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บทคัดยอ : งานวิจัยนี้เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีการแสดงผลภาพแบบสัมผัสไดหลายจุดพรอมกัน เพื่อศึกษาและออกแบบการจัด
ตารางงานและจําลองการทํางานของการผลิตแบบยืดหยุน สวนประกอบท่ีสําคัญดานฮารดแวรของงานวิจัยนี้คือโตะสําหรับแสดงผล
ภาพแบบสัมผัสไดหลายจุดพรอมกัน กลองและวีดีโอโปรเจ็กเตอร ดานซอฟตแวรประกอบดวยสวนการจําลองการผลิตแบบยืดหยุน 
และสวนการประมวลผลภาพเพื่อหาตําแหนงน้ิวท่ีสัมผัสบนโตะแสดงผลภาพ ผูใชสามารถกําหนดคาตารางการผลิต ตําแหนงและเวลา
ท่ีใชในการผลิตของแตละสถานีการผลิตและยังสามารถกําหนดเสนทางการเคลื่อนท่ีของแบบจําลองหุนยนตเคลื่อนท่ีสําหรับเคลื่อนยาย
ช้ินงาน จากน้ันระบบจะนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลและแสดงผลลัพธดวยภาพคอมพิวเตอรกราฟกโดยใชวิดีโอโปรเจ็กตเตอรฉายภาพ
ลงบนโตะแสดงผลภาพแบบสัมผัส นอกจากน้ีการเคลื่อนท่ีของแบบจําลองหุนยนตเคลื่อนท่ีจะใชอัลกอริทึมในการหาเสนทางท่ีดีท่ีสุด 
และใชลิงคลิสตชวยในการกําหนดการจัดตารางงาน งานวิจัยนี้ชวยใหผูใชเห็นภาพจําลองการทํางานของการผลิตแบบยืดหยุน ทําให
สามารถวิเคราะหและกําหนดคาการผลิตท่ีเหมาะสมได ชวยลดคาใชจาย และเวลาในการทํางาน ซึ่งเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยทําใหระบบ
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

ABSTRACT : This research applies technology of multi-touch display for studying and designing production schedules and 
simulation of flexible manufacturing. Key hardware components of this research are a multi-touch display table, camera, and video 
projector. Software parts consist of flexible manufacturing simulation module and image processing for detecting position of finger 
touching on the multi-touch display table. Users can set parameters of production schedules, location and production time of each 
production station. Also, paths of simulated mobile robots can be set for moving work pieces in simulation. Then, the system will 
analyze all input data and display all output data with computer graphics on the multi-touch display table by using a video projector. 
The simulation of mobile robot will utilize the best path search algorithm and the linked list to manage the production schedule. This 
system helps users to visualize the simulation of flexible manufacturing in order to analyze and obtain the suitable parameters of 
production. This reduces costs and processing time which increase the performance of production system for industrial. 
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1. บทนํา 
ในปจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีการแขงขันทางธุรกิจมากข้ึน 

การวางแผนและการควบคุมการผลิตจึงมีบทบาทสําคัญใน      
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน  เทคนิคการวางแผน
และควบคุมการผลิต เปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหารท่ีจะ
ทําใหการผลิตสินคาหรือบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพท้ังในดานปริมาณ คุณภาพ 
และตนทุนท่ีประหยัด ดังน้ันโครงงานวิจัยนี้จึงไดมีการพัฒนา
ระบบการเช่ือมตอระหวางมนุษย และคอมพิวเตอร (Human 
Computer Interface, HCI) โดยการใชการสัมผัสบนพ้ืนผิว 
(Surface-based Interaction) เขามาชวยในการจําลองการผลิต
แบบยืดหยุน (Flexible Manufacturing) เพ่ือใหผูวางแผนการผลิต
ไดทําการทดสอบการทํางานของตารางการผลิต (Production 
Schedule) กอนการทํางานจริง 

