20 คำถำม อยำกเป็ นแอร์ สจ๊วต
Q1 : คำนำหน้ ำเป็ น “นำง” สมัครแอร์ ฯ ได้ ไหม
A : ส่ วนใหญ่แล้วข้อกำหนดของผูส้ มัครงำนตำแหน่งพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิน จะมีกำรระบุไว้
ว่ำ “สถำนภำพโสด” ก่อนที่จะสมัครงำนตำแหน่งนี้ ถ้ำพิจำรณำจำกสถำนภำพโดยนิตินยั แล้ว กำรที่
ผูส้ มัครสำยกำรบินนั้นๆ มีกำรจดทะเบียนสมรสชัดเจน เพรำะฉะนั้นคำนำหน้ำชื่อ-นำมสกุล ก็บ่ง
บอกแล้วว่ำ “นำง” คำตอบบอกได้ชดั เจนเลยว่ำ “ไม่ได้” แต่ถำ้ เป็ น “นำง” แบบพฤตินยั ก็น่ำจะได้นะ
ข้อกำหนดนี้มีข้ ึนอำจจะเป็ นเพรำะกำรทำงำนจะได้รำบรื่ นปรำศจำกพันธะ แต่ถำ้ ทำงำนไประยะ
หนึ่งแล้วไปแต่งงำนทีหลังก็ไม่มีปัญหำ
Q2 : ถ้ ำจะสมัครเป็ นแอร์ ฯ-สจ๊ วดต้ องได้ คะแนน TOEIC อย่ ำงตำ่ เท่ ำไร
A : สำหรับข้อนี้ข้ ึนอยูก่ บั ตัวเรำเองว่ำ ต้องกำรสมัครเข้ำไปเป็ นลูกเรื อในสำยกำรบินไหน สำยกำร
บินไทย สำยกำรบินญี่ปุ่น สำยหำรบินเกำหลีหรื อสำยกำรบินตะวันออกกลำง ซึ่งแต่ละสำยกำรบิน
จะมีมำตรฐำนระดับคะแนนสอบ TOEIC ไม่เท่ำกัน แต่ในปี นี้ผลคะแนนต่ำที่สุดที่ประกำศรับสมัคร
ออกมำ คือ 550 คะแนน ส่ วนมำกจะอยูท่ ี่ 650 คะแนน ดังนั้นใครที่ตอ้ งกำรสมัครหลำยสำยกำรบินก็
ควรเตรี ยมตัวสอบให้พร้อมเพื่อสำมำรถนำผลคะแนนไปใช้ได้ในหลำยๆ สำยกำรบิน
Q3 : ถ้ ำไม่ มผี ลสอบ TOEIC แต่ มผี ลสอบ TOEFL หรื อ IELTS อยู่แล้ว ใช้ แทนกันได้ ไหม
A : บำงสำยกำรบินยินดีรับผลคะแนนสอบวัดระดับทำงภำษำอังกฤษแบบสำกลประเภทอื่นๆ เช่น
TOEFL หรื อ IELTS โดยทั้ง 2 กำรสอบอย่ำงหลังนี้เป็ นกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษในเชิง
วิชำกำรเพื่อไปศึกษำต่อขั้นสู งมำกกว่ำที่จะวัดผลไปเพื่อกำรทำงำน ควำมยำกง่ำย และจุดประสงค์ใน
กำรวัดผลค่อนข้ำงต่ำงกัน และที่สำคัญคือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบต่ำงกันมำกๆ กำรสอบ TOEIC
ผูส้ อบต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบครั้งละ 1,000 บำท แต่ในกำรสอบ TOEFL ต้องจ่ำยค่ำสอบ 140
฿ หรื อ IELTS จะต้องจ่ำยเงินค่ำสอบประมำณ 5,700 บำทต่อครั้ง ใครอยำกสอบแบบไหน จ่ำยแบบ

ไหน เลือกกันเอำเองเลย
Q4 : สำมำรถสอบ TOEIC ได้ ทไี่ หนบ้ ำง
A : ศูนย์สอบ TOEIC จะเปิ ดสอบทุกวันจันทร์-เสำร์ สำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์สอบกรุ งเทพฯ และ
เชียงใหม่ ตำมที่อยูด่ งั ต่อไปนี้
