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ทยา จันทนชาติ*

บทคัดย่อ

หน้าที่การบริการสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลมีหน้าที่หลักคือให้ความบันเทิงแก่
ผู้โดยสารระหว่างการเดินทางเพื่อให้ผู้โดยสารมีความสุข เพลิดเพลินและพึงพอใจ
การบริการสื่อมีลักษณะ Convergent-Selectivity คือ ผู้โดยสารจะเป็นผู้เลือกรับ
สื่อที่หลากหลายด้วยตนเอง นอกเหนือจากหน้าที่การให้ความบันเทิง สื่อก็มีหน้า
ที่อื่นที่สำ�คัญและจำ�เป็นต่อผู้โดยสารซึ่งต้องบริการควบคู่กันไปด้วยคือหน้าที่การ
บริการข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยหน้าที่การบริการข้อมูลข่าวสารประกาศ
ต่างๆจากทางนักบินและลูกเรือหน้าที่การบริการข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันหน้าที่
บริ ก ารข้ อ มู ล การเดิ น ทางของเที่ ย วบิ น หน้ า ที่ ก ารบริ ก ารข้ อ มู ล สภาพโดยทั่ ว ไป
ของประเทศปลายทางและหน้าที่การบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้ผู้
โดยสารได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนสื่อที่ให้บริการบนเที่ยว
บินระยะไกลแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามรูปแบบ และลักษณะการใช้งาน โดยจะ
มีการกำ�หนดหน้าที่ของสื่อ และมีขั้นตอนระยะเวลาการบริการที่แตกต่างกัน

*ทยา จันทนชาติ : Agent บริษัทการบินไทยจำ�กัด (มหาชน) กองงานขายและลูกค้า
		
สัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายช่าง
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• สื่อสิ่งพิมพ์ : ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ มีหน้าที่ให้ข้อมูล ความรู้
ข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบัน ความบันเทิง ข้อแนะนำ�การปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยบนเที่ยวบิน รวมถึงมีหน้าที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการ
จำ�หน่าย และการบริการต่างๆ ของการบินไทย
• สื่อประเภทโสตทัศน์และสื่อโสต (Audio Video on Demand/ AVOD)
: บริการสื่อผ่านทางระบบการสื่อสารแบบ Interactive System ประกอบ
ด้วยภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ/ บทเพลง เกม รายการ
สำ�หรับเด็ก ภาพแผนที่แสดงเส้นทางการบิน (New System Air Show :
Sky Map) และข้อมูลข่าวสารทั่วไปผู้โดยสารสามารถเลือกรับสื่อที่ตนเอง
ต้ อ งการผ่ า นทางหน้ า จอส่ ว นบุ ค คลระบบสั ม ผั ส หรื อ ผ่ า นชุ ด อุ ป กรณ์
มีหน้าที่หลักเพื่อสร้างความเพลิดเพลินใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่ผู้
โดยสาร ให้ข้อมูลความปลอดภัย และข้อมูลทั่วไปที่ผู้โดยสารควรทราบ
• สื่อการติดต่อสื่อสาร : ประกอบด้วยสื่อการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอุปกรณ์
โทรศัพท์ ซึ่งติดตั้งบนทุกที่นั่งในทุกชั้นโดยสาร และอุปกรณ์โทรสาร มีหน้าที่
ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
สามารถโทรศัพท์ติดต่อกันระหว่างที่นั่งภายในเที่ยวบิน และสามารถติดต่อ
สื่อสารกับบุคคลภายนอก จากบนเที่ยวบินสู่ภาคพื้นดิน
• สื่อบุคคล : เป็นการสื่อสารผ่านทางนักบิน (กัปตัน) และลูกเรือ (พนักงาน
ต้อนรับ) สื่อบุคคลมีหน้าที่ให้บริการด้านความปลอดภัย และอำ�นวยความ
สะดวกให้แก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง
The purpose of the study was to understand the functions of media
on the long haul flight of Thai Airways International Public Company Limited
(THAI). The qualitative method was employed; the data collection had
been made by basing on the in-depth interview and corporate document.
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The results of research indicated that the main function of media
on the long haul flights of THAI was to entertain passengers with a great
pleasure, happiness and satisfaction during on board. It was also shown
that the long haul media provided based on the “Convergent-Selectivity
Concept” offered passengers with the opportunities for a selection of specific
stored video or audio content and played them on demand, depending on
their own selection and satisfactions. The media functions have also been
provided for safety, knowledge and information. Safety measure, cabin
announcement, in-flight information, geographically and temperature of
the destination, rules and regulations of the destination have been served
to passengers on board, allowed them to have the preparation after arrival.
Media on THAI’s long haul flights were classified by their functions,
mode and time of services, divided into 4 categories as follows:
Printing Media: consisted of many varieties of printing media
aimed to give all passengers information, news, current news, knowledge,
entertainment, rules and regulation concerning with safety aspects. This
also could be considered as the channel to publicize THAI information;
services, products and promotion.
Audiovisual and Audio Media (Audio-Video on Demand/ AVOD):
