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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เสนอการพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในรูปแบบจินต
ทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม โดยผู้ใช้ระบบจะสามารถเข้าถึง ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของ
เครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ ผ่านทางรูปแบบจินตทัศน์ และระบบการสื่อสารด้วยสัญญาณภาพ และเสียง
แบบเรียลไทม์บนเทคโนโลยีความจริงผสม เพ่ือลดระยะเวลาที่ใช้ในการการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติภายในสายการผลิต โดยได้น าหลักการของ ADDIE model มาเป็นหลักการในการ
ท าวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ปัญหาของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน พบว่าในสายการผลิตขาด
ระบบการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และระบบสื่อสารระหว่างทีมซ่อมบ ารุงเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ
ที่รวบรวมอยู่ในที่เดียว ผู้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบการท างานของระบบ และพัฒนาให้สามารถท างานได้จริง 
โดยได้ท าการเก็บข้อมูลจากเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ พร้อมทั้งได้ท าการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
ระบบจะสามารถท าการดึงค่าการท างานของเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ และน ามาแสดงบนเทคโนโลยี
ความเป็นจริงผสม พร้อมกับระบบสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานด้วยสัญญาณภาพ และเสียงผ่านอุปกรณ์แว่นโฮ
โลเลนส์ ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการซ่อมบ ารุงพบว่าการพัฒนา
ระบบ ดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการซ่อมบ ารุงได้ 48.97% และผลการประเมินความเหมาะสม
ของกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 แปรผลได้ในระดับดี สรุปได้ว่าการ
พัฒนาระบบ สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติใน
สายการผลิตได้จริง 
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ค าส าคัญ: จินตทัศน์  เครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ  เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม 
 

ABSTRACT 

 This research aims to develop a data visualization dashboard for automation lines 
development by the mixed reality technology that can decrease the time for the maintenance 
process in a production line. This research followed the ADDIE model. It started with a series 
of questions to understand and analyze the problems of the current situation. The problem 
now was the production line lacks a display unit that gathers all information data and 
communication system between maintenance teams in a single place. The focus of this work 
was to develop a system that collects all the data from different systems, processes and then 
displays them in an informative manner. The system must retrieve the data of the automatic 
HDD assembly machine and display it using mixed reality technology with the communication 
system between users with video signals and sound through holographic equipment. The 
results of the research showed that the analysis of the maintenance process flow chart showed 
a data visualization dashboard for automation lines development by the mixed reality 
technology can reduce the maintenance time for 48.97% and the expert evaluation for 
conceptual framework was at 4.63, the effect was good. It can be concluded that the data 
visualization dashboard for automation lines development by mixed reality technology. It can 
reduce the time for the maintenance process in a production line. 
 
KEYWORDS: Visualization, Automatic hard disk assembly, Mixed reality technology 

 

บทน า 
 อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ในประเทศ
ไทย เป็นฐานการผลิตที่ส าคัญ และถือเป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่ของโลก โดยมูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์ส าหรับ
ตลาดองค์กร (Enterprise HDD) ของไทยในปี 2563 
สามารถขยายตั วอยู่ ที่  4.75 พันล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ  หรือร้อยละ 16.7 จากปี 2562 (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2021) 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ ได้
มีการน าเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติมาใช้ ใน
สายการผลิต และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตให้เกิด
กระบวนการผลิตที่ ชาญฉลาดมากขึ้น  (Keliang 
Zhou, Taigang Liu, Lifeng Zhou, 2015) การน า

เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ อุ ตสาหกรรมการผลิ ตฮาร์ ดดิ สก์ ให้
ความส าคัญ  
 จากการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมการผลิต
ฮาร์ดดิสก์พบปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยี
เข้ามารองรับ ท าให้วิศวกร และทีมซ่อมบ ารุงต้อง
ตรวจหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องประกอบ
ฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในสายการผลิตด้วยตนเอง ท าให้
การซ่อมบ ารุงต้องใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลของ
เครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ และใช้เวลาในการ
ประสานงานระหว่างวิศวกร และทีมซ่อมบ ารุง ส่งผล
ให้เกิดความความเสียหายในเรื่องระยะเวลาในการ
ซ่อมบ ารุง และต้นทุน 
 จากปัญหาดังกล่าว ทางผู้วิจัยได้เห็นถึง
ความส าคัญในการลดระยะเวลาในการซ่อมบ ารุง
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เครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ โดยใช้หลักการ
ข อ ง  ADDIE model (Analysis, Design, 
Development, Implementation, and 
Evaluation) เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (Hüseyin Uzunboylu & 
Emine Koşucu, 2017) โดย ADDIE Model เป็นหลัก
กระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่
สามารถน ามาใช้ผ่านกระบวนการวางแผน และ
ด าเนินการ โดยแบ่งกรอบการท างานเป็น 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ การวิเคราะห์, การออกแบบ, การพัฒนา, การ
ด าเนินการ และการประเมินผล (Christine Peterson, 
2003) ในการศึกษาระบบการท างานเครื่องประกอบ
ฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ และสาเหตุที่มีผลต่อระยะเวลาใน
การซ่อมบ ารุง และน าเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม 
หรื อ  Mixed Reality Technology (MR) ซึ่ ง เป็ น
เทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานสามารถตอบโต้กับสภาพแวดล้อม
ที่ผสมผสานระหว่างโลกความเป็นจริง และโลกเสมือน
ผ่านอุปกรณ์แสดงผลโดยเฉพาะ เช่น แว่นโฮโลเลนส์ 
(HoloLens) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาในรูปแบบของ 
HMDs (Head Mounted Displays) โดยมีจุดประสงค์
ในการเพ่ิมขีดจ ากัดของอุปกรณ์ ท าให้ผู้ใช้งานไม่
จ าเป็นต้องใช้มือในการใช้งานอุปกรณ์ (Gabriel 
Evans, Jack Miller, Mariangely Iglesias Pena, 
Anastacia MacAllister, Eliot Winer, 2017) ท า ให้
เทคโนโลยีความเป็นจริงผสมสามารถใช้ส าหรับการ
แสดงข้อมูล และการท างานร่วมกันระยะไกล (Max 
Jurascheka, Lennart Bütha, Gerrit Posselta, & 
Christoph Herrmann, 2018) ร่วมกับการแสดงผล
ข้อมูลในรูปแบบจินตทัศน์ หรือการแสดงผลข้อมูล
ด้วยภาพในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถ
ในการรับรู้และการตอบสนองของผู้ เรียนรู้ (Lewis 
Richard Gill, 2013) มาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือลดระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัต ิ
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลผลลัพธ์
การท างานของเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ
แบบจินตทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม
ส าหรับวิศวกร และทีมซ่อมบ ารุง 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการสื่อสารแบบเรียลไทม์
ด้วยสัญญาณภาพ และเสียงร่วมกับเทคโนโลยีความ
เป็นจริงผสมระหว่างวิศวกร และทีมซ่อมบ ารุงเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ 

3. เพ่ือลดระยะเวลาที่ใช้ในการในกระบวนการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ 

4. เพ่ือลดระยะเวลาที่ใช้ในการหยุดท างานของ
เครื่ องประกอบฮาร์ดดิสก์ อัตโนมัติที่ เกิ ดจาก
กระบวนการซ่อมบ ารุง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ระบบการตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ์การ
ท างานของเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติแบบ
เรียลไทม์ส าหรับกระบวนการซ่อมบ ารุงบนเทคโนโลยี
ความเป็นจริงผสม 

2. การวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
ส าหรับการด าเนินการหน้าเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์
อัตโนมัติ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการโต้ตอบ
เพ่ือปรับปรุงการซ่อมบ ารุงเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์
อัตโนมัติ 

4. ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ระยะเวลาในการ
ซ่อมบ ารุง และระยะที่ใช้ในการหยุดการท างานเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติที่เกิดจากกระบวนการ
ซ่อมบ ารุง 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้มีวิธีการในการด าเนินการวิจัย ตาม
หลัก ADDIE model ดังภาพที่ 1 โดยมีขั้นตอนวิธีการ 
ดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษากระบวนการ 
และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต
ฮาร์ดดิสก์ โดยใช้เครื่องมือแผนภูมิกระบวน การไหล
ของกระบวนการซ่อมบ ารุง พบว่าขั้นตอนการซ่อม
บ ารุงในปัจจุบัน วิศวกร และทีมซ่อมบ ารุงต้อง
ตรวจหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องประกอบ
ฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในสายการผลิตด้วยตนเอง โดยไม่
มีเทคโนโลยีเข้ามารองรับ ส่งผลให้กระบวนการซ่อม
บ ารุ งต้องใช้ เวลาในการเข้าถึงข้อมูล และการ
ประสานงานระหว่างวิศวกร และทีมซ่อมบ ารุง 
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2. การศึกษา และวิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาของระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในสายการผลิต โดยน า
เทคโนโลยีความเป็นจริงผสมมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน

การแก้ไขปัญหา โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบจินต
ทัศน์โดยมุ่งเน้นในการรับรู้ และการตอบสนองของ
ผู้ใช้งาน โดยเทคโนโลยีความเป็นจริงผสมสามารถ
รองรับการแสดงผลในรูปแบบจินตทัศน์ได้ 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการวิจัยตามหลัก ADDIE model 
 

3. การออกแบบกรอบแนวคิดงานวิ จั ย  
ดังภาพที่ 2 ปัจจุบันเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์
อัตโนมัติจะส่งข้อมูลการท างานของเครื่องไป
รวบรวม  จั ด เ รี ย ง  แล ะบั นทึ ก ไ ว้ บนร ะบบ
ประมวลผลแบบโอเพนซอร์ส  ระบบการแสดงผล
ข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในรูปแบบ
จินตทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสมจะ
ท าการดึ งข้อมูลมาบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายแบบเรียลไทม์ เมื่อผู้ใช้งานสวมใส่แว่นโฮ
โลเลนส์ และเปิดใช้งานระบบ ระบบจะท าการดึง
ค่าข้อมูลปัจจุบันที่อยู่บนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมา

แสดงผลบนแว่นโฮโลเลนส์ในรูปแบบ 3 มิติ และ 
ตอบสนองต่อการตอบโต้ของผู้ใช้งาน โดยอาศัย
การเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ผ่ านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

4. กรอบแนวคิดงานวิจัยถูกประเมินด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ผู้ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ
ดังนี้ เป็นผู้มีประสบการณ์การในด้านเทคโนโลยีไม่
น้อยกว่ า  5 ปี  และส า เร็ จการศึกษา ในด้ าน
เทคโนโลยีระดับปริญญาโทขึ้นไป ทั้งหมด 3 ท่าน 
โดยประเด็นค าถาม มีดังนี้ 1) ด้านความเหมาะสม
ของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 2) ด้านความเหมาะสมของ
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ระบบ 3) ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ 
และ 4) ความเหมาะสมในการน าไปใช้จริง พร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะ  ต่างๆ จากผู้ เชี่ ยวชาญ เ พ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของต้นแบบการพัฒนา 
และวิเคราะห์ผลการประเมินตาม Likert scale ซึ่ง
เป็นมาตรวัดที่ใช้ส าหรับแบบสอบถามปลายปิด 
โดยวัดจากระดับความพอใจหรือเห็นด้วย 5 ระดับ 

ตั้งแต่เห็นด้วยที่สุด จนถึงไม่เห็นด้วยที่สุด แล้วน า
ผลการสอบถามทั้งหมดมาแปลผลหาค่าเฉลี่ย 
(Dane Bertram, 2007)  โดยจากผลการประเมิน 
ดั ง ตา ร างที่  1 พบว่ าผลรวม เฉลี่ ย อยู่ ที่  4.6 
เปรียบเทียบตาม Likert scale พบว่าอยู่ระหว่าง 
4.5 ถึง 5 เป็นระดับความเหมาะสมสูงสุดของกรอบ
แนวคิดงานวิจัย 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติใน
รูปแบบจินตทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม 
ที่มา : Western Digital Storage Technologies Co., Ltd (2564) 

