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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การสร้างแบรนด์   กระบวนการ  และแนวโน้มการสื่อสาร
การตลาดในอนาคตของสถานีโทรทัศน์  U CHANNEL โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ซึ่งแบ่ง
รูปแบบการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนแรกศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของ
สถานีโทรทัศน์ U CHANNEL ส่วนที่สองศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารการตลาดในการ
สร้างแบรนด์ของสถานีโทรทัศน์ U CHANNEL และส่วนที่สามศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการสื่อสาร
การตลาดในอนาคตของสถานีโทรทัศน์ U CHANNEL โดยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหาร บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จ ากัด หรือผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ U 
CHANNEL ผู้ควบคุมการผลิตรายการ และนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยในเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ 
U CHANNEL จ านวน 10 ท่าน 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เร่ือง กลยุทธ์การสร้างแบรนด์  กระบวนการ  และแนวโน้มการ
สื่อสารการตลาดในอนาคตของสถานีโทรทัศน์  U CHANNEL เป็นดังนี ้

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ คือ การก าหนดชื่อ U CHANNELให้มี
ความหมายที่เข้าใจง่าย และใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อการสร้างการจดจ าในรูปแบบของ ดอกไม้ ที่สื่อถึง
ความสดใส ร่าเริง และเบิกบาน ของนิสิต นักศึกษา รวมไปถึงการวางต าแหน่งของแบรนด์เป็น
สถานีโทรทัศน์ที่อยู่มหาวิทยาลัยโดยท าหน้าที่เป็นสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเป็นสื่อ
สร้างสรรค์ที่เป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถมาใช้ประโยชน์ฝึกฝน เสริมทักษะและ
สร้างประสบการณ์การท างานด้านสื่อมวลชนตลอดเวลาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเป็น
ผู้ผลิต และสร้างสรรค์รายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้เทคโนโลยี Computer 
Graphic มาช่วยในการสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้าง สรรค์รายการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นสาระความรู้ 
และความบันเทิงควบคู่กันไปในการสร้างแบรนด์ของสถานีโทรทัศน์ U CHANNEL 
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2. มีการใช้กระบวนการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ จดจ า 
และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ U CHANNEL ด้วยการใช้สื่อการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้สื่อประสม (Multimedia) การใช้สื่อบุคคล การใช้
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด หรือแม้แต่การสร้างกระแสด้วยค าพูดแบบปากต่อปาก ในการสร้าง   
แบรนด์สถานีโทรทัศน์ U CHANNEL 

3. แนวโน้มการขยายฐานกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมากขึ้น
เพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้น าด้านสื่อใหม่ ที่เน้นเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา รวมถึงมีการพัฒนาในเร่ือง
ของการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาคุณภาพของรายการและระบบ
การออกอากาศให้มีความแปลกใหม่ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาช่วยในการ
สร้างสรรค์ให้สถานีโทรทัศน์ U CHANNEL เป็นแบรนด์ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจสื่อใหม่
ส าหรับวัยรุ่นอย่างแท้จริง 
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ABSTRACT 
 

This research objectives were to investigate U CHANNEL’s Brand Building Strategy, 
Marketing Communication Process and Trends. They were divided into 3 main parts. First, the 
study explored U CHANNEL Brand strategy. Second part was to explore the marketing 
communication process to build up a brand and the last part was to talk the trend of U CHANNEL 
marketing communication strategy. The methodolgy of the research was qualitative by using in-
depth interview with Belink Media’s executives and Producer of U CHANNEL executives and 10 
students in U Channel network. The students were not in the same ages. The research results were 
the followings: 

 
1. First task for brand building was to build up long term plan and make the 

recognition the market. So the name “U CHANNEL” and “Flowers” were as symbol of 
happiness. Also the role of the brand was to locate install major TV channel in universities. Its 
aims were to promote university activities, news and open creativity stage for the students. They 
could apply computerized system to directly practice and edit videos with the channel. 

 
2. Using mixed communication strategies to raise awareness recognition and being 

part of U CHANNEL team by using PR, promotion, activities, multimedia even buzz Marketing. 
The channel marketing communication strategy was the mix between entertainment and 
educational materials. 
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3. There were future expansion plan both in Bangkok and upcountry universities 
with a vision to be a leader in new media which the target was for the university students. U 
CHANNEL did the road shows and activities to promote the channel and got feedback for 
improvement. Also it brought the in latest technology to help U CHANNEL achieve in 
multimedia successful business for youth. 
 
 
 
 
 

DPU




