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หนาตาดีมี “พรีเมียม” ให
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
หากมีผูถามผูจา งงานวาความหนาตาดีชว ยใหผูสมัครหางานไดงายยิ่งขึ้นและได
ผลตอบแทนสูงกวาคนอื่น ๆ จริงหรือไม คําตอบอาจแตกตางกัน แตคาดไดวาจะมีจาํ นวนไม
นอยตอบวาเปน ความจริง เพราะเวลาจางคนมาทํางานนั้นคงไมมีใครอยากไดคนหนาตานา
เกลียดมาทํางานเปนแน อยางไรก็ดคี าํ ถามที่ลึกกวานี้กค็ ือคนเกงแตไมสวยเลย กับ คนพอดู
ไดและพอมีความสามารถ ใครจะมีภ าษีดีกวากัน หรือ ความสวย (ความหลอ ) มีอิทธิพ ล
เพียงใดในโลกของการทํางานปจจุบนั
ทั้งหมดนีน้ ักเศรษฐศาสตรไดศึกษาและมีคําตอบให
ถาใครอา นขอ ความที่ค น อยูใ นวัย ทํางานสื่อ สาร ถึง กัน ใน face book จะ
สังเกตเห็นชัดเจนวามีความกังวลเรื่องความอวนเกินไป ความสวย ความหลอ ดังปรากฏใน
รูปที่ตนเองแสดงไวคอ นขางมาก หลายคนไดคดั สรรรูปที่ตนเองคิดวางดงามขึ้นมาโชว ทั้งหมด
แสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงเรื่องของความงามในสังคม
สื่อทุกชนิดเนนเรื่องความสวยงามของใบหนาและรูปทรง จนเสมือ นกับวามัน
เปนสินคาที่มีคุณคายิ่งที่ทุกคนสมควรจะมีไว ธรรมชาติข องการรักความสวยงามของมนุษย
บวกกับกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมสนับสนุนใหผูคนยิ่งชื่นชมเรื่องความงาม
ผูจา งงานก็เ ปน สว นหนึ่ง ของสังคมโลกที่ชื่น ชอบความงาม ดังนั้น จึงเปน
ธรรมดาที่จะเอนเอียงไปในทิศทางของการจางคนหนาตาดี เขาทํางาน Daniel Hamermesh
นักเศรษฐศาสตรผูมีชื่อ เสียงในการศึกษาเรื่อ งแรงงานมายาวนาน พบวาในสหรัฐ อเมริกา
คนหนาตาดีเหนือคนทั่วไปทั้งหญิงและชายไดรับคาตอบแทนตอชั่วโมงสูงกวาคนหนาตาธรรมดา
ประมาณรอยละ 5 เขาเรียกสวนตางที่เหนือกวาคนอื่นนี้วา Beauty Premium (BP____พรีเมี่ยม
ความงามหรือความพิเศษอันเกิดจากความงาม)
เขาพบ BP ปรากฏอยูในทุกอุตสาหกรรมแมแ ตในภาคที่ไมควรจะเกี่ยวขอ งกับ
เรื่อ งความงาม คํา ถามก็คอื นายจางตอ งการคนสวยคนหลอ ไวทํางานรอบขาง หรือ วามี
หลักฐานสนับสนุนความเชื่อมโยงระหวางความงามและความสามารถในการทํางาน
Hamermesh พบวาในบางอุตสาหกรรมที่การพบหนากับลูกคาเปนเรื่องสําคัญ
มีหลักฐานสนับสนุนวาคนหนาตาดีสรางรายไดใหบริษัทเหนือกวาคนหนาตาธรรมดา อยางไรก็
ดีเขาไมพบวามีความเชื่อมโยงนี้ในทุกอุตสาหกรรมและในทุกลักษณะของงาน เขาจึงสรุป วา
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ความเชื่อมโยงระหวางความงามและความสามารถในการทํางาน