ศูนย์ TOEIC ประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ กรุ งเทพฯ
ที่ต้ งั : เลขที่ 54 อำคำร Bangkok Business Building (BB Building) ห้อง Suite 1905-1908 ถนน
อโศก (สุ ขมุ วิท 21) เขตวัฒนำ กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2260-7061, 0-2260-7189, 0-2260-7535, 0-2259-8840, 0-2664-3131-2
โทรสำร : 0-2664-3122
E-mail : information@toeic.co.th
สำนักงำนเขตภำคเหนือ
ที่ต้ งั : เลขที่ 4/6 อำคำรนวรัฐ ชั้น 3 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-8208, 0-5330-6600
โทรสำร : 0-5324-8202
E-mail : toeicnorthern@toeic.co.th
Website : www.toeic.co.th
Q5 : รู้ มำว่ ำ แอร์ ฯ-สจ๊ วดทำงำนเป็ นสัญญำจ้ ำง ปรกติแล้วจะจ้ ำงกันกีป่ ี
A : กำรจ้ำงงำนในตำแหน่งพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิน ปรกติแล้วจะมีสัญญำจ้ำง 1 ปี 3 ปี 5 ปี
หรื อปี ต่อปี แล้วแต่ขอ้ ตกลงของสำยกำรบิน เมื่อครบกำหนดแล้วจะมีกำรพิจำรณำกำรทำงำนเพื่อต่อ
สัญญำจ้ำงอีกเพรำะฉะนั้นในขณะที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้ำที่บนเครื่ องบิน พนักงำนจะถูกประเมินโดย
หัวหน้ำระดับสู งด้วย เพื่อที่จะนำผลกำรประเมินนั้นมำพิจำรณำกำรต่อสัญญำอีก ถ้ำมีกำรลำออก
ก่อนกำหนดก็ตอ้ งจ่ำยค่ำปรับเช่นกัน

Q6 : ถ้ ำว่ ำยนำ้ ไม่ เป็ นสมัครได้ หรื อเปล่ำ
A : สำหรับคนที่วำ่ ยน้ ำไม่เป็ นสำมำรถสมัครเป็ นลูกเรื อได้ เพรำะบำงสำยกำรบินไม่ได้ระบุวำ่ เขำ
ต้องกำรคนที่วำ่ ยน้ ำได้ แต่ในควำมเป็ นจริ งแล้ว เรำก็ควรที่จะทำควำมคุน้ เคยกับกำรว่ำยน้ ำ หรื อลง
น้ ำกันบ้ำง เพรำะเมื่อเรำผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำไปเป็ นพนักงำนต้อนรับแล้ว ช่วงที่ตอ้ งฝึ กอบรมด้ำน
ควำมปลอดภัย ทุกคนก็ตอ้ งลงน้ ำเพื่อช่วยเหลือตัวเองขึ้นบนแพยำงให้ได้อยูด่ ี เป็ นอย่ำงนี้แล้วใครที่
ว่ำยน้ ำไม่เป็ น หรื อเป็ นโรคกลัวน้ ำสุ ดๆ ขอแนะนำให้ไปทำควำมคุม้ เคยก่อนมำสมัครก็จะเป็ นกำร
ดีกว่ำ เพรำะไม่อย่ำงนั้นแล้ว ถึงแม้วำ่ จะผ่ำนขั้นตอนคัดเลือกอื่นๆ มำแล้ว แต่ถำ้ เทรนไม่ผำ่ นก็จบ
กัน
Q7 : สำมำรถทำสี ผมได้ ไหม
A : ทำสี ผมในที่น้ ีตอ้ งถำมก่อนว่ำทำสี ผมสี อะไร ส้ม แดง เขียว ทอง สี จดั จ้ำนทั้งหลำยแหล่กไ็ ม่ควร
แต่ถำ้ ทำสี แบบสี ธรรมชำติกไ็ ด้แน่นอน อย่ำลืมว่ำเรื่ องภำพลักษณ์ภำยนอกเป็ นปัจจัยสำคัญสำหรับ
