
20 ค ำถำม อยำกเป็นแอร์ สจ๊วต 
 

Q1 : ค ำน ำหน้ำเป็น “นำง” สมคัรแอร์ฯ ได้ไหม 
A : ส่วนใหญ่แลว้ขอ้ก ำหนดของผูส้มคัรงำนต ำแหน่งพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน จะมีกำรระบุไว้
วำ่ “สถำนภำพโสด” ก่อนท่ีจะสมคัรงำนต ำแหน่งน้ี ถำ้พิจำรณำจำกสถำนภำพโดยนิตินยัแลว้ กำรท่ี
ผูส้มคัรสำยกำรบินนั้นๆ มีกำรจดทะเบียนสมรสชดัเจน เพรำะฉะนั้นค ำน ำหนำ้ช่ือ-นำมสกลุ กบ่็ง
บอกแลว้วำ่ “นำง” ค  ำตอบบอกไดช้ดัเจนเลยวำ่ “ไม่ได”้ แต่ถำ้เป็น “นำง” แบบพฤตินยักน่็ำจะไดน้ะ 
ขอ้ก ำหนดน้ีมีข้ึนอำจจะเป็นเพรำะกำรท ำงำนจะไดร้ำบร่ืนปรำศจำกพนัธะ แต่ถำ้ท ำงำนไประยะ
หน่ึงแลว้ไปแต่งงำนทีหลงักไ็ม่มีปัญหำ 
 
Q2 : ถ้ำจะสมคัรเป็นแอร์ฯ-สจ๊วดต้องได้คะแนน TOEIC อย่ำงต ำ่เท่ำไร 
A : ส ำหรับขอ้น้ีข้ึนอยูก่บัตวัเรำเองวำ่ ตอ้งกำรสมคัรเขำ้ไปเป็นลูกเรือในสำยกำรบินไหน สำยกำร
บินไทย สำยกำรบินญ่ีปุ่น สำยหำรบินเกำหลีหรือสำยกำรบินตะวนัออกกลำง ซ่ึงแต่ละสำยกำรบิน
จะมีมำตรฐำนระดบัคะแนนสอบ TOEIC ไม่เท่ำกนั แต่ในปีน้ีผลคะแนนต ่ำท่ีสุดท่ีประกำศรับสมคัร
ออกมำ คือ 550 คะแนน ส่วนมำกจะอยูท่ี่ 650 คะแนน ดงันั้นใครท่ีตอ้งกำรสมคัรหลำยสำยกำรบินก็
ควรเตรียมตวัสอบใหพ้ร้อมเพื่อสำมำรถน ำผลคะแนนไปใชไ้ดใ้นหลำยๆ สำยกำรบิน 
 
Q3 : ถ้ำไม่มผีลสอบ TOEIC แต่มผีลสอบ TOEFL หรือ IELTS อยู่แล้ว ใช้แทนกนัได้ไหม 
A : บำงสำยกำรบินยนิดีรับผลคะแนนสอบวดัระดบัทำงภำษำองักฤษแบบสำกลประเภทอ่ืนๆ เช่น 
TOEFL หรือ IELTS โดยทั้ง 2 กำรสอบอยำ่งหลงัน้ีเป็นกำรสอบวดัระดบัภำษำองักฤษในเชิง
วชิำกำรเพื่อไปศึกษำต่อขั้นสูงมำกกวำ่ท่ีจะวดัผลไปเพื่อกำรท ำงำน ควำมยำกง่ำย และจุดประสงคใ์น
กำรวดัผลค่อนขำ้งต่ำงกนั และท่ีส ำคญัคือ ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบต่ำงกนัมำกๆ กำรสอบ TOEIC 
ผูส้อบตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบคร้ังละ 1,000 บำท แต่ในกำรสอบ TOEFL ตอ้งจ่ำยค่ำสอบ 140 
฿ หรือ IELTS จะตอ้งจ่ำยเงินค่ำสอบประมำณ 5,700 บำทต่อคร้ัง ใครอยำกสอบแบบไหน จ่ำยแบบ



