าจอแบบฟอร์มสมัครสมาชิ กของระบบ

เมือ่ ทาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทาการส่งข้อมูลให้แก่
ผู้ดูแลระบบ ซึ่งภายหลังผู้ดูแลระบบได้ทาการตรวจสอบแล้วจะสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้งานระบบใน
สิทธิของสมาชิกได้
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4 หน้ าจอรายชื่อตาราง
จากหน้าจอแรกของระบบ เมือ่ ผูใ้ ช้ทาการเลือกเมนูหลักใดแล้ว ระบบจะนาเข้าสู่หน้าจอรายชื่อตาราง
ซึง่ เป็ นหน้าจอที่แสดงรายชื่อตารางทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในกลุ่มเมนู หลักนัน้ ต่อไปนี้จะอธิบาย องค์ประกอบใน
หน้าจอแสดงรายชื่อตาราง และวิธกี ารเรียกดูตารางข้อมูล
4.1 องค์ประกอบในหน้ าจอแสดงรายชื่อตาราง
หน้าจอแสดงรายชื่อตารางจะมีองค์ประกอบทีส่ าคัญอยู่ 3 ส่วน ดังรูปด้านล่าง

1
2
3

รูปที่ 11

องค์ประกอบในหน้ าจอแสดงรายชื่อตารางข้อมูล

ตาแหน่ งที่ 1 คือ แถบปุ่มส าหรับเลือกดูหน้ าจอ หากต้องการกลับหน้ าจอแรกของระบบ
ให้กดปุม่ “หน้าแรก”
ตาแหน่งที่ 2 คือ แถบปุม่ สาหรับเลือกกลุ่มย่อยของตารางข้อมูล
ตาแหน่งที่ 3 คือ ปุม่ รายชื่อตารางข้อมูล
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4.2 การเรียกดูตารางข้อมูล
ผู้ใช้งานระบบสามารถเรียกดูตารางข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยกดปุ่มชื่อตารางที่ต้องการใน
หน้าจอแสดงรายชื่อตารางระบบจานาผูใ้ ช้เข้าสู่หน้าจอแสดงตารางข้อมูล

รูปที่ 12

ตัวอย่างการกดปุ่ มชื่อตารางข้อมูลเพื่อเข้าสู่หน้ าจอแสดงตารางข้อมูล
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5 หน้ าจอแสดงตารางข้อมูล
จากหน้ า จอแสดงรายชื่อ ตารางข้อ มูล เมื่อ ผู้ใ ช้ท าการเรียกดูต ารางข้อ มูล แล้ว ระบบจะนาเข้า สู่
หน้ าจอแสดงตารางข้อ มูล ซึ่งจะแสดงตารางข้อ มูล พร้อ มกับ กราฟประกอบตารางข้อ มูล ต่ อ ไปนี้จะ
อธิบายถึงวิธกี ารใช้งานส่วนต่างๆของหน้าจอแสดงตารางข้อมูล
5.1 องค์ประกอบในหน้ าจอแสดงตารางข้อมูล
หน้าจอแสดงตารางข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วน ดังรูปด้านล่าง

1

2

3
4
5
6

รูปที่ 13

องค์ประกอบในหน้ าจอแสดงตารางข้อมูล

ตาแหน่ งที่ 1 คือ แถบปุ่มสาหรับเลือกดูหน้าจอ หากต้องการกลับหน้าแรกของระบบให้กดปุ่ม
“หน้าแรก” หากต้องการกลับไปหน้าจอแสดงรายชื่อตารางให้กดปุม่ ชื่อของกลุ่มเมนู
ต าแหน่ ง ที่ 2
รายละเอียดเว็บเซอร์วสิ

คือ ปุ่ ม ส าหรับเรีย กใช้บ ริก ารส่ ง ออกตารางข้อ มูล เป็ น ไฟล์เ อกสาร และ

ตาแหน่งที่ 3 คือ ตัวเลือกควบคุมชุดข้อมูลของตารางข้อมูลทีแ่ สดงผล
ตาแหน่งที่ 4 คือ ตารางข้อมูล
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ตาแหน่งที่ 5 คือ ส่วนควบคุมการแสดงผลกราฟ
ตาแหน่งที่ 6 คือ รูปภาพกราฟ
5.2 การเลือกชุดตารางข้อมูลที่ต้องการ
ตารางข้อมูลทีแ่ สดงผลอยู่บนหน้าจอนัน้ ผูใ้ ช้งานสามารถทีจ่ ะเลือกดู ช่วงเวลา หรือจังหวัดที่
ต้องการได้ ในที่น้ีจะเรียกว่าการเลือกชุดข้อมูล โดยการเลือกชุดข้ อมูลผู้ใช้สามารถทาได้โดยเลือกที่
ตัวเลือกควบคุมชุดข้อมูลของตารางทีด่ า้ นบนของตารางข้อมูล โดยตัวเลือกควบคุมนี้ในระบบปจั จุบนั จะ
มีสงู สุดที่ 4 ขัน้ ตัวเลือก

