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ABSTRACT
This research was conducted to improve the operation of a parking area for
vehicles waiting for export, and reduce the cost of management fees, through
implementation of a barcode system. Barcoding is an automated identification
system which is powerful technology and applied in many fields. A barcode
system was designed and tested to see if it could solve the parking problem.
The focus company in this research manufactures vehicles in Thailand for export.
Its internal operations are very good, but identifying where each vehicle is in the
special parking area awaiting export was rudimentary. To begin to solve this
problem, all relevant data was collated, such as the current ABC Company
information and operation, historical data of cost, company volume, and the
parking problem. All this was analyzed so as to develop a new and improved
parking process. To implement the barcode system, ABC Company had to invest
in equipment and software. The Company also modified the parking area by
installing stud bars on the ground. Calculation of the Net Present Value of the
returns from this project shows that the investment is valuable to the
organization.
When all the improvements were finished and applied, the researcher compared
the old operation with the new operation, concerning the process and cost. The
results of implementing the barcode system not only solved the problem but also
improved the vehicle export operation process. This project eliminates non-value
added activities and enhances the skill of manpower. Communication inside and
outside the Company is easier, accurate, and reliable. All concerned parties
quickly dealt with urgent issues. The Company’s supply chain is more efficient
and effective than before. The Company reduces costs, gains advantage over its
competitors and improves collaboration with its partners.
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*This is a much condensed version of Mr. Chatchawan’s MSc research report in part fulfillment of the
requirements for the MSc degree in Supply Chain Management at Assumption University. His email is:
chatchawan14t@gmail.com

36

บทคัดย่ อ
การวิจยั ฉบับนี้ ได้ทาการศึกษา บริ ษทั เอบีซี ที่กาลังประสบปั ญหาเกี่ยวกับความผิดพลาดของพนักงานใน
กระบวนการทางานและไม่มีระบบหรื อเครื่ องมือเทคโนโลยีจดั การในลานจอดพักรถกระบะในธุรกิ จการ
ส่ งออกรถกระบะ ซึ่ งตั้งแต่รถยนต์ทางานตรวจเช็คขั้นตอนสุ ดท้าย จนเข้าไปจอดในลานจอดรถยนต์ ทาง
บริ ษทั ใช้พนักงานควบคุมกระบวนการจัดการเป็ นส่ วนใหญ่ เนื่ องจากไม่มีระบบในการควบคุมสิ นค้าหรื อ
ระบุตาแหน่งสิ นค้า ทาให้บริ ษทั ประสบปั ญหาในเรื่ องเกี่ยวกับความผิดพลาดทางเอกสารในการทาศุลกากร
ขาออกจากประเทศและสิ นค้าที่ จัดส่ งให้ทางลูกค้า ไม่ตรงกัน ปั ญหาในการใช้เวลานานในการเช็ค เลข
เครื่ องยนต์ร ถกระบะในลานจอด มี การจ้างพนักงานประจ าที่ ล านจอดรถที่ ม ากเกิ นความจาเป็ นแต่ไ ม่
สามารถแก้ปัญหาความผิดพลาดที่ เกิ ดขี้นประจาวันได้ ในฝั่ งพนักงานสานักงานใช้เวลานานในการออก
เอกสารในการทาศุลกากร เนื่ องจากต้องพิมพ์รายละเอียดเลขเครื่ องยนต์ลงในระบบ และในบางครั้งไม่
สามารถหาสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการด่วนให้ทนั ตามความต้องการ ดังนั้นด้วยการที่นาระบบบาร์โค้ดมาติดตั้งใน
ส่วนของลานรับและลานจอดพักรถ ระบบบาร์โค้ดช่วยให้บริ ษทั สามารถระบุตาแหน่งรถยนต์ในลานจอด
ได้อย่างแม่นยา อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดและลดเวลาในทางานของพนักงานทั้งในส่ วนของสานักงานและ
พนักงานหน้างานได้ เพราะใช้บาร์โค้ดในการอ่านข้อมูลแทนการเขียนหรื อพิมพ์ หลังจากที่ทางบริ ษทั ได้นา
เทคโนโลยีบาร์ โค้ดเข้ามาใช้ในธุ รกิจรถยนต์กระบะส่ งออก ข้อผิดพลาดในการทางานทางด้านเอกสารไม่
เกิ ดขึ้น ระยะในการทางานของพนักงานสานักงานและหน้างานลดลงอย่างชัดเจน ทางบริ ษทั สามารถลด
พนักงานหน้างานได้เจ็ดคน ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ 2,247,072 บาท ต่อปี
INTRODUCTION
Manufacturers have many operational processes which organize the production
line, supply of raw materials, conversion into finished goods, then sale and
delivery to the customer. Most manufacturers have inventory problems. Some
have many types of materials, each with small numbers and small items that are
very difficult to control manually. Therefore, a barcode system seems to be
needed, and is very popular in the many businesses. A barcode on an item is a
visual representation of data which is scanned and interpreted for the information
it contains. A barcode works as a tracking technology and is represented in a
sequence of lines or other shapes. Using the barcode system in inventories can
help the business track where the merchandise is located and what amount is
available. A worker will be able to know updates in each inventory and locations
in the warehouse, by just keying the code in the computer system. It can save
time in the operation, and inventory will be accurate and minimize the risk of
error and human error. There are many advantages of this system and it is less
expensive compared with other tools. That is the reason why barcode is a very
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