
บทน ำสูห่ลักกำรเสริมสร้ำงศักยภำพสตรีท่ี 5

การตลาดทีเ่สรมิสรา้ง
ความเปลีย่นแปลงในมิติ
ทางเพศ

หลักกำรท่ี 5: กำรพัฒนำองค์กร แนวทำงปฏิบัติด้ำนห่วงโซ่อุปทำนและกำรตลำด
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บทน า
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Icebreaker

ลองจินตนาการถึงวิศวกร
CEO และเจ้าของเทค
สตารท์อัพ ลองคิดดูว่าพวก
เขาสวมใส่อะไรอยู่ ท างาน
อยู่ทีไ่หน และก าลังท า
อะไรอยู่
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Icebreaker

วิศวกรCEOเจ้าของเทคสตารท์อัพ

คุณจินตนาการไว้แบบนีห้รอืไม…่
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WEPs หลักการที่ 5: กำรพัฒนำองค์กร แนวทำงปฏิบัติด้ำนห่วงโซ่
อุปทำนและกำรตลำด

26% ของบรษัิทท่ีได้ท ำแบบประเมิน้เครื่องมือวิเครำะห์ช่องว่ำงระหว่ำงเพศ (WEPs Gender Gap Analysis Tool)  
รำยงำนว่ำมีนโยบายหรอืพนัธสัญญาเดีย่ว ๆ ทีฝ่งัตัวอยูภ่ายใต้นโยบายใหญ่ขององค์กร ซึง่ท าให้เกิดการ
พฒันาสินค้าและบรกิารส าหรบัความต้องการของท้ังผูบ้รโิภคหญิงและชาย (BSR and UNGC, 2020)

วันนี้เรำจะมำเน้นประเด็นด้ำน
กำรตลำดและกำรโฆษณำโดย
ตอบสนองต่อมิติทำงเพศ

รวมไปถึง

✔ จัดซื้อจัดจ้างจากวิสาหกิจทีผู่ห้ญงิเป็นเจ้าของ/ผูน้ า (การจัดซื้อ
จัดจ้างโดยตอบสนองต่อมิติทางเพศ)
✔ แก้ปัญหำอุปสรรคด้ำนสินเชื่อและกำรกู้ยืม
✔ กำรร่วมมือกับคู่ค้ำทำงธุรกิจและธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีสถำนะใกล้เคียงกัน
✔ การตลาดและการโฆษณาโดยตอบสนองต่อมิติทางเพศ
✔ กำรออกแบบและส่งมอบสินค้ำ บริกำร และสถำนท่ี/ส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก ส ำหรับผู้หญิง
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ธุรกิจสามารถท าอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดการตลาดที่
ค านึงถึงมิติทางเพศ

การท าให้การตลาดแบบครอบคลมุ
ทางสงัคมฝังรากลึกในนโยบายและ
พันธสญัญาของบรษัิท
• ก ำหนดนิยำมของควำมหลำกหลำย

และควำมครอบคลุมทำงสังคม
ส ำหรบับรษัิทของคุณ

• ระบุเครื่องมือทำงกำรตลำด กำร
สื่อสำร และกำรโฆษณำ ท่ีมีควำม
เก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลุมโดย
นโยบำย

• สรำ้งกระบวนกำรตรวจสอบและ
กระบวนกำรสรำ้งภำระรบัผิดชอบ

• ระบุปัญหำท่ีแบรนด์สำมำรถ/ควรมี
จุดยืนเชิงรุกมำกข้ึน

✔ ท ำให้กำรพิจำรณำมิติทำงเพศอยู่ในกลยุทธ์และนโยบำยทำงกำรตลำด

✔ พัฒนำกำรตลำดและกำรโฆษณำท่ีมีควำมครอบคลุมทำงเพศโดยใช้
ภำษำท่ีมีกำรค ำนึงถึงมิติทำงเพศ

✔ ใช้แนวทำงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้ม่ันใจว่ำสินค้ำ บริกำร และ
กำรตลำดขององค์กรจะไม่ส่งเสริม gender stereotypes (ทัศนคติแบบ
เหมำรวมเชิงเพศ)

✔ ใช้ประโยชน์จำกแบรนด์และเครื่องมือส ำหรับกำรสื่อสำรเพื่อท้ำทำย
กำรเลือกปฏิบัติและทัศนคติแบบเหมำรวมเชิงลบ



