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‘Inside Out + 
Outside In’
รูจกัรูใจ กลุมเปาหมาย 
สื่อสารไปไมเสียเปลา
                                               

 มีประเด็นปญหาทางการส่ือสารที่มักจะนํา
มาพูดอยูเสมอวา ทําไปเพื่ออะไร จะไดประโยชน
จริงหรือ วัดผลอยางไร จะคุมคากับงบที่เสียไป
ไหม หรือเมื่อสื่อไป ก็ตองตอบคําถามมากมาย 
ถาอยางนั้นไมเอา เราอยูเฉยๆ ดีกวา เพราะเรา
ไมสามารถคาดเดาไดวากลุมเปาหมายของเราเขา
คิดอยางไร หรือคิดอะไรอยู

     การเงียบก็คือการสื่อสาร อาจหมายถึง ความไมสนใจ ไม
ใสใจ เพิกเฉย การยอมรับ ตอสถานการณ การไมพรอมกับ
การแขงขันกับตลาด หรือคูแขง ตลอดจนความคิดมากมาย 
แลวแตลูกคาหรือผูมีสวนได สวนเสียอื่น จะตีความหมายไป
ตามใจซึง่อาจจะถูกตอง หรอืหางไกลกับความจรงิ และแนนอน
วาอยางหลังคือความนาจะเปน ไดมากที่สุด 
 นอกจากการมีขอมูลเบื้องตนของกลุมเปาหมายแลว 
การทาํความเขาใจและศกึษาในเรือ่ง ‘Inside Out–Outside In’
ขอมูลเฉพาะ พฤติกรรมกับความรูของกลุมเปาหมาย จึงเปน
สิง่สาํคญั เพ่ือใหการสือ่สารน้ันๆ ไมสญูเปลาทัง้งบประมาณ เวลา
หรือทรัพยากรทั้งปวง

ทําความเขาใจเรื่อง 
‘Inside Out–Outside In’

 ‘Inside Out–Outside In’ เปนการใหความสนใจตอ
ความคิด ที่สงผลตอการแสดงออกแหงการตอบสนองตอสิ่ง
ตางๆ หรือปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเลือกแลววาเหมาะสมที่สุด
ในสถานการณน้ัน  คนเรามีพฤติกรรมทางจิตหรือพฤติกรรม
ภายในควบคูกับพฤตกิรรมภายนอก เกดิจากการสมัผสั เรยีนรู
มีการรับรู  คิด จดจํา ตัดสินใจ เปนอารมณตอสิ่งตางๆ 
พฤติกรรม คอื การกระทาํหรอื การตอบสนองตอสถานการณใด 
สถานการณหน่ึง หรอืสิง่กระตุนตางๆ โดยการกระทําน้ันเปนไป
โดยมจีดุมุงหมาย ดวยความรู ความเขาใจ ทัศนคต ิและปจจยั
ตัวอื่นๆ เปนตัวกอใหเกิดการแสดงออกมาในที่สุด 

 Inside Out สิ่งที่อยูภายในหรือ
ปกปด ไดแก ความเชื่อ คานิยม ความคิด 
ทัศนคติ ความรูสึก ซึ่งสิ่งเหลานี้ภายใน ไม
สามารถสงัเกตได แตสงผลตอการแสดงออก
ในท่ีสุด น่ันหมายความวาความเงียบหรือ
การนิ่งเฉยไมใชไมมีความเคลื่อนไหว

