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Ngày nay, có 2,5 tỉ người sống không có nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó 75% sống ở nông 
thôn. Để giải quyết vấn đề này, Chương trình Nước và Vệ sinh, Ngân hàng Thế giới (WSP) 
đang cùng với các chính phủ và khu vực kinh tế tư nhân xây dựng năng lực, tăng cường 
khả năng giám sát, thực hiện chính sách, cung cấp tài chính và những điều kiện cần thiết 
khác để phát triển và thể chế hóa chương trình nước và vệ sinh bền vững, quy mô lớn. 
Với mục tiêu xây dựng bằng chứng thuyết phục làm cơ sở hỗ trợ nhân rộng hoạt động 
vệ sinh, WSP kết hợp các chương trình Vệ sinh Tổng thể do Cộng đồng Làm chủ, truyền 
thông thay đổi hành vi, tiếp thị vệ sinh để tạo nhu cầu vệ sinh và tăng cường cung cấp các 
sản phẩm và dịch vụ vệ sinh từ đó nâng cao sức khỏe cho người dân nông thôn. Để biết 
thêm thông tin, xin mời xem trang http://www.wsp.org/scalingupsanitation. 

Bộ công cụ này là một trong nhiều sản phẩm trình bày các phát hiện, kết quả đánh giá và 
kinh nghiệm rút ra từ chương trình Vệ sinh nông thôn mở rộng của WSP. Công việc này 
đang được tiếp tục được thực hiện nhằm khuyến khích trao đổi ý tưởng về các vấn đề 
phát triển. Để biết thêm thông tin, xin gửi email cho bà Jacqueline Devine tại địa chỉ email 
wsp@worldbank.org hoặc xem trang www.wsp.org.

WSP là chương trình hợp tác của nhiều nhà tài trợ được thành lập vào năm 1978 và do Ngân hàng thế 
giới quản lý thực hiện nhằm hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ nước và vệ sinh phù hợp, an toàn và 
bền vững. Nhà tài trợ cho WSP bao gồm Australia, Áo, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, quỹ Bill & 
Melinda Gates, Ailen, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy sĩ, Vương quốc Anh, Mỹ và Ngân 
hàng Thế giới. 

Các báo cáo của WSP được xuất bản nhằm trao đổi kết quả công việc của WSP với cộng đồng phát triển. 
Một số thông tin được trích dẫn từ các tài liệu không chính thức, chưa được công bố. Những phát hiện, 
diễn dịch, và các kết luận trình bày ở đây hoàn toàn là của tác giả và không phải là sản phẩm của Ngân 
hàng Thế giới hoặc tổ chức thuộc Ngân hàng Thế giới hoặc Ban Điều hành Ngân hàng Thế giới hay các 
chính phủ mà những tổ chức này đại diện. Ngân hàng Thế giới không đảm bảo tính chính xác của dữ 
liệu trong tài liệu này. 

Cuốn tài liệu này đã được đăng ký quyền xuất bản. Đề nghị tái bản tái bản từng phần của tài liệu xin gửi 
về wsp@worldbank.org. WSP khuyến khích phổ biến tài liệu và thường cấp phép phổ biến ngay. Để biết 
thêm thông tin, xin xem trang www.wsp.org. 
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Lời cảm ơn

Nội dung trình bày trong cuốn tài liệu này hầu hết dựa trên công việc mà Nhóm 
vệ sinh nông thôn toàn cầu của WSP đã thực hiện. Cuốn tài liệu này sẽ không 
thể được xuất bản nếu không có quá trình làm việc và sự đóng góp của nhóm  
thực hiện chương trình. Chúng tôi xin cảm ơn những góp ý quý báu của Trưởng 
nhóm dự án Vệ sinh Nông thôn Mở rộng của WSP -  Eduardo Perez, Chuyên gia 
Nước và Vệ sinh - Yolande Coombes và Ian Moise.

WSP xin được cảm ơn các thành viên trong nhóm bao gồm Malva Baskovich, 
Edkarl Galing, Peter Hawkins, Ari Kamasan, Nelson Medina, và Jan-Willem 
Rosenboom về các đóng góp kỹ thuật; Amy Grossman và Joan Taylor đóng góp 
quản lý phát triển và sản xuất nội dung. WSP xin gửi lời cảm ơn những ý kiến từ 
các phòng ban khác của Ngân hàng Thế giới gồm Pete Kolsky và Michael Web-
ster, từ các tổ chức đối tác gồm Michael Favin (The Manoff Group), Oliver Jones 
(Quỹ Vệ sinh Toàn cầu), Sanna-Leena Rautanen (Dự án Quản lý nguồn nước 
nông thôn), Andy Robinson (tư vấn độc lập) và Ann Thomas (UNICEF).
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•	 Các	đối	tác	phát	triển có thể sử dụng hướng dẫn này 
để nâng cao năng lực cho các đối tác chính phủ về 
tiếp thị vệ sinh và giúp họ vận dụng các phương 
pháp tiếp cận khác nhau trong điều kiện mỗi nước.

Mục tiêu tổng thể
Liệu chỉ dựa vào cuốn hướng dẫn này các độc giả có thể trở 
thành các chuyên gia tiếp thị vệ sinh được không? Có thể là 
không. Chúng tôi cũng không thể đưa ra một lộ trình chính 
xác cho bất kỳ nước nào. Tuy nhiên, mục tiêu của cuốn 
hướng dẫn và bộ công cụ này là: 

•	 Xác định tiếp thị vệ sinh và các hợp phần chính của 
một sáng kiến tiếp thị vệ sinh;

•	 Cung cấp khung tổng thể cho chương trình vệ sinh 
nông thôn mở rộng và lý giải sự cần thiết áp dụng 
phương pháp tiếp thị vệ sinh vào chương trình

 
Tại sao cần có Hướng dẫn và Bộ công cụ?

