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4.10. โครงการฐานขอมลูอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซียน  
(ASEAN Supporting Industry Database : ASID) 

สํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

1) ความเปนมา 

 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทยไดเสนอโครงการ ASID ตอที่ประชุม
หัวหนาหนวยงานสงเสริมการลงทุนอาเซียน เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทยไดรับเปนเจาของโครงการนี้ โดยไดรับการสนับสนุนดาน
ขอมูลจากประเทศสมาชิกในอาเซียน ตอมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โครงการนี้ไดเปด
ตัวอยางเปนทางการในที่ประชุมประจําปของรัฐมนตรีอาเซียน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และ
ไดเปดตัวที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2542 
 

2) วัตถุประสงคของโครงการ  
• เพื่อใชประโยชนจากฐานขอมูลในการประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมสนับสนนุใน

ประเทศอาเซยีน 
• เพื่อกําหนดกลยุทธการสนบัสนุนอุตสาหกรรม 
• เพื่อเปนประโยชนแกภาคเอกชนในการติดตอธุรกิจและการรวมทนุ 

 
3) รูปแบบการดําเนินงานและผูรับบริการ 

 รูปแบบการดําเนินงานของโครงการ ASID เปนไปในการใหบริการการสืบคนขอมูลของ
ผูประกอบการทางอินเตอรเน็ต โดยจะมีการใหรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสินคา ขนาดโรงงาน 
เปนตน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการใหบริการกอนมีโครงการ ASID กับเมื่อมีโครงการ ASID ไดดังนี้ 
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ตาราง 4.10.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการใหบริการ 
กอนมีโครงการ ASID กับเมื่อมีโครงการ ASID 

กอนมีโครงการ ASID มีโครงการ ASID 
1. ผูรับบริการตองเดินทางมาขอขอมูลที่บีโอไอหรือ
หาขอมูลดวยวิธีอ่ืน 

1. ผูรับบริการไดรับความสะดวกมากขึ้น สามารถคน
ขอมูลจาก ASID ผานทางอินเทอรเน็ตไดดวยตนเองที่
บานหรือที่ทํางาน 

2. ใหบริการในเวลาราชการ 8.30-16.30 น. 2. สามารถใชบริการจากระบบไดตลอด 24 ชั่วโมง 
3. เสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางมารับบริการ 3. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 

 
ในป พ.ศ. 2545 ฐานขอมูลนี้มีขอมูลอุตสาหกรรมสนับสนนุของประเทศสมาชกิอาเซียนทัง้ 

10 ประเทศ ในบรรดาบริษทัที่เปนสมาชกิ ASID จํานวน 16,560 บริษัทนัน้ รอยละ 64 เปนบริษัทใน
ประเทศไทย หรือประมาณ 10,598 บริษัท 
 

4) ตนทุนของโครงการ 

 คาใชจายในการลงทุนของโครงการระบบฐานขอมูล ASID ประกอบดวยคาใชจายดังตอไปนี้ 
• คาใชจายดาน Software ลงทุนในป 2542 เปนจํานวนเงิน 1,750,000 บาท และในป 2543 

เปนจํานวน 4,800,000 บาท 
• คาใชจายในการปรับปรุงระบบ ลงทุนในป 2544 เปนจํานวนเงิน 4,100,000 บาท และในป 

2545 เปนจํานวนเงิน 800,000 บาท 
• คาใชจายดาน Hardware ลงทนุในป 2544 เปนจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท 
• คาใชจายดาน Network ลงทุนในป 2544 เปนจํานวนเงิน 2,000,000 บาท และในป 2545 

เปนจํานวนเงิน 4,000,000 บาท 
• คาใชจายในการอบรมเจาหนาที่ดานไอทีของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(หนวย BUILD) เพื่อดูแลโครงการฐานขอมูล ASID ลงทุนในป 2544 เปนจํานวนเงิน 
300,000 บาท1 

