
Information Technology for 
Communication

Map for learning
Module1: Introduction to Information System and Technology

Ch1 Information System
- IS  Concepts
- Management Information System (MIS)

Ch2 Information Technology
- Hardware & Software
- Telecommunications and Networking Technology 

Module 2 : Information Technology in Marketing
Ch3 ICT  in Marketing

- Marketing Conceptual & IMC context
- Advertising on the Internet
- Power of Social Networks 
- Email Marketing , Blog Marketing
- Using Google as IMC tools
- RSS Feed , Podcast… etc.

Ch4 Electronic Marketing
- e-Commerce , Affiliate Marketing 
- M-Commerce (Mobile Marketing) 
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Principle of Marketing

Activity 1

• ให้นศ. แบ่งสองกลุ่ม

• แบ่งปันความรู้ (Sharing)

– ให้แข่งกันคิดว่าในตลาดมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

Activity 2

• วิเคราะห์ (Analyzing)

– กลุ่มที่ 1 เพราะอะไรผู้ประกอบการบางคนจึงขาย
ได้/บางคนก็ขายไม่ได้

– กลุ่มที่ 2 แล้วท าไมลูกค้าถึงซื้อ/ไม่ซื้อ
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Wants
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Find needs and wants in Market
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Pricing & Costing

Promotion
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Customer want

Cost

Convenience

Communication

•   Advertising

•   Personal selling

•   sale promotion

•   Public relation

•   Marketing Events

Direct Sales

Wholesales

Retail

Overview
Marketing

Producers

“Marketing Channel”

4 P’s
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กระบี่อยู่ท่ีใจ
“ในต าราพิชัยสงครามของซุนวูได้ระบุไว้ว่า

ยุทธศาสตร์การสงครามหรือศิลปะการรบที่
ดีที่สุด คือ” 

“รบโดยไมต่อ้งรบ 

หรอืท าการศกึโดยไม่ใชก้ระบี”่ 

“การตลาดทีด่ทีีส่ดุคอืไมต่อ้งท าการตลาด”

การบอกตอ่จงึเปน็สดุยอดของการตลาด

(Word of Mouth Viral Marketing)

เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิผลสูงสุด

ธุรกิจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Sun Tzu ; Sūn Zǐ;
(c. 6th century BC)

Chinese General

military strategist

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/General
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_strategy
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_strategy


Kulachatr C. Na Ayudhya 7

แนวความคิดการตลาดสมยัใหม่

• ความส าเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับ
– ท าความ รู้จักลูกค้า (Know)

– การ วิเคราะห์ความต้องการ ของลูกค้า (Analyze)

– สามารถ ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้ (Response)

– จนลูกค้าเกิด ความพึงพอใจ (Satisfy)

• ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
ธุรกิจ

– ก่อให้เกิดการ ซื้อซ้า้ (Repeat Purchasing)

– ก่อให้เกิดความ ภักดีในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty)

– เกิดการ บอกต่อ (Viral Marketing)

Viral is the best of Marketing Communications



สัจธรรม(ชาต)ิ ของมนษุย์

ซื้อซ้ า
“เลิกซ้ือ”

ไม่ซื้อซ้้า

ไม่พอใจ

บอกต่อเฉพาะคนรู้จักหรือที่รัก 

อย่างเบาบางและเงียบๆ 

“บอกตอ่ไปอกี 
10 บ้าน” ดว้ย

ความแคน้
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พฤติกรรมหลังการซื้อ
พอใจ ; ซื้อซ้ า ภกัดี บอกต่อ
ไม่พอใจ ; เลิกซื้อและบอกต่อ

รู้ความจ าเป็น 
ความต้องการ

ของลูกค้าเป้าหมาย

พัฒนาสินค้า
บริการเสนอ
คุณค่าผ่าน4P

ลูกค้าตดัสินใจ
ซื้อ

และเกิดการ
แลกเปลี่ยนส่งมอบสินค้า 

หรือบริการสู่
ลูกค้า

The Important of   Marketing Role



Integrated Marketing 
Communication ; IMC

• Integrated Marketing Communications is a term used to describe a holistic 
approach to marketing communication. It aims to ensure consistency of 
message and the complementary use of media. The concept includes 
online and offline marketing channels. Online marketing channels include 
any e-marketing campaigns or programs, from search engine optimization
(SEO), pay-per-click, affiliate, email, banner to latest web related channels 
for webinar, blog, micro-blogging, RSS, podcast, and Internet TV. Offline 
marketing channels are traditional print (newspaper, magazine), mail 
order, public relations, industry relations, billboard, radio, and television. 
A company develops its integrated marketing communication program 
using all the elements of the marketing mix (product, price, place, and 
promotion).

