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บทที่ 1  

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนหนวยงานที่เปนเสมือนคลังสมอง (Think Tank) ของ

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ในการชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสูความยั่งยืน จึงมีภารกิจ

สำคัญในการจัดทำ/ผลักดันขอเสนอแนะ นโยบาย แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมสูการเติบโตอยาง

ยั่งยืน และการจัดทำระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมท่ี

ทันสมัยเชื่อถ ือได  แต ป จจ ุบ ันอุตสาหกรรมอยู  ในสถานการณท ี ่ เต ็มไปดวยความไมแน นอนและมี 

การเปล ี ่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา ทั ้งในประเทศ และตางประเทศที ่ม ีผลกระทบตอการแขงขันของ

ภาคอุตสาหกรรม เชน พฤติกรรมผูบริโภค เทคโนโลยีใหม ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว (Disruptive Technologies) 

ทำใหการกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมจำเปนอยางยิ่งที่จะตองรูเทาทันกับสถานการณหรือปจจัย

ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอยางรอบดานมากขึ ้นทั ้งในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทำใหการติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณตาง ๆ 

สามารถทำไดแบบ Real Time ทุกที่ทุกเวลาและเชื่อมตอกันเปนเครือขายที่ใหญมาก ซึ่งรวมกันเปนขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) โดยจะเปนขอมูลท่ีมีประโยชนอยางมากในการดำเนินงานและการวิเคราะหสถานการณ 

ดังนั้น กระบวนการติดตามสถานการณอุตสาหกรรมและการจัดทำนโยบายจึงตองปรับเปลี่ยนใหทันและมีการ

นำเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการเสริมศักยภาพการทำงานรวมถึงการใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยูจากระบบ

การบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงเห็นถึงความจำเปนในการพัฒนาระบบ 

การจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม โดยไดเริ่มมี

การดำเนินการมาตั้งแตป 2562 ซ่ึงมี 4 งานหลัก คือ 1) การพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมศักยภาพ (S curve) 

2) การพัฒนาแบบจำลอง Data Analytics ในการคาดการณภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจำนวน 46 ผลิตภัณฑ 

3) การพัฒนาระบบงานดานการสำรวจขอมูลจากผูประกอบการ (Data Survey) ผานแบบฟอรมเดียวกัน

เรียกวา Single Form ของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ซึ่งเปนระบบงานหนึ่งที ่สำคัญในการบูรณาการ

ฐานขอมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม (I-industry) และ 4) การพัฒนาเจาหนาที่ สศอ. ใหมีความรูความเขาใจ

และมีทักษะดานการพัฒนาระบบ Big Data ในระดับข้ันตน (Beginner)                

การดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเปนการพัฒนาและตอยอดการทำงาน  

ในการพัฒนาไปสู การใชระบบดิจ ิท ัลมากขึ ้น คือ 1) การพัฒนา Single Form ของอก. (ระยะที ่ 2)  

2) การพัฒนาระบบการรายงานผล (Digital-Report) ใหกับผูประกอบการที่ใชในการประเมินตนเอง รวมถึง

การรายงานผลสำหรับผูบริหารและหนวยงานภายใน อก. 3) การพัฒนาระบบงานภายในองคกรใหเปนดิจิทัล 
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เพื่อใหมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น และ 4) การพัฒนาเจาหนาที่ สศอ. หรือ

หนวยงานภายใน อก. ใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะการใชงานระบบ Big Data 
 

1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาระบบ Big data ของภาคอุตสาหกรรม ในการยกระดับขีดความสามารถใน 

การแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 

2. เพ ื ่อให สามารถต ิดตาม คาดการณความเคล ื ่อนไหว และเผยแพรข อม ูลป จจัย

สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการแขงขันอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอสถานการณ 

3. เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการเชื่อมโยงตาง ๆ มาทำการปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมสำหรับ

การวิเคราะหประมวลผลเพ่ือติดตามนโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 

4. เพื่อพัฒนาเจาหนาที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและหนวยงานภายใน อก. มีความรู

ทักษะดานการใชงานระบบ Big Data 

 

1.3 กลุมเปาหมาย 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ผูประกอบการอุตสาหกรรม หนวยงานวิจัย สถาบันการศึกษา 

 

1.4 เปาหมายของโครงการ/ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 

ระบบ Big Data ของภาคอุตสาหกรรม 1 ระบบ 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ 

- มีระบบ Big data ของภาคอุตสาหกรรมในการเปนศูนยขอมูลการยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคอุตสาหกรรม 

- มีขอมูลสารสนเทศเชิงลึกและครอบคลุมปจจัยที่สงตอการแขงขันของอุตสาหกรรมอยางรอบดาน

เพ่ือใชในการกำหนดนโยบายของผูบริหารและผูประกอบการ 

- มีระบบ Big Data เพ่ือจัดเก็บและประมวลผลขอมูลการใชงานภายใน สศอ. หรือหนวยงานใน อก. 

- มีเจาหนาท่ีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและหนวยงานภายใน อก. ท่ีมีความรูทักษะดานการใช

งานระบบ Big Data 
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1.5 วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 

  การดำเนินงานภายใตการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญเพ่ือ

ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม

ดังนี้ 

1.5.1 ศึกษาและออกแบบการนำเขาขอมูลตามแบบฟอรม Single Form ทั้งแบบรายเดือน

และรายปจากผูประกอบการ และกระบวนการทำงานของบุคลากรใน อก.   

1.5.2 พัฒนาระบบการนำเขาขอมูลตามแบบฟอรม Single Form ทั้งแบบรายเดือนและ 

รายปสำหรับผูประกอบการ และบุคลากรใน อก. ใหอยูในรูปแบบของการใชงานท่ีงาย และสะดวกมากยิ่งข้ึน   

1.5.3 ติดตั้งและประเมินผลการทำงานระบบการนำขอมูลตามแบบฟอรม Single Form  

1.5.4 พัฒนาระบบการเชื่อมตอระบบ i-industry หรือระบบหนวยงานภายใน อก. เพ่ือรับสง

ขอมูลระหวางกันใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.5.5 ศึกษาและออกแบบรูปแบบรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหกับ

ผูประกอบการ ผูบริหาร และหนวยงานภายใน อก. เชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เปนตน  

1.5.6 พัฒนาระบบการวิเคราะหประมวลผลขอมูลในขอ 1.5.5 ใหอยูในรูปแบบรายงาน

อิเล็กทรอนิกส (Digital Report)  

1.5.7 พัฒนาระบบเชื่อมโยงการใหสิทธิประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับผูประกอบการ

ท่ีเขารวมใหขอมูลตามแบบ Single Form อยางตอเนื่อง 

1.5.8 พัฒนาเจาหนาที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและหนวยงานภายใน อก. ใหมี

ความรูทักษะดานการใชระบบ Big Data โดยแบงออกเปน 

            - การอบรมสำหร ับผู ใช งานทั ่วไป โดยการจ ัดอบรมภายในสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม  เพ่ืออธิบายการใชงานระบบแกผูใชงานจำนวน 15 คน จำนวน 5 ครั้ง  

     - การอบรมสำหรับผูดูแลระบบ โดยการจัดอบรมกลุมยอยภายในสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม   เพ่ืออธิบายการใชงานระบบแกผูดูแลระบบภายใน จำนวน 5 คน จำนวน 1 ครั้ง  

1.5.9 จัดสัมมนาชี้แจงและเผยแพรประชาสัมพันธงานภายใตโครงการใหเปนที่รูจัก เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดแกกลุมเปาหมายและผูสนใจ จำนวน 1 ครั้ง ในกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนผูเขารวม

สัมมนา 120 คน เปนไปตามขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา (TOR) และเพิ่มเติมกิจกรรมการจัดสัมมนาใน

ตางจังหวัดโดยมีผูเขารวมสัมมนาจำนวน 120 คน ตามความเหมาะสม  
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1.6 ตัวช้ีวัดกิจกรรม  

- มีระบบการนำเขาขอมูล Single Form ทั้งแบบรายเดือนและรายปที่เชื ่อมตอกับระบบ  

i-industry หรือระบบของหนวยงานภายใน อก. เพ่ือติดตามสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

- มีการแสดงผลรายงานในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส (Digital Report) ในการวิเคราะห

สถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/การประเมินตนเองใหกับผูประกอบการ รายงานผลสถานการณเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสำหรับผูบริหาร และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เปนตน 

- มีระบบเชื่อมโยงการใหสิทธิประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูประกอบการที่เขารวม

ใหขอมูลตามแบบ Single Form อยางตอเนื่อง 

- มีเจาหนาที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือหนวยงานภายใน อก. มีความรูทักษะดาน

การใชระบบ Big Data 
 



บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
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บทที่  2  

ทบทวนวรรณกรรม 

การดำเนินงานภายใตโครงการเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนสำคัญ ดังน้ัน เพื่อใหการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ จึงไดดำเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

2.1 หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวยข ั ้นตอนในการปฏิบ ัติงานหลายขั ้นตอนเพื ่อให 

การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุลวงตามระยะเวลาที่กำหนด จึงมีการกำหนดขั้นตอน 

การปฏิบัติงานเปนลำดับที่ชัดเจน ต้ังแตเร่ิมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการเรียกวา วงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งเปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมอยางเปนลำดับขั้นในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดลำดับขั้นดังน้ี  

1) การวิเคราะหปญหาและความตองการ (Problem Analysis and Requirement Analysis) 

            เปนการแยกแยะรายละเอียดของปญหาและความตองการออกเปนสวนย อยๆ ใหครอบคลุม 

การทำงานของโปรแกรมที่ตองการเขียนทั้งหมด เพื่อใหเห็นถึงองคประกอบ ความสัมพันธ ความตองการ และ

แนวทางการแกปญหาที่ถูกตองอยางครบถวน 

2) การกำหนดคุณสมบัติของโปรแกรม (Specification) 

เปนการกำหนดคุณสมบัติตางๆ ที่จะใชในการพัฒนาโปรแกรม อาทิ ภาษาที่ใชในการเขียนระบบ

ฐานขอมูลที่รองรับตามระบบปฏิบัติการของเคร่ืองเซิรฟเวอร (Server) และตามความเหมาะสมของการใชงาน 

3) การออกแบบ (Design) 

            เปนการออกแบบวิธีการแกปญหา โดยการกำหนดขั้นตอน ทิศทาง รูปแบบการทำงานของโปรแกรม 

ผลลัพธของโปรแกรม วิธีการประมวลผลและสูตรสมการตางๆ การนำเขาขอมูล การกำหนดตัวแปรให

สอดคลองกับขอมูล ตลอดจนการเลือกใชโปรแกรมภาษา เพื่อใหการทำงานของระบบสารสนเทศที่จะทำ 

การพฒันาเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การออกแบบสามารถทำไดหลายวิธีแตวิธีที่ได รับ

ความนิยมไดแก การเขียนขั้นตอนวิธี (Algorithms) การเขียนผังงาน (Flowcharts) และการเขียนรหัสลำลอง 

(Pseudo Code)  

4) การเขียนรหัสโปรแกรม (Coding) 

            เปนการเขยีนรหัสโปรแกรมลงในโปรแกรมภาษาที่เลือกไว ตามวิธีการที่ไดออกแบบไวแลว โดยใช

คอมพิวเตอรที่ทำการติดต้ังโปรแกรมภาษาเอาไวพรอมที่จะทำการลงรหัสโปรแกรมและทดสอบความถูกตอง

ของโปรแกรม 
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5) การคอมไพล (Compilation) 

เปนการแปลงรหัสโปรแกรม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที ่ทำหนาแปลงชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร

หน่ึงไปเปนชุดคำสั่งที่มีความหมายเดียวกันในภาษาคอมพิวเตอรอ่ืน เพื่อใหไดผลลัพธที่ออกมาในขั้นสุดทาย

เปนไฟลที่ผูใชงานทั่วไปสามารถใชงานไดสะดวก 

6) การทดสอบการทำงานของโปรแกรม (Testing) 

            เป นการทดสอบผลการทำงานของโปรแกรมวาม ีความถูกต องและมีประสิทธ ิภาพหร ื อไม   

การทดสอบทำไดโดยการปอนคาตางๆ ตามที่โปรแกรมกำหนด แลวสังเกตผลลัพธที ่ได หากพบวาผลลพัธ 

ไมถูกตองจะตองยอนกลับไปแกไขรหัสโปรแกรม หากพบวาไมมีประสิทธิภาพ เชน โปรแกรมทำงานชา 

โปรแกรมไมครอบคลุมความตองการก็อาจยอนกลับไปแกไขรหัสโปรแกรมหรือออกแบบวิธีการแกปญหาใหม 

สำหรับการทดสอบน้ันจะตองปอนทั้งขอมูลดานบวก (ขอมูลที่โปรแกรมตองการ) และขอมูลดานลบ (ขอมูลที่

โปรแกรมไมตองการ) 

7) การจัดทำเอกสาร (Documentation) 

 เปนการจัดทำคูมือการออกแบบและการใชงานสำหรับผูใชงานทั่วไปและผูดูแลระบบ เชน System 

Manual, Data Dictionary และ ER Diagram ของระบบ รวมทั ้ง คู ม ือการใช งานเพื่อให ผ ู ใช งานเข าใจ

วิธีการใชและการทำงานของระบบ 

     8) การใชงานจริง (Implementation) 

เปนขั้นตอนของการใชงานระบบสารสนเทศที่ไดพัฒนาขึ้น โดยการนำเอาระบบที่พัฒนาสมบูรณไป

ติดต้ังทำการทดสอบระบบ รวมทั้งฝกฝนใหผูใชระบบสามารถปฏิบัติงานโดยใชระบบใหมน้ีได 

9) การบำรุงรักษา (Maintenance) 

เปนขั้นตอนในการบำรุงรักษาระบบ โดยตรวจสอบหรือควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอรและ

แกไขระบบเมื่อตองการ 

 โดยทั่วไป บางขั้นตอนสามารถดำเนินการรวมกันได โดยสามารถแสดงขั้นตอนหลักๆ ในรูปแบบของ 

Waterfall Model ดังแสดงในรูปที่ 2.1  
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รูปท่ี 2.1  Waterfall Model 

2.2 หลักการออกแบบฐานขอมูล 

การออกแบบฐานขอม ูล หมายถึง การกำหนดโครงสราง การจัดเก็บข อม ูล เช น เขตขอมูล 

ที่ประกอบกันขึ้นเปนระเบียนขอมูล ประเภทของขอมูล ขนาดของขอมูล จำนวนพื้นที่สำหรับจัดเก็บ วิธีการ

จัดเก็บ (storage) และการเข าถ ึงข อม ูล (access method) ทั ้งในแฟมขอมูลและฐานขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ฐานขอมูลเปนสวนที่สำคัญสำหรับระบบงานสารสนเทศเนื่องจากใชเก็บขอมูลนำเขาตางๆ  

ดังน้ันขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูลจึงเปรียบเทียบกับสถาปตยกรรมฐานขอมูลซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

สถาปตยกรรมฐานขอมูล  การออกแบบฐานขอมูล 

1. ระดับภายนอก (external level) 1. ระดับแนวคิด (conceptual design) 

2. ระดับแนวคิด (conceptual level) 2. ระดับตรรกะ (logical design) 

3. ระดับใน (internal level) 3. ระดับกายภาพ (physical design) 

การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด จะดำเนินในขั้นตอนการวิเคราะหระบบ โดยใชแผนภาพ

กระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) ในการแสดงแบบจำลองกระบวนการ และแผนภาพความสัมพันธ

ระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram: ERD) ในการแสดงใหเห็นวาขอมูลเหลาน้ันมีความสัมพันธกัน

อยางไร โดยในขั้นตอนการวิเคราะหระบบจะยังไมไดคำนึงถึงความซ้ำซอนของขอมูล 
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การออกแบบฐานขอมูลในระดับตรรกะ คือการกำหนดโครงสรางไฟลและฐานขอมูล โดยการนำ 

แผนภาพความสัมพันธของขอมูล หรือ ERD มาปรับปรุงดวยการทำใหฐานขอมูลน้ันมีฐานเดียวกันที่ เ รียกวา 

Normalization ซึ่งในระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะเปนการสรางความสัมพันธของขอมูลตางๆ เพื่อนำไปเปน

ฐานขอมูลตอไป 

การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ เปนการนำความสัมพันธของขอมูล (Relation) ที่ไดจาก

ระดับตรรกะมาแปลงใหอยูในรูปของตาราง (Table) ประเภทของคีย (Key) รวมถึงการกำหนดวิธีการรักษา

ความปลอดภัย จากการออกแบบฐานขอมูลทั้ง 3 ระดับ จะสามารถสรุปเปนขั้นตอนการออกแบบไดดังแสดง

ในรูปที่ 2.2 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 แผนภาพสรุปข้ันตอนการออกแบบฐานขอมูล 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม               รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   2-5 

2.3  การออกแบบและเคร่ืองมือในการออกแบบฐานขอมูล 

เคร่ืองมือสำหรับการออกแบบฐานขอมูลที่นิยมอยางแพรหลาย คือ ER Model (Entity Relationship 

Model) เปนแบบจำลองขอมูลซึ่งแสดงถึงโครงสรางของฐานขอมูล โดยจะสรางเปนแผนภาพความสัมพันธ

ระหวางขอมูลในฐานขอมูล ซึ่งมีองคประกอบ ไดแก เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวท (Attribute) และตอง 

นำมาปรับปรุงใหเปนฐานเดียวกัน (Normalization) เพื่อความถูกตองของขอมูลเมื่อมีการปรับขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

 2.3.1 แบบจำลองขอมูล ER (Entity Relationship Diagram Model) 