To make all passengers with pleasure, enjoyable and stress free depending
on their demand on the long haul flights. The program consisted of multilingual movies, television programs, documentaries, news, travel destination,
music, interactive game, kid cartoons, new system air shows, and general
information
Communication Media: concerned with the telecommunication
system consists of in-seat telephone handset and facsimile which was
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installed only on the long haul aircraft of THAI. Inter-Personnel Media:
The communication through captain and cabin crew’s informative
announcement and gracious gesture; the body language which were
recognized as THAI identity, during on board services. The most important
function was to control, serve passengers with safety and comfort.
บทนำ�
อากาศยานหรือเครื่องบินเป็นยานพาหนะที่ท�ำ ให้การเดินทางของมนุษย์มี
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยสูง ช่วยทำ�ให้ประหยัดเวลา และสามารถติดต่อ
สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จากสถิติพบว่าในปัจจุบันจำ�นวนผู้โดยสารที่เลือก
เดินทางโดยเครื่องบินไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยใน
ปีพ.ศ. 2549 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางโดยเครื่องบินกว่า 840 ล้าน
คน และมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2553 จะมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง โดย
เครื่องบินไม่ต่ำ�กว่า 1,100 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,600 ล้านคนในปี
พ.ศ. 2563
ธุ ร กิ จ การบิ น จึ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น สู ง แต่ ล ะสายการบิ น
ต้ อ งพยายามพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพเทคโนโลยี ข องเครื่ อ งบิ น และมุ่ ง เน้ น การ
แข่งขันทางด้านการบริการ เพื่อจะได้สามารถตอบสนองความต้องการ ความ
พึงพอใจ ความคาดหวัง ค่านิยม เงื่อนไข ตลอดจนมุ่งหากลยุทธ์ และนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อนำ�มาบริการ และและอำ�นวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสาร ดึงดูด
ผู้ โ ดยสารให้ ก ลั บ มาใช้ บ ริ ก าร และเกิ ด ความภั ก ดี ต่ อ สายการบิ น ของตน อั น
จะนำ � มาซึ่ ง รายได้ และผลกำ � ไรที่ จ ะทำ � ให้ ส ายการบิ น เหล่ า นั้ น สามารถธำ � รง
อยู่ ไ ด้ ใ นโลกธุ ร กิ จ การบิ น ยุ ค ปั จ จุ บั น การบริ ก ารสื่ อ โดยเฉพาะการบริ ก ารสา
ระะันเทิงบนเครื่องบิน (In-flight Entertainment) จึงเป็นอีกหนึ่งบริการที่สาย
การบินใช้เป็นกลยุทธ์สร้างจุดเด่นทางการตลาด และเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร และการให้บริการข้อมูลต่างๆ ในระหว่างการ
เดินทางกลายมาเป็นจุดขายสำ�คัญที่ทุกสายการบินมุ่งปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้
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สอดคล้องกับอัตราความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น
การบริการสาระบันเทิงบนเที่ยวบิน (In-flight Entertainment) แปลตามความ
หมายก็คือการบริการสื่อสาระบันเทิงเพื่อสร้างความเพลิดเพลินใจภายในเที่ยวบินให้
กับผู้โดยสาร แต่ด้วยเทคโนโลยี และการพัฒนาสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา (ดังตารางที่ 1) การบริการสาระบันเทิงบนเครื่องบินปัจจุบันจึงมิได้จำ�กัด
เฉพาะสื่อที่ให้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงระบบการบริการ
ซึ่งรวมทั้งการติดต่อสื่อสาร/ Communication (ทั้งโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงข้อมูล - Data Link) การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/
Information (ข่าวสาร ข้อมูลอากาศ ราคาหุ้น ข้อมูลต่างจากทางเว็บไซต์) และการ
ให้บริการในระบบ Interactive (ซึ่งเป็นระบบที่ถ่ายโอนข้อมูลสองทางระหว่างผู้ใช้กับ
ตัวอุปกรณ์ เช่นการเล่นวิดีโอเกม การท่องโลกอินเตอร์เน็ต รวมถึงการซื้อของผ่าน
ระบบออนไลน์) ซึ่งสายการบินพาณิชย์แต่ละสายได้จัดไว้ให้บริการผู้โดยสาร โดยมี
รูปแบบสื่อ สาระสำ�คัญ และเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามที่แต่ละสายการบินกำ�หนด
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การบริการสาระบันเทิงบนเที่ยวบินก็คือ ระบบของสื่อที่ใช้
สำ�หรับ-ส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายเชื่อมโยงต่อไปถึงผู้โดยสาร โดยเนื้อหา
ข้อมูล และระบบที่สายการบินได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้โดยสารนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) ได้รับข้อมูลข่าวสาร (Informed) ได้
รับความบันเทิง (Entertained) ตลอดการเดินทาง สามารถตอบสนองความต้องการ
บริโภคข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารได้
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ตารางที่ 1-1 ประวัติและพัฒนาการของเทคโนโลยีการบริการสื่อสาระความบันเทิงบนเครื่องบิน
(ข้อมูลจาก Avion/ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2549)
History of Inflight
Entertainment Technology

