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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เสนอการพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในรูปแบบจินต
ทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม โดยผู้ใช้ระบบจะสามารถเข้าถึง ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของ
เครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ ผ่านทางรูปแบบจินตทัศน์ และระบบการสื่อสารด้วยสัญญาณภาพ และเสียง
แบบเรี ยลไทม์บนเทคโนโลยีความจริงผสม เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการการซ่อมบารุงและปรับปรุงเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติภายในสายการผลิต โดยได้นาหลักการของ ADDIE model มาเป็นหลักการในการ
ทาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และนามาวิเคราะห์ปัญหาของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน พบว่าในสายการผลิตขาด
ระบบการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และระบบสื่อสารระหว่างทีมซ่อมบารุงเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ
ที่รวบรวมอยู่ในที่เดียว ผู้วิจัยจึงได้ทาการออกแบบการทางานของระบบ และพัฒนาให้สามารถทางานได้จริง
โดยได้ทาการเก็บข้อมูลจากเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ พร้อมทั้งได้ทาการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
ระบบจะสามารถทาการดึงค่าการทางานของเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ และนามาแสดงบนเทคโนโลยี
ความเป็นจริงผสม พร้ อมกับระบบสื่อสารระหว่างผู้ใช้ งานด้วยสัญญาณภาพ และเสียงผ่านอุปกรณ์แว่นโฮ
โลเลนส์ ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการซ่อมบารุงพบว่าการพัฒนา
ระบบ ดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการซ่อมบารุงได้ 48.97% และผลการประเมินความเหมาะสม
ของกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบโดยผู้เชี่ยวชาญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 แปรผลได้ในระดับดี สรุปได้ว่าการ
พัฒนาระบบ สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการการซ่อมบารุงและปรับปรุงเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติใน
สายการผลิตได้จริง
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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
บทนา
อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ในประเทศ
ไทย เป็นฐานการผลิตที่สาคัญ และถือเป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่ของโลก โดยมูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์สาหรับ
ตลาดองค์กร (Enterprise HDD) ของไทยในปี 2563
สามารถขยายตั ว อยู่ ที่ 4.75 พั น ล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐฯ หรื อร้ อยละ 16.7 จากปี 2562 (ศู นย์ วิ จั ย
กสิกรไทย, 2021)
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ ได้
มี ก ารน าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต อั ต โนมั ติ ม าใช้ ใ น
สายการผลิ ต และมี เป้ าหมายที่ จะพั ฒนาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ งเป็ นการปฏิวั ติอุตสาหกรรมที่
มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมในอนาคตให้ เกิ ด
กระบวนการผลิ ต ที่ ช าญฉลาดมากขึ้ น (Keliang
Zhou, Taigang Liu, Lifeng Zhou, 2015) การน า

เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่อง
ส าคั ญ ที่ อุ ตสาหกรรมการผลิ ต ฮาร์ ดดิ ส ก์ ใ ห้
ความสาคัญ
จากการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมการผลิ ต
ฮาร์ดดิ สก์ พบปั ญหาในการตรวจสอบข้ อมูลเครื่ อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยี
เข้ามารองรับ ท าให้ วิศวกร และทีมซ่อมบารุงต้อง
ตรวจหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องประกอบ
ฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในสายการผลิตด้วยตนเอง ทาให้
การซ่ อมบ ารุ งต้ องใช้ เวลาในการเข้ าถึ งข้ อมู ลของ
เครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ และใช้เวลาในการ
ประสานงานระหว่างวิศวกร และทีมซ่อมบารุง ส่งผล
ให้เกิดความความเสี ยหายในเรื่องระยะเวลาในการ
ซ่อมบารุง และต้นทุน
จากปั ญหาดั งกล่ าว ทางผู้ วิ จั ยได้ เห็ นถึ ง
ความส าคั ญในการลดระยะเวลาในการซ่ อมบ ารุ ง
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เครื่องประกอบฮาร์ ดดิสก์อัตโนมัติ โดยใช้หลั กการ
ข อ ง ADDIE model (Analysis, Design,
Development,
Implementation,
and
Evaluation) เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (Hüseyin Uzunboylu &
Emine Koşucu, 2017) โดย ADDIE Model เป็นหลัก
กระบวนการเรี ยนรู้ และพั ฒนาอย่ างเป็ นระบบที่
สามารถน ามาใช้ ผ่ านกระบวนการวางแผน และ
ดาเนินการ โดยแบ่งกรอบการทางานเป็น 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การวิเคราะห์, การออกแบบ, การพัฒนา, การ
ดาเนินการ และการประเมินผล (Christine Peterson,
2003) ในการศึกษาระบบการทางานเครื่องประกอบ
ฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ และสาเหตุที่มีผลต่อระยะเวลาใน
การซ่อมบารุง และนาเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม
หรื อ Mixed Reality Technology (MR) ซึ่ งเป็ น
เทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานสามารถตอบโต้กับสภาพแวดล้อม
ที่ผสมผสานระหว่างโลกความเป็นจริง และโลกเสมือน
ผ่านอุปกรณ์แสดงผลโดยเฉพาะ เช่น แว่นโฮโลเลนส์
(HoloLens) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่พัฒนาในรู ปแบบของ
HMDs (Head Mounted Displays) โดยมีจุดประสงค์
ในการเพิ่ มขี ดจ ากั ดของอุปกรณ์ ท าให้ ผู้ ใช้ งานไม่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ มื อ ในการใช้ ง านอุ ป กรณ์ (Gabriel
Evans, Jack Miller, Mariangely Iglesias Pena,
Anastacia MacAllister, Eliot Winer, 2017) ท าให้
เทคโนโลยีความเป็นจริงผสมสามารถใช้สาหรับการ
แสดงข้อมูล และการทางานร่วมกันระยะไกล (Max
Jurascheka, Lennart Bütha, Gerrit Posselta, &
Christoph Herrmann, 2018) ร่ วมกับการแสดงผล
ข้อมูลในรู ปแบบจินตทัศน์ หรื อการแสดงผลข้อมูล
ด้วยภาพในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการรั บรู้ และการตอบสนองของผู้ เรี ยนรู้ (Lewis
Richard Gill, 2013) มาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปั ญหา เพื่ อลดระยะเวลาในการซ่ อมบ ารุ งเครื่ อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลผลลัพธ์
การท างานของเครื่ องประกอบฮาร์ ดดิสก์อั ตโนมั ติ
แบบจิ นตทัศน์ร่ วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม
สาหรับวิศวกร และทีมซ่อมบารุง

2. เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารแบบเรียลไทม์
ด้วยสัญญาณภาพ และเสียงร่วมกับเทคโนโลยีความ
เป็นจริงผสมระหว่างวิศวกร และทีมซ่อมบารุงเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ
3. เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการในกระบวนการ
ซ่อมบารุงเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ
4. เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการหยุดทางานของ
เครื่ อ งประกอบฮาร์ ด ดิ ส ก์ อั ต โนมั ติ ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการซ่อมบารุง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ระบบการตรวจสอบข้ อ มู ล ผลลั พ ธ์ ก าร
ทางานของเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ แบบ
เรียลไทม์สาหรับกระบวนการซ่อมบารุงบนเทคโนโลยี
ความเป็นจริงผสม
2. การวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
สาหรับการดาเนินการหน้าเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์
อัตโนมัติ
3. การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลและระบบการโต้ตอบ
เพื่อปรับปรุงการซ่อมบารุงเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์
อัตโนมัติ
4. ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ระยะเวลาในการ
ซ่อมบารุง และระยะที่ใช้ในการหยุดการทางานเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติที่เกิดจากกระบวนการ
ซ่อมบารุง
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้มีวิธีการในการดาเนินการวิจัย ตาม
หลัก ADDIE model ดังภาพที่ 1 โดยมีขั้นตอนวิธีการ
ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษากระบวนการ
และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต
ฮาร์ดดิสก์ โดยใช้เครื่องมือแผนภูมิกระบวน การไหล
ของกระบวนการซ่อมบารุง พบว่าขั้นตอนการซ่อม
บ ารุ ง ในปั จ จุ บั น วิ ศ วกร และที ม ซ่ อ มบ ารุ งต้ อ ง
ตรวจหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องประกอบ
ฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในสายการผลิตด้วยตนเอง โดยไม่
มีเทคโนโลยีเข้ามารองรับ ส่งผลให้กระบวนการซ่อม
บ ารุ ง ต้ อ งใช้ เ วลาในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และการ
ประสานงานระหว่างวิศวกร และทีมซ่อมบารุง
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2. การศึกษา และวิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทาให้สามารถกาหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาของระยะเวลาในการซ่อมบารุงเครื่อง
ประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในสายการผลิต โดยนา
เทคโนโลยีความเป็นจริงผสมมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน

การแก้ไขปัญหา โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบจินต
ทัศน์โดยมุ่งเน้นในการรับรู้ และการตอบสนองของ
ผู้ ใช้งาน โดยเทคโนโลยี ความเป็นจริ งผสมสามารถ
รองรับการแสดงผลในรูปแบบจินตทัศน์ได้

ภาพที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการวิจัยตามหลัก ADDIE model
3. การออกแบบกรอบแนวคิ ด งานวิ จั ย
ดั ง ภาพที่ 2 ปั จ จุ บั น เครื่ อ งประกอบฮาร์ ด ดิ ส ก์
อั ต โนมั ติ จ ะส่ ง ข้ อ มู ล การท างานของเครื่ อ งไป
รว บ รว ม จั ดเรี ยง แล ะบั นทึ ก ไว้ บนร ะบ บ
ประมวลผลแบบโอเพนซอร์ส ระบบการแสดงผล
ข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในรูปแบบ
จินตทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสมจะ
ท าการดึ ง ข้ อ มู ล มาบั น ทึ ก ไว้ บ นคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ายแบบเรีย ลไทม์ เมื่อผู้ ใช้งานสวมใส่ แว่นโฮ
โลเลนส์ และเปิดใช้งานระบบ ระบบจะทาการดึง
ค่าข้อมู ล ปั จ จุ บั น ที่อยู่ บ นคอมพิว เตอร์ แม่ ข่ายมา

แสดงผลบนแว่นโฮโลเลนส์ในรูปแบบ 3 มิติ และ
ตอบสนองต่อการตอบโต้ของผู้ ใช้งาน โดยอาศั ย
การเชื่ อ มต่ อ กั น ระหว่ า งอุ ป กรณ์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต
4. กรอบแนวคิ ด งานวิ จั ย ถู ก ประเมิ น ด้ ว ย
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ผู้ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ
ดังนี้ เป็นผู้มีประสบการณ์การในด้านเทคโนโลยีไม่
น้ อ ยกว่ า 5 ปี และส าเร็ จ การศึ ก ษาในด้ า น
เทคโนโลยี ระดับปริญญาโทขึ้นไป ทั้งหมด 3 ท่าน
โดยประเด็นคาถาม มีดังนี้ 1) ด้านความเหมาะสม
ของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 2) ด้านความเหมาะสมของ
ปีที่....10....ฉบับที่....1...เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 67

ระบบ 3) ด้ า นความเหมาะสมของวั ต ถุ ป ระสงค์
และ 4) ความเหมาะสมในการนาไปใช้จริง พร้อม
ทั้ ง ข้ อ เสนอแนะ ต่ า งๆ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ
พิจ ารณาความเหมาะสมของต้น แบบการพั ฒ นา
และวิเคราะห์ผลการประเมินตาม Likert scale ซึ่ง
เป็ น มาตรวั ดที่ ใ ช้ ส าหรั บ แบบสอบถามปลายปิ ด
โดยวัดจากระดับความพอใจหรือเห็นด้วย 5 ระดับ
Connecting

ตั้งแต่เห็นด้วยที่สุด จนถึงไม่เห็นด้วยที่สุด แล้วนา
ผลการสอบถามทั้ ง หมดมาแปลผลหาค่ า เฉลี่ ย
(Dane Bertram, 2007) โดยจากผลการประเมิน
ดั ง ตารางที่ 1 พบว่ า ผลรว มเฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.6
เปรียบเทียบตาม Likert scale พบว่าอยู่ระหว่าง
4.5 ถึง 5 เป็นระดับความเหมาะสมสูงสุดของกรอบ
แนวคิดงานวิจัย