งานวิจัยนี้เปนแนวทางใหมของระบบติดตอผูใชงานท่ีเนน
การสัมผัสพ้ืนผิว โดยนําไปประยุกตใชในการจําลองการผลิต
แบบยืดหยุนเพื่อทําการทดสอบการเคลื่อนท่ีของแบบจําลอง
หุนยนตแบบเคลื่อนท่ีได ตามตารางการผลิตกอนนําไปใชงาน
จริง ทําใหชวยลดคาใชจาย และเวลาในการทํางาน ซึ่งเปนสวน
หน่ึงท่ีจะชวยทําใหระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

2. การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
S. Takakuwa (1997) [1] ทําการวิจัยออกแบบการผลิตแบบ

ยืดหยุนโดยจําลองรถเอจีวี  เครื่องจักรซี เอ็นซี  เครื่องกลึง 
เครื่องจักรตางๆ โดยเม่ือทําการจําลองการผลิตแลวจะไดคา
พื้นฐานของการทํางานแลวนําคา ท่ีไดนี้รวมกับมูลคาของ
เครื่องจักร อายุการใชงานแลวนําไปวิเคราะหเพื่อหาคาทางบัญชี
เพื่อดูความคุมคาในการลงทุนกอนการส่ังเครื่องจักรมาทํางาน
จริง  

C. J. Huang (2003) [2] และคณะ ไดประยุกตใชระบบสัมผัส
เขามาชวยในงานออกแบบผังเมืองโดยการใหผูใชวางวัตถุลงบน
โตะ ตรวจจับตําแหนงวัตถุดวยกลอง แลวใชคอมพิวเตอรเพื่อ
จําลองการเคล่ือนท่ีของรถในการวิ่งผานเสนทางตางๆในเมือง
โดยใชการฉายภาพจากดานลางเพ่ือแสดงการเคลื่อนท่ีของรถ 

K. Kobayashi (2003) [3] และคณะ ไดประยุกตใชระบบ
สัมผัสเขามาชวยในการออกแบบและจําลองการทํางานของระบบ

เน็ตเวิรคโดยผูใชสามารถกําหนดแผนผังก่ิงกานของเน็ตเวิรค
ระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการโดยในการจําลองทํางานจะมี
การหมุนวัตถุชวยในการปรับคาความเร็วของเน็ตเวิรคเพ่ือใชใน
การทดสอบการสงขอมูล 

K. Kobayashi (2006) [4] และคณะ ไดประยุกตใชระบบ
สัมผัสเขามาชวยในการวางแผน ประเมินและการปองกันการเกิด
ภัยพิบัติ โดยใชการตรวจสอบวัตถุบนพื้นผิวสัมผัสเพ่ือชวยใน
การทํางาน เชน การขยาย การหมุนภาพ และการแสดงระบบ
ตางๆ เขามาชวยในการจําลองการทํางาน 

I. Mahdavi (2009) [5] และคณะ ไดนําทฤษฎีของฟซซ่ีลอจิก
เขามาชวยในการแกปญหาเสนทางของรถเอจีวีโดยนําเวลาโหลด
งาน เวลาทํางาน เวลาเดินทางมาสรางกฎของฟซซ่ีในการเลือก
เสนทางท่ีดีท่ีสุดเพ่ือควบคุมการทํางานของรถเอจีวีใหวิ่งไปตาม
เสนทางท่ีกําหนดโดยไมมีการชนกันเกิดข้ึนโดยนําไปใชกับ
ระบบการผลิตแบบยืดหยุนท่ีมีหลายสถานีการผลิต 

ระบบการจําลองการผลิตในปจจุบันพบวาเปนระบบ การ
เช่ือมตอกับผูใชโดยใชภาพและสัญลักษณทางกราฟก (Graphic 
User Interface, GUI) โดยควบคุมการทํางานผานทางเมาสหรือ
คียบอรดซ่ึงการใชงานยังมีขอจํากัด จากการสํารวจพบวาการ
จําลองการผลิตยังไมมีการนําเทคโนโลยีการเช่ือมตอกับผูใชท่ี
เนนการสัมผัส(Tangible User Interface, TUI) เขามาชวยในการ
เช่ือมตอ งานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอระบบการเช่ือมตอกับผูใชโดย
การสัมผัสบนพื้นผิวเขามาชวยในการทํางานเพ่ือใหผูใช ใชงาน
ไดงาย สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึนโดยใชการสัมผัสบนพ้ืนผิวเขา
มาชวยกําหนดคาตารางการผลิต ตําแหนงและเวลาท่ีใชในการ
ผลิตของแตละสถานีการผลิตและกําหนดเสนทาง การเคลื่อนท่ี
ของแบบจําลองหุนยนตเคลื่อนท่ีรวมถึงไดนําปญญาประดิษฐเขา
มาชวยใน การเลือกเสนทางการผลิตท่ีใกลท่ีสุดจากเสนทางท่ีได
กําหนดไวและไดนําระบบคอมพิวเตอรกราฟกเขามาชวยใน
แสดงผลการเคลื่อนท่ีของแบบจําลองหุนยนตเพื่อใหผูใชได
เขาใจและเห็นภาพการทํางานมากยิ่งข้ึน 