กำรคัดเลือกเข้ำทำงำนในอำชีพนี้ดว้ ย ต้องดูดีต้ งั แต่หวั จดเท้ำ ผมก็ตอ้ งทำให้เป็ นทรง ผูห้ ญิงผมยำวก็
ควรรวบผมติดเน็ต ถ้ำใครเป็ นผูห้ ญิงผมสั้นมำมำดมัน่ ใจก็ไม่มีปัญหำ ขอให้เซตผมให้เรี ยบร้อย ไม่
ทำสี ไม่ไฮไลต์เป็ นอันว่ำใช้ได้ ส่ วนผูช้ ำยก็ผมสั้นเข้ำว่ำ ไม่ใช่วำ่ ซอยผมทรงรำกไทรก็ไม่เหมำะสม
อย่ำงกำรบินไทยก็ไม่ควรเซตผมแบบ wet look ด้วย ดังนั้นเรื่ องผมจึงเป็ นเรื่ องที่ควรให้ควำมสำคัญ
ด้วย เพรำะเรื่ องผมก็นบั เป็ นเรื่ องของกำรให้คะแนน look ภำยนอก ถึงแม้วำ่ ในบำงสำยกำรบินจะ
อนุญำตให้พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินทำผมทรงไหนก็ได้ แต่เห็นได้วำ่ ไม่มีใครทำสี ผมแบบ
ประเภทสี สันจี๊ดจ๊ำด ส่ วนผมก็เซตกันเป็ นทรงอย่ำงเรี ยบร้อย เพรำะฉะนั้นตอนสมัครก็ควรดูดีทุกกะ
เบียดนิ้ว
Q8 : ควรเตรียมตัวเรื่ องอะไรบ้ ำง
A : กำรเตรี ยมตัวเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะเตรี ยมตัวอย่ำงแน่นอนเลยก็คือ เสื้ อผ้ำ บุคลิกภำพ ภำษำ ใน
เชิงวิชำกำรเรื่ องของภำษำก็ตอ้ งเตรี ยมสอบ TOEIC ที่ดีควรได้ 650 คะแนน กำรสอบข้อเขียน กำร
สัมภำษณ์ตอ้ งฝึ กพูดให้ชดั เจนทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ส่ วนเสื้ อผ้ำที่ใส่ แล้วมัน่ ใจที่สุด และ
เลือกที่สุภำพ เครื่ องแต่งกำยของแต่ละสำยกำรบินกำหนดให้แต่งกำยแตกต่ำงกันไป สำหรับผูช้ ำย

สำยกำรบินบำงแห่งให้ใส่ เสื้ อเชิ้ตแขนสั้นกับผูกเนกไท แต่ถำ้ ไม่รู้วำ่ จะแต่งยังไงดี ให้ยดึ ตำมแบบ
สำกลนิยมเข้ำไว้ คือ ใส่ สูทสี เข้ำชุด หรื อใส่ เสื้ อเชิ้ต ผูกเนกไทบวกกับรองเท้ำหนังสี ดำก็เรี ยบร้อย
แล้ว สำหรับผูห้ ญิงก็รองเท้ำส้นสู ง 2 นิ้วขึ้นไปเป็ นดี มีเสื้ อสู ทแขนสั้นสวมทับเสื่ อเชิ้ตด้ำนในหรื อ
อำจจะเป็ นเสื้ อไหมพรหมบำงๆ คอเต่ำ สี เข้ำกันกับสู ท กระโปรงประมำณเข่ำ จะผูกผ้ำพันคอก็ได้
ให้ดูตำมควำมเหมำะสมของสำยกำรบิน (เช่น สมัครเข้ำ JAL ผูกผ้ำพันคอก็โอ.เค.น่ะ) ที่ขำดไม่ได้
เลยก็คือ กำรเตรี ยมควำมพร้อมเรื่ องบุคลิกภำพ ต้องฝึ กยืนให้ดูดีมีสง่ำ มัน่ ใจ ถ้ำนัง่ สัมภำษณ์แล้วนัง่
ได้หลังตรงจะดีมำก
Q9 : มีแผลเป็ นทีแ่ ขนสมัครแอร์ ฯ ได้ ไหม
A : ไม่ได้มีกำรห้ำมไว้นี่วำ่ มีแผลเป็ นที่แขนแล้วห้ำมสมัคร แต่ถำ้ เป็ นแผลเป็ นที่ปูดโปนชัดเจนนอก
ร่ มผ้ำก็คงจะไม่ผำ่ น เพรำะตรงส่ วนแขนเป็ นจุดที่มองเห็นได้ชดั เจนที่สุด แต่ถำ้ มีแผลเป็ นเล็กน้อย