1

2
3

รูปที่ 14

ตัวอย่างลาดับการเลือกตัวเลือกควบคุมชุดข้อมูลของตารางแสดงผล

จากรูปแสดงตัวอย่างลาดับการเลือกตัวเลือดควบคุมชุดข้อมูล โดยการเลือกจะต้องเริม่ จาก
ตัวเลือกทีอ่ ยูด่ า้ นซ้ายก่อนไปทางขวา แล้วจึงค่อยลงมายังตัวเลือกทีอ่ ยู่ดา้ นล่าง เมื่อผูใ้ ช้ทาการเลือกชุด
ข้อมูลทีต่ อ้ งการแล้วระบบจะเปลีย่ นการแสดงผลตารางข้อมูลทันทีตามทีผ่ ใู้ ช้ได้ทาการเลือกไว้
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5.3 การใช้งานกราฟประกอบตารางข้อมูล
หน้าจอแสดงตารางข้อมูล นอกจากจะมีแค่ตารางข้อมูลแล้ว ยังมีกราฟประกอบตารางข้อมูล
เกือบทุกตารางด้วย โดยกราฟทีแ่ สดงจะสัมพันธ์กบั ข้อมูลทีอ่ ยู่ในตารางซึง่ แสดงผลอยู่ในขณะนัน้ กราฟ
นี้จะมีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลีย่ นรูปแบบตามความต้องการของผูใ้ ช้ ต่อไปนี้จะอธิบายรายละเอียด
ในส่วนของการใช้งานกราฟประกอบตารางข้อมูล
5.3.1 การเพิ่ ม/ลดข้อมูลในกราฟ
กลุ่มข้อมูลที่แสดงในรูปภาพกราฟนัน้ จะนามาจากแถวของตารางข้อมูล โดยเริม่ ต้น
ระบบจะแสดงผลกราฟเบือ้ งต้นตามทีผ่ ู้ดูแลระบบได้ตงั ้ ค่าไว้ แต่ผใู้ ช้สามารถทีจ่ ะทาการเพิม่ แถวข้อมูล
จากตารางแสดงผลลงในรูปภาพกราฟได้ โดยในการเพิม่ ให้กดปุ่ม “เพิม่ กราฟ” ทีด่ า้ นล่างของส่วนการ
ปรับแต่งคุณสมบัตกิ ราฟ จะปรากฏแถวข้อมูลกราฟเพื่อให้ผใู้ ช้ปรับแต่งคุณสมบัตติ ่อ

รูปที่ 15

รูปที่ 16

ตาแหน่ งของปุ่ ม “เพิ่ มกราฟ”

แสดงตัวอย่างเมื่อกดปุ่ ม “เพิ่ มกราฟ” แล้ว
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เมือ่ ทาการเพิม่ แถวข้อมูลแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการเลือกแถวของตารางข้อมูลทีจ่ ะนามา
แสดงบนรูป ภาพกราฟ โดยกดที่ต ัว เลือ กในคอลัมน์ “แถวข้อ มูล ” จะแสดงรายการแถวข้อ มูล ใน
ตารางข้อมูลมาให้ผใู้ ช้เลือก

รูปที่ 17

ตัวอย่างการเลือกตัวเลือก “แถวข้อมูล” ในส่วนการปรับแต่งคุณสมบัติกราฟ

หากผู้ใช้ต้องการเอาแถวข้อมูลออกจากรูปภาพกราฟ ทาได้โดยกดปุ่ม “ลดกราฟ” ที่
ด้านล่างของส่วนการปรับแต่งคุณสมบัตกิ ราฟ ระบบจะนาแถวข้อมูลลาดับล่าสุดออกจากรูปภาพกราฟ

