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บทคัดย่อ 

การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงกระบวนการจัดการร่างกาย
ที่มีลักษณะเฉพาะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในฐานะทุนทางกายภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางวัฒนธรรม 2) เพ่ือศึกษาลักษณะ
งานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยการน าแนวคิดทางเพศสภาพ (Gender) เรื่องการแบ่งงาน
ระหว่างเพศของมิเชล โรซัลโด มาปรับใช้กับอาชีพนี้ว่าสามารถอธิบายได้มากน้อยเพียงไร โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินชาว
ไทย อายุระหว่าง 24-28 ปีและท างานมานานกว่า 1 ปี จ านวน 6 คน ภายใต้กรอบแนวคิดทุนทาง
กายภาพและการแบ่งงานระหว่างเพศ 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินชาวไทยทั้ง 6 คน ให้ความส าคัญ
ในเรื่องร่างกาย โดยการดูแล พัฒนาและเปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่างกาย เพ่ือให้เหมาะสมกับอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และเมื่อร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการปรับปรุง
พัฒนาตามความต้องการ ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทุนทางร่างกายหรือทุนทางกายภาพไปสู่ทุนต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ที่ได้รับจากการท างาน ทุนทางสังคม ที่ได้จากการสร้าง 
เครือข่ายความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานหรือผู้โดยสาร ทุนทางสัญลักษณ์ รวมถึงการได้รับการยอมรับ



จ 
 

 
 

จากคนรอบข้างรวมถึงสังคม และทุนทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านทางร่างกายที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
ร่างกายที่ผ่านการอบรมส าหรับอาชีพพนักงาต้อนรับบนเครื่องบินมาแล้ว 

รวมถึงการที่งานศึกษาชิ้นนี้ได้ให้ความส าคัญกับพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินได้
แสดงให้เห็นว่าการแบ่งงานระหว่างเพศที่ท าให้งานบ้านเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงและงานนอก
บ้านเป็นงานของผู้ชาย ได้ท าให้ผู้หญิงสามารถใช้คุณสมบัติเรื่องการท างานบ้านมาเป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้ผู้หญิงเป็นเพศที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เนื่องจากการท างาน
บ้านของผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
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รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่ควรจะเป็น งานชิ้นนี้

เป็นงานที่แลกมาด้วยน้้าตาและความอดทน ตลอดระยะเวลาที่ท้ามีทั้งความสุขและความเศร้าปะปนกันไป แต่

ก็ไม่มีอุปสรรคใดที่จะมาขวางก้ันความส้าเร็จไว้ได้  

ความส้าเร็จในวันนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากขาดคนที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคน คนแรกที่อยาก

ขอบคุณคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลศิริ อรุณภาคย์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่แสนดี ขอบคุณท่ีอาจารย์อดทนกับความ

ลังเลของผู้ศึกษา ขอบคุณที่อาจารย์คอยให้ก้าลังใจและเชื่อมั่นในทุกๆสิ่งที่ เลือก และขอบคุณที่ท้าให้งานชิ้นนี้

มาถึงตอนจบ ส้าหรับคนต่อมาที่อยากขอบคุณคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด้ารงพล อินทร์จันทร์ กรรมการสอบ

รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้  ขอบคุณทุกๆค้าติชมและข้อแนะน้าต่างๆ ที่ท้าให้งานชิ้นนี้ออกมา

สมบูรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชามานุษยวิทยาที่ให้ความรู้ที่มีค่าแก่ผู้ศึกษา 

และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส้าเร็จของผู้ศึกษาที่ขาดไม่ได้เลยคือ ครอบครัว ขอบคุณพ่อแม่ พ่ีสาว

และน้องสาวที่คอยให้ก้าลังใจในวันที่ท้อ ในวันที่หมดก้าลังใจ นอกจากนี้ต้องขอบคุณเพ่ือนที่คอยให้ค้าปรึกษา

และหาทางออกไปด้วยกัน และที่ส้าคัญต้องขอขอบคุณพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินทั้งหกคนที่สละเวลา

ในการให้สัมภาษณ์ ขอบคุณทุกๆค้าตอบที่มีค่า และขอบคุณทุกๆก้าลังใจที่มอบให้  

สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่จะเดินมาถึงวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่า

หนึ่งปีในการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ ไม่มีวันไหนที่ผู้ศึกษาไม่นึกถึงมัน แม้การท้างานจะ

เหนื่อยแต่ผู้ศึกษาก็ไม่เคยเสียใจที่ได้เลือกศึกษาประเด็นนี้        
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ธุรกิจการบินของประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2462 เป็นการคมนาคมขนส่งทาง

อากาศครั้งแรก โดยกรมอากาศยานทหารบก ที่มีการดัดแปลงเครื่องบินตรวจการทิ้งระเบิด เบรเกต

(breguet) มาใช้ในการด าเนินงาน ในช่วงต้นของการบินมีจุดประสงค์เพ่ือรับส่งไปรษณียภัณฑ์เพียง

เท่านั้น ในเส้นทางกรุงเทพฯ-จันทบุรี ต่อมาในปีพ.ศ. 2465 ได้เริ่มมีการรับส่งผู้โดยสาร ส่งพัสดุภัณฑ์ และ
ไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน ท าให้กิจการการบินได้มีการขยายตัวมาก
ขึ้น จากความเจริญเติบโตของธุรกิจการบิน ท าให้ทางกรมอากาศยานทหารบกได้ท าการขยายเส้นทางบิน
ออกไปมากขึ้น และในช่วงเดียวกันก็มีเครื่องบินที่ใช้ส าหรับการพาณิชย์โดยเฉพาะเกิดขึ้น ซึ่งต่อมาได้มี
การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่หน่วยราชการฝ่ายพลเรือนให้ด าเนินกิจการแทน จากนั้นในปี พ .ศ. 2473 ได้
ตั้งเป็นบริษัท เดินอากาศ จ ากัด (Aerial Transport of Siam Company Limited) (ปิยะ นิยมวงศ์, 
2542)  

บริษัท เดินอากาศ จ ากัด ได้จัดตั้งเป็นสายการบินพาณิชย์แห่งประเทศไทย และได้รับความ
นิยมอย่างมาก ในระยะแรกได้เปิดเส้นทางการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นเมื่อการเดินทาง
ด้วยเครื่องบินเป็นที่นิยมมากข้ึน ท าให้มีการขยายเส้นทางการบินไปยังตอนเหนือของประเทศ รวมถึงการ
ขยายเส้นทางบินไปที่ภาคใต้ของประเทศ ต่อมาไม่นานได้มีสายการบินที่ 2 เกิดขึ้นคือ สายการบินแปซิฟิก 
โอเวอร์ซีส์ (POAS) ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐ โดยบินในเส้นทางกรุงเทพ ฮ่องกง  
กวมเวก มิดเวย์ โฮโนลูลู ลอสแองเจลลิส และในเส้นทางกรุงเทพฯ ไปยัง ปีนัง ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ โตเกียว 
สิงค์โปร์ ต่อมาสายการบินแปซิฟิก โอเวอร์ซีส์ได้รวมกับบริษัท เดินอากาศ เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าเส้นทาง
การบินมีความทับซ้อนกัน โดยต่อมาได้ใช้ชื่อว่าบริษัทเดินอากาศไทยจ ากัด (Thai Airways Co.Ltd. หรือ 
TAC)” หลังจากธุรกิจการบินของประเทศไทยได้เติบโตและเป็นที่นิยม ท าให้เกิดการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์มากข้ึนตามล าดับ (พรนพ พุกกะพันธุ์, 2548) 
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ปัจจุบันธุรกิจการบินพาณิชย์มีอัตราการแข่งขันที่สูง เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจการบินที่
ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีสายการบินใหม่ๆ หลายสายเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
การแข่งขันของแต่ละสายการบินจะให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความทันสมัยของเทคโนโลยี
ส าหรับอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องบิน พร้อมทั้งในเรื่องของการบริการที่
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขันเพ่ือเป็นสายการบินที่ดีที่สุด (คทัยวรรณ เทียนเสม , 2548)
ดังนั้นสายการบินต่างๆ จึงให้ความส าคัญในเรื่องการบริการแก่ผู้โดยสารเป็นส าคัญ ซึ่งหน้าที่การบริการ
ผู้โดยสารนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือผู้ที่ดูแลและให้บริการแก่ผู้โดยสารบน
เครื่องบินระหว่างการเดินทาง 

“พนั ก ง านต้ อน รั บบน เ ค รื่ อ งบิ น ”  (Flight attendant, Air hostess, Cabin Crew)
“แอร์โฮสเตส” หรือ “ลูกเรือ” หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและให้บริการแก่ผู้โดยสารตลอด
การเดินทางบนเครื่องบิน โดยมีหน้าที่ต่างๆ เช่นคอยดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารในยามฉุกเฉิน สาธิตการใช้
อุปกรณ์ประจ าเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงการให้บริการแก่ผู้โดยสาร (จิราภา เกินดี , 2555) จากหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ท าให้เห็นว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นบุคคลที่
ใกล้ชิดกับผู้โดยสารมากท่ีสุด ด้วยเหตุนี้ทางสายการบินได้มีการคาดหวังในเรื่องการบริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร
เพ่ือสร้างความประทับใจตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเครื่องบินเพ่ือให้ผู้โดยสารเลือกที่จะกลับมาใช้บริการอีก
ในอนาคต ดังนั้นหน้าที่ในการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงมีมากกว่าการดูแลความ
ปลอดภัยและให้บริการ โดยจะต้องท าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท ด้วยเหตุนี้พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินจะต้องดูแลตนเองตั้งแต่หัวจรดเท้า การท าหน้าที่ในฐานะประชาสัมพันธ์ของสายการบินท า
ให้ภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นไปในเชิงบวก ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะ
ได้รับฉายาว่า “นางฟ้า” เนื่องจาก ภาพลักษณ์ที่มีความงดงามรวมถึงการพูดภาษาต่างประเทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่เหล่านี้มักจะมีหน้าตาดี และหน้าที่การท างานจะประจ าอยู่บนเครื่องบิน 
องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้จึงท าให้ได้รับฉายาว่า “นางฟ้า” โดยภาพลักษณ์ในเชิงบวกของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินมักจะปรากฏออกมาผ่านสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นิตยสารเกี่ยวกับอาชีพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
รายการและละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  (เทพลักษณ์ โกมลวณิช , 2553) 
ภาพลักษณ์เหล่านี้น ามาซึ่งความนิยมในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้หญิง เพราะนอกจากจะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว อาชีพนี้ยังมีรายได้และสวัสดิการที่ดี ได้ท่องเที่ยว
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พร้อมกับการท างาน รวมถึงได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้นจึงท าให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสนใจที่จะ
ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

ส าหรับผู้หญิงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถือเป็นอาชีพในฝันของผู้หญิงเกือบทุกคนตลอด
กาลจากการส า รวจทุ กครั้ ง ของ เกื อบทุ กส านั กวิ จั ย  ตั วอย่ า ง เ ช่ น  ส านั กวิ จั ย เอแบคโพล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เผยผลส ารวจในหัวข้อ “มองต่างมุม พ่อแม่-ลูก ว่าด้วยอาชีพในฝันและวันเวลา
ที่มีให้กัน” โดยเด็กส่วนใหญ่ในวัยไม่เกิน 19 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความต้องการที่จะประกอบอาชีพ
นักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมากเป็นล าดับที่หนึ่ง (ไทยรัฐ , 2560: ออนไลน์) จากความนิยม
ในการเลือกประกอบอาชีพได้น ามาสู่การช่วงชิงแข่งขันเพ่ือเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรั บบน
เครื่องบิน ดังนั้นเมื่อมีการเปิดรับสมัครพนักงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีผู้เข้าสมัคร
เป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น การรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินการบินไทย ประจ าปี 2560 
จ านวน 214 อัตรา โดยมีผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 2,003 อัตรา จากตัวเลขผู้สมัครแสดงให้เห็น
ว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก (nationtv, 2560: 
ออนไลน์) 

การรับสมัครคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของแต่ละ
สายการบิน จะมีการก าหนดคุณสมบัติต่างๆ ตั้งแต่เรื่องเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา สุขภาพ ส่วนสูง
และน้ าหนักรวมถึงความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ท าให้การสมัครในแต่ละครั้งผู้สนใจ
จะต้องดูคุณสมบัติที่สายการบินก าหนด เพราะแต่ละสายการบินจะมีการก าหนดคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามคุณสมบัติที่ส าคัญที่สายการบินส่วนใหญ่ก าหนดจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิเช่น บาง
สายการบินจะสมัครได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ส่วนบางสายจะรับเพียงเพศหญิงเท่านั้น ในเรื่องอายุของ
ผู้สมัครจะอยู่ระหว่าง 20 ปี ไปจนถึง 30 ปีขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบิน ส าหรับสถานภาพ สายการ
บินส่วนใหญ่จะระบุสถานภาพโสด ในส่วนของการศึกษา หลายสายการบินจะมีการก าหนดวุฒิการศึกษาที่
แตกต่างกันออกไป ส่วนมากผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาขั้นต่ าคือ ปริญญาตรี คุณสมบัติต่อมาคือเรื่อง
สุขภาพ โดยต้องไม่มีความบกพร่องของร่างกายหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่ออาชีพนี้
คือ โรคตาบอดสี ระดับการได้ยินผิดปกติ การคดงอของกระดูกสันหลังมีองศามากกว่าที่สายการบิน
ก าหนด เป็นต้น คุณสมบัติต่อมาคือ เรื่องของส่วนสูงและน้ าหนักที่นอกจากจะเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของ
อาชีพแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความสะดวกในการปฏิบัติงานบนเครื่องบินอีกด้วย และคุณสมบัติสุดท้ ายที่ถือ
ว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดคือ ภาษา โดยเฉพาะภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ (ปาณิสรา เทียน
ทอง และ สุรีย์มาศ มาศดิตถ์, 2550: 19-32) 
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เนื่องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในเรื่องการดูแล
ผู้โดยสารและการให้บริการ ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องให้ความส าคัญในเรื่อง
ภาพลักษณ์ของตนเอง โดยภาพลักษณ์ที่แสดงออกจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยทั่วไป
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมีความเป็นมืออาชีพ 
เนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดีเหล่านี้สามารถสร้างความม่ันใจให้กับผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางได้ ด้วยเหตุ
นี้จึงท าให้การรับสมัครคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องลักษณะ
ภายนอกของผู้สมัครเป็นอย่างมาก อาทิเช่น การให้ความส าคัญในเรื่องของส่วนสูงและน้ าหนักที่
จ าเป็นต้องสมส่วนกัน รวมถึงกิริยาท่าทางการแสดงออกต่างๆ ในวันสมัคร พร้อมทั้งเรื่องของผิวพรรณ 
และความสะอาดต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น เช่น กรรมการจะให้ความส าคัญในเรื่องของรอยแผลเป็นและ
รอยสัก เป็นต้น ดังนั้นการเตรียมตัวของผู้ที่ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องของร่างกายเป็นส าคัญ  

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ผ่านคัดเลือกเพ่ือเข้ามาท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่ผู้โดยสาร ก่อนการท าหน้าที่และการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน พนักงานเหล่านี้จะต้องผ่านการ
เทรนหรือการสอนงาน (Training) เหตุผลที่ต้องมีการสอนงานก่อนการท างานจริง เนื่องมาจาก งาน
เหล่านี้ไม่มีสถาบันใดเปิดสอน เพราะเป็นความรู้เฉพาะทางที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ที่เข้ามา
ท างานในต าแหน่งนี้ได้รู้และเข้าใจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานของสายการ
บิน การเข้ารับการอบรมก่อนการปฏิบัติงานน าไปสู่การเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
ของผู้โดยสารรวมถึงให้ความส าคัญในด้านการบริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยหน้าที่
และความรับผิดชอบหลักของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร เพราะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคน
จะต้องสร้างความประทับใจและท าให้ผู้โดยสารรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุด ดังนั้นในการปฏิบัติงานแต่ละ
ครั้งจะต้องท างานให้เป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนดและพยายามไม่ให้เกิดความผิดพลาด (กมเลศ ฤทธิ์เด
ชา, 2558) ด้วยเหตุนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องมีสติและมีความสามารถในการจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร และผู้โดยสารทุกคนจะต้องเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย (อัจฉรา รัศมีโชติ และ 
สุภัทรา ตันเงิน, บรรณาธิการ, 2550: 116-169) 
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พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะผู้หญิง เห็นได้จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแต่ละครั้ง
จะมีผู้สมัครเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้สมัครจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ตนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก โดยที่การคัดเลือกแต่ละครั้งจะมีการก าหนดคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงมีกระบวนการคัดเลือกที่
หลายขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนของการคัดเลือกจะต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ   
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิริยามารยาท ไหวพริบ
ปฏิภาณในการตอบค าถาม ทัศนคติที่ดี รวมถึงการจัดการร่างกายเพ่ือให้เหมาะสมกับการท างานใน
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งมีหลายอย่างมีลักษณะเป็นสิ่งที่เฉพาะส าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ
นี้ อาทิเช่น ผิวพรรณที่จ าเป็นต้องเรียบเนียน บุคลิกภาพที่ดี เป็นต้น  ดังนั้นผู้ศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส าคัญทางร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีการปรับปรุง พัฒนาและจัดการร่างกายให้
เป็นไปตามที่ต้องการ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยใช้
แนวคิดทุนทางกายภาพของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) มาใช้ในการศึกษา เนื่องจากผู้ศึกษาเห็น
ว่า ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ในฐานะทุนทางกายภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ทุน
อ่ืนๆ รวมถึงสัมพันธ์กับทุนอ่ืนๆ ด้วย นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน โดยเลือกใช้แนวคิดการแบ่งงานระหว่างเพศ มาเป็นส่วนหนึ่งในการท าความเข้าใจ
งานศึกษาเรื่อง ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน 
(แอร์โฮสเตส) เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่าการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีลักษณะที่คล้ายคลึง
กับการอธิบายเรื่องการท างานบ้านของผู้หญิงตามทัศนะของมิเชล โรซัลโด (Michelle Zimbalist 
Rosaldo) ที่เป็นผลจากการแบ่งงานระหว่างเพศของชายและหญิง  
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.   เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในฐานะทุน
ทางกายภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทาง
วัฒนธรรม  
2.   เพ่ือศึกษาลักษณะงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยการน าแนวคิดทางเพศสภาพ (Gender) 
เรื่องการแบ่งงานระหว่างเพศของมิเชล โรซัลโด (Michelle Zimbalist Rosaldo) มาปรับใช้กับอาชีพนี้ว่า
สามารถอธิบายได้มากน้อยเพียงไร 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่อง “ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับหญิงบน

เครื่องบิน (แอร์โฮสเตส)” เพ่ือให้ทราบถึงการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยศึกษา
ถึงวิธีการสร้างร่างกายหรือการพัฒนาร่างกายให้เป็นไปตามที่เจ้าของร่างกายต้องการ รวมถึงวิเคราะห์
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีลักษณะการท างานคล้ายคลึงกับการท างาน
บ้านของผู้หญิงที่เป็นผลมาจากการแบ่งงานระหว่างเพศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานต้อนรับหญิงบน
เครื่องบินชาวไทยอายุระหว่าง 24-28 ปี เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้ามาท างานใน
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาไม่นาน ท าให้กลุ่มประชากรสามารถอธิบายให้เห็นถึงการเตรียม
ตัวและการจัดการด้านร่างกายเพ่ือสร้างโอกาสในการเข้ามาท างานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดระยะเวลาการท างานของกลุ่มประชากร โดยก าหนดว่าจะต้องเป็นพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินที่ท างานมานานกว่า 1 ปี เนื่องจากระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ท าให้กลุ่มประชากรได้มี
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงการได้เห็นความส าคัญของ
ร่างกายทั้งก่อนและหลังเข้ามาท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่
อย่างต่อเนื่อง  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.   เพ่ือเข้าใจถึงกระบวนการการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในฐานะทุนทาง
กายภาพ  
2.    เพ่ือเข้าใจถึงความส าคัญในเรื่องร่างกายของอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
3.    ท าให้เห็นถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในมิติงานบ้านของผู้หญิง 
 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 
 งานศึกษาเรื่อง “ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน 
(แอร์โฮสเตส)” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เพ่ือทราบถึงการจัดการร่างกาย 
การพัฒนา และปรับปรุงลักษณะทางร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในฐานะทุนทางกายภาพ 
ด้วยกรอบแนวคิดทุนทางกายภาพ พร้อมทั้งท าให้ทราบถึงการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการท างานบ้านตามการแบ่งงานงานระหว่างเพศหญิงและชาย ด้วยกรอบแนวคิด
การแบ่งงานระหว่างเพศ 
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กลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 
งานชิ้นนี้ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มประชากรโดยการเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็น

หลัก จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะศึกษาและ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ท าให้ในงานศึกษานี้ ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ พนักงานต้อนรับหญิงบน
เครื่องบินชาวไทย อายุระหว่าง 24-28 ปี และท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมานานกว่า 
1 ปี เนื่องจากช่วงเวลาการท างานที่มากกว่า 1 ปี ท าให้พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างได้มีประสบการณ์ในการท างานมากพอที่จะท าให้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน โดยงานชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการ
บินตะวันออกกลางจ านวน 3 คน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินของเอเชียจ านวน 3 คน 
เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่าแม้กลุ่มประชากรจะมีความแตกต่างกันในเรื่องสายการบินที่สังกัด อย่างไรก็ตามผู้
ศึกษาเห็นว่า การท าหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งสองมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงการ
ให้ความส าคัญกับลักษณะทางร่างกายที่เป็นไปในทางเดียวกัน  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในงานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูล  

ทุติยภูมิ (Secondary Data) และปฐมภูมิ (Primary Data) ดังนี้  
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานที่

เกี่ยวข้องได้แก่หนังสือ บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงงานศึกษา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็น ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับหญิงบน
เครื่องบิน (แอร์โฮสเตส) โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ประเด็นแรกคือ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประเด็นที่สองคือ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และการท างานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และประเด็นที่สามคืองานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่างกายและ
ความส าคัญของร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ และประเด็นสุดท้ายคืองานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่ง
งานระหว่างเพศ  

ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม โดยการสังเกตการณ์และการ
สัมภาษณ์จากพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน  

1. กำรสัมภำษณ์  
เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและเป็นไปตามเป้าหมายของ

การศึกษา โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ในการสัมภาษณ์จะมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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คือ พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินชาวไทย อายุระหว่าง 24-28 ปี  และท างานมานานกว่า 1 ปี เพ่ือ
ทราบถึงวิธีการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่น ามาซึ่งผลประโยชน์ในด้านต่างๆ 
รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและทัศนคติต่อการท างานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานบ้านของผู้หญิง 

2. กำรสังเกตกำรณ์ 
เป็นการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสังเกตพฤติกรรม บุคลิกท่าทาง รวมถึงการ 

พูดและน้ าเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือน าไปประกอบการวิเคราะห์ต่อไป  
 

ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 
การศึกษาเรื่อง ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน 

(แอร์โฮสเตส) เริ่มต้นเดือนสิงหาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 เป็นเวลา 10 เดือน โดยมีแผนการ
ด าเนินงานดังนี้  

เดือน รายการ 
สิงหาคม 2560 
ถึง 
พฤศจิกายน 2560  

 
ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือ บทความ วารสาร 
นิตยสาร งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงลง
พ้ืนทีภ่าคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
 

ธันวาคม 2560 
ถึง 
กุมภาพันธ์ 2561 

 
ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
 

มีนาคม 2561  
ถึง 
เมษายน 2561 

 
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มารวบรวมและจัดล าดับเรียบเรียง 

พฤษภาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาเรื่อง “ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับหญิงบน

เครื่องบิน (แอร์โฮสเตส)” ผู้ศึกษาได้แบ่งการทบทวนแนวคิดทฤษฏี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือแนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดทุนทางกายภาพ 

และแนวคิดการแบ่งงานระหว่างเพศ ส่วนที่สองคือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น 

ประเด็นแรก คืองานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประเด็นที่สองคือ 

งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และประเด็นที่สามคือ

งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่างกายและความส าคัญของร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ และ

ประเด็นสุดท้ายคืองานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการแบ่งงานระหว่างเพศ 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน 

(แอร์โฮสเตส) ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทุนทางกายภาพของบูร์ดิเยอที่อธิบายถึงการจัดการร่างกาย การพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่างกายให้เป็นไปตามท่ีเจ้าของร่างกายต้องการ ซึ่งร่างกายที่ได้รับการพัฒนา 

ปรับปรุงจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากทุนทางกายภาพไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมและ

ทุนทางสังคมต่อไปได้ นอกจากนี้การจัดการร่างกายให้เป็นไปตามที่เจ้าของร่างกายต้องการยังน าไปสู่การ

ท าให้ร่างกายมีสภาพเป็นสินค้าที่มีนัยยะของการซื้อขายแรงงาน นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ศึกษาในเรื่อง

หน้าที่และการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เนื่องจากเห็นว่าลักษณะงานของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินมีความคล้ายคลึงกับการอธิบายเรื่องการท างานบ้านของผู้หญิงที่เป็นผลมาจากการแบ่งงาน

ระหว่างเพศของมิเชล โรซัลโด ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกใช้แนวคิดการแบ่งงานระหว่างเพศมาใช้ในการอธิบาย 
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แนวคิดทุนทำงกำยภำพ 

ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu, 1930-2002) เป็นทั้งนักปรัชญาสังคมศาสตร์ นักสังคม

วิทยา รวมถึงนักมานุษยวิทยา ได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไว้เป็น

จ านวนมากโดยบูร์ดิเยอได้ให้ความส าคัญของร่างกายในสังคมทุนนิยม โดยให้ความส าคัญกับร่างกายใน

ฐานะที่เป็นแหล่งบรรจุคุณค่าทางสัญลักษณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บูร์ดิเยอจึงได้ศึกษาเรื่องร่างกาย 

และมองว่าร่างกายคือทุนอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “ทุนทางกายภาพ” (Physical Capital) ที่หมายถึงการ

พัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เป็นไปในทิศทางที่คนในสังคม ยึดถือและให้คุณค่าต่อลักษณะทางร่างกาย

ในแบบต่างๆ ตามแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นทุนทางกายภาพจึงเกิดจากการลงทุนต่อร่างกายให้เ ป็นไปตาม

ความนิยมของสังคมในช่วงขณะนั้น และทุนทางกายภาพมักจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนในลักษณะอ่ืนๆ 

เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม รวมถึงทุนทางสัญลักษณ์ โดยบูร์ดิเยอได้นิยาม

ความหมายของทุนแต่ละประเภทไว้ดังนี้ ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) คือทุนที่สามารถค านวณ

ปริมาณที่แน่นอนได้ และสามารถระบุรูปแบบได้อย่างชัดเจน ทุนประเภทนี้จึงได้แก่ รายได้ ทรัพย์สิน 

ความมั่นคงที่สะสมเอาไว้ เงินทอง ของมีค่า สิ่งของที่มีราคา เช่น อาคารบ้านเรือน ที่ดิน เครื่องประดับ 

เป็นต้น (กาญจนา และสมสุข, 2553) และทุนต่อมาคือทุนทางสัญลักษณ์ (symbolic capital) ซึ่งเป็นทุน

ที่สัมพันธ์กับทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ทุนทางวัฒนธรรมมักจะเอ้ือให้เกิดทุนทาง

สัญลักษณ์ เช่น รสนิยมดี การมีความรู้สูง และสามารถเปลี่ยนแปลงให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้น ทุน

ทางสัญลักษณ์ หมายถึง คุณสมบัติบางอย่าง เช่น พละก าลัง ทรัพย์สมบัติ วีรกรรม ที่ต้องอาศัยการตีความ

โดยหมู่สมาชิกในสังคมที่มีชุดการรับรู้และประเมินคุณค่าชุดเดียวกันจึงจะสามารถก่อผลหรือมีมูลค่าได้ 

ฉะนั้น บูร์ดิเยอจึงให้ความหมายของทุนทางสัญลักษณ์ไว้คือ สถานภาพ ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับจาก

บุคคลอ่ืนๆ ที่ท าให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบ เกิดประโยชน์ต่างๆ ส าหรับทุนต่อมาคือ ทุนทางสังคม 

(social capital) หมายถึง เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สามารถสร้างมูลค่าและแปรเป็น

ผลประโยชน์ได้ ทุนทางสังคมจึงเกิดจากการมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ เหนียวแน่น อยู่บนพ้ืนฐานความ

ไว้ใจและบรรทัดฐานที่กรอบร่วมกัน ดังนั้นผลที่ได้คือ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สามารถ

น ามาสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น ทุนทางสังคมในทัศนะของบูร์ดิเยอคือ ทุนของเครือข่าย

ความสัมพันธ์ทางสังคม ความเป็นที่เคารพ ความมีหน้ามีตา ด้วยเหตุนี้ทุนทางสังคมจึงเสมือนทรัพยากร

อย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ได้  
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และทุนสุดท้ายคือ ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อ

หลอมทางสังคม อันกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่เอ้ือให้บุคคลสามารถน าไปเพ่ิมพูนมูลค่าของตนได้ ทั้งนี้มัก

เป็นสิ่งที่หลอมละลายอยู่ในตัวของบุคคล และแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม เช่น ความรู้ กิริยามารยาท 

นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่มีคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เชิงเศรษฐกิจ แต่สามารถมี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น หนังสือ งานศิลปะ เป็นต้น ซึ่งบูร์ดิเยอได้น าเอาทุนเชิงเศรษฐกิจมาขยายขอบเขต

ไปสู่แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรม และได้แบ่งทุนทางวัฒนธรรมออกเป็น 3 รูปแบบคือ ทุนทางวัฒนธรรม

ที่แฝงฝังในกาย (embodied form)ฤ และทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของวัตถุ (objected form) 

และทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปของสถาบัน (institutionalized form)  (ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข 2550) 

นอกจากนี้สังคมในสมยัใหม่ ร่างกายได้มีสภาพเป็นสินค้า โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ร่างกาย
ยังมีนัยยะส าคัญในการซื้อขายแรงงาน เช่น คนงานจะให้ความส าคัญกับการมีร่างกายที่ใหญ่โต มากกว่า
การมีร่างกายที่ผอมแห้ง นอกจากนั้นยังหมายถึง การที่ร่างกายกลายเป็นทุนทางกายภาพ ที่ให้ความส าคัญ
กับร่างกายว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะน าไปสู่การสะสมทรัพยากรต่างๆ โดยที่ร่างกายเป็นเจ้าของอ านาจ 
สถานภาพ และรูปแบบทางสัญลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศ การให้ความส าคัญในฐานะทุนทางกายภาพ เป็น
ประเด็นที่มีมาตั้งแต่อดีต เช่น ในช่วงยุคกลาง มีการประลองอาวุธ หรือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคและการ
แข่งขันต่อสู้ในสมัยกรีกและโรมันโบราณ การกระท าเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการใช้ร่างกายด้วยกัน
ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับในสังคมปัจจุบันที่ร่างกายได้มีฐานะเป็นทุนทางกายภาพอย่างเห็นได้ ชัด ที่
ความสามารถบางอย่างของร่างกายสามารถสร้างทุนทางเศรษฐกิจหรือรายได้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
นักกีฬาระดับโลก ดาราฟุตบอล และนักเทนนิส รวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่นหญิงบริการที่
ใช้ร่างกายในการหารายได้ ดังนั้นร่างกายจึงเป็นทุนทางกายภาพอย่างหนึ่งที่น ามาซึ่งทุนประเภทต่างๆ  

บูร์ดิเยอมองว่า ร่างกายก่อให้เกิดความแตกต่างและไม่เท่าเทียมในสังคม โดยที่ร่างกายได้มี
ตราประทับอยู่บนเจ้าของร่างกาย เนื่องมาจากสามปัจจัยต่อไปนี้ ปัจจัยแรกคือ ต าแหน่งทางสังคม (social 
location) หมายถึงสิ่งแวดล้อมทางวัตถุต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ที่น าไปสู่การพัฒนาร่างกายและการ
ครอบครองทุนทั้งทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ ปัจจัยต่อมาคือ 
ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย (habitus) ซึ่งหมายถึงศักยภาพทางสังคม ความสามารถของร่างกายที่หล่อ
หลอมให้คนตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่แวดล้อมเขา ซึ่งเป็นการกระท าหรือกิจกรรรมที่ไม่ใช่กิจวัตรประจ าวัน
แต่มีลักษณะที่ท าทุกวัน กลายเป็นความโน้มเอียงของอุปนิสัย ที่เป็นทั้งวิธีการใช้ร่างกาย วิธีคิด การกระท า 
ความรู้สึก ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ในต าแหน่งทางสังคม สิ่งที่สั่งสมอยู่ในโครงสร้างฮาบิทัส   
อาจเป็นเหมือนความรู้อย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าทักษะ ความช านาญ เป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ 



12 
 

 

ทางร่างกาย โดยใช้เวลาบ่มเพาะที่ยาวนาน ท าให้ฮาบิทัสเป็นเหมือนสิ่งที่ถูกฝังหรืออยู่ในตัวคน (สุนีย์ , 
2548: 75-86) และปัจจัยที่สามคือรสนิยม (taste) หมายถึง การเข้าไปเป็นเจ้าของวิถีชีวิตบางแบบที่เป็น
ลักษณะเฉพาะตามเงื่อนไขทางวัตถุ เป็นสิ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับ “ชนชั้น ความแตกต่างทางชนชั้น และการ
ธ ารงรักษาความแตกต่างทางชนชั้น” ดังนั้นรสนิยมจึงมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้าง การผลิตการครอบครอง การใช้วัตถุนั้นๆ เพ่ือบ่งบอกถึงต าแหน่งทางสังคม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่
เป็นสังคมบริโภคนิยม รสนิยมมักถูกนิยามให้หมายถึงแนวทางการเลือกสิ่งของในการอุปโภคบริโภค โดยมี
ฮาบิทัสเป็นตัวเลือกวิถีการด าเนินชีวิตในการแสดงออกของมิติสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางชนชั้น เช่น 
การเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ การกินอาหาร การออกก าลังกายอย่างถูกต้อง วิธีการด าเนินชีวิตนี้ก็จะบ่ง
บอกลักษณะทางชนชั้นของเราได้ว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นชนชั้นกลางที่มีความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ 
(กาญจนา, 2553)  

ทั้งสามปัจจัยนี้ล้วนเป็นสิ่งซึ่งท าให้ร่างกายของคนในแต่ละชนชั้นมีการพัฒนาร่างกายหรือ
การสะสมทุนที่ให้คุณค่าไม่เท่ากัน แต่กระบวนการนี้เป็นการยากที่จะสังเกต เนื่องจากสังคมท าให้มองว่า
ความไม่เท่าทียมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะเป็นเรื่องของร่างกาย เช่น ส าเนียงการพูด วิธีการทรง
ตัว วิธีการเคลื่อนไหวร่างกาย ฯลฯ ที่เป็นเรื่องยากที่จะสังเกตได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้รับจากการหล่อหลอม
ภายในชนชั้นที่ตนอยู่ เช่นชนชั้นต่างๆ จะให้ความส าคัญกับร่างกายที่แตกต่างกัน เช่น ชนชั้นกรรมกรหรือ
แรงงาน ร่างกายได้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ท าให้พวกเขาท างานแลกเปลี่ยนกับค่าจ้างได้ ดังนั้ นชนชั้น
กรรมกรจะให้ความส าคัญกับร่างกายก็ต่อเมื่อเจ็บป่วยและต้องรักษาพยาบาล เพ่ือท าให้ร่างกายท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นส าหรับชนชั้นแรงงานแล้วจะมีค ากล่าวว่า ร่างกายเป็นเครื่องจักร เครื่องจักรที่
ต้องท างานและดูแลอยู่ตลอดเวลา ในทางตรงกันข้าม ชนชั้นที่มีอ านาจมีทรัพยากรจะเน้นที่การปรับปรุง
ลักษณะภายนอกที่จะปรากฏต่อสายตาคนอ่ืน เช่น การแต่งตัว การแต่งหน้า และบุคลิกภาพ ส าหรับชน
ชั้นกลางจะเชื่อว่าสามารถควบคุมสุขภาพของตนเองได้ด้วยการเลือกไลฟ์สไตล์ หรือการใช้ชีวิตที่เหมาะสม 
ดังนั้นบูร์ดิเยอจึงมองว่าร่างกาย เป็นเครื่องมือที่น าไปสู่จุดหมายปลายทางบางอย่างขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้ที่เป็นเจ้าของร่างกาย (สายพิณ และคณะ, 2541: 33-35)   

การมองร่างกายในมิติทางสังคมตามทัศนะของบูร์ดิเยอนั้น จะเห็นได้ว่าร่างกายแต่ละยุคสมัย
แต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน เนื่องมาจากมีการสร้างความหมายทางสังคม (social meaning) แก่
ร่างกายที่ไม่เหมือนกัน ร่างกายบางแบบอาจมีค่ามากในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปการ
ให้ค่ากับร่างกายแบบเดิมก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ , 2552: 38) อย่างเช่น ช่วง
ระยะเวลาหนึ่งในอดีตผู้คนต่างชื่นชมและต้องการมีรูปร่างเฉกเช่น วีนัส ที่มีร่างกายอ้วนท้วมสมบูรณ์ 
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อย่างไรก็ตามในปัจจุบันลักษณะร่างกายแบบวีนัส กลับได้รับค านิยามในเชิงลบ เช่น เป็นรูปร่างที่มีโอกาส
เป็นโรคมากกว่าคนที่หุ่นผอมเพรียวหรือมีโอกาสในการได้รับเลือกให้ท างานน้อยกว่า ร่างกายจึงเป็นสิ่งที่
น าไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานบางสายอาชีพได้ โดยเฉพาะงานบริการ ที่ต้องการคนที่มีบุคลิกภาพดี 
มีรูปร่างที่ดี และบางครั้งต้องการคนหน้าตาดี หรือมีหน้าตา รูปร่างที่เป็นไปในทางที่สังคมให้การยอมรับ 
อาทิเช่น ดารา นักแสดง นางแบบ นายแบบ เป็นต้น โดยที่เจ้าของร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกาย
ตามที่พึงประสงค์ได้ ร่างกายจึงไม่ใช่สิ่งที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ หรือมองว่าเป็น The body project ที่
หมายถึง ร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา หรือร่างกายจะไม่มีวันสร้างเสร็จ (The 
never ending body project) ดังนั้น เจ้าของร่างกายจะมีการดูแล พัฒนาร่างกายของตน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของเจ้าของร่างกายรวมถึงเป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ของตนออกมาอีกด้วย โดยที่เจ้าของร่างกาย
จะรู้สึกว่าตนนั้นเลือกที่จะกระท ากับร่างกายในฐานะปัจเจกที่เลือกตามความต้องการของตน อย่างไรก็
ตาม การเลือกที่จะจัดการร่างกายของปัจเจกนั้นกลับถูกบังคับให้ต้องเลือกบริโภคตามกระแสหลักของ
สังคมและน าเสนอผ่านระบบทุนนิยม เช่น ผู้หญิงในปัจจุบันมีการใช้เรือนร่างในการแสดงความเป็นผู้หญิง
โดยผ่านรูปร่างลักษณะภายนอก เช่น มีใบหน้าที่สวย มีรูปร่าง ทรวดทรวงที่ดี มีหน้าอกที่แสดงถึงความ
เป็นหญิง สิ่งเหล่านี้ได้น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ร่างกายของตนเป็นที่พึง
พอใจ เช่น การออกก าลังกาย การดูแลผิวพรรณ การกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์เพื่อรักษารูปร่าง รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เช่นการศัลยกรรมพลาสติกตกแต่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
ร่างกายภายนอก เพ่ือปรับปรุงและแต่งให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละคน เช่น การดึงหน้า การดูด
ไขมันจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย การเสริมจมูกหรือคาง ซึ่งท าให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลัน 
การศัลยกรรมตกแต่งมีการท าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพ่ือเสริมความเป็นหญิงและความเป็นชายให้มากขึ้น 
เช่น ผู้หญิงเข้ารับการผ่าตัดเสริมทรวงอกเพ่ือให้มีความเป็นหญิงมากขึ้น ส าหรับผู้ชายก็ได้มีการศัลยกรรม
เสริมขนาดของอวัยวะเพศ เพื่อท าให้มีความเป็นชายเต็มตัว การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่างกาย
เหล่านี้ได้รับการกระตุ้นมาจากสื่อ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่นิยมใช้ดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็น พรีเซน
เตอร์ พร้อมกับโฆษณาเพ่ือสื่อให้เห็นว่าการมีร่างกายที่ดีน ามาซึ่งโอกาสที่มากกว่า เช่น โฆษณายาลด
น้ าหนัก หรือแม้แต่โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับครีมประเภทต่างๆ เช่น บ ารุงผิวหน้า หรือบ ารุ งผิวกายที่จะเน้น
ย้ าเรื่องความขาวเท่ากับสวย การน าเสนอเช่นนี้จึงน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างกายเพ่ือให้เป็นไป
ตามกระแสหลักของสังคม ดังนั้นร่างกายจึงเปรียบเสมือนหน่วยหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการกลายเป็นบางสิ่ง
บางอย่างหรือโครงการ เป็นร่างกายที่ยังสร้างไม่เสร็จและไม่มีวันที่จะเสร็จสิ้นได้ วิธีการจัดการร่างกาย
เหล่านี้จึงเป็นทุนในการสร้างตัวตนของปัจเจกชน (พัชร์พิชา ปวันรักข์พงศ์, 2552: 38-39) 
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงและจัดการร่างกายให้เป็นไป
ตามที่ต้องการเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการลงทุนในทางร่างกาย จึงเป็นหนึ่งในวิธีการที่ท าให้คนสามารถแสดง
ตัวตนออกมาได้ รวมถึงเป็นการท าให้เจ้าของร่างกายรู้สึกดีกับตนเอง และตระหนักถึงความสามารถในการ
ควบคุมร่างกาย (สายพิณ, 2541: 15-19) 

จากแนวคิดทุนทางกายภาพของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ที่ให้ความส าคัญกับร่างกายในสังคมทุนนิยม 

ว่าเป็นแหล่งบรรจุคุณค่าทางสัญลักษณ์และน ามาสู่ความแตกต่างและไม่เท่าเทียมในสังคม เนื่องมาจาก

สามปัจจัยคือ ต าแหน่งทางสังคม ความโน้มเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัส และรสนิยม ทั้งสามปัจจัยที่ได้

กล่าวมานี้ได้ท าให้ร่างกายของคนในแต่ละชนชั้นมีการพัฒนาหรือการสะสมทุนที่ให้คุณค่าไม่เท่ากัน 

อย่างไรก็ตามค าอธิบายเรื่องความโน้มเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัส ไม่สามารถน ามาพิจารณากับ

กรณีศึกษาเรื่อง ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน 

(แอร์โฮสเตส) ได้ เนื่องจากฮาบิทัส คือการกระท าหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจวัตรประจ าวัน แต่ท าทุกวันจน

กลายเป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ร่างกาย วิธีคิด การกระท า อารมณ์ ความรู้สึก 

หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นทักษะ หรือความช านาญ โดยเป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ทางร่างกายที่ใช้

เวลาบ่มเพาะตั้งแต่เด็ก ซึ่งงานศึกษาชิ้นนี้มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาของการศึกษา ท าให้ไม่สามารถน า

แนวคิดเรื่องฮาบิทัสมาวิเคราะห์ได้ ดังนั้นงานศึกษาชิ้นนี้จึงให้ความส าคัญในประเด็นของการลงทุนและ

การจัดการร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพ  

 
แนวคิดกำรแบ่งงำนระหว่ำงเพศ  

มิเชล โรซัลโด (Michelle Zimbalist Rosaldo, 1944-1981) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน 
ได้เสนอข้อคิดในเรื่องงานบ้านกับงานนอกบ้าน โดยกล่าวถึงความตรงข้ามกันระหว่างบทบาทของการ
ท างานบ้าน (domestic) และงานนอกบ้านหรืองานสาธารณะ (public) โดยได้ให้นิยามค าว่า “งานบ้าน” 
หมายถึงสถาบันที่เล็กที่สุด รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดรอบๆ แม่กับลูก ส่วนงานนอกบ้าน
หรือสาธารณะหมายถึง กิจกรรมต่างๆ สถาบันและรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับต าแหน่ง และ
องค์กร การแบ่งแยกกันระหว่างงานบ้านและงานนอกบ้าน เป็นความแตกต่างกันตามระบบความเชื่อ  
และพสังคมของแต่ละสังคม อย่างไรก็ตามการแบ่งงานในลักษณะนี้ได้เป็นการแบ่งงานที่ใช้ในการแบ่งแยก
กิจกรรมระหว่างเพศได้โดยมีลักษณะเป็นสากล การแบ่งเช่นนี้น าไปสู่การสนับสนุนลักษณะของผู้หญิง
ทั่วไปที่มีชีวิตอยู่ในแวดวงของงานบ้านและงานของผู้ชายที่เป็นงานนอกบ้าน  
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การแบ่งงานบ้านให้เป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงเนื่องมาจากลักษณะทางชีวภาพที่ผู้หญิง
เป็นผู้ให้ก าเนิดบุตรและต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกท่ีถือว่ายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงท าให้ผู้หญิงผูก
ติดอยู่กับเด็ก และต้องจ ากัดบทบาทตัวเองอยู่กับงานของครอบครัวหรือเป็นที่เข้าใจว่าที่ของผู้หญิงคืออยู่
ในบ้าน รวมถึงผู้หญิงจะต้องรับบทบาทแม่ และจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมงานบ้าน ทั้งในเรื่อง
ของการดูแลลูกๆ ป้อนอาหาร อาบน้ า และท างานที่สกปรกต่างๆ อยู่เป็นประจ า รวมถึงมีความอันตราย
จากชีวิตทางสังคม เช่น ให้ก าเนิดเด็ก การไว้ทุกข์ ท าอาหาร เช็ดอุจจาระ และงานเก็บกวาดอ่ืนๆ การที่
ผู้หญิงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในบ้านน าไปสู่การที่ผู้หญิงจะถูกกีดกันออกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การเมือง โดยที่กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมส าหรับผู้ชายมากกว่า โดยที่ผู้ชายไม่จ าเป็นต้ องผูกมัด
ตนเอง หรือไม่ต้องใช้เวลามากมาย และไม่ต้องบังคับอารมณ์ที่เชื่อว่าเป็นธรรมชาติแม้แต่เรื่องเดียว อย่าง
ที่ผู้หญิงต้องปฏิบัติเมื่อมีความสัมพันธ์กับลูก ดังนั้นผู้ชายจึงมีอิสระที่จะสร้างสมาคมที่กว้างกว่า           
หรือการมีสังคมที่มีระเบียบแบบแผนที่เป็นสากล การที่ผู้หญิงไม่ได้เข้าไปมีบทบาทในเรื่องการเมืองและ
เศรษฐกิจ ท าให้ผู้หญิงอยู่ในสภาพของ “เพศที่สอง” หรือผู้หญิงจะมีสถานภาพต่ าสุดในสังคมที่มีความ
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างขอบเขตของกิจกรรมในบ้านและนอกบ้าน โดยเฉพาะสังคมที่ผู้หญิงต้อง
อยู่ล าพังในบ้าน ภายใต้อิทธิพลหรือสิทธิ์อ านาจของผู้ชายคนเดียว อย่างไรก็ตามฐานะของผู้หญิงจะสูงขึ้น 
ถ้าสามารถเข้ามาสวมบทบาทของผู้ชายหรือสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคมของตน ด้วยการสร้างฐานะ 
ต าแหน่ง และค่านิยม รวมถึงผู้หญิงจะมีสถานะสูงขึ้น เมื่อเข้าไปอยู่ในโลกของผู้ชายหรือสร้างโลกที่เป็น
สาธารณะของตนขึ้นมา รวมถึงการที่สังคมไม่ให้ความแตกต่าง ระหว่างงานนอกบ้านและงานภายในบ้าน 
ซึ่งจะท าให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่สามารถอ้างสิทธิ์หรืออ านาจได้มากหรือมีจุดรวมของชี วิตทางสังคมของ
ทั้งสองเพศคือบ้าน  

แม้ข้อก าหนดในการแบ่งงานตามเพศส่วนหนึ่งจะมีสาเหตุมาจากลักษณะทางชีวภาพของ
ผู้หญิงและผู้ชาย อย่างไรก็ตามสาเหตุหลักของการแบ่งงานบ้านให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้หญิง
และงานนอกบ้านเป็นงานของผู้ชาย เนื่องมาจากสังคมและวัฒนธรรมได้มีส่วนส าคัญในการก าหนด เช่น 
ค าว่า “บ้าน” เป็นค าที่ผู้หญิงมักจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กทั้งในอดีตและปัจจุบันเพ่ือให้เด็กผู้หญิงรู้จัก
หน้าที่และบทบาทของตน โดยผ่านการเล่นชนิดต่างๆ เช่น การเล่นพ่อแม่ลูก ที่ผู้หญิงจะสวมบทบาทเป็น
แม่บ้าน เป็นภรรยา ที่ต้องมีหน้าที่ในการท าอาหารให้กับคนในครอบครัว รวมถึงดูแลลูกๆ และปรนนิบัติ
สามี การเล่นพ่อแม่ลูก แสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่ได้ก าหนดบทบาทของผู้หญิงให้เป็นผู้รับผิดชอบงานบ้าน 
ส่วนงานนอกบ้านคืองานของผู้ชาย แม้ว่าในปัจจุบันผู้หญิงได้ออกมาท างานนอกบ้านมากข้ึน อย่างไรก็ตาม
วัฒนธรรมก็ได้จ ากัดบทบาท การแสดงออก หรือการยอมรับความส าคัญของงานบางประเภทที่ผู้หญิงท า
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อยู่อย่าง “งานบ้าน” ที่ได้สัมพันธ์กับค าอ่ืนๆ โดยแสดงถึงพ้ืนที่ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว เช่น แม่บ้าน 
ผู้ดูแลครัว แม่ศรีเรือน แม่ครัว แม่เรือน แม่บ้านแม่เรือน แม่เจ้าเรือน เป็นต้น ค าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
ผู้หญิงผู้เป็นแม่นั้นมีความใกล้ชิดอยู่กับพ้ืนที่บ้าน และมีพ้ืนที่ที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบดูแลคือบริเวณบ้าน  

การก าหนดพ้ืนที่และความรับผิดชอบของผู้หญิงเป็นผลมาจากวัฒนธรรมที่ได้เป็นตัว
ก าหนดให้ผู้หญิงอยู่ที่บ้านและผู้ชายอยู่นอกบ้านหรือโลกภายนอก ข้อก าหนดทางวัฒนธรรมได้เป็นกลไก
ส าคัญในการธ ารงรักษาแนวคิดชายเป็นใหญ่เอาไว้ดังนี้ (กาญจนา แก้วเทพ อ้างถึงใน นันทกา สุธรรม
ประเสริฐ, 2549) การท างานบ้าน เป็นงานที่มีลักษณะกระจุกกระจิก ต้องใช้เวลาในการท าค่อนข้างมาก 
และท าอยู่ตลอดเวลา ไม่มีวันจบสิ้น และท าอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด โดยมอบหมายภาระภายในบ้านให้
เป็นงานของผู้หญิง นอกจากงานบ้านแล้ว วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง จะเป็นวัตถุสิ่งของที่มีสถานที่
อยู่ในบ้านทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการท าอาหาร การเย็บปักถักร้อย รวมถึงอุปกรณ์
การท างานบ้าน ฯลฯ ในทางกลับกันเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับผู้ชายจะเกี่ยวกับการน าออกไปใช้นอก
บ้าน เช่น มีดพร้า และแหอวน เป็นต้น หรือแม้แต่เครื่องดนตรีของตะวันตกอย่าง เปียโนที่ถือว่าเป็นเครื่อง
ดนตรีส าหรับผู้หญิง เนื่องจากเปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่ใหญ่และขนย้ายค่อนข้างยากท าให้ต้องตั้งอยู่ ใน
บ้านและสามารถเล่นได้เพียงคนเดียว ในขณะที่เครื่องดนตรีส าหรับผู้ชายมีขนาดเล็กกว่าอย่าง ไวโอลิน ที่
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและถ้าจะให้เพราะต้องเล่นรวมกับผู้อ่ืนด้วย ดังนั้นสิ่งของเครื่องใช้จึงเป็น
กลไกในการก าหนดพ้ืนที่ของผู้หญิงและผู้ชาย โดยให้ผู้หญิงจะสัมพันธ์อยู่กับบ้าน ขณะที่ผู้ชายจะอยู่นอก
บ้าน 

การท าให้ผู้หญิงและผู้ชายเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมถึงการใช้ พ้ืนที่ของแต่ละเพศ
จ าเป็นต้องมีการอบรมและขัดเกลาผ่านอุดมการณ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้อุดมการณ์ทางสังคม
ได้เข้าไปในความคิดและจิตใจ เช่น การอบรมสั่งสอนให้ผู้หญิงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบงานบ้าน โดยการ
อบรมสั่งสอนว่า งานบ้านนั้นเป็นงานที่ผู้หญิงควรกระท า เมื่อโตขึ้นการอบรมสั่งสอนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
โดยจะเริ่มอบรมให้ผู้หญิงเริ่มท าอาหาร เพราะการท าอาหารถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถมัดใจผู้ชาย
ได้ หรือแม้แต่สุภาษิตสอนหญิงต่างๆ ที่ได้บอกถึงผู้หญิงที่ดีควรมีลักษณะหรือมีการประพฤติอย่างไร เช่น
การดูแลปรนนิบัติสามี เป็นต้น ดังนั้นเมื่อผู้หญิงได้แต่งงานฐานะของเธอก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็น เมีย แม่ 
และแม่บ้าน ฐานะใหม่นี้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างในชีวิต เช่น การ สังสรรค์              
กับกลุ่มเพ่ือนจะลดลง และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับครอบครัว การดูแลลูก สามี รวมถึงการดูแลบ้านอีกด้วย 
ดังนั้นผู้หญิงจึงมีความผูกพันอยู่กับบ้านเนื่องมาจากการอบรมที่ให้ผู้หญิงต้องอยู่ที่บ้าน ท าให้ถูกตัดขาด
จากโลกภายนอก อย่างการท างาน เช่น ผู้หญิงชนชั้นกลางที่ไม่ต้องออกไปท างานนอกบ้าน  
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มีเพียงสามีเท่านั้นที่ออกไปท า การที่ผู้หญิงต้องใช้เวลาทั้งหมดไปกับการท างานบ้าน ท าให้ตนเองไม่
สามารถประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานของตนเองได้ การที่ผู้หญิงไม่มีโอกาสได้ท างานท าให้ผู้หญิงไม่
มีความรู้สึกภูมิใจในความก้าวหน้าของงานเลย ดังนั้นผู้หญิงจึงถูกสอนให้เป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวหรือเป็น
แม่บ้านที่ดี ด้วยการสนับสนุนความส าเร็จของลูกและสามี ส่วนผู้หญิงที่ออกไปท างานนอกบ้านจะต้องท า
ทั้งงานของตนเองรวมถึงงานในบ้านไปพร้อมๆ กันด้วย โดยงานทั้งสองจะต้องออกมาดีทั้งคู่ ดังนั้นการที่
ผู้หญิงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบงานบ้านและมีสถานภาพและบทบาทในฐานะแม่บ้านเนื่องมาจากการ
อบรมสั่งสอนจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลานานโดยผ่านการอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัวรวมถึงการขัดเกลา
ทางสังคม ที่ให้ความส าคัญของผู้หญิงในฐานะผู้ตาม ขณะที่ผู้ชายเป็นผู้น า ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย
เช่นนี้ ท าให้ผู้หญิงและผู้ชายมีอ านาจที่แตกต่างกัน โดยผู้ชายจะมีอ านาจมากกว่าทั้งในระดับครอบครัว
และสังคม จะเห็นได้ว่า “งานบ้าน” จะผูกติดอยู่กับเพศหญิง ท าให้ผู้หญิงขาดโอกาสในการออกไปท างาน
นอกบ้านรวมถึง การมีบทบาททางเศรษฐกิจที่น้อย (ปรานี วงศ์เทศ, 2559: 23-44) 

