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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษาและวิเคราะหRถึงทัศนคติในการประกอบอาชีพของพนักงาน
ตVอนรับบนเครื่องบินที่ทํางานกับสายการบินระหวางประเทศโดยศึกษาจากพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
ชาวไทยที ่ ทํ า งานกั บ สายการบิ น ระหวางประเทศ ใชV ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผูV ใ หV ขVอ มู ล
ประกอบดVวย พนักงานตVอนรับบนเครื่องบินที่ทํางานกับสายการบินระหวางประเทศ ที่มีประสบการณR
การทํางานอยางนVอย 2 ป\ขึ้นไป จํานวน 10 คน คั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงรวมกับ
วิธีการคัดเลือกแบบกVอนหิมะ เก็บขVอมูลโดยการสัมภาษณRเชิงลึกแบบกึ่งโครงสรVาง รวมกับการสัมภาษณRกลุม
และการสังเกตโดยผูVวิจัย วิเคราะหRขVอมูลดVวยวิธีการวิเคราะหRแกนสาระ ผลการวิจัยพบวา ผูVใหVสัมภาษณRมี
ทัศนคติตอการประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินทั้ง 3 มิติ ไดVแก 1) ทัศนคติในมิติดVานความคิด
และความเชื่อ โดยอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินถูกมองวาเป`นอาชีพในฝbน ของผูVห ญิง สวนใหญ
มีโอกาสไดVทองเที่ยวตางประทศ เป`นอาชีพที่มีรายไดVดี และมีหนVาที่รับผิดชอบหลักในการใหVการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 2) สําหรับทัศนคติในมิติดVานความอารมณR และความรูVสึก พบวา ผูVใหVขVอมูลมีความรูVสึก
ในดVานบวกกับอาชีพนี้ เชน รูVสึกตื่นเตVน รูVสึกกระตือรือรVน และรูVสึกหลงใหลในอาชีพนี้ และ 3) ในทัศนคติ
ในมิ ติ ดV า นพฤติ ก รรม ซึ่ ง เป` น ผลที่ เ กิ ด จากทั ศนคติ ดV า นความคิ ด และความเชื่ อ และดV า นอารมณR แ ละ
ความรูVสึก พบวา จากการที่ผูVใหVขVอมูลมีความคิด ความเชื่อและความรูVสึกในดVานบวกตออาชีพ จึงพยายาม
ทุกวิ ธี ใ นการเตรี ย มตั ว ใหV มีความพรV อมที่ สุ ด ที่ จ ะสามารถไดV รั บ โอกาสในการประกอบอาชี พพนั กงาน
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ตVอนรับบนเครื่องบิน เชน เขVารับการอบรมภาษาอังกฤษ ฝfกปฏิบัติงานใหVบริการ และเขVารับการอบรม
เกี่ยวกับการเป`นพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
คําสําคัญ: ทัศนคติ, พนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน, สายการบินระหวางประเทศ
Abstract
The objective of this research was to study flight attendants’ attitudes towards
working for an international airline. It employed a qualitative research methodology.
Data were collected from 10 Thai flight attendants who had at least 2 years of work
experiences, selected by purposive sampling and snowball sampling. A combination of
semi-structured interviews and participant observation was used to collect the data. The
data were then analyzed with thematic analysis. As for the research findings, three main
dimensions of attitudes were identified: 1) for the cognitive dimension, being a flight
attendant was perceived as a dream career for most girls; having an opportunity to
travel abroad; gaining good remunerative incentives; their duties mainly involving
providing food and beverage service; 2) as for the affective dimension, all respondents
had positive attitudes towards the career ; these attitudes included being excited,
enthusiastic, and passionate; 3) for the behavior dimension, it was found that cognitive
attitudes and affective attitudes led the respondents to do everything they could to
prepare themselves for this career and to ensure that they would gain an opportunity to
work as a flight attendant such as taking a English course, getting a training in a service
sector, and taking a preparation course for flight attendants.
Keywords: Attitudes, Flight Attendant, International Airline
บทนํา
ทามกลางภาวะการแขงขันอยางเขVมขVนทางการตลาดของธุรกิจการบินในปbจจุบัน การใหVบริการ
ของพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินนั้นเป`นสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธRภาพพจนRที่ดีของสายการบิน
ซึ่งพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินเป`นบุคคลากรสําคัญเป`นผูVที่ปฏิบัติงานใกลVชิด กับ ผูVโ ดยสารมากที่สุด
ทําหนVาที่เป`นตัวแทนของสายการบินในการสรVางความประทับใจและเป`นจุดดึงดูดที่ดีที่ทําใหVผูVโดยสาร
กลับมาใชVบริการกับสายการบินอีก
ดV ว ยคุ ณ ลั ก ษณะความสํ า คั ญ ของอาชี พ พนั ก งานตV อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ดั ง ที่ ก ลาวมาขV า งตV น
ประกอบกั บ อดี ต ผูV วิ จั ย ไดV ป ระกอบอาชี พ นี้ จึ ง ไดV ต ระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความสํา คั ญ ของทั ศ นคติ ใ น
การประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน เป`นเหตุใหVผูVวิจัยอยากทราบถึงทัศนคติของบุคคลใน
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การตั ด สิ น ใจกV า วเขV า สู อาชี พ พนั ก งานตV อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น นั้ น มี ทั ศ นคติ อ ยางไร เพื่ อ นํ า ความรูV ข อง
ผลการวิจัยที่ไดVมาใชVในตัดสินใจการประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินสําหรับผูVที่สนใจตอไป
นอกจากนี้ผลของการวิจัยยังมีประโยชนRตอองคRกรสายการบินในการรับรูVถึงทัศนคติในการประกอบอาชีพ
ของพนักงานเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาบุคคลกรใหVมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค;ของการวิจัย
เพื่อ ศึก ษาถึง ทัศนคติก อนเริ่ม ประกอบอาชีพของพนัก งานตVอ นรับ บนเครื่องบิน ที่ทํา งานกับ
สายการบินระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย
การทบทวนวรรณกรรม
Fishbein and Ajzen (1975, p. 6) ซึ่ ง เป` น นั ก วิ ช าการที่ไดVรับการยอมรับวาเป`นผูVเชี่ยวชาญ
ทางดV า นการศึ ก ษาทัศนคติของมนุษยR ไดVใหVความหมายของทัศนคติไวVวา "a learned pre-disposition
to respond in consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given object"
ซึ่งหมายถึง ความโนVมเอียงในการตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งเกิดขึ้นเกิดจาก
การเรียนรูV
จิระวัฒนR วงศRสวัสดิวัฒนR (2548) สรุปความสําคัญของการศึกษาทัศนคติ ไวVดังนี้
1. เพื่อใหVความเขVาใจ (Understanding or knowledge function) ทัศนคติหลายอยางชวยใหV
เขVาใจโลกและสภาพแวดลVอม ไดVเรียนรูV และเขVาใจการกระทําของบุคคลในสังคม สามารถอธิบายและ
คาดคะเนการกระทําของตนเองและของบุคคลอื่น
2. เพื่อปyองกันตนเอง (Ego-defense or protect their self-esteem) โดยปกติคนทั่วไปมักจะ
มีแนวโนVมที่ไมยอมรับความจริงในสิ่งที่ขัดแยVงกับความนึกคิดของตน ดังนั้นทัศนคติจึงสะทVอนออกมา
โดยการแสดงออกเพื่อปกปyองตนเอง เปyาหมายของการแสดงออกมาซึ่งทัศนคตินั้นก็เป`นเพียงสิ่งที่บุคคลผูVนั้น
หวังใชVเพียงเพื่อการระบายความรูVสึกเทานั้น
3. เพื่อใชVในการปรับตัว (Adjusting function or need satisfaction) ทัศนคติจะชวยบุคคล
ในดVานการปรับตัวใหVเขVากับสภาพแวดลVอม และสังคมโดยปกติบุคคลมักจะคํานึงถึงผลประโยชนRที่จะ
ไดVรับเป`นสําคัญ และจะพัฒนาทัศนคติตามแนวทางที่คาดวาจะตอบสนองความตVองการของตนไดV
4. เพื่ อการแสดงออกซึ่งคานิยม (Value expression) ทัศนคตินั้นเป`นสวนหนึ่งของคานิยมตาง ๆ
ที่จะใชVสําหรับสะทVอนใหVเห็นถึงคานิยมในลักษณะที่จําเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ดังนั้นทัศนคติจึง ชวยใหVบุคคล
ไดVแสดงออกซึ่งคานิยมของตนเอง
กมเลศ ฤทธิ์เดชา (2558) ไดVศึกษาเรื่องนางฟyาติดป\ก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอรRโฮสเตส
วิถีการขัดเกลาขององคRการสายการบินราคาประหยัดและวัฒนธรรมอาชีพแอรRโฮสเตส โดยมีผูVวิจัยเป`นหนึ่ง
ในผูV ป ระกอบอาชี พ แอรR โ ฮสเตส และใชV วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการสั ง เกตการณR แ บบมี ส วนรวม
การสัมภาษณRบุคคลกลุมที่ศึกษาทั้งแบบไมเป`นทางการ และการสัมภาษณRแบบเจาะลึก ผลการศึกษา
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พบวา ทัศนคติร วมในการเขVา สู การประกอบอาชีพแอรRโ ฮสเตส คือ การรับ รูVว าอาชีพนี้มีภ าพลักษณR