หมายเหตุ: แสดงถึงตำ�แหน่งปัจจุบันของเทคโนโลยีสื่อทีมีให้บริการบน
เครื่องบินของ การบินไทย
การบริการสื่อบนเที่ยวบินของการบินไทย
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ ใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ดำ�เนินกิจการด้านการบินพาณิชย์ภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ มาตลอด 50 ปี ดังวิสัยทัศน์ที่การบินไทยได้ตั้งไว้ว่า “เป็นสาย
การบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย” การบินไทยจึงจ
ำ�เป็นต้องมุ่งพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการบนเครื่องบิน
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารให้ได้มากที่สุด และเพื่อจะ
ได้ยืนหยัด สามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจการบินสายการบินนานาชาติ การบริการ
สื่อบนเที่ยวบินโดยเฉพาะสื่อสาระบันเทิงบนเที่ยวบินจึงเป็นอีกหนึ่งจุดบริการที่
การบินไทยได้ให้ความสำ�คัญ และพัฒนาการบริการให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถสนอง
ความต้องการและก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับผู้โดยสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยคลายความเบื่อหน่าย สร้างความรู้สึกปลอดภัย สะดวกสบาย เพลิดเพลินตลอด
ระยะเวลาการเดินทาง
นอกเหนือจากการคัดสรรและให้บริการสื่อในรูปแบบเดิม ผ่านทางทางระบบ
การสื่อสารในรูปแบบดั้งเดิมที่การบินไทยได้ให้บริการมานาน อันได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์
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สื่อโสต สื่อโสตทัศน์ และสื่อบุคคลซึ่งผู้ให้บริการเป็นผู้กำ�หนดเนื้อหาสารเอง นั้น
ในปี พ.ศ. 2548 การบินไทยได้พัฒนา และนำ�ในรูปแบบสื่อประเภทใหม่ ที่เรียกว่า
สื่อ “Audio/ Video on demand - AVOD” มาใช้ โดยสื่อ “Audio/ Video on
demand - AVOD” เป็นการให้บริการผ่านทางระบบการสื่อสารแบบ Interactive
System
ผู้โดยสารสามารถเลือกรับสื่อได้ด้วยตนเองผ่านทางจอส่วนตัว จะ
บรรจุสารมีความหลากหลายทั้งประเภท และรูปแบบการนำ�เสนอ ประกอบด้วย
บทเพลงต่างๆ (Audio Entertainment) ภาพยนตร์, สารคดีต่างๆ, ข้อมูลการ
เดินทาง, ข่าวรอบโลก, ตลอดจนดูภาพภายนอกจากกล้องวงจรปิด และเกมส์ กล่าว
อีกนัยหนึ่งได้ว่า สื่อ “Audio/ Video on demand - AVOD” ก็คือสื่อที่ผู้รับบริการ
เป็นผู้กำ�หนดรูปแบบของสื่อ และเนื้อหาของสารได้ด้วยตนเอง
ในระยะแรกของการบริการสาระบันเทิงบนเที่ยวบินผ่านระบบการสื่อสาร
แบบ Audio / Video on demand การบินไทยได้ติดตั้งอุปกรณ์สำ�หรับให้บริการ
สื่อเฉพาะกับเครื่องบินที่ให้บริการในพิสัยไกล ซึ่งตามปรกติ จะใช้บินตรง (Direct
Flight) ในเส้นทางที่มีระยะทางไกล หรือสำ�หรับเส้นทางระหว่างประเทศเท่านั้น โดย
ฝูงบินติดตั้งสื่อการสื่อสารระบบ Audio / Video on demand ในทุกชั้นโดยสาร จะ
มีเฉพาะฝูงบินระยะไกลในรุ่น Airbus 340-500 Airbus 340-600 และ Boeing 777200ER (Extended Range) เท่านั้น การบริการสื่อบนเที่ยวบินของการบินไทยเป็น
ปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับการบริการผู้โดยสารเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดระหว่าง
การเดินทาง เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารได้รับการพัฒนาขึ้นทำ�ให้รูปแบบและหน้าที่
ของสื่อที่ให้บริการบนเครื่องบินได้เปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่ผู้โดยสารเป็นผู้รับสื่อ
ต่างๆ ตามการกำ�หนดของผู้ให้บริการ ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้โดยสารสามารถ
เลือกรับชมสื่อต่างๆ ได้ตามความพึงพอใจของตนเอง ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผู้ให้บริการ
สื่อจำ�เป็นต้องมีความเข้าใจในสื่อที่ได้จัดเตรียมให้บริการ ต้องมีการกำ�หนดขอบเขต
หน้าที่ของสื่อ และต้องการศึกษาในประเด็นที่ว่าเมื่อเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
อาจเป็นตัวกำ�หนดความต้องการของผู้โดยสาร ตลอดจนมีผลต่อพฤติกรรมการรับ
สื่อของผู้โดยสารที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
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ขอบเขตของการวิจัย
ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาถึ ง หน้ า ที่ ข องเทคโนโลยี สื่ อ ประเภทต่ า งๆ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบน
เที่ ย วบิ น ระยะไกล โดยผู้ วิ จั ย จะทำ � การศึ ก ษาสื่ อ เพื่ อ การสื่ อ สารบนเครื่ อ งบิ น
พิสัยไกลรุ่นที่มีการเพิ่มบริการระบบการสื่อสารในรูปแบบ Audio/ Video on
demand
โดยจะทำ�การศึกษาสื่อประเภทต่างๆ ที่การบินไทยได้จัดเตรียมไว้
บริการบนเครื่องบินที่ทำ�การบินด้วยฝูงบิน Airbus 340-500 Airbus 340-600
และ Boeing 777-200ER (Extended Range) ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ได้ให้บริการ
ระบบการสื่อสารในรูปแบบ Audio/ Video on demand ในทุกชั้นโดยสาร ผู้
วิจัยจะทำ�การศึกษาถึงสื่อบนเครื่องบินระยะไกลของเครื่องบิน บริษัท การบินไทย
จำ�กัด (มหาชน) ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2551 จากเส้นทางการบิน 4 เส้น
ทางการบินคือ 1. เส้นทางทวีปอเมริกา 2. เส้นทางทวีปยุโรป 3. เส้นทางทวีป
แอฟริกา และ 4. เส้นทางทวีปออสเตรเลีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ทำ�การบินแบบ
Daily Flight (ยกเว้นเส้นทางกรุงเทพฯ- มอสโคว และเส้นทางกรุงเทพฯ – โจฮันเนส
เบิร์ก ซึ่งเปิดให้บริการเพียง 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) ตามเส้นทางประเทศปลายทาง
Aircraft
Type
A340-500