 ระบบฐานขอมูลที ่ใช ก ันอยูในปจจุบัน คือ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (relational database) และ

ฐานขอมูลเชิงว ัตถุ (object-oriented database) และแบบผสมของฐานขอมูลเช ิงวัตถุและเช ิงสัมพันธ 

(hybrid object-relational DBMS) โดยการออกแบบฐานขอมูลเชิงส ัมพันธนั ้นจะเกี ่ยวข องกับเอนทิตี 

(entity) แอททริบิวท (attribute) และความสัมพันธของเอนทิตี (entity relationships)   

  การออกแบบฐานขอมูลโดย ER Model นั้นจะเปนการสรางแผนภาพความสัมพันธของขอมูล หรือ 

ERD (Entity Relationship Diagram) ซ ึ ่ งจะแสดงให  เห ็นการออกแบบฐานข อม ู ลในระด ับแ นว คิ ด 

(conceptual design) คือ เอนทิตี แอททริบิวท และความสัมพันธของขอมูลเหลาน้ัน  

ERD เปนเคร่ืองมือแบบจำลองขอมูล ซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่สำคัญ ไดแก เอนทิตี (Entity),  

แอททริบิวท (Attribute) และ ความสัมพันธ (Relationship)  

1. Entity แบงออกเปน 

1.1 regular entity คือ เอนทิตีที่มีคุณสมบัติเฉพาะ (Identity) สามารถเกิดขึ้นไดดวยตัวเอง และ

การคงอยูของ regular entity จะไมขึ้นกับเอนทิตีอ่ืน ๆ โดยมีสัญลักษณะดังน้ี 

1.2 weak entity คือ เอนทิต้ีที่ไมสามารถเกิดขึ้นไดตามลำพัง มีคุณสมบัติขึ้นอยูกับเอนทิตีอ่ืนและ

ตองอาศัยคุณสมบัติของ regular entity มาประกอบ เชน สินคา ก ถูกสั่งซื้อไดหลายใบสั่งดังน้ันจึงตองระบุเลขที่

ใบสั่งประกอบกับ สินคา ก ซึ่ง weak entity มีสัญลักษณดังน้ี  

2. Attribute แบงออกเปน   

2.1 simple attribute เปนแอททริบิวทแบบงายมีเพียงองคประกอบเดียวหรือขอมูลเดียว ซึ่ง

ภายในแอททริบ ิวทจะไม สามารถแบงยอยได เช น ทะเบียนโรงงาน (“factoryCode”) ผู ควบคุมโรงงาน 

(“intendantCode”) เปนตน 

2.2 composite attribute คือ แอททริบิวทที ่มีองคประกอบหรือขอมูลหลายขอมูลและสามารถ

แบงยอยได เชน ที่อยูของผูควบคุมโรงงาน (“IntendantAddress”) จะประกอบดวย บานเลขที่ (“Address_no”) 

ซอย (“Address_Soi”) ถนน (“Address_Road”) และจังหวัด (“Address_District”) เปนตน 
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2.3 key attribute เปนแอททริบิวทที ่บอกเอกลักษณหรือลักษณะเฉพาะ (identify) ของเอนทิตี 

น้ัน ๆ โดยจะมีคาของขอมูลไมซ้ำกัน เชน ทะเบียนโรงงาน ซึ่งใชระบุความแตกตางของแตละโรงงาน โดยสามารถ

แบง key attribute ออกเปน 

• candidate keys คือ แอททริบิวทที่สามารถเปนคียได อาจใชไดมากกวา 1 แอททริบิวท 

• primary keys คือ candidate key ที่ใชเปนคียหลัก 

• foreign keys คือ คาที่สามารถระบุคาของ primary key ของอีกเอนทิตีหน่ึง 

2.4 single–valued attribute คือ แอททริบิวทที่มีคาขอมูลที่เก็บเพียงคาเดียว เชน เอนทิตี “เพศ” 

จะมีการเก็บคาขอมูลเพียงคาเดียว คือ หญิง หรือ ชาย  

2.5 multi–valued attribute คือ แอททริบิวทที่สามารถมีไดหลายคาขอมูล เชน วุฒิการศึกษาของ

ผูควบคุมโรงงานซึ่งมีไดหลายระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปนตน 

2.6 derived attribute คือ แอททริบิวทที ่ไมไดเก็บอยูในฐานขอมูลคา แตไดจากการประยุกต 

หรือนำคาของแอททร ิบ ิวทอ ื ่นมาคำนวณ เช น จำนวนวันหมดอาย ุของใบทะเบียนผู ควบคุมโรงง าน 

(“IntendantExpire”)  

 

 

3. Relationship คือ ความสัมพันธระหวางเอนทิตี หรือความสัมพันธระหวางขอมูลที่มีการเชื่อมโยง

ขอมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งเอนทิตีที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจะถูกเรียกวา participants  

งานที่ถูกแจกจายจากหัวหนางานเจาหนาที่ ตรวจสอบความถูกตอง

บันทึกขอมูลการตรวจสอบ
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3.1 ประเภทของความสัมพันธ  

1) one–to–one relationship หรือความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง เปนการแสดงความสัมพันธ

ของเอนทิตีหรือขอมูลหน่ึงกับอีกเอนทิตีหรือขอมูลหน่ึง ซึ่งเอนทิต้ีที่หน่ึงจะมีความสัมพันธกับเอนทิตีที่สองเทาน้ัน 

โดยจะไมมีความสัมพันธกับเอนทิตี ้อื ่น เชน ขอมูลผูควบคุมประเภทบุคคล 1 คน จะมี User Login ไดเพียง 1 

User 

 

User Loginผูควบคุม มี User Login
1 1

 

2) one-to–many relationship หรือความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุ ม เป นความสัมพันธของ 

เอนทิตีหน่ึงกับเอนทิตีหน่ึงที่มีไดมากกวา 1 คา เชน ในโรงงานหน่ึงมีผูควบคุมไดหลายคน (1,n)      

 

ผูปฏิบติงานโรงงาน มี
1 M

 
 

3) many-to-many relationship เป นความสัมพันธ แบบรายการระหวางสองเอนทิตี เชน  

ใน โรงงานหน่ึงมีผูควบคุมไดหลายคน และผูควบคุมคนหน่ึงสามารถเปนผูควบคุมใหกับที่ปรึกษาไดมากกวา 1 แหง 

 

ที่ปรึกษาโรงงาน มีผูควบคุม
M N

 

3.2 ระดับความสัมพันธ (Degree of relationship) 

1) unary/ recursive relationship เปนระดับความสัมพันธระหวางเอนทิตีชนิดเดียวกัน 

 

ผูควบคุม Is Register

1

1

ความสัมพันธแบบ 1-to-1

ผูควบคุมลงทะเบียนได 1 ครั้ง

โรงงาน ผูปฏิบัติงาน

M

1

ความสัมพันธแบบ 1-to-m

1 โรงงานมีผูควบคุมไดมากกวา 1คน
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2) binary relationship หรือความสัมพันธระหวาง 2 เอนทิตีที่ตางประเภทกัน 

 

ลงทะเบียนผูควบคุม Is assigned
1 1

ผูปฏิบัติงานโรงงาน contains
1 m

1-to-1

1-to-m

บริษัทที่ปรึกษาผูควบคุม Register for
m n

m-to-n

 
 

3) ternary relationship เปนความสัมพันธที่มีเอนทิตีเกี่ยวของมากกวา 2 เอนทิตี 

หัวหนางานเจาหนาที่ รับงาน
m m

ตรวจสอบ

m

 
 

3.3 การกำหนดจำนวนความสัมพันธ (Cardinalities of relationship) 

คือ การกำหนดจำนวนสมาชิกที่เปนไปไดในเอนทิตีหน่ึงที่มีความสัมพันธกับสมาชิกของอีกเอนทิตี

หน่ึง โดย Mapping cardinalities หรือ การกำหนดจำนวนสมาชิก สามารถแบงออกเปน 

1) minimum cardinality จำนวนสมาชิกที่นอยที่สุดของความสัมพันธ   

Save as
Movie

participant
Video tape 0

(1,n) (0,1)

 

       จากแผนภาพ video tape 0 คือ optional participant ซึ่งไมจำเปนตองบันทึกภาพยนตร 

Save as
Movie

participant
Video tape 1

(1,n) (1,1)

 

จากแผนภาพ video tape 1 คือ mandatory participant ตองบันทึกอยางนอย 1 มวน 
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2) maximum cardinality จำนวนสมาชิกที่มีไดมากที่สุดของความสัมพันธ 

Save asMovie Video tabe
(1,50) (0,1)

 

จากแผนภาพ video tape 0 ไมบันทึกก็ได  

                                 1 หากบันทึกตองไมเกิน 50 มวน 

3.4 ความสัมพันธแบบเกี่ยวเน่ือง (Associative Entity) คือ ความสัมพันธระหวางเอนทิตีแบบ M-to-M 

1) ในกรณี M-to-M ความสัมพันธระหวางเอนทิตีจะทำใหเกิดเอนทิตีใหมขึ้นมา 

2) ตองมี primary key ของเอนทิตีใหมดวย ซึ่งมาจาก ทั้ง 2 เอนทิตี จากแผนภาพตัวอยาง คือ 

“employee_ID” และ “course_ID” 

  

Certificatesemployee course
M M

Date - completed

 

3.5 การจัดลำดับความสัมพันธ  (Generalization Hierarchy) 

สมาชิกในเอนทิตีสามารถแยกยอยออกเปนกลุมไดจากกลุมเดิมซึ่งเรียกวา “supertype entity” 

สำหรับกลุมที่แยกออกไปเรียกวา “subtype entity” 

 

 

     

 

 

 

     

 

                                                                 

Emp_ID 

employee 

Military Status Sex 

Supertype 

Female 

Emp_ID 

Sex 

Emp_ID 

Military Status 

 

male Sex 

Subtype 
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2.3.2 การทำขอมูลใหเปนฐานเดียวกัน (Normalization) 

           ขอมูลที่ไดจากตัวแบบจำลองขอมูล ERD จะนำมากำหนดเปนตารางความสัมพันธ (relational 

table) หรือเรียกวา รีเลชัน และทำการปรับขอมูลใหเปนฐานเดียวกัน หรือนอรมัลไลเซชัน (Normalization) 

โดยหลักการในการปรับขอมูลใหเปนฐานเดียวกัน คือ การขจัดความสัมพันธซ้ำซอนของขอมูลจากแบบกลุมให

อยูในแบบเด่ียวใหมากที่สุด    

  การนอรมัลไลเซชันเปนกระบวนการนำรีเลชันมาแตกใหอยูในรูปแบบฐานเดียวกันที่เหมาะสม 

(normal form) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

              1.  ลดความซ้ำซอนของขอมูล เมื่อลดความซ้ำซอนก็ทำใหลดเน้ือที่ในการจัดเก็บขอมูล 

              2.  ลดปญหาความไมถูกตองของขอมูล เมื่อขอมูลไมเกิดความซ้ำซอนทำใหการปรับปรุงขอมูล

สามารถทำไดจากแหลงขอมูลเพียงแหลงเดียว ซึ่งจะชวยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการปรับปรุงขอมูล 

(update anomalies) ไดแก ข อผ ิดพลาดจากการเพิ่มเติมขอมูล (insertion anomalies) การลบขอมูล 

(deletion anomalies) และการปรับแกขอมูล (modification anomalies) 

 การนอรมัลไลเซชันมีไดถึง 5 ระดับ แตในการออกแบบโดยปกติระดับที่ 3 ก็จัดวาเพียงพอแลวโดยมี

ระดับตางๆ ดังตอไปน้ี 

1.    1NF การกำจัดกลุมของขอมูลที่มีความซ้ำซอน (repeating group) 

2. 2NF การกำจัดการขึ้นตอกันบางสวน (part key dependency/partial dependency)   

3. 3NF การกำจัด transitive dependency 

สำหรับขั้นที่ 4  และ 5 เปนนอรมัลไลเซชันแบบ Boyce-Codd Normal Form (BCNF)  

โดยในการออกแบบตารางขอมูล จะตองทำการออกแบบไลไปตามระดับตางๆ ดังแสดงในแผนภาพ

อยางงายดานลาง โดยไมแสดงตัวอยางการแปลงตารางขอมูลและแสดงขั้นตอนถึงเพียงระดับที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน 

unnormalized 

      1NF 

      2NF 

3NF 

กำจัด  repeating  group 

กำจัด  part key / partial dependency 

กำจัด transitive  dependency 
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2.4 เทคโนโลยี Big Data 

Big Data คือ ขอมูลจำนวนมากมหาศาลของทุกเรื ่อง ทุกแงมุม ทุกรูปแบบซึ่งอาจเปนขอม ูลที่มี

โครงสรางชัดเจน (Structured Data) เชน ขอมูลที่เก็บอยูในตารางขอมูลตาง ๆ หรืออาจเปนขอมูลกึ่งมี

โครงสราง (Semi-Structured Data)  เช น ล ็อกไฟล (Log files) หรือแมกระทั ่งขอมูลที่ไมมีโครงสราง 

(Unstructured Data) เช น ข อม ูลการโตตอบปฏิส ัมพันธ ผ านสังคมเครือข าย (Social Network) เชน 

Facebook, twitter หรือ ไฟลจำพวกมีเดีย เปนตน โดยอาจจะเปนขอมูลที่มาจากภายในองคกร และภายนอก

องคกรที่มาจากการติดตอกับหนวยงานภายในองคกร หรือจากทุกชองทางที่มีการติดตอกับองคกร แตขอมูลดัง

ขางตนน้ีก็ยังคงเปนเพียงขอมูลดิบที่ตองนำมาประมวลและวิเคราะห เพื่อนำผลที่ไดมาสรางมูลคาทางธุรกิจ 

ขอมูลเหลานี้อาจจะไมไดอยูในรูปแบบที่องคกรสามารถนำไปใชไดทันที แตอาจมีขอมูลที่เปนประโยชนตอ

องคกรบางอยางแฝงอยู 

Big Data มีคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ ดังปรากฏในรูปที่ 2.3 คือ  

• ตองเปนขอมูลที่มีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume)  

• มีความซับซอนหลากหลาย (Variety)  

• มักจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา (Velocity) 

• ยังไมสามารถนำมาใชเปนขอมูลที่สมบูรณเพื่อนำมาใชในการประกอบการพิจารณาได (Veracity) 

 

  

รูปท่ี 2.3 คุณลักษณะสำคัญของ Big Data 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม               รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   2-12 

ขอมูลท่ีมีจำนวนมากมายมหาศาล (Volume) 

ขอมูลจำนวนมหาศาลน้ีไดมาจากการดำเนินธุรกิจ เชน ขอมูลจากทุกแผนก การเงิน บัญชี ฝายขาย 

การตลาด ลูกคาสัมพันธ จากบทสนทนาของเรากับลูกคาใน Social Media ทั้งหมด ไมวาจะแบบ Online 

หรือ offline ไปจนถึง URLs ที่คุณ Bookmarks เอาไว โดยขอมูลจะจัดเก็บในรูปแบบไหนประเภทใดก็ได ซึ่ง

ในแตละวันขอมูลใหมพวกน้ีก็จะมีเขามาตลอด วันหน่ึงก็ถือวามากมายแลว ยิ่งถาขอมูลที่มีจำนวนมากเขามา

ตลอดวัน 7 วันในหน่ึงอาทิตย เขามาทุกเดือนตลอดทั้งป รวมกันหลายๆ ปจะมีขอมูลจำนวนมาก 

ขอมูลท่ีมีความหลากหลายและซับซอน (Variety) 

ขอมูลเปนขอมูลที่มีทุกรูปแบบ ซึ่งนับเปนความหลากหลายและความซับซอน โดยขอมูลอยูไดหลาย

รูปแบบ ไดแก ขอมูลเชิงพฤติกรรมการใชงานตาง ๆ (Behavioral data) หรือ Image & sounds: ภาพ, วีดีโอ

ขอมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว รวมทั้ง Languages: ขอความใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต ไปจนถึง Records: ขอมูลที่

เก็บไวอยูในสกุลไฟลใด ๆ เชน .bmp .gif .jpeg .png .tif .tiff .svg .doc .docx .odt .pdf .rtf .tex และอ่ืนๆ

อีกมากมาย ความหลากรูปแบบและความซับซอนของขอมูลน่ีเองที่เปนสวนหน่ึงของ Big Data 

ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา (Velocity) 

อัตราการเพิ่มขึ้นของขอมูลที่เปนไปดวยความรวดเร็ว เชน ขอมูลการพิมพสนทนา ขอมูลการอัดภาพ

วีดีโอ ขอมูลการสั่งซื้อสินคา ขอมูลโปรโมชั่นตาง ๆ และ ขอมูลจาก Sensor เปนตน หากสังเกตในทุก ๆ วัน  

ทุก ๆ ชั่วโมง หนาเฟสบุคของเรามีการฟดขอมูลมามากมายแคไหน ดังน้ันถาองคกรธุรกิจใดสามารถนำขอมูล

เหลาน้ันไปใชใหเกิดประโยชนได ก็จะสามารถไดเปรียบทางธุรกิจ 

ขอมูลท่ีมีความไมชัดเจน (Veracity) 

เปนขอมูลที่มีความคลุมเครือ มีความไมแนนอน  เน่ืองจากขอมูลมีความหลากหลายและมาจากแหลง

ตาง ๆ เชน Facebook Twitter และYoutube ซึ่งเปนสิ่งที่ยากที่เราจะสามารถควบคุมคุณภาพของขอมูลได

ขอมูลที่มีคุณภาพน้ันจะตองถูกตองแมนยำและเชื่อถือได ถาขอมูลไรคุณภาพก็จะสงผลตอการวิเคราะหตอไป 