Connecting

Connecting

ภาพที่ 2 แผนภาพกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติใน
รูปแบบจินตทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม
ที่มา : Western Digital Storage Technologies Co., Ltd (2564)
5. การออกแบบระบบ และพัฒนาต้นแบบ ดัง
ภาพที่ 3 อ้างอิงจากกรอบแนวคิดงานวิจัย
a. ระบบจะเริ่ มต้นด้วยการดึงข้อมูล
ผลลั พธ์ การท างานของเครื่ องประกอบฮาร์ ดดิ สก์
อัตโนมัติ ประกอบไปด้วย สถานะการทางาน (Run
mode), เลขประจ าเครื่ อง (Line ID), เวลาการผลิ ต
ชิ้นงานภายในหนึ่งรอบกระบวนการ (Cycle time),
รอบเวลาของเครื่อง (Machine time), จานวนชิ้นงาน
ที่สมบูรณ์ และไม่สมบู รณ์ (Pass / Fail) และ อัตรา
ผลผลิ ตที่ ดี (Yield) แบบเรี ย ลไทม์ จากระบบ
ประมวลผลแบบโอเพนซอร์ ส หรื อ ELK stack
(Abdelkader Lahmadi, Frédéric Beck, 2015) จะ
ถูกดึงผ่านโค้ดคาสั่งการทางานแบบอัตโนมัติที่ทางาน
อยู่ บ นคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ร่ ว มกั บ เครื่ อ งมื อ
Elasticdump (Alexander Nnakwue, 2020) เพื่ อ

ช่ วยในการเข้ าถึ งข้ อมู ลบน ELK stack และน ามา
บันทึกด้วยรูปแบบ JSON ลงบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
b. การพั ฒนาระบบด้ วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงผสม จะถูกพัฒนาบนโปรแกรม Unity
ด้ วยภาษา C# และ C++ ที่ รองรั บการพั ฒนาข้ าม
แพลตฟอร์ม และเพื่ อการรองรั บการแสดงผลบน
แว่นโฮโลเลนส์ซึ่งถูกพัฒนาด้วยบริษัทไมโครซอฟท์
(Microsoft) ท า ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า ต้ อ ง อ า ศั ย
ระบบปฏิ บัติ การ Windows10 ควบคู่ กับชุดพั ฒนา
ซอฟต์แวร์ หรือ SDK และ Mixed Reality Tool Kit
c. การออกแบบหน้ าผู้ ใช้ งาน (User
Interface) จะถูกออกแบบตามหลักคาแนะนาจากทีม
นั ก วิ จั ย และพั ฒนาอุ ปกรณ์ โฮโลเลนส์ จาก
ไมโครซอฟท์ (Microsoft, 2018) เพื่ อรองรั บการใช้
งานของผู้ใช้งานให้ตรงกับความสามารถของอุปกรณ์
เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภาพการในการใช้งาน โดยการ
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ออกแบบจะใช้มุมมองที่เกิดจากจอ แสดงผลแบบสวม
ศีรษะ และการแสดงผลด้วยกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ
บนสภาพแวดล้อมจริง ดังภาพที่ 4 และ 5
d. การดึ ง ข้ อ มู ล จากคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ายมาแสดงผลบนแว่นโฮโลเลนส์แบบเรียลไทม์
จะถูกส่งผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ หรือ
Application Programming Interface (API)
e. การสื่ อสารด้วยสัญญาณภาพและ
เสียงระยะไกลแบบเรียลไทม์ จะพัฒนาในรูปแบบการ
เรี ย กใช้ ฟั งก์ ชั น ของแอพพลิ เคชั่ น Remote
Assistance ในรูปแบบ In-App หรือ การเรียกใช้งาน
ฟั ง ก์ ชั น แอพพลิ เ คชั่ น บนแอพพลิ เ คชั่ น คื อ การ
เรียกใช้งานฟังก์ชันของแอพพลิเคชั่นอื่นโดยไม่ต้อง
ออกจากระบบ เพื่อสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ ให้
สามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
f. การทางานแบบเรียลไทม์จะอาศัย
การเชื่อมต่อผ่าน อินทราเน็ต (Intranet) หรือระบบ

