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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง "การบริหารสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U 
Channel" เป็นการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview)จากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ 
ผู้บริหารระดับสูง 2 คน ผู้บริหารระดับกลาง 3 คน และพนักงานระดับปฏิบัติการ 3 คน สามารถระบุประเด็น
ส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
  1.เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคข้อจ ากัดของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U 
Channel 
 2.เพ่ือศึกษาว่ามีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel 
อย่างไร 
 3.เพ่ือศึกษาแนวโน้มในอนาคตของการบริหารสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel 
 ผลการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคข้อจ ากัดของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U 
Channel พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารมีหลายส่วนขึ้นอยู่กับ ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยปัจจัยที่
มีผลต่อการบริหารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
 จุดแข็งของสถานี ได้แก่ เรื่องระบบเครือข่ายของสถานีที่มีอยู่ใน 10 มหาวิทยาลัย การมี
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และการมีพนักงานที่เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 จุดอ่อนของสถานี คือ ในเรื่องคุณลักษณะของสื่อที่เป็นสื่อโทรทัศน์นอกบ้าน ปัญหาในการขาดแคลน
บุคลากรและการพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง และด้วยบุคลากรยังอยู่ในวัยรุ่นจึงขาดประสบการณ์และการ
ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับการท างาน 
 ด้านโอกาสที่มีนั้นมาจากการเพ่ิมจ านวนของมหาวิทยาลัยที่มีสถานี ท าให้ได้รับความสนใจต่อสังคม
มากขึ้นและการเพ่ิมคุณค่าผ่านสื่ออ่ืนๆ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาการท างานและการมีบทบาท
ของนักศึกษาที่สังคมมีการยอมรับมากข้ึน 
 ด้านอุปสรรคของสถานี คือ ค่านิยมของคนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมองการพัฒนาเกินความ
จ าเป็นของสถานี การมีสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ออกแข่งขัยและการใช้ประโยชน์ต่อสถานีซึ่งบางหน่วยงานยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
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 ในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel มีนโยบายที่ชัดเจน คือ 
มุ่งหวังที่จะเผยแพร่สาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผลงานกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาเพ่ือเป็น
การส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยได้มีราย
ประเภทต่างๆที่เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานกับนักศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โครงสร้างการของการบริหารสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้น
หลักๆ คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฎิบัติการ ซึ่งในการท างานมีการแจกแจงความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้การท างานเป็นระบบและสามารถตรวจสอบการท างาน รวมถึงการกระจาย
อ านาจการท างานจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่ผู้บริหารระดับล่างได้อย่างเหมาะสม 
 ความเป็นไปได้ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel ในอนาคต
เพ่ือให้ก้าวหน้าและเติบโตขึ้นต่อไป เช่น การพัฒนาในด้านทรัพยากร คือ การจัดสรรบุคลากร เทคโนโลยีใน
การผลิตรายการ และการแพร่ภาพออกอากาศ โดยแบ่งออกเป็น 4 โครงสร้างได้แก่ 1.การพัฒนาด้านการ
บริหารสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย 2.การพัฒนาด้านบุคลากร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวบุคคลและตัว
งานที่รับผิดชอบ 3.การพัฒนาเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเพ่ือให้เหมาะสมกับความ
จ าเป็นในการผลิตรายการอย่างมีคุณภาพ และ 4.การพัฒนาด้านการผลิตรายการและผังรายการ เพ่ือเป็นการ
ก าหนดเนื้อหาและวิธีน าเสนอของรายการซึ่งส่งผลให้การสื่อสารที่ออกไปนั้นมีประสิทธิภาพและน่าสนใจที่สุด 
ค าส าคัญ : การบริหารสถานีโทรทัศน์, สถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัย, U Channel 
  

