บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
4.1ผลของการปฏิบัติงานและรายละเอียดของโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาทั้งสองได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ยาวนาน
ในด้านโฆษณาบน BTS และมีความเป็ นมืออาชีพอย่างมาก ทาให้ผจู ้ ดั โครงงานได้รับทั้งความรู ้ และ
เทคนิ ค การท างานต่ า งๆ ในด้า นของการขายและการตรวจสอบชิ้ น งานก่ อ นการติ ด ตั้ง รวมไปถึ ง
กระบวนการติดตั้งโฆษณา ที่เราได้พบเห็นบนรถโดยสาร BTS และบนสถานี
ขั้นตอนก่อนการผลิตและติดตั้ง
ก่ อ นที่ จ ะได้ป ฏิ บ ัติ ง าน ลู ก ค้า จะติ ด ต่ อ มาทางตัว แทนฝ่ ายขายของบริ ษ ัท ระบุ สิ น ค้า และบอก
ตาแหน่งที่จะต้องการติดสิ นค้าโฆษณาของตนเอง เมื่อฝ่ ายขายทราบความต้องของลูกค้า ฝ่ ายขายก็จะต้องมา
เช็คว่าตาแหน่งที่ลูกค้าต้องการนั้น สามารถขายได้หรื อไม่โดยจะขอความช่วยเหลือกับ
ฝ่ ายSale Support ในการตรวจสอบ และ ระบุราคาของตาแหน่งนั้นๆ ถ้าตาแหน่งที่ลูกค้าต้องการสามารถขึ้น
โฆษณาได้ ฝ่ ายขายก็จะพูดคุยเกี่ยวกับระยะสัญญาในการขึ้นโฆษณาในตาแหน่งนั้น จากนั้นฝ่ ายขายจะต้อง
ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับระยะเวลาในการทางาน และเงื่อนไขในการออกแบบArtwork ต่างๆของลูกค้า
และเริ่ มขั้นตอนการทางานอีกหนึ่งขั้น โดยฝ่ ายขายจะขอตารางการทางานชิ้นนี้ เรี ยกว่า Time lime
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ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
สิ นค้า COKE
ตาแหน่ง TRAIN BODY
ขั้นตอนที่ 1 การขาย และ ประสานงาน
 ลูก ค้า ที่ ตอ้ งการขึ้ น สื่ อโฆษณา จะมี ก ารติ ด ต่ อ มายังฝ่ ายขายของบริ ษ ทั จะมี ก ารพูด คุ ย
เกี่ยวกับระยะติดตั้งสื่ อ ตาแหน่ งที่ตอ้ งการติดตั้ง ขบวนที่สามารถติดตั้งสื่ อได้โดยบริ ษทั
Coke ติดต่อมายัง ฝ่ ายขาย และได้ตกลงกับฝ่ ายขายเรี ยบร้องแล้ว
 ขั้นตอนการทา Time live
 ฝ่ ายขายติดต่อมายังฝ่ าย Sale Support เพื่อขอ Time line ติดตั้งสื่ อ
 โดยจากตาแหน่งที่ ลูกค้าเลือก คือตาแหน่ง Train Body ใช้ระยะเวลาในการทางาน 30 วัน
Working Time Line of Train Body : Coke (Period : 15 , 16 Jan 2017)
No.

รายละเอียด

13-ธ.ค.-16 15-ธ.ค.-16 26-ธ.ค.-16 28-ธ.ค.-164 - 13 ม.ค. -17
15 - 16 ม.ค. -1716-ม.ค.-17

ลูกค ้าส่งแบบโฆษณา (Final Layout)
1
เพือ
่ Mock up สาหรับขออนุญาต
เจ ้าหน ้าทีข
่ องวีจไ
ี อ จะต ้องส่ง
เอกสารเพือ
่ ยืน
่ ขออนุญาตใช ้แบบ
และติดตัง้ เพือ
่ ประชุม Change
2
Meeting โดยต ้องส่งเอกสารทุกวัน
อังคารของแต่ละสัปดาห์ และเข ้า
ประชุมทุกวันพฤหัสของแต่ละสัปดาห์
3

COO ของบีทเี อส จะออกจดหมาย
อนุญาตให ้ใช ้แบบโฆษณาได ้

เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายขายผู ้รับผิดชอบสินค ้า
4 นั น
้ ๆ จะแจ ้งว่าแบบผ่านแล ้วให ้ออก
อาร์ตเวิรค
์ ได ้เลย
ช่วงเวลาของการส่งอาร์ตเวิรค
์
5 ตรวจสอบปรูฟ
๊ สี และผลิตสติ๊ กเกอร์
รวมถึงต ้องตากให ้แห ้งก่อนนามาติดตัง้
6 ติดตัง้ Train Body (2 ขบวน)
7 เห็น Media วันแรก