8

THE UNSTEREOTYPE ALLIANCE:            
วิสัยทัศน์ของโลกท่ีไม่มี stereotypes

“Stereotypes (ทัศนคติแบบเหมารวม) สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดท่ีฝังรากลึกเก่ียวกับความเป็นหญิง
และชาย… UN Women ยินดีเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะได้ร่วมมือกับผู้น าอุตสาหกรรมใน Alliance เพ่ือท้าทายและสง่เสริม
วิธีการน าเสนอผู้หญิงในวงการน้ี”

—Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director, UN Women



02
การเปลีย่นแปลง
บรรทัดฐานและ
ทัศนคติแบบเหมารวม
เชิงเพศ
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RECAP: กำรขัดเกลำทำงสงัคมในเร่ืองเพศเร่ิมขึ้นเม่ือใด

ภายใน 3 ขวบ ภายใน 5 ขวบ ภายใน 7 ขวบ วัยรุน่

Sense of 
gender identity 
(รับรู้ถึงเพศของ

ตน)

Gender stability 
(เข้ำใจว่ำเพศสรีระ
ไม่เปล่ียนแม้จะโต

ขึ้น)

Gender consistency 
(เข้ำใจว่ำเพศสรีระไม่
เปล่ียนแม้รูปรำ่ง/

พฤติกรรมจะเปล่ียน)

Gender intensification 
(ถูกกดดันใหป้ฏิบติัตำม
บรรทัดฐำนทำงเพศใน

สังคม)

กำรขัดเกลำทำง
สังคมในเรื่อง
เพศเริ่มต้ังแต่
เกิด และทวีคูณ
ข้ึนในช่วงวัยรุ่น

ทีม่า: iStocl



Gender norms (บรรทัดฐานทางเพศ) คือ
คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของผู้หญิงและผู้ชาย
Gender stereotypes (ทัศนคติแบบเหมา
รวมเชิงเพศ) คือการสรุปความเห็น
แบบเหมารวมเก่ียวกับคุณลักษณะและ
บทบาทต่าง ๆ ของผู้หญิงและผู้ชาย

11

RECAP: บรรทัดฐำนและกำรเลือกปฏิบัติทำงเพศ

Norms และ stereotypes ก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมท่ีท ำให้กำรคุกคำมทำงเพศถูกมองเป็นเรื่องปกติ ผู้หญิงถูกคำดหวังว่ำ
จะต้องท ำงำนบ้ำนมำกกว่ำผู้ชำย ผู้หญิงได้รับค่ำจ้ำงน้อยกว่ำผู้ชำย และผู้หญิงท่ีกล้ำแสดงควำมเห็นของตนในท่ีท ำงำน
มักถูกมองว่ำเป็นคนไม่สุภำพเรียบร้อย
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RECAP: บรรทัดฐำน ทัศนคติ และกำรเลือกปฏิบัติ

Gender norms 
และ stereotypes
• ผู้หญิงได้รับมอบหมำยให้ดูแลลูกและ
ท ำงำนบ้ำน

• กำรท่ีผู้ชำยท ำงำนบ้ำนหรือดูแลลูกถือ
เป็นเร่ืองท่ียอมรับไม่ได้

• ผู้หญิงถูกมองว่ำเป็นเพศแม่ท่ีต้องอยู่
บ้ำน ส่วนผู้ชำยเป็นหัวหน้ำครอบครัว
ท่ีต้องไปหำรำยได้นอกบ้ำน

กำรเลือกปฏิบัติ
• นำยจ้ำงมักอยำกได้พนักงำนชำยหรือ
หญิงท่ีไม่มีลูก

• ผู้หญิงถูกมองว่ำเหมำะกับงำน
บำงอย่ำงท่ีเก่ียวกับกำรดูแลหรือ
ครัวเรือน

• กำรเลือกปฏิบัติในสถำนท่ีท ำงำนและท่ี
สำธำรณะ

ควำมไม่เท่ำเทียม
• ควำมแตกต่ำงด้ำนภำระกำรดูแล
ครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่ำตอบแทน

• ผลกระทบทำงลบของกำรเป็นแม่ vs 
ผลกระทบทำงบวกของกำรเป็นพ่อ

• ช่องว่ำงทำงรำยได้ระหว่ำงเพศ
• กำรแบ่งแยกทำงสำยอำชีพในแนวด่ิง
และแนวนอน

ประสบการณ์และผลลัพธ์ของผูห้ญงิและผูช้าย
ถูกหล่อหลอมด้วยบรบิทในสงัคมและในอดตีกาล

ตัวอยา่งเช่น :
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ในบ้าน
• งำนดูแลครวัเรอืน
• ควำมรุนแรงใน