ไหน เลือกกนัเอำเองเลย 
 
Q4 : สำมำรถสอบ TOEIC ได้ทีไ่หนบ้ำง 
A : ศูนยส์อบ TOEIC จะเปิดสอบทุกวนัจนัทร์-เสำร์ สำมำรถติดต่อไดท่ี้ศูนยส์อบกรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่ ตำมท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 
ศูนย ์TOEIC ประเทศไทย ส ำนกังำนใหญ่ กรุงเทพฯ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 54 อำคำร Bangkok Business Building (BB Building) หอ้ง Suite 1905-1908 ถนน
อโศก (สุขมุวทิ 21) เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์: 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 
ส ำนกังำนเขตภำคเหนือ 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 4/6 อำคำรนวรัฐ ชั้น 3 ถนนแกว้นวรัฐ ซอย 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท ์: 0-5324-8208, 0-5330-6600 
โทรสำร : 0-5324-8202 
E-mail : toeicnorthern@toeic.co.th 
Website : www.toeic.co.th 
 
Q5 : รู้มำว่ำ แอร์ฯ-สจ๊วดท ำงำนเป็นสัญญำจ้ำง ปรกติแล้วจะจ้ำงกนักีปี่ 
A : กำรจำ้งงำนในต ำแหน่งพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ปรกติแลว้จะมีสัญญำจำ้ง 1 ปี 3 ปี 5 ปี 
หรือปีต่อปีแลว้แต่ขอ้ตกลงของสำยกำรบิน เม่ือครบก ำหนดแลว้จะมีกำรพิจำรณำกำรท ำงำนเพื่อต่อ
สัญญำจำ้งอีกเพรำะฉะนั้นในขณะท่ีตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีบนเคร่ืองบิน พนกังำนจะถูกประเมินโดย
หวัหนำ้ระดบัสูงดว้ย เพื่อท่ีจะน ำผลกำรประเมินนั้นมำพิจำรณำกำรต่อสัญญำอีก ถำ้มีกำรลำออก
ก่อนก ำหนดกต็อ้งจ่ำยค่ำปรับเช่นกนั 
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Q6 : ถ้ำว่ำยน ำ้ไม่เป็นสมคัรได้หรือเปล่ำ 
A : ส ำหรับคนท่ีวำ่ยน ้ำไม่เป็นสำมำรถสมคัรเป็นลูกเรือได ้เพรำะบำงสำยกำรบินไม่ไดร้ะบุวำ่เขำ
ตอ้งกำรคนท่ีวำ่ยน ้ำได ้แต่ในควำมเป็นจริงแลว้ เรำกค็วรท่ีจะท ำควำมคุน้เคยกบักำรวำ่ยน ้ำ หรือลง
น ้ำกนับำ้ง เพรำะเม่ือเรำผำ่นกำรคดัเลือกเขำ้ไปเป็นพนกังำนตอ้นรับแลว้ ช่วงท่ีตอ้งฝึกอบรมดำ้น
ควำมปลอดภยั ทุกคนกต็อ้งลงน ้ำเพื่อช่วยเหลือตวัเองข้ึนบนแพยำงใหไ้ดอ้ยูดี่ เป็นอยำ่งน้ีแลว้ใครท่ี
วำ่ยน ้ำไม่เป็น หรือเป็นโรคกลวัน ้ำสุดๆ ขอแนะน ำใหไ้ปท ำควำมคุม้เคยก่อนมำสมคัรกจ็ะเป็นกำร
ดีกวำ่ เพรำะไม่อยำ่งนั้นแลว้ ถึงแมว้ำ่จะผำ่นขั้นตอนคดัเลือกอ่ืนๆ มำแลว้ แต่ถำ้เทรนไม่ผำ่นกจ็บ
กนั 
 