จากการนิยามเรื่องงานบ้านของผู้หญิงที่มิเชล โรซัลโด ได้นิยามไว้นั้น จะเห็นว่าบางส่วนไม่ใช่
งานที่ท าบนเครื่องบิน ดังเช่น การนิยามว่างานบ้านของผู้หญิงคืองานที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณรอบบ้านหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดรอบๆ แม่และลูก อย่างไรก็ตาม หากไม่นับส่วนที่ได้กล่าวมานี้ การ
นิยามเรื่องงานบ้านของผู้หญิงโดย โรซัลโด ก็นับว่าตรงกับงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างยิ่ง 
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงขอใช้แนวคิดของ โรซัลโด โดยละเว้นบางส่วนของนิยามเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 

จากการศึกษาเรื่อง ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับหญิงบน
เครื่องบิน (แอร์โฮสเตส) ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทุนทางกายภาพของปิแอร์ บูร์ดิเยอ มาปรับใช้ในการ
วิเคราะห์ เพ่ือท าให้เห็นถึงกระบวนการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในฐานะทุนทาง
กายภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์และทุนทาง
สังคม รวมถึงผู้ศึกษาเห็นว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีลักษณะการ
ท างานคล้ายคลึงกับงานบ้านของผู้หญิงตามการนิยามของมิเชล โรซัลโด เช่น การบริการเรื่องอาหาร การ
ดูแลความสะอาดบนเครื่องบิน และแม้กระทั่งการดูแลผู้โดยสารที่มีอาการป่วยในระหว่างเดินทาง เช่น 
อาเจียน ซึ่งเป็นเรื่องที่เลอะเทอะและต้องท าความสะอาดตลอดจนเวียนหัว หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ 
รวมถึงการให้บริการเพ่ือให้ผู้โดยสารสะดวกสบายที่สุดตลอดการเดินทาง เป็นต้น 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้ารวบรวม ทั้งหนังสือ เอกสาร

และงานศึกษาต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของ
พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส) จากการค้นคว้าผู้ศึกษาพบงานศึกษาที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
นี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ประเด็นแรกคือ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน ประเด็นที่สองคือ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และการท างานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน และประเด็นที่สามคืองานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่างกายและความส าคัญของร่างกาย
ในฐานะทุนทางกายภาพ และประเด็นสุดท้ายคืองานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการแบ่งงานระหว่างเพศ 

ภำพลักษณ์ของพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน  
ความนิยมของอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในสังคมไทยปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะได้รับ

ความนิยมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสื่อต่างๆ ที่มีการน าเสนอภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไปใน
เชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ตามท่ีงานศึกษาเรื่อง ภำพลักษณ์ของพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน (เทพลักษณ์ 
โกมลวณิช , 2553) ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นหนึ่งในวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ของสายการบิน และอาชีพนี้จะได้รับความสนใจจากทั้งผู้ชายและผู้หญิงเสมอ เนื่องด้วย
อาชีพที่เป็นที่ยอมรับ มีรายได้และสวัสดิการที่ดี และการได้เดินทางไปประเทศต่างๆ รวมถึงเครื่องแบบที่ดู
สง่างาม ภาพลักษณ์ในเชิงบวกเหล่านี้ได้ถูกน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือหรือนิตยสารที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้ หรือแม้แต่สื่อที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจ าพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น 
รายการและละครทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คืออินเตอร์เน็ต ที่ผ่านการปรุงแต่ง
เรื่องราวขึ้นมา โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับรู้ของผู้รับสารด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะมีภาพเชิงลบ
ออกมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น การโดนลวนลามในระหว่างการท างาน การเปรียบเทียบพนักงานว่าเป็นคนรับใช้
บนเครื่องบิน หรือแม้แต่ผลงานทางโทรทัศน์เรื่อง สงครามนางฟ้า ที่ออกอากาศปลายปี 2550 โดย
ดัดแปลงมาจากหนังสือ ชีวิตรันทด เรื่องจริงผ่านคอม ของ แอร์กี่ ที่น าเสนอภาพลักษณ์เชิงลบของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จนท าให้เกิดการเรียกร้องขอให้ระงับการออกอากาศ อย่างไรก็ตามอาชีพนี้
ก็ยังคงมีภาพลักษณ์ท่ีดีอยู่เสมอ  

เนื่องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่หลักคือการดูแลผู้โดยสารบนเครื่องบินด้าน
ความปลอดภัยตามกฎพลเรือนการบินระหว่างประเทศและความสะดวกสบายระหว่างท าการบิน (Safety 
and Comfort Passenger) ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่ดี  น่าเชื่อถือ
พร้อมทั้งบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ  
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ตามที่งานศึกษาเรื่อง กำรศึกษำรูปแบบทำงบุคลิกภำพ (MBTI) และบทบำททำงเพศ (BSRI) ของ
พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินสำยกำรบินแควนตัส (กรรดิ พฤฒิปัญญาเดช, 2546) ได้กล่าวไว้ว่าเป็น
การศึกษาเรื่องบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ใช้แบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs 
Type Indicator) และใช้มาตราวัดบทบาททางเพศหรือ BSRI (Bem Sex-Role Inventory) เพ่ือศึกษา
ลักษณะทางเพศของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยเริ่มจากการอธิบายว่าพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินจะต้องมีบุคลิกภาพเป็นที่น่าประทับใจแก่บุคคลทั่วไป ทั้งในเรื่องรูปร่างหน้าตา มารยาท การ
แต่งกาย โดยบุคลิกภาพหรือภาพลักษณ์ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแสดงออกมา เป็นสิ่งที่ได้รับการ
อบรมมาแล้ว อาทิเช่น การอบรมเรื่องการรักษารูปร่างให้อยู่ในมาตรฐานดรรชนีมวลกายและความสูง 
รอบเอว ที่อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด โดยผู้หญิงจะต้องมีความสูงไม่ต่ ากว่า 160 ซม. ค่า BMI จะต้องไม่เกิน 
25 รอบเอวไม่เกิน 32 นิ้ว ส าหรับผู้ชายก าหนดความสูงไม่ต่ ากว่า 165 ซม. ค่า BMI ไม่เกิน 27.5 รอบเอว
ไม่เกิน 35 นิ้ว โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาประกอบอาชีพนี้ จะต้องได้รับการอบรมทั้งในเรื่องการ
แต่งหน้าส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้หญิง การแต่งตัวทั้งในและนอกเครื่องแบบ พร้อมทั้ง
กิริยามารยาท รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องผ่าน
การฝึกฝนในเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้สอดคล้องต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับ โดย
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีในขณะปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้โดยสาร  

ภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนอกจากจะมีความส าคัญส าหรับผู้ที่
ประกอบอาชีพนี้แล้ว ภาพลักษณ์ในเชิงบวกยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ประเทศอีกด้วย ตามงานศึกษาเรื่อง Politics of Representation of Female Flight Attendants’ 
Bodies in the Affective Economy (Ayuttacorn, 2014: 110-137) ได้กล่าวถึงการน าเสนอภาพ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของร่างกายท่ีสัมพันธ์กับวาทกรรมทาง
วัฒนธรรม และคตินิยมหรือแนวคิดพ้ืนฐานในเรื่องบทบาททางเพศของผู้หญิงในสังคมไทย โดยกรณีศึกษา
คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทย พบว่าภาพโฆษณาของสายการบินที่ได้น าเสนอภาพของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในฐานะประชาสัมพันธ์ของบริษัทเป็นภาพที่ถูกประกอบสร้างขึ้นภายใต้
กฎเกณฑ์ทางสังคม และความคิดในเรื่องชาตินิยม ภาพเหล่านี้ถูกผลิตซ้ าผ่านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
เช่นการแสดงออกถึงความเป็นไทย อย่างไรก็ตามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเหล่านี้ เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการให้ตนเป็นประชาสัมพันธ์ของสายการบินโดยมีการก าหนดลักษณะการ
แสดงออกให้เป็นไปตามที่สายการบินต้องการ ซึ่งดูเหมือนว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเหล่านี้         
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จะมิได้ประโยชน์ใดๆ ในทางกลับกันการที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้แสดงออกในลักษณะที่เป็นไป
ตามที่สายการบินคาดหวัง มิได้เป็นผลประโยชน์ส าหรับสายการบินเท่านั้น เนื่องจากพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินเห็นว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ดีและดูมีความเป็นไทย ทั้งมารยาทและการแสดงออกต่างๆ 
รวมถึงการแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไทย เป็นผู้หญิงที่สุภาพเรียบร้อย และสง่างาม ภาพลักษณ์ในเชิงบวก
เหล่านี้จะน าไปสู่การโต้แย้งกับภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดูไม่ดี เช่น ละครโทรทัศน์เรื่อง 
สงครามนางฟ้า ที่น าเสนอภาพลักษณ์ในเชิงลบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เช่น มีการน าเสนอ
เรื่องราวของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินที่ตบตีกันเพ่ือแย่งผู้ชาย รวมถึงการแสดงกิริยามารยาท
และการแต่งเครื่องแบบของพนักงานที่ไม่เรียบร้อย เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ใช้ประโยชน์จาก
ภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงที่ดูสง่างาม รวมถึงมีความเป็นผู้หญิงที่ดีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของผู้หญิงไทยเช่น ผู้หญิงขายบริการ เป็นต้น เนื่องด้วยภาพลักษณ์ที่
ดีของอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้น าไปสู่ความนิยมในการประกอบอาชีพ  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ท า
ให้ทราบว่า ภาพลักษณ์ของผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี แม้จะมีความเข้าใจของคนบางกลุ่ม
มองว่าอาชีพนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็น “คนรับใช้” บนเครื่องบิน หรือแม้ว่าจะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในทางลบผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างละครเรื่องสงครามนางฟ้า อย่างไรก็ตาม
อาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่คนในสังคมไทยส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาชีพที่ดี ด้วยภาพลักษณ์ที่ดีนี้เอง จึงน าไปสู่
ความนิยมในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในปัจจุบัน   

หน้ำที่และกำรท ำงำนของพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ผ่านคัดเลือกเพ่ือเข้ามาท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและ

ให้บริการแก่ผู้โดยสารนั้น ก่อนการท าหน้าที่และการท างานจริงบนเครื่องบินพนักงานเหล่านี้จะต้องผ่าน
การเทรนหรือการสอนงานโดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินตั้งแต่ 1 เดือนไปจนถึง 4 เดือน 
เหตุผลที่ต้องมีการสอนงานก่อนการท างานจริง เนื่องมาจาก งานเหล่านี้ไม่มีสถาบันไหนเปิดสอน เพราะ  
เป็นความรู้เฉพาะทางที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาท างานในต าแหน่งนี้ได้รู้และเข้าใจ
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานของสายการบิน ตามที่หนังสือ เส้นทำงพิชิตฝัน 
กว่ำจะเป็นแอร์โฮสเตส (ชนิกา ค าเจริญ, 2551: 56-60) ได้กล่าวถึง การสอนงาน (Training) โดยเริ่มจาก
การเทรนด้านภาษา หากเป็นสายการบินต่างชาติที่มีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเอง ก็จะมีการเทรนภาษา
ท้องถิ่นให้ ซึ่งการเทรนจะขึ้นอยู่กับสายการบิน ว่าจะให้สื่อสารได้ในระดับไหน และระยะเวลานานเท่าไร 
การเทรนต่อมาคือ จะเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย เนื่องจากเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดส าหรับอาชีพนี้ 
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โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่ลักษณะของเครื่องบินที่แต่ละประเภทจะมีแผนผังในเรื่องการจัดวางจ าพวกอุปกรณ์
ฉุกเฉินที่แตกต่างกัน เช่น เรียนรู้ว่าเครื่องมืออยู่ตรงไหน และมีวิธีการใช้อย่างไร เพ่ือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
สามารถท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้การเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็
เป็นการเรียนที่ส าคัญด้วยเช่นเดียวกัน เพ่ือให้พนักงานสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้โดยสารบน
เครื่องบินได้ ไม่ว่าจะเป็น เลือดก าเดาไหล น้ าร้อนลวก การห้ามเลือด เป็นต้น และการเรียนต่อมาคือการ
เรียนเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ประตูทางออกฉุกเฉิน การอพยพผู้โดยสาร เป็นต้น 
และสุดท้ายคือการเรียนรู้เรื่องการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น การบริการที่แตกต่างกันในชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ 
และชั้นเฟิร์สคลาส และการใช้อุปกรณ์ครัว เป็นต้น จะเห็นได้ว่าก่อนการเข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินนั้นจะต้องมีการสอนงานก่อนการท างานจริง เนื่องจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ส าคัญของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

ส าหรับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงเนื่องจากหน้าที่
หลักของอาชีพนี้คือการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือท างานในต าแหน่ง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีการเรียนอย่างหนัก เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ท างานจริงบนเครื่องบิน ตามที่งานศึกษาเรื่อง นำงฟ้ำติดปีก: ทัศนคติในกำรประกอบอำชีพแอร์โฮสเตส 
วิธีกำรขัดเกลำขององค์กำรสำยกำรบินรำคำประหยัด และวัฒนธรรมอำชีพแอร์โฮสเตส (กมเลศ ฤทธิ์
เดชา, 2558) ได้กล่าวถึง ทัศนคติของผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งก่อนและหลังการ
ได้เข้ามาประกอบอาชีพ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาขององค์การสายการบิน ซึ่งน าไปสู่การเป็นคนที่มี
ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร อาชีพนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูง โดยหน้าที่
หลักของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีที่ผู้โดยสารก้าวเท้าขึ้นเครื่อง โดยจะดูแลความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาล การป้องกันเหตุฉุกเฉิน การเกิดไฟไหม้ การรั่วไหล
ของน้ ามัน การก่อการร้ายบนเครื่องบิน การเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องยนต์ การจัดการกับระเบิด การ
จัดการกับเหตุฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ การอพยพผู้โดยสาร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นต้น ซึ่ง
นอกจากการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วการให้บริการก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอีกเช่นเดียวกัน 
เพราะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องสร้างความประทับใจและท าให้ผู้ โดยสารรู้สึก
สะดวกสบายมากที่สุด ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งจะต้องท างานให้เป็นไปตามที่สายการบินก าหนดและ
พยายามไม่ให้เกิดความผิดพลาด มิฉะนั้นจะถูกเขียนรายงานถึงความผิดพลาดโดยมีบทลงโทษที่ข้ึนอยู่กับ
รูปแบบของความผิดพลาดนั้นๆ นอกจากเรื่องการดูแลด้านความปลอดภัยและการบริการแล้วนั้น 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องท าหน้าที่เป็นตัวแทนของสายการบิน โดยการรักษาภาพลักษณ์          
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ทั้งกิริยามารยาทเมื่ออยู่ในชุดเครื่องแบบของสายการบิน รวมถึงการแต่งกายถูกระเบียบตามที่สายการบิน
ก าหนด  

ในช่วงเวลาการท างานพนักงานเหล่านี้ได้ถูกคาดหวังให้ท าตามกฎเกณฑ์ตามที่สายการบิน
ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงออกทางด้านร่างกาย ในเรื่องการแต่งกาย และการปฏิบัติต่อ  
เพ่ือนร่วมงานรวมถึงผู้โดยสาร ตามที่งานศึกษาเรื่อง LOVE, STRUGGLE, AND FLY: THE LIVED 
EXPERIENCE OF TAIWANESE FEMALE FLIGHT ATTENDANTS (CHANG, 2008)  ได้ กล่ าวถึ ง 
ประสบการณ์การท างานของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินชาวใต้หวัน โดยร่างกายของพนั กงาน
เหล่านี้ถูกคาดหวังให้แสดงออกถึงความงดงามและเหมาะสมเพ่ือท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนของสายการบิน 
เนื่องจากชุดที่พนักงานใส่เป็นเครื่องหมายหรือตราประทับที่บ่งบอกว่าตนเองนั้นท างานอยู่สายการบินไหน 
ร่างกายของพนักงานจะต้องดูดีอยู่เสมอ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเคารพอาชีพของตน ส าหรับด้าน
บุคลิกภาพที่พนักงานเหล่านี้ควรแสดงออก จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีมารยาท
เรียบร้อย รอบคอบและเป็นผู้ที่เชื่อฟัง และพนักงานเหล่านี้จะไม่มีบุคลิกภาพส่วนตนเลยเมื่อใส่ชุดของสาย
การบิน แต่จะมีบุคลิกภาพที่เป็นไปตามที่สายการบินก าหนด นอกจากบุคลิกภาพแล้วเรื่องการแต่งกายก็
เป็นประเด็นส าคัญที่พนักงานเหล่านี้ควรแสดงออกมาให้เป็นไปในทางเดียวกัน เช่น หนึ่งในกรณีตัวอย่าง
ได้ใส่รองเท้าที่แตกต่างจากเพ่ือนร่วมงาน ท าให้มีผู้โดยสารเขียนจดหมายเพ่ือรายงานถึงเรื่องความ
แตกต่างของรองเท้า จะเห็นได้ว่าในการท างานแต่ละครั้งของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องแสดง
ออกมาให้เหมาะสมตามที่สายการบินต้องการ เป็นต้น  

เนื่องจากหน้าที่และการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับมอบหมายให้ดูแล
ความปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดการเดินทาง รวมถึงสร้างความประทับใจในเรื่องการบริการแก่
ผู้โดยสาร และท าหน้าที่เป็นตัวแทนของสายการบิน นอกจากนี้พนักงานต้อนรับก็จะต้องท างานที่พบปะ
พูดคุย ดูแลผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้โดยสารก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม หรือแม้แต่อารมณ์และความต้องการของผู้โดยาสาร โดยหลายครั้งที่
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพบเจอกับเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ดี ท าให้
จ าเป็นต้องมีวิธีการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม ดังที่งานศึกษาเรื่อง  “แอร์โฮสเตส”: กระบวนกำรเข้ำสู่
อำชีพ กำรด ำเนินชีวิตกำรท ำงำน และกำรจัดกำรอำรมณ์(Emotion work) (ศุภมาส เพชรพรหม, 
2550) ได้กล่าวถึง ระบบความคิด มุมมอง ประสบการณ์ การท างาน และการจัดการอารมณ์ในการท างาน
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยงานศึกษามีการเน้นถึงเรื่องการจัดการอารมณ์ในระหว่าง          
การปฏิบัติงานที่อาจจะเจอปัญหาและอุปสรรค ในการท างานแต่ละครั้งที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  



23 
 

 

ได้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกับการแสดงออก และความรู้สึก เช่น อารมณ์โกรธ โมโห ไม่พอใจ 
เบื่อหน่าย และเฉยชา ก็จ าเป็นต้องมีการจัดการอารมณ์เหล่านี้ด้วยการฝืนยิ้ม หรือการเสแสร้งแสดงความ
เอาอกเอาใจต่อผู้โดยสาร เนื่องจากพนักงานเหล่านี้ไม่สามารถที่จะแสดงสีหน้า และอารมณ์โกรธ โมโห ไม่
พอใจต่อหน้าผู้โดยสารได้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้โดยสารที่มีความต้องการการบริการที่เกินขอบเขต เป็นผู้โดยสาร
ที่เรียกร้องให้พนักงานบริการท าตามที่ตนเองต้องการก็จ าเป็นต้องมีวิธีจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม 
ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานเกิดความรู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมของผู้โดยสารที่เรียกร้องการให้บริการ ที่
มากเกินไป พนักงานต้อนรับฯ จะใช้วิธีการคิดเพ่ือท าความเข้าใจและให้เหตุผลพฤติกรรมเหล่านั้น โดย
ค านึงถึงเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพ่ือระงับความโกรธ เช่น จะท าความเข้าใจในประเด็นเรื่องเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง เป็นต้น หรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งในช่วงเวลาการท างาน คือ อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่มีหน้าที่ในการดูแล
ความปลอดภัยของผู้โดยสารรวมถึงการบริการเพ่ือสร้างความประทับใจ แต่ผู้โดยสารบางคนอาจจะไม่
เข้าใจหน้าที่ของพนักงานเท่าไรนัก เพราะหลายครั้งที่ผู้โดยสารจะเข้าใจว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จะต้องท าทุกสิ่งอย่างตามที่ผู้โดยสารต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าใจว่าพนักงานต้อนรั บบน
เครื่องบินมีหน้าที่ยกกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารขึ้นเก็บบนช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบิน เมื่อเกิด
เหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีวิธีการคิดคือ การคิดว่าช่วยผู้โดยสารในสิ่งที่
ผู้โดยสารท าได้ ซึ่งจะท าให้ตนได้บุญ เป็นต้น หน้าที่และการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้น
บ่อยครั้งที่จะต้องท าเกินหน้าที่ของตนเอง หลายครั้งที่ผู้โดยสารเข้าใจว่า ตนเองสามารถเรียกร้องหรือให้
พนักงานเหล่านี้ท าอะไรให้ตนก็ได้ แต่ส าหรับหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่แท้จริงนั้นไม่
จ าเป็นต้องท าทุกอย่างที่ผู้โดยสารต้องการ แต่ในบางครั้งพนักงานเหล่านี้ก็จ าเป็นต้องท าด้วยเหตุผลต่างๆ 
เช่น เพ่ือไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้โดยสารกับพนักงาน รวมถึงเพ่ือรักษาชื่ อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของสายการบิน 

การรักษาภาพลักษณ์ของสายการบิน การท างานที่จ าเป็นต้องดูแลความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารและให้บริการเพ่ือความประทับใจ ได้น าไปสู่การกดดันหรือความเครียดในระหว่างการท างาน 
แต่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกเหล่านี้ออกมาได้ ท าให้ต้องมีการจัดการด้านอารมณ์ เนื่องจากสายการบิน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการดูแลและให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นหลัก ส่งผลให้ให้พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินต้องมีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร ดูแลเอาใจใส่ สนองตอบต่อความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งอาจจะ
ขัดแย้งกับอารมณ์และความรู้สึกที่ท างานอยู่ภายใต้ความกดดันและความเครียด 
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ตามที่งานศึกษาเรื่อง ควำมชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมเครียดจำกกำรท ำงำนและภำวะเบื่องำน
ในพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด มหำชน (กิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์, 2548) ได้
กล่าวไว้คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และอ านวย
ความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเน้นในเรื่องการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ที่ต้องมีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร 
ดูแลเอาใจใส่ ซึ่งบทบาทเหล่านี้ได้ขัดแย้งและก่อให้เกิดความเครียดต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
เนื่องจากความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ดูแลเอาใจใส่มาเป็นบุคลิกภาพที่ใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้โดยสารยอมท าตามในระหว่างเกิดกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่ต้องจัดการปัญหากับผู้โดยสารที่สร้างปัญหา 
ส าหรับความเครียดที่มักเกิดขึ้นกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคือ การที่จะต้องให้บริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร แต่ตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอ หรือผู้โดยสารต้องการอาหารพิเศษ
แต่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า อุปกรณ์ในครัวเสีย ท าเครื่องดื่มหกใส่ผู้โดยสาร และผู้โดยสารไม่ยอมให้อภัย และ
การที่พนักงานได้รับความคาดหวังที่จะต้องให้บริการอย่างสุภาพ แก่ผู้โดยสารที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่าง  
เช่นผู้โดยสาร ใช้ค าพูดที่หยาบคายหรือมีกิริยามารยาทที่ไม่ให้เกียรติ เป็นต้น นอกจากตัวอย่างที่น ามาสู่
ความเครียดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้กล่าวมานี้ ยังมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียด
ในกลุ่มพนักงานด้วยกันคือ พนักงานต้อนรับฯ จะต้องบริการผู้โดยสารที่มีวาจาหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสม 
รวมถึงผู้โดยสารสูงอายุ พิการ ทารกและเด็กๆ ที่ต้องคอยดูแลช่วยเหลือ หรือในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารเต็ม 
แต่พนักงานต้องท างานด้วยจ านวนที่น้อยที่สุดที่จะท าการบินได้ นอกจากนี้ยังมีผู้โดยสารบางประเภทที่ไม่
เคารพกฎหรือท าตามสิ่งที่พนักงานต้อนรับฯ บอกเช่นผู้โดยสารที่ปฏิเสธการที่จะรัดเข็มขัดนิรภัย หลังจาก
มีสัญญาณเตือนให้รัดเข็มขัดนิรภัยระหว่างที่เครื่องบินจะขึ้นและลง หรือแม้แต่เหตุการณ์ความผิดปกติที่
เกิดขึ้นกับเครื่องบินโดยสาร เช่น การสั่นสะเทือนและการตกหลุมอากาศที่แรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบิน 
การต้องลงจอดฉุกเฉิน เป็นต้น จากเหตุการณ์เหล่านี้ได้น าไปสู่การกดดันและความเครียดในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่และการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอย่างมาก   

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และการท างานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน (แอร์โฮสเตส) แสดงให้เห็นว่าการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบิน มี
หน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งนอกจากการ
รักษาความปลอดภัยที่ต้องให้ความส าคัญเป็นมาตรฐานของสายการบินอยู่แล้ว การให้บริการของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันที่สูง 
ท าให้สายการบินส่วนใหญ่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องการบริการควบคู่ ไปกับความปลอดภัย เพ่ือให้
ผู้โดยสารประทับใจ และเลือกที่จะกลับมาใช้บริการของสายการบินอีกครั้ง 
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กำรจัดกำรร่ำงกำยและควำมส ำคัญของร่ำงกำยในฐำนะทุนทำงกำยภำพ 
ปัจจุบันร่างกายไม่ได้เป็นเพียงเนื้อหนังที่มาห่อหุ้มปกคลุมร่างกายเพียงเท่านั้น ร่างกายเป็น

สิ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม เนื่องจากสังคมในปัจจุบันได้ให้คุณค่ากับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกที่
ปรากฏต่อสายตาผู้อ่ืน ท าให้คนในสังคมให้ความส าคัญกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกให้
เป็นไปตามมาตรฐานของสังคม ตามที่งานศึกษาเรื่อง “ดำรำ นักแสดงหญิง กับศัลยกรรมเสริมควำม
งำม” โดย พัชร์พิชา ปวันรักข์พงศ์ (2552) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ท าให้ดารานักแสดงหญิงตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมเสริมความงาม และผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงการสร้างค่านิยมของดารานักแสดงหญิง 
พบว่าดารานักแสดงหญิงเลือกที่จะท าศัลยกรรมเนื่องมาจากอาชีพที่ต้องใช้ลักษณะภายนอกเป็น
องค์ประกอบหลักที่น าไปสู่การสร้างรายได้  ดังนั้นอาชีพดารา นักแสดง จะต้องให้ความส าคัญทั้งในเรื่อง
การมีหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดูดี ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการที่หลากหลายที่จะช่วยพัฒนาลักษณะภายนอก   
ให้ดูดีมากขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก อย่างเช่น การศัลยกรรม ที่ได้รับความ
นิยมจากทั้งดารานักแสดงหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่ดาราก็ตาม โดยการท าศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
คือ การศัลยกรรมจมูก รองลงมาคือ ศัลยกรรมหน้าอก ซึ่งปัจจุบันความงามของผู้หญิงได้มีการประกอบ
สร้างให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมีการก าหนดสีผิว รูปร่างและหน้าตาให้เป็นไปตามค่านิยมของสังคม
นั้นๆ ดังนั้นร่างกายของผู้หญิงได้กลายเป็นทุนทางกายภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ 
ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม ร่างกายจึงเปรียบเสมือนสินค้าที่ถูกน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทาง
การตลาด และมองว่าการศัลยกรรมคือการปรับปรุงร่างกายเพ่ือให้เป็นต้นทุนหรือเป็นทุนทางกายภาพเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้กับเจ้าของร่างกาย โดยที่สื่อต่างๆ ได้มีอิทธิพลต่อการเลือกท าศัลยกรรมเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความงามสากล รวมถึงการสร้างค่านิยมให้กับผู้หญิงเช่น การมีรูปร่างหน้าตาที่ดี และผิวพรรณที่
เรียบเนียน เป็นต้น  

อาชีพดารา นักแสดงจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของรูปร่าง หน้าตาเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสามาถน าไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานและน ามาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ นอกจากอาชีพดารา 
นักแสดง ยังมีอาชีพพริ้ตตี้ (pretty) ที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกัน ตามที่งาน
ศึกษาเรื่อง ภำพลักษณ์ในกำรน ำเสนอตัวตนคนพริตตี้ (อารีวรรณ หัสดิน, 2551) ได้กล่าวว่า อาชีพ 
พริตตี้เป็นอาชีพที่ค่าตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับชั่วโมงการท างานที่น้อยกว่าอาชีพอ่ืน เนื่องจากสามารถหา
เงินได้เร็วและหาง่าย โดยผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ยอมรับว่า “เงิน” คือปัจจัยแรกท่ีท าให้หญิงสาวแรกรุ่นสนใจ
ที่จะประกอบอาชีพนี้ รวมถึงอาชีพนี้ได้แต่งตัวสวย และเป็นอาชีพที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถท าได้ เนื่องจาก
มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาประกอบอาชีพพริตตี้ อาทิเช่น การมีรูปร่าง หน้าตาที่ต้องดูดี
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พร้อมทั้งความสามารถในการน าเสนอสินค้า เป็นต้น รวมถึงคนที่ประกอบอาชีพนี้จะต้องดูแลในเรื่องของ
ร่างกายเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การดูแลเรื่องเสื้อผ้า ใบหน้า ทรงผม ให้ดูดีตลอดเวลาตั้งแต่ตอนท างาน
จนกระทั่งเลิกงาน นอกจากนี้สื่อมวลชนก็มีอิทธิพลส าคัญในการเข้าสู่อาชีพพริตตี้ของหญิงสาว เนื่ องจาก
ภาพลักษณ์ของอาชีพนี้ถูกผลิตซ้ าผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นอาชีพที่เป็นสีสันในฐานะพรีเซนเตอร์ ซึ่งไม่ต่าง
อะไรกับอาชีพในวงการบันเทิงอ่ืนๆ เช่นดารา หรือนางแบบ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้อาชีพ  
พริตตี้เป็นที่นิยมส าหรับหญิงสาวรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบัน ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมที่เพ่ิม
มากขึ้นทุกวัน ท าให้คนต้องดิ้นรนให้ได้มาซึ่งวัตถุที่พึงพอใจ รวมถึงชื่อเสียง เกียรติยศ และเงินทอง ดังนั้น
อาชีพพริตตี้จึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของหญิงสาวในปัจจุบัน ท าให้
หญิงสาวหลายคนที่เป็นนิสิต นักศึกษาเลือกที่จะประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริม เพ่ือแบ่งเบาภาระเรื่อง
ค่าเล่าเรียนจากครอบครัว รวมถึงสามารถน ารายได้ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการ อาทิเช่น การซื้อสินค้า
ประเภทกระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับต่างๆ เป็นต้น จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าเรือนร่างของพริตตี้
สามารถน ามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ ดังนั้นเรือนร่างของผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จึงเป็นต้นทุนส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ ร่างกายจึงมีนัยยะของการแลกเปลี่ยนสินค้า รวมถึงการ
ประกอบอาชีพ พริตตี้ยังได้น ามาซึ่งการเป็นที่ยอมรับในหมู่เพ่ือน นอกจากนี้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ยัง
สามารถสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกับงานของพริตตี้ อาทิเช่น การ
เข้าสู่วงการบันเทิง หรือการท างานเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัทท่ีว่าจ้างประจ า เป็นต้น 

การให้ความส าคัญในเรื่องร่างกาย ทั้งการดูแลและพัฒนาร่างกายให้ดูดีและเป็นไปตาม
แนวทางของสังคมนั้นมิได้จ ากัดอยู่ในแวดวงของดารา นักแสดง หรือพริตตี้ที่ต้องใช้เรือนร่างในการสร้าง
รายได้เพียงเท่านั้น เนื่องจากผู้คนในสังคมจ านวนมากได้ให้ความส าคัญกับร่างกายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
การให้ความส าคัญในเรื่องความผอม ตามที่งานศึกษาเรื่อง “เสน่ห์ของควำมผอม: กระบวนกำรจัดกำร
ร่ำงกำย” โดยพัชรีพรรณ ระหวางบาน (2551) ได้ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของการกลัวอ้วนและ
อยากผอมของคนในสังคมเมืองภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมบริโภค โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นคนใน
เมืองที่มีความแตกต่างหลากหลายในด้านสถานภาพ ภูมิหลัง และวิธีที่ใช้ในการจัดการร่างกายที่แตกต่าง
กัน เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจในเรื่องการให้ความหมายของ “ความผอม” ตามทัศนะของกรณีศึกษา 
รวมถึงการท าความเข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการที่คนใช้ในการจัดการร่างกายเพ่ือเปลี่ยนลักษณะของ
รูปร่างที่ผอมและศึกษาถึงผลของการจัดการร่างกายต่อสุขภาวะ จากการศึกษาพบว่า คนในสังคมเมืองอยู่
ท่ามกลางการใส่ความคิด ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับร่างกายที่ผอมบางอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการสร้าง
ความหมายใหม่ต่ อความอ้วนและความผอม ท า ให้ ร่ า งกายกลับกลายเป็น เรื่ องทางสั งคม                      
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ตามที่ได้มีการใช้แนวคิดเรื่องร่างกายในฐานะทุน ของบูร์ดิเยอ มาเพ่ือวิเคราะห์กรณีศึกษา เช่น หนึ่งใน
ผู้ให้ข้อมูล ได้กล่าวถึงการจัดการร่างกายของตนให้ดูผอมเพรียว เนื่องมาจากตนเห็นถึงความส าคัญของ
ร่างกายเพ่ือต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น อาชีพพริตตี้หรือประชาสัมพันธ์ให้กับ
แบรนด์สินค้าต่างๆ ที่ต้องอาศัยรูปร่างที่ดีเพ่ือเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าชนิดนั้น รวมถึงดึงดูดความ
สนใจจากผู้คนให้เข้ามาสนใจสินค้าท่ีตนเสนอ นอกจากนี้การท างานในการเสนอขาย (promote) สินค้ายัง
ได้น าไปสู่ทุนทางสังคมคือ ท าให้รู้จักคนในวงการ สร้างเครือข่ายทางสังคมให้เกิดขึ้นได้ รวมถึงการท า
ความรู้จักกับกลุ่มต่างๆ เพ่ือการขยายโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมถึงการเปลี่ยนทุนทางกาย
ไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ อย่างเช่น รายได้ที่ดี เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าร่างกายมีความส าคัญต่อผู้คนใน
สังคมปัจจุบันอย่างมาก เนื่องมาจากร่างกายเป็นส่วนหนึ่งในการน าไปสู่ความส าเร็จในด้านต่างๆ เช่น 
หน้าที่การงาน ดังนั้นผู้คนต่างให้ความสนใจกับการดูแลร่างกายและพัฒนาร่างกายตนเองให้เป็นไปตามที่
สังคมเห็นว่าดีหรือท าตามมาตรฐานความงามสากลของสังคมนั้นๆ  

นอกจากงานศึกษาที่ได้กล่าวมานี้ ยังมีงานศึกษาที่ได้เน้นย้ าให้เห็นว่าผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน
ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการจัดการร่างกายให้เข้าสู่การมีรูปร่างที่ผอมดังที่งานศึกษาเรื่อง “กระบวนกำร
ลดควำมอ้วนของผู้หญิง: วำทกรรมกำรสร้ำงอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภค” โดยปิยรัตน์ ปั้นลี้ (2545) 
ได้ศึกษาเรื่องการให้ความหมายกับร่างกายของผู้หญิง อิทธิพลของวาทกรรมร่างกาย อิทธิพลของ
วัฒนธรรมบริโภคท่ีมีต่อการลดความอ้วนของผู้หญิง และเหตุจูงใจที่ท าให้ผู้หญิงตัดสินใจที่จะลดความอ้วน 
โดยได้ศึกษาผู้หญิงทั้งหมด 10 คน พบว่าการลดความอ้วนของผู้หญิงมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในเรื่องของเพศสภาวะหรือความเป็นหญิง ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือชาติพันธุ์ ที่มีผลต่อการ
สร้างอัตลักษณ์ทางร่างกายให้กับตนเอง ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้กรณีศึกษาเลือกที่จะลดความอ้วนคือ 
ความต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม การมีภาพลักษณ์ทางร่างกายที่ ดี โดยผู้หญิงที่เลือกลดความอ้วน
เหล่านี้ได้อยู่ภายใต้วาทกรรมความงามของสังคมที่มองว่าความผอมคือความสวย และเป็นมาตรฐานความ
งามของสังคม ที่เป็นผลมาจากวัฒนธรรมบริโภคนิยม ท าให้ผู้หญิงเลือกท่ีจะบริโภคสินค้าและบริการที่ช่วย
ในการรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การกินยาลดความอ้วน การออกก าลังกาย การ
ก าจัดอาหาร การกินยาระบาย การใช้บริการสถาบันเสริมความงาม หรือการท าให้ตนเองอาเจียนออกมา 
เป็นต้น การกระท าเหล่านี้เกิดข้ึนจากการอยู่ภายใต้วัฒนธรรมบริโภคนิยม 
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นอกจากงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่างกายให้เข้าสู่ความผอมของผู้หญิงภายใต้
วัฒนธรรมบริโภคที่ได้กล่าวมานี้ ยังได้มีงานศึกษาเรื่อง “วำทกรรมควำมงำมและควำมเป็นตัวตนของ
พนักงำนหญิงสำยกำรบินแอร์ไชน่ำ” ของอมรรัตน์ ชินสรรเพชญ (2553) ที่ได้กล่าวถึง วาทกรรมความ
งามในสังคมบริโภคนิยม โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคือ พนักงานหญิงภาคพ้ืนดินของสายการบินแอร์ไชน่าจ านวน 
16 คน พบว่า สังคมบริโภคนิยม มีส่วนท าให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตนเองสามารถจัดการกับความงามของตนได้ 
ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเช่น กรณีศึกษาที่เป็นผู้หญิงในกลุ่มวัยท างานที่มีรายได้ เพียงพอในการเลือกซื้อ
สินค้าเพ่ือดูแลและเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานความงามของสังคม ด้วยการซื้อ
เครื่องส าอาง การเข้ารับบริการที่คลินิกเสริมความงาม หรือบางกลุ่มเลือกที่จะใช้วิธีการออกก าลังกายที่
สวนสาธารณะหมู่บ้าน เพ่ือไม่ให้เสียเงินไปกับการดูแลในเรื่องร่างกาย การจัดการและพัฒนาร่างกาย
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงถูกให้อยู่ภายใต้อ านาจของความรู้ การสร้างมาตรฐานรูปร่างสัดส่วนและผิวที่
ดี ท าให้ผู้หญิงต้องให้ความส าคัญกับการดูแลตัวเอง เช่น การส่องกระจกเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงและดูแล
จัดการเรื่องรูปร่างของตนให้ดูดีอยู่เสมอ ดังนั้นผู้หญิงจึงมีความเห็นว่า การมีรูปร่างที่ดีจะน าไปสู่การเพ่ิม
โอกาสในการท างานและชีวิตส่วนตัว  ซึ่งความคิดในเรื่องการจัดการร่างกายเหล่านี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เป็นการถูกควบคุมและตกอยู่ภายใต้สังคมบริโภคนิยมที่ถูกครอบง าจากมายาคติความงามอย่างแยบยล  

แม้งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่างกายจะศึกษาผู้ที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อย่างไร
ก็ตามได้มีงานศึกษาเรื่อง “กำรสื่อสำรกับกำรสร้ำงเรือนร่ำงบุรุษเพศในยุคสังคมบริโภค: ศึกษำกรณี
นำยแบบ นักแสดงชำย และนักร้องชำย” โดยอิทธิเทพ หลีนวรัตน์ (2552) ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชายก็ให้
ความส าคัญกับเรื่องการจัดการร่างกายด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากการมองว่าร่างกายคือ ทุนชนิดหนึ่งที่
สามารถเปลี่ยนไปเป็นทุนประเภทอ่ืนได้ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางสัญลักษณ์ 
และทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงการใช้เรื่องการสื่อสารกับร่ างกายและเรื่องความเป็นชายมาใช้ในการ
วิเคราะห์ เพ่ือแสดงให้เห็นปรากฏการณ์การสร้างเรือนร่างของนักแสดง/นายแบบชาย และนักร้องชายใน
ยุคบริโภคนิยม ที่ใช้เรือนร่างในการสื่อสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งท าให้บุคคลสาธารณะเหล่านี้จะต้องมีการ
สร้างภาพลักษณ์ทางร่างกาย เพ่ือให้เป็นภาพจ าที่ดี ดังนั้นการมีภาพลักษณ์ที่ดีที่เกิดจากการจัดการเรือน
ร่างของตน สามารถสร้างมูลค่าต่อร่างกายได้ โดยนายแบบ นักแสดงชาย และนักร้องชายที่มีการสั่งสม
ภาพลักษณ์มานั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการจดจ าลักษณะบุคลิกเฉพาะตัวได้อย่างดี และน าไปสู่ความมี
ชื่อเสียง หน้าตาหรือทุนสัญลักษณ์ และทุนทางสังคมที่เป็นเครือข่ายทางการสื่อสาร เช่น กลุ่มแฟนคลับ
หรือผู้จัดละครโทรทัศน์ ผู้ก ากับภาพยนตร์และเจ้าของสินค้าต่างๆ และน ามาต่อยอดเป็นทุนทางเศรษฐกิจ
หรือรายได้ต่อไป  
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จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงดารานักแสดง นายแบบหรือนางแบบเท่านั้น ที่ให้
ความส าคัญในเรื่องของการสร้างร่างกายให้เป็นไปตามที่เจ้าของร่างกายต้องการ ตามที่งานศึกษาเรื่อง 
“The Body Project: กระบวนกำรสร้ำงร่ำงกำยด้วยกีฬำมวยไทย กรณีศึกษำ Cardio Boxing 
Gym Ratchaburi”  โดย สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ ได้กล่าวถึง คนในยุคสังคมบริโภคนิยม ที่ให้ความส าคัญ
ต่อร่างกาย โดยเห็นว่าร่างกายเปรียบเสมือนโครงการที่ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ เช่น ในปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่
แข็งแรง ท าให้ต้องหาวิธีที่จะพัฒนาร่างกายตนเองให้มีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง และรูปร่างที่ดี โดย
วิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ การออกก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย อย่างไรก็ตามการออก
ก าลังกายด้วยกีฬามวยไทย เป็นการออกก าลังกายที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมจะเป็น
คนที่มีเงินและเวลาว่าง รวมถึงบ่งบอกรสนิยมจากการเลือกวิธีการดูแลร่างกาย นอกจากนี้การออกก าลัง
กายด้วยกีฬามวยไทยยังสามารถน าไปสู่การสร้างและสั่งสมทุนต่างๆ ให้กับเจ้าของร่างกาย อาทิเช่นการ
เรียนรู้และฝึกฝนทางร่างกาย ท าให้เกิดความรู้ ทักษะ และความช านาญด้านกีฬามวยไทยซึ่งเอ้ือต่อการ
เกิดทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงการน าไปสู่ทุนทางสัญลักษณ์ จากการได้รับค าชมหรือการยอมรับจากคน
รอบข้าง และยังน าไปสู่ทุนทางสังคม จากการสร้างเครือข่ายเพ่ือนที่อาจน าไปสู่ผลประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ
ร่วมกันตลอดจนการต่อยอดไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ต่อไป 

ร่างกายนอกจากจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ทางสังคม ร่างกายยังสามารถน าไปสู่ความแตกต่างระหว่างชนชั้น เช่น งานศึกษาเรื่อง “ควำมหมำยและ
กำรสร้ำงร่ำงกำยในกำรเรียนบัลเล่ต์ในสังคมไทย” โดยจริยา ทรัพย์ชาตอนันต์ (2548) ได้กล่าวถึง 
ภาพลักษณ์ของบัลเล่ต์ในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นสูงมาโดยตลอดตั้งแต่การเข้ามาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีการน ามาบัลเล่ต์มาประยุกต์เข้ากับการแสดง
ละครและร าไทย จนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เริ่มมีนักบัลเล่ต์
ชาวตะวันตกอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องบัลเล่ต์แก่ชนชั้นสูงเท่านั้น 
เนื่องจากการเรียนบัลเล่ต์มีค่าใช้จ่ายที่สูง รวมถึงมีลักษณะบางอย่างขัดกับประเพณีไทย ดังนั้นครอบครัว
ของผู้เรียนจึงเป็นกลุ่มคนที่พร้อมจะรับวัฒนธรรมตะวันตกหรือเคยเดินทางไปประเทศตะวันตก หรือที่   
บูร์ดิเยอเรียกว่า การมีทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของบัลเล่ต์จะ
เกี่ยวข้องกับชนชั้นสูงมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคนชนชั้นกลางหรือคนที่มีฐานะไม่สูงมากมี
โอกาสเข้าเรียนบัลเล่ต์ได้ โดยคนชนชั้นกลางจะมีทัศนคติต่อการเรียนบัลเล่ต์ว่าเป็นการสร้างร่างกายให้ดูดี 
เช่น สง่างาม อ่อนหวาน การสร้างร่างกายในลักษณะนี้ท าให้เห็นว่าร่างกายมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
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และสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจในรูปแบบของรายได้ เช่น การเป็นครูบัลเล่ต์ นักเต้น นัก
ออกแบบท่าเต้น เป็นต้น  

จากงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการร่างกายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในมิติทาง
วัฒนธรรม ร่างกายคือสิ่งที่สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามที่เจ้าของร่างกายต้องการ ซึ่ง
เหตุผลของการจัดการร่างกายก็จะมีความแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงให้ร่างกายเข้าสู่
ความผอม เนื่องมาจากเป็นรูปร่างที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานความงามของสังคม หรือแม้แต่ความ
เชื่อที่ว่าหากมีรูปร่างที่ดีจะน ามาซึ่งโอกาสในการท างานมากขึ้น เช่น งานบริการที่ต้องให้ความส าคัญกับ
ร่างกาย โดยร่างกายจะอยู่ในรูปของทุนทางกายภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคมได้ เป็นต้น 

กำรแบ่งงำนระหว่ำงเพศ 
การแบ่งงานระหว่างเพศระหว่างหญิงชาย ได้น าไปสู่ความเข้าใจที่ว่างานบางประเภทถือเป็น

งานที่เหมาะส าหรับเพศใดเพศหนึ่งมากกว่า เช่นงานศึกษาเรื่อง ภำพลักษณ์ตัวตนของ “พยำบำล” ใน
โรงพยำบำลของรัฐ (อารายา อินทรวรานนท์, 2547) ได้กล่าวถึงทัศนะของคนส่วนใหญ่ที่มองว่างาน
พยาบาลคืองานของผู้หญิง เนื่องมาจากบทบาทในบ้านของผู้หญิง ที่มีหน้าที่ดูแลบุคคลในครอบครัวตั้งแต่
เกิดจนวาระสุดท้าย ผู้หญิงจะมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรเพ่ือให้บุตรสามารถด ารงอยู่ใน
สังคมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม การดูแลบ้านเรือน รวมถึงการดูแลสมาชิกในครอบครัวทั้งในชีวิตปกติและ
ไม่สบายซึ่งผู้หญิงจะท าหน้าที่ดูแลสมาชิกที่เจ็บป่วย โดยที่สังคมมีบทบาทส าคัญในการขัดเกลาและส่งต่อ
การเลือกอาชีพ เช่น ผู้หญิงควรประกอบอาชีพพยาบาล ที่มีภาพลักษณ์แสดงถึงความอ่อนน้อม ใจดี มี
ความอดทนสูง เสียสละ ใจเย็น มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นห่วงแบบแม่ ยิ่งไปกว่านั้นจะเห็นได้ว่า
งานของพยาบาลจะมีลักษณะคล้ายกับงานของผู้หญิง หรือคล้ายกับแม่บ้านของครอบครัว โดยผู้หญิงจะ
ได้รับการขัดเกลามาตั้งแต่เด็กโดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้การแสดงบทบาททางเพศอย่างเหมาะสมกับบริบท
ของสังคมวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น การท างานบ้าน ไม่ว่าจะเป็น การท าความสะอาดบ้าน ล้างจาน ซักผ้า 
หุงข้าว เป็นต้น ดังนั้นพยาบาลกับความเป็นผู้หญิงจึงเป็นสิ่งที่คู่กันเสมอ โดยจะมีการคาดหวังถึงคุณ
ลักษณ์แบบผู้หญิงที่เชื่อว่าควรจะมีในผู้ที่เป็นพยาบาลคือ มีความละเอียด มีความอ่อนหวาน สุภาพ
อ่อนโยน ใจดี และมีเมตตา ซึ่งทัศนะเหล่านี้มิได้เป็นทัศนคติของผู้คนส่วนใหญ่ที่มองพยาบาลเท่านั้น 
เนื่องจากตัวของพยาบาลเองก็คิดว่าตนเองเหมาะกับการท างานพยาบาลเช่นเดียวกัน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ผู้หญิงได้รับการขัดเกลาในเรื่องความเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กและน าไปสู่การแสดงออกด้านบุคลิกภาพ 
ทัศนคติ รวมถึงบทบาทของผู้หญิง เป็นต้น  
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งานศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่อง ภำพลักษณ์พยำบำลของ
สำธำรณชน (พูนพิลาศ โรจนสุพจน์, 2541) ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของคนที่
อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเชียงใหม่ที่ส่วนใหญ่จะมีทัศนะต่อภาพลักษณ์ของพยาบาลที่เป็นไปในเชิงบวก อาทิ
เช่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้มีการเปรียบเทียบพยาบาลกับดอกไม้จะเปรียบเทียบพยาบาลกับดอกไม้ที่
มีความหมายในเชิงบวกที่แสดงถึง การมีคุณค่าน่านับถือ ความขาวสะอาด และความสวยงามคงทน เช่น 
ดอกมะลิ ดอกบัว กุหลาบ คาเนชั่น ทานตะวัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงภาพลักษณ์ของ
พยาบาลที่มีลักษณะคล้ายกับภาพของนางฟ้าผู้เมตตา มีศีลธรรม เสียสละ อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนใน
ยามไม่สบาย และการท าหน้าที่ของพยาบาลยังได้มีการแสดงออกถึงความเป็นภรรยา และความเป็นแม่ 
รวมถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นแม่บ้าน และจะท างานอยู่ในบ้านเพ่ือดูแลความเรียบร้อย        
ในบริเวณบ้าน รวมถึงเป็นภาพนักวิชาชีพที่มีความรู้เฉลียวฉลาด ซึ่งภาพลักษณ์ในเชิงบวกของพยาบาลจะ
น าไปสู่การได้รับการไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ ท าให้พยาบาลเหล่านี้รู้สึกมีคุณค่า และมีความภาคภูมิใจต่อ
อาชีพของตนเอง นอกจากนี้พยาบาลยังมีภาพที่เป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ ที่สวมชุดขาวและหมวกพยาบาลที่
แสดงออกถึงความอ่อนน้อม ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างจึงมีลักษณะไปใน
เชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยาบาลราวกับนางฟ้า หรือดอกไม้ต่างๆ รวมถึงการการแสดงออก
ในเรื่องบทบาททางเพศของผู้หญิงและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้หญิงจะสัมพันธ์อยู่กับงานบ้าน ทั้งการ
ดูแลบ้านเรือน รวมถึงดูแลสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น  

แม้ในสังคมปัจจุบันผู้หญิงได้มีโอกาสออกมาท างานนอกบ้านมากขึ้น อย่างไรก็ตามงานส่วน
ใหญ่ของผู้หญิงก็ยังคงสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้หญิงที่เป็นไปตามที่สังคมก าหนด ท าให้
ผู้หญิงเห็นว่างานบางประเภทเป็นงานที่เหมาะกับตนเอง เนื่องจากมีคุณสมบัติเรื่องความเป็นหญิงเป็น
ทุนเดิม ตามท่ีงานศึกษาเรื่อง พนักงำนบริกำรลูกค้ำผ่ำนสำยโทรศัพท์ : กับดักอำชีพของผู้หญิง (สุคนธา 
สุขสมล า, 2553) ได้กล่าวว่า การท างานในอาชีพพนักงานบริการลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์ (call center) 
เป็นลักษณะงานบริการ ผู้หญิงจึงเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้ต าแหน่งงานนี้ถูกมองว่าเป็นงานของผู้หญิง รวมถึง
สัมพันธ์กับเรื่องความเป็นหญิง เนื่องจากลักษณะเด่นของการท างานในอาชีพนี้คือการบริการ จึงต้องการ
คนที่มีความอดทนสูง ใจเย็น อบอุ่น และอ่อนหวาน ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมานี้เป็นคุณสมบัติของผู้หญิง 
ดังนั้นผู้หญิงจึงเห็นว่างานในต าแหน่งนี้เหมาะกับตน เนื่องจากลักษณะงานที่ให้บริการมีความใกล้เคียงกับ
ความเป็นเพศของตนเอง ความเข้าใจในเรื่องงานของผู้หญิงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมาอย่างยาวนาน ดูได้
จากสภาพสังคมเกษตรกรรมในอดีต ได้พัฒนาผู้หญิงให้มีทักษะในเรื่องที่ละเอียดอ่อนกับกิจกรรมต่างๆ 
ภายในบ้าน อาทิเช่น การดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบ้าน และการปรนนิบัติสามีที่ออกไปท างาน
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นอกบ้าน การก าหนดหน้าที่ของผู้หญิงในเรื่องงานบ้านและการบริการได้สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น จนเกิดเป็น
ค่านิยมพ้ืนฐานของการวางกรอบเรื่องสิทธิและหน้าที่ที่พึงกระท าของคนในสังคม น ามาสู่การแบ่งงาน
ระหว่างเพศของผู้หญิงและผู้ชาย และท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างงานเกิดขึ้น ความเข้าใจเรื่องการ
แบ่งงานในลักษณะนี้ ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยหรือสังคมจะ
เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงไร การวางกรอบและจ ากัดสิทธิหน้าที่ของผู้หญิงก็ไม่แตกต่างไปจากเดิมเท่าท่ีควร 
หรือแม้ในปัจจุบันที่ผู้หญิงมีโอกาสท างานนอกบ้านมากขึ้น อย่างไรก็ตามงานที่ผู้หญิงท ามักจะเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับกรอบคิดเรื่องหน้าที่และงานที่ผู้หญิงพึงปฏิบัติ ท าให้ผู้หญิงในสังคมไทยไม่สามารถหลีกหนี
มายาคติภาพลักษณ์ตัวแทน ที่ส่งผลโดยตรงต่อการจ ากัดหน้าที่การงานในธุรกิจนั้นๆ ดังนั้นอาชีพพนักงาน
บริการลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์ จึงเป็นงานที่ผูกติดกับมายาคติว่าเป็นงานบริการที่เหมาะส าหรับผู้หญิง  

การแบ่งงานตามเพศของผู้หญิงและผู้ชาย รวมถึงการก าหนดพ้ืนที่บ้านให้เป็นของผู้หญิง 
ส่วนพ้ืนที่นอกบ้านเป็นของผู้ชาย ท าให้ทั้งสองมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน โดยที่ในปัจจุบัน
ผู้หญิงได้มีโอกาสออกมาท างานนอกบ้าน อย่างไรก็ตามผู้หญิงยังคงต้องรับผิดชอบงานในบ้านเช่นเดิม 
รวมถึงงานนอกบ้านที่ผู้หญิงท าก็เป็นผลมาจากการแบ่งงานระหว่างเพศ ตามที่งานศึกษาเรื่อง อำหำร : 
ควำมเข้ำใจในเพศสภำพ ชนชั้น และอ ำนำจ (อุรุษยา ผู้พัฒน์, 2547) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้หญิงกับอาหารว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น เพราะหน้าที่ในเรื่องของงานครัวถูกจัดให้เป็นหน้าที่
ของผู้หญิง และงานครัวก็ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานบ้าน ซึ่งเป็นงานที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบ ดังนั้น
ผู้หญิงจึงถูกจัดให้อยู่ในฐานะของผู้ให้บริการในบ้าน ทั้งทางด้านการให้บริการอาหาร การปรนนิบัติสามี 
และการให้ความสุขทางเพศ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับอาหารเกิดจากการประกอบสร้างทางสังคม 
อาทิเช่น สุภาษิตที่กล่าวว่า “เสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนตาย” ซึ่งเป็นสุภาษิตที่ดูเหมือนว่าผู้หญิงในสังคม
ส่วนใหญ่ ล้วนถูกมอบหมายให้ท าอาหาร การมอบหมายเรื่องงานบ้านให้กับผู้หญิงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
สืบต่อกันมา แม้ว่าสภาพสังคมปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามความเข้าใจว่าการท าอาหาร
กับผู้หญิงเป็นของคู่กันก็ยังคงปรากฏอยู่ ผู้หญิงยังคงถูกคาดหวังจากสังคมให้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน
ในบ้าน แม้ว่าผู้หญิงในปัจจุบันได้มีบทบาททางเศรษฐกิจในการท างานนอกบ้านมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ผู้หญิงเหล่านี้ก็ยังคงต้องรับผิดชอบงานในบ้านเช่นเดิม ดังนั้นงานที่ผู้หญิงท าจึงเป็นงานที่สังคมคาดหวังว่า
ผู้หญิงควรกระท า เนื่องจากธรรมชาติที่เป็นแม่ หรือเป็นหน้าที่ของเมีย บทบาทของผู้หญิงจึงจ ากัดอยู่ใน
พ้ืนที่ของครอบครัว มีอาณาเขตอยู่ที่บ้าน หรือภายในครัวเรือน ส่วนผู้ชายจะมีบทบาทอยู่นอกบ้าน จึงมี
อิสระที่จะท ากิจกรรมที่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน สิ่งของ รวมทั้งเสริมฐานะทางสังคมและการเมืองของตน
ได้ ดังนั้นงานของผู้หญิงจึงมีคุณค่าน้อยกว่างานของผู้ชาย  
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จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าแม้ผู้หญิง จะมีโอกาสออกมาท างานนอกบ้านมากขึ้น อย่างไรก็
ตามผู้หญิงก็ยังคงต้องรับผิดชอบในเรื่องงานบ้าน โดยเฉพาะการท าอาหารอีกด้วย นอกจากนี้ งานที่ผู้หญิง
ท านอกบ้านก็ยังคงมีลักษณะสัมพันธ์กับงานในบ้านคือการประกอบอาชีพท าอาหารหรือเป็นแม่ครัว ดังนั้น
การท าอาหารจึงถูกมองว่าเป็นงานของผู้หญิง   

งานศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนี้สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่อง บทบำทของผู้หญิงต่อกำรด ำรง
อยู่ของร้ำนช ำ (โชห่วย) กรณีศึกษำ ร้ำนสกุลไชย และร้ำนเครือข่ำย (วาสนา ปิยะสกุลชัย, 2548) ที่
ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาททางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามพ้ืนที่เศรษฐกิจของผู้หญิงยังคงเป็นพ้ืนที่บ้าน กล่าวคือ 
การที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของร้านช า ท าให้สามารถแสดงบทบาททางเศรษฐกิจในร้านช าและบทบาทใน
ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากร้านช าอยู่ในพ้ืนที่ของผู้หญิง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบดูแลใน
เรื่องงานบ้าน ดังนั้นผู้หญิงจึงสามารถแสดงบทบาททั้งสองออกมาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการที่ผู้หญิง
เปิดร้านขายของช าในบริเวณบ้าน สะท้อนให้เห็นว่างานของผู้หญิงก็ยังคงสัมพันธ์อยู่กับบ้าน เนื่องจากร้าน
ช าเป็นร้านที่ท าได้ภายในพ้ืนที่บ้าน เป็นร้านเล็กๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมาใช้จ่ายใน
ครอบครัวได้อีกด้วย อีกท้ังผู้หญิงยังสามารถดูแลลูก ครอบครัวได้ตลอดเวลา เช่น หลังจากการท างานบ้าน
แล้วมาขายของเล็กๆ น้อยๆ หรือท างานบ้าน ไปพร้อมๆ กับการดูแลกิจการในร้านช าได้ บทบาทหน้าที่
ของผู้หญิงดังกล่าวจะวนเวียนอยู่ภายในบ้านที่ประกอบอาชีพร้านช าร่วมกัน ดังนั้นจากกรณีศึกษาแสดงให้
เห็นว่า งานบ้านและงานนอกบ้าน (เปิดร้านขายของช า) มีเรื่องพ้ืนที่และเวลาทับซ้อนกันอยู่ เนื่องจาก
กิจกรรมภายในบ้านและภายในร้านช า จะเป็นกิจวัตรประจ าตั้งแต่การตื่นเช้ามาดูแลอาหารการกิน ดูแล
คนในบ้าน เปิดร้านขายของ และท ากิจกรรมควบคู่กับการดูแลตนเอง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นกิจกรรม
ที่ท ารายได้เพ่ิมก็ยังคงวนเวียนอยู่ภายในบ้านหรือร้านช าจนกระท่ังปิดร้าน อย่างไรก็ตามแม้ว่าการขายของ
ช าจะมีความจ าเป็น แต่ผู้หญิงเหล่านี้ก็เลือกที่จะสละเวลาการขายของช าไปท างานบ้านก่อน อาทิเช่นการ
เตรียมอาหารให้ลูกและสามีก่อนที่ทั้งสองจะกลับบ้าน ซึ่งผู้หญิงก็เห็นว่าการเปิดร้านขายของช าที่บ้านนั้น
สามารถแสดงบทบาททางเศรษฐกิจและบทบาทของผู้หญิงที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบงานในบ้านได้ในเวลา
เดียวกัน 

การแบ่งงานระหว่างเพศน าไปสู่การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องงานบ้านให้เป็นหน้าที่
ของผู้หญิง และสามีจะเกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจและสังคมภายนอกบ้าน อย่างไรก็ตามสามีก็ยังคงได้มี
ส่วนร่วมในการท างานบ้านด้วยเช่นเดียวกัน แต่จะท าน้อยกว่าภรรยา ตามที่งานศึกษาเรื่อง กำรท ำงำน
บ้ำนของสำมีในจังหวัดอุบลรำชธำนี (นพพร ช่วงชิง, 2545) ได้ศึกษาถึงการท างานบ้านของสามี และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานบ้านของสามี โดยข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์ผู้ชายไทยที่สมรสและอาศัย 
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อยู่ในบ้านเดียวกับภรรยาในจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 570 ตัวอย่าง พบว่าสามี
ท างานบ้านน้อยกว่าร้อยละ 50 และ 1 ใน 4 ของสามีที่เป็นตัวอย่างไม่ท างานบ้านใดๆ เลย โดยงานบ้านที่
สามีท ามากที่สุดคือ การซ่อมแซมบ้านเรือน รองลงมาคือการซ่อมแซมเครื่องเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ และ
การท าความสะอาดบริเวณนอกบ้าน โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท างานบ้านของสามีคือ จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน ความแตกต่างด้านรายได้ของสามีกับภรรยา เขตที่อยู่อาศัย ประสบการณ์เรื่องการท างาน
บ้านของสามีในอดีต ความแตกต่างด้านเวลาที่ท างานนอกบ้านของสามีกับภรรยา และอาชีพของสามี ซึ่ง
งานบ้านที่ถือว่าเป็นงานของผู้หญิง สามีจะไม่ได้ท าเท่าไรนัก เช่น การซ่อมแซมเสื้อผ้า การซักผ้า และการ
รีดผ้า เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแม้สามีจะมีการท างานบ้านร่วมกับภรรยา อย่างไรก็ตามงานบ้านที่สามีท าจะ
เป็นงานบ้านที่ต้องใช้แรงหรือก าลังเป็นส่วนใหญ่ เช่น การซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ ภายในบ้าน ส่วนงานบ้าน
อ่ืนๆ จะเป็นหน้าที่ที่ผู้หญิงหรือภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการท าความสะอาดบ้าน    
ซักผ้า รีดผ้า หรืองานเย็บปักต่างๆ ดังนั้นผู้หญิงจึงเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานภายในบ้านมากกว่าผู้ชาย และ
ยังคงเปน็ที่เข้าใจว่างานบ้านคืองานของผู้หญิงมากกว่าเป็นงานของผู้ชาย 

งานศึกษาท่ีได้กล่าวมานี้ได้สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่อง กำรแบ่งรับงำนบ้ำนของสำมี (เดือน
เพ็ญ วอนเพียร, 2531) ได้ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมการแบ่งรับงานบ้านภายในครอบครัวของสามีโดยมี
กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าสามีส่วนใหญ่
มีความรับผิดชอบในเรื่องการท างานบ้านในระดับกลาง รองลงคือระดับต่ า และระดับสูงตามล าดับ โดยที่
ในสังคมไทยจะมีการถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึก รวมถึงการได้รับการถ่ายทอดอย่าง
ต่อเนื่องจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม และค่านิยมของสังคมไทยที่ได้ปลูกฝังความเชื่อเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในเรื่องการแบ่งงานระหว่างเพศท่ีผู้หญิงจะต้องท างานบ้าน หรือ
งานที่เก่ียวข้องกับบริเวณบ้าน ไม่ว่าจะเป็น การดูแลรักษาความสะอาดของบ้าน การท าอาหาร รวมถึงการ
เลี้ยงดูบุตรอีกด้วย ดังนั้นหน้าที่ของผู้หญิงคือการอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ท าให้ชีวิตของผู้หญิงจะสัมพันธ์
กับบ้านและงานในบ้าน  ซึ่งสังคมจะเข้าใจว่างานเหล่านี้คืองานที่ผู้หญิงจะต้องรับผิดชอบ ในขณะที่ผู้ชาย
จะออกไปท างานนอกบ้าน และผู้ชายจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวซึ่งถือว่ามีบทบาท
ส าคัญอย่างมาก ดังนั้นผู้ชายจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าครอบครัว เนื่องจากสังคมเห็นว่างานที่
ผู้ชายรับผิดชอบเป็นงานที่ส าคัญมากกว่างานที่ผู้หญิงท า อีกนัยหนึ่งคืองานนอกบ้านมีความส าคัญกว่างาน
ในบ้าน นอกจากการเปรียบเทียบงานบ้านที่มีลักษณะมีส าคัญน้อยกว่างานนอกบ้านของผู้ชายแล้ว ยังเห็น
ต่อไปอีกว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแข่งขันกับผู้ชาย หากผู้ชายคนใดละเมิดค่านิยมทางสังคมเดิมแล้วไป
ท างานที่ถือว่าเป็นงานของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็น การท าอาหาร การเลี้ยงดูลูก การท าความสะอาดบ้าน 
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รวมถึงการซักเสื้อผ้า ก็จะถูกมองว่าเป็นการกระท าที่เสื่อมเกียรติของความเป็นชาย น าไปสู่การเหยียด
หยามเกียรติว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับบทบาทของตน ด้วยเหตุนี้ผู้ชายจึงเลือกที่จะปฏิเสธการ
ท างานบ้าน และท าให้เข้าใจว่างานบ้านคืองานของผู้หญิง  

ความเข้าใจเช่นนี้จึงน าไปสู่การผลิตซ้ าความคิดเรื่องการแบ่งงานทางเพศระหว่างหญิงและ
ชายเช่นเดียวกับงานศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดแบบแผนกำรแบ่งงำนบ้ำนของสำมี:
กรณีศึกษำเขตเมืองนครรำชสีมำ ขอนแก่น และกรุงเทพมหำนคร (ปนัสย รัฐกิจวิจารณ ณ นคร, 2542) 
ได้ศึกษาการแบ่งรับงานบ้านของสามี และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดแบบแผนการแบ่งรับงานบ้าน
ของสามี โดยใช้เรื่องการขัดเกลาทางสังคมในเรื่องงานบ้านของสามีและภรรยา รวมถึงบทบาทางเพศของ
ผู้หญิงและผู้ชายมาใช้เพ่ือศึกษา โดยมีกรณีศึกษาคือ กลุ่มข้าราชการ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัท 
พ่อค้าและประชาชนทั่วไปในเขตเมืองนครราชสีมา ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร จ านวน 401 คนที่เป็น
สามีหรือภรรยาที่สมรสและอาศัยอยู่ด้วยกันรวมถึงทั้งสองต้องมีการท างานนอกบ้านด้วยจากผลการศึกษา
พบว่า สามีจะแบ่งรับงานบ้านน้อยกว่าภรรยา ทั้งในเรื่องของการเงิน งานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร งานที่
เกี่ยวกับการท าอาหาร การท าความสะอาด งานบ้านที่ผู้หญิงท านั้นเป็นงานที่ถูกจัดอยู่ในหมวดที่เป็นงาน
บ้านของผู้หญิง ส าหรับงานบ้านของผู้ชายจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม โดยที่สามีจะท างานบ้าน
น้อยกว่าผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นเรื่องการท างานบ้านได้สะท้อนให้เห็น ความคิดในเรื่องพ้ืนที่ที่
แตกต่างกันของแต่ละเพศตามที่สังคมก าหนด เช่น พ้ืนที่ของผู้หญิงคือพ้ืนที่ส่วนตัวที่มีหน้าที่ในการ
รับผิดชอบพื้นที่ในบ้านทั้งหมด ทั้งการดูแลท าความสะอาดบ้าน การท าอาหาร รวมถึงการดูแลสามีและลูก 
ความคดิเรื่องพ้ืนที่และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้หญิงเป็นผลมาจากเรื่องบทบาททางเพศ แบบประเพณี
นิยมที่เข้าใจว่า งานบ้านเป็นงานของผู้หญิง ส่วนงานนอกบ้านเป็นงานของผู้ชาย รวมถึงมายาคติเรื่องการ
เป็นผู้หญิงที่ดี ความเป็นแม่ที่ดี ที่จะต้องรับผิดชอบงานในบ้าน เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงทุกคน 
มายาคติเหล่านี้ได้ถูกผลิตซ้ าโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยผ่านสถาบันต่างๆ เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสื่อสารมวลชนต่างๆ เป็นต้น  

จากงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งงานระหว่างเพศแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงและผู้ชายมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานที่แตกต่างกัน โดยผู้หญิงจะรับผิดชอบท างานบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
เตรียมอาหาร การดูแลรักษาท าความสะอาดบ้าน รวมถึงการเลี้ยงดูบุตร งานต่างๆ ที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบ
ท าให้ผู้หญิงสัมพันธ์อยู่กับบ้าน ขณะที่ผู้ชายจะออกไปท างานนอกบ้าน การแบ่งงานในลักษณะนี้เป็นผลมา
จากสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนด และได้น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องความเหมาะสมของงานที่ แต่ละ
เพศควรท า อาทิเช่น ผู้หญิงควรประกอบอาชีพพยาบาล พนักงานบริการลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์           
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ประกอบอาชีพแม่ครัว รวมถึงเปิดร้านขายของช าที่บ้าน ซึ่งอาชีพเหล่านี้เป็นงานที่สังคมให้ความส าคัญ              
ว่าเป็นงานของผู้หญิง จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการแบ่งงานระหว่างเพศที่กล่าวมานี้  ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจมากขึ้นในประเด็นเรื่องการแบ่งงานของผู้หญิงและผู้ชาย รวมถึงผลของการแบ่งงานระหว่าง
เพศที่น ามาสู่การท างานของผู้หญิงในปัจจุบัน เช่น อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบคล้ายคลึงกับการท างานบ้านตามการแบ่งงานระหว่างเพศของผู้หญิง ท าให้อาชีพนี้เป็นที่เข้าใจ
ของคนส่วนใหญ่ว่าเป็นงานของผู้หญิง  
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บทที่ 3 

  ประวัติและพัฒนำกำรทำงอำชีพพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมพัฒนาการทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยเริ่มต้น
จากประวัติและพัฒนาการทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประวัติและพัฒนาการทางอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในประเทศไทย ความนิยมในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ
สุดท้ายคือคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการทางอาชีพตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน รวมถึงความนิยมในการประกอบอาชีพ และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน เพ่ือน ามาสู่ความเข้าใจในเรื่อง ชีวิตการท างานและการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับ
หญิงบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส) รวมถึงท าให้เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประวัติและพัฒนำกำรทำงอำชีพพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน  

ในยุคแรกเริ่ม ผู้ที่ท างานในอุตสาหกรรมการบินจะมีเฉพาะเพศชาย ประกอบด้วย นักบิน 

และผู้ช่วยนักบิน มีหน้าที่ดูแลการขนส่งสินค้าทางอากาศ และไม่ได้ให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ที่เดินทาง

ไปพร้อมกับเที่ยวบินที่นั่งในส่วนของช่องขนถ่ายสินค้า จนกระทั่งมีนาคมในปี 2455 ได้มีการว่าจ้าง 

Heinrich Kubis ซึ่งเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้ขึ้นไปท าหน้าที่ดูแลผู้โดยสารบนเครื่องบิน ประจ าอยู่ที่เครื่อง

แอร์บอลลูน (AIRSHIP) ของสายการบิน DELAG (Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft) หรือ 

German Airship Transportation Corporation Ltd. ในช่วงแรกของการท างาน Kubis ท าหน้าที่ดูแล

ผู้โดยสารเพียงคนเดียว แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีได้มีการว่าจ้างสจ๊วต (steward) มากขึ้น โดยมีมากถึง 10-15 

คนต่อการดูแลผู้โดยสาร 72 คน จากนั้นต่อมาประมาณปี 2463 สายการบิน Imperial Airways ซึ่งเป็น

สายการบินแรกๆ ของประเทศอังกฤษได้ท าการว่าจ้าง พนักงานห้องเครื่อง (cabin boys) หรือสจ๊วต ท า

หน้าที่ดูแลผู้โดยสาร ต่อมาได้มีการพัฒนาเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น 
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สายการบินต่างๆ จึงได้มีต าแหน่งพนักงานที่ท างานบนเครื่องบิน โดยมีชื่อเรียกต าแหน่งงานนี้แตกต่างกัน

ไป เช่น “พนักงานขนส่ งทางอากาศ” (aerial couriers) “ผู้ปฏิบัติ งานบนเครื่ องบิน” ( flight 

companions) “ผู้ให้บริการบนเครื่องบิน” (airplane attendants) และ “สจ๊วต” รวมถึง “พนักงาน

ห้องเครื่อง” จากนั้นในปี 2469 สายการบิน Stout Airlines ซึ่งเป็นสายการบินแรกของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่ว่าจ้างพนักงานท างานบนเครื่องบิน โดยท างานบนเครื่องบิน 3 เครื่องยนต์ของบริษัทฟอร์ด 

ระหว่างเส้นทาง Detroit กับ Grand Rapids ต่อมา สายการบิน Stout Airlines ได้รวมกิจการกลายเป็น

บริษัทในเครือของ United Airlines ในที่ สุ ด (www.airships.net, 2010.: ออนไลน์ ; www.flight-

attendant-careers.com, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

ในช่วงเริ่มต้นของการมีต าแหน่งพนักงานท างานบนเครื่องบิน สจ๊วตคือผู้ที่ท าหน้าที่ดูแล
ผู้โดยสารตลอดการเดินทางบนเครื่องบิน สจ๊วตจะมีหน้าที่ขนถ่ายกระเป๋า ตรวจตั๋วผู้โดยสาร และ
ให้บริการในเที่ยวบิน เช่น การแจกหมากฝรั่งให้แก่ผู้โดยสารเคี้ยวเพ่ือลดความกดดันในช่องหู ก าร
ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น แม้ว่าในช่วงเวลานี้ผู้ท างานบนเครื่องบินจะมีเพียงผู้ชาย 
อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2472 สายการบิน Pan American ได้ให้สจ๊วตฝึกอบรมในเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และความสามารถในการเอาตัวรอดในทะเลก่อนที่จะเริ่มการท างานบนเครื่องบิน ต่อมาได้ท าให้
สายการบินต่างๆ ในขณะนั้นเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมการบินมากขึ้น ท าให้ผู้หญิงได้มี
การเข้าร่วมในอุตสาหกรรมการบิน แม้ในช่วงแรกต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (flight 
attendant) ยังคงเป็นงานที่มีลักษณะคลุมเครือไม่อาจแบ่งหน้าที่ได้อย่างชัดเจน จนกระทั่งในปี 2473 ได้
มีการคัดเลือกพยาบาลเพ่ือท าหน้าที่ดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ทั้งการดูแล
เรื่องความปลอดภัย การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ท างาน
ในต าแหน่งนี้ว่าต้องเป็นผู้หญิงโสดและมีน้ าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 52 กิโลกรัม ท าให้ต่อมาได้มีการ
ว่าจ้างเอแลน เชอร์ (Ellen Church) อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นพยาบาลได้เข้าร่วมงานในอุตสาหกรรมการบิน 
โดยสตีฟ สติมสัน (Steve Stimpson) ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทโบอ้ิง (Boeing Air Transport) ได้เสนอ
ความคิดเห็นว่าระหว่างการเดินทางควรมีพยาบาลท าหน้าที่ดูแลผู้โดยสารรวมถึงให้บริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ความเห็นนี้ได้รับความเห็นชอบจาก William A. Patterson ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยประธาน
บริษัทของ Boeing Air Transport ท าให้ต่อมาได้มีการว่าจ้างในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
โดยเฉพาะ โดยแรกเริ่มมีการจ้างพยาบาลทั้งหมด 8 คน และเซ็นสัญญาว่าจ้างทั้งหมด 3 เดือน  
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จึงนับว่า Ellen Church คือพนักงานหญิงคนแรกของโลกที่ท างานในต าแหน่งพนักงานให้บริการบน
เครื่องบิน โดยหน้าที่ความรับผิดชอบในตอนนั้นคือ การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร 
การระวังผู้โดยสารเปิดประตูผิดบานเพราะบางครั้งอาจเข้าใจว่าประตูทางออกของเครื่องบินคือประตู
ห้องน้ า การท าความสะอาดภายในเครื่องบิน รวมถึงที่นั่งผู้โดยสาร และช่วยขนถ่ายกระเป๋าของผู้โดยสาร
ขึ้นเครื่อง ช่วยนักบินเติมน้ ามันรวมถึงช่วยนักบินในการน าเครื่องบินไปจอด ณ โรงเก็บเครื่องบิน ในช่วง
เริ่มต้นพยาบาล ที่ท าหน้าที่ดูแลผู้โดยสารระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินได้ถูกรู้จักในนาม Stewardess 
หรือบางสายการบินอาจใช้ค าเรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินว่า Steward-Stewardess, Cabin 
Crew, Flight attendant (นาตาชา, 2549: 34-36; ศุภมาส เพชรพรหม, 2550)  

การเกิดขึ้นของอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นที่นิยมมากในสมัยนั้น ท าให้สายการ
บินต่างๆ เริ่มมีการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมากขึ้น โดยเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญส าหรับ
อุตสาหกรรมการบิน อย่างไรก็ตามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นช่วงที่พยาบาลจะต้องเข้าไปอยู่ที่ค่าย
เพ่ือดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ท าให้ในช่วงนี้มีพยาบาลที่เข้ามาประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินน้อยลง ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคุณสมบัติการรับสมัคร จนกระทั่งเวลา
ผ่านมาในช่วงปี 2493 จนถึง 2503 การเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ดี โดยมีการก าหนดเรื่องคุณสมบัติว่าห้ามแต่งงานเช่นเดิม หากพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินคนใดแต่งงาน ก็จะต้องลาออกจากการท าอาชีพนี้ รวมถึงมีการให้ความส าคัญในเรื่องของ
น้ าหนักและรูปร่างภายนอกของพนักงานฯ นอกจากนี้สายการบินส่วนใหญ่ต้องการให้พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินสวมใส่ชุดทีพ่อดีตัว และมีการสวมหมวก ใส่รองเท้าส้นสูง พร้อมกับใส่ถุงมือ อาชีพนี้เป็นอาชีพที่
มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะในกลุ่มของหญิงสาววัยแรกรุ่น เนื่องจากการแต่งตัวของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินที่มีความสง่า และดูดี ดังนั้นผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จะต้องมีการดูแลตนเองในเรื่องน้ าหนักและส่วนสูงให้มีความสมดุลกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไปของสายการ
บิน รวมถึงการไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าก็เป็นสิ่งที่สายการบินส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและก าหนดเป็นหนึ่งใน
คุณสมบัติของผู้สมัคร เพ่ือที่จะรักษาภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของสายการบิน ดังนั้นไม่ว่าอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีการพัฒนาผ่านช่วงเวลามานานเพียงไร อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงไม่
เปลี่ยนแปลงคือ มาตรฐานของผู้ที่จะเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ต้องมีการให้
ความส าคัญในเรื่องการแต่งกายและการแสดงออกทางบุคลิกภาพ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส าคัญและสายการ
บินต่างๆ ได้คาดหวังให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนแสดงออกมาในทางที่สายการบินต้องการ 
ดังนั้นชุดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคน ไม่พียงแต่ถูกออกแบบให้มีความคงทนและทันสมัย  
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แต่ยังท าให้ผู้โดยสารรู้สึกมั่นใจในตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอีกด้วย (http:// cabincrew. 
careerintravel.co.uk, 2017: ออนไลน์; www.cabincrew.com, 2014: ออนไลน์) 

กล่าวได้ว่า ในช่วงแรกของการว่าจ้างพนักงานในอุตสาหกรรมการบินจะเปิดโอกาสให้กับ
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้ามาท างานใน
อุตสาหกรรมการบินมากข้ึน ได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีศักยภาพในการท างานด้านนี้เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่า
นั้น หากดูในเรื่องของสัดส่วนการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในธุรกิจการบินปัจจุบัน จะเห็น
ว่ามีผู้หญิงท างานด้านบริการมากกว่าผู้ชาย เห็นได้จากการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

 
ประวัติและพัฒนำกำรทำงอำชีพพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินในประเทศไทย 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่คู่กับการบินพาณิชย์ของประเทศไทยมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของ
การบิน โดยวันที่ 3 พฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2473 ได้มีการจัดตั้ง บริษัท เดินอากาศ จ ากัด (Aerial 
Transport of Siam) ซึ่งเป็นสายการบินแรกของประเทศไทย ในช่วงที่เปิดเส้นทางบินได้มีต าแหน่ง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพ่ือให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบิน โดยระหว่างการเดินทาง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะท าหน้าที่ดูแลผู้โดยสารโดยการให้บริการเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม เช่น ชา 
กาแฟ รวมถึงมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยในยุคแรกเริ่มของการประกอบอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในประเทศไทย มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อย่างไรก็ตามมีจ านวนพนักงาน
ต้อนรับฯ ที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเป็นจ านวนมาก ซึ่งในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของสายการบิน
นี้ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นโปสเตอร์โฆษณา แผ่นพับแจ้งก าหนดการบิน หรือรูปถ่ายของสายการบินจะมีภาพของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศหญิงปรากฏอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงภาพโฆษณาต่างๆ ของสายการบินมักจะ
มีรูปภาพของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินที่ก าลังให้บริการแก่ผู้โดยสาร อาทิเช่น การให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม  

ในส่วนของการแต่งกายของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินในยุคเริ่มต้น จะใส่เป็นเสื้อ
แขนยาวเลยศอกลงมาไม่มากนัก พร้อมกับกระโปรงสีเดียวกับเสื้อ โดยแรกเริ่มสีของชุดจะเป็นสีกรมท่า 
รวมถึงมีการใส่ถุงมือสีขาว และใส่หมวกที่มีเครื่องหมายช้างสามเศียร เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินเดินอากาศ นอกจากนี้ยังมีชุดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เน้น
สีสดใสอย่างสีส้ม และมีผ้าพันคอเข้ามาเพ่ิมลูกเล่นของชุด รวมถึงชุดยูนิฟอร์มสีชมพูสดใส ที่มีหมวก และ
ผ้าพันคอ เช่นเดียวกัน เป็นหมวกของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังคงมีสัญลักษณ์ของ บริษัท 
เดินอากาศอยู่ด้วย รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในยุคเริ่มต้นจะต้องแต่งหน้าและท าผมในลักษณะ
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เดียวกัน ซึ่งในสมัยก่อนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีรถจากบริษัทไปรับถึงหน้าบ้านเพ่ือมาที่
สนามบิน จากนั้นเมื่อเสร็จงานก็จะมีรถมาส่งถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกัน (ชิกุวะ, 2550: ออนไลน์) 

ดังนั้นอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเป็นอาชีพที่ดูดี เนื่องจากเครื่องแบบที่สง่างาม 
พร้อมทั้งการแต่งหน้า ท าผมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงภาพของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินที่ปรากฏผ่านโปสเตอร์โฆษณาของสายการบิน ดังนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ยังคงเป็นอาชีพที่มีภาพลักษณ์ที่ดีในทัศนะของคนไทย ดังนั้นจึงน าไปสู่
ความนิยมในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของคนไทยในปัจจุบัน  
 
ควำมนิยมในกำรประกอบอำชีพพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน  

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่เริ่มมีพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินคนแรกของโลก การท างานในต าแหน่งนี้เป็นที่ต้องการของทั้งทางสายการบินที่
ต้องการให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท าหน้าที่เป็นตัวแทนของสายการบินหรือเป็นประชาสัมพันธ์
ให้กับสายการบินได้ รวมถึงผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก็ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพนี้เป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังคงได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในต่างประเทศ
และประเทศไทย  

ในต่างประเทศการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในช่วงทศวรรษ 1950 
จ าเป็นต้องมีหน้าตาที่สวย สูสีมาตรฐานดาราฮอลลีวู้ด (Hollywood) ผู้หญิงหลายคนมีความคิดว่าหาก
ผิดหวังจากเส้นทางการเป็นดาราฮอลลีวู้ด ก็จะเลือกท าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นอกจากนี้
แม้แต่ดาราฮอลลีวู้ดหลายคนก็เลือกประกอบอาชีพนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เช่น นักแสดงหญิงจากละครเรื่อง 
เดอะ ยัง แอนด์ เดอะ เรสต์เลส อย่างเคท ลินเดอร์ ได้ท าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการ
บินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ มานานกว่า 20 ปี คริส แม่ของคิม คาร์เดเชียน ก็ได้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ นอกจากนี้ยังได้มีผู้ชายอีกหลายคนที่ได้แต่งงานกับพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินไม่ว่าจะเป็นจอร์จ เบสต์ , วลาดิเมียร์ ปูติน นายกรัฐมนตรีรัสเซีย จอร์จ ปาปันเดรอู 
นายกรัฐมนตรีกรีซหรือแม้แต่รูเบน สตั๊ดดาร์ด ผู้ชนะรายการอเมริกันไอดอล เป็นต้น แม้เวลาจะผ่าน
เปลี่ยนไป อาชีพนี้ก็ยังคงเป็นที่พึงปรารถนา แต่ละปีมีคนนับพันสมัครเข้าท างานในต าแหน่งนี้ ส าหรับ
อาชีพนี้เมื่อมองย้อนกลับไปคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นงานที่มีลักษณะงานชั่วคราว คนลาออกเป็นจ านวนมาก
และผู้ที่ประกอบอาชีพนี้มีแนวโน้มในการเปลี่ยนงานสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาชีพนี้กลับได้รับความสนใจ
มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือด กล่าวคือ 96 เปอร์เซ็นต์ของผู้สมัครท างานในต าแหน่งนี้
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มิได้รับการตอบรับให้มีสิทธิสัมภาษณ์ในรอบที่สองของการคัดเลือก หรือมีเพียงสี่เปอร์เซ็นต์จากผู้สมัคร
เท่านั้นที่มีโอกาสได้เข้ารับการสัมภาษณ์จากรรมการคัดเลือก หรืออย่างเช่นในเดือนธันวาคมปี 2553   
สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ได้รับใบสมัครมากกว่าหนึ่งแสนใบหลังประกาศรับสมัครพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินกว่าพันต าแหน่ง ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีเด่นเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับการว่าจ้าง ซึ่งการเปิดรับ
ของสายการบินนี้ไม่ได้มีการก าหนดวุฒิการศึกษาว่าจ าเป็นต้องจบปริญญาตรี  อย่างไรก็ตามพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามารับการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าท างานในต าแหน่งนี้มีทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพหมอและทนายมาสมัครด้วยเช่นเดียวกัน จากที่
กล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบได้ว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มี
พัฒนาการมาอย่างเรื่อยๆ และที่ส าคัญไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าไรอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็
เป็นอาชีพท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้หญิง (ภัทรา หงส์พร้อมญาติ, 2558: 25-27)  

การประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมิได้เป็นที่นิยมในต่างประเทศเท่านั้น 
เนื่องจากอาชีพนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคนไทย แม้ประเทศไทยจะมิได้มีหลักฐานในเรื่องความ
นิยมในการประกอบอาชีพนี้มากเท่าไร อย่างไรก็ตามสามารถเข้าใจในเรื่องความนิยมทางอาชีพนี้ผ่านการ
น าเสนอผ่านสื่อต่างๆ ที่น าเสนอภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อาทิเช่น ในอดีตผู้คนรับรู้เกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผ่าน
สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับปัจจุบันสามารถรับรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้ผ่านสื่อออนไลน์เป็น
เป็นต้น 

ความนิยมที่ก าลังเพ่ิมมากขึ้นในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในประเทศ

ไทยดูได้จากหลายๆ อย่าง อาทิเช่น จากอัตราการเติบโตของสถาบันเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าท างานใน

ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เปิดสอนอบรมเกี่ยวกับอาชีพนี้โดยตรง ทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษา

ที่มีการเปิดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ที่เปิดสอน

หลักสูตรธุรกิจการบิน ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน หรือมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นต้น หรือแม้แต่สถาบันเอกชน

ต่างๆ ที่เปิดสอน อาทิเช่น สถาบัน SURE PASS สถาบัน Genex สถาบัน S.A.N. Air เป็นต้น รวมถึงสื่อ

ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ www.thaicabincrew.com ที่ให้ความรู้และเป็นเว็บไซด์ที่ได้มีการรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ เช่น สายการบินที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน ซึ่งเว็บไซด์นี้เปรียบเสมือนพ้ืนที่
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แบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการเข้าท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอีกด้วย โดยเว็บไซด์นี้ 

จัดท าโดยอดีตสจ๊วตและเป็นเว็บไซด์ที่มีมานานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท างาน

และประสบการณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงหนังสือที่แนะน าในเรื่องวิธีการ และเทคนิค

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานในต าแหน่งนี้ โดยที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน 

นอกจากหนังสือแล้วยังได้มีนิตยสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือผู้ที่สนใจท างานในต าแหน่งนี้อีกด้วย เช่นนิตยสาร 

Take Off เป็นนิตยสารที่รวบรวมข่าวสารในวงการการบิน เป็นต้น (คทัยวรรณ, 2548) 

รวมถึงยังได้มีการจัดประกวด Miss Air Hostess 2004 เป็นการประกวดเพ่ือค้นหาผู้ที่มี

ความรักในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการเรียน

ที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ มาก่อนและต้องไม่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ใน

ปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดจะได้ถ่ายรูปขึ้นปกนิตยสาร Take Off พร้อมทั้งได้สายสะพานและเงิน

รางวัล ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก แม้จะไม่ได้เป็นการประกวดเพ่ือหาผู้ที่

เหมาะสมเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและได้รับโอกาสให้ท างานในต าแหน่งนี้ก็ตาม 

นอกจากนี้ในปี 2547 ได้มีกิจกรรมการประกวดคัดเลือกเพ่ือหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาท างานใน

ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ (nok air) หรือที่เรียกว่าการประกวด nok 

hunt ซึ่งผู้เข้าประกวดจะได้ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ต่อมาในปี 2556 ได้มีรายการเรียลลิตี้โชว์ (reality 

show) ชื่อว่า จิบฝันบันดาลใจ ที่เกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเกิดขึ้น โดยรายการนี้ท าขึ้น

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพต่างๆ ได้มาทดลองท าจริงๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 

ความสามารถในด้านนั้นๆ เป็นคนคอยควบคุมดูแล และให้ค าแนะน า โดยจะมีทั้งหมด 10 อาชีพ ให้เลือก 

ซ่ึงเป็นอาชีพที่คัดเลือกมาจากอาชีพที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดจากวัยรุ่น และหนึ่งในนั้นคืออาชีพพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน นอกจากนี้ในปี 2557 ได้มีรายการ The Angel นางฟ้าติดปีก ซึ่งเป็นรายการที่ค้นหา

ผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินนกแอร์

มากที่สุด โดยผู้ชนะจะได้เซ็นสัญญาในฐานะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินนกแอร์ ซึ่งการ

ประกวดนี้คล้ายกับการประกวด  nok hunt ของสายการบินนกแอร์ที่ผ่านมา แต่รายการเป็นที่รู้จัก

มากกว่า เนื่องจากได้ออกอากาศทางช่อง 3 โดยการประกวดครั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครผู้หญิงที่ต้องการ

ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากท่ัวประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าประกวดเป็นจ านวนมาก 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นอาชีพที่ได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมาก โดยดูได้จากการเพ่ิมขึ้นของสถาบันเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าท างานในต าแหน่ง

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจการบิน และสื่อต่างๆ 

รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาชีพนี้ยังคงไม่ได้ความนิยมไม่เปลี่ยนแปลง และ

มีแนวโน้มของผู้ที่ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพนี้มากข้ึนอีกด้วย 

 

กำรอบรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรท ำงำนในต ำแหน่งพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน  
หลังจากผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

จ าเป็นต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน เนื้อหาของ
การอบรมจะเป็นหลักสูตรพ้ืนฐานในการท างาน โดยว่าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องเรียนรู้
ทักษะการท างานจากครูฝึก (Trainer) ที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการท างาน รวมถึงกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการท างานของบริษัทที่ก าหนดไว้ โดยรายละเอียดของการอบรมในแต่ละสายการบินจะมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยขั้นตอนและเนื้อหาในการอบรมจะมีดังนี้  

1. กำรอบรมด้ำนวิชำกำร (Technology Training) ที่เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหรือการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน และวิชาการอ่ืนๆ ที่เป็นความรู้ที่จ าเป็นหรือกฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงานขณะอยู่บนเครื่องบินและอยู่ในสถานที่ต่างๆ แม้จะไม่ใช่บนเครื่องบินก็ตาม ด้วยเหตุนี้ท า
ให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่ดี หน้าที่สดใส ยิ้มแย้มด้วยความเป็นมิตรและ
จริงใจ มีความอ่อนโยน นอบน้อมพร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสาร  

2. กำรเสริมทักษะในเชิงปฏิบัติกำร (Skill Training) ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน เพราะการฝึกปฏิบัติในห้องฝึกปฏิบัติงานจริง เป็นการเพ่ิมพูนทักษะในการบริการ
พร้อมทั้งมีการสร้างกรณีตัวอย่างหรือการสวมบทบาทสมมุติให้พนักงานทดลองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

3. กำรฝึกในระหว่ำงกำรท ำงำนจริง (On Job Training) เป็นการฝึกภาคปฏิบัติจริง การ
ฝึกงานในลักษณะนี้จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเผชิญหน้ากับปัญหาในการท างานด้วยตนเอง รวมถึงฝึก
ทักษะการแก้ไขปัญหาและหากมีข้อสงสัยสามารถกลับมาขอค าแนะน าจากครูฝึกได้  

4. กำรฝึกอบรมเสริมต่อเนื่อง (Periodic Training) การฝึกอบรมนี้จะจัดให้ทุกระดับชั้นของ
พนักงานและตามความจ าเป็นในขณะนั้น อาทิเช่น การทบทวนองค์ความรู้ในการด้านการบริการบน
เครื่องบินและการพัฒนาตนเอง 
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กำรฝึกอบรมภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ 
การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทั้งความรู้ในเชิงทฤษฏีและการ
ปฏิบัติที่มีความใกล้เคียงกับการท างานจริงมากที่สุด  

กำรฝึกอบรมภำคทฤษฏี 
เป็นการอบรมด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน และวิชาการอ่ืนๆ ที่เป็น

ความรู้ที่จ าเป็นหรือกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน และการฝึกปฏิบัติยามต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ซึ่งในการฝึกอบรมภาคทฤษฏีจะมีการถ่ายทอดด้านบุคลิกภาพ ทั้งการนั่ง ยืน เดิน การเสิร์ฟ การสนทนา 
การแต่งกาย และกิริยามารยาท โดยการอบรมจะเน้นการสร้างภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูดี จะเป็นการแต่ง
กายที่สุภาพเรียบร้อยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เนื่องจากเป็นสิ่งที่
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อกลุ่มตัวอย่างผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่การฝึกอบรมแล้ว ครูฝึก
จะแจ้งเรื่องระเบียบการให้ทราบถึงลักษณะการแต่งกายตั้งแต่แรกเข้ารับการอบรม โดยก าหนดให้แต่งกาย
สุภาพ รวมถึงทรงผมที่ต้องแต่งให้เข้ารูปทรงหรือรวบมัดให้เรียบร้อย นอกจากนี้ยังต้องมีการแต่งหน้า ทา
เล็บและสวมถุงน่องเสมอ โดยมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ขั้นพ้ืนฐาน คู่มือระเบียบการเหล่านี้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการฝึกเพ่ือให้พนักงานใหม่เกิดความคุ้นเคยและ
ระมัดระวังกับการแต่งกายในชุดเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อย่างเช่น สายการบินไทยจะมี
การตรวจรูปลักษณ์ภายนอกของพนักงานทุกวันก่อนการเข้ารับฝึกอบรม ท าให้สร้างนิสัยความใส่ใจต่อ
รูปลักษณ์และบุคลิกลักษณะทางกายภาพของตนเอง เพ่ือให้คุ้นเคยกับการแต่งหน้า ท าผม ท าเล็บ  

กำรฝึกอบรมภำคปฏิบัติ  
การฝึกภาคปฏิบัติเป็นการฝึกเพ่ือให้พนักงานใหม่ได้มีประสบการณ์กับเครื่องมือและอุปกรณ์

การท างาน เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของการท างาน โดยจะเริ่มจากการฝึกปฏิบัติการกับเครื่องบินจ าลอง 
(Mocking up) ที่เป็นการจ าลองตัวเครื่อง ที่นั่ง ประตู ครัว เพ่ือให้พนักงานได้ฝึกกับแบบจ าลองก่อนการ
ท างานที่มีความใกล้เคียงกับสภาพการท างานจริงมากที่สุด โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้แสดงบทบาท
สมมติรวมถึงมีการจ าลองสถานการณ์บนเครื่อง เพ่ือให้เห็นภาพการท างานจริง การอบรมจะมีครูฝึกคอย
ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ในระหว่างการอบรมจะมีการเน้นในเรื่อง “การให้บริการด้วยใจ” (Service 
Mind) ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญในการท างาน และเน้นย้ าในเรื่องการเอาใจเขามาใส่ใจเรา นอกจากนี้ยังได้มีการ
สังเกตการณ์บนเที่ยวบินจริงที่ เรียกว่า SN flight โดย SN ย่อมาจากค าว่า supernumerary crew 
หมายถึง จ านวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส่วนเกินบนเที่ยวบิน ซึ่งหลังจากผ่านการปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลองจากขั้น Mocking up แล้ว ว่าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้ขึ้นบินสังเกตการณ์
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บนเที่ยวบินคนละ 2 ครั้ง โดย SN flight เป็นการฝึกบินจริงตามเที่ยวบินที่บริษัทก าหนด โดยแต่ละ
เที่ยวบินที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นเที่ยวบินที่มีการบริการอย่างเต็มที่ หรือ Full service เพ่ือให้ผู้
เข้าอบรมได้เห็นการท างานจริงว่ามีข้ันตอนการให้บริการอย่างไร  

ในการเข้ารับการอบรมผู้เรียนจะได้เรียนทั้งในเรื่องการบริการ (Service Training) การดูแล
ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน (Safety Training) และการปฐมพยาบาล (First Aid) การเทรน
ทั้งสามส่วนจะเป็นสิ่งที่ว่าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่ประจ าที่
ประเทศไทยหรือประจ าการต่างประเทศ  

การฝึกอบรมด้านบริการ จะมีการเรียนรู้เรื่องวิธีการปฏิบัติตัวต่อผู้โดยสาร อาทิเช่น  การ
เตรียมอาหารภายในห้องครัวบนเครื่องบิน (Galley) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ
บริการแก่ผู้โดยสาร รวมถึงการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่แต่ละสายการบินจะมีสไตล์ที่แตกต่างกัน
ออกไปโดยขึ้นอยู่กับผู้โดยสาร ซึ่งรถเข็นแต่ละคันก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละไฟล์ทที่บิน ขึ้ นอยู่กับ
จุดหมายปลายทางและเวลาด้วย และระยะเวลาการบิน เช่นไฟลท์ระยะสั้นจะมีอาหารที่แตกต่างจาก
ไฟล์ทระยะยาว โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทราบหมดว่ารถเข็นอาหารทุกคันมีอะไรบ้าง รวมถึงวิธีการ
ท างานและการแบ่งงานกันท าบนเครื่องบิน ในช่วงเวลาของการเทรนจะมีการทบทวนบทเรียน (Revision) 
โดยอาจารย์จะสุ่มถามค าถามเนื้อหาที่เรียนมาแล้วหรือก าลังจะเรียนทีละคนทุกคน ท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวัน  

นอกจากจะให้ความส าคัญในด้านบริการแล้ว ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมใน
เรื่องความปลอดภัย โดยเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องอุปกรณ์ฉุกเฉิน ว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างและมีวิธีการใช้อย่างไร 
เนื่องจากเป็นหน้าที่หลักของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในการตรวจเช็คอุปกรณ์เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้
งานได้ในระหว่างท าการบิน รวมถึงการรู้วิธีการใช้ และข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินที่มีความ
แตกต่างกันไปทั้งประเภทของอุปกรณ์ สถานการณ์ที่ใช้ และวิธีการปฏิบัติต่ออุปกรณ์และผู้โดยสาร
ระหว่างและหลังใช้เสร็จ โดยการอบรมจะเป็นการเน้นการจดจ าและท าความเข้าใจต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้น โดยสถานการณ์ตัวอย่างของการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินคือ สถานการณ์ไฟไหม้ การปฐม
พยาบาลหากผู้โดยสารป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ หรืออาจมีเหตุฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต การ
ช่วยเหลือตัวเองและผู้โดยสารในกรณีที่เครื่องบินอยู่ในสภาวะไม่ปกติ เครื่องบินตก ทุกคนต้องช่วยตัวเอง
จากน้ าขึ้นบนแพยางก่อน เพ่ือสามารถไปช่วยเหลือผู้โดยสารได้ แม้ว่าหลายสายการบินจะไม่มีการทดสอบ
การว่ายน้ า แต่เมื่อถึงเวลาที่ฝึกอบรมความปลอดภัยว่าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องผ่าน
ขั้นตอนเกี่ยวกับน้ าอยู่ดี รวมถึงการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ และเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ          
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เช่น เสื้อชูชีพ เข็มขัดรัดที่นั่งส ารอง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้อง
สามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงปฏิบัติแบบถูกวิธีตามความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม เช่น ใน
ระหว่างการฝึกอบรมทุกคนจะต้องฝึกโดดสไลด์จากที่สูงลงมาอย่างไม่กลัวเกรง แม้ตนเองจะรู้สึกว่ากลัว 
แต่ก็ไม่สามารถท าท่าทางว่ากลัวได้ เนื่องจากจะสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร นอกจากการฝึกที่
ส าคัญทั้งงานบริการและความปลอดภัยแล้ว บางสายการบินอาจมีการฝึกอบรมด้านภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษให้กับว่าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน 
และการเทรนเรื่องสุดท้ายคือ การเรียนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นและท าความรู้จักกับโรคต่างๆ ที่มักเกิดกับ
ผู้โดยสารระหว่างการเดินทางในที่คับแคบ อากาศไม่ถ่ายเท และหนาวเย็นอย่างบนเครื่องบิน รวมถึงต้องรู้
ว่าเมื่อเกิดอาการแบบนี้สามารถใช้ยาแบบใดได้บ้าง และยาใดที่ห้ามใช้ พนักงานทุกคนต้องสามารถปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เมื่อผู้โดยสารหรือเพ่ือนร่วมงานบาดเจ็บตั้งแต่ระดับเล็กๆ น้อยๆ เช่น อาการปวดหัว 
เลือดก าเดาไหล ไปจนถึงน้ าร้อนลวก หัวแตก และการท าคลอดบนเครื่องบิน เป็นต้น รวมถึงรู้จักวิธี
ป้องกันตัวเองไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการรักษาผู้ อ่ืนหรือป้องกันไม่ให้ตนเองได้รับบาดเจ็บขณะที่
ช่วยเหลือผู้อื่น (ชนิกา ค าเจริญ, 2551: 59)  

จะเห็นได้ว่าการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินในปัจจุบันมีความส าคัญอย่างมาก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สังเกตการณ์และทดลองท างาน
บนเครื่องบิน เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดในการท างาน เพราะในการท างานพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินจะต้องให้ความส าคัญทั้งในเรื่องการบริการและความปลอดภัยของผู้โดยสาร    
 
คุณสมบัติของพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน  

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของแต่ละสายการ
บินจะมีการก าหนดคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปในรายละเอียด อย่างไรก็ตามคุณสมบัติที่แต่ละสายการ
บินก าหนดจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องมาจากหน้าที่และการท างานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีดังต่อไปนี้   

การก าหนดในเรื่องเพศท่ีหลายสายการบินจะรับสมัครทั้งเพศหญิงและเพศชาย อย่างไรก็ตาม
บางสายการบินจะมีการก าหนดว่าสามารถสมัครได้เฉพาะเพศหญิงเท่านั้น อย่างเช่น สายการบิน
ตะวันออกกลางที่มารับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ประเทศไทย จะมีการก าหนดในคุณสมบัติ
ของผู้สมัครว่าสามารถสมัครได้เพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้น คุณสมบัติต่อมาคือ การก าหนดสัญชาติ อาทิเช่น 
บางสายการบินของประเทศไทย จะมีการก าหนดว่าผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น  
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ส าหรับคุณสมบัติในเรื่องอายุสายการบินส่วนมากจะมีการก าหนดอายุขั้นต่ าคือ 21 ปี และไม่เกิน 28 ปี 
แต่ส าหรับบางสายการบินที่ไม่มีการก าหนดอายุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้จนถึงอายุ 30 ปีขึ้นไป อย่างเช่น 
สายการบินตะวันออกกลางที่มารับสมัครที่ประเทศไทย จะมีเพียงการก าหนดอายุขั้นต่ าคือ 21 ปีแต่มิได้มี
ข้อก าหนดว่าจะต้องอายุไม่เกินกี่ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน นอกจากนี้ยังมีการ
ก าหนดคุณสมบัติในเรื่องการศึกษา ส่วนมากผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาอย่างน้อยคือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือในบางสายการบินผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาขั้นต่ าคือ ปริญญาตรีโดยไม่มีการก าหนดสาขา คณะ 
หรือผลการเรียนของผู้สมัคร คุณสมบัติต่อมาคือเรื่องของส่วนสูงและน้ าหนักที่นอกจากจะเป็นเรื่องของ
ความสวยงามของร่างกายแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับการท างานบนเครื่องบินอีกด้วย เพราะพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินจะเป็นผู้ที่คอยเปิด-ปิดตู้เก็บของเหนือศีรษะและเอ้ือมมือหยิบสิ่งของในครัว รวมถึง
การเดินอยู่บนเครื่องบินในพ้ืนที่ที่ไม่กว้างมากนัก ท าให้สายการบินต่างๆ มีการก าหนดความสูงอยู่ที่
ประมาณ 160 เซนติเมตรขึ้นไปส าหรับผู้หญิง และ 170 เซนติเมตรส าหรับผู้ชาย หรือบางสายการบินที่ไม่
มีการก าหนดความสูงจะใช้วิธีการเอ้ือมแตะที่ความสูง 212 เซนติเมตร  

ส าหรับการก าหนดในเรื่องน้ าหนักจะก าหนดด้วยการใช้น้ าหนักลบกับส่วนสูง เช่น ผู้ชายจะ
น าส่วนสูงลบด้วย 100 จะได้น้ าหนักมาตรฐาน ส าหรับผู้หญิงจะใช้ส่วนสูง ลบด้วย 110 ก็จะได้น้ าหนัก
ตามมาตรฐานเช่นเดียวกัน คุณสมบัติต่อมาคือ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาสากล 
หลายสายการบินจะมีการก าหนดคะแนนภาษาอังกฤษ อาทิเช่นคะแนนโทอิค (TOEIC) อย่างน้อย 600 
หรือบางสายการบินจะมีข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษของสายการบิน ผู้สมัครควรที่จะมีทักษะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณสมบัติต่อมาคือ ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นที่มองเห็นได้ชัด
บริเวณนอกร่มผ้า คุณสมบัติต่อมาคือ สุขภาพ อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ต้องเดินทาง
อยู่เสมอ ท าให้พบเจอกับอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการอดนอนและการผักผ่อนไม่เป็นเวลา ดังนั้นใน
การคัดเลือกผู้สมัครในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้ความส าคัญกับสุขภาพเป็นส าคัญ โดย
ต้องไม่มีความบกพร่องของร่างกายหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่ออาชีพนี้คือ โรคตา
บอดสี ระดับการได้ยินผิดปกติ การคดงอของกระดูกสันหลังมีองศามากกว่าที่สายการบินก าหนด ระดับ
โคเลสเตอรอลในเส้นเลือดผิดปกติ โรคที่เกี่ยวกับเลือด เช่น ลูคิเมีย เอดส์ เป็นต้น นอกจากสุขภาพด้าน
สายตาก็ถือได้ว่ามีความส าคัญ เพราะหากมีสายตาสั้นก็จ าเป็นที่จะต้องใส่คอนแทคเลนส์ที่สีเดียวกับตา 
และไม่ใช่เลนส์แบบแฟชั่น เช่น ใส่แล้วตาโตหรือตาหวาน ส าหรับสุขภาพฟันก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่
ส าคัญ เพราะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีการติดต่อกับผู้โดยสารตลอดการท างาน ไม่ว่าจะเป็น
การทักทาย หรือการยิ้ม ดังนั้นจะต้องมีสุขภาพฟันที่ดี  
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ส าหรับบุคลิกภายนอกของผู้สมัครควรที่จะมีลักษณะที่ เป็นมิตร มีความคิดในเชิงบวก รวมถึงผู้สมัครควร
สามารถท างานภายใต้ความกดดันและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีอีกด้วย (ปาณิสรา และ สุรีย์มาศ, 
2550) 

การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในลักษณะที่กล่าว
มานี้ จะเห็นได้ว่าผู้สมัครจะต้องค านึงถึงเรื่องเพศ อายุ การศึกษา เรื่องของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
เรื่องของสุขภาพที่ดี รวมถึงลักษณะภายนอกไม่ว่าจะเป็นน้ าหนักและส่วนสูงที่ต้องสมส่วนกัน หรือ
บุคลิกลักษณะต่างๆ ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับกรรมการผู้รับสมัคร ตามที่กรณีศึกษาได้กล่าวไว้
คือ คุณสมบัติของผู้สมัครในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีค่อนข้างมาก ดังนั้นแต่ละคนจะมี
วิธีการเตรียมตัวที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือทักษะความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมถึง
ลักษณะทางร่างกายต่างๆ ที่มีการพัฒนารวมถึงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เหมาะกับการสมัครเข้ าเป็นพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินต่างๆ รวมถึงวิธีการดูแลร่างกายหลังจากเข้ามาท างานในต าแหน่งนี้
และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยบทต่อไปจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินสายการบินของเอเชียและตะวันออกกลาง 
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บทที่ 4 

กำรจัดกำรร่ำงกำยและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน 

 

ในบทนี้ผู้ศึกษาได้น าเสนอข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินของสายการบินเอเชียและตะวันออกกลางทั้งหมด 6 คน โดยผู้

ศึกษาได้เลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม และจากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มี

อายุระหว่าง 24-28 ปี และท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมานานกว่า 1 ปี เนื่องจากเป็น

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลในประเด็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

รวมถึงสามารถให้ข้อมูลในช่วงของการเตรียมตัวสมัครงานในต าแหน่งนี้ ในประเด็นการจัดการร่างกายเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ เนื่องจากผ่านการคัดเลือก

ให้เข้ามาท างานไม่นานนัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

คนที่ 1  พี่จอย (นำมสมมติ): แอร์โฮสเตสสำวอำรมณ์ดี 

พ่ีจอย (คนที่ 1) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่เกิดจาก

ความร่วมมือของประเทศไทยและประเทศจีน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองต่างๆ 

ของประเทศจีนมายังประเทศไทย พ่ีจอยปัจจุบันอายุ 25 ปี ท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินสายการบินแห่งนี้มาเป็นระยะเวลา 1 ปี กับอีก 6 เดือน พ่ีจอยเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างดี มีลักษณะ

บุคลิกภายนอกที่ดี สะอาด และน่าเชื่อถือ มีส่วนสูงอยู่ที่ 162 เซนติเมตร และหนักประมาณ 50 กิโลกรัม 