บทน า 
ที่มาและความส าคัญ 
 "Globalization" หรือ "โลกาภิวัฒน์" เป็นรูปแบบของโลกในยุคนี้ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเสริมการเติบโตของกระบวนการโลกาภิวัฒน์ให้รวดเร็วขึ้น 
ซึ่งรูปแบบของกระบวนการโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะเชื่อมโยงแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน แต่ยังโยง
ปัจเจกให้เข้าใกล้ชิดกันด้วย โดยผ่านความก้าวหน้าในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีในการคมนาคม 
(ภูริภัทร มั่นการโชค,น.1) โดยโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพต่อผู้รับรับเปรียบเสมือนการรวมของสื่อ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและภาพยนตร์เข้าด้วยกัน กล่าวคือ ผู้รับสารสามารถได้รับรู้ข้อมูลหรือข่าวสาร
ที่มีลักษณะของการภาพที่เคลื่อนไหวตามความเป็นจริง และได้รับฟังเสียงในเนื้อหาสาระของภาพหรือ
เหตุการณ์นั้นได้ไปพร้อมกัน อาจกล่าวได้ว่าโทรทัศน์นั้นสามารถให้เห็นถึงของจริงและเกิดความประทับใจ ท า
ให้ผู้ รับสารเกิดความทรงจ าติดตาได้นาน เพราะประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหว แสงสีที่กลมกลืน 
นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่ประทับใจผู้รับแล้ว นอกจากนั้นโดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องการรับฟังหรือเห็นสิ่ง
ต่างๆด้วยความรวดเร็ว กล่าวโดยสรุปแล้วโทรทัศน์นับว่าเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองผู้รับได้ดีในด้านความ
รวดเร็วในการสื่อสาร (บุญเลิศ ศุภดิลก,2539) 
 แต่ในปัจจุบันที่สังคมก าลังขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงสร้างความต้องการทางด้าน
การเปิดรับสื่อมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่ทุกคนในสังคมสามารถรับการสื่อสารผ่านช่องทางนี้ได้ ไม่มี
ปัญหาด้านการเข้าถึงสื่อ เป็นเพราะเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าได้แพร่ขยายครอบคลุมทุกสังคม ไม่ได้
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จ ากัดอยู่แต่สังคมเมืองเท่านั้น สถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel จึงได้ถือก าเนิดขึ้น เพ่ือเป็นอีก
ทางเลือกในการเปิดรับข่าวสารของผู้บริ โภคที่ เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษา ภายใต้จุดยืนว่า "Teenage 
Edutainment Television" หมายถึง โทรทัศน์ของวัยรุ่น ทั้งนี้มีจุดแตกต่างตรงที่ สถานีโทรทัศน์ใน
มหาวิทยาลัย U channel เป็นสถานที่ออกอากาศภายในมหาวิทยาลัย ท าให้เป็นสื่อที่สามารถเข้าไปสื่อสารกับ
กลุ่มนิสิตนักศึกษาถึงสถานที่โดยตรง เป็นผลให้สถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel มีความแตกต่าง
จากสื่อFree TV และเคเบิลทีวีอื่นๆอย่างชัดเจน 
 สถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel เป็นการบริหารภายใต้บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จ ากัด ซึ่งได้
เริ่มเปิดด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2547 ที่มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ วิทยาเขตบางนา โดยจะรับผิดชอบทั้ง
ทางด้านอุปกรณ์และด้านเนื้อหาสาระของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel และรับผิดชอบการ
ลงทุนติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดดังนี้  
 1.การวางระบบเคเบิลภายในมหาวิทยาลัย  
 2.การติดตั้งโทรทัศน์ที่ใช้ในการแพร่ภาพในมหาวิทยาลัย 
 3.ติดตั้งสตูดิโอเพ่ือการถ่ายท าและบันทึกรายการ 
 4.การผลิตรายการโทรทัศน์และการบริหารการออกอากาศตั้งแต่เวลา 8.00-17.00น.ตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันศุกร์โดยประกอบด้วยรายการประเภทต่างๆได้แก่ 
  - รายการข่าวประจ าวัน โดยนิสิตนักศึกษา 
  - รายการข่าวกิจกรรม ชีวิตนิสิตนักศึกษา ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รู้ความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างหลากหลายของมหาวิทยาลัย 
  - รายการเพลง โดยนิสิตนักศึกษา  
 ในปี 2553 สถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel นั้นมีทั้งสิ้น 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel มีการแบ่งการท างานออกได้อย่าง
ชัดเจนตามหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ  
 1.ฝ่ายสร้างสรรค์รายการ มีหน้าที่คิดสร้างสรรค์เนื้อหาสาระต่างๆ มีความยืดหยุ่นและรวมถึ งต้องมี
การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ความคิดเห็น เพื่อให้รายการของสถานีมีความน่าสนใจ 
 2.ฝ่ายผลิตรายงาน มีหน้าที่ผลิตรายการเพ่ือใช้ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U 
channel ซึ่งเป็นฝ่ายที่ผลิตรายการตามเนื้อหาสาระที่ได้ก าหนดไว้แต่ละรายการ ซึ่งแต่ละรายการนั้นก็เนื้อหา
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับรูปแบบของรายการ 
 3.ฝ่ายควบคุมการออกอากาศ มีหน้าที่จัดสรรช่วงเวลาการออกอากาศให้มีความเหมาะสมกับรายการ
ที่น าเสนอ เพื่อให้สามารถน าสาระเข้าถึงนิสิตนักศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 4.ฝ่ายตรวจสอบการออกอากาศ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel ทั้งในเรื่องคุณภาพของภาพและเสียง เนื้อหารายการที่น าเสนอ
รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมการรับชมของนิสิตนักศึกษา 
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 5.ฝ่ายการตลาด มีหน้าที่ในการหาลูกค้า เพ่ือมาลงโฆษณาหรือมาเป็นผู้สนับในกิจกรรมต่างๆกับทาง
สถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel  
 โดยการศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel มุ่งหวัง
ประโยชน์ในการเสนอข้อมูลเพ่ือปรับปรุงและแก้ปัญหาด้านการบริหารของสถานีให้ความมั่นคงและสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้ยาวนาน อันจะส่งผลให้เนื้อหาสาระนั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการรับชมมากข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1.เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคข้อจ ากัดของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U 
channel  
 2.เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel  
 3.เพ่ือศึกษาแนวโน้มในอนาคตของการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel  

