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®ö©−¿ 

Àº¡½¦¾−¦½®ñ®−™ ó́À−œºÃ−¡È¼¸¡ñ®¢½®¸−¡¾−¤È¾¨ÅÃ−¡¾−²ñ©ê½−¾ ÷̈©ê½¦¾©©É¾−¡¾−¦̂¦¾−Á®® ó́¦È¸− 

»È¸´ À²̂º−¿Ã§ÉÀ¢í¾Ã−¸¼¡¤¾−¢º¤¡º¤¦‰¤À¦ò´¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ ¡Ò£õÃ−Â£¤¡¾−¦‰¤À¦ó´¡½¦ò¡¿ À í̧¾¦½À²¾½ 

Á È́−Ã§ÉÃ−¦ø−¢Ó ǿ−¢È¾¸¦¾−¡¾−¦‰¤À¦ó´− ˜−Àº¤. Àº¡½¦¾−¦½®ñ®−šÁ È́−¹´¾¡°ö−¢º¤−ñ¡¦ô¡¦¾¯½ìò−¨¾ 

Âê¥¾¡´½¹¾ ò̧ê½¨¾Äì Malmo, ¯½Àê¡¦½ ò̧©À©ñ− À§…¤Ä©ÉÀ»ñ©¡¾−£í−£¸É¾¢›−Â©¨ºó¤Ã¦È£¸¾´À¹ñ−¢º¤êÈ¾− 

Andrew Bartlett, ¹ö¸¹− É¾§È¼¸§¾−¢º¤Â£¤¡¾−¦‰¤À¦ó´¡½¦ò¡¿ ê†¸È¾ê¾¤Â£¤¡¾−Àº¤Á È́−ªÉº¤¡¾−µ¾¡ ñ̄® 

÷̄¤¢½®¸−¡¾−Ã−¡¾−¡¿−ö©, °½ìò©. ¡½¥¾¨ Áì½ ªò©ª¾´¯½À ó́−°ö−®ñ−©¾°½ìò©ª½²ñ−¢Ó ǿ−¢È¾¸¦¾− Áì½ 

¡¾−¦̂¦¾−. 

 

¢½®¸−¡¾−²ñ©ê½−¾©„¤¡È¾¸ªÉº¤µøÈ®ö−¹ìñ¡¡¾−»ø®Á®® LEA ©„¤ê…ì½®÷Ä¸ÉÃ− œ̄´¡¾−©ñ©¦ö´»ø®Á®®¡¾−¦‰¤ 

À¦ó´Ã− ¦.¯.¯ ì¾¸, 2005. ªÉº¤ ó́£¸¾´ ṏ©µ÷È−ê†©ñ© ñ̄®À¢í¾Ã−ê÷¡Å¡ò©¥½¡¿¢Ó ǿ−¢È¾¸¦¾− Áì½ ¡¾−¦̂¦¾− 

Áì½ ®ÒÃ§ÉÀ¸ì¾¹ì¾¨. ¥÷©¦¿£ñ−ê†¦÷©Á È́−ªÉº¤ ø̄ê¾¤Ã¹É¡º¤¦‰¤À¦ó´ ¡¯ Ã−¡¾−²ñ©ê½−¾ ÷̈©ê½¦¾©¡¾−¦̂ 

¦¾−Ã−º¾−¾£ö©. 

 

©„¤− ˜−¢É¾²½À¥í¾¥̂¤Ä©É«õ¡´º®¹´¾¨Ã¹ÉÀ»ñ©¸¼¡»È¸´¡ñ®²½−ñ¡¤¾−Ã−¦ø−¢Ó ǿ−¢È¾¸¦¾−¡¾−¦‰¤À¦ó´À ñ̄−À¸ì¾ 

2 º¾êò©À²̂º²ñ©ê½−¾¢½®¸−¡¾−Ã−¡¾−¦É¾¤ ÷̈©ê½¦¾©¡¾−¦̂¦¾− Áì½ êö©¦º® ñ́−Ã−²¾¡¦½¹−¾´. 
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¦½²¾®¡¾− Áì½ £¸¾´À ñ̄−´¾ 

¥÷©¯½¦ö¤¢º¤Â£¤¡¾−¦‰¤À¦ó´¡½¦ò¡¿ Á È́−¡¾−¦½¹−ñ®¦½¹−÷−¡º¤¦‰¤À¦ó´¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́Ã−¡¾−²ñ© 

ê½−¾»ø®Á®®¡¾−¦‰¤À¦ó´ê† ó́ìñ¡¦½−½ ṏ− ö̈¤, À¢í¾À«ó¤ê÷¡À²©Ä¸, ó́¦È¸−»È¸´, ó́¡¾−¡½¥¾¨º¿−¾© Áì½ 

¦¾´¾©−¿Ã§ÉÄ©ÉÁ°È¹ì¾¨1. À²̂º®ñ−ì÷Ä©É¥÷©¯½¦ö¤©„¤¡È¾¸¡¾−−¿Ã§É»ø®Á®®¡¾−¦‰¤À¦ó´Ã− ¦.¯.¯ ì¾¸Á È́− 

¸òêó¡¾−¹ìñ¡ À§…¤Á È́− ó̧êò¡¾−¦‰¤À¦ó´ê†ºò¤Ã¦È£¸¾´ªÉº¤¡¾−¢º¤§¾¸¡½¦ò¡º−. ò̧êó¡¾−©„¤¡È¾¸Á È́− ò̧êó¡¾−¦̂ 

¦¾−Á®®¦º¤ê¾¤ê†À§̂º´Â¨¤ª̃¤ÁªÈ¢̃−¡÷È´®É¾−¹¾¹Éº¤¡¾−¦‰¤À¦ó´ ¡¯ À ṍº¤ ¹¾ ²½Á−¡ ¡¯ Á¢¸¤ 

¥ö−À«ó¤¡º¤¦‰¤À¦ó´ ¡¯ Ã−¢̃−¦ø−¡¾¤ À§…¤¦¾´¾©À§̂º´Â¨¤Ä©Éê‰¸¯½Àê©. 

 

»ø®Á®®¡¾−¦‰¤À¦ó´©„¤¡È¾¸Á È́−«õ¡²ñ©ê½−¾¢œ−Â©¨ºó¤Ã¦È¯½¦ö®¡¾−Ã−¹ì¾¨Å¦ó® ó̄°È¾−´¾ À§…¤¦º©£Èº¤¡ñ® 

−½Â¨®¾¨¢º¤²ñ¡ Áì½ ìñ© Áì½ ¢º¤¡º¤¦‰¤À¦ó´ ¡¯ Àº¤. »ø®Á®®©„¤¡È¾¸Ä©É«õ¡²ñ©ê½−¾¢œ−Â©¨Ä©É»ñ®¡¾− 

¦½¹−ñ®¦½¹−÷−¥¾¡ºö¤¡¾− SDC Áì½ ¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©Â©¨¡º¤¦‰¤À¦ó´ ¡¯ Áì½ ºö¤¡¾− Helvetas. ¯½¥÷®ñ−, 

»ø®Á®®©„¤¡È¾¸Ä©É«õ¡−¿Ã§ÉÁìÉ¸Ã−¢º®À¢©ê‰¸¯½Àê©. Ã−Â£¤¡¾−Äì¨½êó¦¾´¢º¤Â£¤¡¾−¦‰¤À¦ó´¡½¦ò¡¿, 

Â£¤¡¾−¥½¦ø´Ã¦È¦‰¤À¦ó´Ã¹ÉÁê©À¹´¾½¡ñ®£¸¾´¦ö−Ã¥¢º¤§¾¸¡½¦ò¡º−. ¹´¾¨ Ȩ̀¾¥½À−̃−Ã¦È¡¾−¦É¾¤ 

£¸¾´º¾©¦¾´¾© ¹ì¾¨¡È¸¾¡¾−Á−½−¿Àªñ¡Â−Âì š̈Ã¹ È́ ¹ìõ ö̈¡¦ø¤¡¾−°½ìò© ¹ìõ ¦‰¤À¦ó´Á®®À¥¾½¥ö¤ 

Ã− ö̧¤Á£®Å.2  ¦†¤À¹ì‰¾−̃−Á È́−Á−¸ê¾¤Ã−¡¾−²ñ©ê½−¾¡ò©¥½¡¿¡¾−¦̂¦¾−. 

