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 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ ) ศึกษาอนาคตภาพของสมรรถนะวชิาชีพพนกังานตอ้นรับบนเครืองบิน
เพือรองรับการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ) ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพพนักงานตอ้นรับบนเครืองบินเพือรองรับ
การก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) กาํหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพพนักงานตอ้นรับบน
เครืองบินเพือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed methods 
Research)   คือ การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ แบบสอบถามและการประเมินค่ายุทธศาสตร์โดยผูท้รงคุณวุฒิ  ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง คือ )  นกัวชิาการ ผูบ้ริหารและผูท้รงคุณวฒิุ    จาํนวน  คน ) กลุ่มนกัศึกษา  คน กลุ่มวชิาชีพพนักงาน
ตอ้นรับบนเครืองบินใน Full-service Airline 353 คนและ ) กลุ่มวิชาชีพพนักงานตอ้นรับบนเครืองบินใน low-cost 
Airline 238 คน  รวม  คน โดยผลการวจิยัพบวา่ 
 . อนาคตภาพของสมรรถนะวิชาชีพพนักงานตอ้นรับบนเครืองบินเพือรองรับการก้าวเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ควรพฒันาสมรรถนะดา้นต่างๆของกลุ่มวิชาชีพพนักงานตอ้นรับบนเครืองบินรวมทงัการยกระดับ
มาตรฐานดา้นการศึกษา ดา้นทกัษะต่างๆในการบริการเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 . สมรรถนะของวชิาชีพพนกังานตอ้นรับบนเครืองบินเพือรองรับการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัประสบความสาํเร็จดี สมรรถนะทีมีค่าเฉลียตาํกวา่คาดหวงัมากทีสุดคือทกัษะการใชภ้าษาอาเซียน
ในการสือสาร 
 . ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครืองบินเพือรองรับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี  ยทุธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ของกลุ่มนักศึกษา  ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที  การพฒันาศกัยภาพของหลกัสูตรและ
บูรณาการการเรียนรู้สู่วชิาชีพพนกังานตอ้นรับบนเครืองบิน ยทุธศาสตร์ที  การพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาและบุคลากร
เพือเสริมสร้างความรู้สู่อาเซียน ยทุธศาสตร์ที  การจดัตงัศูนยก์ารเรียนรู้สู่วชิาชีพพนกังานตอ้นรับบนและ  ยทุธศาสตร์ที  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการสู่การปฏิบติังานในวชิาชีพ  
 ยุทธศาสตร์ของกลุ่มพนักงานตอ้นรับบนเครืองบิน  ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที  การจดัตงัศูนย์
ปฏิบัติการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครืองบินครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน  ยุทธศาสตร์ที  การเพิมพูนทักษะ
ประสบการณ์วชิาชีพพนกังานตอ้นรับบนเครืองบินเพือรองรับบริบททีเปลียนแปลง ยุทธศาสตร์ที  การพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ของพนกังานตอ้นรับบนเครืองบินสู่บริบทอาเซียนและยุทธศาสตร์ที  การเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่พนักงาน
ตอ้นรับบนเครืองบินเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งยงัยนื 
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 This research aimed to 1) To study the performance capacity of the professional image of the flight 

attendants to support the move towards ASEAN community 2) To study  the performance of the professional  capacity 

of the flight Attendants Profession to support  the move towards ASEAN community 3) To determine Competency 

Development Strategies of  Flight attendant  Profession towards  the ASEAN community.  This research was conducted 

by applying mixed methods research. Focus group discussion, Evaluate strategy by experts, and questionnaires were 

applied. Population and samples were 1) 17 educators, chief , senior  flight attendants,  and airline professionals   2) 123  

graduating students in airline business and 3) 353 manpower in  Full Service Airline flight attendants and 238 manpower  

in  Low Cost  Airline flight attendants. The results of this research were as follows: 

 1.   Scenario of the performance capacity of  Professional Flight Attendants to support the move  towards 

ASEAN community should develop competencies in the professional flight attendants, including raising the standard of 

education and skill of service professional . 

 2. Performance of Professional Flight Attendants to support advanced to the AEC in the overall was 

success performance below average was communicating in English and ASEAN languages.  

 3. Competency Development Strategies of Flight attendant Professional towards the ASEAN 

community could be presented in 8 aspects: 

 Graduating students Strategies were: Strategy 1:  The development of curriculum and integration of 

learning into professional flight attendant. Strategy 2: The development of students and staff to enhance their knowledge 

into ASEAN community. Strategy 3: The development of establishment centers of learning for professional flight 
attendant. Strategy 4:  The development of creating a network of technical cooperation to the practice of the 

professional. 

 Flight Attendants Professional Strategies were : Strategy 1:  The development of  establishment of the 

comprehensive training flight attendants in the region. Strategy 2: The development of enhancing professional flight 

attendants to accommodate the changing context. . Strategy 3: The development of knowledge management  of  the 

flight attendants to the ASEAN context. Strategy 4:  The development of strengthening the morale of the flight 

attendants to move to the ASEAN community 
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