 
3. ภาพรวมของระบบ 

งานวิจัยนี้จะเปนการจําลองการทํางานของการผลิตแบบ
ยืดหยุน ผูใชสามารถกําหนดคาตารางการผลิต ตําแหนงและเวลา
ท่ีใชในการผลิตของแตละสถานีการผลิตและยังสามารถกําหนด
เสนทางการเคล่ือนท่ีของแบบจําลองหุนยนตแบบเคลื่อนท่ีได
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หรือรถเอจีวีสําหรับเคลื่อนยายช้ินงาน จากนั้นระบบจะนําขอมูล
ท่ีไดมาประมวลผลและแสดงขอมูลดวยภาพคอมพิวเตอรกราฟก
โดยใชวิดีโอโปรเจ็กตเตอรฉายภาพลงบนโตะแสดงผลภาพโดย
โครงสรางการทํางานของระบบแสดงไดในภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที ่1 การทํางานของระบบโดยรวม 

 
3.1 ดานฮารดแวร 

สวนประกอบฮารดแวรท่ีสําคัญคือโตะพ้ืนผิวสัมผัสแบบ
หลายจุดท่ีพัฒนาข้ึนท่ีสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม โดย
โครงสรางทํามาจากเหล็ก และมีกระจกสะทอนใชในการสะทอน
ภาพจากวีดีโอโปรเจคเตอรไปท่ีโตะผิวสัมผัส และใชกลองทํา
หนาท่ีรับตําแหนงของน้ิวท่ีสัมผัสลงบนโตะพ้ืนผิวสัมผัสแบบ
หลายจุด โปรเจคเตอรจะทําหนาท่ีรับภาพจากคอมพิวเตอรท่ีชวย
ในการประมวลผลแลวนําไปฉายลงบนโตะพ้ืนผิวสัมผัสแสดง 
ดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพที ่2 ฮารดแวรของระบบ 

3.2 ดานซอฟตแวร 
ซอฟตแวรท่ีไดพัฒนาข้ึนเพื่อเช่ือมตอกับผูใชโดยการสัมผัส

บนพื้นผิว  พัฒนาดวยภาษาซีชารปบนโปรแกรม  Microsoft 
Visual Studio 2008 ในการพัฒนาในสวนซอฟตแวรจะ
ประกอบดวยโมดูลหลัก 4 สวนไดแก สวนการประมวลผลภาพ 

สวนรับขอมูลจากผูใช สวนการหาเสนทางตามตารางการผลิต
และสวนสรางภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟกรายละเอียดแตละ
สวนมีดังน้ี 

 
- การประมวลผลภาพ 
การประมวลผลภาพจะเปนการหาตําแหนงของน้ิวท่ีสัมผัส

บนโตะพ้ืนผิวสัมผัสท่ีใชหลักการของ FTIR โดยจะไดภาพจาก
กลองถายภาพคลื่นแสงอินฟาเรด แลวนําภาพท่ีไดไปทําการ
ประมวลผลภาพในท่ีนี้จะใชซอฟตแวรไลบาลี่ AForge.NET 
Framework โดยในข้ันตนทําภาพใหอยูในภาพแบบ Grayscale 
กอน จากน้ันจะทําการกรองข้ันตํ่า (Threshold) ดังภาพท่ี 3 แลว
นําภาพท่ีไดไปทํา Blob Analysis เพื่อหาตําแหนงของน้ิวท่ีสัมผัส
บนโตะพ้ืนผิวสัมผัส ดังภาพท่ี 4 