ที่แสดงออกถึงความสวยงามของเพศหญิง รายไดVดี เป`นอาชีพที่คนในสังคมใหVคาสูง รวมถึงการซึมซับ
อิทธิพลจากครอบครัวหรือคนรอบตัวที่ปฏิบัติงานในองคRการสายการบิน และจากการไดVเขVามาประกอบอาชีพ
เป`นระยะเวลาหนึ่ง ไดVผานกระบวนการขัดเกลาขององคRการสายการบินนับ ตั้งแตขั้นตอนในการคัดเลือก
แอรR โ ฮสเตส เขV า สู องคR การการจั ด หลั กสู ต รอบรมขั้ น พื้ น ฐานสํา หรั บ การประกอบอาชี พ แอรR โ ฮสเตส
การทดลองปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธRกับสังคมในองคRการ และผูVโดยสารสิ่งเหลานี้ไดVหลอหลอมและขัดเกลา
ใหVแอรRโฮสเตสเป`นคนที่มีความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของการปฏิบัติงานบนเครื่องบินเป`นอยางมาก
สุพรรณิกา กัลยาณมิตร (2550) ไดVศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝfกอบรมเพื่อเตรียมความพรVอม
กอนเขVาทํางานตําแหนงพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน ผลการวิจัยพบวา ดVานทัศนคติในการทํางานบริการ
ของบุคคลที่ตVองการเขVาทํางานตําแหนงพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน ดVานความรูV ควรมีคุณสมบัติดังนี้
ความสามารถในการสื่อสารโดยใชVภาษาอังกฤษไดVดีแบบมืออาชีพ ความรูVในความปลอดภัยบนเครื่องบิน
ความรูVเกี่ยวกับการสื่อสารขVามวัฒนธรรม ดVานทักษะที่จําเป`น ไดVแก ทักษะการทํางานประจํา ทักษะ
การจัดการทํางาน ทักษะการแกVไขปbญหา ทักษะการทํางานภายใตVความกดดันไดV ทักษะการเรียนรูVและ
ทักษะการสรVางความสัมพันธRในการทํางานบริการ ดVานทัศนคติในการทํางานบริการ ไดVแก ตVองการความคิด
และการแสดงออกที่เป`นบวก ยิ้มแยVมเต็มใจในการบริการ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
งานวิจัยใชVกรอบแนวคิดของ Fishbein and Ajzen (1975) ในการศึกษา โดยแนวคิดนี้แบงองคRประกอบ
ของทัศนคติออกเป`น 3 มิติ ดังนี้
1. องคRประกอบดVานความคิดและความเชื่อ (Cognitive dimension) เป`นองคRประกอบเกี่ยวกับ
ความรูVเป`นความเขVาใจ รวมทั้งความเชื่อของบุคคลนั้น ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากบุคคลมีความรูVหรือเชื่อวา
สิ่งใดดี ก็มักจะมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น ในทางตรงขVาม หากมีความรูVมากอนวา สิ่งใดไมดี ก็จะมีทัศนคติ
ที่ไมดีตอสิ่งนั้น ตัวอยางเชน ผูVหญิงไทยมีความใฝ•ฝbนที่จะประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
เพราะดVวยความเชื่อที่วา คาตอบแทนสูง และไดVทองเที่ยวตางประเทศ
2. องคRประกอบดVานอารมณR ความรูVสึก (Affective dimension) เป` น องคR ป ระกอบทางดV า น
ความรูVสึกของบุคคล ซึ่งมีอารมณRเกี่ยวขVองดVวยเป`นการแสดงความรูVสึกหรืออารมณRของบุคคลที่มีทัศนคติ
ตอสิ่งนั้น ถVาบุคคลมีความรูVสึกรัก หรือชอบพอในบุคคลใดหรือสิ่งใด ก็จะชวยใหVเกิดทัศนคติที่ดีตอบุคคลนั้น
ไปดVวย หรือหากมีความรูVสึกเกลียดหรือโกรธบุคคลใด สิ่งใด ก็จะทําใหVมีทัศนคติที่ไมดีตอบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้น
ตัวอยางเชน เมื่อพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินสวมใสเครื่องแบบของสายการบินแลVว มีความรูVสึก ภูมิใจ ดูดี
สวยสงา
3. องคR ป ระกอบดVานพฤติกรรม (Behavior dimension) เป`นองคRประกอบสุดทVายของทัศนคติ
เป`นแนวโนVมที่จะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมตอสิ่งที่บุคคลมีทัศนคติ ซึ่งไดVรับอิทธิพลจากความเชื่อและ
ความรูVสึกเกี่ยวกับสิ่งนั้น ยกตัวอยางเชน คุณสมบัติของพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน ตVองมีความสามารถ
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สื่อสารภาษาอังกฤษไดVดี ฉะนั้น ผูVที่มีความประสงคRจะประกอบอาชีพนี้ ตVองมั่นฝfกฝนการพูดภาษาอังกฤษ
ใหVเกิดความเชี่ยวชาญ
องคRประกอบของทัศนคติตVองมีองคRประกอบทั้งสามดVานนี้ จึงทําใหVเกิดทัศนคติองคRป ระกอบ
ดVา นสติปbญ ญาและองคRป ระกอบดVา นความรูVสึกมีความสัมพัน ธRกัน และยัง มีอิทธิพลตอองคRป ระกอบ
ดV า นพฤติ ก รรมดV ว ย ถV า มี ค วามรูV ค วามเขV า ใจที่ ถู ก ตV อ งและมี ค วามรูV สึ ก ที่ ดี โ อกาสที่ จ ะแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ดีก็ยอมจะมีมากตามไปดVวย
องค์ ประกอบของ
ทัศนคติ