แตเราจะทำใหขอมูลที่ยังไมไดคุณภาพน้ีกลายเปนขอมูลที่ดีไดอยางไร ขึ้นอยูกับวิธีในการเก็บและกระบวนการ

ทำ Data Cleansing 
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2.5  หลักการออกแบบระบบ Big Data  

การพัฒนาระบบ Big Data หน่ึงๆ จะตองทำการคนหาปญหาทางธุรกิจหรือองคกรที่ตองหาผลลัพธ

จากระบบ Big Data แลวทำการวิเคราะหยอนกลับเพื่อใหทราบถึงขอมูลที่ตองการนำมาใชในระบบดวย 

extract, transform, and load (ETL Tool) การดึงขอมูลจาก Data Source ตางๆ เขาสู Data Warehouse 

เพื่อรวบรวม แปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบที่ตองการ กอนการนำไปจัดทำการวิเคราะหขอมูล หรือ Data 

Modeling และการนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน รายงาน (Report) และ Data Visualization เปนตน 

แลวนำไปใชประโยชน ดังแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนา ตามรูปที่ 2.4  

 

รูปท่ี 2.4 หลักการพัฒนาระบบ Big Data Platform 

โดยทั่วไปในการพัฒนาระบบ Big Data จะมีขั ้นตอนที่แตกตางไปจากการพัฒนาระบบทั่วไป โดยมี

แนวคิดจากขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมอยูแลว หรือยังไมมีขอมูลก็ไดตามขั้นตอนดังตอไปน้ี  

1) การคนหาคำถามทางธ ุรกิจ (Business Question) ที ่ต องการนำเอาข อม ูลจาก Big Data  

มาประมวลและวิเคราะหผลเพื่อหาคำตอบดวยระบบ Big Data 

2) วิเคราะหรูปแบบขอมูลขาเขาทั้งจากภายในและภายนอก (Data Source) ทั้งที่อยูในรูปแบบของ

ข อม ูลท ี ่ม ี โครงสร าง (Structure Data) และข อม ูลท ี ่ ไม ม ี โครงสร างแน นอน (Unstructure Data)  

โดยแหลงที่มาของขอมูลจาก 2 แหลง คือ ขอมูลภายใน เชน ขอมูลสถิติอุตสาหกรรม ขอมูลดัชนีอุตสาหกรรม 

ขอมูลโครงการ และขอมูลภายนอก เชน  ขอมูลจากหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

3) กำหนดรูปแบบวิธีการเชื่อมตอกับขอมูลที่ตองใชและกำหนดตัวเชื่อมตอ (Connector) และ

ออกแบบกระบวนการทำความสะอาดขอมูล (Data Cleansing) เพื่อใหขอมูลที่นำเขามีคุณภาพสามารถ
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นำไปใชตอไดอยางถูกตอง และลดความซ้ำซอนของขอมูลที่มีความหมายแบบเดียวกัน เชน กรุงเทพมหานคร 

กทม. ก.ท.ม. กรุงเทพฯ หมายถึง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชนเดียวกัน โดยใชแนวคิดการพัฒนาระบบนิเวศ

ขอม ูล (Data Ecosystem) บูรณาการข อม ูลเพ ื ่อให สามารถใช ประโยชนจากขอม ูลที ่ม ีอย ู ไดอย างมี

ประสิทธิภาพ 

4) พัฒนารูปแบบการวิเคราะหขอมูล (Data Model) และรวมขอมูลที่เกี่ยวของเขาดวยกัน (Data 

Integration) โดยผลลัพธที่ถูกกำหนดจากคำถามทางธุรกิจ จะเปนตัวกำหนดรูปแบบของการวิเคราะหขอมูล 

(Algorithms) เชน การทำนายแนวโนมในอนาคต (Prediction) การจำแนกประเภท (Classification) เปนตน 

5) ออกแบบรูปแบบการแสดงผล (Data Visualize) เป นรูปแบบการนำเสนอขอมูลที่ผู ใชงาน 

สามารถเขาใจไดง าย โดยการเช ื ่อมตอกับ Software การแสดงผล เช น Self Service BI หรือ Own BI 

Development ออกมาในรูปแบบแผนภูมิประเภทตางๆ หรือลักษณะของ Info Graphic 
 

2.6  หลักการออกแบบระบบฐานขอมูลสำหรับ Big Data 

แนวทางการออกแบบรูปแบบสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูลขนาดใหญมี 2 โมเดลหลักที่ใช

งานในบริบทที่ตางกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.5  

Centralized Model ค ือการรวบรวมข อม ูลไว บนฐานข อม ูลกลาง (Central Repository)  

โดยกำหนด Master Data แลวดึงขอมูล และรวบรวมขอมูลไวที ่ฐานขอมูลกลาง โมเดลน้ีเหมาะสำหรับ 

การแลกเปลี่ยนขอมูลขนาดใหญภายในองคกร ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมบอย และแหลงขอมูลไมกระจัด

กระจาย 

Federated Model คือการเรียกดูขอมูลผานสวนกลาง โดยกำหนดใหสามารถเรียกดู Metadata 

ไดที ่สวนกลาง ซึ่งทำหนาที่คลาย Data Catalogue และเปนชองทางในการเรียก หรือดึงขอมูลโดยตรงจาก

เจาของขอมูลตนทาง (Request)  

ลักษณะการนำเขาขอมูลที่มีความหลากหลายในโครงสราง จำเปนจะตองนำขอมูลทั้งหมดมาจัด

กลุมแลวแยกระหวางขอมูลที่เปนลักษณะ column based ไดแกขอมูลที่เคยอยูในรูปแบบฐานขอมูลมากอน

และขอมูลที่ไมสามารถแยกเก็บเปน column based ไดเชน ขอมูลในไฟลเอกสาร ขอมูลสรุปรวมที่อยูใน 

excel ที่ไมมีขอมูล raw data เลย โดยจะทำการนำเขาดังนี้ ขอมูล column based โดยนำมาเทียบหา

ความสัมพันธที่คลายกัน (ในกรณีการเก็บขอมูลมีหลากหลาย application มาจากหนวยงานตางๆ แตลักษณะ

ขอมูลคลายกัน) เชน ขอมูลเครื่องจักร ขอมูลจากเซนเซอรจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน เมื่อไดทำการ

พิจารณาลักษณะขอมูลแลว จะนำขอมูลมาจัดกลุมรวมกัน โดยคำนึงถึงการมองแบบเปนวัตถุที่มีคุณลักษณะ

ตางๆ เมื่อจัดกลุมแลวจะนำคุณลักษณะสำคัญที่ซ้ำกันเก็บรวมไวในที่เดียวกัน ขอมูลที่ตางกันจะเก็บแยกตาม

ที่มาของขอมูล เพื่อความงายทั้งในการ process ขอมูลและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของขอมูลในอนาคต 

ขอมูลไมสามารถเก็บเปน column based ได จะใชวิธีการเก็บเปนไฟลเหมือนตนทาง แตจะแยก 

folder ตามหนวยงานที่มาของขอมูลและแบง folder ยอยตามป เดือน 
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รูปท่ี 2.5 รูปแบบของโครงสรางการเช่ือมโยงขอมูลของฐานขอมูลขนาดใหญ Big Data 

ระบบ Big Data คือการนำขอมูลจำนวนมากมาทำการประมวลผลออกเปนรายงานหรือขอมูลที่

ตองการ เพื่อใหเกิดมูลคา (Value) ของขอมูลที่นำมาประมวลผลโดยขอมูลที่นำมาประมวลผลอาจเปนขอมูลที่

มีโครงสรางชัดเจน (Structured Data) เชน ขอมูลที่เก็บอยูในตารางขอมูลตาง ๆ  หรืออาจเปนขอมูลกึ่งมี

โครงสราง (Semi-Structured Data)  เชน ล็อกไฟล (Log files) หรือแมกระทั่งข อมูลที่ไมมีโครงสราง 

(Unstructured Data) เช น ข อม ูลการโตตอบปฏิส ัมพันธ ผ านสังคมเครือข าย (Social Network) เชน 

Facebook, twitter หรือ ไฟลจำพวกมีเดีย เปนตน ซึ่งแนวทางการออกแบบระบบ Big Data มีหลายรูปแบบ

ขึ้นอยูกับความตองการและขอมูลที่ใชในการประมวล 

Data Visualization คือ นำขอมูล Big Data ที่มีมาทำการคำนวณ และทำการแสดงผลออกมา

เปนภาพขอมูลในเชิงปริมาณที่วัดได โดยจะเปนตัวเลข หรือ แผนภูมิ กราฟ และอ่ืนๆ 

Data Analytics คือ การทำนายแนวโนมในอนาคต (Prediction) โดยการทำ Data Model  

ที่ตอบโจทย โดยนำขอมูลตางๆ จากแตละแหลงขอมูลมาวิเคราะหรวมกันเพื่อปรับปรุงธุรกิจใหตรงตามความ

ตองการของโครงการ 

 ซึ ่งในการดำเนินงานของโครงการจะมีหลักการบางสวนมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

การออกแบบและพัฒนาฐานขอม ูล รวมกับการจัดทำ Data Visualization ของระบบ Big Data และ 

มีการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบอื่นๆ คลายคลึงกับหลักการ Federated Model ที่เปนการเรียกใชงานขอมูล

จากเจาของขอมูลตนทางโดยตรง  
 

 



บทที่ 3 

การพัฒนาระบบการนำเขาขอมูลตามแบบฟอรม Singleform  

ทั้งแบบรายเดือน และรายปจากผูประกอบการ  
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บทที่ 3  

การพัฒนาระบบการนำเขาขอมูลตามแบบฟอรม Singleform ทั้งแบบรายเดือน 

และรายปจากผูประกอบการ 

จากการศึกษาและออกแบบการนำเขาขอมูลตามแบบฟอรม Single Form ทั้งแบบรายเดือนและราย

ปจากผูประกอบการ และกระบวนการทำงานของบุคลากรใน อก. จึงไดมีการพัฒนาระบบการนำเขาขอมูลตาม

แบบฟอรม Single Form ทั้งแบบรายเดือนและรายปสำหรับผูประกอบการ โดยมีรายละเอียดในการพัฒนา

ระบบ ดังตอไปน้ี 

Uหนาแรก 

 

 

 

ประกอบดวย เมนูตางๆ ดังน้ี 

• หนาแรก 

• บริการ 

 ขอมูลโรงงาน 

 ระบบยื่นขอมูลรายเดือน (ร.ง. 8) 

- คำชี้แจง 

- ขั้นตอนการใชงาน 

- ยื่นขอมูลรายเดือน (ร.ง. 8) 
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 ระบบยื่นขอมูลรายป (ร.ง. 9) 

- คำชี้แจง 

- ขั้นตอนการใชงาน 

- ยื่นขอมูลรายป (ร.ง. 9) 

 รายงาน 

- รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

- รายงานดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) 

- รายงานผลิตภาพอุตสาหกรรม (TFP) 

 ประวัติการยื่นขอมูล 

• สิทธิประโยชน 

• ขาวประชาสัมพันธ 

• ดาวนโหลด 

• เขาสูระบบ 

ขอมูลในหนาแรก ประกอบดวย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

 ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรม 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน 

 ขาวประชาสัมพันธ 

โดยขอมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรม และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักราย

เดือน จะเช ื ่อมโยงข อม ูลผ าน API จากระบบการว ิเคราะหดัชนีอุตสาหกรรมของสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ซึ่งขอมูลจะถูกปรับปรุงใหเปนปจจุบันเสมอ ในสวนของขอมูลประชาสัมพันธจะถูกปรับเปลี่ยนไป

ตามขาวประชาสัมพันธที่เกี่ยวของจากหนาเว็บของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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Uขาวประชาสัมพันธ 

   หนารวมขาวประชาสัมพันธ 

 

• คลิกที่เมนู ขาวประชาสัมพันธ เพื่อไปยังหนาขาวประชาสัมพันธ 

• คลิกที่รูปภาพ หรือหัวขอขาวประชาสัมพันธ จะไปยังหนารายละเอียดขาวประชาสัมพันธ 
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   หนารายละเอียดขาวประชาสัมพันธ 

 

ประกอบดวย 

• หัวขอขาวประชาสัมพันธ 

• รูปภาพใหญ (ถามี) 

• รายละเอียดขาวประชาสัมพันธ 

• รูปภาพแกลเลอร่ี (ถามี) 
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Uเขาสูระบบ 

 
 

• คลิกที่เมนู เขาสูระบบ เพื่อไปยังหนาเขาสูระบบ 

• หากลืมรหัสผาน คลิกที่ ลืมรหัสผาน 

• หากทานยังไมไดเปนสมาชิก คลิกที่ สมัครสมาชิก เพื่อไปสมัครสมาชิกที่ i.industry.go.th 

Uเลือกการยื่นแบบขอมูล 

 
• เมื่อทำการเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะไปยังหนาเลือกการยื่นแบบขอมูล 
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• สามารถเขาไปยังหนาจัดการผูใชงานได ที่เมนูบริการ > เลือกการยื่นแบบขอมูล 

• ทำการเลือกวาตองการเลือกการยื่นแบบขอมูล > ยื่นแบบขอมูลรายเดือน (ร.ง.8) หรือ รายป (ร.ง.9) 

 

• กดปุมยืนยัน หรือ ยกเลิก (กรณีตองการกลับไปเลือกการยื่นแบบขอมูลใหม) 

 

 
 

• ชื่อนิติบุคคล/โรงงาน ที่เลือก จะเปนสีมวง 
U 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม               รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   3 -7 

 

3.1 ระบบการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน ร.ง.8     

• Uคลิกที่เมนูบริการ > ยื่นขอมูลรายเดือน (ร.ง. 8) 

• จะไปยังหนายื่นขอมูลรายเดือน (ร.ง. 8) 

ข้ันตอนท่ี 1 เลือกผลิตภัณฑ 

 
 

• เดือน/ป ที่ยื่น จะเปนเดือน/ปปจจุบัน ที่ทำการเขาสูหนายื่นขอมูล (สามารถเลือกเปลี่ยนเดือน/ป ได) 

• ทำการเลือกผลิตภัณฑ โดยการกรอกหมายเลข TSIC หรือ ชื่อผลิตภัณฑ ในชองเลือกผลิตภัณฑ 

(กรอกคำที่ตองการคนหา อยางนอย 2 ตัวอักษร) 

• เลือกผลิตภัณฑที่ตองการ จะมีรายชื่อผลิตภัณฑแสดงขึ้นมาดานลาง  

(สามารถเลือกผลิตภัณฑไดไมจำกัด) 

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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รูปท่ี 3.1 แสดงภาพรวมข้ันตอนท่ี 1 เลือกผลิตภัณฑ 
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Uข้ันตอนท่ี 2 ขอมูลการผลิต 

 

 
 

• ระบุขอมูลแรงงาน กรณีที่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ มากกวา 1 ผลิตภัณฑ โรงงานของทานสามารถแยก

แรกงงานตามผลิตภัณฑไดหรือไม 

กรณีแยกแรงงานไมได จะมีชองกรอกขอมูลแรงงานรวมแสดงขึ้นมาดานลาง 

• กดปุมเพิ่มขอมูล เพื่อเพิ่มขอมูลผลิตภัณฑแตละรายการ 
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รูปท่ี 3.2 ตัวอยางกรณีไมสามารถแยกแรงงานตามผลิตภัณฑได 

 

การเพ่ิมขอมูลการผลิต 
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• กรอกขอมูลการผลิต ประกอบดวย 

 หนวย 

 สินคาคงหลัง ณ ตนเดือน 

 การผลิต 

 สินคารับมา 

 การจำหนาย (ในประเทศ/สงออก/อ่ืนๆ) 

 กำลังการผลิตสูงสุดตอเดือน 

 มูลคาการจำหนาย (ในประเทศ/สงออก) 

 แรงงาน (จำนวนคนงานฝายผลิต/จำนวนชั่วโมงทำงานโดยเฉลี่ย/จำนวนวันทำงานโดยเฉลี่ย) 

* กรณีที่ไมสามารถแยกแรงงานตามผลิตภัณฑได จะไมมีชองน้ี 

• กดปุม บันทึกขอมูล 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 ตัวอยางขอมูลผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมเรียบรอยแลว 

 

• หากตองการแกไข คลิกที่ปุม แกไขขอมูล 

• เมื่อเพิ่มขอมูลผลิตภัณฑเรียบรอยแลว กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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รูปท่ี 3.4 แสดงภาพรวมข้ันตอนท่ี 2 ขอมูลการผลิต 
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Uข้ันตอนท่ี 3 ขอมูลวัตถุดิบและอ่ืนๆ 

 

 
 

• กดปุม เพิ่มขอมูล เพื่อเพิ่มขอมูลวัตถุดิบและสารเคมีที่ใชในการประกอบกิจการ 
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• กรอกขอมูลวัตถุดิบและสารเคมีที่ใชในการประกอบกิจการ ประกอบดวย 

 ชนิด 

 หนวย 

 ยอดยกมา 

 ปริมาณที่รับ/ซื้อ 

 ปริมาณที่ใช 

 คงเหลือ (ระบบคำนวณอัตโนมัติ) 

 ราคาวัตถุดิบ/สารเคมีเฉลี่ยตอหนวย (บาท) 

 แหลงที่มา (ระบุประเทศ) 

 หมายเหตุ (ถามี) 

• กดปุม บันทึกขอมูล 
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รูปท่ี 3.5 แสดงภาพรวมข้ันตอนท่ี 3 ขอมูลวัตถุดิบและอ่ืนๆ 
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Uข้ันตอนท่ี 4 ขอมูลสาธารณูปโภค 
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• กรอกขอมูลสาธารณูปโภค ประกอบดวย 

 รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟา (เลือก 1 ขอ) 

- ระบบไฟฟา ชวงเวลาของวัน (Time of Day Tariff : TOD Tariff) 

- ระบบไฟฟา ชวงเวลาของการใช (Time of Use Tariff : TOU Tariff)กดปุม บันทึกขอมูล 

- ระบบไฟฟาปกติ 

 สำเนาหนังสือแจงคาไฟฟาเดือนลาสุดในการประกอบกิจการ 

 รายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อเพลิง 

- ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช 

 รายละเอียดเกี่ยวกับน้ำ 

- ปริมาณน้ำที่ใช (ลูกบาศกเมตร) 
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รูปท่ี 3.6 แสดงภาพรวมข้ันตอนท่ี 4 ขอมูลสาธารณูปโภค 
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Uข้ันตอนท่ี 5 สำรวจความคิดเห็น 

 

 
 

• กรอกขอมูลสำรวจความคิดเห็น ประกอบดวย 

 ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อเดือนปจจุบัน 

- คำสั่งซื้อใหม 

- ผลผลิต 

- การจางงาน 

- ระยะเวลาขนสงวัตถุดิบ 

- สินคาคงคลังวัตถุดิบ 
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 ภาวะภาพรวมธุกิจ 

- ภาวะภาพรวมธุกิจเดือนปจจุบัน 

- ภาวะภาพรวมธกุิจเดือนถัดไป 

• กดปุมบันทึก เพื่อทำการบันทึกขอมูล 

• หากตองการยื่นขอมูลรายเดือน (ร.ง. 8) กดปุม สงรายงาน >  

 

 
 

รูปท่ี 3.7 แสดงภาพรวมข้ันตอนท่ี 5 สำรวจความคิดเห็น 
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• เมื่อกดปุม บันทึกขอมูล จะมีหนาตางแจงวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ทานตองกากรพิมพแบบแจง

ขอมูลรายเดือน ร.ง. 8 หรือไม? 

