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การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มุ่งเน้นถึงการแสดงความส าคัญของการน าระบบประมวลผล
อัจฉริยะ (Business Intelligence) มาเป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยในการประกอบการตัดสินใจการจัดงาน
แสดงสินค้าตราสินค้าไทย (Top Thai Brands) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพด้านการกระจายการให้บริการของกรมฯ ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและผู้ส่งออก อย่าง
ทั่วถึง พร้อมยกระดับประสิทธิผลด้านมูลค่าการส่งออกท่ีเกิดขึ้นจริงจากการจัดงานซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การผลักดันการส่งออกไทย เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะตั้งอยู่
พ้ืนฐานของความเป็นไปได้ ผู้เขียนได้น าทีมร่วมพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะ ผ่าน 4 กระบวนการ
ส าคัญ ประกอบด้วยกระบวนการที่ 1 คือ การบ่งชี้แหล่งข้อมูลส าคัญที่อยู่ภายใต้ฐานข้อมูลมูลค่าการ
ส่งออกรายเดือนของกรมศุลกากร และฐานข้อมูลบริหารกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระบวนการที่ 2 คือ การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ข้อมูลระหว่างสอง
ฐานข้อมูลผ่านการใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีเป็นข้อมูลเชื่อมโยงหลักพร้อมสร้างคลังข้อมูลในรูปแบบ
ลูกบาศก์ กระบวนการที่ 3 คือการประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้การประมวลผลข้อมูลเกิดความชัดเจน
และถูกต้องมากที่สุด ผู้เขียนได้น าเสนอแนวคิดการใช้ระดับการเปรียบเทียบ (Traceability) รวมถึง
การใช้เกณฑ์ด้านสินค้าและด้านประเทศเพ่ือให้เหมาะสมกับการประมวลผลแต่ละประเภทกิจกรรม
ของกรมฯ และกระบวนการที่ 4 คือ การน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ในรูปแบบตารางเชิงมูลค่าการ
ส่งออก และตารางเชิงประเภทผู้ส่งออก เพ่ือให้เป็นชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ง่ายต่อการใช้งานและเกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ประกอบการตัดสินใจ 

กระบวนการข้างต้นน ามาซึ่งระบบประมวลผลอัจฉริยะต้นแบบของกรมฯ ที่ใช้งานได้จริง โดย
ผู้เขียนได้ใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะดังกล่าวประมวลผลข้อมูลงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยที่จัดขึ้น
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2559 ที่ประกอบด้วยงานแสดงสินค้าทั้งสิ้น 6 งานใน 5 ประเทศ ได้แก่ 
กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว และเวียดนาม โดยมีผลการประมวลซึ่งได้แก่ ชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ ทั้งใน
รูปแบบตารางเชิงมูลค่าการส่งออก และตารางเชิงประเภทผู้ส่งออกที่ผู้ เขียนเห็นว่ามีมูลค่า 
อย่างมาก สามารถตอบค าถามของการศึกษาที่ถามถึงแนวทางที่ระบบประมวลผลอัจฉริยะจะมีส่วน
ช่วยในการประกอบการตัดสินใจการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย โดยผู้เขียนใคร่ขอสรุปผลการใช้
ระบบประมวลผลอัจฉริยะต่อการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยดังต่อไปนี้ 

1. ประสิทธิผลด้านมูลค่าการส่งออก  
1.1) กว่าร้อยละ 72.73 ของผู้ส่งออกที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยไม่ได้เกิดผล

การส่งออกจริงในปี 2559 ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากในกรณีที่ผู้ส่งออกมุ่งเน้นที่การขายปลีก 
เป็นหลัก หรือในกรณีท่ีผู้ส่งออกใช้บริษัทขนส่งด าเนินกระบวนการส่งออกแทนผู้ส่งออก 

1.2) ส าหรับงานที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 110 ราย ผลการจัดงานในกรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชาเกิดมูลค่าการส่งออกจริงในปี  2559 สู งที่สุดคือ  1,438.78 ล้านบาท หรือ 
35.09 ล้านบาทต่อรายผู้ส่งออกที่มีระดับการเปรียบเทียบซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของงานในระดับเดียวกัน
ถึงร้อยละ 45.78  



จ 

 
 

1.3) ส าหรับงานที่มีผู้ เข้าร่วมงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 110 ราย ผลการจัดงานใน 
นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เกิดมูลค่าการส่งออกจริงในปี 2559 สูงที่สุดคือ 586.84 ล้านบาท 
หรือ 13.33 ล้านบาทต่อรายผู้ส่งออกที่มีระดับการเปรียบเทียบซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของงานในระดับ
เดียวกันถึงร้อยละ 10.22 

2. ประสิทธิภาพด้านการกระจายการให้บริการอย่างทั่วถึง และการสร้างผู้ส่งออกรายใหม่
ของกรมฯ  

2.1) ในภาพรวมของงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย กรมฯ ให้บริการผู้ส่งออกรายเดิม      
ที่เคยเข้าร่วมงานอยู่ที่ร้อยละ 68.04 และให้บริการผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการรายใหม่อยู่ที่ร้อยละ 
31.96 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนผู้ส่งออกรายเดิมที่เคยเข้าร่วมงานและผู้ส่งออกที่เป็นผู้ ขอรับบริการใหม่อยู ่
ที่ประมาณ 2:1 ราย 

2.2) กรมฯ สร้างผู้ส่งออกรายใหม่เพียงร้อยละ 5.64 ของจ านวนผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยทั้งหมด หรือประมาณร้อยละ 0.1 ของจ านวนผู้ส่งออกท้ังประเทศ 
 ผลการประมวลข้างต้นของระบบประมวลผลอัจฉริยะแสดงให้เห็นว่า การจัดงานแสดงสินค้า
ตราสินค้าไทยในปัจจุบันสามารถได้รับการยกระดับทั้งในประสิทธิผลด้านมูลค่าการส่งออก และใน
ประสิทธิภาพการกระจายการให้บริการของกรมฯ ผ่านการใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะประกอบการ
ตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นประเทศที่เกิดประสิทธิผลเชิงมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ควบคู่ไปกับนโยบาย
ผลักดันการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน และมุ่งเน้นที่การปรับสัดส่วนการให้บริการผู้ส่งออกรายเดิม
และผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการรายใหม่ ให้ค่อนไปทางผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการรายใหม่ เพ่ือ
เป็นการกระจายการให้บริการของกรมฯ ให้ทั่วถึง โดยข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายคือ กรมฯ ควรจะ
มุ่งเน้นการใช้ตัวชี้วัดประสิทธิผลมูลค่าการส่งออกที่เกิดขึ้นจริง และตัวชี้วัดสัดส่วนการกระจายการ
ให้บริการสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ส่งออกรายใหม่ เป็นตัวชี้วัดหลักเพ่ือประเมินผล
การจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยและเพ่ือให้เกิดการน าระบบประมวลผลอัจฉริยะมาใช้จริง กรมฯ 
ควรด าเนินการ3 ขั้นตอน ได้แก่ การสื่อท าความเข้าใจถึงประโยชน์ของระบบประมวลผลอัจฉริยะกับ
ข้าราชการการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารกรมฯ ในเชิงนโยบายและตัวชี้วัด และการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการใช้งานระบบประมวลผลอัจฉริยะอย่างสม่ าเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการสร้างแรงผลักดันเพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งนี้ก้าวหน้าและด าเนินไปสู่ความส าเร็จ เพ่ือ
เป็นรากฐานที่แข็งแรงของกรมฯ ในการสร้างบริบทที่แตกต่างในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผลักดันการ
ส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในยุคประเทศไทย 4.0 
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การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งหวังจะน าผลการศึกษาระบบประมวลผล
อัจฉริยะไปใช้จริงกับการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ 
การผลักดันการส่งออกไทย โดยผลการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาและความ
ช่วยเหลือของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้เขียนขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูต ธฤต จรุงวัฒน์ 
ที่ปรึกษาหลัก เอกอัครราชทูต สุรพงษ์ ชัยนาม และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ 
ที่กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา และชี้แนะแนวทางให้การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่แท้จริง และสามารถน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยได้ในอนาคตอันใกล้ แสดงให้เห็นถึงการ
ยกระดับการปฏิบัติงานของข้าราชการในยุคประเทศไทย 4.0 
 นอกจากนี้ การพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ยากและซับซ้อน โดย
ผู้เขียนจะไม่สามารถพัฒนาระบบเพ่ือการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ส าเร็จหากขาดผู้ร่วมให้การ
สนับสนุนด้านเทคนิค ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ นางพันทิพา ชพานนท์ นางสาวเบญจพร 
เกสรทอง นายพงฐ์เขตต์ รัชตะทรัพย์ นายโปรด สงวนศักดิ์ นายวิชิต ทาก้อน และนางสาวนภาพร 
จันทร์ผลึก ที่มีส่วนช่วยพัฒนาในด้านเทคนิคอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อย ส่งผลให้ระบบสามารถใช้งานได้
จริงและเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของผู้เขียน 
 สุดท้ายนี้  ผู้ เขียนขอขอบพระคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยมี 
นางสาวภัทรัตน์ หงส์ทอง ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นางสาวชไมพร  
ตันติเวสส นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทุกท่านที่ได้ทุ่มเท
แรงกายและแรงใจในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2560    
ที่ถือเป็นทั้งมูลค่าทางด้านความรู้ของชีวิตและทางด้านเครือข่ายความสัมพันธ์เพ่ือนพ้อง ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาผู้เขียนให้เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
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บทที ่1 
บทน า 

 
 

1.1 หลักการ และเหตุผล  
1.1.1 ข้อเท็จจริงของภาคการส่งออกไทย  

การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการส่งออก ถือเป็นมิติที่ส าคัญต่อการ
ต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยภาคการส่งออกเป็นตัวแปรที่ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของไทยให้
สามารถเติบโตได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยในปี 2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) ของไทยคิดเป็นมูลค่า 14.36 ล้านล้านบาท 0F

1 ประกอบด้วยภาค
การส่งออกสินค้าถึงร้อยละ 52.6 (7.54 ล้านล้านบาท) 1F

2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความส าคัญของภาค
การส่งออกต่อเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงโครงสร้างการส่งออกไทย จะเห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างจ านวนผู้ส่งออกและมูลค่าการส่งออกที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในผู้ส่งออก  
2 ระดับ คือ ผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอี (Small and Medium Enterprises: SMEs) และผู้ส่งออก
ระดับใหญ่ โดยความเชื่อมโยงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงภาคการส่งออกของไทยปัจจุบัน ใน 3 
มุมมองด้วยกันคือ 

1.1.1.1 ผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอี ไม่ใช่ผู้เล่นหลัก ในมิตขิองมูลค่าการส่งออกไทย 
ในปี 2559 การส่งออกไทยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7.54 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 

ผู้ส่งออกทั้งสิ้น 37,837 ราย2 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในระดับของผู้ส่งออก จะขอยกนิยามที่กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ใช้ในการแบ่งระดับผู้ส่งออกตามมูลค่าการส่งออก
ดังนี้ 

1.1.1.1.1 ระดับเล็ก 
มีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท 
1.1.1.1.2 ระดับกลาง 
มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 50 ล้านบาท แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท 
1.1.1.1.3 ระดบัเล็กและกลาง หรือระดับเอสเอ็มอี 
มีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท  
1.1.1.1.4 ระดับใหญ่ 
มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 200 ล้านบาท 

                                                                    
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: http://www.nesdb.go.th [7 กรกฎาคม 2560]. 
2 กรมศุลกากร, ฐานข้อมูลผู้ส่งออกไทย [7 กรกฎาคม 2560]. 
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ในผู้ส่งออกทั้ง 37,837 ราย คิดเป็นผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอีถึง 34,707 ราย 2F

3 หรือ
ร้อยละ 91.7 ของผู้ส่งออกทั้งหมด แต่ส่งออกเพียง 5.1 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 6.81 ของมูลค่า
การส่งออกทั้งหมด ในขณะที่ผู้ส่งออกระดับใหญ่ มีเพียง 3,130 ราย หรือร้อยละ 8.3 แต่มีมูลค่า
ส่งออกถึง 7 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 93.19 ของผู้ส่งออกท้ังหมด (รายละเอียดตามรูปภาพที่ 1)  
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ส่งออกระดับใหญ่ในภาพรวม ถึงแม้จะมีจ านวนน้อยกว่าผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอี 
ถึง 11 เท่า แต่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้มากกว่าผู้ส่งออกเอสเอ็มอีถึง 14 เท่า     

 

 
รูปภาพที่ 1: เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกและจ านวนรายของผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอีและผู้ส่งออกระดับใหญ่ 

 
1.1.1.2 ผู้ส่งออกสัญชาติต่างประเทศระดับใหญ่คือแรงผลักดันมูลค่าการส่งออกไทย 

ในปี 2559 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทยประกอบด้วยสินค้า รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ 
แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยาง 
เคมีภัณฑ์ น้ ามันส าเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ โดยมีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น  3.61  
ล้านล้านบาท3F

4 หรือร้อยละ 47.89 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด โดยหากพิจารณาถึงสัญชาติของผู้ส่งออก
ที่มีระดับใหญ่ในกลุ่มสินค้าดังกล่าว จะเห็นว่าผู้ส่งออกส่วนใหญ่ที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นระดับต้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้ารถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เป็น 
ผู้ส่งออกที่มีสัญชาติต่างประเทศ ที่มีลักษณะธุรกิจเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investment: FDI) และมีมูลค่าส่งออกรวมถึง 2.02 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 26.8 ของ
มูลค่าส่งออกท้ังหมด 

1.1.1.3 ผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอีคือโอกาสในการพัฒนาการส่งออกไทยให้มีเสถียรภาพ 
สถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับ

ภูมิภาคเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้าและอ านาจในการต่อรองถือเป็นเรื่องส าคัญ โดยส าหรับประเทศ 

                                                                    
3 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ข้อมูลของ SMEs และกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [9 กุมภาพันธ์ 2560] 
4 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย,์ ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย [ออนไลน์],                     
แหล่งที่มา: http://tradereport.moc.go.th/ [7 กรกฎาคม 2560]. 
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ในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ
บรูไน ได้รวมตัวกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพ่ือ
ช่วยเหลือส่งเสริมและผลักดันการค้าระหว่างกัน แต่ในทางตรงกันข้าม การแข่งขันกันภายในภูมิภาค
เพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยง 
(Risk) ในเสถียรภาพของการส่งออกไทย กล่าวคือ จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าร้อยละ 26.8 ของ
มูลค่าการส่งออกไทย พ่ึงพาผู้ส่งออกที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ดังนั้น  หากผู้ส่งออกที่มี
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีนโยบายที่เอ้ือต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่าประเทศไทย 
มูลค่าการส่งออกของไทยจะลดลงอย่างเป็นนัยส าคัญ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ โดยหนึ่งใน
วิธีการกระจายความเสี่ยงคือ การส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ส่งออกปัจจุบันที่มีสัญชาติไทยมีอัตราการ
เติบโตในมูลค่าการส่งออกที่สูงขึ้นกว่าอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในภาพรวม และการ
ส่งเสริมและผลักดันเพ่ิมฐานจ านวนผู้ส่งออก ให้เกิดผู้ส่งออกใหม่ที่มีสัญชาติไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวได้ดีในโลก
การค้ายุคดิจทิัล พร้อมเติบโตเป็นผู้ส่งอออกระดับใหญ่ที่เข้มแข็งต่อไป (รายละเอียดตามรูปภาพที่ 2) 

 

 
 

จากโครงสร้างการส่งออก จะเห็นได้ว่า หากเศรษฐกิจของไทยที่ พ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก จะ
เติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ภาครัฐจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและผลักดันผู้ส่งออกปัจจุบันให้มี
มูลค่าการส่งออกที่มากขึ้น และการเพ่ิมจ านวนผู้ส่งออกที่มีสัญชาติไทยให้มีจ านวนมากขึ้ น เพ่ือเป็น
แรงขับเคลื่อนหลักของภาคการส่งออกของไทย  

1.1.2 บทบาทของภาครัฐต่อการส่งเสริมการส่งออกไทย 
 การส่งเสริมและผลักดันภาคการส่งออกของไทยได้มีการด าเนินการโดยภาครัฐ ภายใต้

ภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกที่ตอบโจทย์การค้า
ระหว่างประเทศตั้งแต่ต้นทาง ไปยังปลายทาง โดยเริ่มต้นที่การบริการข้อมูล/ค าปรึกษาด้านการ
ส่งออก การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
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ระดับนานาชาติในประเทศ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การจับคู่ธุรกิจการค้า ไปจนถึง
การส่งออกผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (รายละเอียดตามรูปภาพที่ 3)  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     รูปภาพที่ 3: ภารกิจการส่งเสริมการส่งออกตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

  
 ในปี 2559 กรมฯ ให้บริการผู้สนใจ ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ส่งออก ประมาณกว่า 40,000 ราย4F

5

แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 คือ ผู้สนใจ ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกที่ได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมที่เป็น
ภาพรวม ได้แก่ การขอรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษาด้านการส่งออก ผ่านสายตรงการค้าระหว่าง
ประเทศ 1169 และการใช้บริการพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ไทยเทรดดอทคอม 
(Thaitrade.com) เป็นจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 33,000 ราย และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ประกอบการและ 
ผู้ส่งออกที่ได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมที่จะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป อาทิ การเข้าร่วมงานแสดง
สินค้านานาชาติในประเทศ และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ราย นอกจากนี้ สถิติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแสดงให้
เห็นว่าในปี 2559 มีนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น 644,759 ราย5F

6 
โดยในจ านวนดังกล่าวเป็นผู้ส่งออกท้ังสิ้น 37,837 ราย หรือร้อยละ 5.8 ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ 
ในขณะที่กรมฯ ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการสู่การค้าระหว่างประเทศ 
ให้บริการผู้ประกอบการและผู้ส่งออกผ่านกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกอยู่ที่ประมาณปีละ 7 ,000 ราย 
ดังนั้น จะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 18.5 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ส่งออกทั้งหมดและมี

                                                                    
5 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ระบบบริหารกิจกรรมกรม [ออนไลน์],  
แหล่งที่มา: http://backoff.ditp.go.th [7 กรกฎาคม 2560]. 
6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.dbd.go.th  
[7 กรกฎาคม 2560] 
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สัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลของทั้ง
ประเทศ  

ทั้งนี้ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณของกรมฯ จะเห็นได้ว่าเพียงร้อยละ 18.5 ของผู้ส่งออก 
และร้อยละ 1.1 ของผู้ประกอบการในประเทศสามารถเข้าถึงกิจกรรมการส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเข้าฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
นานาชาติในประเทศ และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการกระจาย
การให้บริการของกรมฯ ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ส่งออกรายใหม่ พร้อมเกิดประสิทธิผลด้าน
การผลักดันมูลค่าการส่งออกในระดับที่น่าพอใจ กรมฯ จ าเป็นที่จะต้องมีชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ 
(Strategic Information) เพ่ือให้การวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ เกิดมูลค่า
การส่งออกในระดับที่น่าพอใจในทุกกิจกรรม และสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ส่งออกที่
เป็นเป้าหมายใหม่ พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างผู้ส่งออกรายใหม่  

1.1.3 การใช้ชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการส่งออก 

ในปัจจุบัน การคัดเลือกผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก
ของกรมฯ มีกระบวนการก ากับที่ชัดเจนและโปร่งใส แต่ไม่ได้มุ่งเน้นที่การกระจายการบริการให้เข้าถึง
ในทุกกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการ และการสร้างผู้ส่งออกรายใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นจากการที่ผู้
ส่งออกรายเดิมเข้าร่วมกิจกรรมเดิมในทุก ๆ ปีต่อ ๆ กัน ส่งผลให้การเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการและผู้
ส่งออกรายใหม่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี้ หากจะพิจารณาถึงประสิทธิผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ จะเห็นว่ามีการวัดและประเมินผลในสองด้าน คือ ในด้านความพึงพอใจ 
และในด้านมูลค่าการส่งออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 6 เดือน และภายใน 1 ปี โดยการประเมิน
ดังกล่าว จะด าเนินการผ่านการกรอกแบบประเมินหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น ซึ่งผลการประเมินด้านมูลค่า
การส่งออกส่วนใหญ่เป็นการคาดการณ์ของผู้ส่งออก ไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าการส่งออกท่ีเกิดขึ้นจริงจาก
กิจกรรมนั้น ๆ โดยผลดังกล่าวได้น ามาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การส่งออกของกรมฯ ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ  

ดังนั้น หากกรมฯ มีความประสงค์ที่จะยกระดับแผนงาน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ส่งออก กรมฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาตัดสินใจจากชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ที่สะท้อนสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงจากผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ  

1.1.4 ข้อมูลยุทธศาสตร์และเครื่องมือในการน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลยุทธศาสตร์ที่มีความจ าเป็นต่อการประกอบการตัดสินใจในการวางแผน และจัด

กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ ประกอบด้วย 2 ข้อมูลส าคัญที่เชื่อมโยงกัน ดังต่อไปนี้ 
1.1.4.1 ข้อมูลผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ 

บ่งบอกถึงรายละเอียดของผู้ส่งออก และจ านวนผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ  
1.1.4.2 ข้อมูลมูลค่าการส่งออกจริง ที่เกิดขึ้นจากผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ 

บ่งบอกถึงมูลค่าการส่งออก ที่เกิดขึ้นจากผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมกิจกรมกรมฯ  
ทั้งนี้ สองข้อมูลข้างต้นมีแหล่งที่มาแตกต่างกัน โดยข้อมูลชุดที่หนึ่งหรือข้อมูลผู้ส่งออกที่

เข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ มีแหล่งที่มาจากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
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กระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่ข้อมูลชุดที่สองหรือข้อมูลมูลค่าการส่งออกที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ส่งออกแต่ละ
รายที่เข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ มีแหล่งที่มาจากฐานข้อมูลของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  ดังนั้น 
ความท้าทายที่เกิดขึ้น คือ กรมฯ จะมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือให้ข้อมูลทั้งสองแหล่งจาก
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงกันได้ และเมื่อเชื่อมโยงกันแล้ว กรมฯ จะ
น าเสนอข้อมูลอย่างไรเพ่ือให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันมีความหมาย มีลักษณะการน าเสนอที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจการวางแผนและกลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ ต่อไป 

ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคใหม่ (Mega Trend) จะเห็นได้ว่าการบริหาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะเป็นแนวทางให้กรมฯ ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ 
ในขณะที่เทคโนโลยีส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ “ระบบประมวลผลอัจฉริยะ (Business 
Intelligence: BI)” จะเป็นเครื่องมือที่เป็นค าตอบในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลทั้งหมดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งออกของประเทศไทย พร้อมคัดกรอง ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ ที่จะเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการวา งแผนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของไทยต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

วัตถุประสงค์ของการศึกษาจะมุ่งเน้นที่ความเป็นไปได้ในการน าระบบประมวลผลอัจฉริยะมาช่วย
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย  (Top Thai 
Brands) ให้เกิดประสิทธิผลด้านมูลค่าการส่งออก และการกระจายการให้บริการกรมฯ ให้ครอบคลุม
ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกอย่างทั่วถึงโดยประกอบด้วยการด าเนินการใน 2 ส่วน ดังนี้ 

1.2.1 การจัดท าระบบประมวลผลอัจฉริยะจริงส าหรับงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย 
1.2.2 การใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะจริงเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดงานแสดงสินค้า

ตราสินค้าไทย 
 

1.3 ค าถาม ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1 ค าถามในการศึกษา 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการศึกษาแนวทางการน าระบบประมวลผลอัจฉริยะมาเป็น
เครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก ค าถามที่ส าคัญใน
การศึกษาคือ ระบบประมวลผลอัจฉริยะงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยจะเป็นส่วนช่วยในการผลักดัน
ภาคการส่งออกไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนหรือไม่ 

1.3.2 ขอบเขตของการศึกษา วิธีการการด าเนินการศึกษา และระเบียบการศึกษา 
การศึกษาการใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะในการประกอบการตัดสินใจวางแผนงานแสดง

สินค้าตราสินค้าไทยจะจ ากัดอยู่ที่ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน เพ่ือให้การศึกษามีความชัดเจน ใช้ข้อมูลที่
เกิดขึ้นจริง และเห็นถึงความเป็นไปได้ในการน าการศึกษาไปขยายผลในการสนับสนุนนโยบายการใช้
ระบบประมวลผลอัจฉริยะประกอบการตัดสินใจในการจัดทุกกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ ให้
มีประสิทธิผล โดยขอบเขตของการศึกษาจะจ ากัดอยู่ที่ 3 ด้านด้วยกัน คือ 
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1.3.2.1 ด้านแหล่งข้อมูล 
การศึกษาจะจ ากัดแหล่งข้อมูลอยู่ที่ 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ส่งออกและ

กิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และฐานข้อมูลการส่งออกของกรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง 

1.3.2.2 ด้านประเภท และช่วงเวลาของข้อมูล 
การศึกษาจะจ ากัดอยู่ที่ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก งานแสดงสินค้าตรา

สินค้าไทยที่จัดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายในช่วงเวลาของข้อมูลทั้งสิ้น 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559  

1.3.2.3 ด้านรูปแบบการน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ 
การศึกษาจะจ ากัดอยู่ที่รูปแบบการน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ใน 2 รูปแบบเท่านั้น 

 1.3.3 วิธีด าเนินการศึกษา 
วิธีด าเนินการศึกษาจะประกอบด้วย 4 กระบวนการ ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

ตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทาง โดยประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามรูปภาพที่ 4) 
1.3.3.1 การบ่งชี้ข้อมูลส าคัญ และแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานด้านการต่างประเทศที่

เกี่ยวข้อง ที่จะเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดระบบประมวลผลอัจฉริยะ 
1.3.3.2 การเชื่อมโยงข้อมูลส าคัญเพ่ือน าเสนอข้อมูลยุทธศาสตร์ ที่จะเป็นส่วนช่วยในการ

ตัดสินใจการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก 
1.3.3.3 การน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ที่มีรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และ

สะดวกต่อการใช้งาน 
1.3.3.4 การใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมงาน

แสดงสินค้าตราสินค้าไทยในปี 2559 
 

 
 

1.3.4 ระเบียบการศึกษา 
เนื่องด้วยข้อมูลการส่งออกของผู้ส่งออกเป็นข้อมูลลับทั้งหมด ผลการศึกษาจะพิจารณา