รูปที่ 18

ตาแหน่ งของปุ่ ม “ลดกราฟ”
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5.3.2 การแก้ไขชื่อกากับกราฟ
ชื่อข้อมูลทีแ่ สดงบนรูปภาพกราฟตอนเริม่ ต้นจะนาเอาหัวแถวของตารางข้อมูลมาแสดง
ก่อน ซึง่ บางครัง้ ชื่อทีแ่ สดงในกราฟ อาจมีความยาวมากเกินไป ผูใ้ ช้งานสามารถปรับแก้ได้ โดยพิมพ์ช่อื
ข้อมูลลงไปใหม่ในช่องข้อความคอลัมน์ “ชื่อกากับ” เมื่อการแก้ไขชื่อกากับเรียบร้อยแล้ว ออกจากช่อง
ข้อความ ระบบจะแก้ไขชื่อกากับทีแ่ สดงอยูบ่ นรูปภาพกราฟให้ทนั ที

รูปที่ 19

ตาแหน่ งของช่องข้อความสาหรับแก้ไขชื่อกากับกราฟ

รูปที่ 20

ตัวอย่างการแก้ไขชื่อกากับกราฟ
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5.3.3 การเลือกรูปแบบกราฟ
รูปแบบของกราฟในระบบปจั จุบนั สามารถให้ผู้ใช้เลือกได้สองรูปแบบ คือ แบบแท่ ง
และแบบเส้น การเลือกรูปแบบกราฟทาได้โดยเลือกทีต่ วั เลือกในคอลัมน์ “รูปแบบกราฟ” ในส่วนการ
ปรับแต่งคุณสมบัตกิ ราฟ โดยเมือ่ ผูใ้ ช้เลือกแล้ว ระบบจะเปลีย่ นรูปแบบกราฟให้ทนั ที

รูปที่ 21

รูปที่ 22

ตาแหน่ งของตัวเลือกรูปแบบกราฟ

ตัวอย่างก่อนและหลังการเลือกรูปแบบกราฟเส้น
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5.3.4 การเลือกสีของกราฟ
กราฟประกอบตารางข้อมูล สามารถปรับเปลีย่ นสีให้แตกต่างกันได้ โดยกดทีป่ ุ่มสีทด่ี า้ น
ท้ายของแถวข้อมูลแต่และแถว เมื่อกดปุ่มสีแล้วจะปรากฏแผงสี เพื่อให้ผใู้ ช้เลือกสีทต่ี ้องการสาหรับแถว
ข้อมูลนัน้ โดยเมือ่ ผูใ้ ช้ทาการเลือกสีแล้ว ระบบจะเปลีย่ นสีของกราฟให้ทนั ที

รูปที่ 23

รูปที่ 24

ตาแหน่ งของปุ่ มสีของกราฟ

แผงสีสาหรับเลือกสีของกราฟ
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5.3.5 การนารูปภาพกราฟไปใช้งาน
รูปภาพกราฟทีแ่ สดงอยู่บนหน้าจอ จะมีรปู แบบเป็ นไฟล์ flash (รูปเคลื่อนไหว) ซึง่ ไม่
สามารถคัดลอกไปใช้งานโดยตรงได้ ในการใช้งานแบบไฟล์รูปภาพนัน้ ผู้ใ ช้จะต้องทาการคลิกขวาที่
รูปภาพกราฟบนหน้าจอแสดงผล จากนัน้ เลือกไปทีเ่ มนู “Save Image Locally”

รูปที่ 25

เมนู “Save Image Locally” สาหรับนากราฟไปใช้งานในแบบไฟล์รปู ภาพ

เมือ่ เลือกเมนู “Save Image Locally” แล้ว ระบบจะเปิดหน้าจอใหม่ขน้ึ ซึง่ หน้าจอนัน้ จะ
มีรูปภาพกราฟอยู่ภายในด้ว ย โดยรูปภาพกราฟที่อ ยู่ใ นหน้ าจอใหม่น้ีจะเป็ นไฟล์รูปภาพที่ผู้ใ ช้งาน
สามารถบันทึกลงเครือ่ งเพื่อนาไปใช้งานได้เลย
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5.4 การส่งออกตารางข้อมูล
ตารางข้อมูลที่แสดงอยู่นัน้ ผู้ใช้งานสามารถที่จะส่งออกตารางเป็ นไฟล์เอกสารได้ในรูปแบบที่
สะดวกต่ อการนาไปใช้ ในระบบปจั จุบนั ได้จดั เตรียมรูปแบบไฟล์ท่ผี ู้ใช้ง านสามารถดาวน์ โหลดได้ 2
รูปแบบคือ ไฟล์สเปรดชีท และไฟล์เวิรด์ ในการส่งออกตารางข้อมูลผู้ใช้งานทาได้โดยกดปุ่ม “ส่งออก
ตารางข้อมูล” ทีม่ มุ บนด้านขวาของหน้าจอแสดงตารางข้อมูล