เครือข่ายภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนฟั งก์ชั นการ
รับส่งข้อมูลแบบไร้สายระยะไกล โดยไม่เกิดรั่วไหล
ของข้อมูล
g. ฟั งก์ ชั นงานของระบบจะถู กรวบ
รวบอยู่บนโปรแกรม Unity และถ่ายทอดออกจาก
ระบบเพื่อติดตั้งสาหรับการใช้งานบนอุปกรณ์แว่นโฮ
โลเลนส์ ผ่านโปรแกรม Visual Studio ทาหน้าที่เป็น
โปรแกรมจาลองเพื่อทดสอบการใช้งาน และส่งผ่าน
โปรแกรม Holographic Remoting ที่ต้องติ ดตั้ งบน
อุปกรณ์แว่นโฮโลเลนส์ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับ
การพัฒนา เพื่อเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลสาหรับการ
ติดตั้งระบบ
h. เมื่อติดตั้งระบบลงบนอุปกรณ์แว่น
โฮโลเลนส์ สาหรับทดสอบต้นแบบงานวิจัย โดยติดตั้ง
บริ เ วณการท างานของที ม ซ่ อ มบ ารุ ง ของเครื่ อ ง
ประกอบฮาร์ ดดิ สก์ อั ตโนมั ติ ในสายการผลิ ต และ
บริเวณห้องทางานของทีมวิศวกร

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

ภาพที่ 5 การออกแบบหน้าผู้ใช้งาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการทางานของระบบโดย
การใช้อุปกรณ์แผนภูมิกระบวนการไหล (Process
Flow) โ ดยเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการบั น ทึ ก
รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต โดยใช้
สัญลักษณ์มาตรฐาน ในการบันทึกเพื่อให้สามารถ
มองเห็ น กระบวนการได้ อ ย่ า งชั ด เจน (Kulaya

Sriyom, Pichet Chantawee, Suwatchanee
Petcharat, 2018) เข้ามาวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของกระบวนการซ่อมบารุงก่อน และหลั งการใช้
ระบบโดยมี ก ารรวบรวมขั้ น ตอนซ่ อ มบ ารุ ง ก่ อ น
และหลัง ลงบนแผนภูมิกระบวนการไหล ดังภาพที่
6 และ 7 และวิ เ คราะห์ ผ ลลั พ ธ์ ก ารท างานของ
ต้นแบบระบบ
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ภาพที่ 6 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการซ่อมบารุงปัจจุบัน

ภาพที่ 7 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการซ่อมบารุงหลังมีการนาต้นแบบงานวิจัยมาทดสอบใช้งาน
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหล
ของกระบวนการซ่อมบารุง ดังภาพที่ 8 พบว่าระบบ
การแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ
ในรูปแบบจินตทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริง
ผสม สามารถช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการซ่อม
บ ารุ งเครื่ องประกอบฮาร์ ดดิสก์อัตโนมัติ ได้ 23.99
นาที คิดเป็น 48.97% หรือลดระยะเวลาได้ร้อยละ
48.97 ต่อการเกิดปัญหาหนึ่งครั้ง การลดเวลาในการ

ซ่อมบารุงนั้นได้มากจากการลดขั้นตอนที่ 6–15 ดัง
ภาพที่ 6 และ 7 ซึ่งใช้เวลารวม 23.99 นาที โดยการ
ทดแทนด้วยระบบการแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบ
ฮาร์ ด ดิ ส ก์ อั ต โนมั ติ ใ นรู ป แบบจิ น ตทั ศ น์ ร่ ว มกั บ
เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม ดังภาพที่ 9 ซึ่งสามารถ
ลดขั้นตอนการเดินทางระหว่างอาคารทางานของทีม
วิ ศวกร และอาคารการผลิ ต และลดขั้ นตอนการ
ปฏิ บั ติ ก่ อน เข้ าบ ริ เ ว ณ สา ยก าร ผลิ ต หรื อ
Cleanroom ได้ 100%
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ภาพที่ 8 การสรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการไหลของกระบวนการซ่อมบารุง

ภาพที่ 9 ภาพการระบบการแสดงผลข้อมูลเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในรูปแบบจินตทัศน์ร่วมกับ
เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม
ข้อเสนอแนะ
ระบบการแสดงผลข้ อมู ลเครื่ องประกอบ
ฮาร์ ด ดิ ส ก์ อั ต โนมั ติ ใ นรู ป แบบจิ น ตทั ศ น์ ร่ ว มกั บ
เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม พัฒนาเพื่อแสดงผลบน
อุ ปกรณ์ โฮโลเลนส์ โ ดยเฉพาะ ในการน าไปใช้ บน
อุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม หรือ
Mixed Reality ประเภทอื่น ๆ ยั งไม่สามารถรองรับ
ได้ ต้ องมีการพัฒนาเพิ่ มเติ มส าหรั บการรองรับบน
อุปกรณ์ที่หลากหลาย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัยนี้เ กิดขึ้น ได้ภ ายใต้ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่ า งบริ ษั ท เวสเทิ ร์ น ดิ จิ ต อล สตอเรจ
เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จากัด และมหาวิทยาลัย
ก รุ ง เ ท พ ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร ก า ร ร่ ว ม มื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยไทยในการบูรณา
การเรียนรู้กั บการท างาน และการวิ จัยตามสั ญญา
(Master & Ph.D. Degree Research Development
for Contract Research & Work Integrated
Education Program with University and
Research Institute for HDD Development) ทาง
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ผู้ วิจั ยต้องขอบขอบพระคุ ณ คณะอาจารย์ ทีมงาน
และบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และมีส่วน

ร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในงานวิจัยนี้ เพื่อให้งานวิจัย
นี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2021). คาดมูลค่าส่งออก Enterprise HDD ปี 64 ขยายตัว 2-5%. Retrieved June 21, 2021,
from https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id
=NW1kWVdMbkNpQzQ9
Zhou, K., Liu, T., & Zhou L. (2015). Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and
challenges. In: 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery
(FSKD).
Uzunboylu, H., & Koşucu, E. (2017). Comparison and Evaluation of Seels & Glasgow and ADDIE
Instructional Design Model. In: International Journal of Sciences and Research
Peterson, C. (2003). Bringing ADDIE to Life: Instructional Design at Its Best. Journal of Educational
Multimedia and Hypermedia, 12(3): 227-241
Evans, G., Miller, J., Iglesias Pena, M., MacAllister, A., & Winer. E. (2017). Evaluating the Microsoft
HoloLens through an augmented reality assembly application. Degraded Environments:
Sensing, Processing, and Display
Juraschek, M., Büth, L., Posselt, G., & Herrmann, C. (2018). Mixed Reality in Learning Factories.
Procedia Manufacturing 23: 153-158
Gill, L. (2013). A 3D landscape information model. A thesis submitted in the University of Sheffield
Bertram, D. (2007). Likert Scales. Academia.edu
Lahmadi, A., & Beck, F. (2015). Powering Monitoring Analytics with ELK stack. 9th Interna- tional
Conference on Autonomous Infrastructure, Management and Security (AIMS 2015)
Nnakwue, A. (2020). A practical guide to working with Elasticdump. Retrieved June 21, 2021, from
https://blog.logrocket.com/a-practical-guide-to-working-with-elasticdump/
Microsoft. ( 2018) . About this design guidance. Retrieved June 21, 2021, from
https://docs.microsoft.com/th-th/windows/mixed-reality/design/about-this-design-guidance
Sriyom, K., Chantawee, P., & Petcharat, S. (2018). The Reduction in the Loss of Rubber Latex Process
by Flow Process Chart. Journal of Industrial Technology: Suan Sunandha Rajabhat University,
6(2).

ปีที่....10....ฉบับที่....1...เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 73

