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ເຄື່ອງມືນີ້ມີຈຸດປະສົງຫຍັງ?
ຈຸດປະສົງຂອງເຄ່ືອງມືນ້ີ ເພ່ືອໃຫ�ຂ�ແ້ນະນ�າໃນທາງປະຕິບັດ ສ�າລັບການໂຄສະນາສ່ືສານເພ່ືອເພ້ີມຄວາມຮັບຮູ� ແລະ 
ກິດຈະກ�າໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ໃຫ�ຄວາມຮູ�ກ�ຽວຂ�ອງ ໂດຍການນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງມືສ່ືສານເພ່ືອການພັດທະນາ (C4D). ໂດຍທ່ີເຄ່ືອງມ້ືນ້ີ 
ຈະກ�ານົດແນວທາງສະເພາະດ�ານສ�າລັບ ການສ�າຫລວດ, ອອກແບບ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກ�າໂຄສະນາສ່ືສານເພ່ືອປ�ອງກັນ 
ການຄ�າມະນຸດ ແລະ ການຂູດຮີດ, ບັນດາຮູບແບບການປະຕິບັດທ່ີດີ ທ່ີສຸດ ໄດ�ຖືກສັງລວມໄວ�ໃນສູນກາງຂ�ມູ້ນຂອງເຄ່ືອງມືສ່ືສານນ້ີ 
ຢ�າງກ�ວາງຂວາງ.

ເຄື່ອງມື້ນີ້ ຈະຊ�ວຍທ�ານ:
• ໃຫ�ເຂົ້າໃຈວິທີການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການສື່ສານເພື່ອປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ (BCC)
• ພັດທະນາຍຸດທະສາດການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ ສ�າລັບກິດຈະກ�າຕ�ານການຄ�າມະນຸດ

ເຄື່ອງມືນີ້ໃຊ�ສ�າລັບໃຜ?
ເຄ່ືອງມືແນະນ�າແຕ�ລະຂ້ັນຕອນນ້ີ ໃຊ�ສ�າລັບຜູ�ບ�ລິຫານໂຄງການ ແລະພະນັກງານໂຄງການ, ນັກສ�າຫລວດຂ�ມູ້ນ ແລະ ຊ�ຽວຊານດ�ານການສ່ືສານ 
ທ່ີເຮັດວຽກກ�ຽວກັບຂ�ມູ້ນ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ຫລື ກິດຈະກ�າສ່ືສານເພ່ືອປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ�ານການຄ�າມະນຸດ. 
ເປັນເຄ່ືອງມືເສີມສ�າງຄວາມສາມາດ ໃນການສ�າຫລວດຂ�ມູ້ນ, ການວິໃຈຂ�ມູ້ນ, ການກ�ານົດແນວຄວາມຄິດ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະການປະເມີນຜົນ ໄລຍະຍາວຈາກໂຄງການ.

ການໂຄສະນາລັກສະນະສະໄໝໃໝ� ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນເພ່ືອການເຄ່ືອນຍ�າຍຖ່ິນຖານ (IOM) 
ແມ�ນເພ່ືອຊຸກຍູ�ສ່ົງເສີມການເຄ່ືອນຍ�າຍແບບປອດໄພ ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງສັງຄົມ ເພ່ືອ ຢຸດການຂູດຮີດ ແລະ 
ການຄ�າມະນຸດ. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ແມ�ນນ�າໃຊ�ອິທິພົນ ແລະຄວາມມີຊ່ືສຽງຂອງຊ�ອງທາງ ສ່ື ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 
ເພ່ືອສ�າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ�ໄວໜຸ�ມ ແລະຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອເຄ່ືອນໄຫວຕ�ານການຄ�າມະນຸດ. IOM X 
ເຄ່ືອນໄຫວຫລາຍກ�ວາການໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ແຕ�ຍັງສ່ົງຜົນຕ�ກ່ານປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ 
ດ�ວຍການນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງມືສ່ືສານເພ່ືອການພັດທະນາ, ແຜນວຽກແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ເປັນຮູບປະທ�າ 
ເພ່ືອຖ�າຍທອດເນ້ືອໃນການສ່ືສານເຂ້ົາສູ�ກິດຈະກ�າ. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ� 
ຖືກຜະລິດຂ້ືນ ໂດຍການຮ�ວມງານກັບ ອົງການເພ່ືອການພັດທະນາສາກົນ ຂອງປະເທດອາເເມລິກາ (USAID).
ເຄ່ືອງມືນ້ີແຈກຟີ. ມີຄ�າຖາມ ສາມາດສອບຖາມໄດ�ໂດຍກົງທ່ີ IOMX@iom.int
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ຮຽນຮູ�ຂ�້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ�ທີ ່IOMX.org

© IOM X 2016

ບາ
ດກ

�າວ
 1

ພາ
ກສ

ະເ
ໜ

ີ
ບາ

ດກ
�າວ

 2
ບາ

ດກ
�າວ

 3
ບາ

ດກ
�າວ

 4
ບາ

ດກ
�າວ

 5
ເອ

ກະ
ສາ

ນຊ
�ອນ

ທ�າ
ຍ

1



2

STEP 1
IN

TR
O

STEP 2
STEP 3

STEP 4
STEP 5

AN
N

EX

ເພື່ອໃຫ�ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີ, ຕົວຢ�າງ ແລະ ບາງກ�ລະນີສຶກສາ ຈຶ່ງໄດ�ສັງລວມໄວ�ໃນເຄື່ອງມື້ນີ້, ການຄ�າມະນຸດໄດ�ຖືກນິຍາມໂດຍ 
ອະນຸສັນາຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປ�ອງກັນ, ປາບປາມ ແລະ ລົງໂທດຜູ�ກະທ�າຜິດ
ການຄ�າມະນຸດ:

ການຂູດຮີດ ຕາມການໃຫ�ນິຍາມຂອງອົງການ IOM ແມ�ນ:

ການຄ�າມະນຸດ ແມ�ນຂະບວນການຊຶ່ງຕ�ອງລວມມີ 3 ອົງປະກອບຫລັກຄື: ການກະທ�າ, ວິທີການ, ຈຸດປະສົງ (ຂູດຮີດ). 
ໃນກ�ລະນີທີ່ເປັນເດັກ (ຕ��ກ�ວາ 18 ປີ), ມີແຕ�ອົງປະກອບ ການກະທ�າ ແລະ ວິທີການ ກ�່ຖືວ�າພຽງພ�ແລ�ວ. 
ການປ�ອງກັນການຄ�າມະນຸດ ໃນພື້ນທີ່ແຫລ�ງຕົ້ນຕ� ແມ�ນແນ�ໃສ�ເພື່ອຫລຸດຜ�ອນພາວະສ�ຽງ ແລະ 
ຊຸກຍູ�ໃຫ�ມີການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພ. ຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານີ້ ກ�່ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາໃນອົງປະກອບ ການກະທ�າ ແລະ 
ວິທີການ ຂອງຂະບວນການຄ�າມະນຸດ. ໃນເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມຕ�ອງການ, ການປ�ອງກັນຈະສຸມໃສ� ອົງປະກອບ ຈຸດປະສົງ 
ຂອງຂະບວນການຄ�າມະນຸດ. ໃນນີ້ລວມມີ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ຜົນຮ�າຍແກ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ, ແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ 
ແລະກຸ�ມຄົນອື່ນນ�າ.

ການກະທ�າ ແມ�ນການຮັບ, ຊອກຫາ, ຂົນສົ່ງ ຫລືນ�າສົ່ງ
ວິທີການ ແມ�ນການນາບຂູ� ຫລືໃຊ�ກ�າລັງ, ຊື້ຈ�າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ການໃຫ� ຫລື ການຮັບເອົາ ຄ�າຕອບແທນ 
ຫລືຜົນປະໂຫຍດໃດໜຶ່ງ, ສວາຍໃຊ�ອ�ານາດ ຫລື ເຮັດໃຫ�ຢູ�ໃນສະພາບສຸ�ມສ�ຽງ, ການຕົ໋ວຍົ໋ວຫລອກລວງ
ຈຸດປະສົງ ແມ�ນການຂູດຮີດ ຊຶ່ງລວມມີ ການບັງຄັບໃຫ�ຂາຍບ�ລິການທາງເພດ, ການເປັນຂ�າທາດ ຫລືການປະຕິບັດຄືກັບຂ�າທາດ, 
ແຮງງານບັງຄັບ, ການຂູດຮີດທາງເພດ ຫລືການລັກເອົາອະໄວຍະວະສ�ວນໃດສ�ວນໜຶ່ງໃນຮ�າງກາຍ.

…ການຊອກຫາ, ລັກພາຕົວ,  ເຄື່ອນຍ�າຍ, ຂົນສົ່ງ ຫລືນ�າສົ່ງ, ຮັບເອົາ ບຸກຄົນ ດ�ວຍວິທີການນາບຂູ� 
ຫລືໃຊ�ກ�າລັງ ຫລື ຮູບແບບອື່ນຂອງການຕົ໋ວຍົ໋ວຫລອກລວງ, ຊື້ຈ�າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວາຍໃຊ�ອ�ານາດ ຫລື 
ເຮັດໃຫ�ຢູ�ໃນສະພາບສຸ�ມສ�ຽງ ຫລື ການໃຫ� ຫລື ການຮັບເອົາ ຄ�າຕອບແທນ ຫລືຜົນປະໂຫຍດໃດໜຶ່ງ 
ເພື່ອແລກກັບການໄດ� ຄວາມຍິນຍອມຈາກບຸກຄົນ ເພື່ອໃຫ�ສາມາດຄວບຄຸມບຸກຄົນອື່ນ, 
ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການຂູດຮີດ.

...ການເອົາປຽບສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ຫລືຄົນຜູ�ໃດຜູ�ໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະການ ໄດ�ຜົນມາໂຫຍດມາຢ�າງບ�່ເປັນທ�າ 
ຂອງຜູ�ໃດຜູ�ໜຶ່ງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ�ວນຕົວ (ເຊັ່ນ: ການຂູດຮີດທາງເພດ, ແຮງງານບັງຄັບ 
ຫລືການບ�ລິການແບບບັງຄັບ, ການເປັນຂ�າທາດ ຫລືການປະຕິບັດຄືກັບຂ�າທາດ, ຢູ�ໃນສະພາບຄ�າຍຄືທາດ 
ຫລືການລັກເອົາອະໄວຍະວະສ�ວນໃດສ�ວນໜຶ່ງໃນຮ�າງກາຍ).

Forced commercial sex work of others, 
slavery or similar practices, forced labour,
sexual exploitation, removal of organs
and other types of exploitation.

Exploitation, including: Threat or use force, fraud,

giving payments or benefits,

abuse of power or vulnerability,

deception, coercion or abduction.

Receipt of persons, recruitment,

harbouring, transfer, transport

ຄ�ານິຍາມ: ການຄ�າມະນຸດ ແມ�ນຫຍັງ?



ກິດຈະກ�າການພັດທະນາ ໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ການມີວິທີການ 
ແກ�ໄຂບັນຫາ ແມ�ນບ�່ພຽງພ� ແລະຄາດຫວັງວ�າຄົນຈະຮັບເອົາ, ບ�່ວ�າ 
ວິທີການແກ�ໄຂນັ້ນ ຈະມີເຈດຕະນາດີປານໃດກ�່ຕາມ. ການປ�ຽນແປງ 
ພຶດຕິກ�າ ເປັນຂະບວນການທີ່ສະຫລັບສັບຊ�ອນ ແລະໃຊ�ເວລາ, ຢູ�ນອກ 
ເໜືອຈາກການໃຫ�ຂ�້ມູນ ເພື່ອສ�າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ�ບຸກຄົນ ປ�ຽນແປງ 
ການກະທ�ຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ຂະບວນການແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ເຊັ່ນ: C4D ແມ�ນ 
ແນ�ໃສ�ກຸ�ມຄົນເປົ້າໝາຍເປັນໝາກຫົວໃຈຫຼັກຂອງ
ການແກ�ໄຂບັນຫາ, ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ�ມີ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈເລີກເຊິ່ງຕ�່ກັບບັນຫາ ແລະ ປັດໃຈ 
ກ�ຽວຂ�ອງ ທີ່ສາມາດນ�າໃຊ�ເພື່ອກະຕຸ�ນ ແລະ 
ສົ່ງເສີມໃຫ�ເກີດການປ�ຽນແປງ.  

ການຄ�າມະນຸດເປັນບັນຫາສະຫລັບສັບຊ�ອນ. ແລະມັກຈະມີຄວາມສັບສົນກັບ ບັນຫາການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງ 
ລວມທັງ ອາຊະຍາກ�າອື່ນໆ. ການຂາດຄວາມຮູ�ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈະເຮັດໃຫ�ຄົນຍິ່ງມີຄວາມສ�ຽງທີ່ຈະຖືກຄ�າມະນຸດ. 
ການຂາດຄວາມຮັບຮູ� ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈວ�າ ການຄ�າມະນຸດເກີດຂື້ນໄດ�ແນວໃດ ຍິ່ງເຮັດໃຫ�ຄົນເຂົ້າສູ�ວົງວຽນການຖືກຂູດຮີດ 
ຍ�ອນມີຄວາມຕ�ອງການສິນຄ�າ ແລະການບ�ລິການລາຄາຖືກ.

ວິທີການແບບ C4D ແມ�ນມີຄວາມຈ�າເປັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ໜັກແໜ�ນ ດ�ານເນື້ອຄວາມ ທີ່ຈະສື່ສານ ແລະເຜີຍແຜ� ກ�ຽວກັບ 
ຄວາມສ�ຽງຂອງການຄ�າມະນຸດ ເພື່ອໃຫ�ບັນລຸໄດ� ມີການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ທີ່ມີລັກສະນະປ�ອງກັນ ແລະ ປົກປ�ອງ ເຊັ່ນ: 
ແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ຊອກຫາອາຊີບ ກ�່ສະແຫວງຫາການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພ, ການຫາຂ�້ມູນຂ�້ແນະນ�າຈາກສູນບ�ລິການ 
ແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ ແລະ ສູນໃຫ�ຄ�າປຶກສາ ຫລືຫາຜູ�ໃຊ�ແຮງງານທີ່ເຄົາລົບສິດຂອງຜູ�ອອກແຮງງານ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຕ�່ຜູ�ບ�ລິໂພກ, ອື່ນໆ.

ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ຕ�ອງການມີສ�ວນຮ�ວມ ໂດຍທີ່ຄົນຈະຖືກກະຕຸ�ນໂດຍການນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ກິດຈະກ�າ 
ເພື່ອກ�ານົດບັນຫາ ແລະ ສ�າງວິທີການແກ�ໄຂດ�ວຍຕົນເອງ.

ການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ (C4D) ແມ�ນແນວຄວາມຄິດຖືເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ. ເປັນການນ�າໃຊ�ເຄື່ອງສື່ສານ 
ແລະສ�າງກິດຈະກ�າ ເພື່ອຊຸກຍູ�ໃຫ�ເກີດການປ�ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະ ທາງພຶດຕິກ�າ ໃນລັກສະນະທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ 
ຍືນຍົງ.    C4D ດ�າເນີນຂະບວນການແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ທີ່ຖືກນ�າໃຊ� ເພື່ອໃຫ�ເຂົ້າໃຈຄວາມຮັບຮູ�ຂອງປະຊາຊົນ, 
ທັດສະນະຄະຕິ ແລະວິທີປະຕິບັດ ກ�ຽວກັບບັນຫາສະເພາະໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ�ສາມາດເຮັດວຽກກັບເຂົາເຈົ້າ 
ເພື່ອພັດທະນາເນື້ອໃນການໂຄສະນາສື່ສານ ແລະ ເຄື່ອງມື.

ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ຂອງ C4D ກ�່ເພື່ອບັນລຸໃຫ�ເກີດການປ�ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກ�າ, 
ຊຶ່ງບ�່ຄືກັບຮູບແບບການໂຄສະນາສື່ສານອື່ນໆ, ນອກນັ້ນ ຍັງຊ�ວຍສ�າງອຸປະກອນ ສື່ສານເພື່ອສົ່ງເສີມ 
ວຽກທີ່ອົງກອນກ�າລັງດ�າເນີນໃຫ�ບັນລຸຜົນໄດ�ຮັບ.

How does C4D work for human trafficking prevention?

ການສ່ືສານເພ່ືອການພັດທະນາ ແມ�ນຫຍັງ

Behaviour Change Communication 
(BCC). 
ເປັນວິທີການທີ່ຖືກນ�າໃຊ�ຢ�າງແຜ�ຫລາຍ 
ພາຍໃນກອບເຄື່ອງມືສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ. 
ເປັນການນ�າໃຊ�ລັກສະນະມີຍຸດທະສາດຂອງ 
ການສື່ສານ ເພື່ອສົ່ງເສີມພືດຕິກ�າທາງບວກ. 
BCC ລວມມີການສົນທະນາແບບໜ�າເຊິ່ງໜ�າ 
ກັບບຸກຄົນ ຫລືກຸ�ມຄົນ ເພື່ອແຈ�ງ, ກະຕຸ�ນ, 
ແກ�ໄຂບັນຫາ ຫລືວາງແຜນໂດຍມີວັດຖຸປະສົງ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ�ເກີດການປ�ຽນແປງ 
ພຶດຕິກ�າແບບຍືນນານ.1 

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງນ�າໃຊ� C4D?

BCC ແມ�ນຫຫຍັງ ?
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1 ກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອແມ�ແລະເດັກ ປະເທດບັງກະລາເດດ. 2008. ໂຄງການຂຽນຍຸດທະສາດການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ: ຂ�້ແນະນ�າສ�າລັບຜູ�ຈັດການໂຄງການ ແລະພະນັກງານດ�ານສື່ໂຄສະນາ. 
ຂ�້ມູນເພ່ີມຕື່ມສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ�ທີ່: www.unicef.org/cbsc/files/writing_a_comms_strategy_for_dev_progs.pdf.
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C4D ໃນວຽກງານເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາຕ�ານການຄ�າມະນຸດ ສາມາດ:

ການປ�ຽນແປງ: C4D ເປັນວິທີການ ທີ່ໄດ�ຮັບການພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ�ເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂສະພາບການ. 
ສະພາບການມັກມີການປ�ຽນແປງທັນທີທັນໃດ ຍ�ອນຫລາຍປັດໃຈ, ດັ່ງນັ້ນແຜນກິດຈະກ�າ ແລະຈຸດປະສົງ 
ກ�່ຕ�ອງຢືດຢຸ�ນພ�ກັບການປ�ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນ ໂດຍທີ່ຍັງມີການເຄື່ນໄຫວ.

ວິທີການ C4D ເນັ້ນໃສ�ການນ�າໃຊ�ກິດຈະກ�າແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ເພື່ອພັດທະນາເນື້ອຫາທີ່ປະຕິບັດໄດ� ແລະມີປະສິດທິຜົນ. 
ການນ�າໃຊ�ຮູບແບບວິທີການແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ກ�່ບ�່ປາສະຈາກໄດ�ສິ່ງທ�າທາຍດ�ວຍຕົວມັນເອງ. ເຄື່ອງມືນີ້ ຈະປະກອບຄວາມຮູ� 
ທີ່ຈ�າເປັນ ແກ�ຜູ�ທີ່ເຮັດວຽກງານຕ�ານການຄ�າມະນຸດ ເພື່ອໃຫ�ສາມາດແກ�ໄຂບັນດາສິ່ງທ�າທາຍດັ່ງນີ້:

ສຽງ: ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸບ�ານ ມີການສະແດງຄ�າຄິດເຫັນເທົ່າທຽມກັນບ�? ຕົວຢ�າງ: ມີຄົນຈ�ານວນໜື່ງບ�່ເວົ້າ 
ຍ�ອນວ�າມີຄົນໃນກຸ�ມ ເຊັ່ນ: ບັນຫາຄວາມບ�່ສະເໝີພາບກັນລະຫວ�າງຍິງ-ຊາຍ 
ຫລືຮູ�ສຶເກັງທີ່ມີພະນັກງານລັດເຂົ້າຮ�ວມໃນກອງປະຊຸມ? ສະນັ້ນ ການເຊີນຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມໃນກອງປະຊຸມສະເພາະໃດໜຶ່ງ 
ຈຶ່ງມີຄວາມສ�າຄັນ ແລະຕ�ອງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ໃນລາຍລະອຽດ.

ກອບເວລາ: ວິທີການແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ອາດໃຊ�ເວລາດົນ.

ໃຫ�ສິດແລະໂອກາດ: ໃຫ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາ ແມ�ນອົງປະກອບທີ່ສ�າຄັນຂອງ 
C4D. ຄ�ານືງເຖິງກຸ�ມເປົ້າໝາຍທີ່ເຮົາຈະເຊີນ ຊຶ່ງຖືເປັນສ�ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການ. ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ເຂົາເຈົ້າຢູ�ໃນສະຖານະ 
ເປັນຜູ�ເວົ້າ ຫລາຍກ�ວາເປັນຜູ�ຟັງ.

ທຶນຮອນ: ຜູ�ໃຫ�ທຶນສະໜັບສະໜູນ ປົກກະຕິແລ�ວຈະມັກຂ�້ມູນແບບປະລິມານ ແຕ� ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ  
C4D ຈ�າເປັນຕ�ອງມີການປະສົມປະສານທີ່ເໝາະສົມ ທັງການສ�າຫລວດຂ�້ມູນແບບປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ.

ຜົນໄລຍະຍາວ: ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ແມ�ນຂະບວນການໄລຍະຍາວ ແລະມີຄວາມສະຫລັບສັບຊ�ອນ 
ແລະມີຄວາມທ�າທາຍ ເພື່ອພິສູດ ທຶນໄລຍະສັ້ນ.

ຖ�າຍທອດຂ�ມູ້ນຂ�າວສານ 
ເພ່ືອເພ້ີມຄວາມຮັບຮູ�ກ�ຽວກັບ
ການຄ�າມະນຸດ

ອ�ານວຍຄວາມສະດວກເພື່ອເຂົ້າ
ເຖິງແຫລ�ງຂ�້ມູນຂ�າວສານ 
ແລະການບ�ລິການ

ຫລຸດຜ�ອນທັດສະນະຄະຕິ
ດ�ານລົບໃນການຈ�າແນກ 
ແລະການແບ�ງແຍກ

ສົ່ງເສີມການເຮັດກິດຈະກ�າທາງ
ສັງຄົມ ແລະຊຸກຍູ�ຜັກດັນ

ສະໜັບສະໜຸນສົ່ງເສີມເພື່ອກະຕຸ�ນ
ເວທີການສົນທະນາສັງຄົມ

ສ�າງສະພາບແວດລ�ອມພືດຕິກ�າ
ທາງບວກໃຫ�ເກີດມີ

ເພີ້ມຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສ�ຽງ 
ແລະຜົນກ�ຽວພັນກັບພືດຕິກ�າ (ເຊັ່ນ 
ການເດີນທາງໂດຍບ�່ມີເອກະສານ 
ຖືກຕ�ອງຄົບຖ�ວນ)

ປັບປຸງເນື້ອໃນການສື່ສານ 
ແລະປະສິດທິຜົນໂດຍມີການວິ
ເຄາະດ�ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ແລະການເຂົ້າຮ�ວມ

1 2 3 4

5 6 7 8
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ຫລັກຖານຈາກກິດຈະກ�າເພື່ອຄວາມບັນເທີງໂຄສະນາສື່ສານ C4D ຊຶ່ງນ�າໃຊ�ວິທີການສື່ສານປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ຊີ້ໃຫ�ເຫັນວ�າ 
ການໃຫ�ຂ�້ມູນ ແລະເນື້ອຄວາມທີ່ສອດຄ�ອງເໝາະສົມ ແລະມີຄຸນນະພາບສູງ (ເປັນຮູບແບບການຮຽນຮູ� ແລະສ�າຫລວດທີ່ມີປະສິທິຜົນ) 
ຊື່ງຖ�າຍທອດຜ�ານ ການປະສົມປະສານຂອງຊ�ອງທາງສື່ມວນຊົນ ຊ�ວຍເສີມຂະຫຍາຍຜົນໄດ�ຮັບໄລຍະຍາວ ແລະ ສາມາດນ�າໄປສູ� 
ການປ�ຽນແປງຄວາມຮູ�ໃນທາງບວກ, ທັດສະນະ ແລະທີ່ສຸດ ກ�່ຄື ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ (ກະລຸນາເບີ່ງ ກ�ລະນີສຶກສາດ�ານລຸ�ມ).2

ສ�າລັບວິທີການ C4D ຈະມີປະສິດທິຜົນ ກ�່ຕ�ອງໄດ�ຮັບການດັດປັບເຂົ້າໃນ ກິດຈະກ�າພັດທະນາແຕ�ຕົ້ນຍິ່ງເປັນການດີ.

2 Yoder, P. Stanley, Robert  Hornik, and  Ben C. Chirwa. 1996.  “Evaluating  the Program Effects  of a Radio Drama  About AIDS in Zambia”.  Studies in
Family Planning 27 (4). [Population Council,  Wiley]: 188–203. Available from: http://www.jstor.org/stable/2137953?seq=1#page_scan_tab_contents.

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫລ�ງ 

ຂ�້ມູນ ທີ່ມີ ສາມາດເປັນຜົນເຮັດໃຫ�ມີການຮັບເອົາພຶດຕິກ�າທາງບວກ. 

ຕົວຢ�າງ ນີ້ຄືການສະແດງຂອງ MTV EXIT’s ໃນງານຄອນເສີດຢູ�ເມືອງ 

ພັດທະບອງ ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2013. ງານນີ້ຈັດຂື້ນເພື່ອສະຫລອງ 

ວັນຕ�ານການຄ�າມະນຸດແຫ�ງຊາດຂອງປະເທດກ�າປູເຈັຍ ແລະ ມີການ 

ສະແດງລະຄອນໃຫ�ຄວາມຮູ� ໂດຍທູດໄວໜຸ�ມ ພ�ອມໆກັບມີການສາຍ 

ວີດີໂອ ໃຫ�ຄວາມຮູ�ໄປນ�າ.

ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຊົມຫລາຍກ�ວາ 4,000 ຄົນໃນງານນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ�ກ�ຽວກັບ 

ການເຄື່ອນຍ�າຍຖິ່ນຖານທີ່ປອດໄພ ແລະແຫລ�ງຄວາມຮູ�ອື່ນກ�ຽວຂ�ອງ 

ລວມທັງສູນ Childline ກ�າປູເຈັຍ. ເດືອນຕ�່ມາຫລັງຈາກງານນີ້ ສູນ 

Childline ໄດ�ລາຍງານວ�າ ມີສາຍໂທລະສັບເຂົ້າມາ ເພີ້ມຂື້ນປະມານ 

55 ເປີເຊັນ ຈາກເມືອງພະຕະບອງ. ຈ�ານວນຜູ�ໂທຫາສູນ  Childline 

ເພື່ອຂ�ຂ�້ມູນໄດ�ເພີ້ມຂື້ນ ຈາກ 17 ມາເປັນ 66 ເປີເຊັນ ໃນຊ�ວງເວລາ 

ດຽວກັນ, ເພີ້ມຂື້ນປະມານ 50 ເປີເຊັນ.

ການເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ແມ�ນການ��ເນີນ 

ງານຢ�າງໃກ�ຊິດຮ�ວມກັບແຫລ�ງຂ�້ມູນ ແລະຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ. ທັງນີ້ກ�່ເພື່ອ 

ຮັບປະກັນວ�າ ຂ�້ມູນທີ່ຊຸກຍູ�ສົ່ງເສີມນັ້ນ ຈະມີຄວາມສາມາດ ສະໜອງ 

ຕອບຕາມຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການທີ່ເພີ້ມຂື້ນ ເພື່ອສະທ�ອນຕ�່ຂ�້ມູນ 

ກະທົບໃສ� ເພື່ອຕິດຕາມຂ�້ມູນ ທີ່ສື່ສານໃຫ�ກ�ຽວພັນ 

ກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍໃຫ�.

ແຫລ�ງຂ�້ມູນ: MTV EXIT. 2004.  ບົດລາຍງານສິ້ນສຸດໂຄງການ, ຕຸລາ 2006 - ມິຖຸນາ 2014 ໜ�າ 49. ຮູບພາບໂດຍ: 
ງານສະແດງຄອນເສີດທີ່ ພັດຕະບອງ 

ກ�ລະນີສຶກສາ: ງານສະແດງ MTV EXIT ຢູ�ທີ ພະຕະບອງ 
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3 ກອບໜ�າວຽກທີ່ IOM X ນ�າໃຊ�ແມ�ນສະບັບເດີມຂອງ John Hopkins’ P-Process Framework.
ກອບໜ�າວຽກນີ້ໄດ�ຮັບການອອກແບບ ເພື່ອເປັນແນວທາງແນະນ�າໃຫ�ແກ�ນັກວິຊາການດ�ານການສໂຄສະນາສື່ສານ ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນພັດທະນາກິດຈະກ�າສື່ສານແບບຍຸດທະສາດ. 

ພັດທະນາ ແລະທົດສອບ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ອອກແບບ
ເຊິ່ງຍຸດທະສາດ

ວິໃຈບັນຫາ

IOM X ນ�າໃຊ�ຮູບແບບວິທີການ3 5 ບາດກ�າວທີ່ສ�າພັນກັນ ເພື່ອພັດທະນາກິດຈະກ�າການສື່ສານທີ່ປະກົດຜົນຊັດເຈນ.

ວິໃຈບັນຫາ 

ອອກແບບເຊິ່ງຍຸດທະສາດ

ພັດທະນາ ແລະທົດສອບ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
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4 ສູນບ�າບັດຈິດຕະສາດ ແລະສັງຄົມສ�າລັບເດັກແລະໄວໜຸ�ມ 6-8 ມິຖຸນາ 2001. ກອງປະຊຸມກ�ຽວກັບການຄ�າມະນຸດ: ຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະ ການປ�ອງກັນ.
Available from: http://www.osce.org/odihr/23778?download=true.
5 ສູນຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະ ການປ�ອງກັນ (CDC). The Social-Ecological Model: A Framework for Prevention.
Available from: http://www.cdc.gov/violenceprevention/overview/social-ecologicalmodel.html.

ກິດຈະກ�າ C4D ຕ�ອງມີການສ�າຫລວດຂ�້ມູນ ເພື່ອ:

ບາດກ�າວ 1 - ວິໃຈ:        ຮູ�ຈັກກຸ�ມເປົ້າໝາຍ

1. ທ�າຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບການ ແລະ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ�ວມ
2. ວິເຄາະຂ�້ມູນຂອງຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ
3. ວິເຄາະທາງດ�ານພຶດຕິກ�າ
4. ວິເຄາະດ�ານການໂຄສະນາສື່ສານ

ທ�າຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບການ ແລະ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ�ວມ

ການສື່ສານປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ

ການເຄື່ອນໄຫວທາງສັງຄົມ

ການຜັກດັນຊຸກຍູ�
ທາງສັງຄົມ

(ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະສະຖາບັນທາງສັງຄົມ)

ຊຸມຊົນ
(ສາຍພົວພັນລະຫວ�າງອົງການຈັດຕັ້ງ)

ລະຫວ�າງບຸກຄົນ
(ຄອບຄົວ, ໝູ�ເພື່ອນ, ເຄືອຂ�າຍທາງສັງຄົມ)

ບຸກຄົນ
(ຄວາມຮູ�, ທັດສະນະ, ພຶດຕິກ�າ)

1

ກິດຈະກ�າຕ�ານການຄ�າມະນຸດ ມັກວາງເປົ້າໝາຍໃສ�ກຸ�ມຄົນເຄື່ອນຍ�າຍ ເພື່ອຊ�ວຍໃຫ�ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານ ກ�ອນຕັດສິນໃຈ 
ກ�ຽວກັບການເຄື່ອນຍ�າຍ.4  ໃນຂະນະທີ່ຄົນເຄື່ອນຍ�າຍ ມັກຈະບ�່ສົມເຫດຜົນໃນສັດສ�ວນ ທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຄ�າມະນຸດ, 
ຈຶ່ງມີຄວາມສ�າຄັນ ເພື່ອທ�າຄວາມເຂົ້າໃຈວ�າ ບັນຫາເຫລົ່ານີ້ ກິດຈະກ�າຕ�ານການຄ�າມະນຸດ ມີຈຸດປະສົງພະຍາຍາມເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາ 
ການຄ�າມະນຸດ ບ�່ແມ�ນການເຄື່ອນຍ�າຍຖິ່ນຖານ. ຈຸດປະສົງເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາການຂູດຮີດ, ການເອົາປຽບໃຜຜູ�ໜຶ່ງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຕົນ.