แล้วรองพื้นเอำอยูก่ น็ ่ำจะใช้ได้ ควรจะดูดีท้ งั หมด เนื่องจำกผูโ้ ดยสำรเองก็คงคำดหวังที่จะเห็น
พนักงำนต้อนรับที่ดูดีท้ งั ภำยนอกและภำยใน
Q10 : ทีเ่ ขำบอกว่ ำมีกำรทำ Group Discussion เรำควรจะเตรียมตัวยังไงดี
A : ขั้นตอนในกำรคัดเลือกจะประกอบไปด้วยกำรสอบข้อเขียน กำรทดสอบควำมถนัด Aptitude
Test หรื อสอบจิตวิทยทำงบุคลิกภำพ กำรสัมภำษณเดี่ยว และกำรสัมภำษณ์กลุ่ม ซึ่งกำรสัมภำษณ์
กลุ่มก็มีในรู ปแบบกำรอภิปรำยในหัวข้อที่กรรมกำรเตรี ยมไว้ อำจจะเป็ นเรื่ องทัว่ ไปหรื อเรื่ อง
สถำนกำรณ์ที่ต้ งั ไว้ให้ผรู ้ ่ วมกลุ่มช่วยกันแก้ปัญหำ กำรเตรี ยมตัวก็ลองสมมุติสถำนกำรณ์ดูหรื อลอง
ตั้งหัวข้อ พยำยำมคิดว่ำจะตอบอย่ำงไร ฝึ กกำรแสดงควำมคิดเห็น พยำยำมฝึ กกำรวิเครำะห์และ
วิจำรณ์ เพรำะระหว่ำงกำรอภิปรำยกลุ่ม จะมีคณะกรรมกำรคอยดูและให้คะแนนด้วย ควรแสดงออก
อย่ำงพอดี ถ้ำน้อยเกินไปหรื อเด่นซะจนโอเวอร์ไม่ปล่อยให้คนอื่นพูดบ้ำงก็มีสิทธิ์ถูกตัดคะแนนได้
เหมือนกัน

Q11 : ได้ ยนิ มำว่ ำมีกำร Walk-in คืออะไร และต้ องเตรียมตัวอะไรบ้ ำง
A : ควำมจริ งแล้ววิธีกำรสมัครมี 3 แบบ ด้วยกัน คือ กำรสมัคร Online, Walk-in และสมัครทำง
ไปรษณี ย ์
-กำรสมัคร Online ถือว่ำสะดวกที่สุดและสำยกำรบินส่ วนใหญ่กเ็ ปิ ดรับสมัครผ่ำนกำรออนไลน์แล้ว
เพียงแค่กรอกข้อมูลตำมขั้นตอนที่กำหนดแล้วแนบไฟล์รูปหรื อเอกสำรที่แจ้งไว้ ควรจะใช้ e-mail
address ที่สำมำรถใช้ได้อย่ำงน้อยใช้ต่อได้อีก 1 ปี เพื่อกำรติดต่อกลับ เพรำะสำยกำรบินจะส่ ง email หรื อจดหมำยตอบกลับมำ อย่ำลืมว่ำเมื่อกรอกแล้วต้อง print เอกสำรใบสมัครออกมำด้วยและ
ควรจำหมำยเลขผูส้ มัครของตัวเองให้ได้
-Walk-in ต้องเตรี ยมเอกสำรทุกสิ่ งอย่ำงให้ครบตำมที่สำยกำรบินนั้นกำหนด แล้วนำไปตำมสถำนที่
วัน และเวลำที่ประกำศไว้ พร้อมกับกำรแต่งกำยให้เต็มที่ เรี ยบร้อยแบบสำกลนิยม ส่ วนใหญ่แล้ว
วันที่เปิ ดให้ Walk-in จะจัดขึ้นตำมโรงแรมใหญ่ในกรุ งเทพฯ
-สมัครทำงไปรษณี ย ์ ส่ งเอกสำรที่กำหนดไปตำมที่อยู่ ที่สำยกำรบินประกำศไว้ หรื อบำงสำยกำรบิน
จะมีบริ ษทั ตัวแทนเป็ นผูด้ ำเนินกำรรับสมัคร เอกสำรที่ใช้อย่ำงน้อยก็ตอ้ งเตรี ยมผลสอบ TOEIC
สำเนำทะเบียนบ้ำน Transcript สำเนำปริ ญญำบัตร สำเนำบัตรประชำชน เป็ นต้น แล้วจะได้รับกำร
ตอบกลับทำงโทรศัพท์หรื อจดหมำยจำกสำยกำรบิน
