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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสาย
การบินในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย เนื่องจากปัจจุบันนี้สายอาชีพนี้เป็นที่ให้ความสนใจกับหนุ่มสาวที่มีความ
ใฝ่ฝันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตส บทความฉบับนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการท างานเป็นพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินเพ่ือช่วยในการตัดสินใจไปสมัครในสายการบินที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเอง จุดมุ่งหมายของการวิจัย
ครั้งนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูลความแตกต่างของคุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างสายการบินใน
ทวีปยุโรปและเอเชีย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประกาศเปิดรับสมัครของสายการ
บินที่ได้รับความนิยมในทวีปยุโรปและเอเชียจาก 20 สายการบิน ผลของการวิจัยพบว่าสายการบิน ในเอเชีย
และยุโรปมีความใกล้เคียงกันของคุณสมบัติพ้ืนฐานที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินควรมีอย่างชัดเจน คือ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณสมบัตินี้สามารถท าให้ผู้ที่สนใจเกิดการกระตุ้นตัวเองให้พร้อมกับ
การไปสมัครสายการบินที่ตัวเองใฝ่ฝัน 

 

ค าส าคัญ : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, คุณสมบัติ, สายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาเอกเทศ (ENL4911) ของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the difference of Flight Attendant’s 

qualifications between Airlines in Europe and Asia. Nowadays this career is popular of 
adolescents who have ambition to become flight attendant, in order to be useful for them 
to decide, the purpose of this study is to investigate the difference of Flight Attendant’s 
qualifications between Airlines in Europe and Asia. To achieve the purpose of this study, the 
research was analyzed data 20 announcement flight Attendant job advertisements airlines 
from two continents. The result came out the airlines in Asia and Europe have similar basic 
qualifications. Flight attendant supposed to qualification for excellence in English as well. 
This article reports will stimulate who interested this career to inspect yourselves for 
preparing to apply for airlines that you dream. 
 
Keywords : Flight Attendant, qualifications, Airlines  
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บทน า 
             ในปัจจุบันนี้หากจะจัดล าดับอาชีพที่คนให้ความสนใจมากที่สุด คือ อาชีพพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน (Cabin crew) หรือ แอร์โฮสเตส-สจ๊วต (Air hostess-steward) ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับ
ความนิยมในล าดับต้นๆ เพราะเสน่ห์ที่ดึงดูดให้คนสนใจเป็นจ านวนมาก คือ การได้มีโอกาสในการเดินทาง
ไปสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก การเก็บเกี่ยวประสบการณ์และได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และน่าตื่นตาตื่นเต้น
อยู่ตลอดเวลาจึงท าให้อาชีพนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของคนหลาย ๆ คน แต่เส้นทางการเป็นแอร์โฮสเตส หรือ 
สจ๊วต นั้นไม่ง่ายอย่างที่หลาย ๆ คนคิด มีคุณสมบัติมากมายที่ทางสายการบินต้องการ 
            อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่แสดงถึงศักยภาพเศรษฐกิจของชาติหลายมิติ เช่น 
อุตสาหกรรมการบินขนส่ง อุตสาหกรรมสายการบิน อุตสาหกรรม การท่าอากาศยาน อุตสาหกรรมการ
บริการจราจรทางอากาศ อุตสาหกรรมการซ่อมบ ารุงเครื่องบิน อุตสาหกรรมโภชนาการสายการบิน และ 
อุสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาศัยการคมนาคมทางอากาศ  เป็นต้น (พลอากาศโท
วัชระ รณนภากาศ ฤทธาคนี) 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะมีหน้าที่หลัก ก็คือ การดูแลเรื่องความปลอดภัยบนเครื่องบิน
ด้วยการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ และดูแลให้ผู้โดยสารอยู่ในความปลอดภัย
ตลอดเวลาตั้งแต่เครื่องขึ้นจนถึงเครื่องลงเป็นหลัก 

คุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ควรมี  คือ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สถานภาพโสด 
สายตาดี มีความอดทน มีความพร้อมของร่างกาย  และจิตใจทางด้านบริการ ต้องเรียนรู้และท าความ
เข้าใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้ โดยสารแต่ละประเทศ การใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่  3 
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จึงอาจเป็นเรื่องจ าเป็นพอสมควร 
            ในศตวรรษที่ 21 สายการบินได้เติบโตอย่างรวดเร็วนับว่ามีความเกี่ยวข้องหลายธุรกิจไม่ว่าจะ
เป็นทางโลจิสติกส์หรือธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศหลายๆประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจ าเป็นต้องอาศัยธุรกิจการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ก็คือ สายการบิน เป็นหลัก
เพราะว่าสะดวก  รวดเร็วและเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งสายการบินแต่ละประเทศจะต้องสร้าง
ภาพลักษณ์และความประทับใจให้กับผู้โดยสาร ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรผู้ที่จะมาให้บริการจึง
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สายการบินต้องการ ดร. ณุสิรินทร์  หลิ่มวิรัตน์ กล่าวว่า พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน  (Flight  Attendant)  ซึ่งเป็นบุคลากรที่เป็นกลุ่มแรก  ๆ  หรือเป็นพนักงานส่วน
หน้า  (Front  Line  Officer)  ที่เป็นตัวแทนในการให้บริการแก่ผู้โดยสารให้เกิดความประทับใจและเป็น
ภาพลักษณ์ทีด่ีต่อสายการบินและต่อประเทศนั้นและอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ผู้คน
ให้ความสนใจในการสมัครเป็นจ านวนมากปัจจัยและคุณสมบัติแต่ละทวีปแต่ละสายการบินต่างก็ไม่
เหมือนกันท าให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกศึกษาคุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นสิ่งที่ผู้วิจัย
สนใจ โดยศึกษาคุณสมบัติจากสายการบินที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงของทวีปเอเชีย ได้แก่ Qatar 
Airways, Singapore Airlines ,All Nippon Airways, emirates, EVA Airways, Oman Air, Garuda 
Indonesia, Bangkok Airways, Etihad Airways และHong Kong Airlines ในส่วนทวีปยุโรป ได้แก่ 
Lufthansa SWISS Austrian airlines, Turkish Airlines, KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, Aeroflot 
,Air France, Finn air, virgin Atlantic และ British Airways เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาหาความแตกต่างของคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินใน

ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยส ารวจข้อมูลจาก Job advertisement qualification of Cabin Crew 

จ านวน 40 ตัวอย่าง จาก 20 สายการบิน ผู้ท าวิจัยใช้เกณฑ์คัดเลือกสายการบินที่ได้รับความนิยมและสายการ
บินที่ผู้วิจัยสนใจในทวีปเอเชีย 10 สายการบิน ได้แก่ Qatar Airways, Singapore Airlines ,All Nippon 
Airways, emirates, EVA Airways, Oman Air, Garuda Indonesia, Bangkok Airways, Etihad Airways 

และHong Kong Airlines และ ทวีปยุโรป 10 สายการบิน ได้แก่ Lufthansa SWISS Austrian airlines, 
Turkish Airlines KLM ROYAL DUTCH AIRLINES Aeroflot Air France, Finn air, virgin Atlantic และ 

British Airways ซึ่งแบ่งแต่ละสายการบินละ 2 ตัวอย่าง  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ใช้โปรแกรม Antconc ในการหาความถี่  น าค่าค่าสูงสุดของค าที่ใช้ได้มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