Q7 : สำมำรถท ำสีผมได้ไหม 
A : ท ำสีผมในท่ีน้ีตอ้งถำมก่อนวำ่ท ำสีผมสีอะไร ส้ม แดง เขียว ทอง สีจดัจำ้นทั้งหลำยแหล่กไ็ม่ควร 
แต่ถำ้ท ำสีแบบสีธรรมชำติกไ็ดแ้น่นอน อยำ่ลืมวำ่เร่ืองภำพลกัษณ์ภำยนอกเป็นปัจจยัส ำคญัส ำหรับ
กำรคดัเลือกเขำ้ท ำงำนในอำชีพน้ีดว้ย ตอ้งดูดีตั้งแต่หวัจดเทำ้ ผมกต็อ้งท ำใหเ้ป็นทรง ผูห้ญิงผมยำวก็
ควรรวบผมติดเน็ต ถำ้ใครเป็นผูห้ญิงผมสั้นมำมำดมัน่ใจกไ็ม่มีปัญหำ ขอใหเ้ซตผมใหเ้รียบร้อย ไม่
ท ำสี ไม่ไฮไลตเ์ป็นอนัวำ่ใชไ้ด ้ส่วนผูช้ำยกผ็มสั้นเขำ้วำ่ ไม่ใช่วำ่ซอยผมทรงรำกไทรกไ็ม่เหมำะสม 
อยำ่งกำรบินไทยกไ็ม่ควรเซตผมแบบ wet look ดว้ย ดงันั้นเร่ืองผมจึงเป็นเร่ืองท่ีควรใหค้วำมส ำคญั
ดว้ย เพรำะเร่ืองผมกน็บัเป็นเร่ืองของกำรใหค้ะแนน look ภำยนอก ถึงแมว้ำ่ในบำงสำยกำรบินจะ
อนุญำตใหพ้นกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินท ำผมทรงไหนกไ็ด ้แต่เห็นไดว้ำ่ไม่มีใครท ำสีผมแบบ
ประเภทสีสันจ๊ีดจ๊ำด ส่วนผมกเ็ซตกนัเป็นทรงอยำ่งเรียบร้อย เพรำะฉะนั้นตอนสมคัรกค็วรดูดีทุกกะ
เบียดน้ิว 
 
Q8 : ควรเตรียมตัวเร่ืองอะไรบ้ำง 
A : กำรเตรียมตวัเบ้ืองตน้ท่ีทุกคนควรจะเตรียมตวัอยำ่งแน่นอนเลยกคื็อ เส้ือผำ้ บุคลิกภำพ ภำษำ ใน
เชิงวชิำกำรเร่ืองของภำษำกต็อ้งเตรียมสอบ TOEIC ท่ีดีควรได ้650 คะแนน กำรสอบขอ้เขียน กำร
สัมภำษณ์ตอ้งฝึกพูดใหช้ดัเจนทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ส่วนเส้ือผำ้ท่ีใส่แลว้มัน่ใจท่ีสุด และ
เลือกท่ีสุภำพ เคร่ืองแต่งกำยของแต่ละสำยกำรบินก ำหนดใหแ้ต่งกำยแตกต่ำงกนัไป ส ำหรับผูช้ำย



สำยกำรบินบำงแห่งใหใ้ส่เส้ือเช้ิตแขนสั้นกบัผกูเนกไท แต่ถำ้ไม่รู้วำ่จะแต่งยงัไงดี ใหย้ดึตำมแบบ
สำกลนิยมเขำ้ไว ้คือ ใส่สูทสีเขำ้ชุด หรือใส่เส้ือเช้ิต ผกูเนกไทบวกกบัรองเทำ้หนงัสีด ำกเ็รียบร้อย
แลว้ ส ำหรับผูห้ญิงกร็องเทำ้ส้นสูง 2 น้ิวข้ึนไปเป็นดี มีเส้ือสูทแขนสั้นสวมทบัเส่ือเช้ิตดำ้นในหรือ
อำจจะเป็นเส้ือไหมพรหมบำงๆ คอเต่ำ สีเขำ้กนักบัสูท กระโปรงประมำณเข่ำ จะผกูผำ้พนัคอกไ็ด้
ใหดู้ตำมควำมเหมำะสมของสำยกำรบิน (เช่น สมคัรเขำ้ JAL ผกูผำ้พนัคอกโ็อ.เค.น่ะ) ท่ีขำดไม่ได้
เลยกคื็อ กำรเตรียมควำมพร้อมเร่ืองบุคลิกภำพ ตอ้งฝึกยนืใหดู้ดีมีสง่ำ มัน่ใจ ถำ้นัง่สัมภำษณ์แลว้นัง่
ไดห้ลงัตรงจะดีมำก 
 