  
ภาพที่ 3 ภาพกอนและหลังการทาํการกรองข้ันตํ่า 

 

 
ภาพที่ 4 ภาพทีไ่ดหลังจากการทาํ Blob Analysis 

 

เมื่อไดตําแหนงของพิกัดกลองจากการทํา Blob Analysis 
แลวจะตองนําตําแหนงท่ีได เขาสู ข้ันตอนการเปรียบเทียบ
ตําแหนงเพ่ือใหไดตําแหนงของพิกัดฉายภาพเพื่อใหตําแหนงท่ี
ไดตรงกันในงานวิจัยนี้ไดนําวิธีการ Projective Mapping for 
Image Warping [6] ผลของการเปรียบเทียบตําแหนงแสดงดัง
ภาพท่ี 5  

  
ภาพที ่5 ขณะสัมผัสบนโตะพื้นผวิสัมผัสและภาพการประมวลผลภาพ  
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- สวนรับขอมูลจากผูใช 
สวนรับขอมูลทําหนาท่ีรับขอมูลตําแหนงของเสนทางการ

เคลื่อนท่ีของแบบจําลองหุนยนตแบบเคลื่อนท่ี กําหนดคาตาราง
การผลิต ตําแหนงเวลาท่ีใชในการทํางานแตละสถานี และ
ความเร็วของของแบบจําลองหุนยนตแบบเคลื่อนท่ี 

 
ภาพที ่6 แสดงรูปภาพเมื่อเร่ิมตนการทํางาน 

โดยเม่ือเริ่มตนการทํางานการแสดงผลจะเปนดังภาพท่ี 6 ใน
การกําหนดเสนทางทําไดโดยการสัมผัสบนโตะพ้ืนผิวสัมผัสท่ี
ตัวเลือกการกําหนดเสนทางในสวนรับขอมูลท่ีอยูทางดานขวาบน
แลวทําการกําหนดเสนทางและตําแหนงของแตละสถานีงานใน
พื้นท่ีการแสดงผลแบบกราฟกท่ีอยูตรงกลาง ในสวนของการรับ
ขอมูลลําดับเสนทางการผลิตดังภาพท่ี 7 โดยเลือกในสวนของ
ตารางการผลิต ระบบจะสรางหนาตางสําหรับการใสตารางการ
ผลิตท่ีจะเปนเสนทางการเคลื่อนท่ีของงานซึ่งจะเปนสถานีงานท่ี
จะตองการทําตอเนื่องตามลําดับโดยในภาพท่ี 7 ทางดานซาย จะ
รับงานแลวไปสงท่ีสถานีท่ี 1 แลวไปยังสถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 และ
สถานี ท่ี  4 แลวไปสง ท่ีโหลดงานออก  หลังจากน้ี ทําการ
กําหนดเวลาท่ีใชในการผลิตของแตละสถานีการผลิตดังภาพท่ี 7 
ทางดานขวา 

  
ภาพที่ 7 หนาตางสําหรับใสคาลําดบัเสนทางและเวลาการผลิต 

- สวนการหาเสนทางตามตารางการผลิต 
ตารางการผลิตเปนการกําหนดลําดับของงานวาจะทํางานท่ี

สถานีงานไหน เวลานานเทาไหร ในการผลิตแบบยืดหยุนตาราง

การผลิตจะไมแนนอน ทําใหเสนทางการเคลื่อนท่ีของการสงงาน
เปลี่ยนแปลงดวย งานวิจัยนี้จะใชคอมพิวเตอรกราฟกแทนการ
เคลื่อนท่ีของหุนยนตแบบเคลื่อนท่ีไดหรือรถเอจีวี ซึ่งในการ
ทํางานจําเปนตองหาเสนทางท่ีใกลท่ีสุดในการสงงานไปแตละ
สถานีงานตามตารางการผลิต 