รูปที่ 26

ตาแหน่ งของปุ่ ม “ส่งออกตารางข้อมูล”

เมื่อ กดปุ่ม “ส่ งออกตารางข้อ มูล ” แล้ว ระบบจะเปิ ดหน้ าจอใหม่ข้นึ เป็ นส่ ว นการส่ งออก
ตารางข้อมูล ให้ผใู้ ช้งานเลือกรายชื่อตารางทีต่ อ้ งการส่งออก รายละเอียดขัน้ ตอนการส่งออกตารางข้อมูล
สามารถดูได้ทห่ี วั ข้อส่วนการส่งออกตารางข้อมูล
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5.5 การเรียกดูรายละเอียดการใช้บริ การเว็บเซอร์วิส
ระบบปจั จุบนั ได้จดั เตรียมบริก ารเผยแพร่ข้อ มูล แบบเว็บเซอร์ว ิส กับตารางข้อ มูล เกือ บทุ ก
ตารางภายในระบบ ซึง่ เว็บเซอร์วสิ เป็ นบริการข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ โดยใช้ภาษา XML ในการ
แลกเปลีย่ นระหว่างกัน ในการเรียกดูรายละเอียดบริการเว็บเซอร์วสิ ของแต่ละตารางนัน้ ผูใ้ ช้สามารถทา
ได้โดยกดปุม่ “รายละเอียดเว็บเซอร์วสิ ” ทีม่ มุ บนด้านขวาของหน้าจอข้างปุม่ “ส่งออกตารางข้อมูล”

รูปที่ 27

ตาแหน่ งของปุ่ ม “รายละเอียดเว็บเซอร์วิส”

เมื่อกดปุ่ม “รายละเอียดเว็บเซอร์วสิ ” แล้วระบบจะแสดงรายละเอียด URL (ที่อยู่เว็บเรียก
บริก าร) ส าหรับ เรียกใช้บ ริก ารเว็บ เซอร์ว ิส โดยการใช้งานเว็บเซอร์ว ิส ระบบสารสนเทศทางฝ งั ่
ั ่ ้ให้บริการ โดยผ่าน URL
ผูร้ บั บริการที่มสี ่วนการรับข้อมูล XML จะทาการร้องขอข้อมูลจากระบบฝงผู
ั ่ ร้ บั ข้อมูลก็จะได้ขอ้ มูลในรูปแบบ
ดังกล่าวแล้วใส่การระบุปีขอ้ มูลรวมทัง้ จังหวัดทีต่ ้องการลงไป ระบบฝงผู
ั่
ของภาษา XML ไปทาการประมวลผลต่อในฝงของตน
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รูปที่ 28

รูปที่ 29

ตัวอย่าง URL สาหรับเรียกใช้บริ การเว็บเซอร์วิส

ตัวอย่างของข้อมูลที่ให้บริ การเว็บเซอร์วิสในรูปแบบภาษา XML
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6 ส่วนการส่งออกตารางข้อมูล
ส่วนการส่งออกตารางข้อมูล สามารถเข้าสู่หน้ าจอนี้ได้ผ่านปุ่ม “ส่งออกตารางข้อมูล ” ในหน้าจอ
แสดงตารางข้อ มูล ส่ ว นการส่ ง ออกตารางข้อ มูล นี้ เ ป็ น หน้ า จอหนึ่ ง ส าหรับ ผู้ใ ช้ง านท าการส่ ง ออก
ตารางข้อมูลทีม่ ใี นระบบได้หลายตารางด้วยกันในไฟล์เดียว โดยสามารถเลือกรูปแบบของไฟล์ทต่ี ้องการ
ส่งออกได้ 2 แบบ คือ ไฟล์เวิรด์ และไฟล์สเปรดชีท ต่อไปนี้จะอธิบายถึงองค์ประกอบในหน้าจอ และ
ขัน้ ตอนการใช้งานส่วนการส่งออกตารางข้อมูล
6.1 องค์ประกอบในหน้ าจอส่งออกตารางข้อมูล
หน้ า จอส่ ง ออกตารางข้ อ มู ล จะแบ่ ง ส่ ว นการท างานออกเป็ น ขัน้ ตอน ซึ่ง โดยภาพรวม
องค์ประกอบหลักจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ดังรูป

