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บทคัดย�อ

การจัดการกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความรวมมือ

ที่ดีระหวางองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของในกระบวนการจัดซ้ือวัตถุดิบ จนกระท่ังสามารถสงมอบผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค 

ดังนั้นการออกแบบระบบสําหรับกระบวนการหวงโซอุปทานในยุคดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ 

ผูผลิตช้ินสวนยานยนตและผูประกอบการคายรถยนตจําเปนตองคํานึงถึงความตองการท่ีแตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสีย

ทางธุรกิจ เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการจัดการกระบวนการหวงโซอุปทานท่ีจะชวยในการปรับปรุงและ

แกไขปญหาดานความโปรงใส รวมทั้งตรวจสอบการทํางานระหวางกระบวนการตาง ๆ  ภายในหวงโซอุปทาน การศึกษานี้

จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะพัฒนาและทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัยที่ส งผลตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยี

บล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การรับรูถึงประโยชน

ของเทคโนโลยีบล็อกเชนของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตไทย ความไววางใจระหวางองคกร และความสัมพันธระหวาง

องคกร เปนปจจัยสําคัญที่ส งผลตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมยานยนตไทย โดยปจจัยเกี่ยวกับอํานาจระหวางองคกร ไดแก อํานาจที่ไมสงผานเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะ

ชวยใหเกิดความไววางใจระหวางองคกร ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนของอุตสาหกรรม

ยานยนตไทย โดยประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยนี้สามารถชวยใหองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย 

นําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ  มาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจขององคกร รวมทั้งชวยให

ทราบถึงอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนของอุตสาหกรรมยานยนตไทย
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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. 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 

acceptance 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 to the acceptance of the Blockchain technology of the 

Thai automotive industry.
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บทนํา
อุตสาหกรรมยานยนตไทยเปนอุตสาหกรรมท่ีโดดเดนของประเทศต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีอัตราการเติบโตท่ีแข็งแกรง ทําใหผูประกอบการคายรถยนตและธุรกิจที่เกี่ยวของ

มีความจําเปนที่จะตองปรับกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดรถยนต รวมทั้งสรางความนาเชื่อถือ

ในคุณภาพของรถยนตไปยังผูบริโภคอีกดวย หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนอะไหลยานยนตประกอบดวย

กระบวนการหลัก 6 สวน ไดแก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดการวัตถุดิบ การผลิตช้ินสวน การทดสอบและ

การควบคุมคุณภาพ การประกอบยานยนต การตลาดและการสงมอบสินคา ตามลําดับ กระบวนการสวนใหญจะเกี่ยวของ

กับผูประกอบยานยนตเปนหลัก แตจะมีเพียงกระบวนการจัดการวัตถุดิบและการผลิตชิ้นสวนเทานั้นที่มีความเกี่ยวของกับ

ผูผลิตช้ินสวนยานยนต โดยสามารถแบงประเภทของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

ลําดับที่หนึ่งคือ กลุมผูผลิตชิ้นสวนประเภทอุปกรณสงใหแกบริษัทผูประกอบรถยนตโดยตรง และผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่สอง

และรองลงมาคือ กลุมผูผลิตชิ้นสวนยอยหรือผูจัดหาวัตถุดิบ เพ่ือสงใหแกผู ผลิตชิ้นสวนในลําดับที่หนึ่ง การจัดการหวงโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่สําคัญในการสรางโอกาสทางการแขงขัน โดยตองอาศัย

ความรวมมือที่ดีระหวางองคกรท่ีมีสวนเกี่ยวของ ตั้งแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการสงมอบผลิตภัณฑใหแก

ผูบริโภคในแตละกระบวนการตองอาศัยการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูมีสวนเก่ียวของ เชน ขอมูลตนแบบของช้ินสวนที่ใชใน

กระบวนการผลิต ขอกําหนดสําหรับการผลิตชิ้นสวนยานยนต และเอกสารมาตรฐานของวิธีการทดสอบช้ินงานตนแบบกอน

เขาสูสายการผลิต เปนตน ดังนั้นการสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นระหวางผูผลิตช้ินสวนยานยนตและผูประกอบการคายรถยนต

จะทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลที่เปนประโยชนระหวางกัน (Corsten and Felde, 2005) ขอมูลที่มีความละเอียดออน

เปนสิ่งที่องคกรควรระมัดระวังไมใหอยูในมือของบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของ เนื่องจากมีความเสี่ยงท่ีจะถูกนําไปใชในทางที่ผิด 

ดังนั้นองคกรจําเปนตองมีการจํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลสําคัญเหลานั้น (Zyskind and Nathan, 2015)

ปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ถูกกลาวถึงอยางมากในเร่ืองของการสรางความโปรงใสในการทําธุรกรรมระหวางกัน นั่นคือ 

เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยถูกนํามาใชเป นคร้ังแรกในอุตสาหกรรมการเงิน เพื่อใช เป นพื้นฐานสําหรับสกุลเงินดิจิทัล 

(Cryptocurrency) อยางเชน บิทคอยน (Bitcoin) (Nakamoto, 2008) จุดเดนของบล็อกเชนคือ เปนเทคโนโลยีที่ทําให

ขอมูลตาง ๆ  สามารถเช่ือมโยงถึงกันไดอยางเปนระบบ โดยไมจําเปนตองอาศัยตัวกลาง รวมทั้งชวยในเรื่องของความไววางใจ 

ความเปนสวนตัว และการแบงปนขอมูล (Zhao et al., 2016) ดังนั้นการนําบล็อกเชนเขามาใชในกระบวนการหวงโซอุปทาน

จะชวยใหผู มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดสามารถเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมระหวางกันได และสามารถรวมกันตรวจสอบ

ความถูกตองของธุรกรรมที่เกิดข้ึนทําใหกระบวนการดังกลาวเร็วขึ้น รวมถึงชวยใหการบันทึกธุรกรรมมีประสิทธิภาพและสามารถ

เชื่อถือไดมากขึ้น (Chong et al., 2013) สําหรับในอุตสาหกรรมยานยนตนั้นพบวา มีการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมและแรงกดดัน

ดานตนทุนการผลิต ทําใหผูผลิตชิ้นสวนยานยนตตองมองหาแนวทาง เพื่อหลีกเลี่ยงคาใชจายที่ไมจําเปน (Corsten and Felde, 

2005) ดังนั้นการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต นอกจากจะชวย

แกปญหาเร่ืองของความไววางใจซ่ึงกันและกันแลวยังสามารถชวยลดตนทุนในการทําธุรกรรมขององคกร นอกจากน้ีผูผลิตรถยนต

โดยสวนใหญไมมีความไววางใจตอศูนยบริการและอู รถยนตบางแหงที่นําชิ้นสวนอะไหลรถยนตปลอมมาประกอบเขากับ

ยานพาหนะของลูกคา ซึ่งอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุจากการใชงานรถยนตที่มีสวนประกอบของอะไหลปลอมท่ีไมไดคุณภาพ 

ดวยสาเหตุนี้อาจสงผลตอภาพลักษณของผูผลิตรถยนตและความไววางใจของลูกคาที่มีตอผูผลิตรถยนต เชน กรณีปญหา

ถุงลมนิรภัยของบริษัท ทากาตะ ที่เกิดการทํางานผิดพลาดทําใหเกิดการระเบิดแบบไรการควบคุม โดยปญหานี้เกิดขึ้นจาก

การปลอมแปลงขอมูลผลการทดสอบชุดจุดระเบิดและมีการรายงานขอมูลที่ไมถูกตอง (Berfield, Trudell, Fisk, and Plungis, 

2016) ดังนั้นหากอุตสาหกรรมยานยนตมีแนวโนมในการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกตใช โดยเชื่อมตอกับระบบเซ็นเซอร

และอุปกรณสมารตโฟนจะชวยใหศูนยบริการ ผูผลิตรถยนต และลูกคาสามารถติดตามท่ีมาของช้ินสวนอะไหลที่ผานกระบวนการ
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ทุกข้ันตอนในหวงโซอุปทาน ซึ่งประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับกรณีนี้จะชวยลดคาใชจายในการรับประกันชิ้นสวน

อะไหลยานยนตไดอีกดวย (Ili et al., 2010)

การทบทวนวรรณกรรม

อํานาจระหว�างองค�กร (Organizational Power)

จากแนวคิดพ้ืนฐานของอํานาจทางสังคม ไดมีการอธิบายเกี่ยวกับอํานาจและอิทธิพลที่เกิดขึ้นระหวางความสัมพันธ

ของผูใชอํานาจและผูที่ตกอยูภายใตอํานาจน้ัน โดยท่ีมาของอํานาจและอิทธิพลดังกลาวจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  

ประกอบดวย 3 ประการ ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา อิทธิพลทางสังคม และอํานาจทางสังคม (French et al., 

1959) จากแนวคิดพื้นฐานของอํานาจทางสังคมสามารถจัดกลุมของอํานาจเปน 2 กลุม ไดแก อํานาจสงผาน (Mediated 

Power) ประกอบดวย อํานาจแหงผลตอบแทน (Reward Power) และอํานาจแหงการบีบบังคับ (Coercive Power)