อยู่ในชั้นความลับ 
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1.4 สมมติฐานการศึกษา 
 ระบบประมวลผลอัจฉริยะเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจให้การจัดงานแสดงสินค้าตรา
สินค้าไทยเกิดประสิทธิผลทางมูลค่าการส่งออก และกระจายการให้บริการกรมฯ ให้ครอบคลุม
ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกอย่างทั่วถึง 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  

การจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยจะมีกระบวนการตัดสินใจในการจัดงานที่เป็นระบบ มีข้อมูล
รองรับการตัดสินใจ และมีความชัดเจนผ่านเครื่องมือระบบประมวลผลอัจฉริยะที่จะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.5.1 ประสิทธิผลด้านมูลค่าการส่งออกในระดับที่เพ่ิมขึ้น 
 1.5.2 กระจายการให้บริการของกรมฯ ที่ครอบคลุมผู้ประกอบการและผู้ส่งออกอย่างทั่วถึง 

1.5.3 สร้างผู้ส่งออกรายใหม่ในจ านวนที่เพ่ิมข้ึน 
 1.5.4 ลดความเสี่ยงที่เกิดการพ่ึงพิงบริษัทใหญ่และบริษัทที่มาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

1.5.5 ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน     
 

1.6 นิยามศัพท์ 
1) Business Intelligence: BI คือ ระบบประมวลผลอัจฉริยะที่รวบรวม เชื่อมโยง จัดเก็บ 

วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจ 

2) Big Data คือ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่อยู่ในหลายแหล่ง และอยู่ในประเภท
ของข้อมูลที่มีความหลากหลาย อาท ิตัวหนังสือ ภาพ และวีดิโอ 
 3) Strategic Information คือ ชุดข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจ 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร   
 4) Mega Trend คือ การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่มีผลต่อทิศทางอนาคตของโลก 
 5) Internet of Things: IoT คือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยหมายถึงเครือข่ายของวัตถุ 
อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอ่ืน ๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการ
เชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และท าให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได ้
 6) Artificial Intelligence: AI คือ ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงความฉลาด ความรู้เทียมที่สร้าง
ขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้สามารถคิดและเป็นผู้ช่วยในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ระบบน าทางรถยนต์ไร้คนขับ ผู้ช่วยอัจฉริยะในสมาร์ทโฟน 

7) Multi-Dimensional Expression: MDX คือ การเรียกใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลในรูปแบบ
ลูกบาศกที่มีความซับซ้อน เพ่ือการแสดงผลในหลายมิติ 

8) Data Analysis Expressions: DAX คือ การเรียกใช้ข้อมูลจากตารางข้อมูลหรือชุดข้อมูล
ในรูปแบบของแถวและสดมภ์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ 



 

 

 
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การศึกษาระบบประมวลผลอัจฉริยะเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจการจัดงานแสดง
สินค้าตราสินค้าไทย มีกรอบแนวคิดจากความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทส าคัญต่อการ
ยกระดับการท างานของภาครัฐ ตั้งแต่ในระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ  และสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคใหม่ (Mega Trend) ที่ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) หรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) และหุ่นยนต์ (Robotics) จะเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อภาคสังคมและ
ภาคเศรษฐกิจ โดยหากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประกอบในวิสัยทัศน์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับนโยบาย ระดับแผนงาน และระดับ
ปฏิบัติการ กรมฯ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะสามารถยกระดับศักยภาพในการเป็นแรง
ขับเคลื่อนส าคัญของภาคการส่งออกต่อไป6F

7 7F

8 8F

9 
 ส าหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทส าคัญต่อกรมฯ เป็น

อย่างยิ่ง ตั้งแต่ในระดับนโยบาย คือ การผลักดันการส่งออกผ่านช่องทางพาณิชย์ดิจิทัล และการ
ยกระดับการให้บริการของกรมฯ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไปสู่ระดับปฏิบัติงานจริง เช่นการพัฒนาไทย
เทรดดอทคอม (Thaitrade.com) เป็นช่องทางพาณิชย์ดิจิทัลเพ่ือการส่งออก การใช้ดีไอทีพี คอนเน็ค
(DITP Connect) แอปพลิเคชันเพ่ือบริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศส่วนบุคคล การใช้ดีไอทีพี  
ทัช (DITP Touch) แอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการไลฟ์แชทค าปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ หรือ  
ดีไอทีพี ควิก (DITP Quick) แอปพลิเคชันส าหรับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ใช้ก ากับการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในประเทศ 

ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวของกรมฯ ยังจ ากัดอยู่ในสองมิติ คือ  ในด้านการ
ให้บริการประชาชน และในด้านการก ากับการปฏิบัติงานของกรมฯ โดยการศึกษานี้ จะเปิดมุมมอง
ของกรมฯ ในมิติใหม่ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ วางแผน และวางกลยุทธ์การจัด
กิจกรรมของกรมฯ ซึ่งจะน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงในแนวทางการปฏิบัติงานที่ส าคัญของกรมฯ  
ในอนาคต โดยมีแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

                                                                    
7 Lisa Arthur,What is Big Data, Forbes [Online], 2013, Available from: Forbes.com, [7July2017] 
8 Dr. ArvindSathi,Big Data Analytic, [7July2017] 
9 Tool and Research,Big Data Platforms, IBM [7July2017] 
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2.1 แนวคิดทฤษฎี และกรอบความคิด 
2.1.1 ทฤษฎีหลักที่น ามาใช้กับการศึกษาในครั้งนี้  คือ ทฤษฎีระบบประมวลผลอัจฉริยะ 

(Business Intelligence Model: BIM) 9F

10 ซึ่งหมายถึงรูปแบบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
บริหารจัดการข้อมูล โดยการรวบรวม เชื่อมโยง จัดเก็บ วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ง่าย
ในการท าความเข้าใจ ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ที่ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ซึ่งทฤษฎีระบบ
ประมวลผลอัจฉริยะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นอยู่ในภาคธุรกิจและมีรากฐานของ
หลักการคิดที่เหมือนกัน แต่จะมีรูปแบบในการน าเสนอที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของธุรกิจ 

ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นที่ทฤษฎีระบบประมวลผลอัจฉริยะที่เหมาะกับการใช้
งานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก โดยจะประกอบด้วยทฤษฎีระบบประมวลผล
อัจฉริยะใน 2 แนวคิดน ามาบูรณาการให้เกิดแนวทางที่ใช้งานได้จริง สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต โดยประกอบด้วยทฤษฎีระบบประมวลผลอัจฉริยะดังต่อไปนี้  

2.1.1.1 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระบบประมวลผลอัจฉริยะ  (Business Intelligence 
Semantic Model)10F

11 ที่แสดงถึงการน ามาสู่ระบบประมวลผลอัจฉริยะผ่านการบริหารจัดการข้อมูลใน
สามระดับ โดยระดับที่ 1 คือการเข้าถึงและเก็บข้อมูลในทุกรูปแบบ (Data Access) ระดับท่ี 2 คือการ
ใช้เหตุและผลในการน ามาซึ่งชุดข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (Business Logic and Queries) และระดับ   
ที่  3 คือการเตรียมชุดข้อมูลให้พร้อมในการน าเสนอในลักษณะต่าง ๆ  (Data Model) โดยมี
รายละเอียดทฤษฎีความสัมพันธ์ระบบประมวลผลอัจฉริยะตามรูปภาพที่ 5 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
10 OlawaleAdelakun,The Role of Business Intelligence in Government [7July2017] 
11 Cathy Dumas,The BI semantic model, Microsoft Corporation [ออนไลน์], Available from: 
https://blogs.msdn.microsoft.com [7July2017] 
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2.1.1.2 ทฤษฎีการตั้งค าถามประเมินระดับระบบประมวลผลอัจฉริยะ (Question Based 
Business Intelligence Model) 11F

12 ที่แสดงถึงการพิจารณาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ
บริษัทหรือองค์กร ที่จะตอบค าถามถึงระดับความสามารถของระบบประมวลผลอัจฉริยะ ที่จะส่งผล
ต่อการสร้างวิสัยทัศน์ และการวางแผนต่อยอดระบบประมวลผลอัจฉริยะให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดย
มีรายละเอียดตามรูปภาพที่ 6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 กรอบความคิดที่น ามาใช้ คือกรอบความคิดที่เชื่อว่า “การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ภาครัฐด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถท าได้ ผ่านการสื่อสารที่มีความชัดเจน และตอบโจทย์การพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์กรสู่อนาคต” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือผลักดันให้การศึกษานี้ สามารถน าไปใช้งาน
ได้จริง เป็นตัวอย่างของภาครัฐในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจการ
วางแผนและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 12F

13 13F

14 

 

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม  
 2.2.1 การมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
  ในโลกยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในทางสังคมและทางเศรษฐกิจ 

                                                                    
12 Daniele Barone, John Mylopoulos, Lei Jiang, and Daniel Amyout,The Business Intelligence Model: 
Strategic Modelling [7July 2017] 
13 รายงานโครงการที่ปรึกษากิจกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ไทย (ซีเอส 01) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย, สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [7 กรกฎาคม 2560] 
14 กษิติธร ภูภราดัย, แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดิจิทัลไทยแลนด์) ในมิติสถาบันการศึกษา, 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [7 กรกฎาคม 2560] 
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โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือโทรศัพท์มือถือ ที่ในทุก ๆ วัน คนหลายเชื้อชาติ หลากหลายอายุ 
หลากหลายที่มา ที่มีศักยภาพในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล จะปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะ
เพ่ือให้เกิดความบันเทิง เพ่ือติดต่อสื่อสาร เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน หรือแม้แต่แลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินค้า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใด หากพิจารณาให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่าการปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือ 
เพ่ือดูรูปภาพ ฟังเพลง ซื้อขายของ คือการที่คนปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลในรูปแบบ ลักษณะ และ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน14F

15 
  ดังนั้น จากตัวอย่างข้างต้น คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิดที่ดิจิทัลก าลังเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินชีวิตในโลกนี้อย่างต่อเนื่อง (Digital Transformation) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแนวโน้มของ
สิ่งที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโลก (Mega Trend) อาทิ บล็อกเชนการกระจายและบันทึก
กระบวนการที่เกิดขึ้นกับข้อมูล (Block Chain) การเก็บและเรียกใช้ข้อมูล (Cloud Computing)  
การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลเพ่ือการประมวลผล หรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์ผ่านการตัดสินใจของ
เครื่องจักรที่ชาญฉลาดบนพื้นฐานของข้อมูลที่ซับซ้อน แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลกตั้ง
บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลกับเทคโนโลยีดิจิทัล 15F

16 
2.2.2 เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ 

  ส าหรับโลกธุรกิจ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านการ
ด าเนินธุรกิจตั้งแต่สิ่งแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ ไปจนถึงประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยได้     
มีการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลว่า ในปี 2559 บริษัท
ขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยีการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลกว่าร้อยละ 56 ของการ
เก็บข้อมูลทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวยังใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่กว่า 
ร้อยละ 52 ในการจัดการข้อมูลทั้งหมด และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทางสังคมกว่าร้อยละ 52 ของ
การสื่อสารทั้งหมด15 

  แต่สถิติที่โดดเด่นและน่าสนใจจากการศึกษาข้างต้นคือ กว่าร้อยละ 53 ของบริษัทขนาด
ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่า เทคโนโลยีการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลช่วยให้บริษัทท างานได้
สะดวกและง่ายขึ้น นอกจากนี้ กว่าร้อยละ 62 ของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่า
เทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ส่งผลให้การตัดสินใจเกิดประสิทธิผลมากขึ้น และกว่า
ร้อยละ 51 ของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่า เทคโนโลยีในการสื่อสารทางสังคม
เอ้ือให้การประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างบุคลากรดีขึ้น15 

2.2.3 การใช้เทคโนโลยีบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบประมวลผลอัจฉริยะในภาครัฐ 
  ในด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสินใจ เทคโนโลยีบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่คือกุญแจสู่ความส าเร็จ ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน อาทิ ตัวหนังสือ รูปภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ จากแหล่งต่าง ๆ8 โดยการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ในการใช้งาน นอกจากนี้ เพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากขึ้นในระดับ
การตัดสินใจเพ่ือการวางแผนงานของบริษัท ระบบประมวลผลอัจฉริยะคือตัวแปรส าคัญที่จะเชื่อมโยง 
คัดกรอง ประมวลผล และน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ที่จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการวางแผน
                                                                    
15 Harvard Business Review, The Digital Transformation of Business [7July 2017] 
16 James Bilefield, Digital transformation:  The three steps to success, Mckinsey [Online]  Available 
from: http://www.mckinsey.com [7July 2017] 
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งานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลที่มากข้ึน9 

 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าระบบประมวลผลอัจฉริยะได้รับการน ามาใช้ส าหรับบริษัทที่มีความ
ประสงค์ที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันบนพ้ืนฐานของการใช้ข้อมูล โดยคนส่วนใหญ่จะมองว่า 
ระบบประมวลผลอัจฉริยะเป็นเรื่องทางเทคนิค แต่ในความเป็นจริงระบบประมวลผลอัจฉริยะเป็นเรื่อง
ทางการตลาดที่ลึกซึ้ง หากแต่น าเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ10 

 ระบบประมวลผลอัจฉริยะได้รับการศึกษาในภาคธุรกิจอย่างแพร่หลาย ในขณะที่ระบบ
ประมวลผลอัจฉริยะในภาครัฐไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควร โดยตัวอย่างของภาครัฐที่มีการศึกษาด้าน
การน าระบบประมวลผลอัจฉริยะมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ 
ศูนย์บริการประชาชนประจ าเขตเทศบาลของประเทศสวีเดน โดยมีจุดประสงค์ของการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านการประเมินสถิติการให้บริการที่เคยเกิดขึ้น โดยการศึกษาดังกล่าว
อธิบายถึงกระบวนการจัดท า ระบบประมวลผลอัจฉริยะที่ประกอบด้วยการบ่งชี้จุดประสงค์ในการ
จัดท าระบบประมวลผลอัจฉริยะ การวางสถาปัตยกรรมข้อมูลขององค์กร  การเชื่อมต่อข้อมูลการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล และการน าเสนอระบบประมวลผลอัจฉริยะ 10 ซึ่งกระบวนการดังกล่าว  
หากพิจารณาถึงหลักการ จะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับการจัดท าระบบประมวลผลอัจฉริยะของภาค
ธุรกิจ กล่าวคือ ประกอบด้วยกระบวนการบ่งชี้ปัญหา การบริหารจัดการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และ
ลักษณะในการน าเสนอข้อมูล12  
 2.2.4 แนวทางการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะ  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการน าต้นแบบแนวคิดหรือรูปแบบการพัฒนาระบบประมวลผล
อัจฉริยะ ของภาคธุรกิจมาปรับใช้กับการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะ เพ่ือประกอบการวาง
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกสามารถกระท าได้ โดยแนวคิดหรือรูปแบบการพัฒนาระบบ
ประมวลผลอัจฉริยะของภาคธุรกิจที่เหมาะสมกับการศึกษานี้ จะประกอบด้วยกระบวนการพัฒนา
ระบบประมวลผลอัจฉริยะ ภายใต้ทฤษฎีความสัมพันธ์ระบบประมวลผลอัจฉริยะและแนวคิดการ
พัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะ ภายใต้ทฤษฎีการตั้งค าถามประเมินระดับระบบประมวลผลอัจฉริยะ
โดยแนวทางทั้งสองรูปแบบมีความเชื่อมโยงกัน สามารถต่อยอดซึ่งกันและกัน ได้ เพ่ือพัฒนาระบบ
ประมวลผลอัจฉริยะต่อไปในอนาคต16 

16F

17 
17F

18 

 ทั้งนี้ การพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะอาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วนในทุกมิติ
ของการพัฒนาภาครัฐในยุคดิจิทัล แต่ระบบประมวลผลอัจฉริยะจะเป็นพ้ืนฐานและจะเป็นหนึ่งใน
ส่วนประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้เข้าสู่การบูรณา
การที่มุ่ ง เน้นทั้ งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของความส าเร็จ (Convergence to Service 
Integration)13 14 

18F

19 
 

                                                                    
17 Tony Loton,Modeling: Entity-Relationship Diagram (ER Diagram), Available from: 
Modernanalyst.com, [7July 2017] 
18 Mubin M. Shaikh,Learn to Write Custom MDX Query First Time, Available from: 
Codeproject.com, [7July 2017] 
19 สถาปัตยกรรมองค์กรของสรอ. EGA Enterprise Architecture, ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)  
[7 กรกฎาคม 2560] 
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บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

3.1 การจัดท าระบบประมวลผลอัจฉริยะ  
ผลการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ

วางแผนการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการน าข้อมูลงานแสดง
สินค้าตราสินค้าไทยที่จัดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้น 6 งานใน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ 
ลาว และเวียดนาม มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ซึ่งกระบวนการในการศึกษาจะอ้างอิงจากทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระบบประมวลผลอัจฉริยะทั้ง 4 กระบวนการ ที่ เริ่มจากการบ่งชี้แหล่งข้อมูล  
การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล  ไปจนถึงการน าเสนอชุดข้อมูล
ยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

3.1.1 การบ่งชี้แหล่งข้อมูล 
การบ่งชี้แหล่งข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นกุญแจส าคัญต่อความส าเร็จ 

เพราะจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้พัฒนามีความเข้าใจในจุดประสงค์ของการพัฒนาระบบประมวลผล
อัจฉริยะ และมีความรอบรู้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ต้องท าการวิเคราะห์มากน้อยเพียงใด     
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความชาญฉลาดของระบบประมวลผลอัจฉริยะ เพราะยิ่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสถิติมีความถูกต้องแม่นย าและมีความหมายเท่าไร ระบบประมวลผลอัจฉริยะ
จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น โดยจากการพิจารณาในทุกบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดง
สินค้าตราสินค้าไทย แหล่งข้อมูลที่ส าคัญจะประกอบด้วย 2 แหล่งข้อมูลด้วยกัน ดังนี้  

3.1.1.1 แหล่งข้อมูล มูลค่าการส่งออกจากกรมศุลกากร 
 หากกล่าวถึงการประเมินประสิทธิผลการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย
หรือกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัด
หลักที่สะท้อนถึงผลของการจัดกิจกรรมคือมูลค่าการส่งออกที่เกิดขึ้นจริง โดยข้อมูลมูลค่าส่งออกที่
เกิดขึ้นจริงกับผู้ส่งออกแต่ละราย มีแหล่งที่มาจากฐานข้อมูลมูลค่าการส่งออกรายเดือนของ  
กรมศุลกากร ที่มีการเก็บสถิติมูลค่าการส่งออกทุกครั้งที่มีการขออนุญาตส่งออก โดยผู้ส่งออกจะต้อง
กรอกเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดสินค้าตามพิกัดศุลการ มูลค่าของ
สินค้าประเทศปลายทาง และข้อมูลอ่ืน ๆ โดยจากการพิจารณาฐานข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยด้านมูลค่าการส่งออกที่เกิดขึ้น
จริงอยู่ 6 รายการ ได้แก่ 
  



16 

 

3.1.1.1.1 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ของผู้ส่งออก 
3.1.1.1.2 ชื่อบริษัทผู้ส่งออก 
3.1.1.1.3 ที่อยู่ติดต่อ 
3.1.1.1.4 ประเภทสินค้าส่งออกแสดงภายใต้พิกัดศุลกากร 
3.1.1.1.5 มูลค่าการส่งออกในสกุลเงินบาท และดอลลารส์หรัฐ 
3.1.1.1.6 ประเทศส่งออกปลายทาง 
การศึกษานี้ได้ด าเนินการด้านเทคนิคในการเข้าถึงแหล่งฐานข้อมูลด้านมูลค่า

การส่งออกรายละเอียดตามรูปภาพที่ 7 และได้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าตรา
สินค้าไทยด้านมูลค่าการส่งออก ตามรูปที่ 8 
 

 
รูปภาพท่ี 7: การพัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Service) เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลด้านมูลค่าการส่งออก 
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รูปภาพท่ี 8: ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยด้านมูลค่าการส่งออก 
 

 3.1.1.2 แหล่งข้อมูลงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 
 เพ่ือให้การจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยและกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก
อ่ืน ๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ง่ายต่อการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล กรมฯ ได้ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียกว่าระบบบริหารกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกในการช่วยบริหารจัดการ
กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ พร้อมอ านวยความสะดวกด้านการรับสมัครออนไลน์ให้กับ 
ผู้ส่งออก โดยหากพิจารณาถึงฐานข้อมูลของระบบบริหารกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก จะเห็นได้ว่า
ข้อมูลผู้ส่งออกที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ผู้ส่งออกเข้าร่วม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มีการจัดเก็บ
และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ โดยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้า
ไทยด้านรายละเอียดงานและรายละเอียดผู้เข้าร่วมงานอยู่ 6 รายการได้แก ่

3.1.1.2.1 ชื่อกิจกรรม งานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย 
3.1.1.2.2 ประเทศท่ีจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย 
3.1.1.2.3 ประเภทสินค้าภายในงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย 
3.1.1.2.4 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมงาน 
3.1.1.2.5 ชื่อบริษัทของผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมงาน 
3.1.1.2.6 ที่อยู่ติดต่อ 
การศึกษานี้ได้ด าเนินการด้านเทคนิคในการเข้าถึงฐานข้อมูลบริหารกิจกรรม

ส่งเสริมการส่งออกตามรูปภาพที่ 9 และได้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย
ด้านรายละเอียดงานและรายละเอียดผู้เข้าร่วมงาน ตามรูปที่ 10 
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รูปภาพท่ี 9: การพัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Service) เพื่อเข้าถึงฐานบริหารกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก 

 

 
รูปภาพที่ 10: ข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยด้านรายละเอียดงานและรายละเอียด
ผู้เข้าร่วมงาน 
 
 ทั้งนี้ จากการพิจารณารายการข้อมูลของทั้ง 2 แหล่งข้อมูล จะเห็นได้ว่าหากข้อมูลแต่ละ
รายการของทั้ง 2 แหล่งข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้ กรมฯ จะสามารถน ามาซึ่งมิติของข้อมูลใหม่ที่
กรมฯ ไม่เคยมีมาก่อน อาทิ ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยแต่ละรายมีมูลค่าการ
ส่งออกจริงในแต่ละเดือน และแต่ละปีเท่าไร หรืองานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยในแต่ละงานสร้าง
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มูลค่าการส่งออกจริงเท่าไร  
 3.1.2 การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล 
 การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ข้อมูลระหว่าง 2 แหล่งข้อมูลข้างต้น จ าเป็นที่
จะต้องเริ่มต้นจากการบ่งชี้รายการข้อมูลหลักที่จะสามารถน ามาใช้เชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์
ข้อมูลระหว่าง 2 แหล่งข้อมูล โดยรายการข้อมูลหลักดังกล่าว จะต้องเป็นรายการข้อมูลที่เมื่อน าค่า
ของแต่ละข้อมูลภายใต้รายการข้อมูลหลักมาเปรียบเทียบกันแล้ว จะต้องมีค่าของข้อมูลที่มีความ
เหมือนกันในทั้ง 2 แหล่งข้อมูล โดยหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะเห็นได้ว่า รายการข้อมูลหลักที่เมื่อ
น ามาเปรียบเทียบแล้วมีค่าของข้อมูลที่มีความเหมือนกันในทั้ง 2 แหล่งข้อมูล คือ เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีของผู้ส่งออกที่ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 13 หลัก ซึ่งโอกาสในการบันทึกเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีที่ผิดน้อยมีมาก เนื่องจากทั้งระบบการขออนุญาตส่งออก ของกรมศุลกากร และระบบบริหาร
กิจกรรมส่งเสริมการส่งออก ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีขั้นตอนการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีทั้ง 13 หลักของผู้ส่งออกเป็นโอกาสแรกก่อนที่ผู้ส่งออกจะสามารถ
ด าเนินกระบวนการใด ๆ ต่อไปกับระบบได้ ในขณะที่ข้อมูลอ่ืน ๆ อาทิ ชื่อบริษัทผู้ส่งออกไม่เหมาะสม
ที่จะเป็นรายการข้อมูลหลักที่ใช้เชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  2 แหล่งข้อมูล เนื่องจากมี
โอกาสที่ทั้ง 2 แหล่งข้อมูลจะบันทึกชื่อบริษัทผู้ส่งออกเดียวกันในการสะกดที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะ
ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล ทั้งนี้ หลังจากบ่งชี้เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ส่งออกเป็นข้อมูลหลัก ในการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 
แหล่งข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการด าเนินการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ข้อมูลของทั้ง 2 
แหล่งข้อมูล จะเป็นการด าเนินการด้านเทคนิคผ่านการสร้างคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
รายละเอียดตามรูปภาพที่ 11 และการพัฒนาคลังข้อมูลสู่รูปแบบลูกบาศก์ (Cube) รายละเอียดตาม
รูปภาพที่ 12 และรูปภาพที่ 13  
 

 
รูปภาพท่ี 11: การสร้างคลังข้อมูล (Data Warehouse) โดยใช้เครื่องมือช่วยในการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล 
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รูปภาพที่ 12: การพัฒนาคลังข้อมูลสู่ชุดข้อมูลแบบลูกบาศก์ (Data Cube) โดยใช้เครื่องมือช่วยในการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 

 
รูปภาพท่ี 13: ตัวอย่างชุดข้อมูลรูปแบบลูกบาศก์ด้านมูลค่าที่ส่งออก 
 

ทั้งนี้  คลังข้อมูลที่เกิดจากการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 2 
แหล่งข้อมูล จะเรียกว่า “ฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและมูลค่าการส่งออก” รายละเอียด
การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของข้อมูลตามรูปภาพที่ 14 โดยมีลักษณะการเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็น
ระบบตามรูปภาพที่ 15 
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รูปภาพที่ 14: การเช่ือมโยงและการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลของฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและ
มูลค่าการส่งออก 
 

 
รูปภาพท่ี 15: การจัดเก็บฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและมูลค่าการส่งออกอย่างเป็นระบบ 
 

