
 
 

หนาตาดีมี ‘พรีเมียม’ ให 

วรากรณ สามโกเศศ 
วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

หนา 6 

หากมีผูถามผูจางงานวาความหนาตาดีชวยใหผูสมัครหา

งานไดงายยิ่งข้ึน และไดผลตอบแทนสูงกวาคนอ่ืนๆจริง

หรือไม 

คําตอบอาจแตกตางกัน แตคาดไดวาจะมีจํานวนไมนอย

ตอบวาเปนความจริง เพราะเวลาจางคนมาทํางานนั้นคง

ไมมีใครอยากไดคนหนาตานาเกลียดมาทํางานเปนแน 

อยางไรก็ดี คําถามท่ีลึกกวานี้ก็คือคนเกงแตไมสวยเลยกับ

คนพอดูไดและพอมีความสามารถ ใครจะมีภาษีดีกวากัน 

หรือความสวย (ความหลอ) มีอิทธิพลเพียงใดในโลกของ

การทํางานปจจุบัน 

ท้ังหมดนี้นักเศรษฐศาสตรไดศึกษาและมีคําตอบให 

ถาใครอานขอความท่ีคนอยูในวัยทํางานส่ือสารถึงกันใน 

face book จะสังเกตเห็นชัดเจนวามีความกังวลเร่ือง

ความอวนเกินไป ความสวย ความหลอ ดังปรากฏในรูป

ท่ีตนเองแสดงไวคอนขางมาก หลายคนไดคัดสรรรูปท่ี
ตนเองคิดวางดงามข้ึนมาโชวท้ังหมด แสดงใหเห็นถึงการ

ตระหนักถึงเร่ืองของความงามในสังคม 

ส่ือทุกชนิดเนนเร่ืองความสวยงามของใบหนาและรูปทรง 

จนเสมือนกับวามันเปนสินคาท่ีมีคุณคายิ่งท่ีทุกคนสมควร

จะมีไว ธรรมชาติของการรักความสวยงามของมนุษย

บวกกับกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมสนับสนุนใหผูคน

ยิ่งช่ืนชมเร่ืองความงาม 

ผูจางงานก็เปนสวนหนึ่งของสังคมโลกท่ีช่ืนชอบความ

งาม ดังนั้น จึงเปนธรรมดาท่ีจะเอนเอียงไปในทิศทาง

ของการจางคนหนาตาดีเขาทํางาน 

Danial Hamermesh นักเศรษฐศาสตรผูมีช่ือเสียงใน

การศึกษาเร่ืองแรงงานมายาวนาน พบวาใน
สหรัฐอเมริกา คนหนาตาดีเหนือคนท่ัวไปท้ังหญิงและ

ชายไดรับคาตอบแทนตอช่ัวโมงสูงกวาคนหนาตา

ธรรมดาประมาณรอยละ 5 

เขาเรียกสวนตางท่ีเหนือกวาคนอ่ืนนี้วา Beauty 
Premium (BP__พรีเมียม ความงามหรือความ

พิเศษอันเกิดจากความงาม) 

เขาพบ BP ปรากฏอยูในทุกอุตสาหกรรมแมแต
ในภาคท่ีไมควรจะเก่ียวของกับเร่ืองความงาม 
คําถามก็คือนายจางตองการคนสวยคนหลอไว
ทํางานรอบขางหรือวามีหลักฐานสนับสนุนความ
เช่ือมโยงระหวางความงามและความสามารถใน

การทํางาน 

Hamermesh พบวาในบางอุตสาหกรรมท่ีการพบหนากับ

ลูกหนาเปนเร่ืองสําคัญ มีหลักฐานสนับสนุนวาคน

หนาตาดีสรางรายไดใหบริษัทเหนือกวาคนหนาตา
ธรรมดา อยางไรก็ดี เขาไมพบวามีความเช่ือมโยงนี้ใน

ทุกอุตสาหกรรมและในทุกลักษณะของงาน เขาจึงสรุปวา

เหตุผลท่ีนาเช่ือถือวาเปนจริงในการจางคนหนาตาดีก็คือ

ความเอนเอียงของสังคมในการเช่ือวามีความเช่ือมโยง

ระหวางความงามและความสามารถในการทํางาน 

งานวิจัยของ Hamermesh พบวาความงาม
เก่ียวพันกับคุณลักษณะในเร่ืองสุขภาพ ยีนท่ีดี 
และความฉลาด ซ่ึงหมายความวามันชวยไมไดท่ี
คนเหลานี้หนาตาดีกวาคนอ่ืนจึงไดรับประโยชน
จากสังคมท่ีเอนเอียงในการใชวิจารณญาณท่ีไม
ถูกตองในการจางคนทํางาน 