 
ขอบเขตของการศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ผู้ศึกษาสนในการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channelตั้งแต่ขั้นตอนในการ
วางแผนกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติ และการควบคุมประเมินผล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ศึกษาจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง 2 คน ผู้บริหารระดับกลาง 3 คน และพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 3 คน ด้วยรูปแบบการตั้งค าถามเปิดกว้างและท าการสรุปผลการวิจัยในลักษณะของการพรรณนา 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งได้ท าการศึกษาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่มิถุนายน 2547-กันยายน 2554 โดยสามารถ
แบ่งแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้ดังนี้ 
 1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  โดยการคัดเลือกกลุ่มตัววอ
ย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือสอบถามถึงนโยบาย แนวคิด ปัญหาและอุปสรรค หลักในการ
บริหารงาน รวมถึงแนวโน้มการบริหารของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัยในอนาคต ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานระดับปฏิบัติการ  
 (1) ผู้บริหารระดับสูง  
  - คุณกฤษณะ ถนอมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ 
  - คุณธนชัย ถนอมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ 
 (2) ผู้บริหารระดับกลาง 
  - คุณปัญจรงค์ เลิศบุญชัยกุล ผู้ควบคุมการผลิต 
  - คุณณัฐพล เลิศปัญญา หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์รายการ 
  - คุณสรศักดิ์ ปัทมะทัตต์ หัวหน้าฝ่ายกราฟฟิกดีไซน์ 
 (3) พนักงานระดับปฏิบัติการ  
  - คุณอัมพรรัตน์ รุ่งพิทักษ์กุล เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต 
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  - คุณมลริกา คล่องแคล่ว เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต 
  - คุณธีระวุฒิ สถิตเกรียงไกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายตัดต่อรายการ 
 2.แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  เป็นการค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาใน
ครั้งนี้ คือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel รวมไปถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ข่าวจากนิตยสาร และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือวิชาการ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานีโทรทัศน์ 
 