บ้ำน

ในวัยเรยีน
• โอกำสทำงกำรศึกษำน้อยกว่ำ
• เด็กผู้หญงิได้รบัทรพัยำกรท่ี

น้อยกว่ำจำกครอบครวัท่ีมี
ทรพัยำกรจ ำกัด เช่น อำหำร

• ควำมเหล่ือมล้ำในสำยวิชำ
STEM (วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศำสตร)์

ทีท่ างาน
• กำรจ้ำงงำนและ

เล่ือนต ำแหน่ง
• ช่องว่ำงทำงรำยได้
• กำรคุกคำมและ

ควำมรุนแรง

ในทีส่าธารณะ
• มีผู้หญงิใน

ต ำแหน่งผู้น ำ
น้อยกว่ำ

• ควำมรุนแรง
และกำรคุกคำม
ท้ังออนไลน์และ
ออฟไลน์

• กำรเลือกปฏิบัติ

RECAP: กำรเลือกปฏิบัติทำงเพศ ผลกระทบต่อผู้หญงิและ
เด็กหญิงตลอดช่วงชีวิต
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DISCUSSION: โฆษณำและกำรตลำดกับกำรส่งเสริม GENDER 
STEREOTYPES และ NORMS ท่ีมีอยู่ในสังคม

คุณสังเกตเห็นกำร
แบ่งแยกทำงเพศหรือไม่

8 นาที
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โฆษณาและการตลาดส่งเสรมิ GENDER STEREOTYPES และ
NORMS ทีม่อียู่ในสังคม

• Gender stereotypes มองว่ำผู้หญิง
เป็น “ผู้ดูแลโดยธรรมชำติ” ซ่ึงท ำ
หน้ำท่ีดูแลครัวเรือนได้ดีกว่ำ

• ทัศนคติน้ีถูกส่งเสริมโดยวิธีกำรน ำเสนอ
ผู้หญิงในโฆษณำ ตัวอย่ำงเช่น โฆษณำ
ส ำหรับผลิตภัณฑ์ซักรีดเกือบท้ังหมด
(99%) ใน UK เป็นโฆษณำท่ีผู้หญิงเป็น
กลุ่มเป้ำหมำย

• โดยเฉล่ียแล้ว ผู้หญิงในภูมิภำคใช้เวลำ
262 นำทีในกำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรดูแลครัวเรือนโดยไม่ได้รับ
ค่ำตอบแทน ในขณะท่ีผู้ชำยใช้เวลำ 64 
นำที ซ่ึงส่งผลเสียต่อควำมสำมำรถใน
กำรมีส่วนร่วมในตลำดแรงงำนของ
ผู้หญิง
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โฆษณาและการตลาดส่งเสรมิ GENDER STEREOTYPES และ
NORMS ทีม่อียู่ในสังคม

• มักมีควำมเชื่อผิด ๆ ว่ำผู้ชำยเป็นผู้น ำท่ีดีกว่ำ
ผู้หญิง

• สะท้อนได้จำกผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้หญิงใน
ภำคธุรกิจและสำธำรณะ: ผู้หญิงมสีดัสว่นที่
น้อยเกินควรในต าแหน่งผูน้ า โดยคิดเป็น
สัดส่วนเพียง 23.3% ของต ำแหน่งผู้บริหำร/
จัดกำรท้ังหมดในเอเชียและแปซิฟิก และ
เพียง 20% ของสมำชิกรัฐสภำ

• ผู้หญิงต้องเผชิญกับกำรเลือกปฏิบัติเมื่อด ำรง
ต ำแหน่งผู้น ำ โดยมักต้องรักษำภำพของควำม
เข้มแข็งแต่ไม่ก้ำวร้ำว ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีผู้น ำชำยมัก
ไม่ต้องกังวล
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โฆษณาและการตลาดส่งเสรมิ GENDER STEREOTYPES และ
NORMS ทีม่อียู่ในสังคม

• สื่อมักน ำเสนอควำมรุนแรงต่อผู้หญิง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง ควำมรุนแรงทำงเพศ เป็นเรื่องปกติและ
ยอมรับได้

• ผู้หญิงหน่ึงในสำมคนท่ัวโลกประสบกับความรุนแรง
ทางรา่งกายหรอืทางเพศในชว่งชีวิตของพวกเขำ
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แบรนด์มบีทบาทในการท้าทาย GENDER STEREOTYPES