งานวิจัยของ Hamermesh พบวา ความงามเกี่ยวพัน กับ คุณ ลักษณะในเรื่อ ง
สุขภาพ ยีนสที่ดี และความฉลาด ซึ่งหมายความวามันชวยไมไดที่คนเหลานี้หนาตาดีกวา
คนอื่น จึงไดรับ ประโยชนจ ากสังคมที่เอนเอียงในการใช วิจ ารณญาณที่ไมถกู ตองในการจา ง
คนทํางาน
ตอมานักเศรษฐศาสตรส องคนคือ Mark Mobious และ Tanya Rosenblat
ศึกษาโดยใชการทดลองในหองแล็บกับคนหนาตาดี คนหนาตาธรรมดา และผูสัมภาษณเขา
ทํางาน โดยมีรูปถาย résumé (ใบประวัติทํางาน) การสัมภาษณทางโทรศัพทประกอบ
ทั้งสองคนใหผูสมัครตองเลนปริศนา (puzzle) เพื่อเปนตัววัดศักยภาพในการทํางาน และใหระบุ
วาประสงคจะเลนปริศนากี่ช้นิ (เปนตัววัดคราว ๆ ของความมั่นใจ)
เมื่อไดขอมูลการตัดสินใจรับเขาทํางานจากการไดเห็นเอกสาร résumé รูป ถาย
จํานวนครั้ง ที่จ ะเลน ปริศนา ผลการสัมภาษณ ฯลฯ ทั้งสองก็เ อามาวิเคราะหแ ละพบวาคน
หนาตาดีจะมีความมั่นใจกวาโดยเฉลี่ย (ระบุวาจะเลนปริศนามากชิ้นกวา) นายจางจึงมีทางโนม
จะรับคนหนาตาดี มากกวา (เห็น จากรูปถายและฟงจากเสียงการสัมภาษณประกอบ ) ทั้ง ๆ ที่
เพียงไดยินเสียงทางโทรศัพท
ทั้ง สองสรุป วา (1) นายจา งคิด วา คนหนา ตาดีมีผ ลิต ภาพ ในการทํา งาน
(productivity) สูงกวา โดยสรุปจากความเชื่อ มั่นที่ ไดมาจากรูปถายและน้ําเสียงทางโทรศัพ ท
(2) นายจางคาดวาคนหนาตาดีจะมีความสามารถในการทํางานสูงกวา
ผลงานของทั้งสองถือไดวาตรงขามกับ Hamermesh ที่เชื่อวา BP มาจากสิ่งที่ถกู
กําหนดมาโดยธรรมชาติ และนายจางเอนเอียงเอง กลาวคือทั้งสองเชื่อวาคนหนาตาดีมีความ
เชื่อมั่นสูงกวาและทําให นายจางเชื่อ วานาจะมีความสามารถในการทํางานสูงกวา และความ
เชื่อมั่นนั้นผูสมัครสามารถสรางขึ้นมาได
คําถามก็คือ เหตุใ ดคนหนาตาดีจึงมีค วามเชื่อ มั่น สูงกวา คนหนา ตาธ รรมดา?
สํา หรับ คนหนา ตาดี หากมองยอ นไปตั้ง แตโ ตขึ้น มาก็จ ะพบวา ไดรับ คํา ชื่น ชมจากพอ แม
ครูและคนทั่วไปเปนพิเศษ จึงเปนเรื่องธรรมดาที่จะมีความเชื่อ มั่ นสูงกวา โดยแสดงออกทาง
ทวงทา การพูดการจา ภาษากาย ฯลฯ ใหคนอื่นไดรับทราบ ถึงแมวาในความเปนจริง
แลวอาจไมไดทํางานดีไปกวาคนหนาตาธรรมดาแตอยางใด
คําถามตอไปก็คอื เมื่อโลกมันไมเปนธรรมอยางนี้เพราะความเอนเอียงเขาขางคน
หนาตาดี และเหตุผลที่เนา ๆ อื่น ในการจางคนเหลานี้เขาทํางานของสังคมไทย คนหนาตา
ธรรมดาควรนอนรองไหซบั น้ําตาทุกคืนอยางนั้นหรือ คําตอบก็คอื ไมแนนอน
ความจริงของโลกก็คอื คนหนาตาธรรมดาที่แตงหนาเปน แตงตัวเปน พูดจาดี