• คาใชจายในการปรับปรุงขอมูล ลงทุนในป 2544 เปนจํานวนเงิน 1,400,000 บาท และในป 
2545 เปนจํานวนเงิน 5,400,000 บาท 

 
                                                 
1 ซึ่งถือวาเปนคาใชจายในการดําเนินงานในป 2544 
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คาใชจายในการลงทุนของโครงการฐานขอมูล ASID ชวงป 2542-2545 รวมเทากับ 
26,250,000 บาท เนื่องจากโครงการนี้เร่ิมตนดําเนินการเมื่อป 2542 ดังนั้นในการคิดคาเสือ่มราคาจะ
ใชวิธีการตัดแบบเสนตรงอายุ 5 ป เนื่องจากโครงการนี้มีการลงทุนที่มีอายุของโครงการจนถึงป 2545 
ไมเกิน 5 ป (ป 2541 – 2545) จึงเฉลี่ยตนทุนที่ตกในป 2545 (คาเสื่อมราคา) เปนรอยละ 20 ของ
คาใชจายในการลงทุน (โปรดดูวิธีการคํานวณในบทที่ 3) ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นของโครงการฐานขอมูล 
ASID ในป 2545 เปนดังนี้ 
 

ตารางที ่4.10.2 ตนทุนของโครงการ ASID ในป 2545 
(หนวย: บาท) 

ประเภท  2545 หมายเหต ุ
1. คาใชจายในการลงทุน  5,250,000  
 1.1 รายจายคาคอมพิวเตอรและอุปกรณ     
 - คาใชจายดาน Software  1,310,000ลงทุน 1,750,000 บาท ในป 2542  
    ลงทุน 4,800,000 บาท ในป 2543 
 - คาใชจายดาน Hardware 400,000ลงทุนในป 2544 
 - คาใชจายในการปรับปรุงระบบ 980,000ลงทุน 4,100,000 บาท ในป 2544 
    ลงทุน 800,000 บาท ในป 2545 
 - คาใชจายดาน Network 1,200,000ลงทุน 2,000,000 บาท ในป 2544 
    ลงทุน 4,000,000 บาท ในป 2545 
 - คาใชจายในการปรับปรุงขอมูล 1,360,000ลงทุน 1,400,000 บาท ในป 2544 
    ลงทุน 5,400,000 บาท ในป 2545 
2. คาใชจายในการดําเนนิงาน 1,473,600  
 2.1 คาจางพนักงานที่เกี่ยวของ 151,200  
 2.2 คา Domain Name 2,400  
 2.3 คาเชา Lease Line 120,000  
 2.4 คา Web Hosting 200,000  
 2.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธ   1,000,000  
รวม 6,723,600  
ที่มา: หนวย BUILD สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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5) การประเมินผลประโยชนของโครงการ 
 ผลประโยชนของโครงการสามารถแบงเปน ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ 
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ และผลประโยชนแกสังคมโดยรวม ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

5.1) ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ 

ผลที่ไดจากแบบสอบถามในหัวขอทีเ่กีย่วกบัประโยชนที่ผูใหบริการไดรับจํานวน  7 คน มีดังนี ้

 
      ตารางที ่4.10.3 ระดับความสาํคัญของประโยชนที่ผูใหบรกิารไดรบั 

  คะแนน อันดับ 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได 13 1 
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้น 10 2 
ทําใหพนักงานทาํงานไดสะดวกมากขึ้น 9 3 
ลดตนทุนในการใหบริการ 3 4 
เพิ่มความถกูตองในการดําเนินงาน 3 4 
ทําใหหนวยงานไดรับความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น 3 4 
ทําใหสภาพแวดลอมในที่ทาํงานดีข้ึน* -   - 

        ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
    อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน  7 ชุด 