 Outside In ส่ิงท่ีพบได สังเกตไดจาก
ภายนอกหรือพฤติกรรมเปดเผย การกระทํา คําพูด 
ทาทาง กิจกรรมตางๆ ที่ไดแสดงออกมาทั้งเมื่ออยูกับ
ตวัเอง หรอือยูรวมกนักับบคุคลอืน่ แมกระทัง่ความคดิ
และความเหน็ทีส่ะทอนออกมาผานสือ่ ผานคนใกลชดิ 
หรือสะทอนออกมาใน Social Media
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ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
“ www.drphot.com ” 
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ�แบบบูรณาการ 
ด�วยประสบการณ�กว�า 25 ป� ในด�านการบร�หาร
ยุทธศาสตร� ส่ือสารการตลาด 
แบรนด� ภาพลักษณ�ขององค�กรจนถึงระดับชาติ 
ผู�บรรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก 
ให�กับมหาว�ทยาลัยท่ัวประเทศ 
มีผลงานว�ชาการกว�า 300 ผลงาน 
กับตําแหน�งที่หลากหลาย
ทั้งด�านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป�นนายกสมาคมประชาสัมพันธ�ไทย 

ปจจัยที่มีผลตอการกําหนด
‘Inside Out – Outside In’

 ปจจยัท่ีสงผลตอพฤตกิรรมและการแสดงออก 
ของคนท่ัวไป แตละบุคคลมักแตกตางไป ดังน้ัน 
การเขาใจถึงสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมก็จะไดเขาใจใน
การสื่อสารดีย่ิงขึ้น ปจจัยในการกําหนดพฤติกรรม
แบงออกเปน 2 ประการ ไดแก

  ลกัษณะนสิยัสวนตวั ไดแก ความชอบ 
ความเชือ่ คานยิม การหลอหลอม การทีค่นเราคาํนึง
ถึงเรื่องอะไรก็ตาม ท่ีไมจําเปนตองผิดหรือถูกเสมอ
ไป อาจไดมาโดยการบอกเลา การอาน การมองเห็น 
แมแตคดิขึน้มาเอง รวมถึงสิง่ท่ียึดถือประจาํใจทีช่วย
ในการตัดสินใจ

  สิง่แวดลอมและกระบวนการทางสงัคม 
ปจจยัตางๆ จากสิง่แวดลอม เชน ครอบครวั โรงเรยีน 
ทีท่าํงาน เพ่ือนบาน ขอมลู ขาวสาร คาํบอกเลา และ 
สถานการณ ท่ีมีผลตอการกระตุนพฤติกรรม ความ
คิดหรือมุมมองที่ปรากฏในที่ตางๆ  

 การสัมภาษณ เปนการซักถามขอมูลจากกลุมเปาหมาย ซึ่งทํา
โดยการซักถามพบหนากันโดยตรง เพ่ือตองการทราบถึงพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น 

 การพบปะพดูคยุ เพือ่แสดงความใกลชดิ ความเปนกนัเอง
ความจรงิใจเพ่ือรบัรูความคดิ ความสนใจ ทัศนคต ิตอประเดน็ใดประเดน็หน่ึง
ทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุม

 การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการที่เหมาะกับการศึกษา วัดผล
ความคิด ความรูสึก ของบุคคลจํานวนมาก  ที่อยูอยางกระจัดกระจาย 
นอกจากน้ี ยังสามารถหาขอมูลในอดีต หรือตองการทราบแนวโนม
พฤติกรรมในอนาคต ขอมูลที่ปกปดหรือพฤติกรรม ที่ไมแสดงออกให
บุคคลอื่นทราบ ซึ่งเกิดไดเมื่อแนใจวาเปนความลับ 

 
การทดลอง เปนพฤตกิรรมของชมุชนโดยควบคมุปจจยัตางๆ ทีม่ขีดีจาํกดั
บางครั้งอาจใชกับสภาพความเปนจริงหรือไมก็ได 

ศึกษาและวัดใจ
‘Inside Out – Outside In’
   

 การสงัเกต การสงัเกตพฤตกิรรม วากลุม
เปาหมายทํากิจกรรมอะไรบาง การสังเกตแบบนี้
บางคน อาจไมแสดงออกพฤติกรรมที่แทจริง
ออกมาก็ได  ผูตองการสังเกตตองไมกระทําตน
เปนที่รบกวนพฤติกรรม ของบุคคลผูถูกสังเกต 
การวัดแบบนี้ จะไดพฤติกรรมที่แทจริงและจะ
ทําใหสามารถนําผลที่ไดไปอธิบายพฤติกรรม
ในสถานการณที่ใกลเคียงกันหรือเหมือนกันได 

