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การแสดงจุดยืนของธุรกิ จ ... โจทย์ใหม่ในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั
การตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ นอกจากจะให้ความสาคัญกับความคุม้ ค่าและประโยชน์ใช้สอยแล้ว
ยังให้ความสาคัญเพิ่มขึน้ กับคุณค่าที่จะได้รบั จากตัวสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ อีกด้วย โดยให้น้ าหนัก เป็ นพิเศษกับอารมณ์
ความรูส้ กึ (Emotion) ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้สนิ ค้าและบริการ สะท้อนได้จากการที่ ธรุ กิ จต่างๆ ก้าวออกมาแสดงจุดยืนหรือ
แสดงความคิ ดเห็นต่อประเด็นปัญหาต่างๆ ที่กาลังเป็ นกระแสสังคมอย่างจริงจังกันมากขึน้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคต้องการ
ทราบจุดยืนของธุรกิจก่อนจะนาความรูส้ กึ พอใจ-ไม่พอใจมาประกอบการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าและบริการ

#BreakFreeFromPlastic (หรือ "กาจัดพลาสติ กออกจากชี วิตของคุณ ") เป็ น ความเคลื่อ นไหวของกลุ่ ม
องค์ก รสิ่ง แวดล้อ มกว่า 100 กลุ่ ม ทั ่วโลกที่อ อกมายืน หยัด ต่ อ สู้ก ับ ปั ญ หาขยะพลาสติก ล้น โลก โดยเฉพาะ
พลาสติก แบบใช้ ค รัง้ เดีย วทิ้ ง (Single-use plastic) โดยส่ ว นหนึ่ ง ของการรณรงค์ เ ป็ นการเรีย กร้อ งไปยัง
บริษทั ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชัน้ นาที่ใช้ Single-use plastic ในบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้า ให้แสดงจุดยืนและให้
คามั ่นในการปรับปรุงและหาแนวทางใหม่ๆ ในการจัดการกับปั ญหาขยะพลาสติก กระแสดังกล่าวส่งผลให้ Coca-Cola
ซึ่งถูกระบุว่าเป็ นผูก้ ่อปั ญหาขยะพลาสติกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ออกมาแสดงจุดยืนในการร่วมแก้ไขปั ญหา
ขยะพลาสติก โดยตัง้ เป้ าหมายลดการใช้ Single-use plastic พร้อมนาเทคโนโลยีท่มี ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
มาใช้ผลิตขวดรีไซเคิลแทน และล่าสุด Coco-Cola ได้เปิ ดตัวขวดน้ าขนาดใหม่ทท่ี าจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
#SaveRalph (หรือ “ยุติการใช้ เครื่องสาอางที่ นาสัตว์มาทดลอง”) เป็ นแคมเปญระดับโลกที่ทาง Humane
Society International (HSI) และผู้กากับและนักแสดงชื่อ ดัง จานวนมากร่วมมือ กันสร้างแอนิ เมชันที่ถ่ายทอด
ความโหดร้ายที่สตั ว์ได้รบั จากการทดลองเครื่องสาอาง ซึ่งกลายเป็ น Viral อย่างรวดเร็ว ทาให้ #SaveRalph ติด
เทรนด์ท วิต เตอร์ และมีค นร่ ว มทวิต ไปกว่ า 3 แสนครัง้ จนเกิด กระแสตามหาแบรนด์ เ ครื่อ งส าอางที่ไ ม่ มี
การทดลองกับสัตว์ และต่อต้านการใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารทารุณสัตว์ ทัง้ นี้ ระหว่างรณรงค์แคมเปญดังกล่าว ผูผ้ ลิต
เครื่องสาอาง อาทิ THE BODY SHOP, L'OREAL, Fenty Beauty และ Oriental Princess ต่างออกมาแสดง
จุดยืนสนับสนุนการยกเลิกใช้สตั ว์ทดลองด้วยเช่นกัน

ประเด็นน่ าสนใจ
กลุ่มผู้บริ โภคที่ มีบทบาทในการจุดกระแสให้ธรุ กิ จออกมาแสดงจุดยืน คือ กลุ่ม Millennial และ กลุ่ม Gen Z
(สัดส่วนรวมกันราว 60% ของจานวนประชากรโลก) ซึง่ มีแนวคิดและจุดยืนด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมทีค่ ล้ายคลึงกัน
ในหลายประเด็ น อาทิ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญหาโลกร้ อ น และสนั บ สนุ นความหลากหลายทางเพศ
ทัง้ นี้ การที่กลุ่ม Millennial เป็ นฐานลูกค้ารายใหญ่ของหลายธุรกิจในปั จจุบนั เนื่องจากมีจานวนมากและมีกาลังซื้อสูง
เพราะอยู่ในวัยทางาน และกลุ่ม Gen Z เป็ นกลุ่มที่หลายธุรกิจเริม่ ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ เพราะจะกลายเป็ น
กาลังซื้อใหม่และเป็ นผู้กาหนดทิศทางตลาดสินค้าและบริการในอนาคต ประเด็นที่ผู้บริโภคทัง้ สองกลุ่มนี้สนใจ
จึงมักได้รบั การตอบรับจากกลุ่มธุรกิจค่อนข้างมาก
ปั จจุบนั ประเด็นทางสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ ธุรกิ จออกมาแสดงจุดยืนมีหลากหลายแง่มุม โดยเฉพาะเรื่อง
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ปั ญหาโลกร้อน การปล่อยมลพิษ และขยะพลาสติก ขณะที่ประเด็นทางสังคมเน้นที่การสนับสนุ น