ບັນຫາສ�າຄັນຕ�ອງໄດ� ເບີ່ງປັດໃຈທີ່ຢູ�ເບື້ອງຫລັງຂອງການຂູດຮີດ ຄົນເຄື່ອນຍ�າຍ ແລະປະຊາກອນກຸ�ມສ�ຽງອື່ນໆ. ຮູບແບບທີ່ເອີ້ນວ�າ 
ລະບົບນິເວດທາງສັງຄົມ (SEM)5 ແມ�ນກອບວຽກເພື່ອທ�າຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫລາກຫລາຍປັດໃຈຈທາງສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ຕົວບຸກຄົນ 
ຊຶ່ງກ�ານົດພຶດຕິກ�າຂອງຄົນ. ກອບວຽກນີ້ ເບີ່ງລົງໄປໃນສາຍພົວພັນ ທີ່ສະຫລັບສັບຊ�ອນລະຫວ�າງບຸກຄົນ, ສ�ວນບຸກຄົນ, ປັດໃຈ 
ທາງສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ. ວົງວຽນທີ່ທັບຊ�ອນໃນຮູບແບບ ດ�ານລຸ�ມ ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ປັດໃຈໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ກ�່ມີຜົນຕ�່ອີກລະດັບ 
ໜຶ່ງ. ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນການປ�ອງກັນການຄ�າມະນຸດ ຈະນ�າໃຊ�້ການປະສົມປະສານຂອງ ກິດຈະກ�າຕ�າງໆ ຫລາກຫລາຍ 
ໃນທຸກລະດັບຂອງຮູບແບບລຸ�ມນີ້..
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6 ຄູ�ມື 1 ອົງການ ອູຍນີເຊັບ: ຮູບແບບດ�ານນິເວດທາງສັງຄົມ (SEM), ການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ  (C4D)?
Available from: www.unicef.org/cbsc/files/Module_1_SEM-C4D.docx.
7 Ibid.
8 IOM X. ເມສາ 2015.  IOM X Interviews  with male aspirant migrants in Cambodia. Unpublished.
9 IOM X, ມິຖຸນາ 2015.  Rapid  Asia & IOM X, Knowledge, Attitude and  Practice Pre-Evalutation in Indonesia. Unpublished.

ໃນເຄື່ອງມື C4D ກ�່ມີຫລາຍວິທີການຖືກນ�າໃຊ� ໃນຫລາຍກຸ�ມເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ�າງກັນ ເຊັ່ນ: ການສື່ສານປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ (BCC), 
ການເຄື່ອນໄຫວທາງສັງຄົມ, ການຊຸກຍູ�ຜັກດັນ ແລະອີກຫລາຍວິທີການ. BCC ເນັ້ນໃສ�ກ�ຽວກັບຄວາມຮູ�ສ�ວນບຸກຄົນ, ທັດສະນະຄະຕິ, 
ການກະຕຸກຊຸກຍູ�, ຄວາມມີປະສິດທິຜົນດ�ວຍຕົນເອງ, ການສ�າງທັກສະ ແລະການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ.6 ການເຄື່ອນໄຫວທາງສັງຄົມ 
ເນັ້ນໃສ�ການ ຮ�ວມຕົວຄູ�ຮ�ວມງານໃຫ�ເປັນໜຶ່ງດຽວ ທັງລະດັບປະເທດ ແລະຂັ້ນຊຸມຊົນ ເພື່ອຈຸດປະສົງລວມ. ການຊຸກຍູ�ຜັກດັນ ເນັ້ນໃສ� 
ເງື່ອນໄຂທາງດ�ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຊອກວິທີການເພື່ອພັດທະນາ ຫລືປ�ຽນແປງກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະການປະຕິບັດດ�ານບ�ລິຫານ. 
ວິທີການຫລາກຫລາຍລະດັບ ຊ�ວຍປ�ຽນລະບຽບດ�ານການຈັດຕັ້ງ ແລະຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ມີຄວາມ 
ຍືນນານ.7  ເຄື່ອງມືນີ້ ເນັ້ນໃສ�ການນ�າໃຊ�ວິທີການ BCC.

ປັດໃຈຕ�າງ ຢູ�ເບື້ອງຫລັງຂອງການຂູດຮີດຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍ ແລະກຸ�ມຄົນສ�ຽງອື່ນໆ ມັກຈະເປັນບັນຫາສະຫລັບສັບຊ�ອນ ເຊັ່ນ: 
ການສ�້ໂກງ ແລະຂາດ ຫລື ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ��ເນີນການບ�່ມີຄວາມສອດຄ�ອງ. ການຂາດຂ�້ມູນກ�່ມີຄວາມສ�າຄັນ 
ຍ�ອນບ�່ມີຂ�້ມູນເລື່ອງສິດທິ...

CONSIDERATIONS: Factors behind exploitation

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ 
ຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍຕ�່ເສດຖະກີິດຂອງເຂົາເຈົ້າ; ສິດທິໃດທີ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍຄວນມີ; ເຂົາເຈົ້າຄວນໄດ�ຮັບ 
ການປະຕິບັດຄືແນວໃດ; ແລະວິທີປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ການບ�ລິໂພກ ເພື່ອໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ສິນຄ�າ ແລະ 
ການບ�ລິການທີ່ຊື້ນັ້ນ ບ�່ໄດ�ມາຈາກແຮງງານທີ່ຖືກຂູດຮີດ. ຕົວຢ�າງເຊັ່ນ: ຜົນການສຶກສາຂອງ IOM X ວ�າບ�່ດົນມານີ້, 
ຜູ�ໃຊ�ແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ໄທ ໃຫ�ທັດສະນະ ທີ່ບ�່ຄ�ອຍແຕກຕ�າງກັນ ເຊັ່ນ: 
ບ�່ສົນໃຈກັບການຂູດຮີດຂອງແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ແລະສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ.

...ຜູ�ໃຊ�ແຮງງານ ແລະຄົນທີ່ດ�າລົງຊີວິດທີ່ດີກ�ວາ ຢູ�ໃນຊຸມຊົນກ�່ຂາດຂ�້ມູນຂ�າວານກ�ຽວກັບ:

ທັດສະນະດ�ານລົບ ສາມາດສ�າງສະພາບແວດລ�ອມທີ່ດີສ�າລັບການສ�້ໂກງ ແລະການຂູດຮີດ. ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຕ�ອງການ, 
ທັດສະນະດ�ານລົບ ເຊັ່ນ: ການແບ�ງແຍກເຊື້ອຊາດ ແລະການແບ�ງແຍກ ຕ�່ກັບຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍ ແລະ ປະຊາກອນສ�ວນນ�ອຍ 
ຊຶ່ງອ�ອນໄຫວຕ�່ການປະຕິບັດທີ່ບ�່ມີຄວາມເປັນທ�າ ລວມທັງ ການຂູດຮີດແບບຮຸນແຮງ ແລະສຸດຂົ້ວ ຕ�່ຜູ�ອອກແຮງງານ ແລະ 
ມັກເກີດໂດຍທົ່ວໄປ, ບ�່ມີຄວາມແຕກຕ�າງໃນກຸ�ມຄົນທົ່ວໄປໃນສັງຄົມ ໃນການລາຍງານກ�ລະນີສົງໃສຖືກຂູດຮີດ. ໃນເຂດ 
ທີ່ເປັນຕົ້ນທາງ, ມັກມີທັດສະນະດ�ານບວກ ຕ�່ກັບການເຄື່ອນຍ�າຍຂອງຄົນ ແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ� ລວມທັງ 
ດ�ານລົບຕ�່ກັບຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກການຄ�າມະນຸດທີ່ເດີນທາງກັບບ�ານ. ມີການສະແດງຄວາມລັງກຽດ ແລະແບ�ງແຍກ ຕ�່ຜູ�ຖືກ 
ເຄາະຮ�າຍ ພາໃຫ�ມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກຕ�່ຄົນເຫລົ່ານີ້ ທີ່ຈະຟື້ນຟູກັບຄືນສູ�ຊຸມຊົນ, ຍ�ອນເຫດຜົນນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຖືກແບ�ງແຍກ 
ອອກຈາກສັງຄົມ ແລະສ�ຽງທີ່ຈະຖືກຄ�າມະນຸດຄືນໃໝ�..

ວິທີການເຄື່ອນຍ�າຍແບບປອດໄພ; 
ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າແມ�ນຫຍັງ; ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ ໃນເມື່ອເດີນທາງຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ; ອັນໃດທີ່ມີລັກສະນະຂູດຮີດ 
ຫລືເປັນການຂູດຮີດ ຈຶ່ງຖືວ�າເປັນອາຊະຍາກ�າ; ທາງເລືອກໃດທີ່ມີ ທີ່ເຂົາຄວນຈະນ�າໃຊ� ເພື່ອໃຫ�ຫລຸດພົ້ນຈາກສະຖະນະ 
ການຂູດຮີດ ແລະອື່ນໆອີກ. ຕົວຢ�າງ: IOM X ດ�າເນີນການສ�າພາດ ຄົນເຄື່ອນຍ�າຍເພື່ອຊອກວຽກ ໃນປະເທດກ�າປູເຈັຍ 
ແລະ ພວກເຂົາທັງໝົດ ລະບຸວ�າ ພວກເຂົາມີການວາງແຜນເລັກນ�ອຍ ກ�ອນອອກເດີນທາງ. ບ�່ມີໃຜເຂົ້າໄປຂ�ຂ�້ມູນຢູ�ສູນ 
ຂ�້ມູນແຮງງານ ແລະສ�ວນຫລາຍວາງແຜນເດີນທາງໄປແບບບ�່ຖືກຕ�ອງ (ບ�່ມີໜັງສືເດີນທາງ, ວີຊາ ຫລືໃບອະນຸຍາດ 
ເຮັດວຽກ)8

...ຄົນເຄື່ອນຍ�າຍເພື່ອຊອກວຽກເຮັດ ແລະທີ່ເປັນແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍປະຈຸບັນ ບ�່ຮູ�:

ບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປະກອບສ�ວນ 
ຕ�່ການປ�ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ�ອມ ໃນເວລາຮອດການຊຸກຍູ�ຜັກດັນເພື່ອໃຫ�ເກີດການປ�ຽນແປງ 
ໃນລະດັບຊາດ, ທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ພູມີພາກ..

…ສັງຄົມໂດຍລວມ (ສາທາລະນະທົ່ວໄປ) ຍັງຂາດຂ�້ມູນຂ�າວສານກ�ຽວກັບ:
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ວິເຄາະເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ

ການວິເຄາະເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ແມ�ນເພື່ອກ�ານົດບັນດາກຸ�ມເປົ້າໝາຍຕ�າງໆ ລວມທັງເປົ້າໝາຍ ຜູ�ທີ່ມີພຶດຕິກ�າ 
ທີ່ກົງກັບເປົ້າໝາຍກິດຈະກ�າທີ່ກ�າລັງພະຍາຍາມຈະປ�ຽນແປງ.

ກ. ກ�ານົດກຸ�ມເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ:
ມີຫລາຍກຸ�ມເປົ້່ໝາຍຜູ�ທີ່ຈະເຂົ້າຮ�ວມໃນກິດຈະກ�າ ຕ�ານການຄ�າມະນຸດ ເຊັ່ນ:

ຂ. ໃຜແມ�ນກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ, ສ�າຮອງ ແລະ ເປັນໝາຍລະດັບສູງ:

ເມື່ອກັບໄປເບີ່ງ ຮູບແບບນິເວດທາງສັງຄົມ, ໃຫ�ຄິດເຖິງຜູ�ທີ່ມີອິດທິພົນ “ຄືຕົວບຸກຄົນ” ແລະ ຈາກນັ້ນ 
ຈຶ່ງກ�ານົດເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມວ�າຢູ�ໃນລະດັບໃດ ເບື້ອງຕົ້ນ, ຮອງລົງມາ ແລະ ລະດັບສູງ.

ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສຸ�ມສ�ຽງ ທີ່ຈະຖືກຄ�າມະນຸດ ຫລື ຖືກຂູດຮີດ:
 o ຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍປະຈຸບັນ ໃນຊຸມຊົນປາຍທາງ 
 o ຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍຊອກວຽກເຮັດໃນຊຸມຊົນຕົ້ນທາງ
 o ປະຊາກອນຊົນເຜົ່າ ແລະສາດສະໜາສ�ວນນ�ອຍ
 o ຄົນບ�່ມີສັນຊາດ
 o ເດັກນ�ອຍ (ຕ�່າກ�ວາ 18 ປີ)
 o ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ
ປະຊາກອນ ຜູ�ທີ່ອາດຢູ�ໃນສະພາບວະເຊື່ອງຊ�ອນຕ�່ການຄ�າມະນຸດ ແລະ ການຖືກຂູດຮີດ:
 o ຜູ�ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນຍ�າຍຂອງຄົນ (ເຊັ່ນ: ເຈົ້າໜ�າທີ່ປະຈ�າດ�ານ, ຄົນຂັບລົດເມ ແລະຜູ�ອື່ນໆ)
 o ຜູ�ບ�ລິໂພກສິນຄ�າ ແລະໃຊ�ບ�ລິການ
 o ຜູ�ໃຊ�ແຮງງານ (ນາຍຈ�າງ)
ຜູ�ທີ່ມີອິດທິພົນຫລັກ:
 o ຄອບຄົວຂອງບຸກຄົນທີມີພາວະສ�ຽງ
 o ຫົວໜ�າຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ນາຍບ�ານ, ຜູ�ຊົງຄຸນວຸດທິ, ຜູ�ນ�າສາດສະໜາ
 o ຄົນມີຊື່ສຽງທາງສັງຄົມ
 o ນັກການເມືອງ

ເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ (ຍັງໝາຍເຖີງ ເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ) ແມ�ນກຸ�ມຄົນ 
ທີ່ຈະໄດ�ຮັບຂ�້ມູນການສື່ສານໂດຍກົງສະເພາະ ເພື່ອໃຫ�ເຂົາເຈົ້າສາມາດປ�ຽນແປງ 
ຫລືປັບປຸງພຶດຕິກ�າຂອງເຂົາເຈົ້າ..
ເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ ແມ�ນເຄືອຂ�າຍທາງສັງຄົມ ແລະລະບົບໜູນທາງສັງຄົມ ທັງທີ່ເປັນທາງການ ແລະ 
(ບ�່ເປັນທາງການ) ຊຶ່ງສາມາດມີອິດທິພົນຕ�່ພຶດຕິກ�າຂອງເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມເບື້ອງຕົ້ນໄດ� ລວມທັງຄອບຄົວ, 
ໝູ�ເພື່ອນ, ຄົນໄວດຽວກັນ, ເພື່ອນຮ�ວມງານ ແລະເຄືອຂ�າຍທາງສາດສະໜາ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, 
ເມື່ອມາເຖິງຄ�າຖາມທີ່ວ�າ ໃຜເປັນເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ, ຈະຕ�ອງໄດ�ລະບຸໃຫ�ສະເພາະເຈາະຈົງລົງໄປໂລດ 
ແລະຫລີກລ�ຽງການໃຊ�ຄ�າສັບທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ຄ�າວ�າ “ຜູ�ມີສ�ວນຮ�ວມ” “ຄົນໃນຊຸມຊົນ” ແລະ 
“ຜູ�ນ�າທາງສາດສະໜາ“. ປ�ຽນເປັນລະບຸສະເພາະ ເຊັ່ນ:  “ພ�່ແມ�ຂອງຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍຊອກວຽກ”, 
“ພະນັກງານຢູ�ສູນຂ�້ມູນແຮງງານ” ຫລື “ຄູ-ອາຈານ”.
ເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມລະດັບສູງ  ແມ�ນຄົນຜູ�ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຊ�ວຍເຫລືອທາງອ�ອມ ຫລືເຮັດໃຫ�ພຶດຕິກ�າ 
ຂອງຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມອື່ນໆ ສະລ�. ການກະທ�າຂອງ ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມລະດັບສູງຈະສະທ�ອນເຖິງປັດໃຈດ�ານນະໂຍບາຍ, 
ວັດທະນະ�� ແລະທາງສັງຄົມ ໄດ�ຢ�າງກ�ວາງຂວາງ ຊຶ່ງຈະສ�າງສະພາບແວດລ�ອມທີ່ເອື້ອອ�ານວຍ ຕ�່ການ 
ປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າແບບຍືນນານ. ຄົນເຫລົ່ານີ້ ອາດລວມມື ຕົວແທນພາກລັດຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ, ເຈົ້າໜ�າທີ່ປະຕິບັດ 
ກົດໝາຍ, ສື່ມວນຊົນ ແລະຜູ�ອື່ນໆ..
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10 ກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອແມ�ແລະເດັກ ປະເທດບັງກະລາເດດ. 2008. ໂຄງການຂຽນຍຸດທະສາດການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ: ຂ�້ແນະນ�າສ�າລັບຜູ�ຈັດການໂຄງການ 
ແລະພະນັກງານດ�ານສື່ໂຄສະນາ. ຂ�້ມູນເພີ່ມຕື່ມສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ�ທີ່: www.unicef.org/cbsc/files/writing_a_comms_strategy_for_dev_progs.pdf.

ຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍຊອກວຽກ

ນີ້ແມ�ນຕົວຢ�າງຂອງເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ລະດັບເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ, ສ�າຮອງ ແລະ ລະດັບສູງ ��ລັບແຫລ�ງ (ຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍຊອກວຽກ) 
ແລະສ�າລັບຄວາມຕ�ອງການ (ຜູ�ໃຊ�ແຮງງານພາຍໃນປະເທດ).

ຄ. ກ�ານົດກຸ�ມເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ:

ພື້ນທີ່ ອາຍຸ ເພດ

ພາສາ ການສຶກສາ ແລະ 
ລະດັບການອ�ານອອກຂຽນໄດ�

ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາດສະໜາ

ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ, 
ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ

ພ�່ແມ�, ອ�າຍເອ້ືອຍນ�ອງ,
ໝູ�ເພື່ອນຂອງຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍ

ຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍ
ຊອກວຽກເພດຊາຍ

(ລະດັບສູງ)

(ເບື້ອງຕົ້ນ)

(ສ�າຮອງ)

ຜູ�ນ�າໃຊ�ແຮງງານພາຍໃນປະເທດ

ໃນເມ່ືອກຸ�ມເປ້ົາໝາຍຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ ຖືກຄັດເລືອກ ຈ່ຶງຄວນຫາຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ ຫລາຍເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ� ເຊ່ັນ:

ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ, 
ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ

(ລະດັບສູງ)

(ສ�າຮອງ)

ຄູ�ຄອງ, ຄູ�ໃຈ, ຄອບຄົວ, 
ໝູ�ເພື່ອນ, ເພື່ອນບ�ານ

(ເບື້ອງຕົ້ນ)

ຜູ�ໃຊ�ແຮງງານ
ພາຍໃນປະເທດ 

ຍິ່ງມີຂ�້ມູນສະເພາກ�ຽວກັບເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ, 
ຍິ່ງມີຄວາມງ�າຍໃນການພັດທະນາສື່ໂຄສະນາ ແລະ 
ກິດຈະກ�າ.

TIP
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ການຈ�າເພາະ ມີຄວາມສ�າຄັນ ເພື່ອໃຫ�ສາມາດອອກແບບ ກິດຈະກ�າທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕ�່ໄປ. ເນື້ອຄວາມສື່ສານສ�າລັບຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ 

ເບື້ອງຕົ້ນ ແມ�ນບ�່ມີຄວາມຈ�າເປັນຕ�ອງຮ�າງໄວ�ລ�ວງໜ�າ ແລະເຜີຍແຜ�ຄືກັບ ເໜືອຄວາມທີ່ສື່ສານກັບກຸ�ມລະດັບສູງ. ການປ�ຽນແປງ 

ພຶດຕິກ�າແບບຍືນນານມັກຈະເກີດຂື້ນ ໃນສະພາບແວດລ�ອມທີ່ເກື້ອໜູນ ຊຶ່ງປະກອບດ�ວຍຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນ, ລະບຽບ 

ທາງສັງຄົມ ແລະວັດທະນະ��, ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະອື່ນໆ10  ຈຸດອ�ອນທົ່ວໄປກ�່ຄື ການວາງເປົ້າໝາຍໃນແຕ�ກຸ�ມຄົນ 

ເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ�ບ�່ໄດ�ຄ�ານືງເຖິງ ກຸ�ມສ�າຮອງ ແລະ ກຸ�ມລະດັບສູງ. ການພິຈາລະນາ ຍິ່ງມີຄວາມສ�າຄັນເພີ້ມຂື້ນ ໃນເວລາທີ່ເປົ້າໝາຍຜູ� 

ເຂົ້າຮ�ວມເບື້ອງຕົ້ນ ອາດມີການສະພາວະການຕັດສິນໃຈໜ�ອຍກ�ວາ ຫລື ຄວາມເຕັມໃຈຢ�າງເສລີ ເພື່ອທ�າການຕັດສິນໃຈ 

ໂດຍຕົນເອງ. ຕົວຢ�າງທີ່ດີ ຂອງຮູບແບບນີ້ ແມ�ນການພິຈາລະນາບົດບາດຂອງພ�່ແມ� ຕ�່ການຕັດສິນໃຈຂອງລູກ.
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ສຸດທ�າຍ ຄວນຮູ�ວ�າ ເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ລະດັບເບື້ອງຕົ້ນ, ເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ ແລະ ລະດັບສູງ ຮູ�ກ�ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ�າວ ຄືແນວໃດ? 
ທັດສະນະຄະຕິຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕ�່ກັບບັນຫາເປັນແນວໃດ? ການປະພຶດປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ ຫລືເຈດຕະນາຕັ້ງໃຈ ເປັນແນວໃດ (ພຶດຕິກ�າ)?

ລຸ�ມນີ້ແມ�ນບາງຕົວຢ�າງກ�ຽວກັບຄ�າຖາມສ�າຫລວດ:

ງ. ເລ່ີມຕົ້ນໃສ�ຂ�້ມູນໃນເຄື່ອງການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ການສ່ືສານເພື່ອການພັດທະນາ (C4D):

ຄ. ຊອກຮູ�ເປ້ົາໝາຍຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ ກ�ຽວກັບຄວາມຮູ�, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດ (KAP):

ເປົ້່າໝາຍທີ່ເປັນແຫລ�ງ
(ເຊັ່ນ: ຜູ�ຊອກວຽກ ຫລືເປັນແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ)

ເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນຜູ�ຕ�ອງການ
(ເຊັ່ນ: 

ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ ຄວາມຮູ�, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະການປະພຶດປະຕິບັດຂອງ ເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ມາຈາກການທົບທວນເອກະສານ, 
ການເກັບຂ�້ມູນແບບໜ�າເຊິ່ງທາງອິນເຕີເນັດ, ການສົນທະນາກຸ�ມ, ການສ�າພາດ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ວິທີການອື່ນໆ.

ທ�າຄວາມຮູ�ຈັກກຸ�ມເປົ້າໝາຍ, ບຸກຄະລິກລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ�ທີ່ມີອິດທິພົນຕ�່ເຂົາເຈົ້າ ແລະຄວາມຮູ�ຂອງເຂົາເຈົ້າ, 
ທັດສະນະຄະຕິ ແລະການປະພຶດປະຕິບັດ ຈະສະແດງໃຫ�ເຫັນພາບທີ່ແຈ�ງຂື້ນ ຂອງແຮງບັນດານໃຈ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຕ�່ກັບ 
ບັນຫາ. ດ�ວຍຂ�້ມູນທັງໝົດນີ້, ຈຶ່ງເປັນເວລາທີ່ຕ�ອງໄດ�ໃສ�ຂ�້ມູນໃນເຄື່ອງມືວາງແຜນຍຸດທະສາດ C4D (ເບີ່ງຕາຕະລາງ 
ໃນໜ�າຕ�່ໄປ ແລະ ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ II). ເຄື່ອງມືຍຸດທະສາດ C4D ຈະຊ�ວຍໃຫ�ແຜນງານພັດທະນາສາມາດວາງແຜນ 
ກິດຈະກ�າທີ່ເໝາະສົມ ກ�ຽວຂ�ອງ ເປັນຮູບປະທ�າ ຊຶ່ງຈະວາງເປົ້າໝາຍໃສ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ເບື້ອງຕົ້ນ, ຮອງລົງມາ ແລະລະດັບສູງ.

ຄວາມຮູ�: ຂະບວນຮັບສະໝັກ 
ສ�າລັບຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍເປັນຄືແນວໃດ?

ຄວາມຮູ�: ແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍມີສິດໄດ�ຄ�າແຮງງານຂັ້ນຕ�າ 
ຄືກັບແຮງງານພາຍໃນປະເທດບ�?

ຄວາມຮູ�/ທັດສະນະຄະຕິ: ອັນໃດເປັນສິ່ງທ�າທາຍ 
ໃນການຈ�າງແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ?

ທັດສະນະຄະຕິ: ຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າຮູ�ສຶກຄືແນວໃດ 
ຕ�່ກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ?

ການປະພຶດປະຕິບັດ (ພຶດຕິກ�າ): ເຈົ້າຈ�າງຜູ� 
ເຄື່ອນຍ�າຍເຮັດວຽກໃນບ�ອນເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າບ�?

ຄວາມຮູ�: ຂະບວນການໃດ ທີ່ຄົນສ�ວນຫລາຍໃນຊຸມຊົນ 
ຂອງເຈົ້າໃຊ�ເພື່ອເດີນທາງຍ�າຍຖິ່ນຖານ?

ທັດສະນະຄະຕິ: ເຈົ້າຮູ�ສຶກແນວໃດກ�ຽວກັບການ 
ເຄື່ອນຍ�າຍຂ�າມແດນ?

ຄວາມຮູ�: ປະສົມການປະເພດໃດ ທີ່ເຈົ້າໄດ�ຍິນວ�າຜູ�ເຄື່ອນ 
ຍ�າຍມີ ທັງທີ່ເປັນດ�ານບວກ ແລະ ລົບ?

ການປະພຶດປະຕິບັດ (ພຶດຕິກ�າ): ເຈົ້າເຄີຍເຄື່ອນຍ�າຍບ�? 
ຖ�າເຄີຍ, ຂະບວນການໃດທີ່ເຈົ້ານ�າໃຊ�ໃນການເຄື່ອນຍ�າຍ?

Practice (behaviour): If you intended to
migrate abroad, what process would you
follow? Why?

ການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພ
ຊີ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດທີ່ມີຈັນຍາທ�າ
ປ�ຽນທັດສະນະຄະຕິດ�ານລົບຕ�່ກັບຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍຖິ່ນຖານ

ເຄັດລັບ: ແນວຄິດກ�ຽວກັບຫົວຂ�້ກິດຈະກ�າຕ�ານການຄ�າມະນຸດ
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ຄ�າຖາມສ�າລັບການວິເຄາະ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍລະດັບສູງ

ຕາຕະລາງ 1:  ເຄື່ອງມືວາງແຜນດ�ານຍຸດທະສາດ  IOM X C4D (ເບິ່ງເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ II)

ໃຜແມ�ນກຸ�ມເປົ້າໝາຍຫລັກ? (ອາຍຸ, ເພດ)

ຄວາມຮູ�, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດ
 ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ�ໃນລະດັບໃດ?

ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າທີ່ຕ�ອງການເຫັນແມ�ນຫຍັງ?

ມີອຸປະສັກອັນຫຍັງແດ� ຕ�່ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ?

ອີງໃສ�ການວິເຄາະຂ�າງເທີງນັ້ນ, ອັນໃດຄວນເປັນ
ເນື້ອໃນສື່ສານຫລັກ?

ຜູ�ໃດ ຫລືແຫລ�ງຂ�້ມູນໃດ ທີ່ໜ�າເຊື່ອຖື 
ແລະເຂົ້າເຖິງຫລາຍທີ່ສຸດ?

ສື່ມວນຊົນໃດ ທີ່ໜ�າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງຫລາຍທີ່ສຸດ (ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, 
ການສະແດງຊຸມຊົນ ແລະອື່ນໆ)?

ປັດໃຈຫລັກດ�ານບວກທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ 
ເພ່ືອຮັບເອົາພຶດຕິກ�າທີ່ແນະນ�າໄປ?
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ໃນຕາຕະລາງຂ�າງລຸ�ມ, ສ�ວນທ�າອິດຂອງເຄື່ອງມືວາງແຜນຍຸດທະສາດ C4D ປະກອບດ�ວຍຂ�້ມູນທີ່ໄດ�ຈາການສ�າຫລວດ ດ�າເນີນການໂດຍ 
IOM X ຊຶ່ງລວມມີການທົບທວນເອກະສານ ແລະການສ�າຫລວດຂ�້ມູນ ໂດຍ Rapid Asia ໃນນາມກິດຈະກ�າຂອງ IOM X ໃນປີ 2015 
ໃນເຂດພື້ນທີ່ຕົວເມືອງຂອງປະເທດໄທ.

ຕາຕະລາງ 2: ເຄື່ອງມືວາງແຜນດ�ານຍຸດທະສາດ - ພາກ 1

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ
(ລະດັບບຸກຄົນ)

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍລະດັບສູງ

ໃຜເປັນກຸ�ມເປົ້າໝາຍຫລັກ? (ອາຍຸ, 
ເພດ, ພາສາ ແລະອື່ນໆ)

ຄວາມຮູ�, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 
ການປະພຶດປະຕິບັດ ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ� 
ໃນລະດັບໃດໃນປະຈຸບັນ (KAP)?

ຜູ�ໃຊ�ແຮງງານ ທີ່ມີລູກຈ�າງເປັນຕ�າງປະ
ເທດໃນ ບາງກອກ, ມີອາຍຸລະຫວ�າງ 
20-39 ປີ, ສັນຊາດໄທ, ຖືກຈ�າງງານຢູ� 
ນອກບ�ານ, ຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ, 
ມີສ�ວນພົວພັນກັບແຮງງານພາຍນປະເທດ
ປະຈ�າວັນ.

ຄູ�ຜົວເມຍ, ເພື່ອບ�ານ, 
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ຄົນໄທ, 
ມີອາຍຸລະຫວ�າງ 20-39 ປີ, 
ຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ, 
ຖືກຈ�າງງານຢູ�ຍອກບ�ານ.

ໜ�ວຍງານຈັດຫາງານ,  ກ�າມະບານ, 
ອົງການຄຸ�ມຄອງແຮງງານພາຍໃນ 
ປະເທດ.

ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບສິດທິຂອງຜູ�ແຮງງານພາ
ຍໃນປະເທດ: ເພີ້ມທະວີການເຜີຍແຜ� 
ຄວາມຮັບຮູ�ເຂົ້າໃຈກ�ຽວກັບສິດທິຂອງ 
ແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ເຊັ່ນ: ມື້ 
ພັກຜ�ອນ, ຄ�າແຮງງານທີ່ເປັນທ�າ, ຊົ່ວໂມງ 
ເຮັດວຽກ ແລະສິດທິອື່ນໆ.
ທັດສະນະຄະຕິ:  54% ຂອງຜູ�ທີ່ຕອບ 
ຄ�າຖາມເຊື່ອວ�າ ສິດທິຂອງແຮງງານ 
ພາຍໃນປະເທດມີຄວາມສ�າຄັນ. 
ທັດສະນະດ�ານລົບຕ�່ກັບແຮງງານພາຍໃນ
ປະເທດ ແມ�ນມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ເຊັ່ນ: 
ຄວາມເພີກເສີຍ, ການປະຕິເສດ, 
ການລ�າອຽງ. ທັດສະນະດ�ານບວກ 
ລາຍງານວ�າມີໜ�ອຍກ�ວາ 35%.

ການປະພຶດປະຕິບັດ: 79% ຂອງຜູ�ຖືກ 
��ພາດລະບຸວ�າ ເຂົາເຈົ້າຊອກຫາຂ�້ມູນ 
ກ�ຽວກັບສິດທິແຮງງານພາຍໃນປະເທດ 
ກ�ອນ ມີການຈ�າງງານ. 58% ບອກວ�າ 
ເຂົາຈະແຈ�ງເພື່ອບ�ານຖ�າມີການຂູດຮີດ 
ແຮງງານ.

ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບສິດທິຂອງແຮງງານພາ
ຍໃນປະເທດ: 
ເພີ້ມທະວີການເຜີຍແຜ�ຄວາມຮັບຮູ�ເຂົ້າ
ໃຈກ�ຽວກັບສິດທິຂອງແຮງງານພາຍໃນ
ປະເທດ ເຊັ່ນ: ມື້ພັກຜ�ອນ, ຄ�າ 
ແຮງງານທີ່ເປັນທ�າ, ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ 
ແລະ ສິດທິອື່ນໆ.
ທັດສະນະຄະຕິ: ທັດສະນະດ�ານລົບ 
ຕ�່ກັບແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ແມ�ນ 
ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ.
ການປະພຶດປະຕິບັດ: 
ຄ�າຍຄືກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ 
ທີ່ອາດຈະບອກເພື່ອນບ�ານວ�າໃຜເປັນ 
ຄົນຂູດຮີດເຂົາເຈົ້າ.

ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບສິດທິຂອງແຮງງາ
ນພາຍໃນປະເທດ: 
ເຂົາເຈົ້າຄວນຮັບຮູ�ຢ�າງເຕັມສ�ວນ 
ກ�ຽວກັບສິດຂອງຜູ�ອອກແຮງງານ
ພາຍໃນປະເທດ.
ທັດສະນະຄະຕິ: 
ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ�າສິດຂອງຜູ�ອອກ 
ແຮງງານພາຍໃນປະເທດມີຄວາມ
ສ�າຄັນ, ແຕ�ຍັງເຫັນວ�າຕ�ອງມີ 
ຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການສ�າງ 
ຜົນປະໂຫຍດແກ�ໜ�ວຍງານຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ.
ການປະພຶດປະຕິບັດ: 
ເຂົາເຈົ້າສຸມໃສ�ໃນການສຶກສາອົບ
ຮົມແຮງງານພາຍໃນປະເທດກ�ຽວ
ກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ 
ເນັ້ນໜັກເລັກນ�ອຍໃສ�ຜູ�ນ�າໃຊ� 
ແຮງງານ.

ການວິເຄາະດ�ານພຶດຕິກ�າ
ກ. ລາຍການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າທີ່ປະສົງ:

ໂດຍຜ�ານການປຶກສາຫາລື, ການສົນທະນາກຸ�ມ ແລະການສ�າພາດ, ກອງປະຊຸມບ�ານກັບຕົວແທນຈາກກຸ�ມເປົ້າໝາຍ 
ຈຶ່ງໄດ�ສະຫລຸບໄດ�ລາຍຊື່ ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ທີ່ປະສົງ (ເຊັ່ນ:ການຈື່ໝາຍເລກໂທສາຍດ�ວນ, ການໃຫ�ຜູ�ອອກ 

ແຮງງານພັກວຽກອາທິດລະ 1 ມື້, ການຢ�ຽມຢາມສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ, ການລາຍງານກ�ລະນີສົງໃສມີການ 
ຂູດຮີດ, ການເຮັດຄ�າຮ�ອງຂ�ໜັງສື່ຜ�ານແດນ ແລະອື່ນໆ) ແລະການພິຈາລະນາຄ�າຖາມ ລຸ�ມນີ້:

• ສິ່ງໃດເຮັດໃຫ� ພຶດຕິກ�າ ປ�ຽນໄປໄດ�?
• ຜົນດີຂອງການຮັບເອົາພຶດຕິກ�າ ແມ�ນຫຍັງ?
• ກຸ�ມເປົ້າໝາຍມີຄວາມຮູ� ຫລືຄວາມສາມາດ ເພື່ອປະຕິບັດ ພຶດຕິກ�າທີ່ຕ�ອງການນັ້ນບ�?
• ເຂົາເຈົ້າມີແຮງກະຕຸ�ນ ເພື່ອປະຕິບັດພຶດຕິກ�ານັ້ນບ�?
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ຂ. ອຸປະສັກ ແລະ ປັດໃຈດ�ານບວກ:
ໃນເມ່ືອການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າທ່ີຕ�ອງການ ໄດ�ຖືກຄັດເລືອກ11  ເພ່ືອຊຸກຍູ�ສ່ົງເສີມ, ຈ່ຶງມີຄວາມສ�າຄັນເພ່ືອທ�າຄວາມເຂ້ົາໃຈວ�າ 
ປັດໃຈຫຍັງ ສາມາດປະຕິບັດພຶດຕິກ�ານ້ີໄດ�ຢ�າງງ�າຍດາຍ (ປັດໃຈດ�ານບວກ) ຫລື ຍາກ (ອຸປະສັກ). ອຸປະສັກ ແລະປັດໃຈດ�ານບວກ 
ຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ຮັບການປະເມີນ ແລະພິຈາລະນາ ໃນເວລາວາງແຜນ ກິດຈະກ�າ ເພ່ືອໃຫ�ສາມາດ ປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ຕາມທ່ີຕ�ອງການ.

ອັນໃດເປັນ ອຸປະສັກ ແລະປັດໃຈດ�ານບວກ (ຜູ�ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ) ຕ�ກັ່ບການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ທ່ີສະເໜີແນະ? 
(ຄິດເຖິງປັດໃຈ PESTLE!)

PESTLE ໝາຍເຖິງ ດ�ານການເມືອງ (P), ດ�ານເສດຖະກິດ (E), ດ�ານສັງຄົມ (S), ດ�ານເຕັກໂນໂລຊີ (T), 
ດ�ານກົດໝາຍ (L) ແລະ ດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ (E) ທີ່ຄວນໄດ�ຄ�ານຶງແລະພິຈາລະນາ. ຄວາມເປັນຜູ�ນ�າທີ່ໜັກແໜ�ນໃນ 
ລະດັບທ�ອງຖິ່ນ ສ�າລັບແງ�ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາຕ�ານການຄ�າມະນຸດ ເປັນປັດໃຈດ�ານບວກທາງການເມືອງ ໃນການ 
ຫລຸດຜ�ອນເຫດ ຂອງການຄ�າມະນຸດ. ລະບົບການສຶກສາທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃນຊຸມຊົນນັ້ນ ແລະແຜນການຈ�າງງານສ�າລັບໄວໜຸ�ມ 
ເປັນປັດໃຈດ�ານບວກທາງເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ. ການມີສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ, ສູນໃຫ�ຄ�າປຶກສາ ແລະ 
ໝາຍເລກສາຍດ�ວນ ສາມາດເປັນປັດໃຈບວກດ�ານເຕັກໂນໂລຊີ. . ກົດໝາຍຕ�ານການຄ�າມະນຸດທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ 
ເປັນປັດໃຈບວກດ�ານກົດໝາຍ. ສ�າລັບປັດໃຈດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ (ຊຶ່ງສາມາເປັນໄດ�ທັງດ�ານບວກ ແລະອຸປະສັກ), 
ອາດລວມມີ ໄພພິບັດທາງທ�າມະຊາດ ຫລືຂາດຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດພາໃຫ�ຄົນຕ�ອງຍ�າຍຖິ່ນຖານ.

ຖ�າພຶດຕິກ�າທີ່ຕ�ອງການ ໃຊ�ເວລາດົນ, 
ໃຊ�ຊັບພະຍາກອນຫລາຍ ແລະ ໃຊ�ທັກສະ 
ຫລາຍ, ກ�່ຍິ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຈູງໃຈ 
ກຸ�ມເປົ້າໝາຍໃຫ�ຮັບເອົາ.

ການປ�ຽນແປງເລັກນ�ອຍ 
ຕ�່ພຶດຕິກ�າເຮັດໃຫ�ງ�າຍຂື້ນ 

11 ການຄັດເລືອກພຶດຕິກ�າ ບົນພື້ນຖານທີ່ວ�າເປັນໄປໄດ�ບ�, ເປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄົນຖືກກະຕຸ�ນ ເພື່ອໃຫ�ປະຕິບັດພຶດ
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ໃນການອອກແບບ ມັກເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ ທີ່ວ�າ ຈຸດເນັ້ນແມ�ນສຸມໃສ�ກ�ຽວກັບ ອຸປະສັກ ຕ�່ກັບພຶດຕິກ�າທີ່ຕ�ອງການ 
ແລະມີຄວາມເອົາໃຈໃສ�ໜ�ອຍ ຕ�່ກັບຈຸດແຂງ ແລະ ປັດໃຈດ�ານບວກ. ເນັ້ນໃສ� ອຸປະສັກ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສ�າຄັນຫລາຍ 
ຍັງນ�າໄປສູ�ການອອກແບບເນື້ອໃນສື່ສານ ທີ່ຈະເວົ້າວ�າ “ຢ�າເຮັດ X ຫລື Y “. ເປັນການສື່ສານເນື້ອຫາດ�ານບວກ ແລະ 
ຈຸດແຂງທີ່ມີຂອງຊຸມຊົນ (ເຊັ່ນ: ການບ�ລິການ ແລະຊັບພະຍາກອນ) ຊຶ່ງຈະຊ�ວຍໃຫ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ 
ທີ່ຈະມອບຄຸນຄ�າສ�ວນຕົວໃສ�ບັນຫາ.

ຄົນສ�ວນຫລາຍມັກຈະຮັບເອົາພຶດຕິກ�າ ຖ�າເຂົາເຈົ້າຮູ�ວ�າ ມີການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ຕ�່ກັບການຮັບພຶດຕິກ�າດັ່ງກ�າວ ຫລືຖ�າເຂົາຮັບຮູ�ວ�າ ມັນຄືວິຖີປະຕິບັດ.

ເຄັດລັບ

ຄ�ານິຍາມ: PESTLE
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ຕາຕະລາງ 3:  ເຄື່ອງມືສື່ສານວາງແຜນດ�ານຍຸດທະສາດ - ພາກ 2

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ
(ຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍເພດຊາຍ

ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ກ�າປູເຈັຍ)

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ
(ຄອບຄົວຂອງຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍ

ໂດຍສະເພາະພ�່ແມ�)

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍລະດັບສູງ
(ສູນຂ�້ມູນຂ�າສານແຮງງານ
ເຄື່ອນຍ�າຍໃນກ�າປູເຈັຍ)

ເວລານີ້ຂ�ໃຫ�ຕື່ມຂ�້ມູນໃສ�ຕາຕະລາງລຸ�ມນີ້, ເຄື່ອງມືສື່ສານວາງແຜນດ�ານຍຸດທະສາດ - ພາກ 2. ອີງໃສ�ຕົວຢ�າງລຸ�ມນີ້ 
ທີ່ວາງເປົ້າໝາຍໃສ�ຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ຊອກວຽກເພດຊາຍ ເພື່ອຮັບເອົາວິທີການປະຕິບັດ ເຄື່ອນຍ�າຍຖິານຖານແບບປອດໄພ:

ພຶດຕິກ�າທີ່ຕ�ອງການແມ�ນຫຍັງ?

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮັບເອົາ
ການປ�ຽນແປງທີ່ແນະນ�າ 
ແມ�ນຫຍັງ?

ອຸປະສັກຕ�່ກັບການປ�ຽນແປງ 
ພຶດຕິກ�າທີ່ແນະນ�າ 
ແມ�ນຫຍັງ?

ປັດໃຈໃດ ທີ່ເຮັດໃຫ�ພຶດຕິກ�າ 
ນີ້ງ�າຍ ເພື່ອຮັບເອົາ?

ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈື່ເບີໂທ 
ສາຍດ�ວນ ສູນຂ�້ມູນຂ�າສານແຮງງານ 
ເຄື່ອນຍ�າຍໃນແຂວງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍສາມາດແຈ�ງວິທີປະຕິບັດ
ຂອງການເຄື່ອຍ�າຍທີ່ປອດໄພ ເພື່ອ 
ຫລີກລ�ຽງຄວາມສ�ຽງຂອງການຖືກ 
ຂູດຮີດໂດຍອາຊະຍາກ�າ. ການ 
ປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ 
ເພື່ອເຄື່ອນຍ�າຍຖິ່ນຖານແບບ    
ປອດໄພ ສາມາດທີ່ຈະປະຫຍັດເງິນ 
ໄດ�ຫລາຍຂື້ນ.

ເຂົາເຈົ້າອາດບ�່ມີໂທລະສັບມືຖື ຫລື 
ໂທລະສັບຢູ�ເຮືອນ.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທ�າອິດທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄີຍໄດ�ຍິນ 
ຂອງການບ�ລິການຄືແນວນີ້, 
ເຂົາເຄີຍໃຈຮ�າຍ ທີ່ມີໝູ�ມາບອກຂ�້ມູນ 
ໃຫ�ເຂົາເຈົ້າ.
ໄດ�ຮັບຂ�້ມູນບ�່ຖືກຕ�ອງຈາກໝູ�ເພື່ອນ.

ເບີໂທສາຍດ�ວນ ແມ�ນຈື່ງ�າຍ.
ການໂທຫາເບີສາຍດ�ວນ ບ�່ຈ�າເປັນ 
ຕ�ອງເປັນຄົນອ�ານອອກຂຽນໄດ�.

ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ ມີອິດ 
ທິພົນຫລາຍໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຊຸມຊົນອາດມີບາງຄົນທ�ີ່ມີ        
ໂທລະສັບ ທີ່ສາມດໃຫ�ຢືມໄດ�.

ເຂົາຕ�ອງການໃຫ�ຄົນໃນຄອບຄົວມີ 
ຄວາມປອດໄພ ເພື່ອໃຫ�ສາມາດ 
ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າທີ່ດີ ໃນເວລາ 
ເຄື່ອນຍ�າຍໄປປະເທດໃໝ�.

ມີຮ�ານຄ�າໃນຕົວເມືອງ ທີ່ສະມາຊິກ 
ໃນຊຸມຊົນສາມາດໄປນ�າໃຊ� 
ໂທລະສັບ.

ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຄ�າແນະນ�າຂອງຜູ�ນ�າ
ຊຸມຊົນ.

ເຂົາອາດບ�່ມີໂທລະສັບມືຖື 
ຫລືຕັ້ງໂຕະຢູ�ບ�ານ.
ເຂົາເຊື່ອໝັ້ນຂ�້ມູນຂອງສະມາຊິກ 
ຊຸມຊົນ ຫລາຍກ�ວາຂ�້ມູນພາກລັດ.
ຂາດຂ�້ມູນຂາວສານກ�ຽວກັບການ 
ເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພ.

ຄອບຄົວ ຈະຮັບຮູ�ການບ�ລິການ 
ທີ່ມີເພື່ອຊ�ວຍເຫລືອສະມາຊິກ 
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການ 
ປະຕິບັດເຄື່ອນຍ�າຍແບບປອດໄພ. 
ຄວາມສາມາດໃນການຈື່ໝາຍເລກ 
ສາຍດ�ວນ, ເຂົາເຍັງສາມາດໂທ 
ແລະຊອກຂ�້ມູນເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ສ�າຄັນ.

ຄວາມສາມາດຈື່ ແລະ 
ແນະນ�າໝາຍເລກສາຍດ�ວນ ຂອງ 
ສູນຂ�້ມູນຂ�າສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ
ໃນແຂວງຂອງຕົນ.

ເຜີຍແຜ�ອຸປະກອນໂຄສະນາໃນພື້ນທີ່ 
ບ�ອນທີ່ຜູ�ເຄື່ອຍ�າຍແຮງງານມັກ 
ສົ່ງເສີມເບີໂທລະສັບສາຍດ�ວນ.

ມີຄົນຢ�ຽມຢາມສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານ 
ແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍຫລາຍຂື້ນ.

ບ�່ມີພະນັກງານ ຫລືຊັບພະຍາກອນ 
ເພື່ອສ�າງແຜ�ນໂປສະເຕີແບບສ�າງສັນ 
ໃນການສົ່ງເສີມການບ�ລິການຂອງ 
ສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນ 
ຍ�າຍ.

ສູນຂ�້ມູນແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ 
ປົກກະຕິຕັ້ງຢູ�ເມືອງຊາຍແດນ ແລະ 
ສາມາດຢຸດຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍໄດ�ງ�າຍຂື້ນ 
ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າ ຂ�າມຜ�ານ 
ຊາຍແດນ ແລະ ໂອ�ລົມແບບບ�່ເປັນ 
ທາງການກ�ຽວກັບແຜຮເຄື່ອນຍ�າຍ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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ສື່ມວນຊົນ ໝາຍເຖິງວິທີການສື່ສານໃດໜຶ່ງ 
ຊຶ່ງເຂົ້າເຖິງກຸ�ມຄົນຈ�ານວນຫລາຍ ເຊັ່ນ: 
ໂທລະພາບ, ໜັງສືພີມ, ວິທະຍຸ 
ແລະຊ�ອງທາງອື່ນໆ.

ສື່ຂັ້ນຊຸມຊົນ ໝາຍເຖິງຮູບແບບຂອງ 
ສື່ທີ່ຖືກສ�າງ ແລະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຊຸມຊົນ. 

ຕາຕະລາງ 4: ເຄື່ອງມືວາງແຜນດ�ານຍຸດທະສາດ: C4D - ພາກ 3 

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍລະດັບສູງ

ຂັ້ນຕອນສຸດທ�າຍຂອງການວິເຄາະ ເພື່ອໃຫ�ເຂົ້າໃຈວ�າ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນຂ�າສານໄດ�ແນວໃດ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກສ�າລັບ 
ແຕ�ລະຮູບແບບຂອງສື່ມວນຊົນ. ບາງຄ�າຖາມສ�າຄັນໄດ�ແກ�:

ການວິເຄາະດ�ານການສ່ືສານ

• ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເຖິງຊ�ອງທາງສື່ມວນຊົນ ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ 
ຫລືອຸປະກອນໂຄສະນາ ບ�?
• ເປັນສື່ມວນຊົນ ຫລື ສື່ຂັ້ນຊຸມຊົນ ຫລືປະສົມປະສານກັນ?
• ເຂົາເຈົ້າຟັງຫຍັງ ຫລືຟັງໃຜ?
•ເຂົາເຈົ້າເບີ່ງຫຍັງ?
• ປະເພດລາຍການທາງໂທລະພາບ/ເພງ/ຮູບເງ�າ (ລະຄອນ, ຮູບເງ�າ, ສາລະຄະດີ 
ລີ້ລັບ, ຕະຫລົກ ແລະອື່ນໆ) ເປັນທີ່ນິຍົມ ກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍ?
• ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເຖິງປະເພດສື່ສານທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມເລື້ອຍປານໃດ?
• ເວລາຈັກໂມງ?

ໝູ�ເພື່ອນ ແລະຄອບຄົວ (ເຄື່ອຂ�າຍນີ້ສາມາດໄດ�ຮັບການຊຸກຍູ�ຜັກດັນແລະ ຖືກນ�າໃຊ� ເພື່ອໃຫ�ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖີງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ທີ່ມີດ�ວຍການເຂົ້າເຖີງສື່ເລັກນ�ອຍ) 

ພະນັກງານລັດທ�ອງຖິ່ນ ຫລືພະນັກງານ  NGOs
ປະມານ 30% ລະບຸວ�າ ບ�ລິສັດຈັດຫາງານ ເປັນແຫລ�ງຂ�້ມູນທີ່ໜ�າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ.

ຄອບຄົວ ແລະໝູ�ເພື່ອນ

(ໝາຍເຫດ: ຂ�້ມູນນີ້ບ�່ສອດຄ�ອງກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍສາມກຸ�ມ)

ສັດສ�ວນຂອງການເຂົ້າເຖິງ:
• ໂທລະພາບ: 65%
 o ປະເພດທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດ: ການສະແດງລະຄອນ
 o ເວລາທີ່ຮັບຊົມ: ຕອນແລງຫລາຍທີ່ສຸດ
• ໂທລະສັບມືຖື: 66%
• ວິທະຍຸo:  51%
 o ປະເພດທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດ: ເລື່ອງຕາຫລັກ
 o ເວລາທີ່ຮັບຊົມ: ຕອນເຊົ້າ
ສື່ ທີ່ໃຫ�ຂ�້ມູນເປັນໜ�າທີ່ເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ ສ�າລັບແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ:
• ການລາຍງານຂ�າວ ແລະສື່ມວນຊົນ
• ລາຍການໂທລະພາບ

(ໝາຍເຫດ: ການວິໃຈກ�ຽວກັບການບ�ລິໂພກສື່ໂຄສະນາ ມັກມີຂ�້��ກັດ ຕ�່ກັບການການເຂົ້າເຖີງຂອງສື່ໂຄສະນາ 
ໃນພື້ນທີ່ແຕກຕ�າງກັນ ກ�ວາງຂວາງຂື້ນ. ດ່ັງນັ້ນ ຈ່ຶງມີຄວາມສ�າຄັນ ເພື່ອເຮັດການວິໃຈດ�ານຄຸນນະພາບຕື່ມ ເພື່ອ 
ຄົ້ນຫານິໃສການບ�ລິໂພກສື່ຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ: ປະເພດໂທລະພາບ ແລະວິທະຍຸ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເບີ່ງ ແລະຟັງ, 
ຈັກໂມງ ແລະ ຊ�ອງທາງໃດ).

ມັນບ�່ສະເພາະແຕ�ມີຄວາມສ�າຄັນ ເພື່ອໃຫ�ເຂົ້າໃຈວ�າຮູບແບບໃດຂອງ ສື່ ທີ່ເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຫັນໄປສູ�ຂ�້ມູນ ແລະຄວາມບັນເທີງ, ແຕ� 
ແຫລ�ງຂ�້ມູນບຸກຄົນ ທີ່ໜ�າເຊື້ອຖື ແລະ ເຂົ້າເຖິງຫລາຍທີ່ສຸດ. ຕົວຢ�າງເຊັ່ນ: ເຂົາເຈົ້າຫັນໄປຫາ NGOs, ນາຍບ�ານ, ຄູອາຈານ ຫລືໝູ�ເພື່ອນ 
ຢູ�ໂຮງຮຽນ ເພື່ອຮັບຂ�້ມູນ? ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ�ງ ແຫລ�ງຂ�້ມູນບຸກຄົນ ຈະມີຄວາມສ�າຄັນ ໂດຍສະເພາະ ກິດຈະກ�າໂຄສະນາຂັ້ນຊຸມຊົນ 
ໄດ�ມີການວາງແຜນ.

ໃນເມື່ອແຫລ�ງຂ�້ມູນຕ�າງໆ ໄດ�ຖືກປະເມີນແລ�ວ, ຂ�ໃຫ�ຕື່ມຂ�້ມູນໃສ�ຕາຕະລາງລຸ�ມນີ້. ຂ�ໃຫ�ເບີ່ງຕົວຢ�າງດ�ານລຸ�ມ ຊຶ່ງໄດ�ໃສ�ຜົນຂອງການ 
ລົງສ�າຫລວດພື້ນຖານ (KAP) ໃນປະເທດກ�າປູເຈັຍ ເດືອນທັນວາ 2013 ໂດຍ Rapid Asia ແລະ MTV EXIT.

ແຫລ�ງຂ�້ມູນທີ່ໜ�າເຊື່ອໝັ້ນ 
ແລະເຂົ້າເຖິງຫລາຍທີ່ສຸດ 
ແມ�ນຫຍັງ!

ສື່ທ�ອງຖິ່ນ 
ປະເພດໃດທີ່ເປັນແຫລ�ງຂ�້ມູນ 
ໜ�າເຊື່ອ ແລະເຂົ້າເຖິງ 
ໄດ�ຫລາຍທີ່ສຸດ? (ໂທລະພາບ, 
ວິທະຍຸ, ວິທະຍຸຊຸມຊົນ, 
ການສະແດງລະຄອນ ແລະ 
ອື່ນໆ.)
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ພາຍຫລັງສ�າເລັດການວິເຄາະບັນຫາຢູ�ຕາຕະລາງດ�ານເທີງແລ�ວ, ກ�່ຮອດເວລາ ທີ່ເອົາຂ�້ມູນມາລວມກັນ ແລະເລີ່ມຕົ້ນວາງແຜນ 
ຍຸດທະສາດການສື່ສານ.

ດຶງກຸ�ມເປົ້າໝາຍມາມີສ�ວນຮ�ວມ

ລະຫວ�າງຂັ້ນຕອນ 1: ການວິເຄາະ, ໃຫ�ບຸກຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າມາ 
ມີສ�ວນຮ�ວມ. ວິທີການແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ມີ:
ການສ�າພາດແບບລົງເລີກ, ການສົນທະນາກຸ�ມ, ກອງປະຊຸມກຸ�ມນ�ອຍ ແລະກອງປະຊຸມບ�ານ 
ຮ�ວມກັບຕົວແທນກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ແລະຜູ�ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ.
ກິດຈະກ�າແບບມີສ�ວນຮ�ວມອື່ນໆ ລວມມີ ການແຕ�ມແຜນວາດຊຸມຊົນ, ການຍ�າງໄຂ�ວ 
ບັນຫາ, ແຕ�ມຕົ້ນໄມ�ບັນຫາ, ບັດຄ�າ, ແຕ�ມແຜນວາດບັນຫາ, ແຕ�ມແຜນວາດຮ�າງກາຍຄົນ, 
ການວິເຄາະເຄືອຂ�າຍ, ການເລົ່າເລື່ອງ, ການສະແດງບົດບາດ ແລະສະທ�ອນບັນຫາ. 
ຮຽນຮູ�ເພ່ີມຕື່ມກ�ຽວກັບກິດຈະກ�າ ໂດຍການສ�າຫລວດ “ການສ�າຫລວດແບບມີສ�ວນຮ�ວມ 
ແລະ ລົງພາກສະໜາມ” ແບບອອນລາຍ.

ຂ�້ຄວນເອົາໃຈໃສ�

Identified the primary, secondary and tertiary audiences?
Selected what the desired behaviour change for the primary audience?
 (What are the positive factors and barriers to practicing the desired behaviour change?)
Determined how the primary, secondary and tertiary audiences get their information?

ST
EP

 1
IN

TR
O

ST
EP

 2
ST

EP
 3

ST
EP

 4
ST

EP
 5

AN
N

EX

ທ�ານໄດ�:
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ໃນລະຫວ�າງການອອກແບບລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ຂ�ໃຫ�ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາດັ່ງນີ້:

1. ຈຸດປະສົງຂອງ SMART
2. ການວິເຄາະຊ�ອງທາງດ�ານການສື່ສານ
3. ຍຸດທະສາດດ�ານການສື່ສານ
4. ບົດຄັດຫຍ�້ສື່ໂຄສະນາ
5. ການວາງແຜນຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ຂ້ັນຕອນທີ 2 - ການອອກແບບດ�ານຍຸດທະສາດ      ຮູ�ວິທີການດີທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ

ການ��ນົດຈຸດປະສົງກິດຈະກ�າແບບ SMART

ຈຸດປະສົງຂອງ SMART12 ແມ�ນການຄາດຫວັງວ�າ ແຕ�ລະກິດຈະກ�າຈະປະກອບສ�ວນໃຫ�ການປ�ຽນແປງ ຫລື ພັດທະນາພຶດຕິກ�າໄດ�ຄືແນວໃດ.

12 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ�າຍຖີ່ນຖານ (IOM). 2011. ປື້ມຄູ�ມືໂຄງການ IOM ໜ�າ. 153.

ເປັນທ່ີຈະແຈ�ງບ�ວ�າ 
ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າທ່ີປະສົງນ້ັນ 
ຈະສາມາດບັນລຸໄດ� ພາຍໃນກອບເວລາທ່ີກ�ານົດ 
ສ�າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ? ຈຸດປະສົງຂອງ

SMART
ແມ�ນຫຍັງ?

ສະເພາະ:

ສາມາດວັດແທກໄດ�:

ຈະບ�່ມີຄວາມຈ�າເປັນ ຕ�ອງການເວລາເພີ່ມ, 
ຄວາມພະຍາຍາມຕື່ມ ແລະເງິນເພີ່ມ ເພື່ອຮວບຮວມ 
ແລະວິເຄາະຂ�້ມູນທີ່ຈ�າເປັນ ບ�? 
ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ�ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງບ�?

ມີສ�ວນພົວພັນຢ�າງສົມເຫດຜົນ 
ກັບການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າບ�?

ມັນໄດ�ກວມເອົາຫົວໃຈສ�າຄັນຂອງການປ�ຽນ
ແປງພືດຕິກ�າ ທີ່ປະສົງແລ�ວບ�?

ການປ�ຽນແປງໄປຕາມຈຸດປະສົງ ແລະສາມາດຢັ້ງຢືນ 
ໄດ�ບ�? ວິທີການວັດແທກການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ 
ມີຄວາມຈະແຈ�ງ ແລະເປັນໜ�າເຊື່ອຖືບ�?

ສາມາດບັນລຸໄດ�ບ�:

ກອບເວລາ:

ສົມເຫດຜົນ:

ຈຸດປະສົງຂອງຮູບແບບ SMART ເພື່ອແຈ�ງບອກວ�າ ເວລາໃດທີ່ປະສົບຜົນສ�າເລັດແລ�ວ ເນື່ອງຈາກວ�າ ມີວິທີທາງເພື່ອປະເມີນ 
ຄວາມສ�າເລັດດັ່ງກ�າວ. ໃຫ�ຄວາມເອົາໃຈໃສ�ເປັນຢ�າງດີວ�າ ຈຸດປະສົງທີ່ຕັ້ງໄວ�ນັ້ນ ສາມາດບັນລຸໄດ� ແລະ ສົມເຫດຜົນບ�. ຈຸດປະສົງທີ່ 
ສາມາດບັນລຸໄດ�ນັ້ນແມ�ນ ສິ່ງທີ່ຕ�ອງການ ຫລາຍກ�ວາ ເຫດຜົນດ�ານເວລາ, ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະເງິນຄ�າ ເພື່ອຮວບຮວມ ແລະ ວິເຄາະ 
ຂ�້ມູນທີ່ຈ�າເປັນ.

ຕົວຢ�າງຈຸດປະສົງຂອງ  SMART:

ພາຍຫລັງເບີ່ງຮູບເງ�າກາຕູນ ກ�ຽວກັບການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ 
ປອດໄພແລ�ວ, ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມການສ�າຫລວດຈ�ານວນ 10%  
ທີ່ເປັນຜູ�ເຄື່ອນຍ�າຍຖິ່ນຖານຄົນ ກ�າປູເຈັຍ ແລະ ພະມ�າ 
ທີ່ເປັນຜູ�ຊາຍ ແລະເດັກຊາຍ (ອາຍຸລະຫວ�າງ 15-30 ປີ) 
ທີ່ມາຈາກເຂດຊົນນະບົດ ສາມາດຈື່ໄດ�ເລກໂທສາຍດ�ວນ 
ຕ�ານການຄ�າມະນຸດໃນປະເທດໄທ.
ພາຍຫລັງຮັບຊົມລາຍການກ�ຽວກັບສິດທິຂອງແຮງງານ 
ພາຍໃນປະເທດ, 30% ຂອງຜູ�ທີ່ຖືກສ�າຫລວດ ຊຶ່ງເປັນ 
ແຮງງານພາຍໃນປະເທດຕົນເອງ ສາມາດຈື່ໄດ�ສິດທິ 
ສາມຂ�້ ທີ່ແຮງງານພາຍໃນປະເທດມີສິດໄດ�ຮັບ.

ເຄັດລັບ: ຄວາມຮັບຮູ�ແມ�ນຫຍັງ?

18

ຖ�າຈຸດປະສົງຂອງເຈົ້າ ແມ�ນກ�ຽວກັບການເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ� 
ໃນເລື່ອງໃດໜຶ່ງ ກ�່ມີຄວາມສ�າຄັນຕ�ອງໄດ�ກ�ານົດ ວ�າຄວາມ 
ຮັບຮູ�ນັ້ນ ໝາຍເຖີງຫບັງໃນເງື່ອນໄຂກິດຈະກ�າທີ່ເຈົ້າປະຕິບັດ. 
ຄ�າສັບນີ້ ກ�່ຄືຄ�າອື່ນ ເຊັ່ນ: ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຄຸມເຄືອສາມາດພາໃຫ� 
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໄດ�. ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງມີຄວາມສ�າຄັນ ທີ່ຕ�ອງເວົ້າ 
ຈຸດປະສົງຢ�າງຈະແຈ�ງ ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ�.
ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ຕ�ານການຄ�າມະນຸດ, ການກ�ານົດ 
ຄ�ານິຍາມຢ�າງຈະແຈ�ງຂອງຄ�າວ�າ ‘ຄວາມຮັບຮູ�’ ອາດໝາຍເຖິງ 
ຄວາມສາມາດ ໃນການຈື່ສິດທິ ທີ່ແຮງງານມີສິດໃນຂົງເຂດໃດໜຶ່ງ, 
ຄວາມສາມາດໃນການຈື່ ເພື່ອລາຍງານກ�ລະນີມີການຂູດຮີດ ແລະ 
ອື່ນໆ.
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ຕາຕະລາງ 5: ລັກສະນະຂອງຊ�ອງທາງການສື່ສານ13

13 ດັດປັບຈາກ: ກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອແມ�ແລະເດັກ ປະເທດບັງກະລາເດດ. 2008. ໂຄງການຂຽນຍຸດທະສາດການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ: ຂ�້ແນະນ�າສ�າລັບຜູ�ຈັດການໂຄງການ 
ແລະພະນັກງານດ�ານສື່ໂຄສະນາ. ໜ�າ 33-

ປະເພດຊ�ອງທາງ
(ສື່ມວນຊົນ ແລະ ສ່ືຊຸມຊົນ?)

