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การลดความผิดพลาดการเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเคร่ืองตามแผนบ้ารุงรักษา  
โดยใช้การแจ้งเตือนผ่านระบบ Line 

กรณีศึกษา : บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ้ากัด 
REDUCE OIL CHANGE ERRORS ACCORDING TO MAINTENANCE PLANS BY 

USING THE NOTIFICATION VIA THE LINE SYSTEM 
CASE STUDY :PPP GREEN COMPLEX CO., LTD. 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดปัญหาและป้องกันการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องที่ไม่ถูกต้องตามแผนงานใน
แต่ละสาขา 2) เพื่อน้า Application Line มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานซ่อมบ้ารุง 3) เพื่อบ้ารุงรักษารถบรรทุกน้้ามัน
ด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องที่ถูกต้องตามแผน ขอบเขตการวิจัยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการลดความผิดพลาดการเปลี่ยน
ถ่ายน้้ามันเครื่องตามแผนบ้ารุงรักษา โดยใช้การแจ้งเตือนผ่านระบบ Line กรณีศึกษา : บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 
จ้ากัด ที่มศีูนย์ซ่อมบ้ารุง 6 สาขา ประกอบด้วยสาขาหลัก 2 แห่ง คือ อ.หนองแค จ.สระบุรี และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี
สาขาใหม่ 4 สาขาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่วางแผน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกทดสอบการใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line จาก 1 ใน 4 ศูนย์ซ่อม
บ้ารุง คือ ศูนย์ซ่อมบ้ารุง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ผลเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการใช้งานการแจ้งเตือน
ผ่าน Line และข้อมูลหลังการใช้งานการแจ้งเตือนผ่าน Line จากการเก็บรวบรวมสัปดาห์ที่ 1 รถสิบล้อ มีอัตราเปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาดลดลงร้อยละ 4.24 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าใหเ้กิดความผิดพลาดมาจากพฤตกิรรมมนุษย์และการสื่อสารลดลง รถเทรล
เลอร์ มีอัตราเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดลดลงร้อยละ 8.58 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากพฤติกรรมมนุษย์และ
การสื่อสารลดลง  สัปดาห์ที่ 2 รถสิบล้อ มีอัตราเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดลดลงร้อยละ 18.33 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความ
ผิดพลาดมาจากพฤติกรรมมนุษย์และการสื่อสารลดลง รถเทรลเลอร์ มีอัตราเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดลดลงร้อยละ 8.58 ซึ่ง
มีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากพฤติกรรมมนุษย์และการสื่อสารลดลง สัปดาห์ที่ 3 รถสิบล้อ มีอัตราเปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาดลดลงร้อย 16.96 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากพฤติกรรมมนุษย์และการสื่อสารลดลง รถเทรล
เลอร์ มีอัตราเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดลดลงร้อยละ 17.15 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากพฤติกรรมมนุษย์
และการสื่อสารลดลง  จากการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการน้าทฤษฎีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งสามารถเห็นได้
ว่าสามารถใช้ได้จริง เพื่อลดความผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องให้น้อยที่สุดและป้องกันไม่ให้เกิดซ้้า ควรใช้ทฤษฎี
ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error)  ในการวิเคราะห์ เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ที่ท้า
มากกว่าหรือน้อยกว่าระดับที่สามารถยอมรับได้ของระบบ [2] และยังใช้แนวคิดเกี่ยวกับแอพพลิเคช่ันไลน์ ส้าหรับการ
สนทนาบนอุปกรณก์ารสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่นสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และแท็บเล็ต ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการ
พิมพ์ข้อความจากอุปกรณก์ารสือ่สารเครือ่งหนึ่งไปสู่อีกเครือ่งหนึ่ง [4] แต่ในความเป็นจริงเมื่อน้าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
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ควรมีการใช้รูปแบบการน้าค่าพยากรณ์ความต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคตมาร่วมการวิเคราะห์รวมถึงการน้ามาใช้เพื่อทบทวน
การสื่อสารระหว่างกันอย่างสม่้าเสมอเนื่องจากข้อมูลของปริมาณรถสิบล้อและรถเทรลเลอร์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน 
โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ได้แก่ ระยะทาง ปริมาณ ความหนาแน่น การจัดเก็บ การจัดการ ความ
รับผิดชอบ และการตลาด [1] จะท้าให้การน้าไปใช้ก่อเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
ค้าส้าคัญ: เจ้าหน้าท่ีวางแผน  เจ้าหน้าที่ซ่อมบ้ารุง  แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) 