กลุ่ม LGBTQ+ สภาพความเป็ นอยู่ของแรงงาน การเหยียดสีผวิ การเหยียดเชือ้ ชาติ ตลอดจนสวัสดิภาพสัตว์ เป็ นต้น
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3 แนวทางการแสดงจุดยืนต่อประเด็นที่สงั คมให้ความสนใจ
การที่ธุรกิจออกมาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ควรมาพร้อมกับความจริงใจในการดาเนินการตามจุดยืนที่
ประกาศไว้ ซึ่งสะท้อนได้จากการปรับผลิตภัณฑ์/บริการ และสร้างทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Social Media
ปรับผลิ ตภัณฑ์/บริการ ตลอดจนกระบวนการผลิ ต ให้สอดคล้องกับจุดยืนของธุรกิ จ เพื่อให้ผบู้ ริโภคมันใจว่
่ า
ผูป้ ระกอบการมีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะผลักดันให้สงั คมเกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกับจุดยืนทีป่ ระกาศไว้ อาทิ
Mattel บริษทั ผูผ้ ลิตตุ๊กตาบาร์บ้ที ส่ี ะท้อนมุมมองต่อต้านการเหยียดเชือ้ ชาติและสีผวิ ด้วยการปรับให้ตุ๊กตาบาร์บท้ี ่ี
วางจาหน่ ายมีหลากหลายรูปร่าง สีผิว และสีผ ม H&M ซึ่งมีจุดยืนต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ ยกเลิกการสังซื
่ ้อ
วัตถุดบิ จาก Supplier ทีม่ กี ารใช้แรงงานบังคับ ขณะทีแ่ บรนด์ไทยอย่าง ศรีจนั ทร์ Ira และ Oriental Princess เน้น
จุดยืนที่จะไม่ใช้สตั ว์ในการทดลองเครื่องสาอาง รวมถึง CPF ที่ประกาศจะเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทัง้ หมด
ทีน่ ามาใช้บรรจุอาหารเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี ามารถนากลับมาใช้ซ้า นามาใช้ใหม่ นาไปผลิตเป็ นสินค้าใหม่ หรือย่อยสลายได้
ภายในปี 2568 (สาหรับกิจการในประเทศไทย) เพื่อให้เป็ นไปตามจุดยืนของบริษทั ทีจ่ ะดูแลโลกและรักษาสิง่ แวดล้อม
สร้างทัศนคติ ของบุ คลากรในองค์กรให้ เป็ นหนึ่ งเดี ยวกันและสอดคล้ องกับจุดยื นขององค์กร เพราะหาก
ผูบ้ ริโภคพบว่าบุคลากรในองค์กรมีทศั นคติและพฤติกรรมทีข่ ดั แย้งกับจุดยืนทีอ่ งค์กรได้ประกาศไว้ จะมีผลให้ผบู้ ริโภค
กังขากับจุดยืนของธุรกิจและอาจเกิดเป็ นกระแสตีกลับได้ เช่น องค์กรประกาศจุดยืนสนับสนุ นความหลากหลายทางเพศ
อีกทัง้ ยังออกแคมเปญและผลิตภัณฑ์ใหม่ทแ่ี สดงถึงการสนับสนุ นกลุ่ม LGBTQ+ แต่พนักงานในองค์กรกลับออกมาแสดง
ทัศนคติท่ไี ม่ เปิ ดรับและไม่ต้องการเพื่อนร่วมงานที่เป็ นชาว LGBTQ+ ทัง้ นี้ ผู้บริโภคยุคใหม่มกั นาข้อมูลเชิงลึกมา
ประกอบการพิจารณาความจริงใจของธุรกิจต่อจุดยืนอีกด้วย อาทิ การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ่อลูกจ้างทีเ่ ป็ น LGBTQ+
ขององค์กรต่างๆ จากคู่มอื ที่ทาง Human Rights Campaign ได้จดั ทา เพื่อนามาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าจากผูท้ เ่ี ป็ นมิตรกับชาว LGBTQ+
ใช้ Social Media เป็ นช่ อ งทางสื่ อ สารและประชาสัม พันธ์ เ ป้ าหมาย ตลอดจนจุด ยื น ของธุร กิ จ อย่ า ง
ระมัดระวัง เนื่ อ งจากการแสดงความคิด เห็น ของธุร กิจ ผ่ า น Social Media อาทิ Twitter, YouTube, Line และ
Facebook สามารถเผยแพร่เป็ นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และบางความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ของธุรกิจยังอาจมี
คนบางกลุ่มนาไปใช้อา้ งอิงเพื่อตอบโต้ความคิดเห็นของฝ่ ายตรงข้าม ธุรกิจจึงต้องรอบคอบในการใช้ Social Media
เพื่อหลีกเลีย่ งปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยไม่ตงั ้ ใจ
กระแสความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าธุรกิจต่างๆ จะถูกตัง้ คาถามเกีย่ วกับ
การแสดงจุดยืนและมุมมองทีม่ ตี ่อประเด็นปั ญหาทีห่ ลากหลาย ทัง้ ด้านสังคม ความเท่าเทียม และสิง่ แวดล้อม ผูป้ ระกอบการ
จึงควรมีการติดตามประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ และเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
วางแผนรับมือล่วงหน้า เพื่อให้กาหนดจุดยืนได้อย่างเหมาะสมและครองใจผูบ้ ริโภคยุคใหม่ได้อย่างยังยื
่ น
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Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ นใจ
เท่านัน้ โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุ คคลนาข้อมูลนี้
ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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