บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สื่ อ โฆษณาในปั จ จุ บ ัน มี ห ลายหลากช่ อ งทางในการเผยแพร่ เ ป็ นอย่า งมาก จึ ง ท าให้ม นุ ษ ย์
สามารถเข้าถึงโฆษณาได้ง่ายขึ้นและโฆษณายังเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การมากขึ้น ทาให้ช่องทางเผยแพร่ สื่อโฆษณามีการขยายตัวมากขึ้นเรื่ อยๆเพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคของแต่
ล่ะพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็ นโฆษณาผ่านทาง สื่ อสิ่ งพิมพ์,โทรทัศน์,ออนไลน์ หรื อแม้กระทั้งสื่ อโฆษณานอก
บ้านที่เป็ นสื่ อเคลื่อนที่ เช่น รถประจาทาง , รถไฟฟ้ า BTS ก็เป็ นช่องทางในการนาเสนอโฆษณาได้เป็ น
อย่างดี
สื่ อนอกบ้าน เป็ นสื่ อที่กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูบ้ ริ โภคพบเห็นได้ทวั่ ไป เมื่อเดินทางออกจากบ้าน
และสัญจรไปมาในสถานที่ต่าง ๆ สื่ อโฆษณานอกบ้านสามารถทาได้หลายรู ปแบบ เช่ น นาไปติดไว้
กลางแจ้ง สิ่ งก่อสร้าง บนรถไฟ รถเมล์ สนามบิน และติดอยูก่ บั เรื อ สื่ อโฆษณาเหล่านี้ จะทาหน้าที่เป็ น
สื่ อประกอบ หรื อสื่ อเสริ มสาคัญของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นสื่ อหลักของสื่ อนอกบ้าน
ซึ่งสามารถแยกออกเป็ น 3 รู ปแบบ ประกอบด้วย สื่ อโฆษณากลางแจ้ง สื่ อโฆษณาเคลื่อนที่ สื่ อโฆษณา
ร้านค้า
รถไฟฟ้ า BTS จึงเป็ นช่องทางนาเสนอหรื อเผยแพร่ สื่อโฆษณาช่องทางหนึ่งที่มาในรู ปแบบสื่ อ
โฆษณาภาพนิ่ งและมัลติมีเดี ยทั้งในขบวนและด้านนอกขบวนรถไฟฟ้ า รวมถึงบนสถานี ถือเป็ นสื่ อ
โฆษณาที่ได้รับการยอมรับ และได้รับ ความนิ ยมมากที่สุดสื่ อหนึ่ งในสื่ อโฆษณานอกบ้าน ที่สามารถ
เข้าถึงผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้ าบีทีเอสที่มีมากกว่า 1 ล้าน 2 แสน คนต่อวัน และ ผูโ้ ดยสารแต่ละคนใช้เวลา
เฉลี่ยต่อการโดยสาร 1 ครั้งมากถึง 25-30 นาทีในรถ และ บนสถานี รถไฟฟ้ า จึงทาให้โฆษณาที่ติดตั้ง
ตามตาแหน่ งของรถไฟฟ้ าและบนสถานี สามารถพบเห็นได้ง่าย ตามจุดต่างๆของสถานี รถไฟฟ้ าที่มีถึง
30 สถานี และ ขบวนรถไฟฟ้ าอีก 52 ขบวน ที่มีสื่อโฆษณาติดตั้ง ด้วยจานวนจอแอลซีดี , พลาสม่าเกือบ
1,000 จอ และป้ ายตาแหน่ งต่างๆที่มีโฆษณาติดตั้งอยู่ในรถไฟฟ้ า สติ๊กเกอร์ ที่ติดรอบขบวนรถไฟฟ้ า
และป้ ายโฆษณาทั้งที่เป็ นภาพนิ่ งและดิจิตลั บนสถานี รถไฟฟ้ า ทาให้ช่องทางการเผยแพร่ สื่อโฆษณานี้
สามารถเข้าถึงผูโ้ ดยสารได้อย่างทัว่ ถึงและครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของบนสถานีและรถไฟฟ้ า BTS
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ดังนั้นการทาสื่ อโฆษณาบนรถไฟฟ้ า BTS หรื อ บนสถานี BTS นั้น เป็ นช่องทางการนาเสนอ
หรื อเผยแพร่ งานโฆษณาอีกช่องทางหนึ่งที่เป็ นสื่ อกลางระหว่าง เจ้าของสิ นค้าและผูบ้ ริ โภคให้เกิดความ
เข้าใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การนั้นได้อย่างทัว่ ถึง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.เพื่อศึกษากระบวนการขายพื้นที่สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้ า BTS
2.เพื่อศึกษากระบวนการติดตั้งสื่ อโฆษณาบนรถไฟฟ้ า BTS

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
เพื่อศึกษากระบวนการขายพื้นที่สื่อโฆษณาและการติดตั้งสื่ อโฆษณา บนรถไฟฟ้ า BTS โดยใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint

ในการทา Report เพื่อสรุ ปงานติดตั้งหรื องานต่างๆโปรแกรม

Microsoft Outlook ผสานงานกับ Supplier เพื่อส่ งไฟล์ AW และสรุ ป วัน เวลา ติดตั้งสื่ อโฆษณาบน
รถไฟฟ้ า BTS และใช้ติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ในช่วงระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ตั้งแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 18 สิ งหาคม 2560

1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. ได้รู้ถึงขั้นตอนของกระบวนการขายพื้นที่สื่อโฆษณาของรถไฟฟ้ า BTS
2. ได้รู้ถึงขั้นตอนของกระบวนการติดตั้งสื่ อโฆษณาของรถไฟฟ้ า BTS
3. ได้รู้ถึงวิธีประสานงานของการทางานจริ งของบริ ษทั สื่ อโฆษณา
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 , Microsoft Outlook ได้อย่างดี