 3.1.3 การประมวลผลข้อมูล 
 3.1.3.1 ระดับศักยภาพในการประเมินผล 
 การประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและมูลค่า
การส่งออก จะเป็นการด าเนินการด้านเทคนิคผ่านการใช้ภาษาการประมวลผลในหลายมิติ (Multi-
Dimensional Expression: MDX) (รายละเอียดการเขียนค าสั่งในภาษาการประมวลผลในหลายมิติ
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ตามรูปภาพที่ 16 และรายละเอียดการประมวลผลรูปภาพที่ 17) โดยจะเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ ว่าเกิดมูลค่าการส่งออกหรือไม่ 
ซึ่งหากเมื่อท าการเปรียบเทียบแล้วพบว่าผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ ไม่เกิดมูลค่าการส่งออก 
สาเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณีด้วยกัน คือ ในกรณีที่ 1 ผู้ส่งออกดังกล่าวไม่ได้ด าเนินการส่งออก
จริง หรือในกรณีที่ 2 ผู้ส่งออกในระดับเอสเอ็มอีเลือกที่จะด าเนินขั้นตอนการส่งออกผ่านบริษัทขนส่ง 
(Shipping) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่เกิดความสะดวกกับผู้ส่งออก 
เนื่องด้วยผู้ส่งออกไม่จ าเป็นที่จะต้องด าเนินกระบวนการส่งออกเอง แต่เป็นบริษัทขนส่งเป็นผู้ขอ
อนุญาตส่งออกแทนผู้ส่งออก ดังนั้น เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีในฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก
และมูลค่าการส่งออกส าหรับกรณีดังกล่าว จึงเป็นของบริษัทขนส่งและไม่สามารถเชื่อมโยงเพ่ือบ่งชี้   
ผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอีที่ส่งออกจริงได้ โดยในทั้ง 2 กรณีจะสะท้อนผ่านชุดข้อมูลที่เรียกว่าระดับการ
เปรียบเทียบ (Traceability) ที่ค านวณจากสูตร ((ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีมูลค่าส่งออก/         
ผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด) x 100) โดยยิ่งค่าระดับการเปรียบเทียบมีร้อยละที่สูงเท่าใด ระดับ
ศักยภาพการประมวลผลก็จะยิ่งมีระดับที่สูงและสะท้อนภาพความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้น 
 

 
รูปภาพที่ 16: การเขียนค าสั่งในภาษาการประมวลผลในหลายมิติจากฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและ
มูลค่าการส่งออก 
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รูปภาพท่ี 17: การประมวลผล (Query) ฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและมูลค่าการส่งออก 
 

 ขั้นตอนต่อไปในการประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและมูลค่า
การส่งออก จะเป็นการใช้เกณฑ์การประมวลผลที่เหมาะสมกับกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกในแต่ละ
ประเภท โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะประกอบด้วยเกณฑ์ด้านสินค้าและเกณฑ์ด้านประเทศ ดังต่อไปนี้ 
 3.1.3.2 เกณฑ์ด้านสินค้า  
 กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกประกอบด้วยประเภทกิจกรรมที่มีความแตกต่าง
กันตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดยหากพิจารณาในภาพรวมของทุกประเภทกิจกรรมส่งเสริม
การส่งออก จะเห็นว่าสามารถแบ่งเกณฑ์ด้านสินค้าได้ใน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 คือ กิจกรรม
ส่งเสริมการส่งออกที่รวมทุกประเภทสินค้า มีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าไทยใน
ภาพรวม มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการตอบรับในภาพลักษณ์ของสินค้าไทย
เป็นอย่างดี เช่น งานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย โดยการประมวลผลฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการ
ส่งออกและมูลค่าการส่งออก จะครอบคลุมสินค้าในทุกพิกัดสินค้าที่มีมากกว่า 26,000 รายการ ใน 5 
ระดับพิกัดสินค้า คือ 2 4 6 8 และ 11 หลัก (รายละเอียดตัวอย่างตามตารางที่ 1) ในขณะที่รูปแบบ  
ที่ 2 คือ กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกที่ประกอบด้วยสินค้าประเภทเดียว มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ือผลักดันอุตสาหกรรมศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ผ่านงานแสดง
สินค้าอาหารไทยนานาชาติ (THAIFEX - World of Food Asia) โดยการประมวลผลฐานข้อมูล
กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและมูลค่าการส่งออกส าหรับกิจกรรมดังกล่าว จะครอบคลุมเฉพาะกลุ่ม
พิกัดสินค้าที่สอดคล้องกับสินค้าและอุตสาหกรรมของกิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น  (รายละเอียดการ
ประมวลผลข้อมูลภายใต้เกณฑ์ด้านสินค้าตามรูปภาพที่ 18) 
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ตารางที่ 1: ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลสินค้าตามพิกัดศุลกากรในระดับ 2 4 6 8 และ 11 หลัก 
 

 
รูปภาพท่ี 18: รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลภายใต้เกณฑ์ด้านสินค้า 
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3.1.3.3 เกณฑ์ด้านประเทศ 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก มีการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหลากหลาย
ประเทศรวมถึงในประเทศไทย โดยหากพิจารณาภาพรวมของทุกประเภทกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก 
จะเห็นได้ว่า สามารถแบ่งเกณฑ์ด้านประเทศได้ใน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 คือ กิจกรรมส่งเสริม
การส่งออกที่จัดขึ้นในต่างประเทศ มุ่งเน้นการเจาะกลุ่มผู้น าเข้าในประเทศศักยภาพนั้น ๆ โดยการ
ประมวลผลฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและมูลค่าการส่งออก จะครอบคลุมเฉพาะประเทศ
ปลายทางการส่งออก ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกเท่านั้น อาทิ งานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยที่จัด
ขึ้นในประเทศกัมพูชา ในขณะที่รูปแบบที่ 2 คือ กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกที่จัดขึ้นในประเทศไทย 
มุ่งเน้นการเชิญผู้น าเข้าจากนานาประเทศเข้าร่วมงาน โดยการประมวลผลฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริม
การส่งออกและมูลค่าการส่งออก จะครอบคลุมในทุกประเทศปลายทางการส่งออก อาทิ งานแสดง
สินค้าอาหารไทยนานาชาติที่มีผู้น าเข้าจากทั่วโลกกว่า 12,000 ราย (รายละเอียดการประมวลผล
ข้อมูลภายใต้เกณฑ์ด้านประเทศตามรูปภาพที่ 19) 
 

 
รูปภาพท่ี 19: รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลภายใต้เกณฑ์ด้านประเทศ 
 

 ทั้งนี้ เกณฑ์การประมวลผลทั้งด้านสินค้าและด้านประเทศที่สอดคล้องกับ
ประเภทต่าง ๆ ของกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2   
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ตารางที่ 2: เกณฑ์การประมวลผลทั้งด้านสินค้าและด้านประเทศท่ีสอดคล้องกับประเภทกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก 
   

3.1.3.4 การใช้เกณฑ์ประมวลผลด้านสินค้าและด้านประเทศ เพ่ือบ่งบอกมูลค่าการ
ส่งออกท่ีเกิดข้ึนในแต่ละประเภทกิจกรรม 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการใช้เกณฑ์ประมวลผลด้านสินค้าและด้านประเทศ
กับฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและมูลค่าการส่งออก จะขอยกตัวอย่างแนวทางการใช้เกณฑ์
ประมวลผลด้านสินค้าและด้านประเทศ ส าหรับกิจกรรม 2 ประเภท ได้แก่ งานแสดงสินค้าตราสินค้า
ไทย ที่จัดขึ้นในประเทศกัมพูชา และงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย  

งานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย คือ งานแสดงสินค้าที่น าเสนอทุกประเภท
สินค้า โดยหากงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา การประมวลผลจะใช้เกณฑ์สินค้าที่ครอบคลุมทุก
พิกัดสินค้า ในขณะที่เกณฑ์ประเทศจะใช้เฉพาะปลายทางการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ดังนั้น เมื่อ
ด าเนินการประมวลผลแล้ว จะได้รับข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้าทุกประเภทไปยังประเทศกัมพูชา 
ของผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยในประเทศกัมพูชา 

งานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ เป็นงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ระดับ
นานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยการประมวลผลจะใช้เกณฑ์สินค้าที่ครอบคลุมเฉพาะพิกัดในกลุ่ม
สินค้าอาหาร ในขณะที่เกณฑ์ประเทศจะใช้ปลายทางการส่งออกไปยังทุกประ เทศ ดังนั้น เมื่อ
ด าเนินการประมวลผลแล้ว จะได้รับข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไปยังทั่วโลกของผู้ส่งออกที่
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติในประเทศไทย 
 3.1.3.5 การประมวลผล เพื่อบ่งบอกข้อมูลผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกิจกรรม   
 การประมวลผลฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและมูลค่าการส่งออก 
นอกจากจะบ่งบอกถึงข้อมูลมูลค่าการส่งออกท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกตามข้างต้น
แล้ว ยังสามารถบ่งบอกถึงข้อมูลของผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ใน 5 ประเภทด้วยกัน โดยประเภท
ที่ 1 คือ ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ประเภทที่ 2 คือ ผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการรายเดิม  
(ผู้ส่งออกที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ ในปีที่ผ่านมา) ประเภทที่ 3 คือ ผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการ 
รายใหม่ (ผู้ส่งออกที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ มาก่อนแต่เข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ ในปีนี้) ประเภทที่ 
4 คือ ผู้ส่งออกที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่ (ผู้ส่งออกที่ไม่เคยส่งออกมาก่อน) และประเภทที่ 5 คือ           

สนิค้า ประเทศ

1 ฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการ ทกุสนิค้า ทกุประเทศ

2 งานแสดงสนิค้านานชาติในประเทศ เฉพาะสนิค้า ทกุประเทศ

3 งานแสดงสนิค้าตราสนิค้าไทย ทกุสนิค้า เฉพาะประเทศ

4 คณะผู้แทนการค้า เฉพาะสนิค้า เฉพาะประเทศ

5 เอสเอ็มอีโปรแอคทฟี (SMEs Proactive) เฉพาะสนิค้า เฉพาะประเทศ

6 ไทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) ทกุสนิค้า ทกุประเทศ

ประเภทของกิจกรรมสง่เสริมการสง่ออก
เกณฑ์การประมวลผล
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ผู้ส่งออกที่เป็นเป้าหมายใหม่ในการกระจายการให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของกรมฯ       
(ผู้ส่งออกที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ มาก่อน) โดยมีจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลในแต่ละประเภท 
ผู้ส่งออก ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้  
 

 
ตารางที่ 3: จุดประสงค์การใช้งานของข้อมูลผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ ในแต่ละประเภท 
 

 3.1.4 การน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์  
 ระบบประมวลผลอัจฉริยะจะน าผลการประมวลฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก
และมูลค่าการส่งออก (รายละเอียดการเขียนค าสั่งเพ่ือประมวลผลตามรูปภาพที่ 20) มาน าเสนอใน
ลักษณะชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ที่มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดยชุดข้อมูล
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะประกอบด้วย 2 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 
 

 
รูปภาพท่ี 20: ตัวอย่างการเขียนค าสั่งเพื่อประมวลผลชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ 
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 3.1.4.1 ตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงมูลค่า  
 ตารางชุดข้อมูลยุทธ์ศาสตร์เชิงมูลค่าจะประกอบด้วยข้อมูลหลักคือ รายชื่อ
กิจกรรม จ านวนผู้ส่งออกทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าการเปรียบเทียบ และมูลค่าการส่งออก โดยจะ
ใช้ประกอบการตัดสินใจในกรณีการอนุมัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกที่มีประสิทธิผลเชิงมูลค่า
ในระดับท่ีน่าพอใจ (รายละเอียดตามตารางที่ 4) 
 

 
ตารางที่ 4: ข้อมูลหลักในการน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงมูลค่าและจุดประสงค์ในการใช้งาน 
 
 3.1.4.2 ตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงประเภทผู้ส่งออก 
   ตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงประเภทผู้ส่งออกจะประกอบด้วยข้อมูลหลัก
คือ รายชื่อกิจกรรม จ านวนผู้ส่งออกทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ระดับการเปรียบเทียบ จ านวนผู้ขอรับ
บริการรายใหม่ และจ านวนผู้ส่งออกรายใหม่ โดยจะใช้ประกอบการตัดสินใจในกรณีการคัดเลือกกลุ่ม
ผู้ส่งออกรายใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ เพ่ือเป็นการกระจายการให้บริการให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
(รายละเอียดตามตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5: ข้อมูลหลักในการน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงประเภทผู้ส่งออกและจุดประสงค์ในการใช้งาน 
 
 ทั้งนี้  การใช้งานข้อมูลชุดยุทธศาสตร์เชิงมูลค่า และเชิงประเภทผู้ส่งออกเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในแต่ละกรณี สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 6 
 

 
ตารางที่ 6: การใช้งานข้อมูลชุดยุทธศาสตร์เชิงมูลค่า และเชิงประเภทผู้ส่งออกเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 
 จากกระบวนการจัดท าระบบประมวลผลอัจฉริยะดังข้างต้น จะเห็นได้ว่าชุดข้อมูลยุทธศาสตร์
ที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจอยู่ในระดับของการใช้สถิติมาประมวลผล ซึ่งหากพิจารณาถึงทฤษฎี
การตั้งค าถามประเมินระดับระบบประมวลผลอัจฉริยะจะพบว่า ระบบประมวลผลอัจฉริยะเป็นส่วน
ช่วยในการตัดสินใจการจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการส่งออกตั้งอยู่ในระดับที่ 3 คือ การใช้สถิติเพ่ือให้
ทราบถึงสถานะปัจจุบันของการจัดกิจกรรม (Statistical Analysis) ซ่ึงหากกรมฯ สามารถพัฒนาและ
น าระบบประมวลผลอัจฉริยะภายใต้การศึกษานี้มาใช้จริงในอนาคต กรมฯ จะสามารถต่อยอดพัฒนา
ระบบประมวลผลอัจฉริยะไปสู่ระดับที่ 4 คือ การน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวโน้มและการ
คาดการณ์ (Forecasting/Extrapolation) โดยระบบประมวลผลอัจฉริยะจะใช้ฐานข้อมูลกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส่ ง อ อก แ ล ะ มู ล ค่ า ก า ร ส่ ง อ อ ก ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ข้ อ มู ล ตั้ ง แ ต่ ปี ย้ อ น ห ลั ง  

ตารางชดุข้อมลูยทุธศาสตร์ ใช้เพ่ือประกอบการตดัสนิใจ

เชิงมลูคา่ กรณีการอนมุตัิการด าเนินการกิจกรรมสง่เสริมการสง่ออกทีมี่

ประสทิธิผลเชิงมลูคา่ในระดบัทีน่า่พอใจ

เชิงประเภทผู้สง่ออก กรณีการคดัเลอืกกลุม่ผู้สง่ออกใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ เพ่ือ

กระจายการบริการให้บริการให้ทัว่ถึง
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10 ปี จนถึงปีปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.2 การใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะประกอบการตัดสินใจการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย   
 การศึกษานี้ใช้กระบวนการการจัดท าระบบประมวลผลอัจฉริยะที่ได้อธิบายตามข้างต้น เพ่ือ
สร้างตัวอย่างระบบประเมินผลอัจฉริยะจริงเพ่ือประกอบการตัดสินใจการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้า
ไทยในปี 2559 ที่ประกอบด้วยงานแสดงสินค้ารวมทั้งสิ้น 6 งานใน 5 ประเทศ โดยมีผลการศึกษา
ตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงมูลค่า และตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงประเภทผู้ส่งออกดังต่อไปนี้  
 3.2.1 ผลการศึกษาตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงมูลค่า 
 

 
ตารางที่ 7: ตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงมูลค่าของงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย ปี 2559 
 

จากตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ เชิงมูลค่าของงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย
(รายละเอียดตามตารางที่ 7) สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือระดับศักยภาพในการประเมินผล โดยมีร้อยละ
ระดับการเปรียบเทียบในภาพรวมของทุกงานอยู่ทีเ่พียงร้อยละ 27.27 ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี
ด้วยกัน โดยกรณีท่ี 1 คือ ผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมงานส่วนใหญ่ไม่ด าเนินขั้นตอนการส่งออกเอง แต่ใช้บริษัท
ขนส่ง โดยหากกรณีนี้เกิดขึ้นจริง เพ่ือลดต้นทุนในการจ้างบริษัทขนส่งเพ่ือด าเนินขั้นตอนการส่งออก
แทนผู้ส่งออก กรมฯ ควรเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมงานแสดงสินค้าตราสินค้า
ไทยผ่านการให้บริการฝึกอบรมขั้นตอนการส่งออก ในขณะที่กรณีที่ 2 คือ ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมงานส่วน
ใหญ่เข้าร่วมงานเพ่ือจุดประสงค์ที่จะขายปลีก หรือถึงแม้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะขายปลีก ประสิทธิผล
ด้านมูลค่าของการจัดงานในภาพรวมยังคงอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ เพราะเพียงร้อยละ 27.27 ของ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานสามารถส่งออกได้ หรือกล่าวในอีกทางหนึ่งคือร้อยละ 72.73 ของ
ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งกรมฯ ควรด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมถึงสาเหตุที่แท้จริงของระดับ
การเปรียบเทียบที่ต่ า นอกจากนี้หากพิจารณางานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยในแต่ละงาน จะเห็นได้ว่า
งานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยที่จัดขึ้นในนครโฮจิมินห์  ประเทศเวียดนาม มีร้อยละระดับการ
เปรียบเทียบที่สูงถึง 41.12 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดงานในปี 2559  
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 586.84 ล้านบาท โดยหากเปรียบเทียบกับงานอ่ืน ๆ ที่มีจ านวนผู้ส่งออก
เข้าร่วมงานในระดับเดียวกัน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 110 ราย จะเห็นได้ว่างานแสดงสินค้าตราสินค้า
ไทยที่จัดขึ้นในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เกิดประสิทธิผลด้านมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดคือ       
ที่ 586.84 ล้านบาทโดยสูงกว่ามูลค่าเฉลี่ยที่ 342.89 ล้านบาท (((292.09+586.84+149.75)/3)) ถึง
ร้อยละ 71.14 (((586.84-342.89)/342.89)x100) ในขณะที่มีมูลค่าการส่งออกจริงต่อรายผู้ส่งออกที่มี
ระดับการเปรียบเทียบถึง 13.33 ล้านบาท (586.84/44) ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าเฉลี่ยที่ 12.01 ล้านบาท 
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((292.09.+586.84.99+149.75)/(25+44+16)) อยู่ถึงร้อยละ 10.12 นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบ
ระหว่างงานที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 110 รายขึ้นไป จะเห็นได้ว่างานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยที่จัด
ขึ้นทีก่รุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เกิดประสิทธิผลด้านมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด คือ ที่ 1,438.78      ล้าน
บาท โดยสูงกว่ามูลค่าเฉลี่ยที่ 906.70 ล้านบาท (((1,438.78+635.99+645.35)/3)) ถึงร้อยละ 58.68 
(((1,438.78-906.70)/906.70)x100) ในขณะที่มีมูลค่าการส่งออกจริงต่อรายผู้ส่งออกที่มีระดับการ
เปรียบเทียบถึง 35.09 ล้านบาท (1,438.78/41) ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าเฉลี่ยที่ 24.07 ล้านบาท 
((1,438.78+635.99+645.35)/(41+43+29)) อยู่ถึงร้อยละ 45.78 (((35.09-24.07)/24.07)x100) 
ดังนั้น หากน าตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงมูลค่าของงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยในปี 2559  
มาประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการจัดงานในครั้งต่อ ๆ ไป กรมฯ ควรพิจารณาหาแนวทางเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดงาน เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานสามารถส่งออกได้จริงมากขึ้น พร้อมทั้ง
ควรพิจารณาให้ความส าคัญกับการจัดงานในประเทศที่เกิดประสิทธิผลเชิงมูลค่าการส่งออกมากที่สุด
อาทิ งานในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ส าหรับงานที่มีผู้เข้าร่วมงานน้อยกว่า 110 ราย และงาน
ในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา ส าหรับงานที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 110 ราย ควบคู่ไปกับนโยบาย
ผลักดันการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3.2.2 ผลการศึกษาตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงประเภทผู้ส่งออก 
 

 
ตารางที่ 8: ตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงประเภทผู้ส่งออกของงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย ปี 2559 

 
จากการพิจารณาตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงประเภทผู้ส่งออก (รายละเอียดตาม

ตารางที่ 8) จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยในปี 2559 กรมฯ ให้บริการ 
ผู้ส่งออกรายเดิมที่เคยเข้าร่วมงานอยู่ที่ร้อยละ 68.04 และให้บริการผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการราย
ใหม่อยู่ที่ร้อยละ 31.96 โดยมีสัดส่วนการให้บริการผู้ส่งออกรายเดิมที่เคยเข้าร่วมงานและผู้ส่งออกที่
เป็นผู้ขอรับบริการใหม่อยู่ที่ประมาณ 2:1 ราย (68.04/31.96) ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวอาจจะเป็นสัดส่วนที่
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับนโยบายการกระจายการให้บริการของกรมฯ ว่าเป็นในลักษณะ
อนุรักษ์หรือในลักษณะเชิงรุก ซึ่งนโยบายของกรมฯ ในปัจจุบันจะเน้นไปที่การกระจายการให้บริการ
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้ส่งออกใหม่ ๆ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ากรมฯ สร้างผู้ส่งออกใหม่เพียงร้อยละ 5.64 ของ
จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยทั้งหมด และประมาณร้อยละ 0.1 ของ 
จ านวนผู้ส่งออกทั้งประเทศ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากหากพิจารณาถึงผลในการลดความเสี่ยงของภาค
การส่งออกในการพ่ึงพาบริษัทใหญ่และบริษัทที่เข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ดังนั้น หากน า
ตารางชุดข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงประเภทผู้ส่งออก มาประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ส่งออกที่จะ
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เข้าร่วมงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยในครั้งต่อ ๆ ไป กรมฯ ควรพิจารณาปรับสัดส่วนการให้บริการ  
ผู้ส่งออกรายเดิมและผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการรายใหม่ให้เป็นสัดส่วนที่มีความใกล้เคียงกันขึ้นคือ 
1:1 หรือสัดส่วน 1:2 ที่ค่อนไปทางผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการรายใหม่ เพ่ือเป็นการกระจายการ
ให้บริการของกรมฯ ให้ครอบคลุมผู้ส่งออกและผู้ประกอบการศักยภาพอย่างทั่วถึง 
 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบระหว่างการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยตามปกติ กับการใช้ระบบ
ประมวลผลอัจฉริยะเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย จะเห็นได้ว่ามี
แนวทางการจัดงานที่แตกต่างกัน โดยการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยตามปกติ จะจัด 1-2 ครั้ง
ในประเทศเดิมซ้ ากันในทุกปี มีรูปแบบการจัดงานเหมือนเดิม และมีกลุ่มผู้ส่งออกเดิมที่เคยเข้าร่วมงาน
กว่าร้อยละ 68.04 เข้าร่วมงาน ในขณะที่การจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยที่ใช้ระบบประมวลผล
อัจฉริยะมาประกอบการตัดสินใจ จะมุ่งเน้นในการให้ความส าคัญที่มากขึ้นกับการจัดงานในประเทศที่
มีประสิทธิผลด้านมูลค่าการส่งออกในระดับต้น ๆ กล่าวคือ อาจจะเป็นในกรณีการขยายงานให้มีความ
ใหญ่ขึ้น เพ่ือให้สามารถรองรับจ านวนผู้ส่งออกที่จะเข้าร่วมงานได้มากขึ้น หรือในกรณีการจัดงานใน
จ านวนครั้งที่บ่อยขึ้น นอกจากนี้ การใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะมาประกอบการตัดสินใจ  
จะส่งผลให้การจัดงานมุ่งเน้นที่การเพ่ิมสัดส่วนผู้ส่งออกรายเดิมและผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการราย
ใหม่ให้เป็นสัดส่วนที่ค่อนไปทางผู้ขอรับบริการรายใหม่ เพ่ือการกระจายการให้บริการของกรมฯ ให้
ครอบคลุมผู้ส่งออกและผู้ประกอบการศักยภาพอย่างทั่วถึง โดยมีตารางการเปรียบเทียบแนวทางการ
จัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยระหว่างการใช้แนวทางปกติ และแนวทางการใช้ระบบประมวลผล
อัจฉริยะเพ่ือประกอบการตัดสินใจดังตารางที่ 9 ต่อไปนี้ 
 

 
ตารางที่ 9: เปรียบเทียบแนวทางการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้า ไทย ระหว่างการใช้แนวทางปกติ และแนวทางการใช้ระบบ

ประมวลผลอัจฉริยะเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 
 ดังนั้น การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะประกอบการตัดสินใจ
วางแผนงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย ส่งผลให้การจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทยเปลี่ยนไปจากเดิม 
กล่าวคือ มุ่งเน้นที่การจัดงานให้เกิดประสิทธิผลด้านมูลค่าการส่งออกจริงในระดับที่น่าพอใจ และการ
กระจายการให้บริการของกรมให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยให้เป็นไปอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 



 

 
 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 
4.1 สรุปผลการศึกษา  

ปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งออก ถือเป็นหัวใจหลักของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (ภาคการส่งออกสินค้าคิดเป็นร้อยละ 52.6 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศไทย) จากสถิติจะเห็นได้ว่าในปี 2559 มีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั้งสิ้น 
644,759 ราย คิดเป็นผู้ส่งออก 37,837 ราย มีมูลค่าส่งออกรวมทั้งสิ้น  7.54 ล้านล้านบาท โดยหาก
พิจารณาโครงสร้างผู้ส่งออก จะเห็นว่าประกอบด้วยผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอีร้อยละ 91.7 (34,707 
ราย) แต่สร้างมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ 6.8 (5.1 แสนล้านบาท) ในขณะที่ผู้ส่งออกระดับใหญ่และ
บริษัทที่เข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีเพียงร้อยละ 8.3 (3,130 ราย) แต่สร้างมูลค่าการ
ส่งออกถึงร้อยละ 93.2 (7 ล้านล้านบาท) ซึ่งสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หากภาคการส่งออกไทย
ต้องการลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู้ส่งออกระดับใหญ่และบริษัทที่เข้ามาลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ การผลักดันผู้ส่งออกระดับเอสเอ็มอีให้มีมูลค่าการส่งออกที่มากขึ้น พร้อมกับสร้าง 
ผู้ส่งออกรายใหม่คือหัวใจส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและผลักดัน
ผู้ประกอบการสู่การส่งออก ให้บริการผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 รายต่อปี 
หรือประมาณร้อยละ 18.5 ของจ านวนผู้ส่งออกทั้งหมด และร้อยละ 1.1 ของจ านวนผู้ประกอบการที่
จดทะเบียนนิติบุคลทั้งหมด โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ด้วยปัญหาและความท้าทายจาก
งบประมาณของภาครัฐที่จ ากัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก หากกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศมีความประสงค์ให้เกิดการยกระดับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก ทั้งในประสิทธิผลด้าน
มูลค่าการส่งออก และประสิทธิภาพด้านการกระจายการให้บริการสู่กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ส่งออก
อย่างทั่วถึง รวมถึงสร้างผู้ส่งออกรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฯ จ าเป็นที่จะต้องน าระบบ
ประมวลผลอัจฉริยะมาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญประกอบการตัดสินใจการวางแผนและกลยุทธ์
กิจกรรมส่งเสริมการส่งออก  
 ในการนี้ ผลการศึกษาได้ใช้ทฤษฎีความสัมพันธ์ระบบประมวลผลอัจฉริยะทั้ง 4 กระบวนการ 
ที่ประกอบด้วย การบ่งชี้แหล่งข้อมูล การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล 
และการน าเสนอชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบประเมินผลอัจฉริยะจริงที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนการจัดงานแสดงสินค้าตราสินไทย โดยอ้างอิงจากข้อมูลปี 2559 ซึ่งผลของ
การใช้ระบบประเมินผลอัจฉริยะประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการจัดงานแสดงสินค้า



34 

 
 

ตราสินค้าไทยแสดงให้เห็นว่า กรมฯ ควรพิจารณาให้ความส าคัญกับการจัดงานในประเทศที่เกิด
ประสิทธิผลเชิงมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ควบคู่ไปกับนโยบายผลักดันการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 
และควรพิจารณาปรับสัดส่วนการให้บริการผู้ส่งออกรายเดิมและผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการรายใหม่ 
ให้ค่อนไปทางผู้ส่งออกที่เป็นผู้ขอรับบริการรายใหม่ เพ่ือเป็นการกระจายการให้บริการของกรมฯ ให้
ครอบคลุมผู้ส่งออกและผู้ประกอบการศักยภาพอย่างทั่วถึง  

 โดยสรุป การใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการจัดงาน
แสดงสินค้าตราสินค้าไทย จะเป็นก้าวส าคัญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการยกระดับ
การให้บริการประชาชนและผลักดันภาคการส่งออกของไทย ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สะท้อนการท างานในยุคประเทศไทย 4.0 ที่ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตได้อย่าง มั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
 4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการน าระบบประมวลผลอัจฉริยะมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการวางแผนการจัดงานแสดงสินค้าตราสินค้าไทย คือกุญแจส าคัญในการผลักดันภาคการส่งออก
ไทย ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในเชิงนโยบาย กรมฯ ควรจะมุ่งเน้นการใช้ตัวชี้วัด
ประสิทธิผลมูลค่าการส่งออกที่ เกิดขึ้นจริง และตัวชี้วัดสัดส่วนการกระจายการให้บริการ  
สู่กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการและผู้ส่งออกใหม่ เป็นตัวชี้วัดหลักเพ่ือประเมินผลการจัดงานแสดง
สินค้าตราสินค้าไทย โดยหากมีการผลักดันให้นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ผลการศึกษานี้จะเป็นคู่มือ
ส าคัญในการพัฒนาระบบประมวลผลอัจฉริยะของกรมฯ ต่อไป 

 
4.2.2 ข้อเสนอแนะการด าเนินการ 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานที่เคยชิน หรือที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดิม ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรที่กระท าได้ยาก หากแต่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีความมุ่งมั่นเพ่ือให้
เกิดการน าระบบประมวลผลอัจฉริยะมาใช้จริงข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสื่อ
ท าความเข้าใจถึงประโยชน์ของระบบประมวลผลอัจฉริยะกับข้าราชการ การสนับสนุนอย่างจริงจัง
จากผู้บริหารกรมฯ ในเชิงนโยบายและตัวชี้วัด และการให้ความช่วยเหลือด้านการใช้งานระบบ
ประมวลผลอัจฉริยะอย่างสม่ าเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงผลักดันเพ่ือให้
การเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งนี้ก้าวหน้าและด าเนินไปสู่ความส าเร็จ เพ่ือเป็นรากฐานที่แข็งแรงของ 
กรมฯ ในการสร้างบริบทที่แตกต่างในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผลักดันการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในยุคประเทศไทย 4.0 
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1.  การเขียนค าสั่งเพ่ือสร้างการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลแบบ Web Service  

<wsdl:definitions  
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 
xmlns:tns="http://tempuri.org/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 
targetNamespace="http://tempuri.org/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
  <wsdl:types> 
    <s:schema elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://tempuri.org/"> 
      <s:element name="ExportProductBaht"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportProductBahtResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ExportProductBahtResult"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
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            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportProductAndCountryBahtTop20"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProductCode" 
type="s:string" /> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportProductAndCountryBahtTop20Response"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ExportProductAndCountryBahtTop20Result"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportProductUSD"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
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          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportProductUSDResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ExportProductUSDResult"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportProductAndCountryUSDTop20"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProductCode" 
type="s:string" /> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportProductAndCountryUSDTop20Response"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ExportProductAndCountryUSDTop20Result"> 
              <s:complexType> 
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                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportCountryBaht"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportCountryBahtResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ExportCountryBahtResult"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
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      <s:element name="ExportCountryAndProductBahtTop20"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CountryCode" 
type="s:string" /> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportCountryAndProductBahtTop20Response"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ExportCountryAndProductBahtTop20Result"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportCountryUSD"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportCountryUSDResponse"> 
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        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ExportCountryUSDResult"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportCountryAndProductUSDTop20"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CountryCode" 
type="s:string" /> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ExportCountryAndProductUSDTop20Response"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ExportCountryAndProductUSDTop20Result"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
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                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportProductBaht"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportProductBahtResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ImportProductBahtResult"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportProductAndCountryBahtTop20"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
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            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProductCode" 
type="s:string" /> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportProductAndCountryBahtTop20Response"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ImportProductAndCountryBahtTop20Result"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportProductUSD"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportProductUSDResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
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            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ImportProductUSDResult"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportProductAndCountryUSDTop20"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProductCode" 
type="s:string" /> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportProductAndCountryUSDTop20Response"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ImportProductAndCountryUSDTop20Result"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
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              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportCountryBaht"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportCountryBahtResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ImportCountryBahtResult"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportCountryAndProductBahtTop20"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CountryCode" 
type="s:string" /> 
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            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportCountryAndProductBahtTop20Response"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ImportCountryAndProductBahtTop20Result"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportCountryUSD"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportCountryUSDResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ImportCountryUSDResult"> 
              <s:complexType> 
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                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportCountryAndProductUSDTop20"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CountryCode" 
type="s:string" /> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="ImportCountryAndProductUSDTop20Response"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" 
name="ImportCountryAndProductUSDTop20Result"> 
              <s:complexType> 
                <s:sequence> 
                  <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax" /> 
                  <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-
diffgram-v1" processContents="lax" /> 
                </s:sequence> 
              </s:complexType> 
            </s:element> 
          </s:sequence> 
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        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="LastMonth"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SecurityCode" 
type="s:string" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:element name="LastMonthResponse"> 
        <s:complexType> 
          <s:sequence> 
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LastMonthResult" 
type="tns:ArrayOfCurrentTime" /> 
          </s:sequence> 
        </s:complexType> 
      </s:element> 
      <s:complexType name="ArrayOfCurrentTime"> 
        <s:sequence> 
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="CurrentTime" 
type="tns:CurrentTime" /> 
        </s:sequence> 
      </s:complexType> 
      <s:complexType name="CurrentTime"> 
        <s:sequence> 
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Month" type="s:string" /> 
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Year" type="s:string" /> 
        </s:sequence> 
      </s:complexType> 
    </s:schema> 
  </wsdl:types> 
  <wsdl:message name="ExportProductBahtSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExportProductBaht" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportProductBahtSoapOut"> 
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    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExportProductBahtResponse" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportProductAndCountryBahtTop20SoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ExportProductAndCountryBahtTop20" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportProductAndCountryBahtTop20SoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ExportProductAndCountryBahtTop20Response" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportProductUSDSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExportProductUSD" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportProductUSDSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExportProductUSDResponse" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportProductAndCountryUSDTop20SoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ExportProductAndCountryUSDTop20" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportProductAndCountryUSDTop20SoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ExportProductAndCountryUSDTop20Response" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportCountryBahtSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExportCountryBaht" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportCountryBahtSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExportCountryBahtResponse" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportCountryAndProductBahtTop20SoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ExportCountryAndProductBahtTop20" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportCountryAndProductBahtTop20SoapOut"> 
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    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ExportCountryAndProductBahtTop20Response" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportCountryUSDSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExportCountryUSD" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportCountryUSDSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExportCountryUSDResponse" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportCountryAndProductUSDTop20SoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ExportCountryAndProductUSDTop20" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ExportCountryAndProductUSDTop20SoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ExportCountryAndProductUSDTop20Response" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportProductBahtSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ImportProductBaht" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportProductBahtSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ImportProductBahtResponse" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportProductAndCountryBahtTop20SoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ImportProductAndCountryBahtTop20" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportProductAndCountryBahtTop20SoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ImportProductAndCountryBahtTop20Response" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportProductUSDSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ImportProductUSD" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportProductUSDSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ImportProductUSDResponse" /> 



53 

 
 

  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportProductAndCountryUSDTop20SoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ImportProductAndCountryUSDTop20" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportProductAndCountryUSDTop20SoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ImportProductAndCountryUSDTop20Response" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportCountryBahtSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ImportCountryBaht" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportCountryBahtSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ImportCountryBahtResponse" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportCountryAndProductBahtTop20SoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ImportCountryAndProductBahtTop20" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportCountryAndProductBahtTop20SoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ImportCountryAndProductBahtTop20Response" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportCountryUSDSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ImportCountryUSD" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportCountryUSDSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:ImportCountryUSDResponse" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportCountryAndProductUSDTop20SoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ImportCountryAndProductUSDTop20" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="ImportCountryAndProductUSDTop20SoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" 
element="tns:ImportCountryAndProductUSDTop20Response" /> 
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  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="LastMonthSoapIn"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:LastMonth" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="LastMonthSoapOut"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:LastMonthResponse" /> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:portType name="ThenewServiceSoap"> 
    <wsdl:operation name="ExportProductBaht"> 
      <wsdl:input message="tns:ExportProductBahtSoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ExportProductBahtSoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportProductAndCountryBahtTop20"> 
      <wsdl:input message="tns:ExportProductAndCountryBahtTop20SoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ExportProductAndCountryBahtTop20SoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportProductUSD"> 
      <wsdl:input message="tns:ExportProductUSDSoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ExportProductUSDSoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportProductAndCountryUSDTop20"> 
      <wsdl:input message="tns:ExportProductAndCountryUSDTop20SoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ExportProductAndCountryUSDTop20SoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportCountryBaht"> 
      <wsdl:input message="tns:ExportCountryBahtSoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ExportCountryBahtSoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportCountryAndProductBahtTop20"> 
      <wsdl:input message="tns:ExportCountryAndProductBahtTop20SoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ExportCountryAndProductBahtTop20SoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportCountryUSD"> 
      <wsdl:input message="tns:ExportCountryUSDSoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ExportCountryUSDSoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
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    <wsdl:operation name="ExportCountryAndProductUSDTop20"> 
      <wsdl:input message="tns:ExportCountryAndProductUSDTop20SoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ExportCountryAndProductUSDTop20SoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductBaht"> 
      <wsdl:input message="tns:ImportProductBahtSoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ImportProductBahtSoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductAndCountryBahtTop20"> 
      <wsdl:input message="tns:ImportProductAndCountryBahtTop20SoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ImportProductAndCountryBahtTop20SoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductUSD"> 
      <wsdl:input message="tns:ImportProductUSDSoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ImportProductUSDSoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductAndCountryUSDTop20"> 
      <wsdl:input message="tns:ImportProductAndCountryUSDTop20SoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ImportProductAndCountryUSDTop20SoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryBaht"> 
      <wsdl:input message="tns:ImportCountryBahtSoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ImportCountryBahtSoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryAndProductBahtTop20"> 
      <wsdl:input message="tns:ImportCountryAndProductBahtTop20SoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ImportCountryAndProductBahtTop20SoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryUSD"> 
      <wsdl:input message="tns:ImportCountryUSDSoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ImportCountryUSDSoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryAndProductUSDTop20"> 
      <wsdl:input message="tns:ImportCountryAndProductUSDTop20SoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:ImportCountryAndProductUSDTop20SoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
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    <wsdl:operation name="LastMonth"> 
      <wsdl:input message="tns:LastMonthSoapIn" /> 
      <wsdl:output message="tns:LastMonthSoapOut" /> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
  <wsdl:binding name="ThenewServiceSoap" type="tns:ThenewServiceSoap"> 
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
    <wsdl:operation name="ExportProductBaht"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ExportProductBaht" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportProductAndCountryBahtTop20"> 
      <soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ExportProductAndCountryBahtTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportProductUSD"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ExportProductUSD" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
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      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportProductAndCountryUSDTop20"> 
      <soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ExportProductAndCountryUSDTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportCountryBaht"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ExportCountryBaht" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportCountryAndProductBahtTop20"> 
      <soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ExportCountryAndProductBahtTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportCountryUSD"> 
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      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ExportCountryUSD" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportCountryAndProductUSDTop20"> 
      <soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ExportCountryAndProductUSDTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductBaht"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ImportProductBaht" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductAndCountryBahtTop20"> 
      <soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ImportProductAndCountryBahtTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
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      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductUSD"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ImportProductUSD" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductAndCountryUSDTop20"> 
      <soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ImportProductAndCountryUSDTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryBaht"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ImportCountryBaht" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
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    <wsdl:operation name="ImportCountryAndProductBahtTop20"> 
      <soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ImportCountryAndProductBahtTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryUSD"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ImportCountryUSD" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryAndProductUSDTop20"> 
      <soap:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ImportCountryAndProductUSDTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="LastMonth"> 
      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/LastMonth" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
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        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:binding name="ThenewServiceSoap12" type="tns:ThenewServiceSoap"> 
    <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
    <wsdl:operation name="ExportProductBaht"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/ExportProductBaht" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportProductAndCountryBahtTop20"> 
      <soap12:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ExportProductAndCountryBahtTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportProductUSD"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/ExportProductUSD" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
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      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportProductAndCountryUSDTop20"> 
      <soap12:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ExportProductAndCountryUSDTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportCountryBaht"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/ExportCountryBaht" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportCountryAndProductBahtTop20"> 
      <soap12:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ExportCountryAndProductBahtTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
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    <wsdl:operation name="ExportCountryUSD"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/ExportCountryUSD" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ExportCountryAndProductUSDTop20"> 
      <soap12:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ExportCountryAndProductUSDTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductBaht"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/ImportProductBaht" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductAndCountryBahtTop20"> 
      <soap12:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ImportProductAndCountryBahtTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 



64 

 
 

        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductUSD"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/ImportProductUSD" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportProductAndCountryUSDTop20"> 
      <soap12:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ImportProductAndCountryUSDTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryBaht"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/ImportCountryBaht" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
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    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryAndProductBahtTop20"> 
      <soap12:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ImportCountryAndProductBahtTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryUSD"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/ImportCountryUSD" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="ImportCountryAndProductUSDTop20"> 
      <soap12:operation 
soapAction="http://tempuri.org/ImportCountryAndProductUSDTop20" 
style="document" /> 
      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
    <wsdl:operation name="LastMonth"> 
      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/LastMonth" 
style="document" /> 
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      <wsdl:input> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap12:body use="literal" /> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:service name="ThenewService"> 
    <wsdl:port name="ThenewServiceSoap" binding="tns:ThenewServiceSoap"> 
      <soap:address 
location="http://thenewmenucom.ditp.go.th/TheNewService/ThenewService.asmx" 
/> 
    </wsdl:port> 
    <wsdl:port name="ThenewServiceSoap12" 
binding="tns:ThenewServiceSoap12"> 
      <soap12:address 
location="http://thenewmenucom.ditp.go.th/TheNewService/ThenewService.asmx" 
/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
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2. ตัวอย่างการเขียนค าสั่งเพ่ือประมวลผลในหลายมิติจากฐานข้อมูล 
 
(function ($) { 
 
 "use strict"; 
 
    $.fn.rowGrouping = function (options) { 
 
        function _fnOnGrouped() { 
 
        } 
 
        function _fnOnGroupCreated(oGroup, sGroup, iLevel) { 
            ///<summary> 
            ///Function called when a new grouping row is created(it should be 
overriden in properties) 
            ///</summary> 
        } 
   
  function _fnOnGroupCompleted(oGroup, sGroup, iLevel) { 
            ///<summary> 
            ///Function called when a new grouping row is created(it should be 
overriden in properties) 
            ///</summary> 
        } 
 
        function _getMonthName(iMonth) { 
            var asMonths = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", 
"August", "September", "October", "November", "December"]; 
            return asMonths[iMonth - 1]; 
        } 
 
        var defaults = { 
 
            iGroupingColumnIndex: 0, 
            sGroupingColumnSortDirection: "", 
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            iGroupingOrderByColumnIndex: -1, 
            sGroupingClass: "group", 
   sGroupItemClass: "group-item", 
            bHideGroupingColumn: true, 
            bHideGroupingOrderByColumn: true, 
            sGroupBy: "name", 
            sGroupLabelPrefix: "", 
            fnGroupLabelFormat: function (label) { return label; }, 
            bExpandableGrouping: false, 
            bExpandSingleGroup: false, 
            iExpandGroupOffset: 100, 
            asExpandedGroups: null, 
 
            sDateFormat: "dd/MM/yyyy", 
            sEmptyGroupLabel: "-", 
            bSetGroupingClassOnTR: false, 
 
            iGroupingColumnIndex2: -1, 
            sGroupingColumnSortDirection2: "", 
            iGroupingOrderByColumnIndex2: -1, 
            sGroupingClass2: "subgroup", 
            sGroupItemClass2: "subgroup-item", 
            bHideGroupingColumn2: true, 
            bHideGroupingOrderByColumn2: true, 
            sGroupBy2: "name", 
            sGroupLabelPrefix2: "", 
            fnGroupLabelFormat2: function (label) { return label; }, 
            bExpandableGrouping2: false, 
 
            fnOnGrouped: _fnOnGrouped, 
 
            fnOnGroupCreated: _fnOnGroupCreated, 
            fnOnGroupCompleted: _fnOnGroupCompleted, 
 
            oHideEffect: null, // { method: "hide", duration: "fast", easing: "linear" }, 
            oShowEffect: null,//{ method: "show", duration: "slow", easing: "linear" } 
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   bUseFilteringForGrouping: false // This is still work in 
progress option 
        }; 
        return this.each(function (index, elem) { 
 
            var oTable = $(elem).dataTable(); 
 
            var aoGroups = new Array(); 
            $(this).dataTableExt.aoGroups = aoGroups; 
 
            function fnCreateGroupRow(sGroupCleaned, sGroup, iColspan) { 
                var nGroup = document.createElement('tr'); 
                var nCell = document.createElement('td'); 
                nGroup.id = "group-id-" + oTable.attr("id") + "_" + sGroupCleaned; 
 
                var oGroup = { id: nGroup.id, key: sGroupCleaned, text: sGroup, level: 0, 
groupItemClass: ".group-item-" + sGroupCleaned, dataGroup: sGroupCleaned, 
aoSubgroups: new Array() }; 
 
 
 
                if (properties.bSetGroupingClassOnTR) { 
                    nGroup.className = properties.sGroupingClass + " " + 
sGroupCleaned; 
                } else { 
                    nCell.className = properties.sGroupingClass + " " + sGroupCleaned; 
                } 
 
                nCell.colSpan = iColspan; 
                nCell.innerHTML = properties.sGroupLabelPrefix + 
properties.fnGroupLabelFormat(sGroup == "" ? properties.sEmptyGroupLabel : 
sGroup, oGroup ); 
                if (properties.bExpandableGrouping) { 
 
                    if (!_fnIsGroupCollapsed(sGroupCleaned)) { 
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                        nCell.className += " expanded-group"; 
                        oGroup.state = "expanded"; 
                    } else { 
                        nCell.className += " collapsed-group"; 
                        oGroup.state = "collapsed"; 
                    } 
                    nCell.className += " group-item-expander"; 
                    $(nCell).attr('data-group', oGroup.dataGroup); //Fix provided by 
mssskhalsa (Issue 5) 
                    $(nCell).attr("data-group-level", oGroup.level); 
                    $(nCell).click(_fnOnGroupClick); 
                } 
                nGroup.appendChild(nCell); 
                aoGroups[sGroupCleaned] = oGroup; 
                oGroup.nGroup = nGroup; 
                properties.fnOnGroupCreated(oGroup, sGroupCleaned, 1); 
                return oGroup; 
            } 
 
                function _fnCreateGroup2Row(sGroup2, sGroupLabel, iColspan, 
oParentGroup) { 
 
                var nGroup2 = document.createElement('tr'); 
                nGroup2.id = oParentGroup.id + "_" + sGroup2; 
                var nCell2 = document.createElement('td'); 
                var dataGroup = oParentGroup.dataGroup + '_' + sGroup2; 
 
                var oGroup = { id: nGroup2.id, key: sGroup2, text: sGroupLabel, level: 
oParentGroup.level + 1, groupItemClass: ".group-item-" + dataGroup, 
                    dataGroup: dataGroup, aoSubgroups: new Array() 
                }; 
 
                if (properties.bSetGroupingClassOnTR) { 
                    nGroup2.className = properties.sGroupingClass2 + " " + sGroup2; 
                } else { 
                    nCell2.className = properties.sGroupingClass2 + " " + sGroup2; 
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                } 
 
                nCell2.colSpan = iColspan; 
                nCell2.innerHTML = properties.sGroupLabelPrefix2 + 
properties.fnGroupLabelFormat2(sGroupLabel == "" ? properties.sEmptyGroupLabel 
: sGroupLabel, oGroup); 
 
                if (properties.bExpandableGrouping) { 
 
                    nGroup2.className += " group-item-" + oParentGroup.dataGroup; 
                } 
 
 
                if (properties.bExpandableGrouping && 
properties.bExpandableGrouping2) { 
 
                    if (!_fnIsGroupCollapsed(oGroup.dataGroup)) { 
                        nCell2.className += " expanded-group"; 
                        oGroup.state = "expanded"; 
                    } else { 
                        nCell2.className += " collapsed-group"; 
                        oGroup.state = "collapsed"; 
                    } 
                    nCell2.className += " group-item-expander"; 
                    $(nCell2).attr('data-group', oGroup.dataGroup); 
                    $(nCell2).attr("data-group-level", oGroup.level); 
                    $(nCell2).click(_fnOnGroupClick); 
                } 
 
                nGroup2.appendChild(nCell2); 
 
                oParentGroup.aoSubgroups[oGroup.dataGroup] = oGroup; 
                aoGroups[oGroup.dataGroup] = oGroup; 
                oGroup.nGroup = nGroup2; 
                properties.fnOnGroupCreated(oGroup, sGroup2, 2); 
                return oGroup; 
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            } 
 
            function _fnIsGroupCollapsed(sGroup) { 
                if (aoGroups[sGroup] != null) 
                    return (aoGroups[sGroup].state == "collapsed"); 
                else 
                    if (sGroup.indexOf("_") > -1) 
                        true; 
                    else 
      if(bInitialGrouping && 
(asExpandedGroups==null || asExpandedGroups.length == 0)) 
       return false;//  
initially if asExpandedGroups is empty - no one is collapsed 
      else 
       return  
($.inArray(sGroup, asExpandedGroups) == -1); //the last chance check 
asExpandedGroups 
            }    
    
            function _fnGetYear(x) { 
    if(x.length< (iYearIndex+iYearLength) ) 
     return x; 
    else 
     return x.substr(iYearIndex,  
iYearLength); 
            } 
            function _fnGetGroupByName(x) { 
                return x; 
            } 
 
            function _fnGetGroupByLetter(x) { 
                return x.substr(0, 1); 
            } 
 
            function _fnGetGroupByYear(x) { 
                return _fnGetYear(x); 
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                //return Date.parseExact(x, 
properties.sDateFormat).getFullYear();//slooooow 
            } 
 
            function _fnGetGroupByYearMonth(x) { 
                //var date = Date.parseExact(x, "dd/MM/yyyy"); 
                //return date.getFullYear() + " / " + date.getMonthName(); 
                //return x.substr(iYearIndex, iYearLength) + '/' + x.substr(iMonthIndex, 
iMonthLength); 
                return x.substr(iYearIndex, iYearLength) + ' ' + 
_getMonthName(x.substr(iMonthIndex, iMonthLength)); 
            } 
 
            function _fnGetCleanedGroup(sGroup) { 
 
                if (sGroup === "") return "-"; 
                return sGroup.toLowerCase().replace(/[^a-zA-Z0-9\u0080-\uFFFF]+/g, "-
"); //fix for unicode characters (Issue 23) 
                //return sGroup.toLowerCase().replace(/\W+/g, "-"); //Fix provided by 
bmathews (Issue 7) 
            } 
    
   function _rowGroupingRowFilter(oSettings, aData, iDataIndex) 
{ 
       ///<summary>Used to expand/collapse groups with 
DataTables filtering</summary> 
                if (oSettings.nTable.id !== oTable[0].id) return true; 
                var sColData = aData[properties.iGroupingColumnIndex]; 
                if (typeof sColData === "undefined") 
                    sColData = 
aData[oSettings.aoColumns[properties.iGroupingColumnIndex].mDataProp]; 
                if (_fnIsGroupCollapsed(_fnGetCleanedGroup(sColData))) { 
                    if (oTable.fnIsOpen(oTable.fnGetNodes(iDataIndex))) 
     { 
      if (properties.fnOnRowClosed != null) { 
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                            properties.fnOnRowClosed(this); //    
$(this.cells[0].children[0]).attr('src', '../../Images/details.png'); 
                        } 
                        oTable.fnClose(oTable.fnGetNodes(iDataIndex)); 
                    } 
                    return false; 
                }; 
    return true; 
            } //end of function _rowGroupingRowFilter 
 
 
            function fnExpandGroup(sGroup) { 
                ///<summary>Expand group if expanadable grouping is 
used</summary> 
     
       aoGroups[sGroup].state = "expanded";  
     