          หมายเหตุ * เปนขอที่ไมมีคนเลือก 
 

จากตารางที่ 4.10.3 พบวา ผูใหบริการไดรับประโยชนจากโครงการนี้ คือ ชวยใหหนวยงาน
ปรับปรุงระบบการทํางานทําใหสามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานไดเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
สามารถใหบริการแกผูรับบริการไดรวดเร็วเพิ่มข้ึน และชวยทําใหพนักงานทํางานไดสะดวกมากขึ้น 
เปนอันดับที่สาม  สวนผลประโยชนอันดับที่ส่ี คือ การลดตนทุนในการใหบริการ การเพิ่มความ
ถูกตองในการทํางาน และการทําใหหนวยงานไดรับความนาเชื่อถือมากขึ้น   

 
5.2) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 

 ผลจากการออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจภาคสนามเพื่อประเมินผลประโยชนที่เกิดแก
ผูรับบริการ จากจํานวนตัวอยางทั้งหมด 123 คน มีดังนี้ 
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ตารางที ่4.10.4 ระดับความสาํคัญของประโยชนทีผู่รับบริการไดรับ 
 คะแนน อันดับ 
ไดรับขอมูลขาวสารทีถู่กตอง ทนัสมัย 209 1 
ประหยัดเวลา 175 2 
ไดรับบริการที่สะดวกมากขึน้ 169 3 
ประหยัดคาเดนิทาง 114 4 
ลดขอผิดพลาดในการดําเนนิงาน 42 5 
ประหยัดคาเอกสารตางๆ 21 6 

          ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
                      อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 123 ชุด 

 
ผลจากตารางที่ 4.10.4 สรุปไดวา ผูรับบริการจากโครงการ ASID ไดรับประโยชนจากการ

ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และทันสมัยมากเปนอันดับ 1 ในขณะที่ไดรับประโยชนจากการสามารถ
ประหยัดเวลาและไดรับบริการที่สะดวกขึ้นจากการคนหาขอมูลไดจากฐานขอมูล เปนอันดับ 2 และ 3 
ตามลําดับ 

ตารางที ่4.10.5 ผลประโยชนที่เกิดขึน้แกผูรับบรกิาร 
มูลคาผลประโยชน 

(บาท) 
ความถี ่

 
เปอรเซ็นต 

 
คากลาง 

 
มูลคาผลประโยชนเฉลีย่ 

(บาท) 
0 14 11.38 0 0.00
1-250 17 13.82 125.5 17.35
251-500 29 23.58 375.5 88.53
501-750 19 15.45 625.5 96.62
751-1,000 14 11.38 875.5 99.65
1,001-1,500 9 7.32 1,250.5 91.50
1,501-2,000 18 14.63 1,750.5 256.17
3,000 1 0.81 3,000 24.39
5,000 1 0.81 5,000 40.65
10,000 1 0.81 10,000 81.30
รวม 123 100.00  796.16

     ที่มา : การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 123  คน 
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ผลจากแบบสอบถามที่มีผูตอบจํานวน 123 คน พบวา มูลคาผลประโยชนเฉลี่ยที่ไดตอป 
2545 เทากับ 796.16 บาทตอป ซึ่งสามารถที่จะคํานวณผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการทั้งหมดจาก
ผลประโยชนเฉลี่ยตอการเขารับบริการตอปคูณกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมดในป 2545 (ตารางที่ 
4.10.6) สําหรับผูรับบริการทั้งหมดในป 2545 นั้น คณะวิจัยจะใชจํานวนสมาชิก ASID ที่เปนบริษัทใน
ประเทศไทยเปนตัวแทน (proxy) ของจํานวนผูรับบริการ ซึ่งมีจํานวน 10,598 บริษัท ทําใหโครงการนี้มี
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการทั้งหมด 8,437,731.25 บาท 

 
ตารางที ่4.10.6 การคํานวณผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการในป 2545 

       (หนวย: บาท 
ผลประโยชนเฉลี่ยตอการเขารับบริการตอป 796.16
จํานวนผูรับบริการทัง้หมดในป 2545 10,598
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการทั้งหมด 8,437,731.25

