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ผลการวิจัยพบวา การรับรูถึงประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต
ไทย รวมถึงความไววางใจระหวางองคกร และความสัมพันธระหวางองคกร เปนปจจัยสําคัญที่สงผล
ตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยี บล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม
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ประยุกตใชเทคโนโลยี บล็อกเชนของอุตสาหกรรมยานยนตไทย โดยประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยนี้
สามารถชวยใหองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับอุุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยนําผลการวิจัยนี้ไปใช
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ABSTRACT
The effective sup
supply
pply chain processs management of the automotive
industry
organizations
in
ustryy requires good cooperation
coopperation bbetween
etween organ
nizations that are
are involved
i
processes
to
cessess from
frrom the procurement
procuremennt off raw materials to the delivery
deliveery of products
p
consumers.
system
process in the
sumers. Therefore, in the
the design
design of the sy
ysteem for the
thhe supply
suupply chain pro
digital
organizations,
and
al age integrating among organ
nizationns, automotive
autom
mottive parts manufacturers
manufac
automakers
different
stakeholders
omakers must take the
thhe needss of differ
rent stak
kehooldders and the nature of
o operating
systems
ems involved into consideration.
consideeration. Blockchain
Blockchaiin technology
technology is an alternative
alternativ for using
new
and
w technologies to manage the supply chain process as it helps to improve
im
resolve the issue of transparency as well as monitor operations of different processes
in the supply chain. This study aims to develop and test hypotheses about factors that
affect the acceptance of Blockchain technology application in the supply chain process
of the automotive industry in Thailand. Purposive sampling was applied to select and
interview the targeted respondents who are in the automotive supply chain. The target
samples are executives and practical staff from the first tier suppliers of automotive
parts and automotive assembly companies. The samples have to work in the
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departments that require interaction among organizations and have experience in
utilizing information technology among organizations, for example sales, procurement,
information technology, and engineering. The questionnaire is used as a tool for
collecting data. The data collection is done by the questionnaire distribution directly
to the samples and the electronic questionnaire. The study found that awareness of
the benefits of the technology of the personnel in the automotive industry, trust and
g
p
relationshipp amongg organizations
are the important
factors that affects the acceptance
lockchain technology application
appplicatioon in th
he supp
ply chain process. The power
po among
of Blockchain
the
supply
anizations consisting off non-mediated
non-mediaatedd power
poweer is a keyy factor that helps to build trust
organizations
ong organizations and leads ttoo success in the technology
teechnology application
application in th
among
this industry.
involve with the
The results of this study can be a guideline for organizations involved
omotive industry
inddustry to apply
appply Blockchain technologies ttoo tthe
he oorganization
rganization operations
automotive
makke them
thhem acquire
acquire the influential factors that
thhat affect the aacceptance
ccepta of the
and make
ckchhain technology application
appplication of the Thai automotive industry
Blockchain
industry.y.
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