โดยอํานาจสงผาน (Mediated Power) หมายถึง อํานาจที่เกิดขึ้นจากการที่องคกรหนึ่งจะตองทําในสิ่งที่องคกรที่มีอํานาจ

ตอรองตองการ ซึ่งเปนสิ่งที่จะสรางความรูสึกเชิงลบตอองคกรนั้น แมวาอํานาจดังกลาวอาจจะนําไปสูการดําเนินงานใหเปนไป

ตามเปาหมายขององคกรท่ีไมมีอํานาจตอรองก็ตาม ดังนั้นอาจกลาวไดวาการใชอํานาจสงผานจะทําใหความพึงพอใจของ

องคกรที่ไมมีอํานาจตอรองนั้นลดลง โดยกอใหเกิดผลเสียตอความสัมพันธในระยะยาวอีกดวย แมวาในขณะเดียวกันองคกร

ที่มีอํานาจตอรองไดมีการใชอํานาจแหงผลตอบแทน เพ่ือชวยใหองคกรที่ไมมีอํานาจตอรองไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

ในระยะสั้นก็ตาม (Ke et al., 2009) สวนอํานาจที่ไมสงผาน (Non-Mediated Power) หมายถึง อํานาจซึ่งบังคับใชเปน

แนวทางในการตัดสินใจและกําหนดพฤติกรรมขององคกร ซึ่งเปนอํานาจท่ีไมไดเกิดข้ึนโดยตรงจากการกระทําขององคกร

ที่มีอํานาจตอรอง โดยท่ัวไปอํานาจท่ีไมสงผานจะมุงเนนไปท่ีความสัมพันธระยะยาว (Ke et al., 2009) ประกอบดวย

อํานาจอางอิง (Referent Power) อํานาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) และอํานาจแหงกฎหมาย (Legitimate Power) 

(Zhao et al., 2008) อํานาจแตละประเภทท่ีเกิดขึ้นมีความเก่ียวของกับความไววางใจในรูปแบบตาง ๆ  สําหรับในบริบทของ

การประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ  ในกระบวนการหวงโซอุปทานนั้นพบวา อํานาจที่ไมสงผานสามารถชวยใหองคกรเกิดการ

ยอมรับเทคโนโลยีใหม ๆ  และรับรูถึงโอกาสในการสรางประโยชนใหแกองคกรได (Liu et al., 2015)

การซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Assimilation)

การซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกระบวนการที่บุคคลจากกลุมวัฒนธรรมหนึ่งเขามาเปนสวนหนึ่งหรือ “ซึมซับ” 

พฤติกรรมของอีกกลุมวัฒนธรรมหนึ่ง (Flanagin and Waldeck, 2004) หรือเปนการแพรกระจายของการใชเทคโนโลยี

ไปสูกระบวนการตาง ๆ  ขององคกร จนทําใหกระบวนการเหลานั้นกลายเปนงานประจําขององคกร โดยความสามารถใน

การซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรขึ้นอยูกับการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีและความสามารถในการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีขององคกร (De Mattos and Laurindo, 2017) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Purvis et al. (2001) ที่ระบุวา 

การซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการแพรกระจายของการใชเทคโนโลยีไปสูกระบวนการทํางานขององคกรและ

หลอมรวมจนเปนกิจกรรมประจําขององคกร โดยสามารถพิจารณาไดใน 3 มิติคือ (1) การยอมรับหรือปฏิเสธการซึมซับทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยผูใช (2) การแพรกระจายของเทคโนโลยีในกระบวนการทางธุรกิจขององคกร และ (3) การสนับสนุน

การควบคุมการดําเนินงานและการจัดการ รวมถึงติดตามตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธทางธุรกิจขององคกร (Kouki

et al., 2010) โดยกลไกท่ีกอใหเกิดการซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกร ประกอบดวย 3 กลไก ไดแก กลไก
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ดานความสัมพันธขององคกร (Relational Mechanism) แรงกดดันขององคกร (Organizational Pressure) และความเฉื่อย

ขององคกร (Organizational Inertia) (Bala and Venkatesh, 2007)

ความสัมพันธ�ระหว�างองค�กร (Inter-Organizational Relationship)

ความสัมพันธระหวางองคกรคือ ความเกี่ยวของกันระหวางองคกรสององคกรขึ้นไปที่กอใหเกิดความรวมมือกัน

ในกระบวนการทํางาน (Ulaga and Eggert, 2006) โดยการสรางความสัมพันธระหวางกันเปนสิ่งที่แตละองคกรจําเปนตองทํา 

เพื่อใหไดผลประโยชนที่องคกรของตนตองการ ดังนั้นความสัมพันธระหวางองคกรจึงเปนสิ่งที่องคกรตองสามารถอธิบายได

ไมวาความสัมพันธนั้นจะเปนไปในเชิงการแขงขันหรือความรวมมือกัน เมื่อองคกรสามารถเขาใจถึงบริบทของความสัมพันธได

ก็จะสามารถใชกลยุทธในการตอบสนองความตองการขององคกรได ดังนั้นการนําเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับในระดับ

ความรวมมือระหวางองคกรมาใชในหวงโซอุปทานนั้น องคกรจําเปนตองเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการใชเทคโนโลยีรวมกัน 

Chong et al. (2013) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในความสัมพันธระหวางองคกร เพื่อพยากรณทิศทาง

ของความรวมมือทางการคา โดยผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในคุณลักษณะของความสัมพันธระหวางองคกรและกระบวนการ

จัดการความรูสามารถนําไปสูการยอมรับความรวมมือทางการคาในหวงโซอุปทานไดดีขึ้น ดังนั้นคูคาทางธุรกิจสามารถมุงเนน

ไปที่การปรับปรุงความสัมพันธระหวางองคกร เชน การสรางความสัมพันธระยะยาวตลอดจนความเต็มใจที่จะแบงปนขอมูล

กับคูคา รวมถึงปรับปรุงการติดตอสื่อสารระหวางกัน (Chong et al., 2013)

ความไว�วางใจระหว�างองค�กร (Inter-Organizational Trust)

ความไววางใจระหวางองคกรคือ การที่สมาชิกขององคกรหนึ่ง ๆ  มีความไววางใจในองคกรอื่น โดยบทบาทของ

ความไววางใจระหวางองคกรคือ การแลกเปล่ียนความรูหรือเทคโนโลยีระหวางองคกร ซึ่งมีที่มาจากความเช่ือมั่นของบุคคล

จนกระทั่งนําไปสูผลการปฏิบัติงานระดับองคกร (Zaheer et al., 1998) ความไววางใจจะใชเปนทางเลือกในการคาดเดา

เหตุการณในอนาคตอยางมีเหตุผล เพ่ือลดความซับซอน ชวยใหปฏิสัมพันธทางสังคมสามารถดําเนินไปไดอยางเรียบรอยและ

สรางความม่ันใจใหกับทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ ความไววางใจระหวางองคกรเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงาน

ในกระบวนการหวงโซอุปทานประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกันความรวมมือที่ดีระหวางคู ค าทางธุรกิจจะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดเปนอยางดีอีกดวย (Salam, 2017) ดังนั้นการสรางรูปแบบความสัมพันธที่ตองอาศัย

ความไววางใจระหวางกัน จึงเปนการชวยลดระยะเวลาการดําเนินงานของกระบวนการในหวงโซอุปทาน ซึ่งผูผลิตชิ้นสวน

ยานยนตจําเปนตองมีการลงทุนเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือเฉพาะสําหรับผลิตชิ้นสวนยานยนต เพื่อใหตอบโจทยความตองการ

ของผูประกอบยานยนต เปนตน รวมถึงการลงทุนดานทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในดานการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ เพื่อสรางความเช่ือมั่นในความสัมพันธระหวางองคกร (Handfield and Bechtel, 2002)

การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการห�วงโซ�อุปทานและประโยชน�ของเทคโนโลยีบล็อกเชน

บล็อกเชนคือ ระบบการจัดการฐานขอมูลสําหรับยืนยันตัวตน การทําบัญชีธุรกรรม การติดตามและตรวจสอบ

ความเปนเจาของในสินทรัพยหรือที่มาท่ีไปของผลิตภัณฑตาง ๆ  (Swan, 2015) จุดเดนของบล็อกเชนคือ เปนเทคโนโลยี

ที่สามารถนํามาประยุกตใช เพ่ือสรางความปลอดภัยและนาเช่ือถือของขอมูล โดยไมตองอาศัยคนกลาง สงผลใหการทํา

ธุรกรรมออนไลนมีความสะดวกและสรางสรรคมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดดวยความมั่นใจแมบุคคลที่เปนคูธุรกรรม

จะไมเคยรูจักกันมากอนก็ตาม (Crosby et al., 2016) ปจจุบันการใชบล็อกเชนไมไดจํากัดเฉพาะในธุรกิจออนไลน

และอุตสาหกรรมการเงินเทานั้น แตยังมีแนวโนมที่จะประยุกตใชในอุตสาหกรรมอื่นอยางกวางขวางอีกดวย รวมถึงการนํามา
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ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการใช�เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในห�วงโซ�อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต�ไทย

ประยุกตใชในกระบวนการหวงโซอุปทาน ซึ่งเปนกระบวนการที่เริ่มตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบสําหรับการผลิตจนกระทั่งจัดสงสินคา

