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บทคัดยอ 

 

การบริหารจัดการกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตอยางมี
ประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยความรวมมือที่ดีระหวางองคกรท่ีมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการต้ังแต
การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการสงมอบผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค ดังนั้นการออกแบบระบบสําหรับ
กระบวนการหวงโซอุปทานในยุคดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหวางองคกรนั้น ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
และผูประกอบการคายรถยนต จําเปนตองคํานึงถึงความตองการท่ีแตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทางธุรกิจ รวมถึงลักษณะการทํางานของระบบตาง ๆ ที่เก่ียวของ เทคโนโลยีบล็อกเชนเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการกระบวนการหวงโซอุปทานที่จะชวยในการปรับปรุงและแกไขปญหาดาน
ความโปรงใส รวมทั้งตรวจสอบการทํางานระหวางกระบวนการตาง ๆ ภายในหวงโซอุปทาน 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาและทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ
ไทย งานวิจัยเชิงสํารวจน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน (Non-

Probability Sampling) ซึ่งเปนการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทั้งจากบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
ลําดับที่ 1 และบริษัทผูประกอบยานยนต ซึ่งกลุมตัวอยางตองปฏิบัติงานอยูในสวนงานท่ีตองมี
ปฏิสัมพันธระหวางองคกร และมีประสบการณในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร เชน 
ฝายขาย, ฝายจัดซื้อ, ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายวิศวกรรม เปนตน งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือสําหรับทําการวิจัย โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผาน 2 ชองทาง ไดแก การแจก
แบบสอบถามโดยตรงใหแกกลุมตัวอยาง และการเก็บขอมูลผานแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส 

รยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ศศาสตราจจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย
รศึกษา 25560

บทคัดยอ

การบบริหหารจัดการกระบวนกการหววงโซอุปททาานของอุตสาหกกรรมยาน
สิทธธิภาพจําเปนตองอาศัยยความรวมมืออที่ดีระหวางองคกรที่มีสวนเกี่ยวของใในนกระบ
จัดหาวัตถุดิบไปปจนนถึงกาารสงงมอบผลิตภัณณฑใหแกผูบริโภค ดดัังนน้ันการออกแบบร
บวนกาารหวงโโซอุปทานใในยุคดิจิททัลที่มีกาั รบบูรณาการระหวางองคกกรนัั้้น ผูผลิตชิ้นส
ผูประะกอบการคายรถยยนต จําาเเปปนตองคํานนึงงถึงความตองการรที่แตกตางกันของผผูมีสว
ธุรกิจ รวมถึงลักษณะการทํางานนขอองระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เเทคโนนโโลยีบล็อ
เลือกหนึ่งในกการรจัดการกระะบวนนกการหวงโโซอุปทานนที่จะชวยใในการปปรรับปปรุงและแกไ
มโปรงใส รวมทั้งตรวจสสอบการทํางานนรระหววางกกระบววนการตาง ๆ ภายในหว
ศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาแและทดสออบสมมติฐฐานเเกี่ยยวกับปจจัยท่ีสงผลตอกา
ยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชชนนในนกระบวนการหวงโซอุปปทานของอุตสาหกรรมยานยน
งานวิจัยเชิงสํารวจน้ี ผวิจัยใชวิธีการเลือกกลมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจ
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ผลการวิจัยพบวา การรับรูถึงประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต
ไทย รวมถึงความไววางใจระหวางองคกร และความสัมพันธระหวางองคกร เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผล
ตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม
ยานยนตไทย โดยปจจัยเกี่ยวกับอํานาจระหวางองคกร ไดแก อํานาจที่ไมสงผาน (Non-Mediated 

Power) เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหเกิดความไววางใจระหวางองคกร ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนของอุตสาหกรรมยานยนตไทย  โดยประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยนี้ 
สามารถชวยใหองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยนําผลการวิจัยนี้ไปใช
เปนแนวทางในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจขององคกร รวมทั้งชวยให
ทราบถึงอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยี Blockchain ของ
อุตสาหกรรมยานยนตไทย 
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แนวทางในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มมาประยุกกตใชในการดําเนินธุรกิจของ องคกร ร
บถึงอิทธิพลของปจจัยทท่ีสงผลตอกาารยออมมรับกการประยยุกกตใชเทคโนโลยี Bloc

าหกรรมยานยยนนตไทย
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 ABSTRACT 

 

The effective supply chain process management of the automotive 

industry requires good cooperation between organizations that are involved in 

processes from the procurement of raw materials to the delivery of products to 

consumers.  Therefore, in the design of the system for the supply chain process in the 

digital age integrating among organizations, automotive parts manufacturers and 

automakers must take the needs of different stakeholders and the nature of operating 

systems involved into consideration. Blockchain technology is an alternative for using 

new technologies to manage the supply chain process as it helps to improve and 

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 

relationship among organizations are the important factors that affects the acceptance 

of Blockchain technology application in the supply chain process.  The power among 

organizations consisting of non-mediated power is a key factor that helps to build trust 

among organizations and leads to success in the technology application in this industry. 
The results of this study can be a guideline for organizations involved with the 

automotive industry to apply Blockchain technologies to the organization operations 

and make them acquire the influential factors that affect the acceptance of the 

Blockchain technology application of the Thai automotive industry. 
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