 

ºó¤Ã¦È»ø®Á®® LEA, Â©¨¦½À²¾½Ã−ì½®ö®¡¾−¦öú¤À¦ó´¢̃−®É¾− (VES) Á È́−¯½¡º®©É¸¨À£̂º¤¦¿ìñ®§È¸¨Ã− 

¡¾−¡¿−ö©£¸¾´ªÉº¤¡¾− Áì½ ®ñ−¹¾¢º¤§¾¸®É¾− À§„−: ¡¾−¯½À ó́−£¸¾´ªÉº¤¡¾−©É¾−¡¾−±ô¡ºö®»ö´, 

¡¾−¯½À ó́−®ñ−¹¾, ¡¾− ò̧À£¾½¢º©¥¿¡ñ©Ã−¡¾−°½ìò©, À£̂º¤ ṍ SIFT Ã−¡¾−ªò©ª¾´ Áì½ ¯½À ó́−°ö−¢½ 

®¸−¡¾−»¼−»øÉ.    

 

©É¸¨À£̂º¤ ṍ©„¤¡È¾¸−̃−, − ñ¡¦‰¤À¦ó´¦¾´¾©»øÉÄ©É£¸¾´ªÉº¤¡¾−Ã−ì½©ñ®®É¾− ¥¾¡−̃−£¸¾´ªÉº¤¡¾−¥½«õ¡ ¦½-

À¹−ó´¾¨ñ¤²¾¡¦È¸− ò̧§¾¡¾−Ã−¢̃−¦ø−¡¾¤ ¹ìõ ì½©ñ®Â£¤¡¾−.  µÈ¾¤Ã©¡Òª¾´Ã−ì½©ñ®¦ø−¡¾¤ ¹ìõ ¢ñû−Á¢¸¤ 

                                                      
1 Consolidating Extension in the Lao PDR p.48 
2 Consolidating Extension in the Lao PDR p.75 
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Àº¤ ñ̈¤¥¿À ñ̄−ªÉº¤»øÉÄ©É£¸¾´ªÉº¤¡¾−ê†¥½¡½¥¾¨ìö¤¢̃−®É¾−. ªö¸µÈ¾¤: ¢Ó ǿ−©É¾−−½Â¨®¾¨ ¹ìõ ®ñ−¹¾¦¿£ñ− 

º̂−Å¦¿ìñ®§¾¸¡½¦ò¡º−.  

 

Ã−Àº¡½¦¾−Â£¤¡¾−Ä©É»ñ®»øÉ¸È¾ ó́£¸¾´¨¾¡ì¿®¾¡Ã−¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©Á®® ó́¦È¸−»È¸´ÁêÉÅ. 

©„¤− ˜− ÷̈©ê½¦¾©−š¥̂¤²½¨¾¨¾´²ñ©ê½−¾¢½®¸−¡¾−Á®®¤È¾¨©¾¨À²̂º-ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານລະຫ່ວາງພາກສວ່ນ

ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງດີຂື້ນແບບມສີ່ວນຮ່ວມ (ວິຊາການ, ນັກສົ່ງເສິມ ແລະ ຊາວກະສກິອນ). 

 

ການກວດຄືນອຸປະກອນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານທີ່ມີ 

ອຸປະກອນຕ່າງໆທ່ີຜະລດິຂື້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາສວ່ນຫລາຍແມ່ນເພື່ອນ ຳໃຊເ້ຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮມົ ແລະ ສະຫນອງຂໍ້

ມູນກ່ຽວກັບການຜະລດິກະສກິຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫລ ື ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດການ ແລະ ການຕະຫລາດ. ໃນກອງປະຊຸມ 

AIM ທ່ີຜ່ານມາເຮົາໄດເ້ຮັດການທວນຄນືອຸປະກອນການສືສ່ານທ່ີທາງກອງສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຖາບັນຄົນ້ຄວາ້ ກປ ໄດ້

ຜະລດິໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງກໍໄ່ດຮັ້ບຜົນສຳເລດັເປັນທ່ີພໍໃຈ ເພາະຜູເ້ຂົ້າຮ່ວມໄດປ້ະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນເຂົ້າໃນການ 

ປັບປຸງອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ. ອຸປະກອນປະກອບມີ: 

• ປື້ມບດົຮຽນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູຂ່ອງຊາວກະສກິອນໃນຊົນນະບດົພາກເຫນືອຂອງລາວ 

• ວາລະສານ 

• ແຜ່ນພັບ, posters etc. 

• ຖົງປັນຍາກະສກິຳ 

• ລາຍການໂທລະພາບ ແລະ ວິດໂີອຕ່າງໆ 

• ເຄື່ອງມ ືICT ເຊັນ່: ເວທີສົນທະນາແບບອອນລາຍ LaoFAB/LaoLink 

• ຖານຂໍມູ້ນກະສກິຳ ແລະ ລະບບົການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະມຸດ 

• ຫລັກສູດການອົບຮົມ ແລະ ແລກປຽ່ນບົດຮຽນລະຫ່ວາງຊາວກະສກິອນ 

• ການປະຊຸມສຳມະນາຕ່າງໆ 
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ຕົວຫລັກ ແລະ ການໄຫລວຽນຂອງການສື່ສານ  

ຈຸດຫລັກໃນການໄຫລວຽນການສື່ສານ ແມ່ນການສື່ສານລະຫ່ວາງພາກສ່ວນສະຫນອງເຕກັນກິວິຊາການ ກັບລະບົບ

ການສົ່ງເສີມ LEA. ຫມາຍວ່າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຄວາມຕອ້ງການທີ່ນັກສົ່ງເສີມໄດ້ວເີຄາະອອກຈາກຊາວ

ກະສກິອນນັ້ນໄດຮັ້ບການສະຫນອງຂໍມູ້ນ ແລະ ການສະຫນບັສະຫນນຸໄດ້ຢາ່ງທັນການ. ການພັດທະນາການສື່ສານ

ສາມາດເລີ້ມຕົ້ນຈາກທຸກໆລະດບັ3 . ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເລີ້ມຈາກລະດັບກຸ່ມບ້ານ ຫລ ື ກົງຈັກຂອງລັດສະເຫມີໄປ ແຕ່

ສາມາດເລີ້ມຈາກພາກສ່ວນຜູ້ໃຫ້ທືນ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ.  