คุณสมบัติหลังจากนั้นจึงเอาเฉพาะค าเนื้อหาที่ได้จากรายการค าศัพท์นี้ไปจ าแนกต่อไป โปรแกรม AntConc 
เวอชั่น 3.4.3 พัฒนาโดย Anthony (2014) ใช้รวบรวมและแสดงดรรชนีค าในปริบท (concordance) และใช้
ในการวิเคราะห์ค าศัพท์ในคลังข้อมูลภาษา นอกจากนี้ AntConc สามารถสร้างรายการ ค าศัพท์ โดยการ
จดัเรียงตามล าดับตามความถี่ นักวิจัยภาษาศาสตร์ได้น าโปรแกรม AntConc มาใช้ในการวิเคราะห์ภาษาทั้งใน
ระดับค าและประโยคอย่างแพร่หลายเพราะความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน Froehlich (2015) กล่าวว่า 
AntConc ยังสามารถแสดงเฉพาะค าหรือประโยคที่ต้องการวิเคราะห์ เพ่ือหาความถี่หรือ โครงสร้างที่ค านั้น ๆ
ปรากฏร่วม (วิรตา ปัญจานนท์,2016) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างสายการบินในเอเชียจ านวนทั้งหมด 10 สายการบิน 

ล าดับ สายการบินในเอเชีย 
1 Qatar Airways 
2 Singapore Airlines 
3 All Nippon Airways 
4 emirates 
5 EVA Airways 
6 Oman Air 
7 Garuda Indonesia 
8 Bangkok Airways 
9 Etihad Airways 
10 Hong Kong Airlines 
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ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างสายการบินในยุโรปจ านวนทั้งหมด 10 สายการบิน 
ล าดับ สายการบินในยุโรป 

1 Lufthansa 

2 SWISS 

3 Austrian airlines 

4 Turkish Airlines 

5 KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 

6 Aeroflot 

7 Air France 

8 Finn air 

9 virgin Atlantic 

10 British Airways 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ผู้วิจัยด าเนินการหาข้อมูลโดยพิมพ์ว่า Qualification of cabin crew ต่อด้วยชื่อสายการบิน หรือ
หาได้จากจากเว็บไซต ์th.jobsdb.com, www.jobtopgun.comc และ th.indeed.com เป็นต้น 

2.ท าการพิมพ์ใส่ Microsoft word จากนั้นแปลงไฟล์เป็น text เพ่ือเอาไปใส่ใน โปรแกรม Antcone 
ท าการหาค่าความถ่ี เพ่ือน ามาเป็นเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ 

3.ได้ท าการวิเคราะห์แต่ละสายการบินที่ได้ใช้เกณฑ์ในการจ าแนกเพ่ือหาข้อสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Antcone และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย โดยด าเนินการ

ขั้นตอนดังนี้ 
1.วิเคราะห์คุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปโดยใช้โปรแกรม 

Antcone ในการหาค่าความถี่ของค าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกคุณสมบัติและใช้โปรแกรม Microsoft 
excel ในการค านวณ หาข้อสรุป 

2.วิเคราะห์ข้อมูลในส่วน ทักษะความสามารถการสื่อสาร (people skills) และ คุณสมบัติที่จ าเป็น 
(Essential Requirements) เพ่ือหาความแตกต่างคุณสมบัติของ 2 ทวีป  
 
 
 

http://www.jobtopgun.comc/
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคุณสมบัติ ในด้านทักษะความสามารถในทวีปเอเชียจะมีมากกว่าใน

ทวีปยุโรดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 

ทวีป   ทักษะความสามารถ     
  ทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม ทัศนคติเชิงบวก ภาษาท่ี3 