1

2

รูปที่ 30

องค์ประกอบในหน้ าจอแสดงตารางข้อมูล

ตาแหน่ งที่ 1 คือ แถบปุ่มขัน้ ตอนการส่งออกตารางข้อมูล ซึง่ จะมีอยู่ 3 ขัน้ ตอน สามารถไปยัง
ขัน้ ตอนต่อไป และย้อนกลับมาทีข่ นั ้ ตอนก่อนหน้าได้
ตาแหน่งที่ 2 คือ บริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของแต่ละขัน้ ตอน ซึง่ จะแตกต่างกันตามแต่ละขัน้ ตอน
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6.2 ขัน้ ตอนที่ 1 เลือกชื่อตารางที่ต้องการส่งออก
เริม่ ต้นหน้าจอการส่งออกตารางข้อมูลจะอยู่ทข่ี นั ้ ตอนที่ 1 ปุม่ “ขัน้ ตอนที่ 1 :เลือกชื่อตาราง”
เป็ นขัน้ ตอนเริม่ ต้นที่ผู้ใ ช้งานจะทาการเลือ กรายชื่อ ตารางที่มอี ยู่ใ นระบบเพื่อ ทาการส่ งออก โดยใน
หน้าจอขัน้ ตอนที่ 1 มีองค์ประกอบดังรูปด้านล่างนี้

1

2
1

4
3

รูปที่ 31

องค์ประกอบในหน้ าจอขัน้ ตอนที่ 1 ส่วนการส่งออกตารางข้อมูล

ตาแหน่งที่ 1 คือ ช่องแสดงรายชื่อตารางทีม่ ใี นระบบ แบ่งตามกลุ่มตารางซึง่ เลือกจากตัวเลือก
กลุ่มตารางด้านบน
ตาแหน่งที่ 2 คือ ปุม่ สาหรับเลือกชื่อตารางจากช่องรายชื่อด้านซ้ายไปยังช่องรายชื่อด้านขวา
ตาแหน่งที่ 3 คือ ช่องรายชื่อตารางทีไ่ ด้เลือกไว้จากช่องรายชื่อตารางด้านซ้าย
ตาแหน่งที่ 4 คือ ปุม่ ควบคุมลาดับรายชื่อตารางทีเ่ ลือกไว้ และปุม่ ลบรายชื่อตารางทีเ่ ลือกไว้
การปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนนี้เริม่ จากเลือกรายชื่อตารางทีม่ อี ยูใ่ นระบบจากช่องรายชื่อตารางทีม่ อี ยู่ใน
ระบบด้านซ้าย (ตาแหน่ งที่ 1 จากรูปองค์ประกอบ) โดยเลือกตัวเลือกกลุ่มตารางด้านบนก่อน แล้วเลือก
ชื่อตารางทีต่ อ้ งการทีช่ ่องด้านล่าง
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1.

2.

รูปที่ 32

ตัวอย่างการเลือกชื่อตารางที่ต้องการส่งออกที่ช่องรายชื่อตารางข้อมูลด้านซ้ าย

เมือ่ ได้ช่อื ตารางทีช่ ่องรายชื่อด้านซ้ายแล้วให้กดปุ่มเลือกชื่อตารางทีต่ รงกลางหน้าจอ เป็ นการ
คัดลอกชื่อตารางจากช่องรายชื่อด้านซ้ายไปไว้ท่ชี ่องรายชื่อตารางที่เลือกทางด้านขวา (รายชื่อที่เลือก
ทางช่องด้านขวานี้ส ามารถซ้ากันได้ หากต้อ งการชื่อ ตารางเหมือ นกันแต่ ข้อ มูล คนละชุดกัน เช่น ปี
ต่างกัน จังหวัดต่างกัน เป็นต้น)

รูปที่ 33

แสดงตัวอย่างการกดปุ่ มคัดลอกรายชื่อจากช่องรายชื่อด้านซ้ าย
มาไว้ที่ช่องด้านขวา
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ให้ผู้ใ ช้ทาการเลือกชื่อ ตารางข้อมูลที่ต้อ งการส่ งออกจนครบตามต้อ งการ ขัน้ ตอนต่อ มาจะ
แนะนาการใช้ปมุ่ สาหรับจัดการรายชื่อตารางทีไ่ ด้เลือกมาไว้ทางช่องด้านขวา