• หากตองการพิมพแบบ กดปุม ตองการ 

กรณีไมตองการพิมพแบบ กดปุม ไมตองการ 

• เมื่อกดปุมพิมพแบบ ระบบจะแสดงหนาจอตัวอยางแบบแจงขอมูลใหทำการตรวจสอบ 

• กดปุมพิมพรายงาน เพื่อทำการพิมพแบบแจงขอมูลรายเดือน ร.ง. 8 

 

รูปท่ี 3.8 แสดงหนาตัวอยางกอนพิมพแบบแจงขอมูลรายเดือน (ร.ง. 8) 
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• กรณีกดปุม สงรายงาน > ในขั้นตอนที่ 5 จะไปยังหนาแสดงตัวอยางกอนพิมพแบบแจงขอมูลราย

เดือน (ร.ง. 8) 

• หากตองการพิมพแบบแจงขอมูลรายเดือน (ร.ง. 8) กดปุม พิมพรายงาน 

• กดปุม ยืนยันการสงรายงาน > เพื่อทำการยื่นขอมูล 

• กรอกหมายเหตุ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

• กดปุม ยืนยัน เพื่อทำการสงข อมูล เมื ่อผู ประกอบยื่นขอม ูลเสร็จสมบูรณ ระบบจะทำการยื่น

สถานการณยื่นขอมูล และรายงานสถานการณการผลิตของโรงงานที่ทำการยื่นขอมูลรายเดือน (ร.ง.8) 

ตามขั้นตอนขางตน 
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3.2 ระบบการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน รายป ร.ง.9 

Uการยื่นขอมูลรายป (ร.ง. 9) 

การกรอกขอมูลรายป (ร.ง. 9) แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของนิติบุคคล และสวนของโรงงาน 

นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

 
 

• คลิกที่เมนูบริการ > ยื่นขอมูลรายป (ร.ง. 9) 

• จะไปยังหนายื่นขอมูลรายป (ร.ง. 9) 

• ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ระบบจะทำการดึงขอมูล 1.1 ผูประกอบการ และ 1.2 ขอมูลโรงงาน  

มาแสดงใหอัตโนมัติ 
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• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 

ขั้นตอนที่ 2 ขอมูลการประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ระบุรอบระยะเวลาสิ้นสุดบัญชี 
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• กรอกขอมูลการประกอบกิจการ ประกอบดวย 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบงตามรูปแบบการผลิต  

(% ของยอดขายทั้งหมดตองรวมเทากับ 100%) 

 รับจางผลิต (OEM) 

 ผลิตตามรูปแบบของตนเอง (ODM) 

 มีรูปแบบและแบรนดของตนเอง (OBM) 

2.2 ชองทางการจำหนายสินคาและบริการ ผาน E-Commerce 

2.3 ประเภทสินคาและวัตถุดิบ 

 สินคา (ประเภทสินคา, ปริมาณผลิต/ป, หนวย 

 วัตถุดิบหลัก (ประเภท, ปริมาณ/ป, หนวย) 

 2.4 ขอมูลดานแรงงาน 

 จำนวนวันทำงาน (วัน/สัปดาห) 

 ทำงานปกติรวมวันละ (ชั่วโมง) 

 ทำงานลวงเวลาวันละ (ชั่วโมง) 

 ทำงานวันละ (กะ) 

 อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ป) 

 จำนวนแรงงานที่ไดรับการฝกอบรม (คน) 

 เจาหนาที่บริหารและวิชาการ/บริหารจัดการทั่วไป 

 คนงานชางฝมือ/ผูชำนาญการ 

 คนงานไมใชชางฝมือ/ไมใชผูชำนาญการ 

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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2.5 ขอมูลประเมินศักยภาพการผลิต 

 รายไดรวม (บาท) 

 รายไดจากการจำหนายสินคาและบริการ (บาท) 

 มูลคาการสงออก (บาท) 

 วัตถุดิบ วัสดุ และสินคาระหวางผลิตคงคลัง (บาท) ณ ปลายงวด 

 สินคาสำเร็จรูปคงคลัง (บาท) ณ ปลายงวด 

 อัตราการใชกำลังการผลิต (%) 

 มูลคาเคร่ืองจักรและอุปกรณสุทธิ (บาท) 

 สัดสวนมูลคาเคร่ืองจักรและอุปกรณที่อายุไมเกิน 5 ปสุทธิ (%) 

 สัดสวนมูลคาเคร่ืองจักรและอุปกรณอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติสุทธิ (%) 

2.6 มูลคาตนทุนขาย 

 ตนทุนขายรวมทั้งหมด 

 ตนทุนวัตถุดิบรวม 

- ตนทุนวัตถุดิบจากตางประเทศ 

 ตนทุนวัสดุที่ใชในการหีบหอสินคา 

 ตนทุนเชื้อเพลิงและพลังงาน ที่ใชในการผลิต 

- คาไฟฟา 

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง 

 ตนทุนคาน้ำมันดิบ/น้ำประปา ที่ใชในการผลิต 

 คาใชจายในการซอมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ/เคร่ืองจักร 

 คาตอบแทนแรงงานฝายผลิต 

 ตนทุนคาจางเหมาจายที่จายใหผูประกอบการอ่ืน โดยผูวาจางจัดหาวัตถุดิบให 

 คาธรรมเนียมที่จายสำหรับแรงงานเชา 

 ตนทุนซื้อสินคาสำเร็จรูปมาเพื่อจำหนายตอ 

 คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร 

 มูลคาของเสียในการผลิต (บาท) 

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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2.7 คาใชจายในการขายและบริหาร (บาท) 

 คาใชจายทางการตลาด (คาโฆษณา และนายหนา) 

 คาขนสง 

 คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา 

 คาใชจายดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 คาจัดฝกอบรมและสัมมนา 

 คาตอบแทนแรงงานฝายขายและบริหาร 

o คาตอบแทนพนักงานคลังสินคา 

 คาเชา (ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ) 

 คาใชจายคลังสินคา (คาเชาที่ดินคลังสินคา คลังสินคา และคาประกันภัยคลังสินคา) 

 คาเบี้ยประกัน คารับรอง บัญชี และปรึกษากฎหมาย 

 หน้ีสูญ 

 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 

 คาธรรมเนียมในการใชบริการธนาคาร 

 อ่ืนๆ (คาติดตอสื่อสาร เดินทาง เคร่ืองเขียนพิมพ คาวารสารและสิ่งพิมพ คาใชจายใน

การซอมแซมและบำรุงรักษาสำนักงาน วัสดุ/อุปกรณสำนักงาน) 

 ดอกเบี้ยจาย 

2.8 ขอมูลจากงบดุล (บาท) 

 สินทรัพยรวม 

o สินทรัพยหมุนเวียน 

 หน้ีสินรวม 

o หน้ีสินหมุนเวียน 

 สวนของผูถือหุน 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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2.9 ขอมูลดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 มูลคาการลงุทนเพิ่มในเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต 

o ระบบอัตโนมัติ และหุนยนต (บาท) 

o อ่ืนๆ (บาท) 

 สัดสวนมูลคาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ทางโรงงานประดิษฐคิดคนขึ้นมาเองสุทธิ (%) 

 มูลคาการซื้อ/ขอใชสิทธิ์ในการใชเทคโนโลยี (บาท) 

 จำนวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เคร่ืองหมายการคา (ฉบับ) 

 จำนวนสินคานวัตกรรมที่คิดคน/พัฒนาขึ้นใหม (รายการ) 

 สัดสวนมูลคายอดขายสินคานวัตกรรม (%) 

2.10 ในระยะเวลา 1 ปขางหนาน้ี ทานผูประกอบการมีแผนดำเนินกิจกรรมดานใดบาง  

2.11 ทานประสงคใหภาครัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือไม 

o ระบุดานที่ประสงคจะใหภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนมากที่สุด 3 

อันดับแรก (อันดับ, ประเด็นปญหา, แนวทาง/ขอเสนอแนะ (ถามี) 

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 

ขั้นตอนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

 

• ขั้นตอนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ระบบจะทำการดึงขอมูล 3.1 ขนาดเน้ือที่, 3.2 แรงมา, 3.3 มลพิษ

น้ำ, 3.4 มลพิษอากาศ มาแสดงใหอัตโนมัติ  

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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ขั้นตอนที่ 4 ขอมูลความปลอดภัย 

 

 

• ขั้นตอนที่ 4 ขอมูลความปลอดภัย เปนขอมูลสวนของโรงงานเทาน้ัน  

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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ขั้นตอนที่ 5 ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

 

• ขั้นตอนที่ 5 ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งไดดำเนินการเชื่อมโยงขอมูลจากสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) อยู

ระหวางพัฒนา API  ในการเชื่อมโยงขอมูลสงใหระบบ ดังนั้นขั้นตอนที่ 5 นี้ จึงแสดงสถานะให

ผูประกอบการทราบคือ “รอการดึง API” 

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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หนาตัวอยางกอนพิมพแบบแจงขอมูลรายป (ร.ง. 9) 

• หนาตัวอยางกอนพิมพแบบฟอรม ร.ง. 9  

• หากตองการพิมพแบบแจงขอมูลรายป (ร.ง. 9) กดปุม พิมพรายงาน 

• กดปุม ยืนยันการสงรายงาน > เพื่อทำการยื่นขอมูล 

• กรอกหมายเหตุ (ถามี) 
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• กดปุม ยืนยัน เพื่อทำการสงขอมูล 

 

 

หนาการยื่นขอมูลรายป (ร.ง. 9) เสร็จสมบูรณ 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม               รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   3 -36 

โรงงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

 
 

• คลิกที่เมนูบริการ > ยื่นขอมูลรายป (ร.ง. 9) 

• จะไปยังหนายื่นขอมูลรายป (ร.ง. 9) 

• ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ระบบจะทำการดึงขอมูล 1.1 ผูประกอบการ และ 1.2 ขอมูลโรงงาน  

มาแสดงใหอัตโนมัติ 

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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ขั้นตอนที่ 2 ขอมูลการประกอบกิจการ 

 

• ขั้นตอนที่ 2 ขอมูลการประกอบกิจการ ขอมูลน้ีเปนขอมูลสวนผูกรอกขอมูลเลือกกระทำการในฐานะ

นิติบุคคลเทาน้ัน 

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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ขั้นตอนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

 

• ขั้นตอนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ระบบจะทำการดึงขอมูล 3.1 ขนาดเน้ือที่, 3.2 แรงมา, 3.3 มลพิษ

น้ำ, 3.4 มลพิษอากาศ มาแสดงใหอัตโนมัติ  

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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ขั้นตอนที่ 4 ขอมูลความปลอดภัย 

 

• กดปุม เพิ่มขอมูล เพื่อเพิ่มขอมูล 1 สารเคม ี
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• กรอกขอมูล 1 สารเคม ีประกอบดวย 

 ประเภทสารเคมี 

 ลักษณะสารเคมี 

 ชื่อสารเคมี / CAS No. 

 UN No. 

 ความเขมขน (%) 

 ลักษณะสารเคมี 

 ความหนาแนน (g/cm3) 

 ปริมาณการใชรวมตอป 

 ปริมาณการจัดเก็บสูงสุดในรอบป (ลักษณะภาชนะบรรจุ, ความจุ, หนวย, จำนวน) 

 ชนิดของสารดับเพลิง 

 หมายเหตุ 

• กดปุม บันทึกขอมูล 

 

 

ตัวอยางขอมูล 1 สารเคมี ที่เพิ่มเรียบรอยแลว 

 

การแกไขขอมูลกดรูป            การลบขอมูลกดรูป  

 

• กดปุม เพิ่มขอมูล เพื่อเพิ่มขอมูล 2 หมอน้ำ 
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• กรอกขอมูล 2 หมอน้ำ ประกอบดวย 

 หมายเลขเคร่ือง (Serial No.) 

 บริษัทผูผลิต 

 พิกัดใชงานที่แรงดันสูงสุด, หนวย 

 อัตราการผลิตไอน้ำสูงสุด, หนวย 

 ชนิดหมอน้ำแบบ 

 เชื้อเพลิงที่ใช 

 มาตรฐานหมอน้ำ 

• กดปุม บันทึกขอมูล 
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ตัวอยางขอมูล 2 หมอน้ำ ที่เพิ่มเรียบรอยแลว 

 

การแกไขขอมูลกดรูป            การลบขอมูลกดรูป  

 

• กดปุม เพิ่มขอมูล เพื่อเพิ่มขอมูล 3 หมอตม 
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• กรอกขอมูล 3 หมอตม ประกอบดวย 

 หมายเลขเคร่ือง (Serial No.) 

 บริษัทผูผลิต 

 อุณหภูมิใชงานสูงสุด, หนวย 

 คาความรอนที่สามารถผลิตได, หนวย 

• กดปุม บันทึกขอมูล 

 

ตัวอยางขอมูล 3 หมอตม ที่เพิ่มเรียบรอยแลว 

 

การแกไขขอมูลกดรูป            การลบขอมูลกดรูป  
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• กรอกขอมูล 4 อัคคีภัย ประกอบดวย 

 จำนวนหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire hose) 

 ถังดับเพลิง (ชนิด, จำนวน) 

 ระบบดับเพลิง (ชนิด, จำนวน) 

 เคร่ืองตรวจจับควัน (จำนวน) 

 เคร่ืองตรวจจับความรอน (จำนวน) 

 สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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ขั้นตอนที่ 5 ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

• ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งไดดำเนินการเชื่อมโยงขอมูลจาก

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.) อยูระหวางพัฒนา API  ในการเชื่อมโยงขอมูลสงใหระบบ ดังน้ันขั้นตอนที่ 5 น้ี จึงแสดง

สถานะใหผูประกอบการทราบคือ “รอการดึง API” 

• กดปุม ขั้นตอนตอไป > 
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หนาตัวอยางกอนพิมพแบบแจงขอมูลรายป (ร.ง. 9) 

• หนาตัวอยางกอนพิมพแบบฟอรม ร.ง. 9  

• หากตองการพิมพแบบแจงขอมูลรายป (ร.ง. 9) กดปุม พิมพรายงาน 

• กดปุม ยืนยันการสงรายงาน > เพื่อทำการยื่นขอมูล 

• กรอกหมายเหตุ (ถามี) 
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• กดปุม ยืนยัน เพื่อทำการสงขอมูลเมื่อผูประกอบการยื่นขอมูลรายป (ร.ง.9) เสร็จเรียบรอยระบบ

จะแจงสถานะใหทราบ และวิเคราะหขอมูลพรอมทั้งแสดงรายงานผลการประเมินศักยภาพในดาน

ตางๆ ของผูประกอบการ 

 

  

 

 

 

 

 

หนาการยื่นขอมูลรายป (ร.ง. 9) เสร็จสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม               รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   3 -49 

 
 Uขอมูลสิทธิประโยชน 
 

 
 

• ผูประกอบการหากมีความสนใจสิทธิประโยชนสามารถกดเพื่อสมัครไดตามขอมูลที่ปรากฏในระบบ 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม               รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   3 -50 

 
U 
รายละเอียดสิทธิประโยชน 
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Uขอมูลสิทธิประโยชน 

 
• ผูประกอบการตองทำการเลือกเพื่อยินยอมเปดเผยขอมูลเพื่อสงตอไปทางธนาคารที่สนใจ 

• แสดงเมื่อทำการสมัครสิทธิประโยชนเสร็จสมบูรณ 

 

• แสดงประวัติการขอสิทธิประโยชน 
 



บทที่ 4 

การพัฒนาระบบการเชื่อมระบบ i-Industry หรอื  

ระบบของหนวยงานใน อก. 
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บทที่ 4  

การพัฒนาระบบการเชื่อมตอระบบ i-industry หรือระบบหนวยงานภายใน อก. 