Hỗ trợ cho Cộng đồng mới thực hiện
Tiếp thị vệ sinh là một lĩnh vực đang nổi lên với một nhóm 
khá ít người thực hiện, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Với 
cuốn Giới	 thiệu	 tiếp	 thị	 vệ	 sinh, Chương trình Nước và Vệ 
sinh (WSP) mong muốn đóng góp cho lĩnh vực vệ sinh qua 
chia sẻ những hướng dẫn thực tế về thiết kế, thực hiện và 
giám sát các chương trình tiếp thị vệ sinh nông thôn trên 
diện rộng tại Ấn Độ, Indonesia, và Tanzania, và thêm một 
số dự án thực hiện tại Campuchia và Peru.

Vì là một cộng đồng mới triển khai, mục tiêu của chúng 
tôi là nắm bắt và chuyển thể những kinh nghiệm của WSP 

thành những đề xuất thực tế. Đồng 
thời, chúng tôi nhận ra rằng khi 

thực hiện nhiều chương trình 
hơn, những phương pháp tốt 
sẽ xuất hiện và có thêm nhiều 
bài học mới. Với tinh thần này, 
chúng tôi khuyến khích các 

độc giả liên hệ với chúng tôi 
khi có những kiến nghị và đề 

xuất.

Độc giả của cuốn tài liệu
Có thể có nhiều người thấy cuốn tài liệu này bổ ích, Hướng	
dẫn	Giới	thiệu	Tiếp	thị	Vệ	sinh hướng tới ba độc giả chính:

•	 Người	quản	lý	chương	trình là người chịu trách nhiệm 
quản lý và thực hiện chương trình vệ sinh nông 
thôn cho các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ song 
phương và đa phương hoặc các tổ chức phi chính 
phủ (NGOs). Cuốn tài liệu hướng dẫn này giúp họ 
hiểu các hợp phần chủ yếu của một chương trình 
tiếp thị vệ sinh.

•	 Chuyên gia tiếp thị xã hội và thương mại có kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực khác như y tế công cộng. 
Hướng dẫn này sẽ giúp họ hiểu cách vận dụng kỹ 
năng của mình để hỗ trợ người khác thay đổi hành 
vi về quản lý phân từ đó làm cho các hộ gia đình tiến 
lên nấc thang vệ sinh.



www.wsp.org v

•	 Giải thích các bước cần thiết để thiết kế, thực hiện 
và giám sát chương trình tiếp thị vệ sinh trên diện 
rộng;

•	 Cung cấp những hướng dẫn thực tế về thực hiện 
chương trình;

•	 Chia sẻ ví dụ cụ thể và các bài học kinh nghiệm của 
WSP từ trước đến nay; và

•	 Nêu rõ những thách thức và đề xuất giải pháp.

Nguồn tài liệu 

Có hai nguồn tài liệu, - Tài liệu in và bản điện tử.

Hướng	dẫn	giới	thiệu	tiếp	thị	vệ	sinh, có bản điện tử dưới 
dạng PDF và tài liệu in được cấu trúc thành các chương, 
mỗi chương trình bày một hợp phần chính. Phần Thực 
hiện nghiên cứu ban đầu trình bày các bước thực hiện 
đầu tiên rất quan trọng của bất kỳ chương trình tiếp thị vệ 
sinh nào; Phần Phát triển Chiến lược tiếp thị tập trung 
vào bốn yếu tố của tiếp thị; Phát triển chiến dịch truyền 
thông cung cấp chi tiết cách phát triển chiến dịch truyền 
thông dưới sự hỗ trợ của một công ty quảng cáo; và phần 

Thực hiện tìm hiểu vai trò và trách nhiệm của chính phủ, 
NGOs, các công ty tư nhân, tổ chức dân sự, đấu thầu, lập 
ngân sách, giám sát, đánh giá và lập kế hoạch thời gian.

Tài liệu hướng dẫn in nhấn mạnh vào cách mở rộng 
chương trình. Mặc dù khái niệm mở rộng sẽ được áp dụng 
khác nhau ở mỗi nước nhưng cần xác định quy mô lớn 
ngay từ đầu để lập kế hoạch can thiệp sao cho có thể 
nhân rộng được một cách hiệu quả ra cả nước. Xuyên 
suốt, chúng tôi cũng đề cập đến việc cần một nhóm nhiều 
thành phần để thực hiện chương trình.  Tuy nhiên nhóm ở 
đây không có nghĩa là một đơn vị cố định mà thành phần 
thực tế của nhóm tùy thuộc vào giai đoạn hoặc nhiệm vụ 
lúc đó và có thể bao gồm cán bộ của các tổ chức phát 
triển, tư vấn bên ngoài, các đối tác chính phủ địa phương 
hoặc khu vực.

Bộ	công	cụ	tiếp	thị	vệ	sinh	bản	điện	tử, có ở trang www.wsp.
org/sanmarketingtoolkit, dưới dạng các bài bình bày và 
có thể tải xuống được. Hãy tìm các biểu tượng và URLs 
dưới đây trong bản in này.

             —Thúc đẩy Vệ sinh Nông thôn Quy mô lớn 

Tiếp thị vệ sinh là gì? 
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/
whatis

Tiến hành Nghiên cứu ban đầu 
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/research

Tiếp thị hỗn hợp: Giá 
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/
price

Tiếp thị hỗn hợp: Địa điểm 
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/place

Tiếp thị hỗn hợp: Sản phẩm 
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/
product

Tiếp thị hỗn hợp: Quảng bá 
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/promotion

Phát triển Chiến dịch truyền thông 
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/
campaign

Thực hiện 
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/
implementation

Bộ Công cụ Tiếp thị Vệ sinh trực tuyến 



2 Thúc đẩy Vệ sinh Nông thôn Quy mô lớn

I. Khung cải thiện vệ sinh nông thôn trên diện rộng

Các điểm chính Thuật ngữ chính
Định nghĩa các thuật ngữ, xin xem phụ lục, 
trang 51

1.1 Thách thức về vệ sinh

 9 70% của 2,6 tỉ người trên toàn thế giới không được tiếp cận nhà 
tiêu hợp vệ sinh sống ở nông thôn; cứ trong hai người không được 
tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh thì có một người đi tiêu bừa bãi. 