 

ຄະນະ AIM ທ່ີໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທີງນັ້ນກໍມີ່ຈຸດປະສງົໃນການປັບປງຸການສື່ສານລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ, ນັກສົ່ງ

ເສີມ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ. ເນ ື ່ອງຈາກວ່າຊາວກະສິກອນກຳລັງຫັນປຽ່ນຈາກການຜະລດິແບບກຸມ້ຢູກຸ່້ມກນີ ໄປເປັນການ 

ຜະລດິເພື່ອສະຫນອງຕະຫລາດ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂາົຈຳຕ້ອງເຂົ້າເຖງີຂໍມູ້ນຂ່າວສານການຕະຫລາດ ແລະ ເຕັກນິກການ

ຜະລດິ. ຍີງ່ໄປກ່ວານັນ້ລະບບົ LEA ແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ້ອງຖີ່ນມກີານຕັດສນິໃຈດ້ວຍຕົນເອງ ສະນັນ້ຄວນມີການສະຫນອງ

ຂໍມູ້ນທ່ີດໃີຫ້ແກ່ທ້ອງຖີ່ນ. ອີງໃສຕ່ົວລະຄອນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການສື່ສານດັ່ງນັ້ນຈື່ງສາມາດສະຫລຸບຄວາມຕ້ອງການ

ໃນແຕ່ລະພາກສວ່ນດັ່ງລຸ່ມນີ:້  

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສື່ສານ 

ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊາວຊົນນະບດົ ເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ນັກສົ່ງເສີມ ແລະ ຜູ້ສະຫນອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ລະບົບໃນການສ້າງ, ຕິດຕາມ ການສື່ສານຕ່າງໆ  

ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິຊາການເຕັກນກິ ໂຄງສ້າງແຜນວຽກໃນການເຊື່ອມໂຍງການຄົ້ນຄວ້າກັບຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ. 

 

ເພ່ືອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດວ້່າທັງສາມພາກສ່ວນມີການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັແນວໃດ ຈື່ງຂຍໍົກຕົວຢາ່ງຫນື່ງກຽ່ວກັບການສ້າງ

ໂຄງການສື່ສານໃນໂຄງການສົ່ງເສີມກະສກິຳ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

1. ຫົວຂໍເ້ຕັກນກິແມ່ນກຳນົດຂືນ້ໃນລະດັບບ້ານ ໂດຍນັກສົ່ງເສີມ ຫລື ວິຊາການເຕັກນິກ ຫລ ືຊາວບ້ານ 

2. ຜະລດິເນື້ອໃນໂດຍ “ຊ່ຽວຊານ” ໃນລະດບັສູນກາງ 

                                                      
3 Consolidating Extension in the Lao PDR p.52 
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3. ກະຈາຍຂໍ້ມູນລົງສູຂ່ັນ້ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ 

 

ໃນຂະບວນການຂ້າງເທີງເຫັນວ່າມີຊ່ອງຫ່ວາງຈຳນວນຫນື່ງ. ການກຳນດົຄວາມຕອ້ງການແມ່ນກຳນົດແບບທ່ົວໄປໂພດ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍ່ໄດກ້ຳນດົຈຸດປະສງົ ແລະ ເປົ້າຫມາຍຂອງສີງ່ທ່ີຈະຜະລິດຢ່າງລະອຽດ. ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຍາກໃນການ

ກຳນດົບູລມີະສດິຄວາມຕ້ອງການ, ຍາກໃນການສ້າງຖານຂໍມູ້ນ ແລະ ຍາກໃນການສ້າງຕົວວັດແທກ. ນອກຈາກນັ້ນຂະ

ບວນການຜະລດິເອງຍັງປາສະຈາກກົນໄກໃນການຮັບຟັງຄຳຕຳນິຕຊິົມຈາກຜູ້ນຳໃຊ.້ ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ຍາກໃນການຕິດ 

ຕາມຜນົສຳເລັດ, ຄຸນຄາ່ຂອງມັນ ແລະ ບໍຮູ້່ຈະປັບປຸງຫຍັງຕື່ມອີກ. ດັ່ງນັນ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກາ່ວຈື່ງໄດ້ສາ້ງຫລກັ 

ການ (ຕົວແບບ) ແບບງ່າຍດາຍ ທ່ີເປັນແນວທາງໃນການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແທດເຫມາະກບັຊໍ້ມູນທ່ີມີ, ການ

ຕິດຕາມ ແລະ ອື່ນໆດັງ່ລຸ່ມນີ:້  

1. ກຳນດົ 

2. ວາງແຜນ 

3. ສ້າງ (ພັດທະນາ) 

4. ທົດສອບ, ດດັປັບ ແລະ ນຳໄຊ້ 

5. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ດັດປັບ 

ຂະບວນການທັງສອງແມ່ນອະທິບາຍໃນຮູບລຸ່ມນີ ້
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ຫລັກການໃນການພັດທະນາເຄື່ອງມືການສື່ສານແບບມສີ່ວນຮ່ວມ  

ຫລັກການແມ່ນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຫ້ມີລັກສະນະແບບກວມລວມເຊິ່ງສາມາດນຳໄປດັດປັບໃສຄ່ວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ.  ຂໍສ້ຳຄນັທ່ີສຸດກໍ່ຄຂືະບວນການແມ່ນລເິລີມ້ ແລະ ສີ້ນສດຸທີຜູ້ນຳໃຊ້ ເຊິ່ງຜູ້ນຳໃຊເ້ອງສາມາດໃຫ້

ຄຳຕຳນິຕຊິົມໄດ.້ ຫລັກການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຫຍໍເ້ປັນບາດກ້າວດັ່ງລຸ່ມນິ ້ ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງແຕລ່ະບາດ

ກ້າວແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຕິດຂັດ. 

 

ບາດກ້າວ1. ກ ຳນົດຄວາມຕອ້ງການໂດຍໃຫ້ມີຂໍ້ມູນພຽງພໃໍນການຜະລດິ. ໂດຍຫລັກການແລ້ວຕ້ອງໄດເ້ກັບກຳເອົາຂໍ້

ມູນທ່ີກຽວຂອ້ງໃນລະດບັທ່ີຜູ້ນຳໃຊ້ຢູ ່(ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ສູນກາງ, ອື່ນໆ) ແລະ ມີຂະບວນການຮ່ວມມກືັບຜູ້ນຳໃຊ້ 

ແລະ ນກັວິຊາການຕ່າງໆ.  

 

ບາດກ້າວ 2. ວາງແຜນ ທ່ີມີຂໍ້ມູນລະອຽດວ່າຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດເ່ພ່ືອໃຫ້ສຳເລັດໄດຕ້າມຈດຸປະສົງຕ່າງໆ. ການວາງ

ແຜນຍັງສາມາດນຳມາປຽບທຽບກັນເພື່ ຶອການຕັດສີນໃຈທິ່ດີ. 

 

ບາດກ້າວ 3.  ພັດທະນາເນຶ້ອໃນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຜະລດິຮ່າງ  

 



A NICE Communication Strategy 

9 

ບາດກ້າວ 4. ທົດສອບ ຜະລດິຕະພັນກັບຜູ້ນຳໃຊຕ້ົວຈີງເພື່ອສັງເກດເບີ່ງວ່າມັນເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍບໍ ່ແລະ ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຕ້ອງ

ດັດປັບກ່ອນທ່ີຈະນຳໄປຂະຫຍາຍເປັນຈຳນວນຫລາຍ. ຈາກນັ້ນດດັປັບໃຫ້ເຫມາະສົມ ແລ້ວເອົາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ. 

 

ບາດກ້າວ 5. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍອງີໃສຕ່ົວວັດແທກຕ່າງໆທີ່ໄດກ້ຳນົດໃນບາດກ້າວທີ 1 ແລະ ບາດກ້າວທີ 

2. ເຊັ່ນດຽວກນັຫລັກການແມ່ນໃຫ້ເຮັດກັບກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ຕົວຈງີ ໂດຍຮ່ວມມືກັບກຸ່ມຜູຜ້ະລດິຜະລດິຕະພັນດັ່ງກ່າວ.  