    $("td[data-group^='" + sGroup + 
"']").removeClass("collapsed-group"); 
                $("td[data-group^='" + sGroup + "']").addClass("expanded-group"); 
       
       
    if(properties.bUseFilteringForGrouping) 
    { 
     oTable.fnDraw(); 
     return;//Because rows are expanded with 
_rowGroupingRowFilter function 
    } 
     
    if (jQuery.inArray(sGroup,  
asExpandedGroups)==-1) 
                    asExpandedGroups.push(sGroup); 
     
                if (properties.oHideEffect != null) 
                    $(".group-item-" + sGroup, oTable) 
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 [properties.oShowEffect.method](properties.oShowEffect.duration, 
        
 properties.oShowEffect.easing, 
         function () { }); 
                else 
                    $(".group-item-" + sGroup, oTable).show(); 
 
 
            } //end of function fnExpandGroup 
 
            function fnCollapseGroup(sGroup) { 
                ///<summary>Collapse group if expanadable grouping is 
used</summary> 
 
    aoGroups[sGroup].state = "collapsed"; 
    $("td[data-group^='" + sGroup + 
"']").removeClass("expanded-group"); 
                $("td[data-group^='" + sGroup + "']").addClass("collapsed-group"); 
     
    if(properties.bUseFilteringForGrouping) 
    { 
     oTable.fnDraw(); 
     return;//Because rows are expanded with 
_rowGroupingRowFilter function 
    } 
    //var index = $.inArray(sGroup, asExpandedGroups); 
                //asExpandedGroups.splice(index, 1); 
     
                $('.group-item-' + sGroup).each(function () { 
                    //Issue 24 - Patch provided by Bob Graham 
                    if (oTable.fnIsOpen(this)) { 
                        if (properties.fnOnRowClosed != null) { 
                            properties.fnOnRowClosed(this); //    
$(this.cells[0].children[0]).attr('src', '../../Images/details.png'); 
                        } 
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                        oTable.fnClose(this); 
                    } 
                }); 
 
                if (properties.oHideEffect != null) 
                    $(".group-item-" + sGroup, oTable) 
    
 [properties.oHideEffect.method](properties.oHideEffect.duration, 
        
 properties.oHideEffect.easing, 
         function () { }); 
                else 
                    $(".group-item-" + sGroup, oTable).hide(); 
 
            } //end of function fnCollapseGroup 
 
            function _fnOnGroupClick(e) { 
                ///<summary> 
                ///Function that is called when user click on the group cell in order to 
                ///expand of collapse group 
                ///</summary> 
 
                //var sGroup = $(this).attr("rel"); 
                var sGroup = $(this).attr("data-group"); 
                var iGroupLevel = $(this).attr("data-group-level"); 
 
                var bIsExpanded = !_fnIsGroupCollapsed(sGroup); 
                if (properties.bExpandSingleGroup) { 
                    if (!bIsExpanded) { 
                        var sCurrentGroup = $("td.expanded-group").attr("data-group"); 
                        fnCollapseGroup(sCurrentGroup); 
                        fnExpandGroup(sGroup); 
 
                        if (properties.iExpandGroupOffset != -1) { 
                            var position = $("#group-id-" + oTable.attr("id") + "_" + 
sGroup).offset().top - properties.iExpandGroupOffset; 
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                            window.scroll(0, position); 
                        } else { 
                            var position = oTable.offset().top; 
                            window.scroll(0, position); 
                        } 
                    } 
                } else { 
                    if (bIsExpanded) { 
                        fnCollapseGroup(sGroup); 
                    } else { 
                        fnExpandGroup(sGroup); 
                    } 
                } 
                e.preventDefault(); 
 
            }; //end function _fnOnGroupClick 
    
    
   function _fnDrawCallBackWithGrouping (oSettings) { 
 
                if (oTable.fnSettings().oFeatures.bServerSide) 
                    bInitialGrouping = true; 
                var bUseSecondaryGrouping = false; 
 
                if (properties.iGroupingColumnIndex2 != -1) 
                    bUseSecondaryGrouping = true; 
 
                //-----Start grouping 
 
                if (oSettings.aiDisplayMaster.length == 0) { //aiDisplay 
                    return; 
                } 
 
                var nTrs = $('tbody tr', oTable); 
                var iColspan = 0; //nTrs[0].getElementsByTagName('td').length; 
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                for (var iColIndex = 0; iColIndex < oSettings.aoColumns.length; 
iColIndex++) { 
                    if (oSettings.aoColumns[iColIndex].bVisible) 
                        iColspan += 1; 
                } 
                var sLastGroup = null; 
                var sLastGroup2 = null; 
                if (oSettings.aiDisplay.length > 0) { 
                    for (var i = 0; i < nTrs.length; i++) { 
 
 
                        var iDisplayIndex = oSettings._iDisplayStart + i; 
                        if (oTable.fnSettings().oFeatures.bServerSide) 
                            iDisplayIndex = i; 
                        var sGroupData = ""; 
                        var sGroup = null; 
                        var sGroupData2 = ""; 
                        var sGroup2 = null; 
 
                        //Issue 31 - Start fix provided by Fabien Taysse  
//                      sGroupData = 
oSettings.aoData[oSettings.aiDisplay[iDisplayIndex]]._aData[properties.iGroupingColu
mnIndex]; 
//                      if (sGroupData == undefined) 
//                          sGroupData = 
oSettings.aoData[oSettings.aiDisplay[iDisplayIndex]]._aData[oSettings.aoColumns[pro
perties.iGroupingColumnIndex].mDataProp]; 
                        sGroupData = this.fnGetData(nTrs[i], 
properties.iGroupingColumnIndex); 
                        //Issue 31 - End fix provided by Fabien Taysse  
 
                        var sGroup = sGroupData; 
                        if (properties.sGroupBy != "year") 
                            sGroup = fnGetGroup(sGroupData); 
 
                        if (bUseSecondaryGrouping) { 
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                            sGroupData2 = 
oSettings.aoData[oSettings.aiDisplay[iDisplayIndex]]._aData[properties.iGroupingColu
mnIndex2]; 
                            if (sGroupData2 == undefined) 
                                sGroupData2 = 
oSettings.aoData[oSettings.aiDisplay[iDisplayIndex]]._aData[oSettings.aoColumns[pro
perties.iGroupingColumnIndex2].mDataProp]; 
                            if (properties.sGroupBy2 != "year") 
                                sGroup2 = fnGetGroup(sGroupData2); 
                        } 
 
 
                        if (sLastGroup == null || _fnGetCleanedGroup(sGroup) != 
_fnGetCleanedGroup(sLastGroup)) { // new group encountered (or first of group) 
                            var sGroupCleaned = _fnGetCleanedGroup(sGroup); 
     
                            if(sLastGroup != null) 
                            { 
                            
 properties.fnOnGroupCompleted(aoGroups[_fnGetCleanedGroup(sLastGroup
)]); 
                            } 
       /* 
                            if (properties.bExpandableGrouping && bInitialGrouping) { 
                                if (properties.bExpandSingleGroup) { 
                                    if (asExpandedGroups.length == 0) 
                                        asExpandedGroups.push(sGroupCleaned); 
                                } else { 
                                    asExpandedGroups.push(sGroupCleaned); 
                                } 
                            } 
       */ 
      
 if(properties.bAddAllGroupsAsExpanded && 
jQuery.inArray(sGroupCleaned,asExpandedGroups) == -1) 
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 asExpandedGroups.push(sGroupCleaned); 
 
                            var oGroup = fnCreateGroupRow(sGroupCleaned, sGroup, 
iColspan); 
                            var nGroup = oGroup.nGroup; 
 
       if(nTrs[i].parentNode!=null) 
       
 nTrs[i].parentNode.insertBefore(nGroup, nTrs[i]); 
       else 
       
 $(nTrs[i]).before(nGroup); 
 
                            sLastGroup = sGroup; 
                            sLastGroup2 = null; //to reset second level grouping 
 
 
 
 
 
                        } // end if (sLastGroup == null || sGroup != sLastGroup) 
       
      $(nTrs[i]).attr("data-group", 
aoGroups[sGroupCleaned].dataGroup); 
 
$(nTrs[i]).addClass(properties.sGroupItemClass); 
                        $(nTrs[i]).addClass("group-item-" + sGroupCleaned); 
                        if (properties.bExpandableGrouping) { 
                            if (_fnIsGroupCollapsed(sGroupCleaned) && 
!properties.bUseFilteringForGrouping) { 
                                $(nTrs[i]).hide(); 
                            } 
                        } 
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                        if (bUseSecondaryGrouping) { 
 
                            if (sLastGroup2 == null || _fnGetCleanedGroup(sGroup2) != 
_fnGetCleanedGroup(sLastGroup2)) { 
                                var sGroup2Id = _fnGetCleanedGroup(sGroup) + '-' + 
_fnGetCleanedGroup(sGroup2); 
                                var oGroup2 = _fnCreateGroup2Row(sGroup2Id, sGroup2, 
iColspan, aoGroups[sGroupCleaned]) 
                                var nGroup2 = oGroup2.nGroup; 
                                nTrs[i].parentNode.insertBefore(nGroup2, nTrs[i]); 
 
                                sLastGroup2 = sGroup2; 
                            } 
 
                            $(nTrs[i]).attr("data-group", oGroup2.dataGroup) 
         
 .addClass(properties.sGroupItemClass2) 
                                        .addClass("group-item-" + oGroup2.dataGroup); 
                        } //end if (bUseSecondaryGrouping) 
 
 
 
                    } // end for (var i = 0; i < nTrs.length; i++) 
                }; // if (oSettings.aiDisplay.length > 0) 
 
    if(sLastGroup != null) 
       { 
       
 properties.fnOnGroupCompleted(aoGroups[_fnGetCleanedGroup(sLastGroup
)]); 
       } 
 
 
                //-----End grouping 
                properties.fnOnGrouped(aoGroups); 
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                bInitialGrouping = false; 
     
            }; // end of _fnDrawCallBackWithGrouping = function (oSettings) 
 
 
            //var oTable = this; 
            var iYearIndex = 6; 
            var iYearLength = 4; 
            var asExpandedGroups = new Array(); 
            var bInitialGrouping = true; 
 
            var properties = $.extend(defaults, options); 
 
            if (properties.iGroupingOrderByColumnIndex == -1) { 
                properties.bCustomColumnOrdering = false; 
                properties.iGroupingOrderByColumnIndex = 
properties.iGroupingColumnIndex; 
            } else { 
                properties.bCustomColumnOrdering = true; 
            } 
 
            if (properties.sGroupingColumnSortDirection == "") { 
                if (properties.sGroupBy == "year") 
                    properties.sGroupingColumnSortDirection = "desc"; 
                else 
                    properties.sGroupingColumnSortDirection = "asc"; 
            } 
 
 
            if (properties.iGroupingOrderByColumnIndex2 == -1) { 
                properties.bCustomColumnOrdering2 = false; 
                properties.iGroupingOrderByColumnIndex2 = 
properties.iGroupingColumnIndex2; 
            } else { 
                properties.bCustomColumnOrdering2 = true; 
            } 
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            if (properties.sGroupingColumnSortDirection2 == "") { 
                if (properties.sGroupBy2 == "year") 
                    properties.sGroupingColumnSortDirection2 = "desc"; 
                else 
                    properties.sGroupingColumnSortDirection2 = "asc"; 
            }  
    
            iYearIndex = properties.sDateFormat.toLowerCase().indexOf('yy'); 
            iYearLength = properties.sDateFormat.toLowerCase().lastIndexOf('y') - 
properties.sDateFormat.toLowerCase().indexOf('y') + 1; 
 
            var iMonthIndex = properties.sDateFormat.toLowerCase().indexOf('mm'); 
            var iMonthLength = properties.sDateFormat.toLowerCase().lastIndexOf('m') 
- properties.sDateFormat.toLowerCase().indexOf('m') + 1; 
 
            var fnGetGroup = _fnGetGroupByName; 
            switch (properties.sGroupBy) { 
                case "letter": fnGetGroup = _fnGetGroupByLetter; 
                    break; 
                case "year": fnGetGroup = _fnGetGroupByYear; 
                    break; 
                case "month": fnGetGroup = _fnGetGroupByYearMonth; 
                    break; 
                default: fnGetGroup = _fnGetGroupByName; 
                    break; 
            } 
    
    
            if (properties.asExpandedGroups != null) { 
                if (properties.asExpandedGroups == "NONE") { 
                    properties.asExpandedGroups = []; 
                    asExpandedGroups = properties.asExpandedGroups; 
                    bInitialGrouping = false; 
                } else if (properties.asExpandedGroups == "ALL") { 
     properties.bAddAllGroupsAsExpanded = true; 
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                } else if (properties.asExpandedGroups.constructor == String) { 
                    var currentGroup = properties.asExpandedGroups; 
                    properties.asExpandedGroups = new Array(); 
                    
properties.asExpandedGroups.push(_fnGetCleanedGroup(currentGroup)); 
                    asExpandedGroups = properties.asExpandedGroups; 
                    bInitialGrouping = false; 
                } else if (properties.asExpandedGroups.constructor == Array) { 
                    for (var i = 0; i < properties.asExpandedGroups.length; i++) { 
                        
asExpandedGroups.push(_fnGetCleanedGroup(properties.asExpandedGroups[i])); 
                        if (properties.bExpandSingleGroup) 
                            break; 
                    } 
                    bInitialGrouping = false; 
                } 
            }else{ 
    properties.asExpandedGroups = new Array(); 
    properties.bAddAllGroupsAsExpanded = true; 
   } 
   if(properties.bExpandSingleGroup){ 
       var nTrs = $('tbody tr', oTable); 
    var sGroupData = oTable.fnGetData(nTrs[0], 
properties.iGroupingColumnIndex); 
     
    var sGroup = sGroupData; 
                if (properties.sGroupBy != "year") 
                    sGroup = fnGetGroup(sGroupData); 
 
    var sGroupCleaned = _fnGetCleanedGroup(sGroup); 
    properties.asExpandedGroups = new Array(); 
    properties.asExpandedGroups.push(sGroupCleaned); 
        
   } 
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            oTable.fnSetColumnVis(properties.iGroupingColumnIndex, 
!properties.bHideGroupingColumn); 
            if (properties.bCustomColumnOrdering) { 
                oTable.fnSetColumnVis(properties.iGroupingOrderByColumnIndex, 
!properties.bHideGroupingOrderByColumn); 
            } 
            if (properties.iGroupingColumnIndex2 != -1) { 
                oTable.fnSetColumnVis(properties.iGroupingColumnIndex2, 
!properties.bHideGroupingColumn2); 
            } 
            if (properties.bCustomColumnOrdering2) { 
                oTable.fnSetColumnVis(properties.iGroupingOrderByColumnIndex2, 
!properties.bHideGroupingOrderByColumn2); 
            } 
            oTable.fnSettings().aoDrawCallback.push({ 
                "fn": _fnDrawCallBackWithGrouping, 
                "sName": "fnRowGrouping" 
            }); 
 
            var aaSortingFixed = new Array(); 
            aaSortingFixed.push([properties.iGroupingOrderByColumnIndex, 
properties.sGroupingColumnSortDirection]); 
            if (properties.iGroupingColumnIndex2 != -1) { 
                aaSortingFixed.push([properties.iGroupingOrderByColumnIndex2, 
properties.sGroupingColumnSortDirection2]); 
            } // end of if (properties.iGroupingColumnIndex2 != -1) 
 
            oTable.fnSettings().aaSortingFixed = aaSortingFixed; 
            //Old way 
            //oTable.fnSettings().aaSortingFixed = 
[[properties.iGroupingOrderByColumnIndex, 
properties.sGroupingColumnSortDirection]]; 
 
            switch (properties.sGroupBy) { 
                case "name": 
                    break; 
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                case "letter": 
 
                    /* Create an array with the values of all the input boxes in a column 
*/ 
                    
oTable.fnSettings().aoColumns[properties.iGroupingOrderByColumnIndex].sSortData
Type = "rg-letter"; 
                    $.fn.dataTableExt.afnSortData['rg-letter'] = function (oSettings, 
iColumn) { 
                        var aData = []; 
                        $('td:eq(' + iColumn + ')', 
oSettings.oApi._fnGetTrNodes(oSettings)).each(function () { 
                            aData.push(_fnGetGroupByLetter(this.innerHTML)); 
                        }); 
                        return aData; 
                    } 
                    break; 
                case "year": 
                    /* Create an array with the values of all the input boxes in a column 
*/ 
                    
oTable.fnSettings().aoColumns[properties.iGroupingOrderByColumnIndex].sSortData
Type = "rg-date"; 
                    $.fn.dataTableExt.afnSortData['rg-date'] = function (oSettings, 
iColumn) { 
                        var aData = []; 
      var nTrs = 
oSettings.oApi._fnGetTrNodes(oSettings); 
      for(i = 0; i< nTrs.length; i++) 
      { 
       aData.push(_fnGetYear( 
oTable.fnGetData( nTrs[i], iColumn) )); 
      } 
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/* 
                        $('td:eq(' + iColumn + ')', 
oSettings.oApi._fnGetTrNodes(oSettings)).each(function () { 
                            aData.push(_fnGetYear(this.innerHTML)); 
                        }); 
*/ 
                        return aData; 
                    } 
                    break; 
                default: 
                    break; 
 
            } // end of switch (properties.sGroupBy) 
 
   if(properties.bUseFilteringForGrouping) 
    
 $.fn.dataTableExt.afnFiltering.push(_rowGroupingRowFilter); 
    
            oTable.fnDraw(); 
        }); 
    }; 
})(jQuery); 
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3. การเขียนค าสั่งเพื่อประมวลผลชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ 
 
@using  DITP.Controllers; 
@{ 
    ViewBag.Title = "วิเคราะผู้ประกอบการ "; 
} 
<style> 
    h4 { 
        font-size: 16px; 
        margin-bottom: 5px; 
    } 
    .headtext { 
        background-color: #0071bd; 
        color: #fff; 
        border: 1px solid rgb(70, 168, 234) !important; 
        font-size: 10px; 
    } 
    .sectext { 
        background-color: #0285CE; 
        color: #fff; 
        border: 1px solid rgb(150, 193, 222) !important; 
        font-size: 12px; 
    } 
    .sumtext { 
        background-color: #f5cd8e; 
        color: #555; 
    } 
 
    table.table { 
        table-layout: auto; 
    } 
 
    .switch { 
        position: relative; 
        display: inline-block; 
        width: 60px; 
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        height: 34px; 
    } 
 
        .switch input { 
            display: none; 
        } 
 
    .slider { 
        position: absolute; 
        cursor: pointer; 
        top: 0; 
        left: 0; 
        right: 0; 
        bottom: 0; 
        background-color: #ccc; 
        -webkit-transition: .4s; 
        transition: .4s; 
    } 
 
        .slider:before { 
            position: absolute; 
            content: ""; 
            height: 26px; 
            width: 26px; 
            left: 4px; 
            bottom: 4px; 
            background-color: white; 
            -webkit-transition: .4s; 
            transition: .4s; 
        } 
 
    input:checked + .slider { 
        background-color: #2196F3; 
    } 
 
    input:focus + .slider { 
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        box-shadow: 0 0 1px #2196F3; 
    } 
 
    input:checked + .slider:before { 
        -webkit-transform: translateX(26px); 
        -ms-transform: translateX(26px); 
        transform: translateX(26px); 
    } 
 
    /* Rounded sliders */ 
    .slider.round { 
        border-radius: 34px; 
    } 
 
        .slider.round:before { 
            border-radius: 50%; 
        } 
 
    .form-group input[type="checkbox"] { 
        display: none; 
    } 
 
        .form-group input[type="checkbox"] + .btn-group > label span { 
            width: 20px; 
        } 
 
            .form-group input[type="checkbox"] + .btn-group > label span:first-child { 
                display: none; 
            } 
 
            .form-group input[type="checkbox"] + .btn-group > label span:last-child { 
                display: inline-block; 
            } 
 
        .form-group input[type="checkbox"]:checked + .btn-group > label span:first-
child { 
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            display: inline-block; 
        } 
 
        .form-group input[type="checkbox"]:checked + .btn-group > label span:last-
child { 
            display: none; 
        } 
 
    .circle { 
        /*margin: 36px;*/ 
        display: inline-block; 
        padding: 0px; 
        text-align: center; 
        width: 80px; 
        height: 80px; 
        border-radius: 50%; 
        border: 2px solid #1d2087; 
    } 
 
        .circle::before, 
        .circle::after { 
            position: absolute; 
            z-index: -1; 
            display: block; 
            content: ''; 
        } 
 
        .circle, 
        .circle::before, 
        .circle::after { 
            -webkit-box-sizing: border-box; 
            -moz-box-sizing: border-box; 
            box-sizing: border-box; 
            -webkit-transition: all .5s; 
            transition: all .5s; 
        } 
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    .circle { 
        position: relative; 
        z-index: 2; 
        background-color: #e6e6e6; 
        border: 2px solid #f4f4f4; 
        color: #ffffff; 
        line-height: 50px; 
        overflow: hidden; 
    } 
 
        .circle:hover { 
            color: #fff; 
        } 
 
        .circle::after { 
            top: 0; 
            left: 0; 
            width: 100%; 
            height: 100%; 
            border-radius: 50%; 
            -webkit-transform: scale(.5); 
            transform: scale(.5); 
        } 
 
        .circle:hover::after { 
            background: #0071bd; 
            border-radius: 50%; 
            -webkit-transform: scale(.9); 
            transform: scale(.9); 
        } 
 
    .circle1 { 
        opacity: 0.4; 
    } 
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    .circle2 { 
        opacity: 0.6; 
    } 
 
    .circle3 { 
        opacity: 0.8; 
    } 
 
    .circle a { 
        text-decoration: none; 
        color: #1d2087; 
    } 
 
    .circle h2 { 
        font-size: 60px; 
    } 
 
        .circle h2 small { 
            color: #1d2087; 
        } 
 
    .circle p { 
        font-size: 24px; 
        line-height: 26px; 
    } 
 
    .custom-tab > li > a { 
        -webkit-border-radius: 0; 
        -moz-border-radius: 0; 
        border-radius: 0; 
    } 
 
    .custom-tab > li { 
        -webkit-border-radius: 0; 
        -moz-border-radius: 0; 
        border-radius: 0; 
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    } 
 
        .custom-tab > li > a:link { 
            border-top: 1px solid #4D4D4D; 
            border-right: 1px solid #4D4D4D; 
            border-left: 1px solid #4D4D4D; 
            border-radius: 10px 10px 0 0; 
            background-color: #4D4D4D; 
        } 
 
    .nav-tabs > li.active > a, .nav-tabs > li.active > a:focus, .nav-tabs > li.active > 
a:hover, .nav-tabs > li.active > a:visited { 
        background-color: #0071bd; 
        border-top: 1px solid #0071bd; 
        border-right: 1px solid #0071bd; 
        border-left: 1px solid #0071bd; 
        color: #FFF; 
        background-color: #0071bd; 
        border-radius: 10px 10px 0 0; 
    } 
 
    i { 
        color: #fff; 
    } 
 
    .link-lable { 
        text-decoration: none; 
        color: #fff; 
    } 
 
 
    /* Let's get this party started */ 
    ::-webkit-scrollbar { 
        width: 12px; 
    } 
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    /* Track */ 
    ::-webkit-scrollbar-track { 
        -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgb(0, 113, 189); 
        -webkit-border-radius: 10px; 
        border-radius: 10px; 
    } 
 
    /* Handle */ 
    ::-webkit-scrollbar-thumb { 
        -webkit-border-radius: 10px; 
        border-radius: 10px; 
        background: rgb(0, 113, 189); 
        -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.5); 
    } 
 
        ::-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive { 
            background: rgb(0, 113, 189); 
        } 
 
    .rotate { 
        text-align: right; 
        -webkit-transform: translateX(-100%) rotate(-90deg) translateZ(0px); 
        -moz-transform: translateX(-100%) rotate(-90deg) translateZ(0px); 
        -ms-transform: translateX(-100%) rotate(-90deg) translateZ(0px); 
        -o-transform: translateX(-100%) rotate(-90deg) translateZ(0px); 
        transform: translateX(-100%) rotate(-90deg) translateZ(0px); 
        -webkit-transform-origin: right top 0; 
        -moz-transform-origin: right top 0; 
        -ms-transform-origin: right top 0; 
        -o-transform-origin: right top 0; 
        display: block; 
        filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=3); 
    } 
 .cactive { 
background: #0071bd; 
    border-radius: 50%; 
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    -webkit-transform: scale(.9); 
    transform: scale(.9);     
} 
</style> 
<section class="content col-xs-12 center mx-auto"> 
    <div class="box box-success form-horizontal"> 
        <div class="box-header with-border text-center" style="color: #fff;"> 
            <h4>@ViewBag.Title</h4> 
        </div> 
        <!-- /.box-header --> 
        <div class="box-body"> 
            <div class="form-group col-xs-12 BtnAdvanSearch" style="cursor: pointer;"> 
                <span class="pull-right-container"> 
                    <span class="pull-right "><span  id="avdBtn">ค้นหาขั้นสูง</
span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i class="fa fa-cog " aria-hidden="true" style="color: 
orange;"></i></span> 
                </span> 
            </div> 
             
            <div class="form-group"> 
                <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">ประเภทกิจกรรม
</label> 
                <div class="col-sm-4"> 
                   @Html.DropDownList("TYPEID", InitializeController.getDDLMASTER("
ประเภทกิจกรรม"), new Dictionary<string, object> { { "style", "width: 100%;" }, { 
"multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", "ทั้งหมด" }, { "class", "form-control 
select2" } }) 
 
                </div> 
                             <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">
ก าหนดการที่จัดกิจกรรม</label> 
                <div class="col-sm-4"> 
                    <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">ปี</label> 
                    <label class="switch col-sm-4"> 
                        <input type="checkbox" id="Ytype"> 
                        <div class="slider round"></div> 
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                    </label> 
                    <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">เดือน</
label> 
                </div>  
            </div>            
            <div class="form-group"> 
                <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">กลุม่กิจกรรม</
label> 
                <div class="col-sm-4"> 
                             @Html.DropDownList("TYPEID", 
InitializeController.getDDLMASTER("กลุ่มกิจกรรม"), new Dictionary<string, object> { { 
"style", "width: 100%;" }, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", "ทั้งหมด" }, { 
"class", "form-control select2" } }) 
   
                </div> 
 
              <script> 
 
                  $(function() 
                  { 
                      var $ajax = $(".js-example-data-ajax"); 
                      function formatRepo(repo) { 
                          if (repo.loading) return repo.text; 
 
                          var markup = "<div class='select2-result-repository clearfix dd'>" 
+ 
                            "<div class='select2-result-repository__avatar'><img src='" + 
repo.owner.avatar_url + "' /></div>" + 
                            "<div class='select2-result-repository__meta'>" + 
                              "<div class='select2-result-repository__title'>" + 
repo.full_name + "</div>"; 
 
