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คำนำ 
 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการ Big Data เพื ่อทำหน้าที่
ขับเคลื่อนให้ จัดทำศูนย์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สมาชิก โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในด้านศูนย์ข้อมูล Big Data ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในรูปแบบ 
Data Centric ให้ครอบคลุมในมิติรายอุตสาหกรรม (Sector-specific), เชิงพื้นที่ (Area-specific) และ เชิง
ประเด็น (Issue-based) รวมทั้ง การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการวิเคราะห์ 
(Data Analytic) และการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Prediction) เพื ่อให้สมาชิก
สามารถนำข้อมูลอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์และวิเคราะห์วางแผนต่อยอดทางธุรกิจ อีกทั้งสนับสนุนการให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐได้ ซึ่งหนึ่งในแผนงานของคณะกรรมการ Big Data คือการจัดทำเว็บไซต์
ที่รวบรวมทข้อมูลเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการรวบรวมลิ้งข้อมูลจากเว็บไซต์ภาครัฐ
มาจัดหมวดหมู่ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย และรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญทางเศรษฐกิจมาแสดงผลใน
รูปแบบ Data Visualization รวมทั้ง การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมาแสดงผลบนเว็บไซต์ ส.อ.ท. 
 การจัดทำเอกสารคู ่มือใช้งานเว็บไซต์ Industry Data Space (iDS) ฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นเพื ่อใช้เป็น
แนวทางในการใช้งานเว็บไซต์ iDS โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการได้รับทราบ และ
เข้าใจขั้นตอนการทำงานของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ได้แนบเอกสารตัวอย่างไว้ในคู่มือฉบับนี้แล้ว ผู้จัดทำ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขั้นตอนรายละเอียดในคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ iDS จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ใช้บริการได้
บ้างไม่มากก็น้อย 

 
คณะอนุกรรมการ Big data  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ Industry Data Space (iDS) 
 

1. วิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Industry Data Space (iDS) 
 การเข้าใช้งานเว็บไซต์ iDS สามารถเข้าใช้งานได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ URL : www.fti.or.th/ids 

2) เข้าผ่านเว็บไซต์ ส.อ.ท. โดยพิมพ์ URL : www.fti.or.th และเลือกแถบเมนูบาร์ด้านบน 

“ข้อมูลอุตสาหกรรม” และคลิกเมนูย่อย “Industry data space (iDS)” เพ่ือเข้าสู่หน้า

เว็บไซต์ iDS  

3) เข้าผ่าน Line OA สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมนู iDS จะอยู่ด้านขวาล่าง 

 
 

2. หน้าแรกของเว็บไซต์ Industry Data Space (iDS) 
 ภายในเว ็บไซต ์ iDS (ร ูปภาพที ่  2) จะประกอบด ้วย 2 เมน ูหล ัก ได ้แก ่  1) เมน ู Web Portal  
2) เมนู Dashboard  
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2.1 เมนู Web Portal  
 เมนูนี้จะรวบรวมลิงค์เว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยการจัด
หมวดหมู่ออกเป็น 9 หมวด ดังนี้ 1) เศรษฐกิจ 2) การเง ินการลงทุน 3) การค้า 4) การผลิต  
5) แรงงาน 6) Logistic 7) พลังงาน 8) สิ่งแวดล้อม 9) อ่ืนๆ ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ 

1) เลือกหมวดข้อมูลที่ต้องการบนหน้าเว็บไซต์  

 
 

  
  ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ (Search) โดยการกรอกข้อความ
หรือคีย์เวิร์ด (Keyword) ในช่อง “ค้นหา” แล้วเลือกปุ่ม “ตกลง” IDS จะแสดงรายการ
ข้อมูลที่มีความเก่ียวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกหมวดข้อมลู  
(1 - 9) 

ช่องค้นหาข้อมูล หลังจากกรอก
ข้อความแล้ว  

เลือกปุ่ม “ตกลง” 
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2) เว็บไซต์ iDS จะแสดงข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับหมวดดังกล่าว หรือที่ค้นหา โดยผู้ใช้งาน
สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการโดยกดคลิกท่ีภาพ  

 
 

3) เมื่อผู้ใช้เลือกข้อมูลที่ต้องการแล้ว iDS จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ Link ไปยังแหล่งข้อมูล
ต่างๆ บนเว็บไซต์ของภาครัฐ โดยผู้ใช้งานเลือกปุ่ม “คลิก” เว็บเบราว์เซอร์จะเปิดหน้า
เว็บไซต์ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือก 

       
 

 
 
 
 

คลิกที่นี้ เพ่ือเปิดหน้าเว็บไซต์

ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือก 

เลือกข้อมูลที่ต้องการ 
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2.2 เมนู Dashboard   
 เมนูนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization แบ่งเป็น Dashboard ข้อมูล
ภาวะเศรษฐกิจ (รายเดือน) ที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ Dashboard ข้อมูล
อุตสาหกรรมจากภาครัฐ เพื่อให้สมาชิกใช้ประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางธุรกิจ/
อุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ รายเดือน 2) ข้อมูลอุตสาหกรรม
จากภาครัฐ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ 

1) เลือกเมนูหมวด Dashboard เพ่ือไปยังหน้ารวม Dashboard 

 
 

2) เลือกข้อมูล Dashboard ที่ต้องการ โดยกดคลิกที่ภาพ และข้อมูล Dashboard จะถูกแสดง
บนหน้าเว็บไซต์ IDS 

      
 

3) ผู ้ใช้งานข้อมูล Dashboard สามารถเลือกการแสดงผลข้อมูลได้ โดยเลือกจากเมนูด้าน
ซ้ายมือเช่น จำแนกข้อมูลเป็นรายปี/เดือน, ขนาดธุรกิจ Micro/S/M/L, กลุ่มธุรกิจและหมวด
ธุรกิจ (TSIC), จำแนกตามพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นต้น  

 

คลิกที่นี ้

เลือก Dashboard  

เลือกการ

แสดงผลข้อมูล 
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2.3 เมนูข้อเสนอแนะในการปรับปรุง iDS 
 ผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง iDS ได้ โดยพิมพ์ข้อความ 
ที่ช่องข้อเสนอแนะในการปรับปรุง iDS ด้านล่าง และเลือก “ส่งข้อมูล” 

 
 
 
  เว็บไซต์ IDS เป็นแบบ Responsive Web ซึ่งสามารถรองรับการแสดงผลได้อย่างครอบคลุม
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 
 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 

พิมพข้อเสนอแนะในช่องนี้  

และเลือก “ส่งข้อมลู” 