ผิวค่อนข้างสีแทน สีผมจะออกสีน้ าตาลเข้มไปทางด า มีลักษณะการแต่งตัวที่ดี และสะอาด รวมถึงมี

บุคลิกภาพที่เป็นมิตร สดใส ร่าเริง มีนิสัยขี้เล่นและเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย พ่ีจอยได้กล่าวว่าตนเองได้ตั้งใจที่จะ

ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาตั้งแต่เด็ก โดยที่ครอบครัวสนับสุนนความคิดนี้มา โดย

ตลอด และเชื่อว่าครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการประกอบอาชีพนี้ 
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พี่อยากเป็นแอร์ฯ (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) มาตั้งแต่ป.2 ตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่า
แอร์ฯ จะต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง รู้เพียงอย่างเดียวว่าได้จะลากคาร์ท (cart หรอืรถเข็น
อาหารบนเครื่องบิน) บนเครื่องบิน โดยพี่ก็จ ามาจากหนัง ประกอบกับตอนนั้นคุณ
ยายก็ซื้อหนังสือเก่ียวกับอาชีพนี้มาให้พี่อ่าน ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่อ่านจบ เลยท า
ให้รู้สึกว่าเราอยากท าอาชีพนี้จริงๆ แต่ช่วงก่อนที่จะมาเป็นแอร์ฯ ก็มีคิดนะว่าจะ
ประกอบอาชีพอ่ืน แต่สุดท้าย ก็คิดว่าไม่มีอะไรที่อยากจะท ามากกว่าการเป็นแอร์ฯ 
(พี่จอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

คนที่ 2  พี่สอน (นำมสมมติ): แอร์โฮสเตสสำวทรงเสน่ห์   
พ่ีสอน (คนที่ 2) อายุ 27 ปี ปัจจุบันท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการ

บินแห่งหนึ่งในตะวันออกกลาง พี่สอนเป็นผู้หญิงที่รูปร่างดี มีส่วนสูง 165 เซนติเมตร น้ าหนัก 56 กิโลกรัม 
พร้อมกับมีผิวพรรณท่ีเรียบเนียน ผิวสีน้ าผึ้ง มีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ มีนิสัยชอบการท่องเที่ยว การผจญภัยและ
พบเจอผู้คน นอกจากนี้พ่ีสอนยังมีนิสัยใส่ใจคนรอบข้างเสมอ พ่ีสอนคือรุ่นพ่ีที่น่ารักที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่องานศึกษาชิ้นนี้ พ่ีสอนได้เล่าถึงการเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ
ตนเอง ว่าเริ่มต้นตอนเรียนมหาวิทยาลัย ปี 2 จากความคิดเดิมที่พ่ีสอนเคยรู้สึกว่าตนเองต้องการเป็นครู
ภาษาไทยเริ่มเปลี่ยนไป โดยพ่ีสอนได้ตั้งใจที่จะประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างจริงจัง
ตอนปี 4 เทอม 2 ช่วงเวลานี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของพ่ี
สอน  

ตอนแรกที่พี่เลือกเรียนเอกภาษาไทย เพราะคิดว่าอยากเป็นครู แต่พอเรียนมาเร่ือยๆ 
จนถึงปี 2 ก็รู้สึกว่าเราอยากเจอโลกกว้าง อยากเจอผู้คนที่หลากหลาย เพราะฉะนั้น
จึงคิดว่าอาชีพแอร์ฯ น่าจะตอบโจทย์ชีวิตเรา ตอนนั้นพี่ก็เริ่มหาข้อมูลจากเว็บไซค์ที่
ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้ อย่างเช่น www.thaicabincrew.com ท าให้เราพอมี
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนี้บ้าง ตอนนั้นเราเลยเริ่มที่จะตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง
เราก็ฝึกภาษาด้วยตัวเอง จากนั้นพอเรียนมาถึงปี 4 เทอม 2 เราเริ่มจริงจังในการ
สมัครแอร์ฯ มากข้ึน (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 
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คนที่ 3  พี่ออย (นำมสมมติ): แอร์โฮสเตสสำวผู้หลงรักกำรท่องเที่ยว 
พ่ีออย (คนที่ 3) อายุ 25 ปี สาวหน้าคม ที่มีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ พ่ีออยสาวที่รักการ

เดินทางเป็นชีวิตจิตใจ รวมถึงเป็นสาวนักเขียนผู้แบ่งปันข้อมูลเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่น่าสนใจผ่าน
เพจ facebook พ่ีออยได้เล่าถึง การเริ่มต้นเข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สาย
การบินแห่งหนึ่งของตะวันออกกลาง ซึ่งพ่ีออยท างานมาได้ประมาณ 2 ปี และเป็นงานแรกที่พ่ีออยได้มี
โอกาสท า รวมถึงเป็นงานที่พ่ีออยมีความสุขที่ได้ท า  

พี่เลือกที่จะมาเป็นแอร์ฯ เพราะว่าพี่ไม่ชอบคณะที่เรียนมา และส่วนตัวก็เป็นคนที่
ชอบท่องเที่ยว ชอบเดินทางอยู่แล้ว เราชอบไปในที่ที่แปลกๆ ใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง 
เราก็จะมาเขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปผ่าน 
facebook ค่ะ ตอนนี้พี่ก็ท างานนี้มาได้ 2 ปีแล้วค่ะ (พี่ออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 
2 พฤศจิกายน 2560) 
 

คนที่ 4  พี่ตำล (นำมสมมติ): แอร์โฮสเตสสำวผู้จริงใจ 
พ่ีตาล (คนที่ 4) อายุ 25 ปี สาวหน้าคม อารมณ์ดี ผู้ที่คิดว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินเป็นอาชีพที่เหมาะกับตน เพราะอาชีพนี้น ามาซึ่งรายได้ที่ดี ประกอบกับพ่ีตาลเป็นคนที่มุ่งมั่นและ
ต้องการสร้างอนาคตของตัวเอง นอกจากนี้อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังเป็นงานที่ไม่จ าเป็นต้อง
นั่งท างานเป็นเวลานานๆ ในที่ท างาน รวมถึงพ่ีตาลเป็นคนที่ชอบพบปะพูดคุยกับผู้คน และคิดว่างานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของตน ดังนั้นพ่ีตาลจึงตั้งใจที่จะเข้ามา
ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ปัจจุบันพ่ีตาลประกอบอาชีพนี้มาเป็นระยะเวลา 1 ปีกับ 6 
เดือน   

สาเหตุที่จูงใจให้สมัครแอร์เลยก็คือ เป็นคนมีหนี้เยอะ เอาตรงๆ ก็อยากรวยเนอะ 
เพราะแบบเป็นคนที่อยากสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
เงินไม่จ าเป็น ส าหรับเราเราว่ามันจ าเป็นมากๆ ในเวลานี้ แล้วอาชีพนี้ก็น่าจะตอบ
โจทย์สุด แล้วเราว่ามันเหมาะกับคนที่ไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆ ในออฟฟิศ ชอบเจอคน 
ชอบงานท้าทาย ชอบเงิน งานนี้ตอบโจทย์ค่ะ (พี่ตาล (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 3 
พฤศจิกายน 2560) 
 
  



53 

 

 

คนที่ 5  พี่ฟ้ำ (นำมสมมติ): แอร์โฮสเตสสำวมุ่งม่ันท ำตำมฝัน 

พ่ีฟ้า (คนที่ 5) อายุ 25 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน
แห่งหนึ่งของตะวันออกกลาง มาเป็นเวลา 2 ปี พ่ีฟ้าเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างดี สูง 167 เซนติเมตร หนัก 50 
กิโลกรัม พ่ีฟ้าหลงรักอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาตั้งแต่เด็กและมุ่งมั่นท าตามความฝันอย่างไม่
เคยย่อท้อ พ่ีฟ้าเลือกที่จะเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เนื่องจากตอนเด็กๆ พ่ีฟ้า
เคยมีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินกับคุณพ่อ พี่ฟ้าได้เห็นการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ใส่ใจดูแล
ผู้โดยสาร ท าให้ตนนั้นรู้สึกประทับใจในการบริการ พร้อมทั้งเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ที่ดูสง่างาม รวมถึงการได้ท างานอยู่บนเครื่องบิน จากเหตุการณ์นี้ท าให้พ่ีฟ้าตั้งใจที่จะประกอบอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างไม่เคยเปลี่ยนใจ 

พี่อยากเป็นแอร์ฯ มาตั้งแต่ป. 3 แล้วค่ะ พี่จ าได้ว่าตอนนั้นเราขึ้นเครื่องบินกับพ่อเป็น
คร้ังแรก ซึ่งเราสองคนก็ท าอะไรไม่ค่อยเป็น เลยมีแอร์ฯ มาช่วยดูแลเรากับพ่อ ตอน
นั้นเราประทับใจทั้งการบริการแล้วก็ชุดของเขา ตั้งแต่นั้นเราก็คิดมาตลอดว่า เรา
อยากเป็นแอร์ฯ จะได้แต่งตัวสวยๆ อยู่บนเครื่องบิน (พี่ฟ้า (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 
16 มกราคม 2561)    
 

คนที่ 6  พี่กำน (นำมสมมติ): แอร์โฮสเตสสำวผู้หลงรักกำรท ำงำน 
พ่ีกาน (คนที่ 6) อายุ 26 ปี สาวหวานที่หลงรักการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินมาตั้งแต่เด็ก และมีความใฝ่ฝันที่จะประกอบอาชีพนี้อย่างแน่วแน่และไม่เปลี่ยนแปลง จากความ
ตั้งใจของพ่ีกาน ท าให้สามารถเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 2 ปี พ่ีกานเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลา ท าให้พ่ีกานสามารถ
รักษารูปร่างและหน้าตาให้ดูดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ พ่ีกานยังเป็นผู้ที่รักในการเดินทาง จึงให้การประกอบ
อาชีพแอร์โฮสเตส เป็นอาชีพที่เหมาะกับตน เพราะได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้พบเจอผู้คนใหม่ๆ ท า
ให้ตนได้มีประสบการณ์มากขึ้น นอกจากนี้อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ยังเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่ดี
อีกด้วย จากเหตุผลเหล่านี้ ท าให้พ่ีกานเห็นว่า อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นอาชีพที่เหมาะสม
กับตนและเป็นอาชีพที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กและเห็นว่าหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตนก็จะเลือก
ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
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โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และชอบไปในที่
ใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี ได้พบปะกับผู้คนและสังคมใหม่ๆ ได้เจอกับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก และตั้งใจว่าไม่ว่า
อย่างไรก็จะต้องท างานนี้ให้ได้หลังเรียนจบมหาวิทยาลัย  (พี่กาน (นามสมมติ) , 
สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2560)    

กำรจัดกำรร่ำงกำยและกำรท ำงำนของพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินสำยกำรบินเอเชียและตะวันออก
กลำง  

กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงการจัดการร่างกาย การพัฒนา ปรับปรุงลักษณะทางร่างกายให้

เหมาะสมกับการสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พร้อมทั้งการให้ความส าคัญในเรื่อง

ร่างกายที่มีความส าคัญต่อการท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงหน้าที่ความ

รับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การน าเสนอข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์        

ผู้ศึกษาได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ภูมิหลังทางครอบครัวและการศึกษา 2) การเตรียม

ความพร้อมเพ่ือสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 3) ความส าคัญของร่างกายทั้งก่อน

และหลังเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 4) ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้ามา

ท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 5) การท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ดังจะได้

กล่าวเป็นล าดับ ดังนี้   

1) ภูมิหลังทางครอบครัวและการศึกษา 

ครอบครัวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ครอบครัวของพ่ีจอย (คนที่ 1) พี่จอยได้เล่าถึงภูมิหลังของครอบครัว  โดย

กล่าวว่าพ่ีจอยและครอบครัวอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ครอบครัวของพ่ีจอยมีความสนิทสนมกัน ทั้งพ่อ 

แม่ ยาย และน้องสาวหนึ่งคน ซึ่งน้องสาวของพ่ีจอยก็ประกอบอาชีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เช่นเดียวกัน ครอบครัวของพ่ีจอยค่อนข้างที่จะให้อิสระในการตัดสินใจในการเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง 

ทั้งในเรื่องของการเรียน และการท างาน โดยทุกคนในครอบครัวก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกๆ การ

ตัดสินใจ 
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ที่บ้านพี่ค่อนข้างให้อิสระในการตัดสินใจของเรา เขาจะพยายามสนับสนุนความคิด

ของเราเต็มที่ มีอะไรก็จะคุยกันตลอด อย่างในครอบครัวพี่ก็สนิทกับทุกคนเลย ทั้งกับ

พ่อ แม่ ยาย และน้อง จริงๆ เป็นครอบครัวอารมณ์ดี ที่บ้านเราเป็นอย่างนี้ เวลา

อยากท าอะไร เราเลยได้ท าสิ่งที่ตนเองชอบ (พี่จอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 

กันยายน 2560) 

ส าหรับในประเด็นเรื่องการศึกษาพ่ีจอย (คนที่ 1) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี เอกภาษาฝรั่งเศส โทพิพิธภัณฑ์ พ่ีจอยได้เล่าว่าตนเองเป็นคนที่ชอบเรียนภาษา ในระหว่าง

เรียนมหาวิทยาลัยพ่ีจอยได้มีการสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศสร่วมด้วย นอกจากนี้พ่ีจอยยังชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

และต้องการมีประสบการณ์การท างานด้านบริการ ท าให้ในช่วงปี 3 ของการเรียนมหาวิทยาลัย พ่ีจอยได้มี

โอกาสไป work and travel (โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปท างานอย่างถู

กฎหมาย) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน โดยเลือกที่จะท างานที่เกี่ยวข้องกับการ

บริการที่ร้าน Mc Donald ที่รัฐ Wyoming ด้วยความคิดที่ว่างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็น

งานบริการ และหากตนเองมีประสบการณ์ในงานบริการก็เชื่อว่าจะเพ่ิมโอกาสในการได้รับคัดเลือกให้

ท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมากขึ้น นอกจากนี้หลังจากจบการศึกษาจากคณะ

โบราณคดี พ่ีจอยได้ฝึกงานในต าแหน่งพนักงานภาคพ้ืนใน 2 สายการบินคือ Air France และ KLM เป็น

เวลา 4 เดือน จากประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนและฝึกงานได้ท าให้พ่ีจอยสามารถน าประสบการณ์

เหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเขียน Resume (ประวัติโดยย่อ) เพ่ือสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบิน 

พี่ตั้งใจจะไปท างานเกี่ยวกับบริการเพื่อจะได้น าประสบการณ์มาเขียนใน Resume 
เพื่อเตรียมไว้สมัครงานแอร์ฯ เพราะงานแอร์ฯ เป็นงานที่ต้องให้ความส าคัญกับการ
บริการ พี่เลยคิดว่าประสบการณ์น่าจะช่วยให้เรามีโอกาสได้เข้าท างานมากขึ้น แล้วก็
คิดว่าการไปท างานที่ต่างประเทศจะท าให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และก็ได้ภาษา
ด้วย นอกจากนี้เวลาว่างนอกจากการเรียนพี่ก็รับสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศสไปด้วย ทั้ ง
การได้ไปท างานที่ต่างประเทศ การฝึกงานเป็นพนักงานภาคพื้นของสายการบิน และ
การสอนภาษาฝรั่งเศส มันคือความตั้งใจของพี่ทั้งหมด พี่ก็รู้สึกดีใจที่เราสามารถท า
มันได้ตามความฝันของเรา (พี่จอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 
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ครอบครัวของพ่ีจอย (คนที่ 1) มีความคล้ายคลึงกับครอบครอบครัวของพ่ีสอน (คนที่ 2) ใน
เรื่องภูมิหลังทางครอบครัวที่จะให้อิสระในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง โดยพ่ีสอน (คนที่ 2) 
อาศัยอยู่ที่ปากเกร็ดมาตั้งแต่เด็ก โดยอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และพ่ีชายหนึ่งคน พ่ีสอนจะสนิทกับคนใน
ครอบครัว โดยสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง พ่อและแม่พ่ีสอน (คนที่ 2) ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ในเรื่อง
การศึกษาพ่ีสอน (คนที่ 2) จบจากคณะโบราณคดี เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พี่กับคนในครอบครัวสนิทกันมาก มีอะไรก็จะคุยกันได้ทุกเรื่อง พ่อกับแม่พี่ท าอาชีพ
รับจ้างทั่วไป อย่างพ่อพี่เป็นยาม แม่พี่ท างานอยู่โรงงานผ้า ตอนนี้พี่ชายที่ห่างกัน 1 ปี
คร่ึง ท าอาชีพนักบินทหารบก ปัจจุบันประจ าอยู่ที่จังหวัดลพบุรี พี่เรียนจบจากคณะ
โบราณคดี เอกภาษาไทย เพราะตอนนั้นพี่คิดว่าตัวเองอยากเป็นครูภาษาไทยเลย
เลือกเรียนเอกนี้ (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560)  

ในส่วนของภูมิหลังทางครอบครัวและการศึกษาของพ่ีออย (คนที่ 3) ได้เล่าว่าครอบครัวของพ่ี
ออยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยอยู่กับพ่อ แม่ และน้องสาว ในช่วงมัธยมปลายพ่ีออยมีโอกาสเดินทาง
ไปเรียนที่ต่างประเทศ โดยไปแลกเปลี่ยนกับโครงการ AFS (American Field Service) รวมถึงช่วง
มหาวิทยาลัยพ่ีออยได้มีโอกาสไป Work and travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พ่ีออยเรียนจบจาก
มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย  

พี่เป็นคนกรุงทพฯ ที่บ้านก็จะมีพี่ พ่อ แม่ แล้วก็น้องสาวหนึ่งคน พี่เคยไปแลกเปลี่ยน
กับโครงการ AFS ในช่วง ม.ปลาย พอพี่เรียนมหาลัยก็ได้ไปท างานกับโครงการ work 
and travel ท าให้พี่ได้ประสบการณ์การท างานและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอ่ืนๆ 
มากขึ้น พี่ว่ามันคือประสบการณ์ที่ดี เลย  (พี่ออย (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ 2 
พฤศจิกายน 2560) 

ส าหรับภูมิหลังทางการศึกษาของพ่ีตาล (คนที่ 4) ได้เล่าว่าตนจบจากคณะโบราณคดี เอก
ภาษาฝรั่งเศส โดยหลังจากจบการศึกษาได้ท างานภาคพ้ืนอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเป็นพนักงาน 
Outsource ให้กับบริษัทการบินไทย หลังจากท าต าแหน่งนี้ได้เกือบหนึ่งปี ได้เปลี่ยนงาน ไปท างานโรงแรม 
เนื่องจากคิดว่าอยากท างานที่ได้กลับบ้านของตนมากกว่า รวมถึงรายได้จากการท างานโรงแรมก็มากกว่า 
และมีอาหาร มีเครื่องแบบให้แก่พนักงาน นอกจากนี้การท างานโรงแรมยังเป็นการฝึกทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอีกด้วย รวมถึงการท างานโรงแรมเป็นงานที่ต้องพบเจอกับผู้คนอยู่ตลอด ทั้งเพ่ือนร่วมงาน
และแขกที่เข้ามาพัก ท าให้งานนี้เป็นงานที่ท้าทาย เพราะพนักงานจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา 
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และหลังจากท างานโรงแรมเป็นเวลาหนึ่งปี พ่ีตาลก็ได้เริ่มสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน  

จบจากคณะโบราณคดี เอกภาษาฝรั่งเศส ก่อนที่จะมาเป็นแอร์ ปีแรกหลังเรียนจบ
เคยท างานอยู่ที่ การบินไทยค่ะ แต่เป็น outsource นะ เช็คอินผู้โดยสารที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ให้บริษัทการบินไทย ท าได้เกือบปี คิดถึงบ้าน ก็ลาออก มาท างานโรงแรม 
เงินดีกว่า ได้กลับบ้านทุกวัน มีข้าว มีชุดให้ ได้ฝึกภาษา ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ได้ฝึกสกิลการเอาตัวรอดจากการถูกคอมเพลน ท าได้  1 ปี ก็ลองสมัครแอร์ค่ะ 
(พี่ตาล (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)    

ในส่วนภูมิหลังทางครอบครัวของพ่ีฟ้า (คนที่ 5) ได้เล่าว่าตนเกิดและเติบโตที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และน้องสาวหนึ่งคน พ่อของพ่ีฟ้าท างานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่ง ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน และน้องสาวของพ่ีฟ้าปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรัฐแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพฯ พ่ีฟ้าเล่าว่าตนกับครอบครัวสนิทกันมาก พ่อพ่ีฟ้าเป็นคนอารมณ์ดี ส่วนแม่พ่ีฟ้าก็เป็นคน
ไม่คิดมาก ท าให้ครอบครัวของพ่ีฟ้าเป็นครอบครัวที่มีเรื่องอะไรก็จะพูดคุยกันได้ ไม่มีเรื่องปิดบังกัน ด้วย
ความที่พ่อแม่ของพ่ีฟ้าเป็นคนใจดีและไม่เคยมาก าหนดการตัดสินใจของพ่ีฟ้า ท าให้ตั้งแต่เล็กจนโต พ่ีฟ้ามี
สิทธิในการเลือกเรียนรวมถึงเลือกที่จะประกอบอาชีพอีกด้วย โดยพ่ีฟ้าเล่าว่าตอนที่ตนบอกกับพ่อ แม่ว่า
จะประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พ่อแม่ของพ่ีฟ้าก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยพ่ีฟ้า
มองว่าที่ตนเองสามารถประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ ก็เป็นเพราะพ่อแม่ของตน ที่คอย
สนับสนุนมาโดยตลอด  

พี่เป็นคนกรุงเทพค่ะ อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็ก อยู่กับพ่อแม่และก็น้องค่ะ พ่อพี่ท างาน
บริษัท ส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้าน พ่อกับแม่เราเค้าอารมณ์ดีนะ ไม่ดุ มีอะไรก็คุยได้ทุกเรื่อง
เวลาเราจะเรียนหรือท าอะไรเค้าก็จะเห็นด้วยตลอด เราว่าที่เราได้เป็นแอร์ฯ ก็เพราะ
เค้าสนับสนุนเราด้วย (พี่ฟ้า (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561)    

ในส่วนของการศึกษา พ่ีฟ้า (คนที่ 5) ได้เรียนจบจากคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ที่
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง พ่ีฟ้าเล่าว่าเลือกเรียนคณะนี้เพราะเห็นว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินเป็นอาชีพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงมหาวิทยาลัยตอนปิดเทอมชั้น
ปีที่ 2 ขึ้นปี 3 พ่ีฟ้าได้มีโอกาสไป work and travel ที่ประเทศอเมริกา โดยพ่ีฟ้าเห็นว่าการไปในครั้งนี้จะ
ท าให้พี่ฟ้าสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงพ่ีฟ้าต้องการน าประสบการณ์มาเขียน 
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ในใบสมัครในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งประสบการณ์การไป work and travel ของพ่ีฟ้า
ก็ท าให้กรรมการที่สัมภาษณ์รู้สึกสนใจ หลังจากจบการศึกษา พ่ีฟ้าได้เริ่มท างานในต าแหน่งพนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้า ของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท เหตุผลที่พ่ีฟ้าเลือกท างานโรงแรมคือ พ่ีฟ้าเห็นว่าการ
ท างานโรงแรมท าให้พ่ีฟ้าได้เจอกับแขกที่มาพัก โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ซึ่ง จะเป็นการฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของตน พ่ีฟ้ายังได้เล่าต่อไปว่า ตนเป็นคนที่ชอบท างานบริการอยู่แล้ว ดังนั้นพ่ีฟ้าจึงรู้สึกมี
ความสุขเวลาท างาน นอกจากนี้พ่ีฟ้ายังตั้งใจว่า จะน าประสบการณ์การท างานโรงแรมของตนเป็นข้อ
ได้เปรียบในการสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพราะเห็นว่าทั้งงานโรงแรมและงาน
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นงานที่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องการบริการเช่นเดียวกัน พ่ีฟ้าท างาน
โรงแรมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปี จากนั้นก็ลาออก และตั้งใจที่จะสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินอย่างจริงจัง  

เราเคยไป work and travel ที่อเมริกา คิดว่าอย่างน้อยก็ได้ภาษา แต่เหตุผลหลักคือ 
เราอยากเอาประสบการณ์ตรงนี้มาใช้สมัครแอร์ฯ อย่างตอนที่เราสัมภาษณ์ก็บอกไป
ว่าเคยไป work and travel มากรรมการเลยให้เราเล่าประสบการณ์ หลังจากเรียน
จบ เราก็ท างานโรงแรมย่านสุขุมวิท เราท าต าแหน่ง Front เพราะคิดว่าท าต้อนรับจะ
ได้คุยกับแขก ตอนท างานก็สนุกดีนะ อาจจะเป็นเพราะเราชอบงานด้านนี้อยู่แล้วด้วย
มั้ง เราคิดว่าถ้าเรามีประสบการณ์ด้านบริการ โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติ จะท าให้เรา
เหมือนได้เปรียบมากขึ้น ตอนที่ไปสมัครเราก็เขียนใน resume เราไปว่า เราเคย
ท างานต้อนรับมาก่อน เราท าได้ประมาณ 1 ปี เราก็ลาออกมาตั้งใจสมัครแอร์ฯ (พี่ฟ้า 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) 

ส าหรับภูมิหลังทางครอบครัวและการศึกษาของพ่ีกาน (คนที่ 6) ได้เล่าว่าตนอาศัยอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเรียนมัธยมปลายเคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับโครงการ AFS (American Field 
Service) ที่ประเทศแคนนาดา ทางฝั่ง Quebec เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้เข้าเรียนที่คณะโบราณคดี ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ได้เริ่มประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและท ามาจนถึงปัจจุบัน “พ่ีเป็นคน
กรุงเทพฯค่ะ ตอนม.ปลายเคยไป AFS ที่แคนนาดา ฝั่ง Quebec เรียนที่โบราณคดี เอกฝรั่งเศส หลังจาก
จบก็เริ่มท างานนี้เป็นงานแรกค่ะ” (พ่ีกาน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2560) 

    



59 

 

 

เห็นได้ว่า จากข้อมูลบทสัมภาษณ์ของทั้ง 6 คน สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จในเรื่องหน้าที่การงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของกลุ่มตัวอย่าง โดยทั้ง 6 
ครอบครัว ได้ให้อิสระในเรื่องการตัดสินใจทั้งในเรื่องการเรียนและการท างาน นอกจากนี้ครอบครัวของพ่ี
จอย (คนที่ 1) พ่ีออย (คนที่ 3) และพ่ีฟ้า (คนที่ 5) รวมถึงพ่ีกาน (คนที่ 6 ) ยังได้สนับสนุนในเรื่องการเรียน
และการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศอีกด้วย เช่น พี่ออย (คนที่ 3) และพ่ีกาน (คนที่ 6) ที่ได้มีโอกาสเดินทาง
ไปเรียนที่ต่างประเทศตอนมัธยมปลาย รวมถึงการได้ไป work and travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ของพ่ี
จอย (คนที่ 1) พ่ีออย (คนที่ 3) และพ่ีฟ้า (คนที่ 5) แสดงให้เห็นว่าครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างมีทุนในการ
สนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 เดินทางไปต่างประเทศ  

2) การเตรียมความพร้อมเพ่ือสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ปัจจุบันดูเหมือนว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท าให้

เกิดการแข่งขันที่สูงในบรรดาผู้สมัคร ท าให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพ่ือ
ช่วงชิงโอกาสในการได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ผ่านการคัดเลือกและได้ท างานต าแหน่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินตามที่ตนเองต้องการ เช่นเดียวกับที่กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวคือ พ่ีจอย (คนที่ 1) ได้เล่า
ว่า หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี พ่ีจอยได้เริ่มสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
อย่างจริงจัง โดยพ่ีจอยเลือกที่จะเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยเลือกเรียนคอร์สระยะยาว เป็น
คอร์สเรียนเพ่ือเตรียมตัวสมัครแอร์โฮสเตสโดยเฉพาะ ในคอร์สเรียนจะมีทั้งการสอนแต่งหน้า ท าผม และ
เน้นเทคนิคในการตอบค าถามรอบสัมภาษณ์ ซึ่งการเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ แห่งนี้ ผู้สมัครเรียนทุกคน
จะต้องได้รับการพรีสกรีน (Prescreen) หรือการดูทักษะด้านภาษาและลักษณะทางร่างกายของผู้เรียน
จากอาจารย์ที่สอนก่อน การพรีสกรีนจะมีทั้งการดูในเรื่องภาษาและร่างกาย เช่น จะดูเรื่องคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เช่น คะแนน TOEIC ถ้ามีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดก็จะมีคอร์สให้เลือกเรียนแตกต่าง
กันไป เช่น บางคนต้องเรียนคอร์สพ้ืนฐานเพ่ือปรับทักษะด้านภาษาอังกฤษก่อน เพราะอย่างที่ทราบว่า
อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่เน้นเรื่องการสื่อสารเป็นส าคัญ ดังนั้นหากผู้เรียนอ่อนภาษาอังกฤษก็จ าเป็นต้องเรียน
เพ่ือสามารถต่อยอดไปเรียนคอร์สอ่ืนๆ ที่สถาบันเปิดสอนได้ อย่างคอร์สระยะยาวที่พ่ีจอยเลือกเรียนเป็น
คอร์สที่มีการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วย เช่น ในการจ าลองเหตุการณ์การสมัคร การสัมภาษณ์ 
และการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ก็จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม
ส าหรับบางคนที่มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเช่น คะแนน TOEIC หรือ TOELF ที่อยู่ในระดับสูงก็ไม่
จ าเป็นต้องเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม นอกจากการพรีสกรีนด้านภาษาแล้ว  
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การพรีสกรีนในเรื่องร่างกายหรือลักษณะภายนอกของผู้เรียนก็ส าคัญเช่นเดียวกัน ในการพรีสกรีนผู้สอน
จะดูในเรื่องของความสมส่วนของร่างกาย เช่น น้ าหนักและส่วนสูง รวมถึงรอยแผลเป็นบนใบหน้าหรือ
ร่างกายต่างๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีความส าคัญต่อการสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดย
พ่ีจอย (คนที่ 1) ได้เล่าว่าหลังจากท่ีได้เรียนก็ท าให้มีทัศนคติบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป  

หลังจากที่พี่เรียนจบ ก็เร่ิมตั้งใจเรื่องแอร์ฯ อย่างจริงจัง พี่ได้ไปเรียนที่สถาบันเตรียม
แอร์ฯ ประมาณ 1 เดือน ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่มาเรียน ตอนพี่ไปเรียนก็ต้องไปพรี
สกรีน (Prescreen) เพื่อดูว่าเราควรลงเรียนคอร์สไหน ตอนที่พี่ไปภาษาอังกฤษพี่ก็
พอได้ เลยไม่ต้องลงคอร์สภาษาอังกฤษ เลยเรียนคอร์สที่เราอยากเรียนได้เลย 
หลังจากที่พี่เรียนมันได้ท าให้พี่เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่างเลยนะ เช่น อาจารย์
สอนให้คิดบวกมากขึ้น เช่น สอนให้เราเข้าใจในผู้อ่ืน หรือว่าพยายามพูดในสิ่งที่ดี
มากกว่าลบ และก็สอนให้รู้จักขอโทษผู้อ่ืน แม้ว่าเราจะไม่ใช่คนผิด แล้วก็เรื่องของ
ภาษาด้วย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และที่ส าคัญได้มีการสอนในเร่ืองบุคลิกภาพตั้งแต่
การนั่ง การเดิน การพูด และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (พี่จอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 
6 กันยายน 2560)    

ภายหลังจากการเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ พ่ีจอย  (คนที่ 1) ได้มีโอกาสสมัครงานใน
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินต่างๆ ทั้งสายการบินในประเทศและต่างประเทศ 
จ านวนทั้งหมด 9 ครั้ง ก่อนที่จะได้ท างานท่ีสายการบินปัจจุบัน  

ตอนนั้นพี่ก็ได้สมัครทั้งสายการบินนกแอร์ (Nok Air) 1 ครั้ง, สายการบินโอเรียนท์ 
ไทย แอร์ไลน์ (Oriental Thai Airlines) 2 ครั้ง , สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
(Bangkok Airways) 1 ครั้ง, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion air) 1 ครั้ง, 
สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) 1 คร้ัง, สายการบิน การบินไทย (Thai Airways) 1 
ครั้ง, สายการบินเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์ (Asia Atlantic Airlines) 1 ครั้ง และ
สุดท้ายคือสายการบินที่พี่ท างานอยู่ในปัจจุบัน (พี่จอย (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ 6 
กันยายน 2560) 

การเรียนที่สถาบันเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
เนื่องจาก ผู้ที่เตรียมตัวเห็นว่าสถาบันเหล่านี้สามารถแนะน าแนวทางในการสมัครงานในต าแหน่งนี้ได้ 
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เนื่องจากผู้สอนส่วนใหญ่คืออดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งพ่ีสอน  (คนที่ 2) คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่
เห็นว่าการเรียนเตรียมความพร้อมที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ ช่วยเพ่ิมโอกาสในการได้รับคัดเลือกให้ท างานใน
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยพ่ีสอนเล่าว่า ได้ เลือกเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ ที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเชื่อว่าสถาบันนี้จะท าให้มีโอกาสในการผ่านการคัดเลือกในต าแหน่ง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมากขึ้น โดยพ่ีสอนได้พูดคุยเรื่องการเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับพ่อและแม่ของพ่ีสอนอย่าง
ตรงไปตรงมา และบอกกับพ่อและแม่ว่าตนเองตั้งใจที่จะประกอบอาชีพนี้จริงๆ  พ่อแม่พ่ีสอนได้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นและตั้งใจของพ่ีสอน ท าให้พวกเขาอนุญาตให้พ่ีสอนเรียนที่สถาบันแห่งนี้ แม้ค่าเรียนที่สถาบัน
แห่งนี้จะค่อนข้างสูงก็ตาม หลังจากที่ได้ปรึกษากับพ่อแม่แล้ว จากนั้นพ่ีสอนได้เข้าเรียนที่สถาบันเตรียม
แอร์ฯ แห่งนี้ โดยเริ่มจากการพรีสกรีน ก่อนการเรียนเป็นล าดับแรก หลังจากการพรีสกรีนผู้สอนจะมีการ
แนะน าผู้เรียนว่าควรลงเรียนคอร์สใดบ้าง รวมถึงมีการแนะน าว่าผู้เรียนมีความเหมาะสมที่จะท างานกับ
สายการบินไหน โดยดูจากลักษณะภายนอกเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ผู้เรียนบางคนได้รับการแนะน าให้ไป
ท าศัลยกรรมเพ่ิมเติม โดยผู้สอนจะเป็นผู้แนะน าว่าผู้ที่มาพรีสกรีนควรต้องไปศัลยกรรมอะไรเพ่ิมเติม อย่าง
พ่ีสอน (คนที่ 2) ก็เป็นหนึ่งในคนที่ผ่านการศัลยกรรมมาแล้ว เนื่องจากค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนที่
สถาบันแห่งนี้ได้ให้ค าแนะน าให้ตนไปศัลยกรรมจมูกเพ่ิมเติม   

ในช่วงใกล้เรียนจบพี่รู้สึกอยากท าอาชีพนี้จริงๆ เราเลยปรึกษาพ่อกับแม่ว่าเรา
ต้องการเป็นแอร์ฯ จริงๆ แล้วเราเลยขอเขาไปเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ เราเลือกที่
จะเข้าไปพรีสกรีนกับสถาบันนี้ก่อน เพื่อดูว่าเราเหมาะส าหรับสายการบินอะไร ดูว่า
เราควรเรียนคอร์สใดบ้าง เช่น สถาบันแห่งนี้จะมีการให้เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
รวมถึงสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบระดับภาษา หลังจากเรียนก็ท าให้เรา
พัฒนาตัวเองมากขึ้น ทั้งในด้านภาษาอังกฤษและด้านบุคลิกภาพต่างๆ คืออาจารย์ 
เขาเก่งมากเลยนะ เขาจะมองเราออกว่า บุคลิกภาพ รูปร่าง หน้าตาของเราเหมาะกับ
สายการบินไหน คือเรียนที่นี่เขาจะดูพวกรูปร่าง หน้าตาของเราแล้วก็จะมีการให้เรา
ไปศัลยกรรมเพิ่มเติม อย่างพี่อาจารย์เขาก็ให้เราไปเพิ่มสันจมูก และท าจมูกให้เป็น
ทรงหยดน้ า ค่าเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ พี่ก็หมดไปเกือบแสนเหมือนกันนะ เพราะ
พี่เรียนหลายคอร์สอยู่ (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 
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นอกจากนี้ในช่วงที่พ่ีสอน (คนที่ 2) เรียนจบมหาวิทยาลัยและเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ พ่ี
สอน (คนที่ 2) ได้เริ่มสมัครงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายสายการบิน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ กว่า 10 ครั้ง แต่ก็ไม่ผ่านการคัดเลือก โดยระหว่างการสมัคร พ่ีสอนได้หาประสบการณ์      
ในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการท างานที่มิวเซียมสยาม (Museum Siam) อยู่ 6 เดือน จากนั้นก็ท างานใน
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบินเป็นเวลา 2 ปี ต่อมาได้มีสายการบินตะวันออกกลางแห่งหนึ่งมาเปิดรับ
ที่เมืองไทย ท าให้พ่ีสอน (คนที่ 2) เลือกที่จะสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการ
บินตะวันออกกลาง  

ก่อนที่พี่จะมาเป็นแอร์ฯ พี่ก็สมัครมาหลายสายการบินอยู่เหมือนกัน ประมาณ 10 
คร้ังได้ พี่เลยเลือกหาประสบการณ์ด้วยการท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จากนั้น
พอสายการบินของตะวันออกกลางมาเปิดรับสมัครพี่ก็เลยสมัครไป ตอนที่พี่สมัครจะ
เป็นสมัครโดยส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ ก็จะมีการส่งประวัติ และตรวจร่างกาย จากนั้น
ก็ส่งผลการตรวจร่างกายไปให้เขาทางอีเมล์ หลังจากนั้นพี่ก็ได้รับว่าผ่านการคัดเลือก
ให้ไปท างาน ตอนนั้นก็คือรู้สึกดีใจมาก เหมือนเราท าฝันได้เป็นจริง ตอนนี้พี่ก็ท างาน
มาได้ 2 ปีกว่าแล้ว (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

นอกจากพ่ีจอย (คนที่ 1) และพ่ีสอน (คนที่ 2) ที่มีวิธีการเตรียมความพร้อมเพ่ือสมัครงานใน
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยการเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ แล้ว พ่ีออย (คนที่ 3) คืออีกคน
หนึ่งที่เลือกเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ เช่นเดียวกัน แต่พ่ีออยไม่ได้เรียนเป็นคอร์สระยะยาวแบบพ่ีสอน 
(คนที่ 2) และพ่ีจอย (คนที่ 1) พ่ีออยได้เรียนแบบคอร์สระยะสั้นหนึ่งวัน โดยที่หลังจากจบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย พ่ีออย (คนที่ 3) ได้เริ่มสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งก่อนสมัครพ่ี
ออย (คนที่ 3) ได้ไปเรียนคอร์สเตรียมแอร์ฯ ระยะสั้นที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ แห่งหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจ
ก่อนการสมัคร 

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยพี่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบคณะที่เรียนมา พี่เลยเลือกที่จะ
ไปลงเรียนเตรียมแอร์ฯ ที่เป็นคอร์สระยะสั้น หรือเรียกว่าคอร์ส Intensive จะเป็น
การเรียนเพียงแค่หนึ่งวันหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น เพราะคอร์สนี้จะค่อนข้างเหมาะ
กับคนที่เตรียมตัวส าหรับสมัครแอร์ฯ มาอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มความมั่นใจและ
เตรียมตัวให้ดีขึ้นในการสมัคร จากนั้นพี่ก็เริ่มสมัครงานนี้ และงานนี้ก็เป็นงานแรกที่พี่
ท าเลยค่ะ (พี่ออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560) 
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ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า สถาบันหรือโรงเรียนเตรียมแอร์ฯ มีเปิดอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งพ่ีตาล (คนที่ 4) ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เลือกเรียนที่สถาบัน
เตรียมแอร์ฯ ซึ่งเป็นการเรียนทั้งแบบคอร์สระยะสั้นและระยะยาว โดยพ่ีตาลเห็นว่าการเรียนที่สถาบัน
เตรียมแอร์ฯ เหล่านี้สามารถช่วยให้ตนมีโอกาสมากขึ้นในการสมัครคัดเลือกในต าแหน่งพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน อย่างไรก็ตามพ่ีตาลได้เห็นว่าหากผู้สมัครมีความตั้งใจที่จะหาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต จาก
เว็บไซค์ www.thaicabincrew.com ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไว้เป็น
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเตรียมตัวสมัคร หรือประสบการณ์ของผู้สมัครต่างๆ เป็นต้น  ก็ไม่
จ าเป็นต้องเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ ก็ได้ 

ก่อนสมัครแอร์ก็มีไปเรียนตามสถาบันมาบ้างนะคะ ทั้งคอร์สระยะสั้นและยาว 
ส่วนตัวคิดว่า มันก็ช่วยได้นะ ในระดับนึง แต่เอาจริงๆ ถ้าเรารู้ หาข้อมูลเยอะๆ ตาม 
เว็บต่างๆ ก็อาจจะไม่จ าเป็นต้องเรียนก็ได้ เช่นเว็บ thatcabincrew ในนั้นมีทุกอย่าง
ค่ะ สากเบือยันเรือบิน (พี่ตาล (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560) 

ส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัคร พ่ีตาล (คนที่ 4) เลือกที่จะเตรียมความพร้อม
ด้วยการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายการบินที่ตนจะไปสมัคร อาทิเช่น สายการบินมีเส้นทางบินไปที่ใดบ้าง 
ทั้งเส้นทางบินปัจจุบันและเส้นทางบินใหม่ๆ รวมถึงเจ้าของบริษัทคือใคร และสายการบินที่ไปสมัครใช้
เครื่องบินรุ่นใด จากนั้นก็จะเตรียมในเรื่องของเอกสารการสมัคร ที่ต้องเตรียมไปให้ครบ เพราะหากเตรียม
เอกสารไม่พร้อมอาจท าให้กรรมการไม่อนุญาตให้สมัครได้ โดยพ่ีตาล (คนที่ 4) ได้สมัครมาหลายสายการ
บินจนกว่าจะได้สายการบินปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) กาตาร์ แอร์เวย์ (Qatar 
Airways) สายการบิน AAA (Asia Atlantic airlines) และสายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) เป็นต้น 

การเตรียมตัวสมัครแอร์ของเราอันดับแรกเลยคือการหาข้อมูล พวกข้อมูลสายการบิน
ค่ะ บินไปไหน ceo ชื่ออะไร ใช้เคร่ืองบินแบบไหน รูทใหม่คืออะไร คืออ่านทุกอย่าง 
ต่อมาคือ เอกสาร ต้องเอาให้ครบตามที่เค้าก าหนด เพราะบางที่คือ เอกสารไม่ครบ
ปรับตกกลับบ้านนะ สมัครมาหลายสายทั้งเอมิเรตส์ กาตาร์ AAA แอร์เอเชีย (พี่ตาล 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560) 
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ส าหรับการเตรียมตัวเพ่ือสมัครคัดเลือกในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของพ่ีฟ้า 
(คนที่ 5) ได้เล่าว่าตนได้เรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ แห่งหนึ่ง โดยเลือกเรียนแบบคอร์สยาว ซึ่งจะเป็น
ลักษณะการเรียนที่สามารถน าไปใช้ในการสมัครในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยเริ่มจาก   
การพรีสกรีนกับผู้ที่สอน เพ่ือดูเรื่องบุคลิกภาพของผู้เรียน การแต่งตัว รอยแผลเป็น ดูเรื่องผิวพรรณทั้ง
ผิวหน้าและผิวกาย รวมถึงเรื่องของภาษา ว่าผู้เรียนมีทักษะภาษาระดับใด หากภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่ทางสถาบันก าหนดก็จะสามารถเลือกคอร์สที่ต้องการเรียนได้ แต่ถ้าภาษาไม่ถึงเกณฑ์ก็
จ าเป็นต้องเรียนคอร์สภาษาเป็นล าดับแรก ซึ่งพ่ีฟ้าสามารถเรียนคอร์สระยะยาวได้ เนื่องจากประสบการณ์
การท างานโรงแรมที่ผ่านมาของพ่ีฟ้าท าให้พ่ีฟ้ามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ท าให้พ่ีฟ้าเลือกเรียน  
คอร์สระยะยาวได้ โดยพี่ฟ้าเล่าว่าตอนเรียนได้เรียนทั้งการแต่งหน้า ท าผม และเรื่องบุคลิกภาพเพ่ือให้ตนมี
บุคลิกภาพที่ดี รวมถึงเรื่องของทัศนคติ เนื่องจากผู้สอนเห็นว่าในการสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน ผู้สมัครจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากกรรมการจะสังเกต
ผู้สมัครทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่เวลาที่กรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัครเพียงเท่านั้น โดยสิ่งที่พ่ีฟ้าได้จากการเรียนที่
สถาบันแห่งนี้คือ พ่ีฟ้า (คนที่ 5) ได้รู้จุดบกพร่องของตนเองและน าสิ่งเหล่านั้นมาแก้ไข อาทิเช่น พ่ีฟ้าเล่า
ว่าก่อนที่จะเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ แห่งนี้ พี่ฟ้าเป็นคนที่ท าทุกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเดิน ท าให้
ดูเป็นคนที่มีลักษณะการเดินที่ไม่เรียบร้อย ดังนั้นหลังจากการเรียนที่สถาบันแห่งนี้ พ่ีฟ้าเห็นว่าตนมี
บุคลิกภาพที่ดีขึ้น 

เราได้ไปเรียนเตรียมแอร์ฯ เรียนแบบคอร์สยาว ประมาณ 1 เดือน เราก็ไปพรีสกรีน
กับผู้สอนก่อน เพื่อดูเรื่องบุคลิกภาพ รอยแผลเป็น ดูเรื่องผิว แล้วก็ดูเรื่องของภาษา 
แต่อย่างเรา เราพอได้ภาษาอยู่แล้ว อย่างที่บอกท างานโรงแรม เราเจอต่างชาติบ่อยๆ 
ก็ท าให้เราชิน เลยเลือกคอร์สยาว ตอนเรียนก็สนุกดีนะ มีทั้งสอนท าผม แต่งหน้า 
การเลือกสีชุดให้เข้ากับผิว การเลือกสีถุงน่อง คือเขาจะพยายามหาสิ่งที่เหมาะกับเรา
มากที่สุด แล้วก็เร่ืองบุคลิกภาพ การนั่ง การเดิน การพูด และทัศนคติก็ส าคัญ สิ่งที่ได้
จากเรียนก็คือ ได้รู้ว่าตัวเองบกพร่องตรงไหน อย่างตอนก่อนไปเรียนคือพี่เป็นคนเดิน
เร็ว (พี่ฟ้า (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) 
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หลังจากพ่ีฟ้า (คนที 5) เรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯจบ ได้เริ่มสมัครงานในต าแหน่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินทันที โดยสมัครทั้งหมด 7 ครั้ง ซึ่งแต่ละสายการบินที่พ่ีฟ้าสมัครไม่ใช่สายการบินที่พ่ี
ฟ้าอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด แต่พ่ีฟ้าเห็นว่าการสมัครในแต่ละครั้งของตนเองนั้น ท าให้ตนได้รู้
ข้อผิดพลาดของตนเอง และน าข้อผิดพลาดนั้นมาแก้ไขกับการสมัครในครั้งต่อๆ ไป ในช่วงแรกที่เริ่มสมัคร                                   
พ่ีฟ้าเล่าว่าตนมีความรู้สึกท้อที่สมัครกี่ครั้งก็ไม่ผ่านการคัดเลือก แต่ตนก็ไม่ยอมแพ้ เนื่องจากเห็นว่าอาชีพ
นี้เป็นอาชีพที่ตนใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก และไม่มีอาชีพใดที่ตนชอบมากกว่าการประกอบอาชีพพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน ดังนั้นตนจึงมุ่งมั่นตั้งใจจนกระทั่งประสบความส าเร็จในที่สุด 

หลังจากเรียนจบเราก็เริ่มสมัคร ทันที เราสมัครทั้งหมด 7 ครั้ง ตอนที่สมัคร
แรกๆ ที่ไม่ผ่านเราก็ท้อนะ แต่เราคิดว่าถ้าเราไปท าอาชีพอ่ืน ก็คงไม่มีความสุข 
เพราะเป็นอาชีพในฝันตั้งแต่เด็ก เวลามีสายการบินอะไรมาเปิด เราก็สมัคร 
อย่างน้อยก็ไปให้ชินสนาม (พ่ีฟ้า (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561)  

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเพ่ือสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ
พ่ีกาน (คนที่ 6) เป็นคนที่ไม่ได้เรียนเตรียมความพร้อมที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ เช่นเดียวกับคนที่กล่าวมา
ข้างต้น แต่พ่ีกานจะใช้วิธีการเตรียมตัวโดยการดูแลตนเอง ทั้งรูปร่าง และผิวพรรณ รวมถึงหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสายการบินที่ตนจะไปสมัครเป็นต้น “พ่ีก็จะดูแลตัวเองมากข้ึน แล้วก่อนไปสมัครก็จะหาข้อมูล
ของสายการบินนั้นๆ ค่ะ” (พ่ีกาน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2560) 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาได้มีวิธีการเตรียมตัว
เพ่ือสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในทิศทางเดียวกัน คือ การเลือกเรียนที่สถาบัน
เตรียมแอร์ฯ โดยให้เหตุผลว่าการเรียนที่สถาบันเหล่านี้สามารถเพ่ิมโอกาสให้ตนเองได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ท างาน ซึ่งการเรียนก็จะมีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว อย่างพ่ีจอย (คนที่ 1) พ่ีสอน (คน
ที่ 2) พ่ีตาล (คนที่ 4) และพ่ีฟ้า (คนที่ 5) ได้เรียนแบบระยะยาว จะเป็นการเรียนที่เน้นในเรื่องของการ
เตรียมความพร้อมที่หลากหลายด้านและเหมาะส าหรับผู้ที่มีเวลาเรียนมาก ส่วนการเรียนแบบระยะสั้นจะ
เป็นการเรียนที่เน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมที่เหมาะส าหรับผู้ที่มีการเตรียมตัวส าหรับการสมัครมา
บ้างแล้ว เป็นการเรียนเพ่ือเสริมความมั่นใจก่อนการสมัครงานในต าแหน่งนี้ ซึ่งพ่ีออย (คนที่ 3) ได้เลือก
เรียนแบบระยะสั้น จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้น ที่ไม่เคยเรียนเตรียมแอร์ฯ ที่สถาบันใด
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ คือหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่
ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยการเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ เหล่านี้
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แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีปัจจัยทางด้านเงินทุนและเวลาเพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าท างานต าแหน่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน    

3) ความส าคัญของร่างกายทั้งก่อนและหลังเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
นอกจากวิธีการเตรียมตัวเพ่ือเข้ารับคัดเลือกในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ

กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีการเลือกเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการผ่านการคัดเลือกที่ได้กล่าว
ไปข้างต้น ซึ่งเป็นการเตรียมตัวที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การท างานพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน โดยผู้ที่เตรียมความพร้อมเพ่ือสมัครงานในต าแหน่งนี้จะต้องน าความรู้ที่ได้ จากการ
เรียนมาปรับใช้และพัฒนาตนเอง ซึ่งวิธีการเตรียมตัวที่ส าคัญส าหรับผู้สมัครคือ การเตรียมตัวในเรื่องของ
ร่างกายหรือลักษณะภายนอกของผู้สมัคร เนื่องจากวิธีการสมัครคัดเลือกเพ่ือหาผู้ที่เหมาะสมเข้าท างานใน
ต าแหน่งนี้จะต้องสร้างความประทับใจให้กับกรรมการผู้คัดเลือกตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น (first impression) 
เนื่องจากการสมัครจะเริ่มต้นด้วยการพรีสกรีนเพ่ือดูลักษณะภายนอกของผู้สมัคร ดังนั้นหากผู้สมัคร
สามารถสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกจะท าให้ผู้สมัครมีโอกาสในการผ่านคัดเลือกมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงคุณสมบัติและขั้นตอนต่างๆ ของการคัดเลือกจะให้ความส าคัญกับเรื่องของร่างกายหรือลักษณะ
ภายนอกของผู้สมัครเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้สมัครจึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องลักษณะทาง
ร่างกายอย่างดีตามที่กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวดังต่อไปนี้ ในการสมัครเข้าท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินแต่ละครั้งของพ่ีจอย (คนที่ 1) จะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างนาน เนื่องจากจะต้อง
หาข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินที่เลือกสมัครที่รอบด้าน ทั้งชื่อของผู้บริหาร นโยบายของบริษัทหรือว่า
เส้นทางบินต่างๆ ของสายการบิน และข้อมูลด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินของสายการบินที่จะไปสมัคร อาทิเช่นด้านโทนสีของชุดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสาย
การบินที่ต้องการสมัคร ซึ่งวิธีการหาข้อมูลของพ่ีจอย (คนที่ 1) คือการค้นหาจากอินเตอร์เน็ต พ่ีจอยเห็น
ว่าการที่ผู้สมัครรู้เกี่ยวกับข้อมูลของสายการบินที่เราเลือกสมัครจะท าให้มีโอกาสในการผ่านการคัดเลือก
เข้าท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมากข้ึน  

ตอนที่พี่ตั้งใจจะสมัครงานนี้อย่างจริงจัง พี่ท าการบ้านเกี่ยวกับสายการบินที่เราจะ
สมัครหนักมาก เราต้องมีการศึกษาว่าผู้บริหารชื่ออะไร สายการบินนี้มีเปิดรูท 
(เที่ยวบิน) ใหม่ๆ ไปที่ไหน และลักษณะของลูกเรือ (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) 
ของสายการบินนั้นๆ ว่าสายการบินชอบลูกเรือแบบไหน เพื่อเป็นแนวทาง เราจะดู
ตั้งแต่สีของเครื่องแต่งกาย เช่น สายการบินที่เราจะไปสมัครมีชุดยูนิฟอร์มสีอะไร 
แล้วมีลักษณะเป็นเช่นไร เช่นมีความเป็นทางการมากมั้ย หรือว่ากระโปรงสั้นหรือยาว
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กว่าเข่า และดูเรื่องสีชุด เช่น จะให้ใส่ชุดสีแดง ไปสมัครสายการบินที่เน้นสีเรียบๆ ก็
ไม่ได้ไง หรือแม้แต่สีเล็บก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องทาให้เข้ากับสีของสายการบินนั้นๆ ด้วย 
แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องใส่ชุดสีเดียวกับที่แอร์ฯ สายการบินนั้นใส่นะ แต่เราต้องดูโทน
สีของสายการบินนั้นรวมถึงสีที่เหมาะสมส าหรับตัวเราด้วย (พี่จอย (นามสมมติ) , 
สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

นอกจากการเตรียมตัวเรื่องข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสายการบิน เรื่องของการแต่งกายของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้ว พี่จอย (คนที่ 1) ยังได้มีการเตรียมตัวในเรื่องของบุคลิกภาพอีกด้วย โดย
ตนได้ปรับบุคลิกภาพให้เป็นไปตามที่สายการบินต้องการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการผ่านการคัดเลือกใน
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงการค านึงในเรื่องบุคลิกภาพและการแสดงออกต่างๆ ในวัน
สมัคร ที่ผู้สมัครทุกคนรวมทั้งพ่ีจอย (คนที่ 1) จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะการ
ท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงให้
กรรมการเห็นว่าตนเองสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ทุกคน  