ตอมานักเศรษฐศาสตรสองคนคือ Mark Mobious และ 

Tanya Rosenblat ศึกษาโดยใชการทดลองในหองแล็ล
กับคนหนาตาดี คนหนาตาธรรมดา และผูเขาสัมภาษณ

เขาทํางาน โดยมีรูปถาย resume (ใบประวัติทํางาน) 

การสัมภาษณทางโทรศัพทประกอบ ท้ังสองคนใหผูสมัคร

ตองเลนปริศนา (puzzle) เพื่อเปนตัววัดศักยภาพในการ

ทํางาน และใหระบุวาประสงคจะเลนปริศนาก่ีช้ิน (เปน

ตัววัดคราวๆของความม่ันใจ) 

เม่ือไดขอมูลการตัดสินใจรับเขาทํางานจากการไดเห็น

เอกสาร resume รูปถายจํานวนคร้ังท่ีจะเลนปริศนา ผล
การสัมภาษณ ฯลฯ ท้ังสองก็เอามาวิเคราะหและพบวา

คนหนาตาดีจะมีความม่ันใจกวาโดยเฉล่ีย (ระบุวาจะเลน

ปริศนามากช้ินกวา) นายจางจึงมีทางโนมจะรับคน



หนาตาดีมากกวา (เห็นจากรูปถายและฟงจากเสียง

สัมภาษณประกอบ) ท้ังๆท่ีเพียงไดยินเสียงทางโทรศัพท 

ท้ังสองสรุปวา 

(1) นายจางคิดวาคนหนาตาดีมีผลิตภาพในการ
ทํางาน (productivity) สูงกวา โดยสรุปจาก

ความเช่ือม่ันท่ีไดมาจากรูปถายและน้ําเสียงทาง

โทรศัพท 

(2) นายจางคาดวาคนหนาตาดีจะมีความสามารถใน
การทํางานสูงกวา 

ผลงานของท้ังสองถือไดวาตรงกับ Hamermesh ท่ีเช่ือวา 

BP มาจากส่ิงท่ีถูกกําหนดมาโดยธรรมชาติ และนายจาง

เอนเอียงเอง 

กลาวคือท้ังสองเช่ือวาคนหนาตาดีมีความเช่ือม่ันสูงกวา
และทําใหนายจางเช่ือวานาจะมีความสามารถในการ

ทํางานสูงกวาและความเช่ือม่ันนั้นผูสมัครสามารถสราง

ข้ึนมาได 

คําถามก็คือเหตุใดคนหนาตาดีจึงมีความเช่ือมั่นสูง

กวาคนหนาตาธรรมดา? 

สําหรับคนหนาตาดี หากมองยอนไปต้ังแตโตข้ึนมาก็จะ
พบวาไดรับคําช่ืนชมจากพอแม ครูและคนท่ัวไปเปนพิเศษ 

จึงเปนเร่ืองธรรมดาท่ีจะมีความเช่ือม่ันสูงกวาโดย

แสดงออกทางทวงทา การพูดการจา ภาษากาย ฯลฯ ให

คนอ่ืนไดรับทราบ ถึงแมวาในความเปนจริงแลวอาจไมได

ทํางานดีไปกวาคนหนาตาธรรมดาแตอยางใด 

คําถามตอไปก็คือเม่ือโลกมันไมเปนธรรมอยางนี้ เพราะ

ความเอนเอียงเขาขางคนหนาตาดี และเหตุผลท่ีเนาๆ 
อ่ืนในการจางคนเหลานี้เขาทํางานของสังคมไทย คน