Abstract 
 The purpose of this research is 1  (To reduce problems and prevent from incorrect oil changes 
according to the plan in each branch  2  (To apply the Line Application to the maintenance planning  3  (To 
maintain the tanker truck with the correct planned oil change .The scope of the research was to study the 
reduction of oil change failures according to the maintenance plan  .By using notification via Line system .
Case study  :PPP Green Complex Company Limited  .There are 6  maintenance centers, consisting of 2  main 
branches  :Nong Khae District, Saraburi Province and Sriracha District, Chonburi Province, with 4  new 
branches without planning staff .In which the researcher chose to test the use of notification via Line from 1 
of 4  maintenance centers  .is a maintenance center, Phayuha Khiri District, Nakhon Sawan Province  .The 
results showed that Comparison of data before using Line notification and information after using Line 
notification  .In the first week of collection, trucks had a 4 .24 percent decrease in error percentage, which 
was attributed to reduced human behavior and communication  .Missing was decreased by 8 .58 percent, 
which was attributed to reduced human behavior and communication  .Week 2, the error rate of trucks 
decreased by 18 .33 %, which was caused by a decrease in human behavior and communication  .8 .58 of 
which the cause of the error is from reduced human behavior and communication . Week 3, the error rate 
of trucks decreased by 16 .96 percent, which was caused by a decrease in human behavior and 
communication errors .17.15 The cause of the error is a decrease in human behavior and communication .
From this study, only the theory is applied to analyze the existing data that can be seen that it can be used 
in practice  .To minimize oil change errors and prevent recurrence  .Should use the theory of human error 
)Human Error (in the analysis .It is an error caused by human action that is more or less than an acceptable 
level of the system  [2  [and also uses the concept of an application line  .For conversations on various 
communication devices such as smartphones .Desktop computers and tablets Users can communicate by 
typing messages from one communication device to another [ .4  [But in reality, when applied in practice, a 
demand forecasting model should be used in The future joins the analysis  .It is also used to regularly 
review inter-communication as data of truck and trailer volumes may change from day to day  .The main 
factors affecting transport economics are distance, volume, density, storage, management, accountability 
and marketing [1[, which will make the most useful and efficient implementation. 

 

Keywords : planning staff, maintenance staff, Applications LINE 



  

 