A340-600

B777-200ER

Route: BKK North America

Europe

Africa

Australia/ New Zealand

Los Angeles

New York
Zurich

Auckland

Munich
Milan

Melbourne

Athens

Sydney

Moscow

ตารางที่ 1-2 เส้นทางการบินที่จะศึกษาถึงสื่อบนเครื่องบินระยะไกล
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แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.หน้าที่ด้านการบริการของสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลคือ การให้ความบัน เทิง
ระหว่ า งการเดิ น ทางแต่ ก็ มี ห น้ า ที่ อื่ น ประกอบด้ ว ยคื อ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
กำ�หนดความปลอดภัยและให้คำ�แนะนำ�ข้อควรปฏิบัติตนต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
ให้ความบันเทิงและหน้าที่อื่นๆ  โดยผู้โดยสารสามารถใช้สื่อตามหน้าที่ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้ให้บริการสื่อกำ�หนด ธรรมชาติของการเดินทางด้วย
อากาศยาน หรือเครื่องบิน เป็นการเดินทางภายในพื้นที่ที่จำ�กัด ซึ่งก่อให้เกิดความ
รู้สึกอึดอัด และน่ารำ�คาญใจ โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางในเที่ยวบินระยะไกล (Long
Haul) ซึ่งต้องบินข้ามนำ�ข้ามทะเล ตลอดจนข้ามทวีป ผู้โดยสารต้องถูกจำ�กัดให้
อยู่ในพื้นที่นั่งไม่ต่ำ�กว่า 7 ชั่วโมง ต้องเผชิญกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอด
จนเรื่องของเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทำ�ให้เกิดความวิตกกังวล ด้วยเหตุนี้
การบริการสื่อบนเที่ยวบินจึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยทำ�ให้ผู้
โดยสารเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สะดวกสบาย และเพลิดเพลินใจ (Communication
– Pleasure) ตลอดการเดินทาง ซึ่งอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หน้าที่หลักของการให้
บริการสื่อการสื่อสารบนเที่ยวบินก็คือ หน้าที่การให้ความบันเทิง (Entertainment)
Stephenson, 1967: 60-61 ได้แสดงทัศนะผ่านทางทฤษฎีการเล่น/ The
Play Theory of Mass Communication ไว้ว่าหน้าที่หลักที่สำ�คัญที่สุดของการ
สื่อสารมวลชนคือการทำ�ให้ผู้รับสารได้เข้าถึง subjective play ซึ่ง Stephenson
ได้แบ่งแนวคิดแยกกันระหว่างงานและการเล่น (Work and Play) อย่างชัดเจน
คือ งานจะเป็นกิจกรรมการสื่อสารที่ก่อให้ผู้ปฏิบัติงานเผชิญกับภาวะความเครียด
กดดัน (Communication Pain) ทำ�ให้รู้สึกถูกควบคุม บงการจากสังคมแวดล้อม
(Social Control) ขณะที่การเล่นเป็นกิจกรรมที่สนองตอบต่อตนเอง และมุ่งให้
ได้รับความเพลิดเพลินใจ เป็นกิจกรรมการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (Communication Pleasure) เป็นช่วงเวลาที่ผู้รับสารได้หยุดพักจาก
ภาวะความเครียด หรือสิ่งต่างๆ ที่มากดดันรุมเร้ามนุษย์ในชีวิตประจำ�วัน และหลุด
พ้นออกจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ โดยปรกติ สื่อประเภทต่างๆ ที่ให้บริการบน
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เครื่องบินมักถูกมองว่ามีหน้าที่เพื่อให้บริการด้านความบันเทิงเท่านั้น แต่สื่อที่ให้
บริการบนเครื่องบินจะมีหน้าที่ด้านอื่นอีก
Middleton, 1985: 19-26 ได้นำ�ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน
จากทัศนะของ Lasswell,1948 และ Wright, 1959 ซึ่งประมวลโครงสร้างหน้าที่ของ
สื่อมวลชนเอาไว้อย่างเป็นระบบ 4 ประการ คือ หน้าที่สอดส่องดูแล (Surveillance)
หน้าที่สืบทอดวัฒนธรรมของสังคม (Cultural Transmission) หน้าที่สร้างความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม (Correlation) และหน้าที่การให้ความบันเทิง
(Entertainment) มาประมวลและใช้เป็นรากฐานเพื่อกำ�หนดเป้าหมายสำ�หรับการ
วางแผนการสื่อสาร (Communication Planning) ไว้ 6 ประการ ซึ่งแต่ละข้อ
จะมีความสอดคล้องกับหน้าที่ของสื่อมวลชนตามทัศนะของ Lasswell และ Wright
ดังนี้
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)
2. การให้การศึกษา (Educate)
3. การจูงใจ (Persuasion)
4. การประสาน (Co-ordinate)
5. การสนทนา หรือถ้อยคำ�โต้ตอบ (Dialogue)
6. การให้ความบันเทิง (Entertainment)
โดยสื่อแต่ละประเภทอาจมีเป้าหมายที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกันมากกว่า
1 เป้าหมาย กล่าวคือ การให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) สามารถเป็นหนึ่งในขั้น
ตอนสำ�หรับการให้การศึกษา (Educating) ซึ่งทั้งสองประการอาจใช้เป็นเครื่องมือที่
สำ�หรับการจูงใจ (Persuasion) ต่อไปอีกตามลำ�ดับ ผู้วิจัยจะศึกษาแนวคิดเป้าหมาย
สำ�หรับการวางแผนการสื่อสาร (Communication Planning) และนำ�มาใช้เป็นแม่
แบบสำ�หรับการกำ�หนดจัดแบ่งหน้าที่หลักของสื่อที่ให้บริการบนเครื่องบินระยะไกล
ของการบินไทย
2.ความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลมีความแตกต่
างกันไปตามปัจจัยต่างๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เทคโนโลยีและรูปแบบการ
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บริการสื่อที่ได้รับการพัฒนาขึ้น จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้
มากขึ้น รวมถึงมีส่วนในการกำ�หนด หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้
โดยสารได้
Stephenson, 1967: 60-61 อ้างถึงในทฤษฎีการเล่น/ The Play Theory of
Mass Communication เชื่อว่ามนุษย์หรือผู้รับสารมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับสารหรือเนื้อหา
ต่างๆ ที่ต้องการด้วยตนเองจากความหลากหลายของเนื้อหาที่สื่อมวลชนได้เสนอมา