 9 Kết hợp phương pháp CLTS và tiếp thị vệ sinh đã được chứng minh 
là có hiệu quả trong việc chấm dứt đi tiêu bừa bãi trên diện rộng và 
thúc đẩy hộ gia đình tiến lên trên nấc thang vệ sinh.

trên diện rộng 
truyền thông thay đổi hành vi (BCC)
vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS)
đi tiêu tại chỗ 
đi tiêu bừa bãi
hết đi tiêu bừa bãi (ODF)
nấc thang vệ sinh

1.2 Tiếp thị vệ sinh là gì?

 9 Tiếp thị vệ sinh áp dụng phương pháp nghiên cứu và các phương 
pháp sử dụng trong tiếp thị xã hội.

 9 Tiếp thị vệ sinh chủ yếu dựa vào bốn yếu tố – sản phẩm, địa điểm 
(phân phối), giá và xúc tiến/quảng bá.

“Bốn yếu tố ”
tiếp thị hỗn hợp 
người quản lý chương trình
tiếp thị vệ sinh 
tiếp thị xã hội
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1.1 Thách thức về vệ sinh
Với tốc độ tiến triển như hiện hay, Mục tiêu thiên niên kỷ 
(MDG) về giảm một nửa tỉ lệ dân số thế giới không được 
tiếp cận vệ sinh vào năm 2012 sẽ không thể đạt được. Hiện 
nay có 2,7 tỉ người thiếu điều kiện vệ sinh cơ bản.1 Khoảng 
88% các bệnh tiêu chảy là do sử dụng nước không an toàn 
và vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân kém. Khoảng 1,8 
triệu người chết mỗi năm do các loại bệnh này, phần lớn là 
trẻ em dưới 5 tuổi.2 

Nghiên cứu của WSP về Tác động Kinh tế của Vệ sinh ở Đông 
Nam Á ước tính Campuchia, Indonesia, Việt Nam và Phil-
lipine mất khoảng 9 tỉ USD mỗi năm (giá năm 2005) do 
điều kiện vệ sinh kém.3 Hậu quả của vệ sinh kém đối với 
sức khỏe, cộng với tác động của nó lên nền kinh tế của các 
nước đang phát triển, làm cho vệ sinh trở thành một trụ cột 
trong phát triển kinh tế xã hội. Hơn nữa, mặc dù vệ sinh đô 
thị đã được ưu tiên, ước tính 70% số người không có nhà 
tiêu hợp vệ sinh – gần 1,9 tỉ người – lại sống ở nông thôn.4  
Có rất nhiều nguyên nhân làm cho độ bao phủ vệ sinh ở 
nông thôn tụt hậu, nhưng vấn đề và rào cản chính vẫn là 
chính sách quốc gia không phù hợp, tổ chức thể chế yếu, 
thiếu sự lãnh đạo, thiếu nhu cầu, và sản phẩm và dịch vụ vệ 
sinh không phù hợp.5

Để giải quyết những thách thức này, WSP đang làm việc với 
các chính phủ để thúc đẩy một phương pháp tiếp cận kết 
hợp cả hai khái niệm, Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ 
(CLTS) và tiếp thị vệ sinh, để chấm dứt hành vi đi tiêu bừa bãi 
và giúp hộ gia đình tiến lên trên thang vệ sinh (xem hình 1). 
Ngoài ra, để đảm bảo tính bền vững, WSP cùng các chính 
phủ khuyến khích tạo điều kiện môi trường thông qua cải 
cách chính sách và thể chế, xây dựng năng lực cho chính 
quyền địa phương và các bên liên quan khác.

CLTS xuất phát từ thí điểm ban đầu tại Bangladesh, sau đó 
đến Ấn Độ và Indonesia. Ngày nay một số hình thức CLTS 
đã được áp dụng ở nhiều nước Châu Á và Châu Phi. CLTS 
nhằm làm cho cộng đồng chuyển từ đi tiêu bừa bãi sang đi 
tiêu tại chỗ cố định.6 Qua một quá trình kích hoạt thức tỉnh 
xã hội do cán bộ bên trong hoặc bên ngoài cộng đồng thực 
hiện, CLTS tập trung vào tạo mong muốn thay đổi hành vi 

1 Chương trình đồng giám sát (JMP)— Tiến độ Nước sạch và Vệ sinh, Bản cập nhật 2010, Ngân hàng Thế giới, 2008; www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/
Sanitation_ Tổng hợp tác động 2.pdf

2 Tổ chức Y tế Thế  giới, Nước Vệ sinh và Sức khỏe (WSH), “Gánh nặng bệnh tật và Ước tính Hiệu quả- Chi phí”;  www.who.int/water_sanitation_health/diseases/burden/
 en/index.html 
3 Tác động kinh tế của Vệ sinh ở Đông Nam Á. Báo cáo nghiên cứu của WSP, Ngân hàng Thế giới, tháng 2/ 2008; www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/Tổng 

hợp tác động vệ sinh _2.pdf
4 Ibid
5 Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), 2006, Báo cáo phát triển con người 2006. Beyond Scarcity: Quyền lực, Đói ngheò và Khủng hoảng nước toàn cầu, New 

York: UNDP
6 Để biết thêm thông tin về CLTS xin truy cập www.communityledtotalsanitation.org

Xem trực tuyến
Tiếp thị vệ sinh là gì?
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/whatis

vệ sinh của cộng đồng hơn là tập trung xây dựng nhà tiêu. 
Vì CLTS là phương pháp dựa vào cộng đồng nên chủ yếu 
tập trung vào thay đổi chuẩn mực cộng đồng để tác động 
đến hành vi của cá nhân. Phương pháp này khơi gợi những 
ích lợi tập thể từ chấm dứt đi tiêu bừa bãi để khuyến khích 
sự hợp tác trong đó các thành viên cộng đồng cùng nhau 
quyết định đóng góp để taọ một môi trường sạch sẽ và 
hợp vệ sinh. Cần lưu ý CLTS và tiếp thị vệ sinh sử dụng các 
phương pháp tiếp cận đã được phát triển trong các lĩnh 
vực khác, đặc biệt là y tế, để khuyến khích và duy trì thay 
đổi hành vi. Những kỹ thuật này bao gồm truyền thông thay 
đổi hành vi (BCC) và tiếp thị xã hội (được thảo luận trong 
phần sau đây).