Q12 : ถ้ ำเป็ นพนักงำนต้ อนรับบนเครื่ องบินจะได้ รับสวัสดิกำรอะไรบ้ ำง
A : นอกเหนือจำกเงินเดือนที่ได้รับเป็ นประจำแล้ว ลูกเรื อจะได้รับค่ำชัว่ โมงบิน ค่ำเบี้ยเลี้ยงระหว่ำง
บิน ที่พกั เมื่อต้องเดินทำงไปทำงำนต่ำงแดน ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเดินทำงและโบนัส นี่ยงั ไม่รวมถึง
ค่ำซักรี ดยูนิฟอร์มที่มีให้นะ นอกจำกนี้ยงั ได้ตวั๋ เครื่ องบินฟรี (ตำมกำหนด) และสิ ทธิพิเศษต่ำงๆ กับ
สำยกำรบิน พร้อมกันนี้สิทธิพิเศษตัว๋ เครื่ องบินที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวด้วย ซึ่งครอบครัวในที่น้ ี
หมำยถึง พ่อ-แม่ สำมีหรื อภรรยำและลูก
Q13 : มีสำยกำรบินไหนเปิ ดรับสมัครลูกเรื อชำวไทยบ้ ำง
A : ข้อมูลล่ำสุ ดในปี 2007 ที่มีประกำศ รับลูกเรื อชำวไทย ก็มีอยูส่ ำยกำรบินด้วยกัน เริ่ มต้อนจำก
สำยกำรบินภำยในประเทศก่อนกันแล้ว หรับสำยกำรบินในประเทศไทยที่รับสมัครลูกเรื อไทย

ได้แก่ สำยกำรบินไทยนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย พีบีแอร์ บำงกอกแอร์เวย์ โอเรี ยนไทยและสัน-ทู-โก
ส่ วนสำยกำรบินต่ำงประเทศที่เปิ ดรับได้แก่ Gulf Air, Emirates Airline, Etihad Finnair, Kenya
Airways, Kuwait airways, Lufthansa, Qantas Qatar, Royal Brunei Airlines, Royal joranian,
United Airne, Asiana Airlines, China Airines} Eva AIR, JALways, Jet Airway, Jetstar
Internatiomal Airlines, Korean Air, Pakistan Internation Airliones, Sky Star Airways
Q14 : สำยกำรบินต้ นทุนต่ำบำงแห่ งไม่ มบี ริกำรเสิ ร์ฟนำ้ และอำหำรบนเครื่ องแอร์ โฮสเตสจะมีหน้ ำที่
ทำอะไรบ้ ำง
A : สำหรับพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินที่ทำงำนกับสำยกำรบินต้นทุนต่ำนั้น มีหน้ำที่ตอ้ นรับ
ผูโ้ ดยสำร ตั้งแต่กำ้ วขึ้นบนเครื่ องจนกระทัง่ เดินลงเครื่ องพร้อมทั้งให้ควำมสะดวกสบำยแก่
ผูโ้ ดยสำร และดูแลผูโ้ ดยสำร บนเครื่ องให้เดินทำงด้วยควำมปลอดภัย ในบำงสำยกำรบินมีกำร
บริ กำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่มแก่ผโู ้ ดยสำรด้วย
Q15 : อำยุไม่ ครบ 20 ปี แต่ เรียนจบปริญญำตรีแล้วสมัครได้ หรื อเปล่ำ
A : ไม่ได้เลย ถึงแม้วำ่ เรี ยนจบปริ ญญำตรี ตำมที่เขำกำหนดแล้วแต่อำยุไม่ถึงก็ตอ้ งรอจนกว่ำอำยุจะ
ถึงตำมเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ เนื่องจำกสำยกำรบินส่ วนใหญ่รับสมัครคนที่มีอำยุ 20 ปี ขึ้นไป เพรำะแสดงถึง