64% ของ
ผู้บริโภคคิดว่ำผู้
โฆษณำต้องท ำ
มำกกว่ำนี้เพื่อขจัด
กำรน ำเสนอ
บทบำทของชำย
หญิงแบบด้ังเดิม
หรือล้ำสมัยใน
โฆษณำของตน

Source: https://www.unstereotypealliance.org/fr/resources/research/ipsos-study---advertising-is-out-of-sync-with-worlds-consumers
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THE BUSINESS CASE: กำรตลำดและกำรโฆษณำท่ีเสริมสร้ำง
ควำมเปล่ียนแปลงในมิติทำงเพศ

เพิ่มความภักดี
ของผู้บรโิภค

52% ของผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ี
จะเปล่ียนแบรนด์หำกบริษัทไม่ได้มี
กำรส่ือสำรท่ีตอบโจทย์และครอบคลุม
ถึงพวกเขำ

75% ของผู้บริโภคมีควำมรู้สึกท่ี
ดีข้ึนต่อบริษัทท่ีแสดงให้เห็นในโฆษณำ
ว่ำชำยและหญิงมีควำมสำมำรถและ
บทบำทเหมือนกัน

ขยายตลาด
ของคุณ

63% ของผู้บริโภคไม่ได้รู้สึกว่ำ

เห็นตัวเองในโฆษณำส่วนใหญ่

51% ของผู้บริโภคบอกว่ำจะ
แสวงหำผลิตภัณฑ์จำกบริษัทท่ี
ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมทำงเพศใน
กำรโฆษณำอย่ำงจริงจัง

ดึงดูดคน
ท างานรุน่ใหม่

ในบำงประเทศในภูมิภำคของเรำ
ผู้หญิงแซงหน้าผู้ชายใน
ระดับอุดมศกึษา

พนักงำนมีควำมใส่ใจมำกข้ึนต่อ
มุมมองและกิจกรรมของนำยจ้ำง
ในด้ำนความหลากหลายและ
การยอมรบัความแตกต่างตลอด
ท้ังห่วงโซ่คุณค่ำ

Source: https://www.kantar.com/inspiration/advertising-media/kantar-adreaction-2019-advertisers-may-not-be-avoiding-gender-stereotypes

https://www.kantar.com/inspiration/advertising-media/kantar-adreaction-2019-advertisers-may-not-be-avoiding-gender-stereotypes
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ธุรกิจสามารถท าอะไรได้
บ้างเพื่อให้เกิดการตลาดทีม่ี
การค านึงถึงมิติทางเพศ
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PRINCIPLE IN ACTION: หลักเกณฑ์กำรตลำด
และกำรสื่อสำรอยำ่งครอบคลมุทำงสงัคม
กลยุทธ์: แคมเปญกำรตลำดของ AbInBev มุ่งเน้นไปท่ีกำรยุติควำมรุนแรงทำงเพศ แคมเปญ
#NoExcuse เป็นโครงกำรห้ำปีเก่ียวกับควำมรุนแรงทำงเพศ โดยมีกำรรว่มมือกับองค์กรชุมชน
ในท้องถ่ิน และพุ่งเป้ำไปท่ีผู้บรโิภคชำยของ Carling Black Labels

แนวทาง:

• หลักเกณฑ์กำรตลำดและกำรส่ือสำรอย่ำงรบัผิดชอบของ AbInBev ก ำหนดให้กำรส่ือสำร
เชิงพำณิชย์ท้ังหมด:

• หลีกเล่ียงกำรน ำเสนอผู้บรโิภค ลูกค้ำ พนักงำน และพันธมิตรทำงธุรกิจ ในลักษณะท่ีไม่
สมจรงิหรอืมองคนเป็นวัตถุ

• อย่ำใช้ stereotypes ท่ีเสื่อมเสีย ล่วงเกิน หรอืเป็นภัย และไม่สอดคล้องกับค่ำนิยมท่ี
ก ำหนดไว้ในนโยบำยด้ำนควำมหลำกหลำยและควำมครอบคลุมของบริษัท และ

• ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมในแต่ละตลำด
ผลจากการด าเนินงาน: 
• ณ เดือนมกรำคม 2561 กลุ่มเป้ำหมำย 55% รบัทรำบถึงแคมเปญนี้ และ 74% ของผู้ท่ี