Q9 : มแีผลเป็นทีแ่ขนสมัครแอร์ฯ ได้ไหม 
A : ไม่ไดมี้กำรหำ้มไวน่ี้วำ่มีแผลเป็นท่ีแขนแลว้หำ้มสมคัร แต่ถำ้เป็นแผลเป็นท่ีปูดโปนชดัเจนนอก
ร่มผำ้กค็งจะไม่ผำ่น เพรำะตรงส่วนแขนเป็นจุดท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด แต่ถำ้มีแผลเป็นเลก็นอ้ย
แลว้รองพื้นเอำอยูก่น่็ำจะใชไ้ด ้ควรจะดูดีทั้งหมด เน่ืองจำกผูโ้ดยสำรเองกค็งคำดหวงัท่ีจะเห็น
พนกังำนตอ้นรับท่ีดูดีทั้งภำยนอกและภำยใน 
 
Q10 : ทีเ่ขำบอกว่ำมกีำรท ำ Group Discussion เรำควรจะเตรียมตัวยงัไงดี 
A : ขั้นตอนในกำรคดัเลือกจะประกอบไปดว้ยกำรสอบขอ้เขียน กำรทดสอบควำมถนดั Aptitude 
Test หรือสอบจิตวทิยทำงบุคลิกภำพ กำรสัมภำษณเด่ียว และกำรสัมภำษณ์กลุ่ม ซ่ึงกำรสัมภำษณ์
กลุ่มกมี็ในรูปแบบกำรอภิปรำยในหวัขอ้ท่ีกรรมกำรเตรียมไว ้อำจจะเป็นเร่ืองทัว่ไปหรือเร่ือง
สถำนกำรณ์ท่ีตั้งไวใ้หผู้ร่้วมกลุ่มช่วยกนัแกปั้ญหำ กำรเตรียมตวักล็องสมมุติสถำนกำรณ์ดูหรือลอง
ตั้งหวัขอ้ พยำยำมคิดวำ่จะตอบอยำ่งไร ฝึกกำรแสดงควำมคิดเห็น พยำยำมฝึกกำรวเิครำะห์และ
วจิำรณ์ เพรำะระหวำ่งกำรอภิปรำยกลุ่ม จะมีคณะกรรมกำรคอยดูและใหค้ะแนนดว้ย ควรแสดงออก
อยำ่งพอดี ถำ้นอ้ยเกินไปหรือเด่นซะจนโอเวอร์ไม่ปล่อยใหค้นอ่ืนพูดบำ้งกมี็สิทธ์ิถูกตดัคะแนนได้
เหมือนกนั 
 
 



Q11 : ได้ยนิมำว่ำมกีำร Walk-in คืออะไร และต้องเตรียมตัวอะไรบ้ำง 
A : ควำมจริงแลว้วธีิกำรสมคัรมี 3 แบบ ดว้ยกนั คือ กำรสมคัร Online, Walk-in และสมคัรทำง
ไปรษณีย ์
-กำรสมคัร Online ถือวำ่สะดวกท่ีสุดและสำยกำรบินส่วนใหญ่กเ็ปิดรับสมคัรผำ่นกำรออนไลนแ์ลว้ 
เพียงแค่กรอกขอ้มูลตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดแลว้แนบไฟลรู์ปหรือเอกสำรท่ีแจง้ไว ้ควรจะใช ้e-mail 
address ท่ีสำมำรถใชไ้ดอ้ยำ่งนอ้ยใชต่้อไดอี้ก 1 ปี เพื่อกำรติดต่อกลบั เพรำะสำยกำรบินจะส่ง e-
mail หรือจดหมำยตอบกลบัมำ อยำ่ลืมวำ่เม่ือกรอกแลว้ตอ้ง print เอกสำรใบสมคัรออกมำดว้ยและ
ควรจ ำหมำยเลขผูส้มคัรของตวัเองใหไ้ด ้
-Walk-in ตอ้งเตรียมเอกสำรทุกส่ิงอยำ่งใหค้รบตำมท่ีสำยกำรบินนั้นก ำหนด แลว้น ำไปตำมสถำนท่ี 
วนั และเวลำท่ีประกำศไว ้พร้อมกบักำรแต่งกำยใหเ้ตม็ท่ี เรียบร้อยแบบสำกลนิยม ส่วนใหญ่แลว้
วนัท่ีเปิดให ้Walk-in จะจดัข้ึนตำมโรงแรมใหญ่ในกรุงเทพฯ 
-สมคัรทำงไปรษณีย ์ส่งเอกสำรท่ีก ำหนดไปตำมท่ีอยู ่ท่ีสำยกำรบินประกำศไว ้หรือบำงสำยกำรบิน
จะมีบริษทัตวัแทนเป็นผูด้  ำเนินกำรรับสมคัร เอกสำรท่ีใชอ้ยำ่งนอ้ยกต็อ้งเตรียมผลสอบ TOEIC 
ส ำเนำทะเบียนบำ้น Transcript ส ำเนำปริญญำบตัร ส ำเนำบตัรประชำชน เป็นตน้ แลว้จะไดรั้บกำร
ตอบกลบัทำงโทรศพัทห์รือจดหมำยจำกสำยกำรบิน 
 