กำรบรรลุนิติภำวะและกำรมีควำมสำมำรถรับผิดชอบในระดับหนึ่ง กำรพิจำรณำรับสมัครนั้น
คุณสมบัติเบื้องต้นของกำรสมัครต้องพิจำรณำประกอบกัน ถ้ำขำดอันใดอันหนึ่งก็ถูกตัดสิ ทธิ์
Q16 : ไม่ เคยเรียนทำงด้ ำนธุรกิจกำรบิน หรื อเรียนคอร์ สเตรียมควำมพร้ อมเพื่อเป็ นลูกเรื อมำก่ อน
จะมีโอกำสได้ ทำงำนไหม
A : ต้องได้สิ เพรำะไม่ได้มีกำรบังคับว่ำจะต้องผ่ำนกำรเรี ยนคอร์สในสถำบันก่อนถึงจะมีโอกำส
สมัครและได้งำน แต่กำรเข้ำเรี ยนในสถำบันต่ำงๆ นั้นถือว่ำเป็ นเรื่ องของกำรเตรี ยมควำมพร้อมและ
ช่วยเสริ มควำมมัน่ ใจก่อนกำรสมัครจริ ง คนที่เรี ยนมำอำจจะได้เปรี ยบกว่ำตรงที่รู้วำ่ ต้องแต่งตัว
อย่ำงไร ควรตอบสัมภำษณ์อย่ำงไร เขำอำจจะชินกับกำรผ่ำนกำรจำลองสถำนกำรณ์มำกกว่ำ แต่
โอกำสที่จะได้งำนทำนั้น ผลตัดสิ นอยูท่ ี่ควำมสำมำรถ ควำมมัน่ ใจ และบุคลิกภำพที่เรำจะสำมำรถ

นำเสนอต่อกรรมกำรต่ำงหำก แต่เรื่ องกำรเรี ยนในสถำบัน มีบำงคนผ่ำนกำรคัดเลือกแล้วก็มีมำเรี ยน
เพิ่มเติมควำมรู ้ดว้ ยถึงแม้ว่ำจะต้องฝึ กอย่ำงเข้มข้นอยูแ่ ล้ว เรี ยนรู ้ไว้ไม่เสี ยหำย เพรำะอำชีพนี้ทริ ป
ยุโรปสุ ดหรู หรื อกำรลงจอดฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ท้ งั นั้น
Q17 : หน้ ำตำไม่ สวย ไม่หล่อสมัครลูกเรื อได้ หรื อเปล่ำ
A : กำรเป็ นพนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิน ควำมสวยหรื อควำมหล่อก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะทำให้เรำมี
ควำมโดดเด่นหำกเดินเข้ำไปสมัคร แต่กไ็ ม่ได้หมำยควำมว่ำควำมสวยควำมหล่อแต่เพียงอย่ำงเดียวที่
จะทำให้เรำได้รับคัดเลือก แต่ยงั ต้องประกอบไปด้วยส่ วนอื่นๆ ด้วย เช่น บุคลิกภำพที่สง่ำงำม มี
จิตใจที่ชอบงำนบริ กำร หรื อเป็ นคนสุ ภำพอ่อนโยน ร่ ำเริ งแจ่มใส มีไหวพริ บปฏิภำณที่ดี สิ่ งต่ำงๆ
เหล่ำนี้จะเป็ นตัวช่วยให้เรำสำมำรถฝ่ ำฟันด่ำนกำรทดสอบต่ำงๆ ไปได้มำกกว่ำ
Q18 : ทำงำนอำชีพนี้ ทำงสำยกำรบินมีกำรกำหนดวันหยุดอย่ ำงไร
A : ในขณะที่คนอื่นได้หยุดในช่วง Long Weekend แต่คนที่ทำงำนในอำชีพนี้ไม่ได้หยุดพักต้อง
ทำงำนหนักกว่ำคนอื่น เพรำะเป็ นช่วงทำรำยได้ให้กบั สำยกำรบิน เที่ยวบินก็อำจจะเพิ่มขึ้น กำร
ทำงำนสำยกำรบินนี้ไม่มีวนั หยุดแน่นอน ถ้ำอยำกทำงำนตรงนี้ตอ้ งเข้ำใจอย่ำงหนึ่งว่ำ วันเสำร์อำทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์เรำก็ตอ้ งทำงำน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ตำรำงกำรบิน แต่อย่ำงไรก็ตำม ไม่ได้
