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บทคัดยอ
ไอ.ซี
เปปนบริษัทผลิ
บริษทั ไอ
อ.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เป
ผลติ อลููมิเนียมในประเทศไทย
มในปรระเทศไทย มีสินคาหลัก
คือ อลูมิเนีียมเสน บันไดอลูมิเนนีียม บานเกล
บานเกล็ล็ด และ อุปกรณอ่นื ๆ ที่ทําจากอลูมิเนนีียม ดวยยประสบการณ
กวา 20 ปในอุตสาหก
สาหกรรมอลู
การหลอม การรีด
กรรรมอลูมิเนียม บริษัทมีกรระบวนการผลิ
ะบวนการผลิตที่ครรอบคลุ
อบบคลุม ตั้งแต
แต การห
การพพนสีสี (P
(Powder
Powdeer Coating) และการ
และการประกอบเป
รประกอบเปปนสินคาสํําเร็จรูปตาง ๆ โดยมีจุดแข็งในด
ใน านคุณภาพ
ราคาทที่สามารถแขงขันไไดด ดานก
การรับรูของแบรนด
องแแบรนด และมีฐานล
ดานราคาที
นการรั
านลูลูกคาที่กวางขวาง แตแบร
บรนดนั้นยังขาด
สรางความ
มแตกตาง ทั้งดานการนําเสนอและตั
เสสนอและตัวสินคา บริษัทยังขาด
ดการจจัดสรรงบประมาณด
สรรงบป
การสร
งความแตกต
ขาดการจั
าน
ตลาดที่มีประส
ดทิศทา
างดานกลยุทธท่ชี ัดเจน และขาดการรั
และขาาดการรรับรอง
รองด
งดานคุณภา
ภาพ (มอก.) ซึ่ง
การตลาดที
ระสิสิทธธิิภาพ ขาด
ขาดทิ
ทางด
หากได
ปรีรียบทางการแขงขขัันอยางยั่งยยืืน นนอกจากนี
ไดมาจะทําใหบริษัทไดเปร
อกจากนี้ความกาวหนาดานเทคโนโลยี
ไดทาให
ําใหมสี ินคาทดแทนและคููแขงรายใ
รายใหม
เขขาสูตลาดม
ลาดมากขึ
ใหม ๆ เข
มากขขึ้น สินคคาทีี่ไมมีเครื่องหมายการค
งหมาย า และ
เนนราคาถูกจากจีนไดเขามาตีตลาด
ลาดในประเทศไทย
สงครามราคาในขณะที่
ดในประเทศไทย ทําใใหหบริษัทตองเผชิญกับสงครามร
ยัง ตองรั
อ งรัก ษาคณภาพสิ
ษาคุณ ภาพสินคา ไว ทวาโอกาสในการเติบ โตของธุ
โตของธรกิ
ร กิจ ในปจ จบั
จุบั น มาจากการสื
มาจาก ่อสารที่
รวดเร็วของการใชอินเทอรเน็ตที่เพิ่มขึ้น และความตองการสินคาที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัท
ควรพิจารณาโอกาสเหลานี้ใหเติบโตอยางยั่งยืน
จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของบริษัท ทําใหไดแผนกลยุทธระยะยาว 3 กลยุทธและ
กลยุทธระยะสั้น 2 กลยุทธ ซึ่งกลยุทธระยะยาว ไดแก 1) การลงทุนใน R & D 2) การปรับปรุงภาพลักษณ
ของแบรนด 3) การจัดการความรู กลยุทธระยะสั้น ไดแก 1) การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ 2)
รื้อปรับกระบวนงาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และเพื่อ ใหส ามารถดํา เนิน กลยุท ธไ ด สําเร็จจึง
จําเปนตองพัฒนาระบบสารสนเทศดังตอไปนี้ 1) ระบบการดําเนินงานภายใน 2) ระบบบัญชี การเงิน
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และบริหารวัตถุดิบคงคลัง 3) ระบบสนับสนุนการขาย 4) ระบบจัดการความรู ซึ่งเมื่อรวมทั้งคาใชจายใน
การพัฒนาระบบ (ฮารดแวรและซอฟตแวร) เปนระยะเวลา 3 ปเทากับ 2,399,047 บาท และเมื่อคํานวณ
ตนทุนการเปนเจาของ (Total Cost of Ownership) ในระยะเวลา 5 ป สามารถประมาณ ได 3,095,785
บาท
คําสําคัญ: แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ อุตสาหกรรมอลูมิเนียม อลูมิเนียมเสน
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ABSTRACT
I.C. Manufacturing
Manufactuuring Co., Ltd.
Ltdd. is an aluminum manufacturer inn TThailand,
haila offering
aluminum
profiles,
ladders,
miscellaneous
parts.
minum profile
es, aaluminum
luminum
m ladd
ders, llouvers,
ouvers, and mis
sceellaneouss aluminum
alum
Withh moree thann 20 years of experience
expperience inn the aluminum industry, the company
comp covers
processes
coating,
cessees ranging from smelting,
sm
mellting, extrusion,
extrussioon, powder co
oating, to assembling
assemblin parts into
various
company
high
ous finished
finishhed goods. The com
mpany prides on its quality, competitive
comppetitive pricing,
p
brand
with
extensive
base,
differentiation,
nd awarenesss w
ith an ex
xtensivve customer ba
ase, however; lacking
lackking brand
brand diff
effective
ctive marketing budgett allocation,, cclear
leear sstrategic
trateegic ddirection,
irection, and quality ccertification,
one of which could provide su
sustainable
ustainablee competitive
compeetittivve advantage. In addition,
addit recent
technology
have
hnology advancements ha
ave made substitutess and new entrants more common in
the market.
the market in
market Similarly,
Similarly as Chinese unbranded goods have heavily penetrated th
Thailand, the company is facing difficulty to cope with price war, while maintaining its
product quality. Given rising internet usage, urbanization, and increasing preference for
quality goods, it is suggested that the company should consider these opportunities to
grow sustainably.
Regarding analysis of the corporate environment and factors associated, 3
long-term strategies and 2 short-term strategies have been devised. Long term strategies
include 1) investment in R&D, 2) brand image improvement, and 3) knowledge
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management; short- term strategies include 1) market development and product
development and 2) process reengineering in accordance with Thailand’s quality certification
clauses. To successfully execute the strategies, the following information systems are to
be developed, namely; 1) Internal Operation System, 2) Financial Accounting and
Warehouse Systems, 3) Sales Support System and 4) Knowledge Management System.
Total spending on a three- year development period (both software and hardware) is
, baht and the total cost of ownershipp in a five- year
y pperiod can be estimated
2,399,047
,095,785 baht.
at 3,095,785
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