ไปยังผูบริโภค หนึ่งในปญหาสําคัญของกระบวนการหวงโซอุปทานคือ การขาดเทคโนโลยีที่ดีในการติดตามสินคาและตรวจสอบ

ที่มาท่ีไปของสินคากรณีที่สินคาไดรับความเสียหาย รวมถึงผูซื้อและผูขายไมมีกระบวนการอยางชัดเจนและโปรงใสในการ

ตรวจสอบตนทุนของราคาสินคา นอกจากนี้ยังพบปญหาเกี่ยวกับการปลอมแปลงสินคาและโรงงานผลิตสินคาท่ีตํ่ากวามาตรฐาน 

ดังนั้นการนําบล็อกเชนเขามาใชในกระบวนการหวงโซอุปทานจะชวยใหขอมูลตาง ๆ  สามารถระบุที่มาท่ีไปได (Abeyratne and 

Monfared, 2016) เชน ผูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ สถานะของการทดสอบผลิตภัณฑ ราคา วันที่ผลิต คุณภาพของสินคา 

และขอมูลอื่น ๆ  ที่เปนประโยชนในการจัดการโดยไมตองกังวลถึงเรื่องของการสูญเสียความเปนสวนตัว (Zhao et al., 2016) 

ในปจจุบันมีหลายองคกรไดทดลองนําบล็อกเชนเขาไปประยุกตใชในกระบวนการหวงโซอุปทาน เชน การนําไปใชในระบบ

การตรวจสอบ ติดตามวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่ใชในกระบวนการผลิต เพื่อสรางระบบจัดการหวงโซอุปทานที่โปรงใส สามารถ

รู ขอมูลวาผลิตสินคาอยางไร สภาพแวดลอมมีผลกระทบหรือไม และใครเปนผู ผลิต รวมท้ังมีศึกษาวิจัยอยางแพรหลาย

มากยิ่งขึ้น อาทิเชน งานวิจัยของ Hua et al. (2018) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชแกปญหา

ความไววางใจระหวางผูใหบริการสถานีชารจแบตเตอรี่รถยนตพลังงานไฟฟากับผูใชงานรถยนตพลังงานไฟฟา โดยบล็อกเชนจะ

ชวยเก็บขอมูลการใชงานแบตเตอร่ีของรถยนตพลังงานไฟฟา รวมถึงวิเคราะหและแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการจัดการ

การเปล่ียนแบตเตอร่ีและการชารจแบตเตอร่ีรถยนตพลังงานไฟฟา ในขณะเดียวกัน Singh and Kim (2017) ไดศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการนําบล็อกเชนมาประยุกตใชในระบบขนสงอัจฉริยะ ซึ่งเปนการจัดเก็บรายละเอียดทั้งหมดของรถยนตอัจฉริยะ

ทุกคันและสามารถเขาถึงไดทั่วโลก โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนจะชวยใหขอมูลที่สื่อสารกันระหวางรถยนตอัจฉริยะมีความปลอดภัย

และนาเชื่อถือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Hexmoor et al. (2018) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําบล็อกเชนมาชวย

ในการแลกเปล่ียนขอมูลหรือแจงสถานการณบนทองถนนระหวางยานพาหนะท่ีอยู บนเสนทางเดียวกัน ซึ่งมีจุดประสงค

เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยของสมาชิกดวยการใหขอมูลไดอยางรวดเร็วและสามารถเช่ือถือได

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับอํานาจระหวางองคกรของ Ke et al. (2009) พบวา อํานาจสงผานและอํานาจ

ที่ไมสงผานสงผลตอความไววางใจระหวางองคกร โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Liu et al. (2015) และ Chae et al. 

(2017) ที่ไดระบุวา อํานาจแตละประเภทที่เกิดขึ้นมีความเก่ียวของกับความไววางใจในรูปแบบตาง ๆ  เมื่อองคกรที่มีอํานาจ

ตอรองไดใชอํานาจสงผาน ซึ่งประกอบดวย อํานาจแหงผลตอบแทนและอํานาจแหงการบีบบังคับ บังคับใหองคกรท่ีไมมีอํานาจ

ตองปฏิบัติตามความตองการและยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกันระหวางองคกร (Ke et al., 2009) โดยอํานาจ

ระหวางองคกรเปนอํานาจที่มีผลกระทบเชิงลบตอความไววางใจดานความรูความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายขององคกร (Ke et al., 

2009) ดังนั้นจึงสามารถต้ังสมมติฐานไดดังนี้

สมมติฐานที่ 1a: อํานาจสงผานระหวางองคกรสงผลเชิงลบตอความไววางใจระหวางองคกร

ในขณะเดียวกันการใชอํานาจที่ไมสงผานระหวางองคกรสามารถเพิ่มความไววางใจระหวางองคกรได จากทฤษฎี

ชองทางการตลาดระบุวา การใชอํานาจที่ไมสงผานระหวางองคกรสามารถสงผลกระทบตอทัศนคติขององคกรที่ไมมีอํานาจ

ตอรองไดอยางมีประสิทธิภาพ (Brown et al., 1995) นอกจากน้ีทัศนคติที่ดีและบรรทัดฐานที่แข็งแกรงขององคกรจะชวยให

เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อองคกรที่เปนคู คาทางธุรกิจมีสวนรวมกับการใชประโยชนจาก

การประยุกตใชระบบหวงโซอุปทานอิเล็กทรอนิกส จึงเปนสัญญาณวา องคกรท่ีมีอํานาจตอรองมีความใสใจถึงผลประโยชน

ซึ่งกันและกันมากกวาการกระตือรือรนที่จะสรางผลประโยชนของตนเอง ดังนั้นอํานาจที่ไมสงผานระหวางองคกรจะสงผล
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เชิงบวกตอความไววางใจระหวางองคกรในการยอมรับการใชงานระบบการจัดการหวงโซอุปทาน (Ke et al., 2009) ดังนั้น

จึงสามารถต้ังสมมติฐานไดดังนี้

สมมติฐานที่ 1b: อํานาจที่ไมสงผานระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอความไววางใจระหวางองคกร

ปจจัยการซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนสําคัญในการพัฒนาแนวทางสําหรับการบริหารองคกร โดยเปนการ

เปดโอกาสใหการนําระบบสารสนเทศมาใชในองคกรเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การซึมซับทางเทคโนโลยีในกระบวนการ

หวงโซอุปทานเปนกลยุทธของความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งจะชวยในการวิเคราะหการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

รวมถึงเพิ่มความเขาใจถึงส่ิงที่สงผลกระทบตอกระบวนการของการทํางานรวมกันในหวงโซอุปทาน การแลกเปลี่ยนขอมูล

ถือเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันระหวางคูคาทางธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่องคกรจะตองปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ

ของการใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีที่ก อใหเกิดประโยชน โดยการซึมซับทางเทคโนโลยีถือเปนปจจัยสําคัญในการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับองคกร รวมทั้งยังสงผลใหเกิดการบูรณาการในกระบวนการหวงโซอุปทานอีกดวย (De Mattos and Laurindo, 

2017) สําหรับปจจัยเกี่ยวกับการซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก กลไกดานความสัมพันธ

ขององคกร แรงกดดันขององคกร และความเฉ่ือยขององคกร

กลไกของความสัมพันธระหวางองคกรเปนส่ิงที่ทําใหความสัมพันธมีการพัฒนาหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากร รวมถึงกระบวนการ ระบบ หรือเคร่ืองมือที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันระหวางองคกร ซึ่งเปนแรงจูงใจที่จะ

ชวยใหองคกรที่เปนคูคาทางธุรกิจไดนําทรัพยากรไปใชสรางมาตรฐานกระบวนการธุรกิจระหวางกัน (Bala and Venkatesh, 

2007) ดังนั้นจึงสามารถต้ังสมมติฐานไดดังนี้

สมมติฐานที่ 2a: กลไกของความสัมพันธระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอความสัมพันธระหวางองคกร

แรงกดดันระหวางองคกรเปนกลไกของอิทธิพลซ่ึงจะบังคับใหองคกรตาง ๆ  ปฏิบัติตาม ซึ่งเปนแรงกดดันที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมขององคกรและสามารถกระตุ นใหองคกรตาง ๆ  ยอมรับบรรทัดฐานหรือกระบวนการที่สามารถใชรวมกัน

(Bala and Venkatesh, 2007) เมื่อองคกรตาง ๆ  ตองเผชิญกับแรงกดดันทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร โดยจะเห็นได

ชัดเจนวา องคกรตาง ๆ  มีความซับซอนทั้งในดานวัฒนธรรมภายในองคกร รวมถึงเปาหมายที่แตละองคกรตองการจะไปสู

ความสําเร็จ โดยปจจัยทางเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมจะสงผลตอความรวมมือกันระหวางองคกรที่จะทําใหเกิดการซึมซับ

ทางเทคโนโลยีมากข้ึน (De Mattos and Laurindo, 2017) ดังนั้นจึงสามารถต้ังสมมติฐานไดดังนี้