                          if (repo.description) { 
                              markup += "<div class='select2-result-
repository__description'>" + repo.description + "</div>"; 
                          } 
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                          markup += "<div class='select2-result-repository__statistics'>" + 
                            "<div class='select2-result-repository__forks'><i class='fa fa-
flash'></i> " + repo.forks_count + " Forks</div>" + 
                            "<div class='select2-result-repository__stargazers'><i class='fa 
fa-star'></i> " + repo.stargazers_count + " Stars</div>" + 
                            "<div class='select2-result-repository__watchers'><i class='fa fa-
eye'></i> " + repo.watchers_count + " Watchers</div>" + 
                          "</div>" + 
                          "</div></div>"; 
 
                          return markup; 
                      } 
 
                      function formatRepoSelection(repo) { 
                          return repo.full_name || repo.text; 
                      } 
 
                      $ajax.select2({ 
                          ajax: { 
                              url: "https://api.github.com/search/repositories", 
                              dataType: 'json', 
                              delay: 250, 
                              data: function (params) { 
                                  return { 
                                      q: params.term, // search term 
                                      page: params.page 
                                  }; 
                              }, 
                              processResults: function (data, params) { 
                                  // parse the results into the format expected by Select2 
                                  // since we are using custom formatting functions we do 
not need to 
                                  // alter the remote JSON data, except to indicate that 
infinite 
                                  // scrolling can be used 
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                                  params.page = params.page || 1; 
 
                                  return { 
                                      results: data.items, 
                                      pagination: { 
                                          more: (params.page * 30) < data.total_count 
                                      } 
                                  }; 
                              }, 
                              cache: true 
                          }, 
                          escapeMarkup: function (markup) { return markup; }, 
                          minimumInputLength: 1, 
                          templateResult: formatRepo, 
                          templateSelection: formatRepoSelection 
                      }); 
                  }) 
 
              </script> 
  <div class="form-group yearsection col-sm-6"> 
                    <div class="col-xs-12 col-sm-4"> 
                        <div class="funkyradio"> 
                            <div class="funkyradio-default"> 
                                <input type="radio" name="test" id="radio1" value="0" /> 
                                <label for="radio1">ปีปฏิทิน</label> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="col-xs-12 col-sm-4"> 
                        <div class="funkyradio"> 
                            <div class="funkyradio-default"> 
                                <input type="radio" name="test" id="radio2" value="1" /> 
                                <label for="radio2">ปีงบประมาณ</label> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
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                    <div class="col-xs-12 col-sm-4"> 
                        <div class="funkyradio"> 
                            <div class="funkyradio-default"> 
                                <input type="radio" name="test" id="radio3" value="2" /> 
                                <label for="radio3">ช่วงปี</label> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="clearfix"></div> 
                    <div class="col-sm-12 yearSection" hidden> 
                        <select  class="yearCalendar form-control select2 " style="width: 
100%;" tabindex="-1" aria-hidden="true"> 
 
                        </select> 
                    </div>   
                     
                    
                    <div class="col-sm-12 yearBetweensection" hidden> 
                        <div class="col-sm-6 "> 
                            <select  class="yearBetween form-control select2 " 
style="width: 100%;" tabindex="-1" aria-hidden="true"> 
                            </select> 
                        </div> 
                        <div class="col-sm-6 "> 
                            <select  class="yearBetween form-control select2 " 
style="width: 100%;" tabindex="-1" aria-hidden="true"> 
 
                            </select> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div>  
                <div class="form-group monthsection col-sm-6" hidden> 
                    <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label ">เดือน</
label> 
                    <div class="col-sm-4 "> 
                        <select class="month form-control select2 " style="width: 100%;" 



101 

 
 

tabindex="-1" aria-hidden="true"> 
                        </select> 
                    </div> 
                    <label for="inputEmail3" class="col-sm-1 control-label ">ปี</label> 
                    <div class="col-sm-4 "> 
                      <select  class="year form-control select2 " style="width: 100%;" 
tabindex="-1" aria-hidden="true"> 
                     </select> 
                    </div> 
                </div>     
            </div> 
            <div class="form-group AdvanSearch" hidden> 
                    <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label ">ประเภท
สมาชิกกรม</label> 
                    <div class="col-sm-4 "> 
                       @Html.DropDownList("USERTYPEID", 
InitializeController.getDDLMASTER("ประเภทสมาชิกกรม"), new Dictionary<string, 
object> { { "style", "width: 100%;" }, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", 
"ทั้งหมด" }, { "class", "form-control select2" } }) 
 
                    </div> 
                    <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label ">รางวัล/ตรา
สัญลักษณ์ท่ีได้รับ</label> 
                    <div class="col-sm-4 "> 
                       @Html.DropDownList("CERTID", InitializeController.getDDLMASTER("
รางวัล/ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับ"), new Dictionary<string, object> { { "style", "width: 100%;" 
}, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", "ทัง้หมด" }, { "class", "form-control 
select2" } }) 
 
                       
                    </div> 
                </div> 
            <div class="form-group AdvanSearch" hidden> 
                    <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">ทวีปที่มีการ
ส่งออก</label> 
                    <div class="col-sm-4"> 
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                       @Html.DropDownList("ZONEID", InitializeController.getDDLMASTER("
ทวีป_ZONE"), new Dictionary<string, object> { { "style", "width: 100%;" }, { "multiple", 
"multiple" }, { "data-placeholder", "ทั้งหมด" }, { "class", "form-control select2" } }) 
 
                    </div> 
                    <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label ">กลุม่ประเทศมี
การส่งออก</label> 
                    <div class="col-sm-4 "> 
                        
                       @Html.DropDownList("GROUP_COUNTRYID", 
InitializeController.getDDLMASTER("กลุ่มประเทศ"), new Dictionary<string, object> { { 
"style", "width: 100%;" }, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", "ทั้งหมด" }, { 
"class", "form-control select2" } }) 
 
                    </div> 
                </div> 
           @* <div class="clearfix"></div>          <br /><br />*@ 
            <div class="form-group  AdvanSearch" hidden> 
                    <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">รายชื่อประเทศ
มีการส่งออก</label> 
                    <div class="col-sm-10"> 
                       @Html.DropDownList("COUNTRYID", 
InitializeController.getDDLMASTER("ประเทศท่ีจัดกจิกรรม"), new Dictionary<string, 
object> { { "style", "width: 100%;" }, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", 
"ทั้งหมด" }, { "class", "form-control select2" } }) 
 
                    </div> 
                   @* <span>รายชื่อประเทศท่ีจัดกิจกรรม</span><hr /> 
                    @{ int i =1;} 
                    
                    @foreach(var a in InitializeController.GetDDLData("ประเทศที่จัด
กิจกรรม")) 
                    { 
                         <div class="col-xs-12 col-sm-3"> 
                        <div class="form-group"> 
                            <input type="checkbox" name="fancy-checkbox-default" 
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id="fancy-checkbox-default_@a.name_th" autocomplete="off" /> 
                            <div class="btn-group"> 
                                <label for="fancy-checkbox-default_@a.name_th" class="btn 
btn-default"> 
                                    <span class="glyphicon glyphicon-ok"></span> 
                                    <span></span> 
                                </label> 
                                <label for="fancy-checkbox-default_@a.name_th" class="btn 
btn-default active"> 
                                    @a.name_th 
                                </label> 
                            </div> 
                        </div> 
                       </div> 
                     
                         
                        if(i%4 == 0) 
                        { 
                               
                                @:<div class="clearfix"></div>  
                        } 
                        i++; 
                    }*@ 
           
            </div> 
            <div class="clearfix"></div>          <br /> 
            <div class="col-xs-12 AdvanSearch" hidden> 
                    <span>รายการสินค้ามีการส่งออก</span><hr /> 
                    <div class="form-group"> 
                        <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">กลุ่มสินค้ามี
การส่งออก</label> 
                    
                        <div class="form-group col-sm-10"> 
                            <div class="col-xs-12 col-sm-3"> 
                                <div class="funkyradio"> 
                                    <div class="funkyradio-default"> 
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                                        <input type="radio" name="production" 
id="production1" value="0" /> 
                                        <label for="production1">กระทรวงพานิชย์</label> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="col-xs-12 col-sm-3"> 
                                <div class="funkyradio"> 
                                    <div class="funkyradio-default"> 
                                        <input type="radio" name="production" 
id="production2" value="1" /> 
                                        <label for="production2">กรมศุลกากร</label> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="col-xs-12 col-sm-3"> 
                                <div class="funkyradio"> 
                                    <div class="funkyradio-default"> 
                                        <input type="radio" name="production" 
id="production3" value="2" /> 
                                        <label for="production3">DITP</label> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                         
                     
                    </div>  
                    </div> 
            
               <div class="row  Commerce" hidden> 
                        <section class="section_0"> 
                            <div class="col-sm-2 col-md-2 col-md-offset-1 text-center"> 
                                <div class="circle circle1 circheck"> 
                                    <a href="#section_1" > 
                                        <img 
src="@Url.Content("~/img/iconweb/product/plant.png")" style="margin: 20%;width: 
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25%;"/> 
                                        <img style="display:none;margin: 20%;width: 25%;" 
src="@Url.Content("~/img/iconweb/product/plant_a.png")" /> 
 
                                    </a> 
                              
 </div> 
                                <br /> 
                                <div class="text-center"> 
                                    000000 : 
         <br /> 
                                    สินค้าเกษตรกรรม 
         <br /> 
                                    (กสิกรรม. ปศุสัตว์, ประมง) 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="col-sm-2 text-center"> 
                                <div class="circle circle2 circheck"> 
                                    <a href="#section_2"> 
                                        <img 
src="@Url.Content("~/img/iconweb/product/IndustyP.png")" style="margin: 
30%;width: 35%;"/> 
                                        <img 
src="@Url.Content("~/img/iconweb/product/IndustyP_a.png")" style="display:none; 
margin: 30%;width: 35%;"/> 
 
 
                                    </a> 
                                </div> 
                                <br /> 
                                <div class="text-center"> 
                                    200000000 : 
                                    <br /> 
                                    สินค้าอุตสาหกรรม 
                                    <br /> 
                                    การเกษตร 
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                                </div> 
 
 
                            </div> 
                            <div class="col-sm-2 text-center"> 
                                <div class="circle circle3 circheck"> 
                                    <a href="#section_3"> 
                                        <img 
src="@Url.Content("~/img/iconweb/product/Industy.png")" style="margin: 
30%;width: 35%;"/> 
                                        <img 
src="@Url.Content("~/img/iconweb/product/Industy_a.png")" style="margin: 
30%;width: 35%; display:none;"/></a> 
                                </div> 
                                <br /> 
                                <div class="text-center"> 
                                    300000000 :<br /> 
                                    สินค้าอุตสาหกรรม 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="col-sm-2 text-center"> 
                                <div class="circle circheck"> 
                                    <a href="#section_4"> 
                                        <img 
src="@Url.Content("~/img/iconweb/product/Oil.png")" style="margin: 20%;width: 
25%;"/> 
                                        <img 
src="@Url.Content("~/img/iconweb/product/Oil_a.png")" style="margin: 20%;width: 
25%;display:none;"/> 
 
                                    </a> 
                                </div> 
 
                                <br /> 
                                <div class="text-center"> 
                                    400000000 :<br /> 
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                                    สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="col-sm-2 text-center"> 
                                <div class="circle circheck"> 
                                    <a href="#section_4"> 
                                        <img 
src="@Url.Content("~/img/iconweb/product/Other.png")" style="margin: 30%;width: 
35%;"/> 
                                        <img 
src="@Url.Content("~/img/iconweb/product/Other_a.png")" style="margin: 
30%;width: 35%;display:none;"/></a> 
                                </div> 
                                <br /> 
                                <div class="text-center"> 
                                    500000000 : 
                                    <br /> 
                                    อ่ืนๆ (ธุรกรรมพิเศษ 
                                    <br /> 
                                    เช่น ของที่ออกไปกับตน) 
                                </div> 
                            </div> 
 
                        </section> 
                    </div> 
                <div class="row  customs" hidden> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">พิกัด 2 
หลัก</label> 
                            <div class="col-sm-10"> 
                           @Html.DropDownList("HSCODE02", 
InitializeController.getDDLMASTER("สินค้าHSCODE02"), new Dictionary<string, object> 
{ { "style", "width: 100%;" }, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", "ทัง้หมด" }, 
{ "class", "form-control select2" } }) 
                            
                            </div> 
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                        </div> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">พิกัด 4 
หลัก</label> 
                            <div class="col-sm-10"> 
                            @Html.DropDownList("HSCODE04", 
InitializeController.getDDLMASTER("สินค้าHSCODE04"), new Dictionary<string, object> 
{ { "style", "width: 100%;" }, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", "ทัง้หมด" }, 
{ "class", "form-control select2" } }) 
 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">พิกัด 6 
หลัก</label> 
                            <div class="col-sm-10"> 
                           @Html.DropDownList("HSCODE06", 
InitializeController.getDDLMASTER("สินค้าHSCODE06"), new Dictionary<string, object> 
{ { "style", "width: 100%;" }, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", "ทัง้หมด" }, 
{ "class", "form-control select2" } }) 
                              
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">พิกัด 8 
หลัก</label> 
                            <div class="col-sm-10"> 
                           @Html.DropDownList("HSCODE08", 
InitializeController.getDDLMASTER("สินค้าHSCODE08"), new Dictionary<string, object> 
{ { "style", "width: 100%;" }, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", "ทัง้หมด" }, 
{ "class", "form-control select2" } }) 
 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">พิกัด 11 
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หลัก</label> 
                            <div class="col-sm-10"> 
                               @Html.DropDownList("HSCODE11", 
InitializeController.getDDLMASTER("สินค้าHSCODE11"), new Dictionary<string, object> 
{ { "style", "width: 100%;" }, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", "ทัง้หมด" }, 
{ "class", "form-control select2" } }) 
 
                            </div> 
                        </div> 
                
                    </div> 
                <div class="row  DITP" hidden> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">กลุม่
สินค้า DITP : </label> 
                            <div class="col-sm-10"> 
                                             @Html.DropDownList("DITPID", 
InitializeController.getDDLMASTER("สินค้าDITP"), new Dictionary<string, object> { { 
"style", "width: 100%;" }, { "multiple", "multiple" }, { "data-placeholder", "ทั้งหมด" }, { 
"class", "form-control select2" } }) 
 
                            </div> 
                        </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
     </div> 
    <br /> 
    <div class="text-center"><a class="btn icon-btn btn-warning" id="btn-result" 
href="#"><span class="fa fa-file-text-o img-circle text-warning" style="color: 
#fff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;แสดงรายงาน</span></a></div> 
    <br /> 
    <div class="clearfix"></div> 
    <div class="tab-content custom-tab-content result-content" hidden> 
            <div> 
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                <!-- Nav tabs --> 
  <ul class="nav nav-tabs custom-tab" role="tablist"> 
  <li class="pull-right"><a href="#" class="text-muted" style="border: none; 
background-color: #fff;"> 
                        <img src="@Url.Content("~/img/iconweb/tool/print.png")" 
/></a></li> 
                    <li class="pull-right"><a href="#" class="text-muted" style="border: 
none; background-color: #fff;"> 
                        <img src="@Url.Content("~/img/iconweb/tool/send.png")" 
/></a></li> 
                    <li class="pull-right"><a href="#" class="text-muted" style="border: 
none; background-color: #fff;"> 
                        <img src="@Url.Content("~/img/iconweb/tool/export.png")" 
/></a></li> 
                    <li class="pull-right"><a href="#" class="text-muted" style="border: 
none; background-color: #fff;"> 
                        <img src="@Url.Content("~/img/iconweb/tool/chart.png")" 
/></a></li> 
</ul> 
                <ul class="nav nav-tabs custom-tab" role="tablist"> 
  
                    <li role="home" class="active"><a href="#home" aria-
controls="home" role="tab" data-toggle="tab"><i class="fa fa-users"></i><span 
class="link-lable">&nbsp;ทั้งหมด</span></a></li> 
                    <li role="messages"><a href="#messages" aria-controls="messages" 
role="tab" data-toggle="tab"><i class="fa fa-plus"></i>&nbsp;<i class="fa fa-
user"></i><span class="link-lable">&nbsp;สมาชิกกรมใหม<่/span></a></li> 
                    <li role="settings"><a href="#settings" aria-controls="settings" 
role="tab" data-toggle="tab"><i class="fa fa-plus"></i>&nbsp;<i class="fa fa-
globe"></i><span class="link-lable">&nbsp;ผู้ส่งออกใหม่</span></a></li> 
                    <li role="company"><a href="#company" aria-controls="company" 
role="tab" data-toggle="tab"><i class="fa fa-ban"></i>&nbsp;<i class="fa fa-
globe"></i><span class="link-lable">&nbsp;สมาชิกท่ียังไม่เคยส่งออก</span></a></li> 
                    <li role="membernoactivity"><a href="#membernoactivity" aria-
controls="membernoactivity" role="tab" data-toggle="tab"><i class="fa fa-
ban"></i>&nbsp;<i class="fa fa-calendar"></i><span class="link-lable">&nbsp;
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สมาชิกท่ียังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม</span></a></li> 
                    <li role="companynoactivity"><a href="#companynoactivity" aria-
controls="companynoactivity" role="tab" data-toggle="tab"><i class="fa fa-
ban"></i>&nbsp;<i class="fa fa-calendar"></i><span class="link-lable">&nbsp;ผู้
ส่งออกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม</span></a></li> 
 
                   
                </ul> 
 
                <div class="tab-content"> 
                    <div role="tabpanel" class="tab-pane fade in active" id="home"> 
                        <div id="example1_wrapper" class="dataTables_wrapper form-
inline dt-bootstrap"> 
 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-sm-12"> 
                                    <table id="example1" class="table table-bordered table-
striped dataTable" role="grid" aria-describedby="example1_info"> 
                                        <thead class="text-center"> 
                                            <tr role="row"> 
                                                <th class="text-center headtext" rowspan="2"  >
ล าดับ</th> 
                                                <th class="text-center headtext"  rowspan="2" 
colspan="3"  >กิจกรรม</th> 
                                                <th class="text-center headtext sec1"  colspan=
"5"  >จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 
               
 <div class="pull-right " id="sec1"><i class="fa fa-minus-circle" aria-
hidden="true"></i></div> 
           
 </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec1s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec1s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
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 </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec2"  colspan=
"2"  >ระดับผู้ประกอบการ : S  
                                                    <div class="pull-right " id="sec2"><i class="fa 
fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec2s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec2s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec3"  
colspan="2" >ระดับผู้ประกอบการ : M  
                                                        <div class="pull-right " id="sec3"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec3s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec3s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec4"  
colspan="2"  >ระดับผู้ประกอบการ : L  
                                                        <div class="pull-right " id="sec4"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec4s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec4s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec5"  
colspan="3"  >มูลค่าการส่งออก (บาท)  
                                                        <div class="pull-right " id="sec5"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
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                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec5s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec5s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec6"  
colspan="3"  >อัตราการขยายตัว : %  
                                                        <div class="pull-right " id="sec6"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec6s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec6s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec7"  
colspan="3"  >สัดสว่น : %  
                                                        <div class="pull-right " id="sec7"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
 
                                                <th class="text-center headtext sec7s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec7s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                </th> 
                                            </tr> 
                                            <tr role="row"> 
                                                <th class="text-center sectext sec1"  >ผู้สง่ออก 
ทั้งหมด</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1"  >สมาชิกกรม 
ทั้งหมด</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1" >สมาชิกกรม 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1" 
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>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1"  >สดัส่วน (%)
</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec2"  
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec2" >สัดส่วน (%)
</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec3" 
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec3"  >สดัส่วน (%)
</th> 
                                            @*    <th class="text-center sectext sec4"  >L1</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4" >L2</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4" >L3</th>*@ 
                                                <th class="text-center sectext sec4"  
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4"  >สดัส่วน  
(%)</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec5" >2558</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec5" >2559</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec5"  >2560</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec6"  >2558</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec6" >2559</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec6" >2560</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec7"  >2558</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec7"  >2559</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec7" >2560</th> 
 
                                            </tr> 
                                        </thead> 
                                        <tbody> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">1.</td> 
 
                                                <td class="sorting_1"  colspan="3" >งานแสดงสินค้า
ภายในประเทศ</td> 
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                                                <td class="text-center sec1s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="rotate" 
style="color: #fff;">จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)</span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">-</a></td> 
                                                <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">-</a></td> 
                                                <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">3,000</a></td> 
                                                <td class="text-center sec1">1,800</td> 
                                                <td class="text-center sec1">60.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : S</span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec2">200</td> 
                                                <td class="text-center sec2">11.11</td> 
                                                <td class="text-center sec3s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : M </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec3">100</td> 
                                                <td class="text-center sec3">5.56</td> 
                                                <td class="text-center sec4s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : L </span></td> 
 
                                         
</a></td> 
                                                <td class="text-center sec4">1.44 
</td> 
                                                <td class="text-center sec4">-10.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec5s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
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"color: #fff;">มูลค่าการส่งออก (บาท) </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec5">10,000,000,000.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec5">9,000,000,000.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec5">10,100,000,000.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec6s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">อัตราการขยายตัว : % </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec6">1.44 
</td> 
                                                <td class="text-center sec6">-10.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">12.22</td> 
                                                <td class="text-center sec7s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">อัดส่วน : % </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec7">60.06</td> 
                                                <td class="text-center sec7">58.21</td> 
                                                <td class="text-center sec7">59.91</td> 
 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">2.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >งานแสดงสินค้า
ในต่างประเทศ</td> 
                                                <td class="text-center sec1">-</td> 
                                                <td class="text-center sec1">-</td> 
                                                <td class="text-center sec1">1,000</td> 
                                                <td class="text-center sec1">700</td> 
                                                <td class="text-center sec1">70.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">550</td> 
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                                                <td class="text-center sec2">78.57</td> 
                                                <td class="text-center sec3">100</td> 
                                                <td class="text-center sec3">14.29</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">50</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7.14</td>*@ 
                                                <td class="text-center sec4">50</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7.14</td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">5,000,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">4,900,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">5,200,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">3.18</td> 
                                                <td class="text-center sec6">-2.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">6.12</td> 
                                                <td class="text-center sec7">30.03</td> 
                                                <td class="text-center sec7">31.69</td> 
                                                <td class="text-center sec7">30.84</td> 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">3.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >คณะผู้แทน
การค้า</td> 
                                                <td class="text-center sec1"> - </td> 
                                                <td class="text-center sec1">-</td> 
                                                <td class="text-center sec1">200</td> 
                                                <td class="text-center sec1">150</td> 
                                                <td class="text-center sec1">75.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">100</td> 
                                                <td class="text-center sec2">66.67</td> 
                                                <td class="text-center sec3">30</td> 
                                                <td class="text-center sec3">20.00</td> 
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                                              @*  <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td>*@ 
                                                <td class="text-center sec4">20</td> 
                                                <td class="text-center sec4">13.33</td> 
                                                <td class="text-center sec5">1,000,000,000.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec5">900,000,000.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec5">900,000,000.00 
</td>     
 
                                                <td class="text-center sec6">2.50</td> 
                                                <td class="text-center sec6">-10.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">0.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">6.01</td> 
                                                <td class="text-center sec7">5.82</td> 
                                                <td class="text-center sec7">5.34</td> 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">4.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >สัมมนา/
ฝึกอบรม</td> 
                                                <td class="text-center sec1">-</td> 
                                                <td class="text-center sec1">-</td> 
                                                <td class="text-center sec1">700</td>  
  
                                                <td class="text-center sec1">3100</td> 
                                                <td class="text-center sec1">14.29</td> 
        
                                                <td class="text-center  sec2">95</td> 
                                                <td class="text-center sec2">95.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">5</td> 
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                                                <td class="text-center sec3">5.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0.00</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                                <td class="text-center sec5">100,000,000.00/td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">110,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">90,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">0.60</td> 
                                                <td class="text-center sec6">10.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">-18.18</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.60</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.71</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.53</td> 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">5.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >SMEs 
Proactive</td> 
                                                <td class="text-center sec1">-</td> 
                                                <td class="text-center sec1">-</td> 
                                                <td class="text-center sec1">500</td> 
           
       
 
                                                <td class="text-center sec1">450</td> 
                                                <td class="text-center sec1">90.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">400</td> 
                                                <td class="text-center sec2">88.89</td> 
                                                <td class="text-center sec3">48</td> 
                                                <td class="text-center sec3">10.67</td> 
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                                                <td class="text-center sec4">2</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0.44</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                                <td class="text-center 
sec5">500,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">510,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">515,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">1.20</td> 
                                                <td class="text-center sec6">2.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">0.98</td> 
                                                <td class="text-center sec7">3.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">3.30</td> 
                                                <td class="text-center sec7">3.05</td> 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">6.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" 
>Thaitrade.com</td> 
                                                <td class="text-center sec1">-</td> 
                                                <td class="text-center sec1">-</td> 
                                                <td class="text-center sec1">150</td> 
                                                <td class="text-center sec1">50</td> 
                                                <td class="text-center sec1">33.33</td> 
                                                <td class="text-center sec2">50</td> 
                                                <td class="text-center sec2">100.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">0</td> 
                                                <td class="text-center sec3">0.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0.00</td> 
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                                           @*     <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                                <td class="text-center sec5">50,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">40,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">55,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">2.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">-20.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">37.50</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.30</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.26</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.33</td> 
 
                                            </tr> 
 
 
                                            <tr class="sumtext"> 
                                                <td class="text-left">&nbsp;</td> 
                                                                                              <th  colspan=
"3">รวมทั้งสิ้น  ..................................................</th> 
 
                                                <th class="text-center sec1"  colspan="1">-</th> 
                                                <th class="text-center sec1"  colspan="1">-</th> 
                                                <th class="text-center sec1"  
colspan="1">5,550</th> 
           
      
 