   ที่มา : จากตารางที่ 4.10.5 และขอมูลจากหนวย BUILD 
 
5.3) ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม 

ผลที่ไดจากแบบสอบถามพบวา ผูใหบริการมีความเห็นวาระบบฐานขอมูล ASID มี
ประโยชนตอภาคธุรกิจในระดับมากซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูรับบริการ ในขณะที่ผูใหบริการมี
ความเห็นวาโครงการนี้มีสวนทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึนและกอใหเกิดธรรมาภิบาลเพียง
ระดับปานกลาง ในสวนของผลประโยชนที่เกิดแกประชาชนทั่วไปทั้งผูใหบริการและผูรับบริการก็มี
ความเห็นไปในทางเดียวกันคือ โครงการนี้มีประโยชนตอประชาชนทั่วไปในระดับมาก เนื่องจาก
ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเขาไปใชบริการจากฐานขอมูล ASID ได สวนผลประโยชนในดานการทํา
ใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึนนั้นผูรับบริการมีความเห็นวาโครงการนี้มีสวนทําใหระดับความรู
ของประเทศเพิ่มข้ึนในระดับมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจากลักษณะโครงการที่เปนการใหขอมูลแก
ประชาชนทั่วไป (ดูตารางที่ 4.10.7 และ 4.10.8) 
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ตารางที ่4.10.7 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองผูใหบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

3 1 3 0 7 
เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 

(42.86%) (14.29%) (42.86%) (0.00%) (100.00%) 
6 1 0 0 7 

เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(85.71%) (14.29%) (0.00%) (0.00%) (100.00%) 

1 5 1 0 7 
ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 

(14.29%) (71.43%) (14.29%) (0.00%) (100.00%) 
1 5 1 0 7 

ธรรมาภิบาล 
(14.29%) (71.43%) (14.29%) (0.00%) (100.00%) 

ที่มา : จากแบบสอบถามของผูใหบริการจํานวน 7 คน  
 
 

แผนภูมิที่ 4.10.1 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูใหบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูใหบริการ
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ธรรมาภิบาล ประเภท

เปอรเซ็นต

มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมีเลย

 
          ที่มา : จากตารางที่ 4.10.7 
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ตารางที ่4.10.8 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองผูรับบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

62 49 12 0 123 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 
(50.41%) (39.84%) (9.76%) (0.00%) (100.00%) 

82 36 5 0 123 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(66.67%) (29.27%) (4.07%) (0.00%) (100.00%) 

68 52 3 0 123 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 
(55.28%) (42.28%) (2.44%) (0.00%) (100.00%) 

49 56 14 4 123 ธรรมาภิบาล 
(39.84%) (45.53%) (11.38%) (3.25%) (100.00%) 

  ที่มา : จากแบบสอบถามของผูรับบริการจํานวน 123  คน  
 

แผนภูมิที่ 4.10.2 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองของผูรับบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูรับบริการ
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ของประเทศเพิ่มขึ้น

ธรรมาภิบาล

ประเภท

เปอรเซ็นต

มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมีเลย

 
   ที่มา : จากตารางที่ 4.10.8 
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6) สัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุน 

 ในการคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนนั้น ในสวนของผลตอบแทนจะพิจารณาเฉพาะ
ผลตอบแทนที่สามารถประเมินเปนตัวเงิน ซึ่งไดแก ผลประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ และ ผลประโยชน
ที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ เฉพาะในป 2545 ซึ่งพบวา โครงการนี้มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน
เทากับ 1.24 (ดูตารางที่ 4.10.9) 

 
ตารางที ่4.10.9 การคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนในป 2545 

สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
ผลประโยชนทีเ่กิดแกผูรับบริการทัง้หมด (บาท)   8,437,731.25
ตนทนุ (บาท)   6,783,600.00
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 1.24