จากการศึกษาขอมูลและการพัฒนาระบบการแจงขอมูลการประกอบกิจการทั้งรายเดือน (ร.ง. 8) และ

รายป (ร.ง.9) ซึ่งในแตละแบบฟอรมจะมีการดึงขอมูลผาน API ในสวนของขอมูลโรงงาน/สถานประกอบการ 

ขอมูลผูใชงานและรหัสผาน และขอมูลที่เกี ่ยวของกับผูประกอบการ จากระบบ i-industry เพื่อตรวจสอบ 

Username และ password หากเปนผูใชงานใหมจะทำการเชื่อมโยงใหผู ประกอบการไปทำการลงทะเบียน

เพื่อสราง Username และ password ผานระบบ i-industry  และสงขอมูลมาเก็บที่ iSingleForm โดยแสดง

ข ั ้นตอนการแลกเปลี ่ยนข อมูลผ าน API ระหวางระบบ iSingleForm และระบบ I-Industry ดังแสดงใน 

รูปที่4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 Use_Case ระบบการดำเนินงานการแจงขอมูลการประกอบกิจการ 
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4.1 การติดตั้งและการตั้งคาเคร่ืองแมขายภายในระบบ iSingleForm 

4.1.1 ระบบกระจายภาระงาน Load Balancing 

 เปนระบบกระจายความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการขอมูล มีการกระจายภาระงานให

มีความสมดุล เพื่อปองกันปญหาอันเน่ืองมาจากเซิรฟเวอรไมสามารถใหบริการไดหรือตัวใดตัวหน่ึงทำงานหนัก

เกินไป โดยจะยังคงมีตัวที่เหลืออยูใหบริการแทนได โดยในระบบนี้ไดนำโปรแกรม HAproxy 2.0 มาใชงาน  

บนระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu 18 สามารถอธิบายสวนที่ไดตั้งคาเริ ่มตนไวตามทางเลือกแบบ Round 

Robin  

ซึ่งเปนระบบที่แบงภาระงานโดยสลับระยะเวลาประมวลผลใหบริการเทาๆกัน โดยกระจายไปจาก 1 

ถึง N และเร่ิมมาที่ 1 อีกคร้ังวนรอบไป  

ตัวอยางการต้ังคาดังน้ี 

frontend http_web 

 bind :80 

        default_backend http_backend  

backend http_backend 

        mode http 

        balance roundrobin 

        server webapp1  172.29.2.112:80 check  

        server webapp2  172.29.2.113:80 check 
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รูปท่ี 4.2 การกระจายภาระงาน 
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4.1.2 ระบบฐานขอมูล SQL Clustering 

 เปนระบบกระจายความเส ี่ยงในการใหบริการฐานขอม ูลในระบบ Microsoft SQL Server 2016  

เพื่อปองกันขอผิดพลาดอันเน่ืองมาจากเซิรฟเวอรไมสามารถใหบริการได โดยมีระบบ Microsoft Clustering 

เปนตัวจัดการและจะมีการกระบวนการคัดเลือกเซิรฟเวอรที่มีอยูมาใหบริการทดแทนโดยทันที  โดยไดมีการ

ติดต้ังระบบดังน้ี 

 

 

รูปท่ี 4.3 ระบบ SQL Clustering 

 

4.1.3 ระบบ Microsoft Active Directory Domain Controller  

 เปนระบบจัดการบัญชีเซิรฟเวอร ผูใชระบบ และจัดการดานความปลอดภัยในผลิตภัณฑของบริษัท 

Microsoft โดยเปนความตองการเพื่อจัดสรางระบบ SQL Clustering โดยดำเนินงานบนระบบปฏิบัติการ 

Windows 2016 Server Standard 

 

โดยมีโครงการสรางระบบ Active Directory ดังน้ี 
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รูปท่ี 4.4 Active Directory Domain Controller 

4.1.4 ระบบ Failover clustering 

 เปนระบบที่คอยตรวจสอบและประเมินการใหบริการจัดการเพื่อการยายทรัพยากรในระบบ SQL 

Server ม ีจะม ีการตรวจเช ็คส วนประกอบการทำงานของระบบทั ้ งหมดในคล ัสเตอร  โดยม ีช ื ่อวา  

SF-SQLCluster1 ม ีสามารถช ิกในระบบคือ SF-NodeSQL1 และ SF-NodeSQL2 และ iSCSI Shared 

Storage เปนพื้นที่กลางในการเก็บขอมูลระบบฐานขอมูลโดยมี iSCSI Target Shared Storage ดังน้ี 

1. SQL Data บนไดฟ M มีพื้นที่ 800 GB. 

2. SQL Backup บนไดฟ N มีพื้นที่ 100 GB. 

3. SQL Log บนไดฟ L มีพื้นที่ 90 GB. 

4. Quorum บนไดฟ O มีพื้นที่ 10 GB. 
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รูปท่ี 4.5 หนาจัดการ Failover clustering 

4.1.5 ระบบ API Server 

 เปนระบบที่ใหบริการขอมูลแกหนวยงานตางๆที่มีการรองขอมาตามขั้นตอน โดยเปนไปตามระบบ 

การใหบริการขอมูลของ สศอ. มีการกำหนดระบบความปลอดภัยและระดับชั้นการเขาถึงขอมูล มีการยืนยัน

ตัวตนดวยระหัสผาน และสง Token เพื่อเขาใชบริการไดในเวลาที่กำหนดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของ API โดย

ระบบจะดำเนินงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu 18  และพัฒนาดวยภาษา JavaScript NodeJS ซึ่ง

เปนภาษาที่ไดรับความนิยมในการพัฒนา REST API โดยจะกลาวถึงสถาปตยกรรมของระบบ API ไวในหัวขอ

ถัดไป 
 

4.2 สถาปตยกรรมระบบ API 

     4.2.1 สถาปตยกรรมการใหบริการขอมูลภายใตบริการ isingleform API 

 กระบวนการในการขอขอมูลจะตองผานกระบวนการอนุมัติจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) ซึ่งจะกำหนดขอบเขตและระยะเวลาการใหขอมูลแกผู ขอใชขอมูลเพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนด 

ธรรมภิบาลขอมูลภาครัฐและ Information Security ซึ่งจะผานกระบวนการ Authentication เพื่อระบุตัวผู

เขาใชงาน Authorization เพื่อใหสิทธิ์การเขาถึงขอมูลที่ไดรับอนุญาต และ Accounting โดยมีการจัดเก็บ

บันทึกประวัติการเขาใชงานของผูใชงานเพื่อสามารถตรวจสอบยอนหลัง รวมทั้งความสอดคลองตามนโยบาย

ความปลอดภัยของขอมูลเกี่ยวกับการกำหนดรหัสผานและการเปลี่ยนระหัสผานตามระยะเวลา โดยแนวทาง

การใหบริการขอมูลจะอิงตามแนวทาง Restful API ผานโปรโตคอล HTTPS ที่มีการเขารหัสขอมูล โดยจะสง

และรับขอมูลใน HTTP BODY เปน JSON  
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4.2.2 สถาปตยกรรม REST API 

REST (Representational state transfer) เปนรูปแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร (architecture) ที่

ใชประโยชนจากเทคโนโลยี Web Protocol เพื่อใชในการสราง Web Service ซึ่ง REST ถูกพัฒนาโดย Roy 

Fielding Ph.D. ต้ังแตป ค.ศ.2000 และไดนำมาใชพัฒนา API (Application Programming Interface) ซึ่ง

เปนแนวทางใหนักพัฒนาสรางโปรแกรมประยุกตเพื่อรับสงขอมูลระหวางกันผานทางมาตรฐานเว็บจึงเรียกวา

เปน RESTful API  ที่มีหลักการทำงานดังแสดงในรูปที่ 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 REST API Architecture 

 โดยโครงการไดเลือกใชเทคโนโลยี REST API มาพัฒนา API เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

หนวยงาน หรือระหวาง Application ที่แลกเปลี่ยนขอมูลภายใน สศอ. โดยไดทำการออกแบบและพัฒนาการ

เชื่อมโยงขอมูลดังแสดงในรูปที่ 4.7 
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รูปท่ี 4.7 การเช่ือมตอขอมูล isingleform API 

 ซึ่งในโครงการจะมีการใช HTTP Request Method ใน 2 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 โดยจะใช 

Method Post สำหรับสงขอมูล Username และ Password และจะใช Method GET ในการเรียกใชขอมูล

ในระบบ iSingleForm 

ตารางท่ี 4.1 แสดง HTTP Request Method 

HTTP Request Method Description 

GET สำหรับการเรียกใชขอมูล 

POST สำหรับการสงขอมูล 
 

นอกจากน้ียังไดทำการออกแบบการแสดงผลสถานะการทำงานมาตรฐานของระบบ API โดยไดแสดง

ตัวอยางรหัสสถานะและความหมายที่สำคัญของ HTTP Status ไวในตารางที่ 4.2  
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ตารางท่ี 4.2 แสดงรหัสสถานะและความหมายท่ีสำคัญของ HTTP Status 

รหัส สถานะ ความหมาย 

200 OK การสงคำขอสำเร็จ 

201 Created สรางทรัพยากรใหมแลว 

202 Accepted คำขอไดรับการยอมรับ 

204 No Content ไมไดสงเน้ือหา 

400 Bad Request คำรองขอไมถูกตอง 

401 Unauthorized ไมมีสิทธิ ์

403 Forbidden ไมไดรับอนุญาตใหใชบริการ 

404 Not Found ไมพบหนาที่รองขอ 

500 Internal Server Error มีขอผิดพลาดภายในเซิรฟเวอร 

501 Not Implemented เซิรฟเวอรไมเขาใจคำรองขอ 

503 Service Unavailable ไมพรอมใหบริการ 
  

ซึ่งในโครงการไดดำเนินการจัดทำ API ในการสงขอมูลออกไปยังหนวยงานตางๆ ภายใน อก เรียบรอย

แลว ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี  

การใชงาน API โดยท่ัวไป 

 Server : https://isingleform.go.th 

1. รูปแบบการใชงานและการคืนคา API 

Method POST หรือ GET ตามรายละเอียดการใชงาน 

URL ใช  https://isingleform.go.th/api/v1/ และตามดวย api path ตามรายการ

ขอมูล และparameter 

Header  ใหระบุ     Accept: application/json 

Body  เฉพาะสำหรับ Authenticate ใชชนิด form data สำหรับ parameter 

     Description รูปแบบการคืนคา 

 status  String  สถานะ success / error 

 code  Integer  รหัสคาผิดพลาดตางๆ แสดงดังในตาราง 

 message String  ขอความแสดงคำอธิบาย 

 response Object  หากสถานะเปน success จะคืนคาขอมูลในรูปแบบ json 

https://isingleform.go.th/api/v1/
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ตัวอยาง (เปนเพียงตัวอยางรูปแบบการคืนคา) 

{ 

    "factoryinfo": { 

        "id": "10100500325481", 

        "name": "ประเสริฐการชาง", 

        "code": "2-77(2)-3/48", 

        "companyid": "0105524000950", 

        "telephone": "022432952", 

        "usersubmit": "Anuphan Phongphensri" 

    }, 

    "form8info": { 

        "month": "1", 

        "year": "2563", 

        "1.1_product_qty": { 

            { 

                "productname": "นมขนหวาน", 

                "tsic": "10502 010", 

                "unit": "กลอง", 

                "bm_inventory": "5.00", 

                "productionqty": "4.00", 

                "receiveqty": "3.00", 

                "domesticsale": "2.00", 

                "exportsale": "1.00", 

                "othersale": ".00", 

                "em_inventory": "9.00", 

                "capacity": "10.00" 

            }, 

            { 

                "productname": "ขนมปงเวเฟอร", 

                "tsic": "10712 030", 

                "unit": "กลอง", 

                "bm_inventory": "10.00", 
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                "productionqty": "9.00", 

                "receiveqty": "8.00", 

                "domesticsale": "7.00", 

                "exportsale": ".00", 

                "othersale": "5.00", 

                "em_inventory": "15.00", 

                "capacity": "20.00" 

            } 

        }, 

        "1.2_product_value": { 

            { 

                "productname": "นมขนหวาน", 

                "tsic": "10502 010", 

                "unit": "กลอง", 

                "domesticvalue": "10.00", 

                "exportvalue": "20.00", 

            }, 

            { 

                "productname": "ขนมปงเวเฟอร", 

                "tsic": "10712 030", 

                "unit": "กลอง", 

                "domesticvalue": "100.00", 

                "exportvalue": ".00", 

            } 

        }, 

        "1.3_labor": { 

            { 

                "productname": "นมขนหวาน", 

                "tsic": "10502 010", 

                "unit": "กลอง", 

                "productionlabor": "33", 

                "hourperday": "11.00", 
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                "daypermonth": "22.00" 

            }, 

            { 

                "productname": "ขนมปงเวเฟอร", 

                "tsic": "10712 030", 

                "unit": "กลอง", 

                "productionlabor": "30", 

                "hourperday": "12.00", 

                "daypermonth": "25.00" 

            } 

        }, 

        "1.4_rawmaterial": { 

            { 

                "name": "วัตถุดิบ", 

                "bbf": "10.00", 

                "purchaseqty": "20.00", 

                "useqty": "1.00", 

                "balanceqty": "29.00", 

                "priceperunit": "100.00", 

                "unitname": "ตัน", 

                "countryname": "ไทย", 

                "note": "-" 

            } 

        }, 

        "1.5_byproduct": {}, 

        "1.6_waste": {}, 

        "2.1_pmi": { 

            { 

                "pmindex": "คำสั่งซื้อสินคาใหม (New orders)", 

                "lastmonth": "เทาเดิม", 

                "nextmonth": "ลดลง", 
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                "reason": "คำสั่งซื้อในประเทศ,คำสั่งซื้อตางประเทศ,ฤดูกาลของสินคา,มีการตกลงซื้อขายกันไว

ลวงหนา,", 

                "reasonother": "reason" 

            }, 

            { 

                "pmindex": "ผลผลิต (Outputs)", 

                "lastmonth": "เทาเดิม", 

                "nextmonth": "ลดลง", 

                "reason": "", 

                "reasonother": "covid" 

            }, 

            { 

                "pmindex": "การจางงานรวมทั้งกิจการ (Employment)", 

                "lastmonth": "เทาเดิม", 

                "nextmonth": "ลดลง", 

                "reason": "คาจางแรงงาน,", 

                "reasonother": "" 

            }, 

            { 

                "pmindex": "ระยะเวลาขนสงวัตถุดิบ (Suppliers’ Delivery Times)", 

                "lastmonth": "เพิ่มขึ้น", 

                "nextmonth": "เพิ่มขึ้น", 

                "reason": "คาดการณราคาวัตถุดิบลวงหนา,", 

                "reasonother": "" 

            }, 

            { 

                "pmindex": "สินคาคงคลังวัตถุดิบ (Stocks of Purchases)", 

                "lastmonth": "เทาเดิม", 

                "nextmonth": "เพิ่มขึ้น", 

                "reason": "ตามระดับการผลิต,คาดการณราคาวัตถุดิบลวงหนา,", 

                "reasonother": "" 

            } 
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        }, 

        "2.2_business_survey": { 

            "bs_thismonth": "แยลงมาก", 

            "bs_nextmonth": "แยลงมาก" 

        }, 

    }, 

} 

ตัวอยางที่มีขอผิดพลาด 
 
{ 

    "status": "error", 

    "code": 4003, 

    "message": "Token expired" 

} 

2. ความหมายและการแสดงรหัสเลขขอผิดพลาด (Error Code) 

การกำหนดรหัสขอผิดพลาดตางๆ โดย response จะไมถูกสงกลับมา และมี status เปน error  และ แสดง 

code รหัสขอผิดพลาด 
 

ตัวอยาง การคืนคาที่เปนขอผิดพลาด 

{ 

    "status": "error", 

    "code": 4001, 

    "message": "No information" 

} 
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ตารางแสดงรหัสขอผิดพลาด และความหมาย 

HTTP 

Status 

Error Code สถานะ ความหมาย 

200 - OK การสงคำขอสำเร็จ 

201 - Created สรางทรัพยากรใหมแลว 

202 - Accepted คำขอไดรับการยอมรับ 

204 - No Content ไมไดสงเน้ือหา 

400 4001   No information                                                                        ไมพบขอมูล 

400 4002 This request is not support 

GET, This request is not 

support POST 

การดึงขอมูลไมรองรับการ

ดึงแบบ GET, การดึงขอมูล

ไมรองรับการดึงแบบ 

POST 

400 4003 Token expired Token หมดอายุ 

400 4004 Token is invalid Token ไมถูกตอง 

400 4005 ClientID or ClientSecret is 

invalid 

ClientID หรือ 

ClientSecret ไมถูกตอง 

400 4006 Permission denied ไมมีสิทธิ์ในการเขาถึง 

400 4007 Parameter is invalid ตัวแปรที่สงเขามาไม

ถูกตอง 

401 - Unauthorized ไมมีสิทธิ ์

403 - Forbidden ไมไดรับอนุญาตใหใช

บริการ 

404 - Not Found ไมพบหนาที่รองขอ 

500 - Internal Server Error มีขอผิดพลาดภายใน

เซิรฟเวอร 

501 - Not Implemented เซิรฟเวอรไมเขาใจคำรอง

ขอ 

503 - Service Unavailable ไมพรอมใหบริการ 
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3. การลงชื่อเขาใชงานระบบ (Authentication) 

Method  POST 

URL   https://isingleform.go.th/api/v1/Authenticate 

HeaderAccept application/json 

Body 

ClientID           String 

ClientSecret           String 

Example 

curl --location --request POST ' https://isingleform.go.th/api/v1/Authenticate'  

--form ClientID'=demo' \ 

--form 'ClientSecret=demo' 

Description 

 Status  String  success / error  

 Token  String  token สำหรับใชงาน API 

 

Response (เปนเพียงตัวอยางรูปแบบการคืนคา) 