ตอนที่พี่สมัครสายการบินนี้ พี่ก็จะดูลักษณะลูกเรือของเขา ว่ามีบุคลิกภายนอก
อย่างไร เช่น สายการบินของพี่จะชอบคนที่แสดงออกมาให้เห็นว่า เป็นคนที่มีความ
มั่นใจ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีบุคลิกที่อ่อนน้อมด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ มีนะ
บางที่กรรมการปลอมตัวมาเป็นใครก็ได้ ดังนั้นเราก็ต้องพยายามยิ้ม และ friendly 
กับทุกคน เพราะอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนตลอด ไม่ใช่
แค่ผู้โดยสารนะ เพื่อนร่วมงานนี่ส าคัญมาก เพราะแต่ละครั้งที่เราบินมันจะต้อง
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ดังนั้นกรรมการอาจปลอมตัวมาเพื่อทดสอบความ friendly เช่น 
เราได้ทักทายหรือพูดคุยกับเพื่อนข้างๆ หรือเปล่า รวมถึงแสดงให้เห็นว่าเราสามารถ
ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ อย่างการสมัครงานนี้ รอยยิ้มคือส าคัญมาก บางคนนี่ยิ้มมา
ตั้งแต่หน้าประตูเลยนะ (พี่จอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

การท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะต้องพบเจอกับผู้คนเป็นจ านวนมาก
ทั้งผู้โดยสาร เพ่ือนร่วมงาน และผู้คนต่างๆ ที่สามารถพบเห็นพนักงานต้อนรับฯ ในชุดเครื่องแบบการ
ท างาน ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนของสายการบินด้วย ดังนั้นใน
การรับสมัครพนักงานต้อนรับฯ แต่ละครั้งกรรมการผู้คัดเลือกจะพิจารณาในเรื่องลักษณะภายนอกเป็น
อย่างมาก เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งส าหรับอาชีพพนักงานต้อนรับฯ ด้วยเหตุนี้ท าให้
ผู้สมัครจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องร่างกายเพ่ือให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่สายการบินต้องการ 
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ทั้งในเรื่องของผิวพรรณ ทั้งผิวหน้าและผิวกาย รวมถึงรอยแผลเป็นต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการสมัคร รวมถึง
เรื่องของขนท้ังขนขาและขนแขน ดังต่อไปนี้ 

ก่อนที่พี่สมัครพี่ต้องดูแลเรื่องผิวพรรณมากเลยนะ พี่จะมีการรักษาผิวด้วยการทา
ครีมกันแดด ครีมบ ารุง คืออาชีพนี้จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของร่างกาย ไม่ว่าจะ
เป็นหน้าที่เนียน คือหน้าเราเนี่ยจะต้องไม่มีสิว ถ้ามีก็ต้องรีบไปปรึกษาหมอก่อนการ
สมัคร อย่างพี่ดีที่พี่เป็นสิวเร็ว เป็นสิวตั้งแต่ป.6 แล้วมันก็หาย ตอนสมัครเลยไม่ได้มี
ปัญหาเรื่องสิว ตอนที่สมัครเราจะต้องดูทั้งเรื่องของผิวหน้าและผิวกาย อย่างรอย
แผลเป็นเนี่ยส าคัญมากเลยนะ เพราะอาชีพนี้จะต้องมีการเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสาร
ดังนั้นเวลาที่เรามีแผลเป็นเนี่ย มันแสดงให้เห็นว่า เราเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองหรืออาจ
มองว่ามันไม่สะอาด เพราะผู้โดยสารก็ไม่รู้หรอกว่าแผลนั้น เกิดมาจากอะไร หรือ
เรื่องขนก็เหมือนกันที่เราจะต้องให้ความส าคัญ อย่างตอนที่ไปสมัคร พี่ไม่ได้แว็กขน
แขนไปนะ แต่ขนขาก็ต้องแว็ก เพราะว่ามันเห็นชัดและมันดูไม่ดี แม้เราจะใส่ถุงน่อง
ปิดก็ตาม (พี่จอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

ในการสมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในแต่ละครั้งผู้สมัครจะต้อง
แต่งหน้า ท าผมให้เหมือนกับตนท างานในต าแหน่งนี้ หรือเป็นการแต่งหน้า ท าผมที่เลียนแบบจากพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งพ่ีจอย (คนที่ 1) ได้แต่งหน้า ท าผมด้วยตนเอง โดยการฝึกจากคลิปวีดีโอสอน
แต่งหน้า ท าผมในยูทูป เนื่องจากเห็นว่าการแต่งหน้าด้วยตนเองดีกว่าการแต่งหน้าที่ร้าน เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายและเพ่ือให้การแต่งหน้าเป็นไปตามที่ตนเองต้องการหรือเหมาะสมกับตนเองมากกว่า  

นอกจากนี้ในการสมัครทุกครั้งจะต้องมีการแต่งหน้า โดยพี่จะแต่งหน้าเองตลอด 
เพราะหนึ่งไม่อยากไปจ้างช่างให้เสียเงินและการแต่งหน้าเองมันท าให้เข้ากับหน้าเรา
มากกว่า ส่วนเรื่องผมพี่ก็จะท าเอง เราก็จะฝึกตามยูทูปเอา เช่นดูจากคลิปสอน
แต่งหน้าของโมเมพาเพลิน (พี่จอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

พี่จอย (คนที่ 1) ยังได้เล่าถึงเรื่องการเตรียมตัวในเรื่องน้ าหนักและส่วนสูงที่จ าเป็นต้องสมส่วน
กัน เนื่องจากการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จ าเป็นต้องมีรูปร่างที่ดี โดยไม่อ้วนหรือผอมเกินไป 
ดังนั้นพ่ีจอยจึงมีวิธีการดูแลรูปร่างด้วยการออกก าลังกาย นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องสีผมที่ต้องเป็นสี
ธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สายการบินก าหนด และเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของผู้สมัคร  
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รวมถึงพ่ีจอย (คนที่ 1) ยังได้กล่าวต่อไปถึงเรื่องศัลยกรรมเพ่ือให้ตัวเองดูดีมากขึ้น โดยตนนั้นได้กรีดชั้นตา
เพ่ือความดูดีมากขึ้น 

นอกจากนี้พี่จะให้ความส าคัญในเรื่องของน้ าหนักและส่วนสูงที่ต้องสมส่วนกัน คือ
การจะเป็นแอร์ฯ ก็จะอ้วนไม่ได้ไง และก็ต้องไม่ผอมเกินไปด้วย เพราะผอมเกิน
กรรมการจะคิดว่าแล้วจะท างานไหวหรอข้างบนความกดอากาศก็ต่ า แถมยังต้องเข็น 
cart เสิร์ฟอาหารอีก อย่างพี่สูง162 หนักประมาณ 50 ในช่วงสมัครพี่ก็จะมีการออก
ก าลังกายด้วย เพื่อรักษารูปร่างเราให้ดูดี อย่างเร่ืองสีผมนี่ก็ส าคัญนะ บางสายการบิน
จะมีการก าหนดว่าผมต้องด า หรือบางสายอาจเป็นสีธรรมชาติได้ นอกจากนี้แล้วพี่ก็
เคยศัลยกรรมตา เพื่อให้มันดูดีขึ้น และท าให้เราแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย (พี่จอย 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

ลักษณะทางร่างกายไม่ได้ส าคัญเพียงแค่ตอนสมัครคัดเลือกเท่านั้น เนื่องจากภายหลังจาก
การเข้ามาประกอบอาชีพนี้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีการดูแลในเรื่องร่างกายอย่างดี ตามที่
กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวไว้ โดยพ่ีจอย (คนที่ 1) ได้กล่าวว่าไม่ใช่เพียงเวลาที่สมัครเท่านั้น ที่ต้องให้ความส าคัญ
ในเรื่องลักษณะภายนอก ทั้งเรื่องรูปร่าง หน้าตา และบุคลิกภาพ ซึ่งหลังจากได้รับคัดเลือกให้เข้ามาท างาน
ในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้ด้วย เนื่องจาก
ภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับให้แก่ผู้โดยสาร  
โดยที่ทางสายการบินจะค านึงถึงเรื่องของลักษณะภายนอกของพนักงานต้อนรับฯ ทุกคนเป็นส าคัญ หาก
พนักงานต้อนรับฯ มีสิ่งผิดปกติบนใบหน้าและร่างกาย อาจท าให้ทางสายการบินไม่อนุญาตให้พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินคนนั้นขึ้นบินได้ 

พี่ว่าเรื่องผิวพรรณนี่ส าคัญกับงานนี้มากเลยนะ อย่างเวลาที่ เราเป็นสิวตอน
ประจ าเดือนมา เราก็ต้องไปฉีดสิว หรือแม้แต่พวกสิวหรือผื่นบนหน้าอย่างเพื่อนพี่ไป
เที่ยวต่างจังหวัดแล้วแพ้น้ ากลับมาหน้าสิวขึ้น ก็ต้องดูแลจนกว่าสิวจะหายถึงจะได้บิน 
หรือรูปร่างนี่ก็ส าคัญ อย่างในแต่ละปีจะมีการตรวจสุขภาพที่เรียกว่า Fit to Fly เพื่อ
ดูทั้งสุขภาพและร่างกายของเรา ท าให้เราต้องดูแลและควบคุมน้ าหนักตัวเองอยู่
ตลอด พี่ก็มีออกก าลังกายต่อยมวย เพราะว่าตั้งแต่เป็นแอร์ฯ ท าให้เวลาการกินของ
เราไม่ปกติ เช่น บินตอนตีสาม เราก็ต้องกินแล้ว พออยู่บนเคร่ืองว่างๆ ก็กินอีก ท าให้
น้ าหนักพี่ค่อนข้างขึ้น ซึ่งเราก็ต้องควบคุมนะ อย่างชุดเราสามารถเปลี่ยนแปลงขนาด
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ได้บ้าง หากเราน้ าหนักข้ึน แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงของชุดได้เช่นท าให้
มันรัดมากๆ หรือสั้นมากข้ึน (พี่จอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

ส าหรับการเตรียมตัวในเรื่องร่างกายหรือลักษณะภายนอกของพ่ีจอย (คนที่ 1) สอดคล้องกับ
วิธีการเตรียมตัวของพ่ีสอน (คนที่ 2) เช่นเดียวกัน โดยเล่าว่าในช่วงเตรียมตัวสมัครงานพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน พ่ีสอนได้มีการเตรียมตัวอย่างมาก ทั้งเรื่องผิวพรรณ น้ าหนัก ส่วนสูง และรอยแผลเป็นตาม
ร่างกายต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เตรียมตัวในเรื่องบุคลิกภาพของตนเอง เนื่องจากเห็นว่าเรื่องบุคลิกภาพถือ
ว่ามีความส าคัญต่องานนี้ รวมถึงพ่ีสอนยังได้ศึกษาในเรื่องข้อมูลทั่วไปของสายการบินที่ไปสมัคร โดยพ่ี
สอน (คนที่ 2) เริ่มจากการเล่าว่าในวันที่สมัครได้ท าการแต่งหน้าเพ่ือปกปิดรอบแผลเป็น เพราะเห็นว่าถ้า
กรรมการเห็นรอยแผลนี้ อาจท าให้ตนไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาท างานในต าแหน่งนี้ได้ โดยที่ในการ
คัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กรรมการก็จะให้ความส าคัญกับเรื่องผิวพรรณ และรอยแผลเป็น 
โดยในวันที่พ่ีสอนสมัครกรรมการให้แสงธรรมชาติส่องมายังผิวเพ่ือตรวจเช็คผิวพรรณของผู้สมัคร 
นอกจากนี้ยังได้ให้ความส าคัญเรื่องน้ าหนักและส่วนสูงให้สมส่วน โดยพ่ีสอน (คนที่ 2) เพ่ิมน้ าหนักตัวให้
มากขึ้น อีกท้ังยังได้เตรียมตัวเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งหน้า รวมถึงการแต่งกายเพ่ือให้เป็นไปตามที่สาย
การบินที่ตนไปสมัครนั้นต้องการ 

พี่มีรอยแผลเป็นที่ใต้ตาขวา ท าให้ต้องใช้เครื่องส าอางปิดรอยแผล ตอนที่พี่สมัคร
กรรมการเขาจะตรวจดูผิวหน้าเราด้วยการใช้แสงธรรมชาติช่วย เช่น ตอนนั้น
กรรมการที่สัมภาษณ์พี่ เขาเปิดม่านออกให้แสงส่องเข้ามาที่หน้า เพื่อที่จะดูพวกรอย
แผลเป็น สิว หรือรอยแดงบนหน้า ตอนนั้นพี่ว่าพี่โชคดีนะ ที่แสงส่องมาทางซ้าย เลย
ไม่เห็นรอยแผลเป็นใต้ตาขวา เพราะถ้ากรรมการสังเกตได้พี่ก็อาจไม่ได้เข้ามาท างาน
นี้ นอกจากรอยแผล เรื่องน้ าหนักก็ส าคัญตอนนั้นพี่รู้สึกว่าน้ าหนักน้อยไป พี่เลยเพิ่ม
น้ าหนัก เพื่อท าให้เห็นว่าเป็นคนที่มีรูปร่างแบบสมส่วน นอกจากนี้ในเรื่องบุคลิกภาพ
การแต่งหน้า และก็ชุดก็ส าคัญส าหรับการสมัคร อย่างที่พี่ไปสายการบินต่างๆ ก็ดูว่า
สายการบินที่เราไปชอบคนแบบไหน พี่ว่ากรรมการเขาจะมีคนในแบบที่เขาชอบอยู่
แล้ว (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

จากค าบอกเล่าเรื่องการเตรียมตัวเพ่ือท างานในต าแหน่งนี้ของพ่ีจอย  (คนที่ 1) และพ่ีสอน
(คนที่ 2) ได้สอดคล้องเช่นเดียวกันกับพ่ีออย (คนที่ 3) ที่ได้เล่าถึงการเตรียมตัวในเรื่องลักษณะภายนอก
ของร่างกาย ทั้งรูปร่าง หน้าตาและผิวพรรณเพ่ือที่จะเข้ามาท างานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การ
เตรียมตัวของพ่ีออย (คนที่ 3) นั้น เป็นการเตรียมตัวที่ให้ความส าคัญในเรื่องของบุคลิกภาพ  
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เนื่องจากพ่ีออย (คนที่ 3) มีความคิดเห็นว่า บุคลิกภาพคือสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อการสมัครงานใน
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

ในช่วงที่พี่สมัครพี่ก็จะเตรียมตัวอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะ ตั้งแต่เรื่องการปรับ
บุคลิกภาพทั้งการ นั่ง การยืน การเดิน พี่จะใส่ใจเร่ืองบุคลิกภาพเหล่านี้มาก เพราะพี่
คิดว่ามันเหมือนเป็นด่านแรกที่กรรมการจะเห็น และพิจารณาว่าสมควรให้เราผ่าน
เข้ารอบต่อไปหรือไม่ นอกจากนี้ตอนนั้นพี่ก็ต้องฝึกเดินบนรองเท้าส้นสูง รวมถึงพี่ก็
ให้ความส าคัญเรื่องผิวหน้า อย่างเช่น รักษาสิว และก็เลเซอร์ผิวหน้า บวกกับการ
ออกก าลังกายแบบ เวทเทรนนิ่งค่ะ (พี่ออย (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 
2560) 

นอกจากนี้พ่ีออย (คนที่ 3) ยังได้แสดงให้เห็นว่าร่างกายมีความส าคัญต่อการท างานในอาชีพ
นี้ โดยเล่าว่าหลังจากที่ได้เข้ามาท างานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พ่ีออย (คนที่ 3) จะต้องมีการ
ดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรักษารูปร่าง หน้าตา รวมถึงสุขภาพให้พร้อมต่อการท างานอยู่ตลอดเวลา 
“อย่างตอนนี้พี่ก็ดูแลตัวเองด้วยการเพิ่มในเรื่องของการออก าลังกายให้มากข้ึนกว่าเดิม และพยายามดื่มน้ า
ให้มากๆ เช่น หนึ่งวันพ่ีจะดื่มประมาณ 3 ลิตร แล้วก็ทาครีมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงนอนเยอะๆ” (พ่ี
ออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560) 

ส าหรับการให้ความส าคัญในเรื่องร่างกายก่อนเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินของพ่ีตาล (คนที่ 4) ได้เล่าว่าตนได้เตรียมตัวทั้งในเรื่องร่างกาย จิตใจ รวมถึงการฝึกซ้อมแต่งหน้า 
ท าผม และการเลือกชุดใส่สมัครในวันสัมภาษณ์เพ่ือให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง รวมถึงเพ่ือให้
เข้ากับสายการบินที่พ่ีตาลเลือกสมัครอีกด้วย พ่ีตาลได้มองว่าผู้สมัครทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนเรื่อง
บุคลิกภาพหรือการแต่งหน้าและแต่งกายให้เหมาะสมกับความต้องการของสายการบินได้ “ก็เตรียม
ร่างกาย จิตใจ ซ้อมแต่งหน้าท าผมให้เข้ากับสายการบิน ดูชุดให้มั่นใจอ่ะค่ะ  พ่ีมองว่าสายการบินจะมี
ลูกเรือในแบบที่เขาต้องการอยู่แล้ว ซึ่งพ่ีว่าเรื่องพวกนี้ เราสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของสาย
การบินได้” (พ่ีตาล (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560) 
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โดยหลังจากพ่ีตาล (คนที่ 4) ได้เข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พ่ีตาล
ได้เล่าว่าตนนั้น ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าตอนที่สมัคร เนื่องจากจ าเป็นต้องแสดงลักษณะภายนอก อาทิ
เช่น บุคลิกภาพ การแต่งกาย และการแต่งหน้าให้เป็นไปในทิศทางที่สายการบินต้องการ รวมถึงพ่ีตาลได้มี
การดูแลในเรื่องของใบหน้าด้วยการฉีดโบท็อกซ์ (Botulium toxin) เมโสเฟต (Meso fat) และไฮฟู (Hifu) 
เพ่ือลดไขมันบนใบหน้า ให้หน้ามีลักษณะเรียวอยู่เสมอ นอกจากนี้พี่ตาลยังจ าเป็นต้องทบทวนบทเรียนอยู่
เสมอ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแบ่งเวลาการผักผ่อนและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย 

พอเข้ามาท างาน ก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองไปอีก สมัครสอบยากแล้ว เข้ามาท างานยากกว่า
อีก ไหนจะต้องดูแล grooming ให้เป๊ะตามที่ เค้าต้องการ และก็มีฉีดโบท็อกซ์        
เมโสแฟต ไฮฟูค่ะ ไหนจะต้องอ่านหนังสือทุกวันเพื่อทบทวนความรู้ ไหนจะต้องจัด
ตารางการท างาน เรื่องส่วนตัว การพักผ่อนอีก ไม่ง่ายนะคะงานนี้  (พี่ตาล (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

นอกจากนี้พ่ีฟ้า (คนที่ 5) ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่มีวิธีการเตรียมตัวก่อนสมัครงานในต าแหน่ง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นคือ พ่ีฟ้าได้จัดฟันตอนมัธยม
ปลาย เนื่องจากฟันหน้าของพ่ีฟ้าทั้งสองซี่มีลักษณะยื่นออกมาข้างหน้า รวมถึงพ่ีฟ้าได้ผ่านการศัลยกรรม
จมูกมา เนื่องจากตนเองเป็นคนที่มีดั้งน้อย และเห็นว่าการมีดั้งจะท าให้ตนดูดีมากขึ้น โดยพ่ีฟ้าเลือก
ท าศัลยกรรมจมูกหลังจากลาออกจากการท างานโรงแรมและตั้งใจที่จะสมัครงานในต าแหน่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินอย่างจริงจัง นอกจากนี้ในช่วงพ่ีฟ้าเตรียมตัวเพ่ือสมัคร พ่ีฟ้ายังได้มีการดูแลใบหน้า
ของตนให้ดูเรียวและมีไขมันน้อยที่สุด โดยเลือกวิธีการฉีดโบท็อกซ์ เมโสเฟต แล้วก็ไฮฟู รวมถึงมีการให้
ความส าคัญกับความเรียบเนียนของใบหน้า โดยการรักษารอยสิวและรอยแดง เป็นต้น  นอกจากนี้พ่ีฟ้ายัง
ได้เล่าว่า ตนเป็นคนที่ให้ความส าคัญกับผิวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายและผิวแห้ง ดังนั้น
การจะเลือกใช้ครีมใดๆ พี่ฟ้าจะต้องดูส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ตนเลือกใช้ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ
พ่ีฟ้าจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นส าคัญ นอกจากเรื่องผิวพรรณที่พ่ีฟ้าได้ให้ความส าคัญแล้วนั้น พ่ี
ฟ้ายังให้ความส าคัญในเรื่องรูปร่างอีกด้วย โดยพ่ีฟ้าจะเลือกวิธีการออกก าลังกาย เพ่ือให้น้ าหนักและ
ส่วนสูงสมส่วนกันและเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด และอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือเรื่องของบุคลิกภาพ 
โดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจในตนเองที่ส าคัญเป็นอย่างมากในวันสมัคร กรรมการจะสังเกตในเรื่องความ
มั่นใจจากตัวผู้สมัครทุกคน เนื่องจากกรรมการเห็นว่างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นงานที่ต้อง
รับผิดชอบดูแลชีวิตของผู้โดยสาร นอกจากนี้พ่ีฟ้ายังได้มีการฝึกในเรื่องของภาษาอังกฤษอีกด้วย        
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พี่ได้จัดฟันตอนเรียนมหาวิทยาลัย แล้วก็ท าจมูกตอนที่ออกจากงานโรงแรม แล้วก็มี
ท าหน้าอย่างฉีดโบท็อกซ์ เมโสเฟต แล้วก็ ไฮฟู แล้วก็พวกเลเซอร์รักษารอยแผลเป็น 
รอยแดง คือเราจะดูแลผิวเราอย่างมาก เพราะผิวเราแพ้ง่ายและก็แห้ง ก็จะต้องดูครีม
ดีๆ แล้วก็มีพวกออกก าลังกายค่ะ แล้วก็บุคลิกภาพให้ดูมั่นใจ เพราะกรรมการจะดู
ด้วย แล้วก็ภาษาค่ะ (พี่ฟ้า (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) 

หลังจากพ่ีฟ้า (คนที่ 5) ได้ผ่านคัดเลือกให้เข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน พ่ีฟ้าเล่าว่าตนจ าเป็นต้องดูแลตนเองมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกายที่มากขึ้น เพ่ือ
รักษารูปร่างให้ดูดีอยู่เสมอ เนื่องจากตนเคยมีประสบการณ์ที่ผู้ตรวจเครื่องแต่งกาย (Grooming) ก่อนขึ้น
บิน ทักเรื่องเครื่องแบบที่ดูรัดจนเกินไปเนื่องจากน้ าหนักข้ึน หลังจากวันนั้น พ่ีฟ้าก็ดูแลในเรื่องน้ าหนักของ
ตนมากข้ึน นอกจากนี้พ่ีฟ้ายังได้มีการบ ารุงผิวที่มากขึ้นเพ่ือให้ผิวมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ และอีกหนึ่งวิธีการ
ดูแลตัวเองของพ่ีฟ้าคือ หากวันไหนที่พ่ีฟ้ามีเวลาว่างก็จะหาเวลาไปดูแลผิวหน้าของตน อาทิเช่น การท า 
ทรีตเมนต์หน้าใส ท าไฮฟู นอกจากนี้ก็จะมีการดูแลในเรื่องฟันด้วยเช่นเดียวกัน เช่น การฟอกสีฟันให้ดูขาว 
เป็นต้น 

หลังจากที่เข้ามาท างานก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเลย ทั้งออกก าลังกาย ทาครีมให้ชุ่มชื้น
ตลอดเวลา แล้วเราก็เคยโดนทักเรื่องชุดค่ะ เพราะเราอ้วนขึ้น เราเลยต้องพยายาม
คุมน้ าหนัก และถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ไปบิน เราก็หาเวลาไปท าพวกทรีตเมนต์หน้าใส 
แล้วก็จะท าไฮฟู แล้วก็ไปฟอกฟันบ้าง (พี่ฟ้า (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 
2561) 

ส าหรับพ่ีกาน (คนที่ 6) ก็จะมีวิธีการดูแลร่างกายทั้งก่อนและหลังเข้ามาประกอบอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเช่นเดียวกัน โดยในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัคร พ่ีกานจะให้
ความส าคัญในเรื่องของผิวพรรณเป็นอย่างมาก จะมีการบ ารุงผิวมากขึ้น เนื่องจากบางสายการบินจะดูใน
เรื่องของผิวพรรณเป็นล าดับต้นๆ รวมถึงเรื่องความสวยงามที่ให้ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าความสามารถ
ของผู้สมัคร โดยส่วนตัวของพ่ีกานเห็นว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเปรียบเสมือนหน้าตาขององค์กร
หรือสายการบิน ดังนั้นผู้สมัครงานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงจ าเป็นที่จะต้องดูดี เป็นต้น 
“เราก็จะบ ารุงผิวมากขึ้น เพราะบางสายการบินก็มีการเข้มงวดเรื่องผิวและความสวยงามพอๆ  กับ
ความสามารถ และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรด้วย” (พ่ีกาน (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2560) 
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โดยหลังจากท่ีพ่ีกาน (คนที่ 6) ได้เข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้ว 
พ่ีกานก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน โดยมองว่าการพักผ่อนถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญส าหรับพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินเป็นประจ า เนื่องจากการเดินทางด้วยเครื่องบินที่
จ าเป็นต้องผ่านประเทศต่างๆ ท าให้ร่างกายจ าเป็นต้องปรับเวลา ให้เป็นไปตามจุดหมายปลายทาง ดังนั้นผู้
ที่ประกอบอาชีพนี้จ าเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพราะการบินเป็นเวลานาน 
เท่ากับจะได้รับออกซิเจน้อยกว่าเวลาอยู่บนพ้ืนดิน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกต ิ
ดังนั้นวิธีการหนึ่งของพ่ีกานคือการดื่มน้ าให้มากๆ และการทานของหวาน ซึ่งจะท าให้พ่ีกานรู้สึกสดชื่น 
รวมถึงก่อนไปบินทุกครั้งจะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอ โดยปกติพ่ีกานจะเป็นคนที่นอนหลายชั่วโมงต่อ
วันอยู่แล้ว นอกจากนี้พี่กานยังมีวิธีการดูแลตัวเองด้วยการออกก าลังกาย อาทิเช่น การวิ่งที่สวนสาธารณะ 
หรือการออกก าลังกายโดยการเข้ายิม เป็นต้น 

การพักผ่อนนี่ส าคัญมาก เราต้องบินผ่านหลายๆ ประเทศ ท าให้ร่างกายจะต้องปรับ
เวลาไปตามจุดหมาย เราจึงต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เวลา
ที่เราจะต้องบินเป็นเวลานาน เท่ากับว่าเราได้รับออกซิเจนน้อยกว่าเวลาอยู่บนพื้นดิน 
ท าให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียกว่าปกติ การดื่มน้ าเยอะๆ หรือการทานของหวาน จะ
ช่วยท าให้รู้สึกสดชื่นขึ้น ก่อนไปบินก็พยายามนอนให้พอ ปกติแล้วจะเป็นคนที่ต้อง
นอนวันละไม่ต่ ากว่า 6-8 ชั่วโมงอยู่แล้ว และการออกก าลังกาย ก็พยายามเข้ายิมและ
ไปวิ่งตามสวนสาธารณะ (พี่กาน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2560) 

จากบทสัมภาษณ์ในประเด็น ความส าคัญของร่างกายทั้งก่อนและหลังเข้ามาประกอบอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้กล่าวไปข้างต้น ท าให้เข้าใจได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าร่างกายของตน
ส าคัญต่อการเข้าสมัครคัดเลือก โดยดูได้จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นที่แต่ละคนจะมีการเตรียมตัวทั้งในเรื่อง
น้ าหนัก ส่วนสูง ผิวพรรณ รูปร่าง บุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นต้น เนื่องจากการเตรียมตัวในเรื่อง
เหล่านี้สามารถสร้างโอกาสในการได้รับคัดเลือกให้ท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ 
รวมถึงเมื่อเข้ามาประกอบอาชีพนี้แล้วพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องดูแลในเรื่องร่างกายและ
บุคลิกภาพให้ดูดีอยู่เสมอ เนื่องจากภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนมีความส าคัญต่อ
ความเชื่อมั่นของสายการบิน 
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4) ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

การเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้น ามาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งใน
ด้านของรายได้ สวัสดิการ การได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว การได้พบเจอผู้คนที่หลากหลาย หรือน ามาสู่
ความภูมิใจของตนเองและครอบครัว โดยผู้ศึกษาแบ่งประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้ามาท างานใน
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็น 5 ประเด็นคือ รายได้ ความภูมิใจ เครือข่ายทางสังคม โอกาส
ทางอาชีพ และประโยชน์ในด้านอื่นๆ  

4.1 รายได ้

ตามที่กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวคือ ภายหลังจากการผ่านคัดเลือกให้เข้ามาประกอบอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พ่ีจอย (คนที่ 1) เล่าว่า การเข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ได้ท าให้ตนเองมีเงินเดือนในระดับที่สูง และท าให้ตนสามารถซื้อสิ่งของได้ตามที่ต้องการมากขึ้น 
เนื่องจากก่อนที่จะเป็นพนักงานต้อนรับฯ เป็นช่วงที่พ่ีจอย (คนที่ 1) ยังใช้เงินของพ่อแม่อยู่ ท าให้ไม่ค่อย
เลือกซื้อสินค้าที่ตนคิดว่าราคาสูง แต่หลังจากที่เข้ามาท างานนี้ ได้มีรายได้ที่มั่นคงและท าให้กล้าที่จะซื้อ
สินค้าท่ีตนเองชอบมากขึ้น  

พอได้เข้ามาเป็นแอร์ฯ เราก็มีรายได้ที่ดี ท าให้เรากล้าซื้อสิ่งของในชีวิตประจ าวันมาก
ขึ้น เช่น เมื่อก่อนเราจะไม่ซื้อผลไม้นอกอย่างเชอร์รี่เพราะเห็นว่าเป็นเงินของพ่อแม่
เราและก็แพงด้วย แต่พอเราท างานได้ก็กล้าซื้อ ซื้อแบบไม่ได้คิดอะไร เพราะ
เงินเดือนเราก็มากพอที่จะซื้อมันได้ โดยเราก็จะคิดว่ามันเป็นผลไม้ที่ดีมีวิตามินเยอะ 
โดยจะคิดถึงประโยชน์ของมันมากขึ้น หรือแม้แต่การซื้อเครื่องส าอางที่ราคาสูงกว่า
ก่อนการเป็นแอร์ฯ เพื่อจะได้พัฒนาการแต่งหน้าของเราให้ดูดียิ่งขึ้น (พี่จอย (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

ค าบอกเล่าของพ่ีจอย (คนที่ 1) ได้สอดคล้องกับความคิดเห็นเรื่องรายได้ของพ่ีสอน (คนที่ 2)
โดยพ่ีสอน (คนที่ 2) กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้ามาท างานในระยะหนึ่งก็คิดว่าอาชีพนี้ เป็นอาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้ที่ดีให้กับตนเอง ท าให้ตนเองสามารถมีเงินในการน ามาสร้างบ้านให้คนในครอบครัวและน าเงิน
มาใช้เพ่ือสนองต่อความต้องการของตนเองทั้งในเรื่องท่องเที่ยวและการซื้อสินค้าต่างๆ  
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หลังจากพี่ได้เป็นแอร์ฯ พี่ก็สามาถน ารายได้มาช่วยที่บ้านเราได้มากขึ้น แล้วก็ท าให้  
พ่อแม่เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างตอนนี้พี่ก็ก าลังสร้างบ้านที่เมืองไทยให้พ่อแม่อยู่ 
และพี่ก็สามารถพาพ่อแม่ไปเที่ยวด้วยเงินของเราได้ นอกจากนี้พี่ก็จะใช้เงินไปกับการ
ซื้อของกินเวลาไปประเทศต่างๆ โดยพี่จะเป็นคนไม่ค่อยชอบซื้อของยี่ห้อเท่าไร ก็จะมี
ซื้อบ้างแต่จะเป็นพวกกระเป๋าที่ราคาไม่แพงมาก เช่น กระเป๋ายี่ห้อ coach และ 
bao-bao แต่ก็ไม่บ่อย เพราะแม่เราจะสอนเรื่องการใช้เงินอย่างประหยัดตั้งแต่เด็ก 
เราเลยจ าว่าเราต้องประหยัด นอกจากนี้พี่ยังคิดว่าต่อไปพี่อาจจะท าอาชีพเสริมคือ
น าเข้าสินค้าหรือ pre order สินค้าจากประเทศที่เราไปบิน เพราะว่าเห็นรุ่นพี่ท าแล้ว
มันได้เงินดี (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

นอกจากนี้พ่ีออย (คนที่ 3) ยังได้เล่าว่าหลังจากที่ได้เข้ามาท างานเป็นพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ท าให้ตนมีรายได้ที่ดีมากขึ้น ท าให้สามารถน าเงินที่ได้ไปลงทุนและใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
ได้มากขึ้น “ตอนนี้พ่ีก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ลงทุน และก็ซื้อคอนโดไว้ที่เมืองไทย และคิดว่าจะปล่อยให้
เช่า และก็ซื้อสลากออมสินกับกองทุน RMF (Retirement Mutaul Fund) เป็นกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง
ชีพไว้ และก็ได้แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้ท่องเที่ยวค่ะ” (พ่ีออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560) 

ส าหรับพ่ีตาล (คนที่ 4) ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับตนเอง เนื่องจากรายได้ที่ได้รับนั้นเพียงพอที่จะมาใช้
จ่ายในสิ่งที่ตนต้องการได้มากข้ึน นอกจากนี้พ่ีตาลยังได้มีการวางแผนว่าในอนาคตจะน าเงินรายได้จากการ
ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไปลงทุนเปิดธุรกิจส่วนตัว “พูดถึงรายได้ ก็ท าให้รายจ่าย
คล่องตัวมากข้ึนนะ ตอนนี้ยังไม่มีการลงทุน แต่มีคิดไว้เหมือนกันว่าอยากมีธุรกิจของตัวเอง” (พ่ีตาล (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

พ่ีฟ้า (คนที่ 5) มีความคิดเห็นในเรื่องรายได้ของอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไปใน
ทิศทางเดียวกับทั้งสี่คนที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยพี่ฟ้าได้เล่าว่า ตนเองมองว่าการประกอบอาชีพนี้ท าให้ตน
มีรายได้ที่มั่นคงและสามารถน ารายได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพอ่ืนๆ หรือสร้างธุรกิจได้ อาทิเช่น   
พ่ีฟ้าวางแผนที่จะน าเงินไปลงทุนเปิดร้านขนมไทยให้แม่ เนื่องจากแม่ของพ่ีฟ้าเป็นคนที่ชอบท าขนมไทย 
อย่างไรก็ตาม พ่ีฟ้าได้กล่าวต่อไปว่าแม้การประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะน ามาซึ่งรายได้
ที่ดี แต่การประกอบอาชีพนี้ก็จ าเป็นต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกัน ท าให้รายได้ที่ได้รับมา
ส่วนหนึ่งจะต้องแบ่งไว้เพ่ือดูแลตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณ รูปร่าง หรือว่าการแต่งกายต่างๆ ก็
จ าเป็นต้องมีการลงทุน เช่น การซื้อครีมบ ารุง เครื่องส าอาง เสื้อผ้า หรือของใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกาย 
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เป็นต้น โดยพ่ีฟ้าเล่าว่าเนื่องจากอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งเป็นอาชีพที่เป็นตัวแทนของบริษัท ท าให้พนักงานต้องดูแลตนเองเพ่ือให้พร้อมกับการท างานอยู่
เสมอ 

แน่นอนว่าการท างานนี้ เราได้เงินเยอะ แต่เงินที่เราได้มาเราก็ต้องน ามาใช้ในการดูแล
ตัวเองด้วยเช่นกัน เราต้องให้ตนเองดูดีและพร้อมท างานอยู่ตลอด อย่างเรา เราก็จะ
แบ่งเงินเดือนเอาไว้ส าหรับซื้อครีมบ ารุง รักษาผิวหน้า แล้วก็ซื้อพวกเครื่องส าอาง 
ของใช้ส่วนตัว อีกส่วนก็เก็บเอาไว้ลงทุนค่ะ ตอนนี้ตั้งใจจะเปิดร้านขนมไทยให้แม่ 
เพราะว่าแม่ชอบท าขนม แต่คงต้องเก็บอีกสักพักเลยค่ะ (พี่ฟ้า (นามสมมติ) , 
สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) 

ส าหรับพี่กาน (คนที่ 6) มีความเห็นไปในทางเดียวกับทั้งห้าคนที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยพี่กาน
ได้เล่าว่า อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับตนเอง ท าให้มีเงิน
ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ตนต้องการ ท าให้ตนเองกลายเป็นคนที่อยากได้อะไรก็จะซื้อ ไม่คิดมาก อาทิเช่น กระเป๋า
แบรนด์เนมหรือกระเป๋าที่มีราคาสูง หากเป็นเมื่อก่อนที่จะมาท างานนี้พ่ีกานก็ไม่ได้ใช้กระเป๋าที่มีราคาสูง 
แต่หลังจากที่พ่ีกานได้เข้ามาประกอบอาชีพนี้แล้ว พ่ีกานได้เริ่มสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมมากขึ้น โดยพ่ี
กานเคยคิดว่าการสะสมสิ่งของที่ตนอยากได้คือหนึ่งในความส าเร็จ อย่างไรก็ตามหลังจากที่พ่ีกานท างาน
มาได้สักพัก เริ่มเห็นว่าการสะสมของที่ตนอยากได้ มันไม่ทางสิ้นสุด เพราะสุดท้ายแล้วก็จะมีของที่อยากได้
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นพ่ีกานจึงเริ่มที่จะค านวณค่าใช้จ่ายกับรายได้มากขึ้น โดยพ่ีกานจะค านวณว่าหากซื้อ
ของชิ้นใดแล้ว จะมีเงินเก็บอยู่หรือไม่ ท าให้ตอนนี้พ่ีกานมีเงินเก็บมากข้ึน 

หลังจากท าอาชีพนี้ ท าให้เราซื้อของที่อยากได้มากข้ึน ท าให้เราต้องควบคุมค่าใช้จ่าย
ด้วย ก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้กระเป๋ายี่ห้อที่มีราคาสูงมาก พอเราเริ่ มมีเงินเยอะ เราก็
สะสมรุ่นที่อยากได้ เมื่อได้มาแล้ว คิดว่า mission completed แต่ความจริงไม่ใช่
เลย เหมือนเราอยากได้รุ่นอ่ืนอีก กลายเป็นตอนนี้ไม่มีความพอดี ยอมรับว่าหลังจาก
ท าอาชีพนี้ก็เคยใช้เงินแบบชุบมือเปิบ เมื่อบัตรเครดิตเรียกเก็บก็มีแอบตกใจบ้าง แต่
หลังๆ เริ่มที่จะค านวณเงินเดือนที่ได้ และหักลบกับของที่อยากได้ ว่าถ้าซื้อแล้วจะ
เหลือเงินเก็บอยู่ไหม (พี่กาน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2560) 
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถน ามาซึ่งรายได้ที่
ดี ท าให้ตนมีเงินที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจ าได้อย่างมากขึ้น และยังสามารถน าเงินไปลงทุนหรือต่อยอดได้ 
เช่น พ่ีออย (คนที่ 3) ที่เลือกน าเงินของตนที่ได้จากการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มาต่อ
ยอด โดยการซื้อคอนโดเพ่ือปล่อยให้เช่า เป็นต้น   

4.2 ความภูมิใจ  
นอกจากอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะน ามาซึ่งรายได้ที่ดีแล้ว ยังท าให้ครอบครัว

และคนรอบข้างภูมิใจอีกด้วย อย่างที่พ่ีจอย (คนที่ 1) ได้เล่าว่า ครอบครัวและคนรอบข้างรู้สึกภูมิใจกับ
อาชีพที่ตนท า โดยเฉพาะทัศนะของคนรอบข้างที่รับรู้ว่าตนเองท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ซึ่งคนเหล่านี้คิดเห็นว่างานนี้เป็นงานที่ดี และเป็นเรื่องยากท่ีจะเข้ามาประกอบอาชีพนี้ 

พ่อแม่และคนรอบข้างภูมิใจมากเลยนะที่เราได้เป็นแอร์ฯ เวลาใครถามว่าลูกท างาน
อะไรเขาก็ภูมิใจที่จะบอกว่าลูกเป็นแอร์ฯ จริงๆ พี่มองว่าสังคมไทยก็ยังคงเห็นว่า
อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และเป็นที่ยอมรับของสังคม คนที่จะเป็นแอร์ฯ ได้ 
จะต้องเป็นคนที่สวย เก่ง ภาษาอังกฤษต้องดี อย่างเวลาที่เราบอกคนรอบข้างเราว่า
เราเป็นแอร์ฯ เขาก็จะรู้สึกว่าเป็นแอร์ฯ เลยหรอ เขาก็จะมองเราไปในทิศทางที่ดี 
หรือแม้แต่การที่แฟนเราบอกคนอ่ืนว่ามีแฟนเป็นแอร์ฯ เขาก็จะรู้สึกว่าอาชีพนี้มัน
เป็นอาชีพที่ดีและคนที่จะเข้ามาท างานได้จะต้องเป็นคนที่มีความสามารถ (พี่จอย 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560)                                 

นอกจากนี้พ่ีสอน (คนที่ 2) ยังได้กล่าวต่อไปว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน นอกจากจะท าให้มีรายได้ที่ดีแล้ว ยังท าให้คนในครอบครัวรู้สึกภูมิใจอีกด้วย ทั้งพ่อแม่และคนใน
ครอบครัวก็ต่างภูมิใจกับความส าเร็จนี้ “อย่างพ่อกับแม่พ่ี เขาภูมิใจนะที่เราได้มาเป็นแอร์ฯ” (พ่ีสอน (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) อย่างไรก็ตามการประกอบอาชีพนี้ไม่ได้น ามาซึ่งความภูมิใจให้กับ
ทุกครอบครัวที่เห็นลูกประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อย่างเช่นครอบครัวของพ่ีออย  (คนที่ 
3) ที่กล่าวว่าการเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของตนนั้น ไม่ได้ท าให้ครอบครัวของพ่ี
ออย (คนที่ 3) รู้สึกภูมิใจหรือครอบครัวไม่เห็นด้วยเท่าไรนัก  
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ถ้าให้พี่ตอบตามความจริงเรื่องที่บ้าน คือพี่บอกเลยว่าที่บ้านเราไม่โอเคเลยที่เรา
ท างานนี้ เพราะเขามองว่ามันเป็นงานบริการ เป็นงานธรรมดา ไม่ได้มีเกียรติมาก
เท่าไร โดยพ่อแม่เราก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจอะไรเป็นพิเศษ แต่ส าหรับเพื่อนๆ หรือคนรอบ
ข้างอ่ืนๆ ก็ภูมิใจและคิดว่างานนี้คืองานที่ดีค่ะ (พี่ออย (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ 2 
พฤศจิกายน 2560) 

แม้ครอบครัวของพ่ีออย (คนที่ 3) จะเห็นว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่
ไม่ได้สร้างความภูมิใจเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามครอบครัวของพ่ีตาล (คนที่ 4) พ่ีฟ้า (คนที่ 5) และพ่ีกาน (คน
ที่ 6) กลับเห็นเช่นเดียวกับครอบครัวของพ่ีจอย (คนที่ 1) และพ่ีสอน (คนที่ 2) โดยเห็นว่าอาชีพนี้เป็น
อาชีพที่ดี อาทิเช่น พ่ีตาล (คนที่ 4) ได้เล่าว่า ครอบครัวของพ่ีตาลดีใจและภูมิใจที่ตนได้ประกอบอาชีพนี้ 
เพราะครอบครัวเห็นว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคง และสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว 
นอกจากนี้ยังท าให้ครอบครัวมีความสุข “ครอบครัวภูมิใจแน่นอนค่ะ มีงานมั่นคง เงินดี ท าให้ครอบครัวมี
ความสุข ครอบครัวภูมิ ใจแน่นอน” ( พ่ีตาล (นามสมมติ ) , สัมภาษณ์  3 พฤศจิกายน 2560)                
ส าหรับครอบครัวและคนรอบข้างของพ่ีฟ้า (คนที่ 5) ก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัว
หรือคนในครอบครัวของพ่ีฟ้าเองจะเห็นว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดี โดยคนรอบตัวอาทิเช่น เพ่ือนๆ ของพ่ีฟ้า
รู้ว่าตนอยากประกอบอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็ก ดังนั้นเมื่อพ่ีฟ้าโตขึ้นและสามารถท าได้ตามที่ต้องการครอบครัว
ของพี่ฟ้าก็ดีใจและภูมิใจกับความส าเร็จของตนเป็นอย่างมาก “ทุกคนในครอบครัวเราภูมิใจมากค่ะ ทั้งพ่อ 
แม่ พ่ีน้อง ลุง ป้า เพราะเขาเห็นว่าเราตั้งใจที่จะท าอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็ก พอเราท าได้เขาก็ภูมิใจค่ะ จริงๆ 
เวลาที่พ่อแม่เราเจอใคร เขาก็จะเล่าให้คนอ่ืนฟังว่า ลูกฉันเป็นแอร์ฯ ส่วนเพ่ือนก็ดีใจค่ะ ที่เราท าได้ เพราะ
เราชอบไปพูดตลอดว่า ฉันอยากเป็นแอร์ฯ” (พ่ีฟ้า (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) ในส่วน
ของความภูมิใจของพ่ีกาน (คนที่ 6) เห็นว่า อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการจะ
เป็นอยู่แล้ว พร้อมทั้งอาชีพนี้สามารถน ามาซึ่งความภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวได้ “พ่ีว่ามันเป็น
อาชีพที่ผู้หญิงใฝ่ฝัน พอเราได้ท ามันก็ท าให้ภูมิใจค่ะ” (พ่ีกาน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 
2560) 

จะเห็นได้ว่า การประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและครอบครัวของตน โดยกลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 6 คน ต่างให้ข้อมูลไปในทาง
เดียวกันคือ ตนและคนรอบข้างเห็นว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ดี ในส่วนของความ
คิดเห็นจากครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 คน มีเพียงครอบครัวของพ่ีออย (คนที่ 3) เท่านั้น  
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ที่เห็นว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีเกียรติมากเท่าไร และพ่อแม่ของตนก็ไม่ได้
รู้สึกภูมิใจอะไร  

4.3 เครือข่ายทางสังคม 

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่มีโอกาสพอเจอกับผู้คนที่หลากหลาย ทั้ง
ผู้โดยสาร และผู้ร่วมงาน ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมได้มากขึ้น 
เช่นกรณีของพ่ีจอย (คนที่ 1) ได้กล่าวว่า หลังจากได้เข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
แล้ว การท าอาชีพนี้ยังช่วยให้ตนสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย อาทิเช่นการมีเพ่ือน
ร่วมงานในสายการบินเดียวกันและต่างสายการบิน 

ส าหรับพี่ที่อยู่ในวงการแอร์ฯ ก็จะมีเพื่อนๆ ที่เป็นแอร์ฯ อยู่ในหลายสายการบิน สิ่งที่
เราได้ก็คือ เราสามารถซื้อตั๋วในราคาพิเศษหรือลดราคาได้ตามสายการบินที่เพื่อนเรา
ท างานอยู่ รวมถึงท าให้เราได้เจอคนที่ท างานร่วมกันในไฟล์ท และก็ยังคงติดต่อกันอยู่
ตลอด เวลามีปัญหาหรืออยากพูดคุยอะไรกันก็จะนัดเจอกัน (พี่จอย (นามสมมติ) , 
สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

รวมถึงพ่ีออย (คนที่ 3) ยังเห็นด้วยว่าอาชีพนี้ยังท าให้ตนได้พบเจอผู้คนที่มากขึ้น “พ่ีคิดว่า
งานนี้ท าให้เราได้มีโอกาสเจอคนเยอะ อย่างพ่ีก็ได้เจอคนเจ๋งๆ ที่ท าให้เราได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้
คุ้มค่า” (พ่ีออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560) ส าหรับพ่ีฟ้า (คนที่ 5) เห็นเช่นเดียวกับพ่ี
ออย (คนที่ 3) คือ การเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท าให้รู้จักคนมากขึ้น โดยเฉพาะ
เพ่ือนร่วมงานที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ “การท างานนี้ก็ท าให้เรารู้จักคนมากขึ้นเยอะเลยค่ะ อย่าง
เพ่ือนร่วมงานที่เราต้องเปลี่ยนทุกไฟลท์ เราก็จะได้เจอกับคนใหม่ๆ ตลอด เราก็จะพยายามผูกมิตรกับเขา
เอาไว้ค่ะ” (พ่ีฟ้า (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) 

การท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีการเปลี่ยนผู้ร่วมงานอยู่เสมอ ท าให้
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงเห็นว่าควร
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเพ่ือประโยชน์ในอนาคต 
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4.4 โอกาสทางอาชีพ 
การประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถสร้างโอกาสทางอาชีพอ่ืนๆ ได้ หาก

ลาออกจากอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อย่างเช่นที่พ่ีจอย  (คนที่ 1) กล่าวคือ การเป็นพนักงาน
ต้อนรับฯ ท าให้มีโอกาสทางอาชีพมากขึ้น เพราะหากลาออกจากการเป็นพนักงานต้อนรับฯ ก็สามารถ
ท างานในสายบริการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้ เพราะว่าหน้าที่หลักๆ ของงานนี้คือการบริการ โดยมี
การใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งพ่ีจอย (คนที่ 1) ได้มองอนาคตของตนเองว่าหากเลิกประกอบ
อาชีพนี้ก็มีความสนใจที่จะไปท างานสายบริการและเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศส   

ถ้าพี่เลิกเป็นแอร์ฯ ก็อยากเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส เพราะเราชอบภาษา หรือ
ถ้าไม่ก็อาจจะไปท างานสายบริการ อย่างงานโรงแรม เพราะถ้าหากว่าเขาเห็นว่าเรา
เป็นแอร์ฯ มาก่อน เขาก็อยากที่จะรับเราเข้าท างานเลย เพราะว่างานแอร์ฯ ก็ต้อง
เน้นการให้บริการอยู่แล้ว และยิ่งเป็นแอร์ฯ ก็เหมือนมีต าแหน่งพ่วงมาด้วย เขาจะ
เข้าใจว่าเรามีพื้นฐานการบริการมาดีอยู่แล้ว และงานเรามันดูน่าเชื่อถือ ท าให้เรา
ได้เปรียบในเร่ืองการสมัครงานหลังจากเลิกเป็นแอร์ฯ (พี่จอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 
6 กันยายน 2560) 

ส าหรับพ่ีฟ้า (คนที่ 5) เห็นว่าหากเลิกประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ตน
วางแผนที่จะเปิดสถาบันเตรียมแอร์ฯ เนื่องจากพ่ีฟ้าเห็นว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงพ่ีฟ้ามองว่าในปัจจุบันมีผู้ที่ต้องการเข้ามา
ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ านวนมากข้ึนและมีแนวโน้มที่จะมากข้ึนในอนาคต โดยพ่ีฟ้า
เล่าว่าตนอยากถ่ายทอดประสบการณ์ของตนให้กับคนที่ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพนี้ ซึ่งในปัจจุบันพี่ฟ้า
ได้สร้างแฟนเพจในเฟสบุ๊ค เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่ว่า
จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการสมัคร อาทิเช่น สายการบินที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน คุณสมบัติต่างๆ ที่สาย
การบินก าหนด รวมถึงตอบค าถามต่างๆ ในเพจ ซึ่งค าถามส่วนใหญ่จะเป็นค าถามที่เกี่ยวกับเรื่องพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการสมัคร เช่น คนส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องรอยแผลเป็น และเรื่องการศึกษาว่าตนยังเรียนไม่จบ
ปริญญาจะสมัครงานนี้ได้หรือไม่ เป็นต้น 
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ก็คิดว่าถ้าออกจากแอร์ฯ แล้วมีเงินเก็บ ก็ตั้งใจจะเปิดสถาบันเตรียมแอร์ฯ ค่ะ เพราะ
เราคิดว่า เรามีต้นทุนอยู่แล้ว เหมือนเราได้ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับคนที่ฝันอยาก
เป็นแอร์ฯ ค่ะ อย่างตอนนี้เราก็สร้างเพจเก่ียวกับแอร์ฯ อยู่ ในเพจเราก็จะหาข้อมูลว่า 
สายการบินไหนเปิดรับสมัครบ้าง แล้วคุณสมบัติเป็นอย่างไง ก็จะมีน้องๆ ทักแชทมา
ถามอยู่บ่อยๆ อย่างมีคนส่งรูปรอยแผลเป็นที่แขนมาให้เราดูว่า ถ้าแผลเป็นแบบนี้ จะ
เป็นแอร์ฯ ได้มั้ย หรือว่าหนูยังเรียนไม่จบปริญญาตรีจะสมัครได้มั้ย  (พี่ฟ้า (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) 

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมองว่า อาชีพนี้
ท าให้ตนสามารถต่อยอดไปท าอาชีพอ่ืนๆ ได้ หากตนมิได้ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้ว 
เนื่องจากการท างานของตนที่เน้นการบริการและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น การต่อ
ยอดไปท างานโรงแรม เป็นต้น  

4.5 ประโยชน์ในด้านอื่นๆ  
 การท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีลักษณะงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอยู่

ตลอดเวลา ท าให้พนักงานต้อนรับฯ จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการแสดงออกทางพฤติกรรม สีหน้า 
และท่าทาง โดยเฉพาะงานนี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการจะต้องค านึงถึงการกระท าของตนเองเป็นส าคัญ 
ดังนั้นหลังจากเข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ท าให้มีลักษณะนิสัยหรือการกระท า
บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่พ่ีจอยกล่าวคือ พ่ีจอย (คนที่ 1) เห็นว่าตนเองมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดี
ขึ้น เนื่องจากติดนิสัยมาจากการท างาน  

อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบชี้นิ้ว เวลาพูดถึงคนอ่ืนหรือว่าบอกให้ใครท าอะไร 
แต่ตั้งแต่เป็นแอร์ฯมา เราจะใช้เป็นการผายมือแทน คือมันติดเป็นนิสัยของเราไปเลย 
หรือเรื่องมารยาทของเราก็เหมือนกัน เราจะเป็นคนที่พูดเพราะหรือมีหางเสียงมาก
ขึ้น อย่างค าว่า “คะ” “ค่ะ” หรือว่าสอนให้เรามีความนอบน้อมมากขึ้น เพราะเรา
ต้องท างานร่วมกับคนที่อายุมากกว่าและอาวุโสกว่า หรือความเป็นมิตร (friendly) ที่
เมื่อก่อนเราว่า เราเป็นคนที่ friendly อยู่แล้วนะ แต่เมื่อมาท างานนี้มันท าให้เรา 
friendly มากขึ้นรวมถึงมันท าให้เรากลายเป็นคนที่รับผิดชอบมากขึ้นด้วย (พี่จอย 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 
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นอกจากนี้การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ยังท าให้พี่จอย (คนที่ 1) สามารถน าความรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ ไปสอนหรือแบ่งปันข้อมูลให้กับน้องสาว ด้วยประสบการณ์ตรงของพ่ีจอย 
(คนที่ 1) ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่น้องสาวนั้น ท าให้ปัจจุบันน้องสาวสามารถเข้าท างานในต าแหน่งพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินได้ “ตอนนี้น้องสาวพ่ีก็เป็นแอร์ฯ ด้วยเหมือนกัน พ่ีก็สามารถแนะน าน้องสาวเกี่ยวกับ
การสมัคร การเตรียมตัว หรือการท างานได้” (พ่ีจอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