รบัทรำบรำยงำนว่ำเต็มใจท่ีจะรณรงค์ให้ควำมรุนแรงในครอบครวัเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้

https://www.ab-inbev.com/our-policies.html


03
การค านึงถึงมิติทางเพศ
ตลอดท้ังวงจรชวิีต
ผลิตภัณฑ์
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ควรมกีารค านึงถึงมิติทางเพศตลอดท้ังวงจรชวิีต
ผลิตภัณฑ์
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ควรมกีารค านึงถึงมิติทางเพศตลอดท้ังวงจรชวิีต
ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแปลภำษำของ Google ถูกพบว่ำ
เปล่ียนข้อควำมท่ีกล่ำวถึงผู้หญิงให้
กลำยเป็น “he said” หรือ “he wrote” เมื่อ
แปลบทควำมข่ำวจำกภำษำสเปนเป็น
ภำษำอังกฤษ และมีกำรแปลค ำนำมท่ีไม่
ระบุเพศในภำษำหน่ึงเป็นค ำนำมเพศชำย
โดยอัตโนมัติ

ค านามทีไ่ม่ระบุเพศใน

ภาษาองักฤษ

ค านามเพศชายใน

ภาษาฝร ัง่เศส



กำรวิจัยตลำด
และสินค้ำ ?

? ?

? ?
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กิจกรรม: กำรใช้แนวทำงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

ทีม/แผนกใดในบริษัทของคุณจะต้องมีส่วนร่วมใน
แต่ละข้ันของวงจร?

จุดใดท่ีขำดควำมหลำกหลำยของบุคลำกรมำกท่ีสุด
ภำยในทีม/แผนก ซ่ึงอำจน ำไปสู่สินค้ำ กำรตลำด
และกำรโฆษณำท่ีขำดควำมหลำกหลำยและควำม
ครอบคลุมทำงสังคม

มีกระบวนกำรส ำหรับกำรพิจำรณำมิติทำงเพศใน
ข้ันต่ำงๆ ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

วงจรชวิีตผลิตภัณฑ์

ดเูอกสารประกอบ

10 นาที
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ควรมกีารค านึงถึงมิติทางเพศตลอดท้ังวงจรชวิีต
ผลิตภัณฑ์



กลยุทธ์: Lou & Grey (Ascena) ได้ร่วมมือกับ HERproject ของ BSR เพื่อใหพ้นักงำน
หญิงในหว่งโซ่อุปทำนได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนสุขภำพ โภชนำกำร และกำรเงิน
แนวทาง:

• Lou & Grey ได้ประกำศเป้ำหมำย ว่ำภำยในปี 2563 เสื้อผ้ำของ Lou & Grey 100% 

จะเป็นเสื้อผ้ำท่ีผลิตโดยโรงงำนท่ีด ำเนนิโครงกำร HERproject
• Lou & Grey ได้เปิดตัวกำรอบรมภำยใต้ HERproject ท่ัวท้ังโรงงำนของซัพพลำย

เออร์เพื่อสนับสนุนผู้หญิง
• Lou & Grey ได้เชื่อมโยงควำมร่วมมือกับ HERproject กับกำรตลำดของบริษัท

รวมท้ังแคมเปญกำรตลำดภำยในรำ้นและบนโซเชียลมีเดีย

ผลจากการด าเนินงาน:

• เว็บไซต์ของ Lou & Grey มีส่วนท่ีน ำเสนอเสื้อผ้ำท่ีผลิตโดยโรงงำนท่ีมีกำร
ด ำเนินโครงกำร HERproject โดยเฉพำะ:
https://www.loft.com/herproject/cat4840002.

• Lou & Grey ได้ช่วยใหผู้้หญิงกว่ำ 42,000 คน ใน 35 โรงงำน ในหำ้ประเทศ เข้ำถึง
ควำมรู้ด้ำนสขุภำพและกำรเงิน

29

PRINCIPLE IN ACTION: LOU & GREY ออกแบบ
เสื้อผ้ำส ำหรับผูห้ญงิโดยผู้หญิง

https://www.louandgrey.com/lg-herproject/cat4330002
https://www.louandgrey.com/lg-herproject/cat4330002
https://www.loft.com/herproject/cat4840002


04
พัฒนาการส่งสาร
ทีม่คีวามครอบคลุม
ทางเพศ
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พัฒนาการส่งสารอย่างครอบคลุม

