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®ö©−¿
Àº¡½¦¾−¦½®ñ®−™ ´óÀ−œºÃ−¡È¼¸¡ñ®¢½®¸−¡¾−¤È¾¨ÅÃ−¡¾−²ñ©ê½−¾¨÷©ê½¦¾©©É¾−¡¾−¦ˆ¦¾−Á®®´ó¦È¸−
»È¸´ À²ˆº−¿Ã§ÉÀ¢í¾Ã−¸¼¡¤¾−¢º¤¡º¤¦‰¤À¦ò´¡½¦ò¡¿ Áì½ ¯È¾Ä´É ¡Ò£õÃ−Â£¤¡¾−¦‰¤À¦ó´¡½¦ò¡¿ À¸í¾¦½À²¾½
Á´È−Ã§ÉÃ−¦ø−¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾−¡¾−¦‰¤À¦ó´−˜−Àº¤.

Àº¡½¦¾−¦½®ñ®−šÁ´È−¹´¾¡°ö−¢º¤−ñ¡¦ô¡¦¾¯½ìò−¨¾

Âê¥¾¡´½¹¾¸òê½¨¾Äì Malmo, ¯½Àê¡¦½¸ò©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´È−ªÉº¤¡¾−µ¾¡¯ñ®
¯÷¤¢½®¸−¡¾−Ã−¡¾−¡¿−ö©, °½ìò©. ¡½¥¾¨ Áì½ ªò©ª¾´¯½À´ó−°ö−®ñ−©¾°½ìò©ª½²ñ−¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾− Áì½
¡¾−¦ˆ¦¾−.

¢½®¸−¡¾−²ñ©ê½−¾©„¤¡È¾¸ªÉº¤µøÈ®ö−¹ìñ¡¡¾−»ø®Á®® LEA ©„¤ê…ì½®÷Ä¸ÉÃ−¯œ´¡¾−©ñ©¦ö´»ø®Á®®¡¾−¦‰¤
À¦ó´Ã− ¦.¯.¯ ì¾¸, 2005. ªÉº¤´ó£¸¾´¨õ©µ÷È−ê†©ñ©¯ñ®À¢í¾Ã−ê÷¡Å¡ò©¥½¡¿¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾− Áì½ ¡¾−¦ˆ¦¾−
Áì½ ®ÒÃ§ÉÀ¸ì¾¹ì¾¨. ¥÷©¦¿£ñ−ê†¦÷©Á´È−ªÉº¤¯øê¾¤Ã¹É¡º¤¦‰¤À¦ó´ ¡¯ Ã−¡¾−²ñ©ê½−¾¨÷©ê½¦¾©¡¾−¦ˆ
¦¾−Ã−º¾−¾£ö©.

©„¤−˜−¢É¾²½À¥í¾¥ˆ¤Ä©É«õ¡´º®¹´¾¨Ã¹ÉÀ»ñ©¸¼¡»È¸´¡ñ®²½−ñ¡¤¾−Ã−¦ø−¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾−¡¾−¦‰¤À¦ó´À¯ñ−À¸ì¾
2 º¾êò©À²ˆº²ñ©ê½−¾¢½®¸−¡¾−Ã−¡¾−¦É¾¤¨÷©ê½¦¾©¡¾−¦ˆ¦¾− Áì½ êö©¦º®´ñ−Ã−²¾¡¦½¹−¾´.

3

A NICE Communication Strategy

¦½²¾®¡¾− Áì½ £¸¾´À¯ñ−´¾
¥÷©¯½¦ö¤¢º¤Â£¤¡¾−¦‰¤À¦ó´¡½¦ò¡¿ Á´È−¡¾−¦½¹−ñ®¦½¹−÷−¡º¤¦‰¤À¦ó´¡½¦ò¡¿ Áì½ ¯È¾Ä´ÉÃ−¡¾−²ñ©
ê½−¾»ø®Á®®¡¾−¦‰¤À¦ó´ê†´óìñ¡¦½−½¨õ−¨ö¤, À¢í¾À«ó¤ê÷¡À²©Ä¸, ´ó¦È¸−»È¸´, ´ó¡¾−¡½¥¾¨º¿−¾© Áì½
¦¾´¾©−¿Ã§ÉÄ©ÉÁ°È¹ì¾¨1. À²ˆº®ñ−ì÷Ä©É¥÷©¯½¦ö¤©„¤¡È¾¸¡¾−−¿Ã§É»ø®Á®®¡¾−¦‰¤À¦ó´Ã− ¦.¯.¯ ì¾¸Á´È−
¸òêó¡¾−¹ìñ¡ À§…¤Á´È−¸óêò¡¾−¦‰¤À¦ó´ê†ºò¤Ã¦È£¸¾´ªÉº¤¡¾−¢º¤§¾¸¡½¦ò¡º−. ¸òêó¡¾−©„¤¡È¾¸Á´È−¸òêó¡¾−¦ˆ
¦¾−Á®®¦º¤ê¾¤ê†À§ˆº´Â¨¤ª˜¤ÁªÈ¢˜−¡÷È´®É¾−¹¾¹Éº¤¡¾−¦‰¤À¦ó´ ¡¯ À´õº¤ ¹¾ ²½Á−¡ ¡¯ Á¢¸¤
¥ö−À«ó¤¡º¤¦‰¤À¦ó´ ¡¯ Ã−¢˜−¦ø−¡¾¤ À§…¤¦¾´¾©À§ˆº´Â¨¤Ä©Éê‰¸¯½Àê©.

»ø®Á®®¡¾−¦‰¤À¦ó´©„¤¡È¾¸Á´È−«õ¡²ñ©ê½−¾¢œ−Â©¨ºó¤Ã¦È¯½¦ö®¡¾−Ã−¹ì¾¨Å¦ó®¯ó°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©ª˜¤¯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¨¸È¾¥½À−˜−Ã¦È¡¾−¦É¾¤

£¸¾´º¾©¦¾´¾© ¹ì¾¨¡È¸¾¡¾−Á−½−¿Àªñ¡Â−Âì¨šÃ¹´È ¹ìõ ¨ö¡¦ø¤¡¾−°½ìò© ¹ìõ ¦‰¤À¦ó´Á®®À¥¾½¥ö¤
Ã−¸ö¤Á£®Å.2 ¦†¤À¹ì‰¾−˜−Á´È−Á−¸ê¾¤Ã−¡¾−²ñ©ê½−¾¡ò©¥½¡¿¡¾−¦ˆ¦¾−.