http://wapedia.mobi/en/Search_engine_optimization


Why IMC?
Information and 

Communication technology

for

IMC



Communicate  “Brand”



IMC : educate many people

จากการวิจัยพฤติกรรมลูกค้าในบางครั้งพบว่า  ลูกค้าไม่ได้ปฏิเสธการขายของเราเพราะไม่ชอบ

สินค้า แต่อาจเปน็เพราะวา่ไม่รู้ว่าสินค้าของเราคืออะไร  เขาจะเอาไปใช้ท าอะไร และท าไมเขาจึง

ต้องซ้ือยี่ห้อของเราด้วย  IMC จะเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถให้ความรู้แก่ลูกค้าได้เป็น

อย่างดี  เพราะการใช้สื่อเพียงอย่างเดียว  อาจให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกคา้ไม่ดีพอ



IMC : Teamwork



IMC : 
“Think  , Create and Sell”



IMC 
Tools

PR

Sale

Direct

CRM

Event

AD

Brand

Above the line

Below the line

Product Concepts

Product Feature

Product Attribute

Brand Equity / Brand Loyalty

ICT

ICT

ICTICT

Email

Web SMS

Blog

Email

Web SMS

Blog



Communications Tools

IMC

IMC
IMC

IMC Process

Consumer

behavior

teen

Adult

elderly

Web

SMS
Mobile

RSS
E-Mail

BlogTVDirect sales

Advertising

Leaflet

Billboard
Radio



Activity 2

teen Adult

elderly

Communication

Tools

Child



Adult

Elderly

Most Elderly

child

Teen

Adult



Appropriate communication tools 
for consumer behaviors

Communication

behavior

teen

Adult

elderly

Below

the line

Event

Social

Marketing 

Above 
the line

Magazine

Newspaper

Radio

TV

ICT

Email,www

SMS,Blog



Co - promotion

Multi – media  for brand communications

http://www.aphonda.co.th/


IMC : Recreation/
Music Marketing



Advertising on the internet
Marketing 

Issues

Internet Newspaper Magazine Radio TV Mail

Frame of 
Marketing

     

International
     

Product 
Knowledge

     

Convenience
     

Low Cost  
     

Customer 
Responsibility

     

มาก    ปานกลาง   น้อย



Communication Services 
on the internet 

Internet / Mobile/TV

• Service Provider > 3BB , TOT 
, True , Loxinfo , CAT , AIS , 
Dtac

Mobile

• Cell Phone

• 3G ,EDGE , GPRS , CDMA

Applications

• Voice

• Non-voice

Web

• PC , Note book , MAC

• ADSL , Modem Dial-up



Voice Marketing 
เสียงผ่านสื่อโทรศัพท์ยังคงเป็นสิ่ง

อ านวยความสะดวกสามัญของคน

ทั่วไปที่จะเลือกใช้เป็นสิ่งแรกใน

การติดต่อสื่อสาร  ปัจจุบัน  IT 

พัฒนาไปถึงขีดความสามารถที่ท า

ให้เกิดทางเลือกในการใช้เสียง

สื่อสารที่มากมายและราคาลดลง

ข้อเสียของ 
Voice Marketing



Non – Voice Marketing
ท่านทราบหรอืไม ่มากกวา่หนึง่ในสามของประชากร 60 ลา้นคนใน

เมอืงไทย มีโทรศพัทม์อืถอืคนละอยา่งนอ้ย 1 เครือ่ง!

Submitted by pawoot on Sat, 03/05/2008 - 23:41 

http://www.pawoot.com/users/pawoot


E-mail 
Marketing

• E-mail marketing is a form of direct marketing
which uses electronic mail as a means of 
communicating commercial or fundraising 
messages to an audience. In its broadest sense, 
every e-mail sent to a potential or current 
customer could be considered e-mail marketing. 
However, the term is usually used to refer to:

• sending e-mails with the purpose of enhancing 
the relationship of a merchant with its current or 
previous customers and to encourage customer 
loyalty and repeat business,

• sending e-mails with the purpose of acquiring 
new customers or convincing current customers 
to purchase something immediately,