Dựa trên nghiên cứu ban đầu, BCC nhằm mục đích kích 
thích nhóm mục tiêu thực hiện một hành vi cụ thể. Vào 
đầu những năm 1950, BCC đã được áp dụng vào nhiều 
chủ đề trong lĩnh vực y tế công cộng bao gồm tiêm chủng, 
ăn uống, tập thể dục, HIV/AIDS, và kế hoạch hóa gia đình. 
Trong khi CLTS tập trung vào thay đổi tập quán của cộng 
đồng, BCC tập trung làm thay đổi hành vi cá nhân hoặc 
gia đình. Trong bối cảnh vệ sinh, BCC có thể được sử dụng 
để duy trì và bổ sung cho CLTS trong việc khuyến khích cá 
nhân không đi tiêu bừa bãi và duy trì hành vi này.

1.2 Tiếp thị vệ sinh là gì? 
Thực ra chưa có sự thống nhất chung về tiếp thị vệ sinh là 
gì. Một số người trong ngành định nghĩa tiếp thị vệ sinh là 
tăng cường phía cung bằng cách nâng cao năng lực khu 
vực kinh tế tư nhân tại địa phương; một số người khác 
thảo luận dưới khía cạnh “bán hàng vệ sinh”, sử dụng các 
kỹ thuật tiếp thị thương mại để thúc đẩy hộ gia đình xây 
dựng nhà tiêu. Để đạt được sự thống nhất cần tiếp tục nỗ 
lực, thảo luận và học cách áp dụng tiếp thị vệ sinh trên diện 
rộng. 
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Để hiểu rõ hơn tiếp thị vệ sinh trước hết cần hiểu về tiếp thị xã hội.

Tiếp thị xã hội là quá trình tạo dựng, truyền thông và chuyển giao lợi ích mà 
nhóm đối tượng mục tiêu khao khát trao đổi để thực hiện một hành vi mang 
lại lợi ích cho xã hội.7 Tiếp thị xã hội được ghi nhận là một lĩnh vực chuyên môn 
vào những năm 1970, khi các nhà hoạt động tiếp thị bắt đầu áp dụng các kỹ 
thuật tiếp thị thương mại vào thay đổi hành vi để cải thiện sức khỏe và bảo vệ 
môi trường.8 Trải qua bốn thập kỷ, lĩnh vực tiếp thị xã hội đã đạt được những 
bước tiến lớn và ngày nay được biết đến và áp dụng một cách rộng rãi. Trong 
bất kỳ chương trình tiếp thị xã hội nào, một hành vi cụ thể được đưa lên thành 
mục tiêu điều chỉnh hoặc thực hiện vì lợi ích của toàn xã hội. Để cải thiện vệ 
sinh nông thôn, các cá nhân và cộng đồng phải chấm dứt đi tiêu bừa bãi, xây 
và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, bảo dưỡng nhà tiêu và xử lý phân trẻ em đúng 
cách.9

Hành vi vệ sinh cá nhân bổ sung là rửa tay với xà phòng sau khi đi tiêu hoặc xử 
lý phân.

HÌNH 1: MÔ HÌNH KHÁI NIỆM THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH VÀ TIẾN LÊN THANG VỆ SINH

Ch
i p

hí
 v

ốn

Công nghệ / Lợi ích

Phóng uế bừa bãi

Nhà tiêu đào đơn giản/dùng chung

Nhà tiêu hợp vệ sinh 
(phần phía trên bền vững hơn)

Nhà tiêu hợp vệ sinh
(vd. nhà tiêu đào có bệ xí hợp vệ sinh, nhà tiêu thấm 
dội nước, nhà tiêu chìm có ống thông hơi)

Nhà tắm

Cống thoát nước thải

Phù hợp các tiêu chí hợp vệ sinh của JMP

Không phù hợp các tiêu chí hợp vệ sinh của JMP

Điểm chính

Tiếp th
ị v

ệ sinh

Tru
yền th

ông th
ay đổi h

ành vi

Vệ sinh tổ
ng th

ể do 

cộng đồng là
m chủ

 

Ghi nhớ
Tiếp thị vệ sinh có phạm vi bao quát 
hơn là chỉ đào tạo thợ xây, gồm 
chiến lược phát triển toàn diện về 
cầu và cung, sử dụng các phương 
pháp tiếp thị thương mại xã hội và 
truyền thông thay đổi hành vi.

7 P. Kotler và N.R. Lee. Tiếp thị xã hội: Ảnh hưởng hành vi vì những điều tốt đẹp. 3rd ed. Sage Publications. 2007.
8 Ibid
9 Để biết thêm thông tin về SaniFOAM, xin xem Giới thiệu SaniFOAM: Khung Phân tích hành vi vệ sinh để thiết kế 

chương trình vệ sinh có hiệu quả,www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/GSP_sanifoam.pdf
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Hành vi này được thay đổi hoặc thực hiện như thế nào phụ thuộc vào 
việc ứng dụng tiếp thị hỗn hợp, bao gồm sản phẩm, địa điểm (phân 
phối), giá và xúc tiến/quảng bá. Tiếp thị hỗn hợp còn được biết đến 
như “bốn yếu tố P”. Bốn yếu tố này là cốt lõi của bất kỳ sáng kiến tiếp thị 
vệ sinh nào. Mặc dù chương trình tiếp thị vệ sinh có thể không kiểm 
soát hoàn toàn bốn yếu tố này nhưng cố gắng chi phối chúng.