ผลการศึกษา 
 
 ส่วนที่ 1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้อจ ากัดของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U 
channel  
 
 (1) จุดแข็งของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel  
 จุดแข็งทีชัดเจน คือ การมีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ท าให้สถานีมีพลังงานมากขึ้น หากมี
มหาวิทยาลัยที่มาร่วมเป็นเครือข่ายไม่กี่แห่ง ความน่าสนใจของสถานีก็จะลดลง ซึ่งส่วนใหญ่สถานีโทรทัศน์ใน
มหาวิทยาลัย U channel เผยแพร่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯจะท าให้เพ่ิมคุณค่าของ
สถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channelมากขึ้น โดยสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channelเป็นสถานี
แรกท่ีมีการเจาะเข้าไปในมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงกับแต่ละสถาบัน  
 สอดคล้องกับแนวคิดของคุณธนชัย ถนอมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการอีกคนซึ่งเห็นว่า สถานีโทรทัศน์ใน
มหาวิทยาลัย U channel เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัด คือ นิสิตนักศึกษา เทียบกับ
สื่ออ่ืนๆยังไม่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขนาดนี้ รวมไปถึงการน าเสนอเนื้อหา  
 เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายชัดย่อมเอ้ือให้การน าเสนอเนื้อหาผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U 
channel สามารถก าหนดได้ตรงจุดว่าจะตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิตนักศึกษาได้อย่างไร 
ซึ่งการที่ผู้ผลิตรายการสามารถสร้างสรรค์งานให้ออกมาน่าสนใจและมีวิธีที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย นับว่าเป็นข้อดีของการที่มีบุคลากรเป็นคนหนุ่มสาวและเป็นวัยที่เข้ากลุ่ มนักศึกษา ท าให้
สถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel มีความการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดอยู่กับที่  
 

(2) จุดอ่อนของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channel 
 จุดอ่อน คือ ในเรื่องคุณลักษณะของสื่อ ที่มีลักษณะเป็นโทรทัศน์ที่อยู่ตามจุดต่างๆที่เป็นบริเวณที่มีคน
ดูซึ่งจะเป็นใต้อาคาร โรงอาหาร หรือในบริเวณนั่งพักรอเรียน ซึ่งการควบคุมคุณภาพในเรื่องเสียงเป็นปัญหา
ยากท่ีจะควบคุม เข่น ปัญหาเสียงรบกวน จนท าให้เกิดความร าคาญ และขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ท าให้ขาดการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น ตั้งใจพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  
 ในเรื่องบุคลากรนอกจากขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วยังพบว่ายังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการท างานด้วยทั้งที่ในปัจจุบันการเติบโตของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U channelมีอยู่
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ตลอด ประกอบกับบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในการท างานเช่นกันแม้ว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์
มากก็ตาม  
 จุดอ่อนอีกประการ คือ การบริหารงานของสถานี ซึ่งใช้ระบบการบริหารแบบครอบครัว กล่าวคือ เป็น
ระบบที่สร้างความผูกพันของบุคลากรในการท างานสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การท างานทุก
คนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ช่วยให้ทุกคนสามารถท างานได้อย่างสบายใจ แต่ในทางกลับกัน
กลายเป็นว่าการท างานขาดความเฉียบคมและขาดความเด็ดขาดภายในการท างาน รวมไปถึงผลตอบแทนจาก
การท างานล่วงเวลาที่ควรได้รับก็ไม่มี  
 