 

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

ມັນສຳຄນັທ່ີຕ້ອງໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນການສ້າງຖານຂໍມູ້ນ, ຕົວວັດແທກ ແລະ ລະບບົການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ໃນ

ກໍລະນຂີອງພວກເຮົາແມ່ນຄວນເຮັດແຜນ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຂັ້ນບາ້ນ. ແຕຄ່ວາມຈີງແລ ້ວມັນເປັນໄປໄດ້

ຍາກເພາະເຮົາຍງັບໍທັ່ນມີລະບົບທ່ີດີເທ່ືອ. ຂໍຈ້ຳກດັແມ່ນປະກອບມີ:  

 

• ພະນັກງານຍັງບໍເ່ຫັນຄວາມສຳຄນັຂອງວຽກງານການສືສ່ານ/ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ;  

• ຄວາມຮູ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດຍັງຈຳກດັ;  

• ຂາດທັກສະໃນການເຮັດຕົວຈງີ;  

• ຍັງມີຄຳຖາມກຽ່ວກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຫນັບສະຫນຸນຈາກພາກລັດ; ແລະ 

• ຂາດຊັບພະຍາກອນ, ຕົ້ນຕແໍມ່ນງົບປະມານໃນການຈັດກອງປະຊມຸ ແລະ ເດີນທາງ.  

 

ຕໍກ່ັບຂໍ້ຈຳກັດທ່ີກ່າວມານັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສົນທະນາເພີ້ມເຕີມອີກໃນຕໍ່ຫນ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂແໍນະນຳໃຫ້ພະຍາຍາມ

ທົດລອງແຂ້ໄຂບັນຫາໃນລະດັບສູນກາງກ່ອນ ແລ້ວຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ. 

ຫລັງຈາກນັ້ນຈື່ງສ້າງລະບບົຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນົຫລັກສດູເພື່ອໃຊເ້ຂົ້າໃນການຝຶກອບົຮົມທ່ີມີຄວາມສາມາດ

ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບ LEA. 
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ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຫລັກການ (ຕົວແບບ) ທ່ີໄດ້ພັດທະນາຂື້ນ 

 

ດັ່ງທ່ີໄດກ້່າວໄວໃ້ນຕອນຕົນ້ວ່າ ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນມີຈດຸສູມໃນການສ້າງຂະບວນການໃນການສືບຕໍ່ພັດທະນາ 

ຍຸດທະສາດໃຫແ້ກ່ກອງສົງ່ເສີມ. ຈຸດດີຂອງການຄົນ້ຄວ້າຄັງ້ນີ້ແມ່ນສາມາດພດັທະນາຂະບວນການໃນການພັດທະນາ 

ຍຸດທະສາດ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຮດັຕວົຈງີ ແຕ່ກໍ່ຍັງມຈີຸດອ່ອນບາງຢາ່ງໂດຍສະເພາະບໍສ່າມາດ 

ພັດທະນາຍດຸທະສາດໄດ້ເພາະວ່າມີຂອດຈຳກັດດ້ານເວລາ. ຢ່າງໃດກໍຕ່າມຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ 

ທ່ີໄດ້ເຮັດໃນຊ່ວງເຮັດການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງລຸ່ມນີ:້  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຄົນ້ຄວາ້ໄດເ້ຮັດທ່ີສນູຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົງ່ເສີມ ໃນຊວ່ງ 

ໄລຍະປະມານ 10 ວັນ. ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຕດິແທດກບັ 

ພະນັກງານຄນົລາວ 3 ທ່ານ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ 2 

ທ່ານ.ກິດຈະກຳທຳອິດແມນ່ໄດທ້ວນຄນືບາງຜະລິດຕະພນັທ່ີໄດ ້

ຜະລດິມາ,ຈາກນັ້ນໄດ້ຮ່າງອົງປະກອບຫລັກຂອງຕົວແບບໃນ 

ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການສື່ສານ. ອີງໃສ່ເວລາທ່ີຈຳກດັ 

ດັ່ງນັນ້ທີມງານທງັຫມົດຈືງ່ເຫັນພອ້ມນຳກນັໃນການເລອືກເອົາຜະ

ລິດຕະພນັອນັຫນື່ງມາສຶກສາທວນຄນືໂດຍທຽບໃສ່ຫລກັການທ່ີ 

ໄດ້ຮຽນມາ.ພວກເຮົາໄດ້ເລອືກເອົາແຜນ່ພັບ: ແຜ່ນແທກສີໃບເຂົາ້ 

ເພ່ື ຶອມາເປນັຕົວຢ່າງໃນການສຶກສາ. ແຜ່ນແທກສີໃບເຂົ້າມຈີຸດປະ 

ສົງເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ຜູອ້່ານໃນການກວດກາຄນຸນະພາບ 

ຂອງດນີນາຕົນເອງ ແລະ ການນຳໃຊຝຸ້່ນເຄມີເຂົ້າໃນການປບັປງຸ 

ດີນ. ຈາກນັນ້ເຮົາໄດ້ເອາົຜະລດິຕະພນັດັ່ງກາ່ວ (ສຳເລດັແລວ້ 

ແລະ ນຳໃຊ້ແລວ້) ມາແຍງໃສກ່ບັຫລກັການ ໂດຍເລີ້ມຈາກບາດ 

ກ້າວ ທີ 1 ແລະ ທີ 2. ພາຍຫລງັກຳນົດຈຸດປະສງົ ແລະ ຕົວວດັ 

ແທກແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ຄົນ້ຄດິເຫັນວ່າຄວນກຳນົດເປົ້າຫມາຍ 

ລວມພອ້ມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຖີງແມ່ນວ່າເຮົາຍັງບໍ່ທັນເຂົາ້ໃຈ ແລະ 

ເຫັນດນີຳກັນແຈງ້ພວກເຮົາກໍ່ໄດສ້ືບຕໍ່ບາດກ້າວໃນການລົງທົດ 

ສອບ.   
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ແບບຟອມສອບຖາມປະກອບດວ້ຍ: ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ທ່ີຖືກສຳພາດ, ຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນນະພາບເຮດັເປນັຄຳຖາມເປດີ ແລະ 

ຂໍ້ມູນແບບປິດກຽ່ວກບັລັກສະນະພາຍນອກຂອງແຜ່ນພບັ. 

 

ຈາກນັ້ນພວກເຮາົໄດ້ລງົຢຽ້ມຢາມບ້ານນາບົງ, ເມືອງປາກງືມ່, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພ່ືອລົງທົດສອບກັບນັກສົ່ງເສີມ 

ຂັ້ນແຂວງ/ເມືອງ/ບ້ານ, ອຳນາດການປກົຄອງບາ້ນ, ຊາວກະສກິອນ ແລະ ກຸ່ມຜະລດິ. ຂັ້ນຕອນການສຳພາດແມ່ນ 

ເລີ້ມຈາກການໃຫ້ຊາວບາ້ນອ່ານແຜ່ນພບັກອ່ນ, ຈາກນັ້ນສຳພາດເປັນບຸກຄົນໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ. 