Vì sáng kiến tiếp thị xã hội nhằm mang lại lợi ích xã hội hơn là mục đích 
lợi nhuận nên thường được cơ quan nhà nước, NGOs và khu vực phi 
lợi nhuận thực hiện. Tuy nhiên, những sáng kiến này thường dựa vào 
khối tư nhân cung cấp sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ để đảm bảo thay đổi 
một cách bền vững. Ví dụ các sáng kiến về sản xuất và phân phối bao 
cao su nhằm ngăn ngừa HIV/AIDS, bếp cải tiến để giảm các bệnh nguy 
hiểm liên quan đến đường hô hấp (ARI), và các sản phẩm và thiết bị xử 
lý nước để giảm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy.

Hiểu tiếp thị xã hội là khởi đầu tốt để hiểu tiếp thị vệ sinh – nhưng các 
yếu tố thương mại là những yếu tố quan trọng cần xem xét. Cần có các 
chuỗi cung ứng, trung tâm phân phối và những người kinh doanh vệ 
sinh quy mô nhỏ để đảm bảo tiếp cận bền vững các sản phẩm và dịch 
vụ hợp vệ sinh, định nghĩa tiếp thị vệ sinh của chúng tôi khuyến 
khích ý tưởng rộng hơn về những gì gắn liền với tiếp thị vệ sinh và 
cách áp dụng nó trên diện rộng:

Tiếp thị vệ sinh là việc ứng dụng các phương pháp tiếp thị 
thương mại xã hội tốt nhất làm thay đổi hành vi và nhân 
rộng cung và cầu về cải thiện vệ sinh, đặc biệt là trong nhóm 
người nghèo.

Ghi nhớ
Tiếp thị vệ sinh có thể được ứng dụng 
trong nhiều việc khác ngoài việc làm 
tăng mức độ bao phủ vệ sinh . Tiếp thị 
vệ sinh có thể hỗ trợ một loạt hành vi  
gồm chấm dứt đi tiêu bừa bãi, quét dọn 
và bảo dưỡng công trình, cải thiện quản 
lý phân trẻ em đúng cách, và rửa tay với 
xà phòng sau khi sử dụng nhà tiêu.

Dưới đây là một số ví dụ về những 
nguồn tài liệu hiện có. Nguồn tài liệu 
đang được tiếp tục cập nhật.

Giới thiệu Sanifoam: Khung phân tích hành 
vi vệ sinh để thiết kế chương trình vệ sinh 
hiệu quả (WSP)
Trường hợp áp dụng tiếp thị vệ sinh (WSP)
Khu vực kinh tế tư nhân phân phối vệ sinh 
tại Việt Nam (WSP)
Tiếp thị vệ sinh cho người quản lý: Hướng 
dẫn, công cụ và Phát triển chương trình 
(USAID/HIP)

Tiếp thị vệ sinh ở Đông Java (WSP) 
CDCynergy—Tiếp thị xã hội (Bước ngoặt)
Tiếp thị xã hội cho khóa học trực tuyến về 
hoạt động vật lý và dinh dưỡng (CDC)
Về tiếp thị xã hội và thay đổi xã hội 
Viện tiếp thị xã hội ListServe

Tài liệu đọc thêm
Tiếp thị xã hội—Ảnh hưởng hành vi vì sự 
tốt đẹp (2008), Philip Kotler và Nancy R. 
Lee

Tiến hành tiếp thị xã hội: Hướng dẫn các 
bước thiết kế thay đổi vì sự tốt đẹp (2010), 
Nedra Kline Weinreich

Về Tiếp thị xã hội và thay đổi xã hội: Tài 
liệu chọn đọc 2005–2009 (2011), R. Craig 
Lefebvre 

Thay đổi: Làm thế nào để thay đổi những 
thứ khó thay đổi (2010), Chip Health và 
Dan Health

Xem trực tuyến
Tiếp thị vệ sinh là gì?
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/whatis
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II. Thực hiện Nghiên cứu Ban đầu 

Những điểm chính Thuật ngữ chính
Định nghĩa, xem phụ lục, trang 51

2.1 Tại sao cần Nghiên cứu Ban đầu?
 9 Nghiên cứu ban đầu là nền tảng của bất kỳ một sáng kiến tiếp thị 

vệ sinh trên cơ sở bằng chứng nào

 9 Phát triển một chương trình tiếp thị vệ sinh bắt đầu bằng tìm hiểu 
bức tranh tổng thể về khoảng cách và điều kiện hiện tại

 9 Cần thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp để đánh giá cung và cầu của 
hộ gia đình về các sản phẩm và dịch vụ vệ sinh 

cầu
nghiên cứu ban đầu
dữ liệu nghiên cứu sơ cấp
cung cấp dữ liệu nghiên cứu thứ cấp

2.2 Xác định Mục tiêu, Câu hỏi và Mục đích Nghiên cứu 
 9 Cần có mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu rõ ràng để tập trung điều tra 

các thông tin quan trọng nhất cần thu thập để ra quyết định

 9 Xác định các yếu tố chi phối đi tiêu bừa bãi hoặc các hành vi khác 
trong một cộng đồng cho trước là một mục tiêu nghiên cứu cụ thể 
trong tiếp thị vệ sinh

các yếu tố quyết định hành vi
mục tiêu nghiên cứu
mục đích nghiên cứu
câu hỏi nghiên cứu
SaniFOAM
nhà cung cấp vệ sinh
động lực xã hội
chuẩn mực xã hội

2.3 Phát triển Phương pháp và Thiết kế Nghiên cứu 

 9 Phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính phục vụ các chức 
năng khác nhau và trả lời cho các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 
khác nhau