103 

บทน้า 
 บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ้ากัด เกิดจากการร่วมธุรกิจของผู้ผลิตน้้ามันและน้้ามันปาร์ม 3 บริษัท 
ได้แก่ กลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จ้ากัด ท้า
หน้าที่หลักในการวิจัยพัฒนา สร้าง และจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น้้ามันและน้้ามันปาร์ม โดยการรวบรวมทุกอุตสาหกรรมใน
ห่วงโซ่ของน้้ามันปาล์มมารวมไว้ในที่เดียว ที่มีการขนส่งทั้งทางบก ทางน้้าและสามารถส่งออกน้้ามันไปยังต่างประเทศได้
อีกด้วย 
 การใช้งานเครื่องยนต์จ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องเพื่อการบ้ารุงรักษา เมื่อน้้ามันเครื่องถูกใช้งาน
ท้าให้เสื่อมคุณภาพลง จึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องตามระยะเวลาที่ก้าหนดเพื่อช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด
และยืดอายุการท้างานของเครื่องยนต์ โดยจากการส้ารวจการปฏิบัติงานของศูนย์ซ่อมบ้ารุงที่มีการปฏิบัติงานตาม
แผนงานการบ้ารุงรักษารถบรรทุกน้้ามัน ของบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ้ากัด พบว่า กระบวนการเปลี่ยนถ่ายน้้ามัน
จ้าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่วางแผนประจ้าการในแต่ละสาขาเพื่อแจ้งการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันไปยังพนักงานซ่อมบ้ารุงให้ท้าการ
เปลี่ยนถ่ายตามแผนงานของรถบรรทุกแต่ละคันที่เข้ามา แต่เนื่องจากปัญหาขาดแคลนพนักงาน ท้าให้มีเจ้าหน้าที่
วางแผนไม่เพียงพอกับจ้านวนสาขา โดยมีเจ้าหน้าที่วางแผนอยู่เพียง 2 สาขาหลัก คือ ศูนย์ซ่อมบ้ารุง อ.หนองแค จ.
สระบุรี และศูนย์ซ่อมบ้ารุง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากทั้งหมด 6 สาขา ซึ่งอีก 4 สาขาเป็นสาขาใหม่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่
วางแผนประจ้าการ โดยเจ้าหน้าที่ซ่อมบ้ารุงจ้าเป็นต้องท้าการติดต่อผ่านโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่วางแผนที่ศูนย์ซ่อม
บ้ารุงหลักท้ัง 2 แห่ง ในช่วงเวลาท้าการเพื่อสอบถามถึงชุดเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องของรถบรรทุกน้้ามันแต่ละคัน โดย
หากเป็นช่วงนอกเวลาท้าการ เจ้าหน้าที่ซ่อมบ้ารุงไม่มีทางทราบแน่ชัดว่า จ้าเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้้ามันรถบรรทุกน้้ามัน
แต่ละคันด้วยชุดเล็กหรือชุดใหญ่ ถึงแม้ว่าพนักงานขับรถจะมีใบแท็กที่แสดงข้อมูลการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง แต่ก็ไม่
สามารถทราบแน่ชัดว่า เป็นใบแท็กเก่าหรือใบแท็กล่าสุด ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง
ตามแผนการบ้ารุงรักษารถบรรทุกน้้ามัน 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทางผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จึงได้ท้าการศึกษาการใช้
การแจ้งเตือนผ่านระบบ Line ในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องของรถบรรทุกแต่ละคันไปยังเจ้าหน้าที่ซ่อม
บ้ารุงในช่วงนอกเวลาท้าการ โดยมีประเด็นปัญหาคือ ความผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องตามแผนบ้ารุงรักษา 
จึงน้ามาวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อลดความผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่าย
น้้ามันเครื่องให้น้อยที่สุดและป้องกันไม่ให้เกิดซ้้า ดังนั้น การวิจัยเรื่องการลดความผิดพลาดการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง
ตามแผนบ้ารุงรักษา โดยใช้การแจ้งเตือนผ่านระบบ Line ที่จัดท้าขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการเปลี่ยนถ่าย
น้้ามันเครื่องของรถบรรทุกน้้ามัน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อลดปัญหาและป้องกันการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องที่ไม่ถูกต้องตามแผนงานในแต่ละสาขา 
 2. เพื่อน้า Application Line มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานซ่อมบ้ารุง 
 3. เพื่อบ้ารุงรักษารถบรรทุกน้้ามันด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องที่ถูกต้องตามแผน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การลดความผิดพลาดการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องตามแผนบ้ารุงรักษา โดยใช้การแจ้งเตือน
ผ่านระบบ Line กรณีศึกษา : บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ้ากัด” ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าหนด วิธีด้าเนินการวิจัย ดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ได้ท้าการศึกษาภายในศูนย์ซ่อมบ้ารุงของ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ้ากัด 
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  
  1.1 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ้ารุง 5 คน เนื่องจากเป็นผู้ปฎิบัติงานประจ้าสาขานครสวรรค์ เป็นผู้ปฎิบัติงาน
ตามแผนงานจากเจ้าหน้าท่ีวางแผนงาน 
  1.2 เจ้าหน้าท่ีวางแผน 4 คน เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในการวางแผนงานโดยตรง 
  1.3 ผู้บังคับบัญชา 1 คน เนื่องจากเป็นผู้ประเมินผลการปฎิบัติงาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ท้าการศึกษาครั้งนี้ มาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ที่ได้จากบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ้ากัด ศูนย์ซ่อมบ้ารุงสาขา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนงานการบ้ารุงรักษารถบรรทุกน้้ามันและ
กระบวนการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องของรถบรรทุกน้้ามัน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์
เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการวางแผนและกระบวนการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องของรถบรรทุกน้้ามัน เพื่อน้ามาเป็นข้อมูลใน
การท้าการวิจัย โดยการท้าวิจัยได้ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องของรถบรรทุกน้้ามันตั้งแต่
การวางแผน การแจ้งพนักงานขับรถ การบ้ารุงรักษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องของรถบรรทุก
น้้ามัน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - เดือนมกราคม พ.ศ.2565 จากแผนงานการบ้ารุงรักษารถบรรทุกน้้ามัน และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องท้าให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. กระบวนการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง 
  การเปลี่ยนน้้ามันเครื่องของรถบรรทุกน้้ามันแต่ละแบบถูกจัดสรรให้เลือกชุดเปลี่ยนน้้ามันเครื่อง
ตามล้าดับ โดยมีตัวอักษรสัญลักษณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
   1.1. A ใช้กับรถสิบล้อ มี 3  ชุด ได้แก่  A   :ชุดเล็ก  , A 3    : ชุดกลาง , A 4    : ชุดใหญ่ โดยมีรูปแบบการ
เปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องตามล้าดับวนรอบดังน้ี A -> A 3 - > A -> A4 
   1.2 B ใช้กับรถลาก  /รถเทรลเลอร์ มี  2  ชุด ได้แก่  B   :ชุดเล็ก  , B 2    : ชุดใหญ่ โดยมีรูปแบบการ
เปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องตามล้าดับวนรอบดังนี้ B -> B -> B -> B25 .3 .1 .3 C ใช้กับรถลาก  /รถเทรลเลอร์ มี  2  ชุด 
ได้แก่ C  :ชุดเล็ก , C 1  : ชุดใหญ่ โดยมีรูปแบบการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องตามล้าดับวนรอบดังนี้ C -> C 1 - > C -> C1 