ໂດຍລວມແລວ້ສາມາດສຳພາດໄດ ້16 ຄົນ, ເປນັຍິງ 7ຄນົ ແລະ ຕົວຢ່າງແມ່ນມອີາຍລຸະຫວ່າງ  31 ເຖີງ 50 ປ.ີ 

 

ຄາບແລງຂອງມືດ້ຽວກນັ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການວິເຄາະຂໍ້ມູນທ່ີໄດ້ຈາກການສຳພາດ. ການທົດສອບຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າຍັງມ ີ

ບາງຈຸດທ່ີເຮົາຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງເຊັນ່: ບາງຄຳສບັໃນແຜນ່ພັບຍັງເປນັພາສາອັງກດິ, ຊາວບ້ານບໍສ່າມາດເຂົາ້ໃຈໄດ້ເຮັດໃຫ້ 

ເຂົາເຈົ້າຮູສ້ກຶວ່າຕົນເອງບໍ່ເຂົ້າໃຈຈຸດສຳຄນັຂອງເນື້ອໃນ. ນອກຈາກນັນ້, ການນຳໃຊ້ຫົວຫນ່ວຍກໍ່ບໍ່ແທດເຫມາະເຊັ່ນ: 

ຊາວບ້ານໃຊຫົ້ວຫນ່ວຍເປນັໄລ ່ ບໍ່ແມ່ນເຮກັຕາ, ສັນຍາລັກຕ່າງໆຂອງຝຸ່ນເຄມີເປັນຕົ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕ່າມບັນຫາທ່ີໃຫຍ ່

ກ່ວາທ່ີຕອ້ງໄດ້ປບັປຽ່ນກໍ່ມີເຊັນ່ກນັ, ຕົວຢ່າງ: ຊາວບ້ານສົນໃຈຢາກຮູກ້ຽ່ວກບັການນຳໃຊຝຸ້່ນທຳມະຊາດເຂົ້າໃນການ 

ປັບປຸງດີນ ເພາະວ່າຝຸນ່ເຄມີແພງກ່ວາ ເຊິ່ງນິແ້ມ່ນຄຳຖາມທີຖ່ືກຕັ້ງຂື້ນໃຫ້ທີມງານພຈິາລະນາວ່າຄວນຈະອອກແບບ 

ເນື້ອໃນຂອງແຜນ່ພັບໃຫມ່ບໍ?່ 

 

ຂະບວນການຕ່າງໆທ່ີໄດ້ເຮັດຜ່ານມາແມ່ນທ້າທາຍຫລາຍ ແຕ່ກໍ່ເປນັຫນາ້ຊື່ນຊມົ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫລາຍ. ປະສບົ 

ການ ທ່ີໄດ້ຈາກການສຶກສາຄັງ້ນີ້ສຳຄນັທ່ີສຸດ ເຊິ່ງທຸກໆຄນົໃນທີມງານກໍ່ເຫັນດນີຳກນັ. ຜົນໄດ້ຮັບອີກຢ່າງຫນືງ່ກໍ່ຄື 

ນັກສົ່ງເສີມຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງເອງກໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຮດັການສຳພາດ ແລະ ໄດ້ລົງຕດິຕາມ. ນີ້ແມ່ນການອອກ 

ແບບຂະບວນການທີ່ຕືນ່ເຕັນ້ທ່ີເປັນບາດກ້າວຫນື່ງທ່ີໄດ້ຮັບການພັດທະນາ. 

 

ສະຫລຸບ ແລະ ແຜນການ 

ຜົນປະໂຫຍດໃນການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັກບັພະນັກງານຂອງ NICE ເຮັດໃຫສ້າມາດພັດທະນາຂະບວນການໃນການ 

ພັດທະນາຍດຸທະສາດການສືສ່ານແບບມີສວ່ນຮວ່ມໄດຢ້່າງມປີະສິດທິພາບ.  ໂດຍນຳໃຊຕ້ົວຢາ່ງໃນໂຄງການໄດ ້
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ເປີດມູມມອງກ່ຽວກັບຈດຸປະສົງ, ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ, ຄວາມເຫມາະສົມ ແລະ ປະສດິທິຜົນຂອງຜະລິດຕະພນັການສື່ສານ 

ຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ ້້ນ, ການທ່ີໄດ້ລົງເຮດັການທົດສອບໃນສະຫນາມຍງັຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນເປນັຮບູປະທຳ ແລະ ສາມາດ 

ນຳໄປປະຕິບດັຕວົຈີງໄດ.້ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການລົງສຶກສາຄັ້ງນີ້ບໍ່ແມ່ນເພືອ່ໃຫ້ເກັງ່ໃນການຈດັຕັ້ງປະຕີບດັຕາມ 

ຫລັກການແຕລ່ະບາດກ້າວ ແຕ່ເພ່ື ຶອເປນັການປຸກລະດົມໃຫ້ເກດີຄວາມຕືນ່ຕວົ ແລະ ເອົາໃຈໃສໃ່ນການປບັປຸງວຽກງານ 

ດັ່ງກາ່ວໃນຕໍ່ຫນາ້. ດັ່ງນັນ້ບາດກາ້ວຕໍ່ໄປໃນການສືບຕໍ່ແມ່ນ: 

 

ທຳອິດຕ້ອງໄດ້ທົດລອງນຳໃຊຕ້ົວແບບນີ້ກບັຜະລດິຕະພນັຕົວໃຫມ່ທ່ີເຮົາຈະຜະລດິ. ຖ້າເຮົາເຮັດຫລາຍຄັ້ງກໍຈ່ະເກີດ 

ຄວາມຊຳນານ ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ເວລາຫນອ້ຍລົງ. ການປະຕິບດັຕາມຕົວແບບຈະເຮດັໃຫ້ຜະລດິຕະພັນມີຄນຸນະພາບ, ໃຊ້ 

ເວລາໂດຍລວມຫນ້ອຍລງົ, ຫລຸດຜອ່ນຄວາມຜດິພາດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ. ຖ້າໃນຕໍຫ່ນ້າຫາກມີໂຄງລ່າງພຽງພໍແລວ້, ເຮົາ 

ສາມາດນຳເອົາຕົວແບບນີ້ທ່ີໄດຮັ້ບການດັດປັບມາຜັນຂະຫຍາຍເປນັຫລກັສູດການຝກຶອບົຮົມເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນລະບບົ

ການສົ ່່ງເສີມ. ເຊັ່ນດຽວກັນເຮາົສາມາດເຊື່ອມໂຍງກດິຈະກຳເຫລົ່ານີກ້ບັກດິຈະກຳຂອງ AIM. 

 

ຕົວແບບທ່ີໄດ້ພັດທະນາຂື້ນນີສ້າມາດນຳໃຊ້ໃນຂອບເຂດກ້ວາງຂວາງ ນັບຕັ້ງແຕ່ໃຊ້ເພ່ືອຜະລດິແຜນ່ພັບ ຈົນເຖີງ 

ຈັດງານລົນນະລງົໃນລະດບັຊາດ. ການນຳໃຊທ່ີ້ກ້ວາງຂື້ນແມນ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດການສືສ່ານໃຫ ້

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສມີ. ດັ່ງນັນ້ອາດຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການສັງລວມຂໍ້ມູນເພື່ອວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ ໃນຂັນ້ 

ສູນກາງ. ຂະບວນການອາດລິເລີ້ມຈາກການທວນຄນືຜະລດິຕະພັນທັງຫມົດທ່ີມີ ຈາກນັນ້ຈດັບລູີມມະສດິຂອງ 

ກິດຈະກຳ. ຈາກນັ້ນສ້າງເປນັແຜນ ແລ້ວນຳໄປປະຕິບດັ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ຫລັກການຂອງຂະບວນການ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງ 

 

1. ການກຳນດົ 
ຈຸດປະສງົຂອງບາດກາ້ວນີ້ແມ່ນເພື່ອກຳນດົຄວາມຕ້ອງການໃນການຜະລດິເຄືອ່ງມືຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຂັ້ນຕອນນີສ້າມາດ 
ເຊື່ອມໂຍງສູ່ການຈດັການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ. ຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ຢ່າງຫນ້ອຍທ່ີສດຸຕອ້ງກວມ 
ໄດ້ອົງປະກອບລຸມ່ນີ:້  
 

ເປົ້າຫມາຍເພື່ອ 
ການພດັທະນາ 

ຈຸດປະສງົຂອງ 
ຜະລດິຕະພັນ 

ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ ຮູບແບບ ເນື້ອຫາຫລກັ ຜົນຄາດໄດ້ຮັບ ຕົວວດັແທກ 

       

 
• ເປົ້າຫມາຍເພືອ່ການພັດທະນາ  ແມ່ນການກຳນດົເປົ້າຫມາຍລວມວ່າສີ່ງທ່ີຈະຜະລິດນັ້ນຈະໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດຫຍງັ 
ໃນວົງກ້ວາງ. 