ປະເພດຂອງເນື້ອຫາສ່ືສານ
(ງ�າຍດາຍ/ສັບຊ�ອນ)

ມີປະຕິສ�າພັນບ�?ເຂົ້າເຖິງ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ

ໂທລະພາບ
(ສື່ມວນຊົນ)

ວິທະຍຸ
(ສື່ມວນຊົນ ຫລືສື່ຊຸມຊົນ)

ຮູບເງ�າ
(ສື່ມວນຊົນ ຫລືສື່ຊຸມຊົນ)

ວີດີໂອ ອອນລາຍ
(ສື່ມວນຊົນ)

ໜັງສືພີມ/ ວາລະສານ  
(ສື່ມວນຊົນ ຫລືສື່ຊຸມຊົນ)

ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ
ສ�ວນໃຫຍ�, ເຖິງວ�າຈະມີ 
ບາງຄົນ ອາດບ�່ເຂົ້າເຖິງ 
ໂທລະພາບກ�່ຕາມ.

ຖ�າໄຟຟ�າມັກບ�່ມາເປັນ 
ປົກກະຕິ, ໃຫ�ພິຈາລະນາ 
ຊ�ອງທາງສື່ສານອື່ນ.

ເຂົ້າເຖີງກຸ�ມໃຫຍ�, 
ທັງໃນເຂດຕົວເມືອງ 
ແລະຊົນນະບົດ.
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ�ທີ່ບ�່ສາ
ມາດອ�ານອອກຂຽນໄດ�.

ຂື້ນຢູ�ກັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ
ຂອງຮູບເງ�າ ແລະ ສະຖານທີ່ 
ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ 
ຂອງຮູບເງ�າທີ່ມີ ເຊັ່ນ: 
ບ�ອນສາຍຮູບເງ�າຢູ�ຊຸມຊົນ.

ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ
ໃຫຍ�ທາງອອນລາຍ.

ເຂົ້າເຖິງກຸ�ມເປົ້າໝາຍທີ່ບ�່ສາ
ມາດອ�ານອອກຂຽນໄດ�ຫລາ
ຍນັ້ນຂື້ນຢູ�ກັບລະດັບການແ
ຈກຢາຍສື່ສີ່ງພີມ.

ຄືດ�ານເທີງ, ຂ�້ມູນ/ຂ�າວ ຫລື 
ການບັນເທີງສື່ສານທາງວິທະຍຸ. 
ລະຄອນວິທະຍຸສື່ສານເນື້ອຫາທີ່ 
ສະຫລັບສັບຊ�ອນ.

ຮູບເງ�າດີສ�າລັບເນື້ອຫາສື່ສານ 
ສະຫລັບສັບຊ�ອນ ຍ�ອນເວລາ 
ທີ່ມີ ເພື່ອຜ�ານເນື້ອໃນທັງໝົດ 
ກັບຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ.

ການແຈ�ງການສະເພາະ, 
ຂ�້ມູນດ�ານວິຊາການ, 
ເນື້ອຄວາມສັ້ນຈະແຈ�ງ.

ການຜະລິດແລະຄ�າອອກ
ອາກາດ ອາດສູງຫລາຍ.
ການຊື້ໂທລະພາບສ�າລັບ 
ກຸ�ມເປົ້າໝາຍອາດລາຄາສູງ
ສ�າລັບຊຸມຊົນທີ່ມີລາຍຮັບ
ຕ��.

ລາຄາຖືກກ�ວາສ�າລັບວິທະ
ຍຸ. ສະໂມສອນຜູ�ຟັງ 
ສາມາດຫລຸດລາຄາລົງ. 
ລາຄາຕ��ກ�ວາໂທລະພາບ.

ຂະບວນການຜະລິດ 
ມີລາຄາສູງຫລາຍ 
ແລະໃຊ�ເວລາດົນ.

ລາຄາທີ່ສົມເຫດຜົນ. 
ການໂຄສະນາລາຄາແພງ 
ແຕ�ຂ�າວສານມາຈັດພີມໂດຍ
ບ�່ເສຍຄ�າ.

ການສະແດງໂຊໂທເຂົ້າມາ, 
ຕອບຄ�າຖາມທ�ານຜູ�ຟັງອອກ
ອາກາດ ແລະ ກິດຈະກ�າ 
ສະແດງຢູ�ໃນຊຸມຊົນ.

ການສົນທະນາ ແລະຄ�າຖາມ, 
ຄ�າຕອບ ຖັດຈາກການ 
ສາຍຮູບເງ�າສາມາດມີປະຕິ 
ສ�າພັນ.

ຈັດການສົນທະນາທັນທີທັນ
ໃດໃນກຸ�ມສົນທະນາອອນ 
ລາຍ.

ອາດກະຕຸ�ນການສົມທະນາ 
ໃນລະດັບທ�ອງຖິ່ນ.

ການສະແດງຢູ�ຂັ້ນຊຸມຊົນ, 
ການສະແດງສົດ, ການ 
ໂຕ�ວາທີ/ສົນທະນາລະຫວ�າງ
ຫລາກລຫາຍປະເພດກຸ�ມເປົ້າ
ໝາຍແມ�ນບາງຢ�າງຂອງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ�.

ເນື້ອຫາສື່ສານທົ່ວໄປ ມັກຖືກ 
ນ�າໃຊ�ຜ�ານທາງໂທລະພາບເພື່ອ 
ໃຫ�ສາມາດເຂົ້າເຖີງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ
ໄດ�ກ�ວາງຂວາງຂື້ນ. ຂ�້ມູນ 
ທົ່ວໄປ, ຂ�າວ ຫລືການບັນເທີງ. 
ການປະກາດທົ່ວໄປທາງສັງຄົມ 
ສາມາດນ�າໃຊ�ເປັນເໜືຫາສື່ສານ 
ແບບສັ້ນງ�າຍດາຍ. ລະຄອນ 
ແລະ ການສະແດງມະໂຫລະສົບ 
ແມ�ນເໝາະສົມກັບເນື້ອຫາສື່ສານ
ທີ່ມີຄວາມສະຫລັບສັບຊ�ອນ.
ໜ�າດືງດູດ ແລະ ມີອິດທິພົນ.

ສາມາດເຮັດໄດ�ສ�າລັບຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ 
ທົ່ວໄປ ຫລືແຂກພິເສດ. ເນື້ອຫາ 
ສື່ສານທີ່ສະຫລັບສັບຊ�ອນ ແລະ 
ເຫດການສົມມຸດສາມາດບັນລະ 
ຍາຍໄດ�.

ຂື້ນຢູ�ກັບຄຸນນະພາບຂອງ
ການຜະລິດທີ່ຕ�ອງການ.

ເວລານີ້ ເຖິງເວລາທີ່ຕ�ອງໄດ�ເລີ່ມຕົ້ນອອກແບບ ກິດຈະກ�າ ແລະ ກ�ານົດເນື້ອຫາ ວ�າຈະເຜີຍແຜ�ແນວໃດ. ຕາຕະລາງດ�ານລຸ�ມ ໄດ�ວາງ 
ໂຄງຮ�າງຊ�ອງທາງການສື່ສານ ໂດຍການເຂົ້າເຖີງ, ປະເພດເນື້ອຫາທີ່ເໝາະສົມ, ລາຄາ ແລະ ຈະນ�າໃຊ�ຄືແນວໃດ ເພື່ອອ�ານວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ການສື່ສານສົນທະນາສອງທາງ. ແຕ�ລະຊ�ອງທາງ ແມ�ນໄດ�ອະທິບາຍເປັນຄືກັບ ‘ສື່ມວນຊົນ’ ຫລື
‘ສື່ຊຸມຊົນ’. ສື່ຊຸມຊົນແມ�ນເໝາະສ�າລັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍຂະໜາດນ�ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ ສື່ມວນຊົນ ແມ�ນສ�າລັບເປົ້າໝາຍຂະໜາດໃຫຍ�. 
ດີທີ່ສຸດກ�່ຄວນເລືອກຊ�ອງທາງ ທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມມັກໃນການບ�ລິໂພກສື່ ຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ.

ວິເຄາະຊ�ອງທາງການສື່ສານ ແລະຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ�2
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ໂປສະເຕີ/ແຜ�ນປ�າຍ
(ສື່ມວນຊົນ)

ການສ່ືສານບຸກຄົນ
(ສື່ຊຸມຊົນ)

ສາມາດເຂ້ົາເຖິງກຸ�ມເປ້ົາໝາຍໄດ� 
ຢ�າງກ�ວາງຂວາງຂ້ືນຢູ�ກັບການ 
ປະສິດທິຜົນຂອງການຕິດແຜ�ນ 
ປ�າຍ.

ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ�ມນ�ອຍ 
ຫລືບຸກຄົນ.

ເໝາະສ�າລັບການແລກປ�ຽນ 
ຂ�້ມູນສະຫລັບສັບຊ�ອນ 
ເຈາະຈົງ. ໜ�າດືງດູດໃຈ ແລະ 
ມີອິດທິພົນ. ເໝາະສ�າລັບ 
ກະຕຸ�ນການປະຕິບັດພືດຕິກ�າ 
ສະເພາະ. ເສີມທັກສະການຟັງ, 
ຄວາມສາມາດຈະຖືກເນັ້ນ 
ແລະ ໄດ�ຮັບການຊຸກຍູ�.

ເໝາະສ�າລັບເນື້ອຄວາມເນັ້ນ 
ໜັກແລະສັ້ນ. ສື່ສານເນື້ອຫາ 
ສະຫລັບສັບຊ�ອນບ�່ໄດ�ດີ.

ລາຄາສົມເຫດຜົນ. 
ການອອກແບບແຈກຢາຍ
ອາດມີລາຄາສູງ.

ປັດໃຈດ�ານລາຄາ ລວມມີ 
ການຝຶກອົບຮົມ, 
ອຸປະກອນ, ການຂົນສ່ົງ 
ແລະອ່ືນໆ.

ອາດດືງດູດການສົນທະນາ 
ຂອງຜູ�ທີ່ພົບເຫັນ.

ມີປະຕິສ�າພັນສູງ ເນື່ອງຈາກ 
ເປີດໂອກາດໃຫ�ມີການແບ�ງປັນ
ຂ�້ມູນ, ການຕອບຄ�າຖາມ 
ແລະ ຂ�້ສົງໃສ, ໂນ�ມນ�າວ 
ແລະ ກະຕຸ�ນຜູ�ຟັງເພື່ອຮັບເອົາ 
ພືດຕິກ�າໃດໜຶ່ງ ຫລື ນ�າໃຊ� 
ການບ�ລິການໃດໜຶ່ງທີ່ແນ� 
ນອນ.

ໂຄສະນາຊຸມຊົນ
(ຮູບເງ�າ, ງານຄອນເສີດທ�ອງຖ່ິນ 
ອ່ືນໆ) (ສ່ືຊຸມຊົນ)

ສື່ສັງຄົມ
(ສື່ມວນຊົນ)

ແອັບທາງໂທລະສັບ
(ສ່ືມວນຊົນ)

ກຸ�ມເປ້ົາໝາຍຂະໜາດນ�ອຍຫາ
ກາງ ຂ້ືນຢູ�ກັບຂະໜາດຂອງ 
ເຫດການ.

ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄວໜຸ�ມ 
ຕາມເນື້ອຄວາມທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາ
ຍ. ສື່ນີ້ 
ນ�າໃຊ�ຫລາຍປະເພດເນື້ອຫາ, 
ວີດີໂອ ແລະສື່ປະເພດອື່ນ.

ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄວໜຸ�ມດ�ວຍ 
ເນື້ອຫາທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ.

ເໝາະສ�າລັບເນື້ອຫາສື່ສານ 
ສະເພາະ ແລະ ເນັ້ນໜັກ.

ເນື້ອຫາແບບທ�ອງຖິ່ນ, 
ກະຕຸ�ນອາລົມຄວາມຮູ�ສຶກ, 
ມີປະຕິສ�າພັນ ແລະປະສິດທິຜົນ.

ເປັນເນື້ອຫາທີ່ເຂົ້າໃຈງ�າຍ 
ບ�່ສະຫລັບສັບຊ�ອນ. ສາມາດ 
ນ�າໃຊ�ສ�າລັບເນື້ອຫາລຽບງ�າຍ 
ແລະ ສະຫລັບສັບຊ�ອນສ�າລັບ 
ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ.

ລາຄາລະຫວ�າງຕ��ຫາກາງ, 
ທັງດ�ານພະນັກງານ,  ຄ�າຂົນສ່ົງ,  
ເວທີ ຕ�ອງໄດ�ພິຈາລະນາ.

ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍສ�າລັບພະນັກງານ 
ຮັບຜິດຊອບບັນຊາການ ແລະ 
ບ�າລຸງຮັກສາສ່ືສັງຄົມ. 
ຄາສໃຊ�ຈ�າຍສູງສ�າລັບເຄ່ືອງ 
ຄອມພີວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບ 
ມືຖືຂອງກຸ�ມເປ້ົາໝາຍ.

ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍສ�າລັບພະນັກ
ງານຮັບຜິດຊອບບັນຊາ 
ການ ແລະ ບ�າລຸງຮັກສາ 
ສື່ສັງຄົມ. ຄາສໃຊ�ຈ�າຍສູງ 
ສ�າລັບເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ 
ແລະໂທລະສັບມືຖືຂອງ 
ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ.

ມີປະຕິສ�າພັນສູງ. 
ມີການສົນທະນາໃນຊຸມຊົນ.

ມີປະຕິສ�າພັນຫລາຍ 
(ທະວິດເຕີ, ສາລາກາງເມືອງ, 
ລົມສົດທາງເຟດບຸກ, Google 
hangouts, 
ການເດີນສ�າຫລວດອື່ນໆ.)

ມີປະຕິສ�າພັນຫລາຍ.

ປະເພດຊ�ອງທາງ
(ສື່ມວນຊົນ ແລະ ສ່ືຊຸມຊົນ?)

ປະເພດຂອງເນື້ອຫາສ່ືສານ
(ງ�າຍດາຍ/ສັບຊ�ອນ)

ມີປະຕິສ�າພັນບ�?ເຂົ້າເຖິງ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ
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ຖ�າງ�ບປະມານຂອງທ�ານ ທີ່ໃຊ�ສ�າລັບວຽກງານເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາ ມີຈ�າກັດ, ໃຫ�ຄິດເຖິງຊ�ອງທາງການສື່ສານຜ�ານວິທີຍຸ ຫລື 
ໂທລະພາບຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທ�ອງຖິ່ນ, ເຄືອຂ�າຍໄວໜຸ�ມ ແລະຊ�ອງທາງອື່ນ. ທ�ານສາມາດ ຈັດແຈງວຽກເພື່ອເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນ 
ຂ�າວສານໃຫ�ແກ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ. ທ�ານອາດຊອກຫາຄູ�ຮ�ວມງານເພື່ອຊ�ວຍແຈກຢາຍສື່ສີ່ງພີມ ຊຶ່ງຈະຊ�ວຍຫລຸດຜ�ອນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ 
ໃນເມື່ອທ�ານຜະລິດລາຍການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະໃຫ�ຄູ�ຮ�ວມງານມີສ�ວນຮ�ວມໃນການແຈກຢາຍ ໃນຕອນຕົ້ນຂອງ 
ຂະບວນການຜະລິດ.

ເຄັດລັບ: ເຮັດໃຫ�ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຫລຸດລົງ
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ການອອກແບບຍຸດທະສາດການສ່ືສານ

ຕົວຢ�າງ: ໂຮງໜັງຊຸມຊົນ ທີ່ເນັ້ນໃສ�ຄວາມສ�ຽງຂອງການເຄື່ອນຍ�າຍແບບບ�່ຖືກກົດໝາຍ ແລະຜົນດີຂອງການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພ.

ຕົວຢ�າງ: 
ຊອກຫານາຍຈ�າງຈ�າງແຮງງານພາຍໃນປະເທດ 
ທີ່ມີສາຍພົວພັນເຮັດວຽກດ�ານບວກກັບແຮງງານ 
ພາຍໃນປະເທດ, ໃຫ�ເຂົາເຈົ້າແບ�ງປັນປະສົບການ 
ກັບຜູ�ໃຊ�ແຮງງານຄົນອື່ນ. 

Example: A short online creative video that explains what is human traffciking in clear and simple terms.

ປະຕິບັດພຶດຕິກ�າໃຫ�ເປັນກິດ 
ຈະວັດປະຈ�າວັນ;ກາຍເປັນນັກ 

ສົ່ງເສີມ ຫລືເຄື່ອນໄຫວ

1. ຖາມຜູ�ນ�າໃຊ�ໃຫ�ເວົ້າກ�ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ.
2. ສ�າງແຜນກັບຜູ�ນ�າໃຊ�ເພື່ອໃຫ�ເຂົ້າເຖີງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ.
3. ສ�າງແຜນກັບຜູ�ນ�າໃຊ�ກ�ຽວກັບວິທີການເວົ້າເຖິງປະສົບການຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ.

ຕົວຢ�າງ: 
ລາຍການວິທະຍຸທີ່ມີການອອກອາກາດປະຈ�າ 
ທີ່ຈະແນະນ�າເປັນຂັ້ນຕອນກ�ຽວກັບການ 
ເຄື່ອນຍ�າຍປອດໄພ.

ກາຍເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາ

ທວນຄືນພຶດຕິກ�າ 
ໃນໄລຍະສັ້ນກັບໄປກັບມາ

1. ຊອກປັດໃຈດ�ານບວກທັງໝົດ 
ທີ່ກຸ�ມເປົ້າໝາຍກ�າລັງປະເຊີນກ�ຽວກັບການທົບທວນຄືນພຶດຕິກ�າ.
2. ກະກຽມໃຫ�ຜູ�ນ�າໃຊ�ປະຈຸບັນ ໄດ�ພົບກັບຜູ�ນ�າໃຊ�ໄລຍະຍາວ.
3. ກ�ານົດອຸປະສັກ ແລະລະດົມແນວຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອຫາຂ�້ແນະນ�າ ແລະວິທີແກ�ໄຂ.

ທົດສອບຂ�້ມູນ ຫລືພຶດຕິກ�າ, 
ປະຕິບັດກິດຈະກ�າສະເພາະ

1. ໃຫ�ຂ�້ມູນເພີ້ມເຕີມຜູ�ນ�າໃຊ�ກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ�ທີ່ຖືກຕ�ອງ.
2. ຊົມເຊີຍຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ນ�າໃຊ�ຖືກຕ�ອງ.
3. ກ�ານົດບັນຫາກັບຜູ�ນ�າໃຊ� ແລະໃສະເໜີຂ�້ແນະນ�າ.
4. ຊຸກຍູ�ການນ�າໃຊ�ຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ ໂດຍເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນປະໂຫຍດ 

ຮັກສາ

ລົງມືປະຕິບັດ

ຕັດສິນໃຈລົງມືປະຕິບັດ 

ຮັບຮູ�ຄວາມສ�ຽງ 
ແລະຮູ�ຜົນປະໂຫຍດ

1. ຄາດເດົາປະເພດຂອງບັນຫາ ທີ່ອາດຍົກຂື້ນ ແລະຄິດຫາວິທີການແກ�ໄຂ.
2. ເຊື່ອໂຍງພຶດຕິກ�າໃໝ�ໃສ�ລະບຽບປະຕິບັດທາງສັງຄົມ.
3. ຊ�ວຍບຸກຄົນໃຫ�ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ເພື່ອລົງມືປະຕິບັດອັນໃໝ�.
ສ�າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປະຕິບັດພຶດຕິກ�າໃໝ�.
4. ຊອກຫາຮູບແບບທາງບວກ.

ບ�່ແມ�ນແຕ�ວ�າຮູ�ກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງ
ພຶດຕິກ�າທີ່ແນະນ�າ ແຕ�ຍັງຕ�ອງໄດ�ຍິນ

1. ບອກເຂົາເຈົ້າ ຄວາມສ�ຽງແລະຜົນປະໂຫຍດ.
2. ເຊື່ອມຕ�່ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າທີ່ແນະນ�າກັບລະບຽບປະຕິບັດທາງສັງຄົມ.
3. ຊອກຫາວິທີທາງ ແລະຄົນອື່ນໆ ຕ�່ກັບແບບຢ�າງການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າທີ່ແນະນ�າ.

ບ�່ຮູ�ຫຍັງເລີຍບ�ກ�ຽວກັບບັນຫາ
1. ໃຫ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານ
2. ແນະນ�າການແກ�ໄຂບັນຫາ

ຄວາມຮູ� 

ບ�່ຮັບຮູ�

ການປະຕິບັດງານຂອງນັກໂຄສະນາສື່ສານ

ບ�່ຮັບຮູ�

ຄວາມຮູ�

ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດ

ເພື່ອໃຫ� ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຄື່ອນໄຫວ ໄປຕາມເສັ້ນທາງການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ  ໄປແຕ�ລະລ�າດັບຂອງພຶດຕິກ�າ ທີ່ຢູ�ດ�່ານຂວາມື,  ຈື່ງມີວິທີປະຕິບັດ 
ເພື່ອການສື່ສານ  (ພ�ອມທັງຕົວຢ�າງ ຊຶ່ງ ວິທີປະຕິບັດການສື່ສານເຫລົ່ານີ້ຄວນຈະເປັນ ໃນທາງປະຕິບັດ)
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ລົງມືປະຕິບັດ

ການຮັກສາ 

ກາຍເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາ 
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ໃນເວລາວາງແຜນຍຸດທະສາດການສື່ສານ ຄວນກ�ານົດບ�ອນນັ່ງ ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຕາມເສັ້ນທາງດ�ານພຶດຕິກ�າ (ພາບສະແດງດ�ານລຸ�ມ). 
ເຂົາເຈົ້າບ�່ຮັບຮູ�ຫຍັງເລີຍ ຫລືເຂົາມີຄວາມຮູ�ບາງຢ�າງກ�ຍວກັບພຶດຕິກ�າທີ່ຕ�ອງການ? ເຂົາເຈົ້າຮູ�ຄວາມສ�ຽງ ແລະຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກພຶດຕິກ�າຂອງເຂົາເຈົ້າ? ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດພຶດຕິກ�າດັ່ງກ�າວດົນປານໃດແລ�ວ? ເຂົາເຈົ້າຊຸກຍູ�ຄົນອື່ນໃຫ�ຮັບເອົາພຶດຕິກ�າດັ່ງກ�າວບ�?

ດັ່ງຮູບສະແດງໄວ�ດ�ານລຸ�ມ, ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ລວມມີ 6 ຂັ້ນຕອນ:

ການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນເປັນປົກກະຕິ ຖືເປັນເລື່ອງສ�າຄັນ ເພື່ອປະເມີນວ�າ 
ກຸ�ມເປົ້າໝາຍຢູ�ຈຸດໃດຂອງ ເສັ້ນທາງການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ແລະເພື່ອອອກແບບ 
ເນື້ອຫາໂຄສະນາ ແລະກິດຈະກ�າທີ່ເໝາະສົມ. ການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຍັງຊ�ວຍ 
ກ�ານົດ ຖ�າຫາກກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ມີການປ�ຽນແປງທາງລົງ ແທນທີ່ຈະເປັນທາງຂື້ນ 
ຊຶ່ງເປັນສັນຍາວ�າ ຕ�ອງໄດ�ມີການດັດປັບເນື້ອຫາໂຄສະນາ ແລະກິດຈະກ�າ.

21



ສ່ິງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ�

ພັດທະນາບົດສັງລວມຫຍ�້ທີ່ມີລັກສະນະສ�າງສັນໂຄສະນາ

ອົງປະກອບຂອງບົດສະຫລູບຫຍ�້ທີ່ສ�າງສັນ ເນື້ອໃນ (ຄ�າຖາມຕ�່ກັບຄ�າຕອບ)

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ

ບົດຫຍ�້ຂອງເນື້ອຄວາມສື່ສານ

ເນື້ອໃນຫລັກ ແລະນ��ສຽງ

ຂ�້ຄວນເອົາໃຈໃສ�ອື່ນໆ

ການປ�ຽນແປງ, ອຸປະສັກ ແລະ 
ຈຸດປະສົງການສື່ສານ

• ກິດຈະກ�າເນັ້ນໃສ�ໃຜ?

• ການປ�ຽນແປງທີ່ຕ�ອງການ: ການປ�ຽນແປງໃດທີ່ກິດຈະກ�າຖາມຫາ?

• ອຸປະສັກ: ເປັນຫຍັງການປ�ຽນແປງຈຶ່ງບ�່ເກີດຂື້ນ? ອຸປະສັກຫຍັງ 

ທີ່ກິດຈະກ�າຈະແກ�ໄຂ?

• ຈຸດປະສົງການສື່ສານ: ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກ�າແມ�ນຫຍັງ?

• ຜົນປະໂຫຍດຫລັກ: ຖ�າກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຮັດພຶດຕິກ�າດັ່ງກ�າວ, 

ຜົນປະໂຫຍດແມ�ນຫຍັງ?

• ບົດກ�າວສະໜັບສະໜູນ: ສິ່ງທີ່ໂນ�ມນ�າວກຸ�ມເປົ້າໝາຍ 

ທີ່ເຂົ້າປະສົບໃນດ�ານຜົນປະໂຫຍດ?

• ຮຽກຮ�ອງໃຫ���ເນີນງານ: ກິດຈະກ�າຮຽກຮ�ອງໃຫ�ບຸກຄົນເຮັດຫຍັງ?

• ຂ�້ມູນສ�າຄັນຫຍັງທີ່ຈະຕ�ອງມີໃນກິດຈະກ�າ?

• ນ��ສຽງເປັນແນວໃດ?

• ມີຂ�້ຄວນເອົາໃຈໃສ�ອື່ນໆບ�ດ�ານສ�າງສັນ ເຊັ່ນ: ລະດັບການອ�ານອອກຂຽນໄດ�, ກລາຟິກ, 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະພາສາ?

• ກິດຈະກ�ານີ້ຈະຖືກເພີ້ມເສີມ ຫລືຖືກຊຸກຍູ�ໂດຍກິດຈະກ�າອື່ນຄືແນວໃດ?

• What is the distribution strategy?

ຮອດເວລານ້ີ, ມີຫລາຍການສ�າຫລວດຂ�ມູ້ນໄດ�ເຮັດສ�າເລັດ ແລະກ�ເ່ປັນເວລາ ທ່ີຈະປ�ຽນຈາກບົດວິໃຈຍາວໆ ມາເປັນຂ�ມູ້ນທ່ີເຂ້ົາເຖິງ 
ໄດ�ງ�າຍຂ້ືນ. ບົດວິໃຈສະຫລູບຫຍ�ດ່ັ້ງກ�າວຕ�ອງມີຂ�ມູ້ນຄົບຖ�ວນ, ໜ�າສົນໃຈ, ມີຄວາມກ�ຽວຂ�ອງ, ມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະໜ�າດືງດູດ.

ເພ່ືອໃຫ�ໄດ�ມາທີມງານທ່ີມີຄວາມສ�າງສັນ (ວ�າເຂົາເຈ້ົາຈະຢູ�ພາຍໃນ ຫລື ພາຍນອກ) ໃນໜ�າເຈ້ັຍດຽວກັນ. ມັນມີຄວາມສ�າຄັນ 
ເພ່ືອພັດທະນາ ບົດສະຫລູບຫຍ�ທ່ີ້ສ�າງສັນ ຊ່ຶງກ�ານົດກຸ�ມເປ້ົາໝາຍ, ຈຸດປະສົງການສ່ືສານ, ເນ້ືອຫາສ່ືສານຫລັກ ແລະເນ້ືອໃນ, 
ຮຽກຮ�ອງການປະຕິບັດ, ຂ�ແ້ນະນ�າ, ນ�າ້ສຽງ, ປະເພດ ແລະຂ�ຄ້ວນເອົາໃຈໃສ�ດ�ານການສ�າງສັນອ່ືນໆ (ດ່ັງທ່ີສະແດງໄວ�ຕາຕະລາງດ�ານລຸ�ມ).

ເບີ່ງເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ  III ສ�າລັບຕົວຢ�າງ ສະຫລູບຫຍ�້ຂອງ  IOM X.
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ຂັ້ນຕອນ 2: ການອອກແບບດ�ານຍຸດທະສາດ, ມັນມີຄວາມສ�າຄັນທີ່ຕ�ອງໄດ�ເຮັດວຽກຮ�ວມກັບພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ 
ຕົວແທນຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ. ແນວຄວາມຄິດໜຶ່ງກ�່ຄື ການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອອອກແບບດ�ານຍຸດທະສາດ ໂດຍທີ່ມີການ 
ປະສົມຂອງພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ແລະຕົວແທນກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ກ�່ຈະຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ�ປະກອບຄ�າເຫັນ. ຮັບປະກັນໃຫ�ມີຕົວແທນຂອງ 
ເພດຍິງ, ເພດຊາຍ, ໄວໜຸ�ມ ແລະກຸ�ມຢູ�ເຂດຫ�າງໃກດ�ອຍໂອກາດ.

4

ໃຫ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າມາມີສ�ວນຮ�ວມ

ກ�ານົດພຶດຕິກ�າ ຕາມວິທີການ SMART?
ເລືອກຊ�ອງທາງການສ່ືສານ ເພ່ືອເຜີຍແຜ�ກິດຈະກ�າ ແລະເນ້ືອຫາໂຄສະນາ ທ່ີເໝາະທ່ີສຸດກັບກຸ�ມເປ້ົາໝາຍ?

ກ�ານົດວ�າກຸ�ມເປົ້າໝາຍຈະຢູ�ຈຸດໃດບົນເສັ້ນທາງການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ແລະກິດຈະກ�າຈະເຄື່ອນຍ�າຍໄປຕາມເສັ້ນທາງດັ່ງກ�າວຄືແນວໃດ?

Developed a creative brief?

ທ�ານໄດ�:
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ຂັ້ນຕອນ 3 - ການພັດທະນາ & ທົດສອບ:         ໄດ�ຜົນບ�?

ພັດທະນາເນື້ອໃນ

ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ບັນດາແນວຄວາມຄິດ, ອຸປະກອນ ແລະເນື້ອຫາໂຄສະນາ ຈະໄດ�ຮັບການພັດທະນາ, ທົດສອບ, ປັບປຸງ ແລະ ທົດສອບ 
ຄືນໃໝ� ກ�ອນຂະບວນການຜະລິດຄັ້ງສຸດທ�າຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ບ�່ພຽງແຕ�ໃຫ�ເຂົ້າໃຈກິດຈະກ�າ ແລະກ�ຽວຂ�ອງກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍ 
ແຕ�ຍັງກະຕຸກອາຣົມ ທີ່ຈະກະຕຸ�ນການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າດ�ານບວກ ຫລືການປະຕິບັດທາງສັງຄົມ ເພື່ອປ�ອງກັນການຄ�າມະນຸດ. 
ການພັດທະນາສື່ໂຄສະນາປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ແລະຍຸດທະສາດ ຖືເປັນຂະບວນການເຮັດວຽກແບບຕ�່ເນື່ອງ.

ສ�າງກິດຈະກ�າສື່ສານທີ່ມີລັກສະນະສ�າງສັນ ຊຶ່ງປະສານທັງວິທະຍາສາດ 
ແລະສິລະປະ!  ວິທະຍາສາດແມ�ນການສ�າງເຄື່ອງມື ບົນພື້ນຖານຫລັກ 
ຖານຂອງການວິໃຈ (ເບີ່ງບາດກ�າວ 1 - ການວິເຄາະ). ສິລະປະແມ�ນ 
ການສ�າງເຄື່ອງມື ທີ່ກະຕຸ�ນອາຣົມຈິດ, ກະຕຸກຊຸກຍູ�ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ແລະ 
ໃຫ�ເໝາະສົມກັບຍຸດທະສາດການສື່ສານ.

ຈ່ືໄວ�ວ�າ ເຄ່ືອງມືທ່ີພັດທະນາຈະບ�ມີ່ຢູ�ພຽງລ�າພັງ, 
ມັນສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດການສ່ືສານ 
ແລະຍັງຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍກິດຈະກ�າອ່ືນ.

1
ເຄັດລັບ

ເອົາໃຈໃສ�:

ຫລາຍປານໃດມີງ�ບປະມານ
ໃນການພັດທະນາເນື້ອໃນການໂຄສະນາ?

ມີງ�ບປະມານເພ່ືອໄວ�ຈ�າງບ�ລິສັດໂຄສະນາ 
ແລະຝຶກອົບຮົມສ�າງຄວາມສາມາດ 
ເພື່ອມາບ�ລິຫານທີມງານໂຄສະນາບ�?

ຖ�າບ�ດ່ັ່ງນ້ັນ,ກອບເວລາການຜະລິດເຄື່ອງມືຈະແຕກຕ�າງກັນໄປ ຂື້ນຢູ�ກັບ 
ຄຸນນະພາບ, ຄວາມຍາວ (ຖ�າວີດີໂອ), ຄວາມສັບຊ�ອນ ແລະ 
ລະດັບຂອງກິດຈະກ�າສື່ສານ. ຈື່ໄວ�ວ�າ ຄວນຈົ່ງເວລາໄວ�ສ�າລັບ 
ການທົດສອບເຄື່ອງມືກັບກຸ�ມຕົວຢ�າງ.  ນອກນັ້ນ ຍັງແບ�ງເວລາ 
ສ�າລັບການປຶກສາຫາລືກັບຜູ�ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອຂ�ການສະໜັບ 
ສະໜູນຫລາຍທີ່ສຸດສ�າລັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ�ເນື້ອໃນການ 
ໂຄສະນາສຸດທ�າຍ.