5. การออกแบบระบบ และพัฒนาต้นแบบ ดัง
ภาพที ่3 อ้างอิงจากกรอบแนวคิดงานวิจัย 

a. ระบบจะเริ่มต้นด้วยการดึงข้อมูล
ผลลัพธ์การท างานของเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์
อัตโนมัติ ประกอบไปด้วย สถานะการท างาน (Run 
mode), เลขประจ าเครื่อง (Line ID), เวลาการผลิต
ชิ้นงานภายในหนึ่งรอบกระบวนการ (Cycle  time), 
รอบเวลาของเครื่อง (Machine time), จ านวนชิ้นงาน
ที่สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ (Pass / Fail) และ อัตรา
ผลผลิ ตที่ ดี  (Yield) แบบเรี ยลไทม์ จากระบบ
ประมวลผลแบบโอเพนซอร์ส หรื อ ELK stack 
(Abdelkader Lahmadi, Frédéric Beck, 2015) จะ
ถูกดึงผ่านโค้ดค าสั่งการท างานแบบอัตโนมัติที่ท างาน
อยู่ บนคอมพิวเตอร์ แม่ข่ าย ร่ วมกับเครื่ องมือ 
Elasticdump (Alexander Nnakwue, 2020) เ พ่ื อ

ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลบน ELK stack และน ามา
บันทึกด้วยรูปแบบ JSON ลงบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

b. การพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงผสม จะถูกพัฒนาบนโปรแกรม Unity 
ด้วยภาษา C# และ C++ ที่รองรับการพัฒนาข้าม
แพลตฟอร์ม  และเพ่ือการรองรับการแสดงผลบน
แว่นโฮโลเลนส์ซึ่งถูกพัฒนาด้วยบริษัทไมโครซอฟท์ 
(Microsoft) ท า ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า ต้ อ ง อ า ศั ย
ระบบปฏิบัติการ Windows10 ควบคู่กับชุดพัฒนา
ซอฟต์แวร์ หรือ SDK และ Mixed Reality Tool Kit  

c. การออกแบบหน้าผู้ใช้งาน (User 
Interface) จะถูกออกแบบตามหลักค าแนะน าจากทีม
นั กวิ จั ย  และพัฒนาอุปกรณ์ โฮโล เลนส์ จาก
ไมโครซอฟท์ (Microsoft, 2018) เพ่ือรองรับการใช้
งานของผู้ใช้งานให้ตรงกับความสามารถของอุปกรณ์
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการในการใช้งาน โดยการ

Connecting Connecting Connecting 
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ออกแบบจะใช้มุมมองที่เกิดจากจอ แสดงผลแบบสวม
ศีรษะ และการแสดงผลด้วยกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ 
บนสภาพแวดล้อมจริง ดังภาพที่ 4 และ 5 

d. การดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายมาแสดงผลบนแว่นโฮโลเลนส์แบบเรียลไทม์ 
จะถูกส่งผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ หรือ 
Application Programming Interface (API) 

e. การสื่อสารด้วยสัญญาณภาพและ
เสียงระยะไกลแบบเรียลไทม์ จะพัฒนาในรูปแบบการ
เรี ยกใช้  ฟั งก์ ชั นของแอพพลิ เคชั่ น  Remote 
Assistance ในรูปแบบ In-App หรือ การเรียกใช้งาน
ฟังก์ชันแอพพลิ เคชั่นบนแอพพลิ เคชั่น คือการ
เรียกใช้งานฟังก์ชันของแอพพลิเคชั่นอ่ืนโดยไม่ต้อง
ออกจากระบบ เพ่ือสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ ให้
สามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

f. การท างานแบบเรียลไทม์จะอาศัย
การเชื่อมต่อผ่าน อินทราเน็ต (Intranet) หรือระบบ

เครือข่ายภายในองค์กร เพ่ือสนับสนุนฟังก์ชันการ
รับส่งข้อมูลแบบไร้สายระยะไกล โดยไม่เกิดรั่วไหล
ของข้อมูล 

g. ฟังก์ชันงานของระบบจะถูกรวบ
รวบอยู่บนโปรแกรม Unity   และถ่ายทอดออกจาก
ระบบเพ่ือติดตั้งส าหรับการใช้งานบนอุปกรณ์แว่นโฮ
โลเลนส์ ผ่านโปรแกรม Visual Studio ท าหน้าที่เป็น 
โปรแกรมจ าลองเพ่ือทดสอบการใช้งาน และส่งผ่าน
โปรแกรม Holographic Remoting ที่ต้องติดตั้งบน
อุปกรณ์แว่นโฮโลเลนส์ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับ
การพัฒนา เพ่ือเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลส าหรับการ
ติดตั้งระบบ 