• ຈຸດປະສົງຂອງຜະລິດຕະພັນ    ແມ່ນການກຳນດົຈດຸປະສົງລະອຽດເຊິງ່ມີລກັສະນະສາມາດວັດແທກໄດ,້ ມີຄວາມສັດ 
ເຈນແນນ່ອນ, ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ແລະ ມີໄລຍະເວລາກຳນັດໄວ້ຄັກແນ ່(SMART).  ຕົວຢ່າງ: “ສ້າງຄວາມຕືນ່ຕົວ 
ໃນການໃຫອ້າຫານສດັຢ່າງຖືກຕອ້ງໃຫ້ແກ ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍີງທ່ົວເມືອງເປົ້າຫມາຍທ່ີມີ ອາຍລຸະຫວ່າງ 16 
ເຖີງ 40 ປີ ໂດຍໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍປີຫນ້າ ”.   

• ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ  ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບ ເພດ, ໄວ, ທ່ີຕັ້ງ, ລະດບັການສກຶສາ, ພາສາປາກເວົ້າ, ອາຊບີ, 
ຂະຫນາດຂອງການຜະລດິ, ສະຖານະເສດຖະກດິ, ການເຂົ້າເຖີງແຫລ່ງທຶນ, ຂໍ້ຈຳກດັ ແລະ ຂໍ້ມູນອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວຂອ້ງ.  

• ຮູບແບບ   ແມ່ນປະເພດຂອງຜະລດິຕະພັນເຊັນ່: ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂຄສະນາສົ່ງເສີມ, ປຸກລະດົມໃຫ້ມີການປ່ຽນ 
ນະໂຍບາຍ, ຝຶກອົບຮົມ, ສ້າງເຄອືຂ່າຍ, ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊມຸຊົນ.  

• ເນື້ອຫາຫລັກ   ແມ່ນການສງັລວມເນື້ອໃນວ່າມີກະທູ້ຫຍັງແດ່ທ່ີຄວນເອາົໃຈໃສ.່ 

• ຜົນຄາດໄດ້ຮັບ   ແມ່ນຄວາມຫວງັທ່ີເຮົາຫຍັງບັນລຸໄດ ້

• ຕົວວດັແທກ   ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ເຮົາຕັ້ງຂື້ນເພືອ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກຜົນໄດ້ຮັບ. 

ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບບາດກາ້ວ 1: 
ບົດຄົ້ນຄວ້າ: Multimedia Planning ຫ້າ 15-18 

ບົດສຶກສາ: PRCA Ch 6 p87 & UNDP Governance Indicators ຫນ້າ 6-33 

Message design:  PCSD Ch 1 p25 & Ch 2 p35 

SMART Objectives and Audience Profiles: PCSD Ch 1.3 

M&E: DFID M&E pp6-33 
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2. ການວາງແຜນ 
ແຜນວຽກແມນ່ປະກອບດ້ວຍລາຍລະອຽດທີຈ່ຳເປັນເພືອ່ໃນການປະຕບິັດຕາມຈຸດປະສງົ. ແຜນວຽກຍັງອາດຊ່ວຍໃນ 
ການສົມທຽບກບັແຜນວຽກອືນ່ເພືອ່ຊ່ວຍໃນການຕດັສນີໃຈ. ຕົວຢ່າງ: ສົມທຽບແຜນງົບປະມານໃນການສາ້ງວດິີໂອ ກັບ 
ການຈັດຝກຶອບົຮົມ. 
 

ຈຸດປະສງົຂອງ 
ຜະລດິຕະພັນ 

ປະເພດສື ່ ກິດຈະກຳ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສີ່ງນຳເຂົ້າ/ງົບປະມານ ຕາຕະລາງເວລາ 

      

 

• ຈຸດປະສົງຂອງຜະລິດຕະພັນ  ຄືກັບໄດ້ອະທິບາຍມາກອ່ນຫນ້າແລ້ວ.  

• ປະເພດຂອງສື ່   ກວດເບີ່ງວ່າມສີື່ອນັໃດໃນປະຈບຸັນທ່ີມີແລວ້ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ.້ ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ສ້າງອັນໃຫມ່ໂດຍ 
ເລືອກໃຫ້ເຫມາະສົມກບັກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ວິທະຍ,ຸ ລົງສຶກສາ, ວິດີໂອ, ສີ່ງພີມ, ລະຄອນຊາວບ້ານ 
ແລະ ອືນ່ໆ. ຈາກນັນ້ກຳນດົຈຳນວນພອ້ມ (ແຜ່ນພັບຈກັອນັ). 

• ກິດຈະກຳ  ອະທິບາຍວາ່ຕອ້ງມກີິດຈະກຳຫຍງັແດ ່ ໃນການເຮດັຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລດິ, ກະຈາຍ ແລະ ຕດິຕາມຜະລິດ 
ຕະພັນໃດຫນື່ງ. 

• ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ   ໃຜຈະຮບັຜດິຊອບຫຍັງ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍປານໃດ. ຖ້າເປນັໄປໄດ້ໃຫຄ້ິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງເວລາ 
ພ້ອມ. 

• ສີ່ງນຳເຂົ້າ  ແມ່ນມູນຄ່າທັງຫມົດທ່ີ ໄດ້ນຳໃຊເ້ຂົ້າໃນທັງຫມົດຂະບວນການ (ວາງແຜນ, ຜະລິດ, ກະຈາຍ ແລະ 
ຕິດຕາມ) ໃຫ້ຄດິໄລ່ຫມດົບໍວ່່າຈະເຮັດເອງ ຫລື ຈ້າງທາງນອກເຮັດ. 

• ຕາຕະລາງເວລາ  ອະທິບາຍວາ່ກິດຈະກຳແຕລ່ະອັນຈະເຮດັເວລາໃດ. ຄວນຈັດການເວລາໃຫ້ເຫມາະສົມໂດຍອາດ 
ຈະເຮັດຫລາຍໆກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນເຊັ່ນ: 
ສາມາດເອົາຂໍ້ມູນລົງເວັບໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສົ່ງຜະລິດຕະພນັໄປເຮັດສຳເນົາເປັນຕົ້ນ.  

ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບບາດກາ້ວ 2: 
Selecting Media (Channels): PCSD Ch2. pp38-40 & Ch3 all 
Budgeting and production process: PCSD Ch3. p86 
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3. ການຜະລດິ 
ຈຸດປະສງົຂອງຂັນ້ຕອນນີ້ແມ່ນການລະບຸເຈາະຈົງເນື້ອໃນສຳລບັຜະລິດຕະພນັໃດຫນື່ງ. ນອກນັ້ນຄວນລະບຸຂັນ້ຕອນທັງ 
ຫມົດໃນການຜະລິດ.  ສີ່ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຜະລດິເນື້ອໃນແບບມສີວ່ນຮ່ວມແມນ່ການສງັລວມຂໍ້ມູນຈາກ 
ຫລາຍໆພາກສວ່ນ. ໂດຍຫລກັການແລ້ວການພັດທະນາເນືອ້ໃນຄວນເຮດັຮ່ວມກັບກຸ່ມຜູນ້ຳໃຊ ້ ແລະ ນກັວິຊາການ. 
ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍຂືນ້ໃນຂັນ້ຕອນການລົງທົດສອບ. 
 

ກະທູ້ ສື ່ ເນື້ອໃນ ສື ່ຶ ່ອື່ນໆທ່ີກ່ຽວຂອ້ງ ສະຫລຸບຂັ້ນຕອນ 

     

 
• ເນື້ອຫາຫລັກ  ໄດ້ກ່າວມາຂາ້ງເທີງແລ້ວ. 

• ປະເພດສື ່ ໄດ້ກາ່ວມາຂາ້ງເທີງແລ້ວ. 

• ເນື້ອໃນ   ອະທິບາຍທຸກອົງປະກອບເຊັນ່: ຕົວຫນັງສ,ື ເສັ້ນສະແດງ, ຮູບພາບ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນຂັນ້ຕອນນີ້ທ່ານເອງກໍ ່
ຄວນກຳນົດ Appeals (ຜົນປະໂຫຍດທີຈ່ະເຫັນໄດ້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງຈດິໃຈ) ຕົວຢາ່ງ: ການ 
ສ້າງເລົ້າເຂົ້າແມນ່ສາມາດເຮດັໄດ້ຂອງໃຜຂອງລາວ (ຮູບປະທຳ) ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກປອດໄພດ ີ (ທາງຈດິໃຈ). 
ນອກຈາກນັ້ນຍັງຄວນກຳນົດເອກະລັກ ຂອງເນຶ້ອໃນພ້ອມເຊັ່ນ: ເພ່ືອນອ້ມນາ້ວໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ສ້າງຄວາມສນົໃຈ, 
ສ້າງຄວາມເຊືອ່ຫມັ້ນ, ສ້າງຄວາມປາຖະຫນາ ແລະ ນຳສູ່ການນຳເອົາເນືອ້ໃນໄປເຮັດໄດ້ໃນຕົວຈງີ. 

• ສື່ອືນ່ໆທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ   ໃນກໍລະນີເຮັດການລນົນະລົງນັ້ນ, ແມ່ນຈຳເປນັຕອ້ງນຳໃຊ້ສື່ຫລາຍຊະນດິປະສົມປະສານກນັ 
ເຊັ່ນ: ຝຶກອົບຮົມ, ວິດໂີອ, ສີ່ງພີມ ແລະ ເວັບໃຊ.້ ຈາກນັ້ນໃຫ້ກຳນດົຈດຸດ,ີ ຈຸດອອ່ນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ໊ງຂອງສື່ຕາ່ງໆ.  

• ສະຫລບຸຂັນ້ຕອນ  ສະຫລບຸສັງລວມເພື່ອສົ່ງໃຫຜູ້ຜ້ະລດິຕົວຈງີ ບໍວ່່າຈະເປັນພະນກັງານເຮົາເອງ ຫລ ືສົ່ງອອກ 
ນອກໃຫຄ້ົນອື່ນເຮັດ. ຈາກນັ້ນໃຫຜູ້້ຜະລດິສ້າງຜະລິດຕະພນັສະບບັຮ່າງຂື້ນ, ຈາກນັ້ນເຮົາກວດສອບຈນົກວ່າຈະພໍໃຈ 
ແລ້ວຈື່ງນຳໄປທດົສອບ. 

 

ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບບາດກາ້ວ 3: 
Message design: PCSD Ch2 all 
Appeals: PCSD Ch 2 pp34-35 
Treatment: PCSD Ch 2 pp44-45 
Brief: PCSD Ch 2 p46 
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4. ທົດສອບ, ດັດປບັ ແລະ ປະຕິບດັ 
ຈຸດປະສງົຂອງການທົດສອບແມນ່ເພື່ອເຮດັຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງການຮັບຮູ້ເນື້ອໃນຂອງຜະລດິຕະພນັກອ່ນທ່ີຈະນຳໄປເຮັດ
ສຳເນົາ ເຊິ່ງສາມາດປະຢດັເງນິໄດ້ຫລາຍ. ການທົດສອບອັນທຳອິດແມນ່ຕອ້ງກວດສອບເບີ່ງດ້ານເຕກັນກິ ແລະ ກວດ 
ເບີ່ງເນອືໃນ. ຢ່າງທີສອງແມນ່ວດັແທກປະສິດທິຜນົ. ເພ່ືອຢາກໄດຄ້ຳຕຳນຕິິຊົມທ່ີດຸ່ນດ່ຽງ ຄວນລງົທົດສອບກັບກຸ່ມ 
ເປົ້າຫມາຍ ທ່ີຫລາກຫລາຍ. ໃນກໍລະນຖີ້າເປນັຜະລິກຕະພນັກາ້ນເຕກັນກິອາດຕອ້ງໄດ້ເຮດັການທົດສອບກັບກຸ່ມຜູ້ນຳ 
ໃຊ້ ແລະ ນກັວິຊາການເອງ. ການທົດສອບຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນໄດບ້ັນຫາຕ່າງໆທີ່ຄວນນຳໄປປບັປຸງ. ຖ້າຫາກວາ່ສຳພາດ 
20-30 ຕົວຢ່າງແລ້ວເຫັນວ່າ ຫລາຍກ່ວາ 51,5% ຕອບວ່າບໍດ່ ີຫມາຍວ່າຕອ້ງໄດ້ມີການດັດປັບຄືນ. ທັນທີທ່ີສຳເລັດ 
ຈາກການເຮັດການທົດສອຍ ຄວນກບັມາວິເຄາະຂໍ້ມູນທັນທີ ແລະ ອີງໃສຜ່ົນການວິເຄາະ: 1. ດດັປັບ ແລະ ຜະລດິ 
ແລ້ວກະຈາຍ, 2. ຖ້າຕ້ອງດດັປບັຫລາຍໃຫ້ກບັໄປທົດສອບອີກກ່ອນ ແລະ 3. ຖ້າປຽ່ນແລ້ວຍງັເຫັນວ່າບໍ່ມີປະໂຫຍດ 
ຄືເກົ່າກໍ່ໃຫກ້ັບໄປຂັນ້ຕອນທີ 2 ຄືນ ເພ່ືອພັດທະນາເນືອ້ໃນຄນືທັງຫມົດ ແລະເຮັດເປນັແຜນໃຫມ.່ ແບບຟອມປະກອບ 
ດ້ວຍຄຳຖາມຫລາຍໆປະເພດຂືນ້ກບັຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ: 
 

ຂໍ້ມູນພືນ້ຖານ 
ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ທ່ີໃຫ້ສຳພາດ  

ຄຳຖາມແບບປດິ  

ຄຳຖາມແບບເປດີ 

 
• ຂໍ້ມູນພ້ືນຖານ  ປະກອບດ້ວຍວນັທີ, ສະຖານທ່ີ ແລະ ອືນ່ໆ. 

• ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ທີ່ໃຫ້ສຳພາດ  ປະກອບດວ້ຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອາຍ,ຸ ເພດ, ຊົນເຜົ່າ, ການສຶກສາ, ການເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ 
ຜະລດິ, ແລະ ອື່ນໆ. 