{ 

     "status": "success", 

     "code": 200, 

    "response": { 

        "token": 

"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiMzAwYzBiZDFhNDcxOGEwZ

GNhYjk4OWMzNmVlYjlmMTlkYzNiNzMwZmY0NjNmMWRmZTZiNDRjMmY4ZTQzMDc4YjZiOTc2

N2ZkMTY2MmYyNGUiLCJpYXQiOjE1OTA0NjEzOTMsIm5iZiI6MTU5MDQ2MTM5MywiZXhwIjoxNT

kwNDYyMjkzLCJzdWIiOiI5Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.A52I_jLYdwvjFvzx5AW1B2ZyjjQKRo3etRM0U6ftj

gszVHb2ooVmfpCmxXdqZHNuZU6LuND28uTMA26S2k4ega58nVTaUCsVgoi61-J2U-

https://isingleform.go.th/api/v1/Authenticate
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3T4u2wuRPRMGKrAqN0Wgsoke3NW5aZJupCSTZmxEoD6Ax33_Puy_128mibllJRsx0HRcaEnduD

vVuFOTNPvJxq5PuJa3Nleod_tEaAPbSpJCrea65SNs8iD3ncUMnmpxfw6ap05BL8794rJRbxU0IeB

WSnSQ1SwFXRM_gLITU103amj4GjSKaILxdwQdUxGTJHh3KTU9ZYU-

9STA797dhe7kLwev3IBLlGZn-Mj-oTFTJfAwMlReTW_xBbUwNWgpZyr8EG7QN3SIwv5LXal1-

zmsG8QIharhSobjPUGsoSg3mRP35vPQu9wXOQ_WBerYV9q8iXZf9rHClhbbvxqmg0hardrkKt4nF

5oWtknaoIBY6lMwlNMADSCx7rmm3-

jWYv2LRqQdokeQKkkBD4aZsSEXFc3fVt6mAG0V3ea4lmFppfHzx8oXs7zHzZzUJ6GrX6WqAQUR0

ZClExw-eEjiJy2iVZFm414IMYHkf-5Pgs56MzYhS8qxYHChVC-

zRkR9XQvdi1czbovXZqZh6t_3x4po0IT-RdGQR4gca8IxoKKNUnbn3LVjpca8EFOahdC_E" 

    }  

} 

Error 

{ 

    "error": "Unauthorised" 

} 
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4. การใชงาน POSTMAN 

 ดาวโหลดแอพพลิเคชัน  https://www.postman.com/downloads/ 

การ log in ดวย postman 

 
• ระบุ url : server IP / service url เชน https://isingleform.go.th/api/v1/Authenticate 

• เลือก Method POST 

• เลือก Tab Body ระบุ KEY VALUE ClientID และ ClientSecret ตามภาพ 

• กด Send 

• คัดลอก token เก็บไวใชงาน 

 

การใชงานเรียกขอมูล 

API ขอมูล ร.ง. 8 และ ร.ง. 9  จะใช ClientID และ ClientSecret เพื่อทำการ Authentication เพื่อ

รับ Token กอน แลวจึงนำ Token มาใชในการเรียกใชงาน API เพื่อรับขอมูลโดยตองระบุพารามิเตอร FID = 

เลขทะเบียนโรงงาน 14 หลัก, Year = ป พ.ศ. เปนตัวเลข 4 หลัก และ Month = เดือน เปนตัวเลข 1-2 หลัก

(หากไมใสเดือน จะแสดงขอมูลทั้งหมด ต้ังแตเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12) ตามตัวอยางจะแสดงขอมูลออกมาตาม

ขอมูลที่มีอยูในแตละโรงงาน 
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● ระบุ URL server id / service url และ parameter ตามเอกสารโดยใชตัวอยางที่ไดแสดงไว เชน 

https://isingleform.go.th/api/v1/form8/10100500325481/2563/1 

● เลือก Method GET 

● เลือก Tab Authorization    เลือก TYPE  Bearer Token แลววาง token ที่ไดรับมาจากการ 

Authentication ในชอง Token 

● เลือก Tab Header คลิก unselect Accept แลวสราง Accept key ตัวใหม แลวใส value เปน

application/json แทน 

 

 
● คลิก Send 
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ขอมูล ร.ง. 8 และ ร.ง. 9 

1. การเรียกขอมูล ร.ง. 8 

Method GET 

URL  https://isingleform.go.th/api/v1/form8/FID/Year/Month 

Header  Authorization: Bearer {TOKEN} 

Accept: application/json 

 

Parameter 

FID  String  รหัสโรงงานเปนตัวเลข 14 หลัก 

Year  Number ปที่ยื่น ร.ง. 8 

Month  Number เดือนที่ยื่น ร.ง. 8 หากไมระบุเดือนจะไดขอมูลทั้งป  

Example 

curl --location --request GET  

'https://isingleform.go.th/api/v1/form8/10100500325481/2563/1' \ 

--header 'Authorization: Bearer 

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiYjU2MTcyYWZhNjBkNmNiMm

M3OTgxNDkyMDY0NWY2ODM5NDM2NmY4ODU5NWI0MjE0YjFlNDI1NDhiODBhMGQzMTZmMDd

iNDczNzIzOGU4NjkiLCJpYXQiOjE1OTA0MjUzNDksIm5iZiI6MTU5MDQyNTM0OSwiZXhwIjoxNjIxO

TYxMzQ5LCJzdWIiOiI5Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.Iv7sqqMbW2yppAZu70kh4CGyY-

9I8injtJ84zKHIuDDSOkvT1ICMKpnKk6Uq1LHBIgzwgkmnwlJhWak02j7CqhZ1IRf0aGGSJVJ9tH3q2G

0o0V5UuPcm_WzrOIsqTVW0uUhiznO1NBUuN1V3fgLd1Xw92qv3S6vaqYYZM_CPeGmVRN32Zs

HKREcHfBQAxoLGbwKBTNOF2PXKQhA1s3udsTTYvfPWp43-

tswts9qbM_a3koHOgl_wUbnWWdCOjbJOD2VC_XnCA_92GSL9L2ovu1djYazO8OMwBcT63K7CQ

SKr5u2gl-X4wS1xiydOD-

2XaqT5OW2mciOs9T5JPuUao4yT0IGAzcWxB4vHbQuoTmnoQznS5t7g2bIqcwCGOieHyL4TW9cq

tGVNMkHsjn_-sVjOCzm-

Tm7N5KBPd5nEBEo_55w8bWD_3T6yLu3G7iVDxUhplQvd6iCjLKC7oZExk-

AFKa6o1Ocsl44h2onVo6pTMfmmJiYsvyZ4Ts86LJ1j5b7ruztB5kBFrZ2TGn_we0H5pcXve5kytRHz
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0xM09P0gdPnnLDLvBZyC_Ucr5CA_yIeWZu2rGnB5lZACxcHZm6V7gn-

PZGMV0RfFeRZmNRLdWkh3wVFaM-foAJ_mixnLI6WfTT-

NAqjHsP9_c_kNGlCSGGOVbqw5jLWKcZ2iQnE' --header 'Accept: application/json' 
 

คำอธิบายขอมูล 

ชุดขอมูล ขอมูลท่ีจะไดรับ 

ชุดขอมูลผูประกอบการ 

ขอมูลผูประกอบการ ขอมูลโรงงาน 

 ขอมูลนิติบุคคล 

ชุดขอมูล ร.ง.8 

1. ขอมูลการประกอบกิจการ 1.1 ปริมาณสินคาสำเร็จรูป 

 1.2 มูลคาจำหนายสินคาสำเร็จรูป (พันบาท) 

 1.3 แรงงาน 

 1.4 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใชในการประกอบกิจการ 

 1.5 ผลพลอยได 

 1.6 ขอมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ใชแลว/ตะกรันและกากของ

เสีย 

 1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ใชในการประกอบ

กิจการ 

2. ความเห็นตอภาวะธุรกิจ 2.1 ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ 

 2.2 ภาพรวมภาวะธุรกิจ 

 

Response (เปนเพียงตัวอยางรูปแบบการคืนคา) 

{ 

    "factoryinfo": { 

        "id": "10100500325481", 

        "name": "ประเสริฐการชาง", 

        "code": "2-77(2)-3/48", 

        "companyid": "0105524000950", 

        "telephone": "022432952", 

        "usersubmit": "Anuphan Phongphensri" 

    }, 
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    "form8info": { 

        "month": "1", 

        "year": "2563", 

        "1.1_product_qty": { 

            { 

                "productname": "นมขนหวาน", 

                "tsic": "10502 010", 

                "unit": "กลอง", 

                "bm_inventory": "5.00", 

                "productionqty": "4.00", 

                "receiveqty": "3.00", 

                "domesticsale": "2.00", 

                "exportsale": "1.00", 

                "othersale": ".00", 

                "em_inventory": "9.00", 

                "capacity": "10.00" 

            }, 

            { 

                "productname": "ขนมปงเวเฟอร", 

                "tsic": "10712 030", 

                "unit": "กลอง", 

                "bm_inventory": "10.00", 

                "productionqty": "9.00", 

                "receiveqty": "8.00", 

                "domesticsale": "7.00", 

                "exportsale": ".00", 

                "othersale": "5.00", 

                "em_inventory": "15.00", 

                "capacity": "20.00" 

            } 

        }, 

        "1.2_product_value": { 
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            { 

                "productname": "นมขนหวาน", 

                "tsic": "10502 010", 

                "unit": "กลอง", 

                "domesticvalue": "10.00", 

                "exportvalue": "20.00", 

            }, 

            { 

                "productname": "ขนมปงเวเฟอร", 

                "tsic": "10712 030", 

                "unit": "กลอง", 

                "domesticvalue": "100.00", 

                "exportvalue": ".00", 

            } 

        }, 

        "1.3_labor": { 

            { 

                "productname": "นมขนหวาน", 

                "tsic": "10502 010", 

                "unit": "กลอง", 

                "productionlabor": "33", 

                "hourperday": "11.00", 

                "daypermonth": "22.00" 

            }, 

            { 

                "productname": "ขนมปงเวเฟอร", 

                "tsic": "10712 030", 

                "unit": "กลอง", 

                "productionlabor": "30", 

                "hourperday": "12.00", 

                "daypermonth": "25.00" 

            } 
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        }, 

        "1.4_rawmaterial": { 

            { 

                "name": "วัตถุดิบ", 

                "bbf": "10.00", 

                "purchaseqty": "20.00", 

                "useqty": "1.00", 

                "balanceqty": "29.00", 

                "priceperunit": "100.00", 

                "unitname": "ตัน", 

                "countryname": "ไทย", 

                "note": "-" 

            } 

        }, 

        "1.5_byproduct": {}, 

        "1.6_waste": {}, 

        "2.1_pmi": { 

            { 

                "pmindex": "คำสั่งซื้อสินคาใหม (New orders)", 

                "lastmonth": "เทาเดิม", 

                "nextmonth": "ลดลง", 

                "reason": "คำสั่งซื้อในประเทศ,คำสั่งซื้อตางประเทศ,ฤดูกาลของสินคา,มีการตกลงซื้อขายกันไว

ลวงหนา,", 

                "reasonother": "reason" 

            }, 

            { 

                "pmindex": "ผลผลิต (Outputs)", 

                "lastmonth": "เทาเดิม", 

                "nextmonth": "ลดลง", 

                "reason": "", 

                "reasonother": "covid" 

            }, 
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            { 

                "pmindex": "การจางงานรวมทั้งกิจการ (Employment)", 

                "lastmonth": "เทาเดิม", 

                "nextmonth": "ลดลง", 

                "reason": "คาจางแรงงาน,", 

                "reasonother": "" 

            }, 

            { 

                "pmindex": "ระยะเวลาขนสงวัตถุดิบ (Suppliers’ Delivery Times)", 

                "lastmonth": "เพิ่มขึ้น", 

                "nextmonth": "เพิ่มขึ้น", 

                "reason": "คาดการณราคาวัตถุดิบลวงหนา,", 

                "reasonother": "" 

            }, 

            { 

                "pmindex": "สินคาคงคลังวัตถุดิบ (Stocks of Purchases)", 

                "lastmonth": "เทาเดิม", 

                "nextmonth": "เพิ่มขึ้น", 

                "reason": "ตามระดับการผลิต,คาดการณราคาวัตถุดิบลวงหนา,", 

                "reasonother": "" 

            } 

        }, 

        "2.2_business_survey": { 

            "bs_thismonth": "แยลงมาก", 

            "bs_nextmonth": "แยลงมาก" 

        }, 

    }, 

} 
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2. การเรียกขอมูล ร.ง. 9 

Method GET 

URL  https://isingleform.go.th/api/v1/form9/FID/Year 

Header Authorization: Bearer {TOKEN} 

  Accept: application/json 

Parameter 

FID  String  รหัสโรงงานเปนตัวเลข 14 หลัก 

Year  Number ปที่ยื่น ร.ง. 9 

Example 

curl --location --request GET 'https://isingleform.go.th/api/v1/form9/10100500325481/2563'\ 

--header 'Authorization: Bearer 

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiNGEyNWE0OTYzM2JiZmM5Nj

c3ZTM1ZmNiZmViNjBkZmY1ZWViNDVlYjBhZmU3ZWQzNDNjZGI0N2VkNGVlMjU3MzA5YzIyMDd

lZDAyOGIzMjAiLCJpYXQiOjE1OTA0NjM0MDEsIm5iZiI6MTU5MDQ2MzQwMSwiZXhwIjoxNTkwND

Y0MzAwLCJzdWIiOiI5Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.fdlT7GpJFESINxvvLIS5US65byH7LQ9g6H28hJaYAWsx

hSk9bDpYC54KMdX9hMEYQGzNE1UrXtMLeeQjKN0BHty2wCYQPm281mGNaUuCTPFrfTC7AUx3

BaNzp-_txNXvfzW4AOi0GAms0PdNh_xNBU_l6cUSsRV4Ujo0hJnaRwXbSB2GMb63r7U8yCb-

aZv5O9S3rjs9em9DAZ0uy1LECInwW-cQt5OX1-

XFhcDPRgHLMRSU3Ge8qptp3Jis8jQlBxrqQFt2CjZGgggaSSdi_tkoL1jWtVnH42G8fHAGD3qW6_Wh

fa5LXtoa58B1XC7PkRh1Nk2UY64Vv19JmepEUQRgAxADbcpaGFm7x43WLjMWmrSIB1oARPTH4

M4fulTr4Nw4nyuKZZnfT2rxRXaaqznvbhQwzTkd6oAvzdTfpgv5AtwQAxuXTyGdZxKdvKk5xlY_H5

Bbo7z3cNPzMOFq29zeGm756Qc3zlqq4NVIzPYtM0ppfduCMjW-xdu4jYyj7Y2px1OlglM-

ueoBzyGtw3wuxWvKvHPfTLmsa4crqNkgmHIau0CvCOyPqqYfk1nsjGSwgqIKyZpx8MyXxRO3q5SV

HfCxS-

Izx0h_daBap_r8d9e20m3XVyAztVODRLXy5e390mmc7zDIAyhyKIcGUwYz1QjCgvvOAb0XJY5544

E' --header 'Accept: application/json' 
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คำอธิบายขอมูล 

ชุดขอมูล ขอมูลท่ีจะไดรับ 

1. ขอมูลผูประกอบการ 1.1 ขอมูลโรงงาน 

 1.2 ขอมูลนิติบุคคล 

2. ขอมูลการประกอบกิจการ 2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบงตามรูปแบบการผลิต 

 2.2 ชองทางการจำหนายสินคา และบริการ 

 2.3 ประเภทสินคาและวัตถุดิบ 

 2.4 ขอมูลดานแรงงาน 

 2.5 ขอมูลการประเมินศักยภาพการผลิต 

 2.6 มูลคาตนทุนขาย 

 2.7 คาใชจายการขายและบริการ 

 2.8 ขอมูลจากงบดุล 

 2.9 ขอมูลดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 2.10 ในระยะเวลา 1 ปขางหนา ทานผูประกอบการมี

แผนดำเนินกิจกรรมดานใดบาง 

 2.11 ทานประสงคจะใหภาครัฐ หรือหนวยงานที่

เกี่ยวของสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 

3. ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย 

และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3.1 ขนาดพื้นที่ 

 3.2 แรงมา 

 3.3 มลพิษน้ำ 

 3.4 มลพิษอากาศ 

 3.5 กากอุตสาหกรรม 

 3.6 ความปลอดภัย 

สารเคมี 

หมอน้ำ 

หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนำความรอน 

อัคคีภัย 

 3.7 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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Response (เปนเพียงตัวอยางรูปแบบการคืนคา) 

{ 

    "form9info": { 

        "year": "2563", 

        "1.1_juristic_info": { 

            "name": "เศรษฐกิจ-วัฒนาการยาง จำกัด", 

            "juristicid": "0105524000950", 

            "address": "175-177 ซอยเฉลิมเขต 2 ถนนบำรุงเมือง", 

            "moo": "-", 

            "soi": "-", 

            "road": "-", 

            "tumbol": "วัดเทพศิรินทร", 

            "ampur": "เขตปอมปราบศัตรูพาย", 

            "province": "กรุงเทพมหานคร", 

            "zipcode": "-", 

            "phone": "-", 

            "fax": "-", 

            "email": "-" 

        }, 

        "1.2_factory_info": { 

            "name": "ประเสริฐการชาง", 

            "juristicid": "10100500325481", 

            "factorycode": "2-77(2)-3/48", 

            "status": "ประกอบ", 

            "address": "22", 

            "moo": "-", 

            "soi": "-", 

            "road": "อำนวยสงคราม", 

            "tumbol": "ถนนนครไชยศรี", 

            "ampur": "ดุสิต", 

            "province": "กรุงเทพมหานคร", 

            "zipcode": "10300", 
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            "phone": "022432952", 