ให้เลือก (Convergent – Selectivity) ผู้รับสารสามารถเลือกรับสารหรือข้อความ
ที่ต้องการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนโดยปราศจากการบังคับควบคุมทาง
สังคม (Social Control) ดังตัวอย่างเช่น ผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวัน สามารถเลือก
อ่านข่าว บทความ หรือโฆษณาตามที่ต้องการ ไม่จำ�เป็นต้องอ่านทุกคอลัมน์ หรือ
อ่านทั้งฉบับ ซึ่งในมุมมองของผู้วิจัย เล็งเห็นว่าการบริการสื่อการสื่อสารบนเที่ยวบิน
ก็มีลักษณะเป็น Convergent – Selectivity เช่นกัน กล่าวคือ การบินไทยจะจัด
บริการสื่อการสื่อสารที่มีความหลากหลายทั้งประเภทของสื่อ และเนื้อหาของสารให้
แก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะสื่อที่ให้บริการบนเที่ยวบินระยะไกล ผู้โดยสารในปัจจุบันจึง
มีทางเลือกมากขึ้น สามารถเลือกรับสื่อ และสารให้ตรงกับความต้องการ เพื่อที่จะ
สนองตอบความพึงพอใจสูงสุดของตนเอง
และเมื่อเทคโนโลยีสื่อการสื่อสารได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบ
การให้บริการของสื่อบนเครื่องบินก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเช่นกัน
McLuhan (1964) เชื่อว่าสื่อสามารถที่จะส่งผลทำ�ให้สังคมเปลี่ยนได้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะทำ�ให้ประสบการณ์ของมนุษย์สามารถแผ่ขยายกว้าง
ออกไป สื่อทุกชนิดคือ การขยายประสบการณ์ด้านผัสสะของมนุษย์ (Extension of
Experience) โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียก
ว่า “หมู่บ้านโลก” (Global Village) ทำ�ให้คนจำ�นวนมากสามารถรู้เรื่องราวที่ไหน
ก็ได้ ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วหรือเวลาเดียวกัน แม้จะอยู่ต่างกันคนละซีกโลกก็
สามารถทราบเรื่องราวในเวลาจริงได้ผ่านสื่อ ทำ�ให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคการสื่อสาร
ด้านระยะทาง และกาลเวลา
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McLuhan(1964) ไม่ให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อแต่
ให้ความสำ�คัญกับประเภทหรือรูปแบบของสื่อ (form) โดยเชื่อว่ารูปแบบของสื่อมี
ส่วนกำ�หนดการสร้างเนื้อหา(content) ดังวาทะที่ว่า “Medium is the Message”
หรือ “ตัวสื่อก็คือตัวสารที่ต้องการส่ง” การส่งข้อความใดๆ ไม่สำ�คัญเท่าการส่ง
ข้อความผ่านสื่อชนิดใดสื่อที่เด่นในแต่ละยุคสมัยจะสามารถส่งผลและมีอิทธิพล
กำ�หนดวิถีชีวิตของผู้คนมากกว่าตัวสารหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านสื่อไปการเปลี่ยนแปลง
ที่ตัวสื่อจะสามารถสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เกิด
ขึ้นในสังคมมนุษย์ได้ นวัตกรรมของสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Media Innovation) สามารถขับเคลื่อนให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
สื่อ (Media) จึงเป็นกลไกที่สำ�คัญที่สุดในการที่จะเป็นผู้กำ�หนดการสื่อสาร
และชี้นำ�ระบบสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คือตัวกำ�หนดกลไกทุกอย่างของสังคม
McLuhan (1964) ได้อธิบายแนวคิดและยกตัวอย่างเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อ
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ต้องเชื่อมโยงกับวิวัฒนาการของสังคมใน
แต่ละยุคสมัย โดยความเจริญของสังคมมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของการพัฒนาการ
ของสื่อในแต่ละยุค ขณะที่อิทธิพลของสื่อในแต่ละยุคจะเป็นตัวที่กำ�หนด หรือเป็น
ตัวที่ส่งผลต่อการดำ�เนินชีวิตของมนุษย์ ตลอดจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมด้วย
ในมุมมองด้านเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวกำ �หนดผู้วิจัยต้องการศึกษาโดย
มุ่งประเด็นว่าเทคโนโลยีสื่อสำ�หรับการบริการสื่อเพื่อการสื่อสารบนเที่ยวบินของ
การบินไทยนั้นได้รับการพัฒนา ปรับปรุงมาโดยตลอดและล่าสุด การบินไทยนำ�
ระบบการบริการสื่อแบบ Audio / Video on demand มาใช้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการ
บริการสื่อผ่านระบบ Audio/ Video on demand นี้ เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญ
สำ�หรับรูปแบบการบริการสื่อสาระบันเทิงบนเครื่องบินโดยจากเดิมที่ผู้โดยสาร (ซึ่ง
ก็คือผู้รับสื่อ) ต้องรับชมสารที่ถูกจำ�กัดด้วยเนื้อหา จากการคัดสรรของผู้ให้บริการ
เปลี่ยนแปลงเป็นผู้โดยสารสามารถเลือกรับชมสิ่งต่างๆได้ตามความปรารถนาของ
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ตนเองด้วยรูปแบบของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้โดยสารเคยต้องรับชมผ่านจอก
ลาง (Main Screen) ในลักษณะเดียวกับการรับชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์
ตามรอบเวลาได้เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบการรับชมสื่อผ่านทางหน้าจอส่วนตัวซึ่งมี
ลักษณะเดียวกับการรับชมโทรทัศน์ที่บ้านของตนเองซึ่งผู้โดยสารจะสามารถเลือก
รับ-ชม-เปิด-ปิด-ปรับเปลี่ยนรายการได้ตามความต้องการของตนเองแทนนั้น ผู้วิจัย
เชื่อว่ารูปแบบของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ อาจเป็นตัวที่กำ�หนด หรือส่งผลต่อรูปแบบ
พฤติกรรมของผู้โดยสาร รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการ
สื่อบนเที่ยวบินที่การบินไทยได้ให้บริการด้วย
ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ทำ�การวิจัย จะทำ�การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
จะมีลักษณะเป็นการพรรณนาข้อมูล เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (In-Dept Interview) ได้แก่บุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเต
รียมการ จัดหา คัดเลือก สื่อเพื่อบริการบนเที่ยวบิน บุคลากรที่ทำ�หน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานจริงของสื่อดังกล่าว ลูกเรือ และฝ่ายการตลาด และข้อมูลทางเอกสารเพื่อ
ให้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยจะเก็บข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อนำ�
มาวิเคราะห์รายละเอียด
บทสรุป และอภิปรายผลการวิจัย
การบริการสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลทั้ง 5 เส้นทาง คือ เส้นทางกรุงเทพฯนิวยอร์ก (TG792) จากทวีปอเมริกา เส้นทางกรุงเทพฯ-ซูริค (TG970) และเส้น
ทางกรุงเทพฯ-มอสโคว (TG974) จากทวีปยุโรป เส้นทางกรุงเทพฯ-โจฮันเนส
เบิร์ก (TG703) จากทวีปแอฟริกา และเส้นทางกรุงเทพฯ-เมลเบิร์น (TG999) จาก
ทวีปออสเตรเลีย พบว่าการบริการจัด ลำ�ดับความสำ�คัญตามชั้นโดยสาร (อัตราค่า
โดยสาร) ซึ่งชั้นโดยสารที่มีค่าโดยสารสูง (ชั้น Royal First และ Royal Silk)  ผู้โดยสาร
จะได้รับการจัดลำ�ดับความสำ�คัญและบริการที่มีความสะดวกสบายกว่าการเดิน
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ทางในชั้นประหยัดพิเศษ (Premium Economy) และชั้นประหยัด (Economy) ชั้น
โดยสาร (อัตราค่าโดยสาร) เป็นปัจจัยสำ�คัญที่กำ�หนดหน้าที่ และการบริการบน
เที่ยวบินของลูกเรือ
รูปแบบการให้บริการสือ่ บนเทีย่ วบินระยะไกล แบ่งออกเป็น 3 ช่วงบริการเรียง
ตามลำ�ดับเวลา คือ ช่วงเตรียมการก่อนขึน้ บิน (Pre-flight), ช่วงระหว่างเทีย่ วบิน (Inflight) และช่วงเตรียมลดระดับการบินจนถึงจุดหมายปลายทาง (Descent and
Landing) แต่ละเที่ยวบินจะมีความแตกต่างกันที่ระยะเวลาออกเดินทาง และ
จำ�นวนชั่วโมงบิน (Flight Time) ซึง่ แต่ละช่วงเวลาบริการ สือ่ จะมีความสำ�คัญและ
หน้าทีท่ แ่ี ตกต่างกันไปตามช่วงเวลา คือช่วงระยะเวลา Pre-Flight สื่อสิ่งพิมพ์จะมี
บทบาทและความสำ�คัญสูงที่สุด การบริการสือ่ สิง่ พิมพ์บนเทีย่ วบินระยะไกลแต่ละ
เส้นทางจะมีความแตกต่างทางปัจจัยด้านประเภทสือ่ สิง่ พิมพ์ รูปแบบการให้บริการ
ปริมาณทีใ่ ห้บริการ ชัน้ โดยสาร ประเภทของฝูงบิน เส้นทางการบิน และชัว่ โมงบิน
ทำ�หน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลความรู้ ข่าวสาร และสถานการณ์ปจั จุบนั (Current News) โดย
ผู้โดยสารจะนิยมอ่านหนังสือในระหว่างการรอเครื่องขึ้นบิน (Take Off) ช่วยในการ
ควบคุมพฤติกรรม และอารมณ์ผู้โดยสารระหว่างการรอเครื่องขึ้นบิน และสือ่ สิง่ พิมพ์
ค่อยลดความสำ�คัญลงในช่วงระยะเวลา In-Flight ซึ่งมีการเริ่มเปิดระบบการบริการ
สื่อ AVOD ใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีและรูปแบบการบริการสื่อที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
บรรจุด้วยโปรแกรมรายการบันเทิงต่างๆ ที่หลากหลาย (ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
รายการวิทยุ/ บทเพลง เกม รายการสำ�หรับเด็ก และข้อมูลข่าวสาร) จึงสามารถ
ตอบสนองและดึงดูดความต้องการใช้สื่อระหว่างการเดินทางของผู้โดยสารได้ดี
สำ�หรับเที่ยวบินระยะไกลที่มีชั่วโมงบินยาวนานอย่างเที่ยวบิน TG792 กรุงเทพฯนิวยอร์ก ซึ่งมีชั่วโมงบินยาวนาน (16.35 ชั่วโมง) บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ในช่วง
In-Flight ก็ยังคงอยู่ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้โดยสารที่ไม่ต้องการรับชมสื่อ AVOD
ระหว่างเที่ยวบิน หรืออ่อนล้าจากการรับชมสื่อ AVOD มาเป็นเวลานาน ต้องการพัก
สายตา สื่อบุคคลจะเป็นสื่อที่มีความสำ�คัญตลอดระยะเวลาการเดินทางบน
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เที่ยวบินระยะไกล โดยเฉพาะช่วง Pre-Flight และช่วง Descent and Landing
ทำ�หน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสาร และบริการเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร
ผู้วิจัยพบว่าสื่อการติดต่อสื่อสาร (Communication Media) ไม่ได้มีความ
สำ�คัญและทำ�หน้าที่ของการเป็นสื่อเลยตลอดเที่ยวบิน จากการศึกษาการใช้
งานสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลทั้ง 5 เส้นทาง ไม่พบการเรียกใช้บริการดังกล่าวบน
เที่ยวบิน (ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมผู้โดยสารทุกชั้นโดยสารผ่านทางลูกเรือ)
หน้าที่การบริการสื่อบนเที่ยวบินระยะไกล แบ่งออกเป็น 2 หน้าที่หลัก ขึ้น
อยู่กับช่วงเวลาการเดินทาง และพฤติกรรมการรับสื่อของผู้โดยสารสำ�หรับเที่ยวบิน
ที่มีช่วงเวลาการเดินทางและมีระยะเวลาการบินในช่วงกลางคืน หน้าที่หลักของการ
บริการสื่อบนเที่ยวบินระยะไกล คือ ทำ�ให้ผู้โดยสารมีความสุข พึงพอใจ (Satisfied)
และพักผ่อนอย่างสงบระหว่างการเดินทางอันยาวนาน (ในเที่ยวบินเส้นทาง TG970
กรุงเทพฯ – ซูริค และเที่ยวบินเส้นทาง TG703 กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิร์ก) ส่วน
เที่ยวบินทีมีช่วงเวลาการเดินทางและระยะเวลาการบินในช่วงกลางวัน หน้าที่หลัก
ของการบริการสื่อบนเที่ยวบินระยะไกล คือ ทำ�ให้ผู้โดยสารมีความสุข เพลิดเพลิน
และพึงพอใจ (Satisfied) ผ่อนคลายความเบื่อหน่ายระหว่างการเดินทางช่วงกลาง
วันอันยาวนาน คลายความเครียดและความกังวลในการที่ต้องนั่งอยู่ในที่ที่จำ�กัด
(ในเที่ยวบินเส้นทาง TG974 กรุงเทพฯ – มอสโคว และเที่ยวบินเส้นทาง TG999
กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น) ส่วนเที่ยวบิน TG792 กรุงเทพฯ – นิวยอร์ก ซึ่งเป็น
เที่ยวบินที่มีระยะเริ่มบินในช่วงกลางคืน แต่มีชั่วโมงบินที่ยาวนาน (ถึง 16.35 ชั่วโมง)
ครอบคลุมเวลาช่วงกลางวัน ดังนั้น หน้าที่หลักทั้ง 2 แบบเบื้องต้น จึงถือเป็นหน้าที่
หลักที่สำ�คัญสำ�หรับเที่ยวบินระยะไกลเส้นทางนี้