• พิจำรณำบริบท1

• ใช้ภำษำอย่ำงมเีจตนำ2

• น ำเสนอภำพตัวแทน (representation) อย่ำง
ครอบคลมุ3

• ท ำควำมเข้ำใจถึงกลุ่มท่ีจะได้รับสำร4

• ต่อต้ำน stereotypes เชิงลบ5
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การพัฒนาการส่งสารอย่างครอบคลุม: 
บริบทและเจตนำ

2. เจตนา
โฆษนำโลชั่นนี้มีเจตนำท่ีจะส่ืออะไร อำจตีควำมอย่ำงไรได้อีกบ้ำง

1. บรบิท
โฆษณำนี้อำจส่งผลกระทบอย่ำงไรบ้ำงต่อทัศนคติแบบเหมำ
รวมเชิงเพศท่ีมีอยู่ในสังคม

Nแหล่งขอ้มูลใหม่จาก UN Women และ UNICEF: Promoting Positive
Gender Roles in Marketing and Advertising  during COVID-19: 

Key considerations for business

https://www.unicef.org/media/67561/file/Promoting-Positive-Gender-Roles-in-Marketing-and-Advertising.pdf
https://www.unicef.org/media/67561/file/Promoting-Positive-Gender-Roles-in-Marketing-and-Advertising.pdf
https://www.unicef.org/media/67561/file/Promoting-Positive-Gender-Roles-in-Marketing-and-Advertising.pdf
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กิจกรรม: กำรใช้ภำษำท่ีค ำนึงถึงมิติทำงเพศ

ตัวอย่าง ตัวเลือกที่ค านึงถึงมิติทางเพศ

Businessman Business executive

เจ้ำนำยคนใหม่ไม่ประทับใจกำรเชคแฮนด์ท่ีเหมือนผูห้ญิงของพอล เพรำะ
คิดว่ำพนักงำนขำยต้องเชคแฮนด์อย่ำงหนักแน่น

เส้นใยผ้ำแบบ manmade ใช้ก ำลังคนผลิตน้อยกว่ำเส้นใยผ้ำธรรมชำติ

คุณขว้ำงอย่ำงกับผูห้ญิง

แม่บ้ำน

ทีมท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งวิบำกเพ่ือกำรกุศลต้องแมน ๆ หน่อยถึงจะฝ่ำด่ำนไป
ได้

แอร์โฮสเตส

อย่ำท ำตัวหน้ำตัวเมีย

10 นาที

ดเูอกสารประกอบ
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กิจกรรม: กำรใช้ภำษำท่ีค ำนึงถึงมิติทำงเพศ

ตัวอย่าง ตัวเลือกที่ค านึงถึงมิติทางเพศ

Businessman Business executive

หัวหน้ำคนใหม่ไม่ประทับใจกำรเชคแฮนด์ท่ีตุ้งต้ิงของพอล เพรำะคิดว่ำ
พนักงำนขำยต้องเชคแฮนด์อย่ำงหนักแน่น

หัวหน้ำคนใหม่ไม่ประทับใจกำรเชคแฮนด์ท่ีนุม่นวลของพอล เพรำะคิดว่ำ
พนักงำนขำยต้องเชคแฮนด์อย่ำงหนักแน่น

เส้นใยผ้ำแบบ manmade อำจใช้ก ำลังคนผลิตน้อยกว่ำเส้นใยผ้ำ
ธรรมชำติ

เส้นใยผ้ำสังเครำะห์อำจใช้ก ำลังคนผลิตน้อยกว่ำเส้นใยผำ้ธรรมชำติ

คุณขว้ำงอย่ำงกับเด็กผู้หญิง คุณขว้ำงได้ไม่ดีเท่ำไหร่

แม่บ้ำน พนักงำนท ำควำมสะอำด

ทีมท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งวิบำกเพ่ือกำรกุศลต้องแมน ๆ หน่อยถึงจะฝ่ำด่ำนไป
ได้

ทีมท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งวิบำกเพ่ือกำรกุศลต้องใจกล้ำหน่อยถึงจะฝ่ำด่ำนไปได้

แอร์โฮสเตส พนักงำนต้อนรับบนเคร่ืองบิน

อย่ำท ำตัวหน้ำตัวเมีย อย่ำท ำตัวขีข้ลำด

5 นาที

ดเูอกสารประกอบ
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พัฒนาการส่งสารทีค่รอบคลุม: Representation (ภำพตัวแทน) 
และ Reach (กำรเข้ำถึง)