สมมติฐานที่ 2b: แรงกดดันระหวางองคกรสงผลเชิงลบตอความสัมพันธระหวางองคกร

ความเฉื่อยขององคกรคือ การที่องคกรไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานหรือ

ระบบขององคกรที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก เชน การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีภายในองคกร หรือการเปลี่ยนแปลง

กฎขอบังคับตาง ๆ  (Bala and Venkatesh, 2007) โดยส่ิงที่มีความสําคัญตอองคกรในการซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คือ โครงสรางพื้นฐานและความชํานาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแรงผลักดันจากผูบริหารระดับสูงขององคกร

โดยการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงมีผลอยางย่ิงตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการแพรกระจายของนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

ภายในองคกร ดังนั้นวิสัยทัศนเชิงกลยุทธระยะยาวของผูบริหารระดับสูงจึงสามารถสนับสนุนใหทั้งองคกรไดเรียนรู และ

มีสวนรวมในการซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงสามารถต้ังสมมติฐานไดดังนี้

สมมติฐานที่ 2c: ความเฉ่ือยขององคกรสงผลเชิงลบตอความสัมพันธระหวางองคกร
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ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการใช�เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในห�วงโซ�อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต�ไทย

หากพิจารณาถึงระบบแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวางองคกรพบวา มีผลกระทบตอองคกรในหลายระดับ 

ตั้งแตระดับบุคคล ระดับโรงงาน ระดับองคกร ผูซื้อ และผูจัดจําหนาย จนกระท่ังมีผลกระทบท้ังกระบวนการหวงโซอุปทาน 

จากงานวิจัยของ Narayanan et al. (2009) ระบุวา ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชระบบแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวาง

องคกรจะสงผลในระดับโรงงานหรือระดับองคกรเปนสวนใหญ ซึ่งการรับรูถึงประโยชนเปนตัวผลักดันที่สําคัญ ในการยอมรับ

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร ซึ่งสงผลเชิงบวกตอความสัมพันธระหวางองคกร (Narayanan et al., 

2009) ดังนั้นจึงสามารถต้ังสมมติฐานไดดังนี้

สมมติฐานที่ 3: การรับรูถึงประโยชนสงผลเชิงบวกตอความสัมพันธระหวางองคกร

นอกจากนี้ความไววางใจระหวางองคกรเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความสัมพันธระหวางองคกร ความไววางใจ

ระหวางองคกรเปนคุณลักษณะที่สําคัญมากสําหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถชวยในเรื่องของการทําธุรกรรมไดอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยกลไกของความไววางใจท่ีเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีบล็อกเชนจะทําใหสามารถแบงปนขอมูลระหวางกัน

โดยไมตองกังวลถึงเรื่องของการสูญเสียความเปนสวนตัว (Zhao et al., 2016) นอกจากนี้งานวิจัยของ Gilbert et al. (1996) 

ยังไดระบุวา ความไววางใจระหวางองคกรสงผลตอความสัมพันธระหวางองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Singh and 

Teng (2016) ไดระบุวา บทบาทสําคัญและประสิทธิภาพของความไววางใจคือ การมีสวนรวมในการผลักดันความสัมพันธ

ระหวางองคกรใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงสามารถต้ังสมมติฐานไดดังนี้

สมมติฐานที่ 4: ความไววางใจระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอความสัมพันธระหวางองคกร

ในขณะเดียวกันความไววางใจระหวางองคกรอาจสงผลตอการยอมรับการประยุกตใช เทคโนโลยีบล็อกเชน

ในกระบวนการหวงโซอุปทานอีกดวย เนื่องจากความไววางใจ การแบงปนขอมูลระหวางองคกร และความเปนสวนตัว

เปนคุณลักษณะของเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยความไววางใจเปนปจจัยหลักสําคัญที่บล็อกเชนมีใหแกระบบการทําธุรกรรมตาง ๆ  

ทําใหผู ใชสามารถแบงปนขอมูลระหวางกันได โดยไมตองกังวลในเรื่องของความเปนสวนตัว (Zhao et al., 2016)

หากพิจารณาถึงขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่มีความละเอียดออนเปนสิ่งที่องคกรไมควรไววางใจใหอยูในมือของบุคคลที่สาม

ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีและอาจนําไปใชในทางที่ผิด ดังนั้นองคกรที่เปนเจาของขอมูลเหลานั้นจําเปนตองมีการควบคุม

ขอมูลของตน เพื่อไมใหกระทบตอความปลอดภัยหรือควรท่ีจะจํากัดความสามารถของบุคคลท่ีสามและเจาหนาที่ในการเขาถึง

ขอมูลสําคัญเหลาน้ัน (Zyskind and Nathan, 2015) โดยสาเหตุสําคัญของการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนคือ คุณลักษณะ

ดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลที่ผูใชทุกรายสามารถเขาถึงขอมูลชุดเดียวกัน โดยไมมีตัวกลางเขามาเกี่ยวของในการควบคุม

การทําธุรกรรม (Yli-Huumo, Ko, Choi, Park and Smolander, 2016) ดังนั้นจึงสามารถต้ังสมมติฐานไดดังนี้

สมมติฐานที่ 5: ความไววางใจระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

ความสัมพันธระหวางองคกรเปนส่ิงที่อยูภายใตความสัมพันธที่ยั่งยืนระหวางสององคกรขึ้นไปหรือมากกวา (Daft, 

2006) แตเนื่องจากความแตกตางในรูปแบบของการดําเนินธุรกิจทําใหแตละองคกรมีความตองการท่ีจะสรางการเจริญเติบโต

และการแขงขันกัน เพ่ือความเปนเลิศทางธุรกิจ ดังนั้นความสัมพันธระหวางองคกรท่ีมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมกันจะชวยใหองคกรทั้งสองมีอิทธิพลตอปจจัยรอบดานท่ีอยูในธุรกิจอยางมาก เชน การบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะเพิ่มประสิทธิภาพในดานของความไววางใจและดานความสัมพันธที่ดีระหวางองคกร ซึ่งจากงานวิจัยของ Singh and Teng 

(2016) ไดคนพบวา เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยางมากในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหวงโซอุปทาน

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Lin and Lin (2014) ที่พบวา ความสัมพันธระหวางองคกรในกระบวนการหวงโซอุปทาน

แสดงใหเห็นวา องคกรตาง ๆ  ตองคํานึงถึงความตองการของคูคาทางธุรกิจเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งไมเพียงแตจะ
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ชวยสรางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเทานั้น แตยังชวยสรางความสัมพันธในการผสานรวมการใชเทคโนโลยีระหวางองคกร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหวงโซอุปทานอีกดวย ดังนั้นจึงสามารถต้ังสมมติฐานไดดังนี้

สมมติฐานที่ 6: ความสัมพันธระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตเก่ียวกับปจจัยการรับรูถึงประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนพบวา การยอมรับของ

เทคโนโลยีสารสนเทศจะเพ่ิมขึ้น เมื่อองคกรพิจารณาวาเทคโนโลยีนั้นสามารถนํามาซ่ึงผลประโยชนที่สําคัญตอองคกร การท่ี

องคกรผูผลิตช้ินสวนยานยนตและผูประกอบยานยนตรับรูวาเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถกอใหเกิดประโยชนตอองคกรของ

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตเอง รวมท้ังสามารถชวยตอบสนองการทํางานของกระบวนการหวงโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(Autry et al., 2010) จะสงผลตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทาน รวมทั้ง

มีสวนชวยในการปรับปรุงและแกไขปญหาดานความโปรงใสและการตรวจสอบการทํางานระหวางกระบวนการตาง ๆ  ภายใน

หวงโซอุปทาน (Abeyratne and Monfared, 2016)

สมมติฐานที่ 7: การรับรูถึงประโยชนสงผลเชิงบวกตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

Organizational Power

IT Assimilation

Mediated Power

Non-Mediated Power
Inter-Organizational Trust

Intention to Adopt BlockChainInter-Organizational
Relationships

Relational Mechanism

Organizational Pressure

Organizational Inertia

Perceived Benefit

H1a–

H1b+

H2a+

H2b–

H2c–

H3+

H7+

H6+

H5+

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับทําการวิจัย โดยรวบรวมขอคําถามที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในอดีต

จากนั้นจึงพัฒนาและนํามาประยุกตใหสอดคลองกับงานวิจัยนี้ โดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้แบงออกเปน 2 สวน ไดแก

สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทาน

ของอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งใชวิธีการวัดโดย Likert Scale 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ปานกลาง ไมเห็นดวย 

และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบล็อกเชนเปนเทคโนโลยีใหมและยังไมแพรหลายในประเทศไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงได

ระบุคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบล็อกเชนในแบบสอบถามฉบับจริง พรอมทั้งตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

ในกระบวนการหวงโซอุปทาน เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจมากย่ิงขึ้น โดยภาคผนวก 1 แสดงรายละเอียดคําถาม

และชื่อตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมถึงที่มาของคําถามในแตละปจจัย

สวนที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ การศึกษา ประเภทขององคกร ตําแหนง และ

พฤติกรรมการใชงานระบบสารสนเทศระหวางองคกร เปนตน

การศึกษานี้ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการจากบริษัทผูประกอบยานยนตและบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 คือ กลุมผูผลิต