            "fax": "-", 

            "email": "-", 

            "factorytype": "2", 

            "hp": "500", 

            "factorymethod": "", 

            "license_number": "", 

            "license_year": "", 

            "license_expire": "" 

        }, 

        "2.1_manufacturing_type": { 

            "period": "มกราคม 2562 - ธันวาคม 2563", 

            "oem": "0", 

            "odm": "90", 

            "obm": "10" 

        }, 

        "2.2_distribution_channel": { 

            "ecommerce": "5" 

        }, 

        "2.3_product_ rawmaterial": { 

            "product": {}, 

            "rawmaterial": {} 

        }, 

        "2.4_labor": { 

            "dayperweekproduction": "6", 

            "dayperweekoffice": "6", 

            "hourperweekproduction": "8", 

            "hourperweekoffice": "8", 

            "otperweekproduction": "1", 

            "otperweekoffice": "1", 

            "workperiodproduction": "1", 

            "workperiodoffice": "1", 
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            "ageavg": "34", 

            "trainperyear": "2", 

            "trainqty": "5", 

            "thaiofficermale": "2", 

            "thaiofficerfemale": "2", 

            "foreignofficermale": "2", 

            "foreignofficerfemale": "1", 

            "thaiexpertmale": "5", 

            "thaiexpertfemale": "2", 

            "foreignexpertmale": "1", 

            "foreignexpertfemale": "1", 

            "thaigeneralmale": "4", 

            "thaigeneralfemale": "3", 

            "foreigngeneralmale": "0", 

            "foreigngeneralfemale": "0" 

        }, 

        "2.5_production_survey": { 

            "totalvalue": "1000000", 

            "salevalue": "850000", 

            "exportvalue": "500000", 

            "rawmativ": "20000", 

            "productiv": "25000", 

            "capacity": "65", 

            "machinevalue": "1500000", 

            "machine5yearratio": "85", 

            "machineautoratio": "0", 

        }, 

        "2.6_salecost_survey": { 

            "total": "2000000", 

            "totalrawmat": "1500000", 

            "rawmatimport": "0", 

            "package": "200000", 
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            "totalfuel": "0", 

            "fuel": "20000", 

            "water": "60000", 

            "maintenance": "100000", 

            "productionsalary": "800000", 

            "othersalary": "0", 

            "rentallabor": "0", 

            "receiveproduct": "0", 

            "depreciation": "600000", 

            "productionwaste": "50000", 

        }, 

        "2.7_ sale_expense_survey": { 

            "total": "2000000", 

            "ads": "0", 

            "shipping": "500000", 

            "research": "0", 

            "it": "0", 

            "train": "20000", 

            "salesalary": "600000", 

            "warehousesalary": "100000", 

            "rental": "200000", 

            "rentalwarehouse": "0", 

            "accountant": "0", 

            "baddebt": "0", 

            "lossrate": "0", 

            "bankfee": "0", 

            "other": "0", 

            "interest": "0", 

        }, 

        "2.8_ balancesheet_survey": { 

            "totalasset": 5000000, 

            "asset": "2500000", 
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            "totaldebit": "3000000", 

            "debit": "1000000", 

            "shareholder": "2000000", 

            "realestate": "2000000", 

        }, 

        "2.9_it_survey": { 

            "machine": "0", 

            "robot": "1000000", 

            "othername": "ไมมี", 

            "othervalue": "0", 

            "builtmachineratio": "5", 

            "buytechnology": "200000", 

            "trademark": "1", 

            "buytechnology": "2", 

            "valueinnovationratio": "10", 

        }, 

        "2.10_ businessplan_survey": { 

            "businuessplan": { 

                "พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ", 

            } 

        }, 

        "2.11_support_survey": { 

            "support": "ประสงคใหสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ", 

            { 

                "position": "1", 

                "problem": "ตนทุนวัตถุดิบ", 

                "suggestion": "" 

            }, 

            { 

                "position": "2", 

                "problem": "ประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร", 

                "suggestion": "" 
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            }, 

            { 

                "position": "3", 

                "problem": "กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม", 

                "suggestion": "" 

            } 

        }, 

        "3.6_safty": { 

            "chemical": { 

                { 

                    "typename": "วัตถุดิบ", 

                    "stylename": "สารเด่ียว หรือ สารละลาย", 

                    "name": "Acrylonitrile 107-13-1", 

                    "statusname": "ของเหลว", 

                    "unnumber": { 

                        "1093" 

                    }, 

                    "unclass": { 

                        "3 [1093(1)]" 

                    }, 

                    "unsubclass": { 

                        "6.1-3" 

                    }, 

                    "ghs": { 

                        "ความเปนพิษเฉียบพลัน ประเภทยอย 3", 

                        "ความเปนอันตรายระยะยาวตอสิ่งแวดลอมในน้ำ ประเภทยอย 2", 

                        "การกอมะเร็ง ประเภทยอย 1B", 

                        "การทำลายดวงตาอยางรุนแรงและการระคายเคืองตอดวงตา ประเภทยอย 1", 

                        "ของเหลวไวไฟ ประเภทยอย 2", 

                        "การกัดกรอน และการระคายเคืองตอผิวหนัง ประเภทยอย 2", 

                        "การทำใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง การทำใหไวตอ

การกระตุนอาการแพตอผิวหนัง ประเภทยอย 1", 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม               รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   4 -34 

                        "ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสคร้ังเดียว ประเภท

ยอย 3" 

                    }, 

                    "storagetype": {}, 

                    "density": "1", 

                    "consumption": "2", 

                    "consumption_unitname": "กิโลกรัม", 

                    "storage": "3", 

                    "storage_unitname": "ลิตร", 

                    "storage_detail": { 

                        { 

                            "storagename": "ปบ", 

                            "capacity": "10", 

                            "unitname": "กิโลกรัม", 

                            "qty": "50" 

                        }, 

                        { 

                            "storagename": "อ่ืนๆ ถังเหล็ก", 

                            "capacity": "200", 

                            "unitname": "ลิตร", 

                            "qty": "230" 

                        } 

                    }, 

                    "chemicalfiretype": { 

                        "ผงเคมีแหง (Dry Chemicals)", 

                        "ผงโซเดียมคารบอเนต" 

                    }, 

                    "note": "-" 

                }, 

                { 

                    "typename": "วัตถุดิบ", 

                    "stylename": "สารเด่ียว หรือ สารละลาย", 
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                    "name": "Toluene 108-88-3", 

                    "statusname": "ของเหลว", 

                    "unnumber": { 

                        "1294" 

                    }, 

                    "unclass": { 

                        "3 [1294(1)]", 

                        "3 [1294(1)]", 

                        "3 [1294(1)]", 

                        "3 [1294(1)]", 

                        "3 [1294(1)]", 

                        "3 [1294(1)]" 

                    }, 

                    "unsubclass": {}, 

                    "ghs": { 

                        "ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสคร้ังเดียว ประเภท

ยอย 3" 

                    }, 

                    "storagetype": {}, 

                    "density": "12", 

                    "consumption": "14", 

                    "consumption_unitname": "ลิตร", 

                    "storage": "15", 

                    "storage_unitname": "ลิตร", 

                    "storage_detail": { 

                        { 

                            "storagename": "ถังโลหะ", 

                            "capacity": "1200", 

                            "unitname": "ลิตร", 

                            "qty": "2" 

                        }, 

                        { 
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                            "storagename": "ปบ", 

                            "capacity": "300", 

                            "unitname": "ลิตร", 

                            "qty": "4" 

                        } 

                    }, 

                    "chemicalfiretype": { 

                        "ผงเคมแีหง (Dry Chemicals)", 

                        "โฟม (Foam)", 

                        "น้ำ" 

                    }, 

                    "note": "-" 

                }, 

                { 

                    "typename": "วัตถุดิบ", 

                    "stylename": "สารเด่ียว หรือ สารละลาย", 

                    "name": "Hydrochloric acid 7647-01-0", 

                    "statusname": "ของเหลว", 

                    "unnumber": { 

                        "1050", 

                        "1789", 

                        "2186" 

                    }, 

                    "unclass": { 

                        "2.3 [1050(1)]", 

                        "2.3 [2186(1)]", 

                        "8 [1789(1)]", 

                        "8 [1789(2)]" 

                    }, 

                    "unsubclass": { 

                        "8-2.3", 

                        "8-2.3" 
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                    }, 

                    "ghs": { 

                        "การกัดกรอน และการระคายเคืองตอผิวหนัง ประเภทยอย 1A" 

                    }, 

                    "storagetype": {}, 

                    "density": "50", 

                    "consumption": "200", 

                    "consumption_unitname": "ลิตร", 

                    "storage": "300", 

                    "storage_unitname": "ลิตร", 

                    "storage_detail": { 

                        { 

                            "storagename": "อ่ืนๆ ถัง", 

                            "capacity": "100", 

                            "unitname": "ลิตร", 

                            "qty": "50" 

                        } 

                    }, 

                    "chemicalfiretype": { 

                        "ผงเคมีแหง (Dry Chemicals)", 

                        "โซเดียมคลอไรด", 

                        "ผงทองแดง", 

                        "ลูกบอลดับไฟ (Fire Extinguishing Ball)" 

                    }, 

                    "note": "-" 

                } 

            }, 

            "boiler": { 

                "qty": 2, 

                "inspection_date": "11 ก.ค. 2018", 

                { 

                    "number": "1", 
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                    "serialnumber": "Xj123", 

                    "manufacturer": "FFF", 

                    "pressure": "12", 

                    "pressure_unitname": "bar", 

                    "steam": "100", 

                    "steam_unitname": "ตัน/ชั่วโมง", 

                    "boilertype": "ทอแบบพิเศษ", 

                    "boilerfuel": { 

                        "กาซธรรมชาติเหลว (LNG)", 

                        "กาซปโตรเลียมหลว/กาซหุงตม (LPG)", 

                        "ไฟฟา (Electricity)" 

                    }, 

                    "boilerstandard": "ผลิตในประเทศ" 

                }, 

                { 

                    "number": "2", 

                    "serialnumber": "กกกก", 

                    "manufacturer": "ขขขข", 

                    "pressure": "10", 

                    "pressure_unitname": "bar", 

                    "steam": "20", 

                    "steam_unitname": "ตัน/ชั่วโมง", 

                    "boilertype": "ทอไฟ", 

                    "boilerfuel": { 

                        "ถานหินบิทูมิบัส (Bituminous)", 

                        "ทะลายปาลมเปลา (EFB)" 

                    }, 

                    "boilerstandard": "อ่ืนๆ" 

                } 

            }, 

            "hotoil": { 

                "qty": 1, 
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                "inspection_date": "01 ต.ค. 2020", 

                { 

                    "number": "1", 

                    "serialnumber": "NM123", 

                    "manufacturer": "MN Co,Ltd.", 

                    "temp": "1000", 

                    "temp_unitname": "องศาเซลเซียส", 

                    "heat": "200", 

                    "heat_unitname": "kcal/ชั่วโมง" 

                } 

            }, 

            "fire": { 

                "firehose": "10", 

                "firetank": { 

                    { 

                        "type": "CFC", 

                        "qty": "10" 

                    }, 

                    { 

                        "type": "CO2", 

                        "qty": "2" 

                    }, 

                    { 

                        "type": "น้ำ", 

                        "qty": "5" 

                    }, 

                    { 

                        "type": "โฟม", 

                        "qty": "6" 

                    } 

                }, 

                "firesystem": { 
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                    { 

                        "type": "อัตโนมัติ", 

                        "qty": "10" 

                    }, 

                    { 

                        "type": "กึ่งอัตโนมัติ", 

                        "qty": "17" 

                    }, 

                    { 

                        "type": "ไมเปนระบบอัตโนมัติ", 

                        "qty": "20" 

                    } 

                }, 

                "smokedetector": 0, 

                "heatdetector": "5", 

                "firealarm": "1" 

            } 

        }, 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บทที่ 5 

การพัฒนาระบบการวิเคราะหประมวลผลขอมูลและรูปแบบ 

รายงานตางๆ ใหอยูในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส  

(Digital Report) 
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บทที่ 5  

การพัฒนาระบบการวิเคราะหประมวลผลขอมูลและรูปแบบรายงานตางๆ ใหอยูในรูปแบบ

รายงานอิเล็กทรอนิกส (Digital Report) 

ไดนำเสนอการออกแบบรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งรายเดือนและรายป

สำหรับผูใชงานในระดับตาง ๆ ซึ่งรายงานที่จะนำเสนอ จะถูกแสดงในรูปแบบของรายงานอิเล็กทรอนิกส 

(Digital Report) ที่ใชโปรแกรม Power BI เปนเครื่องมือในการสรางรายงาน ซึ่งผูใชงานสามารถปรับแตง

มุมมองการกรองขอมูลไดตามระดับสิทธิของผู ใชงานที ่มี 2 ระดับ ไดแก ระดับผู ประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรม และระดับผู บร ิหาร อก. และเจาหนาท่ีหนวยงานภายใน อก. โดยการใชงานรายงาน

อิเล็กทรอนิกสจะอยูในเมนู “บริการ” และเมนูยอย “รายงาน”  

รูปแบบรายงานตามระดับสิทธิของผูใชงาน 

1. ระดับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ระบบจะแสดงรายงานการประเมินศักยภาพ

ของผู ประกอบการ สำหรับขอมูลที ่ไดรับการแจงตามแบบ ร.ง. 8 จะนำขอมูลมาวิเคราะหสถานะของ 

ผูประกอบการเปรียบเทียบกับผูประกอบการทั้งหมดหรือภาพรวมของอุตสาหกรรมกับผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมรายสาขาเดียวกัน หรือเปรียบเทียบกับผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน โดยใชคาอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนมาหาตำแหนงของขอมูลตาม

หลักการทางสถิติคือ การหาเปอรเซ็นตไทล (Percentile) ซ่ึงเปนการนำขอมูลท่ีไมไดแจกแจงความถ่ีมาเรียงคา

ของขอมูลจากนอยไปหามากออกเปน 100 สวน โดยแตละสวนมีจำนวนเทา ๆ กัน แตอยางไรก็ตาม ขอมูลท่ี

นำมาวิเคราะหเปนขอมูลปริมาณการผลิตที่มาจากโรงงานที่มีความแตกตางกัน ดังนั้น การบงบอกสถานะของ

ผูประกอบการโดยการใชขอมูลปริมาณการผลิตโดยตรงอาจจะไมสามารถสะทอนลำดับของผูประกอบการราย

นั้นไดอยางแทจริง จึงตองมีการศึกษาในลำดับตอไป เพ่ือหาแนวทางในการปรับคาปริมาณการผลิตของโรงงาน

แตละโรงงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน เชน การหาสัมประสิทธิ์มาคูณเพ่ือใหความสำคัญ (Weight) ของโรงงานท่ี

มีขนาดแตกตางกันไดแก ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ (L)  

สำหรับการจัดทำรายงานอิเล็กทรอนิกสจากขอมูลที่ไดรับการแจงตามแบบ ร.ง. 9 ในสวนนี้

จะเปนการแสดงรายงานที่มีความละเอียดมากขึ้นจากรายงานผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมที่ปรากฏในบทที่ 5 

โดยจะเปนการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกับปกอนหนา ดังนั้นจึงจำเปนตองใชขอมูลปปจจุบันและปยอนหลัง 

1 ป เพ่ือนำมาเปรียบเทียบหาอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหากผูประกอบการยังไมเคยแจงขอมูล ร.ง. 9 มายัง 

สศอ. ตั้งแตปกอนหนา หรือเปนผูประกอบการที่เริ่มแจงขอมูลในปนี้ แตไมใหขอมูลปกอนหนา ระบบการ

จัดทำรายงานจะไมสามารถวิเคราะหผลได สำหรับผูประกอบการที่แจงขอมูลอยางตอเนื่องจะสามารถดู

รายงานไดดังรูปท่ี 5.1 
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รูปท่ี 5.1 ตัวอยางรายงานผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมสำหรับผูใชงานระดับผูประกอบการโรงงาน 
 

2. ระดับผูบริหาร อก. และระดับเจาหนาท่ีหนวยงานภายใน อก. สำหรับผูใชงานในระดับนี้ 

นอกจากการติดตามสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแลว ระบบจะมีการจัดทำรายงานขอมูลสถิติจาก 

การเก็บรวบรวมขอมูลท้ัง ร.ง. 8 และ ร.ง. 9 เพ่ือติดตามความกาวหนาในการแจงขอมูลของผูประกอบการผาน

ระบบ iSingleForm โดยจะนำจำนวนขอมูลที่ไดมีการแจงเขามาในระบบ iSingleForm ซึ่งสามารถแสดงใน

ระดับประเทศ และจังหวัด 

ท้ังนี้ รูปแบบรายงานและการแสดงผลของระดับผูบริหาร อก. และระดับเจาหนาท่ีหนวยงาน

ภายใน อก. สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและความคิดเห็นของผูใชงาน เพื่อรวบรวมความคิดเห็น

ตาง ๆ มาออกแบบรายงานอิเล็กทรอนิกสในลำดับตอไปไดในอนาคต 



บทที่ 6 

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงการใหสิทธิประโยชนจากหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของกับผูประกอบการท่ีเขารวมใหขอมูลตามแบบ Single Form 
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บทที่ 6  

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงการใหสิทธิประโยชนจากหนวยงานภายใน อก.  