• adding advertisements to e-mails sent by other 
companies to their customers, and

• sending e-mails over the Internet, as e-mail did 
and does exist outside the Internet. 

http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_marketing 

http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_marketing
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_mail
http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_loyalty
http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_loyalty
http://en.wikipedia.org/wiki/Advertisements
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet


E-mail Marketing
เหตผุลทีค่วรใช ้Email Marketing

• การส่งอีเมลและการอ่านอเีมลเป็นกิจกรรมอันดับ 1 บนโลก

อินเตอร์เนท

• 99% ของผู้ใช้อินเตอร์เนทมีการใช้ Email

• 96% ของผู้ใช้อินเตอร์เนทเชคอีเมล์สม่ าเสมอ

• ค่าใช้จ่ายที่ต่ าแต่ผลการส่งที่รวดเร็วและสามารถติดตามผลการ

ส่งได้

• ท าก าไรจากการโฆษณาที่ตรงกลุ่มในอัตราส่วนทีสู่งมาก

• ช่วยเพ่ิมยอดขายและรกัษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้อยา่งดี 

• ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

• ให้ผลตอบแทบที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนกิส์ธรรมดา

• สร้างแบรนด์ให้สินค้าของคณได ้เพราะสามารถสื่อสารกับลกูคา้

ได้อยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน

Ref: http://signup.deemocdiy.com/a/?kw=email%20marketing

Demo : http://www.emarketingdd.com/emkt/emkt.1.php

http://signup.deemocdiy.com/a/?kw=email%20marketing
http://signup.deemocdiy.com/a/?kw=email%20marketing
http://signup.deemocdiy.com/a/?kw=email%20marketing
http://www.emarketingdd.com/emkt/emkt.1.php
http://www.emarketingdd.com/emkt/emkt.1.php
http://www.emarketingdd.com/emkt/emkt.1.php


ผูใ้หบ้รกิาร e-mail Marketing
Database email (มี Service ค้นหา Database ในต่างประเทศที่ระบุ และเงื่อนไขที่ระบุ)

สามารถจัดส่ง email ได้ทั้งแบบ html page และ Text File

ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลกิการรับข้อมูลทาง email ได้ โดยจะไม่ส่ง

ข้อมูลไปยัง email ดังกล่าวในครั้งแต่ไป 

ระบบตรวจสอบผลการเปิดอ่าน email marketing ที่ส่งไป

ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้ เช่น กรณีงานสัมมนา เป็นต้น

PoliteMail's email marketing software helps you do more with Outlook.

Now create professional email marketing campaigns, send to targeted lists, and track 

who opens, clicks and forwards–right from your favorite email program–with 

PoliteMail, the email marketing software for Microsoft Outlook. 



• หากเป็นการส่ง email marketing เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการ สินค้าหรือบริษัทควรมีความแตกต่างจาก

ตลาดทั่วไปหรือมีโปรโมชั่นที่มากพอที่จะเรียกว่าสนใจได้ หรือจะเป็นลักษณะของการเปิดตัวสินค้าที่

น่าสนใจเป็นต้น  

• ทุก email marketing ที่ถูกสง่ออกไป ต้องให้ลูกค้าสามารถ unsubscribe เพื่อยกเลิกการรับได้

Subject (หัวเร่ือง) :: ควรต้ัง subject ให้ตรงประเด็นกับเน้ือหาให้มากที่สุด ไม่

หลอกให้เข้ามาอ่าน email

• Body (เน้ือหาของ อีเมล์) :: ต้องมีความ

น่าเชื่อถือ มีชื่อบริษัท มีเบอร์โทร และ ที่อยู่ 

รวมทั้งเวบ็ไซต์เพื่อให้ลูกค้าดูข้อมูลอย่าง

ละเอียดเพิ่มเติมจาก email ได้



Chattingการสนทนาออนไลน์
การสนทนาด้วยเสียงเป็นสื่อสามัญท่ีประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะ

นอกจากราคาถูกแล้ว  ยงัสื่อสารได้ง่ายด้วยอุปกรณ์มือถือ ปกติการ

สนทนาด้วยเสียงจะต้องพูดกนัตลอดเวลา แต่ก็อาจขาดชว่งไปบ้างเพราะ

ไม่รู้จะพูดคุยอะไรกัน  อกีฝั่งอาจเงียบไป อีกฝั่งอาจเข้าใจผิด การ

สนทนาในปัจจุบันจึงเปล่ียนรูปแบบเป็นลักษณะ สนทนาออนไลน ์

(Chatting) ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต ซ่ึงมีต้นทุนต่ าและสามารถพักการ