 (3) โอกาสของสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U channel 
 ในประเด็นนี้ที่สามารถเห็นได้ชัด คือ การสร้างมูลค่าต่อตัวสถานีที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อใน
มหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว โดยการสร้างมูลค่าให้สถานีนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจาก
มหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์จากด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้ว ในปัจจุบันทางสถานีได้
ร่วมมือกับเคเบิลทีวีอีก 4 ช่องได้แก่ Mango TV, Media Boom, M Channelและ One Channel Asia ได้
น าบางรายการของสถานีU channelไปออกอากาศเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
มหาวิทยาลัยอีกทางด้วย  
 การท างานของสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U channelที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท า
ให้สถานีมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและมีการเจริญเติบโตตลอดเวลา และเมื่อมีจ านวนมหาวิทยาลัยมากขึ้น จะ
เป็นโอกาสให้การสื่อสารของสถานีไม่ได้หยุดเพียงแค่ในมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่จะมีสิ่งที่ตามมา คือ 
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร กิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย  
 
 (4) อุปสรรคของสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U channel  
 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและการแข่งขันที่สูงขึ้นกลายเป็นอุปสรรคส าคัญของการบริหารงาน
สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U channel โดยมีสาเหตุจากการเติบโตของสื่อต่างๆที่ออกมาแข่งขันกัน
มากขึ้น เช่น เคเบิลทีวี  ทีวี อินเตอร์ เน็ต เป็นสื่อใหม่ที่ เข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อการเติบโตของ
สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U channel  หรือจะเพ่ิมการแข่งขันเพื่อลดอุปสรรคในการท างานผ่านการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยก็จะมีปัญหาว่าจะคุ้มทุนหรือไม่แม้ว่าจะช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ก็ตาม 
 นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคจากการประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยท าให้มีหลายครั้งที่
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์สมควรได้รับการเผยแพร่กลับต้องพลาดโอกาสไป
ซึ่งมีปัญหาจากทัศนคติของบุคคลที่คิดว่าการประสานงานเป็นเรื่องยุ่งยาก  
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ใน
มหาวิทยาลัย U Channel 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
- มีเครือข่ายในหลาย
มหาวิทยาลัย 
- การมีกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจน 
- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความ
น่าเชื่อถือและมีการ
ปรับข้อมูลให้ทันสมัย
ตลอดเวลา 
-พนักงานที่ผลิตอยู่ใน
วัยที่เข้าใจว่านิสิต
นักศึกษาต้องการอะไร 

- ลักษณะของสื่อที่มี
ปัจจัยด้านเวลาและ
สถานที่มีผลต่อการ
น าเสนอ 
- ขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
- บุคลากรยังไม่
เพียงพอต่อปริมาณ
งานทีต้องรับผิดชอบ
และขาดประสบการณ์ 
-ความเด็ดขาดในการ
ท างาน 

- มีการก้าวหน้า
เพ่ิมข้ึนในเรื่อง
เครือข่าย 
- สังคมเปิดรับความ
คิดเห็นและนิสิต
นักศึกษารู้จักใช้สื่อให้มี
ประโยชน์ 
-การมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากขึ้น 
- การเพ่ิมมูลค่าให้
เกิดข้ึนผ่านสื่อเคเบิล 
-มหาวิทยาลัยเห็น
ประโยชน์ของการมี
สถานี 

- การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ท าให้มีสื่อใหม่ๆ
ออกมาแข่งขัน 
- ค่านิยมของคนท่ี
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
- การตอบสนองใน
เรื่องเทคโนโลยีตอ
สังคม 
- หน่วยงานบาง
หน่วยงานไม่ได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