ความคิดและความเชือ

อารมณ์ ความรู้ สึก

พฤติกรรม

(Cognitive dimension)

(Affective dimension)

(Behavior dimension)

ภาพที่ 1 องคRประกอบของทัศนคติ
ที่มา: ดัดแปลงจาก Fishbein and Ajzen (1975)
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ใ ชV กระบวนทัศนRเชิงตีความ (interpretive paradigm) เป`นแนวคิดในการดําเนินการวิจัย
เนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงคR ห ลั ก ของงานวิ จั ย นี้ คื อ การไดV ท ราบถึ ง ขV อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่ มี ร ายละเอี ย ดรอบดV า น
ตลอดภาพรวมและบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวขVองกับทัศนคติตอการประกอบอาชีพของพนักงานตVอนรับชาวไทย
ที่รวมงานกับสายการบินระหวางประเทศ นอกจากนี้ผลการวิจัยของงานวิจัยนี้ยังขึ้นอยูกับความเขVาใจและ
การตี ความของผูVวิ จัย เป` นหลัก โดยความเขV าใจและการตี ความดั งกลาวเกิ ดจากการสั ง เกตและการมี
ปฏิ สั ม พั น ธR ที่ ใ กลV ชิ ด กั บ ผูV ใ หV ขV อ มู ล ดั ง นั้ น กระบวนทัศนRเชิงตีความจึงมีความเหมาะสมสําหรับใชVเป`น
แนวทางในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้
ดV ว ยเหตุ นี้ ผูV วิ จั ย จึ ง ไดV เ ลื อ กวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เพราะวิ ธี ก ารวิ จั ย นี้ จ ะทํา ใหV ไ ดV ขV อ มู ล ใน
เชิงคุณภาพที่เป`นขVอมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดและครอบคลุมรอบดVาน ซึ่งจะทําใหVเกิดความเขVาใจในเรื่องที่
จะศึกษาอยางชัดเจนและลึกซึ้ง ซึ่งขVอมูลในรูปของสถิติจากการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ไมสามารถที่จะชวย
อธิบายถึงความซับซVอนและความหลากหลายของทัศนคติตอการประกอบอาชีพของพนักงานตVอนรับ
บนเครื่องบินไดVอยางชัดเจน ที่สําคัญงานวิจัยนี้ไมไดVมีวัตถุประสงคRในการศึกษาถึงความสัมพันธRระหวาง
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ตั ว แปรตาง ๆ กั บ ทั ศ นคติ ข องพนั ก งานตV อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ผูV วิ จั ย ไมตV อ งการที่ จ ะนํา ผลการวิ จั ย
ไปขยายผลอVางอิ งวาผลการวิจัย ดังกลาว เป`นภาพรวมของทัศนคติของพนักงานตVอนรับบินเครื่องบิ น
ทั้ง หมดของสายการบิ นระหวางประเทศ ในทางตรงกั น ขVา มผูVวิ จั ยมองวาทัศนคติ เ ป`น ความจริ ง ที่เ ป` น
เอกลักษณRและเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลในสถานการณRนั้น ๆ จึงไมสามารถนําไปใชVอVางอิงตอประชากรมวลรวมไดV
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผูVวิจัยใชVในโครงการวิจัยนี้ ประกอบดVวย (1) การสัมภาษณRสวนบุคคล
หรื อ การสั ม ภาษณR เ ชิ ง ลึ ก แบบกึ่ ง โครงสรV า ง (2) การสังเกตแบบที่ผูVวิจัยมีสวนรวมในฐานะผูVสัง เกต
อยางเปƒดเผยและการบันทึกภาคสนาม ดําเนินการเก็บขVอมูลระหวาง เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธR 2562
การใชV เ ครื่ อ งมื อ ทั้ ง 2 ประการรวมกั น นี้ นอกจากจะทํ า ใหV ผู V ว ิ จ ั ย สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงคR ของ
โครงการวิจัย ที่มุงใหVไดVขVอมูลเชิงคุณภาพในระดับลึกและรอบดVานแลVว ยังทําใหVมีการตรวจสอบขVอมูล
แบบสามเสVา (triangulation) อีกดVวย
งานวิ จั ย นี้ เก็ บ ขV อมู ล จากพนั กงานตVอนรั บ บนเครื่ องบิ น ชาวไทยที่ ทํา งานสายการบิ น ระหวาง
ประเทศ ซึ่งคัดเลือกผูVใหVขVอมูล โดยใชVวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง รวมกับการคัดเลือกแบบกVอนหิมะ
โดยใชVเกณฑRในการคัดเลือก ไดVแก (1) เป`นผูVที่ทํางานกับสายการบินระหวางประเทศที่ใหVบริการแบบ
Full-service (2) มี สั ญ ชาติ ไทย อายุ 20 ป\ขึ้นไป (3) เป`นผูVที่มีประสบการณRทํางานอยางนVอย 2 ป\ขึ้นไป
และ (4) สามารถสื่อสารภาษาไทย ไดVเป`นอยางดี
พนักงานตVอนรับบนเครื่องบินทั้งหมดที่ถูกเก็บขVอมูลมีจํานวน 10 คน ซึ่งเป`นเพศหญิงทั้งหมด
มีอายุระหวาง 27-46 ป\ มีประสบการณRการทํางานอยูในชวงระหวาง 3-25 ป\ โดยเก็บขVอมูลจากผูVใหVขVอมูล
ที่ทํางานในสายการบินระหวางประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ใหVบริการแบบ Full-service จํานวน 3 สายการบิน
ไดVแก (1) สายการบินไทย (2) สายการบิน Korean Air (3) สายการบิน ANA จํานวนของผูVใหVขVอมูลไดV
พิ จ ารณาจากการอิ่ ม ตั ว ของขVอมูลที่ไดVรับ (data saturation) เป`นสําคัญ ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพนั้น
กระบวนการวิเคราะหRเกิดขึ้นพรVอมกันกับกระบวนการเก็บรวบรวมขVอมูล เพื่อที่ผูVวิจัยจะไดVทราบวาขVอมูล
ที่ไดVเก็บรวบรวม และไดVทําการวิเคราะหRนั้นถึงจุดอิ่มตัว (a saturation point) เมื่อใด (ชาย โพธิสิตา, 2550;
Bogdan & Biklen, 2007)
ขVอมูลที่ไดVรับไดVถูกนํามาวิเคราะหRโดยใชVวิธีการวิเคราะหRเชิงคุณภาพแบบที่เรียกวา การวิเคราะหR
แกนสาระ (Thematic Analysis) Braun and Clarke (2006) ไดVสรุปขั้นตอนในการทําการวิเคราะหR
ขVอมูลแกนสาระ ซึ่งประกอบดVวย 6 ขั้นตอนดVวยกัน ไดVแก (1) ทําความคุVนเคยกับขVอมูล (2) กําหนดรหัส
(codes) สําหรับขVอมูล (3) หาแกนสาระของขVอมูล (themes) (4) การทบทวนแกนสาระ (5) การกําหนด
ใจความสําคัญและชื่อใหVกับแกนสาระ และ (6) เขียนรายงานวิจัย
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหRขVอมูลของทัศนคติตอการประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินแบงไดV
ตามองคR ป ระกอบทัศนคติทั้ง 3 ดVานดังนี้ 1) มิติดVานความคิด และความเชื่อ ผลการวิจัยพบวา อาชีพ
พนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน เป` น อาชี พ ในฝbนของผูVหญิงทั่วไป มีโอกาสไดVทองเที่ยว เป`นอาชีพที่มีรายไดVดี
และมี ห นV า ที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการใหV ก ารบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม 2) มิ ติ ดV า นความอารมณR
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และความรูVสึก พบวา ผลการวิจัยที่ไดVเป`นความรูVสึกในเชิงบวกทั้งหมด 3) มิติดVานพฤติกรรม ที่ผูVใหVขVอมูล
แสดงออกมาคือ เกิดการเตรียมตัวเพื่อเขVาสูอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน ซึ่งรายละเอียดในแตละ
ดVานมีดังตอไปนี้ (แสดงในภาพที่ 2)