h. เมื่อติดตั้งระบบลงบนอุปกรณ์แว่น
โฮโลเลนส์ ส าหรับทดสอบต้นแบบงานวิจัย โดยติดตั้ง
บริ เวณการท างานของทีมซ่อมบ ารุงของเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในสายการผลิต และ
บริเวณห้องท างานของทีมวิศวกร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ภาพรวมการพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในรูปแบบจินตทัศน์
ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม 
ที่มา : Western Digital Storage Technologies Co., Ltd (2564) 
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ภาพที่ 4 การออกแบบหน้าผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 5 การออกแบบหน้าผู้ใช้งาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ผลการท างานของระบบโดย
การใช้อุปกรณ์แผนภูมิกระบวนการไหล (Process 
Flow) โ ดย เป็ น เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการบั นทึ ก
รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต โดยใช้
สัญลักษณ์มาตรฐาน ในการบันทึกเพ่ือให้สามารถ
มองเห็นกระบวนการได้อย่างชัดเจน (Kulaya 

Sriyom, Pichet Chantawee, Suwatchanee 
Petcharat, 2018) เข้ามาวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของกระบวนการซ่อมบ ารุงก่อน และหลังการใช้
ระบบโดยมีการรวบรวมขั้นตอนซ่อมบ ารุงก่อน 
และหลัง ลงบนแผนภูมิกระบวนการไหล ดังภาพที่ 
6 และ 7 และวิเคราะห์ผลลัพธ์การท างานของ
ต้นแบบระบบ 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการซ่อมบ ารุงปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพที่ 7 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการซ่อมบ ารุงหลังมีการน าต้นแบบงานวิจัยมาทดสอบใช้งาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหล
ของกระบวนการซ่อมบ ารุง ดังภาพที่ 8  พบว่าระบบ
การแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ
ในรูปแบบจินตทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริง
ผสม สามารถช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการซ่อม
บ ารุงเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ ได้ 23.99 
นาที  คิดเป็น 48.97% หรือลดระยะเวลาได้ร้อยละ 
48.97 ต่อการเกิดปัญหาหนึ่งครั้ง การลดเวลาในการ

ซ่อมบ ารุงนั้นได้มากจากการลดขั้นตอนที่ 6–15 ดัง
ภาพที่ 6 และ 7 ซึ่งใช้เวลารวม 23.99 นาที โดยการ
ทดแทนด้วยระบบการแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบ
ฮาร์ดดิสก์ อัตโนมัติ ในรูปแบบจินตทัศน์ร่วมกับ
เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม ดังภาพที่ 9  ซึ่งสามารถ
ลดขั้นตอนการเดินทางระหว่างอาคารท างานของทีม
วิศวกร และอาคารการผลิต และลดขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ก่ อน เข้ าบ ริ เ วณสายการผลิ ต  หรื อ 
Cleanroom  ได้ 100% 
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ภาพที่ 8 การสรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการไหลของกระบวนการซ่อมบ ารุง 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพการระบบการแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในรูปแบบจินตทัศน์ร่วมกับ
เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ระบบการแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบ
ฮาร์ดดิสก์ อัตโนมัติ ในรูปแบบจินตทัศน์ร่วมกับ
เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม พัฒนาเพ่ือแสดงผลบน
อุปกรณ์โฮโลเลนส์โดยเฉพาะ ในการน าไปใช้บน
อุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม หรือ 
Mixed Reality ประเภทอ่ืน ๆ ยังไม่สามารถรองรับ
ได้ ต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติมส าหรับการรองรับบน
อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 
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ผู้วิจัยต้องขอบขอบพระคุณ คณะอาจารย์ ทีมงาน 
และบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และมีส่วน

ร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในงานวิจัยนี้ เพ่ือให้งานวิจัย
นี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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