ชิ้นสวนประเภทอุปกรณที่สงใหแกบริษัทผู ประกอบรถยนตโดยตรง ซึ่งกลุ มตัวอยางตองปฏิบัติงานอยูในสวนงานที่ตองมี

ปฏิสัมพันธระหวางองคกร และมีประสบการณในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร เชน ฝายขาย ฝายจัดซื้อ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายวิศวกรรม เปนตน การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใชวิธีการเก็บขอมูลผาน 2 ชองทาง

ไดแก การแจกแบบสอบถามโดยตรงใหแกกลุมตัวอยางในรูปแบบกระดาษและการเก็บขอมูลผานแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส 

โดยผูวิจัยจะใชวิธีสงผานทางที่อยูอีเมลของกลุมตัวอยาง ซึ่งไดมาจาก 3 ชองทางคือ (1) สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย

(2) สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย และ (3) กลุมอุตสาหกรรมยานยนต

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่ทํางาน

อยูในบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตรอยละ 76.9 และบริษัทผูประกอบรถยนตรอยละ 23.1 เม่ือจําแนกตามขนาดองคกรของ

ผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญทํางานอยูในองคกรที่มีจํานวนพนักงานมากกวา 500 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 60.1

รองลงมาคือ องคกรที่มีจํานวนพนักงาน 200–500 คน รอยละ 26.2 เมื่อพิจารณาตามประเภทหนวยงานของผู ตอบ

แบบสอบถามพบวา สวนใหญปฏิบัติงานอยูในฝายวิศวกรรมคิดเปนรอยละ 36.1 และฝายขายคิดเปนรอยละ 34.3 โดยหาก

แบงประเภทของผูตอบแบบสอบถามตามตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบพบวา มีผูตอบแบบสอบถามเปนระดับปฏิบัติการ คิดเปน

รอยละ 62.3 และระดับบริหารคิดเปนรอยละ 37.7 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1: ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

ลักษณะ จํานวน ร�อยละ

ประเภทองคกร บริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนต 247 76.9

บริษัทผูประกอบรถยนต 74 23.1

ขนาดองคกร มีจํานวนพนักงานมากกวา 500 คนขึ้นไป 193 60.1

มีจํานวนพนักงาน 200–500 คน 84 26.2

มีจํานวนพนักงานนอยกวา 200 คน 44 13.7

ประเภทหนวยงาน ฝายวิศวกรรม 116 36.1

ฝายขาย 110 34.3

อื่น ๆ  (ฝายการตลาด, ฝายบริหาร, ฝายบริการหลังการขาย เปนตน) 30 9.3

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 5.3

ฝายบริหารจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส 12 3.7

ฝายควบคุมการผลิต 9 2.8

ฝายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 8 2.5

ฝายจัดซื้อ 7 2.2

ฝายวิจัยและพัฒนา 6 1.9

ฝายวางแผนการผลิต 6 1.9

ตําแหนงหนาที่ ระดับปฏิบัติการ 200 62.3

ระดับบริหาร 121 37.7

ผลการวิเคราะห�
การวิเคราะหผลการวิจัยนี้ไดใชกระบวนการทางสถิติ ไดแก สถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะหการแจกแจงความถ่ีของ

ขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง การทดสอบขอสมมติทางสถิติที่ประกอบดวย การทดสอบการกระจายตัว

ของขอมูลในลักษณะปกติ การวิเคราะหสหสัมพันธ เพื่อสอบทานความสัมพันธระหวางตัวแปร เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียพบวา 

ตัวแปรเกี่ยวกับความพรอมในการใชงานระบบแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวางองคกร (P2Q2OGI2) ของผูตอบ

แบบสอบถามมีคาเฉล่ียสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.370 รองลงมาคือ ตัวแปรเก่ียวกับความต้ังใจในการรักษาความสัมพันธ

กับบริษัทคูคาไปอยางตอเนื่อง (P2Q4IOR3) และตัวแปรความพยายามในการรักษาความสัมพันธกับบริษัทคูคา (P2Q4IOR4) 

โดยมีคาเฉลี่ยปจจัยเทากับ 4.340 สวนตัวแปรเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทคู คา เพื่อลดผลกําไร ในกรณีที่องคกร
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ของผูตอบแบบสอบถามไมสามารถนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลตามท่ีบริษัทคูคารองขอ (P2Q6MDP2) 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.300 ดังแสดงในตารางท่ี 2

อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้มีตัวแปรท่ีเก่ียวของเปนจํานวนมาก ดังน้ันผูวิจัยจึงใชวิธีการวิเคราะหปจจัย เพ่ือลดจํานวน

ตัวแปรและจัดกลุมตัวแปรใหอยู ปจจัยเดียวกัน โดยใชเกณฑในการพิจารณาจากการตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูล

ที่จะพิจารณาจากคา KMO ตองมากกวา 0.5 เมื่อทดสอบการกระจายตัวของขอมูลในลักษณะปกติพบวา ลักษณะของกราฟ

ในทุกตัวแปรมีการแจกแจงของขอมูลที่คอนขางสมมาตร จากผลการวิเคราะหพบวา คาสหสัมพันธของแตละตัวแปรมีคา

ไมเกิน 0.9 เมื่อพิจารณาคา KMO ในแตละปจจัย ดังแสดงในตารางท่ี 2 พบวา มีคาเทากับเกณฑที่เหมาะสมทําใหขอมูลนี้

สามารถนําไปวิเคราะหตอไปได โดยใชการวิเคราะหปจจัยดวยวิธี Principle Component Analysis และใชวิธีการหมุนแกน

แบบ Vaimax เพื่อจัดกลุมตัวแปร โดยใชหลักเกณฑในการพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบท่ีตองมีคามากกวา 0.5 ดังแสดง

ในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2: การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคานํ้าหนักองคประกอบของแตละตัวแปร

ป�จจัย ตัวแปร
ค�าน้ําหนัก
องค�ประกอบ

ค�าเฉล่ีย
ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

อํานาจสงผาน

(Cronbach’s Alpha = 0.882)

P2Q6MDP1 0.830 3.410 0.884

P2Q6MDP2 0.903 3.300 0.914

P2Q6MDP3 0.872 3.320 0.974

อํานาจที่ไมสงผาน

(Cronbach’s Alpha = 0.854)

P2Q7NMP1 0.783 3.700 0.772

P2Q7NMP2 0.875 3.870 0.817

P2Q7NMP3 0.875 3.870 0.754

กลไกของความสัมพันธ

(Cronbach’s Alpha = 0.765)

P2Q2RLM1 0.526 3.740 0.725

P2Q2RLM2 0.839 3.760 0.744

P2Q2RLM3 0.857 3.620 0.786

แรงกดดันระหวางองคกร

(Cronbach’s Alpha = 0.814)

P2Q2OGP1 0.763 3.480 0.763

P2Q2OGP2 0.861 3.420 0.754

P2Q2OGP3 0.754 3.470 0.733

ความเฉื่อยขององคกร

(Cronbach’s Alpha = 0.707)

P2Q2OGI1 0.729 3.990 0.771

P2Q2OGI2 0.859 4.370 0.713

P2Q2OGI3 0.685 3.890 0.775
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ตารางที่ 2: การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคานํ้าหนักองคประกอบของแตละตัวแปร (ตอ)

ป�จจัย ตัวแปร
ค�าน้ําหนัก
องค�ประกอบ

ค�าเฉล่ีย
ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

ความไววางใจระหวางองคกร

(Cronbach’s Alpha = 0.832)

P2Q3IOT1 0.862 3.970 0.682

P2Q3IOT2 0.896 4.000 0.625

P2Q3IOT3 0.769 4.070 0.661

ความสัมพันธระหวางองคกร

(Cronbach’s Alpha = 0.812)

P2Q4IOR1 0.812 4.310 0.657

P2Q4IOR2 0.494 3.740 0.761

P2Q4IOR3 0.909 4.340 0.688

P2Q4IOR4 0.812 4.340 0.721

การยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

(Cronbach’s Alpha = 0.939)

P2Q5IAB1 0.918 3.350 0.871

P2Q5IAB2 0.959 3.350 0.860

P2Q5IAB3 0.950 3.310 0.850

การรับรูถึงประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชน

(Cronbach’s Alpha = 0.876)

P2Q1PCB1 0.813 3.880 0.710

P2Q1PCB2 0.761 3.830 0.693

P2Q1PCB3 0.799 3.800 0.719

P2Q1PCB4 0.636 3.880 0.714

P2Q1PCB5 0.712 3.740 0.790

P2Q1PCB6 0.706 3.970 0.728

P2Q1PCB7 0.707 3.940 0.695

ตารางท่ี 2 แสดงคานํ้าหนักองคประกอบของปจจัยความสัมพันธระหวางองคกร โดยมีตัวแปร P2Q4IOR2

ที่มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.494 ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของงานวิจัยนี้ที่กําหนดไววาคานํ้าหนักองคประกอบ

ตองมีคามากกวา 0.5 ดังนั้นตัวแปรดังกลาวจึงถูกตัดออกโดยไมนํามาวิเคราะหในขั้นตอนตอไป งานวิจัยนี้ไดวิเคราะห

ความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.7 ดังรายละเอียด

ในตารางท่ี 2

เมื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา อํานาจที่ไมสงผานเปนปจจัยสําคัญที่ทําให

การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในอุตสาหกรรมยานยนตประสบความสําเร็จโดยผานความไววางใจระหวางองคกร

สวนอํานาจสงผานไมสงผลตอความไววางใจระหวางองคกรดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3
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ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการใช�เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในห�วงโซ�อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต�ไทย

ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยที่มีผลตอความไววางใจ

ป�จจัย
ค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยของป�จจัยท่ีมีผลต�อ

ความไว�วางใจ
Sig.