เป็ นอาชีพในฝั น
ของผู้หญิงทัวไป

มีโอกาสได้ ท่องเทียว
มิติด้านความคิด
ความเชือ
เป็ นอาชีพทีมีรายได้ ดี

มีหน้ าทีบริการอาหาร
และเครืองดืมเป็ นหลัก

ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพ
พนักงานต้ อนรั บบนเครื องบิน
มิติด้านอารมณ์
ความรู้สึก

มิติด้านพฤติกรรม

มีวามรู้สึกเชิงบวก

การเตรียมความพร้ อม
เพือเข้ าสู่อาชีพ

ภาพที่ 2 ทัศนคติตอการประกอบอาชี
การประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
1. ทัศนคติในมิติดานความคิด และความเชื
ความเชื่อตอการประกอบอาชีพ
1.1 อาชีพในฝbนของผูVหญิงทั่วไป
อาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินเป`นอาชีพที่ใฝ•ฝbนของผูVหญิงทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูVหญิงที่มีถิ่นอาศัยอยูตางจังหวัด ซึ่งเชื่อวาการที่จะไดVประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินนั้น

8

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จะไดVแตงตัวสวยงาม และตVองมีบุคลิกภาพที่ดี หรืออีกนัยหนึ่งที่คนในสังคมเปรียบเปรยเรียกอาชีพนี้วา
นางฟyาเพราะหนVาที่การทํางานประจําอยูบนเครื่องบิน ดังคํากลาวของ K1 “คือเป`นความฝbนตั้งแตเด็ก ๆ
อยากเป`นตั้ งแตเด็ก ๆ ฝbน มาตั้ งแตเด็ ก ๆ แลVว ก็พูดใหVทุกคนฟbง มาตั้ งแตเด็ ก ๆ วาโตขึ้ นอยากจะเป` น
พนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน ดูสวยงาม เป`นคนที่มีบุคลิกภาพดี เป`นคนที่แบบวา สวยตั้งแตหัวจรดเทVา”
และ K3 กลาวเสริมวา “คืออาชีพในฝbนที่เราเคยคุยวาอาชีพนางฟyา และเด็กผูVหญิงทุกคนแลVวยิ่งเป`น
เด็กตางจังหวัดดVวย อาชีพนี้ พอพูดแลVวก็ตาโตกันทุกคนพี่ก็เลยรูVสึกวานี่ คือจุด ที่ทําใหVพี่ส นใจเบนวา
พี่อยากจะมาทํางานดVานการบิน”
1.2 เป`นอาชีพที่มีรายไดVดี
จากการรับรูVมาของผูVใหVขVอมูลเชื่อวาคาการตอบแทนของการประกอบอาชีพพนักงาน
ตVอนรับบนเครื่องบินคอนขVางสูง จึงทําใหVเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจมาประกอบชีพนี้ ซึ่งคาตอบแทนสูงกวา
อาชี พ อื่ น ณ ขณะเวลานั้น ดังคํากลาวของ K3 “รายไดVดีนี่คือจุดแรกเลยที่ทําใหVพี่สนใจ สองการทํางาน
ดVานนี้ทําใหVพี่ไดVทํางานและไดVประสบการณRการทองเที่ยวไปไดVตัว โดยที่ถVาพี่มองวาถVาพี่จะทําอาชีพอื่น
ไมสามารถทําไดV” และ K6 “ครั้งแรกนี่คิดวาเพราะแอรRไดVไปเที่ยวตางประเทศ แลVวก็ถVาเทียบแลVวรายไดV
นาจะดีกวา สําหรับงานอื่นที่เด็กจบใหมปริญญาตรีคะ”
1.3 มีโอกาสไดVทองเที่ยว
นอกจากการทํางานบนเครื่องบินแลVว ซึ่งตVองเดินทางไปตางประเทศบอย ๆ ไดVทองเที่ยว
ทั่วโลก ถายรูปสวย ๆ ตามสถานที่ทองเที่ยว ดังคํากลาวของ K10 “มีความรูVสึกวางานพนักงานตVอนรับ
บนเครื่องบินมก็นาสนใจ 1. คือไดVรับรูVมาในตอนนั้นคือไดVเดินทาง แลVวก็เหมือนเราไดVทองเที่ยวตางประเทศ
ไปในตัวดVวย” K7 กลาวเสริมวา “หนูรูVสึกวาเป`นภาพที่ คือนVาหนูเป`นแอรR แลVวเขาจะแตงตัวสวย แตงหนVาสวย
ไปเมืองนอก ถายรูปสวย ๆ แลVวก็จะซื้อของเมืองนอก ซื้อขนม ซื้ออะไรอยางนี้ หนูมีความรูVสึกวาเป`นชีวิต
ที่สบาย แลVวก็ดูหรูหราคะ”
1.4 เป`นงานที่เนVนดVานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผูV ใ หV ขV อ มู ล มองวา ลั ก ษณะของการทํ า งานคื อ การดู แ ลผูV โ ดยสาร บริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่มเทานั้น ไมไดVรับรูVรายละเอียดลักษณะการทํางานหนVาที่หลักที่แทVจริงของพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
เป`นอยางไร ดั ง คํา กลาวของ K10 “ตอนนั้นรูVแคบริการหลัก ๆ ก็คือดูแลผูVโดยสาร แตเราไมรูVประเด็นอื่น
คือเรายังมองไมเห็นประเด็นอื่น ๆ เรารูVแควา พนักงานเสิรRฟอาหาร เมนหลักก็คือจะเสิรRฟอาหาร แตเรา
ยังไมมีความรูV หรือยังไมมีความคิดเลยวาตVองดูแลเรื่องความปลอดภัยดVวยนะ ตอนนั้นยังไมไดVอยูในสมอง
เลยจˆะ”
ทัศนคติดVานความคิดและความเชื่อกอนที่จะเขVามาประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