หมำยควำมว่ำ พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบินจะต้องบินทุกวันทั้งเดือน เพรำะมีกำรกำหนดชัว่ โมง
บินไว้ดว้ ย แถมวันหยุดไม่ได้บินก็มีเวลำพักเดินเล่นต่ำงประเทศอีกต่ำงหำก
Q19 : มีควำมสำมำรถมำกกว่ ำ 3 ภำษำ มีโอกำสได้ เป็ นลูกเรื อมำกกว่ ำคนอื่นหรื อเปล่ำ
A : ในบำงสำยกำรบินมีกำรแจ้งในกำรประกำศรับสมัครว่ำ หำกรู ้ภำษำที่ 3 จะได้รับพิจำรณำเป็ น
พิเศษนัน่ ก็หมำยควำมว่ำมีโอกำสมำกกว่ำแน่นอน และเรื่ องของกำรรู ้ภำษำที่ 3 จะมีโอกำสพิเศษกว่ำ
ก็ต่อเมื่อกรณี ที่ผสู ้ มัครมีคุณสมบัติเท่ำกันทุกประกำร แต่อีกคนหนึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่ำใน
เรื่ องของภำษำที่ 3 กรณี น้ นั อำจจะถือว่ำเป็ นโอกำสที่ได้มำกกว่ำ ส่ วนคนที่เข้ำไปทำงำนเป็ นแอร์ฯสจ๊วดแล้ว จะมีกำรติดธงภำษำ ซึ่งจะบ่งบอกว่ำคนๆ นั้นรู ้ภำษำแล้วสำมำรถสื่ อสำรภำษำอะไรได้

บ้ำง ถ้ำผ่ำนกำรทดสอบภำษำที่รู้เพิ่มเติมก็จะได้ค่ำตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วย (ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกำหนด
ของแต่ละสำยกำรบิน)
Q20 : จะสมัครเป็ นลูกเรื อสำยกำรบินทีไ่ หนดีระหว่ ำงสำยกำรบินของเอเชียกับสำยกำรบินต่ ำงชำติ
A : แล้วแต่ควำมต้องกำร แต่เรำควรจะดูวำ่ เรำเหมำะสมกับสำยกำรบินไหน สำยกำรบินเอเชียกับ
สำยกำรบินต่ำงชำติมีสไตล์แตกต่ำงกัน คุณสมบัติและลักษณะกำรรับลูกเรื อที่เขำต้องกำรถึงแม้วำ่ จะ
ไม่ได้แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรว่ำต้องกำรคนที่มีลกั ษณะ (เฉพำะ) แบบใด แต่สไตล์คนที่รับต่ำงกัน
เช่น สำยกำรบินเอเชียอำจจะชอบคนที่อ่อนโยน นอบน้อม ในขณะที่สำยกำรบินอื่นๆ ชอบคนที่มี
ควำมมัน่ ใจสู ง ส่ วนข้อแนะนำอีกข้อหนึ่งคือ บำงสำยกำรบิน มีฐำนบินอยูท่ ี่ต่ำงประเทศ
เพรำะฉะนั้นลูกเรื อต้องหอบกระเป๋ ำไปอยูท่ ี่นนั่ ด้วย เช่น สำยกำรบินเอมิเรตส์ที่ลูกเรื อจะต้องอยู่
ประจำที่ดูไบ หรื อ Dubai base แต่ไม่ตอ้ งห่วงเรื่ องควำมสะดวกสบำย เพรำะเขำจัดที่พกั ลูกเรื อไว้
อย่ำงดีและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่มีไว้ให้อย่ำงเพียบพร้อมแล้ว แค่ตอ้ งคิดดูวำ่ ตัวเรำสำมำรถอยู่
ห่ำงบ้ำนได้ไหม เท่ำนั้นล่ะ
อ้ำงอิง