สนทนาได้  เชื่อมต่อเครือข่ายการสนทนากับผูอ้ื่นได้ มากกวา่ 1 สาย

สนทนา  สามารถใช้ Applications อื่นๆในโปรแกรมการสนทนา  สร้าง

ความเพลิดเพลินระหวา่งการสนทนาได้มากกวา่เสียงท่ัวไป



Power of Social Networking
• Social Network คือการที่ผู้คนสามารถท าความรู้จัก และเชื่อมโยง

กันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็น เว็บ 
Social Network ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่นเอง 
ตัวอย่างของเว็บประเภทที่เป็น Social Network ส าหรับตัวอย่าง 
Social Network เช่น Hi5 หรือว่า Facebook  ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น 
social network เต็มรูปแบบอีกอย่างหนึ่ง ที่ให้ผู้คนได้มามีพื้นที่ ได้
ท าความรู้จักกันโดยเลือกได้ว่า ต้องการท าความรู้จักกับใคร หรือ
เป็นเพ่ือนกับใคร

• เมื่อหันมามองเว็บไซต์ไทย ๆ กันดูบ้าง หากมองว่าเว็บไซต์ Social 
Network ในไทย เช่น Social Network เรื่องท่องเที่ยว อย่าง
เว็บไซต์ odoza (โอโดซ่า) ที่ให้คนที่ชื่นชอบในเรื่องท่องเที่ยว 
ได้มาท าความรู้จักกัน ได้มีพื้นที่ให้ share รูปภาพ หรือวีดีโอคลิป 
ที่ตนเองได้ไปเที่ยวมาได้

Posted on 09 August 2008 by keng.com



U.S. Social Networking Oct. 2009
1  Facebook

2 MySpace

3  Youtube

4 Tagged

5  Yahoo! Answers

6  Twitter

7  Yahoo! Profiles

8 myYearbook

9  Windows Live Home

10 Classmates

11 Yahoo! Groups

12 MocoSpace

13 MyLife

14 MySpace TV

15 BlackPlanet

16 Meebo

17 LinkedIn

18 Club Penguin

19 Caring Bridge

20 Bebo

21 Yahoo! Message Boards

22 Gaia Online

23 Hi5

24 Yelp

http://www.thefacebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.youtube.com/
http://www.tagged.com/
http://www.twitter.com/
http://profiles.yahoo.com/
http://www.myyearbook.com/
http://www.classmates.com/
http://www.mocospace.com/
http://www.mylife.com/
http://vids.myspace.com/
http://www.blackplanet.com/
http://www.meebo.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.clubpenguin.com/
http://www.caringbridge.org/
http://www.bebo.com/
http://messages.yahoo.com/
http://www.gaiaonline.com/
http://www.hi5.com/
http://www.hi5.com/
http://www.yelp.com/
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://davidakin.blogware.com/logo_facebook-rgb-7inch.jpg&imgrefurl=http://dyn.politico.com/blogs/bensmith/index.cfm/CurrentPage/8/category/Internet&h=790&w=2100&sz=135&hl=en&start=13&usg=__0bLS6ngYQnfOhYSTRYDAFqflMD4=&tbnid=WnsmOCuSOUlvmM:&tbnh=56&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DSocial%2BNetworking%2B,%2Blogo%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://uk.gizmodo.com/myspace%2520logo.jpg&imgrefurl=http://smarterthanyouraverageblog.com/archives/category/starting-a-blog&h=300&w=300&sz=16&hl=en&start=43&usg=__FbcOV4TTu4vY95nP0JtGYLB9Xxo=&tbnid=4rG4tevi6s9aKM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DSocial%2BNetworking%2B,%2Blogo%26start%3D36%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN
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“What is Blog and Blog Marketing”

• Blog   มาจากศัพท์ค้าว่า WeBlog ,  We Blog , Web Log  ไม่ว่าจะเป็น
ค้าใด ก็บอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือ บล็อก (Blog)

• Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ 
เช่นเรื่องราวส่วนตัว บทความเฉพาะด้านต่าง ๆ  โดยจุดเด่นที่ท้าให้บล็อกเป็นที่นิยมก็
คือ มีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง 
จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก  บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่าน
กันในกลุ่มเฉพาะ  เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ ครอบครัว หรือในชั้นเรียน