ໃຊ�ເວລາຫລາຍປານໃດ
ສ � າລ ັບການຜະລ ິດ ເຄ ື ່ອງມ ື ?

ການສ�າງຄວາມສາມາດພາຍໃນເພື່ອພັດທະນາ 
ແລະຜະລິດເຄື່ອງມືບ�? (ທີມງານຍິ່ງປະກອບສ�ວນ 
ຫລາຍ, ຍິ່ງເປັນການດີ ສ�າລັບການນ�າໃຊ�ງ�ບປະມານ!)

ມີ

ກ�ອນການອອກແບບເຄື່ອງມືສ�າງສັນສື່ໂຄສະນາ
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ຕາຕະລາງລຸ�ມນີ້ແມ�ນ ຮວບຮວມ ຂ�້ດີ ແລະ ຂ�້ເສຍ ຂອງການອອກແບບເນື້ອໃນການໂຄສະນາພາຍໃນອົງກອນເອງ 

ຂ�້ດີ

ສ�າງຄວາມສາມາດພາຍໃນເພ່ືອພັດທະນາເນ້ືອໃນໂຄສະນາ ແລະ 
ເພ້ີມຄວາມສາມາດ ເພ່ືອຈັດພີມເພ່ີມເປັນພາກໃໝ� ທ່ີມີລາຄາ 
ຖືກ.
ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການຫລາຍຂື້ນຕ�່ກັບເນື້ອໃນ.
ມີໂອກາດຫລາຍຂື້ນເພື່ອປະຕິບັດການປ�ຽນແປງ ແລະ 
ບ�ລິຫານທິດທາງການໂຄສະນາ ໃນລາ.
ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຖືກ.
ມີຄວາມເຄີຍຊີນຫລາຍຂື້ນກັບບັນຫາ, ການຈັດຕັ້ງ, ການສ�າງ 
ຍີ່ຫ�້ ແລະ ການພັດທະນາຮູບແບບ (ຫລຸດຄວາມຈ�າເປັນ 
ໃນການນ�າສະເໜີ, ການແນະນ�າ, ເຄື່ອງມືສ�າລັບຄູ�ຮ�ວມງານ 
ພາຍນອກ)

ສະໜອງທັກສະພິເສດ ແລະອຸປະກອນ (ອຸປະກອນ ວີດີໂອ, 
ວີດີໂອ ຫລືຊອບແວ ອອກແບບ ແລະອື່ນໆ)
ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຫ�ມຸມມອງອັນໃໝ� ກ�ຽວກັບສະຫລູບຫຍ�້ 
ໂຄສະນາ ແລະຊ�ວຍປັບປຸງຕື່ມ ແລະຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດ 
ພ�ອມທັງໃຫ�ຂ�້ແນະນ�າ ທີ່ຍັງບ�່ທັນໄດ�ຖືກພິຈາລະນາ.
ເຂົາສາມາດຊ�ວຍໃນການອອກແບບຄວາມຄິດທັງໝົດ 
ສ�າລັບກິດຈະກ�າແຊກ ໂດຍມີກິດຈະກ�າອື່ນ 
ແລະເຄື່ອງມືອື່ນສະໜັບສະໜູນ 
ຫລາຍກ�ວາເຄື່ອງມືສະເພາະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ບ�ລິສັດໂຄສະນາ ແລະຜະລິດສື່ໂຄສະນາ ທີ່ເປັນມືອາຊີບ 
ມັກມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີ ຕ�່ທ�າອ�ຽງການໂຄສະນາສື່ສານປະຈຸບັນ 
ແລະລາຍລະອຽດການເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາກ�ຽວຂ�ອງ

ພາຍໃນອົງກອນ ພາຍນອກ
(ເຊັ່ນ: ບ�ລິສັດທີ່ປຶກສາອອກແບບໂຄສະນາ)

ກ�ານົດບ�ລິສັດທີ່ປຶກສາ ທີ່ມີປະສົບການກ�ຽວຂ�ອງກັບວຽກງານທີ່ຕ�ອງການ.
ພັດທະນາບົດສະເໜີທີ່ມີລາຍລະອຽດຄື: ເນື້ອໃນວຽກ, ກອບເວລາເວລາ ແລະຜົນໄດ�ຮັບ. ຂ�ໃຫ�ບ�ລິສັດສົນໃຈສົ່ງບົດສະເໜີມາ, 
ກ�ານົດງ�ບປະມານ ແລະວາງເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ.
ໄປພົບບ�ລິສັດທີ່ອາດມີຄວາມສົນໃຈແລະມີເງື່ອນໄຂ ແລະສົນທະນາເນື້ອໃນຂອງວຽກທີ່ຈະຈ�າງ.
ຄັດເລືອກບ�ລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະຈັດກອງປະຊຸມເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອປຶກສາກ�ຽວກັບເຄື່ອງມືໂຄສະນາ 
ແລະກິດຈະກ�າ.ໃຫ�ຂ�້ມູນຄວາມເປັນມາກ�ຽວກັບບັນຫາ ທີ່ກິດຈະກ�າໂຄສະນາປະສົງຈະແກ�ໄຂ ແລະເນັ້ນໜັກຈຸດທີ່ຕ�ອງການ 
ປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ສ�າລັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍ.
ແຕ�ງຕັ້ງທີມງານ ຜູ�ທີ່ຈະເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະຮັບປະກັນວ�າ ທີມງານອອກແບບໂຄສະນາມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອບເຂດຂອງວຽກ 
ແລະຜົນໄດ�ຮັບທີ່ຄາດຫວັງ. 

ນີ້ແມ�ນ ຂັ້ນຕອນແນະນ�າໃນການຄັດເລືອກ ແລະເຮັດວຽກກັບ ບ�ລິສັດທີ່ປຶກສາດ�ານການອອກແບບໂຄສະນາ:

1.
2.

3.
4.

5.
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ໂດຍທົ່ວໄປຄຸນນະພາບຈະບ�່ສູງ.
ໃຊ�ເວລາຫລາຍ ຖ�າພະນັກງານຕ�ອງການສ�າງຂີດຄວາມ 
ສາມາດຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຮຽນຮູ�ທັກສະວິຊາການໃໝ�.
ຂາດຂ�້ມູນຕິດຕ�່ບັນດາສະຖານທີ່ແຈກຢາຍໂຄສະນາ.
ຂາດຄວາມຮັບຮູ�ທ�າອ�ຽງອັນໃໝ�ທັນສະໄໝ  
ແລະປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນ.
ອາດຂາດຄວາມຊ�ານານງານດ�ານວິຊາການໃນການຜະລິດ 
ຮູບແບບທີ່ແຕກຕ�າງອອກໄປ ເຊັ່ນ: ຮູບເງ�າກາຕູນ.
ຜູ�ໃຫ�ທຶນ ແລະຜູ�ບ�ລິຫານອົງກອນ ຕ�ອງຊຸກຍູ�ການລົງທຶນ 
ໃນຊັບສິນຄົງທ່ີ (ເຊ່ັນ: ຊອບແວດັດແກ� ວີດີໂອ, ອຸປະກອນ 
ແລະ ອ່ືນໆ)

ລາຄາແພງ.
ໃຊ�ເວລາຫລາຍໃນການຊອກຫາການບ�ລິການທີ່ລາຄາເໝາະ
ສົມ ແລະມີຄຸນນະພາບສູງ.
ຄວາມສາມາດທີ່ຈ�າເປັນເພື່ອຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງ 
ບ�ລິສັດໂຄສະນາ ອາດແຕກຕ�າງກັນໄປສ�ວນໃຫຍ�ຂື້ນຢູ�ກັບ 
ລະດັບປະສົບການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ 
ບ�ລິສັດ ຕ�່ກັບສະຫລູບຫຍ�້ເນື້ອຫາທີ່ໂຄສະນາ. 
ການມີເວລາແລະຄວາມພ�ອມຂອງບ�ລິສັດໂຄສະນາ ແມ�ນຢູ� 
ນອກເໜືອການຄວບຄຸມຂອງໃຜຜູ�ໜື່ງ, ດັ່ງນັ້ນ ບາງຄັ້ງ 
ຈຶ່ງອາດເປັນການຍາກເພື່ອໃຫ�ໄດ�ຕາມທີ່ຕ�ອງການ. 
ບ�ລິສັດອອກແບບສື່ໂຄສະນາ ມັກບ�ລິຫານຈັດການຫລາດ 
ຫລາຍໂຄງການໃນເລວາດຽວກັນ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນໃຫ�ໂຄງ 
ການໃດໜຶ່ງລ�າຊ�າຫລາຍ.  
ການເຮັດສັນຍາກັບບ�ລິສັດທີ່ປຶກສາປົກກະຕິກ�່ຈະກ�ານົດ 
ເງື່ອນໄຂເປີດໂອກາດໃຫ�ມີການປັບປຸງ ແລະ ແກ�ໄຂ 
ໜ�າວຽກ.
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14 ສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານດ�ານການປົກຄອງ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ (GSDRC). 2008. ບົດລາຍງານການວິໃຈ: ການເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະການເຄື່ອນຍ�າຍຖິ່ນຖານ.
Available from: http://www.gsdrc.org/docs/open/hd529.pdf.
15 ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO). ອົງການສາກົນເພື່ອສຸຂະພາບຄອບຄົວ (FHI). 2008. ການສື່ສານເພື່ອປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ HIV/AIDS:ເຄື່ອງມືສື່ສານສ�າລັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. Available from: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@ilo_aids/documents/publication/wcms_115460.pdf.

• ຊຸກຍູ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍໃນຄວາມເຊື່ອທີ່ວ�າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ�າງຄວາມແຕກຕ�າງ ຫລືເຮັດໄດ�ສິ່ງໃດໜຶ່ງ;
• ຜັກດັນກຸ�ມເປົ້າໝາຍໃຫ�ເຂົ້າສູ�ຮູບແບບ ແລະປະຕິບັດພຶດຕິກ�າດ�ານບວກ, ພຶດຕິກ�າແບບປອດໄພ ແລະ
• ຊຸກຍູ�ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນ ຕ�່ກັບການປ�ຽນແປງດ�ານບວກ ຊຶ່ງກ�າລັງຖືກຊຸກຍູ�ສົ່ງເສີມ.

ເນື້ອຫາດ�ານລົບ (ເຊັ່ນ: ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມສ�ຽງ ຫລືຜົນທີ່ຕາມມາ) ສາມາດຖືກນ�າໃຊ�, ແຕ�ກ�່ຈ�າເປັນຕ�ອງມີການດຸ�ນດ�ຽງ ກັບເນື້ອຫາ 
ດ�ານບວກ ເຊັ່ນ: ການບ�ລິການທາງເລືອກ. ການໂຄສະນາທີ່ເປັນດ�ານລົບຈົນເກີນໄປ ຈະທ�າລາຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຈາກກຸ�ມເປົ້າໝາຍ14  
ອາດເຮັດໃຫ�ເຂົາເຈົ້າເກີດຄວາມຮູ�ສຶກໂດໂດດ�ຽວ ຫລືທ�້ ຫລາຍກ�ວາຈະຖືກກະຕຸ�ນ.15  ການສ�າງເນື້ອຫາໂຄສະນາດ�ານບວກ ຍັງສາມາດ:

ພັດທະນາເນື້ອຫາການສ່ືສານປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າໄດ�ຢ�າງມີປະສິດທິພາບ

ເນື້ອຫາການສື່ສານເຫລົ່ານີ້ ໄດ�ມີການສ�າງໄວ�ແລ�ວເປັນຮ�າງເບື້ອງຕົ້ນ 
ໃນຮູບແບບສະຫລູບຫຍ�້ການສ�າງສັນສື່ໂຄສະນາ, ແຕ�ເນື້ອຫາສຸດ 

ທ�າຍຕ�ອງໄດ�ຜ�າການກວດແກ�, ຮຽບຮຽງໃຫ�ຄົບຖ�ວນສົມບູນ ຮ�ວມກັບຕົວແທນ 
ຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ.
ຄ�າຂັວນ (ຄ�າເວົ້າສື່ສານປົກກະຕິ) ອາດເປັນປະໂຫຍດ ສ�າລັບການສະໜັບສະໜູນ 
ລວມໝູ� ແຕ� ຄ�າເວົ້າທີ່ເປັນການຊຸກຍູ�ການກະທ�າສູງສຸດ ແມ�ນມີຜົນຫລາຍ ຍ�ອນວ�າ 
ມັນບອກໃຫ�ຄົນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດໄດ�

Typical Message

ພວກເຮົາບ�່ໄດ�ເກີດມາໃຫ�ຂາຍ!

…ເປັນການດີ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ�ວມກັບບ�ລິສັດສື່ໂຄສະນາທ�ອງຖິ່ນພາຍໃນປະເທດ ເນື່ອງຈາກເຂົ້າຈະມີຄວາມພ�ອມທີ່ດີ ເພື່ອຜະລິດ 
ເນື້ອຫາການບັນເທີງ ທີ່ມີຄວາມກ�ຽວກັບກັບທ�ອງຖິ່ນ ໃຫ�ເໝາະສົມກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍ.
ຫລາຍບ�ລິສັດສ�າງສັນສື່ໂຄສະນາ ຍັງຂາດຄວາມຮັບຮູ� ຫລືຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ�ຽວກັບບັນຫາການຄ�າມະນຸດ ແລະບັນຫາກ�ຽວຂ�ອງອື່ນໆ; 
ດັ່ງນັ້ໜ ຈຶ່ງມີຄວາມສ�າຄັນ ເພື່ອໃສ�ເວລາ ບ�່ສະເພາະເພື່ອໃຫ�ເຂົ້!ໃຈບັນຫາ ແຕ�ຍັງເປັນຜົນດີ ຕ�່ກັບຊີວິຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. 
ພວກເຮົາທັງໝົດກ�່ຄືກັນ, ຍິ່ງເຂົາເຈົ້າເອົາໃຈໃສ�ຫລາຍ, ເຂົາເຈົ້າກ�່ຍິ່ງທຸ�ມເທເວລາ ແລະເຫື່ອແຮງເຂົ້າໃນໂຄງການ ຫລາຍເທົ່ານັ້ນ.
ຢ�າລືມວ�າ ຫລາຍບ�ລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄສະນາ ຍັງບ�່ຄຸ�ນເຄີຍກັບ ການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ C4D ຫລື ການສື່ສານເພື່ອປ�ຽນແປງ 
ພຶດຕິກ�າ BCC ຫລືຂະບວນການດັ່ງກ�າວ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສ�າຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄຸນຄ�າຂອງການໃຫ�ເວລາ 
ຢ�າງເຕັມສ�ວນ ສ�າລັບຂະບວນການເຮັດວຽກແບບມີສ�ວນຮ�ວມ.

ເຄັດລັບ: ຖ�າຈ�າງບ�ລິສັດສ�າງສັນສື່ໂຄສະນາ…

TIP: 
ກົງໄປກົງມາ
ສັ້ນ 
ທາງບວກ 
��ພັນກັນ
ສາມາດເຮັດໄດ�

2

ເນື້ອຫາແບບກະທ�າ 
ຄວນ...... 

ເນື້ອຫາແບບກະທ�າ
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ຈົ່ງຮັບຮູ�! ຖາມຄ�າຖາມ ແລະໃຊ�ເວລາ ກ�ອນຕົກລົງຮັບວຽກ. 
ໃຜກ�່ຕາມສາມາດເປັນນັກຄ�າມະນຸດ.

ຖ�າເຈົ້າເຫັນໃຜຜູ�ໜຶ່ງ ກ�າລັງຖືກລ�ວງລະເມີດ ແລະຂູດຮີດ, 
ໃຫ�ໂທລາຍງານເບີໂທສາຍດ�ວນ ທັນທີ

ຢ�າງລືມ ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັນເປັນປົກກະຕິ ເພ່ືອໃຫ�ສະມາຊິກທີມງານຮັບຮູ� ບັນຫາ ແລະທິດທາງການພັດທະນາລວງດຽວກັນ.

ຍຸດຕິການຄ�າມະນຸດ!
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ການຄ�າມະນຸດ ເປັນອາຊະຍາກ�າອັນຕະລາຍ ແຕ�ຄົນ 
ເຮົາຄວນຮູ�ສຶກວ�າຕົນເອງມີອ�ານາດເພື່ອສາມາດເຮັດ 
ບາງສິ່ງບາງຢ�າງຕ�່ກັບບັນຫາດັ່ງກ�າວໄດ� - ບ�່ແມ�ນ 
ສິ້ນຫວັງ. ເນື້ອຫາໂຄສະນາຄວນສົມດຸນລະຫວ�າງ 
(ດ�ານບວກ ແລະດ�ານລົບ) ແລະຮູບພາບດ�ານບວກ 
ແມ�ນມີປະສິດທິຜົນຫລາຍກ�ວາ ເພື່ອສ�າງຄວາມຮູ�ສຶກ 
ຈູງໃຈຂອງການມີອ�າ

ເລືອງຮູບພາບກ�່ຄືກັນ, ໃຫ�ພິຈາລະນາເອົາໃຈໃສ�ຜົນກະທົບຂອງຮູບພາບຂອງບຸກຄົນ ທີ່ຖືກໃສ�ກຸນແຈມື ຫລືຖືກລ�າມໂສ� ທຽບໃສ� 
ຮູບພາບຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ກ�າລັງຍີ້ມແຍ�ມແຈ�ມໃສ. ຕົວຢ�າງ: ບາງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ຕ�ານການຄ�າມະນຸດ ໃຊ�ຮູບພາາບຂອງ 
ແມ�ຍິງທີ່ຖືກທ�າຮ�າຍ ເປັນວິທີທາງເພື່ອເຕືອນແຮງງານແມ�ຍິງ ກ�ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍຂອງການເຄື່ອນຍ�າຍ ແລະການຂູດຮີດທາງເພດ, 
ແຕ�ຍັງເປັນວິທີທາງເພື່ອຊຸກຍູ�ເຂົາເຈົ້າໃຫ�ໄດ�ຮັບຮູ�ທາງເລືອກ ກ�ຽວກັບການເຮັດວຽກ ແລະເດີນທາງໄປຕ�າງປະເທດ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, 
ຜົນການສ�ໍາຫລວດ ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ການນ�າໃຊ�ຮູບພາບດ�ານລົບ ຄືແນວນີ້ ອາດສົ່ງຜົນທາງກົງກັນຂ�າມ ແລະ ເກີດຄວາມເປັນຜູ�ຖືກ 
ກະທ�າຂອງແມ�ຍິງ ຊຶ່ງອາດຈ�າກັດເຂົາເຈົ້າໃນການຄິດວ�າ ຕົນເອງກ�່ເປັນເພດທີ່ເຂັ້ມແຂງໄດ�.16  ເຊັ່ນດຽວກັບ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມ 
ຕ�ອງການ ຄື: ນາຍຈ�າງຂອງແຮງງານພາຍໃນປະເທດ, ການນ�າໃຊ�ຮູບພາບດ�ານລົບຄືແນວນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ�ເຂົາເຈົ້າຮູ�ສຶກວ�າ ຕົນເອງກ�າລັງ 
ຖືກຕ�ານິວິຈານ, ຊຶ່ງອາດບ�່ສົ່ງຜົນ ທີ່ຈະໃຫ�ເຂົາເຈົ້າ ມີການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າໄປໃນທາງບວກ. ເນື້ອໃນຂອງຮູບພາບ ຕ�ອງຝື່ນກັບຄວາມ 
ຮູ�ສຶກທາງອາຣົມ ກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາ ທີ່ວ�າຄົນເຫລົ່ານັ້ນຄວນໄດ�ຮັບການເອົາໃຈໃສ� ແລະແບ�ງປັນ.

16 Andrijasevic, Rutvica. 2007. Feminist Review. Beautiful dead bodies: gender, migration and representation in antitrafficking campaigns.
Available from: http://www.palgrave-journals.com/fr/journal/v86/n1/pdf/9400355a.pdf.
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ເພື່ອຮ�ອງຂ�ໄປຍັງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ເຂົາເຈົ້າ ຕ�ອງສາມາດກ�ານົດ 
ໄດ�ໃນບາງວິທີການດ�ວຍ ບົດບາດຕົວລະຄອນຂອງເລື່ອງ.  
ບົດບາດຕົວລະຄອນ ຍິ່ງຄືກັນ (ລວມທັງບົດບາດທາງດ�ານ 
ກາຍະພາບ ແລະ ອາຣົມຈິດ)  ຍິ່ງເປັນເລື່ອງງ�າຍສ�າລັບ 
ກຸ�ມເປົ້າໝາຍທ�ານ ເພື່ອສື່ສານ.

ຮູບພາບດ�ານລົບ ຮູບພາບດ�ານບວກ

ເອື້ອເຟື້ອຮູບໂດຍ: ສຽງຂອງຊາວໜຸ�ມ ເອື້ອເຟື້ອຮູບໂດຍ: ມູນນິທິ ເອເຊຍ

ເຄັດລັບ

ເອື້ອເຟື້ອຮູບໂດຍ: The Citizen Daily                                                                         ເອື້ອເຟື້ອຮູບໂດຍ: H.O.M.E. Singapore
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ຕົວຢ�າງ

ການເລົ່າເລື່ອງ ເປັນວິທີທາງທີ່ມີອິດທິພົນ ເພື່ອສື່ສານຂ�້ມູນສ�າຄັນ. ເລື່ອງລາວດັ່ງກ�າວ ສາມາດກະຕຸ�ນສ�ວນຂອງສະໝອງ 

ເພື່ອໃຫ�ຜູ�ຟັງ ສາມາດຫັນຈາກເລື່ອງ ກາຍມາເປັນຄືແນວຄິດ ແລະປະສົບການຂອງຕົນເອງ. ໃຫ�ເປັນເລື່ອງສ�າງສັນ! ນ�າໃຊ� 

ເອກະສານອ�າງອີງ, ຮູບພາບກາຕູນ, ເລື່ອງລາວ ແລະອື່ນໆ. ອົງການ IOM ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ທີ່ນ�າໃຊ�ເອກະສານ 

ອ�າງອີງທາງບວກ ແລະຮູບພາບກະເປົາເດີນທາງເພື່ອເນັ້ນ ການປະກອບສ�ວນດ�ານບວກ ຊຶ່ງແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍນ�າເອົາແນວ 

ຄິດ ແລະປະສົບການ ກັບມາບ�ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ. ເບີ່ງຮູບພາບຈາກການໂຄສະນາດ�ານລຸ�ມ:

ເຄື່ອງມືທີ່ນ�າໃຊ�ສ�າລັບການທົດສອບ ລວມມີ ບົດເລື່ອງ, ກະດານເລື່ອງ, ກາຕູນເລື່ອງສັ້ນ, ຮ�າງເນື້ອໃນສ�າລັບພີມ, ການສະແດງລະຄອນ 
ສົດ, ຕອນຂອງເນື້ອໃນສື່ (ຂື້ນຢູ�ກັບງ�ບປະມານ). ການທົດສອບ ຄວນຈະດ�າເນີນການ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລື, ສົນທະນາກຸ�ມ, 
ການສ�າພາດເກື່ງແນວຄ�າຖາມ ຫລືວິທີການເຊີງຄຸນນະພາບ. ແລະມັກມີຄວາມເປັນໄປໄດ� ທີ່ຄູ�ຮ�ວມງານ (ເຊັ່ນ: ສື່ທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມ 
ງານດ�ານການຜະລິດ) ແລະກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ຄວນໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມໃນຂະບວນການທົດສອບນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ. ຜົນຈາກ 
ການທົດສອບເຄື່ອງມື ຈະສະໜອງຂ�້ມູນ ສ�າລັບການປັບປຸງທີ່ຈ�າເປັນ. ຖ�າຫາກຍັງມີງ�ບປະມານ ອາດສາມາດດ�າເນີນການທົດສອບເປັນຄັ້ງ 
ທີສອງ ຂອງເຄື່ອງມືທີ່ໄດ�ປັບປຸງຈາກຄັ້ງທີໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ການປັບປຸງເຄື່ອງມືນັ້ນ ໄດ�ເຮັດຢ�າງຖືກຕ�ອງຄົບຖ�ວນ ກ�ອນການຜະລິດ 
ຕົວຈິງ.

ເຄັດລັບ: ການທົດສອບ

ການທົດສອບ3

ການທົດສອບສາມາດດ�າເນີນການໄດ� ດ�ວຍຮູບແບບການຈັດກຸ�ມສົນທະນາ ໂດຍມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມສູງສຸດບ�່ເກີນ 12 ຄົນ. 

ການຈັດກຸ�ມແບບປະສົມ ອາດບ�່ເໝາະສົມສ�າລັບການເຮັດທົດສອບ ເນື່ອງຈາກບາງບຸກຄົນ ອາດຮູ�ສຶກເຄັ່ງຕືງ ໃນການ 
ສະແດງຄ�າຄິດເຫັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ� ຜູ�ດ�າເນີນການສົນທະນາກຸ�ມ ຄວນຈັດກຸ�ມສົນທະນາ ກັບຄົນທີ່ມີ 
ລັກສະນະຄ�າຍຄືກັນ (ເຊັ່ນ: ແຮງງານເຄື່ອນພາຍໃນປະເທດ ຂອງຄົນສັນຊາດດຽວກັນ, ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ, ນາຍຈ�າງຂອງ 
ແຮງງານທີ່ເປັນເພດ ແລະສັນຊາດດຽວກັນ, ອື່ນໆ). ຖ�າຈ�າເປັນ ອາດສາມາດເຮັດສ�າພາດຕາມຫລັງອີກຄັ້ງ ກັບບຸກຄົນ 
ສະເພາະໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ�ເຂົ້າໃຈບັນຫາສະເພາະ ໄດ�ເລີກເຊີ່ງດີຂື້ນ.
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ຂ�້ຄວນເອົາໃຈໃສ�

ການທົດສອບກ�ອນ ຊ�ວຍເພີ້ມຄວາມກ�ຽວຂ�ອງຂອງເນື້ອຫາ, ທົດສອບການນ�າໃຊ�ເນື້ອຫາສື່ສານ ແລະຮູ�ໄດ�ຂ�້ຜິດພາດ, ສ�ວນທີ່ຜິດ ຫລື 
ການສື່ສານຜິດພາດ. ຕົວຢ�າງຂອງ ຂ�້ແນະນ�າການດ�າເນີນການສົນທະນາສ�າລັບການທົດສອບກ�ອນ, ກະລຸນາເບີ່ງ ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ IV.

ເປັນຫຍັງຈື່ງຕ�ອງມີການທົດສອບ? ເພື່ອໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ເຄື່ອງມືໂຄສະນາສື່ສານ ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈຶ່ງເປັນການດີທີ່ສຸດ ໃນການ 
ພັດທະນາເຄື່ອງມືສື່ສານ ໂດຍການເຮັດວຽກຮ�ວມກັບສະມາຊິກໃນທີມ ຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ເຄື່ອງມືສື່ສານນັ້ນ 
ຈະໄດ�ຮັບການພັດທະນາຮ�ວມກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ຫລືບ�່ ກ�່ຕາມ, ກ�່ຍັງມີຄວາມສ�າຄັນ ເພື່ອທົດສອບເຄື່ອງມເຫລົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ 
ເຄື່ອງມືຕອບສະໜອງຕາມວັດຖຸປະສົງວາງໄວ�. ການທົດສອບກ�ອນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ເນື້ອຫາສື່ສານ ແລະເຄື່ອງມື ມີ ຫ�າ ລັກສະນະ 
ສ�າຄັນ ຂອງຄວາມມີປະສິດທິຜົນຄື:

1. ຄວາມເຂົ້າໃຈ - ເນື້ອຫາສື່ສານນັ້ນ ອະທິບາຍຈະແຈ�ງ ແລະເຂົ້າໃຈງ�າຍບ�?
2. ໜ�າດືງດູດໃຈ - ເນື້ອຫາສື່ສານນັ້ນ ເປັນຕາດືງດູດໃຈພ�ບ� ເພື່ອດືງຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະເຮັດໃຫ�ຈື່ຈ�າ?
3. ສາມາດຮັບໄດ� - ເນື້ອຫາສື່ສານນັ້ນ ມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຝ�າຝືນທາງດ�ານວັດທະນະທ�າ, ລ�າຄານ ຫລື ບ�່ຖືກຕ�ອງ ບ�?
4. ມີສ�ວນຮ�ວມ - ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ຮູ�ສຶກວ�າ ເນື້ອຫາສື່ສານ/ເຄື່ອງມື ເວົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າ ແລະກ�ຽວກັບເຂົາເຈົ້າ ບ�?
5. ມີລັກສະນະຊັກຊວນ - ເນື້ອຫາສື່ສານນັ້ນ ໂນ�ມນ�າວກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ເພື່ອໃຫ�ກະທ�າໃນສິ່ງທີ່ແນະນ�າ ບ�?
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ຂະບວນການທົ່ວໄປ ເຮັດທົດສອບກ�ອນ

ປັບປຸງອີກຄ້ັງ, ຖ�າຈ�າເປັນ. ຜະລິດສະບັບສຸດທ�າຍ.

ກະກຽມເຄ່ືອງມືທ່ີຈະທົດສອບ. ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ເນ້ືອຫາສ່ືສານໄດ�ມີການແປ 
ຖ�າຈ�າເປັນ. ຮັບປະກັນ ຄວາມສາມາດທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອດ�າເນີນການສົນທະນາ ແລະ 
ບັນທຶກຜົນຂອງການສົນທະນາກຸ�ມ. ການມີຜູ�ຊ�ວຍບັນທຶກ ຖືວ�າເປັນແນວຄິດທ່ີດີ!1 ທົດສອບຮ�າງເຄື່ອງມືສື່ສານ  (ກະດານເຮູບເງ�າກາຕູນ, 

ຮ�າງເຄື່ອງມືສີ່ງພີມ ຫລືບັນທຶກບົດເລື່ອງ) ໂດຍມີກຸ�ມຕົວຢ�າງ 
ທີ່ນ�າໃຊ�ກຸ�ມສົນທະນາ. (FGD) 2

ຖາມ, ສັງເກດ, ສົນທະນາວ�າເຂົາ 
ເຂົ້າໃຈ (ວັດແທກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫລື 
ແມ�ກະທັ້ງວ�າວັດແທກວ�າເຂົາເຈົ້າມີ 
ຄວາມຈື່ຈ�າເນື້ອຫາສື່ສານ). ຖາມວ�າ 
ຈະປັບປຸງແນວໃດ..

3ແກ�ໄຂອຸປະກອນໂດຍອີງໃສ���ຄິດເຫັນ4ທົດສອບອີກຄັ້ງ, ຖ�າຄວາມເຂົ້າ 
ໜ�ອຍກ�ວາ 70%. (ປອດໄພໄວ� 
ກ�ອນ ທີ່ຈະຄາດວ�າ ຖ�າ 70% 
ຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າໃຈຜົນໄດ� 

ຮັບ ແລະ ເນື້ອຫາສື່ສານ ຈະພິຈາລະນາວ�າຄວນລົງມື 
ປະຕິບັດທີ່ແນະນ�າ ແລະ ຊອກຫາເຄື່ອງມືກ�ຽວຂ�ອງ 
ຊຶ່ງປະສົບຜົນສ�າເລັດ) 6 7
5

• ພັດທະນາເນ້ືອໃນທ່ີເປັນຫລັກຖານບ�?
• ພັດທະນາເນ້ືອຫາສ່ືສານທ່ີສາມາດປະຕິບັດໄດ� ແລະເໝາະສົມບ�?
• ທົດສອບເຄ່ືອງມື ແລະເນ້ືອຫາກ�ອນ ກັບກຸ�ມເປ້ົາໝາຍເບ້ືອງຕ້ົນບ�?