นอกเหนือจากหน้าที่หลักสื่อที่ให้บริการบนเที่ยวบินระยะไกล ทำ�หน้าที่อื่นๆ
ประกอบด้วยได้แก่
1. หน้ า ที่ ก ารบริ ก ารข่ า วสารและสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ภาวะเศรษฐกิ จ
บทความวิเคราะห์ต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของประเทศปลายทาง (Local
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News) เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเป็นไปที่เกิดขึ้นในประเทศ
นั้นๆ (ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์)
2. หน้าที่ให้ข้อมูล คำ�แนะนำ� และการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทางบน
เที่ยวบินระยะไกล การบริการข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety Measure) การฉาย
ภาพยนตร์สาธิตเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครื่องบิน ผ่านทางหน้าจอส่วนบุคคลผู้
โดยสารในทุกที่นั่ง การแจ้งประกาศรัดเข็มขัดที่นั่ง แจ้งประกาศเตือนสำ�หรับการเต
รียมลดระดับการบิน และการบริการข้อมูลข่าวสารประกาศต่างๆ จากทางนักบิน
และลูกเรือ เป็นการให้ข่าวสารความรู้ คำ�แนะนำ� ข้อปฏิบัติ และข้อบังคับ เป็นสื่อ
การ สื่อสารที่บังคับควบคุม (Control) ให้ผู้โดยสารทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติ
ตาม ระหว่างการแจ้งข้อมูลจากทางนักบินและลูกเรือ ผู้โดยสารจะไม่สามารถเลือก
ใช้สื่ออื่นๆ ได้ (ผ่านทางสื่อ AVOD และผ่านทางการประกาศจากสื่อบุคคล)
3. หน้าที่บริการข้อมูลการเดินทางของเที่ยวบิน ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือก
รับชมภาพแผนที่เส้นทางการบิน (New System Air Show: Sky Map) ของเที่ยวบิน
ซึ่งมีการแสดงรายละเอียดของตำ�แหน่งเส้นทางการบิน ระยะทาง และระยะเวลา
ที่จะเดินทางถึงสู่จุดหมาย โดยมีการปรับข้อมูลอัตโนมัติเพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบ
ข้อมูลการเดินทางในแต่ละเส้นทางการบินที่แท้จริง (ผ่านทางสื่อ AVOD)
4. หน้าที่บริการข้อมูล กฎ ระเบียบด้านศุลกากร ข้อห้ามต่างๆ ของ
ประเทศปลายทาง เพื่อให้ผู้โดยสารได้เตรียมความพร้อม และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ (ผ่านทางการประกาศจากสื่อบุคคล)
5. หน้าที่การบริการข้อมูลสภาพโดยทั่วไปของประเทศปลายทาง ซึ่งทาง
กัปตันจะประกาศข้อมูลระยะเวลาที่คาดว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง สภาพอากาศ
ทัศนวิสัย และอุณหภูมิปลายทาง ขณะที่เครื่องบินกำ�ลังลดระดับการบินเพื่อเตรียม
ลง (ช่วง Descending) เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม (ผ่าน
ทางการประกาศจากสื่อบุคคล)
6. หน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบินไทย เป็นช่องทางสำ�หรับ
การบินไทยในการแนะนำ�บริการ โปรโมชั่น และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจาก
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การเดินทางกับการบินไทย (ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ จากนิตยสารประจำ�สายการบิน
(นิตยสารสวัสดี) ผ่านทางสื่อ AVOD ในส่วนของรายการข้อมูลข่าวสาร และ
ทางการประกาศจากสื่อบุคคล)
7. หน้าที่สร้างเอกลักษณ์และความประทับใจในการบริการ ทำ�ให้เกิดความ
ภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) อันได้แก่ ไหว้ต้อนรับ กล่าวสวัสดี ต้อนรับและ
การอำ�ลาส่งผู้โดยสารบริเวณหน้าทางขึ้น - ลงเครื่องบิน ทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
และที่สนามบินปลายทาง การบริการแจกเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ติดเสื้อก่อนการสิ้น
สุดการบริการ (ยกเว้นเที่ยวบินเส้นระยะไกลทาง TG999 กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น ซึ่ง
จำ�กัดด้วยข้อกำ�หนดของประเทศปลายทาง) เป็นการบริการที่มีเฉพาะบนเที่ยวบิน
ของการบินไทยเท่านั้น
8. หน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่ชาวต่างชาติ (ซึ่งเป็นกลุ่มผู้โดยสาร
หลักบนเที่ยวบินระยะไกล)  หน้าที่การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่อง
เที่ยวประเทศไทย แนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย เผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ (ผ่านทางนิตยสารประจำ�สายการบิน (นิตยสารสวัสดี) ผ่าน
ทางสื่อ AVOD ในส่วนรายการข้อมูลข่าวสาร และผ่านทางสื่อบุคคล)
ลักษณะการบริการสื่อบนเที่ยวบินระยะไกล
แบ่งลักษณะการบริการตามประเภทของสื่อ ได้ดังนี้
1.การบริการสื่อสิ่งพิมพ์ ปัจจัยด้านชั้นโดยสาร (อัตราค่าบริการ) จะเป็น
ตัวกำ�หนดลักษณะการบริการ ผู้วิจัยพบว่าในชั้นโดยสาร Economy และชั้นประหยัด
Premium Economy (ซึ่งมีให้บริการเฉพาะบนเที่ยวบิน TG792 กรุงเทพฯ –
นิวยอร์ก) จะจัดเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์ (ประเภทหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร) ไว้ให้บริการ
ตรงบริเวณทางเข้าเครื่องบิน (Boarding Pass) ผู้โดยสารที่มา ก่อนจะได้รับสิทธิ์ใน
การเลือกรับสื่อสิ่งพิมพ์ก่อน (First In, First Serve) และจำ�นวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ
มีจำ�นวนจำ�กัด สำ�หรับชั้นโดยสาร Royal Silk Class และ Royal First ลูกเรือจะ
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นำ�สื่อสิ่งพิมพ์ใส่รถเข็น (Cart) มาให้เลือกรับบริการถึงที่นั่ง โดยปริมาณสื่อสิ่งพิมพ์
ที่จัดไว้จะเพียงพอกับสัดส่วนของผู้โดยสารในชั้นบริการ ปัจจัยด้านจำ�นวนชั่วโมงบิน
และระยะเวลาทำ�การบินมีส่วนในการกำ�หนดลักษณะการบริการสื่อสิ่งพิมพ์บนเที่ยว