                                                <th class="text-center sec1"  
colspan="1">3,250</th> 
                                                <th class="text-center sec1" >58.56</th> 
                                                <th class="text-center sec2">2,695</th> 
                                                <th class="text-center sec2">82.92</th> 
                                                <th class="text-center sec3">383</th> 
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                                                <th class="text-center sec3">11.78</th> 
                                                <th class="text-center sec4">172</th> 
                                                <th class="text-center sec4">5.29</th> 
                                            @*    <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                                <th class="text-center 
sec5">16,650,000,000.00</th> 
                                                <th class="text-center 
sec5">15,460,000,000.00</th> 
                                                <th class="text-center 
sec5">16,860,000,000.00</th> 
                                                <th class="text-center sec6">1.92</th> 
                                                <th class="text-center sec6">-7.15</th> 
                                                <th class="text-center sec6">9.06</th> 
                                                <th class="text-center sec7">100.00</th> 
                                                <th class="text-center sec7">100.00</th> 
                                                <th class="text-center sec7">100.00</th> 
                                            </tr> 
                                        </tbody> 
                                    </table> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-sm-5"> 
                                    <div class="dataTables_info" id="example1_info" 
role="status" aria-live="polite">Showing 1 to 6 of 6 entries</div> 
                                </div> 
                                <div class="col-sm-7 text-right"> 
                                    <div class="dataTables_paginate paging_simple_numbers" 
id="example1_paginate"> 
                                        <ul class="pagination"> 
                                            <li class="paginate_button previous disabled" 
id="example1_previous"> 
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                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="0" tabindex="0">Previous</a> 
                                            </li> 
                                            <li class="paginate_button active"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="1" tabindex="0">1</a> 
                                            </li> 
 
                                            <li class="paginate_button next" 
id="example1_next"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="7" tabindex="0">Next</a> 
                                            </li> 
                                        </ul> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
 
                        </div> 
                    </div> 
                      <div role="tabpanel" class="tab-pane fade " id="messages"> 
                        <div id="example1_wrapper" class="dataTables_wrapper form-
inline dt-bootstrap"> 
 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-sm-12"> 
                                    <table id="example1" class="table table-bordered table-
striped dataTable" role="grid" aria-describedby="example1_info"> 
                                        <thead class="text-center"> 
                                            <tr role="row"> 
                                                <th class="text-center headtext" rowspan="2"  >
ล าดับ</th> 
                                                <th class="text-center headtext"  rowspan="2" 
colspan="3"  >กิจกรรม</th> 
                                                <th class="text-center headtext sec1"  colspan=
"5"  >จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 
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 <div class="pull-right " id="sec1"><i class="fa fa-minus-circle" aria-
hidden="true"></i></div> 
           
 </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec1s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec1s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
           
 </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec2"  colspan=
"2"  >ระดับผู้ประกอบการ : S  
                                                    <div class="pull-right " id="sec2"><i class="fa 
fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec2s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec2s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec3"  
colspan="2" >ระดับผู้ประกอบการ : M  
                                                        <div class="pull-right " id="sec3"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec3s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec3s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec4"  
colspan="2"  >ระดับผู้ประกอบการ : L  
                                                        <div class="pull-right " id="sec4"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
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                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec4s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec4s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec5"  
colspan="3"  >มูลค่าการส่งออก (บาท)  
                                                        <div class="pull-right " id="sec5"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec5s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec5s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec6"  
colspan="3"  >อัตราการขยายตัว : %  
                                                        <div class="pull-right " id="sec6"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec6s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec6s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec7"  
colspan="3"  >สัดสว่น : %  
                                                        <div class="pull-right " id="sec7"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
 
                                                <th class="text-center headtext sec7s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec7s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
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                                                </th> 
                                            </tr> 
                                            <tr role="row"> 
                                                <th class="text-center sectext sec1"  >สมาชิกกรม 
ทั้งหมด</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1" >สมาชิกกรม
ใหม<่/th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1" 
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1"  >สดัส่วน (%)
</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec2"  
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec2" >สัดส่วน (%)
</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec3" 
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec3"  >สดัส่วน (%)
</th> 
                                            @*    <th class="text-center sectext sec4"  >L1</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4" >L2</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4" >L3</th>*@ 
                                                <th class="text-center sectext sec4"  
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4"  >สดัส่วน  
(%)</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec5" >2558</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec5" >2559</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec5"  >2560</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec6"  >2558</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec6" >2559</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec6" >2560</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec7"  >2558</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec7"  >2559</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec7" >2560</th> 
 



127 

 
 

                                            </tr> 
                                        </thead> 
                                        <tbody> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">1.</td> 
 
                                                <td class="sorting_1"  colspan="3" >งานแสดงสินค้า
ภายในประเทศ</td> 
                                                <td class="text-center sec1s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="rotate" 
style="color: #fff;">จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)</span></td> 
 
                                              
                                                <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">3,000</a></td> 
                                                <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">300</a></td> 
                                                <td class="text-center sec1">1,800</td> 
                                                <td class="text-center sec1">60.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : S</span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec2">200</td> 
                                                <td class="text-center sec2">11.11</td> 
                                                <td class="text-center sec3s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : M </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec3">100</td> 
                                                <td class="text-center sec3">5.56</td> 
                                                <td class="text-center sec4s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : L </span></td> 
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</a></td> 
                                                <td class="text-center sec4">1.44 
</td> 
                                                <td class="text-center sec4">-10.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec5s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">มูลค่าการส่งออก (บาท) </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec5">10,000,000,000.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec5">9,000,000,000.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec5">10,100,000,000.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec6s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">อัตราการขยายตัว : % </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec6">1.44 
</td> 
                                                <td class="text-center sec6">-10.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">12.22</td> 
                                                <td class="text-center sec7s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">อัดส่วน : % </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec7">60.06</td> 
                                                <td class="text-center sec7">58.21</td> 
                                                <td class="text-center sec7">59.91</td> 
 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">2.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >งานแสดงสินค้า
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ในต่างประเทศ</td> 
                                               
                                                <td class="text-center sec1">1,000</td> 
                                                <td class="text-center sec1">100</td> 
                                                <td class="text-center sec1">700</td> 
                                                <td class="text-center sec1">70.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">550</td> 
                                                <td class="text-center sec2">78.57</td> 
                                                <td class="text-center sec3">100</td> 
                                                <td class="text-center sec3">14.29</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">50</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7.14</td>*@ 
                                                <td class="text-center sec4">50</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7.14</td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">5,000,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">4,900,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">5,200,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">3.18</td> 
                                                <td class="text-center sec6">-2.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">6.12</td> 
                                                <td class="text-center sec7">30.03</td> 
                                                <td class="text-center sec7">31.69</td> 
                                                <td class="text-center sec7">30.84</td> 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">3.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >คณะผู้แทน
การค้า</td> 
                                               
                                                <td class="text-center sec1">200</td> 
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                                                <td class="text-center sec1">50</td> 
                                                <td class="text-center sec1">150</td> 
                                                <td class="text-center sec1">75.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">100</td> 
                                                <td class="text-center sec2">66.67</td> 
                                                <td class="text-center sec3">30</td> 
                                                <td class="text-center sec3">20.00</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td>*@ 
                                                <td class="text-center sec4">20</td> 
                                                <td class="text-center sec4">13.33</td> 
                                                <td class="text-center sec5">1,000,000,000.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec5">900,000,000.00 
</td> 
                                                <td class="text-center sec5">900,000,000.00 
</td>     
 
                                                <td class="text-center sec6">2.50</td> 
                                                <td class="text-center sec6">-10.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">0.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">6.01</td> 
                                                <td class="text-center sec7">5.82</td> 
                                                <td class="text-center sec7">5.34</td> 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">4.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >สัมมนา/
ฝึกอบรม</td> 
                                                
                                                <td class="text-center sec1">700</td> 
                                                <td class="text-center sec1">70</td>  
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                                                <td class="text-center sec1">3100</td> 
                                                <td class="text-center sec1">14.29</td> 
        
                                                <td class="text-center  sec2">95</td> 
                                                <td class="text-center sec2">95.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">5</td> 
                                                <td class="text-center sec3">5.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0.00</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                                <td class="text-center sec5">100,000,000.00/td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">110,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">90,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">0.60</td> 
                                                <td class="text-center sec6">10.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">-18.18</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.60</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.71</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.53</td> 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">5.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >SMEs 
Proactive</td> 
                                                
                                                <td class="text-center sec1">500</td> 
                                                <td class="text-center sec1">50</td> 
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                                                <td class="text-center sec1">450</td> 
                                                <td class="text-center sec1">90.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">400</td> 
                                                <td class="text-center sec2">88.89</td> 
                                                <td class="text-center sec3">48</td> 
                                                <td class="text-center sec3">10.67</td> 
                                                <td class="text-center sec4">2</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0.44</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                                <td class="text-center 
sec5">500,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">510,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec5">515,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">1.20</td> 
                                                <td class="text-center sec6">2.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">0.98</td> 
                                                <td class="text-center sec7">3.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">3.30</td> 
                                                <td class="text-center sec7">3.05</td> 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">6.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" 
>Thaitrade.com</td> 
                                                
                                                <td class="text-center sec1">150</td> 
                                                <td class="text-center sec1">20</td> 
                                                <td class="text-center sec1">50</td> 
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                                                <td class="text-center sec1">33.33</td> 
                                                <td class="text-center sec2">50</td> 
                                                <td class="text-center sec2">100.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">0</td> 
                                                <td class="text-center sec3">0.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0.00</td> 
                                           @*     <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                                <td class="text-center sec5">50,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">40,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">55,000,000.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">2.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">-20.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">37.50</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.30</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.26</td> 
                                                <td class="text-center sec7">0.33</td> 
 
                                            </tr> 
 
 
                                            <tr class="sumtext"> 
                                                <td class="text-left">&nbsp;</td> 
                                                                                              <th  colspan=
"3">รวมทั้งสิ้น  ..................................................</th> 
 
                                                
                                                <th class="text-center sec1"  
colspan="1">5,550</th> 
                                                <th class="text-center sec1"  
colspan="1">590</th> 
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                                                <th class="text-center sec1"  
colspan="1">3,250</th> 
                                                <th class="text-center sec1" >58.56</th> 
                                                <th class="text-center sec2">2,695</th> 
                                                <th class="text-center sec2">82.92</th> 
                                                <th class="text-center sec3">383</th> 
                                                <th class="text-center sec3">11.78</th> 
                                                <th class="text-center sec4">172</th> 
                                                <th class="text-center sec4">5.29</th> 
                                            @*    <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                                <th class="text-center 
sec5">16,650,000,000.00</th> 
                                                <th class="text-center 
sec5">15,460,000,000.00</th> 
                                                <th class="text-center 
sec5">16,860,000,000.00</th> 
                                                <th class="text-center sec6">1.92</th> 
                                                <th class="text-center sec6">-7.15</th> 
                                                <th class="text-center sec6">9.06</th> 
                                                <th class="text-center sec7">100.00</th> 
                                                <th class="text-center sec7">100.00</th> 
                                                <th class="text-center sec7">100.00</th> 
                                            </tr> 
                                        </tbody> 
                                    </table> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-sm-5"> 
                                    <div class="dataTables_info" id="example1_info" 
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role="status" aria-live="polite">Showing 1 to 6 of 6 entries</div> 
                                </div> 
                                <div class="col-sm-7 text-right"> 
                                    <div class="dataTables_paginate paging_simple_numbers" 
id="example1_paginate"> 
                                        <ul class="pagination"> 
                                            <li class="paginate_button previous disabled" 
id="example1_previous"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="0" tabindex="0">Previous</a> 
                                            </li> 
                                            <li class="paginate_button active"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="1" tabindex="0">1</a> 
                                            </li> 
 
                                            <li class="paginate_button next" 
id="example1_next"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="7" tabindex="0">Next</a> 
                                            </li> 
                                        </ul> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="settings"> 
                        <div id="example1_wrapper" class="dataTables_wrapper form-
inline dt-bootstrap"> 
 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-sm-12"> 
                                    <table id="example1" class="table table-bordered table-
striped dataTable" role="grid" aria-describedby="example1_info"> 
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                                        <thead class="text-center"> 
                                            <tr role="row"> 
                                                <th class="text-center headtext" rowspan="2"  >
ล าดับ</th> 
                                                <th class="text-center headtext" rowspan="2"  
colspan="3" >ทวีป</th> 
                                                <th class="text-center headtext sec1"  colspan=
"5"  >จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 
    <div class="pull-right " id="sec1"><i class="fa fa-minus-circle" aria-
hidden="true"></i></div> 
                                                </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec1s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec1s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
 
                                                </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec2"  colspan=
"2"  >ระดับผู้ประกอบการ : S  
                                                    <div class="pull-right " id="sec2"><i class="fa 
fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec2s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec2s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec3"  
colspan="2" >ระดับผู้ประกอบการ : M  
                                                        <div class="pull-right " id="sec3"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec3s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec3s"><i class="fa fa-plus-
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circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec4"  
colspan="5"  >ระดับผู้ประกอบการ : L  
                                                        <div class="pull-right " id="sec4"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec4s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec4s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec5"  
colspan="3"  >มูลค่าการส่งออก (บาท)  
                                                        <div class="pull-right " id="sec5"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec5s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec5s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec6"  
colspan="3"  >อัตราการขยายตัว : %  
                                                        <div class="pull-right " id="sec6"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec6s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec6s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec7"  
colspan="3"  >สัดสว่น : %  
                                                        <div class="pull-right " id="sec7"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
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                                                    </th> 
 
                                                <th class="text-center headtext sec7s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec7s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                </th> 
                                            </tr> 
                                            <tr role="row"> 
                                                <th class="text-center sectext sec1"  >ผู้สง่ออก 
ทั้งหมด</th> 
                                                 
                                                <th class="text-center sectext sec1" >ผูส้ง่ออกราย
ใหม<่/th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1" 
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1"  >สดัส่วน (%)
</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec2"  
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec2" >สัดส่วน (%)
</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec3" 
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec3"  >สดัส่วน (%)
</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4"  >L1</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4" >L2</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4" >L3</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4"  
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4"  >สดัส่วน  
(%)</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec5" >2558</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec5" >2559</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec5"  >2560</th> 
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                                                <th class="text-center sectext sec6"  >2558</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec6" >2559</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec6" >2560</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec7"  >2558</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec7"  >2559</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec7" >2560</th> 
 
                                            </tr> 
                                        </thead> 
                                        <tbody> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">1.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3">ทวีปเอเชีย</td> 
                                                <td class="text-center sec1s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="rotate" 
style="color: #fff;">จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)</span></td> 
                                               
                                                <td class="text-center 
sec1">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec1">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec1">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec1">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : S</span></td> 
 
                                                <td class="text-center 
sec2">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : M </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec3">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4s " rowspan="9" 
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hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : L </span></td> 
 
                                                <td class="text-center  
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">มูลค่าการส่งออก (บาท) </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec5">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">อัตราการขยายตัว : % </span></td> 
 
                                                <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;"> ัดส่วน : % </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec7">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
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                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">2.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3">ทวีปแอฟริกา</
td> 
                                                
                                                <td class="text-center sec1">383,399,900</td> 
                                                <td class="text-center sec1">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec1">10,960,320</td> 
                                                <td class="text-center sec1">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec2">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
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                                                <td class="text-left">3.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3">ทวีปอเมริกา
เหนือ</td> 
                                                
                                                <td class="text-center sec1">11,200,000</td> 
                                                <td class="text-center sec1">&nbsp;</td> 
                                                <td class="text-center sec1">320,000</td> 
                                                <td class="text-center sec1">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec2">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">801,426.00</td> 
                                                  
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">4.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3">ทวีปอเมริกา
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ใต<้/td> 
                                              
                                                <td class="text-center sec1">11,200,000</td> 
                                                <td class="text-center sec1">&nbsp;</td> 
                                                <td class="text-center sec1">320,000</td> 
                                                <td class="text-center sec1">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center  
sec2">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">801,426.00</td> 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">5.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3">ทวีปยุโรป</td> 
                                                
                                                <td class="text-center sec1">11,200,000</td> 
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                                                <td class="text-center sec1">&nbsp;</td> 
                                                <td class="text-center sec1">320,000</td> 
                                                <td class="text-center sec1">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec2">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">801,426.00</td> 
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">6.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3">ทวีปออสเตรเลีย
</td> 
                                               
                                                <td class="text-center sec1">11,200,000</td> 
                                                <td class="text-center sec1">&nbsp;</td> 
                                                <td class="text-center sec1">320,000</td> 
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                                                <td class="text-center sec1">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec2">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">801,426.00</td> 
 
                                            </tr> 
 
 
                                            <tr class="sumtext"> 
                                                <td class="text-left">&nbsp;</td> 
                                                <th  colspan="3">รวมทั้งสิ้น  
..................................................</th> 
                                               
                                                <th class="text-center sec1"  
colspan="1">646,436,100</th> 
                                                <th class="text-center sec1"  
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colspan="1">1,602,851</th> 
                                                <th class="text-center sec1"  
colspan="1">18,463,603</th> 
                                                <td class="text-center sec1">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec2">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec5">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center sec6">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec7"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">801,426.00</a></td> 
                                            </tr> 
                                        </tbody> 
                                    </table> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-sm-5"> 
                                    <div class="dataTables_info" id="example1_info" 
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role="status" aria-live="polite">Showing 1 to 6 of 6 entries</div> 
                                </div> 
                                <div class="col-sm-7 text-right"> 
                                    <div class="dataTables_paginate paging_simple_numbers" 
id="example1_paginate"> 
                                        <ul class="pagination"> 
                                            <li class="paginate_button previous disabled" 
id="example1_previous"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="0" tabindex="0">Previous</a> 
                                            </li> 
                                            <li class="paginate_button active"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="1" tabindex="0">1</a> 
                                            </li> 
 
                                            <li class="paginate_button next" 
id="example1_next"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="7" tabindex="0">Next</a> 
                                            </li> 
                                        </ul> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
 
                        
                    </div> 
    </div> 
     
      <div role="tabpanel" class="tab-pane fade " 
id="company"> 
                        <div id="example1_wrapper" class="dataTables_wrapper form-
inline dt-bootstrap"> 
 
                            <div class="row"> 
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                                <div class="col-sm-12"> 
                                    <table id="example1" class="table table-bordered table-
striped dataTable" role="grid" aria-describedby="example1_info"> 
                                        <thead class="text-center"> 
                                            <tr role="row"> 
                                                <th class="text-center headtext" rowspan="2"  >
ล าดับ</th> 
                                                <th class="text-center headtext"  rowspan="2" 
colspan="3"  >กิจกรรม</th> 
                                                <th class="text-center headtext sec1"  colspan=
"4"  >จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 
               
 <div class="pull-right " id="sec1"><i class="fa fa-minus-circle" aria-
hidden="true"></i></div> 
           
 </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec1s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec1s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
           
 </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec2"  colspan=
"2"  >ระดับผู้ประกอบการ : S  
                                                    <div class="pull-right " id="sec2"><i class="fa 
fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec2s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec2s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec3"  
colspan="2" >ระดับผู้ประกอบการ : M  
                                                        <div class="pull-right " id="sec3"><i 
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class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                <th class="text-center headtext sec3s" hidden 
rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                    <div class=" " id="sec3s"><i class="fa fa-plus-
circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                    <th class="text-center headtext sec4"  
colspan="2"  >ระดับผู้ประกอบการ : L  
                                                        <div class="pull-right " id="sec4"><i 
class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                    </th> 
                                                
                                            </tr> 
                                            <tr role="row"> 
                                                 
                                             <th class="text-center sectext sec1"  >สมาชิกกรม
ทัง้หมด</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1" >สมาชิกท่ียัง
ไม่เคยส่งออก</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1" 
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec1"  >สดัส่วน (%)
</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec2"  
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec2" >สัดส่วน (%)
</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec3" 
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec3"  >สดัส่วน (%)
</th> 
                                         
                                                <th class="text-center sectext sec4"  
>Traceable</th> 
                                                <th class="text-center sectext sec4"  >สดัส่วน  
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(%)</th> 
                                              
 
                                            </tr> 
                                        </thead> 
                                        <tbody> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">1.</td> 
 
                                                <td class="sorting_1"  colspan="3" >งานแสดงสินค้า
ภายในประเทศ</td> 
                                                <td class="text-center sec1s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="rotate" 
style="color: #fff;">จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)</span></td> 
 
                                               @* <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">-</a></td>*@ 
                                                <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">3,000</a></td> 
                                                <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">200</a></td> 
                                                <td class="text-center sec1">1,800</td> 
                                                <td class="text-center sec1">60.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : S</span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec2">200</td> 
                                                <td class="text-center sec2">11.11</td> 
                                                <td class="text-center sec3s " rowspan="9" 
hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : M </span></td> 
 
                                                <td class="text-center sec3">100</td> 
                                                <td class="text-center sec3">5.56</td> 
                                                <td class="text-center sec4s " rowspan="9" 
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hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span class="" style=
"color: #fff;">ระดับผู้ประกอบการ : L </span></td> 
 
                                         
</a></td> 
                                                <td class="text-center sec4">1.44 
</td> 
                                                <td class="text-center sec4">-10.00 
</td> 
                                                
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">2.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >งานแสดงสินค้า
ในต่างประเทศ</td> 
                                                 
                                                <td class="text-center sec1">2,000</td> 
                                                <td class="text-center sec1">1,000</td> 
                                                <td class="text-center sec1">700</td> 
                                                <td class="text-center sec1">70.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">550</td> 
                                                <td class="text-center sec2">78.57</td> 
                                                <td class="text-center sec3">100</td> 
                                                <td class="text-center sec3">14.29</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">50</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7.14</td>*@ 
                                                <td class="text-center sec4">50</td> 
                                                <td class="text-center sec4">7.14</td> 
                                              
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">3.</td> 
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                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >คณะผู้แทน
การค้า</td> 
                                                
                                                <td class="text-center sec1">800</td> 
                                                <td class="text-center sec1">200</td> 
                                                <td class="text-center sec1">150</td> 
                                                <td class="text-center sec1">75.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">100</td> 
                                                <td class="text-center sec2">66.67</td> 
                                                <td class="text-center sec3">30</td> 
                                                <td class="text-center sec3">20.00</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">801,426.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td>*@ 
                                                <td class="text-center sec4">20</td> 
                                                <td class="text-center sec4">13.33</td> 
                                            
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">4.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >สัมมนา/
ฝึกอบรม</td> 
                                               
                                                <td class="text-center sec1">750</td> 
                                                <td class="text-center sec1">700</td>  
  
                                                <td class="text-center sec1">3100</td> 
                                                <td class="text-center sec1">14.29</td> 
        
                                                <td class="text-center  sec2">95</td> 
                                                <td class="text-center sec2">95.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">5</td> 
                                                <td class="text-center sec3">5.00</td> 
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                                                <td class="text-center sec4">0</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0.00</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                               
 
                                            </tr> 
                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">5.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" >SMEs 
Proactive</td> 
                                             
                                                <td class="text-center sec1">500</td> 
                                                <td class="text-center sec1">500</td> 
           
       
 
                                                <td class="text-center sec1">450</td> 
                                                <td class="text-center sec1">90.00</td> 
                                                <td class="text-center sec2">400</td> 
                                                <td class="text-center sec2">88.89</td> 
                                                <td class="text-center sec3">48</td> 
                                                <td class="text-center sec3">10.67</td> 
                                                <td class="text-center sec4">2</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0.44</td> 
                                              @*  <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                               
 
                                            </tr> 
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                                            <tr class="odd"> 
                                                <td class="text-left">6.</td> 
                                                <td class="sorting_1" colspan="3" 
>Thaitrade.com</td> 
                                               
                                                <td class="text-center sec1">200</td> 
                                                <td class="text-center sec1">150</td> 
                                                <td class="text-center sec1">50</td> 
                                                <td class="text-center sec1">33.33</td> 
                                                <td class="text-center sec2">50</td> 
                                                <td class="text-center sec2">100.00</td> 
                                                <td class="text-center sec3">0</td> 
                                                <td class="text-center sec3">0.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0</td> 
                                                <td class="text-center sec4">0.00</td> 
                                           @*     <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                                
 
                                            </tr> 
 
 
                                            <tr class="sumtext"> 
                                                <td class="text-left">&nbsp;</td> 
                                                                                              <th  colspan=
"3">รวมทั้งสิ้น  ..................................................</th> 
 
                                                
                                                <th class="text-center sec1"  
colspan="1">7,250</th> 
                                                <th class="text-center sec1"  
colspan="1">1,550</th> 
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                                                <th class="text-center sec1"  
colspan="1">3,250</th> 
                                                <th class="text-center sec1" >58.56</th> 
                                                <th class="text-center sec2">2,695</th> 
                                                <th class="text-center sec2">82.92</th> 
                                                <th class="text-center sec3">383</th> 
                                                <th class="text-center sec3">11.78</th> 
                                                <th class="text-center sec4">172</th> 
                                                <th class="text-center sec4">5.29</th> 
                                            @*    <td class="text-center 
sec4">7,142,140.00</td> 
                                                <td class="text-center sec4">28,049,900.00</td> 
                                                <td class="text-center 
sec4">249,974,900.00</td>*@ 
                                                
                                            </tr> 
                                        </tbody> 
                                    </table> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-sm-5"> 
                                    <div class="dataTables_info" id="example1_info" 
role="status" aria-live="polite">Showing 1 to 6 of 6 entries</div> 
                                </div> 
                                <div class="col-sm-7 text-right"> 
                                    <div class="dataTables_paginate paging_simple_numbers" 
id="example1_paginate"> 
                                        <ul class="pagination"> 
                                            <li class="paginate_button previous disabled" 
id="example1_previous"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="0" tabindex="0">Previous</a> 
                                            </li> 
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                                            <li class="paginate_button active"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="1" tabindex="0">1</a> 
                                            </li> 
 
                                            <li class="paginate_button next" 
id="example1_next"> 
                                                <a href="#" aria-controls="example1" data-dt-
idx="7" tabindex="0">Next</a> 
                                            </li> 
                                        </ul> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
 
                        </div> 
                    </div> 
<div role="tabpanel" class="tab-pane fade " id="membernoactivity"> 
                                    <div id="example1_wrapper" class="dataTables_wrapper 
form-inline dt-bootstrap"> 
 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-sm-12"> 
                                                <table id="example1" class="table table-
bordered table-striped dataTable" role="grid" aria-describedby="example1_info"> 
                                                    <thead class="text-center"> 
                                                        <tr role="row"> 
                                                            <th class="text-center headtext" 
rowspan="2"  >ล าดับ</th> 
                                                            <th class="text-center headtext"  
rowspan="2" colspan="3"  >รายการบริษัท</th> 
                                                            <th class="text-center headtext sec1"  
colspan="4"  >จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 
               
    <div class="pull-right " id="sec1"><i class="fa fa-
minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 



157 

 
 

           
    </th> 
                                                            <th class="text-center headtext sec1s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec1s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
 