อํานาจสงผาน 0.020 0.690

อํานาจที่ไมสงผาน 0.474 0.000*

* P < 0.05

ในขณะเดียวกันความไววางใจระหวางองคกรและความเฉ่ือยขององคกรมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางองคกร โดยความไววางใจระหวางองคกรเปนปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางองคกรมากที่สุดคือ มีคาสัมประสิทธิ์

การถดถอยของตัวแปรอิสระเทากับ 0.429 สวนแรงกดดันระหวางองคกร กลไกของความสัมพันธ และการรับรูถึงประโยชน

ของเทคโนโลยีบล็อกเชนไมไดเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางองคกร ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4

ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยที่มีผลตอความสัมพันธระหวางองคกร

ป�จจัย
ค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยของป�จจัยท่ีมีผลต�อ

ความสัมพันธ�ระหว�างองค�กร
Sig.

แรงกดดันระหวางองคกร –0.034 0.518

กลไกของความสัมพันธ 0.037 0.463

ความเฉื่อยขององคกร –0.334 0.000*

การรับรูถึงประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชน 0.110 0.071

ความไววางใจระหวางองคกร 0.429 0.000*

* P < 0.05

การรับรูประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนและความไววางใจระหวางองคกรถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการยอมรับ

การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตไทย นอกจากน้ีผลการวิจัย

ยังพบวา ความสัมพันธระหวางองคกรสงผลเชิงลบตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต โดยการรับรู ถึงประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนเปนปจจัยที่สงผลมากที่สุดดังแสดง

รายละเอียดในตารางท่ี 5
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ตารางที่ 5: ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

ป�จจัย
ค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยของป�จจัยท่ีมีผลต�อ
การยอมรับการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีบล็อกเชน

Sig.

ความไววางใจระหวางองคกร 0.342 0.000*

ความสัมพันธระหวางองคกร –0.292 0.000*

การรับรูถึงประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชน 0.483 0.000*

* P < 0.05

อภิปรายผลการวิเคราะห�
จากผลการวิเคราะหปจจัยดังกลาวขางตนจึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวไดดังนี้

สมมติฐานที่ 1a อํานาจสงผานระหวางองคกรสงผลเชิงลบตอความไววางใจระหวางองคกร

สมมติฐานที่ 1b อํานาจที่ไมสงผานระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอความไววางใจระหวางองคกร

ที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 พบวา ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1a แตสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1b เม่ือพิจารณา

คาเฉลี่ยของปจจัยอํานาจสงผานระหวางองคกรอยูในชวง 3.30–3.41 เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอํานาจที่ไมสงผานระหวาง

องคกรท่ีอยูในชวง 3.70–3.87 ดังนั้นจึงกลาวไดวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยอํานาจท่ีไมสงผานระหวาง

องคกรมากกวาปจจัยอํานาจสงผานระหวางองคกร ในขณะท่ีผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1b กลาวคือ อํานาจท่ีไมสงผาน

ระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอความไววางใจระหวางองคกร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระเทากับ 0.474 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ Ke et al. (2009) ที่ระบุวา การใชอํานาจท่ีไมสงผานระหวางองคกรสามารถเพ่ิม

ความไววางใจระหวางองคกรได

สมมติฐานที่ 2a กลไกของความสัมพันธระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอความสัมพันธระหวางองคกร

สมมติฐานที่ 2b แรงกดดันระหวางองคกรสงผลเชิงลบ ตอความสัมพันธระหวางองคกร

สมมติฐานที่ 2c แรงเฉ่ือยขององคกรสงผลเชิงลบตอ ความสัมพันธระหวางองคกร

ที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 พบวา ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2a และ สมมติฐานท่ี 2b ในทางกลับกัน

ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 2c เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของปจจัยกลไกของความสัมพันธระหวางองคกรมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 

3.62–3.76 และ คาเฉล่ียของตัวแปรในปจจัยแรงกดดันระหวางองคกรมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 3.42–3.48 ซึ่งนอยกวาคาเฉลี่ย

ของตัวแปรในปจจัยแรงเฉ่ือยขององคกรท่ีมีคาเฉล่ียอยูในชวง 3.89–4.37 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

กับปจจัยแรงเฉื่อยขององคกรมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยแรงกดดันระหวางองคกรและปจจัยกลไกของความสัมพันธ

ในขณะท่ีผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2c กลาวคือ แรงเฉ่ือยขององคกรสงผลเชิงลบตอความสัมพันธระหวางองคกร

โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระเทากับ –0.334 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bala and Venkatesh (2007) 

ที่ระบุวา แรงเฉื่อยขององคกรมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกร โดยแรงเฉื่อยขององคกร

สงผลเชิงลบตอความสัมพันธระหวางองคกร กลาวคือ การที่องคกรไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลง
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ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการใช�เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในห�วงโซ�อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต�ไทย

กระบวนการทํางานหรือระบบภายขององคกรท่ีเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก เชน การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีภายในองคกร

หรือการเปล่ียนแปลงกฎขอบังคับตาง ๆ  รวมถึงแรงผลักดันจากผูบริหารระดับสูงขององคกรมีผลอยางย่ิงตอการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการแพรกระจายของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร

สมมติฐานที่ 3 การรับรูถึงประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนสงผลเชิงบวกตอความสัมพันธระหวางองคกร

ที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 พบวา ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของปจจัยการรับรูถึง

ประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนมีคาเฉล่ียอยูในชวง 3.74–3.97 เม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยแรงเฉ่ือยขององคกรมีคาเฉล่ีย

อยูในชวง 3.89–4.37 และคาเฉลี่ยของตัวแปรในปจจัยความไววางใจระหวางองคกรที่มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 3.97–4.07 ดังน้ัน

จึงกลาวไดวา ผู ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยแรงเฉ่ือยขององคกรและปจจัยความไววางใจระหวางองคกร

มากกวาปจจัยอํานาจสงผานระหวางองคกร

สมมติฐานที่ 4 ความไววางใจระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอความสัมพันธระหวางองคกร

ที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 พบวา ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน กลาวคือ ความไววางใจระหวางองคกรสงผล

เชิงบวกตอความสัมพันธระหวางองคกร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระเทากับ 0.429 ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Singh and Teng (2016) ที่ไดระบุวา บทบาทสําคัญและประสิทธิภาพของความไววางใจคือ การมีสวนรวม

ผลักดันความสัมพันธระหวางองคกรใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของ McKnight et al. (2017) ที่ไดศึกษา

เก่ียวกับการแยกแยะผลกระทบของคุณภาพขอมูลระหวางองคกร คุณภาพของระบบ และคุณภาพของผลการบริการดวย

ความไววางใจและความไมไววางใจ โดยผลการวิจัยพบวา ความไววางใจมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางองคกรอยางมี

นัยสําคัญ

สมมติฐานที่ 5 ความไววางใจระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

ที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 พบวา ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน กลาวคือ ความ ไววางใจระหวางองคกรสงผล

เชิงบวกตอความสัมพันธระหวางองคกร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระเทากับ 0.342 ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Zhao et al. (2016) ที่ระบุวา ความไววางใจ การแบงปนขอมูลระหวางองคกร และความเปนสวนตัว

เปนคุณลักษณะของเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยความไววางใจเปนปจจัยหลักสําคัญที่บล็อกเชนมีใหแกระบบการทําธุรกรรมตาง ๆ  

ทําใหผูใชสามารถแบงปนขอมูลระหวางกันได โดยไมตองกังวลในเร่ืองของความเปนสวนตัว

สมมติฐานที่ 6 ความสัมพันธระหวางองคกรสงผลเชิงบวกตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

ที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 พบวา ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน กลาวคือ ความสัมพันธระหวางองคกรสงผลตอ

การยอมรับการ ประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระเทากับ –0.292 กลาวคือ 

ความสัมพันธระหวางองคกรสงผลเชิงลบตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน

จึงมีความเชื่อมโยงกับสมมติฐานที่ 2c คือ แรงเฉื่อยขององคกรสงผลเชิงลบตอความสัมพันธระหวางองคกร โดยแรงเฉื่อย

ขององคกรมีรากฐานสําคัญมาจากทฤษฎีการซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนการแพรกระจายของการใชเทคโนโลยี

ไปสูกระบวนการตาง ๆ  ขององคกร โดยความสามารถในการซึมซับทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรนั้นขึ้นอยูกับการจัดซื้อ

จัดหาทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีขององคกร (De Mattos and 