Q12 : ถ้ำเป็นพนักงำนต้อนรับบนเคร่ืองบินจะได้รับสวสัดิกำรอะไรบ้ำง 
A : นอกเหนือจำกเงินเดือนท่ีไดรั้บเป็นประจ ำแลว้ ลูกเรือจะไดรั้บค่ำชัว่โมงบิน ค่ำเบ้ียเล้ียงระหวำ่ง
บิน ท่ีพกัเม่ือตอ้งเดินทำงไปท ำงำนต่ำงแดน ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเดินทำงและโบนสั น่ียงัไม่รวมถึง
ค่ำซกัรีดยนิูฟอร์มท่ีมีใหน้ะ นอกจำกน้ียงัไดต้ัว๋เคร่ืองบินฟรี (ตำมก ำหนด) และสิทธิพิเศษต่ำงๆ กบั
สำยกำรบิน พร้อมกนัน้ีสิทธิพิเศษตัว๋เคร่ืองบินท่ีครอบคลุมไปถึงครอบครัวดว้ย ซ่ึงครอบครัวในท่ีน้ี 
หมำยถึง พ่อ-แม่ สำมีหรือภรรยำและลูก 
 
Q13 : มสีำยกำรบินไหนเปิดรับสมคัรลูกเรือชำวไทยบ้ำง 
A : ขอ้มูลล่ำสุดในปี 2007 ท่ีมีประกำศ รับลูกเรือชำวไทย กมี็อยูส่ำยกำรบินดว้ยกนั เร่ิมตอ้นจำก
สำยกำรบินภำยในประเทศก่อนกนัแลว้ หรับสำยกำรบินในประเทศไทยท่ีรับสมคัรลูกเรือไทย 



ไดแ้ก่ สำยกำรบินไทยนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย พีบีแอร์ บำงกอกแอร์เวย ์โอเรียนไทยและสัน-ทู-โก 
ส่วนสำยกำรบินต่ำงประเทศท่ีเปิดรับไดแ้ก่ 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 : สำยกำรบินต้นทุนต ่ำบำงแห่งไม่มบีริกำรเสิร์ฟน ำ้และอำหำรบนเคร่ืองแอร์โฮสเตสจะมหีน้ำที่
ท ำอะไรบ้ำง 
A : ส ำหรับพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีท ำงำนกบัสำยกำรบินตน้ทุนต ่ำนั้น มีหนำ้ท่ีตอ้นรับ
ผูโ้ดยสำร ตั้งแต่กำ้วข้ึนบนเคร่ืองจนกระทัง่เดินลงเคร่ืองพร้อมทั้งใหค้วำมสะดวกสบำยแก่
ผูโ้ดยสำร และดูแลผูโ้ดยสำร บนเคร่ืองใหเ้ดินทำงดว้ยควำมปลอดภยั ในบำงสำยกำรบินมีกำร
บริกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมแก่ผูโ้ดยสำรดว้ย 
 