   
ภาพที่ 8 สวนการคํานวณหาเสนทางที่ใกลที่สุด 

จากภาพท่ี 8 จะจําลองเสนทางข้ึนมาตามบล็อคแลวกําหนด
จุดเริ่มตน จุดส้ินสุดในท่ีนี้คือสีเขียวและสีเหลืองตามลําดับ เมื่อ
สรางเสร็จแลวจะทําการเปล่ียนภาพใหอยูในรูปแบบการเขารหัส 
โดย 0 คือจุดท่ีวาง สวน 1 คือเสนทาง 2 คือจุดเริ่มตน 9 คือ
จุดส้ินสุดหลังจากน้ันระบบจะทําการแกปญหาเพ่ือเลือกเสนทาง
ท่ีสั้นท่ีสุดสําหรับการสงช้ินงาน 

- สวนสรางภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟก 

 
ภาพที่ 9 การแสดงผลดานกราฟก 

จากภาพท่ี 9 เปนการแสดงผลทางดานกราฟกโดยจะแบง
ออกเปน 3 สวนคือสวนตรงกลางจะเปนสวนแสดงตําแหนงและ
การเคลื่อนท่ีของแบบจําลองหุนยนตแบบเคลื่อนท่ีได สถานีงาน 
เสนทางของการขนสง ทางขวาบนจะเปนสวนรับขอมูล ขวาลาง
จะเปนสวนแสดงผลเวลการทํางานของแตละสถานีและของ
ระบบท้ังหมดโดยไดใชซอฟตแวรไลบาลี่ Tao Framework ใน
การแสดงผล 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษาไดกําหนดข้ันตอนการวิจัยดังภาพท่ี 10 โดยใน

ข้ันตอนแรกจะเปนการอธิบายการทํางานและวิธีใชงานระบบ 
การจําลองการผลิตแบบยืดหยุนโดยการสัมผัสบนพ้ืนผิว เมื่อผู
ทดลองเขาใจการทํางานและวิธีใชแลวจะเริ่มทําการทดลองโดย
ในการทดลองแบงเปน 3 การทดลอง โดยการทดลองท่ี 1 จะเปน
การทดสอบการสรางเสนทางการผลิต การทดลองท่ี 2 จะเปน 
การกําหนดตําแหนงของสถานีงานและแบบจําลองหุนยนตแบบ
เคลื่อนท่ี การทดลองท่ี 3 จะเปนการกําหนดลําดับการผลิตและ
เวลาในการทํางานของแตละสถานีการผลิตเม่ือทําการทดลองท้ัง 
3 การทดลองแลวหลังจากน้ันจะเปนการทดสอบการจําลอง       
การผลิต ในข้ันตอนตอมาจะใหผูทดลองกรอกแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลความพึงพอใจการทํางานของระบบ ในข้ันตอน
สุดทายจะนําผลท่ีไดจากแบบสอบถามและการสังเกตผูทดลอง
ขณะทําการทดลองมาวิ เคราะหและสรุปผลการทํางาน           
กลุมตัวอยางของผูทดลอง ไดแก เจาหนาท่ี และนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ คัดเลือก
โดยการสุมอยางงาย จํานวน 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง
ไดแก โปรแกรมจําลองการผลิตแบบยืดหยุนโดยการสัมผัสบน
พื้นผิวสัมผัส แบบบันทึกประสิทธิภาพการทํางานของระบบ    
(System Performance) แบบสอบถามความพึงพอใจดาน
ความสามารถ การใชงาน(Usability) และคุณคาตองานเฉพาะทาง 
(Values for Specific Task) 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงข้ันตอนการดําเนนิงานวิจัย 

5. ผลการวิจัย 
จากการบันทึกผลการทํางานของระบบพบวาระบบสามารถ

ตรวจจับการปอนขอมูลจากพ้ืนผิวแลวแสดงผลทางคอมพิวเตอร
กราฟกไดประมาณ 15 เฟรมตอวินาที นอกจากน้ีเวลาเฉลี่ยท่ีกลุม
ตัวอยางใชสําหรับการทดลองท่ี 1 ถึง 3 คือ 2 นาที 1.06 นาที  
และ 1.46 นาที ตามลําดับ 

สวนผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท่ี
ไดหลังการทดสอบการทํางานของโปรแกรมจําลองการผลิตใน
ดานความสามารถการใชงาน(Usability) และคุณคาตองานเฉพาะ
ทาง (Values for Specific Task) แสดงไดดังภาพท่ี 11 และ 12 
ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 11 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดานความสามารถการใช

งาน (Usability) 

 

 
ภาพที่ 12 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในดานคุณคาตองาน

เฉพาะทาง (Values for Specific Task) 

 
6. การอภิปรายผล 

จากบันทึกผลการทํางานของระบบทําใหทราบวาระบบมี  
การประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับการปอนขอมูลจากพ้ืนผิวท่ีได
อยู ใน เกณฑดี  และผลของ เวลา ท่ีใช ในการทดสอบตาม            
การทดลองท่ี 1 ถึง 3 ทําใหทราบวาการกําหนดตําแหนงใชเวลา
เฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 1.06 นาทีเนื่องจากมีความซับซอนในการใช

เร่ิมตน 

อธิบายการทดลองและตอบขอซักถามผู

ประเมินผลความพึงพอใจโดยใหผูทดสอบ
กรอกแบบสอบถาม 

ผูทดสอบทําการทดลองตามการทดลองท่ี 1-3 

สรุปและวิเคราะหผลการทดลองจากการ
สังเกตและจากแบบสอบถาม 

ส้ินสุดการทํางาน 
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นอยและจํานวนครั้งในการสัมผัสเพ่ือเลือกตําแหนงมีจํานวนครั้ง
นอยท่ีสุด ในสวนของการกําหนดเสนทางมีการสัมผัสมากท่ีสุด
ทําใหใชเวลาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 2 นาที และจากผลการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจดานความสามารถการใชงาน 
(Usability) ดังภาพท่ี 1 พบวาคะแนนความพึงพอใจอันดับหนึ่ง
คือ สีและตัวอักษรคิดเปนรอยละ 84 อันดับสุดทายคือ   ความ
รวดเร็วในการตอบสนองซึ่งสามารถแกไขใหเร็วไดมากย่ิงข้ึน
โดยในสวนของการประมวลผลภาพตองทําการกรองสวนท่ีไม
ตองการหรือนอยสออกใหดีกวาเดิมซ่ึงจะทําใหการหาตําแหนง
ของการสัมผัสบนพ้ืนผิวไดเร็วยิ่งข้ึนและภาพท่ี 2 แสดงผลการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในดานคุณคาตองานเฉพาะทาง 
(Values for Specific Task) ซึ่งงานในท่ีนี้หมายถึงการออกแบบ
และการจําลองการผลิตแบบยืดหยุนโดยการสัมผัสบนพ้ืนผิว 
พบวาคะแนนความพึงพอใจอันดับหนึ่งคือดานการกําหนด
ตําแหนงคิดเปนรอยละ 90 เนื่องจากโปรแกรมไดออกแบบให
สามารถทําการกําหนดตําแหนงไดอยางงายไมซับซอน อันดับ
สุดทายคือดานการสรางตารางการผลิตและการรับขอมูลเวลาคิด
เปนรอยละ 82 ซึ่งเปนผลมาจากการรับขอมูลทางดานเวลาจะมี
ปริมาณการรับขอมูลมากกวาดานอื่นๆ 

 
7. สรุปผล 

งานวิจัยนี้ เปนการนําเทคโนโลยีการสัมผัสบนพ้ืนผิว
แสดงผลภาพ เขามาชวยในการติดตอกับผูใชในการจําลองการ
ผลิตแบบยืดหยุนเพื่อใหผูใชสามารถปรับเปลี่ยนคาตางๆของการ
ผลิตไดสะดวกมากยิ่งข้ึน จากการทดสอบกับผูใชผลปรากฏวา
ระบบสามารถตอบสนองการใชงานการออกแบบและการจําลอง
การผลิตแบบยืดหยุนไดอยางดี รวมถึงทําใหผูใชงานไดเห็นภาพ
การจําลองการทํางานกอนการผลิตจริงซ่ึงจะชวยลดคาใชจาย 
และเวลาในการทํางาน อันเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยทําใหระบบการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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