 9 Các phương pháp nghiên cứu tổng hợp có thể được thực hiện theo 
giai đoạn hoặc lần lượt để củng cố kết quả phân tích cầu và cung

kế hoạch phân tích
thảo luận nhóm tập trung
phỏng vấn sâu
đánh giá không chính thức
phỏng vấn người cung cấp thông tin chính
thử nghiệm 
phương pháp nghiên cứu định tính
phương pháp nghiên cứu định lượng 
dạng bỏ qua
quy trình điều tra

2.4 Thu thập Dữ liệu, Phân tích và Báo cáo
 9 Cán bộ chương trình phải được thông báo về tiến độ thu thập dữ 

liệu 

 9 Kết quả sơ bộ cần được trình bày trước khi lập báo cáo cuối cùng để 
sử dụng những phát hiện của nghiên cứu trong hình thành chiến 
lược vệ sinh càng sớm càng tốt

nghiên cứu ngược 
tần suất cơ bản
bảng mẫu
báo cáo công việc thực địa
quan sát
kết quả sơ bộ
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2.1 Tại sao cần nghiên cứu ban đầu?
Nghiên cứu ban đầu là nền tảng của bất kỳ sáng kiến tiếp 
thị xã hội nào trên cơ sở bằng chứng. Nghiên cứu ban đầu 
được dùng để thu thập bằng chứng về những tập quán 
hiện tại,10 các yếu tố ảnh hưởng đến chúng và các loại sản 
phẩm và dịch vụ vệ sinh cần thiết. Nghiên cứu ban đầu 
cũng liên tục cung cấp thông tin cho các can thiệp từ khi 
thiết kế đến thực hiện và giám sát. Nói một cách rộng hơn, 
nghiên cứu ban đầu trả lời các câu hỏi như:

•	 Tình trạng hiện tại là gì? Ai (và bao nhiêu người) làm 
gì, ở đâu, như thế nào và tại sao?

•	 Hậu quả của tình trạng hiện tại và hậu quả sau đó sẽ 
là gì nếu không có gì thay đổi hoặc nếu có sự thay 
đổi?

•	 Mục tiêu thay đổi là gì?
•	 Làm thế nào để đạt được mục tiêu này? 
•	 Can thiệp được thực hiện hoặc mang đến tốt như 

thế nào?
•	 Cái gì cần được làm khác đi?

Hình 2 tóm tắt các bước cần làm để thực hiện nghiên cứu 
ban đầu và vai trò chính của người quản lý chương trình tại 
mỗi bước.

Ở bước thứ nhất, người quản lý chương trình xác định phải 
ra những quyết định nào và cần những thông tin gì để ra 
những quyết định đó.11 Ví dụ, cần phải xác định những sản 
phẩm và dịch vụ vệ sinh nào đáp ứng tốt nhất mong đợi 
của hộ gia đình. Người quản lý chương trình có thể hỏi 
những câu hỏi nghiên cứu như:

•	 Tập quán vệ sinh hiện tại là gì?
•	 Kinh nghiệm về các mô hình vệ sinh trước kia của 

cộng đồng mục tiêu là gì?
•	 Những đặc điểm/lợi ích nào của mô hình vệ sinh 

được hộ gia đình mong đợi nhất? 
•	 Hộ gia đình sẵn lòng trả bao nhiêu tiền để có được 

những đặc điểm/lợi ích này?
•	 Hiện có những sản phẩm/dịch vụ nào cho hộ gia 

đình và giá bao nhiêu?

Để trả lời những câu hỏi này cần có dữ liệu đánh giá cả 
cung (sự sẵn có các sản phẩm và dịch vụ vệ sinh của khối 
kinh tế tư nhân tại địa phương) và cầu của hộ gia đình (tập 
quán hiện tại và sản phẩm và dịch vụ vệ sinh muốn có). 
Những dữ liệu này có thể đã có sẵn ở các nguồn thông tin 
hiện có như các báo cáo nghiên cứu hoặc các tài liệu khác. 
Thông tin từ các nguồn này được gọi là dữ liệu nghiên cứu 
thứ cấp.  Những nguồn có thể có bao gồm:

•	 Điều tra Nhân khẩu học và Sức khỏe (DHS)
•	 Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 

(MICS) 
•	 Các báo cáo chương trình đồng giám sát (JMP) do Tổ 

chức Y tế Thế giới xuất bản (WHO)/UNICEF 

10 Xác định những kinh nghiệm  hiện tại có thể dùng làm cơ sở trước khi can thiệp.
11 Quá trình này thường được đề cập đến là nghiên cứu thị trường ngược, do Alan Andreasen khởi xướng.

Xem trực tuyến
Thực hiện Nghiên cứu Ban đầu
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/research

HÌNH 2: CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH.

Các bước
nghiên cứu

Xác định 
vấn đề

Xây dựng 
phương pháp

Thiết kế 
điều tra

Thu thập 
dữ liệu

Phân tích 
dữ liệu Báo cáo

•  Xác định rõ 
 mục tiêu, câu 
 hỏi và mục 
 đích nghiên 
 cứu

• Lập ngân sách
• Phát triển Điều 
 khoản tham chiếu
• Rà soát đề cương
• Đấu thầu công 
 ty tư vấn

•  Rà soát công cụ 
 (bảng hỏi) do 
 công ty tư vấn 
 xây dựng theo 
 mục đích 
 nghiên cứu 

•  Thường xuyên 
 cập nhật thông 
 tin từ công ty 
 tư vấn

•  Thống nhất bảng 
 tính và kế hoạch 
 phân tích (như 
 sử dụng quy 
 trình phân 
 tích ngược)

•  Rà soát kết quả sơ 
 bộ và điều chỉnh/
 phát triển chiến lược
• Rà soát báo cáo 
 cuối cùng
• Điều chỉnh, phát 
 triển chiến lược 
 dựa trên phát hiện 
 và khuyến nghị

Vai trò của 
người quản lý
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•	 Điều tra chỉ số nghèo hàng năm và điều tra chi tiêu và thu nhập 
hộ gia đình