• เนื้อหาบล็อกมีหลายประเภท ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  เช่น  วิจารณ์การเมือง การ
เรียนการสอน  การรีวิวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตัวเองเคยใช้หรือซื้อมา  การโฆษณาหรือการ
ขายตรง   และแตกแขนงไปในเนื้อหาในประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย ตามแต่ความถนัด
ของเจ้าของบล็อก ซึ่งมักจะเขียนบทความเรื่องที่ตนเองถนัด หรือสนใจเป็นต้น  จึงเป็น
เครื่องมือแบ่งปันประสบการณ์ความรู้และสื่อสารไปในโลกกว้างได้ดีในปัจจุบัน และ
สามารถ Comment แสดงความเห็นโต้ตอบได้อย่างหลากหลาย



Blog & Micro-blogging 
Microblogging is a form of multimedia 
blogging that allows users to send brief text 
updates or micromedia such as photos or 
audio clips and publish them, either to be 
viewed by anyone or by a restricted group 
which can be chosen by the user. These 
messages can be submitted by a variety of 
means, including text messaging, instant 
messaging, E-mail, digital audio or the web.

The content of a microblog differs from a traditional blog 
in that it is typically smaller in actual size and aggregate 
file size. A single entry could consist of a single sentence 
or fragment or an image or a brief, ten second video. 
But, still, its purpose is similar to that of a traditional 
blog. Users microblog about particular topics that can 
range from the simple

http://twitter.com/Oprah
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Podcasting / RSS
“เรามกัมปีญัหาเวลารายการ TV , Radio ผ่านไปแลว้แตไ่มไ่ดช้ม  เมื่อใช ้Podcast จะหมดปญัหาไป”

• Podcasting หรือ Podcast คือขั้นตอนของสื่อชนิดหนึ่งบนระบบอินเตอร์เน็ตท่ียินยอมให้

ผู้ใช้ท่ัวไปท าการสมัครเพื่อรบั feed news มันเริ่มได้รับความนิยมประมาณปลายปี 2004 

ท่ีผ่านมา ตัว feed news นี้จะท างานอัตโนมัติ เพื่อท าการดาวด์โหลดไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ 

เข้าสู่ computer หรือ portable music player (เรียกติดปาก วา่ mp3 player)

• ค าว่า POD ซึ่งเป็นค าย่อมาจาก “Personal On-Demand” หรือ "อุปสงค์ส่วนบุคคล" 

นั้นเอง เม่ือรวมกับ Broadcasting ก็กลายเป็น PODcasting นั้นเอง ซ่ึง Broadcasting 

เป็นการน าสือ่ต่างๆ มาอยู่ในรูปของภาพ และเสียง ต่างๆ มากมาย ไม่ขึ้นกับ formatของ

ไฟล์ หรือ type ของไฟล์แต่อย่างใด น ามาเผยแพร่ให้บคุคลภายนอก (The public in 

general) ฟังโดยท่ีไม่จ าเป็นเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และเปน็เทคโนโลยีในการถ่ายทอด

สัญญาณภาพและเสียง ผ่านสื่อต่างๆ หรืออาจกลา่วได้วา่ เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถ

โยกย้ายข้อมูลขนาดมหึมาของภาพและเสียงจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่งระหว่าง

เครือข่ายชนิดต่างๆ 

• Podcasting นั้นท างานโดนการท่ีใช้ RSS 2.0 XML หรือ RDF XMLท่ีเป็นไฟล์ format 

มาตรฐานของ XMLท่ีเป็นไฟล์แบบเปิด โดย Podcasting จะเปิดท างานแบบอิสระต่อการ

จัดการ และท าสื่อสว่นตัวต่างๆ โดยตัว Podcasting นั้นเปน็สื่อกลางระหว่างไฟล์เสียง, 

วีดีโอ หรือมัลติมีเดียอื่นๆ อีกมากมาย กับผู้ใช้งานอีกทีหนึ่ง

เครดิตที่มา -- http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/168/

เครดิตที่มา ดูการท างานของ Podcasting ได้ที่ http://www.pawoot.com/podcast 

http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/168/
http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/168/
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Google / Gmail
• Google Groups

• Google Sites

• Google Maps

• Google Sets

• Google Docs

• Google Mobile

• Google “Zeitgeist”

• Gmail

• Blogger.com