 
 ส่วนที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U channel 
 ในส่วนทางสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U channelจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับตัวเนื้อหา
รายการ เพราะมองว่าเนื้อหารายการเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U channelมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องเปิดให้เป็นพื้นที่ให้ทั้งมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด การท างานของ
สถานีต้องรู้จักการจัดสรรความส าคัญและต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับชมรายการ  
 การน าเสนอเนื้อหาคงไม่สามารถเสนอได้เฉพาะบันเทิงให้กับนักศึกษาได้เพียงอย่างเดียว ต้องมีการ
แบ่งสัดส่วนในช่วงเวลาและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากันด้วย เช่น ตอนเที่ยงจะมีนักศึกษาจ านวนมากในโรงอาหารซึ่ง
มีโทรทัศน์อยู่พอสมควร และเป็นช่วงเวลาที่จะมีเสียงรบกวนมากที่สุดที่เป็นอุปสรรคให้ไม่สามารถรับทราบ
เนื้อหาของสถานีได้ถนัด ท าให้สถานีต้องแก้ไขด้วยการปรับรายการที่ต้องไม่เน้นเนื้อหาหนักมากนัก แต่จะ
เปลี่ยนเป็นลักษณะของรายการเพลงแทนเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขณะนั้น  
 ที่ส าคัญต้องตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานี ก็เพ่ือให้ทราบถึง
สถานะของสถานีว่าอยู่ในจุดไหน โดยด าเนินการจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทั้งในอดีตที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันต้องรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร อย่างภายในองค์กรจะต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการท างาน
ของสถานีว่าเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายหรือแผนที่วางไว้อย่างงไร ส่วนภายนอกก็ต้อดูว่าสังคมมีความ
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เจริญเติบโตอย่างไรโดยเฉพาะการเติบโตของสื่ออ่ืนๆหลายรูปแบบเพ่ือให้รู้จักพัฒนาตัวเองและปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์  
  
 ส่วนที่ 3 แนวโน้มในอนาคตของการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U 
channel  
 แนวโน้มการบริหารงานของสถานีในอนาคตเน้นการพัฒนาบุคลากรเป็นส าคัญเพราะเล็งเห็นว่า
ทีมงานส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในการท างาน และที่ส าคัญต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้น
เพ่ือให้พนักงานเหน็ว่าการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งส าคัญ  
 เช่นเดียวกับต้องพัฒนาการผลิตรายการสร้างความหลากหลายและแปลกใหม่ให้มากขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชมตลอดเวลา เช่น การก าหนดสัดส่วนรูปแบบรายการใหม่ ให้เหมาะสมกับ
นักศึกษา โดยจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของสถานีซึ่งก็คือนักศึกษานั้นต้องการเข้าถึงเนื้อหาแบบไหนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น ถ้าไปน าเสนอข่าวการเมือง ก็แน่นอนว่าจะได้รับความสนใจน้อย แต่ถ้าน าเสนอในรูปแบบ
ใหม่ด้วยการเปิดเวทีให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษาได้ก็จะท าให้ได้รับความน่าสนใจมากขึ้น  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่าสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U channel มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการมุ่ง
เผยแพร่สาระความรู้ทั้งภายในละนอกมหาวิทยาลัย ทั้งมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานี ได้แก่ 
ปัจจัยภายใน มาจากตัวบุคลากร เทคโนโลยีการบริหารการจัดการ การผลิตรายการ และการจัดผังรายการ สิ่ง
เหล่านี้จะเป็นปัญหาในอนาคตถ้าทางสถานีไม่เร่งแก้ไขและให้ความส าคัญ ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
พัฒนา คือ การก าหนดเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักศึกษา 
 โดยผลการศึกษาดังกล่าวสามารถน ามาอภิปรายผลโดยใช้กรอบแนวคิด 2 กรอบส าคัญมาเป็น
เครื่องมือในการอธิบาย ได้แก่ 1.การวิเคราะห์ SWOT และ 2. การบริหารงานบุคคลตามหลักทฤษฎีแซด 
(Theory Z) 
 1.กรอบการวิเคราะห์ SWOT  
 จากผลการศึกษาเรื่อง การบริหารสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel แสดงให้เห็นว่าได้มีการ
น ากรอบการวิเคราะห์ SWOT :มาเป็นกลไกส าคัญในการบริหารกิจการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สถานีโทรทัศน์ตั้งแต่การส ารวจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขตามสภาวะการ
แข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ MacMillan (MacMillan,1986, อ้างถึงน สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2546, น.
17-18)  ซึ่งอธิบายการว่า SWOT เป็นการวิเคราะห์เอกลักษณะขององค์กรและความเป็นตัวของตัวเอง การ
สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจะท าให้เกิดความสามารถในด้านการแข่งขันได้ จากนั้นจะเป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะที่จะมีต่อการสร้างโอกาสและ
อุปสรรคให้กับองค์กร 
 หลักแนวคิดในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวได้เป็นเครื่องในการแสดงให้เห็นว่าการบริหารการ
บริหารสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel มีลักษณะเป็นไปในแนวทางนี้ โดยจากผลการศึกษาที่
พบว่าการบริหารสถานีโทรทัศน์ได้ศึกษาถึงการมีจุดแข็งของตัวเอง คือ การมีเครือข่ายในมหาวิทยาลัยจ านวน
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มาก จุดอ่อน คือ ศักยภาพของบุคลากร โอกาส คือ ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโต และ 4.อุปสรรค คือ 
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น   
 