ยุโรป 5 2 5 11 

เอเชีย 7 6 9 12 

รวม 12 8 14 23 
 

1.ทักษะการสื่อสาร (People Skill) หมายถึง ความสามารถในการใช้ค าพูดและภาษาท่าทางเพ่ือ
แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่าง เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถที่จะแสดง
ความคิดเห็น ความปรารถนา ความต้องการ การขอร้อง การเตือน และการขอความช่วยเหลือ 
ซึ่งในตางรางที่ 1 แสดงให้เห็นในทวีปเอเชียมี 7 ในยุโรปมี 5 ทวีปเอเชียมีความต้องการคุณสมบัติทางด้าน
ทักษะการสื่อสารเป็นจ านวนที่มากกว่าในทวีปยุโรปเพราะคิดว่าคนเอเชียไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการพูด
ในชีวิตประจ าวันหรืออาจไม่เข้าใจในความหมายภาษาอังกฤษอย่างท่องแท้ เช่น ส านวนภาษาอังกฤษที่ขอ
ความช่วยเหลือ May I ask you a favor? ฉันขอให้คุณช่วยอะไรหน่อยได้ไหม หรือจะบอกว่า Can you do 
me a favor? ให้ความช่วยเหลือเหมือนกัน favor แปลว่า ความช่วยเหลือ หรือ ความเอ้ือเฟ้ือ ค านี้อาจจะฟัง
ดูเป็นทางการ อีกประโยคหนึ่งเป็นส านวนขึ้นมาหน่อย  คือ Could you give me a hand? แสดงให้เห็นว่า
ไม่ใช่มีแค่ค าว่า help ที่แปลว่าช่วยเหลืออย่างเดียว มีส านวนอีกมากมายที่ไม่ได้แปลตรงตัว หรือบางครั้ง
ผู้โดยสารไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้และเขาได้ขอความช่วยเหลือด้วยการพูดหรือแสดงท่าทางที่ต้องขอ
ความช่วยเหลือและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องแสดงท่าทางให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อสารถ้า
ผู้โดยสารฟังภาษาอังกฤษไม่ได้ ซึ่งการที่จะมาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นส าหรับคนเอเชียจะต้อง
ตระหนักในการใช้ทักษะการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาพูด ภาษากาย และความมีไหวพริบ เพ่ือให้
ผู้โดยสารเกิดความเข้าใจตรงกัน เนื่องจากผู้โดยสารมีหลากหลายเชื้อชาติท าให้ทักษะการสื่อสารมีความจ าเป็น
อย่างสูง ซึ่งจะแตกต่างกับคนยุโรปเพราะว่าทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีหลายเชื่อชาติมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากลในการสื่อสารกับคนทั่วไปในชีวิตประจ าวัน แสดงให้เห็นว่ายุโรปไม่ ได้ให้ความส าคัญมากในทักษะ
ทางด้านการสื่อสาร 

2.ทักษะการท างานเป็นทีม จะเห็นว่าทวีปเอเชียมี 6 และทวีปยุโรปมี 2 แสดงให้เห็นว่าการท างานเป็น
ทีมส าคัญมากเพราะสายการบินในเอเชียและยุโรปจะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีหลากหลายเชื้อชาติมา
จากคนละทวีปซึ่งแสดงถึงความเป็นอยู่ ภาษา วัฒนธรรม อาหารการกินที่แตกต่างกันท าให้ต้องเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันเพราะการท างานต้องพูดจาแสดงความคิดเห็นรับฟังเหตุผลกับเพ่ือนร่วมงานซึ่งบางครั้งท าให้เราไม่
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สามารถตัดสินใจคนเดียวได้จะต้องปรึกษาพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดและการท างาน
เป็นไปอย่างราบรื่น 

3.ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) หมายถึง ทิศทางการมองของความคิดของบุคคลในทางบวก 
ในทางสร้างสรรค์ ในทางที่ดีต่อชีวิต รวมถึงคนรอบตัว ซึ่งไม่ใช่แค่การ คิดเท่านั้น แต่รวมไปถึง ความคิดของจิต
ใต้ส านึกของบุคคลนั้นๆว่ามีการมองชีวิตในทิศทางที่ดีมีคุณภาพมากแค่ไหนซึ่งภาพรวมโดยพ้ืนฐานนั้นมีการ
สร้างหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีสามารถสร้างการต่อยอดทางความคิดได้ในอนาคตของบุคคลนั้นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากตารางแสดงให้เห็นว่าทวีปเอเชียมี 9 และทวีปยุโรปมี 5 เพราว่าคนทวีปเอเชียต้องตระหนักใน
เรื่องของทัศนคติ ความคิด เนื่องจากการไปท างานกับคนหลากหลายสัญชาติ หรือแม้กระทั้งเจอผู้โดยสารแสดง
พูดพฤติกรรมที่ไม่ดี คนที่เป็นพนักงานต้อนรับจะต้องคิดบวกเพ่ือให้ตัวเองรับมือในสถานการณ์ที่คับขันได้และ
สามารถจัดการความรู้สึกตัวเองได้ เช่น ถ้าผู้โดยสารตะคอกใส่เรา เราจะต้องเงียบแสดงกริยาที่เป็นมิตรนั้นคือ
การท างานสายบริการจะต้องท าให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจมากที่สุดและจะต้องคิดบวกว่าเขาอาจจะเจอ
อะไรที่ไม่ดีมาก่อนหน้านี้ เป็นต้น รวมไปถึงคนเอเชียจะต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรม ศาสนา ความเป็นอยู่ ของ
ผู้โดยสารหรือเพ่ือนร่วมงานด้วยกันเพราะบางครั้งการที่เราไม่เข้าใจท าให้เกิดการขัดแย้งได้ท าให้เราต้องเป็นคน
คิดบวกมองโลกในแง่ดีเสมอในการท างานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