 A => FVM / FVZ ถ่ายน้้ามันเครื่อง/กรองเครื่อง/กรองดักน้้าทุก 30,000 กิโลเมตร 
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 A3 => FVM ถ่ายน้้ามันเครื่อง/เกียร์/เฟืองท้าย/กรองเครื่อง/กรองโซล่า/กรองดักน้้า 60,000 
กิโลเมตร 

 A4 => FVM ถ่ายน้้ามันเครื่อง/เกียร์/เฟืองท้าย/กรองเครื่อง/กรองโซล่า/กรองดักน้้า/กรองอากาศทุก 
120,000 กิโลเมตร 

 B => GXZ ถ่ายน้้ามันเครื่อง/กรองเครื่อง/กรองดักน้้าทุก ๆ 30,000 กิโลเมตร 

 B2 => ถ่ายน้้ามันเครื่อง/เกียร์/เฟืองท้าย/กรองเครื่อง/กรองโซล่า/กรองดักน้้า/กรองอากาศทุก 
120,000 กิโลเมตร 

 C => FM13 ถ่ายน้้ามันเครื่องทุก ๆ 60,000 กิโลเมตร 

 C1 => ถ่ายน้้ามันเครื่อง/เกียร์/เฟืองท้ายทุก ๆ 120,000 กิโลเมตร 
 2. ความพร้อมขององค์กร 
 เจ้าหน้าที่วางแผนการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องของรถบรรทุกน้้ามันประจ้าการเพียง 2  สาขาหลัก คือ ศูนย์  
ซ่อมบ้ารุง อ .หนองแค จ.สระบุรี และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากทั้งหมด 6 สาขา ซึ่งอีก 4  สาขาเป็นสาขาใหม่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่
วางแผนประจ้าการ โดยเจ้าหน้าที่ซ่อมบ้ารุงจ้าเป็นต ้องท้าการติดต่อผ่านโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่วางแผนที่ศูนย์ซ่อมบ้ารุง
หลักทั้ง 2 แห่ง ในช่วงเวลาท้าการเพื่อสอบถามถึงชุดเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องของรถบรรทุกน้้ามันแต่ละคัน โดยหากเป็นช่วง
นอกเวลาท้าการ เจ้าหน้าที่ซ่อมบ้ารุงไม่มีทางทราบแน่ชัดว่า จ้าเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้้ามันรถบรรทุกน้้ามันแต่ละคันด้วยชุด
เล็กหรือชุดใหญ่ ซึ่งอาจเกิดจากความขาดแคลนเจ้าหน้าที่วางแผน หรือจ้านวนงานกับจ้านวนเจ้าหน้าที่วางแผนอาจมี
เพียงพอต่อการท้างานในช่วงเวลาท้าการ หรือจ้านวนรถบรรทุกน้้ามันที่เข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องนอกเวลาท้าการอาจมี
จ้านวนน้อย 
 3. การแจ้งเตือนผ่านระบบ Line 
 แอปพลิเคชัน Line เป็นแอปพลิเคชันท่ีคนไทยเข้าถึงได้ง่าย และมีความปลอดภัยสูงด้วยการยืนยันตัวตน
ของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Line ยังมีคุณสมบัติหลายอย่างในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่า 
จะเป็นการติดต่องานและการแจ้งเตือนส้าหรับองค์กรที่ต้องการใช้ Line โดยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยในการท้างาน
ด้วยการแจ้งเตือนในรูปแบบตามความต้องการขององค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการท้างานสูงสุด 