 2.การบริหารงานบุคคลตามหลักทฤษฎีแซด (Theory Z) 
 การบริหารงานบุคคลตามหลักทฤษฎีแซด (Theory Z) เป็นแนวคิดของ วิลเลียม อูชิ (William 
Ouchi, อ้างถึงใน สมคิด บางโม, 2541, น.262-265) กล่าวคือ เน้นการบริหารด้านมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กรให้
มีความใกล้ชิดกันเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้พนักงานมี
ความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองภายใต้หลักเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ที่ส าคัญกการตัดสินใจในเรื่องกิจการต่างๆ
จะใช้ทั้งรูปแบบการรวมอ านาจและกระจายอ านาจขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อม  
 สอดคล้องกับผลการศึกษาการบริหารสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channelที่พบว่า แนวทางใน
การบริหารสถานีมีการก าหนดแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อน าแผนที่ตั้งไว้ไปปฎิบัติในการท างานแต่ละ
ฝ่ายอย่างเป็นระบบ ซึ่งการบริหารของสถานีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร
และส่วนปฎิบัติการ เป็นไปในลักษณะมีความไว้วางใจซึ่งกันพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท างานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดการท างานที่เป็นลักษณะรวมศูนย์อ านาจเอาไว้ที่ผู้บริหาร
แต่เพียงฝ่ายเดียว ท าให้เกิดการท างานที่มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ   
  

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการบริหารเพื่อการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย U channel 
 - ควรจัดงานสัมมนาเพ่ือกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ในการท างาน  
 - ฝึกอบรมให้ผู้บริหารระดับต่างๆและผู้ปฎิบัติการมีความช านาญทางด้านสายงานโทรทัศน์ และเพ่ือ
รับฟังประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวิธีการคิดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 - จัดการดูแลพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิในการผลิตรายการ 
 - ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับสถานีมากขึ้นโดยการเป็นเวทีเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
น าเสนอมุมมองต่างๆ  
 - ควรเป็นสื่อกลางของมหาวิทยาลัยต่างๆเพ่ือประโยชน์ทางสังคม 
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาการวิจัยในอนาคต 
 - ควรศึกษาผู้ชมรายการต่างๆของทางสถานี เพ่ือมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร 
 - ศึกษาการจัดการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เนื้อหารูปแบบรายการที่ผู้ชมชื่นชอบเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรสื่อรูปแบบใหม่ 
 -ศึกษาปัจจัยแวดล้อมด้านสื่อสารมวลชนที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 - ควรศึกษาซ้ าในหัวข้อที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาไว้แล้วหรือหัวข้อใกล้เคียงกันเพ่ือเปรียบเทียบผลและ
เป็นแนวทางการบริหารรายการโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
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