บินระยะไก สำ�หรับเที่ยวบินระยะไกลที่มีชั่วโมงบินที่ยาวนานมาก (เที่ยวบิน TG972
กรุงเทพฯ-นิวยอร์ก) และเที่ยวบินระยะไกลที่มีระยะเวลาทำ�การบินในช่วงกลางวัน
จะมีการแจกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ (Reading Material) ในระหว่างช่วงเวลา In-Flight
เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
สำ � หรั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารประจำ � สายการบิ น (คู่ มื อ แนะนำ � ความ
ปลอดภัย (Safety on Board Pamphlet) นิตยสารประจำ�สายการบิน (Sawasdee
Magazine) นิตยสารคู่มือรายการบันเทิงบนเที่ยวบิน (Vision) และรายการสินค้า
ปลอดภาษี (Catalogue) เป็นสื่อที่เตรียมไว้ให้บริการผู้โดยสารทุกคน ตรงบริเวณ
กระเป๋าหน้าที่นั่งโดยสาร จัดเตรียมไว้ให้ในทุกที่นั่งโดยสาร ทุกชั้นบริการ (ไม่ถูก
กำ�หนดการบริการโดยปัจจัยด้านชั้นโดยสาร)
2. การบริการสื่อ AVOD ผู้ให้บริการ (การบินไทย) จะเป็นผู้กำ�หนดระยะ
เวลาการใช้บริการ โดยคำ�นึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นตัวหลัก หน้าจอส่วน
บุคคลของผู้โดยสารจะเริ่มทำ�งานอัตโนมัติ โดยเริ่มจากการฉายภาพยนตร์สาธิต
เกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครื่องบินประเภทต่างๆ ขณะช่วงระยะเวลา Pre-Flight
และจะทำ�การปิดระบบ AVOD ให้บริการพร้อมกันในช่วงระยะเวลา Descent
เพื่อลูกเรือแจ้งข้อมูลที่จำ�เป็นต่างๆ ที่ประเทศปลายทางกำ�หนด ให้ผู้โดยสารรับ
ทราบและปฏิบัติตาม (ยกเว้นเที่ยวบิน TG999 ซึ่งมีเปิดฉายภาพยนตร์ “Australia
Awareness” ในช่วงระยะเวลา Descent) และให้ผู้โดยสารเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
การเตรียมตัวลดระดับลงจอ ในช่วงระยะเวลา In-Flight ผู้โดยสารจะเป็นผู้คัดสรร
และเลือกรับชมรายการต่างๆ ที่บรรจุในสื่อ AVOD ได้เองตามความพึงพอใจ
3. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการสื่อสาระบันเทิงบนเที่ยวบิน จากเ
ดิมที่ผู้โดยสารถูกบังคับให้รับชมภาพยนตร์ (หรือสารคดี) จากการคัดสรรของผู้ให้
บริการ ผ่านทางหน้าจอกลางแบบรวม (Main Screen) ในลักษณะเดียวกับการรับชม
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ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ตามรอบเวลา เปลี่ยนแปลงเป็นผู้โดยสารสามารถเลือก
รับชมรายการต่างๆ ตามความพึงพอใจของตนเองผ่านทางหน้าจอส่วนบุคคลซึ่งมี
ลักษณะเดียวกับการรับชมโทรทัศน์ที่บ้านของตนเองซึ่งผู้โดยสารจะสามารถเลือก
รับ–ชม - เปิด – ปิด-ปรับเปลี่ยนรายการ ได้ตามความต้องการของตนเองแทนนั้น
จากการศึกษา พบว่าผู้โดยสารให้ความสนใจรับชมรายการต่างๆ ผ่านทาง AVOD
มากกว่าการบริการแบบเดิมซึ่งเป็นจอรวม ผู้โดยสารได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมา
ใช้สื่อระหว่างเที่ยวบินมากกว่าแต่เดิม ซึ่งส่วนใหญ่จะพักผ่อน อ่านหนังสือหรือรับ
ชมภาพยนตร์ผ่านจอกลางระหว่างเที่ยวบิน เทคโนโลยีและรูปแบบการบริการสื่อที่
ได้รับการพัฒนาขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้มากขึ้น รวม
ถึงมีส่วนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้โดยสารได สอดคล้องกับแนวคิด
ของ McLuhan ซึ่งเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ตัวสื่อจะสามารถสร้างผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ได้ นวัตกรรมของสื่อ
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Media Innovation) สามารถขับเคลื่อน
ให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
การบริการของสื่อบุคคลบนเที่ยวบินระยะไกล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การบริการของสื่อบุคคลที่แตกต่างกันตามปัจจัยด้านประเภทชั้นโดยสาร
: จากการศึกษาวิจัย พบว่าการบริการของสื่อบุคคลในบางประเภท อาทิ หน้าที่
การบริการ Welcome Drink, การบริการผ้าร้อน, การบริการอาหาร หรือการเข็นรถ
Cart นำ�สื่อสิ่งพิมพ์มาบริการผู้โดยสารถึงที่นั่ง จะเป็นการบริการเฉพาะผู้โดยสาร
บนชั้น Royal Silk และชั้น Royal First เท่านั้น ไม่มีให้บริการในชั้นโดยสารอื่น อีกนัย
หนึ่งก็คือ ชั้นโดยสารที่มีอัตราค่าโดยสารสูง ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบาย
และการบริการจากสื่อบุคคลมากกว่า(ในบางประเภท) มากกว่าชั้นโดยสารที่มีอัตรา
ประหยัด
2. การบริการสื่อที่ไม่มีความแตกต่างกัน (ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านประเภทชั้น
โดยสารหรืออัตราค่าบริการ) กล่าวคือ เป็นการบริการระดับเดียวกันในทุกชั้นโดยสาร
อาทิ การกล่าวต้อนรับผู้โดยสาร (Welcome Message) การแจ้งข้อมูลให้ผู้โดยสาร
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เตรียมพร้อมสำ�หรับการเริ่มออกเดินทาง และการเปิดระบบ AVOD ให้ผู้โดยสารรับ
ชมภาพยนตร์สาธิตเพื่อความปลอดภัยบนเครื่องบินประเภท Airbus 340-500 หรือ
การประกาศต่างๆ ผ่านทางลูกเรือ
3. การบริการสื่อการติดต่อสื่อสาร (Communication Media) สำ�หรับ
เที่ยวบินระยะไกลจะมีการติดตั้งอุปกรณ์การใช้โทรศัพท์ (Telephone Headset)
บริ เ วณด้ า นข้ า งของพนั ก วางแขนในทุ ก ที่ นั่ ง   ผู้ โ ดยสารสามารถใช้ ง านได้ ด้ ว ย
ตนเอง (โดยไม่ต้องผ่านการบริการจากลูกเรือ) แต่จ ากการสั ง เกตพฤติ ก รรมของ
ผู้ โ ดยสารผ่ า นทางลู ก เรื อ ไม่ พ บว่ า มี ก ารใช้ สื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารท(ผ่ า นทาง
อุปกรณ์โทรศัพท์ หรือโทรสาร) บนเที่ยวบินระยะไกลในทุกเส้นทางที่ผู้วิจัย
คัดเลือกมาศึกษากล่าวได้ว่าสื่อการติดต่อสื่อสารไม่ได้มีการทำ �หน้าที่เป็นสื่อ
บนเที่ยวบินระยะไกล
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