•	 Thống kê quốc gia
•	 Dữ liệu từ phòng thương mại
•	 Điều tra, đánh giá hoặc các báo cáo dự án WASH hoặc từ các đối 

tác ngành y tế
•	 Các trường đại học, viện nghiên cứu

Nguồn thông tin thứ cấp có ích khi tìm hiểu các câu hỏi nghiên cứu 
trên diện rộng. Ví dụ, ở Indonesia, WSP đã phân tích dữ liệu khảo sát 
kinh tế xã hội quốc gia năm 2004 để xác định mức độ đi tiêu bừa bãi ở 
Đông Java. Qua một bảng tính đơn giản, WSP đã xác định được tỉ lệ đi 
tiêu bừa bãi khác nhau ở 29 huyện từ 5.6% đến 76.4%.12 Ngoài việc trả 
lời cho các câu hỏi về “bức tranh tổng thể”, nghiên cứu tài liệu thứ cấp 
có thể giúp xác định các thông tin cần thiết để thiết kế các can thiệp. 
Ví dụ, ở Ấn Độ, WSP đã sử dụng kết quả từ các cuộc khảo sát gần đây 
do hai tổ chức—Knowledge Links và Feedback Ventures thực hiện để 
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vệ sinh ở bang Himachal 
Pradesh. WSP đã sử dụng nghiên cứu này để thu hẹp mục tiêu của Điều 
khoản Tham chiếu của một kế hoạch khảo sát để tránh sự trùng lặp 
không cần thiết.

Trong một số trường hợp, nghiên cứu dữ liệu thứ cấp là đủ và không 
cần nghiên cứu thêm. Tuy nhiên việc thu thập bằng chứng cần thiết 
để phát triển một chương trình tiếp thị vệ sinh hiệu quả đòi hỏi phải 
nghiên cứu sơ cấp. Đặc biệt trong trường hợp đánh giá phía cung, vì lý 
do cạnh tranh khối kinh tế tư nhân thường không công bố dữ liệu một 
cách rộng rãi. Nghiên cứu sơ cấp thu thập thông tin trực tiếp từ nguồn. 
Ví dụ, nó có thể bao gồm thực hiện khảo sát hộ gia đình hoặc những 
người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tư nhân tại địa phương như thợ 
xây, cửa hàng vật liệu, và các tổ chức tài chính vi mô.

Hai phương pháp nghiên cứu sơ cấp chính là định tính và định lượng 
(xem 2.3, Phát triển phương pháp và thiết kế nghiên cứu).

2.2 Xác định Mục tiêu, Câu hỏi và Mục đích Nghiên cứu 
Khi người quản lý chương trình đã xác định được nhu cầu nghiên cứu 
sơ cấp, những bước tiếp theo là xác định mục tiêu nghiên cứu rõ ràng 
(Tại sao lại làm nghiên cứu này?), hình thành các câu hỏi hỗ trợ nghiên 
cứu (Những câu hỏi cụ thể cần được trả lời là gì?) và làm rõ mục đích 
(Kết quả được sử dụng như thế nào? Những phát hiện sẽ hỗ trợ ra 
những quyết định gì?). 

Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu rõ ràng sẽ giúp tập trung vào những 
thông tin quan trọng cần có để ra quyết định. Mục tiêu nghiên cứu tốt 

12 Jaime Frias. “Kế hoạch tiếp thị: Những phát hiện từ các Tham số chính của Nước và Vệ sinh, Nông thôn Đông Java.” Bản thảo báo cáo. 2007
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Xác định mục tiêu, câu hỏi và mục đích nghiên cứu cần 
sự tham vấn và đồng thuận của một nhóm lớn gồm các 
bên liên quan, các đối tác thực hiện, đặc biệt nếu họ là 
người sử dụng kết quả nghiên cứu. Mục tiêu, câu hỏi, mục 
đích nghiên cứu sẽ tạo nên các điểm chốt của Điều khoản 
Tham chiếu trong giai đoạn đấu thầu. Đây cũng là một 
bảng kiểm và là điểm tham chiếu trong suốt quá trình 

bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể; dùng các 
động từ chỉ hành động như “để xác định”, “để so sánh”, “để 
kiểm định”, “để mô tả” và “để thành lập” và tránh các thuật 
ngữ mơ hồ như “để hiểu”, “để học hỏi”.

BẢNG 1: NHỮNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÁC YẾU TỐ XÁC ĐỊNH HÀNH VI

Yếu tố xác định Câu hỏi nghiên cứu

Tiếp cận/tính có sẵn Sự có sẵn thợ xây đáng tin cậy trong cộng đồng có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng cải thiện công trình 

vệ sinh của hộ gia đình? Các hộ gia đình muốn tự xây công trình vệ sinh có dễ mua xi măng và các vật liệu 

khác không?

Đặc tính sản phẩm Những loại nhà tiêu hiện có có những đặc điểm và lợi ích mà hộ gia đình mong muốn không? Phóng uế bừa 

bãi mang lại những thuận lợi/lợi ích gì?

Chuẩn mực xã hội Ở những hoàn cảnh nào phóng uế bừa bãiđược cộng đồng nông thôn chấp nhận ? Trẻ em cần phải bắt đầu 

sử dụng nhà tiêu ở tuổi nào?

Chế tài/hiệu lực    Những người đi tiêu ngoài trời phải chịu những hậu quả gì, nếu có? Chế tài được thực hiện và có hiệu quả 

ảnh hưởng đến hành vi ở mức độ nào? Ai là người “thổi còi” trong cộng đồng và những người này có tầm ảnh 

hưởng như thế nào?

Kiến thức Theo người dân nhà tiêu an toàn hoặc hợp vệ sinh phải có những điểm gì? Họ có biết tìm dịch vụ vệ sinh có 

chất lượng ở đâu không? Người ta biết được những sản phẩm vệ sinh nào?

Kỹ năng/năng lực tự thân Với những người có ý định tự xây nhà tiêu, họ tự tin như thế nào về kỹ năng/khả năng xây được một nhà tiêu 

có chất lượng tốt

Hỗ trợ xã hội Với những người tàn tật, người già, trẻ em, cộng đồng hỗ trợ họ tiếp cận với nhà tiêu như thế nào? Người ta 

cho hàng xóm sử dụng nhờ nhà tiêu ở mức độ nào và trong tình huống nào?