Q15 : อำยุไม่ครบ 20 ปี แต่เรียนจบปริญญำตรีแล้วสมคัรได้หรือเปล่ำ 
A : ไม่ไดเ้ลย ถึงแมว้ำ่เรียนจบปริญญำตรีตำมท่ีเขำก ำหนดแลว้แต่อำยไุม่ถึงกต็อ้งรอจนกวำ่อำยจุะ
ถึงตำมเกณฑท่ี์ตั้งไว ้เน่ืองจำกสำยกำรบินส่วนใหญ่รับสมคัรคนท่ีมีอำย ุ20 ปีข้ึนไป เพรำะแสดงถึง
กำรบรรลุนิติภำวะและกำรมีควำมสำมำรถรับผดิชอบในระดบัหน่ึง กำรพิจำรณำรับสมคัรนั้น 
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของกำรสมคัรตอ้งพิจำรณำประกอบกนั ถำ้ขำดอนัใดอนัหน่ึงกถู็กตดัสิทธ์ิ 
 
Q16 : ไม่เคยเรียนทำงด้ำนธุรกจิกำรบิน หรือเรียนคอร์สเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเป็นลูกเรือมำก่อน 
จะมโีอกำสได้ท ำงำนไหม 
A : ตอ้งไดสิ้ เพรำะไม่ไดมี้กำรบงัคบัวำ่จะตอ้งผำ่นกำรเรียนคอร์สในสถำบนัก่อนถึงจะมีโอกำส
สมคัรและไดง้ำน แต่กำรเขำ้เรียนในสถำบนัต่ำงๆ นั้นถือวำ่เป็นเร่ืองของกำรเตรียมควำมพร้อมและ
ช่วยเสริมควำมมัน่ใจก่อนกำรสมคัรจริง คนท่ีเรียนมำอำจจะไดเ้ปรียบกวำ่ตรงท่ีรู้วำ่ตอ้งแต่งตวั
อยำ่งไร ควรตอบสัมภำษณ์อยำ่งไร เขำอำจจะชินกบักำรผำ่นกำรจ ำลองสถำนกำรณ์มำกกวำ่ แต่
โอกำสท่ีจะไดง้ำนท ำนั้น ผลตดัสินอยูท่ี่ควำมสำมำรถ ควำมมัน่ใจ และบุคลิกภำพท่ีเรำจะสำมำรถ



น ำเสนอต่อกรรมกำรต่ำงหำก แต่เร่ืองกำรเรียนในสถำบนั มีบำงคนผำ่นกำรคดัเลือกแลว้กมี็มำเรียน
เพิ่มเติมควำมรู้ดว้ยถึงแมว้่ำจะตอ้งฝึกอยำ่งเขม้ขน้อยูแ่ลว้ เรียนรู้ไวไ้ม่เสียหำย เพรำะอำชีพน้ีทริป
ยโุรปสุดหรู หรือกำรลงจอดฉุกเฉินเกิดข้ึนไดท้ั้งนั้น 
 
Q17 : หน้ำตำไม่สวย ไม่หล่อสมคัรลูกเรือได้หรือเปล่ำ 
A : กำรเป็นพนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ควำมสวยหรือควำมหล่อกเ็ป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท ำใหเ้รำมี
ควำมโดดเด่นหำกเดินเขำ้ไปสมคัร แต่กไ็ม่ไดห้มำยควำมวำ่ควำมสวยควำมหล่อแต่เพียงอยำ่งเดียวท่ี
จะท ำใหเ้รำไดรั้บคดัเลือก แต่ยงัตอ้งประกอบไปดว้ยส่วนอ่ืนๆ ดว้ย เช่น บุคลิกภำพท่ีสง่ำงำม มี
จิตใจท่ีชอบงำนบริกำร หรือเป็นคนสุภำพอ่อนโยน ร่ำเริงแจ่มใส มีไหวพริบปฏิภำณท่ีดี ส่ิงต่ำงๆ 
เหล่ำน้ีจะเป็นตวัช่วยใหเ้รำสำมำรถฝ่ำฟันด่ำนกำรทดสอบต่ำงๆ ไปไดม้ำกกว่ำ 
 