ໃນເມ່ືອຮ�າງເຄ່ືອງມືໄດ�ຮັບການພັດທະນາແລ�ວ, ໃຫ�ຖາມຕົວແທນຂອງກຸ�ມເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາປະກອບຄ�າເຫັນໃສ�ໃນຮ�າງ 
ເນ້ືອຫາສ່ືສານ ແລະເຄ່ືອງມືສ່ືສານ ຊ່ຶງສາມາດເຮັດໄດ� ດ�ວຍຫລາຍວິທີ ເຊ່ັນ: ເຊີນເຂົາເຈ້ົາ ມາຮ�ວມກອງປະຊຸມລະດົມແນວ 
ຄວາມຄິດແບບສ�າງສັນ, ເຂ້ົາຮ�ວມໃນກຸ�ມສົນທະນາ, ກອງປະຊຸມບ�ານ, ການສະແດງລະຄອນ, ການຕັດຕ�ວີ່ດີໂອ ຫລື ລາຍການ 
ວິທະຍຸ ໂດຍໃຫ�ມີໄລຍະສະແດງຄ�າຄິດເຫັນ

ໃຫ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າມາມີສ�ວນຮ�ວມ
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ຂັ້ນຕອນ 4 - ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ               ໃຫ�ຂ�້ມູນສື່ສານອອກສູ�ກຸ�ມເປັົ້າໝາຍ

ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ປະກອບມີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�າ. ການລະດົມພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ທີ່ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການພັດທະນາ 
ກິດຈະກ�າສື່ສານ ຄວນຈະເປັນສ�ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາ. ຜົນດີຂອງຂະບວນການແບບມີສ�ວນຮ�ວມປັບໃຊ�, 
ຄວນຈະມີເຄືອຂ�າຍຄູ�ຮ�ວມງານທີ່ໄດ�ຮັບການສ�າງຕັ້ງຂື້ນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ເຊັ່ນ: ສະຫະພາບແຮງງານ, ອົງກອນກ�ຽວກັບແຮງງານ 
ເຄື່ອນຍ�າຍ, ອົງການຕ�ານການຄ�າມະນຸດ, ອົງການຊາວໜຸ�ມ ແລະພາກສ�ວນອື່ນໆ) ຊຶ່ງເປັນພາກສ�ວນທີ່ຈະຊ�ວຍເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາ 
ເຄື່ອງມື ໂດຍຜ�ານເຄືອຂ�າຍສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ແມ�ນໜຶ່ງຂອງບັນດາຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ນ�າໃຊ�ວິທີການປຶກສາຫາລື ແລະ ມີສ�ວນ 
ຮ�ວມສູງ ໃນເວລາພັດທະນາເຄື່ອງມື ຍ�ອນວ�າ ມັນເປີດໂອກາດໃຫ�ມີການເຜີຍແຜ�ໄດ�ຢ�າງກ�ວາງຂວາງ.
 
ຫວນກັບໄປຍັງຕາຕະລາງ ສະແດງຄຸນລັກສະນະຊ�ອງທາງຂອງການສື່ສານ ແລະຂ�້ມູນການບ�ລິໂພກສື່. ກຸ�ມເປົ້າໝາຍກ�າລັງເບີ່ງຫຍັງ, 
ກ�າລັງຟັງຫຍັງ, ກ�າລັງເຂົ້າຮ�ວມເຫດການຫຍັງ ແລະອື່ນໆ, ສະຖານທີ່ຢູ�ໃສ? ການນ�າໃຊ�ຊ�ອງທາງສື່ສານແບບປະເພນີປະສົມປະສານ 
ກັບການສື່ສານກັບບຸກຄົນ ໂດຍຜ�ານເຄືອຂ�າຍບ�່ເປັນທາງການ ແມ�ນຮູບແບບທີ່ດີໃນການກະຕຸ�ນ ແລະສົ່ງເສີມການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ. 
ການສື່ສານສອງຊ�ອງທາງ ສາມາດສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ການມີ່ສ�ວນຮ�ວມຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະ ຖ�າກ�າລັງພະຍາຍາມສື່ສານ 
ບັນຫາທີ່ມີຄວາມສະຫລັບສັບຊ�ອນ ຫລືພຶດຕິກ�າ. ສື່ມວນຊົນ ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດສ�າລັບການ ສົ່ງເສີມເນື້ອຫາສື່ສານ 
ຊຶ່ງອາດໄດ�ປຶກສາຫາລືຜ�ານວິທີການລົງໂຄສະນາແບບບ�່ທາງການຫລາຍ.

ຖ�າຫາກຊ�ອງທາງການເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາມີຂ�ຈ້�າກັດ (ຍ�ອນຄວາມຊ�ານານງານ ຫລືຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ) ໃຫ�ຄິດເຖິງ ການເຮັດວຽກຮ�ວມກັບ 
ຄູ�ຮ�ວມງານ. ຄູ�ຮ�ວມງານທ�ອງຖ່ິນ ສາມາດຊ�ວຍເພ້ີມ ຜົນໄລຍະຍາວຂອງກິດຈະກ�າ ໂດຍການສະໜອງຄວາມຊ�ານານງານ ແລະ 

ເຄັດລັບ: ການປະສົມປະສານຂອງຊ�ອງທາງສື່ສານ

ບ�ລິສັດຂົນສົ່ງ (ເຊັ່ນ: ລົດເມ)

ຄູ�ຮ�ວມງານຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນບາງພາກສ�ວນ ອາດລວມມີ:

ໃຫ�ຄິດເຖີງການປະສົມປະສານຂອງຊ�ອງທາງສື່ສານ ເຊັ່ນ: ສີ່ງພີມໂຄສະນາສື່ສານ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ�ນການຈັດປະຊຸມສ�າມານາ 
ຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ໂດຍໃຊ�ເຄື່ອງສື່ສານທາງສຽງແລະພາບ ແລະຜູ�ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ນ�າພາການສົນທະນາ ກ�ຽວກັບ 
ເຄື່ອງມືສື່ສານເຫລົ່ານີ້. ວິທີການນີ້ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ເຂົ້າເຖີງເນື້ອຫາສື່ສານຫລັກ.

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍມີເວລາ ເພື່ອພິຈາລະນາເນື້ອຫາສື່ສານ ໂດຍຜ�ານການສື່ສານກັບບຸກຄົນ ແລະສື່ສີ່ງພີມ ເປັນດັ່ງຕົວສະໜັບສະໜູນ 
ເນື້ອຫາສື່ສານ.

ໃນເວລາຄັດເລືອກຊ�ອງທາງການສື່ສານ ແບບປະສົມປະສານ, ຕ�ອງໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າໄດ�ຖາມຄ�າຖາມດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

• ກິດຈະກ�າ ແລະຊ�ອງທາງການສື່ສານ ກ�າລັງຖືກເຜີຍແຜ�ໃຫ� ກຸ�ມເປົ້າໝາຍໂດຍກົງ? ຖ�າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ການເຜີຍແຜ�ເຮັດຄືແນວໃດ?
• ກຸ�ມເປົ້າໝາຍຖືກກະຕຸ�ນໂດຍກິດຈະກ�າບ�?
• ຊ�ອງທາງການສື່ສານ ແລະກິດຈະກ�າ ທັນກັບເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບບ�?

ໜ�ວຍງານພາກລັດ ແລະອົງການບ�່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ທີ່ເຮັດວຽກກ�ຽວກັບການຄ�າມະນຸດ 

ແລະຮູບແບບການຂູດຮີດກ�ຽວຂ�ອງອື່ນໆ

ກຸ�ມສ�າງສັນສື່ໂຄສະນາທີ່ມີທັກສະ
ໃນດ�ານດົນຕຣີ, ສິລະປະ ແລະຮູບເງ�າ

ທຸລະກິດທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຊຸມຊົນ ໂຮງຮຽນ

ກຸ�ມອາສາສະໝັກໄວໜຸ�ມ ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ ແລະຄົນມີຊື່ສຽງໃນສັງຄົມ ຜູ�ປະກາດຂ�າວສົດ
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ຂ�້ຄວນເອົາໃຈໃສ�
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ຮັບປະກັນໃຫ�ມີການລະດົມຄູ�ຮ�ວມງານ ແລະພາກສ�ນກ�ຽວຂ�ອງເປັນຈ�ໍານວນຫລາຍ ເພື່ອຊ�ວຍໃນການປະຕິບັດກິດຈະກ�າ ແລະ 
ສ�າງຄວາມເປັນເຈົ້າການຢ�າງກ�ວາງຂວາງ. ສະເໜີຫລາຍຊ�ອງທາງ ທີ່ຄູ�ຮ�ວມງານ ແລະພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ສາມາດເຂົ້າມາມີສ�ວນ 
ຮ�ວມນ�າ ເຊັ່ນ: ລາຍການວິທະຍຸ, ໂດຍການເຊີນກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າມາຮ�ວມໃນກຸ�ມຜູ�ຟັງ ຫລື ສະເໜີໃຫ�ເຂົາຕັ້ງຄ�າຖາມໃສ� 
ລາຍການ. ຄະນະຈັດຕັ້ງກິດຈະກ�າສື່ມວນຊົນ ຍັງສາມາດເປັນຊ�ອງທາງທີ່ດີ ເພື່ອຊັກຊວນຄູ�ຮ�ວມງານທີຫລາຍຫລາຍ 
ເຂົ້າມາຮ�ວມ.

ໃຫ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າມາມີສ�ວນຮ�ວມ

• ຊ�ອງທາງສື່ສານທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມສ�າລັບເນື້ອຫາສື່ສານນັ້ນ ຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ສື່ສານກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ, 
ຖັດມາ ຫລືກຸ�ມເປົ້າໝາຍລະດັບສູງຂື້ນ ໄດ�ຖືກຄັດເລືອກບ�?
•  ຄູ�ຮ�ວມງານ ຊຶ່ງສາມາດຊ�ວຍໃນການເຜີຍແຜ�ສື່ເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ໄດ�ຖືກກ�ານົດບ�?
•  ການນ�າໃຊ�ຊ�ອງການການເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາແບບປະສົມປະສານໄດ�ຮັບການພິຈາລະນາ ບ�?
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ຂັ້ນຕອນ 5: ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

17 ດັດປັບຈາກ: ສະຖາບັນພັດທະນາການສຶກສາ 1995. ກ�ອງເຄື່ອງມືສື່ສານເພື່ອສ�າງຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານສຸຂະພາບ. ວ�ຊິງຕັນ.

• ເພື່ອແກ�ໄຂ, ປັບປ�ຽນຄືນ ຫລືອອກແບບຄືນໃໝ�
• ເພື່ອດັດປັບກິດຈະກ�າສື່ສານ 
ແລະແລະເນື້ອຫາສື່ສານຄືນໃໝ�

• ມີຫຍັງເກີດຂື້ນກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍ?
• ເປັນຫຍັງຈື່ງເກີດຂື້ນ?
• ສັນຍາຄວາມຄືບໜ�າເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເຮົາສາມາດຕິດຕາມໄດ� 
ແມ�ນຫຍັງ?
• ຜົນໄດ�ຮັບໄລຍະສັ້ນແມ�ນຫຍັງ? (ໃນກຸ�ມເປົ້າໝາຍ, ໃນສູນ 
ຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ, ອື່ນໆ)
• ກິດຈະກ�າທີ່ວາງໄວ�ໄດ�ຖືກຜັນຂະຫຍາຍໃນລະດັບໃດ ?

ພາກນີ້ ຈະເປັນການນ�າສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ກ�ຽວກັບວຽກງານ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສະເພາະສ�າລັບກິດຈະກ�າ ການສື່ສານ 
ເພື່ອການພັດທະນາ (C4D). ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ ມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ ວັດແທກຜົນໄດ�ຮັບ. ການຕິດຕາມ ມີຈະປະສົງ 
ເພື່ອກວດກາໝາກຜົນ ແລະຜົນໄດ�ຮັບ ຊຶ່ງຈະຊ�ວຍໃນການດັດປັບກິດຈະກ�າໃນລະຫວ�າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ການປະເມີນຜົນ ແມ�ນ 
ເພື່ອວັດແທກວ�າໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນໄດ�ຮັບດີປານໃດ. ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສ�າຄັນຫລາຍເພື່ອເປີດໂອກາດ ທາງດ�ານເວລາ ແລະ 
ງ�ບປະມານສ�າລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�າຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ.

ຊັບພະຍາກອນຈ�ໍານວຫລາຍໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ເຂົ້າສູ�ຂະບວນການຜະລິດເນື້ອໃນສື່ໂຄສະນາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ຖ�າຫາກຊັບພະຍາກອນ 
ນ�າເຂົ້າມາມີບ�່ພຽງພ� ກ�່ເປັນການຍາກຫລາຍທີ່ຈະປະເມີນວ�າ ກິດຈະກ�າດັ່ງກ�າວບັນລຸຜົນໄດ�ຮັບທີ່ຄາດຫວັງໄວ�. ເຖິງແນວໃດກ�່ດີ ໃນທາງ 
ກົງກັນຂ�າມ ຖ�າຫາກການຜະລິດ ວີດີໂອ ນ�າໃຊ�ງ�ບປະມານໜ�ອຍ, ກ�ຕ�ອງໄດ�ພິຈາລະນາດ�ານຍຸດທະສາດວ�າ ຄວນໃຊ�ງ�ບປະມານຫລາຍ 
ປານໃດສ�າລັບການປະເມີນຜົນໄດ�ຮັບ. ໃຫ�ລະມັດລະວັງຄ�າໃຊ�ຈ�າຍກ�ຽວຂ�ອງອື່ນໆ, ຕາຕະລາງລຸ�ມນີ້ສະແດງໃຫ�ເຫັນຄວາມແຕກຕ�າງ 
ລະຫວ�າງ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ການຕິດຕາມ ໄດ�ຖືກອອກແບບເພື່ອເກັບກ�າເອົາຂ�້ມູນຂອງກິດຈະກ�າໃນແຕ�ລະມື້ ເພື່ອໃຫ�ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ�ຽວກັບ 
ປະສິດທິຜົນ (ເຊັ່ນ: ຄວາມເປັນກັນເອງ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ) ແລະ ມີການປ�ຽນແປງທີ່ຈ�າເປັນ ( ອີງໃສ�ຄ�າເຫັນ ແລະ 
ຂ�້ແນະນ�າ) ຕາມຄວາມຕ�ອງການ.

ຕາຕະລາງ 6: ຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ17

ການຕິດຕາມ

ຈຸດປະສົງ:

ຕອບຄ�າຖາມເຫລົ່ານີ້:

• ສີ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຊຶ່ງເປັນຜົນຈາກກິດຈະກ�າສື່ສານ?
• ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າດ�ານໃດເກີດຂື້ນ?
• ສັດສ�ວນຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍທີ່ຮັບເອົາພຶດຕິກ�າໃໝ� 
ຫລືສືບຕ�່ ຫລືຂະຫຍາຍໄປສູ�ການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ?
• ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງຮັບເອົາ ຫລືສືບຕ�່ ຫລືຂະຫຍາຍ, 
ມີອິດທິພົນໃຫ�ຄົນອື່ນປະຕິບັດຕາມບ�?
• ຜົນກະທົບຫຍັງເກີດຂື້ນກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍ?

ຕອບຄ�າຖາມເຫລົ່ານີ້:

• ເພື່ອສະແດງໃຫ�ເຫັນຜົນກະທົບ ຂອງກິດຈະກ�າສື່ສານ
• ເພື່ອກ�ານົດລະດັບການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ, 
ການຮັບເອົາຫລືບ�່ສືບຕ�່

ຈຸດປະສົງ:

ການປະເມີນຜົນ

ຕົວຢ�າງ ພວກເຮົາເວົ້າວ�າ ລາຍການສົນທະນາທາງວິທະຍຸ ທີ່ຖືກຜະລິດເພື່ອຈຸດປະສົງເພີ້ມຄວາມຮັບຮູ�ຂອງການເຄື່ອນຍ�າຍແບບປອດໄພ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃນຊຸມຊົນ. ກິດຈະກ�າຕິດຕາມແບບຄຸນນະພາບຂອງລາຍການສົນທະນານີ້ ຄວນເປັນຂະບວນການສື່ສານສອງ 
ຊ�ອງທາງ ຊຶ່ງຈະສາມາດຕອບຄ�າຖາມວຽກງານຕິດຕາມ ໃນຕາຕະລາງ 6 ຂ�າງເທີງ.

ຈະເຮັດຄືແນວໃດ?
ພວກເຮົາຈະເຮັດອີກຄັ້ງດ�ວຍວິທີການດຽວກັນບ� ?
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ການປະເມີນຜົນ ໄດ�ຮັບການອອກແບບ ເພື່ອເກັບກ�າຜົນກະທົບຂອງກິດຈະກ�າ ແລະ ເບີ່ງວ�າໄດ�ປະກອບສ�ວນ 
ໃຫ�ຜົນສ�າເລັດໄປຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ�ຮັບລະດັບສູງ.

ເຄັດລັບ: ຈື່ໄວ�ວ�າ...

ກ�ລະນີສຶກສາ: ຜົນທີ່ຕາມມາໂດຍບ�່ຕັ້ງໃຈ

ກິດຈະກ�າຕິດຕາດຫລົ່ານີ້ ລວມມີສະໂມສອນຟັງວິທະຍຸ, ການສື່ສານຂ�້ຄວາມສັ້ນສອງຊ�ອງທາງ, ການສົນທະນາກຸ�ມ, ການສ�າພາດລົງເລີກ 
ແລະອື່ນໆ. ການຕິດຕາມແບບຄຸນນະພາບ ມີທ�າອ�ຽງ ລວມມີການຮັກສາການບັນທຶກ ແລະການນັບຈ�ານວນ ເຊັ່ນ: ຈ�ານວນບັນລຸ, 
ຈ�ານວນຊ�ອງທາງວິທະຍຸ ທີ່ອອກອາກາດ ລາຍການສົນທະນາ ແລະຈ�ານວນຂອງອົງກອນພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ທີ່ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ 
ອື່ນໆ.
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ຕົວຢ�າງຂອງ ວິທີການປະເມີນຜົນສ�າເລັດຂອງລາຍການສົນທະນາທາງວິທະຍຸ ເພື່ອຕອບຄ�າຖາມ ການປະເມີນຜົນ ທີ່ຢູ�ໃນຕາຕະລາງ 6 
ລວມມີ ກິດຈະກ�າຕິດຕາມ ພ�ອມທັງ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຊຶ່ງເປັນການທົດສອບຊຸມຊົນ ໃນດ�ານຄວາມຮູ�, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 
ການປະຕິບັດ (KAP) ທັງກ�ອນ ແລະຫລັງ ການປະຕິບັດກິດຈະກ�າໂຄສະນາສື່ສານ.

ຂ�້ມູນທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະການຮຽນຮູ� ທີ່ຖືກເກັບກ�າ ຕະຫລອດຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ ຊຶ່ງຈະຊ�ວຍສະເໜີແນະ 
ກິດຈະກ�າຕ�າງໆໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ�ງຂ�້ມູນ: ອົງການຊ�ວຍເຫລືອເຍົາວະຊົນຈາກການຄ�າປະເວນີ (S.O.A.P.)
http://www.stopenslavement.org/studymodules/USCSAHT-05.pdf.

“ສິດທິມະນຸດຂອງຜູ�ເຄາະຮ�າຍຈາກການຄ�າມະນຸດ ຈະຕ�ອງເປັນບັນຫາໃຈກາງຂອງທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ 
ຕ�ານການຄ�າມະນຸດ, ເພື່ອໃຫ�ການປົກປ�ອງ, ຊ�ວຍເຫລືອ ແລະຢຽວຢາແກ�ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ.” - S.O.A.P.
 
ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສ�າຄັນ ທີ່ຕ�ອງມີຂະບວນການ (ມັກຈະຢູ�ໃນຮູບການສ�າຫລວດຂ�້ມູນຄຸນນະພາບ) ເພື່ອເກັບກ�າຜົນກະທົບ 
ດ�ານທີ່ບ�່ຕັ້ງໃຈ ຫລືດ�ານບວກ ຕ�່ກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍ. ຕົວຢ�າງເຊັ່ນ: ບັດຂ�້ມູນຂ�າວສານ ທີ່ມີເບີໂທສາຍດ�ວນ ອາດເປັນອັນຕະລາຍ 
ສ�າລັບຜູ�ມີຄວາມສ�ຽງຖືກເຄາະຮ�າຍ ສ�າລັບການຂູດຮີດທາງເພດ ທີ່ມີຕິດຕົວ ຍ�ອນຖ�າ ນັກຄ�າມະນຸດ ແລະ ແມ�ເລົ້າພົບເຫັນ 
ບັດນີ້ໃນຕົວເຂົາ ອາດຖືກລົງໂທດ ຍ�ອນມີຄວາມພະຍາຍາມຈະຫລົບໜີ. ໃນລະຫວ�າງງານແຂ�ງຂັ້ນກິລາລະດັບໃຫຍ� ຢູ�ປະເທດ 
ອາເມລິກາ, ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກການຄ�າມະນຸດທີ່ເປັນເພດຍິງ ໄດ�ໃຊ�ເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ເພື່ອລີ້ຊ�ອນຢູ�ຫ�ອງຂອງໂຮງແຮມ, 
ຖືກຄວບຄຸມຕົວໂດຍນັກຄ�າມະນຸດ ແລະແມ�ເລົ້າ ແລະຫລາຍໆຄັ້ງແມ�ນຖືກຂັງດ�ຽວໄວ�ໃນຫ�ອງນ��.

ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການຕ�ານການຄ�າມະນຸດແຫ�ງໜຶ່ງ ໄດ�ແຈກຢາຍສະບູອາບໃຫ�ໂຮງແຮມ ທີ່ມີສະຕິກເກີ ພີມເບີໂທສາຍດ�ວນຕ�ານ 
ການຄ�າມະນຸດ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຊ�ວຍເຫລືອແກ�ເຍື່ອຂອງການຄ�າມະນຸດທີ່ເປັນແມ�ຍິງ ແລະເດັກນ�ອຍ.

“ນະວັດຕະກ�າ ໝາຍເຖິງການເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ�າງໃໝ� ແລະແຕກຕ�າງ. ໝາຍເຖິງການປ�ຽນແປງ. 
(ໃໝ�, ແຕກຕ�າງ, ການປ�ຽນແປງ). ສາມຄ�າສັບທີ່ໜ�າຢ�ານ ໃນແຕ�ລະອົງກອນ. ຄ�າເຫລົ່ານີ້ ອາດ 
ໝາຍເຖິງຄວາມສ�ຽງ, ຄວາມລົ້ມເຫລວ ແລະການຕ�ານິ. ແຕ�ການບ�່ມີຄວາມສ�ຽງ ແລະ ຄວາມລົ້ມ 
ເຫລວນັ້ນ ພວກເຮົາກ�່ອາດຈະບ�່ມີ ນະວັດຕະກ�າ ທີ່ສ�າງຄວາມແຕກຕ�າງດ�ານບວກ ກ�່ເປັນໄດ�.”

- Anthony Lake, ຜູ�ອ�ານວຍການອົງການອູຍນີເຊັບ

ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ມີທ�າອ�ຽງເກີດຂື້ນ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະມັກຢູ�ເໜືອຂອບເຂດການເວລາໂຄງການ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ໃນຂອບ 
ເຂດຂອງ ການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ ກ�່ເປັນທີ່ຮັບຮູ�ມາດົນແລ�ວວ�າ ຕົວຊີ້ວັດການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ແລະສັງຄົມ ສາມາດກະທ�າໄດ� 
ຄືກັບ “ນັກພະຍາກອນ” ຂອງການປ�ຽນແປງໄລຍະຍາວທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
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ຂ�້ຄວນເອົາໃຈໃສ�

ຂື້ນຢູ�ກັບວ�າຂ�້ມູນຫຍັງ ທີ່ຕ�ອງການ ພ�ອມທັງ ເວລາ, ງ�ບປະມານ ແລະ ຄວາມຊ�ານານງານທີ່ມີ, ມີຫລາຍວິທີການແຕກຕ�າງກັນ ເພື່ອຮວບ 
ຮວມຂ�້ມູນ  ເຊັ່ນ: ແບບສອບຖາມ, ເລື່ອງ ທີ່ມີການປ�ຽນແປງຢ�າງຍິ່ງໃຫຍ�, ແຜນວາດຜົນໄດ�ຮັບ ແລະອື່ນໆ. ເພື່ອຮຽນຮູ�ຕື່ມກ�ຽວກັບ 
ວິທີແຕກຕ�າງເຫລົ່ານີ້ (ທັງການສ�າຫລວດຂ�້ມູນແບບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ), ຂ�ໃຫ�ເບີ່ງ ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ V.

• ຕັດສິນໃຈວ�າ ອັນໃດຈະຖືກຕິດຕາມ? ຕິດຕາມແນວໃດ?
• ກ�ານົດວ�າ ອັນໃດຈະຖືກປະເມີນ? ປະເມີນແນວໃດ?
• ກ�ານົດວ�າ ຂ�້ມູນຈະຖືກເກັບແນວໃດ?
• ສ�າງບົດຮຽນເພື່ອຖອດຖອນສ�າລັບກິດຈະກ�າໃນອະນາຄົດ?

ໃຫ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າມາມີສ�ວນຮ�ວມ

ການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ເປັນວິທີການດີຫລາຍ ເພື່ອສ�າງຄວາມເປັນເຈົ້າການລະດັບທ�ອງຖີ່ນ 
ດ�ານຍຸດທະສາດການສື່ສານ, ການພັດທະນາເນື້ອໃນສື່ສານ ແລະຂະບວນການ. ບາງຫລັກການລວມມີ:

ແຫລ�ງຂ�້ມູນ: ສຸຂະອະນາໄມແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງແຫລ�ງນ�� (SSWM). ການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ.
Available from: http://www.sswm.info/content/participatory-monitoring-and-evaluation.

• ຄົນທ�ອງຖິ່ນແມ�ນຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທີ່ມີຄວາມຫ�າວຫັນ, ບ�່ເປັນສະເພາະແຫລ�ງຂ�້ມູນ.
• ຜູ�ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ເປັນຜູ�ປະເມີນ, ຄົນພາຍນອກ ເປັນຜູ�ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ.
• ສຸມໃສ�ການສ�າງຄວາມສາມາດແກ�ຜູ�ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ສ�າລັບການວິເຄາະແລະແກ�ໄຂບັນຫາ.
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• ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ I: ບັນຊີຄ�າສັບ
• ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ II: ເຄ່ືອງມືວາງແຜນດ�ານຍຸດທະສາດການສ່ືສານ C4D
• ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ III: ຕົວຢ�າງບົດຫຍ�ຂ້ອງການໂຄສະນາ IOM X 
• ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ IV: ຂ�ແ້ນະນ�າການເຮັດທົດສອບກ�ອນ
• ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ V: ລາຍການວິທີການສ�າຫລວດຂ�ມູ້ນ C4D 

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ

34

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ເຄື່ອງມືສ່ືສານ IOM X C4D

ການສື່ສານປ�ຽນແປງ
ພຶດຕິກ�າ (BCC)

ເສ້ັນທາງການປ�ຽນແປງ 
ພຶດຕິກ�າ

ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າຕາມຄວາມປະສົງ ຄວນອອກມາຈາກການວິເຄາະດ�ານພຶດຕິກ�າ 
ຊຶ່ງພິຈາລະນາຈາກສາເຫດຫລັກທາງດ�ານສັງຄົມ, ວັດທະນະທ�າ ແລະເສດຖະກິດ. ການວິເຄາະດ�ານພຶດຕິກ�າ 
ຍັງພິຈາລະນາເຖິງ ປັດໃຈໃດຈຶ່ງເຮັດໃຫ�ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ສາມາດເປັນໄປໄດ�, ຜົນດີຂອງການຮັບເອົາ, 
ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນເພື່ອປະຕິບັດພຶດຕິກ�າ ແລະ ຖ�າມັນຖືກກະຕຸ�ນ ເພື່ອໃຫ�ປະຕິບັດພຶດຕິກ�າດັ່ງກ�າວ. 
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ສາມາດປະເມີນໄດ� ໂດຍຜ�ານການປຶກສາຫາລື, ການສົນທະນາກຸ�ມ, ການສ�າພາດ ແລະ ກອງປະຊຸມຕ�າງໆ.

ການວິເຄາະດ�ານພຶດຕິກ�າ

ເປັນແນວຄິດ ຖືຄົນເປັນໃຈກາງ ຊຶ່ງນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືການສື່ສານ 
ແລະກິດຈະກ�າເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປ�ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະພຶດຕິກ�າ ໃນທາງທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະໝັ້ນຄົງ. 
C4D ຖືກນ�າໃຊ�ເພື່ອໃຫ�ເຂົ້າໃຈສະພາບເງື່ອນໄຂ, ຄວາມຮູ�, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະການປະຕິບັດຂອງຄົນ 
ທີ່ປີ່ນອ�ອມບັນຫາ. C4D ຊ�ວຍແກ�ໄຂບັນຫາ ດ�ວຍການພັດທະນາເຄື່ອງມືສື່ສານຂ�້ຄວາມທີ່ມີອິດທິພົນ.

ການສື່ສານເພື່ອການ 
ພັດທະນາ (C4D)

ການວິເຄາະການບ�ລິໂພກສື ່ຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງຈະຊ�ວຍແນະນ�າຮູບແບບ 
ແລະການອອກແບບຂ�້ຄວາມສະເພາະ ເພື່ອໃຫ�ເຂົ້າເຖີງກຸ�ມເປົ້າໝາຍໄດ�ດີທີ່ສຸດ.

ການວິເຄາະການສື່ສານ

ໝາຍເຖິງສື່ທຸກປະເພດ ທີ່ໄດ�ຮັບການສ�າງ ແລະຄວບຄຸມໂດຍຊຸມຊົນ. ຊຸມຊົນນີ້ສາມາດເຕົ້າໂຮມກັນ 
ດ�ວຍປັດໃຈທາງພູມມີສາດ ຫລືທາງສັງຄົມ, ທາງວັດທະນະ��, ທາງຊົນເຜົ່າ ຫລືສາດສະໜາ. ສື່ຊຸມຊົນ 
ແມ�ນເໝາະສົມກັບກຸ�ມເປົ້າໝາຍຂະໜາດນ�ອຍ.

ສ່ືຊຸມຊົນ

ປົກກະຕິຈະເປັນເອກະສານ ທີ່ຖືກສ�າງຫລັງຈາກການສ�າຫລວດຂ�້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ. ເອກະສານນີ້ 
ຈະເປັນແນວທາງເບື້ອງຕົ້ນສ�າລັບໂຄງການ. ໃນບົດສັງລວມ ຄວນມີລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນ: ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ, 
ຈຸດປະສົງການສື່ສານ, ເນື້ອໃນ ແລະຂ�້ຄວາມຫລັກ, ຂ�້ມູນຕິດຕ�,່ ຂ�້ແນະນ�າ, ຮູບແບບ ແລະປະເພດ.

ບົດສັງລວມຫຍ�້ 
ໂຄສະນາ

ຂະບວນການ ທີ່ແນໃສ�ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ ຫລືກຸ�ມຄົນ ເພື່ອສ�າງທາງເລືອກ  
ຊຶ່ງຈະນ�າໄປສູ�ຜົນໄດ�ຮັບທີ່ຄາດຫວັງໄວ�.

ແຮງຜັກດັນ

ປະເມີນກິດຈະກ�າສາມາດບັນລຸຜົນໄດ�ຮັບດີປານໃດ. ການປະເມີນຜົນຫລາກຫລາຍວິທີການ 
ທັງແບບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ, ເປັນການສະໜອງຂ�້ມູນແບບກວມລວມ ກ�ຽວກັບສິ່ງທີ່ກ�າລັງເກີດຂື້ນ, 
ເປັນຍ�ອນຫຍັງ, ເໝາະສົມຫລືບ�່ ແລະ ເພື່ອໃຫ�ຂ�້ແນະນ�າສ�າລັບການວາງທິດທາງໃນອະນາຄົດ

ການປະເມີນຜົນ

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ I: ບັນຊີຄ�າສັບ

ເປັນວິທີການ ຊື່ງຖືກນ�າໃຊ�ໂດຍທົ່ວໄປໃນການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ. 
ເປັນການນ�າໃຊ�ແບບຍຸດທະສາດຂອງການສື່ສານ ເພື່ອສົ່ງເສີມພຶດຕິກ�າທາງບວກ ແລະປອດໄພ. BCC 
ນ�າໃຊ�ຮູບແບບການປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ການສົນທະນາແບບໜ�າເຊິ່ງໜ�າ ເພື່ອແຈ�ງ, ກະຕຸ�ນ, ວາງແຜນ 
ແລະແກ�ໄຂບັນຫາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າແບບໝັ້ນຄົງ.

ເປັນຂະບວນການລວມມີຫົກບາດກ�າວ ຊຶ່ງນ�າໄປສູ�ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ. ຫົກບາດກ�າວມີຄື: ຄວາມບ�່ຮັບຮູ�, 
ຄວາມຮູ�, ການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດ, ການລົງມືເຮດ, ການຮັກສາ ແລະ ກາຍເປັນນັກຊຸກຍູ�ຜັກດັນ.
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1ຕ�ານການຄ�າມະນຸດ, ອົງການ. UNODC
Available from: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html.