4. Reach
ใครเข้ำถึงกำรตลำด โฆษณำ ผลิตภัณฑ์ และบรกิำร ของ

คุณได้บ้ำง

3. Representation
ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ ทีมกำรตลำด และเครื่องมือสื่อสำร

ทำงกำรตลำดของคุณมีคนกลุ่มไหนอยู่บ้ำง
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Source: https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/gender-gap/

ผู้หญิง

ผู้ชำย

กำรใช้อินเตอร์เนต็



PRINCIPLE IN ACTION: กรอบกำรตลำดท่ี
ครอบคลุมของ DIAGEO

36

กลยุทธ์: Diageo ได้พัฒนำกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทำงในกำรผลิตโฆษณำ และเพื่อช่วยให้
ธุรกิจจัดกำรกับแง่มุมต่ำง ๆ ของควำมหลำกหลำย และแยกแยะอุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงท่ีมีอยู่
ท่ัวไป

แนวทาง: กรอบแนวคิดดังกล่ำวเน้นค ำถำมส ำคัญสี่ข้อ:
• Representation: โฆษณำนี้มีใครอยู่บ้ำง ใครมีบทพูด ใครเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของแบรนด์

ผู้หญิงมีบทรองหรือบทหลักในโฆษณำ
• มุมมอง: ใครเป็นผู้ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนในโลกของโฆษณำบ้ำง ใครเป็นคนวำงกรอบ

เรื่องรำวท่ีถ่ำยทอดออกมำ ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกำรถ่ำยท ำบ้ำง
• อ านาจการเลือกกระท า: ผู้หญิงท่ีเรำเห็นในโฆษณำมีพฤติกรรมท่ีบ่งบอกว่ำพวกเขำเข้ำใจ

และควบคุมชีวิตของตัวเองหรือไม่ มีกำรน ำเสนอผู้หญิงในบทบำทกำรตัดสินใจหรือไม่
• ลักษณะตัวละคร: โฆษณำได้พัฒนำตัวละครท่ีมีมิติและสมจริงหรือไม่ มีกำรน ำเสนอ

ผู้หญิงในคุณลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกเพศของพวกเขำหรือไม่

ผลจากการด าเนินงาน: 
• แคมเปญใหม่ Made of Black ส ำหรับ Guinness ได้น ำเสนอคนแอฟริกันท่ีเอำชนะควำม

ยำกล ำบำกต่ำง ๆ เช่น กำรสูญเสียแขนขำและกำรเป็นผู้หญิงคนเดียวในกีฬำท่ีเต็มไปด้วย
ผู้ชำย จนประสบควำมส ำเร็จในกีฬำและชีวิต ในขณะท่ีแคมเปญ #ChallaneAccepted
สะท้อนให้เห็นถึงอคติทำงเพศในกีฬำคริกเก็ต

https://www.marketingweek.com/2018/07/02/diageo-diversity-framework/
https://www.thedrum.com/topics/guinness
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พัฒนาการส่งสารอย่างครอบคลุม: กำรต่อต้ำน
STEREOTYPES เชิงลบ

5. ต่อต้าน stereotypes เชิงลบ
เนื้อหำท่ีน ำเสนอในกำรตลำดและกำรโฆษณำ
สำมำรถทลำยทัศนคติเชิงลบเก่ียวกับเพศและ
สง่เสริมควำมเท่ำเทียมทำงเพศได้อย่ำงไรบ้ำง
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VIDEO: กำรต่อต้ำน stereotypes เชิงลบ



05
การต่อต้าน
stereotypes เชิงลบ



ทบทวนแผนปฏิบัติกำรของคณุ

มเีป้าหมายเกีย่วกับความเท่าเทยีมทางเพศใดบ้างในแผนปฏิบัติการของคุณที่
อาจได้รบัการสนับสนุนจากการตลาดทีต่อบสนองต่อมิติทางเพศ

ระบุเป้ำหมำยและอุปสรรคอย่ำงชัดเจน รวมถึงระบุว่ำแง่มมุใดในกำรตลำดท่ี
ตอบสนองต่อมติิทำงเพศจะสำมำรถจัดกำรกับอุปสรรคดังกล่ำวได้บ้ำง

41

การตลาดทีเ่สรมิสรา้งความเปลีย่นแปลงในมิติทางเพศและ
แผนปฏิบัติการของคุณ

ดเูอกสารประกอบ

5 นาที



ตัวชีวั้ดการรายงานเสรมิ: บริษัทควร
รำยงำนตัวชี้วัดเหล่ำนีต่้อสำธำรณชน

อย่ำงสม่ำเสมอ

มนีโยบายความรบัผดิชอบทางการตลาดแบบเดีย่ว ๆ หรอืพันธสัญญาทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายองค์กรทีจั่ดการปัญหาด้าน
การน าเสนอ gender stereotypes 