ดั ง ที่ ก ลาวมาแลV ว ขV า งตV น นี้ เกิ ด จากการรั บ รูV ข องผูV ใ หV ขV อ มู ล ผานจากการดู โ ทรทั ศ นR อานนิ ต ยสาร
หนังสือพิมพR การพบเจอพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินตามสนามบิน และจากบุคคลใกลVชิดที่ประกอบอาชีพ
พนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
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2. ทัศนคติในมิติดานอารมณ; และความรูสึกตอการประกอบอาชีพ
ผลการวิจัย ที่ไ ดVเ ป`น ไปในทางเชิง บวกทั้ง หมดเพราะกลุ มผูVใ หVขVอ มูล เป`น พนักงานตVอนรับ
บนเครื่ องบิ น ซึ่ ง มี ค วามรูV สึ ก ชอบในอาชี พ นี้ ดV ว ยเหตุ ผ ลเพราะจะไดV แ ตงตั ว สวย ไดV ท องเที่ ย วทั่ ว โลก
คาตอบแทนสูงสามารถแบงเบาภาระทางบVานไดV ชอบการทํางานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน และชอบอาชีพนี้
เพราะไมตVองทํางานในออฟฟƒศ ดังคํากลาวของ
K3 “บอกกอนพี่เด็กโตจากตางจังหวัด ที่รับรูVเรื่องอาชี พ แอรR จ ากรุ นพี่ พี่ ที่ เ ป` น เพื่อนนักเรียน
ดVวยกันเคVาก็มาแนะแนว ก็รูVสึกตื่นเตVนและสิ่งที่พี่ ไดVรับขVอมูลมาเป`นดVานบวกหมดเลยคือ หนึ่งที่พี่เห็นเลย
คือ รายไดVดีนี่คือจุดแรกเลยที่ทําใหVพี่สนใจ สองการทํางานดVานนี้ทําใหVพี่ไดVทํางานและไดVประสบการณR
การทองเที่ยวไปไดVตัวโดยที่ถVาพี่มองวาถVาพี่จะทําอาชีพอื่น ไมสามารถทําไดVแ ลVว ก็ อีกอยางหนึ่ง ก็คือ
ไมตVองทํางานอยูแตในหVองสี่เหลี่ยมที่เป`นออฟฟƒศตลอด”
K1 ไดV เ นV น ถึ ง ประเด็นทางดVานอารมณRที่รูVสึกชอบมากที่จะไดVแตงตัวสวย ๆ วา K1 “ชอบมาก
เห็นแอรRเขาทาเล็บสีแดง เราก็ไปทาสีแดงดVวย เห็นแอรRเขาแบบวาเดินเชิดหลังตรง เราก็จะแบบกลับมาถึง
บVานเนี่ยก็จะมาเดินอยูที่หนVากระจกแลVวบอกวาสักวันหนึ่งฉันจะตVองไปถึงจุดนั้นใหVไดV ฉันตVองมายืนตรง
จุดนี้ใหVไดV”
และอีกหนึ่งขVอมูลที่มีความนาสนใจคือ มีความรูVสึกชอบเครื่องบินอยากเป`นนักบินแตดVวย
การประเมินศักยภาพและความสามารถของตนเองแลVว มีความสามารถไมเพียงพอกับอาชีพนักบิน จึงทํา
ใหVเกิดการเบี่ยงเบนและมองหาอาชีพที่เกี่ยวกับการบิน นั่นคือ อาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน ดังที่
K7 ไดVใหVขVอมูลไวVวา “หนูชอบเครื่องบิน ก็เลยมองงานที่เกี่ยวกับเครื่องบินมาโดยตลอด จริง ๆ แลVวอยาก
เป`นนักบิน แตวาเราไมไดVเรียนสายวิทยRมา ก็เลยรูVสึกวาไมนาจะเป`นไดV ไมนาจะสอบไดV ก็เลยมามองงาน
อื่นที่เกี่ยวกับเครื่องบิน”
3. ทัศนคติในมิติดานพฤติกรรมตอการประกอบอาชีพ
3.1 การเตรียมตัวเพื่อเขVาสูอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
การเตรียมตัวในดVานทักษะของภาษาอังกฤษเป`นขVอมูลที่ผูVใหVขVอมูลทุกทานใหVความสําคัญ
เป`นอันดับแรกซึ่งเป`นขVอกําหนดของคุณสมบัติที่สําคัญในการประกอบอาชีพเพราะอาชีพพนักงานตVอนรับ
บนเครื่องบินนั้นตVองมีความสามารถในการสื่อสารเป`นภาษาอังกฤษที่ใชVเป`นภาษาสากลทั่วโลก นอกจาก
ใชV ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อสารในการทํ า งานระหวางผูV ร วมงานและผูV โ ดยสารแลV ว ภาษาอั ง กฤษยั ง มี
ความสําคัญในการแสดงความสามารถทางการสื่อสารในขั้นตอนของการสัมภาษณRงานเพื่อคัดเลือกผูVที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ อาชี พ พนั ก งานตVอนรับบนเครื่องบิน ดังคํากลาวของ T2 “ก็พอรูVวาเราสนใจนะ
งานแอรR โ ฮสเตส แลV ว ก็ ตV อ งเจอกั บ คนตางชาติ เ ยอะ อั น แรกเลยที่ เ ราตV อ งเตรี ย มตั ว กอน ก็ คือภาษา
สมัยกอน ก็ตVองภาษาอังกฤษอันดับแรกเลย ก็เตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษจําไดV”
และสําหรับผูVใหVขVอมูลบางสวนที่มีความสนใจและมุงมั่นที่จะประกอบอาชีพนี้มาตั้งแตเด็ก
ไดVมีการวางแผนเลือกเรียนในสาขาที่เนVนการสอนภาษาอังกฤษ ดังที่ J3 ไดVใหVขVอมูลเพิ่มเติมไวVวา “คือหนูคุย
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กั บ คุ ณ แมตั้ ง แตตอนเด็ ก ๆ วาหนู อ ยากเป` น แอรR ค ะ ดั ง นั้ น ตอนเลื อ กคณะเรี ย นก็ เ ลยเลื อ กเรี ย น
ภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะไดVมีประโยชนRกับการที่จะไดVเป`นแอรR”
3.2 การเตรียมตัวศึกษาหาความรูVในสาขาอาชีพ
ผลของการวิจัยที่ไดVจากการสัมภาษณRแบงลักษณะการเตรียมตัวในการศึกษาหาความรูV
ในสาขาอาชีพตามแหลงตาง ๆ ไดVดังนี้
3.2.1 สอบถามขV อ มู ล จากผูV ที่ ป ระกอบอาชี พ พนั ก งานตV อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น โดยตรง
ซึ่งรูVจักกันเป`นการสวนตัวโดยการสังเกตพฤติกรรม การพูดคุยสอบถามรายละเอียดในขั้นตอนการเตรียมตัว
เพื่อเขVารับการสัมภาษณR ดังที่ K3 กลาววา
“ที่ไดVคุยกับรุนพี่ที่ไดVทํางานอาชีพนี้มากอนเคVา ก็จ ะสอนวา ก็ตVองเตรีย มพรVอม
เรื่องภาษาอยางนVอยตVองพยายามพูดไดV สื่อสารกันรูVเรื่อง เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แลVวก็พี่ดูแอรRไลนRที่เราจะ
ไปสมัคร พี่ศึกษาวาวัฒนธรรมเขา แลVวก็เรียกวาทัศนคติในการจะดูคนของเขาดูอยางไร อยางวันที่พี่ไป
สัมภาษณRพี่ก็ศึกษาวา ประเทศนี้เป`นประเทศที่แบบการแตงกายจะไมไดVใชVสีฉูดฉาดเหมือนบVานเรา ฉะนั้น
พี่ก็จะคุมโทนในการใสชุดที่จะไปสอบสัมภาษณR คอนขVางจะเขVมงวดเรื่องบุคลิกภาพภายนอกคะ ไมไดV
แตงหนVาฉูดฉาดหรือวาอะไร”
3.2.2 การหาขV อ มู ล จากเว็บไซตR thaicabincrew.com ซึ่งเป`นเว็บไซตRที่รวบรวมขVอมูล
เกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวสมัครงาน การทํางานของพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน และขาวสารการเปƒดรับ
สมัครงานของสายการบินตาง ๆ
3.2.3 การเรียนในสถาบันเตรียมความพรVอมในการเป`นพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินที่สอน
เกี่ย วกับ การปรับ บุค ลิกภาพ การแตงหนVา ทํา ผม การฝfก แนะนํา ตัว และแนวทางการตอบคํา ถามใน
การสัมภาษณRเป`นภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อใชVในการสอบ TOEIC สวนเหตุผลที่ผูVใหVขVอมูล
เลือกไปเรี ยนที่ส ถาบั นเตรีย มความพรV อมนั้น เพื่อเป` นการปรับ ปรุง ขVอดVอยและสรVางความมั่นใจใหVกับ
ตนเอง
3.2.4 การทดลองการทํางานบริการ
เพื่อเป`นการทดลองงานและทดสอบวาผูVใหVขVอมูลมีความตVองการประกอบอาชีพ
ดVานการบริการและมีใจรักบริการจริง ๆ หรือไม เพราะการเป`นพนักงานบริการตVอนรับบนเครื่องบินนั้น
ตVองเป`นผูVที่มีจิตใจรักงานบริการเป`นพื้นฐาน J1 ใหVขVอมูลไวVวา “หนูไปสมัครงานรVานขายไอศกรีมเซเวนเซนคะ
คือหนูอยากรูVวาการที่หนูทํางานบริการแลVวเงินเดือนนVอยขนาดนี้หนูยังแฮปป\‹ไหม แลVวหนูจะชอบงานแอรR
จริง ๆ หรือเปลา คือหนูเตรียมตัวกอนที่จะเรียนจบคะ ลองไปทําหลายอยาง ทํางานอาสาสมัคร จะไดVรูVวา
เราชอบงานบริการจริง ๆ หรือเปลาหรือเราหลอกตัวเองวาเราชอบ เราอยากเป`น”
อภิปรายผล
การวิเคราะหRขVอมูลที่ไดVพบวา ผลของการวิจัยทัศนคติในการประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับ
บนเครื่องบินในดVานการความคิดและความเชื่อ พบวา ผูVประกอบอาชีพนี้มองวาเป`นอาชีพในฝbนที่มีเกียรติ
ในสังคมและคาตอบแทนสูง มีความสอดคลVองกับผลการวิจัยของ กมเลศ ฤทธิ์เดชา (2558) ผลการศึกษา
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พบวา ทั ศนคติร วมในการเขV า สูการประกอบอาชี พแอรRโ ฮสเตสคื อ การรั บ รูVว าอาชี พนี้ มีภาพลักษณR ที่
แสดงออกถึงความสวยงามของเพศหญิง รายไดVดี เป`นอาชีพที่คนในสังคมใหVคาสูง
ทัศนคติในดVานพฤติกรรมการประกอบอาชีพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินของงานวิจัยนี้ พบวา
การเตรียมตัวเพื่อเขVาสูอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน ที่รวมงานกับสายการบินระหวางประเทศ
โดยการฝfกทักษะการใชVภาษาอังกฤษ เพราะพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินตVองมีความสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดVดี ซึ่งเป`นสิ่งจําเป`นที่ตVองใชVในการสื่อสารทั้งผูVรวมงานและผูVโดยสารที่ไมไดVใชVภาษาอังกฤษ