4.ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 ที่นอกเหนือการใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนนี้จะเห็นว่าผลรวมจ านวนมากที่สุดใน
ทวีปเอเชียและทวีปยุโรปมีความต้องการภาษาที่ 3 ในการคัดเลือกผู้ที่มาท าหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน เพราะว่า ต้องการบุคลากรที่สามารถพูดภาษาแต่ละประเทศในพ้ืนที่นั้นได้ เช่น สายการบิน Hong 
Kong Airlines ต้องการพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้ เพราะสายการบิน 
Hong Kong Airlines อาจจะมีเที่ยวบินมาลงกรุงเทพมหานครจ านวนมากเลยจ าเป็นต้องอาศัยพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินที่พูดภาษาไทยได้ในการประสานงาน เป็นต้น 
 
สายการบินทีต่้องการภาษาท่ี 3 มีดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.1 สายการบินในทวีปเอเชีย 

สายการบิน ภาษาท่ี 3 
All Nippon Airways Japanese 
EVA Airways Taiwanese 
Hong Kong Airlines Japanese, Korean, Thai, Indonesian or Malay. 

European languages including French, German 
and Spanish 

 
จากตาราง 4.1 ยกตัวอย่างสายการบิน All Nippon Airways เป็นสายการบินของประเทศญี่ปุ่น จึง

ต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาประจ าชาติของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากคนประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาติหรือภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันดังนั้นการที่ท างานเป็นพนักงานต้อนรับของ
สายการบินประเทศญี่ปุ่นจะต้องพบเจอผู้โดยสารเป็นคนญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
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การสื่อสารจึงจ าเป็นที่จะต้องมีภาษาที่3 ในการท างานเพ่ือให้เกิดความประทับใจ การสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน 
ท าให้สามารถท างานได้อย่างราบรื่น เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 4.2 สายการบินในทวีปยุโรป 

สายการบิน ภาษาท่ี 3 
Lufthansa German 
SWISS French, Italian or Spanish 
Austrian Airlines German 
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES Dutch 
Air France French 
FINNAIR Finnish 
 

จากตาราง 4.2 สายการบินของแต่ละประเทศต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาประจ าชาติของ
แต่ละสายการบิน เช่น สายการบิน Lufthansa เป็นสายการบินประเทศเยอรมนี ดังนั้นจะต้องการบุคลากรที่
สามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้ เพราะผู้โดยสารแต่ละประเทศไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้หมด เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือต้องมีการบริการ หรือแม้อธิบายกฎต่างๆในการปฏิบัติตามกฎของสายการบิน พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินจะต้องสื่อสาร ชี้แจง ให้ผู้โดยสารเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยใช้ภาษาท่ี3ในการสื่อสาร เป็นต้น 

ส่วนสายการบินที่ไม่ได้ก าหนด เช่น สายการบิน Qatar Airways และ สายการบิน Emirates 
เนื่องจากสายการบินมีบุคคลที่มีการใช้ภาษาแต่ละประเทศเป็นหลักในการสื่อสารกับผู้โดยสารของตัวเองกับ
บุคคลในพื้นที่หรือประเทศเดียวกัน หรือเรียกกันว่า native speaker นั้นเอง 
 