Laurindo, 2017) นอกจากนี้ผู วิจัยไดศึกษางานวิจัยในอดีตที่เก่ียวของเพิ่มเติมพบวา แนวคิดการพัฒนาการสนับสนุน
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สูการเปลี่ยนแปลงไดระบุไวอยางสอดคลองกับผลการวิจัยวา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  เกิดขึ้น ผูริเร่ิมการเปลี่ยนแปลง

จะใหขอมูลแกอีกฝายท่ีทําใหรูสึกวาการเปล่ียนแปลงมีแตผลในเชิงบวก ในขณะที่ขอมูลบางสวนที่ไมกอใหเกิดผลดีอาจถูกเก็บไว

หรือนํามาบิดเบือน นอกจากน้ีผูริเร่ิมการเปล่ียนแปลงอาจใชวิธีการบีบบังคับ โดยเปนวิธีการท่ีทรงพลังและเกิดประสิทธิภาพ

อยางรวดเร็วอยางย่ิงในการพัฒนาการสนับสนุนสูการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากผูที่ไดรับ

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงเชื่อวา หากไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหไดรับการลงโทษหรือสูญเสียโอกาสบางอยาง

ที่มีคุณคาสําหรับตนเองไป (Promsri, 2007) นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของเพิ่มเติมพบวา

ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดการตอตานการเปล่ียนแปลงที่ระบุวา การเปล่ียนแปลงใด ๆ  ที่เกิดขึ้นในองคกรนั้นสวนใหญ

จะตองเผชิญกับการตอตานจากบุคลากรภายในองคกรที่เปนผูไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  จากงานวิจัยของ 

Gibson et al. (2006) ระบุวา สาเหตุหลักของการตอตานการเปลี่ยนแปลงมี 4 ประการ ประกอบดวย (1) การสูญเสีย

ในสิ่งที่ตนเองใหคุณคา (2) ความเขาใจผิดและขาดความไวเนื้อเชื่อใจ (3) การมีมุมมองของการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน

และ (4) การขาดความอดทนตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น กลาวคือ การท่ีองคกรไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานหรือระบบภายในขององคกรที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกจะมีผลอยางยิ่งตอการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการแพรกระจายของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร ดังนั้นในการออกแบบระบบ

โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับกระบวนการหวงโซอุปทานระหวางองคกรผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและผูผลิต

รถยนตจึงตองคํานึงถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ  รวมถึงประโยชนที่ทุกฝายจะไดรับอีกดวย ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Autry et al. (2010) ที่ระบุวา การยอมรับของเทคโนโลยีสารสนเทศจะเพิ่มข้ึนเม่ือองคกรพิจารณาวา

เทคโนโลยีนั้นสามารถนํามาซึ่งผลประโยชนที่สําคัญตอองคกร

สมมติฐานที่ 7 การรับรูถึงประโยชนสงผลเชิงบวกตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

ที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 พบวา ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน กลาวคือ การรับรูถึงประโยชนสงผลเชิงบวกตอ

การยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระเทากับ 0.483 ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Autry et al. (2010) ที่ระบุวา การยอมรับของเทคโนโลยีสารสนเทศจะเพิ่มข้ึนเม่ือองคกรพิจารณาวา

เทคโนโลยีนั้นสามารถนํามาซึ่งผลประโยชนที่สําคัญตอองคกร กลาวคือ การท่ีองคกรของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและผูประกอบ

ยานยนตรับรู วาเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถกอใหเกิดประโยชนตอองคกรของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตเอง รวมท้ังสามารถ

ชวยตอบสนองการทํางานของกระบวนการหวงโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูผลิตรถยนตโดยสวนใหญไมมี

ความไววางใจตอศูนยบริการและอูรถยนตบางแหงที่นําชิ้นสวนอะไหลรถยนตปลอมมาประกอบเขากับยานพาหนะของลูกคา 

ดังนั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีมีการเช่ือมตอกับเซ็นเซอรบนระบบอินเทอรเน็ตสรรพส่ิงรวมถึงบนอุปกรณสมารตโฟนจะชวยให

ศูนยบริการ ผูผลิตรถยนต และลูกคาสามารถติดตามท่ีมาของช้ินสวนอะไหล ซึ่งประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับ

กรณีนี้ จะชวยลดคาใชจายในการรับประกันชิ้นสวนอะไหลยานยนตไดอีกดวย (Matthew Jones, 2017)
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ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการใช�เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในห�วงโซ�อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต�ไทย

บทสรุปและข�อเสนอแนะ
เทคโนโลยีบล็อกเชนเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการใชเทคโนโลยีใหม ๆ  ในการจัดการกระบวนการหวงโซอุปทาน

ชวยในการปรับปรุงและแกไขปญหาดานความโปรงใส รวมทั้งตรวจสอบการทํางานระหวางกระบวนการตาง ๆ  ภายในหวงโซ

อุปทาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือที่จะพัฒนาและทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้เปน

งานวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ เมื่อนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยแสดง

ใหเห็นวาการรับรูประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนและความไววางใจระหวางองคกรถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการยอมรับ

การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตไทย โดยอํานาจท่ีไมสงผาน

เปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่มีสวนทําใหการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในอุตสาหกรรมยานยนตประสบความสําเร็จ โดยผาน

ความไววางใจระหวางองคกร ในขณะเดียวกันความไววางใจระหวางองคกรและความเฉื่อยขององคกรมีบทบาทสําคัญ

ในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกร ในขณะเดียวกันผลการวิจัยยังพบวา ความสัมพันธระหวางองคกรสงผลเชิงลบ

ตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต กลาวคือ หากองคกร

มีความสัมพันธอันดีตอกันจะสงผลใหไมเกิดการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน แตในทางกลับกันหากองคกร

ที่ไมมีความสัมพันธอันดีตอกันมากอน จะสงผลใหเกิดการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

สําหรับประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยนี้สามารถแบงออกเปน 2 ดานคือ ประโยชนเชิงทฤษฎีและประโยชนเชิงปฏิบัติ 

โดยประโยชนเชิงทฤษฎีคือ งานวิจัยนี้ไดมีการประยุกตทฤษฎีเก่ียวกับองคกร 3 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีอํานาจระหวางองคกร 

ทฤษฎีการซึมซับทางเทคโนโลยี และทฤษฎีความสัมพันธระหวางองคกร จากทฤษฎีดังกลาวไดมีการบูรณาการกับแนวคิด

ของการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทาน โดยมี 2 ปจจัยที่เพิ่มขึ้นมา ไดแก การรับรูประโยชน

ของเทคโนโลยีบล็อกเชนและการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนฯ ทําใหไดกรอบแนวคิดการวิจัยใหมที่เกิดจาก

การผนวกระหวางแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรและแนวคิดของการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทาน 

ที่สงผลตอการยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนตไทย โดยกรอบแนวคิดงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับผูที่ตองการ

ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหรือนําไปตอยอด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกระบวนการหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมยานยนตไทย สวนประโยชนเชิงปฏิบัติคือ งานวิจัยนี้สามารถชวยใหองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรม

ยานยนตในประเทศไทยนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ  มาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจของ

องคกร รวมท้ังชวยใหทราบถึงอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนของอุตสาหกรรม

ยานยนตไทย

อยางไรก็ตามยังมีขอจํากัดบางประการดานลักษณะประชากรของกลุ มตัวอยาง กลาวคือ งานวิจัยน้ีผู วิจัยไมได

แยกกลุมตัวอยางในการวิเคราะห เนื่องจากจํานวนกลุมตัวอยางจากบริษัทผูประกอบยานยนตมีสัดสวนนอยกวากลุมตัวอยาง

จากบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 หากกลุมตัวอยางมากขึ้นกวาเดิมแลวแยกวิเคราะหอาจจะไดผลการวิจัยในอีก

มุมมองหนึ่งที่แตกตางจากเดิมได นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้เปนการวิเคราะหในมุมมองโดยรวมของทั้งผู บริหารและพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ เนื่องจากจํานวนกลุมตัวอยางระดับผูบริหารมีจํานวนนอยกวาระดับปฏิบัติการ หากวิเคราะหผลการวิจัย

โดยเฉพาะเจาะจงไปท่ีผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจได อาจทําใหไดผลการวิจัยที่แตกตางจากเดิมเชนเดียวกัน

งานวิจัยนี้ ศึกษาแนวโนมการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในมุมมองดานองคกรเพียงอยางเดียว ดังน้ัน

งานวิจัยในอนาคตสามารถขยายขอบเขต โดยศึกษาการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับอุตสาหกรรม

ยานยนตไทยในมุมมองของผูบริโภค ซึ่งเปนผู ที่เกี่ยวของโดยตรงกับผลิตภัณฑ ซึ่งการรับรู ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑตั้งแต

กระบวนการจัดหาวัตถุดิบจนกระท่ังประกอบเปนรถยนต เพื่อสงถึงมือผูบริโภคจึงลวนมีความสําคัญกับผูบริโภคอยางยิ่ง
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ภาคผนวก 1

ตัวแปร คําถาม อ�างอิง

P2Q6MDP1 บริษัทของทานจะไมไดรับการตอบสนองท่ีดีจากบริษัทคูคา

หากบริษัทของทานไมสามารถนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช

เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกรตามท่ีบริษัทคูคารองขอ

ปรับปรุงจาก (Ke et al., 2009) 