http://www.natui.com.au/articles/item/view/20-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%
B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80
%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B
9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%A7%E0%B8%95

คุณสมบัติโดยรวมของผู้ที่จะสมัครเป็ นแอร์ โฮสเตส – สจ๊ วต
1. หำกเป็ นผูช้ ำยต้องมีส่วนสู ง 165 ซม. ขึ้นไป ผูห้ ญิงต้องมีส่วนสู ง 160 ซม. ขึ้นไป
2. แอร์โฮสเตส และ สจ๊วต ควรมีน้ ำหนักที่สัมพันธ์กบั ส่ วนสู ง โดยมีอตั รำน้ ำหนักขั้นต่ำของชำย
ต้องลบส่ วนสู งด้วย100 / หญิง ลบส่ วนสู งด้วย 110
3. มีบุคลิกภำพที่ดี สุ ขภำพสมบูรณ์ ร่ ำงกำยไม่เป็ นผูท้ ุพลภำพ ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรง หรื อโรคที่
สังคมรังเกียจ และโรคที่อำจเป็ นผลเสี ยในกำรทำงำนบนเครื่ องบิน
4. ควำมรู ้ข้ นั ต่ำ คือควรจบกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่6 – ปริ ญญำตรี ทุกสำขำ
5. ถ้ำเป็ นชำยต้องมีใบสำคัญผ่ำนทหำร
6. อำยุของผูช้ ำยที่จะมำสมัครต้องมีอำยุระหว่ำง 21 - 28 ปี ผูห้ ญิงต้องมีอำยุ 21 – 26 ปี อันนี้คือ
ค่ำเฉลี่ย แต่กม็ ีบำงสำยกำรบินเหมือนกันที่จะรับคนที่มีอำยุมำกกว่ำนี้
7. ต้องเป็ นผูท้ ี่สำยตำดีไม่ส้ นั แต่ถำ้ สำยตำสั้นก็สำมำรถใส่ คอนแทคเลนส์ได้หำ้ มใส่ แว่นตำเด็ดขำด
8. มีสุขภำพฟันดี ถ้ำฟันเสี ยต้องไปทำฟันมำให้เรี ยบร้อย ควรขูดหินปูนเป็ นประจำ
9. ต้องมีควำมรู ้ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำบังคับ คือ ภำษำอังกฤษ มีผลสอบโทอิคอย่ำงต่ำ 600 คะแนน
(จำกคะแนเต็ม 990 คะแนน)
10. บำงสำยกำรบินอำจให้มีกำรสอบว่ำยน้ ำด้วย ดังนั้นผูท้ ี่จะสมัครควรที่จะว่ำยน้ ำเป็ น
11. ควรหัดแต่งกำยให้มีควำมเคยชิน เพรำะกำรแต่งกำยที่ดีทำให้เป็ นที่สนใจแก่ผทู ้ ี่พบเห็น ดังนั้น
ผูช้ ำยต้องสวมเสื้ อเชิ้ตขำว กำงเกงสแล็คสี ดำ ผูกเน็คไท ส่ วนผูห้ ญิงต้องสวมประโปรงชุดทำงำน
แบบสำวออฟฟิ ศ ทำผมให้สุภำพ เช่น รวบผมให้ตึง เก็บมวยผม สวมรองเท้ำคัชชูหุม้ ส้น สวมถุง
น่อง
12. ควรเป็ นโสด ผูห้ ญิงที่มีแฟนแล้วไม่เป็ นไร แต่ถำ้ จดทะเบียนสมรสแล้วอำจจะหมดสิ ทธิ์ได้
13. ไม่มีรอยสักในจุดที่มองเห็นได้อย่ำงเปิ ดเผย
14. หูไม่ตึง
15.ไม่ติดยำเสพติด
16. ไม่เคยมีประวัติอำชญำกรรม
อ้ำงอิง https://www.dek-d.com/board/view/1264739/