ºó¤Ã¦È»ø®Á®® LEA, Â©¨¦½À²¾½Ã−ì½®ö®¡¾−¦öú¤À¦ó´¢˜−®É¾− (VES) Á´È−¯½¡º®©É¸¨À£ˆº¤¦¿ìñ®§È¸¨Ã−
¡¾−¡¿−ö©£¸¾´ªÉº¤¡¾− Áì½ ®ñ−¹¾¢º¤§¾¸®É¾− À§„−: ¡¾−¯½À´ó−£¸¾´ªÉº¤¡¾−©É¾−¡¾−±ô¡ºö®»ö´,
¡¾−¯½À´ó−®ñ−¹¾, ¡¾−¸òÀ£¾½¢º©¥¿¡ñ©Ã−¡¾−°½ìò©, À£ˆº¤´õ SIFT Ã−¡¾−ªò©ª¾´ Áì½ ¯½À´ó−°ö−¢½
®¸−¡¾−»¼−»øÉ.

©É¸¨À£ˆº¤´õ©„¤¡È¾¸−˜−, −ñ¡¦‰¤À¦ó´¦¾´¾©»øÉÄ©É£¸¾´ªÉº¤¡¾−Ã−ì½©ñ®®É¾− ¥¾¡−˜−£¸¾´ªÉº¤¡¾−¥½«õ¡ ¦½À¹−ó´¾¨ñ¤²¾¡¦È¸−¸ò§¾¡¾−Ã−¢˜−¦ø−¡¾¤ ¹ìõ ì½©ñ®Â£¤¡¾−. µÈ¾¤Ã©¡Òª¾´Ã−ì½©ñ®¦ø−¡¾¤ ¹ìõ ¢ñû−Á¢¸¤

1
2

Consolidating Extension in the Lao PDR p.48
Consolidating Extension in the Lao PDR p.75
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Àº¤¨ñ¤¥¿À¯ñ−ªÉº¤»øÉÄ©É£¸¾´ªÉº¤¡¾−ê†¥½¡½¥¾¨ìö¤¢˜−®É¾−. ªö¸µÈ¾¤: ¢Ó´ø−©É¾−−½Â¨®¾¨ ¹ìõ ®ñ−¹¾¦¿£ñ−
ºˆ−Å¦¿ìñ®§¾¸¡½¦ò¡º−.

Ã−Àº¡½¦¾−Â£¤¡¾−Ä©É»ñ®»øÉ¸È¾´ó£¸¾´¨¾¡ì¿®¾¡Ã−¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Á®®´ó¦È¸−»È¸´ÁêÉÅ.
©„¤−˜−¨÷©ê½¦¾©−š¥ˆ¤²½¨¾¨¾´²ñ©ê½−¾¢½®¸−¡¾−Á®®¤È¾¨©¾¨À²ˆº-ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານລະຫ່ວາງພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດີຂື້ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ວິຊາການ, ນັກສົ່ງເສິມ ແລະ ຊາວກະສິກອນ).

ການກວດຄືນອຸປະກອນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານທີ່ມີ
ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຜະລິດຂື້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາສ່ວນຫລາຍແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະຫນອງຂໍ້
ມູນກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫລື ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດການ ແລະ ການຕະຫລາດ. ໃນກອງປະຊຸມ
AIM ທີ່ຜ່ານມາເຮົາໄດ້ເຮັດການທວນຄືນອຸປະກອນການສືສ
່ ານທີ່ທາງກອງສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຖາບັນຄົນ
້ ຄວ້າ ກປ ໄດ້
ຜະລິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງກໍໄ
່ ດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນທີ່ພໃໍ ຈ ເພາະຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນເຂົ້າໃນການ
ປັບປຸງອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ. ອຸປະກອນປະກອບມີ:
• ປື້ມບົດຮຽນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງຊາວກະສິກອນໃນຊົນນະບົດພາກເຫນືອຂອງລາວ
• ວາລະສານ
• ແຜ່ນພັບ, posters etc.
• ຖົງປັນຍາກະສິກຳ
• ລາຍການໂທລະພາບ ແລະ ວິດໂ
ີ ອຕ່າງໆ
• ເຄື່ອງມື ICT ເຊັນ
່ : ເວທີສົນທະນາແບບອອນລາຍ LaoFAB/LaoLink
• ຖານຂໍມ
້ ູນກະສິກຳ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະມຸດ
• ຫລັກສູດການອົບຮົມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫ່ວາງຊາວກະສິກອນ
• ການປະຊຸມສຳມະນາຕ່າງໆ
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ຕົວຫລັກ ແລະ ການໄຫລວຽນຂອງການສື່ສານ
ຈຸດຫລັກໃນການໄຫລວຽນການສື່ສານ ແມ່ນການສື່ສານລະຫ່ວາງພາກສ່ວນສະຫນອງເຕັກນິກວິຊາການ ກັບລະບົບ
ການສົ່ງເສີມ

LEA.

ຫມາຍວ່າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທີ່ນັກສົ່ງເສີມໄດ້ວເີ ຄາະອອກຈາກຊາວ

ກະສິກອນນັ້ນໄດ້ຮັບການສະຫນອງຂໍມ
້ ູນ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນຸນໄດ້ຢາ່ ງທັນການ. ການພັດທະນາການສື່ສານ
ສາມາດເລີ້ມຕົ້ນຈາກທຸກໆລະດັບ3 . ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເລີ້ມຈາກລະດັບກຸ່ມບ້ານ ຫລື ກົງຈັກຂອງລັດສະເຫມີໄປ ແຕ່
ສາມາດເລີ້ມຈາກພາກສ່ວນຜູ້ໃຫ້ທືນ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ.

