บทคัดย่ อ
เนื่องจากการฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในหัวข้อ กระบวนการขายพื้นที่สื่อโฆษณาและติดตั้งสื่ อโฆษณา
บนรถไฟฟ้ า BTS ของ บริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ในครั้งนี้
1.เพื่อศึกษากระบวนการขายพื้นที่สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้ า BTS
2.เพื่อศึกษากระบวนการติดตั้งสื่ อโฆษณาบนรถไฟฟ้ า BTS
วิธีการศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Outlook ในการผสานงานกับ Supplier เพื่อส่ งไฟล์
AW และสรุ ป วัน เวลา ติดตั้งสื่ อโฆษณาบนรถไฟฟ้ า BTS ,โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ในการ
ทา Report เพื่อสรุ ปงานติดตั้งหรื องานต่างๆที่รับมาจากฝ่ ายขาย ระยะ เวลา สัญญา วันติดตั้ง เพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดของทั้งลูกค้าและฝ่ ายผลิตสื่ อโฆษณา
ผลการศึกษาจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในครั้งนี้
1.ได้รู้ถึงกระบวนการขายพื้นที่สื่อโฆษณาและติดตั้งสื่ อโฆษณาบนรถไฟฟ้ า BTS
2.ได้รู้ถึงวิธีการผสานงานกับลูกค้า และ Supplier เพื่อติดตั้งงานโฆษณาบนรถไฟฟ้ า BTS
ข้อเสนอแนะ จากการที่ได้ลงฝึ กปฏิ บตั ิ สหกิ จศึกษาในครั้ งนี้ ได้เล็งเห็ นกระบวนการทางานใน
บริ ษทั สื่ อโฆษณาที่ตอ้ งใช้ทกั ษะและประสบการณ์ในการทางานเป็ นอย่างมาก เพราะจะได้ไม่มีขอ้ ผิดพลาด
ในการทางานและทาให้ได้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุด
คาสาคัญ / BTS /พื้นที่ติดตั้งสื่ อโฆษณา

Abstract
This cooperative report focuses on the trading process of the BTS’s advertising media space and
the installing process of BTS’s advertising media under the VGI Global Media Public Company Limited
B.E. 2560. The research objectives include
1. To study the trading process of the BTS’s advertising media space
2. To study the installing process of BTS’s advertising media
The research measures are to use Microsoft Outlook in correspondence with the Supplier in order
to transfer the AW file and conclude the installation date along with time on the BTS and also to use
Microsoft Power Point 2010 to produce the report concluding the installation tasks and other works
derived from the Sales Department such as durations of the installing contact to prevent mistakes from
customers and the Department of Media Production.
The results found that :
1.Understand the trading and installing process of the BTS’s advertising media space
2.Understand how to deal or cooperate with customers and suppliers in order to install
works on the BTS
The suggestion is that working in the advertising media field requires considerable skills and
experiences so that ones could avoid making mistakes and creating the best piece of work.
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