มีบคุ ลิกภาพดี ไดรับการฝกฝนในการพัฒนาบุคลิกภาพ ก็สามารถกลายเปน “คนหนาตาดี”
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เขาชวย
อยางไรก็ดีไมวาจะผานคมมี ดมาอยางไร ถาบุคลิกภาพไมดี ความเชื่อมั่น ที่
ออกมานั้นกลวงอยางไรเสนหแลว ก็ไมสามารถหาประโยชนจ าก “พรีเมียมความงาม” ไดอยาง
แนนอน
เมื่อ รูวา ควรจะตอ งทํา อยาง ไรในการพัฒ นาบุคลิกภาพตนเอง การฝกฝน
ตนเอง จึงเปนเรื่องที่ตามมา โดยไมเกี่ยวกับการตองใชเงิน (การพูดจาสุภาพ พูดจาและแตง
ตัวอยางถูกกาลเทศะ สะอาดในใจ มีเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ฯลฯ ไมตองใชเงิน )
ก็สามารถสื่อความเชื่อมั่นออกมาได
งานวิจยั ในเรื่องความงามกับเศรษฐศาสตรพบอีกวาในวัยสูงอายุ ความงามของ
หญิงสําคัญกวาชาย ผมสีเทาและหนาเริ่มยนของชายแสดงถึงความภูมิฐ าน ในขณะที่ห ญิง
คนมักตีความวาเปน ความรวงโรย ดังนั้น หญิงจึงจําเปน ตองใหความสนใจแกตนเองมากกวา
ชายในวัยนี้
นักเศรษฐศาสตรยงั พบหลักฐานอีกวาความหนาตาดีกบั การไดรับเลือกตั้งโดย
ประชาชนมีค วามเชื่อ มโยงอยา งใกลชดิ ดังกรณีของประธานาธิบดีโอบามา การเลือ กตั้งใน
อังกฤษ ออสเตรเลีย (เพิ่ง ไดน ายกรัฐ มนตรีห นา ตาดีไป ) ฟน แลนด เยอรมัน และ
สหรัฐอเมริกา (ผูเขียนขอตอดวยประเทศไทย)
เมื่อผูคน “บูชา” ความสวยความหลอ และเกิดปรากฏการณ BP ขึ้นจนไดงาน
งายและดีกวาคนอื่น ๆ คนบางคนที่เ กิดมาโชคดี หรือเกิดมาโชคไมดีแตมีความมุงมั่นจะเปน
“คนหนาตาดี” ใหไดจึงมี ภ าระหนัก เมื่อไดงานแลว ก็ตองพิสูจน ใหเห็น วาเปน คนมีกึ๋นอยาง
แทจ ริง อยา ลืมวานายจางเขาจา งเราทํางานตราบที่คณ
ุ คาของงานที่เราทําใหเ ขานั้นสูงกวา
คาจาง
ในการสํารวจผูจา งงานของบริษัท ใหญ 202 คน และผูคนอีก 964 คน ของ
นิตยสาร Newsweek เมื่อเร็ว ๆ นี้พบวา ในทุกวันนีก้ ารเปนคนหนาตาดีและการทําใหตวั เองเปน
คนนามองเปนเรื่องสําคัญในการสมัครงานในทุกสาขา ผูจางเหลานี้ไดใหลําดับความสําคัญของ
ลักษณะของผูสมัครงานที่ตอ งการไวดงั นี้ (1) ประสบการณ (2) ความเชื่อมัน (3) ความงาม
(4) จบจากมหาวิทยาลัยใด
คําแนะนําของผูจางเหลานี้คอื “ถาหนาตาดีและอยางอื่นธรรมดา ๆ จะดีกวา
เกงยอดเยี่ยมแตหนาตาดูไมได”
งานวิจยั เศรษฐศาสตรแนะนําอยางแรงในเรื่อง “หนาตาดี” ดังนั้นคําตอบที่ตองขบ
คิดสําหรับผูท ีจ่ ะเขาตลาดแรงงานและ/หรืออยูในตลาดแรงงานแลวก็คือ ทําอยางไรจึงจะทําใหเปน
“คนหนาตาดี”
--------------------------------------------