หนาตาธรรมดาควรนอนรองไหซับน้ําตาทุกคืนอยางนั้น

หรือ 

คําตอบก็คือไมแนนอน 

ความจริงของโลกก็คือ คนหนาตาธรรมดาท่ีแตงหนาเปน 

แตงตัวเปน พูดจาดี มีบุคลิกภาพดี ไดรับการฝกฝนใน

การพัฒนาบุคลิกภาพ ก็สามารถกลายเปน “คนหนาตา

ดี” สูกับความเอนเอียงนั้นไดสบายในโลกปจจุบัน นี่ยังไม

นับการใชเทคโนโลยีนาหวาดเสียวตางๆเขาชวย 

อยางไรก็ดี ไมวาจะผานคมมีดมาอยางไร ถาบุคลิกภาพ

ไมดี ความเช่ือม่ันท่ีออกมานั้นกลวงอยางไรเสนหแลว ก็

ไมสามารถหาประโยชนจาก “พรีเมียมความงาม” ได

อยางแนนอน 

เม่ือรูวาควรจะตองทําอยางไรในการพัฒนาบุคลิกภาพ

ตนเอง การฝกฝนตนเองจึงเปนเร่ืองท่ีตามมา โดยไม

เก่ียวกับการตองใชเงิน (การพูดจาสุภาพ พูดจาและแตง
ตัวอยางถูกกาลเทศะ สะอาดในใจ มีเกียรติและศักด์ิศรี

ของตนเอง ฯลฯ ไมตองใชเงิน) ก็สามารถส่ือความ

เช่ือม่ันออกมาได 

งานวิจัยในเร่ืองความงามกับเศรษฐศาสตรพบอีก
วา ในวัยสูงอายุ ความงามของหญิงสําคัญกวา
ชาย ผมสีเทาและหนาเร่ิมยื่นของชายแสดงถึง
ความภูมิฐาน ในขณะท่ีหญิงคนมักตีความวาเปน
ความรวงโรย ดังนั้นหญิงจึงจําเปนตองใหความ

สนใจแกตนเองมากกวาชายในวัยนี ้

นักเศรษฐศาสตรยังพบหลักฐานอีกวาความหนาตาดีกับ
การไดรับเลือกต้ังโดยประชาชนมีความเช่ือมโยงอยาง

ใกลชิดดังกรณีของประธานาธิบดีโอบามา การเลือกต้ัง

ในอังกฤษ ออสเตรเลีย (เพิ่งไดนายกรัฐมนตรีหนาตาดี
ไป) ฟนแลนด เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา (ผูเขียนขอตอ

ดวยประเทศไทย) 

เม่ือผูคน “บูชา” ความสวยความหลอ และเกิด

ปรากฏการณ BP ข้ึนจนไดงานงายและดีกวาคนอ่ืนๆ 

คนบางคนเกิดมาโชคดี หรือเกิดมาโชคไมดีแตมีความ

มุงม่ันจะเปน “คนหนาตาดี” ใหไดจึงมีภาระหนัก เม่ือได

งานแลงก็ตองพิสูจนใหเห็นวาเปนคนมีก๋ึนอยางแทจริง 

อยาลืมวานายจางเขาจางเราทํางานตราบท่ีคุณคาของ

งานท่ีเราทําใหเขานั้นสูงกวาคาจาง 

ในการสํารวจผูจางงานของบริษัทใหญ 202 คน และ
ผูคนอีก 964 คน ของนิตยสาร Newsweek เม่ือเร็วๆนี้

พบวาในทุกวันนี้การเปนคนหนาตาดีและการทําใหตัวเอง

เปนคนนามองเปนเร่ืองสําคัญในการสมัครงานในทุก

สาขา ผูจางเหลานี้ไดใหลําดับความสําคัญของลักษณะ

ของผูสมัครงานท่ีตองการไวดังนี้ (1) ประสบการณ (2) 

ความเช่ือม่ัน (3) ความงาม (4) จบจามหาวิทยาลัยใด 

คําแนะนําของผูจางงานเหลานี้คือ “ถาหนาตาดีและ

อยางอ่ืนธรรมดาๆ จะดีกวาเกงยอดเยี่ยมแตหนาตาดู

ไมได” 



งานวิจัยเศรษฐศาสตรแนะนําอยางแรงในเร่ือง 
“หนาตาดี” ดังนั้น คําตอบท่ีตองขบคิดสําหรับผูท่ี
จะเขาตลาดแรงงานและ/หรืออยูในตลาดแรงงาน
แลวก็คือ ทําอยางไรจึงจะทําใหเปน “คนหนาตา

ดี” 