1
2
3
5
6
7

ขนตอนการส่
ั้
ง Artwork และพิมพ์มเี ดียเพื
4-ม.ค.-17
อ
่ ติดตงั้ 6-ม.ค.-17
ลูกค ้าส่ง Artwork ทีแ
่ ล ้วเสร็จให ้ซัพพลายเออร์
12.00เพื
น.อ
่ พิมพ์ปรูฟ
๊
ลูกค ้าปรูฟ
๊ สี ครัง้ ที่ 1
ลูกค ้าปรูฟ
๊ สี ครัง้ ที่ 2
ช่วงเวลาของการพิมพ์สติ๊ กเกอร์ และ ตากให ้แห ้ง
ติดตัง้ Train Body (2 ขบวน)
เห็น Media วันแรก

9-ม.ค.-1710 - 13 ม.ค. -17
15 - 16 ม.ค. -1716-ม.ค.-17

ก่อน 15.00

หมายเหตุ : 1. Final Layout คือแบบทีห
่ น้าตาเหมือน Artwork 100% แต่ย ังไม่ได้ Save Artwork เท่านน
ั้
2. ในกรณีทต
ี่ ากสติกเกอร์
๊
ไม่แห้ง อาจทาให้เวลาติดตงสี
ั้ อาจถลอกเสียหายได้
่ แบบโฆษณาช้ากว่ากาหนด เป็นผลทาให้ต ้องเลือ
3. ในกรณีทส
ี่ ง
่ นเวลาในการติดตงออกไป
ั้
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาตารางงานและการจองคิวงาน
 เมื่อฝ่ าย Sale Support จัดทา ตาราง Time line เรี ยบร้อย ก็จะทาการจองคิว ขบวน
รถไฟฟ้ า BTS กับฝ่ าย Production เพราะ บางตาแหน่งสามารถติดตั้งได้แค่วนั ละ 1
คันเท่านั้น

2.1 (รู ปตารางงานฝ่ ายproduction)
 ฝ่ าย Sale support จะติดต่อฝ่ าย Graphic เพื่อMock up รู ปที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ของ
BTS ส่ งผ่านทางE-Mail ไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าออกแบบ Artwork โดยการ
ออกแบบนั้นจะต้องไม่ผดิ กฎข้อห้ามของทาง BTS
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรายละเอียด
 เมื่อลูกค้า ออกแบบ Artwork เรี ยบร้อย ลูกค้าจะส่ งมาทาง E-Mail ให้ฝ่ายขาย
 ฝ่ ายขาย จะส่ ง Artwork มาให้ฝ่าย Sale Support เพื่อทาขออนุญาตแบบ
 ฝ่ าย Sale support จะต้องตรวจสอบ Artwork ที่ได้รับว่ามี เลข ฆอ. หรื อไม่
(เลข ฆอ.เป็ นเลขขออนุญาตโฆษณา) BTS ต้องการตรวจสอบว่าสิ นค้านั้นมีเลขขออนุญาต
โฆษณาไหม

รู ปแบบที่ใส่ ฆอ. ของสิ นค้า Coke ตาแหน่ง Train body

ขั้นตอนที่ 4 การขออนุญาตติดตั้งสื่ อบน BTS
การขออนุญาตติดตั้งสื่ อโฆษณาตาแหน่ง Train body บนตัวรถโดยสารไฟฟ้ า BTS
 โดยฝ่ าย Sale Support จะจัดทา จดหมาย MEMO แบบขออนุญาตติดตั้งสื่ อโฆษณา
พร้ อม JPGที่ลูกค้าออกแบบ แนบคู่ กับMemo จดหมายขออนุ ญาตติดตั้งสื่ อบน
รถไฟฟ้ า BTS
 นาส่ งฝ่ าย Operation ฝ่ าย Operation จะทาการตรวจสอบว่างานโฆษณาชิ้นนี้ ผิดกฎ
ข้อห้ามของทาง BTS หรื อไม่ โดย BTS จะตั้งกฎห้ามมาดังนี้
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กฎข้ อห้ ามของทาง BTS ต่ อการติดตั้งสื่ อโฆษณา หรือ ภาพทีใ่ ช้ โฆษณา
1. ภาพที่ใช้โฆษณาห้ามเป็ นภาพโป๊ เปลือย
2. โฆษณาที่เป็ นอาหารจะต้องมีเลขขออนุญาตโฆษณา
3. ห้ามมีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ติดอยูใ่ นภาพที่ใช้โฆษณา
4. ห้ามใช้ภาพที่มีรูปรางรถไฟฟ้ า BTS ในการโฆษณา
5. การติดตั้งสื่ อโฆษณาทุกชนิดจะต้องไม่เสี่ ยงต่อความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร
6. คาพูดที่ใช้โฆษณาจะต้องไม่ลอ้ เลียน หรื อ สร้างความแตกแยก และเกินจริ ง
 ทาง BTSจะใช้เวลาในการพิจารณารู ปแบบของ Artwork สิ นค้าว่าสามารถติดตั้งได้
ไหม
โดยจะ ใช้เวลา 7 วัน