ອີງໃສ�ສົນທິສັນຍາປາເລີໂມ (Palermo) ໄດ�ນິຍາມການຄ�າມະນຸດວ�າແມ�ນ “ການຊອກຫາ, ລັກພາຕົວ,  ເຄ່ືອນຍ�າຍ, 
ຂົນສ່ົງ ຫລືນ�າສ່ົງ, ຮັບເອົາ ບຸກຄົນ ດ�ວຍວິທີການນາບຂູ� ຫລືໃຊ�ກ�າລັງ ຫລື ຮູບແບບອ່ືນຂອງການຕ໋ົວຍ໋ົວຫລອກລວງ, 
ຊ້ືຈ�າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວາຍໃຊ�ອ�ານາດ ຫລື ເຮັດໃຫ�ຢູ�ໃນສະພາບສຸ�ມສ�ຽງ ຫລື ການໃຫ� ຫລື ການຮັບເອົາ 
ຄ�າຕອບແທນ ຫລືຜົນປະໂຫຍດໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອແລກກັບການໄດ� ຄວາມຍິນຍອມຈາກບຸກຄົນ 
ເພ່ືອໃຫ�ສາມາດຄວບຄຸມບຸກຄົນອ່ືນ, ເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການຂູດຮີດ”1.

ການຄ�າມະນຸດ

ແມ�ນຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດເພື່ອສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ພຶດຕິກ�າຂອງຄົນອື່ນ. ນີ້ອາດໝາຍລວມເຖິງຄົນໃນຄອບຄົວ, 
ໝູ�ເພື່ອນ, ຄູອາຈານ, ພະນັກງານລັດ, ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ ແລະຜູ�ນ�າສາດສະໜາ.

ຄົນທີ່ມີອິດທິພົນຕ�່ຄົນອື່ນ

ແມ�ນການເຂົ້າໄປ, ການຄົງຢູ� ຫລືການເຮັດວຽກໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ ໂດຍທີ່ບ�່ມີເອກະສານຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ 
(ເຊັ່ນ: ໜັງສືຜ�ານແດນ, ວີຊາ ຫລືບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ) ຕາມຂ�້ກ�ານົດ ແລະ ລະບຽບການຂອງຕ�າຫລວດກວດ 
ຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ຫລືເປັນການເຂົ້າປະເທດໃດໜຶ່ງໂດຍນ�າໃຊ�ເອກະສານເດີນທາງປອມ).

ການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ 
ບ່ໍປົກກະຕິ

ວິທີການໃດໜຶ່ງຂອງການສື່ສານ ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ, ໜັງສືພີມ, ວິທະຍຸ ແລະຊ�ອງທາງອື່ນ ທີ່ເຂົ້າເຖິງມວນຊົນ 
ໃນຂອບເຂດກ�ວາງຂວາງ.

ສ່ືມວນຊົນ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວຈະລວມມີຄວາມຄືບໜ�າຂອງການຕິດຕາມ ອີງໃສ�ແຜນ ຫລືຈຸດປະສົງທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ກ�ອນໜ�າ, 
ການນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນທີ່ເກັບກ�າ ແລະວັດແທກໄດ�ງ�າຍ ຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ. ການຕິດຕາມ ແມ�ນກວດກາອົງປະກອບຫລັກ 
ຂອງກິດຈະກ�າຢ�າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ�ມີການດັດປັບກິດຈະກ�າໃນລະຫວ�າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ການຕິດຕາມ

ແມ�ນຂະບວນການກວດກາ ແລະປະເມີນຄວາມຄືບໜ�າ (ຫລືຂາດໃດໜຶ່ງ) ຂອງໂຄງການ ແລະຖ�າບັນລຸໄດ�ຜົນໄດ�ຮັບທີ່ 
ຄາດຫວັງ ທັງດ�ານການເງິນ ແລະວິຊາການ.

ການຕິດຕາມແລະປະເມີນ
ຜົນ (M&E)

ແມ�ນຄົນທີ່ຊ�ວຍການເຄື່ອນຍ�າຍຖິ່ນຖານ (ທັງທາງປົກກະຕິ ແລະ ບ�່ປົກກະຕິ). ໃນນີ້ອາດລວມທັງນາຍໜ�າ, ບ�ລິສັດ 
ຈັດຫາງານ, ພະນັກງານສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ພະນັກງານປະຈ�າດ�ານ ແລະຄົນຄວບຄຸມລະບົບການຂົນສົ່ງ.

ຜູ�ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເຄື່ອນຍ�າຍ

ນີ້ແມ�ນຂະບວນການທີ່ເປັນໂຄງຮ�າງ ເພື່ອສ�າງງ ແລະຄັດເລືອກເລື່ອງລາວຂອງການປ�ຽນແປງ ຊື່ງກ�ານົດໃນສິ່ງ 
ທີ່ບຸກຄົນ ແລະ ກຸ�ມຄົນ ເຫັນວ�າເປັນຜົນໄດ�ຮັບ ແລະຜົນກະທົບສ�າຄັນທີ່ສຸດ. ຖາມຄົນໃນຊຸມຊົນ ບ�ອນທີ່ກິດຈະກ�າ 
ໄດ�ຖືກນ�າສະເໜີ: “ມີຫຍັງປ�ຽນແປງຢູ�ໃນຊຸມຊົນນີ້ໄລຍະ......ເດືອນຜ�າມາ” ຈຸດປະສົງກ�່ເພື່ອທົບທວນວ�າຄົນໃນ 
ຊຸມຊົນຮັບຮູ�ຄືແນວໃດ  ກິດຈະກ�າແຊກຊ�ອນ ອື່ນໆ ໂດຍສົມທຽບກັບເຫດການທັງໝົດທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊີວິດຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. ເລື່ອງລາວເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນການສົນທະນາກຸ�ມແບບລົງເລີກ ເພື່ອຂອງການປ�ຽນແປງທີ່ສ�າຄັນສຸດ 
ເພື່ອວັດຄຸນຄ�າຂອງການປ�ຽນແປງທີ່ຖືກລາຍງານ. ເຕັກນິກນີ ້ຈະຊ�ວຍໃຫ�ກ�າໄດ�ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ. 

ເລ່ືອງລາວທີ່ພາໃຫ� 
ເກີດການປ�ຽນແປງຫລາຍ

ບາງຄັ້ງກ�່ຍັງໝາຍເຖີງ ອົງການທີ່ບ�່ຫວັງຜົນກ�າໄລ ຊຶ່ງປົກກະຕິກ�່ກ�ຽວຂ�ອງກັບອົງກອນຈາກພາກລັດ ແຕ�ບ�່ແມ�ນ 
ເອກະຊົນ.

ອົງການບ�່ບ�່ສັງກັດລັດຖະບານ  
(NGO)

ເປັນການກະທ�າເພື່ອເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງບາງສິ່ງ ຫລືບາງຄົນ ໂດຍສະເພາະການກະທ�າທິເອົາຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຄົນອື່ນຢ�າງບ�່ເປັນທ�າ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ�ວນຕົວ (ເຊັ່ນ: ການຂູດຮີດທາງເພດ, ແຮງງານບັງຄັບ ຫລື ການ 
ບ�ລິການ, ການເປັນຂ�າທາດ ຫລ ືການປະພຶດປະຕິບັດ ຄ�າຍຄືຂ�າທາດ, ການເປັນທາດ ຫລື ການເອົາອະໄວຍະວະ 
ໃນຮ�າງກາຍ).

ການຂູດຮີດ

ເປັນວິທີການສ�າຫລວດຂ�້ມູນແບບຄຸນນະພາບ ໂດຍການນ�າເອົາກຸ�ມຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິລັກສະນະຄ�າຍຄືກັນມາຈັດ 
ກຸ�ມສົນທະນາ ໃນຫົວຂ�້ສະເພາະໃດໜຶ່ງ.

ການສົນທະນາກຸ�ມ 
(FGD)
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ຮູບແບບຂອງ ການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ ຊ່ຶງລວມມີ ຜູ�ມີສ�ວນຮ�ວມໂດຍການເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນວຽກງານຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງເນ້ືອໃນໂຄງການ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະຜົນໄດ�ຮັບ. ຜູ�ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໄດ�ຖືກເຊີນໃຫ�ເຂ້ົາມາ 
ຊ�ວຍກ�ານົດມາດຕະການແກ�ໄຂ ສ�າລັບບັນຫາທ່ີອາດເປັນໄປໄດ�ໃນໂຄງການ.

ການຕິດຕາມແລະປະເມີນ
ຜົນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ

ປັດໃຈທາງດ�ານ ການເມືອງ (P), ເສດຖະກິດ (E), ສັງຄົມ (S), ເຕັກໂນໂລຊຮ (T),  ກົດໝາຍ  (L), 
ສິ່ງແວດລ�ອມ (E) (PESTLE) (ປັດໃຈດ�ານບວກ ແລະອຸປະສັກ ກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າທີ່ຕ�ອງການ) 
ທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ�ຮັບການພິຈາລະນາເອົາໃຈໃສ� ໃນເວລາປະຕິບັດໂຄງການ.

PESTLE

ຍັງໝາຍເຖີງກຸ�ມເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ, ນີ້ແມ�ນກຸ�ມຄົນທີ່ໂຄງການມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າຂອງເຂົາເຈົ້າ.ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ

ເນື່ອງຈາກຂັດກັບການເຄື່ອນຍ�າຍຖິ່ນຖານແບບບ�່ຖືກຕ�ອງ, ການເຄື່ອນຍ�າຍແບບຖືກຕ�ອງ ຈື່ງໝາຍເຖີງການ 
ເຂົ້າປະເທດ, ພັກເຊົາ ຫລືເຮັດວຽກໃນປະເທດທີ່ມີເອກະສານຖືກຕ�ອງທັງໝົດ (ເຊັ່ນ: ໜັງສື່ຜ�ານແດນ, ວີຊາ ຫລື 
ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ) ທີ່ຈ�າເປັນຕ�ອງມີຕາມກົດລະບຽບການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ.

ການເຄື່ອນຍ�າຍແບບຖືກຕ�ອງ

ນີ້ໝາຍເຖີງການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ຖືກຕ�ອງ ເພື່ອໄປຍັງອີກປະເທດໜຶ່ງ ໂດຍມີເອກະສານຖືກຕ�ອງຄົບຖ�ວນ (ລວມທັງມີ 
ໜັງສື່ຜ�ານແດນ ແລະວີຊາຈ�າເປັນ). ການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພ ຍັງໝາຍເຖີງ ການໄດ�ຮັບແຈ�ງກ�ຽວກັບວຽກໃໝ�, 
ເຂດພື້ນທີ່ໃໝ�, ການກວດກາບ�ລິສັດຈັດຫາງານສ�າລັບການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະມີສັນຍາຈ�າງງານຖືກຕ�ອງຕາມ 
ກົດໝາຍ ກ�ອນການອອກເດີນທາງໄປຕ�າງປະເທດ. ການກະກຽມສ�າລັບກ�ລະນີສຸກເສີນ ຄວນອັດສ�າເນົາເອກະສານ 
ເດີນທາງໄວ� ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງການເຄື່ອນຍ�າຍ. 

ການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພ

ແມ�ນເຄືອຂ�າຍທາງສັງຄົມທີ່ເປັນທາງການ (ແລະບ�່ເປັນທາງການ) ແລະເປັນລະບົບສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມ ທີ່ສາມາດ 
ມີອິດທິພົນຕ�່ພຶດຕິກ�າຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ລວມທັງຄອບຄົວ, ໝູ�ເພື່ອນ, ກຸ�ມຄົນໄວດຽວກັນ ແລະເພື່ອນຮ�ວມງານ.

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ

ສະເພາະ (S), ສາມາດວັກແທກໄດ� (M), ສາມາດບັນລຸໄດ� (A), ກ�ຽວຂ�ອງ (R), ມີກອບເວລາ (T) (SMART) 
ເປັນເງື່ອນໄຂ ທີ່ຖືກນ�າໃຊ�ເຂົ້າໃນກິດຈະກ�າ ຫລືຜົນໄດ�ຮັບຂອງໂຄງການພັດທະນາ. ຈຸດປະສົງຂອງການນ�າໃຊ� 
ເງື່ອນໄຂ SMART ກ�່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ດີທີ່ສຸດວ�າ ແຕ�ລະກິດຈະກ�າໄດ� ປະກອບສ�ວນຕ�່ການປ�ຽນແປງ ຫລື ການ 
ພັດທະນາພຶດຕິກ�າ.

SMART

ເປັນກອບວຽກບົນພື້ນຖານທາງດ�ານທິດສະດີ ທີ່ຖືກນ�າໃຊ�ສ�າລັບທ�າຄວາມເຂົ້າໃຈບັນດາປັດໃຈດ�ານສ�ວນຕົວ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ�ອມ ຊຶ່ງກ�ານົດພຶດຕິກ�າຂອງຄົນ. SEM ເນັ້ນໃສ�ຄວາມສ�າພັນທີ່ສະຫລັບສັບຊ�ອນລະຫວ�າງແຕ�ລະ 
ບຸກຄົນ, ສ�ວນບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ ແລະປັດໃຈທາງສັງຄົມ ແລະປັດໃຈເຫລົ່ານີ້ມີຜົນເຊີ່ງກັນແລະກັນຄືແນວໃດ.

ແບບຈ�າລອງດ�ານນິເວດທາງ
ສັງຄົມ (SEM)

ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ, ກຸ�ມຄົນ, ໜ�ວຍຍງານ ຫລືອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈແທ�ຈິງ ຫລືເປັນໄປໄດ�ໃນໂຄງການ 
ລວມທັງຜູ�ທີ່ມີອິດທິພົນທັງດ�ານບວກ ແລະດ�ານລົບ ຫລືໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ທັງທາງກົງ ຫລືທາງອ�ອມ.

ຜູ�ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ

ແມ�ນກຸ�ມສະເພາະ ຊຶ່ງໂຄງການຕ�ອງການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນອກນັ້ນ ຍັງໝາຍເຖີງກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ.
 

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ

ແມ�ນກຸ�ມທີ່ມີພຶດຕິກ�າ ຊ�ວຍເຫລືອທາງອ�ອມ ຫລືແອບແຝງພຶດຕິກ�າຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ ແລະກຸ�ມເປົ້າໝາຍ 
ສ�າຮອງ. ການກະທ�າຂອງຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມລະດັບສູງ ສະທ�ອນເຖີງປັດໃຈທາງສັງຄົມ, ວັດທະນະທ�າ ແລະທາງການເມືອງ 
ທີ່ສ�າງສະພາບແວດລ�ອມເອື້ອຍອ�ານວຍ ຕ�່ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າໝັ້ນຄົງ ຕາມຄວາມປາດຖະໜາ. ກຸ�ມຄົນເຫລົ່ານີ້ 
ອາດລວມມີ ນັກການເມືອງ ແລະຕົວແທນພາກລັດ.

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍລະດັບສູງ

ເບີ່ງຄ�ານິຍາມ ການຄ�າມະນຸດຂ�າງເທີງ.ການຄ�າມະນຸດ
(TIP)

ນີ້ແມ�ນເຄື່ອງມືສ�າລັບການວາງແຜນສ�າລັບວຽກງານຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ. 
ໂດຍໃຊ�ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຄາດຄະເນຜົນໄດ�ຮັບຈາກໂຄງການ ຊຶ່ງຈະຊ�ວຍປະເມີນຜົນໄດ�ຮັບຂອງກິດຈະກ�າ 
ໂຄງການໄປຕາມລ�າດັບ. ການແຕ�ມແຜນວາດຍັງຊ�ວຍກ�ານົດຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ�, ການປ�ຽນແປງທີ່ຕັ້ງໄວ� ແລະ 
ຍຸດທະສາດຍັງຖືກນ�າໃຊ�ເພື່ອໃຫ�ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

ການແຕ�ມແຜນວາດ 
ຜົນໄດ�ຮັບ

STEP 1
IN

TR
O

STEP 2
STEP 3

STEP 4
STEP 5

AN
N

EX



ຈຸດປະສົງ: ເຄື່ອງມືນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ�ວຍດ�າເນີນການ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ ແລະການສື່ສານເພື່ອປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ໃນການກ�ານົດບຸລິມະສິດກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ, ກຸ�ມເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ 
ແລະກຸ�ມເປົ້າໝາຍລະດັບສູງສ�າລັບການເຂົ້າຮ�ວມກິດຈະກ�າແຊກຊ�ອນ. ເຄື່ອງມືນີ້ ຍັງແນໃສ�ເພື່ອສ�າງຄວາມຮັບຮູ� ແລະຄວາມສາມາດລະຫວ�າງ ຜູ�ມີສ�ວນຮ�ວມ ກ�ຽວກັບຂະບວນການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ (C4D) 
ໃນການພັດທະນາຂ�້ຄວາມສ�າລັບການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ.

ສະຖານທີ່: ເຄື່ອງມືນີ້ໝາຍເຖີງ ການຊຸກຍູ�ການມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະຄວນໄດ�ຮັບການອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນກອງປະຊຸມສ�າມະນາ ຊຶ່ງເປັນບ�ອນທີ່ມີການປຶກສາຫາລື ການພັດທະນາຂ�້ຄວາມສ�າລັບການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ.

ວິທີນ�າໃຊ�: ໃນການສົນທະນາກຸ�ມ, ໃຫ�ຕື່ມຂ�້ມູນໃສ�ຕາຕະລາງດ�ານລຸ�ມ ໂດຍນ�າໃຊ�ຄວາມຮູ�ຂອງກຸ�ມ. ສັງເກດວ�າ ວິທີການສື່ສານເພື່ອປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າແມ�ນວາງເປົ້າໝາຍໃສ�ສະເພາະກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ, 
ກຸ�ມເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ ; ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ຍັງມີຄວາມສ�າຄັນເພື່ອເບີ່ງກຸ�ມເປົ້າໝາຍລະດັບສູງວ�າ ສາມາດຈະສ�າງການເປັນຄູ�ຮ�ວມງານໄດ�ແນວໃດ.

ຄ�າຖາມສ�າລັບການວິເຄາະ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ

(ລະດັບບຸກຄົນ)

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍສ�າຮອງ

(ຄອບຄົວ, ໝູ�ເພື່ອນ,
ຄົນໃນໄວດຽວກັນ ແລະອື່ນໆ)

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍລະດັບສູງ

(ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ, ຕົວແທນ
ພາກລັດຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ.)

ໃຜເປັນກຸ�ມເປົ້າໝາຍຫລັກ (ອາຍຸ, ເພດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະອື່ນໆ)   

ລະດັບຄວາມຮູ�, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະການປະຕິບັດ
ໃນປະຈຸບັດຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນແນວໃດ?

ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າທີ່ປາດຖະໜາແມ�ນຫຍັງ?

ອັນໃດເປັນອຸປະສັກຕ�່ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ ທີ່ຖືກແນະນ�າ?

ປັດໃຈດ�ານບວກທີ່ມີໃນປະຈຸບັນແມ�ນຫຍັງສ�າລັບການ
ຮັບເອົາພຶດຕິກ�າທີ່ຖືກແນະນ�າ?

ໃຜ/ອັນໃດ ເປັນແຫລ�ງຂ�້ມູນສ�ວນບຸກຄົນ ທີ່ໜ�າເຊື່ອຖ ື
ແລະສາມາດເຂົ້າເຖີງ ທີ່ສຸດ?

ສື່ມວນຊົນໃດ ທີ່ໜ�າເຊື່ອຖ ືແລະສາມາດເຂົ້າເຖີງ
ໄດ�ຫລາຍທີ່ສຸດ?

ອີງໃສ�ການວິເຄາະຂ�າງເທີງ, ຂ�້ຄວາມຫລັກແມ�ນຫຍັງ?

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ II: ເຄື່ອງມືການວາງແຜນດ�ານຍຸດທະສາດ IOM X C4D
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ III: ຕົວຢ�າງສະຫລຸບຫຍ�້ສື່ໂຄສະນາ 

ແນວຄວາມຄິດ ວີດີໂອ
ວີດີໂອການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພ (ຫົວຂ�້ ການເຮັດວຽກ)

IOM X ກ�າລັງຊອກຫາບ�ລິສັດທີ່ປຶກສາເພື່ອຜະລິດ ວີດີໂອ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂກົງກັບຂ�້ກ�ານົດໃນຕາຕະລາງລຸ�ມນີ້.

ກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ຊາຍໜຸ�ມອາຍຸລະຫວ�າງ 18-35 ປີຈາກຕົວເມືອງໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງປະເທດກ�າປູເຈຍ ແລະລາວ, 
ເປັນຜູ�ທີ່ມີຄວາມປະສົງເດີນທາງຂ�າມໄປອີກປະເທດໜຶ່ງ ໂດຍຜ�ານຊ�ອງທາງບ�່ປົກກະຕ ິເພື່ອຊອກວຽກເຮັດ.

ຄວາມຍາວ ປະມານ 6 ນາທີ.

ພາສາ

ຄຸນນະພາບ

ພາສາຂະເໝນ (ບຸລິມະສິດ); ຮອງລົງມາແມ�ນ ພາສາລາວ.

ເໝາະສ�າລັບການສາຍຢູ�ໃນງານຕ�າງໆ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະຜ�ານທາງອິນເຕີເນັດ

ປະເພດ ຮູບເງ�າກາຕູນ.

ຮູບແບບຂ�້ຄວາມ • ຂ�້ຄວາມຄວນສື່ສານດ�ວຍຮູບແບບງ�າຍດາຍ, ສາມາດເຂົ້!ໃຈງ�າຍ, ເປັນກັນເອງ ແລະຈະແຈ�ງ. 
ບ�່ເປັນລັກສະນະການສຶກສາ,ບ�່ສ�າງຄວາມຕົກໃຈແກ�ໃຜຜູ�ໜຶ່ງທີ່ບ�່ຮູ�ຫົວເລື່ອງ. 
•  ເນື້ອໃນມີການເລົ່າເລື່ອງແບບອ�ອນໄຫວກ�ຽວກັບການຄ�າມະນຸດແມ�ນໄດ�ຜົນ 
ແລະສາມາດສ�າເລັດຜົນໄດ�ໂດຍການສະແດງບຸກຄະລິກລັດສະນະທີ່ກຸ�ມເປົ້າໝາຍກ�ຽວຂ�ອງ.
• ໃນຕອນທ�າຍ, ຜູ�ຊົມຄວນຮູ�ສຶກໝັ້ນໃຈຂື້ນ 
ແລະມີຄວາມຮູ�ດີຂື້ນກ�ຽວກັບການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພແລະບ�່ຮູ�ສຶກວ�າເຂົາກ�າລັງຖືກເກື້ອກູນ.

ຫລີກລ�ຽງ • ສ�າເນົາທີ່ມີຄວາມຈຸຂ�້ມູນໜັກຫລາຍ, ເນື້ອໃນຫລາຍ 
ຍ�ອນວ�າມັນຈະເປັນການຍາກໃນເວລາຜະລິດວີດີໂອຄືນໃໝ� ເປັນອີກພາສາໜື່ງ.
• ມີຮູບພາບໜ�າຕົກໃຈ (ເຊັ່ນ: ປືນ, ໂສ�, ຢາເສບຕິດ).
• ມີພາບຄວາມຮຸນແຮງ.
•  ເຮັດໃຫ�ຄົນຢ�ານກົວ ການເຄື່ອນຍ�າຍຂ�າມແດນ.
•  ຮູບພາບ ຫລືຂ�້ມູນອ�າງອີງ ເຖີງປະເທດໃດໜື່ງສະເພາະ (ຄວນເວົ້າແບບກ�ວາງໆ 
ເພື່ອໃຫ�ສາມາດນ�າໃຊ�ໄດ�ກັບປະເທດອື່ນ).
• ຄ�າອະທິບາຍສະຫລັບສັບຊ�ອນ.

ການປ�ຽນແປງທີ່
ຕ�ອງການ 
ທີ່ວີດີໂອຈະຊຸກຍູ�

• ຜູ�ຊົມສາມາດຈື່ໄດ�ຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນຍ�າຍປອດໄພເປັນແນວໃດ.
• ຜູ�ຊົມເຂົ້າໃຈຄວາມສ�ຽງຂອງການເຄື່ອນຍ�າຍແບບບ�່ປົກກະຕ.ິ
• ຜູ�ຊົມສາມາດຈື່ໄດ�ແຫລ�ງຂ�້ມູນສົ່ງເສີມ.

ເບີໂທຕິດຕ�່
ຂ�ຄ�າປຶກສາ

ຮູ�ກ�ອນ ໄປ. 
ຢ�ຽມຢາມ ຫລືໂທຫາ ສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍລະດັບທ�ອງຖີ່ນ 
ກ�ອນທີ່ທ�ານເດີນທາງໄປປະເທດອື່ນ ແລະເພື່ອຮັບຮູ�ການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພເປັນຄືແນວໃດ:
• ກະຊວງແຮງງານ ແລະຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ
ນະຄອນຫລວງພະນົມເປັນ, ໂທ. 023 0880 474, 023 881 291
• ກົມແຮງງານ, ສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ, ເມືອງປອຍເປັດ, ແຂວງບັນເຈີຍມຽນເຕີຍ, 
ໂທ.097 7515 541, 087 793 055
• ອົງການພັດທະນາພະນົມສະເຣ, ສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ, ແຂວງກ�າປົງຈ�າ,     
ໂທ. 088 711 5590
• ສະຫະພາບແຮງງານ ກ�າປູເຈຍ, ສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ, ແຂວງເພລເວງ,      
ໂທ. 097 776 5858,  012 267 302
•  ສູນແຮງງານພະຕະບອງ, ສະຖາບັນຊັບພະວິຊາ ແຂວງພະຕະບອງ, 
ສາຍດ�ວນ: +855 (0) 97 369 7779, ເບີໂທບ�່ເສຍຄ�າ: +855 (0) 16 926 555555 
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ພອນສະຫວັນ
ທີ່ຖືກແນະນ�າ

ຂ�້ມູນ ແລະຂ�້ຄວາມ
ທີ່ຕ�ອງມີໃນວີດີໂອ

ເປີດປະໄວ�. ບ�່ຮຽກຮ�ອງສະເພາະ ເຖີງຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຄົນທີ່ມີອິດທິພົນ.

• ການຄ�າມະນຸດສາມາດເກີດຂື້ນກັບໃຜກ�່ໄດ�, ຢູ�ໃສກ�່ໄດ�. ບ�່ມີຄ�າວ�າລົ້ມເຫລວ ແລະປອດໄພ 
ເພື່ອຫລີກລ�ຽງຈາກການຂູດຮີດ ແຕ�ການມີຄວາມລະມັດລະວັງລ�ວງໜ�າ ຈະຊ�ວຍຫລຸດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງ 
ຂອງທ�ານໄດ�ຫລາຍ. ບ�່ຈ�າເປັນວ�າຈະຕ�ອງສ�ານຶກຮູ�ຢູ�ຕະຫລອດເວລາກ�່ໄດ�!
• ນັກຄ�າມະນຸດ ອາດເປັນຄົນທີ່ທ�ານຮູ�ຈັກ ເຊັ່ນ: ຍາດພີ່ນ�ອງ ຫລືແມ�ນແຕ�ບ�ລິສັດຈັດຫາງານເອກະຊົນ. 
ຖ�າມີຄົນສະເໜີວຽກໃຫ�ແກ�ທ�ານ, ຕ�ອງໄດ�ກວດກາວ�າວຽກດັ່ງກ�າວມີຈິງແທ�ບ� ກ�ອນທີ່ຈະຕອບຮັບ, 
ເຖິງແມ�ນວ�າການສະເໜີດັ່ງກ�າວຈະມາຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮູ�ຈັກກ�່ຕາມ.
ຂັ້ນຕອນກ�າວສູ�ການເຄື່ອນຍ�າຍທີ່ປອດໄພ:

1. ຮັບປະກັນໃຫ�ໄດ�ວຽກເຮັດກ�ອນອອກເດີນທາງ.
    •  ບ�ລິສັດຈັດຫາງານປົກກະຕິແລ�ວຈະຊ�ວຍທ�ານເຮັດຄ�າຮ�ອງຂ�ໜັງສືຜ�ານແດນ ແລະບັດອະນຸຍາດ      
ເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ�ທ�ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ�ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະຊ�ວຍປະຫຍັດເງິນ. ຄວນໃຫ� 
ແນ�ໃຈວ�າ ເຈົ້າເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງສັນຍາກ�ອນລົງລາຍເຊັນ. ຖ�າຫາກເຈົ້າຖືກຈັບຢູ�ປະເທດປາຍທາງ ໂດຍ 
ບ�່ມີເອກະສານເຮັດວຽກຖືກຕ�ອງ, ທ�ານກ�່ສ�ຽງທີ່ຈະຖືກຜັກດັນອອກນອກປະເທດ ໂດຍບ�່ໄດ�ຮັບຄ�າຈ�າງ 
ໃດໆ ທີ່ເຈົ້າຫາມາໄດ�.
 o  ການອ�າງເຫດຜົນ: ການເປັນແຮງງານທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດປາຍທາງ   
               ເຈົ້າຈະໄດ�ຮັບອະນຸຍາດໃຫ�ເຮັດວຽກຢູ�ບ�ອນນັ້ນ ແລະເພີ້ມຄວາມເປັນໄປໄດ�                                                              

       ທີ່ຈະສາມາດຫາເງິນໄດ�ຫລາຍຂື້ນ, ໃຫ�ເຈົ້າໄດ�ເຂົ້າເຖີງການບ�ລິການສາທາລະນະສຸກ,  
ເພີ້ມຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າເພື່ອປະຫຍັດເງິນ ແລະສົ່ງກັບບ�ານ ແລະຫລຸດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງທີ່

2. ກວດສອບຄືນເພື່ອໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າວຽກດັ່ງກ�າວມີຢູ�ຈິງ.
    •  ຕິດຕ�່ຫາສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ ທີ່ຢູ�ໃກ�ສຸດ ຫລືສ�ານັກງານແລກປ�ຽນແຮງງານ ເພື່ອ 
ກວດກາ ວ�ານາຍໜ�າຂອງເຈົ້ານັ້ນ ຫລືບ�ລິສັດຈັດຫາງານ ໄດ�ຂື້ນທະບຽນຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີ 
ໃບອະນຸຍາດ�າເນີນກິດຈະການ ທີ່ອອກໃຫ�ໂດຍກະຊວງແຮງງງານ. ກວດສອບຄືນວ�າວຽກດັ່ງກ�າວ 
ມີແທ�ບ�.
 o  ການອ�າງເຫດຜົນ: ຖ�າບ�ລິສັດຈັດຫາງານ ບ�່ໄດ�ຂື້ນທະບຽນກັບ ກະຊວງແຮງງານ, ບ�ລິສັດ 

ດັ່ງກ�າວອາດບ�່ໄດ�ສະເໜີວຽກແທ�ຈິງໃຫ�ແກ�ເຈົ້າ, ນັ້ນກ�່ອາດໝາຍເຖີງ ເຈົ້າສ�ຽງຫລາຍຂື້ນ 
ທີ່ຈະຖືກຂູດຮີດໃນປະເທດປາຍທາງ..

3. ຖາມຄ�າຖາມ ນາຍໜ�າ ຫລືບ�ລິສັດຈັດຫາງານຂອງເຈ້ົາ  ແລະ ແບ�ງປັນຂ�ມູ້ນນ້ີກັບໃຜຜູ�ໜ່ຶງ 
ທ່ີເຈ້ົາເຊ່ືອໝ້ັນ!
    •  ຖ�າເຈົ້າໃຊ�ນາຍໜ�າ, ຄວນມີຂ�້ມູນຂອງນາຍໜ�າເຊັ່ນ: ຊື່, ທີ່ຢູ�, ເບີໂທລະສັບ ພ�ອມທັງຂ�້ມູນ 
ກ�ຽວກັບວຽກທີ່ເຈົ້າກ�າລັງຖືກສະເໜີ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ການຈ�າຍຄ�າແຮງງານ ແລະໜ�າວຽກ
 o  ການອ�າງເຫດຜົນ: ການຖາມຫລາຍຄ�າຖາມສາມາດເຮັດໃຫ�ນາຍໜ�າເຖື່ອນ ມີຄວາມວິຕົກ 

ກັງວົນ.  ເຂົາເຈົ້າມັກຫວັງໃຫ�ພົບແຕ�ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ�ຈ�າກັດ ກ�ຽວກັບການເຮັດວຽກຢູ� 
ຕ�າງປະເທດ. ຖ�າຫາກນາຍໜ�າ ຫລືບ�ລິສັດຈັດຫາງານ ບ�່ຕອບທຸກຄ�າຖາມຂອງເຈົ້າ, 
ສະແດງວ�າເຂົາເຈົ້າບ�່ປອດໄພ.

