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การเงียบก็คือการสื่อสาร อาจหมายถึง ความไมสนใจ ไม
ใสใจ เพิกเฉย การยอมรับ ตอสถานการณ การไมพรอมกับ
การแขงขันกับตลาด หรือคูแขง ตลอดจนความคิดมากมาย
แลวแตลูกคาหรือผูมีสวนได สวนเสียอื่น จะตีความหมายไป
ตามใจซึง่ อาจจะถูกตอง หรือหางไกลกับความจริง และแนนอน
วาอยางหลังคือความนาจะเปน ไดมากที่สุด
นอกจากการมีขอมูลเบื้องตนของกลุมเปาหมายแลว
การทําความเขาใจและศึกษาในเรือ่ ง ‘Inside Out–Outside In’
ขอมูลเฉพาะ พฤติกรรมกับความรูของกลุมเปาหมาย จึงเปน
สิง่ สําคัญ เพือ่ ใหการสือ่ สารนัน้ ๆ ไมสญ
ู เปลาทัง้ งบประมาณ เวลา
หรือทรัพยากรทั้งปวง

ทําความเขาใจเรื่อง
‘Inside Out–Outside In’

‘Inside Out +
Outside In’

รูจ กั รูใ จ กลุม เปาหมาย
สื่อสารไปไมเสียเปลา
มีประเด็นปญหาทางการสื่อสารที่มักจะนํา
มาพูดอยูเสมอวา ทําไปเพื่ออะไร จะไดประโยชน
จริงหรือ วัดผลอยางไร จะคุมคากับงบที่เสียไป
ไหม หรือเมื่อสื่อไป ก็ตองตอบคําถามมากมาย
ถาอยางนั้นไมเอา เราอยูเฉยๆ ดีกวา เพราะเรา
ไมสามารถคาดเดาไดวา กลุม เปาหมายของเราเขา
คิดอยางไร หรือคิดอะไรอยู

‘Inside Out–Outside In’ เปนการใหความสนใจตอ
ความคิด ที่สงผลตอการแสดงออกแหงการตอบสนองตอสิ่ง
ตางๆ หรือปฏิกิริยาตอบสนองที่เลือกแลววาเหมาะสมที่สุด
ในสถานการณนั้น คนเรามีพฤติกรรมทางจิตหรือพฤติกรรม
ภายในควบคูก บั พฤติกรรมภายนอก เกิดจากการสัมผัส เรียนรู
มี ก ารรั บ รู  คิ ด จดจํ า ตั ด สิ น ใจ เป น อารมณ ต  อ สิ่ ง ต า งๆ
พฤติกรรม คือ การกระทําหรือ การตอบสนองตอสถานการณใด
สถานการณหนึง่ หรือสิง่ กระตุน ตางๆ โดยการกระทํานัน้ เปนไป
โดยมีจดุ มุง หมาย ดวยความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และปจจัย
ตัวอื่นๆ เปนตัวกอใหเกิดการแสดงออกมาในที่สุด

Inside Out สิ่งที่อยูภายในหรือ

ปกปด ไดแก ความเชื่อ คานิยม ความคิด
ทัศนคติ ความรูสึก ซึ่งสิ่งเหลานี้ภายใน ไม
สามารถสังเกตได แตสง ผลตอการแสดงออก
ในที่สุด นั่นหมายความวาความเงียบหรือ
การนิ่งเฉยไมใชไมมีความเคลื่อนไหว
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Outside In สิ่งที่พบได สังเกตไดจาก
ภายนอกหรือพฤติกรรมเปดเผย การกระทํา คําพูด
ทาทาง กิจกรรมตางๆ ที่ไดแสดงออกมาทั้งเมื่ออยูกับ
ตัวเอง หรืออยูร ว มกันกับบุคคลอืน่ แมกระทัง่ ความคิด
และความเห็นทีส่ ะทอนออกมาผานสือ่ ผานคนใกลชดิ
หรือสะทอนออกมาใน Social Media

ปจจัยที่มีผลตอการกําหนด
‘Inside Out – Outside In’
ปจจัยทีส่ ง ผลตอพฤติกรรมและการแสดงออก
ของคนทั่ ว ไป แต ล ะบุ ค คลมั ก แตกตางไป ดังนั้น
การเขาใจถึงสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมก็จะไดเขาใจใน
การสื่อสารดียิ่งขึ้น ปจจัยในการกําหนดพฤติกรรม
แบงออกเปน 2 ประการ ไดแก

ลักษณะนิสยั สวนตัว ไดแก ความชอบ
ความเชือ่ คานิยม การหลอหลอม การทีค่ นเราคํานึง
ถึงเรื่องอะไรก็ตาม ที่ไมจําเปนตองผิดหรือถูกเสมอ
ไป อาจไดมาโดยการบอกเลา การอาน การมองเห็น
แมแตคดิ ขึน้ มาเอง รวมถึงสิง่ ทีย่ ดึ ถือประจําใจทีช่ ว ย
ในการตัดสินใจ
สิง่ แวดลอมและกระบวนการทางสังคม

ปจจัยตางๆ จากสิง่ แวดลอม เชน ครอบครัว โรงเรียน
ทีท่ าํ งาน เพือ่ นบาน ขอมูล ขาวสาร คําบอกเลา และ
สถานการณ ที่มีผลตอการกระตุนพฤติกรรม ความ
คิดหรือมุมมองที่ปรากฏในที่ตางๆ

ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

การสัมภาษณ เปนการซักถามขอมูลจากกลุมเปาหมาย ซึ่งทํา
โดยการซักถามพบหนากันโดยตรง เพื่อตองการทราบถึงพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น
การพบปะพูดคุย เพือ่ แสดงความใกลชดิ ความเปนกันเอง

ความจริงใจเพือ่ รับรูค วามคิด ความสนใจ ทัศนคติ ตอประเด็นใดประเด็นหนึง่
ทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุม

ศึกษาและวัดใจ
‘Inside Out – Outside In’
การสังเกต การสังเกตพฤติกรรม วากลุม

เปาหมายทํากิจกรรมอะไรบาง การสังเกตแบบนี้
บางคน อาจไม แ สดงออกพฤติ ก รรมที่ แ ท จ ริ ง
ออกมาก็ได ผูตองการสังเกตตอ งไมกระทําตน
เป น ที่ ร บกวนพฤติกรรม ของบุคคลผูถูกสังเกต
การวัดแบบนี้ จะไดพฤติกรรมที่แทจริงและจะ
ทํ า ให ส ามารถนํ า ผลที่ ไ ด ไ ปอธิ บ ายพฤติ ก รรม
ในสถานการณที่ใกลเคียงกันหรือเหมือนกันได

การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการที่เหมาะกับการศึกษา วัดผล
ความคิด ความรูสึก ของบุคคลจํานวนมาก ที่อยูอยางกระจัดกระจาย
นอกจากนี้ ยั ง สามารถหาข อ มู ล ในอดี ต หรื อ ต อ งการทราบแนวโน ม
พฤติกรรมในอนาคต ขอมูลที่ปกปดหรือพฤติกรรม ที่ไมแสดงออกให
บุคคลอื่นทราบ ซึ่งเกิดไดเมื่อแนใจวาเปนความลับ
การทดลอง เปนพฤติกรรมของชุมชนโดยควบคุมปจจัยตางๆ ทีม่ ขี ดี จํากัด
บางครั้งอาจใชกับสภาพความเปนจริงหรือไมก็ได

การบันทึกขอมูล โดยการบันทึกพฤติกรรม อาจเปนบันทึกประจําวัน
หรือศึกษาพฤติกรรมแตละประเภท เชน พฤติกรรมการใชจาย การบริโภค
การทํางาน การใสใจตอสุขภาพ พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม การใชชีวิต
การพักผอน การบริโภคขอมูลขาวสาร เปนตน
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แนวคิดการสื่อสารแบบผสมผสาน
Inside Out + Outside In

การสื่อสารแบบ Inside Out ผูสื่อสารจะพยายามที่จะกําจัด
จุดออน จากการแกปญหาเรื่องการใชขอมูล ที่มีอยูแลวนํามาเปน
ขอสรุปถึงความตองการของ Brand ดวยการหาขอมูลกลุมเปาหมาย
นํามาวิเคราะห และจัดทําเปนแผนกลยุทธการสือ่ สาร เพือ่ เปนการกระตุน
ใหเกิดการรับรูใ นตัวสินคาและบริการ เพือ่ เพิม่ ยอดการรับรูท งั้ ดาน Brand
และตอบโจทยเปาหมายทางการตลาด
ขณะทีก่ ารสือ่ สารแบบ Outside In ไมไดมอง หรือคิดเอาเอง
วากลุมเปาหมายคิดหรือตองการอะไร เปนการเก็บขอมูลลูกคาจาก
พฤติกรรมแตละคน และนําเอาขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะห กําหนด
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมสําหรับเปาหมายแตละราย
การนํา กลยุทธดังกลาว หากนํามาใชไดอยางสอดคลองก็จะ
เปนสิ่งที่เกิดผลดีกับการตลาดและการสื่อสาร Brand
การสื่อสารในรูปแบบดังกลาว ซึ่งเปนแบบผสมผสาน ทั้งสอง
แนวคิดเขาดวยกันเชน เมือ่ Brand รับรูถ งึ พฤติกรรมการตัดสินใจ แบบ
Outside In ของกลุม เปาหมายผานขอมูลทีไ่ ดมา ในสวนของ Inside Out
นั่นคือ Brand ตองคํานึงถึงเรื่องราว ประสบการณที่จะเกิดขึ้นจาก
การรับรูเ รือ่ งราว ความสะดวก ผลสะทอนกลับ จากขอมูลนัน้ ๆ แนวคิด
ที่ ก ล า วถึ ง เช น การเลือกขอมูลที่น า สนใจ สอดคลองกับทัศนคติ
ความตองการ จุดมุง หมาย อารมณ ความรูส กึ และการสรางความรูส กึ
ใหเกิดการมีสวนรวม เกิดความรูสึกที่ดี ชอบและผูกพัน สมํ่าเสมอใน
ระยะยาว
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‘Inside Out – Outside In’ ที่นํามาใชวางกรอบ
แนวคิดทางการสือ่ สารใหเกิดประสิทธิภาพ เปนการศึกษา
แนวความคิดเชิงเหตุผล ผลแหงทีม่ า การกระทําหรือการ
แสดงออก การตัดสินใจ การปฏิบัติ ซึ่งเปนผลมาจาก
สภาพแวดลอม ทั้ง ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความสนใจ
ความเชื่อ การชื่นชม รสนิยม และประสบการณเดิมที่
เปนสิ่งที่กระตุนใหแสดงออกและตัดสินใจ กระทั่งออก
มาเปนพฤติกรรมภายนอก ซึง่ อาจสามารถมองเห็นไดทงั้
เปดเผยหรือไมก็ตาม จนอาจกลาวไดวาเปนการวางแผน
การสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย ไดอยางรอบคอบ ที่สุด

