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iJfsiJiaiiJieJijmyiJHâ ŝ fiil^ny^i^inniinjutT^^n̂ iT^ îejliJiuniajiS-ai^niiiŜ Kl'u

iIbbtjij  nni^i)nimntiJ1oiii^yi]finll^Ejnni5u'Uff^uiiiJili)i)i iijriiJiii iij^l?ii)in]i(i iini3Ji5̂
q q

it@ @wimisEJsvn-3imsistfama-3?ifia-3 31.77% fnimiAm-aa a a-afi 01111̂ 14 43,017.49 inn

if^THfumi^fn̂ miiiflifia-JiTtnumifil'iflinTnuPiiil'w 4 vn^man ^nn'iT'uKlil^uniJj

i' Iarena tTi^uiJii^naa-aiTfn'umid'i'umivifitTaiimi'ini^iv!^ 4 vn-aman imHmmin),@

i  t^ 1i)incvn^monn '̂M-c|?iiTu nilm^tJS'vn^lijmiifiaaumej '̂UfiitiPifi^  7,548,800 mm uv\

ml'vhmiuwmw^mm 73.41% ̂ ^iiluwftfii  98,723.45 inn

aiwu0V0iTnSnwi..J.11?.fl^.l ...̂ .fe..

3

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52405323 : MAJOR : ENGINEERING MANAGEMENT
KEY WORDS :  STORAGE/WAREHOUSE/LINEAR PROGRAMMING/SIMULATION/

MODEL/ARENA
WARANGKANA PUMDEEYING : THE EVALUATION FOR DECISION MAKING OF

PRODUCT TRANSPORTATION TO STORAGE AREA IN CARBON BLACK FACTORY THESIS
ADVISOR : ASST. PROF.PRACHUAB KLOMJIT.D.Eng.. 127 pp.

The main objective of this research was to evaluate for decision making of product
transportation to storage area in warehouse department by linear programming and

simulation.
"Work study" method was applied to collect data for linear programming and

simulation. The data were: warehouse layout, working process, distance and expense. The study
tried to calculate the minimum cost. The experimental data were evaluated from raw data

which collect from 5 products of all (15 types). The periods of collecting data were 5 months.
The raw data were evaluated for comparing the lowest cost from experiments and existing
method. The result from linear programming can reduce the distance and fuel at 31.77% or

43,017.49 baht.
Finally, four options were generated and applied for simulation by ARENA. The result

from the best option can reduce the distance and fuel at 73.41 % or 98,723.45 baht, respectively
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กิตติกรรมประกาศ

กกกกกกกกการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ เรื่องการประเมินทางเลือกในการขนสงสินคาไปยังพื้นที่
จัดเก็บในโรงงานผลิตผงคารบอนแบล็คไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ประจวบ กลอมจิตร อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย ศิริโอฬาร
และอาจารย ดร.กัญจนา ทองสนิท ผูใหคําแนะนําในการออกแบบและสรางโปรแกรมเชิงเสน และ
คณะอาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งทานได
ใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นตางๆ ในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ดวยดีเสมอมา รวมทั้งไดรับการ
ตรวจสอบแกไข เพื่อความสมบูรณและถูกตองจากทางคณะกรรมสอบวิทยานิพนธ ซึ่งผูวิจัยตอง
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ดวย
กกกกกกกกทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม นองสาวที่นารัก และปาปาซึ่ง
สนับสนุนและใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดจนสําเร็จการศึกษา ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกฝายของบริษัท
ตัวอยางที่ไดใหการสนับสนุน และขอเสนอแนะจนผูวิจัยสําเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ ขอขอบคุณ
พี่ๆ นองๆ ปริญญาโทรุน 5 การจัดการงานวิศวกรรมทุกคน สําหรับกําลังใจที่ดีเสมอมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