Q18 : ท ำงำนอำชีพนี ้ทำงสำยกำรบินมกีำรก ำหนดวันหยุดอย่ำงไร 
A : ในขณะท่ีคนอ่ืนไดห้ยดุในช่วง Long Weekend แต่คนท่ีท ำงำนในอำชีพน้ีไม่ไดห้ยดุพกัตอ้ง
ท ำงำนหนกักวำ่คนอ่ืน เพรำะเป็นช่วงท ำรำยไดใ้หก้บัสำยกำรบิน เท่ียวบินกอ็ำจจะเพิ่มข้ึน กำร
ท ำงำนสำยกำรบินน้ีไม่มีวนัหยดุแน่นอน ถำ้อยำกท ำงำนตรงน้ีตอ้งเขำ้ใจอยำ่งหน่ึงวำ่ วนัเสำร์-
อำทิตย ์หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษเ์รำกต็อ้งท ำงำน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัตำรำงกำรบิน แต่อยำ่งไรกต็ำม ไม่ได้
หมำยควำมวำ่ พนกังำนตอ้นรับบนเคร่ืองบินจะตอ้งบินทุกวนัทั้งเดือน เพรำะมีกำรก ำหนดชัว่โมง
บินไวด้ว้ย แถมวนัหยดุไม่ไดบิ้นกมี็เวลำพกัเดินเล่นต่ำงประเทศอีกต่ำงหำก 
 
Q19 : มคีวำมสำมำรถมำกกว่ำ 3 ภำษำ มโีอกำสได้เป็นลูกเรือมำกกว่ำคนอ่ืนหรือเปล่ำ 
A : ในบำงสำยกำรบินมีกำรแจง้ในกำรประกำศรับสมคัรวำ่ หำกรู้ภำษำท่ี 3 จะไดรั้บพิจำรณำเป็น
พิเศษนัน่กห็มำยควำมวำ่มีโอกำสมำกกวำ่แน่นอน และเร่ืองของกำรรู้ภำษำท่ี 3 จะมีโอกำสพิเศษกวำ่
กต่็อเม่ือกรณีท่ีผูส้มคัรมีคุณสมบติัเท่ำกนัทุกประกำร แต่อีกคนหน่ึงมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่นกวำ่ใน
เร่ืองของภำษำท่ี 3 กรณีนั้นอำจจะถือวำ่เป็นโอกำสท่ีไดม้ำกกวำ่ ส่วนคนท่ีเขำ้ไปท ำงำนเป็นแอร์ฯ-
สจ๊วดแลว้ จะมีกำรติดธงภำษำ ซ่ึงจะบ่งบอกวำ่คนๆ นั้นรู้ภำษำแลว้สำมำรถส่ือสำรภำษำอะไรได้



บำ้ง ถำ้ผำ่นกำรทดสอบภำษำท่ีรู้เพิ่มเติมกจ็ะไดค่้ำตอบแทนเพิ่มข้ึนดว้ย (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนด
ของแต่ละสำยกำรบิน) 
 
Q20 : จะสมคัรเป็นลูกเรือสำยกำรบินทีไ่หนดีระหว่ำงสำยกำรบินของเอเชียกบัสำยกำรบินต่ำงชำติ 
A : แลว้แต่ควำมตอ้งกำร แต่เรำควรจะดูวำ่เรำเหมำะสมกบัสำยกำรบินไหน สำยกำรบินเอเชียกบั
สำยกำรบินต่ำงชำติมีสไตลแ์ตกต่ำงกนั คุณสมบติัและลกัษณะกำรรับลูกเรือท่ีเขำตอ้งกำรถึงแมว้ำ่จะ
ไม่ไดแ้จง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรวำ่ตอ้งกำรคนท่ีมีลกัษณะ (เฉพำะ) แบบใด แต่สไตลค์นท่ีรับต่ำงกนั 
เช่น สำยกำรบินเอเชียอำจจะชอบคนท่ีอ่อนโยน นอบนอ้ม ในขณะท่ีสำยกำรบินอ่ืนๆ ชอบคนท่ีมี
ควำมมัน่ใจสูง ส่วนขอ้แนะน ำอีกขอ้หน่ึงคือ บำงสำยกำรบิน มีฐำนบินอยูท่ี่ต่ำงประเทศ 
เพรำะฉะนั้นลูกเรือตอ้งหอบกระเป๋ำไปอยูท่ี่นัน่ดว้ย เช่น สำยกำรบินเอมิเรตส์ท่ีลูกเรือจะตอ้งอยู่
ประจ ำท่ีดูไบ หรือ Dubai base แต่ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองควำมสะดวกสบำย เพรำะเขำจดัท่ีพกัลูกเรือไว้
อยำ่งดีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีมีไวใ้หอ้ยำ่งเพียบพร้อมแลว้ แค่ตอ้งคิดดูวำ่ตวัเรำสำมำรถอยู่
ห่ำงบำ้นไดไ้หม เท่ำนั้นล่ะ 