ตารางท่ี 2 แสดงถึงคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ทวีป    คุณสมบัติส าคัญ       

 จบ
การศึก

ษา 

ประสบกา
รณ์ 

ส่วน
สูง 

ไม่มีรอย
สัก 

สัญชา
ติ 

ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

เอ้ือม
เตะ 

ทักษะการ
ว่ายน้ า 

ยุโรป 16 5 13 10 6 16 4 11 

เอเชีย 20 - 20 7 2 20 10 5 

รวม 36 5 33 17 8 36 14 16 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับในทวีปเอเชียและในทวีปยุโรปให้ความส าคัญ

ทางด้านภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถสื่อสารได้ อีกทั้งส าคัญมากในสาย
อาชีพนี้เพราะจะต้องเจอผู้คนหลากหลายประเทศหลากหลายสัญชาติท าให้ภาษามีความจ าเป็น ในการสื่อสาร
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กับผู้โดยสารและเพ่ือนร่วมงานในองค์กร และคุณสมบัติในการส าเร็จการศึกษาซึ่งแต่ละสายการบินจะก าหนด
ไม่เหมือนกัน เช่น สายในทวีปเอเชียโดยเฉพาะสายตะวันออกกลาง ต้องการบุคลากรจบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เป็นต้น ดังนั้นมีความจ าเป็นเพราะเป็นการบ่งบอกถึงความมีวุฒิภาวะ ความคิด ศักยภาพ รองลงมาคือความสูง
มีความจ าเป็นต่อการท างานในสายอาชีพนี้ เพราะว่าส่วนสูงมีความจ าเป็นในการเอ้ือมเตะหยิบอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ระหว่างมีเหตุการณ์คับขัน อุปกรณ์ฉุกเฉินจะเก็บไว้ที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะผู้โดยสาร ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
กับทวีปยุโรป เนื่องจากคนยุโรปมีรูปร่างสูงกว่าคนเอเชียเป็นปกติจึงท าให้สายการบินในยุโรปไม่ได้ก าหนด
ส่วนสูงอย่างชัดเจน ดังตาราง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างสายการบินในทวีปเอเชียและทวีป
ยุโรป สรุปผลวิจัยดังนี้ 

1.คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในทวีปยุโรป ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
ประจ าชาติของแต่ละสายการบินและต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถพูด อ่าน เขียน สื่อสารได้อย่างดี เต็มใจ
ที่จะท างาน มีความรับผิดชอบ ความแข็งแรง สามารถว่ายน้ าได้ 

2.คุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในทวีปเอเชีย ต้องการคุณสมบัติผู้ที่สามารถพูด อ่าน เขียน 
สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี ส่วนสูงและน้ าหนักต้องได้สัดส่วนตรงตามมาตรฐาน มีบุคลิกภาพที่ดี 
เพราะค าว่า บุคลิกภาพ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Personality ดังที่ ด ารงศักดิ์กล้าวิกย์กิจ (2547)กล่าวว่า 
บุคลิกภาพ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างอันได้แก่ ลักษณะท่าทางการแสดงออก รูปร่าง หน้าตา ความรู้สึก ฯลฯ และ
พฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกต้องมีความลงตัวส าหรับเป็นพฤติกรรมเฉพาะตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่
ต้องใช้เวลาพอสมควรส าหรับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วย  มีทัศนะคติที่ดีในการท างาน เราต้องมี
ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ดังที่ สมิต สัชฌุกร(2543) ให้ความหมายของค าว่า “การบริการ” ว่า หมายถึงการ
ปฏิบัติรับใช้การให้ความสะดวกต่างๆ ส่วนความหมายโดยทั่วไปที่กล่าวถึง คือ การกระท าที่เปี่ยมไปด้วยความ
ช่วยเหลือหรือด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน การบริการที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนการบริการตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Service” ซึ่งเป็นค าที่เราคุ้นเคยและคน
ส่วนมากจะเรียกร้องขอรับบริการเพ่ือความพึงพอใจของตน สามารถท างานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ 
สามารถปรับตัวได้ และมีการก าหนดผลการสอบ TOEIC ซึ่งจะไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน สายการบินที่ต้องการ
คะแนน TOEIC ได้แก่ สายการบิน Singapore Airlines, All Nippon Airways, EVA Airways และ 
Bangkok Airways เป็นต้น  