ซึ่งเปนการศึกษาเก่ียวกับอํานาจ

สงผานและอํานาจที่ไมสงผาน

มีผลตอการยอมรับระบบจัดการ

หวงโซอุปทานอิเล็กทรอนิกส

อยางไร โดยเปนการศึกษา

การยอมรับการใชงานระบบ

ระหวางองคกรเชนเดียวกับ

งานวิจัยน้ี

P2Q6MDP2 บริษัทคูคาจะดําเนินการบางอยาง เพื่อลดผลกําไรของบริษัททาน

หากบริษัทของทานไมสามารถนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช

เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลตามที่บริษัทคูคารองขอ

P2Q6MDP3 บริษัทคูคาจะยกเลิกบริการบางอยางที่ไดรับจากบริษัททาน

หากบริษัทของทานไมสามารถนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช

เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกรตามท่ีบริษัทคูคารองขอ

P2Q7NMP1 บริษัทของทานสามารถทําในสิ่งที่บริษัทคูคาตองการ เนื่องจาก

ทานมีความรูสึกวา บริษัทคูคาของทานมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

ที่คลายคลึงกัน

P2Q7NMP2 บริษัทของทานมีความตองการท่ีจะดําเนินธุรกิจใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกันกับบริษัทคูคา

P2Q7NMP3 บริษัทของทานเชื่อมั่นในบริษัทคูคาวา มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ

อยางมาก

P2Q2RLM1 การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนระหวางองคกรเปนสิ่งสําคัญ

ในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทคูคาของทาน

ปรับปรุงจาก (Bala and 

Venkatesh, 2007) โดยเปน

การศึกษาการซึมซับกระบวนการ

ทางธุรกิจระหวางองคกร ผูวิจัย

ไดประยุกตคําถามมาจากกลไก

ทางทฤษฎี ตัวแปร และคํานิยาม

ที่เกี่ยวของในงานวิจัยดังกลาวนี้

ซึ่งมีความครอบคลุมถึง

องคประกอบท้ัง 3 สวนของ

ปจจัยการซึมซับทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ

P2Q2RLM2 บริษัทของทานมีการเช่ือมโยงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส

เพื่อใหสามารถใชขอมูลที่มีผลประโยชนรวมกันกับคูคาทางธุรกิจ

P2Q2RLM3 บริษัทของทานเนนการบูรณาการระบบสารสนเทศรวมกับบริษัทคูคา

P2Q2OGP1 บริษัทคูคาของทานทําใหเชื่อวา บริษัทของทานควรนําเทคโนโลยี

บล็อกเชนมาประยุกตใชในกระบวนการ Supply Chain

P2Q2OGP2 คูแขงรายสําคัญของบริษัททานมีแนวโนมสูงในการนําเทคโนโลยี

บล็อกเชนมาประยุกตใชในกระบวนการ Supply Chain

P2Q2OGP3 บริษัทคูคาของทานจะใหการสนับสนุน หากบริษัทของทานมุงม่ัน

ที่จะนําเทคโนโลยีบล็อกเชนเขามาประยุกตใชในกระบวนการ

Supply Chain
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ตัวแปร คําถาม อ�างอิง

P2Q2OGI1 บริษัทของทานเชื่อวา การนําเทคโนโลยีบล็อกเชนเขามาประยุกตใช

ในกระบวนการ Supply Chain จะประสบความสําเร็จได

ตองขึ้นอยูกับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงขององคกร

ปรับปรุงจาก (Bala and 

Venkatesh, 2007) โดยเปน

การศึกษาการซึมซับกระบวนการ

ทางธุรกิจระหวางองคกร ผูวิจัย

ไดประยุกตคําถามมาจากกลไก

ทางทฤษฎี ตัวแปร และคํานิยาม

ที่เกี่ยวของในงานวิจัยดังกลาวนี้

ซึ่งมีความครอบคลุมถึง

องคประกอบท้ัง 3 สวนของ

ปจจัยการซึมซับทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ

P2Q2OGI2 บริษัทของทานมีการใชงานระบบแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ระหวางองคกรรวมถึงการสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน

internet, intranet, e-mail

P2Q2OGI3 บริษัทของทานมีความพรอมดานระบบ IT ที่ดี หากอุตสาหกรรม

ยานยนตจําเปนตองนําเทคโนโลยีบล็อกเชนเขามาใช

P2Q3IOT1 บริษัทของทานมีความไววางใจคูคาทางธุรกิจ ปรับปรุงจาก (Zaheer et al., 

1998) ที่มีการศึกษาจาก

กลุมตัวอยางที่คลายคลึงกับ

งานวิจัยน้ี โดยเปนการศึกษา

จากผูผลิตอุปกรณไฟฟาและ

ผูผลิตช้ินสวนของอุปกรณไฟฟา

P2Q3IOT2 บริษัทของทานมีความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทคูคา

P2Q3IOT3 หากจําเปนตองใหความชวยเหลือคูคาทางธุรกิจ บริษัทของทาน

จะใหการชวยเหลืออยางดีที่สุด

P2Q4IOR1 การเจรจาตอรองเปนสิ่งที่จําเปน เพื่อใหไดเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการ

ดําเนินธุรกิจกับคูคารายสําคัญ

ปรับปรุงจาก (Chae et al., 2017) 

ที่ศึกษาเก่ียวกับอํานาจและ

ความสัมพันธระหวางฝายจัดซ้ือ

ขององคกรและผูผลิต สําหรับ

องคกรผูประกอบยานยนตนั้น

ฝายจัดซ้ือขององคกรเปน

หนวยงานแรกท่ีมีปฏิสัมพันธ

กับผูผลิตช้ินสวนยานยนต

P2Q4IOR2 บริษัทของทานกับบริษัทคูคามีความยืดหยุนในการเปล่ียนแปลง

ขอตกลงท่ีเคยดําเนินการไว

P2Q4IOR3 บริษัทของทานมีความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธกับบริษัทคูคา

ไปอยางตอเนื่อง

P2Q4IOR4 บริษัทของทานมีความพยายามอยางมากในการท่ีจะรักษาความสัมพันธ

กับบริษัทคูคา

P2Q5IAB1 บริษัทของทานมีการศึกษาความเปนไปได ในการนําเทคโนโลยี

บล็อกเชนเขามาใช เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกร

ปรับปรุงจาก (Liu et al., 2015) 

ที่ศึกษาเก่ียวกับความไววางใจ

ในการยอมรับระบบการจัดการ

หวงโซอุปทานอิเล็กทรอนิกส

ในประเทศจีน โดยศึกษาถึง

ความสัมพันธระหวางปจจัยของ

อํานาจสงผานและไมสงผานมีผลตอ

ความไววางใจ รวมทั้งความสัมพันธ

ระหวางปจจัยของความไววางใจ

ตอการยอมรับเทคโนโลยี

P2Q5IAB2 บริษัทของทานมีแนวโนมท่ีจะใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกร

P2Q5IAB3 บริษัทของทานมีความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกร
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ตัวแปร คําถาม อ�างอิง

P2Q1PCB1 การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการ Supply Chain 

ของอุตสาหกรรมยานยนตจะชวยใหบริษัทของทานสามารถ

สรางโอกาสทางธุรกิจได

ปรับปรุงจาก (Sin Tan et al., 

2009) โดยเปนการศึกษาเก่ียวกับ

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารอินเทอรเน็ต

โดยเนนไปที่การศึกษาถึงลักษณะ

เฉพาะดานนวัตกรรม ประโยชน

และอุปสรรคที่มีผลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทางอินเทอรเน็ต ซึ่งกลุมเปาหมาย

ที่งานวิจัยดังกลาวศึกษาคือ

องคกรธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยน้ีที่ตองการศึกษา

การยอมรับเทคโนโลยีในระดับ

องคกรเชนเดียวกัน

P2Q1PCB2 การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการ Supply Chain 

ของอุตสาหกรรมยานยนตจะชวยใหบริษัทของทานสามารถ

เขาถึงขอมูลความรูทางการตลาด

P2Q1PCB3 การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการ Supply Chain 

ของอุตสาหกรรมยานยนตจะชวยใหบริษัทของทานสามารถ

แขงขันกับคูแขงอื่น ๆ  ในอุตสาหกรรมเดียวกันได

P2Q1PCB4 การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการ Supply Chain 

ของอุตสาหกรรมยานยนตจะชวยใหบริษัทของทานสามารถ

สรางความสัมพันธกับคูคาอยางใกลชิด

P2Q1PCB5 การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการ Supply Chain 

ของอุตสาหกรรมยานยนตจะชวยใหบริษัทของทานสามารถ

ลดตนทุนทางธุรกิจได

P2Q1PCB6 การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการ Supply Chain 

ของอุตสาหกรรมยานยนตจะชวยใหบริษัทของทานสามารถ

สื่อสารทางธุรกิจกับคูคาไดอยางรวดเร็ว

P2Q1PCB7 การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการ Supply Chain 

ของอุตสาหกรรมยานยนตจะชวยใหบริษัทของทานสามารถ

อํานวยความสะดวกในการทํางานใหแกบริษัทคูคาของทาน