 

สรุปผลการวิจัย 
 สามารถแสดงผลการวิจัยตามล้าดับได้ดังผลต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการใช้งานการแจ้งเตือนผ่าน Line 
 การเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องนอกเวลาท้าการแบบไม่มีการแจ้งเตือนผ่าน Line ในช่วง 3 สัปดาห์ พบว่า 
มีจ้านวนรถที่เข้ามาใช้บริการนอกเวลาท้าการรวม 115 คัน ซึ่งสัปดาห์ที่ 1 มีจ้านวนรถเข้ามาใช้บริการนอกเวลา 
ท้าการเป็นรถสิบล้อจ้านวน 25 คัน เกิดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดร้อยละ 16 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาด
มาจากพฤติกรรมมนุษย์และการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 0.04, 0.08 รถเทรลเลอร์จ้านวน 18 คัน เกิดเปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาดร้อยละ 22.22 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากการสื่อสาร ก้าลังคนและอุปกรณ์คิดเป็น
ร้อยละ 0.05, 0.11, 0.05 โดยสัปดาห์ที่ 2 มีจ้านวนรถเข้ามาใช้บริการนอกเวลาท้าการเป็นรถสิบล้อจ้านวน 21 คัน 
เกิดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดร้อยละ 28.86 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากพฤติกรรมมนุษย์  
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การสื่อสาร ก้าลังคนและอุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ 0.09, 0.09, 0.04 และ 0.04 รถเทรลเลอร์จ้านวน 20 คัน เกิด
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดร้อยละ 30 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากพฤติกรรมมนุษย์ การสื่อสาร และ
ก้าลังคน คิดเป็นร้อยละ 0.05, 0.10 และ 0.15 โดยในสัปดาห์ที่ 3 มีจ้านวนรถเข้ามาใช้บริการนอกเวลาท้าการเป็นรถสิบ
ล้อจ้านวน 16 คัน เกิดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดร้อยละ 31.25 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากพฤติกรรม
มนุษย์ การสื่อสาร ก้าลังคนและอุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ 0.06, 0.06, 0.06 และ 0.12 รถเทรลเลอร์จ้านวน 15 คัน เกิด
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดร้อยละ 26.67 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากการสื่อสารและก้าลังคน คิดเป็น
ร้อยละ 0.13 และ0.13 
 2. การใช้งานการแจ้งเตือนผ่าน Line 
 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ้ารุงพิมพ์หมายเลขรถส่งไปใน Line จากนั้นจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทชุด
น้้ามันเครื่องที่ต้องเปลี่ยนให้กับรถบรรทุกน้้ามันท่ีเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องตามแผนงานในช่วงเวลานอกท้าการ 
เพื่อลดความผิดพลาดของการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องในการบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