รูปที่ 34

รูปที่ 35

ตัวอย่างเมื่อทาการเลือกรายชื่อตารางที่ต้องการส่งออกแล้วหลายตาราง

ปุ่ มสาหรับจัดการรายชื่อตารางข้อมูลที่เลือกไว้ในช่องรายชื่อด้านขวา

จากรูป ปุม่ จัดการรายชื่อทีช่ ่องรายชื่อตารางทีเ่ ลือกไว้ช่องด้านขวาจะประกอบด้วย 3 ปุม่ ดังนี้
ปุม่ ที่ 1 (ปุม่ “ขึน้ ”) คือ ปุม่ เลื่อนชื่อตารางขึน้ สาหรับเลื่อนชื่อของตารางข้อมูลทีต่ ้องการส่งออก
ไปอยูใ่ นลาดับก่อนหน้าปจั จุบนั
ปุม่ ที่ 2 (ปุม่ “ลง”) คือ ปุม่ เลื่อนชื่อตารางลง สาหรับเลื่อนชื่อของตารางข้อมูลทีต่ ้ องการส่งออก
ไปอยูใ่ นลาดับหลังปจั จุบนั
ปุม่ ที่ 3 (ปุม่ “ลบ”) คือ ปุม่ สาหรับลบชื่อตารางข้อมูลทีเ่ ลือกไว้ทง้ิ หากไม่ตอ้ งการ
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รูปที่ 36

แสดงตัวอย่างเมือทาการกดปุ่ ม “ขึ้น” เพื่อเลื่อนชื่อตารางขึ้นไปอยู่
ลาดับก่อนหน้ า

6.3 ขัน้ ตอนที่ 2 ปรับแต่งตารางและกราฟ
เมื่อการเลือกรายชื่อตารางในขัน้ ตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วให้ผใู้ ช้กดปุ่มขัน้ ตอนที่ 2 เพื่อเข้าสู่
กระบวนการปรับแต่งชุดข้อมูลตารางและกราฟประกอบตาราง องค์ประกอบในหน้าจอขัน้ ตอนที่ 2 ดังรูป
ด้านล่างนี้
2

2
1

รูปที่ 37

องค์ประกอบในหน้ าจอขัน้ ตอนที่ 2 ส่วนการส่งออกตารางข้อมูล

ตาแหน่งที่ 1 คือ ช่องรายชื่อตารางทีเ่ ลือกไว้จากขัน้ ตอนที่ 1
ตาแหน่ งที่ 2 คือ พืน้ ทีแ่ สดงผลตารางข้อมูลและกราฟ สาหรับให้ผู้ใช้งานเลือกชุดข้อมูลและ
ปรับแต่งกราฟ
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การปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนนี้ จากรูปที่ช่องรายชื่อตารางทีเ่ ลือกด้านซ้ายมีไว้ให้ผใู้ ช้เลือกชื่อตารางที่
ต้องการเลือกชุดข้อมูลของตาราง และปรับแต่งกราฟ การเลือกชุดข้อมูลและปรับแต่งกราฟจะทาแบบ
เดียวกับการใช้งานในหน้ าจอแสดงผลตารางข้อมูล (ดูรายละเอียดในหัว ข้อ การใช้งานหน้ าจอแสดง
ตารางข้อมูล) โดยในระหว่างการปฏิบตั ขิ นั ้ ตอนที่ 2 นัน้ ผูใ้ ช้สามารถย้อนกลับไปปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนที่ 1 ได้
โดยกดปุม่ ขัน้ ตอนที่ 1 ด้านบน หากต้องการจัดลาดับรายชื่อตารางหรือต้องการเพิม่ รายชื่อตารางอีก
6.4 ขัน้ ตอนที่ 3 เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการส่งออก
เมือ่ ทาการเลือกชุดข้อมูลของตารางและปรับแต่งกราฟครบทุกตารางแล้ว ขัน้ ตอนที่ 3 ซึง่ เป็ น
ขัน้ ตอนสุดท้ายคือการเลือกประเภทไฟล์ทต่ี อ้ งการส่งออก ระบบจัดเตรียมรูปแบบไฟล์ทส่ี ามารถส่งออได้
2 รูปแบบคือ ไฟล์เวิรด์ และไฟล์สเปรดชีท โดยเมื่อกดทีป่ ่มุ รูปภาพไฟล์ทต่ี ้องการแล้ว ระบบจะส่งออก
ไฟล์ประเภทดังกล่าวให้ผใู้ ช้ดาวน์โหลด เป็นอันเสร็จสิน้ กระบวนการส่งออกตารางข้อมูล

3

รูปที่ 38

องค์ประกอบในหน้ าจอขัน้ ตอนที่ 3 ส่วนการส่งออกตารางข้อมูล