ຄະນະ AIM ທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທີງນັ້ນກໍມ
່ ີຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງການສື່ສານລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ, ນັກສົ່ງ
ເສີມ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ. ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວກະສິກອນກຳລັງຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດແບບກຸມ
້ ຢູກ
່ ຸ້ມກີນ ໄປເປັນການ
ຜະລິດເພື່ອສະຫນອງຕະຫລາດ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຳຕ້ອງເຂົ້າເຖີງຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານການຕະຫລາດ ແລະ ເຕັກນິກການ
ຜະລິດ. ຍີງ່ ໄປກ່ວານັນ
້ ລະບົບ LEA ແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ້ອງຖີ່ນມີການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ ສະນັນ
້ ຄວນມີການສະຫນອງ
ຂໍມ
້ ູນທີ່ດໃີ ຫ້ແກ່ທ້ອງຖີ່ນ. ອີງໃສ່ຕົວລະຄອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສື່ສານດັ່ງນັ້ນຈື່ງສາມາດສະຫລຸບຄວາມຕ້ອງການ
ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນດັ່ງລຸ່ມນີ:້
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສື່ສານ

ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊາວຊົນນະບົດ

ເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ນັກສົ່ງເສີມ ແລະ ຜູ້ສະຫນອງຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານ

ລະບົບໃນການສ້າງ, ຕິດຕາມ ການສື່ສານຕ່າງໆ

ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິຊາການເຕັກນິກ

ໂຄງສ້າງແຜນວຽກໃນການເຊື່ອມໂຍງການຄົ້ນຄວ້າກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າທັງສາມພາກສ່ວນມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແນວໃດ ຈື່ງຂໍຍົກຕົວຢ່າງຫນື່ງກ່ຽວກັບການສ້າງ
ໂຄງການສື່ສານໃນໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວຂໍເ້ ຕັກນິກແມ່ນກຳນົດຂືນ
້ ໃນລະດັບບ້ານ ໂດຍນັກສົ່ງເສີມ ຫລື ວິຊາການເຕັກນິກ ຫລື ຊາວບ້ານ
2. ຜະລິດເນື້ອໃນໂດຍ “ຊ່ຽວຊານ” ໃນລະດັບສູນກາງ
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3. ກະຈາຍຂໍ້ມນ
ູ ລົງສູຂ
່ ນ
ັ້ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ

ໃນຂະບວນການຂ້າງເທີງເຫັນວ່າມີຊ່ອງຫ່ວາງຈຳນວນຫນື່ງ. ການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການແມ່ນກຳນົດແບບທົ່ວໄປໂພດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າຫມາຍຂອງສີງ່ ທີ່ຈະຜະລິດຢ່າງລະອຽດ. ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຍາກໃນການ
ກຳນົດບູລມ
ີ ະສິດຄວາມຕ້ອງການ, ຍາກໃນການສ້າງຖານຂໍມ
້ ູນ ແລະ ຍາກໃນການສ້າງຕົວວັດແທກ. ນອກຈາກນັ້ນຂະ
ບວນການຜະລິດເອງຍັງປາສະຈາກກົນໄກໃນການຮັບຟັງຄຳຕຳນິຕຊ
ິ ົມຈາກຜູ້ນຳໃຊ້. ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ຍາກໃນການຕິດ
ຕາມຜົນສຳເລັດ, ຄຸນຄ່າຂອງມັນ ແລະ ບໍຮ
່ ູ້ຈະປັບປຸງຫຍັງຕື່ມອີກ. ດັ່ງນັນ
້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຈື່ງໄດ້ສາ້ ງຫລັກ
ການ (ຕົວແບບ) ແບບງ່າຍດາຍ ທີ່ເປັນແນວທາງໃນການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແທດເຫມາະກັບຊໍ້ມູນທີ່ມີ, ການ
ຕິດຕາມ ແລະ ອື່ນໆດັງ່ ລຸ່ມນີ:້
1. ກຳນົດ
2. ວາງແຜນ
3. ສ້າງ (ພັດທະນາ)
4. ທົດສອບ, ດັດປັບ ແລະ ນຳໄຊ້
5. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ດັດປັບ
ຂະບວນການທັງສອງແມ່ນອະທິບາຍໃນຮູບລຸ່ມນີ້
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ຫລັກການໃນການພັດທະນາເຄື່ອງມືການສື່ສານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ຫລັກການແມ່ນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຫ້ມີລັກສະນະແບບກວມລວມເຊິ່ງສາມາດນຳໄປດັດປັບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ

ແລະ

ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ. ຂໍສ
້ ຳຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄຂ
ື ະບວນການແມ່ນລິເລີມ
້ ແລະ ສີ້ນສຸດທີຜູ້ນຳໃຊ້ ເຊິ່ງຜູ້ນຳໃຊ້ເອງສາມາດໃຫ້
ຄຳຕຳນິຕຊ
ິ ົມໄດ້. ຫລັກການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຫຍໍເ້ ປັນບາດກ້າວດັ່ງລຸ່ມນິ້ ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະບາດ
ກ້າວແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຕິດຂັດ.

ບາດກ້າວ1. ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການໂດຍໃຫ້ມຂ
ີ ໍ້ມູນພຽງພໍໃນການຜະລິດ. ໂດຍຫລັກການແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເກັບກຳເອົາຂໍ້
ມູນທີ່ກຽວຂ້ອງໃນລະດັບທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ຢູ່ (ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ສູນກາງ, ອື່ນໆ) ແລະ ມີຂະບວນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ນຳໃຊ້
ແລະ ນັກວິຊາການຕ່າງໆ.

ບາດກ້າວ 2. ວາງແຜນ ທີ່ມີຂໍ້ມູນລະອຽດວ່າຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຕ່າງໆ. ການວາງ
ແຜນຍັງສາມາດນຳມາປຽບທຽບກັນເພື່ຶອການຕັດສີນໃຈທິ່ດີ.

ບາດກ້າວ 3. ພັດທະນາເນຶ້ອໃນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຜະລິດຮ່າງ
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ບາດກ້າວ 4. ທົດສອບ ຜະລິດຕະພັນກັບຜູ້ນຳໃຊ້ຕົວຈີງເພື່ອສັງເກດເບີ່ງວ່າມັນເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍບໍ່ ແລະ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຕ້ອງ
ດັດປັບກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປຂະຫຍາຍເປັນຈຳນວນຫລາຍ. ຈາກນັ້ນດັດປັບໃຫ້ເຫມາະສົມ ແລ້ວເອົາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ .

ບາດກ້າວ 5. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວວັດແທກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນບາດກ້າວທີ 1 ແລະ ບາດກ້າວທີ
2. ເຊັ່ນດຽວກັນຫລັກການແມ່ນໃຫ້ເຮັດກັບກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ຕົວຈີງ ໂດຍຮ່ວມມືກັບກຸ່ມຜູຜ
້ ະລິດຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ.

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ມັນສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງຖານຂໍມ
້ ູນ, ຕົວວັດແທກ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ໃນ
ກໍລະນີຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວນເຮັດແຜນ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຂັ້ນບ້ານ. ແຕ່ຄວາມຈີງແລ້ວມັນເປັນໄປໄດ້
ຍາກເພາະເຮົາຍັງບໍທ
່ ັນມີລະບົບທີ່ດີເທື່ອ. ຂໍຈ
້ ຳກັດແມ່ນປະກອບມີ:

• ພະນັກງານຍັງບໍເ່ ຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການສືສ
່ ານ/ຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານ;
• ຄວາມຮູ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງຈຳກັດ;
• ຂາດທັກສະໃນການເຮັດຕົວຈີງ;
• ຍັງມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຫນັບສະຫນຸນຈາກພາກລັດ; ແລະ
• ຂາດຊັບພະຍາກອນ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນງົບປະມານໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ເດີນທາງ.

ຕໍກ
່ ັບຂໍ້ຈຳກັດທີ່ກ່າວມານັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສົນທະນາເພີ້ມເຕີມອີກໃນຕໍ່ຫນ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍແນະນຳໃຫ້ພະຍາຍາມ
ທົດລອງແຂ້ໄຂບັນຫາໃນລະດັບສູນກາງກ່ອນ ແລ້ວຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ.
ຫລັງຈາກນັ້ນຈື່ງສ້າງລະບົບຕິດຕາມ

ແລະ

ປະເມີນຜົນຫລັກສູດເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄວາມສາມາດ

ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບ LEA.
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ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຫລັກການ (ຕົວແບບ) ທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂື້ນ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຕອນຕົນ
້ ວ່າ

ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນມີຈດ
ຸ ສູມໃນການສ້າງຂະບວນການໃນການສືບຕໍ່ພັດທະນາ

ຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ກອງສົງ່ ເສີມ.

ຈຸດດີຂອງການຄົນ
້ ຄວ້າຄັງ້ ນີ້ແມ່ນສາມາດພັດທະນາຂະບວນການໃນການພັດທະນາ

ຍຸດທະສາດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຮັດຕົວຈີງ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຈຸດອ່ອນບາງຢ່າງໂດຍສະເພາະບໍສ
່ າມາດ
ພັດທະນາຍຸດທະສາດໄດ້ເພາະວ່າມີຂອດຈຳກັດດ້ານເວລາ.

ຢ່າງໃດກໍຕ
່ າມຂ້າພະເຈົາ້ ຂໍລາຍງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ທີ່ໄດ້ເຮັດໃນຊ່ວງເຮັດການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງລຸ່ມນີ:້
ການຄົນ
້ ຄວ້າໄດ້ເຮັດທີ່ສນ
ູ ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານການສົງ່ ເສີມ

ໃນຊ່ວງ

ໄລຍະປະມານ 10 ວັນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຕິດແທດກັບ
ພະນັກງານຄົນລາວ 3 ທ່ານ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ 2
ທ່ານ.ກິດຈະກຳທຳອິດແມ່ນໄດ້ທວນຄືນບາງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້
ຜະລິດມາ,ຈາກນັ້ນໄດ້ຮ່າງອົງປະກອບຫລັກຂອງຕົວແບບໃນ
ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການສື່ສານ.

ອີງໃສ່ເວລາທີ່ຈຳກັດ

ດັ່ງນັນ
້ ທີມງານທັງຫມົດຈືງ່ ເຫັນພ້ອມນຳກັນໃນການເລືອກເອົາຜະ
ລິດຕະພັນອັນຫນື່ງມາສຶກສາທວນຄືນໂດຍທຽບໃສ່ຫລັກການທີ່
ໄດ້ຮຽນມາ.ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາແຜ່ນພັບ: ແຜ່ນແທກສີໃບເຂົາ້
ເພື່ຶອມາເປັນຕົວຢ່າງໃນການສຶກສາ. ແຜ່ນແທກສີໃບເຂົ້າມີຈຸດປະ
ສົງເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້

ໃຫ້ແກ່ຜອ
ູ້ ່ານໃນການກວດກາຄຸນນະພາບ

ຂອງດີນນາຕົນເອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີເຂົ້າໃນການປັບປຸງ
ດີນ.

ຈາກນັນ
້ ເຮົາໄດ້ເອົາຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ

(ສຳເລັດແລ້ວ

ແລະ ນຳໃຊ້ແລ້ວ) ມາແຍງໃສ່ກບ
ັ ຫລັກການ ໂດຍເລີ້ມຈາກບາດ
ກ້າວ ທີ 1 ແລະ ທີ 2. ພາຍຫລັງກຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ຕົວວັດ
ແທກແລ້ວ

ພວກເຮົາໄດ້ຄນ
ົ້ ຄິດເຫັນວ່າຄວນກຳນົດເປົ້າຫມາຍ

ລວມພ້ອມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຖີງແມ່ນວ່າເຮົາຍັງບໍ່ທັນເຂົາ້ ໃຈ ແລະ
ເຫັນດີນຳກັນແຈ້ງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ບາດກ້າວໃນການລົງທົດ
ສອບ.
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ແບບຟອມສອບຖາມປະກອບດ້ວຍ: ຂໍ້ມນ
ູ ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກສຳພາດ, ຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນນະພາບເຮັດເປັນຄຳຖາມເປີດ ແລະ
ຂໍ້ມູນແບບປິດກ່ຽວກັບລັກສະນະພາຍນອກຂອງແຜ່ນພັບ.

ຈາກນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ລງົ ຢ້ຽມຢາມບ້ານນາບົງ, ເມືອງປາກງືມ
່ , ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອລົງທົດສອບກັບນັກສົ່ງເສີມ
ຂັ້ນແຂວງ/ເມືອງ/ບ້ານ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດ. ຂັ້ນຕອນການສຳພາດແມ່ນ
ເລີ້ມຈາກການໃຫ້ຊາວບ້ານອ່ານແຜ່ນພັບກ່ອນ, ຈາກນັ້ນສຳພາດເປັນບຸກຄົນໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ.
ໂດຍລວມແລ້ວສາມາດສຳພາດໄດ້ 16 ຄົນ, ເປັນຍິງ 7ຄົນ ແລະ ຕົວຢ່າງແມ່ນມີອາຍຸລະຫວ່າງ 31 ເຖີງ 50 ປີ.

ຄາບແລງຂອງມືດ
້ ຽວກັນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສຳພາດ. ການທົດສອບຊີໃ້ ຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີ
ບາງຈຸດທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ປຸງເຊັນ
່ : ບາງຄຳສັບໃນແຜ່ນພັບຍັງເປັນພາສາອັງກິດ, ຊາວບ້ານບໍສ
່ າມາດເຂົາ້ ໃຈໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າຮູສ
້ ກ
ຶ ວ່າຕົນເອງບໍ່ເຂົ້າໃຈຈຸດສຳຄັນຂອງເນື້ອໃນ. ນອກຈາກນັນ
້ , ການນຳໃຊ້ຫົວຫນ່ວຍກໍ່ບໍ່ແທດເຫມາະເຊັ່ນ:
ຊາວບ້ານໃຊ້ຫົວຫນ່ວຍເປັນໄລ່ ບໍ່ແມ່ນເຮັກຕາ, ສັນຍາລັກຕ່າງໆຂອງຝຸ່ນເຄມີເປັນຕົ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕ
່ າມບັນຫາທີ່ໃຫຍ່
ກ່ວາທີ່ຕອ
້ ງໄດ້ປບ
ັ ປ່ຽນກໍ່ມີເຊັນ
່ ກັນ, ຕົວຢ່າງ: ຊາວບ້ານສົນໃຈຢາກຮູກ
້ ຽ່ ວກັບການນຳໃຊ້ຝຸ່ນທຳມະຊາດເຂົ້າໃນການ
ປັບປຸງດີນ ເພາະວ່າຝຸນ
່ ເຄມີແພງກ່ວາ ເຊິ່ງນິແ
້ ມ່ນຄຳຖາມທີຖ
່ ືກຕັ້ງຂື້ນໃຫ້ທມ
ີ ງານພິຈາລະນາວ່າຄວນຈະອອກແບບ
ເນື້ອໃນຂອງແຜ່ນພັບໃຫມ່ບ?
ໍ່

ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາແມ່ນທ້າທາຍຫລາຍ ແຕ່ກໍ່ເປັນຫນ້າຊື່ນຊົມ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫລາຍ. ປະສົບ
ການ

ທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາຄັງ້ ນີ້ສຳຄັນທີ່ສຸດ

ເຊິ່ງທຸກໆຄົນໃນທີມງານກໍ່ເຫັນດີນຳກັນ.

ຜົນໄດ້ຮັບອີກຢ່າງຫນືງ່ ກໍ່ຄື

ນັກສົ່ງເສີມຂັນ
້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງເອງກໍ່ມໂ
ີ ອກາດໄດ້ເຮັດການສຳພາດ ແລະ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ. ນີ້ແມ່ນການອອກ
ແບບຂະບວນການທີ່ຕນ
ື່ ເຕັນ
້ ທີ່ເປັນບາດກ້າວຫນື່ງທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາ.

ສະຫລຸບ ແລະ ແຜນການ
ຜົນປະໂຫຍດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບພະນັກງານຂອງ NICE ເຮັດໃຫ້ສາມາດພັດທະນາຂະບວນການໃນການ
ພັດທະນາຍຸດທະສາດການສືສ
່ ານແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ໂດຍນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງໃນໂຄງການໄດ້
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ເປີດມູມມອງກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ, ຄວາມເຫມາະສົມ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຜະລິດຕະພັນການສື່ສານ
ຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທີ່ໄດ້ລົງເຮັດການທົດສອບໃນສະຫນາມຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ສາມາດ
ນຳໄປປະຕິບດ
ັ ຕົວຈີງໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການລົງສຶກສາຄັ້ງນີ້ບໍ່ແມ່ນເພືອ
່ ໃຫ້ເກັງ່ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕີບດ
ັ ຕາມ

ຫລັກການແຕ່ລະບາດກ້າວ ແຕ່ເພື່ຶອເປັນການປຸກລະດົມໃຫ້ເກີດຄວາມຕືນ
່ ຕົວ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວໃນຕໍ່ຫນ້າ. ດັ່ງນັນ
້ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນການສືບຕໍ່ແມ່ນ:

ທຳອິດຕ້ອງໄດ້ທດ
ົ ລອງນຳໃຊ້ຕົວແບບນີ້ກບ
ັ ຜະລິດຕະພັນຕົວໃຫມ່ທີ່ເຮົາຈະຜະລິດ.

ຖ້າເຮົາເຮັດຫລາຍຄັ້ງກໍຈ
່ ະເກີດ

ຄວາມຊຳນານ ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍລົງ. ການປະຕິບດ
ັ ຕາມຕົວແບບຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຄນ
ຸ ນະພາບ, ໃຊ້
ເວລາໂດຍລວມຫນ້ອຍລົງ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ. ຖ້າໃນຕໍຫ
່ ນ້າຫາກມີໂຄງລ່າງພຽງພໍແລ້ວ, ເຮົາ
ສາມາດນຳເອົາຕົວແບບນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບການດັດປັບມາຜັນຂະຫຍາຍເປັນຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົາ້ ໃນລະບົບ
ການສົ່ງເສີມ. ເຊັ່ນດຽວກັນເຮົາສາມາດເຊື່ອມໂຍງກິດຈະກຳເຫລົ່ານີກ
້ ບ
ັ ກິດຈະກຳຂອງ AIM.