 
 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการใช้งานการแจ้งเตือนผ่าน Line 
 การเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องนอกเวลาท้าการแบบมีการแจ้งเตือนผ่าน Line ในช่วง 3 สัปดาห์ พบว่า 
มีจ้านวนรถที่เข้ามาใช้บริการนอกเวลาท้าการรวม 121 คัน ซึ่งสัปดาห์ที่ 1 มีจ้านวนรถเข้ามาใช้บริการนอกเวลาท้าการ
เป็นรถสิบล้อจ้านวน 17 คัน เกิดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดร้อยละ 11.76 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจาก
พฤติกรรมมนุษย์และการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 0.05, 0.05 รถเทรลเลอร์จ้านวน 22 คัน เกิดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
ร้อยละ 13.64 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากการสื่อสารและอุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ 0.04, 0.09 โดย
สัปดาห์ที่ 2 มีจ้านวนรถเข้ามาใช้บริการนอกเวลาท้าการเป็นรถสิบล้อจ้านวน 19 คัน เกิดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดร้อย
ละ 10.53 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากพฤติกรรมมนุษย์และอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 0.05,0.05 รถเทรล
เลอร์จ้านวน 14 คัน เกิดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดร้อยละ 7.14 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากก้าลังคน 
คิดเป็นร้อยละ 0.07 ซึ่งในสัปดาห์ที่ 3 มีจ้านวนรถเข้ามาใช้บริการนอกเวลาท้าการเป็นรถสิบล้อจ้านวน 28 คัน เกิด
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดร้อยละ 14.29 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดพลาดมาจากพฤติกรรมมนุษย์และก้าลังคน คิด
เป็นร้อยละ 0.13, 0.03 รถเทรลเลอร์จ้านวน 21 คัน เกิดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดร้อยละ 9.52 ซึ่งมีสาเหตุที่ท้าให้เกิด
ความผิดพลาดมาจากพฤติกรรมมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 0.09 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ความผิดพลาดของรถสิบล้อและรถเทรลเลอร์ทั ้งก่อนและหลังการใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line  

มาเปรียบเทียบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งส่วนของรถสิบล้อและรถเทรลเลอร์มีค่าเปอร์เซ็นความผิดพลาดลดลง 
โดยจากเดิมอยู่ในช่วง 16  ถึง  31 . 25  เปอร์เซ็นมีค่าลดลงเหลือ  7 . 14  ถึง  14 . 29  เปอร์เซ็น  โดยมีสาเหตุที่ท้า
ให้เกิดความผิดพลาดลดลงมากที่สุดคือ สาเหตุด้านการสื่อสาร ที่มีการแจ้งเตือนผ่าน Line เข้ามาช่วยลด
ความผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องที่ถูกต้องตามแผนได้จริง ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจ้าเป็นต้อง
อาศัยแนวทางแก้ไขอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line 

    

 
 

 สรุปได้ว่า การลดความผิดพลาดของการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องตามแผนก่อนใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line 
และหลังใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ช่วยให้การเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องเป็นไปตาม
แผน ซึ่งช่วยบ้ารุงรักษารถบรรทุกน้้ามันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการน้าทฤษฎีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งสามารถเห็นได้ว่า
สามารถใช้ได้จริง เพื่อลดความผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องให้น้อยที่สุดและป้องกันไม่ ให้เกิดซ้้า ควรใช้ 
ทฤษฎีความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) ในการวิเคราะห์ เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการกระท้าของ
มนุษย์ที่ท้ามากกว่าหรือน้อยกว่าระดับที่สามารถยอมรับได้ของระบบ [2] และยังใช้แนวคิดเกี่ยวกับแอพพลิเคช่ันไลน์ 
ส้าหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่นสมาร์ทโฟน (Smart Phone) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
(Desktop) และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์ข้อความจากอุปกรณ์การสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสู่อีก
เครื่องหนึ่ง [4] แต่ในความเป็นจริงเมื่อน้าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติควรมีการใช้รูปแบบการน้าค่าพยากรณ์ความ
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ต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคตมาร่วมการวิเคราะห์รวมถึงการน้ามาใช้เพื่อทบทวนการสื่อสารระหว่างกันอย่างสม่้าเสมอ
เนื่องจากข้อมูลของปริมาณรถสิบล้อและรถเทรลเลอร์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อ
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง ได้แก่ ระยะทาง ปริมาณ ความหนาแน่น การจัดเก็บ การจั ดการ ความรับผิดชอบ และ
การตลาดจะท้าให้การน้าไปใช้ก่อเกิดประโยชน์และมีถมากที่สุด 
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