รู ปแบบขออนุญาตติดตั้งสื่ อ
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ขั้นตอนที่ 5 การกาหนด รายละเอียดของ Artwork จากลูกค้ าและการรับส่ งข้ อความ
 ฝ่ ายขายจะได้รับ Artwork จากลูกค้า ฝ่ ายขายจะส่ งต่อ มาให้ฝ่าย Sale Support และฝ่ าย Sale
Support จะส่ งต่อไปที่ฝ่าย Production และ Production จะส่ ง Artwork ไปให้ Supplier ผลิต
proof ตัวอย่าง ระบุ ค่าของสี ขนาดอักษร ตาแหน่งอักษร ขนาด Size ที่ถกู ต้อง

แบบ Proof สิ นค้า COKE ตาแหน่ง TRAIN BODY
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ขั้นตอนที่ 6 ฝ่ าย Sale Support ตาม Proof งาน จาก ฝ่ าย Production
 ฝ่ าย Production จะส่ ง E – Mali ตาม Proof จาก Supplier ว่า proof ส่ งไปถึงมือ
ลูกค้าหรื อยัง
 เมื่อลูกค้าได้รับ Proof จะมีรายละเอียดแนบไปด้วย เช่น
- ผังติดตั้ง
- Jpeg Layout ขนาดถูกต้อง
- ใบเสนอราคา

ผังการติดตั้งสื่ อ COKE ตาแหน่ง Train body
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ลูกค้า จะต้องส่ ง Feedback proof กลับไปยัง ฝ่ ายขายและฝ่ าย Production
 ฝ่ ายขาย จะส่ งคาตอบ ของลูกค้า ที่ได้รับ จากลูกค้า ส่ งไปยังฝ่ าย Sale Support

ขั้นตอนที่ 7 สั่ งผลิต
 เมื่อ ฝ่ าย Sale Support ได้รับ E- mail จากฝ่ ายขาย เรื่ อง Feedback proof
 ฝ่ าย Sale support จะสัง่ ผลิตงานกับ Production

รู ป E – Mail สัง่ ผลิต สิ นค้า COKE ตาแหน่ง TRAIN BODY
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ก่อนถึงวันติดตั้ง 1 วัน ฝ่ าย Production จะต้อง ทาการขอ Access การติดตัง้ งานโฆษณา จากฝ่ าย
Operation เพื่อล็อคคิวรถเอาไว้

รู ปขอ Access การติดตั้งสื่ อโฆษณา สิ นค้า Coke ตาแหน่ง Train body
 เมื่อถึงเวลาการติดตั้ง ฝ่ าย Supplier จะขึ้นไปติดตั้งงาน ในเวลากลางคืนโดยใช้เวลาติดตั้ง
ตาแหน่ง Train body วันละ 1 คัน เมื่อติดตั้งเสร็ จ
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รูป การติดตั้งโฆษณาสิ นค้ า Coke ตาแหน่ ง Train body

วัสดุที่ใช้ในการติดตั้งบนตัวรถไฟฟ้ า ตาแหน่ง Train Body คือ สติ๊กเกอร์
 เมื่อฝ่ าย Supplier ติดตั้งสติ๊กเกอร์ Coke ตาแหน่ง Train body เรี ยบร้อย ฝ่ าย เทคโนโลยี
จะถ่ายรู ปทั้งขณะติดตั้งและติดตั้งแล้วเสร็ จ เพื่อนามาวางไว้ในระบบส่ วนกลาง
 โดยจะมีรู้ถ่ายที่เป็ นภาพกลางวันและภาพถ่ายกลางคืน
-

รู ปติดตั้งกลางคืน
รู ปติดตั้งกลางวัน

40

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนการสรุ ปงาน
เป็ นขั้นตอนฝ่ าย Sale Support ในการจัดทาสรุ ป ผลการติดตั้ง
 ฝ่ าย Sale support จะจัดทา Report สรุ ปสื่ อ และ Report วางบิล เพื่อเรี ยกเก็บเงินจาก
ลูกค้า และส่ งไปฝ่ ายบัญชี

รู ปแบบการทา Report สิ นค้าCoke ตาแหน่ง Train bod

 ลูกค้าสามารถพบเห็นโฆษณา COKE ที่ให้ทางบริ ษทั VGI ติดตั้ง ได้สวยงามและตรง
แบบที่ลูกค้าต้องการ

รู ปขบวนรถไฟฟ้ าที่ติดตั้ง สิ นค้า Coke

ตาแหน่ง Train body เรี ยบร้อยแล้ว
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รูปขบวนรถไฟฟ้าที่ติดตัง้ สินค้ า Coke ตาแหน่ง Train body เรี ยบร้ อยแล้ ว