 

อำ้งอิง 
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คุณสมบัติโดยรวมของผู้ที่จะสมัครเป็นแอร์โฮสเตส –  สจ๊วต 
1. หำกเป็นผูช้ำยตอ้งมีส่วนสูง 165 ซม. ข้ึนไป ผูห้ญิงตอ้งมีส่วนสูง 160 ซม. ข้ึนไป 
2. แอร์โฮสเตส และ สจ๊วต ควรมีน ้ำหนกัท่ีสัมพนัธ์กบัส่วนสูง โดยมีอตัรำน ้ำหนกัขั้นต ่ำของชำย 
ตอ้งลบส่วนสูงดว้ย100 / หญิง ลบส่วนสูงดว้ย 110 
3. มีบุคลิกภำพท่ีดี สุขภำพสมบูรณ์ ร่ำงกำยไม่เป็นผูทุ้พลภำพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคท่ี
สังคมรังเกียจ และโรคท่ีอำจเป็นผลเสียในกำรท ำงำนบนเคร่ืองบิน 
4. ควำมรู้ขั้นต ่ำ คือควรจบกำรศึกษำในระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี6 –  ปริญญำตรีทุกสำขำ 
5. ถำ้เป็นชำยตอ้งมีใบส ำคญัผำ่นทหำร 
6. อำยขุองผูช้ำยท่ีจะมำสมคัรตอ้งมีอำยรุะหวำ่ง 21 - 28 ปี ผูห้ญิงตอ้งมีอำย ุ21 –  26 ปี อนัน้ีคือ
ค่ำเฉล่ีย แต่กมี็บำงสำยกำรบินเหมือนกนัท่ีจะรับคนท่ีมีอำยมุำกกวำ่น้ี 
7. ตอ้งเป็นผูท่ี้สำยตำดีไม่สั้น แต่ถำ้สำยตำสั้นกส็ำมำรถใส่คอนแทคเลนส์ไดห้ำ้มใส่แวน่ตำเดด็ขำด 
8. มีสุขภำพฟันดี ถำ้ฟันเสียตอ้งไปท ำฟันมำใหเ้รียบร้อย ควรขดูหินปูนเป็นประจ ำ 
9. ตอ้งมีควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำบงัคบั คือ ภำษำองักฤษ มีผลสอบโทอิคอยำ่งต ่ำ 600 คะแนน
(จำกคะแนเตม็ 990 คะแนน) 
10. บำงสำยกำรบินอำจใหมี้กำรสอบวำ่ยน ้ำดว้ย ดงันั้นผูท่ี้จะสมคัรควรท่ีจะวำ่ยน ้ำเป็น 
11. ควรหดัแต่งกำยใหมี้ควำมเคยชิน เพรำะกำรแต่งกำยท่ีดีท ำใหเ้ป็นท่ีสนใจแก่ผูท่ี้พบเห็น ดงันั้น
ผูช้ำยตอ้งสวมเส้ือเช้ิตขำว กำงเกงสแลค็สีด ำ ผกูเน็คไท ส่วนผูห้ญิงตอ้งสวมประโปรงชุดท ำงำน
แบบสำวออฟฟิศ ท ำผมใหสุ้ภำพ เช่น รวบผมใหตึ้ง เกบ็มวยผม สวมรองเทำ้คชัชูหุม้ส้น สวมถุง
น่อง 
12. ควรเป็นโสด ผูห้ญิงท่ีมีแฟนแลว้ไม่เป็นไร แต่ถำ้จดทะเบียนสมรสแลว้อำจจะหมดสิทธ์ิได ้
13. ไม่มีรอยสักในจุดท่ีมองเห็นไดอ้ยำ่งเปิดเผย 
14. หูไม่ตึง 
15.ไม่ติดยำเสพติด 
16. ไม่เคยมีประวติัอำชญำกรรม 
อำ้งอิง  https://www.dek-d.com/board/view/1264739/ 
 