                                                            </th> 
                                                            
                                                            <th class="text-center headtext sec3s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec3s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                                
                                                            <th class="text-center headtext sec4s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec4s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                                <th class="text-center headtext sec5"  
colspan="3"  >มูลค่าการส่งออก (บาท)  
                                                                    <div class="pull-right " 
id="sec5"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                                </th> 
                                                            <th class="text-center headtext sec5s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec5s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                                <th class="text-center headtext sec6"  
colspan="3"  >อัตราการขยายตัว : %  
                                                                    <div class="pull-right " 
id="sec6"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                                </th> 
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                                                            <th class="text-center headtext sec6s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec6s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                                <th class="text-center headtext sec7"  
colspan="3"  >สัดสว่น : %  
                                                                    <div class="pull-right " 
id="sec7"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                                </th> 
 
                                                            <th class="text-center headtext sec7s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec7s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                            </th> 
                                                        </tr> 
                                                        <tr role="row"> 
                                                          
                                                            <th class="text-center sectext sec1"  >
สมาชิกกรม 
ทั้งหมด</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec1" >
สมาชิกท่ียังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec1" 
>Traceable</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec1"  >
สัดส่วน (%)</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec5" 
>2558</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec5" 
>2559</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec5"  
>2560</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec6"  
>2558</th> 
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                                                            <th class="text-center sectext sec6" 
>2559</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec6" 
>2560</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec7"  
>2558</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec7"  
>2559</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec7" 
>2560</th> 
 
                                                        </tr> 
                                                    </thead> 
                                                    <tbody> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">1.</td> 
 
                                                            <td class="sorting_1" colspan="3">ขนาด 
S </td> 
                                                            <td class="text-center sec1s " 
rowspan="9" hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span 
class="rotate" style="color: #fff;">จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)</span></td> 
 
                                                           @* <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">801,426.00</a></td>*@ 
                                                            <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">249,974,900.00</a></td> 
                                                            <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">801,426.00</a></td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">7,142,140.00</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec2">249,974,900.00</td> 
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                                                            <td class="text-center 
sec5">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center sec6s " 
rowspan="9" hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span 
class="" style="color: #fff;">อัตราการขยายตัว : % </span></td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center sec7s " 
rowspan="9" hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span 
class="" style="color: #fff;"> ัดส่วน : % </span></td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec7">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">2.</td> 
                                                            <td class="sorting_1" colspan="3">ขนาด 
M </td> 
                                                          @*  <td class="text-center 
sec1">56,399,900</td>*@ 
                                                            <td class="text-center 
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sec1">383,399,900</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">10,960,320</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">28,049,900.00</td> 
                                                           
                                                            <td class="text-center 
sec5">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">3.</td> 
                                                            <td class="sorting_1" colspan="3">ขนาด 
L </td> 
                                                           @* <td class="text-center 
sec1">&nbsp;</td>*@ 
                                                            <td class="text-center 
sec1">11,200,000</td> 
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                                                            <td class="text-center 
sec1">&nbsp;</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">320,000</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">28,049,900.00</td> 
                                                           
                                                            <td class="text-center 
sec5">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">801,426.00</td> 
 
                                                        </tr> 
 
 
 
 
 
                                                        <tr class="sumtext"> 
                                                            <td class="text-left">&nbsp;</td> 
                                                                                                            <th  
colspan="3">รวมทั้งสิ้น  ..................................................</th> 
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                                                                            <th class="text-center sec1"  
colspan="1">646,436,100</th> 
                                                            <th class="text-center sec1"  
colspan="1">1,602,851</th> 
                                                            <th class="text-center sec1"  
colspan="1">18,463,603</th> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">28,049,900.00</td> 
                                                          
                                                            <td class="text-center 
sec5">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">801,426.00</td> 
                                                        </tr> 
                                                    </tbody> 
                                                </table> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-sm-5"> 
                                                <div class="dataTables_info" id="example1_info" 
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role="status" aria-live="polite">Showing 1 to 6 of 6 entries</div> 
                                            </div> 
                                            <div class="col-sm-7 text-right"> 
                                                <div class="dataTables_paginate 
paging_simple_numbers" id="example1_paginate"> 
                                                    <ul class="pagination"> 
                                                        <li class="paginate_button previous 
disabled" id="example1_previous"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="0" tabindex="0">Previous</a> 
                                                        </li> 
                                                        <li class="paginate_button active"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="1" tabindex="0">1</a> 
                                                        </li> 
 
                                                        <li class="paginate_button next" 
id="example1_next"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="7" tabindex="0">Next</a> 
                                                        </li> 
                                                    </ul> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </div> 
 
                                    </div> 
                                </div> 
<div role="tabpanel" class="tab-pane fade " id="companynoactivity"> 
                                    <div id="example1_wrapper" class="dataTables_wrapper 
form-inline dt-bootstrap"> 
 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-sm-12"> 
                                                <table id="example1" class="table table-
bordered table-striped dataTable" role="grid" aria-describedby="example1_info"> 
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                                                    <thead class="text-center"> 
                                                        <tr role="row"> 
                                                            <th class="text-center headtext" 
rowspan="2"  >ล าดับ</th> 
                                                            <th class="text-center headtext"  
rowspan="2" colspan="3"  >รายการบริษัท</th> 
                                                            <th class="text-center headtext sec1"  
colspan="4"  >จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 
               
    <div class="pull-right " id="sec1"><i class="fa fa-
minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
           
    </th> 
                                                            <th class="text-center headtext sec1s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec1s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
 
                                                            </th> 
                                                            
                                                            <th class="text-center headtext sec3s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec3s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                                
                                                            <th class="text-center headtext sec4s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec4s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                                <th class="text-center headtext sec5"  
colspan="3"  >มูลค่าการส่งออก (บาท)  
                                                                    <div class="pull-right " 
id="sec5"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
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                                                                </th> 
                                                            <th class="text-center headtext sec5s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec5s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                                <th class="text-center headtext sec6"  
colspan="3"  >อัตราการขยายตัว : %  
                                                                    <div class="pull-right " 
id="sec6"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                                </th> 
                                                            <th class="text-center headtext sec6s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec6s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
 
                                                                <th class="text-center headtext sec7"  
colspan="3"  >สัดสว่น : %  
                                                                    <div class="pull-right " 
id="sec7"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                                </th> 
 
                                                            <th class="text-center headtext sec7s" 
hidden rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd !important;"> 
                                                                <div class=" " id="sec7s"><i class="fa 
fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i></div> 
                                                            </th> 
                                                        </tr> 
                                                        <tr role="row"> 
                                                          
                                                            <th class="text-center sectext sec1"  >ผู้
ส่งออกทั้งหมด</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec1" > ผู้
ส่งออกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec1" 
>Traceable</th> 
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                                                            <th class="text-center sectext sec1"  >
สัดส่วน (%)</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec5" 
>2558</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec5" 
>2559</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec5"  
>2560</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec6"  
>2558</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec6" 
>2559</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec6" 
>2560</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec7"  
>2558</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec7"  
>2559</th> 
                                                            <th class="text-center sectext sec7" 
>2560</th> 
 
                                                        </tr> 
                                                    </thead> 
                                                    <tbody> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">1.</td> 
 
                                                            <td class="sorting_1" colspan="3">ขนาด 
S </td> 
                                                            <td class="text-center sec1s " 
rowspan="9" hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span 
class="rotate" style="color: #fff;">จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)</span></td> 
 
                                                           @* <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">801,426.00</a></td>*@ 
                                                            <td class="text-center sec1"><a data-
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toggle="modal" data-target="#myModal">249,974,900.00</a></td> 
                                                            <td class="text-center sec1"><a data-
toggle="modal" data-target="#myModal">801,426.00</a></td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">7,142,140.00</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec2">249,974,900.00</td> 
                                                            
                                                         
                                                            <td class="text-center 
sec5">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center sec6s " 
rowspan="9" hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span 
class="" style="color: #fff;">อัตราการขยายตัว : % </span></td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center sec7s " 
rowspan="9" hidden style="background-color: #0071bd; font-size: 10px;"><span 
class="" style="color: #fff;"> ัดส่วน : % </span></td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec7">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 



169 

 
 

 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">2.</td> 
                                                            <td class="sorting_1" colspan="3">ขนาด 
M </td> 
                                                          @*  <td class="text-center 
sec1">56,399,900</td>*@ 
                                                            <td class="text-center 
sec1">383,399,900</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">10,960,320</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">28,049,900.00</td> 
                                                           
                                                            <td class="text-center 
sec5">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
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                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">3.</td> 
                                                            <td class="sorting_1" colspan="3">ขนาด 
L </td> 
                                                           @* <td class="text-center 
sec1">&nbsp;</td>*@ 
                                                            <td class="text-center 
sec1">11,200,000</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">&nbsp;</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">320,000</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">28,049,900.00</td> 
                                                           
                                                            <td class="text-center 
sec5">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">801,426.00</td> 
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                                                        </tr> 
 
 
 
 
 
                                                        <tr class="sumtext"> 
                                                            <td class="text-left">&nbsp;</td> 
                                                                                                            <th  
colspan="3">รวมทั้งสิ้น  ..................................................</th> 
 
                                                                            <th class="text-center sec1"  
colspan="1">646,436,100</th> 
                                                            <th class="text-center sec1"  
colspan="1">1,602,851</th> 
                                                            <th class="text-center sec1"  
colspan="1">18,463,603</th> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">28,049,900.00</td> 
                                                          
                                                            <td class="text-center 
sec5">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec5">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">249,974,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">801,426.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec6">7,142,140.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">28,049,900.00</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec7">249,974,900.00</td> 



172 

 
 

                                                            <td class="text-center 
sec7">801,426.00</td> 
                                                        </tr> 
                                                    </tbody> 
                                                </table> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-sm-5"> 
                                                <div class="dataTables_info" id="example1_info" 
role="status" aria-live="polite">Showing 1 to 6 of 6 entries</div> 
                                            </div> 
                                            <div class="col-sm-7 text-right"> 
                                                <div class="dataTables_paginate 
paging_simple_numbers" id="example1_paginate"> 
                                                    <ul class="pagination"> 
                                                        <li class="paginate_button previous 
disabled" id="example1_previous"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="0" tabindex="0">Previous</a> 
                                                        </li> 
                                                        <li class="paginate_button active"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="1" tabindex="0">1</a> 
                                                        </li> 
 
                                                        <li class="paginate_button next" 
id="example1_next"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="7" tabindex="0">Next</a> 
                                                        </li> 
                                                    </ul> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </div> 
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                                    </div> 
                                </div> 
            </div> 
 
        </div> 
    </div> 
    <!-- Modal --> 
    <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog"> 
        <div class="modal-dialog"> 
 
            <!-- Modal content--> 
            <div class="modal-content"> 
                <div class="modal-header"> 
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button> 
                    <h4 class="modal-title">รายการผู้ส่งออก</h4> 
                </div> 
                <div class="modal-body"> 
                    <table class="table table-hover"> 
                        <thead> 
                            <tr> 
                                <th>#Cod</th> 
                                <th>Name</th> 
                                <th>Address</th> 
                                <th>Tel</th> 
                            </tr> 
                        </thead> 
                        <tbody> 
                            <tr> 
                                <td>1</td> 
                                <td>Dell</td> 
                                <td>xxx</td> 
                                <td>02-xxx-xxxx</td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td>2</td> 
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                                <td>IBM</td> 
                                <td>xxx</td> 
                                <td>02-xxx-xxxx</td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td>3</td> 
                                <td>MAYER</td> 
                                <td>xxx</td> 
                                <td>02-xxx-xxxx</td> 
                            </tr> 
 
                            <tr> 
                                <td>1</td> 
                                <td>KUHAIL TIRES CO.(L.L.C)</td> 
                                <td>xxx</td> 
                                <td>02-xxx-xxxx</td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td>2</td> 
                                <td>Intel Core i5</td> 
                                <td>xxx</td> 
                                <td>02-xxx-xxxx</td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td>3</td> 
                                <td>Gaming Keyboard G510</td> 
                                <td>xxx</td> 
                                <td>02-xxx-xxxx</td> 
                            </tr> 
                        </tbody> 
                    </table> 
                </div> 
                <div class="modal-footer"> 
                    <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button> 
                </div> 
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            </div> 
 
        </div> 
    </div> 
    <!-- Modal --> 
    <div class="modal fade" id="myModal2" role="dialog"> 
        <div class="modal-dialog"> 
 
            <!-- Modal content--> 
            <div class="modal-content"> 
                <div class="modal-header"> 
                    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button> 
                    <h4 class="modal-title">รายละเอียดการส่งออก</h4> 
                </div> 
                <div class="modal-body"> 
                    <div class="tab-content custom-tab-content"> 
                        <div> 
 
                            <!-- Nav tabs --> 
                            <ul class="nav nav-tabs custom-tab" role="tablist"> 
 
                                <li role="presentation"><a href="#messages2" aria-
controls="messages" role="tab" data-toggle="tab"><i class="fa fa-shopping-cart"></
i><span class="link-lable">รายสินค้า</span></a></li> 
                                <li role="presentation"><a href="#settings2" aria-
controls="settings" role="tab" data-toggle="tab"><i class="fa fa-flag"></i><span 
class="link-lable">รายประเทศ</span></a></li> 
 
 
                            </ul> 
 
                            <div class="tab-content"> 
 
                                <div role="tabpanel" class="tab-pane fade active in" 
id="messages2"> 
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                                    <div id="example1_wrapper" class="dataTables_wrapper 
form-inline dt-bootstrap"> 
 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-sm-12"> 
                                                <table id="example1" class="table table-
bordered table-striped dataTable" role="grid" aria-describedby="example1_info"> 
                                                    <thead class="text-center"> 
                                                        <tr role="row"> 
                                                            <th class="text-center headtext" 
rowspan="2"  >ล าดับ</th> 
                                                            <th class="text-center headtext" 
rowspan="2"  >สินค้า</th> 
                                                            <th class="text-center headtext sec1"   
colspan="5" >มูลค่าการส่งออก (บาท)</th> 
                                                            <th class="text-center headtext sec1s" 
hidden="" rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd 
!important;"></th> 
           
   </tr> 
                                                    </thead> 
                                                    <tbody> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">1.</td> 
 
                                                            <td class="sorting_1">ข้าวและผลิตภัณฑ์</
td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec1">28,049,900.00</td> 
 
 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="even"> 
                                                            <td class="text-left">2.</td> 
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                                                            <td class="sorting_1">สินค้าผลิตภณัฑ์นม</
td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">56,399,900</td> 
 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">3.</td> 
                                                            <td class="sorting_1">สปา</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec1">11,200,000</td> 
 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">4.</td> 
                                                            <td class="sorting_1">เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec1">11,200,000</td> 
 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">5.</td> 
                                                            <td class="sorting_1">Sอาหารทะเลสด เช่
เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec1">11,200,000</td> 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
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                                                            <td class="text-left">6.</td> 
                                                            <td class="sorting_1">แฟชั่น เครื่องนุ่มห่ม 
ผ้าผืน (ฮาลาล)</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec1">11,200,000</td> 
 
 
                                                        </tr> 
 
 
                                                        <tr class="sumtext"> 
                                                            <td class="text-left">&nbsp;</td> 
                                                            <th  colspan="1">รวมทั้งสิ้น</th> 
                                                            <th class="text-center sec1"  
colspan="1">84,449,800</th> 
                                                        </tr> 
                                                    </tbody> 
                                                </table> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-sm-5"> 
                                                <div class="dataTables_info" id="example1_info" 
role="status" aria-live="polite">Showing 1 to 6 of 6 entries</div> 
                                            </div> 
                                            <div class="col-sm-7 text-right"> 
                                                <div class="dataTables_paginate 
paging_simple_numbers" id="example1_paginate"> 
                                                    <ul class="pagination"> 
                                                        <li class="paginate_button previous 
disabled" id="example1_previous"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="0" tabindex="0">Previous</a> 
                                                        </li> 
                                                        <li class="paginate_button active"> 
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                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="1" tabindex="0">1</a> 
                                                        </li> 
 
                                                        <li class="paginate_button next" 
id="example1_next"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="7" tabindex="0">Next</a> 
                                                        </li> 
                                                    </ul> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </div> 
 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="settings2"> 
                                    <div id="example1_wrapper" class="dataTables_wrapper 
form-inline dt-bootstrap"> 
 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-sm-12"> 
                                                <table id="example1" class="table table-
bordered table-striped dataTable" role="grid" aria-describedby="example1_info"> 
                                                    <thead class="text-center"> 
                                                        <tr role="row"> 
                                                            <th class="text-center headtext" 
rowspan="2"  >ล าดับ</th> 
                                                            <th class="text-center headtext" 
rowspan="2"  >รายชื่อประเทศ</th> 
                                                            <th class="text-center headtext sec1"   
colspan="5" >มูลค่าการส่งออก (บาท) 
     
           
 
                                                            </th> 
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                                                            <th class="text-center headtext sec1s" 
hidden="" rowspan="2"  style="border-bottom: 1px solid #0071bd 
!important;"></th> 
 
 
                                                        </tr> 
                                                    </thead> 
                                                    <tbody> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">1.</td> 
 
                                                            <td class="sorting_1">จีน</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec1">28,049,900.00</td> 
 
 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">2.</td> 
                                                            <td class="sorting_1">ไทย</td> 
                                                            <td class="text-center 
sec1">56,399,900</td> 
 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">3.</td> 
                                                            <td class="sorting_1">อินเดีย</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec1">11,200,000</td> 
 
 
                                                        </tr> 
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                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">4.</td> 
                                                            <td class="sorting_1">สหรัฐอเมริกา</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec1">11,200,000</td> 
 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">5.</td> 
                                                            <td class="sorting_1">อังกฤษ</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec1">11,200,000</td> 
 
                                                        </tr> 
                                                        <tr class="odd"> 
                                                            <td class="text-left">6.</td> 
                                                            <td class="sorting_1">เนปาล</td> 
 
                                                            <td class="text-center 
sec1">11,200,000</td> 
 
 
                                                        </tr> 
 
 
                                                        <tr class="sumtext"> 
                                                            <td class="text-left">&nbsp;</td> 
                                                            <th  colspan="1">รวมทั้งสิ้น</th> 
                                                            <th class="text-center sec1"  
colspan="1">84,449,800</th> 
                                                        </tr> 
                                                    </tbody> 
                                                </table> 
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                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-sm-5"> 
                                                <div class="dataTables_info" id="example1_info" 
role="status" aria-live="polite">Showing 1 to 6 of 6 entries</div> 
                                            </div> 
                                            <div class="col-sm-7 text-right"> 
                                                <div class="dataTables_paginate 
paging_simple_numbers" id="example1_paginate"> 
                                                    <ul class="pagination"> 
                                                        <li class="paginate_button previous 
disabled" id="example1_previous"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="0" tabindex="0">Previous</a> 
                                                        </li> 
                                                        <li class="paginate_button active"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="1" tabindex="0">1</a> 
                                                        </li> 
 
                                                        <li class="paginate_button next" 
id="example1_next"> 
                                                            <a href="#" aria-controls="example1" 
data-dt-idx="7" tabindex="0">Next</a> 
                                                        </li> 
                                                    </ul> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </div> 
 
                                    </div> 
                                </div> 
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                            </div> 
                        </div> 
 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="modal-footer"> 
                    <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button> 
                </div> 
            </div> 
 
        </div> 
    </div> 
</section> 
<script> 
    $(function () { 
        $(".select2").select2(); 
         
        var minOffset = 0, maxOffset = 10; // Change to whatever you want // 
minOffset = 0 for current year  
        var thisYear = (new Date()).getFullYear() + 543; 
        var m_names = ['มกราคม', 'กุมภาพันธ์', 'มีนาคม', 'เมษายน', 'พฤษภาคม', 'มิถุนายน', 
'กรกฏาคม', 'สิงหาคม', 'กันยายน', 'ตุลาคม', 'พฤศจิการยน', 'ธันวาคม']; 
        var month = 0   // month = (new Date()).getMonth(); // for cuurent month 
        for (i = thisYear ; i > thisYear - maxOffset; i--) { $('.year').append($('<option 
/>').val(i).html(i)); } 
        for (var j = month; j <= 11; j++) { var months = m_names[0 + j]; $('<option>', 
{ value: months, text: months }).appendTo(".month"); } 
        // for (var i = thisYear; i >= thisYear-maxOffset; i--) { var year = thisYear + i; 
$('<option>', { value: year, text: year }).appendTo(".year"); } 
        $('input[type=radio][name=test]').change(function () { 
            if (this.value == '0') { 
                thisYear = 2560; 
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                $(".yearSection").show('slide'); 
                $(".yearBetweensection").hide('slide'); 
                for (i = thisYear ; i > thisYear - maxOffset; i--) { 
$('.yearCalendar').append($('<option />').val(i).html(i)); } 
 
                $('.yearCalendar').val(thisYear).trigger('change.select2'); 
 
            } 
            else if (this.value == '1') { 
                thisYear = 2560 - 1; 
                $(".yearSection").show('slide'); 
                $(".yearBetweensection").hide('slide'); 
                // for (var i = minOffset; i <= maxOffset; i++) { var year = thisYear + i; 
$('<option>', { value: year, text: year }).appendTo(".yearCalendar"); } 
                for (i = thisYear ; i > thisYear - maxOffset; i--) { 
$('.yearCalendar').append($('<option />').val(i).html(i)); } 
 
                $('.yearCalendar').val(thisYear).trigger('change.select2'); 
 
            } 
            else { 
                thisYear = 2560; 
 
                $(".yearBetweensection").show('slide'); 
                $(".yearSection").hide('slide'); 
                //  for (var i = minOffset; i <= maxOffset; i++) { var year = thisYear + i; 
$('<option>', { value: year, text: year }).appendTo(".yearBetween"); } 
                for (i = thisYear ; i > thisYear - maxOffset; i--) { 
$('.yearBetween').append($('<option />').val(i).html(i)); } 
 
                $('.yearBetween').val('2560').trigger('change.select2'); 
 
            } 
        }); 
        $('.month').val('มกราคม').trigger('change.select2'); 
        $('.year').val('2560').trigger('change.select2'); 
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        $('input[type=radio][name=production]').change(function () { 
            if (this.value == '0') { 
                $(".Commerce").show('slide'); 
                $(".customs").hide('slide'); 
                $(".DITP").hide('slide'); 
            } 
            else if (this.value == '1') { 
                $(".customs").show('slide'); 
                $(".Commerce").hide('slide'); 
                $(".DITP").hide('slide'); 
            } 
            else { 
                $(".customs").hide('slide'); 
                $(".Commerce").hide('slide'); 
                $(".DITP").show('slide'); 
            } 
        }); 
 
        $("#sec1,#sec1s").click(function () { 
            $(".sec1").toggle('slide'); 
            $(".sec1s").toggle('slide'); 
        }); 
        $("#sec2,#sec2s").click(function () { 
            $(".sec2").toggle('slide'); 
            $(".sec2s").toggle('slide'); 
        }); 
        $("#sec3,#sec3s").click(function () { 
            $(".sec3").toggle('slide'); 
            $(".sec3s").toggle('slide'); 
        }); 
        $("#sec4,#sec4s").click(function () { 
            $(".sec4").toggle('slide'); 
            $(".sec4s").toggle('slide'); 
        }); 
        $("#sec5,#sec5s").click(function () { 
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            $(".sec5").toggle('slide'); 
            $(".sec5s").toggle('slide'); 
        }); 
        $("#sec6,#sec6s").click(function () { 
            $(".sec6").toggle('slide'); 
            $(".sec6s").toggle('slide'); 
        }); 
        $("#sec7,#sec7s").click(function () { 
            $(".sec7").toggle('slide'); 
            $(".sec7s").toggle('slide'); 
        }); 
        $('.BtnAdvanSearch').on('click', function () { 
            $('.AdvanSearch').toggle('slide'); 
            var text = $('#avdBtn').text(); 
            $('#avdBtn').text(text == "ค้นหาขั้นสูง" ? "ซ่อนการค้นหาขั้นสูง" : "ค้นหาขั้นสูง"); 
            //$('#avdBtn').text('ซ่อนการค้นหาขั้นสูง'); 
            // $('.mini-submenu').hide(); 
        }) 
        $('#Ytype').on('click', function () { 
            $('.monthsection').toggle('slide'); 
            $('.yearsection').toggle('slide'); 
 
        }) 
        //$('#Ytype').on('click', function () { 
        //    $('.monthsection').toggle('slide'); 
        //    $('.yearsection').toggle('slide'); 
 
        //}) 
        
        $("#menu4").addClass("active"); 
        $("#btn-result").click(function () { 
            showloadingloading('ก าลังค้นหาข้อมูล');           
            hideloading(); 
        }); 
        function showloadingloading(txt) { 
            waitingDialog.show(txt); 
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            $(".result-content").delay(1000).fadeToggle(); 
        } 
        $(".circheck").click(function () { 
            $('img', this).toggle(); 
            $(this).toggleClass('cactive'); 
        }); 
    }) 
</script> 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – สกุล นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ ์

ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เซนต์หลุยส์  

(Bachelor of Science Mechanical Engineering,   
Washington University, Saint Louis)  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์   
(Master of Business Administration, Saint Louis University) 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2545 นักวิชาการพาณิชย์ 4 ส านักกิจกรรมการส่งออก  
พ.ศ. 2547 นักวิชาการพาณิชย์ 5 ส านักกิจกรรมการส่งออก  
พ.ศ. 2549 นักวิชาการพาณิชย์ 6ว ส านักกิจกรรมการส่งออก 
พ.ศ. 2551 นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2554 นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ ส านักบริการส่งออก 2 
พ.ศ. 2556 ผู้อ านวยการศูนย์บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ  

ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2555 ผลงาน: ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล/ค าปรึกษา

SMEs เพ่ือการส่งออก  
รางวัล: นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น  

พ.ศ. 2558 ผลงาน: “DITP Connect” แอพพลิเคชั่น ด้านการบริการข้อมูล
การค้าระหว่างประเทศ ส่วนบุคคล  
รางวัล: การพัฒนาการบริการที่ดีเลิศ ระดับดีเด่น 

รางวัล 
พ.ศ. 2550  รางวัลข้าราชการดีเด่น: เป็นรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและ

ประกาศเกียรติคุณ  
พ.ศ. 2556 รางวัลเพชรพาณิชย์: เป็นรางวัลอันทรงเกียรติแด่ผู้ท าคุณประโยชน์

แก่ประเทศชาติด้านการค้าและการพาณิชย์ และผู้ที่สร้างคุณูปการ
ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ในสาขาข้าราชการ 

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ 
 