 การบนัทกึขอมลู โดยการบนัทึกพฤตกิรรม อาจเปนบนัทึกประจาํวัน 
หรือศึกษาพฤติกรรมแตละประเภท เชน พฤติกรรมการใชจาย การบริโภค 
การทํางาน การใสใจตอสุขภาพ พฤติกรรมดานส่ิงแวดลอม การใชชีวิต 
การพักผอน การบริโภคขอมูลขาวสาร เปนตน
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แนวคิดการสื่อสารแบบผสมผสาน
Inside Out + Outside In
 การสื่อสารแบบ Inside Out ผูสื่อสารจะพยายามที่จะกําจัด
จุดออน จากการแกปญหาเรื่องการใชขอมูล ท่ีมีอยูแลวนํามาเปน
ขอสรุปถึงความตองการของ Brand ดวยการหาขอมูลกลุมเปาหมาย 
นาํมาวิเคราะห และจดัทําเปนแผนกลยุทธการสือ่สาร เพ่ือเปนการกระตุน
ใหเกดิการรบัรูในตัวสนิคาและบรกิาร เพ่ือเพ่ิมยอดการรบัรูทัง้ดาน Brand
และตอบโจทยเปาหมายทางการตลาด
 ขณะทีก่ารสือ่สารแบบ   Outside In ไมไดมอง หรอืคดิเอาเอง
วากลุมเปาหมายคิดหรือตองการอะไร เปนการเก็บขอมูลลูกคาจาก
พฤติกรรมแตละคน และนําเอาขอมูลเหลาน้ันมาวิเคราะห กําหนด
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมสําหรับเปาหมายแตละราย   
 การนํา กลยุทธดังกลาว หากนํามาใชไดอยางสอดคลองก็จะ
เปนสิ่งที่เกิดผลดีกับการตลาดและการสื่อสาร Brand 
 การสื่อสารในรูปแบบดังกลาว ซึ่งเปนแบบผสมผสาน ทั้งสอง
แนวคดิเขาดวยกันเชน เมือ่ Brand รบัรูถึงพฤตกิรรมการตดัสนิใจ แบบ 
Outside In ของกลุมเปาหมายผานขอมลูท่ีไดมา ในสวนของ Inside Out 
นั่นคือ Brand ตองคํานึงถึงเรื่องราว ประสบการณที่จะเกิดขึ้นจาก
การรับรูเรือ่งราว ความสะดวก ผลสะทอนกลบั จากขอมลูนัน้ๆ  แนวคิด
ที่กลาวถึง เชนการเลือกขอมูลท่ีนาสนใจ สอดคลองกับทัศนคติ 
ความตองการ จดุมุงหมาย อารมณ ความรูสกึ และการสรางความรูสกึ
ใหเกิดการมีสวนรวม เกิดความรูสึกที่ดี ชอบและผูกพัน สมํ่าเสมอใน
ระยะยาว  

 ‘Inside Out – Outside In’ ที่นํามาใชวางกรอบ
แนวคดิทางการสือ่สารใหเกดิประสทิธภิาพ เปนการศกึษา
แนวความคดิเชงิเหตผุล ผลแหงทีม่า การกระทาํหรอืการ
แสดงออก การตัดสินใจ การปฏิบัติ ซึ่งเปนผลมาจาก
สภาพแวดลอม ท้ัง ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความสนใจ 
ความเชื่อ การชื่นชม รสนิยม และประสบการณเดิมที่
เปนสิ่งท่ีกระตุนใหแสดงออกและตัดสินใจ กระทั่งออก
มาเปนพฤตกิรรมภายนอก ซึง่อาจสามารถมองเหน็ไดทัง้
เปดเผยหรือไมก็ตาม จนอาจกลาวไดวาเปนการวางแผน
การสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย ไดอยางรอบคอบ ที่สุด