มนีโยบายหรอืพันธสัญญาทีเ่ป็นส่วนหน่ึงในนโยบายของบรษัิท ในการพิจารณาความครอบคลุมทางเพศในการออกแบบ
และส่งมอบผลิตภัณฑ์ (เช่น การออกแบบแอพพลิเคชั่นใหม่ บรกิารทางการเงิน ฯลฯ )

ตัวชีวั้ดการช่วยเหลือและมาตรการ
สนับสนุน: วัดกำรช่วยเหลือของบรษัิท
ท่ีสนับสนุนใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลง
เช่น นโยบำย แนวทำงปฏิบติั และ
มำตรกำร ท่ีเป็นพื้นฐำนส ำหรบักำร
บรรลุควำมเท่ำเทียมทำงเพศและกำร

เสริมสร้ำงศกัยภำพสตรี

มีนโยบำยควำมรับผิดชอบทำงกำรตลำดแบบเด่ียว ๆ หรือพันธสัญญำท่ีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยองค์กรท่ีจัดกำรกับประเด็น
ด้ำนกำรหลีกเล่ียง gender stereotypes และกำรส่งเสริมกำรน ำเสนอผู้หญิงและเด็กหญิงในทำงบวก

ท ำกำรทดสอบควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยมีกำรพิจำรณำอย่ำงเพียงพอในเรื่องควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดข้ึนกับผู้หญิง

ท ำกำรประเมินท่ีตอบสนองต่อมิติทำงเพศของ machine learning และเคร่ืองมือ AI เพื่อป้องกันอคติทำงเพศและหลีกเล่ียง
ผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ต่อผู้หญิง
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กรอบการติดตามและประเมินผล (M&E Framework) ของ
WEPs: ตัวชี้วัดท่ีควรรำยงำน



ทบทวนแผนปฏิบัติกำรของคุณ มันมีกำรปฏิบัติกำรตลำดท่ีตอบสนองต่อมิติทำงเพศ
แล้วหรือยัง
• หำกไม่มี ท ำไมจึงเป็นเช่นน้ัน แล้วคุณจะสำมำรถน ำขอ้ปฏิบัติใดจำกหลักกำรท่ี 5 
มำใส่ในแผนได้บ้ำง

• หำกมี ระบุว่ำคุณจะติดตำมและประเมินผลเป้ำหมำยเหล่ำนี้โดยใช้ตัวชี้วัดจำก
M&E framework อย่ำงไร คุณจะติดตำม KPIs ใดบ้ำง คุณจะเก็บขอ้มลูอย่ำงไร
และใครจะเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรเก็บข้อมูล
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การติดตามและประเมินผล

ดเูอกสารประกอบ

5 นาที
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แหล่งข้อมูล
เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติ

BBC Gender analysis guidance for media for development projects
United Nations Gender-Inclusive Language Guidelines
Promoting Positive Gender Roles in Marketing and Advertising In the Context of COVID-19: Key 
Considerations for Business (UNICEF and UN Women)
Toolkit on Gender-sensitive Communication (EIGE)
Unstereotype Alliance Resource Hub

WeEmpowerAsia (WEA) เป็นโครงกำรรว่มกันระหว่ำงสหภำพยุโรปและ UN Women โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะเพิม่
จ ำนวนของผู้หญิงท่ีเปน็ผู้น ำและมีส่วนรว่มในธุรกิจภำคเอกชนในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิล
ลิปปินส์ ไทย และเวียดนำม เพื่อส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงครอบคลุมและยั่งยืน รวมถึงท ำใหค้วำมเชื่อมโยงระหว่ำง
ตลำดยุโรปและเอเชียเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้นผ่ำนกำรค้ำและหว่งโซ่อุปทำนท่ีมีกำรค ำนงึถึงมิติทำงเพศ

https://genderandmedia.bbcmediaaction.org/wp-content/uploads/2017/10/Guidance-on-Gender-Analysis-1.pdf
https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
https://www.unicef.org/media/67561/file/Promoting-Positive-Gender-Roles-in-Marketing-and-Advertising.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/20193925_mh0119609enn_pdf.pdf
https://www.unstereotypealliance.org/en/resources/member-spotlight
https://www.unstereotypealliance.org/en/resources/member-spotlight

