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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการรายงานการสร้างเครื่องจักร (MDR) โดย
ส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรที่รับจ้างผลิตอุปกรณ์ที่รับแรงดัน และผู้ที่น าอุปกรณ์ไปใช้งาน ได้แก่ 
สถานประกอบการโรงงานเชื่อมประกอบ และโรงงานปิโตรเคมีและกลั่นน้ ามัน ตามล าดับ จ านวน
ทั้งสิ้น 141 คน จากบริษัท 58 แห่ง พบว่า การจัดท ารายงานใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และใช้เวลาอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์  ใช้พนักงานจัดท ารายงานมากกว่า 3 คน ปัจจุบันประสบปัญหาความล่าช้าในการ
รวบรวมข้อมูลในการจัดท ารายงาน และขาดรูปแบบที่ชัดเจน บริษัทจึงมีความต้องการโปรแกรมช่วย
จัดท ารายงาน โดยให้โปรแกรมมีลักษณะใช้งานสะดวก รวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูล เรียกดูได้ภายหลัง 
และแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง 
 ในการพัฒนาต้นแบบรายงาน ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบจากองค์กรระดับ
นานาชาติที่มีประสบการณ์ จ านวน 2 บริษัท กระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย และสมาคม
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริกา (ASME) พอสรุปโดยสังเขปได้ว่า องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมการจัดสร้างอุปกรณ์ที่มีแรงดันทุกประเภท และตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด
รวมทั้งสิ้น 15 บท  
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Abstract 
  
 This study investigated the problems and requirements of Manufacturing 
Data Report (MDR) by surveying the opinions of the personnel who manufactured the 
pressure equipment and those who used the equipment, including the factories, 
welding plants, and petrochemicals and refining plants respectively. A total of 141 
people from 58 companies. It was found that the preparation of the report was done 
using a software program, spent at least a week and using more than three reporters. 
Currently, the reporter is experiencing delays in gathering information for reporting 
(MDR) and lack of clear form. Therefore, the company has the need for a program to 
help make the report (MDR), the program is easy to use, can store information later 
and display the data correctly. 
 In the development of the prototype, the report brings comparative data from 
two experienced international organizations, the Ministry of Industry of Thailand and 
the Association of Mechanical Engineers of America (ASME). Briefly concluded that the 
components are fully compliant with international standards, covering all types of 
pressure equipment and meet the needs of the workplace. Can be applied 
effectively. There are a total of 15 chapters. 
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