จากค าบอกเล่าเรื่องลักษณะนิสัยที่ติดมาจากการท างานของพี่จอย (คนที่ 1) ได้สอดคล้องกับ
สิ่งที่พ่ีสอน (คนที่ 2) ที่กล่าวว่า หน้าที่และการท างานของตนได้ท าให้มีลักษณะนิสัย หรือการกระท า
บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระท าในช่วงการท างานติดมาเป็นส่วนหนึ่งของ
นิสัยในชีวิตประจ าวันอีกด้วย “หลังจากที่พ่ีได้เป็นแอร์ฯ ได้ท างานที่ต้องบริการมากขึ้น พ่ีก็ติดนิสัย
บางอย่างจากการท างานนะ อย่างเช่น เวลาเราพูดกับคนอ่ืน เราจะติดค าว่า ขอโทษนะคะ  รบกวนช่วย 
รวมถึงท าให้เราเป็นคนที่นอบน้อมมากขึ้นนะ” (พ่ีสอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 
เช่นเดียวกับพ่ีออย (คนที่ 3) ที่กล่าวว่า “ตั้งแต่ที่พ่ีท างานมาก็ท าให้เรามีนิสัยกล้าพูดมากข้ึน และสู้คนมาก
ขึ้นค่ะ” (พ่ีออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560) ส าหรับพ่ีตาล (คนที่ 4) เห็นว่าตั้งแต่ที่ตน
เข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวตนของตนเองเท่าไรนัก 
เนื่องจากตนเองเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับตนเองมากกว่าว่าเราจะเปลี่ยนหรือไม่ แต่สิ่งที่คิดว่าได้มาหลังจากการ
ประกอบอาชีพนี้คือเรื่องของบุคลิกภาพที่ดี เช่น หลังจากเข้ามาประกอบอาชีพนี้ ท าให้ตนเป็นคนที่เดิน
หลังตรงตลอดเวลา “การเป็นแอร์ฯ ก็ไม่ได้ท าให้เราจะยอมทิ้งความเป็นตัวเองนะ อย่างวันที่ไม่มีบิน       
ก็ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้น ไม่แต่งหน้าไปเซเว่น แต่บุคลิกดีนะ เพราะจะหลังตรงตลอดเวลา” (พ่ีตาล  (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560) ในส่วนของพ่ีฟ้า (คนที่ 5) ก็เห็นไปในทางเดียวกันคือ พ่ีฟ้ามอง
ว่า หลังจากที่เข้ามาประกอบอาชีพนี้ท าให้ตนมีกิริยามารยาทที่ดีขึ้น อาทิเช่น ในเรื่องของการพูด พ่ีฟ้าจะ
พูดด้วยน้ าเสียงที่ไพเราะ และใช้ภาษาที่สุภาพมากขึ้น รวมถึงในเรื่องของการแต่งตัวก็จะใส่ใจในการ
แต่งตัวมากขึ้นทั้งการแต่งชุดท างานและการแต่งตัวในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังท าให้ตนเป็นคนที่มี
บุคลิกภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย ทั้งการนั่ง การเดิน และการพูด เป็นต้น “ท าให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น อย่างเวลา
เดินเราจะติดเดินหลังตรง เดินอย่างมั่นใจ แล้วก็การแต่งตัวก็จะใส่ใจมากขึ้น แล้วก็เรื่องค าพูด เดี๋ยวนี้เวลา
เราพูดกับใคร เราก็จะใช้น้ าเสียงแบบดีๆ แล้วก็ไม่ค่อยพูดหยาบค่ะ พ่ีว่ามันติดเป็นนิสัยไปแล้ว” (พ่ีฟ้า 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) 
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หลังจากเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้เห็นไปในทางเดียวกันคือ ตนได้ติดนิสัยตอนท างานมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน อาทิเช่น 
กิริยามารยาท การใช้ค าพูด หรือการปฏิบัติต่อผู้อื่น เป็นต้น    

5) การท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ในส่วนของการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะต้องให้ความส าคัญทั้งในเรื่อง

ความปลอดภัยและการบริการเพ่ือให้ผู้โดยสารมั่นใจตลอดการเดินทางบนเครื่องบิน รวมถึงสร้างความ
ประทับใจมากที่สุดแก่ผู้โดยสาร และเนื่องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับ
ผู้โดยสารมากที่สุด ท าให้ทางสายการบินคาดหวังให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ท าหน้าที่เป็นตัวแทน
หรือประชาสัมพันธ์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นผู้ศึกษาจะน าเสนอเรื่องการท างานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ ความส าคัญในเรื่องร่างกายก่อนการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน 
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประสบการณ์การท างานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน  

5.1 ความส าคัญในเรื่องร่างกายก่อนการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน 
ก่อนการท างานในแต่ละเที่ยวบินพนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจเครื่องแต่งกาย

(Grooming) ตามที่พ่ีสอน (คนที่ 2) ได้กล่าวไว้ว่า การท างานในแต่ละครั้งของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน จะต้องพบเจอกับผู้โดยสารและคนเป็นจ านวนมาก ท าให้ในก่อนการท างานแต่ละครั้งจะต้องมี
การตรวจเครื่องแต่งกายเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบิน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจเรื่องเครื่องแบบ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงการแต่งหน้า และท าผม ที่ต้องเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด  
ซึ่งพ่ีสอนได้เล่าว่าตนเคยเจอเจ้าหน้าที่ตรวจเรื่องขนและหนวดที่ใบหน้า เนื่องจากการมีขนหรือหนวดบน
ใบหน้าที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนไป ท าให้ดูไม่สะอาด ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่
เหมาะสมก็จะไม่อนุญาตให้ท าการบิน ส าหรับเรื่องของการแต่งกายก็เป็นสิ่งที่ส าคัญในการตรวจด้วย
เช่นเดียวกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะดูว่าเครื่องแบบของพนักงานเหมาะสมที่จะไปบินหรือไม่ เช่นชุดที่
พนักงานใส่เรียบร้อยหรือไม่ จะเห็นได้ว่านอกจากพนักงานต้อนรับฯ จะต้องเตรียมเรื่องการท างานแล้ว 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคน จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องร่างกาย เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า 
เป็นต้น 
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จริงๆ งานของแอร์ฯ โดยทั่วไปจะเริ่มจากการได้รับการตรวจเครื่องแบบจาก
เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าแอร์ฯ หรือที่เรียกว่า Grooming คือเขาจะตรวจเราตั้งแต่หัว
จรดเท้า โดยจะดูว่าการแต่งหน้าเราดูดีตามมาตรฐานของสายการบินหรือไม่ เช่น 
สายการบินพี่จะเน้นการแต่งหน้าแบบคมเข้ม แต่ต้องเป็นธรรมชาติ เช่น การทาปาก
สีแดง หรือสีนู้ด หรือตรวจเช็คว่าแต่ละคนแต่งหน้าแบบหน้าขาวกว่าคอหรือไม่ คิ้ว
หนาไปหรือเปล่า ได้ปัดขนตาหรือไม่ สีของเคร่ืองส าอางที่ใช้ในการปัดแก้มเหมาะกับ
สีของผิวหน้าหรือไม่ หรือหากเล็บยาวก็ต้องทาสี ถ้าเล็บส้นก็ต้องทาสีใส ส่วนขน 
หนวด และขนขา ก็มีไม่ได้นะ อย่างพี่เองเคยเจอผู้ตรวจ Grooming ยื่นหน้ามาใกล้
มาก เพื่อดูขนที่หน้าและหนวด เพราะถ้าผู้ตรวจเห็นว่ามีขนที่หน้าหรือหนวดชัดมาก
เกิน อาจท าให้ไม่สามารถขึ้นบินในไฟลท์นั้นๆ เรื่องชุดก็เหมือนกัน เขาจะดูว่าชุด
สะอาดหรือไม่ มีรอยยับ รอยเปื้อน ตรงไหนหรือเปล่า หรือมีรอยเลอะรองพื้นที่
บริเวณปกเสื้อหรือไม่ รวมถึงถุงน่องอยู่ในสภาพดีหรือว่าขาด และจะดูว่ากระเป๋ามี
ฝุ่นเกาะหรือไม่ เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านการตรวจ Grooming ก็อาจท าให้เราไม่
สามารถขึ้นบินได้ (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

นอกจากพ่ีสอน (คนที่ 2) ที่ได้บอกเล่าเรื่องการตรวจกรูมมิ่งก่อนการขึ้นบินแล้ว พ่ีฟ้า (คนที่ 
5) คืออีกคนหนึ่งที่เคยได้รับการตรวจกรูมมิ่งเช่นเดียวกัน แต่ไม่ผ่านการตรวจ ท าให้ไม่สามารถขึ้นบินใน
เที่ยวบินนั้นได้ โดยพ่ีฟ้าเล่าว่า ก่อนการบินตนได้เข้ารับการตรวจกรูมมิ่งเช่นเดียวกับที่ผ่านมา โดยการ
ตรวจในแต่ละครั้งจะให้ความส าคัญกับเรื่องของลักษณะภายนอกของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคน
เป็นอย่างมาก โดยพนักงานต้อนรับฯ ทุกคนจะต้องท าตามกฎระเบียบที่สายการบินก าหนด เนื่องจาก
บริษัทต้องการให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นหนึ่งในประชาสัมพันธ์หรือภาพแทนของบริษัท ท าให้
พนักงานทุกคนจ าเป็นต้องมีลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่พ่ีฟ้า (คนที่ 5) ได้รับการตรวจคือ 
การเริ่มตรวจตั้งแต่ทรงผมที่จ าเป็นต้องเกล้าผมแบบรวบตึงและมิให้มีลูกผมหลุดออกมาจนสังเกตเห็นได้ 
ดังนั้นพ่ีฟ้าจึงจ าเป็นต้องใส่เน็ตผมและเจลใส่ผมเพ่ือไม่ให้ผมยุ่งหรือผมฟู รวมถึงเรื่องการแต่งหน้าก็ส าคัญ
เช่นเดียวกัน เพราะการท าการบินทุกครั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องแต่งหน้า โดยที่สายการ
บินของพ่ีฟ้าจะมีการก าหนดว่าจ าเป็นต้องแต่งหน้าด้วยเครื่องส าอางอย่างน้อยกี่ชิ้น และจ าเป็นต้องแต่ง
อะไรบ้าง อาทิเช่น จ าเป็นต้องเขียนคิ้ว ทาตา ทาปาก ปัดแก้ม ปัดมาสคาร่า กรีดอายไลเนอร์ เป็นต้น โดย
พ่ีฟ้าได้กล่าวต่อไปว่าแม้จะแต่งหน้าถูกต้องตามกฎที่ทางสายการบินก าหนด แต่หากผิวหน้าของพนักงาน
ไม่เรียบเนียนหรือมีอะไรผิดปกติบนหน้าก็ท าให้ไม่สามารถท าการบินได้  
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ซึ่งพ่ีฟ้าเล่าว่าตนเคยไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินในเที่ยวบินหนึ่ง เนื่องจากสิวขึ้นบนใบหน้าที่เห็นได้ชัด โดยพ่ี
ฟ้าได้พยายามใช้การแต่งหน้าเพ่ือช่วยกลบสิว แต่ผู้ตรวจกรูมมิ่งก็สามารถสังเกตเห็นได้อยู่ดี โดยพ่ีฟ้าก็ได้
อธิบายสาเหตุของความผิดปกติบนใบหน้าที่เกิดขึ้นให้กับผู้ตรวจฟัง ซึ่งพ่ีฟ้าก็ไม่สามารถขึ้นบินในเที่ยวบิน
นั้นได้ รวมถึงพ่ีฟ้าจะต้องไปรักษาหน้าของตนเองให้หายก่อน ถึงจะสามารถกลับมาท างานได้ ซึ่งพ่ีฟ้าใช้
เวลารักษาหน้าอยู่เป็นเวลาสามอาทิตย์ ซึ่งช่วงที่รักษาผิวหน้าให้หายนั้น พ่ีฟ้าได้เข้ารับการรักษากับหมอ
เฉพาะทางด้านผิวหนัง โดยตั้งใจที่จะรักษาผิวหน้าให้กลับมาเรียบเนียนเช่นเดิมให้เร็วที่สุด เพราะจะได้
สามารถกลับมาท างานได้ 

ก่อนบินพนักงานฯ ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจ Grooming ซึ่งถ้าไม่ผ่านการตรวจก็
จะไม่ได้ไปบิน อย่างพี่พี่ก็เคยไม่ผ่านนะ ตอนนั้นหน้าพี่สิวขึ้นเยอะมาก ซึ่งพยายาม
แต่งหน้ากลบมันแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ มันก็ยังเห็นอยู่ดี เลยท าให้ไม่ได้ไปบินไฟล์ทนั้น 
แล้วก็ต้องมารักษาจนกว่าจะหาย พี่หาหมออยู่สามอาทิตย์จนหาย (พี่ฟ้า (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561)                

จะเห็นได้ว่าก่อนปฏิบัติงานบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะต้องมีการ
ตรวจในเรื่องกรูมม่ิง (Grooming) เพ่ือดูในเรื่องความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายและผมเผ้าของพนักงาน
ทุกคน เพ่ือสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายการบิน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ร่างกายของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินทุกคนมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 

5.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
หลังจากที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผ่านการตรวจ Grooming พนักงานฯ ทุกคนจะต้อง

เตรียมตัวเรื่องของความปลอดภัยและการบริการแก่ผู้โดยสาร พ่ีสอน (คนที่ 2) กล่าวว่าหน้าที่หลักคือ การ
ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและบริการผู้โดยสารอย่างดีที่สุด โดยพ่ีสอน (คนที่ 2)  ได้เล่าว่า การ
ท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องดูแลผู้โดยสารตลอดการเดินทางทั้งในเรื่อง ของการให้
ค าแนะน าแก่ผู้โดยสารในเรื่องความปลอดภัย อาทิเช่น การรัดเข็มขัดนิรภัยและการงดใช้โทรศัพท์ของ
ผู้โดยสารขณะที่เครื่องก าลังข้ึนบิน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารและพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินมากท่ีสุด 
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หลังจากผ่านการตรวจ Grooming พนักงานฯ ก็จะไปที่เครื่องบินเพื่อตรวจเช็คความ
เรียบร้อยของห้องโดยสาร เช่น การดูในเร่ืองความสะอาดของห้องน้ า ทางเดิน และที่
นั่งของผู้โดยสาร จากนั้นเวลาที่เครื่องบินก าลังขึ้น (Take Off) เราก็จะบอกให้
ผู้โดยสารรัดเข็มขัดที่นั่ง และจะบอกให้ผู้โดยสารงดใช้โทรศัพท์ เนื่องจากอาจรบกวน
ระบบน าร่องของห้องนักบินได้ เพราะช่วงเวลาที่เครื่องขึ้นนี่ส าคัญมากเลยนะ เพราะ
ช่วงนี้คือช่วงที่เกิดอันตรายต่อทั้งตัวผู้โดยสารและแอร์ฯ มากที่สุด (พี่สอน (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

ภายหลังจากที่เครื่องบินได้อยู่ในระดับความสูงที่ปลอดภัย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะ
เริ่มให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยเริ่มจากการแจกสิ่งของเพ่ืออ านวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง ไม่ว่า
จะเป็นหูฟัง ผ้าห่อ ผ้าเช็ดมือ และหนังสือให้แก่ผู้โดยสารเพ่ือให้ผู้โดยสารได้รับความสบายสูงสุดในการ
เดินทาง ในระหว่างนั้น พนักงานต้อนรับฯ จะดูในเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของห้องโดยสาร จากนั้นก็
เริ่มการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร โดยเริ่มจากอาหารทานเล่นและอาหารจานหลักเป็น
ล าดับต่อมา พร้อมกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตามที่ผู้โดยสารต้องการและมีให้บริการอยู่บนเที่ยวบินนั้น 
จากนั้นเมื่อผู้โดยสารรับประทานอาหารเสร็จ พนักงานต้อนรับฯ จะดูในเรื่องความสะอาดเรียบร้อยอีกครั้ง 
ไม่ว่าจะเป็นการเก็บถาดอาหารที่ผู้โดยสารรับประทานเสร็จเรียบร้อย รวมถึงดูเรื่องความสะอาดของห้อง
โดยสาร และห้องน้ าให้เรียบร้อย พร้อมทั้งให้บริการแก่ผู้โดยสารที่กดปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน และเมื่อเครื่องบินใกล้ถึงจุดหมายปลายทาง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะบอกให้ผู้โดยสาร
ปิดเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เพ่ือความปลอดภัย 

หลังจากที่เครื่องบินได้บินอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว เราก็จะเริ่มการบริการ โดยหาก
เป็นที่นั่งชั้น economy หรือชั้นประหยัด ก็จะมีการแจกหูฟัง แจกผ้าห่อ แจกผ้าเช็ด
มือ เช่น ผ้าร้อน เก็บขยะจากบริเวณที่นั่งของผู้โดยสาร และออกรถเข็นหรือเริ่มเสิร์ฟ
อาหาร จ าพวก snack box มีทั้งถั่ว น้ า ต่อไปก็จะเป็นการบริการอาหารหลักจ าพวก 
อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อปลา ไก่ เนื้อ หรือสลัด ขนมปัง และน้ าผลไม้ กาแฟ ชา ให้
ผู้โดยสารเลือก หากเป็นที่นั่งชั้น business class ก็จะมีการในลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ไม่ว่าจะเป็น การแจกหูฟัง แจกผ้าห่อ แจกผ้าเช็ดมือ เช่น ผ้าร้อน แจกหนังสือ    
และบริการอาหาร เช่น กาแฟ น้ าผลไม้ น้ าเปล่า หรือไวน์ และของหวาน จากนั้นก็
จะบริการอาหารจานหลักเช่นเดียวกัน หลังจากผู้โดยสารกินเสร็จ เราก็ต้องเก็บขยะ
ออกจากโต๊ะของผู้โดยสาร ระหว่างนั้นเราก็จะเดินดูความสะอาดของห้องโดยสาร 
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และห้องน้ า รวมถึงให้บริการแก่ผู้โดยสารที่กดปุ่มเรียกพนักงานฯ จากนั้นเวลาที่
เครื่องลดระดับลง หรือใกล้จะถึงปลายทาง ก็จะเดินสังเกตและบอกให้ผู้โดยสารปิด
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

จากค าสัมภาษณ์ของพ่ีสอน (คนที่ 2) ที่ได้กล่าวไปข้างต้นได้สอดคล้องกับการบอกเล่าของพ่ี
ออย (คนที่ 3) ในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยพี่ออย (คนที่ 3) กล่าว
ว่า หน้าที่และการท างานของตน เริ่มตั้งแต่ก่อนเครื่องขึ้น ระหว่างการเดินทาง ไปจนถึงหน้าที่การท างาน
ตลอดการเดินทาง จนถึงจุดหมายปลายทางของแต่ละเที่ยวบิน โดยลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลักคือ การดูแลผู้ โดยสารในเรื่องความปลอดภัยและเรื่องการบริการ ซึ่ง
พนักงานทุกคนจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยพนักงานทุกคนจะต้องดูแลผู้โดยสาร
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งก่อนที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเดินทางไปที่เครื่องเพ่ือ
ประจ าการในต าแหน่งของตน พนักงานต้อนรับฯ ทุกคนจะต้องพบกันก่อนการขึ้นบินในเที่ยวบินนั้นๆ โดย
จะมีการประชุมสั้นๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่ตนต้องประจ าการ 
รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของข้อมูลเรื่องความปลอดภัย อุปกรณ์ต่างๆ 
บนเครื่องบิน รวมถึงเรื่องการให้บริการ เป็นต้น   

หลายคนอาจจะเข้าใจว่างานของเรา (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) เริ่มต้นตอนที่
ผู้โดยสารก้าวเท้าขึ้นเครื่องบินนะคะ แต่จริงแล้วๆ งานของเรา เริ่มต้นตั้งแต่ก่อน
เครื่องจะ Take off คือก่อนเครื่องขึ้น เราจะต้องเข้าห้อง Briefing Room เพื่อเช็ค
เอกสารการเดินทาง และตอบค าถาม Safe Talk ในหัวข้อ Aircraft Specific หรือ 
Medical หรือ Security จากนั้นก็จะเริ่มพูดคุยกันในเรื่องไฟล์ทบิน ผู้ โดยสาร                    
และการท าเซอร์วิส จากนั้นก็จะรอนักบินมาบรีฟ Flight Instruction พอจบการ 
บรีฟก็ไปขึ้นเคร่ืองค่ะ (พี่ออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560)   

เมื่อเสร็จสิ้นจากการเตรียมตัวก่อนการบินที่ห้อง Briefing Room พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินทุกคนจะไปประจ าการที่เครื่องบินที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้โดยสาร ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่
ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่อง โดยพนักงานทุกคนจะต้องดูในเรื่องของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ         
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นบนเครื่องบิน และตรวจสอบดูในเรื่องวัตถุอันตราย
ต่างๆ ที่อาจน าไปสู่ความเสียหาย 
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พอขึ้นเครื่องปุ๊บก็จะเช็คเรื่อง Safety Equipment ต่างๆ เช็คระบบ Intercom บน
เครื่อง และเร่ิมท า Safety and Security Search คือการส ารวจพื้นที่บนเครื่องบินที่
เรารับผิดชอบว่ามีอะไรแปลกปลอมอยู่หรือไม่ บางทีทางสายการบินจะมีการซ่อน
ของไว้ทดสอบลูกเรือว่าได้ตรวจสอบพื้นที่ละเอียดถี่ถ้วนดีหรือไม่ (พี่ออย (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560)   

จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินช่วยผู้โดยสารในเรื่อง
ของการหาพ้ืนที่วางสิ่งของที่ผู้โดยสารน าติดตัวขึ้นมาบนเครื่อง รวมถึงอธิบายเรื่ องความปลอดภัยให้กับ
ผู้โดยสารที่มีเด็กเล็กเดินทางด้วย โดยแนะน าให้ผู้ปกครองให้เด็กนั่งในที่ที่เหมาะส าหรับเด็ก หรือผู้ที่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้พิการทางสายตา โดยการอธิบายเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร
รวมถึงการอธิบายเรื่องการใช้ปุ่มที่ผู้โดยสารสามารถกดเรียกพนักงานฯ ได้ หรือปุ่มที่เรียกว่าปุ่มคอลเบล 
(call bell) ตามท่ีพ่ีออย (คนที่ 3) ได้กล่าวดังต่อไปนี้   

จากนั้นคือบอร์ดดิ้ง (boarding) ผู้โดยสารขึ้นเคร่ืองค่ะ เราก็จะช่วยเหลือเรื่องการหา
พื้นที่วางกระเป๋าให้ผู้โดยสาร และบอกกับผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กว่า ให้ผู้ปกครอง
ใช้  extension seatbelt ส าหรับเด็ก รวมถึงหากมีผู้ โดยสารที่ต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้พิการทางสายตาก็ต้องไปอธิบายเกี่ยวกับทางออกฉุกเฉิน การ
สวมหน้ากากออกซิเจน และอธิบายเกี่ยวกับการกดคอลเบล (call bell) หรือปุ่มที่
ผู้โดยสารสามารถกดเพื่อเรียกพนักงานต้อนรับฯได้ (พี่ออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 
2 พฤศจิกายน 2560)   

เมื่อจบการบอร์ดดิ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็เริ่มท า Pre departure service คือแจก
เมนูอาหาร แลนด์ดิ้งการ์ด และของเล่นเด็ก ในช่วงเวลาที่เครื่องใกล้จะออก พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ก็จะดูในเรื่องความเรียบร้อยของห้องโดยสารอีกครั้ง จากนั้นจะให้ผู้โดยสารดูวีดีโอสาธิตเรื่องความ
ปลอดภัย จากนั้นพนักงานต้อนรับฯ จะดูในเรื่องของความปลอดภัยอีกครั้งก่อนเครื่องขึ้น และตรวจเช็คให้
ผู้โดยสารนั่งประจ าที่นั่งของตนเพ่ือเตรียมการขึ้นบินต่อไป  

จากนั้นเมื่อเครื่องใกล้จะออกก็จะปิดประตูเครื่องและเช็คความเรียบร้อยโดย
พนักงานต้อนรับฯ ทุกคนจะต้อง ยืนประจ าต าแหน่งการท า safety demo เพื่อดู
ความเรียบร้อยในห้องโดยสาร ภายหลังจากผู้โดยสารดูวีดีโอสาธิตเรื่องการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ จบลูกเรือก็จะเดินตรวจดูความเรียบร้อยอีกคร้ังหนึ่ง  
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และเตือนให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดที่นั่ง ปรับที่นั่ง ปิดโต๊ะให้เรียบร้อยและไปนั่งประจ าที่
รอเครื่องขึ้นค่ะ (พี่ออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560)    

ในระหว่างที่เครื่องก าลังขึ้นบิน พนักงานต้อนรับฯ จะต้องทบทวนและวางแผนในเรื่องความ
ปลอดภัย เพ่ือช่วยผู้โดยสารในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน “ระหว่างที่เทคออฟ (Take off) ก็ต้องนึกถึงกรณีหาก
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องท าอะไรอย่างไรบ้าง” (พ่ีออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560)    

หลังจากที่เครื่องบินได้ไต่ระดับขึ้นมาอยู่ในระดับความสูงคงที่ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จะเริ่มการบริการบนเครื่องบิน ซึ่งพนักงานต้อนรับฯ จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป อาทิเช่น 
หน้าที่การตอบคอลเบลแก่ผู้โดยสาร หน้าที่ดูแลเรื่องคาร์ทน้ าและอาหาร หน้าที่เตรียมอาหารในครัวบน
เครื่องบิน (Galley) หรือบางคนอาจมีหน้าที่ในการขายสินค้าบนเครื่องบิน แม้แต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่าง
กันออกไป แต่ทุกคนในเที่ยวบิน ก็จะต้องท าหน้าที่ให้บริการเรื่องอาหารแก่ผู้โดยสาร ในการท างาน
พนักงานต้อนรับฯ จะมีรูปแบบการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่แตกต่างไปบ้าง อย่างไรก็ตามรูปแบบการ
ท างานบนเครื่องบินจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือ การให้บริการเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งการ
ดูแลเรื่องความสะอาดของห้องโดยสารและห้องน้ า รวมถึงให้บริการในสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการ 

จากนั้นพอสัญญาณรัดเข็มขัดดับลงก็เริ่มบริการค่ะ โดยในแต่ละเที่ยวบินพนักงาน
ต้อนรับฯ จะมีต าแหน่งการท างานเป็นของตนเอง เช่น บางทีก็มีหน้าที่ตอบคอลเบล
ต่างๆ ไม่ก็จัดคาร์ทน้ าและคาร์ทอาหาร ถ้าเป็น Galley Operator ก็ต้องอุ่นอาหาร
และจัดคาร์ทต่างๆ โหลดอาหารใส่ในคาร์ท เตรียมชา กาแฟต่างๆ พอเริ่มเซอร์วิสก็
ลากคาร์ทออกไปเสิร์ฟผู้โดยสารค่ะ ทุกต าแหน่งต้องไปเสิร์ฟหมด พอเสิร์ฟอาหาร
เสร็จก็เสิร์ฟชากาแฟต่อ เก็บถาดอาหารและเก็บขยะอีกรอบหนึ่งค่ะ เมื่อเสร็จจาก
เซอร์วิสก็ช่วยกันท าความสะอาดแกลลี่ ไปดูความสะอาดของห้องน้ า จัดเตรียมถาด
ใส่เครื่องดื่มและบิสกิสไว้ส าหรับผู้โดยสาร และเดินไปเสิร์ฟทุกๆ 45 นาที โทรเช็ค
ความเรียบร้อยกับนักบินว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหม และถ้าเป็น Duty free 
operator ก็ต้องไปนับสต็อกและเข็นคาร์ทขายของค่ะ จากนั้นถ้ามีเซอร์วิสที่สอง    
ก็เริ่มเตรียมจัดคาร์ทต่อ ระหว่างนั้นก็ตอบคอลเบลไปด้วย (พี่ออย (นามสมมติ) , 
สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560) 
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นอกนี้ยังมีการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารโดยการน ากล้องถ่ายรูปมาเก็บภาพความ
ทรงจ าในเที่ยวบินนั้นๆ ไว้ หลังจากนั้นก่อนเครื่องจะไต่ระดับลงมา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะปิด
ครัวบนเครื่องบิน และดูความเรียบร้อยของครัว รวมถึงจะดูแลความเรียบร้อยในห้องโดยสารอีกครั้ง เพ่ือ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะได้ประจ าต าแหน่งของตนเอง เพ่ือดูแลผู้โดยสารตอนเครื่องบินลง  

แล้วเราก็จะน าเอากล้องโพลารอยด์บนเครื่องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสารค่ะ 
และในช่วง 20 นาทีก่อนที่เครื่องบินจะไต่ระดับลงมาก็เริ่มปิดแกลลี่ ปิดคาร์ทและ
คอนเทนเนอร์ต่างๆ รวมถึงเก็บผ้าห่มและหูฟัง และเตรียมตัวแลนด์ดิ้งค่ะ  (พี่ออย 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560)   

เมื่อเครื่องบินใกล้ลงจอดที่สนามบินปลายทาง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องดูในเรื่อง
ความเรียบร้อยภายในห้องโดยสารอีกครั้ง จากนั้นเมื่อเครื่องลงจอดเรียบร้อย และผู้โดยสารออกจาก
เครื่อง พนักงานต้อนรับฯ จะดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงดูว่ามีผู้โดยสารลืมสิ่งของไว้หรือไม่  
เพราะหากผู้โดยสารลืมสิ่งของไว้บนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับฯ จะต้องส่งสิ่งของผู้โดยสารไปยังผู้ที่
ท างานในส่วน lost and found ของสนามบินต่อไป 

พอจะแลนด์ก็จะเช็คความเรียบร้อยในห้องโดยสารอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแลนด์ปุ๊บก็บ๊าย
บายผู้โดยสารตามปกติ เมื่อทุกคนออกจากเครื่องไปหมดแล้วก็เริ่ม post landing 
duty คือเก็บผ้าห่มและหูฟังที่เหลือพร้อมกับตรวจสอบดูว่ามีผู้โดยสารลืมอะไรไว้รึ
เปล่าค่ะ ถ้ามีก็ส่งต่อให้ lost and found ต่อไป (พี่ออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 
พฤศจิกายน 2560) 

ซึ่งสิ่งที่พ่ีสอน (คนที่ 2) และพ่ีออย (คนที่ 3) ได้บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับพ่ีตาล (คนที่ 4) โดยพี่ตาล ได้เล่าว่าแท้จริง
แล้วหน้าที่ของตนนั้นมีหลากหลายมาก เริ่มตั้งแต่การเช็คเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร อาทิเช่น จ านวน
ผู้โดยสารในเที่ยวบิน อาหารพิเศษ เป็นต้น โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องมีการประชุม
แบบสั้นๆ กับเพ่ือนร่วมงานพร้อมกับนักบิน รวมถึงดูในเรื่องของอาหารว่ามีเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้โดยสารหรือไม่ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง เราก็ต้องดูแลในเรื่องความปลอดภัย ของเครื่องบิน 
อุปกรณ์บนเครื่องบิน และดูแลผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ทั้งการให้บริการเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 
พร้อมทั้งดูในเรื่องความสะอาดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการท าความสะอาดห้องน้ าเม่ือห้องน้ าอยู่ในสภาพ 
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ที่สกปรก เช่น การเช็ดพ้ืนที่เปียก การเติมกระดาษทิชชู่ หรือการท าความสะอาดห้องโดยสาร เช่น เก็บ
ขยะของผู้โดยสาร เป็นต้น โดยพี่ตาลเล่าว่า 

หน้าที่ของเราหรอ โห เยอะมากอ่ะ ทั้งเช็คเอกสาร บรีฟกับทีม กับนักบิน เช็คอาหาร 
เครื่องดื่ม เช็คสต็อกของว่ามีพอมั้ย ช่วยผู้ โดยสารตอน boarding ดูแลความ
ปลอดภัยของเครื่อง อุปกรณ์บนเครื่อง ดูแลผู้ โดยสาร เสิร์ฟข้าว น้ า เช็ดอ้วก เก็บ
ขยะ ล้างห้องน้ า (พี่ตาล (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560) 

ส าหรับพ่ีฟ้า (คนที่ 5) ได้เล่าถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่

สอดคล้องกับที่กล่าวมาข้างต้นด้วยเช่นเดียวกันคือ หน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคือการดูแล

เรื่องความปลอดภัยและการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งสองส่วนนี้  เป็นสิ่งที่

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนต้องตระหนักรู้อยู่เสมอ เนื่องจากพนักงานต้อนรับฯ ไม่มีทางรู้ได้เลย

ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นและจะเกิดขึ้นเมื่อไร โดยสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ก่อนไปบินคือการพักผ่อนที่เพียงพอ เพ่ือให้ร่างกายพร้อมต่อการท างานและสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ 

โดยระหว่างการท างาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจ าเป็นต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้โดยสาร 

เพ่ือแสดงถึงความใส่ใจต่อผู้โดยสาร และหากเกิดความผิดปกติใด พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้

สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา นอกจากนี้หนึ่งในหน้าที่ที่พนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินจ าเป็นต้องท าคือ การดูแลในเรื่องความสะอาด อาทิเช่น การดูในเรื่องขยะภายหลังจากที่

ผู้โดยสารทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพ่ีฟ้าเล่าว่าก่อนที่จะมาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบิน ตนไม่เคยจับทิชชู่บนโต๊ะอาหารที่ไม่ใช่ของตนเลย เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งสกปรก และไม่รู้ว่า

กระดาษนั้นผ่านการใช้งานมาอย่างไร แต่หลังจากท่ีตนได้เข้ามาท างานนี้ ตนก็จ าเป็นต้องเก็บกระดาษทิชชู่

ที่ใช้แล้วของผู้โดยสาร ซึ่งตนก็ยังมองว่าเป็นสิ่งที่สกปรกอยู่เช่นเดิม อย่างไรก็ตามด้วยหน้าที่ของตนที่ต้อง

ดูแลในเรื่องความสะอาด ท าให้ตนต้องยอมท า ซึ่งในบางครั้งตนก็ต้องท าความสะอาดน้ าหรือเศษอาหารที่

หกด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันพี่ฟ้าก็เริ่มชินกับการท าความสะอาดเช่นนี้ เนื่องจากมองว่าสิ่งเหล่านี้คือ

หนึ่งในหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
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แน่นอนค่ะ ว่างานหลักของเราคือดูแลความปลอดภัยกับให้บริการ ซึ่งมันดูเหมือนไม่

มีอะไรนะ แต่จริงๆ แล้ว มันเป็นงานที่เราต้องใส่ใจกับมันมากๆ เลย เพราะอย่างแรก

เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นและจะเกิดขึ้นตอนไหน ฉะนั้นเรา

จะต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา ก่อนไปบินก็ต้องนอนให้พอ เวลาท างานเราได้

ท างานอย่างเต็มที่ เวลาเราบริการเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้โดยสาร เช่น 

ผู้โดยสารมีปัญหาอะไร หรือมีอาการเจ็บป่วย ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมที่จะดูใน

เรื่องความสะอาดด้วย อย่างเมื่อก่อนพี่เป็นคนที่ไม่เคยจับกระดาษทิชชู่ที่อยู่บนโต๊ะ

อาหารเลยนะ เพราะคิดว่ามันสกปรก แต่พอเรามาท างานนี้เราต้องท าค่ะ ต้องเก็บ

ขยะของผู้โดยสาร บางครั้งก็ต้องไปเช็ดน้ าหรือเศษอาหารที่หกค่ะ (พี่ฟ้า (นาม

สมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) 

ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเริ่มต้นตั้งแต่

ผู้โดยสารยังไม่ขึ้นเครื่อง เนื่องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องเข้าประชุมกับเพ่ือนร่วมงาน

และหัวหน้า ในเรื่องการบริการและความปลอดภัยก่อนการท างาน หลังจากจบการประชุมจึงเดินทางไปที่

เครื่องบินเพ่ือดูในเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อม

ใช้งาน จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะต้องดูแลผู้โดยสารทั้งใน

เรื่องความปลอดภัยและการบริการตลลอดการเดินทาง        

5.3 ประสบการณ์การท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ส าหรับประสบการณ์การท างานของพ่ีจอย (คนที่ 1) ได้บอกเล่าประสบการณ์การท างานที่

อาจจะมิได้ประทับใจเท่าไรนัก แต่ตนก็มิได้รู้สึกไม่อยากท า เพราะเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดย
พ่ีจอยเล่าว่า ส่วนมากท่ีตนเจอจะเป็นผู้โดยสารที่ชอบขอให้ตนบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การขอน้ า
หลายๆ ครั้ง หรือว่าการขออาหารว่าง ซึ่งตอนเองก็พยายามบริการอย่างดีและรวดเร็วที่สุด แต่ผู้โดยสาร
หลายคนก็จะใจร้อน เช่น ขออะไรก็จะต้องการให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินน ามาให้เดี๋ยวนั้น  ซึ่งใน
ความจริงพนักงานต้อนรับฯ ต้องดูแลผู้โดยสารจ านวนมาก ผู้โดยสารจึงจ าเป็นต้องรอ ท าให้ผู้โดยสารบาง
คนเกิดโวยวาย และต่อว่าการท างานของพนักงานต้อนรับฯ ตามที่พ่ีจอย (คนที่ 1) กล่าวคือ “เวลาเรา
ให้บริการเราก็พยายามที่จะให้ผู้โดยสารอย่างดีท่ีสุด แต่เราก็มีกันน้อยกว่าผู้โดยสารไง  
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อย่างผู้โดยสารบางคนก็ใจร้อน สั่งเดี๋ยวนั้น ก็จะเอาเดี๋ยวนั้นเลย พอเราไปเอามาให้ช้าก็โวยวาย” (พ่ีจอย 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560) 

ส าหรับพ่ีสอน (คนที่ 2) ได้เล่าว่า ในการท างานแต่ละครั้งจะต้องเจอผู้โดยสารที่แตกต่างกัน
ออกไป มีทั้งประสบการณ์ที่รู้สึกประทับใจและรู้สึกไม่ประทับใจ อย่างไรก็ตามพ่ีสอนก็สามารถผ่านมาได้
ทุกครั้ง เนื่องจากพ่ีสอนมีวิธีในการแก้ปัญหาและรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส าหรับเหตุการณ์ที่ไม่
ประทับใจพ่ีสอน (คนที่ 2) ได้เล่า เป็นเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากผู้โดยสารเป็นเพ่ือนกันสองคน
และต้องการที่จะนั่งใกล้กัน แต่ไม่ได้จองท่ีนั่งใกล้กันไว้ท าให้เกิดปัญหาตามมา  

จริงๆ พี่ก็เข้าใจนะ ว่าคนเรามาจากที่ที่ต่างกัน อาจมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันบ้าง เรา
ก็ต้องเรียนรู้ต่อไป อย่างประสบการณ์ที่พี่เจอก็มีเยอะนะ เช่น ผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิง 
2 คนมาด้วยกัน แล้วอยากจะนั่งเบาะใกล้ๆ กัน แต่ตั๋วที่ซื้อไม่ใช่เบาะที่ติดกัน ท าให้
ผู้ชายที่เป็นเจ้าของที่ตัวจริงรู้สึกโกรธ แล้วก็ต้องการนั่งที่นั่งของตน จึงท าให้ทะเลาะ
กัน เราก็เลยเข้าไปช่วยพูดให้ จนผู้หญิงที่มาด้วยกันยอมกลับไปนั่งที่ของตน (พี่สอน 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องการบริการอาหารอีกด้วย เนื่องจากพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินได้ปลุกผู้โดยสารเพ่ือที่จะให้ตื่นขึ้นมากินอาหาร แต่ผู้โดยสารไม่ตื่น ท าให้เมื่อผู้โดยสารตื่นมา
ก็มาต าหนิพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินว่าไม่ยอมปลุกตนให้ขึ้นมากินอาหาร รวมถึงการกระท าของ
ผู้โดยสารที่ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรู้สึกไม่ดี เช่น การบอกปฏิเสธ โดยใช้มือปัดไล่ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความรู้สึกร าคาญ หรือเหตุการณ์ท่ีผู้โดยสารเรื่องเยอะเกี่ยวกับอาหารและคอยถามพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินเกี่ยวกับรายละเอียดของอาหารชนิดต่างๆ เป็นต้น  

หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการอาหาร โดยปกติแอร์ฯ จะปลุกผู้โดยสารที่หลับ
ให้ตื่นมากินอาหาร แต่ผู้โดยสารคนหนึ่งที่ปลุกแล้วไม่ตื่น พอตื่นมาก็โวยวายว่าท าไม
ไม่ปลุก ที่จริงคือปลุกแล้ว ท าให้ผู้โดยสารได้โวยวายใส่แอร์ฯ ด้วยภาษาพื้นถิ่นที่
หยาบคาย ท าให้ต้องเรียกคนที่ฟังภาษาที่ผู้โดยสารพูดออกไปช่วยพูด เพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งและสามารถน าไปสู่ความเสียหายต่อชื่อเสียงของสายการบินได้ รวมถึงมี
การให้บริการอาหารแก่ผู้โดยสาร แต่ผู้โดยสารไล่เราเหมือนร าคาญ หรือมีผู้โดยสาร
บางประเภทที่มากเรื่อง เช่น แนะน าเมนูว่ามีปลา ไก่ แต่ผู้โดยสารบอกจะเอาเนื้อ 
หรือการถามแอร์ฯ ว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาพันธุ์อะไร จริงๆแล้วแอร์ฯ ก็ไม่ได้มีข้อมูล
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ขนาดนั้น เพราะหากผู้โดยสารไม่สามารถกินอาหารบางประเภทได้ ผู้โดยสารจะต้อง
แจ้งทางสายการบินก่อน (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

รวมถึงเรื่องความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พ่ีสอน  (คนที่ 2) ได้บอกเล่า ถึงการ
กระท าของผู้โดยสารเช่นเดียวกันโดยเล่าว่า ตนเองเข้าไปท าความสะอาดห้องน้ าบนเครื่องบิน แต่พบ
ผู้โดยสารไม่ยอมกดชักโครก ซึ่งมีวิธีจัดการกับปัญหานี้คือ การเรียกผู้โดยสารกลับมากดชักโครกและบอก
วิธีการกด “นอกจากนี้ยังเคยเจอผู้โดยสารที่เข้าห้องน้ า แล้วไม่ยอมกดชักโครก แล้วเราเข้าไปดูความ
สะอาดตรงห้องน้ าพอดี เราเลยเรียกผู้โดยสารกลับมากด และบอกว่าที่กดชักโครกอยู่ตรงไหน” (พ่ีสอน 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

นอกจากนี้พ่ีสอน (คนที่ 2) ได้เล่าถึงประสบการณ์การท างานที่พบบ่อยที่สุดคือ เรื่องการยก
กระเป๋าของผู้โดยสาร ซึ่งพ่ีสอนได้กล่าวว่า การยกกระเป๋าเป็นเรื่องของผู้โดยสาร พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ไม่ได้มีหน้าที่ในการยกกระเป๋าให้กับผู้โดยสาร แต่จะมีบางกรณีที่พนักงานต้อนรับฯ จะช่วย
ผู้โดยสารยก เช่น แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิงท้อง ซึ่งจะดูเป็นแต่ละกรณีไป ดังนั้นพี่สอนจึงมีวิธีการรับมือ
กับปัญหาคือ การบอกให้ผู้โดยสารช่วยกันยกหรือบอกว่าตนปวดหลัง เป็นต้น  

หรือปัญหาที่เจอบ่อยๆ เลยคือ เรื่องยกกระเป๋า ซึ่งแท้จริงไม่ใช่หน้าที่ของแอร์ฯ แต่
แอร์ฯ บางคนก็จะช่วยเพราะผู้โดยสารบางคนอาจมีปัญหาจริง เช่น แม่และเด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้หญิงท้อง แต่กลับบางคนไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องช่วย เราก็จะมีวิธีการ
ปฏิเสธคนเหล่านี้คือ บอกว่าเรากับผู้โดยสารจะต้องช่วยกันยก หรือหากผู้โดยสาร
บอกว่าตัวเองปวดหลังยกไม่ได้ เราก็จะบอกว่าฉันก็ปวดหลังเช่นเดียวกัน หรือาจบอก
ว่าถ้ายกไม่ไหวก็ต้องออฟโหลดใต้เครื่อง เพราะหน้าที่แอร์จริงๆ คือการช่วยเคลียร์
พื้นที่ในการวางกระเป๋าให้ผู้โดยสาร โดยหน้าที่ยกกระเป๋าจะต้องเป็นหน้าที่ของ
ผู้โดยสารเอง (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

พ่ีสอน (คนที่  2) ได้ เล่าต่อไปว่า แม้จะมี เหตุการณ์ที่ ไม่ประทับใจไปบ้าง แต่ก็ได้มี
ประสบการณ์ที่ประทับใจในระหว่างการท างานด้วยเช่นเดียวกัน โดยพ่ีสอนได้กล่าวถึง เหตุการณ์ที่ได้รับ
จดหมายชื่นชมการท างานในเรื่องการให้บริการจากผู้โดยสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้ตนรู้สึกดีที่ได้ท างานใน
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพราะตนเห็นว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่
ต้องให้ความส าคัญในเรื่องการบริการ ดังนั้นการที่ตนได้รับจดหมายชื่นชมการท างานด้านบริการก็หมายถึง
ตนสามารถท าหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  
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แต่ก็มีเหตุการณ์ที่พี่ประทับใจนะ อย่างเวลาที่เราตั้งใจให้บริการ แล้วมีจดหมายจาก
ผู้โดยสารเขียนมาชมเราว่าเราบริการดี เราก็จะรู้สึกดีนะ เพราะส าหรับพี่พี่คิดว่า
หัวใจของการบริการคือการให้ผู้โดยสารได้รับความพอใจสูงสุด (พี่สอน (นามสมมติ), 
สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560) 

นอกจากนี้เมื่อผู้ศึกษาได้ถามถึงความรู้สึกที่พ่ีสอน (คนที่ 2) มีต่ออาชีพพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน และเหตุผลที่เลือกประกอบอาชีพนี้ พ่ีสอนได้ตอบกลับมาด้วยน้ าเสียงที่จริงใจ และสายตาที่บ่ง
บอกถึงความสุข พ่ีสอนคิดว่างานนี้เป็นงานที่ตอบโจทย์ชีวิตของตนมาก เพราะเดิมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ 
ชอบบริการผู้อื่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ท าให้การท างานในเรื่องบริการเป็นงานที่พ่ีสอน (คนที่ 2) ยินดีที่จะท า
และมีความสุขที่ได้ท างาน  

จริงๆ พี่รู้สึกว่าอาชีพนี้มันตอบโจทย์ชีวิตพี่มากเลยนะ พี่ว่ามันคืออาชีพส าหรับเด็ก
จบใหม่ที่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้มีรายได้ที่ดี ได้เดินทางท่องเที่ยว ได้
ช่วยเหลือคน ได้เติมเต็มชีวิตของตัวเอง ส าหรับพี่พี่คิดว่ามันตอบโจทย์ชีวิตได้ 95% 
เลยนะ จริงๆ ก่อนที่จะมาเป็นแอร์ฯ พี่ก็ชอบบริการคนอยู่แล้ว แล้วเราก็จะคิดถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นตลอด ท าให้เราคิดว่าทุกคนบนไฟลท์ (เที่ยวบิน) เป็นญาติของเรา 
และเราก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาการเดินทางของเขา ดังนั้นเราเลยต้องบริการเขาให้
ดีที่สุด (พี่สอน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2560)    

พ่ีออย (คนที่ 3) คืออีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์การท างานที่มีทั้งความประทับใจและไม่
ประทับใจ โดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจว่า ตนเคยถูกผู้โดยสารไม่พอใจเรื่องอาหารที่ให้บริการ ท าให้
ผู้โดยสารรู้สึกโกรธและคว่ าถาดอาหารใส่ จากนั้นก็บอกกับตนว่าจะเขียนรายงานให้กับทางสายการบินว่า 
บริการไม่ดี ซึ่งตอนนั้นตนเสียใจมาก แต่หลังจากท่ีได้เจอเหตุการณ์ต่างๆ มากข้ึน ท าให้สามารถจัดการกับ
ปัญหาได้ดีมากขึ้นด้วย นอกจากนี้พ่ีออย (คนที่ 3) ยังเคย “เช็ดอ้วก” ผู้โดยสารอีกด้วย  

ส าหรับประสบการณ์ที่แย่ก็คือเจอผู้โดยสารตวาดและคว่ าถาดอาหารใส่ เพราะจะ
ทานเมนูปลา แต่อาหารหมด ท าให้เขาจะเขียน complain เรา จะเอาชื่อ เอา staff 
number เราไปเขียนเพื่อรายงานกับทางสายการบินของเราว่าเราบริการไม่ดี ตอน
นั้นพี่ก็เข้าไปปาดน้ าตาในห้องน้ าค่ะ แต่เดี๋ยวนี้สู้คนแล้ว เราไม่ผิดและคนที่ไร้
มรรยาทกับผู้อ่ืนคือเขา ดังนั้นถ้ารีพอร์ตมาก็รีพอร์ตกลับไม่โกงค่ะ แล้วก็มีครั้งนึงที่
เราต้องไปเช็ดอ้วกของผู้ โดยสารก็เคยค่ะ (พี่ออย (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ 2 
พฤศจิกายน 2560)    
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ส าหรับเหตุการณ์ความประทับใจของพ่ีออย (คนที่ 3) ที่ได้เล่าไว้คือ ความรู้สึกดีใจที่ตนเองได้
เป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถช่วยชีวิตของเด็กคนหนึ่งไว้ได้ ด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงช่วยเป็นล่าม
ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนอ่ืน เพ่ือสื่อสารกับแม่ของเด็กผู้หญิงที่ป่วย เนื่องจากเด็กผู้หญิงที่
ป่วยมีอาการเม็ดเลือดแดงแตกตัวง่าย ซึ่งหลังจากที่น้องปลอดภัย แม่ของน้องได้เข้ามาขอบคุณพ่ีออย (คน
ที่ 3) ซึ่งพ่ีออยมองว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แม้จะไม่ใช่เหตุการณ์ที่ดีเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามตนเองก็รู้สึกดีใจ
ทีผ่่านเหตุการณ์เช่นนี้มาได้ และก็ท าให้ตนรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก  

อย่างเหตุการณ์ที่ประทับใจของพี่คือไฟล์ท SYD (ซิดนีย์) - BKK (กรุงเทพฯ) มีน้อง
ผู้โดยสารท่านหนึ่งเดินทางมากับคุณแม่ชาวไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ และนอ้ง
ไม่สบายไข้ขึ้นสูงมาก เราเลยต้องท าหน้าที่เป็นล่ามแปลไทยอังกฤษให้ คุยไปคุยมาก็
พบว่าน้องมีอาการเม็ดเลือดแดงแตกตัวง่ายและท าให้อาการน่าเป็นห่วง เราต้องให้
ออกซิเจนและเช็ดตัวให้น้อง พยายามปลอบคุณแม่ แปลภาษาไทยอังกฤษระหว่าง
คุณแม่ ซีเนียร์ (รุ่นพี่ที่ท างานร่วมกันในเที่ยวบินนั้น) และเจ้าหน้าที่แพทย์ภาคพื้นดิน 
สุดท้ายก็แลนด์ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพค่ะ มีทีมเจ้าหน้าที่แพทย์มารับ         
จุดที่คุณแม่กุมมือร้องไห้แล้วขอบคุณไม่หยุดกับตอนที่เห็นคุณหมอเดินขึ้นมาบน
เครื่องคือที่สุดแล้วในการท าอาชีพนี้ (พี่ออย (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 
2560) 

นอกจากนี้พ่ีออย (คนที่ 3) ยังได้เล่าถึงความรู้สึกหลังจากการเข้ามาท างานในต าแหน่ง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินว่า “หลังจากที่พ่ีเข้ามาท างานนี้แล้ว พ่ีชอบนะ อาจเป็นค าตอบแบบโลกสวย
นะ แต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากเป็นความทรงจ าที่ดีของใครสักคนบนโลก แม้ว่าเขาอาจจะลืมหน้า ลืมชื่อเรา
ไป แต่ความรู้สึกดีๆ ที่เขามีต่อเรามันจะยังคงอยู่ตลอดไป ฉะนั้นเราจะพยายามท าให้ทุกไฟล์ทเป็นแบบนี้
ค่ะ” (พ่ีออย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2560) 

ส าหรับประสบการณ์ของพ่ีตาล (คนที่ 4) ได้เล่าว่า ตอนที่ตนท างานได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
ชอบพ่ีตาลมาก และพ่ีตาลก็ได้ถ่ายรูปกับเด็กคนนี้ เมื่อเวลาผ่านไป พ่ีตาลและเด็กผู้หญิงได้กลับมาเจอกัน
อีกครั้ง พร้อมทั้งได้ให้รูปที่เคยถ่ายคู่กับพ่ีตาลให้ดู และชมในเรื่องการบริการของพ่ีตาลว่าพ่ีตาลนั้น
ให้บริการดี โดยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้ขอถ่ายรูปคู่กับพ่ีตาลอีกครั้ง ซึ่งพ่ีตาลได้เล่าต่อไปว่าตนได้รอจดหมาย
จากผู้โดยสารคนนี้อยู่ แต่ก็ยังไม่ส่งมา ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความประทับใจให้ตน และท าให้ตนมี
ความสุขที่จะท างานต่อไป  
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ประสบการณ์ก็แบบมีผู้โดยสารเด็กคนนึง ชอบเรามาก เคยถ่ายรูปด้วยกัน จนเราลืม
ไปละ แล้วเค้าก็มาเจอเราอีก โชว์รูปเก่าให้ดู ก็จ าได้ เค้าก็ชมว่าบริการดี ขอถ่ายรูป
อีก นี่ก็รอจดหมาย compliment (จดหมายชื่นชม) จากผู้โดยสารคนนี้อยู่ นานแล้ว 
ยังไม่ส่งมาเลย (พี่ตาล (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560) 

พ่ีฟ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้บอกเล่าประสบการณ์การท างานของตน โดยได้เล่าถึงประสบการณ์

ที่ไม่ประทับใจของพ่ีฟ้า ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผู้โดยสารไม่ให้เกียรติตน โดยเฉพาะในเรื่องค าพูด ซึ่งใน

ช่วงแรกที่พ่ีฟ้าเจอเหตุการณ์เช่นนี้ พ่ีฟ้าก็เสียใจ และแอบร้องไห้ในห้องน้ าเหมือนกัน โดยพ่ีฟ้าเล่าว่า 

ในช่วงที่พ่ีฟ้าเริ่มบินแรกๆ พ่ีฟ้าได้เจอกับผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งเป็นผู้โดยสารชายที่เดินทางมาพร้อมกันสาม

คน ซึ่งพ่ีฟ้าก็ได้ท าหน้าที่บริการอาหารและเครื่องดื่มตามหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งการบริการก็ผ่าน

ไปด้วยดี จนกระท่ังพ่ีฟ้าต้องให้บริการกับผู้โดยสารชายสามคนที่เดินทางมาด้วยกัน ซึ่งผู้โดยสารชายก็ได้ใช้

ค าพูดที่สื่อไปในทางลามกอนาจารกับตนท าให้พ่ีฟ้าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะสนทนากับผู้โดยสารกลุ่มนี้ แต่ก็

ยังคงต้องท าหน้าที่ให้บริการต่อไป พ่ีฟ้าจึงท าเหมือนไม่ได้ยินค าพูดที่ไม่ดีของผู้โดยสารกลุ่มนี้  อย่างไรก็

ตามผู้โดยสารก็ยังไม่หยุดที่จะใช้ค าพูดที่ไม่ดี ยิ่งไปกว่านั้น ผู้โดยสารกลุ่มนี้พยายามที่จะจับแขนและมือ

ของตน โดยพ่ีฟ้าก็พยายามปัดออก และพยายามบริการให้เสร็จอย่างเร็วที่สุด ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ พ่ี

ฟ้าเล่าว่าตนได้เข้าไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ า และคิดว่าไม่อยากที่จะท างานนี้ต่อไปแล้ว พร้อมทั้งคิดว่าท าไม

ตนต้องมาเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าตนจะอยากลาออกเพียงใด แต่ก็ยังคงต้องท า

หน้าที่ของตนเองในเที่ยวบินนั้นต่อไป พ่ีฟ้าจึงได้กลับไปท างานของตนต่อไป แต่ก็ได้ขอให้รุ่นพ่ีที่เป็น

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ท างานมานานกว่าตนช่วยไปบริการผู้โดยสารชายกลุ่มนั้นแทน พร้อมทั้ง

เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง ซึ่งหลังจากท่ีพ่ีฟ้าผ่านเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนนี้มาได้ พี่ฟ้าก็พยายามเรียนรู้วิธีที่จะ

รับมือกับผู้โดยสารได้อย่างดีมากขึ้น 

ช่วงแรกๆ ที่พี่เริ่มบิน ก็เจอดีเลย ตอนนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าบินไปไหน แต่จ าได้ว่ามี

ผู้โดยสารชายสามคนมาด้วยกัน เราเห็นตั้งแต่เขาขึ้นมาแล้วละ ว่ากลุ่มนี้มองเรา

แปลกๆ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร พอตอนที่เราลากคาร์ทไปเสิร์ฟเขา เขาก็พยายามพูดแบบ

ดูถูกเรา แล้วก็เอามือมาแต๊ะอ๋ังเรา เราก็เลยรีบๆ เสิร์ฟ เสิร์ฟเสร็จก็แอบมานั่งร้องไห้

