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โครงการจดัทาํระบบฐานข้อมูลผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตรแ์ละโครงการจดัทาํระบบฐานข้อมูลผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบติัราชการแผนปฏิบติัราชการ
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 ระบบ Management Cockpit
ควบคุม และตดัสนิใจวางแผนหรอืดาํเนนิการแกไ้ขสถานการณ์ทางธุรกจิหรอืการดาํเนนิงานขององคก์รไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  ทนัทว่งที

 Excel ตามรปูแบบของหน่วยงานเจา้ของขอ้มลู

(Perspective)

 ขอ้มลูในระบบ Management Cockpit สรปุสถานการณ์ ประกอบดว้ย
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 ระบบ Management Cockpit
 กราฟเส้น เป็นการนําเสนอขอ้มลูสถติติามชว่งเวลาตา่งๆ ในลกัษณะ Historical Data

Zoom in หรอื
Zoom out

 แผนภาพ
ขอ้มลู

 Cockpit จะนําเสนอในลกัษณะแผนภาพ 4 ภาพ  แบ่งเป็น Cockpit ของหน่วยงาน และ Cockpit สว่นตวัของผูใ้ช้ โดย
ในสว่น Cockpit
สามารถกาํหนด Cockpit สว่นตวัของตนเองไดจ้ากเมนู Your Cockpit
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 “ฐานขอ้มลูกระบวนการสนบัสนุน” คลกิเลอืกเมนูยอ่ย “Management
Cockpit”

Management Cockpit :Management Cockpit : การเข้าใช้ระบบการเข้าใช้ระบบ

 “ฐานขอ้มลูกระบวนการสนบัสนุน” คลกิเลอืกเมนูยอ่ย “Management
Cockpit”
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Management Cockpit :Management Cockpit : การเข้าใช้ระบบการเข้าใช้ระบบ

Cockpit

กราฟเส้น
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แผนภาพ



ช่ือกราฟ มิติในการนําเสนอ ความถี่ หนวยนับ
1. นักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาไทย จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมือง รายป คน

2. จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาไทย จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมือง รายเดือน คน

3. จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาไทย จําแนกตามสัญชาติ รายป คน

4. จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาไทย จําแนกตามสัญชาติ รายเดือน คน

กราฟเส้นกราฟเส้น

4. จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาไทย จําแนกตามสัญชาติ รายเดือน คน
5. ดัชนีความเชื่อม่ัน SMEs ภาคบริการ/ ภาคบริการทองเท่ียว รายเดือน ดัชนี

6. ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเท่ียว อุตสาหกรรมทองเท่ียว รายไตรมาส ดัชนี

7. ระยะเวลาพํานักโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวตางชาติ จําแนกตามสัญชาติ รายป วัน

8. รายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ Per Capita Spending จําแนกตามสัญชาติ รายป ดอลลาร/คน/ป

9. รายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ Per Capita Spending จําแนกตามสัญชาติ รายป บาท/คน/ป

10. รายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ Tourism receipts จําแนกตามสัญชาติ รายป ลานดอลลาร

11. รายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ Tourism receipts จําแนกตามสัญชาติ รายป ลานบาท

12. สัดสวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาไทย จําแนกตามสัญชาติ รายป เปอรเซนต 9



 การแสดงกราฟเสน้ ระบบ Management Cockpit

แสดงข้อมลูในรปูแบบกราฟเส้นแสดงข้อมลูในรปูแบบกราฟเส้น (Historical Data)(Historical Data)

เลอืกประเภท
ขอ้มลูหรอืพมิพ์

ตอ้งการคน้หา
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ตอ้งการคน้หา



ตวัอย่างกราฟเส้นตวัอย่างกราฟเส้น

เลอืก Zoom in หรอื
Zoom out ข้อมูลได้
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เลอืก Zoom in หรอื
Zoom out ข้อมูลได้



ช่ือแผนภาพ มิติในการนําเสนอ ความถี่ หนวยนับ
1. จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามสัญชาติ รายป คน

2. จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามสัญชาติ รายเดือน คน

3. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีอัตราการหดตัวสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามสัญชาติ รายป เปอรเซนต

จําแนกตามสัญชาติ รายเดือน เปอรเซนต

แผนภาพแผนภาพ

4. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีอัตราการหดตัวสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามสัญชาติ รายเดือน เปอรเซนต
5. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามสัญชาติ รายป เปอรเซนต

6. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามสัญชาติ รายเดือน เปอรเซนต

7. สัดสวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จําแนกตามภูมิภาค รายป สัดสวน

8. สัดสวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จําแนกตามภูมิภาค รายเดือน สัดสวน

9. จํานวนนักทองเท่ียว จําแนกตามภูมิภาค รายป คน

10. จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมือง รายป คน

11. จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมือง รายเดือน คน

12. จํานวนนักทองเท่ียว จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมือง รายป คน 12



ช่ือแผนภาพ มิติในการนําเสนอ ความถี่ หนวยนับ
13. จํานวนนักทองเท่ียว จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมือง รายเดือน คน

14. รายไดจากนักทองเท่ียว จําแนกตามภูมิภาค รายป ลานบาท

15. อัตราการเปลี่ยนแปลงรายไดจากนักทองเท่ียว จําแนกตามภูมิภาค รายป เปอรเซนต

จําแนกตามภูมิภาค รายป บาท/คน/วัน

แผนภาพแผนภาพ

16. คาใชจายตอหัวของนักทองเท่ียว จําแนกตามภูมิภาค รายป บาท/คน/วัน
17. อัตราการเปลี่ยนแปลงคาใชจายตอหัวของนักทองเท่ียว จําแนกตามภูมิภาค รายป เปอรเซนต

18. ระยะเวลาพํานักโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวตางชาติ จําแนกตามภูมิภาค รายป วัน

19. รายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามภูมิภาค รายป ลานบาท

20. คาใชจายตอหัวของนักทองเท่ียวตางชาติสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามภูมิภาค รายป บาท/คน/วัน

21. ระยะเวลาพํานักโดยเฉลี่ยของนักทองเท่ียวตางชาติสูงสุด 10 อันดับแรก จําแนกตามภูมิภาค รายป วัน

22. ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเท่ียว อุตสาหกรรมทองเท่ียว รายไตรมาส ดัชนี

23. ดัชนีความเชื่อม่ัน SMEs ภาคบริการ/ ภาคทองเท่ียว รายเดือน ดัชนี
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ตวัอย่างแผนภาพตวัอย่างแผนภาพ
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 Cockpit
๑ – ๔ ทลีะชอ่ง  โดยกาํหนด


 Dropped Down Menu

(Min) คา่เฝ้าระวงั (Alert) คา่เป้าหมาย (Target) คา่สงูสดุ
(Max)
 คา่ Min ถงึ Alert เป็นสแีดง
 คา่ Alert ถงึ Target เป็นสเีหลอืง
 คา่ Target ถงึ Max เป็นสเีขยีว
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15



การกาํหนดแผนภาพในการกาํหนดแผนภาพใน CockpitCockpit

เลอืกประเภท Cockpit
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กําหนดประเภทกราฟ/

แต่ละชอ่ง



ตวัอย่างตวัอย่าง CockpitCockpit
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