   ที่มา: คํานวณจากตารางที่ 4.10.2 และ 4.10.6 
 
 7) สรุปผลการวิเคราะหโครงการ 
 จากการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการในป 2545 พบวาโครงการนี้มี
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.24 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ผลตอบแทนที่สามารถวัดเปน
ตัวเงินไดของโครงการนี้สูงเปน 1.24 เทาของตนทุน อาจเนื่องมาจากโครงการนี้เปนประโยชนตอกลุม
ธุรกิจหลายกลุม ทั้งกลุมธุรกิจที่เปนสมาชิกของฐานขอมูลและที่ไมไดเปนสมาชิก ทั้งกลุมธุรกิจที่อยู
ในประเทศและตางประเทศ ทําใหการสํารวจภาคสนามดวยแบบสอบถามไมสามารถดําเนินการได
อยางทั่วถึง ฉะนั้นผลประโยชนที่ตกแกผูรับบริการอาจไมสามารถประเมินไดอยางครบถวน  อีกทั้ง
โครงการนี้เปนโครงการประเภทใหขอมูลขาวสารและเปนศูนยรวมขอมูลที่จะเชื่อมโยงผูซื้อผูขาย 
(portal)  ซึ่งประโยชนสวนใหญของโครงการประเภทนี้ตกอยูที่คุณคาของขอมูลที่นําไปใชใหเกิด
ประโยชน และความสะดวกที่ไดรับ มากกวาความประหยัดในการไดมาซึ่งขอมูล ประโยชนของขอมูล
เชนทําใหเกิดการคนหาและเชื่อมโยง ซื้อขายกันในบรรดาสมาชิกไดสะดวก และเปนชองทางในการ
เปดตัวใหผูซื้อรูจักผูผลิตมากขึ้น ซึ่งสงผลใหเพิ่มยอดขายเปนตน  ประโยชนจากการใชขอมูลลักษณะ
นี้ยากที่จะประเมินเปนตัวเงินวามีผลมาจากระบบ ASID เปนมูลคาเทาใดที่จัดเจนได คุณคาของ
ระบบจะเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณเมื่อมีปริมาณขอมูลหรือสมาชิกเพิ่มข้ึนซึ่งจะดึงดูดความสนใจใหมีผู
เขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว  จากการสัมภาษณผูประกอบการพบวาหาก
ผูประกอบการใหความสําคัญกับระบบ ASID .ใหขอมูลที่ครบถวนสมบูรณจะชวยเพิ่มยอดขายให
ผูประกอบการไดมาก ทําใหผูประกอบการสามารถลดเวลาและคาใชจายในการหาลูกคาไดเปนอยาง
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มาก และจากผลการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัพบวาใน
ปพ.ศ. 2545 ผลอันเนื่องมาจากกิจกรรมของหนวย BUILD ทําใหเกิดการซื้อขายมีมูลคาประมาณ 
3.7 พันลานบาท และชวยยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ และยังเปด
โอกาสใหเกิดทั้งความเชื่อมโยงและความสัมพันธที่ดีระหวางผูประกอบการดวยกันเอง 
 โครงการนี้นอกจากเปนประโยชนตอการซื้อขายของบริษัทเอกชนแลวยังมีผลตอเนื่องที่ทําให
เศรษฐกิจขยายตัวและมีการจางงานอันเนื่องจากการซื้อขายดังกลาว การวิจัยนี้เนนที่จะวิเคราะห
ผลประโยชนโดยตรงของโครงการไอที จึงไมไดครอบคลุมการวิเคราะหผลตอเนื่องดังกลาว 
นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางภาพลักษณของประเทศในฐานะที่เปนผูดูแลระบบนี้ การที่มีขอมูลของ
ผูประกอบการในประเทศไทยมากกวาขอมูลของผูประกอบการในประเทศอื่นทําใหไทยไดเปรียบ
ทางการตลาดเพิ่มข้ึนดวย 
  
 
 