ที่เกี่ยวของกับผูประกอบการที่เขารวมใหขอมูลตามแบบฟอรม SingleForm 

  จากการศึกษาและพัฒนาระบบ Single Form ไดมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการใหสิทธิประโยชน

จากหนวยงานที่เกี ่ยวของ เพื่อใหผู ประกอบการสามารถเขารวม หรือเลือกสิทธิประโยชนไดงายขึ้นโดยผาน

ระบบ Single Form และทางระบบจะดำเนินการสงขอมูลใหทางหนวยงานที่เกี ่ยวของไดพิจารณาขอมูลที่

ผูประกอบการไดยืนยันเขารวมแลอนุมัติสิทธิประโยชนตอไป โดยทำการเชื่อม API กับทางหนวยงานที่เกี่ยของ

โดยมีการศึกษาและพัฒนาระบบ ดังตอไปน้ี 

6.1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน/เงื่อนไขของขอมูลสิทธิประโยชน 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน/เงื่อนไขของขอมูลสิทธิประโยชนจะอางอิงจากขอมูลในการสมัครของธนาคาร

ที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม เชน Exim Bank, SME Bank เปนตน โดยมีการศึกษาขอมูลดังน้ี 

ตัวอยางขอมูลพ้ืนฐานในการสมัคร 
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เงื่อนไขของขอมูลสิทธิประโยชน
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 6.2 การพัฒนาระบบการใหสิทธิประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 

  

 

 จากการพัฒนาระบบสิทธิประโยชนทางโครงการไดดำเนินการจัดทำ API ทั้งขาออกและขาเขากับทาง

ธนาคาร เพื่อทำการดึงขอมูลระหวางหนวยงาน และอำนวยความสะดวกแกผูประกอบการในการรับสิทธิ

ประโยชนจากทางธนาคาร ตามรายละเอียดดังน้ี 
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การแลกเปลี่ยนขอมูลกับธนาคาร 

 การแลกเปลี่ยนขอมูลกับธนาคารตางๆ ที่ใหสิทธิประโยชนกับผูประกอบการจะมีขั้นตอนการ

แลกเปลี่ยนขอมูล และ API ที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1. ข้ันตอนการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ผูประกอบการและธนาคารจะตองมีการรับสงขอมูลตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประกอบการเลือกสินเชื่อของธนาคารที่ตองการ 

กดปุมสมัคร 

อนุญาตขอมูลที่ตองการใหธนาคารเขาถึง แลวกด

ปุมยืนยัน 

ขอมูลจะถูกสงไปที่ธนาคาร (และเก็บประวัติไว

บนเว็บ iSingleForm) 

 

ธนาคารจะสามารถตรวจสอบการสมัครสินเชื่อ และ

กดเรียกขอมูลประกอบการพิจารณาได 

ธนาคารสงขอมูลการอนุมัติมาแจง iSingleForm วา

อนุมัติ หรือไมอนุมัติ (ถาอนุมัติธนาคารตองสงวันที่

เร่ิม-สิ้นสุดสินเชื่อกลับมา) 

ธนาคารจะสามารถขอขอมูลที่โรงงานอนุญาตได 

ต้ังแตวันที่เร่ิม ถึงวันที่สิ้นสุดสินเชื่อ 

สิ้นสุดการใหขอมูล 
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2. API ท่ีเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนขอมูล 

API ที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง iSingleForm กับ ธนาคาร จะมี 3 API หลักๆ ดัง

ตอไปน้ื 

1) API เพื่อยืนยันตัวตน (Authentication)  

URL: https://isingleform.go.th/api/v1/Authenticate 

พารามิเตอร: ClientID และ ClientSecret 

ตัวอยางพารามิเตอร 

ClientID : exim 

ClientSecret : exim 

2) API และพารามิเตอร เพื่อเรียกใชขอมูล ร.ง. 8  

URL: https://isingleform.go.th/api/v1/form8-bank/FID/PVID/Year/Month 

พารามิเตอร: 

FID = เลขทะเบียนโรงงาน 14 หลัก 

PVID = ID ของการขอรับสิทธิประโยชน 

Year = ป พ.ศ. เปนตัวเลข 4 หลัก 

Month = เดือน เปนตัวเลข 1-2 หลัก (หากไมใสเดือน จะแสดงเดือนทั้งหมด 1-12) 

Bearer Token = ไดคาจากการ Authentication 

ตัวอยาง URL ที่ใชในการเรียกขอมูล:  

แบบรายเดือน https://isingleform.go.th/api/v1/form8-bank/10100500325481/1/2563/1 

แบบรายป https://isingleform.go.th/api/v1/form8-bank/10100500325481/1/2563 

3) API แจงผลการอนุมัติ 

URL: https://isingleform.go.th/api/v1/bank-approve/PVID/ApproveStatus 

พารามิเตอร: 

PVID = ID ของการขอรับสิทธิประโยชน 

ApproveStatus = เลขผลการอนุมัติการขอสินเชื่อ (1=อนุมัติ , 2=ไมอนุมัติ) 

Bearer Token = ไดคาจากการ Authentication 

ตัวอยาง URL ที่ใชในการเรียกขอมูล:  

  ถาอนุมัติ https://isingleform.go.th/api/v1/bank-approve/1/1 

https://isingleform.go.th/api/v1/Authenticate
https://isingleform.go.th/api/v1/form8-bank/FID/PVID/Year/Month
https://isingleform.go.th/api/v1/bank-approve/PVID/ApproveStatus
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ถาไมอนุมัติ https://isingleform.go.th/api/v1/bank-approve/1/2 

3. การใชงานผาน POSTMAN เพื่อใชในการทดสอบระบบการเชื่องโยงขอมูลผาน API รายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

การ log in ดวย postman 

 

• ระบุ url : server IP / service url เชน https://isingleform.go.th/api/v1/Authenticate 

• เลือก Method POST 

• เลือก Tab Body ระบุ KEY VALUE ClientID และ ClientSecret ตามภาพ 

• กด Send 

• คัดลอก token เก็บไวใชงาน 

การใชงานเรียกขอมูล 

API ขอมูล ร.ง. 8 ของธนาคาร จะใช ClientID และ ClientSecret เพื่อทำการ Authentication เพื่อ

รับ Token กอน แลวจึงนำ Token มาใชในการเรียกใชงาน API เพื่อรับขอมูลโดยตองระบุพารามิเตอร FID = 

เลขทะเบียนโรงงาน 14 หลัก, PVID = ID ของการขอรับสิทธิประโยชน, Year = ป พ.ศ. เปนตัวเลข 4 หลัก 

และ Month = เดือน เปนตัวเลข 1-2 หลัก (หากไมใสเดือน จะแสดงขอมูลทั้งหมด ต้ังแตเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 

12) ตามตัวอยางจะแสดงขอมูลออกมาตามขอมูลที่มีอยูในแตละโรงงาน 
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● ระบุ URL server id / service url และ parameter ตามเอกสารโดยใชตัวอยางที่ไดแสดงไว เชน 

https://isingleform.go.th/api/v1/form8-bank/10100500325481/1/2563/1 

● เลือก Method GET 

● เลือก Tab Authorization    เลือก TYPE  Bearer Token แลววาง token ที่ไดรับมาจากการ 

Authentication ในชอง Token 

● เลือก Tab Header คลิก unselect Accept แลวสราง Accept key ตัวใหม แลวใส value เปน

application/json แทน 

 

 
● คลิก Send 

 



บทที่ 7

สรุปผลการจัดอบรมและการจัดงานสัมมนา 
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บทที่ 7 

สรุปผลการจัดอบรมและการจัดงานสมัมนา 

การจัดอบรมใหเจาหนาที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และหนวยงานภายใน อก. สามารถแบง

ออกเปน2 เร่ือง ดังน้ี  

1. การอบรมสำหรับผูใชงานทั่วไป  โดยการอบรมภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่ออธิบาย

การใชงานแกผูใชงาน จำนวน 5 คร้ังๆ ละไมนอยกวา 15 คน 

• คร้ังที่ 1 และ2 การจัดอบรมสำหรับผูใชงานทั่วไปใหมีทักษะในการใชโปรแกรม  Microsoft 

Power BI สำหรับการวิเคราะหขอมูลของระบบ Big Data 

    โดยมีรายละเอียดการอบรบ ดังน้ี 

 แนะนำ Microsoft Power BI 

 สอนวิธีการใชงานในฟงกชันตางๆ ของ Microsoft Power BI 

• คร้ังที่ 3 4 และ 5 การอบรมเจาหนาที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายใตหัวขอ การใชงาน

และการกรอกแบบแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8)  และการใชงานและ

การกรอกแบบแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงานรายป (ร.ง.9)  โดยมีรายละเอียดของการ

อบรบ ดังน้ี 

 การสาธิต และทดลองใชระบบ 

              - การใชงานระบบ 

              - การกรอกขอมูลในแตละสวนของแบบฟอรม 

 รับฟงขอเสนอแนะและถาม-ตอบ 

2. การอบรมสำหรับผูดูแลระบบ โดยการจัดอบรมกลุมยอยภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อ

อธิบายการใชงานระบบแกผูดูแลระบบภายใน จำนวน 5 คน จำนวน 1 คร้ัง 

• การจัดอบรมสำหรับผูดูแลระบบ  

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ Application Programming Interface (API) 

- ฝกปฏิบัติการจัดทำ API อยางงาย 

- การทดสอบ API ดวยโปรแกรม Postman 

3. จัดสัมมนาชี้แจงและเผยแพรประชาสัมพันธงานภายใตโครงการใหเปนที่รูจัก เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกกลุมเปาหมายและผูสนใจ จำนวน 2 คร้ัง ในกรุงเทพมหานคร 1 คร้ัง และตางจังหวัด 1 คร้ัง 

โดยมีผูเขารวมการสัมมนา คร้ังละไมนอยกวา 120 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 อธิบายการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงานตามแบบฟอรมเดียว SingleForm 
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 คำแนะนำในการใชงานระบบ iSingleForm 

 การอธิบาย/คำแนะนำการลงทะเบียนลูกคากระทรวงอุตสาหกรรมและระบบชำระ

คาธรรมเนียมรายปทางอิเล็กทรอนิกส และกิจกรรมลงทะเบียนลูกคากระทรวงอุตสาหกรรม 

และใหคำปรึกษาการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงานดวยระบบ iSingleForm และ

ลงทะเบียนลูกคากระทรวงอุตสาหกรรมดวยระบบ i-industry 

โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมและจัดสัมมนา ดังตอไปน้ี 
 

7.1 การอบรมสำหรับผูใชงานทั่วไป  ครั้งที่ 1 การจัดอบรมสำหรับผูใชงานทั่วไปใหมีทักษะในการใช

โปรแกรม  Microsoft Power BI สำหรับการวิเคราะหขอมูลของระบบ Big Data 

 

รูปท่ี 7.1 กำหนดการจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 1) 
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ตารางท่ี 7.1 สรุปผลการจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 1) 

รายละเอียด สรุปผลการอบรม 

วันที่ วันที่ 28 กันยายน 2563 

เวลา 08.30 – 12.00 น. 

สถานที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

จำนวนผูเขารวม จำนวน 15 คน 

หนวยงานที่เขารวม เจาหนาที่กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 รูปท่ี 7.2 การจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 1) 
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รูปท่ี 7.3 รายช่ือผูเขารวมการอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 1) 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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7.2 การอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป คร้ังท่ี 2 การจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไปใหมีทักษะในการใช

โปรแกรม  Microsoft Power BI สำหรับการวิเคราะหขอมูลของระบบ Big Data  

 

รูปท่ี 7.4 กำหนดการจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 2) 
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เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม               รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                                                                                              7-7 

ตารางท่ี 7.2 สรุปผลการจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 2) 

รายละเอียด สรุปผลการอบรม 

วันที่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 08.30 – 12.00 น. 

สถานที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

จำนวนผูเขารวม จำนวน 15 คน 

หนวยงานที่เขารวม เจาหนาที่กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

รูปท่ี 7.5 การจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 2) 
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เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม               รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                                                                                              7-8 
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รูปท่ี 7.6 รายช่ือผูเขารวมการอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 2) 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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7.3 การอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป คร้ังท่ี 3 การพัฒนาใหมีความรูทักษะ ดานการใชระบบการแจงขอมูล

การประกอบกิจการโรงงาน (iSingleForm) ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย       

รูปท่ี 7.4 กำหนดการจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 3) 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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ตารางท่ี 7.3 สรุปผลการจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 3) 

รายละเอียด สรุปผลการอบรม 

วันที่ วันที่ 15 ตุลาคม  2563 

เวลา 08.30 – 12.00 น. 

สถานที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 

จำนวนผูเขารวม จำนวน 20 คน 

หนวยงานที่เขารวม เจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัด 

 

 

 

 รูปท่ี 7.5 การจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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รูปท่ี 7.7 รายช่ือผูเขารวมอมรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 3)



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม         รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 (Progress Report 2) 
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7.4 การอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป คร้ังท่ี 4 การพัฒนาใหมีความรูทักษะ ดานการใชระบบการแจงขอมูล

การประกอบกิจการโรงงาน (iSingleForm) ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา    

   

รูปท่ี 7.8 กำหนดการจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 4) 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม         รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 (Progress Report 2) 
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ตารางท่ี 7.4 สรุปผลการจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 4) 

รายละเอียด สรุปผลการอบรม 

วันที่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 08.30 – 12.00 น. 

สถานที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

จำนวนผูเขารวม จำนวน 27 คน 

หนวยงานที่เขารวม เจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัด 

 

 

 

 รูปท่ี 7.9 การจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 4) 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม         รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 (Progress Report 2) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                                                                                              7-16 
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รูปท่ี 7.10 รายช่ือผูเขารวมอมรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 4)



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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7.5 การอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป คร้ังท่ี 5 การพัฒนาใหมีความรูทักษะ ดานการใชระบบการแจงขอมูล

การประกอบกิจการโรงงาน (iSingleForm) ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา    

รูปท่ี 7.11 กำหนดการจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 5) 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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ตารางท่ี 7.5 สรุปผลการจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 5) 

รายละเอียด สรุปผลการอบรม 

วันที่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 08.30 – 12.00 น. 

สถานที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา 

จำนวนผูเขารวม จำนวน 16 คน 

หนวยงานที่เขารวม เจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัด 

 

 

รูปท่ี 7.12 การจัดอบรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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รูปท่ี 7.13 รายช่ือผูเขารวมอมรมสำหรับผูใชงานท่ัวไป (คร้ังท่ี 5)



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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7.6 การอบรมสำหรับผูดูแลระบบ โดยจัดอบรมกลุมยอยภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

เพ่ืออธิบายการใชงานระบบแกผูดูแลระบบภายใน 

 

รูปท่ี 7.14 กำหนดการจัดอบรมสำหรับผูดูแลระบบ 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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ตารางท่ี 7.6 สรุปผลการจัดอบรมสำหรับผูดูแลระบบ 

รายละเอียด สรุปผลการอบรม 

วันที่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 08.30 – 12.00 น. 

สถานที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

จำนวนผูเขารวม จำนวน 5 คน 

หนวยงานที่เขารวม เจาหนาที่กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.15 การจัดอบรมสำหรับผูดูแลระบบ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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รูปท่ี 7.16 รายช่ือผูเขารวมอมรมสำหรับผูดูแลระบบ 
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7.7 การจัดสัมมนาช้ีแจงและเผยแพรประชาสัมพันธงานภายใตโครงการใหเปนท่ีรูจัก เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกกลุมเปาหมายและผูสนใจ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอรท แอนด โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

รูปท่ี 7.17 กำหนดการจัดสัมมนาระบบบริการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน 

ทางอิเล็กทรอนิกส “iSingleForm” (คร้ังท่ี 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
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ตารางท่ี 7.7 สรุปผลการจัดสัมมนาระบบบริการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน 

ทางอิเล็กทรอนิกส “iSingleForm” คร้ังท่ี 1 

รายละเอียด สรุปผลการอบรม 

วันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

สถานที่ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอรท แอนด โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จำนวนผูเขารวม จำนวน 121 คน 

หนวยงานที่เขารวม ผูประกอบการและผูที่สนใจ 
 

  

 

รูปท่ี 7.18 การจัดสัมมนาระบบบริการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน 

ทางอิเล็กทรอนิกส “iSingleForm” คร้ังท่ี 1  

ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอรท แอนด โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   7-29 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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รูปท่ี 7.19 รายช่ือผูเขารวมการจัดสัมมนาระบบบริการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน 

ทางอิเล็กทรอนิกส “IsingleForm” ครั้งท่ี 1 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
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7.8 การจัดสัมมนาช้ีแจงและเผยแพรประชาสัมพันธงานภายใตโครงการใหเปนท่ีรูจัก เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกกลุมเปาหมายและผูสนใจ ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี ปารค กรุงเทพมหานคร 

 

รูปท่ี 7.20 กำหนดการจัดสัมมนาระบบบริการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน 

ทางอิเล็กทรอนิกส “iSingleForm” คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร) 
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ตารางท่ี 7.8 สรุปผลการจัดสัมมนาระบบบริการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน 

ทางอิเล็กทรอนิกส “iSingleForm” คร้ังท่ี 2 

รายละเอียด สรุปผลการอบรม 

วันที่ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 

เวลา 08.30 – 12.00 น. 

สถานที่ โรงแรมเซ็นจูร่ี ปารค กรุงเทพมหานคร 

จำนวนผูเขารวม จำนวน 122 คน 

หนวยงานที่เขารวม ผูประกอบการและผูที่สนใจ 
 

  

 

รูปท่ี 7.21 การจัดสัมมนาระบบบริการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน 

ทางอิเล็กทรอนิกส “iSingleForm” คร้ังท่ี 2 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี ปารค กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ 
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รูปท่ี 7.22 รายช่ือผูเขารวมการจัดสัมมนาระบบบริการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงานทาง

อิเล็กทรอนิกส “iSingleForm” คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร) 
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