ຕົວແບບທີ່ໄດ້ພດ
ັ ທະນາຂື້ນນີສ
້ າມາດນຳໃຊ້ໃນຂອບເຂດກ້ວາງຂວາງ
ຈັດງານລົນນະລົງໃນລະດັບຊາດ.
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມ.
ສູນກາງ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ໃຊ້ເພື່ອຜະລິດແຜ່ນພັບ

ຈົນເຖີງ

ການນຳໃຊ້ທີ່ກ້ວາງຂື້ນແມ່ນໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດການສືສ
່ ານໃຫ້
ດັ່ງນັນ
້ ອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານສັງລວມຂໍ້ມນ
ູ ເພື່ອວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ

ຂະບວນການອາດລິເລີ້ມຈາກການທວນຄືນຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດທີ່ມີ

ໃນຂັນ
້

ຈາກນັນ
້ ຈັດບູລີມມະສິດຂອງ

ກິດຈະກຳ. ຈາກນັ້ນສ້າງເປັນແຜນ ແລ້ວນຳໄປປະຕິບດ
ັ .
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ຫລັກການຂອງຂະບວນການ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງ

1. ການກຳນົດ

ຈຸດປະສົງຂອງບາດກ້າວນີ້ແມ່ນເພື່ອກຳນົດຄວາມຕ້ອງການໃນການຜະລິດເຄືອ
່ ງມືຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຂັ້ນຕອນນີສ
້ າມາດ

ເຊື່ອມໂຍງສູ່ການຈັດການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ. ຢ່າງໃດກໍຕ
່ າມ, ຢ່າງຫນ້ອຍທີ່ສດ
ຸ ຕ້ອງກວມ

ໄດ້ອົງປະກອບລຸມ
່ ນີ:້
ເປົ້າຫມາຍເພື່ອ

ຈຸດປະສົງຂອງ

ການພັດທະນາ

ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ

ຜະລິດຕະພັນ

ຮູບແບບ

ເນື້ອຫາຫລັກ

ຜົນຄາດໄດ້ຮບ
ັ

ຕົວວັດແທກ

• ເປົ້າຫມາຍເພືອ
່ ການພັດທະນາ ແມ່ນການກຳນົດເປົ້າຫມາຍລວມວ່າສີ່ງທີຈ
່ ະຜະລິດນັ້ນຈະໃຫ້ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຫຍັງ
ໃນວົງກ້ວາງ.

• ຈຸດປະສົງຂອງຜະລິດຕະພັນ

ແມ່ນການກຳນົດຈຸດປະສົງລະອຽດເຊິງ່ ມີລກ
ັ ສະນະສາມາດວັດແທກໄດ້, ມີຄວາມສັດ

ເຈນແນ່ນອນ, ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້ ແລະ ມີໄລຍະເວລາກຳນັດໄວ້ຄັກແນ່ (SMART). ຕົວຢ່າງ: “ສ້າງຄວາມຕືນ
່ ຕົວ

ໃນການໃຫ້ອາຫານສັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍີງທົ່ວເມືອງເປົ້າຫມາຍທີ່ມີ ອາຍຸລະຫ່ວາງ 16

ເຖີງ 40 ປີ ໂດຍໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍປີຫນ້າ ”.
• ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ

ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບ ເພດ, ໄວ, ທີ່ຕັ້ງ, ລະດັບການສຶກສາ, ພາສາປາກເວົ້າ, ອາຊີບ,

ຂະຫນາດຂອງການຜະລິດ, ສະຖານະເສດຖະກິດ, ການເຂົ້າເຖີງແຫລ່ງທຶນ, ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ຂໍ້ມູນອືນ
່ ໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

• ຮູບແບບ

ແມ່ນປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນເຊັນ
່ : ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂຄສະນາສົ່ງເສີມ, ປຸກລະດົມໃຫ້ມກ
ີ ານປ່ຽນ

ນະໂຍບາຍ, ຝຶກອົບຮົມ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊຸມຊົນ.

• ເນື້ອຫາຫລັກ ແມ່ນການສັງລວມເນື້ອໃນວ່າມີກະທູ້ຫຍັງແດ່ທຄ
ີ່ ວນເອົາໃຈໃສ່.
• ຜົນຄາດໄດ້ຮັບ ແມ່ນຄວາມຫວັງທີ່ເຮົາຫຍັງບັນລຸໄດ້
• ຕົວວັດແທກ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ເຮົາຕັ້ງຂື້ນເພືອ
່ ໃຊ້ໃນການວັດແທກຜົນໄດ້ຮບ
ັ .
ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບບາດກ້າວ 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

ແຜນວຽກແມ່ນປະກອບດ້ວຍລາຍລະອຽດທີຈ
່ ຳເປັນເພືອ
່ ໃນການປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງ. ແຜນວຽກຍັງອາດຊ່ວຍໃນ
ການສົມທຽບກັບແຜນວຽກອືນ
່ ເພືອ
່ ຊ່ວຍໃນການຕັດສີນໃຈ. ຕົວຢ່າງ: ສົມທຽບແຜນງົບປະມານໃນການສ້າງວິດີໂອ ກັບ

ການຈັດຝຶກອົບຮົມ.
ຈຸດປະສົງຂອງ

ປະເພດສື່

ຜະລິດຕະພັນ

ກິດຈະກຳ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ສີ່ງນຳເຂົ້າ/ງົບປະມານ

ຕາຕະລາງເວລາ

• ຈຸດປະສົງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຄືກັບໄດ້ອະທິບາຍມາກ່ອນຫນ້າແລ້ວ.
• ປະເພດຂອງສື່

ກວດເບີ່ງວ່າມີສື່ອນ
ັ ໃດໃນປະຈຸບັນທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ສ້າງອັນໃຫມ່ໂດຍ

ເລືອກໃຫ້ເຫມາະສົມກັບກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ລົງສຶກສາ, ວິດີໂອ, ສີ່ງພີມ, ລະຄອນຊາວບ້ານ

ແລະ ອືນ
່ ໆ. ຈາກນັນ
້ ກຳນົດຈຳນວນພ້ອມ (ແຜ່ນພັບຈັກອັນ).
• ກິດຈະກຳ

ອະທິບາຍວ່າຕ້ອງມີກິດຈະກຳຫຍັງແດ່ ໃນການເຮັດຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດ, ກະຈາຍ ແລະ ຕິດຕາມຜະລິດ

ຕະພັນໃດຫນື່ງ.

• ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ພ້ອມ.

• ສີ່ງນຳເຂົ້າ

ໃຜຈະຮັບຜິດຊອບຫຍັງ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍປານໃດ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງເວລາ

ແມ່ນມູນຄ່າທັງຫມົດທີ່ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທັງຫມົດຂະບວນການ (ວາງແຜນ, ຜະລິດ, ກະຈາຍ ແລະ

ຕິດຕາມ) ໃຫ້ຄດ
ິ ໄລ່ຫມົດບໍວ
່ ່າຈະເຮັດເອງ ຫລື ຈ້າງທາງນອກເຮັດ.

• ຕາຕະລາງເວລາ

ອະທິບາຍວ່າກິດຈະກຳແຕ່ລະອັນຈະເຮັດເວລາໃດ. ຄວນຈັດການເວລາໃຫ້ເຫມາະສົມໂດຍອາດ

ຈະເຮັດຫລາຍໆກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນເຊັ່ນ:

ສາມາດເອົາຂໍ້ມນ
ູ ລົງເວັບໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄປເຮັດສຳເນົາເປັນຕົ້ນ.
ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບບາດກ້າວ 2:
Selecting Media (Channels): PCSD Ch2. pp38-40 & Ch3 all
Budgeting and production process: PCSD Ch3. p86
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3. ການຜະລິດ

ຈຸດປະສົງຂອງຂັນ
້ ຕອນນີ້ແມ່ນການລະບຸເຈາະຈົງເນື້ອໃນສຳລັບຜະລິດຕະພັນໃດຫນື່ງ. ນອກນັ້ນຄວນລະບຸຂນ
ັ້ ຕອນທັງ
ຫມົດໃນການຜະລິດ.

ສີ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຜະລິດເນື້ອໃນແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມແມ່ນການສັງລວມຂໍ້ມນ
ູ ຈາກ

ຫລາຍໆພາກສ່ວນ. ໂດຍຫລັກການແລ້ວການພັດທະນາເນືອ
້ ໃນຄວນເຮັດຮ່ວມກັບກຸ່ມຜູນ
້ ຳໃຊ້ ແລະ ນັກວິຊາການ.

ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍຂືນ
້ ໃນຂັນ
້ ຕອນການລົງທົດສອບ.
ກະທູ້

ສື່

ເນື້ອໃນ

ສືຶ່ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສະຫລຸບຂັ້ນຕອນ

• ເນື້ອຫາຫລັກ ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງແລ້ວ.
• ປະເພດສື່ ໄດ້ກາ່ ວມາຂ້າງເທີງແລ້ວ.
• ເນື້ອໃນ

ອະທິບາຍທຸກອົງປະກອບເຊັນ
່ : ຕົວຫນັງສື, ເສັ້ນສະແດງ, ຮູບພາບ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນຂັນ
້ ຕອນນີ້ທ່ານເອງກໍ່

່ ະເຫັນໄດ້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງຈິດໃຈ) ຕົວຢ່າງ: ການ
ຄວນກຳນົດ Appeals (ຜົນປະໂຫຍດທີຈ

ສ້າງເລົ້າເຂົ້າແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຂອງໃຜຂອງລາວ

(ຮູບປະທຳ)

ແລະ

ເຮັດໃຫ້ຮສ
ູ້ ຶກປອດໄພດີ

(ທາງຈິດໃຈ).

ນອກຈາກນັ້ນຍັງຄວນກຳນົດເອກະລັກ ຂອງເນຶ້ອໃນພ້ອມເຊັ່ນ: ເພື່ອນ້ອມນ້າວໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ສ້າງຄວາມສົນໃຈ,
ສ້າງຄວາມເຊືອ
່ ຫມັ້ນ, ສ້າງຄວາມປາຖະຫນາ ແລະ ນຳສູ່ການນຳເອົາເນືອ
້ ໃນໄປເຮັດໄດ້ໃນຕົວຈີງ.

• ສື່ອນ
ື່ ໆທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ

ໃນກໍລະນີເຮັດການລົນນະລົງນັ້ນ, ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ສື່ຫລາຍຊະນິດປະສົມປະສານກັນ

ເຊັ່ນ: ຝຶກອົບຮົມ, ວິດໂ
ີ ອ, ສີ່ງພີມ ແລະ ເວັບໃຊ້. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກຳນົດຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ໊ງຂອງສື່ຕາ່ ງໆ.

• ສະຫລຸບຂັນ
້ ຕອນ ສະຫລຸບສັງລວມເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຜຜ
ູ້ ະລິດຕົວຈີງ ບໍວ
່ ່າຈະເປັນພະນັກງານເຮົາເອງ ຫລື ສົ່ງອອກ

ນອກໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສ້າງຜະລິດຕະພັນສະບັບຮ່າງຂື້ນ, ຈາກນັ້ນເຮົາກວດສອບຈົນກ່ວາຈະພໍໃຈ
ແລ້ວຈື່ງນຳໄປທົດສອບ.

ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບບາດກ້າວ 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, ດັດປັບ ແລະ ປະຕິບດ
ັ

ຈຸດປະສົງຂອງການທົດສອບແມ່ນເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງການຮັບຮູ້ເນື້ອໃນຂອງຜະລິດຕະພັນກ່ອນທີຈ
່ ະນຳໄປເຮັດ
ສຳເນົາ ເຊິ່ງສາມາດປະຢັດເງິນໄດ້ຫລາຍ. ການທົດສອບອັນທຳອິດແມ່ນຕ້ອງກວດສອບເບີ່ງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ກວດ

ເບີ່ງເນືອໃນ. ຢ່າງທີສອງແມ່ນວັດແທກປະສິດທິຜນ
ົ . ເພື່ອຢາກໄດ້ຄຳຕຳນິຕິຊົມທີດ
່ ຸ່ນດ່ຽງ ຄວນລົງທົດສອບກັບກຸ່ມ

ເປົ້າຫມາຍ ທີ່ຫລາກຫລາຍ. ໃນກໍລະນີຖ້າເປັນຜະລິກຕະພັນກ້ານເຕັກນິກອາດຕ້ອງໄດ້ເຮັດການທົດສອບກັບກຸ່ມຜູ້ນຳ
ໃຊ້ ແລະ ນັກວິຊາການເອງ. ການທົດສອບຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນໄດ້ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຄວນນຳໄປປັບປຸງ. ຖ້າຫາກວ່າສຳພາດ

20-30 ຕົວຢ່າງແລ້ວເຫັນວ່າ ຫລາຍກ່ວາ 51,5% ຕອບວ່າບໍດ
່ ີ ຫມາຍວ່າຕ້ອງໄດ້ມີການດັດປັບຄືນ. ທັນທີທີ່ສຳເລັດ

ຈາກການເຮັດການທົດສອຍ ຄວນກັບມາວິເຄາະຂໍ້ມູນທັນທີ ແລະ ອີງໃສ່ຜົນການວິເຄາະ: 1. ດັດປັບ ແລະ ຜະລິດ

ແລ້ວກະຈາຍ, 2. ຖ້າຕ້ອງດັດປັບຫລາຍໃຫ້ກບ
ັ ໄປທົດສອບອີກກ່ອນ ແລະ 3. ຖ້າປ່ຽນແລ້ວຍັງເຫັນວ່າບໍ່ມປ
ີ ະໂຫຍດ

ຄືເກົ່າກໍ່ໃຫ້ກັບໄປຂັນ
້ ຕອນທີ 2 ຄືນ ເພື່ອພັດທະນາເນືອ
້ ໃນຄືນທັງຫມົດ ແລະເຮັດເປັນແຜນໃຫມ່. ແບບຟອມປະກອບ

ດ້ວຍຄຳຖາມຫລາຍໆປະເພດຂືນ
້ ກັບຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ:
ຂໍ້ມູນພືນ
້ ຖານ
ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ທີ່ໃຫ້ສຳພາດ
ຄຳຖາມແບບປິດ
ຄຳຖາມແບບເປີດ

່ ໆ.
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ປະກອບດ້ວຍວັນທີ, ສະຖານທີ່ ແລະ ອືນ
• ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ທີ່ໃຫ້ສຳພາດ

ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອາຍຸ, ເພດ, ຊົນເຜົ່າ, ການສຶກສາ, ການເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ

ຜະລິດ, ແລະ ອື່ນໆ.

• ຄຳຖາມແບບປິດ

ແມ່ນການຕັ້ງຄຳຖາມແບບຫລາກຫລາຍແຕ່ຄຳຕອບແມ່ນຕອບແບບສັນ
້ ໆ ຕົວຢ່າງ: ດີ/ບໍ່ດ.ີ

ແຕ່ສ່ວນຫລາຍຄົນມັກຕອບວ່າພໍໃຊ້.

ການນຳໃຊ້ພາສາ,

ເຮົາສາມາດຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບ

ຄຸນນະພາບຂອງການຜະລິດ,

ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ,

ລັກສະນະການອະທິບາຍເນື້ອໃນ,

ຄວາມສັດເຈນ,

ຄວາມ

ຫນ້າສົນໃຈ ແລະ ອື່ນໆ.
• ຄຳຖາມແບບເປີດ ແມ່ນການຕັງ້ ຄຳຖາມເພື່ອທົດສອບປະສິເທິຜນ
ົ ຂອງຜະລິດຕະພັນວ່າ ຜູ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະ

ສາມາດອະທິບາຍເນືອ
້ ໃນຂອງມັນໄດ້ຫນ້ອຍຫລາຍປານໃດ. ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳຕ່າງໆໃນການປັບ

ປຸງ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກຄຳຖາມເລົ່ານີຈ
້ ະຊ່ວຍໃຫ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.
ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບບາດກ້າວ 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. ການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ດັດປັບ

ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນໃຫ້ເຮັດໂດຍອີງໃສ່ຈດ
ຸ ປະສົງ ແລະ ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນບາດກ້າວທີ 1 ແລະ ທີ 2. ຫລັກການ
ລວມແມ່ນ

ໃຫ້ເຮັດກັບກຸມ
່ ຜູທ
້ ີ່ສະເຫນີຢາກສ້າງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ

ໂດຍຮ່ວມກັນກັບຕົວແທນຂອງຜູຜ
້ ະລິດສື.່

ຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສີ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງຜະລິດຕະພັນໃດຫນື່ງ.

ສຳເລັດການຕິດຕາມແລ້ວໃຫ້ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສ້າງຂໍ້ແນະນຳໃນການດັດປັບຜະລິດຕະພັນດັງ່ ກ່າວ.
ຈຸດປະສົງ/ກິດຈະກຳ

ຕົວວັດແທກ

ວິທີການຕິດຕາມ
ແລະ

ສະຖານທີ/່ ໄລຍະເວລາ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ພາຍຫລັງ

ງົບປະມານ

ປະເມີນຜົນ

• ຈຸດປະສົງ/ກິດຈະກຳ ສາມາດນຳເອົາຈຸດປະສົງທິ່ໄດ້ກຳນົດໃນບາດກ້າວທີ 1
• ວິທີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ອະທິບາຍວິທີການເຊັ່ນ: ການສັງເກດ, ການນຳໃຊ້ຕວ
ົ ຢ່າງ, ໃຊ້ແບບສອບຖາມ,
ສົນທະນາເປັນກຸມ
່ ສະເພາະ ແລະ ອື່ນໆ.

• ສະຖານທີ/່ ໄລຍະເວລາ ອະທິບາຍສະຖານທີ່ ແລະ ເວລາທີ່ຈະເຮັດການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
• ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ອະທິບາຍວ່າໃຜຈະຮັບຜິດຊອບໃນການລົງເຮັດ ແລະ ວິເຄາະຂໍມ
້ ູນ
• ງົບປະມານ ກຳນົດງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆດ້ວຍ.

ເອກະສານອ້າງອີງສຳລັບບາດກ້າວ 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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ເອກະສານທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ:

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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