ในห้องน้ า และคิดว่าฉันไม่เอาอีกแล้วอาชีพนี้ แต่ดราม่าได้ไม่นานก็ต้องออกไป

ท างานต่อ พี่ก็ เลยขอให้รุ่นพี่ ไปบริการพวกนั้นแทนและก็เล่าเรื่องให้เขาฟัง        
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ตอนนี้พี่ก็จัดการกับเรื่องแบบนี้ได้แล้วค่ะ ไม่ร้องไห้อยากลาออกเหมือนก่อนแล้ว (พี่

ฟ้า (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) 

นอกจากนี้พี่ฟ้า (คนที่ 5) ยังได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจในการท างานของตนว่า ตนได้รับ

จดหมายชื่นชมการท างานจากผู้โดยสารในเรื่องการให้บริการ โดยในครั้งนั้นพ่ีฟ้าได้มีโอกาสบริการ

ผู้โดยสารหญิงชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยกับลูกสาว ในระหว่างการเดินทาง ผู้โดยสารหญิงผู้เป็นแม่

ได้เกิดอาการปวดท้องประจ าเดือน ซึ่งทั้งคู่พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย ท าให้การสื่อสารค่อนข้างที่จะ

ล่าช้า รวมถึงในเที่ยวบินนั้นไม่มีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้คล่อง อย่างไรก็ตามพ่ีฟ้าก็ได้พยายามดูแล

ผู้โดยสารคนนี้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการหายามาให้ทาน การหาน้ าอุ่นมาให้ดื่ม หรือว่าคอยสอบถามอาการ

อยู่เสมอ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้โดยสารได้เขียนจดหมายชื่นชมการท างานของพี่ฟ้า โดยเขียนมา

ขอบคุณที่พ่ีฟ้าดูแลตนเป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องการสื่อสาร แต่ผู้ โดยสารก็เห็นถึงความตั้งใจ

และความหวังดีที่พ่ีฟ้าท าให้ ซึ่งหลังจากที่พ่ีฟ้าได้รับจดหมายฉบับนี้ พ่ีฟ้ารู้สึกมีความสุขมากที่สามารถ

สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารได้ ซึ่งตัวของพ่ีฟ้าเองเห็นว่าสิ่งที่ตนท าคือหน้าที่อย่างหนึ่ง แต่เป็น

หน้าที่ที่ตนรักและเต็มใจที่จะท า ซึ่งจดหมายที่พ่ีฟ้าได้รับถือว่าเป็นก าลังใจในการท างานอย่างหนึ่งของตน 

ประสบการณ์ที่ประทับใจของพี่น่าจะเป็นตอนที่บินกลับไทย แล้วมีคนจีนปวดท้อง

ประจ าเดือน เราก็พยายามที่จะถามอาการแล้วก็หายาให้กิน แต่ติดตรงที่เขาพูด

อังกฤษไม่ได้เลยยากหน่อย แต่เขาก็น่ารักนะ พยายามอธิบายอาการให้เราฟัง 

หลังจากนั้น เราก็ได้รับจดหมาย compliment จากเขาว่าขอบคุณที่เราดูแล (พี่ฟ้า 

(นามสมมติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2561) 

เมื่อถามถึงประสบการณ์การท างานของพ่ีกาน (คนที่ 6) ได้เล่าถึงการท างานของตนในเรื่อง

การให้บริการ โดยพ่ีกานเล่าว่า หลายคนอาจเข้าใจว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต้องท าความสะอาด 

ซึ่งในความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องดูแลในเรื่องความ

สะอาด ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ตนต้องท า ซึ่งตัวของพ่ีกานเองก็เคยทั้งเช็ดอาเจียนของผู้โดยสารและท า

ความสะอาดห้องน้ าด้วยเช่นเดียวกัน ตามท่ีพ่ีกานได้กล่าวคือ “พ่ีเคยเช็ดทั้งอ้วกและอุจจาระค่ะ  
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ตอนที่เจอคิดว่าเพราะผู้โดยสารหยิบถุงกระดาษส าหรับใส่อ้วกขึ้นมาไม่ทัน ส่วนอย่างที่สองนี่เจอบ่อย 

เพราะงานนี้เราต้องเป็นคนท าความสะอาดห้องน้ าด้วย พ่ีมองว่าเรารักษาความสะอาดที่บ้านเรายังไง เราก็

ต้องรักษาความสะอาดบนเครื่องแบบนั้นเลย” (พ่ีกาน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2560)      

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าตนจะต้องมีหน้าที่ท าความสะอาดด้วย แต่ตนก็ยังคงชอบและอยากที่จะ

ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อไป โดยกล่าวว่า ตนเป็นคนที่ชอบบริการผู้อ่ืนอยู่แล้ว 

ดังนั้นเวลาท างานตนจึงรู้สึกเหมือนกับไม่ได้ท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ให้บริการ แล้วผู้โดยสาร

ประทับใจ พร้อมทั้งให้รอยยิ้มและค าขอบคุณ มันยิ่งท าให้พ่ีกานอยากบริการให้ดีขึ้น สิ่งที่ ได้รับ

เปรียบเสมือนก าลังใจในการท างาน ที่แม้ว่าการท างานของตนนั้นจะเหนื่อยตามที่พ่ีกานได้กล่าวคือ “โดย

ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบบริการคนอ่ืนอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเห็นผู้โดยสารประทับใจในการเสิร์ฟและการดูแลของ

เรา สิ่งที่เราจะได้กลับมาคือรอยยิ้ม ค าขอบคุณจากผู้โดยสาร ซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนก าลังใจให้เรา ถึงแม้ว่า

งานจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหน” (พ่ีกาน (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2560) 

ส าหรับประสบการณ์การท างานของกลุ่มตัวอย่าง ได้มีทั้งประสบการณ์ที่ประทับใจและไม่

ประทับใจ โดยแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างมีร่วมกัน

คือ ความตั้งใจในการท างาน แม้ว่าตนจะเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจก็ตาม ตนก็พยายามที่จะท าหน้าที่

ของตนให้ดีที่สุด 

ฉะนั้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้ให้

ความส าคัญกับร่างกายของตน เนื่องจากเห็นว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้ตนสามารถสร้าง

โอกาสในการเข้ามาท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ ดังนั้นร่างกายจึงเปรียบเสมือน

เครื่องมือหรือสินค้าอย่างหนึ่งที่น ามาซึ่งรายได้ โดยเฉพาะร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่

สามารถน าไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอาชีพนี้ที่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องความ

ปลอดภัยและบริการ ท าให้ผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จ าเป็นต้องดูดี และมี

บุคลิกภาพที่ดี รวมถึงรูปร่างที่ดีอีกด้วย ซึ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องพัฒนาและปรับปรุงเรื่อง

บุคลิกภาพ รูปร่าง และท่วงท่าการแสดงออกต่างๆ ของร่างกายให้เหมาะสมกับอาชีพของตน  
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ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเป็นร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง

อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ให้ความส าคัญในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยให้ความส าคัญกับการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกับค าอธิบายเรื่องงานบ้านของผู้หญิง รวมถึงการมองว่างานของพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินเป็นงานของผู้หญิง เนื่องจากงานที่มีลักษณะเป็นการบริการ ทั้งนี้ในบทต่อไปผู้ศึกษาจะน าเสนอ

ให้เห็นถึงกระบวนการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สามารถน าไปสู่ผลประโยชน์ด้าน

ต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงจากทุนทางกายภาพไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทาง

สังคม รวมถึงทุนทางสัญลักษณ์ รวมถึงการศึกษาประเด็นการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดย

ใช้การอธิบายเรื่องการแบ่งงานระหว่างเพศในบทต่อไป 
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บทที่ 5 

  บทวิเครำะห์ 

 

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคือหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน ด้วยลักษณะเฉพาะหลายประการของอาชีพนี้ที่จ าเป็นต้องอาศัยทักษะต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหา 

ภาษาอังกฤษ รวมถึงการท าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของสายการบิน เป็นต้น ดังนั้นจึงท าให้มีการก าหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครอยู่หลายอย่างเพ่ือหาคนที่เหมาะสมที่จะท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบิน รวมถึงวิธีการคัดเลือกต่างๆ ที่ทางสายการบินก าหนดซึ่งมีหลายขั้นตอน ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้ที่

ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องเตรียมตัวอย่างดี เพ่ือสร้างโอกาส

ให้ตนเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งหนึ่งในวิธีการเตรียมตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คือ 

การจัดการร่างกายของตนให้เหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นอกจากนี้

เมื่อผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาท างาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องให้ความส าคัญ

ในเรื่องการจัดการร่างกายของตนเพ่ือเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุก

คนจะต้องแสดงบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและการ

บริการผู้โดยสาร ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความส าคัญในด้านร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง รวมถึงร่างกายที่ผ่านการจัดการสามารถน ามาซึ่งประโยชน์ด้านอ่ืนๆ 

ตามมา นอกจากนี้ผู้ศึกษายังเห็นว่าลักษณะการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความคล้ายคลึง

กับการท างานบ้านของผู้หญิงที่เป็นผลจากการแบ่งงานระหว่างเพศอีกด้วย  

ฉะนั้น ในบทนี้ผู้ศึกษาจึงมุ่งน าเสนอให้เห็นถึงกระบวนการจัดการร่างกายของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงมาสู่ประโยชน์ด้านต่างๆ โดยใช้แนวคิดทุนทางกายภาพ ของ

ปิแอร์ บูร์ดิเยอ รวมถึงแนวคิดเรื่องการแบ่งงานระหว่างเพศของมิเชล โรซัลโด เพ่ือวิเคราะห์หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สัมพันธ์กับการอธิบายเรื่องการท างานบ้านของผู้หญิง  
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เนื้อหาในบทนี้แบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยในการเลือกประกอบอาชีพพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน โดยแบ่งเป็น 3 ปัจจัยคือความใฝ่ฝันในวัยเยาว์ การชื่นชอบการเดินทาง และรายได้ 

ประเด็นที่สองคือการจัดการร่างกายก่อนสมัครงานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประเด็นที่สาม

คือร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในฐานะโครงการที่ไม่มีวันจบสิ้น (The never ending body 

project) ประเด็นต่อมาคือการสั่งสมทุนผ่านการจัดการร่างกาย (ทุนทางกายภาพ) ของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบิน ประเด็นที่ห้าคือร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับความแตกต่างและไม่เท่าเทียม

ในสังคม และประเด็นสุดท้ายคือผู้หญิงกับงานบริการบนเครื่องบิน ดังต่อไปนี้ 

 

ปัจจัยในกำรเลือกประกอบอำชีพพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน 

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ภาพลักษณ์ที่ดูดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงการท าหน้าที่โดยแสดงออกถึงความใส่ใจดูแล 

และเครื่องแบบที่ดูดี พร้อมทั้งอาชีพนี้ได้รับผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการท างานที่มีลักษณะเป็นงานที่ได้มี

โอกาสเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้น ามาสู่ความนิยมในการเลือกประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยการเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของกลุ่ม

ตัวอย่าง ต่างมีเหตุผลในการเลือกทั้งที่แตกต่างและเหมือนกัน โดยสามารถจ าแนกปัจจัยในการเลือก

ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของกลุ่มตัวอย่างได้เป็น 3 ปัจจัย คือ ความใฝ่ฝันในวัยเยาว์ 

การชื่นชอบการเดินทาง และรายได ้ดังต่อไปนี้ 

ควำมใฝ่ฝันในวัยเยำว ์

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเปรียบเสมือนอาชีพในฝันของเด็กผู้หญิงเป็นจ านวนมาก 

อาทิเช่น กรณีของพ่ีจอย (คนที่ 1) ผู้ที่ตั้งใจที่จะประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาตั้งแต่เด็ก 

โดยเริ่มมีความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งสาเหตุมาจากการที่ตนได้ดูภาพยนตร์และอ่าน

หนังสือที่เกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ท าให้ตนรู้สึกประทับใจการได้ท างานอยู่บน

เครื่องบิน เช่นเดียวกับพ่ีฟ้า (คนที่ 5) ที่ต้องการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 และไม่เคยเปลี่ยนแปลงความคิดเลย โดยให้เหตุผลว่าตอนเด็กตนได้มีโอกาสขึ้น

เครื่องบินและได้เห็นการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่แสดงถึงความใส่ใจดูแลผู้โดยสาร ท า

ให้ตนรู้สึกประทับใจในการบริการ พร้อมทั้งชื่นชอบเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดูสง่างาม
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รวมถึงการได้ท างานอยู่บนเครื่องบิน ซึ่งหลังจากนั้นพ่ีฟ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนใจที่จะไปประกอบอาชีพอ่ืนเลย 

จะเห็นได้ว่าทั้งสองคนมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพนี้ ตั้งแต่เด็กและได้มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ 

โดยทั้งสองได้เตรียมตัวตั้งแต่เด็กอย่างกรณีของพี่ฟ้า (คนที่ 5) ได้จัดฟันตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องจากเห็นว่าอาชีพนี้ต้องมีฟันที่เรียงสวย เป็นต้น รวมถึงทั้งสองคนได้มีการรักษารูปร่างให้สมส่วนเพ่ือ

โอกาสในการเข้ามาประกอบอาชีพนี้  

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นอาชีพที่มีภาพลักษณ์ที่ดีโดยผ่าน

สื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ รวมถึงภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ผู้โดยสารสามารถพบเห็น

ได้ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถสร้าง

ความประทับใจให้กับผู้โดยสาร ซึ่งก่อนที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเช่นนี้ ทุกคน

จะต้องผ่านการอบรมและการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากร่างกายของตนในการสร้างโอกาสให้ตนได้เข้ามา

ท างานในต าแหน่งนี้ ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเป็นร่างกายที่ผ่านการจัดการมา

ก่อนแล้ว จึงน ามาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีที่ปรากฏต่อสายตาผู้คน 

กำรชื่นชอบกำรเดินทำง 

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้เดินทางอยู่เสมอ และเป็นอาชีพที่

ไม่จ าเป็นต้องนั่งท างานอยู่ในส านักงาน รวมถึงเป็นอาชีพที่ได้พบปะกับผู้คนเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ที่ชื่น

ชอบการท่องเที่ยวและการเดินทางเลือกท่ีจะประกอบอาชีพนี้ อย่างพ่ีสอน (คนที่ 2) คือหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบ

การเดินทางเพ่ือจะได้มีโอกาสเห็นสิ่งต่างๆ รวมถึงชอบที่จะพบเจอผู้คนที่หลากหลาย โดยพ่ีสอนเห็นว่า

อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ตนสามารถเดินทางท่องเที่ยวและท างานไปในเวลาเดียวกัน เช่นเดียวกับกรณีของพ่ี

ออย (คนที่ 3) และพ่ีกาน (คนที่ 6) ที่เห็นว่า อาชีพนี้เหมาะกับตน เนื่องจากเป็นคนที่ชอบการเดินทาง 

รวมถึงชอบที่จะท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆ  

จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 กรณีเป็นคนที่ชื่นชอบการเดินทาง และคิดว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินเป็นอาชีพที่มีลักษณะการท างานเป็นไปตามความต้องการของตน โดยที่ตนสามารถท างานไป

พร้อมกับการท่องเที่ยวได้ ดังนั้นอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถน ามาซึ่งโอกาสในชีวิต รวมถึง

โอกาสที่จะได้พบเจอผู้คนที่หลากหลายเพื่อต่อยอดไปสู่ผลประโยชน์ด้านต่างๆ เป็นต้น 
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รำยได้ 

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถือเป็นอาชีพที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีส าหรับผู้ที่เพ่ิงจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 คน ต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ รายได้เป็นหนึ่งใน

ปัจจัยที่ส าคัญในการประกอบอาชีพนี้ ดังกรณีของพ่ีตาล (คนที่ 4) มองว่าเหตุผลที่ตนเลือกที่จะประกอบ

อาชีพนี้ เนื่องจากสามารถน ามาซึ่งรายได้ที่ดีให้กับตน โดยตนต้องการที่จะมีรายได้ที่ดีเพ่ือสามารถน ามาใช้

จ่ายในชีวิตประจ าวันของตนได้ และมองว่าการประกอบอาชีพนี้จะท าให้ตนมีเงินออมโดยพ่ีตาลเห็นว่าใน

ปัจจุบันเงินคือสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในชีวิต ตนจึงเห็นว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นอาชีพที่

สามารถสร้างรายได้ท่ีดีให้กับตน เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยในการเลือกประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ส่วนใหญ่มาจาก

ความประทับใจในภาพลักษณ์และการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่สร้างความประทับใจให้

ตนมาตั้งแต่เด็ก รวมถึงอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวและพบปะผู้คนใหม่ๆ 

นอกจากนี้การประกอบอาชีพนี้ยังน ามาซึ่งรายได้ที่ดีให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น จาก

เหตุผลเหล่านี้ได้ท าให้อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน อย่างไรก็

ตามการจะเข้ามาประกอบอาชีพนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีสายการบินก าหนด ซึ่งคุณสมบัติหลาย

อย่างมีความเฉพาะส าหรับอาชีพนี้โดยที่เห็นได้ชัดคือลักษณะทางร่างกายของผู้สมัคร อาทิเช่น เรื่อง

ผิวพรรณ น้ าหนักและส่วนสูง รวมถึงบุคลิกภาพ ด้วยข้อก าหนดนี้เองน ามาสู่ การจัดการร่างกายของ

ผู้สมัครเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับคัดเลือกให้เข้าท างาน โดยก่อนการสมัครงานต าแหน่งพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบิน ผู้สมัครจะมีวิธีการเตรียมตัวที่หลากหลาย ดังจะกล่าวต่อไป 

 

กำรจัดกำรร่ำงกำยก่อนสมัครงำนต ำแหน่งพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน 

ร่างกายเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนา ปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของเจ้าของร่างกายรวมถึง

เป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ของตนออกมาอีกด้วย ดังนั้นร่างกายจึงเปรียบเสมือนหน่วยหนึ่งที่อยู่ใน

กระบวนการกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างหรือโครงการ เป็นร่างกายที่ยังสร้างไม่เสร็จและไม่มีวันที่จะเสร็จ

สิ้นได้ วิธีการจัดการร่างกายเหล่านี้จึงเป็นทุนในการสร้างตัวตนของปัจเจกชน เพ่ือความพึงพอใจให้กับ

เจ้าของร่าง ปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ร่างกายของตนเป็นที่พึงพอใจ 

เช่น การออกก าลังกาย การดูแลผิวพรรณ การกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์เพื่อรักษารูปร่าง  
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รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เช่น การศัลยกรรมพลาสติก ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะ

ของร่างกายภายนอก เพ่ือปรับปรุงและแต่งให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละคน เช่น การดึงหน้า การ

ดูดไขมันจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย การเสริมจมูกหรือคาง ซึ่งท าให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลัน 

ด้วยวิธีการจัดการร่างกายที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ ได้สอดคล้องกับการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินของกลุ่มตัวอย่างที่มีการดูแล พัฒนา และปรับปรุงร่างกาย ดังต่อไปนี้ 

ในการคัดเลือกเพ่ือหาผู้ที่เหมาะสมเข้าท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะ

คัดเลือกโดยกรรมการ ซึ่งบุคลิกภาพของผู้สมัครมีความส าคัญต่ออาชีพนี้ โดยผู้สมัครที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะ

มีโอกาสได้รับคัดเลือกมากกว่า ซึ่งบุคลิกภาพของผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เป็นไปตามที่เจ้าของ

ร่างกายต้องการได้ โดยการแสดงออกในเรื่องบุคลิกภาพของผู้สมัครในวันเข้ารับการคัดเลือก มิใช่

บุคลิกภาพที่ตนแสดงออกในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับอาชีพนี้ 

ดังกรณีของพ่ีออย (คนที่ 3) ได้เห็นว่าบุคลิกภาพ คือด่านแรกที่กรรมการจะเห็นและพิจารณาว่าสมควร

ผ่านเข้ารอบต่อไปหรือไม่ ดังนั้นผู้สมัครจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก 

พร้อมทั้งเห็นว่าบุคลิกภาพของผู้สมัครสามารถสร้างความประทับใจแรก (First Impression) ต่อกรรมการ

ได้ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ผ่านการฝึกฝนและควบคุมจาก

เจ้าของร่างกาย เช่น ก่อนสมัครงานนี้ได้มีการฝึกฝนร่างกายเพ่ือให้ตนมีลักษณะทางบุคลิกภาพที่ตนพึง

ปรารถนาและสร้างโอกาสในการได้รับคัดเลือกให้ท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อไป  

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีการจัดการร่างกายของตน เพ่ือสร้างโอกาส

ในการผ่านการคัดเลือก โดยให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับอาชีพนี้  ดังนั้น

ลักษณะทางบุคลิกภาพที่แสดงออกในวันสมัครเป็นสิ่งที่ตนได้สร้างและพัฒนาขึ้น จากร่างกายที่มีลักษณะ

เป็นธรรมชาติกลับกลายเป็นร่างกายที่ผ่านการฝึกฝนเพ่ือผลประโยชน์ตามความต้องการของเจ้าของ

ร่างกาย ด้วยเหตุนี้ร่างกายจึงเปรียบเสมือนกับโครงการหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาปรับปรุงได้

โดยไม่มีวันสิ้นสุด    

นอกจากการเตรียมตัวเรื่องบุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญในเรื่องผิวพรรณด้วย

เช่นเดียวกัน เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด

กับผู้โดยสารมากที่สุด ดังนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจ าเป็นต้องท าหน้าที่เป็นตัวแทนหรือ

ประชาสัมพันธ์ของสายการบิน ด้วยเหตุนี้ท าให้ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานสายการบิน 
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ซึ่งการมีผิวพรรณที่ดีคือสิ่งหนึ่งที่น ามาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและสายการ

บิน จะเห็นได้ว่าในการเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีการก าหนดคุณสมบัติในเรื่องนี้อยู่

เช่นเดียวกัน อาทิเช่นมีการก าหนดว่าผู้สมัครจะต้องไม่มีรอยสัก หรือแม้ว่าสายการบินจะมิได้ก าหนด

คุณสมบัติเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะมีการดูแลและจัดการผิวพรรณของตนให้ดูดีอยู่เสมอ เช่น การทา

ครีมบ ารุง รวมถึงการรักษาผิวหน้าที่มีปัญหา เช่น การรักษาสิว หรือรอยแผลเป็น ส าหรับการดูแล

ผิวพรรณทางร่างกายของผู้สมัครงานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้ความส าคัญกับเรื่องของ

รอยแผลเป็น เป็นล าดับต้นๆ เนื่องจากสายการบินส่วนใหญ่ไม่ยอมรับผู้สมัครที่มีรอยแผลเป็นที่เห็นได้ชัด 

ดังกรณีของพ่ีสอน (คนที่ 2) คือ ตนมีรอยแผลเป็นที่บริเวณใต้ตาข้างขวา และถ้ากรรมการเห็น ตนก็

อาจจะมิได้ผ่านการคัดเลือก นอกจากนี้กรรมการจะดูในเรื่องของขนตามผิวหนังของผู้สมัคร ดังกรณีของพ่ี

จอย (คนที่ 1) กล่าวว่า ในวันสมัครตนได้แว๊กซ์ขนขาไป เพราะกรรมการอาจมองว่าไม่สะอาด เป็นต้น  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ต้องให้ความส าคัญในเรื่อง

ของผิวพรรณมาเป็นล าดับต้นๆ เนื่องมาจากการท าหน้าที่ในฐานะประชาสัมพันธ์ของสายการบินที่จะต้อง

มีภาพลักษณ์ที่ดูดี ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะต้องได้รับการดูแล พัฒนา และ

ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ซึ่งคุณสมบัติบางอย่างของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีลักษณะเฉพาะของอาชีพ

นี้ อาทิเช่น เรื่องรอยสักและรอยแผลเป็น รวมถึงขนขาและขนแขนของผู้สมัคร ส่งผลให้ผู้สมัครจ าเป็นต้อง

จัดการร่างกายของตนเองเพ่ือให้เหมาะสมกับอาชีพนี้ และการที่ตนเป็นประชาสัมพันธ์ของสายการบิน

แสดงให้เห็นว่าร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนเปรียบเสมือนพ้ืนที่การสื่อสารชนิดหนึ่ง 

ร่างกายจึงมิใช่เป็นเพียงเนื้อหนังที่มาห่อหุ้มร่างกาย แต่ร่างกายกลับกลายเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่จ าเป็นต้อง

สร้างให้มีภาพลักษณ์ที่ดูดี ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีฐานะเป็นประชาสัมพันธ์

ของสายการบินได้กลายเป็นร่างกายที่ถูกน ามาใช้เพ่ือความพึงพอใจในการบริโภคและใช้ในการดึงดูดความ

สนใจ โดยผ่านกระบวนการจัดการร่างกายเพ่ือสร้างร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้มีความ

สมบูรณ์แบบมากท่ีสุด  

นอกจากเรื่องของบุคลิกภาพและผิวพรรณแล้ว หนึ่งในคุณสมบัติของผู้สมัครงานต าแหน่ง

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคือ ความสมส่วนของร่างกายโดยจะมีการก าหนดน้ าหนักและส่วนสูงของ

ผู้สมัคร ด้งนั้นจึงต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังกรณีของพ่ีจอย (คนที่ 1) ได้กล่าวไว้ว่า 

ในช่วงที่ตนสมัครได้มีการออกก าลังกาย เพ่ือรักษารูปร่างของตนให้ดูดีและสมส่วน  
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พร้อมทั้งพ่ีสอน (คนที่ 2) กล่าวว่า ตนมีน้ าหนักท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ ท าให้ต้องการเพ่ิมน้ าหนัก ซึ่ง

ทั้ง 2 กรณีได้สอดคล้องกับพ่ีออย (คนที่ 3) ที่เลือกออกก าลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพ่ือสร้างกล้ามเนื้อให้

ร่างกายดูแข็งแรง รวมถึงพ่ีฟ้า (คนที่ 5) ที่ใช้วิธีการออกก าลังกาย เพ่ือรักษารูปร่างของตนให้ได้ตาม

มาตรฐานของสายการบิน จากการออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่าง ในช่วงสมัครงานต าแหน่งพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน สะท้อนให้เห็นว่าร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถสร้างและ

เปลี่ยนแปลงได้ตามที่เจ้าของร่างกายต้องการ ส าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

จะต้องมีน้ าหนักและส่วนสูงที่สมดุลกัน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงร่างกาย

ด้วยการออกก าลังกาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับคัดเลือกให้เข้าท างาน  ดังนั้นร่างกายจึงไม่ใช่สิ่งที่สร้าง

เสร็จมาแล้ว แต่อยู่ในภาวะที่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นในสังคมบริโภคนิยมร่างกายถูกใช้เพ่ิม

มูลค่า จากความน่าเกลียดมาสู่ความสวยงาม เป็นการแปลงทุนทางร่างกาย (ทุนทางกายภาพ) ให้

กลายเป็นทุนรูปแบบอ่ืนๆ โดยร่างกายเป็นเจ้าของอ านาจที่น ามาสู่การสะสมทรัพย์ เพ่ือใช้ในการแข่งขัน 

หารายได้และแสวงหาก าไรจากร่างกาย รวมถึงสร้างความม่ันใจและความพึงพอใจให้กับเจ้าของร่างกาย      

นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้มีการ

น าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาใช้ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านความงาม แม้อาชีพพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินจะไม่มีการก าหนดว่าผู้ที่จะเข้ามาท างานต าแหน่งนี้จ าเป็นต้องสวย เนื่องจากความ

สวยมิใช่คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อย่างไรก็ตามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องดูดี

ทั้งรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ รวมถึงกิริยาท่าทางต่างๆ ประกอบกับความสามารถอ่ืนๆ เช่น ทักษะการแก้ไข

ปัญหา ทักษะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้ คนสามารถ

ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขในส่วนบกพร่องหรือแก้ไขในส่วนที่ตนต้องการ ดังนั้นวิธีการแก้ไขและ

ปรับเปลี่ยนร่างกายโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่คือหนึ่งในทางเลือกที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เลือกใช้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของตน ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมคือ การ

ศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่างกายได้อย่างฉับพลัน 

การศัลยกรรมตกแต่งของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของกรณีตัวอย่างจาก 6 คน มีคนที่

เลือกท าศัลยกรรมตกแต่งจ านวน 3 คน โดยแบ่งออกเป็นการท าศัลยกรรมตา 1 คน และศัลยกรรมจมูก

จ านวน 2 คน ซึ่งพ่ีจอย (คนที่ 1) คือคนที่เลือกศัลยกรรมตา และให้เหตุผลว่าท าให้ตนดูดีขึ้นและแต่งหน้า

ได้ง่ายขึ้น ส าหรับผู้ที่เลือกศัลยกรรมจมูกคือพ่ีสอน (คนที่ 2) และพ่ีฟ้า (คนที่ 5)  
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โดยให้เหตุผลว่าท าให้ตนดูดีขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากการศัลยกรรมตกแต่งที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมี

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาตนเองให้สามารถท าได้โดยไม่

ผ่านการผ่าตัด ซึ่งวิธีการหนึ่งที่กรณีตัวอย่างอย่างพ่ีออย (คนที่ 3) และพ่ีฟ้า (คนที่ 5) เลือกคือ การเลเซอร์

ผิวหน้าเพ่ือรักษารอยสิวและรอยแดงจากสิว นอกจากนี้ฟ้า (คนที่ 5) ยังได้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า

มาช่วยในเรื่องของการก าจัดไขมันบนใบหน้า โดยการเลือกฉีดสารที่มีส่วนช่วยในการสลายไขมัน เช่น เม

โสเฟต และการท าไฮฟู เพ่ือท าให้ใบหน้าดูเรียวอยู่เสมอ นอกจากนี้พี่ฟ้ายังได้เลือกวิธีการฉีดโบท็อกซ์ เพ่ือ

ลดกรามอีกด้วย  

การศัลยกรรมคือวิธีการสร้างร่างกายใหม่ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เข้ามาช่วย 

ซึ่งเป็นวิธีการที่มีมาตั้งแต่อดีต อาทิเช่น การจัดการร่างกายของผู้หญิงจีนในเรื่องการรัดเท้า หรือแม้แต่ใน

กลุ่มผู้ชายที่มีการสร้างรอยแผลหรือรอยสัก รวมถึงการเจาะต่างๆ บนเรือนร่างเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นร่างกายที่

ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือกลุ่มที่ตนสังกัด และยิ่งในปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้

พัฒนาขึ้น ท าให้มนุษย์ก้าวข้ามข้อจ ากัดทางธรรมชาติในแง่ของรูปร่างหน้าตาได้ เราจึงสามารถออกแบบ

รูปร่างและหน้าตาได้เหมือนกับเป็นโครงการอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ

ศัลยกรรมคือการจัดการร่างกายอย่างหนึ่งของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เปลี่ยนแปลงร่างกายโดยวิธี

ทางศัลยกรรม เนื่องจากเชื่อว่าการศัลยกรรมจะช่วยพัฒนาร่างกายของตนให้กลายเป็นความดูดี แม้ความ

ดูดีที่ต้องการจะแลกมาด้วยการลงทุนที่มีราคาแพงจ าเป็นต้องมีทุนทางเศรษฐกิจหรือเงินในการลงทุนกับ

ร่างกาย พร้อมทั้งแลกมาด้วยความเจ็บปวด อย่างไรก็ตามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ยอมแลกเปลี่ยน

กับความงามตามมาตรฐานของสังคม การเปลี่ยนแปลงร่างกายด้วยการศัลยกรรมจึงถือว่าเป็นการลงทุน

ทางกายภาพหรือการสะสมทุนผ่านทางร่างกาย เพ่ือน าไปต่อยอดเป็นทุนอ่ืนๆ ได้เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ

หรือรายได้ที่ได้รับจากการเข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือแม้แต่ทุนทางสังคม

หรือการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง เช่น ค าชื่นชม ด้วยเหตุนี้ท าให้ความดูดีของร่างกายถูกน าไป

เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน เช่นเดียวกับงานศึกษาของ พัชร์พิชา ปวันรักข์พงศ์ (2552) 

เรื่อง “ดำรำ นักแสดงหญิง กับศัลยกรรมเสริมควำมงำม” ได้กล่าวถึงดารานักแสดงหญิงที่เลือก

ศัลยกรรมตกแต่ง เนื่องมาจากอาชีพของตนที่ต้องใช้ลักษณะภายนอกเป็นองค์ประกอบหลักที่น าไปสู่การ

สร้างรายได้ ดังนั้นดารา นักแสดงจึงให้ความส าคัญในเรื่องการมีหน้าตาดีและบุคลิกภาพที่ดูดี  ซึ่ง

สอดคล้องกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่แสดงให้เห็นว่าการมีหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดี  
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คือด่านแรกที่น าไปสู่โอกาสในเรื่องหน้าที่การงาน และเมื่อผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกให้ท างานต าแหน่ง

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทุกคนจะต้องมีการดูแลจัดการและพัฒนาปรับปรุงร่างกายของตนที่

มากกว่าตอนสมัครเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งต้องมีการพัฒนาลักษณะทางร่างกายอยู่ตลอดเวลา 

เนื่องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์หรือการแสดงออกที่ดีและเป็นไป

ตามท่ีสายการบินก าหนด โดยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า ดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป  

 

ร่ำงกำยของพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินในฐำนะโครงกำรที่ไม่มีวันจบสิ้น (The never ending 

body project)  

ปัจจุบันคนมีแนวโน้มจะมองร่างกายในฐานะหน่วย โดยที่ร่างกายเปรียบเสมือนโครงการหรือ

กระบวนการของการก าลังกลายเป็นบางอย่าง ร่างกายจึงไม่ใช่สิ่งที่สร้างมาเสร็จเรียบร้อย แต่อยู่ในภาวะ

ของการที่ก าลังเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอ่ืน ไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้นร่างกายจึงเหมือนโครงการที่ต้องมีการพัฒนา

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอเพ่ือให้ร่างกายบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา ร่างกายที่ไม่มีวันสร้างเสร็จที่

ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ได้สอดคล้องกับลักษณะทางร่างกายของผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบิน เนื่องจากร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็เป็นร่างกายที่ไม่มีวันสร้างเสร็จด้วย

เช่นเดียวกัน และจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขอยู่เสมอ เนื่องจากอาชีพพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ท างานอยู่ในส่วนหน้าหรือท าหน้าที่เป็นตัวแทนของสายการบิน ด้วยเหตุ

ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้โดยสารมากที่สุด รวมถึงภาพลักษณ์ของ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีส่วนในการเลือกใช้บริการของผู้โดยสาร เนื่องจากเครื่องแบบของพนักงาน

เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสายการบินที่สังกัด ดังนั้นการกระท าต่างๆ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ในขณะปฏิบัติงานรวมถึงในตอนที่ตนสวมใส่เครื่องแบบพนักงานจะอยู่ในความสนใจของผู้โดยสารและผู้ที่

พบเห็นเสมอ นอกจากความส าคัญในเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีผลต่อการ

ใช้บริการของผู้โดยสารแล้ว การที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีภาพลักษณ์ที่ดียังน ามาซึ่งความม่ันใจใน

การเลือกใช้บริการสายการบินอีกด้วย โดยหน้าที่หลักของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคือการดูแลความ

ปลอดภัยและให้บริการแก่ผู้โดยสาร ดังนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องมีลักษณะที่น่าเชื่อถือ 

ยิ่งไปกว่านั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร  
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ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องดูสะอาดสะอ้าน เพ่ือให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าอาหารและเครื่องดื่มที่

บริการนั้นสะอาดและสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกัน 

ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเปรียบเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าของร่างกาย ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเลือกที่จะลงทุนกับร่างกาย

ของตน เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามมา ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงจ าเป็นต้อง

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและรักษาร่างกายของตนให้ดูดีอยู่เสมอ เพ่ือให้ตนสามารถสร้างประโยชน์จาก

ร่างกายของตนได้ต่อไป โดยหลังจากที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเข้ามาท างานต าแหน่งนี้แล้ว 

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการรักษาและดูแลร่างกายที่มากกว่าก่อนเข้ามาท างานที่ต้องให้ความส าคัญ

กับร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า  

โดยเริ่มจากการให้ความส าคัญตั้งแต่ส่วนบนของเรือนร่างของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องมีสีผมที่เป็นสีด าหรือสีผมธรรมชาติ พร้อมทั้งในช่วงการ

ท างาน จะต้องมีการจัดแต่งทรงผมให้เป็นไปตามที่สายการบินก าหนด อาทิเช่น การเกล้าผมแบบเรียบที่มิ

ให้มีลูกผมหลุดออกมาอย่างสังเกตได้ อย่างกรณีของพ่ีฟ้า (คนที่ 5) กล่าวว่าทรงผมจะเป็นทรงที่ต้องเกล้า

ผมแบบรวบตึง ท าให้ตนจ าเป็นต้องใส่เน็ตผมและเจลใส่ผมเพ่ือไม่ให้ผมยุ่งหรือผมฟู ต่อมาคือส่วนบริเวณ

ใบหน้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่

สามารถสังเกตได้ง่าย อย่างที่พ่ีฟ้ากล่าวคือ การแต่งหน้าที่จะต้องเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด อาทิเช่น 

จ าเป็นต้องเขียนคิ้ว ทาตา ทาปาก ปัดแก้ม ปัดมาสคาร่ากรีดอายไลเนอร์ เป็นต้น  

รวมถึงการดูแลเรื่องผิวพรรณของใบหน้าก็ส าคัญเช่นเดียวกัน โดยจะต้องดูแลให้หน้าเรียบ

เนียนอยู่เสมอ อย่างกรณีของพ่ีจอย (คนที่ 1) ได้เล่าว่า ในช่วงที่ตนมีประจ าเดือนท าให้สิวขึ้น ก็ต้องรักษา

ด้วยการฉีดสิวเพ่ือให้สิวยุบลงอย่างเร็วที่สุด เพราะหากมีสิวที่สามารถเห็นได้ชัดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ท า

การบิน ดังกรณีของพ่ีฟ้า (คนที่ 5) ที่กล่าวว่าตนเคยไม่ได้ขึ้นบิน เนื่องจากสิวขึ้นบริเวณใบหน้า และต้อง

รักษาจนหายถึงจะสามารถกลับมาท างานได้ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องของใบหน้าโดย

การอาศัยเทคโนโลยีความงาม ดังกรณีของพ่ีตาล (คนที่ 4) และพ่ีฟ้า (คนที่ 5) คือ ทั้งสองได้ปรับเปลี่ยน

รูปทรงของใบหน้าด้วยการฉีดสารสลายไขมันเข้าไปที่ใบหน้า เพ่ือลดไขมันส่วนเกิน เนื่องจากเห็นว่าการมี

ใบหน้าที่เรียวจะท าให้ตนดูดีมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างท้ังหกคนยังได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกัน 
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ว่าตนได้มีการใช้ครีมบ ารุงส าหรับใบหน้าที่มากกว่าตอนก่อนที่จะมาท างานต าแหน่งนี้ เนื่องจากการอยู่บน

เครื่องบินเป็นเวลานานท าให้ผิวแห้งได้ง่าย พร้อมทั้งบ ารุงให้ผิวหน้าเนียนใสอยู่เสมอ  

ต่อมาเรือนร่างในส่วนของล าตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่มีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงท าให้ดูดี เพ่ือรักษาเรือนร่างของตนให้กลายเป็นสิ่งที่น่ามองอยู่เสมอ โดยวิธีการที่กลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหกคนเลือกใช้คือ การออกก าลังกายเพ่ือรักษารูปร่างของตนให้สมส่วนอยู่เสมอ อย่างกรณีของ

พ่ีจอย (คนที่ 1) เลือกวิธีการออกก าลังกายด้วยการต่อยมวย และพ่ีออย (คนที่ 3) เลือกการออกก าลังกาย

แบบเวทเทรนนิ่ง เหตุผลที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องดูแลรักษารูปร่างให้สมส่วน ไม่อ้วน

หรือผอมเกินไป เนื่องมาจากเหตุผลเรื่องพ้ืนที่บนเครื่องบินที่มีอยู่อย่างจ ากัดท าให้พนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินจ าเป็นต้องมีรูปร่างที่คล่องตัว รวมถึงจ าเป็นต้องมีรูปร่างที่สูง เนื่องจากจะต้องสามารถช่วย

ผู้โดยสารเก็บของในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ (overhead compartment) อีกด้วย นอกจากนี้ในส่วน

ของขาจรดปลายเท้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จ าเป็นต้องให้ความส าคัญด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ

เช่น เมื่อสวมใส่เครื่องแบบพนักงานจะต้องไม่เห็นขนหน้าแข้งอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากท าให้ดูไม่สะอาด 

เป็นต้น จากความส าคัญทางร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ที่ดี

เกิดจากการจัดการร่างกายที่ดีและเหมาะสมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพ่ือให้เกิดความดูดีและน่า

มองอยู่เสมอ ฉะนั้น ภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อสายตาผู้โดยสารหรือคนที่พบเห็นจะเป็นภาพลักษณ์ในเชิง

บวกอยู่เสมอ ตามที่งานศึกษาของ เทพลักษณ์ โกมลวณิช (2553) เรื่อง “ภำพลักษณ์ของพนักงำน

ต้อนรับบนเครื่องบิน” ได้กล่าวไว้คือ อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ ได้รับความนิยม 

เนื่องจากการมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้มักจะถูกน าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ อาทิเช่น 

รายการและละครโทรทัศน์ รวมถึงอินเตอร์เน็ต เป็นต้น แม้ว่างานศึกษาเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นความส าคัญ

ในเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แต่สิ่งที่งานชิ้นนี้แตกต่างจากงานของผู้ศึกษาคือ 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่กระบวนการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้มีการจัดการ

ร่างกายอย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับวิธีการดูแล รักษา และพัฒนาปรับปรุงร่างกาย ซึ่งร่างกายที่

ผ่านการจัดการในลักษณะนี้ได้น ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีที่ปรากฏต่อสายตาของคนที่พบเห็นและสื่อต่างๆ 

นอกจากงานศึกษาของ เทพลักษณ์ โกมลวณิช ยังมีงานศึกษาของ Ayuttacorn (2557) เรื่อง “Politics 

of Representation of Female Flight Attendants’ Bodies in the Affective Economy” ได้

แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่น ามาซึ่งความพึงพอใจ
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ของผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับผู้หญิงไทยอีกด้วย 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า งานศึกษาทั้งสองชิ้นที่ได้กล่าวมานี้ ได้แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของผู้ศึกษาพบว่า ก่อนที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมี

ภาพลักษณ์ที่ดีตามที่งานทั้งสองชิ้นได้กล่าวไว้นั้น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องผ่าน

กระบวนการจัดการร่างกายของตนเองเพ่ือสร้างให้เกิดความดูดีและเหมาะสมกับอาชีพนี้   

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ก่อนการปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องผ่านการตรวจ

กรูมมิ่งหรือการดูในเรื่องของการแต่งกายและผมเผ้าให้เรียบร้อยเพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานของสายการบิน 

ท าให้พนักงานทุกคนมีลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ผ่านการ

คัดเลือกทุกคนจะต้องจัดการร่างกายของตนอยู่เสมอ ด้วยวิธีการปรับปรุงพัฒนา แก้ไข และเปลี่ยนแปลง

ลักษณะทางร่างกาย ดังนั้นเรือนร่างของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการปรับปรุง

พัฒนาร่างกายที่ไม่หยุดนิ่ง โดยร่างกายจะได้รับการกระท าและเปลี่ยนแปลงบางอย่างอยู่เสมอเพ่ือให้

เป็นไปตามที่เจ้าของร่างกายปรารถนา ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเปรียบเสมือน

โครงการที่ได้รับการปรับปรุงอย่างไม่มีวันจบสิ้น โดยจะเป็นการปรับปรุงดูแลลักษณะทางร่างกายอย่าง

ต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด จึงสะท้อนให้เห็นว่าร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้มีนัยยะในเรื่อง

ของการซื้อขายแรงงาน โดยร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้าง

รายได้และผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การได้รับการยอมรับ การได้มีโอกาสเดินทางไปสถานที่ต่างๆ รวมถึง

การได้สร้างเครือข่ายทางสังคม เป็นต้น ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเป็นเครื่องมือที่

น าไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงาน โดยจะต้องดูแลร่างกายของตนอยู่เสมอ เนื่องจากมีผลต่อการจ้างงาน

ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งหากไม่สามารถจัดการร่างกายให้เป็นไปในทางที่สายการบินก าหนด 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะไม่สามารถท างานในต าแหน่งนี้ต่อไปได้ ดังนั้นการดูแล พัฒนา และ

ปรับปรุงร่างกายของตนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นมากที่สุดอย่างหนึ่งของการประกอบอาชีพพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม ยิ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเปลี่ยนแปลงและพัฒนาปรังปรุง

ร่างกายตัวเองมากเพียงไร ยิ่งแสดงให้เห็นว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้เปรียบเสมือนสิ่งของหรือ

วัตถุที่ถูกจ้องมอง (gaze) มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องเป็นสิ่งที่น่า

มองและดูดีในสายตาของผู้ที่พบเห็นอยู่เสมอ   
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กำรสั่งสมทุนผ่ำนกำรจัดกำรร่ำงกำย (ทุนทำงกำยภำพ) ของพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน 

ตามทัศนะของบูร์ดิเยอได้ให้ค าอธิบายเรื่องการจัดการร่างกายหรือทุนทางกายภาพไว้ว่าเป็น

การพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกายในทิศทางที่เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับเจ้าของร่างกาย โดยให้ความส าคัญ

กับกระบวนการที่ท าให้ร่างกายมีสภาพเป็นสินค้า ดังร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีการ

พัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกายเพ่ือสร้างโอกาสในการเข้ามาท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

และน ามาสู่การสร้างทุนประเภทอ่ืนตามมา คือ ทุนทางเศรษฐกิจ หรือทุนที่สามารถค านวณปริมาณที่

แน่นอนได้ อาทิเช่น รายได้ หรือเงินทองที่สะสมเอาไว้ ทุนทางสังคม หรือเครือข่ายทางสังคมที่สามารถ

สร้างมูลค่าและเปลี่ยนเป็นประโยชน์ได้ ทุนทางสัญลักษณ์คือ สถานภาพชื่อเสียง และการได้รับการ

ยอมรับจากบุคคลอ่ืน และทุนทางวัฒนธรรม หมายถึงสิ่งที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อหลอมทาง

สังคม และกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่ช่วยให้บุคคลสามารถน าไปเพ่ิมมูลค่าของตนได้ เป็นต้น  

ทุนทำงเศรษฐกิจ 

ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) หมายถึง รายได้ ทรัพย์สิน ความมั่งคั่งที่สะสมเอาไว้ 

เงินทอง สิ่งของที่มีราคา เช่น ที่ดิน อาคารบ้านเรือน และรถยนต์ ทุนประเภทนี้เป็นทุนที่สามารถค านวณ

ปริมาณที่แน่นอนได้ รวมถึงระบุได้ชัดเจน อาทิเช่น จ านวนเงินหรือทรัพย์สิน เป็นต้น การน าเสนอในเรื่อง

ทุนทางเศรษฐกิจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การลงทุนเพ่ือสร้างทุนทาง

เศรษฐกิจให้กับร่างกาย และทุนทางเศรษฐกิจที่ได้รับหลังการเปลี่ยนแปลงทุนทางกายภาพ ดังต่อไปนี้   

กำรลงทุนเพื่อสร้ำงทุนทำงเศรษฐกิจให้กับร่ำงกำย  

การสมัครงานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติ ทั้งใน

เรื่องร่างกายและทักษะความสามารถต่างๆ อาทิเช่น ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นและพัฒนาปรับปรุงได้โดยอาศัยทุนทางเศรษฐกิจ 

อาทิเช่น การมีโอกาสเรียนเมืองนอกในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน ดังกรณีของพ่ีออย (คนที่ 3) ที่ในช่วง

มัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศกับโครงการ AFS และเมื่อพี่ออยได้เข้าเรียน

ในระดับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไป work and travel นอกจากนี้ พ่ีกาน (คนที่ 6) ก็ได้มีโอกาสไป

แลกเปลี่ยนกับโครงการ AFS เช่นเดียวกัน รวมถึงพ่ีจอย (คนที่ 1) และพ่ีฟ้า (คนที่ 5) ที่ได้มีโอกาสไป 

work and travel ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากกรณีตัวอย่างทั้งหมด 6 คน มีจ านวน 4 คน ที่มีโอกาสเดินทาง

ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย  
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จึงแสดงให้เห็นว่าจากกรณีตัวอย่างทั้ง 4 คน มาจากครอบครัวที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือ

มีเงินทุนในการสนับสนุนเรื่องการศึกษา นอกจากนี้แม้กลุ่มตัวอย่างอีก 2 คนจะมิได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน

ที่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกัน แม้ว่าบางสายการบิน

ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เห็นว่า

ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 คน มีทุนทางเศรษฐกิจที่ดีท าให้ทั้ง 6 คนได้รับการศึกษาที่ดีและเป็นส่วน

ส าคัญส าหรับเข้ามาท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อาทิเช่น คนที่มีโอกาสเดินทางไป

แลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศกับโครงการ AFS หรือ work and travel จะท าให้ตนได้พัฒนาด้านทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษและประสบการณ์ในการท างานและใช้ชีวิตในต่างประเทศ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทุนทาง

เศรษฐกิจหรือทรัพย์สินเงินทองของกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการลงทุนเรื่องการศึกษาทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ ได้น าไปสู่การสร้างโอกาสให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถเข้ามาประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้   

นอกจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีและการได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศต่าง

เป็นการลงทุนโดยอาศัยทุนทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีการเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือก

ต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอีกด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยม โดยในปัจจุบันได้มี

สถาบันเตรียมความพร้อมอยู่หลายแห่ง การเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ จะมีทั้งการเรียนแบบระยะสั้น

และระยะยาว การเรียนแบบระยะสั้นจะใช้เวลาเรียนเพียงหนึ่งหรือสองวันเท่านั้น ซึ่งค่าเรียนจะอยู่ที่ 

2,000 - 3,900 บาท ส าหรับการเรียนแบบระยะยาวจะใช้เวลาประมาณสองเดือน โดยที่ค่าเรียนแบบ

ระยะยาวจะมีราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเห็นว่าการเรียนที่สถาบัน

เตรียมแอร์ฯ มีส่วนช่วยให้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าท างาน จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 คน มีผู้ที่เลือกเรียนที่

สถาบันเตรียมแอร์ฯ ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวจ านวน 5 คนจาก 6 คน มีเพียงพ่ีกาน (คนที่ 6) เท่านั้น 

ที่มิได้เรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้สมัครส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ 

ช่วยสร้างโอกาสให้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมากขึ้น ซึ่งการเรียนที่สถาบัน

เหล่านี้จะต้องมีการลงทุนทั้งเงินทองและเวลา อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าเครื่องส าอาง ชุดสมัคร

งาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยเหตุนี้จึงแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเป็นผู้ที่มีทุนทางเศรษฐกิจหรือเงิน

ทองที่มากพอในการเข้าเรียนที่สถาบันเตรียมแอร์ฯ ซึ่งผู้เรียนได้ใช้ทุนทางเศรษฐกิจที่ตนมีเพ่ือต่อยอดให้

เกิดทุนทางเศรษฐกิจหรือรายได้ที่ได้รับภายหลังจากการเข้าท างานในต าแหน่งนี้  
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และถึงแม้ว่าค่าเรียนจะมีราคาที่สูง อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างก็เห็นเช่นเดียวกันว่าเป็นการลงทุนที่คุ้ม

ส าหรับตน เพราะหากได้เข้ามาท างานตนจะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าค่าเรียน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า

กลุ่มตัวอย่างท้ัง 5 คน มีทุนทางเศรษฐกิจในระดับที่ดีพร้อมทั้งมีเวลาเรียนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าท างาน  

ทุนทำงเศรษฐกิจที่ได้รับหลังกำรเปลี่ยนแปลงทุนทำงกำยภำพ 

การท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับตนเอง 

รวมถึงเป็นรายได้ที่อยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับคนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ในช่วงอายุเดียวกัน ดังนั้นท าให้

อาชีพนี้เป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ที่เพ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกท า ดังกรณีตัวอย่างทั้ง 6 คน ที่

ได้ให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันคือ ตั้งแต่ที่ตนได้เข้ามาท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ท าให้มี

รายได้ที่มั่นคงและสามารถน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันได้อย่างดีขึ้น ตามที่พ่ีจอย (คนที่ 1) และพ่ีกาน 

(คนที่ 6) กล่าวคือ การเข้ามาท างานในต าแหน่งนี้ท าให้มีเงินเดือนในระดับที่สูง และสามารถซื้อของได้

ตามที่ต้องการมากขึ้น รวมถึงการน ารายได้ไปลงทุนสร้างบ้านให้กับพ่อ แม่ อย่างพ่ีสอน (คนที่ 2) 

นอกจากนี้รายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ท าให้พนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินสามารถน าเงินที่ได้มาลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ดังกรณีของพ่ีออย (คนที่ 3) พร้อมทั้งน า

รายได้ไปต่อยอดลงทุนท าธุรกิจต่อไป ดังกรณีของพ่ีตาล (คนที่ 4) และพ่ีฟ้า (คนที่ 5) เข่นเดียวกับงาน

ศึกษาของ อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ (2552) เรื่อง “กำรสื่อสำรกับกำรสร้ำงเรือนร่ำงบุรุษเพศในยุคสังคม

บริโภค: ศึกษำกรณีนำยแบบ นักแสดงชำย และนักร้องชำย” ได้กล่าวไว้ว่า ร่างกายเปรียบเสมือนทุน

ชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นทุนประเภทอ่ืนๆ ได้ อาทิเช่น ทุนทางเศรษฐกิจหรือรายได้ที่ได้รับจาก

การประกอบอาชีพนายแบบ นักแสดง และนักร้อง โดยผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ได้ให้ความส าคัญกับร่างกาย

ของตนเพื่อใช้เรือนร่างในการสื่อสารไปยังผู้รับสาร ท าให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์

ทางร่างกาย เพ่ือให้เป็นภาพจ าที่ดี ดังนั้นการมีภาพลักษณ์ที่ดีที่เกิดจากการจัดการเรือร่างของตนสามารถ

สร้างมูลค่าต่อร่างกายได้ อย่างไรก็ตาม มิใช่เพียงอาชีพนายแบบ นักแสดง และนักร้องที่ต้องอาศัยความดู

ดีทางร่างกายเพียงเท่านั้น ยังมีอาชีพพริตตี้ที่ต้องให้ความส าคัญกับร่างกายเพ่ือที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง

จากทุนทางกายภาพหรือทุนทางร่างกายไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้ ตามที่งานศึกษาของ อารีวรรณ หัสดิน 

(2551) เรื่อง “ภำพลักษณ์ในกำรน ำเสนอตัวตนคนพริตตี้” ได้กล่าวคือ อาชีพพริตตี้เป็นอาชีพที่สามารถ

สร้างรายได้ที่ดี เนื่องจากสามารถหาเงินง่ายและหาเงินเร็ว โดยผู้ที่ประกอบอาชีพนี้มีความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันว่า เงิน คือปัจจัยหลักในการเลือกประกอบอาชีพนี้ ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาประกอบอาชีพพริ้ตตี้ได้
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จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เช่น การมีรูปร่างและหน้าตาที่ดูดี รวมถึงความสามารถในการเสนอขาย

สินค้า ดังนั้นพริตตี้จึงมีการดูแลและจัดการร่างกายของตนให้ดูดีอยู่เสมอทั้งการแต่งกาย ใบหน้า และทรง

ผมที่ต้องดูดีตั้งแต่ตอนท างานจนกระทั่งเลิกงาน ฉะนั้น จะเห็นได้ว่างานทั้งสองชิ้นที่ได้กล่าวมานี้ได้ให้

ความส าคัญในเรื่องการจัดการร่างกายที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจหรือรายได้ ซึ่งได้

สอดคล้องกับงานของผู้ศึกษาที่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการ่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่

สามารถน ามาซึ่งรายได้ที่ดีให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้   

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าทุนทางกายภาพหรือการจัดการร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

ที่มีการลงทุนทั้งเงินและเวลาในการดูแลรักษา พัฒนา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างกายเพ่ือให้เหมาะสม

กับอาชีพนี้ ท าให้เปลี่ยนแปลงมาสู่ทุนทางเศรษฐกิจในรูปของเงินทอง ทรัพย์สิน ความมั่นคงที่สะสมเอาไว้ 

และสิ่งของมีค่าได้ ด้วยเหตุนี้ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเปรียบเสมือนเครื่องมืออย่าง