3.ความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในสายการบินทวีปเอเชียและทวีป
ยุโรป จะเห็นได้ว่าในด้านทักษะความสามารถในการสื่อสาร (People skills)  ในทวีปเอเชียจะมีมากกว่าใน
ทวีปยุโรป ซึ่งทวีปเอเชียต้องการคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สามารถใช้ทักษะการสื่อสารได้
เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจในแบบเดียวกันได้ และยังให้เห็นถึงความส าคัญของทัศนะคติในการ
ท างานเป็นทีม ในส่วน คุณสมบัติที่จ าเป็น (Essential Requirements) ในทวีปเอเชียและในทวีปยุโรปให้
ความส าคัญทางด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่ออาชีพนี้และยังเป็นภาษาที่ทั่วโลก
ยอมรับ ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้ที่สนใจในสายอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีความสามารถใน
การพูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี การที่ได้พัฒนาทักษะภาษา นอกจากท างานเป้นพ
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นักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้ว ท าให้สามารถท างานทางด้านสายอาชีพอ่ืนได้ด้วย เช่น มัคคุเทศก์ นัก
แปลภาษา นักธุรกิจ เลขานุการ โลจิสติกส์ เป็นต้น เมื่อเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละสายการบิน ท าให้ผู้วิจัย
ทราบแนวทางการเตรียมตัวเพ่ือไปสมัครงานสายการบินที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการ
เตรียมพร้อมของร่างกาย น้ าหนักส่วนสูง สุขภาพ หรือแม้กระทั่งเตรียมพร้อมในเรื่องของทักษะการท างาน เช่น 
ควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเข้าไปท างานทางด้านงานบริการผู้โดยสาร รวมไปถึงความคิดทัศนคติ ในการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นในการท างานเป็นพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบิน และมีคุณสมบัติอ่ืนๆอีกมากมายที่ทางสายการบินต้องการ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลสายการบินรวมไป
ถึงคุณสมบัติที่ทางสายการบินก าหนดที่สามารถท าได้เมื่อจบการศึกษาและที่ส าคัญการเตรียมความพร้อมไม่ว่า
จะเป็นด้านภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดี และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สิ่งเหล่านี้ส าคัญมากในการ
ท างานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

2. ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในแต่ละทวีปมีความต้องการเลือก
บุคลากรที่ใช้เกณฑ์คัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่แตกต่างกัน  วิจัยครั้งนี้ท าให้ผู้ที่สนใจสามารถช่วย
ประกอบการตัดสินใจในการเข้าไปสมัครแต่ละสายการบินที่คิดว่าตัวเราเหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติที่สาย
การบินต้องการ  

3.การวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือไปสมัครสายการบินที่เหมาะสมกับตัวเอง 
และสามารถน าวิจัยไปเป็นข้อมูลในการท าความเข้าใจแต่ละสายการบินว่าท าไมก าหนดส่วนสูงที่ไม่เท่ากัน หรือ 
ท าไมต้องใช้ภาษาท่ี 3 ในการคัดเลือก เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีบทความวิจัย ถึงการเตรียมตัวสมัครคัดเลือกและควรที่จะศึกษาวิธีการที่

ปฏิบัติในการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสมัครรับคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพราะในการเตรียมตัว
ต้องมกีารฝึกฝนและเกิดการรักในงานบริการ 

2. ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในสาย
การบินแต่ละทวีป 

3. ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลอ่ืน เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สังเกตการณ์ใช้แบบสอบถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่
จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น  

4. ควรมีการศึกษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินอ่ืนๆ ด้วยนอกเหนือจากทวีปเอเชีย
และทวีปยุโรป 
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