• ຄຳຖາມແບບປດິ  ແມ່ນການຕັ້ງຄຳຖາມແບບຫລາກຫລາຍແຕ່ຄຳຕອບແມນ່ຕອບແບບສັນ້ໆ ຕົວຢ່າງ: ດ/ີບໍ່ດ.ີ 
ແຕ່ສ່ວນຫລາຍຄົນມກັຕອບວ່າພໍໃຊ້. ເຮົາສາມາດຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກບັ ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງຜະລດິຕະພັນ, 
ການນຳໃຊ້ພາສາ, ຄຸນນະພາບຂອງການຜະລດິ, ລັກສະນະການອະທິບາຍເນື້ອໃນ, ຄວາມສັດເຈນ, ຄວາມ 
ຫນ້າສນົໃຈ ແລະ ອື່ນໆ. 

• ຄຳຖາມແບບເປດີ  ແມ່ນການຕັງ້ຄຳຖາມເພື່ອທົດສອບປະສິເທິຜນົຂອງຜະລິດຕະພັນວ່າ ຜູ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃຈໄດ ້ແລະ 
ສາມາດອະທບິາຍເນືອ້ໃນຂອງມນັໄດ້ຫນ້ອຍຫລາຍປານໃດ. ຈຸດດ ີແລະ ຈຸດອອ່ນ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳຕາ່ງໆໃນການປບັ 
ປຸງ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທ່ີໄດ້ຈາກຄຳຖາມເລົ່ານີຈ້ະຊວ່ຍໃຫວ້ິເຄາະຂໍ້ມູນໄດງ້່າຍຂື້ນ.  

ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບບາດກາ້ວ 4: 
Pretesting: Evaluation of Communications Materials (all) 
Examples of pretest for radio and print: PCSD pp-55-57 & pp69-72 
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5. ການຕດິຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ດັດປັບ  
ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນໃຫ້ເຮັດໂດຍອງີໃສ່ຈດຸປະສົງ ແລະ ແຜນການທ່ີໄດ້ວາງໄວໃ້ນບາດກ້າວທີ 1 ແລະ ທີ 2. ຫລັກການ 
ລວມແມ່ນ ໃຫ້ເຮັດກບັກຸມ່ຜູທ່ີ້ສະເຫນຢີາກສາ້ງຜະລິດຕະພນັດັ່ງກາ່ວ ໂດຍຮ່ວມກັນກັບຕວົແທນຂອງຜູຜ້ະລິດສື.່ 
ຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສີ່ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕດິຕາມຜົນກະທົບຂອງຜະລິດຕະພນັໃດຫນື່ງ. ພາຍຫລັງ 
ສຳເລດັການຕິດຕາມແລວ້ໃຫ ້ປະເມີນຜນົ ແລະ ສ້າງຂໍ້ແນະນຳໃນການດັດປັບຜະລິດຕະພນັດັງ່ກ່າວ. 
 

ຈຸດປະສງົ/ກດິຈະກຳ ຕົວວດັແທກ ວິທີການຕດິຕາມ 
ແລະ 
ປະເມີນຜນົ 

ສະຖານທີ/່ໄລຍະເວລາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ງົບປະມານ 

      

 
• ຈຸດປະສົງ/ກິດຈະກຳ  ສາມາດນຳເອົາຈດຸປະສງົທ່ິໄດ້ກຳນົດໃນບາດກາ້ວທີ 1 
• ວິທີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ  ອະທິບາຍວິທີການເຊັ່ນ: ການສງັເກດ, ການນຳໃຊ້ຕວົຢ່າງ, ໃຊ້ແບບສອບຖາມ, 
ສົນທະນາເປນັກຸມ່ສະເພາະ ແລະ ອື່ນໆ.  

• ສະຖານທີ/່ໄລຍະເວລາ  ອະທິບາຍສະຖານທີ ່ແລະ ເວລາທ່ີຈະເຮັດການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ 

• ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ   ອະທິບາຍວ່າໃຜຈະຮັບຜດິຊອບໃນການລົງເຮດັ ແລະ ວິເຄາະຂໍມູ້ນ 

• ງົບປະມານ  ກຳນົດງບົປະມານທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆດວ້ຍ. 

 

ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບບາດກາ້ວ 5: 
 
Participatory Monitoring and Evaluation: CFSC’s Who Measures Change pp9-20 and six step 
process in CFSC’s Measuring Change p 5-12 
Monitoring and Evaluation: DFID’s M&E, pp 6-33 and PRCA all 
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ເອກະສານທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ:  

 
PRCA: Anyaegbunam, C., Mefalopulos, P., and Moetsabi, T., (2004)  Participatory Rural 

Communication Appraisal – A Handbook . Rome: Food and Agriculture Organization of the 

United Nations. 

 

Pretesting: Evaluation of Communications Materials: Bartlett, A. (N/D). Pretesting: The 

Formative Evaluation of Communications Materials. UNDP-DTCP.  

 

CFSC Measuring Change: Byrne, A., Gray-Felder, D., Hunt J., & Parks, W. (Eds.) (2005). 

Measuring Change: A Guide to Participatory Monitoring and Evaluation of Communication for 

Social Change. New Jersey: Communication for Social Change Consortium.  

 

Multimedia Design: FAO (2002). Methodological Guide for Designing and Implementing a 

Multimedia Communication Strategy. Rome: Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. 

 

 

PCSD: Mefalopulos, P., and Kamlongera, C. (2002)  Participatory Communication Strategy 

Design – A Handbook.  Rome: The SADC Centre of Communication for Development. FAO. 

 

Dfid M&E: Myers, M. (N/D). Monitoring and Evaluation for Development Information and  

Communications Development Programmes. Department of International Development (Dfid) 

 

CFSC Who Measures Change: Parks Will, Gray-Felder Denise, Hunt Jim and Byrne Ailish 

(2006) Who Measures Change? Monitoring and Evaluation of Communication for Social Change. 

An Introduction to Participatory Communication for Social Change.  Communication for Social 

Change Consortium. 
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DTCP.  

 

Burke, A. (1999). Communications & Development a practical guide. London: Social 

Development Division, Department for International Development (DFID). 

 

Byrne, A., Gray-Felder, D., Hunt J., & Parks, W. (Eds.) (2005). Measuring Change: A Guide to 

Participatory Monitoring and Evaluation of Communication for Social Change. New Jersey: 

Communication for Social Change Consortium.  

 

FAO (2002). Methodological Guide for Designing and Implementing a Multimedia Communication 

Strategy. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

 

Gumucio Dagron, A. (2001). Making waves: participatory communication for social change. New 

York: The Rockefeller Foundation. 

 

Mefalopulos, P., and Kamlongera, C. (2002)  Participatory Communication Strategy Design – A 

Handbook.  Rome: The SADC Centre of Communication for Development. FAO. 

 

Myers, M. (N/D). Monitoring and Evaluation for Development Information and  Communications 

Development Programmes. Department of International Development (Dfid) 

 

NAFES (2005). Consolidation Extension in the Lao PDR. Vientianne: National Agricultural 

Forestry Extension Service. 

 

Parks Will, Gray-Felder Denise, Hunt Jim and Byrne Ailish (2006) Who Measures Change? 

Monitoring and Evaluation of Communication for Social Change. An Introduction to Participatory 

Communication for Social Change.  Communication for Social Change Consortium. 

 

UNDP (2006). Communication for Empowerment: developing media strategies in support of 

vulnerable groups. Practical Guidance Note. Oslo: United Nations Development Programme, 

Bureau for Development Policy, Democratic Governance Group. 