    •  ແບ�ງປັນຂ�ມູ້ນຂ�າງເທີງໃຫ�ກັບຄົນທ່ີຈະເດີນທາງໄປກັບເຈ້ົາ ຢ�າງໜ�ອຍໜ່ືງຄົນ ເຊ່ັນ: ຍາດພ່ີນ�ອງ, 
ໝູ�ເພ່ືອນ, ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ ຫລື ນາຍບ�ານ.
 o  ການອ�າງເຫດຜົນ: ດ�ວຍຄວາມຮັບຮູ�ເຖິງວ�າ ໃຜເປັນຄົນກະກຽມການເຄື່ອນຍ�າຍຂອງເຈົ້າ 

ແລະ ການຈັດຫາງານ,  ຂ�້ມູນຕິດຕ�່ຂອງເຈົ້າຢູ�ບ�ານ ມັກຈະຊ�ວຍເຈົ້າ  ເວລາໃກບ�ານ ແລະ 
ໃນເວລາທີ່ມີຫຍັງຜິດພາດເກີດຂື້ນ.

ການສື່ສານຂ�້ຄວາມທົ່ວໄປ:

1. ຮັບປະກັນໃຫ�ໄດ�ວຽກເຮັດກ�ອນອອກເດີນທາງ.
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ວີດີໂອນີ້ ຈະຖືກເຜີຍແຜ�ໃນລະດັບຂັ້ນພື້ນຖານທ�ອງຖີ່ນ (ສູນຂ�້ມູນຂ�າວສານແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ 
ທ�ອງຖີ່ນ, ໃນງານກິດຈະກ�າຂອງອົງການ NGO, ໂຮງຮຽນ ແລະບ�ອນອື່ນໆ) ແລະທາງອີນເຕີເນັດ.

ການເຜີຍແຜ� 
ວີດີໂອ

1 ກຸມພາ 2016ການສົ່ງມອບວີດີໂອ
ສຸດທ�າຍ

4. ກ�ອນການເຄື່ອນຍ�າຍ ຄວນສ�າງຂ�້ມູນຕິດຕ�່ໄວ�ຢູ�ປະເທດປາຍທາງ
ຢ�າງໜ�ອຍກ�່ຂ�ຈື່ໄວ�ໜື່ງ ໝາຍເລກ
   •  ກ�ອນເຄື່ອນຍ�າຍ, ຕ�ອງໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ເຈົ້າມີຂ�້ມູນຕິດຕ�່ທີ່ໜ�າເຊື່ອຖື ເຊັ່ນ: ໝູ�ເພື່ອນ, ຍາດພີ່ນ�ອງ, 
ສະຖານທູດ ຫລືອົງການທີ່ບ�່ສັງກັດລັດຖະບານໃນປະເທດປາຍທາງ ທີ່ເຈົ້າສາມາດຕິດຕ�່ ເພື່ອໃຫ� 
ເຂົາເຈົ້າຊ�ວຍເຫລືອໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບບ�ານໃໝ�.
 o  ການອ�າງເຫດຜົນ: ການຮູ�ຈັກໃຜຜູ�ໜື່ງໃນປະເທດປາຍທາງ ອາດສາມາດຊ�ວຍເຫລືອເຈົ້າ 
              ໃຫ�ຄຸ�ນເຄີຍກັບສະຖານທີ່ດັ່ງກ�າວ, ຮຽນຮູ�ກ�ຽວກັບວັດທະນະທ�າ ແລະປະເພນີ, ຮຽນຮູ� 
              ຄ�າເວົ້າຫລັກໆທີ່ຄວນຮູ� ແລະ ສ�າງໃຫ�ເຈົ້າຄຸ�ນເຄີຍກັບຊຸມຊົນໃໝ�.
   •  ຈື່ໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງຄອບຄົວ, ໝູ�ເພື່ອນ ຫລືອົງກອນທີ່ໜ�າເຊື່ອຖື ໃນກ�ລະນີທີ່ເຈົ້າຕ�ອງ 
      ການຄວາມຊ�ວຍເຫລືອໃນປະເທດປາຍທາງ.
 o  ການອ�າງເຫດຜົນ: ຖ�າໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງເຈົ້າ ຖືກ ລັກ ຫລືເສຍ, ການຈື່ໝາຍເລກ 
               ໂທລະສັບສາມາດຊ�ວຍເຈົ້າຕິດຕ�່ໃຜຜູ�ໜື່ງທີ່ເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນ.
   •  ຮັກສາການຕິດຕ�່ພົວພັນກັບໃຜຜູ�ໜື່ງທີ່ເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນ
 o  ການອ�າງເຫດຜົນ: ຮັກສາການຕິດຕ�່ພົວພັນກັບໃຜຜູ�ໜື່ງທີ່ເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເຫັນພ�ອມ 
               ກັນວ�າຖ�າເຂົາບ�່ໄດ�ຮັບຂ�າວຈາກເຈົ້າໃນໄລຍະເວລາໃດໜື່ງ, ເຂົາເຈົ້າຄວນຂ� 
               ຄວາມຊ�ວຍເຫລືອ.
5. ເກັບຮັກສາບັດປະຈ�າຕົວໄວ�ກັບຕົນເອງ ແລະອັດສ�າເນົາໄວ�ເຮືອນ!
   •  ຮັກສາບັດປະຈ�າຕົວໄວ�ກັບຕົນເອງຕະຫລອດເວລາ ແລະອັດສ�າເນົາໄວ�ເຮືອນກັບຄອບຄົວ ຫລື 
ໝູ�ເພື່ອທີ່ເຮົາເຊື່ອໝັ້ນ. ມັນເປັນສິດຂອງເຈົ້າ ທີ່ຈະເກບຮັກສາໜັງສື່ຜ�ານແດນ ຫລືບັດປະຈ�າຕົວ ແລະ 
ຈະບ�່ອະນຍາດໃຫ�ໃຜເອົາໄປຈາກເຈົ້າ (ແມ�ນແຕ�ນາຍຈ�າງກ�່ຕາມ).    
 o  ການອ�າງເຫດຜົນ: ມັນເປັນສິດຂອງເຈົ້າທີ່ຈະເກັບຮັກສາ ເອກະສານ. ຢ�າເອົາເອກະສານ 
              ສະບັບແທ�ໃຫ�ນາຍຈ�າງຂອງເຈົ້າ ຫລືບ�່ລິສັດຈັດຫາງານ ເຖິງຈະເວົ້າວ�າຈະຮັກໄວ�ໃຫ� 
              ປອດໄພກ�່ຕາມ.  ການປະເອກະສານເຫລົ່ານັ້ນໄວ�ກັບຄົນອື່ນ ຈະເຮັດໃຫ�ເຈົ້າສ�ຽງຍ�ອນ 
              ເຈົ້າຕ�ອງການເອກະສານດັ່ງກ�າວເພື່ອ ເດີນທາງໄປມາໄດ�ສະດວກ.  
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ IV: ຕົວຢ�າງ ຂ�້ແນະນ�າການເຮັດທົດສອບກ�ອນ ສ�າລັບ 
ການຈັດກຸມສົນທະນາ
ຂ�້ແນະນ�າການເຮັດທົດສອບກ�ອນຂອງ IOM X
ລາຍການໂທລະພາບກ�ຽວແຮງງານພາຍໃນປະເທດ - ກັນຍາ 2015.

ຂ�້ມູນທົ່ວໄປຂອງຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ:
  •  ນາຍຈ�າງຄົນໄທເພດຍິງ ທີ່ມີລູກຈ�າງພາຍໃນປະເທດ 6-8 ຄົນ, ອາຍຸລະຫວ�າງ 18-50 ປີ
  •  ຜູ�ດ�າເນີນການສົນທະນາ 1 ຄົນ
  •  ຜູ�ບັນທຶກ 1 ຄົນ
  •  ພະນັກງານ IOM X 1 ຄົນ (ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ)

ວັດຖຸທີ່ຕ�ອງການ:
  •  ສ�າເນົາບົດການສົນທະນາສ�າລັບຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມກຸ�ມສົນທະນາ 1 ບົດ

ຄ�າແນະນ�າ:
  •  ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮ�ວມ
  •  ແນະນ�າກ�ຽວກັບອົງການ IOM ແລະ IOM X
  •  ອະທິບາຍວ�າເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈື່ງມາບ�ອນນີ:້ ການສົນທະນາກຸ�ມຈະຊ�ວຍແຈ�ງຂ�້ຄວາມຫລັກໃນການສື່ສານສ�າລັບໂຄງການ IOM X 
ທີ່ກ�າລັງຜະລິດກ�ຽວກັບແຮງງານພາຍໃນປະເທດ. ເນື່ອງຈາກກຸ�ມເປົ້າໝາຍແມ�ນ ນາຍຈ�າງຂອງລູກຈາກພາຍໃນປະເທດ, ມັນມີຄວາມສ�າຄັນ 
ທີ່ໃຫ�ເຂົາເຈົ້າມີສ�ວນຮ�ວມໃນການພັດທະນາຂ�້ຄວາມສື່ສານ.
  •  ກິດຈະກ�າອຸ�ນເຄື່ອງ
  •  ຖາມວ�າໃຜມີຄ�າຖາມບ� ກ�ອນພວກເຮົາເລີ່ມສົນທະນາ.
  •  ວາລະກອງປະຊຸມ: ກ�ອນອື່ນຂ�ອຍຈະພາເຈົ້າທ�າຄວາມຮູ�ຈັກກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການຜະລິດວີດີໂອ ແລະຕ�່ຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາ 
ຈະອ�ານບົດ2, ຊຶ່ງຈະຕາມດ�ວຍການສົນທະນາກ�ຽວກັບບົດສົນທະນາ. ການສົນທະນາກຸ�ມຄວນຈະໃຊ�ເວລາປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ.
  •  ວາງລະບຽບ: ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ພວກເຮົາຈະບ�່ເວົ້າສວນກັນ ແລະປ�ອຍໃຫ�ເວົ້າເທື່ອລະຄົນ. ບ�່ມີຄ�າຕອບຖືກ ຫລືຜິດ. ຖາມເຈົ້າຮູ�ສຶກ 
ບ�່ສະດວກໃຈທີ່ຈະຕອບຄ�າຖາມ ກ�່ບ�່ຈ�າເປັນຕອບກ�່ໄດ�. ການສົນທະນາກຸ�ມນີ້ເປັນແບບສະໝັກໃຈ ແລະພວກເຮົາດີໃຈທີ່ເຈົ້າສະຫລະເວລາ 
ມາຮ�ວມນ�າ.ຮອດເວລາຈຸດໃດໜື່ງຂອງການສົນທະນາ ຖ�າເຈົ້າຢາກພັກການສົນທະນາ ລະຂ�ໃຫ�ບອກໄດ�.
  •  ເວົ້າກ�ຽວກັການຮັກສາຄວາມລັບ: ການສົນທະນາກຸ�ມນີ້ ແມ�ນສ�າລັບຈຸດປະສົງເພື່ອການສ�າຫລວດຂ�້ມູນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະບ�່ເປີດເຜີຍ 
ໃຫ�ຄົນທົ່ວໄປຮູ�. 
  •  ແບບຟອມຍິນຍອມ ແລະຮັກສາຄວາມລັບ: ຂ�ໃຫ�ທຸກຄົນລົງລາຍເຊັນໃນໃບລົງທະບຽນເຂົ້າຮ�ວມ ຊຶ່ງມີແບບຟອມສະແດງ 
ຄວາມຍິນຍອມ ແລະຮັກສາເປັນຄວາມລັບ. ກະລຸນາໃຫ�ທຸກຄົນ ໃສ�ເບີໂທລະສັບ ແລະອີເມລ ເພື່ອໃຫ�ສາມາດຕິດຕາມ ແລະແຈ�ງໃຫ�ເຂົາຮູ�ວ�າ 
ວີດີໂອ ສ�າເລັດຕອນໃດ. ຖ�າບາງຄົນບ�່ຕ�ອງການເປີດເຜີຍຂ�້ມູນຕິດຕ� ່ກ�່ບ�່ຈ�າເປັນແຈ�ງບອກ. ຂ�້ມູນຕິດຕ�່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະບ�່ຖືກນ�າໃຊ�ເພື່ອ 
ຈຸດປະສົງອື່ນ.
  •  ອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດຂອງລາຍການໂທລະພາບ
  •  ການອ�ານບົດສົນທະນາສົດ ຊື່ງລວມມີການກ�ານົດກ�ຽວກັບຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມໃນການສົນທະນາກຸ�ມ, ອ�ານໃຫ�ດັງສ�າລັບລັກສະນະຂອງ 
ບົດສົນທະນາ (ຢືນອ�ານ ຫລ ືນັ່ງອ�ານກ�່ໄດ�).

ສັງລວມ: ຮ�າງບົດເລື່ອງ ການເຮັດທົດສອບກ�ອນຂອງ IOM X ສ�າລັບລາຍການໂທລະພາບ ກ�ຽວກັບແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ແມ�ນ 
ເພື່ອໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຂ�້ຄວາມສື່ສານ 70 ເປີເຊັນ ແລະມີຄວາມກ�ຽວຂ�ອງ ໂດຍກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ຜ�ານການນ�າໃຊ�ກຸ�ມ 
ສົນທະນາ(FGD). ການທົດສອບກ�ອນ ຈະເຮັດໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ ແຕ�ລະສ�ວນຂອງເຄື່ອງມືສື່ສານ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ, ແທດເໝາະກັບສະພາບ 
ທ�ອງຖີ່ນ ແລະຖືກເປົ້າໝາຍ ກ�ອນຂະບວນການຜະລິດສຸດທ�າຍ ແລະແຈກຢາຍ.

 2 ສ�າລັບການອ�ານບົດ, ມອບໝາຍໃຫ�ຜູ�ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດ�າເນີນກຸ�ມສົນທະນາ ອ�ານພາກສ�ວນຫລັກ ເຊັ່ນ: ຜູ�ດ�າເນີນການສົນທະນາ, ຜູ�ບັນທຶກ. ໃຫ�ເຂົາເຈົ້າມີເວລາທ�າຄວາມ 
ລື້ງເຄີຍ ກັບບົດ ແລະຝຶກຊ�ອມອ�ານໃຫ�ໜັກແໜ�ນ. ຖ�າຫາກມີບົດບາດອື່ນໃນຕົວລະຄອນຕ�ອງອ�ານ, ຂ�ໃຫ�ອາສາສະໝັກໃນກຸ�ມສົນທະນາອ�ານຊ�ວຍ.
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ຄ�າຖາມສ�າລັບສົນທະນາ:

1. ເລື່ອງນີ້ເວົ້າກ�ຽວກັບຫຍັງ?

2. ເຈົ້າຄິດວ�າຂ�້ຄວາມທີ່ຕ�ອງການສື່ສານແມ�ນຫຍັງ? 

(ເຈົ້າຄິດວ�າເລື່ອງນີ້ກ�າລັງພະຍາຍາມຢາກບອກໃຫ�ຜູ�ຮັບຊົມເຮັດຫຍັງ?) ໝາຍເຫດ: ມີຄວາມສ�າຄັນເພື່ອເບີ່ງວ�າ ມີຄົນຈ�ານວນ 

ຫລາຍປານໃດທີ່ເຂົ້າໃຈຂ�້ຄວາມສື່ສານ. ຫລັງຈາກມີຄົນສະເໜີການຕີຄວາມໝາຍໃນເລື່ອງ ແລ�ວໃຫ�ຖາມຄົນອື່ນຕື່ມຖ�າຫາກ 

ໃຜມີການຕີຄວາມໝາຍທີ່ຕ�າງອອກໄປ. ມັນມີຄວາມສ�າຄັນເພື່ອບັນທຶກວ�າຄົນເຂົ້າໃຈນັ້ນມີຫລາຍ ຫລືໜ�ອຍກ�ວາ 70 ເປີເຊັນ. 

ຂ�້ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ�ເປັນເລື່ອງລາວພາສາໄທ ແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນ. ຖ�າເຂົາເຈົ້າບ�່ເຂົ້າໃຈຂ�້ຄວາມຫລັກ, ຂ�ໃຫ�ແຈ�ງເຂົາເຈົ້າ 

ແລະ ຂ�ຄ�າແນະນ�າວ�າ ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງໄດ�ແດ� ເພື່ອໃຫ�ຂ�້ຄວາມຕ�ອງການສື່ສານນັ້ນຖືກສົ່ງຜ�ານ.

3. ອົງປະກອບສະເພາະໃດທີ່ເຮັດໃຫ�ເຈົ້າຄິດວ�າ ນີ້ແມ�ນຂ�້ຄວາມສື່ານ?                      

4. ເລື່ອງລາວເຮັດໃຫ�ຮູ�ສຶກຄືເປັນຄວາມຈິງ ຫລືໜ�າເຊື່ອບ�? (ການປ�ຽນແປງ ຫລື ການປ�ຽນພຶດຕິກ�າຂອງນາຍຈ�າງເບີ່ງ 

ຄືຈະເປັນຈິງບ�? ການສົນທະນາລະຫວ�າງນາຍຈ�າງ ແລະລູກຈ�າງເບີ່ງຄືສົມຈິງບ�? ຖ�າບ�່, ຈະປ�ຽນແປງຄືແນວໃດ?)

5. ເຈົ້າມັກຫຍັງ ກ�ຽວກັບເນື້ອຫາຂອງບົດເລື່ອງ?

6. ມີຫຍັງທີ່ເຈົ້າບ�່ມັກບ� ຫລືເຫັນວ�າບ�່ເໝາະສົມກ�ຽວກັບເລື່ອງນີ້? ຖ�າມີ, ແມ�ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງ?

7. ເຈົ້າຄິດວ�າເລື່ອງນີ້ແມ�ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຍັງ? (ຖ�າບ�່ມີຄ�າຕອບ, ໃຫ�ຖາມຕື່ມ: ເລື່ອງນີ້ເໝາະສ�າລັບບາງຄົນຄືເຈົ້າບ�? 

ຫລືເໝາະສ�າລັບຄົນອື່ນ?)

8. ເຈົ້າຄິດວ�າບົດເລື່ອງຈະເຮັດໃຫ�ນາຍຈ�າງ ຕ�ອງການຮັບເອົາການປະພຶດປະຕິບັດກັບ ລູກຈ�າງພາຍໃນປະເທດ 

ທີ່ເຂົາຈ�າງດີຂື້ນບ�? ຖ�າດີຂື້ນ, ດີຂື້ນຄືແນວໃດ?

9. ຂ�້ມູນໃດທີ່ສາມາດເພີ່ມຕື່ມໃສ�ບົດເລື່ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ຂ�້ຄວາມສື່ສານໜັກແໜ�ນຂື້ນ? ເຈົ້າຈະເອົາຂ�້ມູນໃສ�ຕື່ມ 

ໃນສ�ວນໃດ (ເຊັ່ນ: ແຕ�ຕອນຕົ້ນຂອງວີດີໂອ, ລະຫວ�າງກາງວີດີໂອ, ຕອນທ�າຍຂອງວີດີໂອ)?

10. ໂດຍລວມແລ�ວ, ເຈົ້າຄິດວ�າເລື່ອງນີ້ ຄວນຈະເປີດເຜີຍໃຫ�ກຸ�ມອື່ນນ�າບ� (ນາຍຈ�າງ ຫລືລູກຈ�າງພາຍໃນ 

ປະເທດ)? ເປັນຍ�ອນຫຍັງ ຫລືບ�່ເປັນຍ�ອນຫຍັງ?

ຕອນທ�າຍຂອງການສົນທະນາກຸ�ມ
     • ອະທິບາຍບາດກ�າວຕ�່ໄປໃນຂະບວນການສ�າງລາຍການສື່ໂຄສະນາ ແລະເຂົາເຈົ້າຈະໄດ�ຮັບຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວໄດ�ແນວໃດ.
     • ສະແດງຄວາມຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮ�ວມ ແລະໃຫ�ຂ�້ມູນຕິດຕ�່ກ�ລະນີມີໃຜຕ�ອງການ.
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ V: ລາຍຊື່ວິທີການສ�າຫລວດຂ�້ມູນ C4D

ວິທີການສ�າຫລວດ

ການສ�າຫລວດ

ແມ�ນຫຍັງ?

ການສ�າຫລວດຂ�້ມູນ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີ ເພື່ອເກັບກ�າຂ�້ມູນຈາກກຸ�ມເປົ້າໝາຍ ກ�ຽວກັບຄວາມຮູ�, 
ທັດສະນະຄະຕິ  ແລະການປະຕິບັດປະຈຸບັນ (KAP) ຕ�່ກັບບັນຫາ ຫລືກິດຈະກ�າ ເພື່ອໃຫ�ຮູ� 
ຂ�້ມູນພື້ນຖານ. ການສ�າຫລວດສາມາດເຮັດໄດ�ອີກຄັ້ງ ພາຍຫລັງການປະຕິບັດກິດຈະກ�າ ເພື່ອ 
ປະເມີນລະດັບການປ�ຽນແປງທີ່ເປັນໄປໄດ�ຂອງ KAP.  ການສ�າຫລວດສາມາດນ�າໃຊ� ເພື່ອເກັບ 
ກ�າຂ�້ມູນດ�ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ.  ຮູບແບບການສ�າຫລວດ ລວມມີ:  ການສ�າຫລວດ 
ທາງອິນເຕີເນັດ ,  ເອກະສານ,  ໂທລະສັບ, ໂທລະສັບມືຖ,ື ຂ�້ຄວາມສັ້ນ.  ການສ�າຫລວດຂ�້ມູນ 
ລັກສະນະນີ້ອາດມີຄ�າໃຊ�ຈ�າຍບ�່ສູງ ໂດຍສະເພາະ ການສ�າຫລວດຜ�ານທາງອິນເຕີເນັດ (ເຊັ່ນ: 
ການນ�າໃຊ�ໂປແກມ Survey Monkey) ຫລືການສ�າຫລວດເຄື່ອນທີ.່

ການສ�າພາດລົງເລິກ ເປັນການສ�າພາດແບບຕົວຕ�່ຕົວ ເພື່ອໃຫ�ໄດ�ຂ�້ມູນແບບເຈາະເລີກ ຫລືລະອຽດ, 
ຂ�້ມູນຂອງຜູ�ຖືກສ�າພາດ ແລະເຂົາຄິດ ແລະຮູ�ສຶກແນວໃດກ�ຽວກັບຫົວຂ�້ດັ່ງກ�າວ.

ການບ�ຽງເບນດ�ານບວກ ແມ�ນຂື້ນກັບການເຝົ້າສັງເກດວ�າໃນທຸກຊຸມນັ້ນ ມີບຸກຄົນ ຫລື ກຸ�ມຄົນທີ່ມີ 
ພຶຕິກ�າບ�່ົປກກະຕ ິແລະ ຍຸດທະສາດ ສາມາດເຮັດໃຫ�ເຂົາເຫັນທາງອອກເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາ ຫລາຍ 
ກ�ວາຄົນໃນໄວດຽວກັນ ໂດຍທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຄືກັນ ແລະປະເຊີນສິ່ງທ�າທາຍທີ່ຄ�າຍຄືກັນ ຫລື 
ບ�່ດີ.3   ການດ�ານການຄ�າມະນຸດ, ວິທີການບ�ຽງເບນດ�ານບວກ ຈະເບີ່ງຜູ�ທີ່ເລືອກບ�່ເຄື່ອນຍ�າຍ 
ຖິ່ນຖານແບບສ�ຽງໄພ ຫລືຜູ�ທີ່ເຄື່ອນຍ�າຍສ�າເລັດ ໃນຂະນະໝູ�ກຸ�ມດຽວກັນບ�່ສ�າເລັດຜົນໃນການ 
ເຄື່ອນຍ�າຍ, ແລະເພື່ອໃຫ�ເຂົ້່າໃຈປັດໃຈກ�ານົດ.4    ການບ�ຽງເບນທາງບວກ ສາມາດຮູ�ໄດ�ໂດຍ 
ຜ�ານການສ�ພາດ, ການສົນທະນາກຸ�ມ, ຂ�້ແນະນ�າຈາກຜູ�ມີສ�ວນຮ�ວມ ຫລືສະມາຊິກຊຸມຊົນ.

ວິທີການບ�ຽງເບນ
ດ�ານບວກ

ການສົນທະນາກຸ�ມ ແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນສ�າລັບການຮັບຟັງຄ�າຄິດເຫັນກ�ຽວກັບກິດຈະກ�າ, ການ 
ເຜີຍແຜ�ໂຄສະນາ ແລະອື່ນໆ. ກຸ�ມສົນທະນາແມ�ນປະເພດຂອງການສ�າຫລວດຂ�້ມູນແບບ 
ຄຸນນະພາບ ຊຶ່ງກຸ�ມຄົນມາຮ�ວມກັນແບ�ງປັນ ການສາຍພົວພັນຕ�່ກັບບັນຫາ (ເຊັ່ນ: ນາຍຈ�າງຂອງ 
ຜູ�ອອກແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ຫລືແຮງງານພາຍໃນປະເທດສ�າລັບໂຄງການກ�ຽວກັບສິດທິຜູ� 
ອອກແຮງງານພາຍໃນປະເທດ) ສົນທະນາກ�ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ�, ຄວາມຄິດເຫັນ, ຄວາມເຊື່ອ 
ແລະທັດສະນະຄະຕິຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການສົນທະນາກຸ�ມ

ວິທີການນີ້ສາມາດຖືກນ�າໃຊ� ເພື່ອໃຫ�ປະສົບການແກ�ຄົນໃນການປະຕິພຶດຕິກ�າທີ່ໄດ�ແນະນ�າ ຫລ ື
ເສີມສ�າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງຂອງກຸ�ມ ໃນການປະຕິບັດພຶດຕິກ�າໃໝ�. ບັນທຶກທຸກການ 
ໂຕ�ແຍ�ງ, ພາສາທີ່ເຂົາໃຊ�ຕົວຈິງ. ການເຮັດກິດຈະກ�າສະແດງບົດບາດໃນກຸ�ມສົນທະນາ ແມ�ນ 
ຮຽກຮ�ອງຄ ື1) ການສະແດງເຫດການສົມມຸດ ທີ່ສະທ�ອນສະພາບການ ຊຶ່ງກ�າລັງເປັນຈຸດສຸມ; 2) 
ຜູ�ດ�າເນີນການສົນທະນາເຮັດເປັນຕົວແບບໃນການໃນການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ; 3) ອາສາ 
ສະໝັກເພື່ອສະແດງບົດບາດ; 4) ສົນທະນາກຸ�ມກ�ຽວກັບເຫດການສົມມຸດ ຕາມດ�ວຍການ 
ສະແດງບົດບາດ (ສົມຈິງບ�? ເປັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຢາກສະທ�ອນໃນສະພາບການບ�?).

ການສະແດງບົດບາດ

3 See http://www.positivedeviance.org/.
4 Marshall, Phil. Research Communications Group. 2011. Re-thinking Trafficking Prevention: A Guide to Applying Behaviour Theory. P.12.  
  Available from: http://www.adb.org/sites/default/files/publication/29907/rethinking-trafficking-prevention.pdf.
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ  V: ລາຍຊື່ເຄື່ອງມືສ�າຫລວດຂ�້ມູນ C4D (ສືບຕ�່)

ວິທີການສ�າຫລວດ

ປຶກສາກັບຊ�ຽວຊານກ�ຽວກັບບັນຫາສະເພາະ, ຜູ�ທີ່ກ�າລັງປະຕິບັດພຶດຕິກ�າທີ່ແນະນ�າ ຫລືຜູ�ທີ່ຄ�ານ 
ພຶດຕິກ�າທີ່ແນະນ�າ ແລະ ຖາມເຫດຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າສ�າລັບວ�າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງດ ີຫລ ືບ�່ດີ,  ຊຶ່ງຈະ 
ປະກອບຂ�້ມູນເພື່ອໃຫ�ສາມາດນ�າໃຊ�ໃນເນື້ອຫາຂອງການສື່ສານທັງໝົດ.

ການຢືນຢັນ ຖາມຄົນ ຜູ�ທີ່ຮັບເອົາ ‘ພຶດຕິກ�າດ�ານບວກ’ ເປັນຫຍັງເຂົາຈື່ງຕັດສິນໃຈປະຕິບັດພຶດຕິກ�າໃໝ�ນີ ້
ແລະ ສິ່ງທີ່ເຂົາຄວນຈະເວົ້າກັບຄົນຄື່ນຄືກັບເວົ້າກັບຕົວ�ອງ. ຖາມເຂົາເຈົ້າ ຖ�າເຂົາເຕັມໃນເວົ້າ 
ອອກອາກາດທາງວິທະຍ ຸຫລືໂທລະພາບ. ຖ�າຫາກວິທີການເຫລົ່ານີ້ເໝາະສົມກັບໂຄງການ 
ຂອງເຈົ້າ.

ນີ້ແມ�ນຂະບວນການທີ່ເປັນໂຄງສ�າງ ສ�າລັບການສ�າງ ແລະ ຄັດເລືອກເລື່ອງລາວຂອງການ 
ປ�ຽນແປງ ຊື່ງກ�ານົດສີ່ງທີ່ແຕ�ລະບຸກຄົນ ຫລືກຸ�ມຄົນ ເຫັນວ�າເປັນຜົນໄດ�ຮັບ ຫລືຜົນກະທົບ 
ທີ່ສ�າຄັນສຸດ. ຖາມຄົນໃນຊຸມຊົນ ບ�ອນທີ່ມີກິດຈະກ�າໂຄສະນາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ມີຫຍັງປ�ຽນ 
ແປງທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊຸມຊົນນີ້ໄລຍະ............ເດືອນຜ�ານມາ?” ຈຸດປະສົງແມ�ນເພື່ອພິຈາລະນາ 
ຄົນໃນຊຸມຊົນຮັບຮູ�ກິດຈະກ�າ ໃນການການສົມທຽບ ກັບເຫດການອື່ນຄືແນວໃດໃນຊີວິດຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. ຖ�າເຂົາເຈົ້າບ�່ເວົ້າເຖີງກິດຈະກ�າແຊກ, ເຈົ້າອາດຖາມທັນທ,ີ “ເຈົ້າຮູ�ສຶກແນວໃດກ�ຽວກັບ        
?”.  ເບີ່ງວ�າ ຖ�າເຂົາຈະຈື່ໄດ�ວ�າ ກິດຈະກ�າດັ່ງກ�າວເລີ່ມປະຕິບັດຕອນໃດ.

ເຕັກນິກການປ�ຽນແປງ
ທີ່ສ�າຄັນທີ່ສຸດ

ນີ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ�ໃນການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອຊ�ວຍສະມາຊິກໃນກຸ�ມສົນທະນາ ສະແດງຄ�າຄິດເຫັນ 
ທັນທ ີແນວຄິດກ�ຽວລາຍການຄວາມຄິດ ຫລືເຫດການສົມມຸດຫລາກຫລາຍ ຫລືຜົນໄດ�ຮັບ 
ຊຶ່ງຈະຊ�ວຍເຂົາເຈົ້າໃນການກ�ານົດບຸລິມະສິດ. ເຕັກນິກນີ້ ເປີດໂອກາດໃຫ�ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທຸກຄົນ 
ເທົ່າທຽມກັນໃນການອອກສຽງ ແລະໃຫ�ການນ�າສະເໜີທີ່ປະຈັກຕາ ຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍຮູ�ສຶກ 
ແນວໃດກ�ຽວກັບທາງເລືອກ ໂດຍການໃຫ�ຈ�ານວນບັດ ລົງຄະແນນສຽງເທົ່າກັນໝົດທຸກຄົນ 
ເພື່ອໃຫ�ຕິດໃສ�ລາຍການທີ່ເລືອກ.5

ການລົງຄະແນນສຽງ
ໂດຍໃຊ�ເຈັ້ຍຕິດ

ວິທີການນີ້ເນັ້ນໃສ�ການກ�ານົດ “ຄູ�ຮ�ວມງານຊາຍແດນ” - ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫລືກຸ�ມຄົນ ຜູ�ທີ່ມີ 
ການກະກທ�າທີ່ຢູ�ເໜືອການຄວບຄຸມຂອງກິດຈະກ�າ, ແຕ�ມີຄວາມຈ�າສ�າລັບຜົນກະທົບ 
ທີ່ຈະບັນລ ຸແລະຫລັງຈາກນັ້ນສະແດງອອກສີ່ງທີ່ຄູ�ຮ�ວມງານເຫລົ່ານີ ້ຕ�ອງການເຮັດ ແລະ 
ກິດຈະກ�າ ທີ່ຈະເຮັດສາມາດມີອິດທິພົນຕ�່ເຂົາເຈົ້າຄືແນວໃດ6   ນີ້ຖືວ�າເປັນຂະບວນການພາຍໃນ 
ທີ່ສາມາດເສີມສ�າງໃຫ�ໜັກແໜ�ນຂື້ນ ດ�ວຍການປຶກສາຫາລ ືຫລືການຈັດກອງປະຊຸມກັບ 
ຕົວແທນຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ.

ການແຕ�ມແຜນວາດ
ຜົນໄດ�ຮັບ

ຊ�ຽວຊານສ�າລັບການ
ທົບທວນດ�ານຫລັກການ

5 See: http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/kb/bpam/NRCOI-StickyDotTechnique.pdf.
6 Rogers, Patricia J. InterAction and The Rockfeller Foundation. 2012. Introduction Impact Evaluation p. 7.
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