หนึ่งที่สามารถน าไปสู่การสร้างรายได้ที่ดี โดยเจ้าของร่างกายจ าเป็นต้องมีการลงทุน เพื่อพัฒนาร่างกายให้

เหมาะสมกับความต้องการของอาชีพ และหลังจากที่ตนได้มีการลงทุนผ่านทางร่างกายแล้วนั้นท าให้ตนได้

มีโอกาสที่ดี ในการเปลี่ยนแปลงจากทุนทางกายภาพหรือทุนทางร่างกายมาสู่ทุนทางเศรษฐกิจหรือรายได้

ต่อไป เป็นต้น  

ทุนทำงสังคม 

ทุนทางสังคม (social capital) หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สามารถสร้าง

มูลค่าและแปรเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ได้ ทุนทางสังคมจึงเกิดจากการมีเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลที่เหนียวแน่น อยู่บนพ้ืนฐานความไว้ใจและมีบรรทัดฐานที่เป็นกรอบร่วมกัน ผลที่ได้จากการมีทุน

ทางสังคม คือการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่น ามาซึ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมก็มี

คุณสมบัติเหมือนกับทุนทางเศรษฐกิจ หรือเป็นสิ่งที่สะสมได้ หากน าไปใช้จะยิ่งเพ่ิมปริมาณให้มากข้ึน และ

หากไม่ใช้ก็จะไม่เกิดมูลค่า ดังนั้นทุนทางสังคมในทัศนะของบูร์ดิเยอคือ ทุนของเครือข่ายความสัมพันธ์ทาง

สังคม ความมีหน้าตา และความเป็นที่เคารพ เป็นต้น ส าหรับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็น

อาชีพที่ต้องพบปะผู้คนอยู่เสมอไม่เพียงแต่ผู้โดยสาร เพราะเพ่ือนร่วมงานก็ส าคัญด้วยเช่นเดียวกัน การ

ท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานที่เปลี่ยนใหม่ในทุกๆ 

เที่ยวบิน ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อ

น าไปสู่ผลประโยชน์ต่อไปในอนาคต ดังเช่นกรณีของพ่ีจอย (คนที่ 1) เห็นว่าหลังจากทีไ่ด้เข้ามาท างาน 
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ในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท าให้ตนสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น อาทิเช่น

การมีเพ่ือนร่วมงานในสายการบินเดียวกันและต่างสายการบิน ท าให้ตนสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินในราคา

พิเศษ ส าหรับเพ่ือนร่วมงานในสายการบินเดียวกัน พ่ีฟ้า (คนที่ 5) คิดว่าเป็นการดีที่ได้มีการเปลี่ยนเพ่ือน

ร่วมงานในทุกๆ เที่ยวบิน เนื่องจาก ท าให้ตนได้สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานใหม่ๆ โดยตนเลือก

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้เพ่ือผลประโยชน์ในอนาคต จะเห็นได้ว่าการสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนที่

ประกอบอาชีพเดียวกันได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้  นอกจากเพ่ือน

ร่วมงานที่สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมได้แล้วนั้น ผู้โดยสารคืออีกกลุ่มคนหนึ่งที่พนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินมีโอกาสสร้างสัมพันธ์ที่สามารถสร้างมูลค่าหรือเปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ ดัง

กรณีของพ่ีออย (คนที่ 3) เห็นว่าอาชีพนี้ท าให้ตนมีโอกาสพบผู้คนที่หลากหลาย ท าให้ตนได้รับแรงบันดาล

ใจในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามาจากผู้คนที่พบเจอเป็นจ านวนมาก 

การประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้พบเจอผู้คนเป็น

จ านวนมาก ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมได้ ทั้งเพ่ือนร่วมงานและ

ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่น าไปสู่ประโยชน์ต่างๆ ได้ อาทิเช่น พ่ีจอย (คนที่ 1) ได้สร้าง

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมอาชีพที่อยู่ต่างสายการบินโดยผลประโยชน์ที่ได้คือส่วนลดตั๋วเครื่องบินโดยสาร 

และพ่ีฟ้า (คนที่ 5) เห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานจะน าไปสู่ผลประโยชน์ในอนาคต 

และส าหรับพ่ีออย (คนที่ 3) ก็ได้รับประโยชน์คือแรงบันดาลใจจากคนที่พบเจอ เป็นต้น 

ทุนทำงสัญลักษณ์ 

ทุนทางสัญลักษณ์ (symbolic capital) หมายถึง คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ทรัพย์สมบัติ 

วีรกรรม ซึ่งต้องอาศัยการตีความจากสมาชิกในสังคมที่มีชุดการรับรู้และการประเมินคุณค่าชุดเดียวกัน จึง

จะสามารถก่อผลหรือมีมูลค่าได้ ดังนั้นทุนประเภทนี้จะหมายรวมถึงสถานภาพ ชื่อสียง หรือการได้รับการ

ยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ ที่ท าให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบ เกิดประโยชน์ต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมให้

ได้รับการยอมรับจากสังคมและสามารถน ามาไปแปรรูปเป็นทุนอ่ืนๆ ได้ อย่างพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินหรือผู้ที่ได้รับฉายาว่า “นางฟ้า” เนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งหน้าตา กิริยามารยาท การแต่งกาย 

รวมถึงสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว ประกอบกับหน้าที่การท างานจะประจ าอยู่บน

เครื่องบิน องค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ที่ท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการ

เปรียบเทียบว่าเป็นนางฟ้าอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามก่อนที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีภาพลักษณ์ที่ดูดี
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ตามที่ได้รับฉายาว่า นางฟ้านั้น ทุกคนจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา รวมถึงเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกายอยู่เสมอ เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีเอาไว้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุนทางสัญลักษณ์ที่เปรียบพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินกับนางฟ้า เป็นผลจากการแปรรูปทุนทางร่างกายหรือทุนทางกายภาพ โดยการพัฒนา

ส่วนต่างๆ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับร่างกาย  

นอกจากค าว่า “นางฟ้า” ที่สื่อถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้ว ยังมีค าว่า “ติดปีก” ที่

หมายถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า ค าว่า “ปีก” ในบริบทนี้ หมายถึง ปีก

ของนางฟ้า ดังนั้นติดปีกจึงให้ความหมายว่า คนที่ท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่ง

สัญลักษณ์ทั้งสองอย่างที่น ามาเปรียบเทียบกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เป็นผลมาจากภาพลักษณ์ของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินด้วยกันทั้งสิ้น จากภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สามารถน ามาซึ่ง

ความภูมิใจของตัวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและครอบครัวของตนได้ ดังกรณีของพ่ีจอย พ่ีสอน พ่ีตาล 

พ่ีฟ้า และพ่ีกาน ทั้ง 5 คน จากท้ังหมด 6 คน ได้กล่าวไปในทางเดียวกันว่า ครอบครัวและคนรอบข้างรู้สึก

ภูมิใจกับอาชีพที่ตนท า เนื่องจากเห็นว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดี และมีเกียรติ เป็นต้น โดยจากทั้ง 6 คนมี

เพียงหนึ่งคน คือ พ่ีออย (คนที่ 3) เท่านั้น ที่ครอบครัวไม่เห็นว่าการประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดี 

เนื่องจากมองว่าหน้าที่ของตนเป็นเพียงงานบริการเท่านั้น แต่ส าหรับคนรอบตัวของพ่ีออยกลับเห็นว่างาน

นี้เป็นงานที่ดีและน่าภูมิใจ เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่อาชีพนี้ถือเป็นงานที่

ดี และสามารถสร้างความภูมิใจให้กับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและครอบครัว รวมถึงได้รับการ

ยอมรับจากคนรอบข้าง เช่น ญาติพ่ีน้อง หรือกลุ่มเพ่ือน เป็นต้น และท าให้ตนมีสถานภาพที่ดี รวมถึงได้รับ

การยอมรับจากบุคคลอื่นอีกดว้ย 

ฉะนั้น การประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ

จากคนรอบข้าง รวมถึงเป็นอาชีพที่น ามาซึ่งความภูมิใจ เนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพนี้ ซึ่งก่อนที่

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะปรากฏภาพในลักษณะนี้ ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้

ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและลงทุนกับร่างกายของตนหรือร่างกายมีฐานะทุนทางกายภาพ ที่เปลี่ยนมาเป็น

ทุนทางสัญลักษณ์หรือสถานภาพ ชื่อเสียงและการยอมรับจากคนรอบข้าง ซึ่งก่อนที่จะมีภาพลักษณ์ที่ดูดี

จะต้องผ่านกระบวนการจัดการร่างกายหลายรูปแบบ เพ่ือสร้างให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่ออยู่

ต่อหน้าผู้ อ่ืน ซึ่งเครื่องแบบที่พนักงานต้อนรับฯใส่ได้น ามาซึ่งความหมายต่างๆผ่านชุดที่ใส่ เช่น การ

เปรียบเสมือนนางฟ้า เป็นต้น   
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ทุนทำงวัฒนธรรม 

ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ทุนประเภทนี้ บูร์ดิเยอหมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจาก

กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมอันกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่เอ้ือให้บุคคลสามารถน าไปเพ่ิมพูนมูลค่า

ของตนได้ ทั้งนี้มักเป็นสิ่งที่หลอมละลายอยู่ในตัวตนของบุคคลและแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม เช่น 

ความรู้ รสนิยม กิริยามารยาท นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่มีคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่

ไม่ใช่เชิงเศรษฐกิจแต่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยการสะสมทุนทางวัฒนธรรมจะต้องอาศัยทั้ง

เวลาและเงินทุน โดยผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝน ส าหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ที่ต้องการ

เข้ามาประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นจ านวนมาก ดูได้จากอัตราของผู้สมัครในแต่ละครั้ง 

ขณะเดียวกันหลายสายการบินก็มีความต้องการพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนไทยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ง

หนึ่งในปัจจัยที่ต้องการพนักงานต้อนรับฯ ที่เป็นคนไทย  

เนื่องมาจากความเข้าใจที่ว่า คนไทยเป็นคนที่มีนิสัยเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส และขยันอดทน 

ซึ่งบุคคลได้รับการหล่อหลอมทางสังคม และกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่ช่วยให้บุคคลสามารถน าไปเพ่ิม

มูลค่าของตนได้ ดังนั้นคุณสมบัติเหล่านี้ของคนไทยได้ช่วยเพ่ิมโอกาสให้ผู้สมัครงานต าแหน่งพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการคัดเลือกมากข้ึน เนื่องมาจากการได้รับการหล่อหลอมและจากการเรียนรู้มา

ตั้งแต่เด็ก ท าให้แสดงออกผ่านพฤติกรรม แม้คุณสมบัติที่ได้รับการหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กของคนไทยหรือ

ทุนทางวัฒนธรรมที่คนไทยสามารถน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพนี้ อย่างไรก็ตามพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าท างานจะต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนการท างาน

เช่นเดียวกัน เนื่องจาก พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยของ

ผู้โดยสารและการบริการที่มีลักษณะเฉพาะส าหรับอาชีพนี้ ด้วยเหตุนี้ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่

ผ่านการอบรมก่อนเข้าท างาน มีการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานของสายการ

บิน โดยที่การอบรมจะใช้เวลาประมาณสองเดือน การอบรมจะเกี่ยวกับการบริการ ความปลอดภัย และ

การปฐมพยาบาล รวมถึงกรูมมิ่งหรือการแสดงออกทางร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เช่น  

การนั่ง การเดิน การยิ้ม การแต่งหน้า รวมถึงบุคลิกภาพต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การอบรมก่อนการท างานที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการหล่อหลอมพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบิน โดยหล่อหลอมอยู่ในตนเองและแสดงออกผ่านพฤติกรรม เช่น ความรู้ ความสามารถ ความ

ช านาญ การสะสมทุนลักษณะนี้ จะได้รับการฝึกฝนและการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยปัจจัยเรื่องเวลา  
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นอกจากนี้เมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผ่านการอบรม และได้เข้าสู่การปฏิบัติงานจริงบนเครื่องบิน 

คือช่วงเวลาที่ทุกคนได้น าความรู้ที่ได้เรียนไปปฏิบัติ โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะมีการ

แสดงออกที่เหมาะสมกับการท างาน และเมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ท างานมาระยะหนึ่ง จะ

พบว่าตนมีลักษณะร่วมบางอย่างกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนอ่ืนๆ ที่ท างานในต าแหน่งเดียวกันนี้ 

เนื่องจากการเรียนรู้และการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

ดังนั้น การท างานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้

แสดงออกผ่านพฤติกรรมที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีคุณสมบัติ

บางอย่างที่มีลักษณะเฉพาะส าหรับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ดังกรณีของพ่ีจอย (คนที่ 1)เห็นว่า

การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ท าให้มีโอกาสทางอาชีพมากขึ้น อาทิเช่น งานโรงแรม นอกจากนี้พ่ี

จอย (คนที่ 1) ได้น าความรู้ที่ตนได้รับจากการท างานต าแหน่งนี้ ไปถ่ายทอดให้กับน้องสาวท าให้ปัจจุบัน

น้องสาวของพ่ีจอยได้ประกอบอาชีพนี้เช่นเดียวกัน รวมถึงพ่ีฟ้า (คนที่ 5) เห็นว่าหากตนเลิกประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็วางแผนว่าจะเปิดสถาบันเตรียมแอร์ฯ เนื่องจากมีต้นทุนที่เป็นความรู้

เกี่ยวกับอาชีพนี้ดีอยู่แล้ว   

นอกจากนี้ยังมีทุนทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่เกิดจากทุนทางกายภาพหรือการจัดการร่างกายเพ่ือ

เข้าท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คือทุนทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม 

โดยเฉพาะการแสดงออกผ่านทางร่างกายในเรื่องกิริยามารยาท ท่าทาง การพูด หรือการกระท าต่างๆ อาทิ

เช่น การผายมือออก แทนการชี้นิ้ว รวมถึงการพูดที่ไพเราะมากขึ้น ทั้งการใช้ค าพูดและน้ าเสียง รวมถึงใน

เรื่องบุคลิกภาพ ที่ท าให้ตนมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าร่างกายของพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินที่ผ่านการฝึกอบรมและเรียนรู้ก่อนการท างานได้กลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่เอ้ือให้บุคคล

สามารถน าไปเพ่ิมพูนมูลค่าของตนได้ โดยได้หลอมละลายอยู่ในตัวตนของบุคคลและแสดงออกผ่านทาง

พฤติกรรมต่างๆ ผ่านทางร่างกาย ดังนั้นร่างกายของแต่ละคนจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่า

เทียมในสังคมได้อีกด้วย 
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ร่ำงกำยของพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินกับควำมแตกต่ำงและไม่เท่ำเทียมในสังคม 

ร่างกายก่อให้เกิดความแตกต่างและไม่เท่าเทียมในสังคม โดยที่ร่างกายได้มีตราประทับอยู่บน

เจ้าของร่างกาย ดังนั้นร่างกายจึงเป็นแหล่งบรรจุคุณค่าทางสัญลักษณ์ เนื่องมาจากสามปัจจัยต่อไปนี้ 

ปัจจัยแรกคือ ต าแหน่งทางสังคม (social location) ปัจจัยต่อมาคือรสนิยม (taste) และปัจจัยสุดท้ายคือ

ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย (habitus)  

ส าหรับปัจจัยในเรื่องต าแหน่งทางสังคม หรือสิ่งแวดล้อมทางวัตถุต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ที่

น าไปสู่การพัฒนาร่างกายและการครอบครองทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุน

ทางสัญลักษณ์ โดยเจ้าของร่างกายต้องอาศัยทั้งเวลาและเงินทุนในการสร้างคุณค่าให้กับร่างกาย  ซึ่ง

ร่างกายที่ถูกสร้างและพัฒนาได้ก่อให้เกิดความแตกต่างและไม่เท่าเทียมในสังคม อย่างอาชีพพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ต้องให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์เป็นส าคัญ เนื่องจากต้องท าหน้าที่เป็น

ประชาสัมพันธ์ของสายการบิน ท าให้บริษัทได้มีการก าหนดมาตรฐานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ตั้งแต่คุณสมบัติของผู้สมัครและเมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้มีโอกาสเข้ามาท างานต าแหน่งนี้ ก็

จะต้องได้รับการอบรมในเรื่องการจัดการร่างกายให้เหมาะสมกับต าแหน่งของตน ที่ท าหน้าที่ในฐานะ

ตัวแทนของบริษัท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีภาพลักษณ์ที่ดูดี เช่นการมีรูปร่างที่

ดี การมีผิวพรรณที่ดี และการมีกิริยาท่าทาง การพูด การเดิน การยิ้ม และการวางตัวต่างๆ ที่ดี รวมถึงการ

แต่งกายอีกด้วย ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นเปรียบเสมือนมีตราประทับอยู่บน

ร่างกาย อีกทั้งได้สะท้อนให้เห็นต าแหน่งทางสังคมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพราะมิใช่ร่างกาย

ของทุกคนหรือแม้แต่คนที่ประกอบอาชีพในสายงานบริการที่จะมีลักษณะทางร่างกายในลักษณะนี้ จาก

ลักษณะทางร่างกายที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งทางสังคมหรือชนชั้นที่

แสดงออกถึงการดูแลตนเอง พร้อมทั้งการพัฒนาร่างกายของตนให้ดูดีอยู่เสมอ ซึ่งแตกต่างจากชนชั้น

แรงงานที่ต้องให้ความส าคัญกับร่างกายที่แข็งแรงเพ่ือการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการอยู่

รอดเป็นหลัก แต่ส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเป็นการพัฒนาร่างกาย โดยเน้นถึงภาพลักษณ์ท่ีดู

ดี ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จึงสะท้อนให้เห็นว่าตนอยู่ในชนชั้นที่มีเวลาและ

ทรัพยากรมากพอที่จะพัฒนาร่างกายและดูแลร่างกายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางสังคมให้แก่ร่างกาย การพัฒนา

ร่างกายในลักษณะนี้ได้สอดคล้องกับรสนิยมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะเห็นได้ว่าจากกลุ่ม

ตัวอย่างเลือกที่จะดูแลตัวเองด้วยการออกก าลังกาย อาทิเช่น การออกก าลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง  
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หรือการเข้าฟิตเนต เนื่องจากเป็นการออกก าลังกายที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินต้องการออกก าลังกายเพ่ือบุคลิกภาพที่ดีและเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดี ดังนั้นการเลือกดูแล

ตัวเองด้วยการออกก าลังกายเช่นนี้ ได้บ่งบอกถึงต าแหน่งทางสังคมของเจ้าของร่างกาย โดยผ่านการมี

รูปร่างที่ดี บุคลิกภาพที่ดี นอกจากนี้รสนิยมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ยังสะท้อนให้เห็นถึงความ

แตกต่างและไม่เท่าเทียมในสังคมโดยผ่านร่างกาย กล่าวคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ต้อง

พบเจอผู้คนเป็นจ านวนมาก ทั้งผู้โดยสารและเพ่ือนร่วมงาน ดังนั้นจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องของ

ภาพลักษณ์ของตน อาทิเช่น การแต่งกาย การเลือกใช้สินค้าต่างๆ อย่างการบริโภคสินค้าที่มียี่ห้อ เช่น 

กระเป๋า และเครื่องประดับเพ่ือแสดงถึงการมีรสนิยมที่ดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามรสนิยมของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินในเรื่องการบริโภคสินค้าก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนที่จะเข้ามาท างานในต าแหน่งนี้

มากเท่าไรนัก ส่วนมากจะเน้นในเรื่องการออกก าลังกายเพ่ือรักษารูปร่างของตนให้ดูดี ส่วนการใช้สินค้าท่ีมี

ยี่ห้อ กลุ่มตัวอย่างก็ยอมรับว่ามีการใช้สินค้าท่ีมีราคาสูงกว่าก่อนเข้าท างาน เช่น กระเป๋า เครื่องส าอางหรือ

แม้แต่การบริโภคอาหารก็มีการกินอาหารที่มีราคาแพงมากกว่าตอนก่อนเข้ามาท างาน เป็นต้น ดังนั้น

ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้สะท้อนให้เห็นว่า การท างานในต าแหน่งนี้ที่จ าเป็นต้องมี

รูปร่างหน้าตาที่ดูดี รวมถึงมีภาษาที่ดี ได้สร้างโอกาสที่ดีในชีวิตของตน โดยได้รับทุนทางเศรษฐกิจหรือ

รายได้ และทุนทางสังคมหรือการยอมรับจากคนในสังคม เป็นต้น  

ส าหรับปัจจัยสุดท้ายที่ก่อให้เกิดความแตกต่างและไม่เท่าเทียมในสังคมผ่านทางร่างกาย คือ

ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย การท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของกลุ่มตัวอย่าง แม้จะมี

การท างานมาไม่ต่ ากว่า 1 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่ตนได้สั่งสมความรู้ ทักษะต่างๆ ที่ได้มาจากประสบการณ์ทาง

ร่างกาย อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถกลายเป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัย หรือวิธีการใช้ร่างกาย การ

แสดงออกทางท่าทาง การกระท า อารมณ์ และความรู้สึกได้ เนื่องจากจะต้องอาศัยปัจจัยด้านเวลาในการ

บ่มเพาะความรู้ หรือความช านาญที่ยาวนาน แม้กระนั้นก็ตามก่อนการท างานพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินได้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม และหลังจากเข้ามาท างานในระยะเวลาหนึ่งก็ได้มีการสั่ง

สมความรู้ และทักษะต่างๆ ที่ได้มาจากประสบการณ์ทางร่างกายและแสดงออกมาผ่านวิธีการใช้ร่างกาย 

เช่น ท่าทาง การกระท า และอารมณ์ ดังนั้นหากรวมช่วงระยะเวลาการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการ

ปฏิบัติงานบนเครื่องบินและช่วงเวลาการท างาน กล่าวได้ว่า วิธีการแสดงออกทางร่างกายของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินมิใช่ความโน้มเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัส แต่เป็นปฏิบัติการทางร่างกาย 
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(Embodied Practice) หรือการฝึกฝนทางร่างกายที่ท าให้ร่างกายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่

ต้องการ ท าให้ร่างกายที่เป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ภายหลังการฝึกฝนทางร่างกาย เป็นต้น โดยเฉพาะ

ในช่วงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าท างานที่จะมีการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินแสดงออกทางร่างกายไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสายการบิน อย่าง

การฝึกในเรื่องบุคลิกภาพ เช่น ท่าทางและลักษณะการนั่ง การยืน การเดิน การยิ้ม การพูด และการ

สนทนากับผู้โดยสาร รวมถึงกิริยามารยาทต่างๆ ที่แสดงออกผ่านทางร่างกาย และเมื่อพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินได้ปฏิบัติงานจริงก็จ าเป็นต้องฝึกฝน พัฒนา และรักษาลักษณะทางบุคลิกภาพให้ดูดีและเป็นไป

ตามที่ตนได้รับการฝึกฝนมา ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าแม้ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ผ่านการสั่ง

สมความรู้และบ่มเพาะมาจากการอบรมและการท างาน ก็เป็นไปในลักษณะของการแสดงออกทางร่างกาย

ที่ไปในทางเดียวกัน คือ การมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถวางท่วงท่าได้อย่างงดงาม เช่น การเดินหรือการนั่ง

หลังตรง การชอบการบริการ รวมถึงการมีรูปร่างที่ดี เป็นต้น  

ซึ่งการแสดงออกในลักษณะนี้ไม่ถือว่าเป็นฮาบิทัสหรือความโน้มเอียงทางอุปนิสัยในกลุ่มของ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เนื่องจากฮาบิทัสจะต้องผ่านการปลูกฝังและฝึกฝนร่างกายมาตั้งแต่เด็ก 

อย่างการเต้นบัลเล่ต์ที่ท าให้นักบัลเล่ต์มีท่วงท่าที่สง่างาม มีบุคลิกภาพที่งดงาม เนื่องจากได้ผ่านการฝึกฝน

ทางร่างกายมาอย่างยาวนาน ตามที่งานศึกษาเรื่อง “ควำมหมำยและกำรสร้ำงร่ำงกำยในกำรเรียน

บัลเล่ต์ในสังคมไทย” ของจริยา ทรัพย์ชาตอนันต์ (2548) ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ผ่านการเรียนบัลเล่ต์หรือ

นักบัลเล่ต์จะมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งแตกต่างจากคนที่ไม่ผ่านการเรียนมาอย่างชัดเจน เนื่องจากการเรียน

บัลเล่ต์เป็นการสร้างร่างกายให้ดูสง่างาม การสร้างร่างกายของนักบัลเล่ต์สะท้อนให้เห็นว่าร่างกายมี

ความหมายเชิงสัญลักษณ์ พร้อมทั้งร่างกายของนักบัลเล่ต์มีลักษณะเป็นทุนทางกายภาพ ที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจในรูปแบบของรายได้ เช่น การเป็นครูบัลเล่ต์ นักเต้น นักออกแบบท่า

เต้น เป็นต้น  
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ผู้หญิงกับงำนบริกำรบนเครื่องบิน  

จากการศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พบว่าหน้าที่หลักของ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคือการดูแลความปลอดภัยและให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งการดูแลความ

ปลอดภัยถือว่าเป็นหน้าที่ส าคัญล าดับแรกของอาชีพนี้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า สายการ

บินส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องการบริการเป็นส าคัญ เนื่องจากปัจจุบันได้มีสายการบินใหม่ๆ เกิดขึ้น 

ดังนั้นนอกจากเรื่องความปลอดภัยที่ทุกสายการบินต้องให้ความส าคัญแล้ว ยังมีเรื่องของการบริการที่จะ

ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสายการบิน ท าให้ปัจจุบันสายการบินต่างๆ หันมาใช้กลยุทธ์ในเรื่องการ

บริการ จากการแข่งขันในเรื่องการบริการ ท าให้ภาระหน้าที่ตกอยู่กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร ซึ่งหากพิจารณาในเรื่องการบริการแล้ว จะพบว่าหน้าที่

ความรับผิดชอบส่วนใหญ่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับการท างานบ้านของผู้หญิงที่เป็นผลจากการแบ่งงาน

ระหว่างเพศ อาทิเช่น การดูแลความสะอาดบนเครื่องบิน ทั้งห้องโดยสาร ในบริเวณเบาะที่นั่ง ทางเดิน 

และอุปกรณ์ความสะดวกต่างๆ บนเครื่องบิน รวมถึงห้องครัว และห้องน้ าที่ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องให้บริการเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงท าหน้าที่ดูแลผู้โดยสารที่เจ็บป่วย

หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางบนเครื่องบิน  

ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าหากตัดประเด็นในเรื่องของสถานที่ออกไป นับว่าการท างานของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินมีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับหน้าที่ของแม่บ้าน โดยหน้าที่ในการดูแลผู้โดยสาร

และความเรียบร้อยของเครื่องบินอาจกล่าวได้ว่าเป็นเช่นเดียวกับการท างานบ้านของผู้หญิงที่ต้องดูแลทั้ง

บ้านและคนในบ้าน โดยเครื่องบินเปรียบเสมือนบ้านที่ต้องดูแลให้สะอาดและน่าอยู่ ส่วนคนในบ้านก็

เปรียบเสมือนผู้โดยสาร ดังนั้นหากดูตามนิยาม เรื่องงานบ้านของ มิเชล โรซัลโด จะพบว่า งานบ้านคืองาน

ที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบ เนื่องมาจากการแบ่งงานระหว่างเพศ ท าให้ผู้หญิงเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมงาน

บ้าน อาทิเช่น การดูแลเด็กๆ การป้อนอาหาร อาบน้ า และท างานที่เกี่ยวข้องกับความสกปรกต่างๆ อยู่

เป็นประจ า เช่น การท าอาหาร เช็ดอุจจาระ อาเจียน และงานเก็บกวาดอ่ืนๆ ซึ่งงานบ้านที่ผู้หญิงท าเหล่านี้

ได้สอดคล้องกับงานที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท าคือ พ่ีออย (คนที่ 3) และพ่ีกาน (คนที่ 6) กล่าวว่า 

ตนได้มีประสบการณ์เช็ดอ้วกของผู้โดยสาร รวมถึงกลุ่มตัวอย่างคนอ่ืนๆ ที่บอกเล่าว่าหนึ่งในหน้าที่ความ

รับผิดชอบของตนคือการดูแลความสะอาดห้องน้ า จะเห็นได้ว่าการท างานมีลักษณะเช่นเดียวกับงานบ้าน

ของผู้หญิง  
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ดังกรณีของพ่ีสอน (คนที่ 2) กล่าวคือ ก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องบิน พนักงานจะต้อง

ตรวจดูความเรียบร้อยของเครื่องเสียก่อน โดยดูในเรื่องความสะอาดของห้องโดยสาร ห้องครัว และห้องน้ า 

ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและพร้อมให้บริการอยู่เสมอ เห็นได้ว่าหน้าที่การดูแลความเรียนร้อยของเครื่องบิน 

มีลักษณะเหมือนกับการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบ้าน ทั้งการเก็บกวาดและปัดถูเพ่ือท าให้บ้านมี

ความน่าอยู่ ดังกรณีของพ่ีกาน (คนที่ 6) กล่าวคือ เรารักษาความสะอาดที่บ้านเราอย่างไร เราก็ต้องรักษา

ความสะอาดบนเครื่องแบบนั้น และหลังจากนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเริ่มให้บริการอาหารและ

เครื่องดื่ม ด้วยการอุ่นอาหารและเสิร์ฟอาหาร ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

จะต้องใส่ผ้ากันเปื้อน ซึ่งผ้ากันเปื้อนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงหน้าที่ที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบในเรื่องการ

ท าอาหารที่มาพร้อมกับความสกปรก จากนั้นเมื่อผู้โดยสารรับประทานเสร็จ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ก็มีหน้าที่เก็บถาดอาหารและขยะจากโต๊ะของผู้โดยสาร  

จากหน้าที่ความรับผิดชอบนี้เองสะท้อนให้เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับลักษณะการท างาน

บ้านของผู้หญิง ที่ผู้หญิงจะมีหน้าที่ในการท าอาหารและเตรียมอาหารให้กับคนในครอบครัว รวมถึงเป็นคน

เก็บกวาดและล้างถ้วยชาม พร้อมทั้งเก็บขยะอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่างานของพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินมีความคล้ายคลึงกับการอธิบายเรื่องงานบ้านของผู้หญิงที่เป็นผลจากการแบ่งงานระหว่างเพศ ที่

ส่งผลให้ผู้หญิงต้องสัมพันธ์กับงานในบ้าน และสร้างความเข้าใจว่างานบ้านหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการ

บริการเป็นงานของผู้หญิง เช่นเดียวกับงานศึกษาของ อารายา อินทรวรานนท์ (2547) เรื่อง “ภำพลักษณ์

ตัวตนของ “พยำบำล” ในโรงพยำบำลของรัฐ” และ งานศึกษาของ พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ (2541) เรื่อง 

“ภำพลักษณ์พยำบำลของสำธำรณชน” ได้กล่าวว่า ทัศนะของคนส่วนใหญ่เห็นว่า งานพยาบาลคืองาน

ของผู้หญิง เนื่องจากบทบาทในบ้านของผู้หญิง ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลบุคคลในครอบครัว 

อาทิเช่น การดูแลบุตร การดูแลบ้านเรือนให้สะอาด เรียบร้อย รวมถึงการดูแลสมาชิก ในครอบครัวทั้งใน

ชีวิตปกติและไม่สบาย จากหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้หญิงในเรื่องงานบ้านที่เป็นผลจากโครงสร้ างทาง

สังคมที่ได้มีการแบ่งงานระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ได้มีบทบาทส าคัญในการขัดเกลาและส่งต่อการ

เลือกอาชีพ เช่น ผู้หญิงควรประกอบอาชีพพยาบาล เนื่องจากภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความอ่อนน้อม ใจดี มี

ความอดทนสูง และเสียสละ ดังนั้นภาพลักษณ์ของพยาบาลของตามทัศนะของคนส่วนใหญ่เ ห็นว่า 

พยาบาลเปรียบเสมือนนางฟ้าผู้เมตตา มีศีลธรรม และอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนในยามไม่สบาย รวมถึง

การท าหน้าที่ของพยาบาลยังได้แสดงออกถึงความเป็นภรรยา และความเป็นแม่ รวมถึงบทบาทของผู้หญิง
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ที่มีลักษณะเป็นแม่บ้าน เป็นต้น ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า อาชีพพยาบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สัมพันธ์อยู่

กับบทบาทเรื่องการท างานบ้านเช่นเดียวกับงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  

ดังนั้นอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นงานของผู้หญิง เนื่องจาก

หน้าที่ความรับผิดชอบที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท า เป็นไปในลักษณะเดียวกับงานบ้านที่ตนได้รับ

การขัดเกลามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งแตกต่างจากผู้ชายที่ได้รับการสั่งสอนว่างานนอกบ้านหรืองานที่

เกี่ยวข้องกับการเมืองและสังคมเป็นงานของตน ด้วยค ากล่าวอ้างว่าผู้หญิงเป็นเพศที่เหมาะกับการบริการ 

มีความเอาใจใส่ และมีความอ่อนน้อมอ่อนหวาน ซ่ึงค่านิยมความเชื่อเหล่านี้ ท าให้ผู้หญิงถูกจ ากัดไว้ใน

กรอบ ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงงานบริการ ภาพของผู้หญิงมักจะปรากฏอยู่ในความคิดของคนทั่วไปมากกว่าที่จะ

เป็นภาพของผู้ชาย เช่นเดียวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและ

ให้บริการแก่ผู้โดยสารจะปรากฏภาพของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่งผลให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเห็น

ว่า ตนเหมาะกับอาชีพนี้ เนื่องจากไม่ต้องใช้ความพยายามใดมากนัก พร้อมทั้งตนรู้สึกชอบงานบริการ 

เนื่องจากเป็นงานที่ตนคุ้นชินและการท างานบริการเปรียบเสมือนคุณสมบัติที่ติดตัวของผู้หญิงโดยผ่านการ

ขัดเกลาและการรับรู้บทบาทจากการเล่นแบบผู้หญิง เช่น การเล่นตุ๊กตา หม้อข้าวหม้อแกง พ่อแม่ลูกที่มี

การแบ่งบทบาททางเพศ เพ่ือเตรียมรับบทบาทแม่ในอนาคต ซึ่งการขัดเกลาในลักษณะนี้ได้ส่งผลต่อการ

เลือกอาชีพ ดังนั้นผู้หญิงจึงคิดว่างานบริการคืองานที่เหมาะกับตน พร้อมทั้ งสายการบินก็เห็นไปในทาง

เดียวกันโดยเลือกท่ีจะจ้างงานผู้หญิงให้ท าหน้าที่บริการ เนื่องจากเห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศท่ีใจเย็น อ่อนหวาน 

และอดทน รวมถึงมีคุณสมบัติของความเป็นแม่ ดังนั้นภาพของผู้หญิงที่เหมาะกับงานบริการ เป็นการตอก

ย้ าอุดมการณ์และท าให้ผู้หญิงเกิดการยอมรับความเป็นหญิงตามอุดมการณ์ทางสังคม ซึ่งคุณสมบัติที่

ผู้หญิงมีถือว่าเป็นประโยชน์ส าหรับตนในการต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ที่มาจากการประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อย่างไรก็ตามหากมองในอีกแง่หนึ่ง การเลือกท างานบริการและเห็นว่าตน

เหมาะกับงานนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงยังคงติดอยู่กับกรอบคิดเรื่องการแบ่งงานระหว่างเพศที่เกิดขึ้น

จากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม ที่ท าให้ผู้หญิงต้องรับผิดชอบงานบ้านและความเหมาะสมของ

ผู้หญิงในการท างานบริการ 

ระบบทุนนิยมได้ท าให้ผู้หญิงถูกดึงเข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่จ าเป็นต้องท างานนอกบ้าน  อย่างไร

ก็ตาม ผู้หญิงก็ได้น าคุณสมบัติเรื่องการท างานบ้านมาใช้ประโยชน์ในการท างาน และสามารถสร้างรายได้ที่

ดีให้กับตน ท าให้ก้าวเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
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จากเดิมที่งานบ้านของผู้หญิงเป็นงานที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่เมื่องานบ้านถูกท าให้เป็นงานนอกบ้าน 

งานบ้านของผู้หญิงจึงมีมูลค่า โดยผ่านการฝึกฝนเรื่องการท างานบ้านให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ดังนั้นการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่มีลักษณะการท างานสอดคล้องกับ

การท างานบ้านของผู้หญิงที่เป็นผลจากการแบ่งงานระหว่างเพศของผู้ชายและผู้หญิง ได้ท าให้ผู้ชายรับ

บทบาทในการท างานนอกบ้านหรือกิจกรรมต่างๆ สถาบันและรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับ

ต าแหน่ง ส่วนผู้หญิงจะสัมพันธ์กับงานในบ้านหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณรอบบ้านและท าหน้าที่

ดูแลคนในบ้าน การแบ่งแยกระหว่างงานบ้านและงานนอกบ้าน เป็นความแตกต่างกันตามระบบความเชื่อ

และสังคมของแต่ละสังคม อย่างไรก็ตามการแบ่งงานในลักษณะนี้ได้เป็นการแบ่งงานที่มีลักษณะเป็นสากล 

การแบ่งเช่นนี้น าไปสู่การสนับสนุนลักษณะของผู้หญิงทั่วไปที่มีชีวิตอยู่ในแวดวงของงานบ้านและงานของ

ผู้ชายที่เป็นงานนอกบ้าน อย่างไรก็ตามแม้ผู้หญิงจะสามารถน าคุณสมบัติเรื่องการท างานบ้านที่เป็น

คุณสมบัติติดตัวของผู้หญิงออกมาสู่การท างานนอกบ้านและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ แต่

ก่อนการท างานพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเรื่องการท างานก่อนที่จะ

เริ่มปฏิบัติงานจริงบนเครื่องบินเพ่ือให้การท างานเป็นไปตามที่สายการบินก าหนดและเป็นไปตาม

มาตรฐานเดียวกัน อาทิเช่น เรื่องการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลความสะอาด การดูแลความ

ปลอดภัย รวมถึงการดูแลผู้โดยสารในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้ผู้โดยสารประทับใจมากท่ีสุด เป็นต้น  

จะเห็นได้ว่า การแบ่งงานระหว่างเพศในลักษณะที่พื้นที่และงานนอกบ้านเป็นของผู้ชาย ส่วน

งานบ้านและพ้ืนที่ในบ้านจะเป็นผู้หญิงที่ดูแล และงานของผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ

บริการ โดยผู้หญิงได้รับการขัดเกลาเรื่องการท างานบ้านมาตั้งแต่เด็ก รวมถึงการขัดเกลาในเรื่องบทบาท

หน้าที่ในฐานะแม่และเมีย ดังนั้นผู้หญิงจึงมีต้นทุนในเรื่องการท างานบริการมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งหากมองใน

ฐานะทุนตามแนวคิดของบูร์ดิเยอ จะเห็นได้ว่า ทุนนี้เปรียบเสมือนทุนทางวัฒนธรรม ที่ผู้หญิงได้รับการสั่ง

สมและเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจนโตและกลายเป็นคุณสมบัติที่ติดตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงทุนทาง

วัฒนธรรมนี้ให้กลายเป็นทุนทางเศรษฐกิจหรือรายได้ที่ได้รับหลังจากการเข้ามาท างาน ดังนั้นจากงานบ้าน

ที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจก็กลายเป็นงานนอกบ้านที่มีมูลค่า 
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ร่างกายในสังคมทุนนิยม เป็นมากกว่าเนื้อหนังที่มาห่อหุ้มร่างกายของมนุษย์ไว้เท่านั้น 

ร่างกายมีฐานะที่เป็นแหล่งบรรจุคุณค่าทางสัญลักษณ์ ร่างกายสามารถน ามาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ได้ 

ตามที่เจ้าของร่างกายต้องการ ผู้คนในปัจจุบันสามารถปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเรือนร่างของตนได้ตาม

ความปรารถนา ปิแอร์ บูร์ดิเยอ นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้ให้ความส าคัญกับร่างกายในฐานะทุนทาง

กายภาพ หรือการพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เป็นไปตามที่คนในสังคมให้คุณค่า เป็นร่างกายที่

สามารถสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของร่างกายได้ และการจัดการร่างกายหรือการแปรรูปทุนทางกายภาพ 

สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ ทรัพย์สิน ความมั่งคั่งที่สะสมเอาไว้ เงินทอง 

สิ่งของที่มีราคา ทุนประเภทนี้เป็นทุนที่สามารถค านวณปริมาณที่แน่นอนได้ ซึ่งทุนทางเศรษฐกิจของกลุ่ม

ตัวอย่างมีทั้งทุนทางเศรษฐกิจที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีมาก่อนการเข้าท างานต าแหน่งนี้ รวมถึง

เป็นทุนทางเศรษฐกิจที่ได้รับหลังจากการเข้ามาท างานหรือรายได้ที่มั่นคงของพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบิน ส าหรับทุนต่อมาคือทุนทางสังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สามารถสร้างมูลค่า

และแปรเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ได้ ทุนทางสังคมจึงเกิดจากการมีเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่

เหนียวแน่น อยู่บนพ้ืนฐานความไว้ใจและมีบรรทัดฐานที่เป็นกรอบร่วมกัน ผลที่ได้จากการมีทุนทางสังคม 

คือการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่น ามาซึ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจ  ดังกรณีตัวอย่างได้กล่าวไป

ในทางเดียวกันว่า การเข้ามาท างานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ท าให้ตนพบเจอผู้คนที่

หลากหลายมากขึ้น ทั้งเพ่ือนร่วมงานและผู้โดยสาร ท าให้ตนมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่ได้พบ

เจอและน ามาสู่ประโยชน์ต่างๆ และทุนต่อมาคือทุนทางวัฒนธรรม หรือสิ่งที่บุคคลได้รับจากกระบวนการ

หล่อหลอมทางสังคมอันกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่เอ้ือให้บุคคลสามารถน าไปเพ่ิมพูนมูลค่าของตนได้ 

ทั้งนี้มักเป็นสิ่งที่หลอมละลายอยู่ในตัวตนของบุคคลและแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม เช่น ความรู้ รสนิยม 

กิริยามารยาท 
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โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันว่าหลังจากเข้ามาท างาน

ต าแหน่งนี้ ตนได้มีลักษณะนิสัยบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนี้

เป็นผลจากการได้รับการปลูกฝังและเรียนรู้ผ่านทางด้านร่างกาย อาทิเช่น การมีกิริยามารยาทหรือ

บุคลิกภาพทีด่ีขึ้น เป็นต้น และทุนสุดท้ายคือทุนทางสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติบางอย่าง เช่น ทรัพย์

สมบัติ วีรกรรม ซึ่งต้องอาศัยการตีความจากสมาชิกในสังคมที่มีชุดการรับรู้และการประเมินคุณค่าชุด

เดียวกัน จึงจะสามารถก่อผลหรือมีมูลค่าได้ ดังนั้นทุนประเภทนี้จะหมายรวมถึงสถานภาพ ชื่อสียง หรือ

การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ ที่ท าให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบ เกิดประโยชน์ต่างๆ ที่สามารถ

ส่งเสริมให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและสามารถแปรรูปเป็นทุนอื่นๆ ดังกรณีของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถ

สังเกตทุนทางสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจนผ่านการแต่งกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผ่านการเข้ามา

ประกอบอาชีพนี้ ที่คนส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับ “นางฟ้า” เนื่องจาก

ภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดูดี เป็นต้น 

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่น ามาซึ่งรายได้ที่ดี รวมถึงโอกาสในการ

เดินทางไปพร้อมกับการท างาน พร้อมทั้งภาพลักษณ์ของอาชีพที่เป็นไปในทิศทางที่ดี และเป็นอาชีพที่

ได้รับการยอมรับจากสังคม ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จึงส่งผลให้กรณีตัวอย่างทั้ ง 6 คนเลือกที่จะประกอบ

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยหลายคนมีความใฝ่ฝันที่จะประกอบอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็ก ดังนั้นจะ

เห็นได้ว่าการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้น ามาซึ่งประโยชน์ต่างๆ ท าให้อาชีพนี้เป็น

อาชีพที่ได้รับความนิยม ฉะนั้นผู้ที่ต้องการเข้ามาท างานต าแหน่งนี้จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องข้อก าหนด

คุณสมบัติต่างๆ ตามที่สายการบินก าหนด โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการ

ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่าลักษณะทางร่างกายของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินมีความส าคัญต่ออาชีพ รวมถึงการมีวิธีการจัดการร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะ โดย

เรือนร่างของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเรือนร่างที่ผ่านการดูแล และจัดการ

อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เหมาะกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินได้น ามาซึ่งความแตกต่างและไม่เท่าเทียมในสังคมที่ปรากฏผ่านเรือนร่างของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบิน 
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ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและความไม่เท่าเทียม 

ตามที่บูร์ดิเยอกล่าวคือ ร่างกายก่อให้เกิดความแตกต่างและไม่เท่าเทียมในสังคม โดยที่ร่างกายได้มีตรา

ประทับอยู่บนเจ้าของร่างกาย เนื่องมาจากปัจจัยด้านต าแหน่งทางสังคม หรือสิ่งแวดล้อมทางวัตถุต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน ที่น าไปสู่การพัฒนาร่างกายและการครอบครองทุนต่างๆ ปัจจัยต่อมาคือ ความโน้มเอียง

ทางอุปนิสัย ซึ่งหมายถึง ความสามารถของร่างกายที่หล่อหลอมให้คนตอบโต้ต่อสถานการณ์ท่ีแวดล้อมเขา 

ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ใช่กิจวัตรประจ าวันแต่มีลักษณะที่ท าทุกวัน และปัจจัยเรื่องรสนิยม หรือการเข้าไป

เป็นเจ้าของวิถีชีวิตบางแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะตามเงื่อนไขทางวัตถุ เช่นการใช้วัตถุนั้นๆ เพ่ือบ่งบอกถึง

ต าแหน่งทางสังคม โดยมีฮาบิทัสเป็นตัวเลือกวิถีการด าเนินชีวิต ทั้งสามปัจจัยนี้ล้วนเป็นสิ่งซึ่งท าให้ร่างกาย

ของคนในแต่ละชนชั้นมีการพัฒนาร่างกายหรือการสะสมทุนที่ให้คุณค่าไม่เท่ากัน แต่กระบวนการนี้เป็น

การยากที่จะสังเกต เพราะเป็นเรื่องของร่างกาย เช่น ส าเนียงการพูด วิธีการทรงตั ว วิธีการเคลื่อนไหว

ร่างกาย เป็นต้น 

ส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์ที่ดูดี เช่นรูปร่างที่ดี การมี

ผิวพรรณที่ดี และการมีกิริยาท่าทาง การพูด การเดิน การยิ้ม และการวางตัวต่างๆ ที่ดี รวมถึงการแต่งกาย 

ดังนั้นร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งทางสังคมที่แสดงออกถึงการ

ดูแลตนเอง พร้อมทั้งการพัฒนาร่างกายของตนให้ดูดีอยู่เสมอ จึงสะท้อนให้เห็นว่าตนอยู่ในชนชั้นที่มีเวลา

และทรัพยากรมากพอที่จะพัฒนาร่างกายและดูแลร่างกายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางสังคมให้แก่ร่างกาย ดังที่กลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหกคนได้ท าคือ การดูแลตัวเองด้วยการออกก าลังกายเพ่ือรูปร่างและบุคลิกภาพที่ดี รวมถึง

รสนิยมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ยังสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างและไม่เท่าเทียมในสังคมโดย

ผ่านร่างกาย เช่นการแต่งกาย การเลือกใช้สินค้าที่มียี่ห้อ เพ่ือแสดงถึงการมีรสนิยมที่ดี  เป็นต้น อย่างไรก็

ตาม แม้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้รับการเรียนรู้และการปลูกฝังให้ดูแลและจัดการร่างกายของตน

ให้ดีอยู่เสมอ แต่ก็ไม่สามารถอธิบายว่าเป็นฮาบิทัสหรือความโน้มเอียงทางอุปนิสัยได้ เนื่องจากมิใช่สิ่งที่

ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็ก อย่างการเรียนบัลเล่ต์ แต่เป็นไปในลักษณะของการฝึกฝนร่างกายเท่านั้น ดังนั้น จาก

การดูแลตนเองอย่างเหมาะสมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งลักษณะ

ทางร่างกายที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ปรากฏ จะต้องผ่านการจัดการดูแล และปรับปรุงแก้ไข

ให้ดูดีอยู่เสมอ    
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ร่างกายจึงเป็นสิ่งที่น ามาซึ่งความส าเร็จในหน้าที่การงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

เนื่องจากอาชีพนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ดังนั้น พนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินต้องมีบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้โดยสาร รวมถึงต้องมีรูปร่างที่ดี

เนื่องจากพ้ืนที่บนเครื่องบินมีจ ากัด และต้องมีหน้าตาที่ดูดี รวมถึงมีผิวพรรณที่สะอาด เนื่องจากพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่ในการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม หากร่างกายของพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินมีความสะอาดก็จะท าให้ผู้โดยสารมั่นใจในระดับหนึ่งว่าอาหารที่ให้บริการนั้นก็สะอาดด้วย 

ดังนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องมีการดูแล พัฒนาร่างกายของตนให้ดูดีอยู่เสมอ โดยเปลี่ยนแปลง

ร่างกายของตนให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์ด้วยเหตุนี้ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงมิใช่สิ่งที่

สร้างเสร็จสมบูรณ์หรือร่างกายอยู่ในฐานะโครงการที่ไม่มีวันจบสิ้น (The never ending body project) 

หรือร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ร่างกายจะไม่มีวันสร้างเสร็จ ดังนั้นเจ้าของ

ร่างกายจะมีการดูแล พัฒนาร่างกายของตน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของเจ้าของร่างกาย เป็นต้น  

ฉะนั้น ร่างกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จึงมีสภาพเป็นสินค้า โดยผ่านกระบวนการ

ต่างๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่า และร่างกายได้มีนัยยะส าคัญในการซื้อขายแรงงาน ด้วย

เหตุนี้ท าให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งหกคนจากกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับร่างกายของตนเป็น

ส าคัญ เนื่องจากร่างกายของตนเปรียบเสมือนเครื่องมือหรือสินค้าอย่างหนึ่งที่ท าให้ตนได้รับผลประโยชน์

ต่างๆ ตามมาภายหลังจากการปรับปรุงร่างกาย  

นอกจากภาพลักษณ์ท่ีดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่แสดงให้เห็นว่าเป็นร่างกายที่ผ่าน

การจัดการมาอย่างเหมาะสม ผู้ศึกษายังได้ให้ความส าคัญในเรื่องภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับหญิงบน

เครื่องบินที่แสดงออกถึงการเป็นคนที่ดูแลใส่ใจผู้โดยสาร มีความอ่อนโยนและชอบช่วยเหลือ ได้สัมพันธ์กับ

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะเห็นได้ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินส่วน

ใหญ่เป็นผู้หญิง ยิ่งไปกว่านั้นในหลายสายการบินไม่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้ชายเลย ซึ่งหนึ่ง

ในสาเหตุที่ส าคัญที่ผู้หญิงเข้ามาครองพ้ืนที่และโอกาสในการประกอบอาชีพนี้ เนื่องมาจากการแบ่งงาน

ระหว่างเพศของผู้ชายและผู้หญิง ตามทัศนะของมิเชล โรซัลโด ที่เห็นว่า ผู้ชายและผู้หญิงต่างมีหน้าที่

ความรับผิดชอบเรื่องการท างานที่แตกต่างกัน ส าหรับงานของผู้ชายจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานนอกบ้าน

หรือสาธารณะ หรือกิจกรรมต่างๆ สถาบันและรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับต าแหน่ง  รวมถึง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง ท าให้ผู้ชายมีอิสระที่จะสร้างสมาคมที่กว้างขวางหรือผู้ชายจะมีสังคม
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ที่มีระเบียบแบบแผนที่เป็นสากล ส าหรับงานของผู้หญิงจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานบ้าน จะต้องเป็นผู้ที่

รับผิดชอบในกิจกรรมงานบ้าน ทั้งในเรื่องของการดูแลลูกๆ ป้อนอาหาร อาบน้ า และท างานที่สกปรก

ต่างๆ อยู่เป็นประจ า เช่น การท าอาหาร เช็ดอุจจาระ และงานเก็บกวาดอ่ืนๆ รวมถึงผู้หญิงยังต้องรับ

บทบาทเมียและแม่อีกด้วย 

จากการแบ่งงานระหว่างเพศของผู้ชายและผู้หญิงที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ท าให้ผู้ศึกษาเห็น

ว่างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีความคล้ายคลึงกับงานบ้านของผู้หญิงเป็นอย่างมาก หากตัดใน

เรื่องของพ้ืนที่ออกไป กล่าวคือ จากการที่ผู้หญิงท างานบ้านกลายมาเป็นผู้หญิงท างานบ้านบนเครื่องบิน

แทน แม้จะแตกต่างกันในเรื่องสถานที่ อย่างไรก็ตาม ค าอธิบายเรื่องงานบ้านของโรซัลโด ก็สามารถน ามา

อธิบายเรื่องงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ เนื่องจากงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมี

ความคล้ายคลึงกับงานบ้านตามการอธิบายของโรซัลโด โดยดูได้จากการท างานที่พนักงานต้อนรับบน

เครื่องบินกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวคือ จะต้องดูแลทั้งความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในยามที่ผู้โดยสารเจ็บป่วย 

หรือได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

จ าเป็นต้องดูแล ถามอาการและหายารักษา หรือหาอุปกรณ์ท าแผลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหน้าที่ที่กล่าว

มานี้ก็เป็นหนึ่งในงานบ้านของผู้หญิง ที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบในเรื่องการดูแลคนในบ้าน รวมถึงการที่

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวก

ต่างๆ เช่น การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม จะเห็นได้ว่าการประกอบอาหารเป็นหนึ่งในหน้าที่ของ

แม่บ้านหรือผู้หญิงที่ท างานบ้านด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังต้องให้

ความส าคัญในเรื่องความสะอาด ทั้งความสะอาดของห้องโดยสาร ห้องน้ า และห้องครัว โดยพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องดูแลในส่วนต่างๆ ของเครื่องบินให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้จะ

เห็นได้ว่างานที่เกี่ยวข้องกับความสกปรกเหล่านี้เป็นงานที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบ ดังนั้นงานของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินก็มิได้แตกต่างอะไรจากงานบ้านของผู้หญิงมากนัก ความแตกต่างที่มีจะเป็นในเรื่อง

ของพ้ืนที่บ้านและพ้ืนที่บนเครื่องบินเท่านั้น 
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ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ ได้แสดง

ให้เห็นว่า ผู้หญิงมีคุณสมบัติเรื่องการท างานบ้านติดตัวหรือเป็นทุนเดิมของตนอยู่แล้ว ท าให้ผู้หญิงมีโอกาส

ในการเข้ามาท างานในต าแหน่งนี้มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นงานที่

ให้ความส าคัญเรื่องการดูแลผู้โดยสารและการให้บริการ ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่เห็นว่า ตนมีคุณสมบัติในเรื่อง

การท างานประเภทนี้อยู่แล้ว และเป็นสิ่งที่ไม่ต้องฝึกฝนมากนัก เนื่องจากได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนมา

ตั้งแต่เด็ก อย่างไรก็ตามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมเรื่องการท างานก่อน

การปฏิบัติงานบนเครื่องบิน เนื่องมาจากสายการบินต้องการให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนมี

ลักษณะการท างานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นแม้ว่าผู้หญิงบางคนจะไม่ได้รับผิดชอบในการท างาน

บ้านของตนเท่าไรนัก แต่หลังจากผ่านการฝึกฝนและอบรมเรื่องการท างาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

จะมีลักษณะการท างานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติเรื่องงานบ้านของผู้หญิง

เปรียบเสมือนทุนที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีมาก่อนแล้ว เนื่องจากได้รับการปลูกฝังและเรียนรู้มา

ตั้งแต่เด็ก ซึ่งหากมองในฐานะทุนในทัศนะของบูร์ดิเยอ จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ เรื่องการท างานบ้านนั้น 

เปรียบเสมือนทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน และน ามาสู่การสร้างรายได้ของ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือทุนทางเศรษฐกิจ โดยสามารถยกระดับงานบ้านให้กลายมาเป็นงานนอก

บ้าน และจากงานที่ไม่มีค่าของผู้หญิงให้กลายมาเป็นงานที่มีมูลค่า 
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