สื่อสารเป`นภาษาหลัก ซึ่งผลการวิจัย ในประเด็นนี้เป`นไปในแนวทางเดียวกับผลการวิจัยของ สุพรรณิกา
กัล ยาณมิ ตร (2550) ไดVศึกษาการพั ฒ นารู ปแบบการฝf กอบรมเพื่ อเตรี ยมความพรVอมกอนเขV า ทํ า งาน
ตําแหนงพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน ผลการวิจัยพบวา ดVานทัศนคติในการทํางานบริการของบุคคลที่
ตVองการเขVาทํางานตําแหนงพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน ดVานความรูV ควรมีคุณสมบัติดังนี้ ความสามารถ
ในการสื่อสารโดยใชVภาษาอังกฤษไดVดีแบบมืออาชีพ ความรูVในความปลอดภัยบนเครื่องบิน ความรูVเกี่ยวกับ
การสื่อสารขVามวัฒนธรรม
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดVวาทัศนคติในการประกอบอาชีพของพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
ชาวไทยที่ ทํา งานสายการบิ น ระหวางประเทศ 3 สายการบิ น โดยใชV วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผูV ใ หV ขV อ มู ล
แบบเฉพาะเจาะจงกับสายการบิน Korean Air เพราะในอดีตผูVวิจัยไดVประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับ
บนเครื่องบินกับสายการบินนี้ จึงทําใหVผูVวิจัยเขVาถึงผูVใหVขVอมูลไดVงายยิ่งขึ้น และใชVวิธีการคัดเลือกผูVใหVขVอมูล
แบบกVอนหิมะกับสายการบินไทยและสายการบิน ANA โดยผูVใหVขVอมูลของสายการบิน Korean Air เป`นผูVแนะนํา
ผลการวิจัยที่ไดVพบวา กอนการเขVามาประกอบอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินเป`นทัศนคติในเชิงบวก
ตออาชีพ ทั้ง นี้มีความสอดคลVองกับ ทฤษฎีองคRป ระกอบทัศนคติของ Fishbein and Ajzen (1975)
ซึ่งประกอบไปดVวย เมื่อเกิดทัศนคติดVานความคิดและความเชื่อในดVานที่ดีตอการประกอบอาชีพพนักงาน
ตVอนรับบนเครื่องบิน จะสงผลทําใหVเกิดทัศนคติดVานอารมณRและความรูVสึกทางดVานบวกตออาชีพตามไปดVวย
จึงเป`นแรงผลักดันใหVแสดงพฤติกรรมในดVานที่ดีออกมาโดยการเตรียมตัวศึกษาถึงคุณสมบัติในการเป`น
พนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน พรVอมทั้งการฝfกฝนทักษะในดVานตาง ๆ เพื่อที่จะไดVประกอบอาชีพพนักงาน
ตVอนรับบนเครื่องบิน และผลการวิจัยไมมีความแตกตางจากทฤษฎีองคRประกอบทัศนคติ เพราะกลุมผูVใหVขVอมูล
เป` น พนั ก งานตV อ นรั บ บนเครื่ องบิ น ซึ่ ง มี ทัศ นคติ ที่ ดี ต ออาชี พ นี้ และมี ความตั้ ง ใจที่ จ ะประกอบอาชี พ
พนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
ขอเสนอแนะ
ผลของการการวิจัยนี้ นอกจากจะชวยใหVองคRความรูVเพิ่มเติมในดVานทัศนคติตอการประกอบอาชีพ
พนักงานตVอนรับบนเครื่องบินชาวไทยที่ทํางานสายการบินระหวางประเทศ โดยในปbจจุบัน ผูVวิจัยพบวามี
งานวิจัยที่เกี่ยวกับทัศนคติของพนักงานตVอนรับบนเครื่องบินสายการบินตVนทุนต่ําเทานั้น แตยังไมพบ
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งานวิจั ยที่เกี่ ยวกับ ทัศนคติของพนักงานตVอนรับบนเครื่ องบิน ชาวไทย ในสายการบิ นระหวางประเทศ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป`นสวนชวยเติมเต็มความสมบูรณRของวรรณกรรมทางดVานทัศนคติในการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ ผ ลของการวิ จั ย ยั ง มี ป ระโยชนR ต อองคR ก รสายการบิ น ในการรั บ รูV ถึ ง ทั ศ นคติ ใ น
การประกอบอาชีพของพนักงานเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาบุคคลกรใหVมีประสิทธิภาพในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น และขVอมูลเชิงลึกของผลการวิจัย ทัศนคติทางดVานพฤติกรรมในการเตรียมความพรVอมเขVาสู
อาชีพไดVอธิบายถึงคุณสมบัติของการเป`นพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน แหลงในการเขVาถึงขVอมูลเพื่อศึกษา
เพิ่มเติมถึงวิธีการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณR และขVอมูลของสายการบินตาง ๆ ที่เปƒดรับสมัครงาน
ซึ่งขVอมูลเหลานี้เป`นประโยชนRอยางมากตอผูVที่สนใจในสายอาชีพพนักงานตVอนรับบนเครื่องบิน
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