Vai trò/quyết định Ai là người khởi xướng thảo luận về vệ sinh ở gia đình nông thôn? Ai là người quyết định ngân sách? Ai là người 

có quyết định ảnh hưởng đến đặc điểm? Ai là người đi mua nhà tiêu? Giới tính ảnh hưởng thế nào đến quá trình 

ra quyết định?

Khả năng chi trả Hộ gia đình có thể chi trả ngay cho phần nào của nhà tiêu? Trả làm nhiều lần? Khả năng chi trả có ảnh hưởng 

bởi tính mùa vụ như thế nào? Khả năng chi trả tự luận khác với thực tế như thế nào?

Niềm tin và thái độ Người ta coi phân trẻ em ở tuổi nào có hại? Điều đó được giải thích trên cơ sở niềm tin nào? Hiện tồn tại 

những điều kiêng kỵ và niềm tin nào về phân và kinh nguyệt có ảnh hưởng đến hành vi?

Giá trị Những giá trị xã hội hoặc văn hóa nào, nếu có, hỗ trợ vệ sinh (như tính hiện đại và tiến bộ)? Công trình vệ sinh 

tốt làm tăng giá trị ngôi nhà  ở mức độ nào?

Động lực Những động lực chính nào (xã hội, vật chất hoặc khác) thúc đẩy người ta chấm dứt đi tiêu ngoài trời, chấm 

dứt dùng chung hoặc cải tạo công trình vệ sinh? Những động lực này khác nhau như thế nào ở mỗi giới và độ 

tuổi?

Ưu tiên cạnh tranh  “Cạnh tranh” gần nhất của vệ sinh là gì (chẳng hạn, điện thoại di động, TV, tủ lạnh)? Khi có thêm tiền thì các 

khoản chi tiêu được ưu tiên như thế nào trong gia đình?

Ý định Hộ gia đình có ý định xây nhà tiêu vào năm tới không? Họ đã bắt đầu tiết kiệm tiền chưa? Họ đã lựa chọn mô 

hình nhà tiêu chưa?13

Mong muốn chi trả Mong đợi trợ cấp ảnh hưởng tới mong muốn chi trả ở mức độ nào? Hộ gia đình sẵn lòng chi trả và/hoặc vay 

mượn bao nhiêu để xây loại nhà tiêu mà họ muốn?

13 Xem bộ câu hỏi của Jenkins/Scott về quá trình ra quyết định trong Marion W. Jenkins và Beth Scott, “Những chỉ số hành vi của quá trình ra quyết định của hộ gia đình, 
nhu cầu về vệ sinh và lợi ích tiềm năng từ tiếp thị xã hội ở Ghana,” Khoa học xã hội và Thuốc, Tập. 64, 2007, trang. 2427–2442; www.unicef.org/wash/files/Jenkins_
Scott_2007.pdf
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nghiên cứu và hướng dẫn thảo luận về phương pháp, 
công cụ nghiên cứu và kế hoạch phân tích giữa người 
quản lý chương trình và tư vấn nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu mối quan tâm cụ thể trong tiếp thị 
vệ sinh là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến đi tiêu bừa 
bãi hoặc các hành vi khác ở một cộng đồng. Phải tìm hiểu 
xem có thể thay đổi được những yếu tố ảnh hưởng đến 
hành vi thông qua tiếp thị vệ sinh hay không. Những 
yếu tố này, được gọi là các yếu tố quyết định hành vi, bao 
gồm chuẩn mực xã hội, những hành vi được xã hội chấp 
nhận; tiếp cận các nhà cung ứng vệ sinh như cửa hàng bán 
nguyên vật liệu và các động lực xã hội như đẳng cấp. Bảng 
1 liệt kê các câu hỏi nghiên cứu mẫu để hỗ trợ nghiên cứu 
về các yếu tố quyết định hành vi.

Để xác định các yếu tố quyết định hành vi vệ sinh, WSP và 
các tổ chức đối tác đã phát triển một khung thay đổi hành 
vi đơn giản gọi là khung SaniFOAM (xem Hình 3).14, 15

SaniFOAM nêu rõ rằng chỉ nâng cao kiến thức, ví dụ như 
thông qua thông tin, giáo dục, truyền thông, thường 
không đủ kích thích thay đổi hành vi. Có thể cần phải 

hướng đến các yếu tố khác, xác định được qua nghiên 
cứu.

2.3 Xây dựng phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Giai đoạn này liên quan đến hình thành phương pháp 
nghiên cứu, phát triển các Điều khoản tham chiếu, rà soát 
đề xuất nghiên cứu và thuê công ty tư vấn để thực hiện 
nghiên cứu. 16 Hầu hết các chương trình sẽ cần nghiên cứu 
cả cầu và cung.

Có thể cần đến hơn một phương pháp nghiên cứu, áp 
dụng nghiên cứu định lượng hoặc định tính. Phương pháp 
nghiên cứu định tính và định lượng phù hợp cho chức 
năng và trả lời cho các loại mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 
khác nhau. Những tóm tắt trong Hộp 1 và Bảng 2 giúp xác 
định phạm vi công việc, phát triển Điều khoản tham chiếu 
và đánh giá đề cương nghiên cứu.

Ở Tanzania, để nghiên cứu cung WSP đã thực hiện phỏng 
vấn định lượng các nhà cung ứng vệ sinh.17 Những người 
được phỏng vấn là những nhà cung cấp bán thời gian, 
không chính thức, quy mô nhỏ. Cung cấp dịch vụ vệ sinh 
không phải là hoạt động kinh doanh chính của họ mà để 

14  Xem Giới thiệu SaniFOAM: Khung phân tích hành vi vệ sinh để thiết kế chương trình vệ sinh hiệu quả của WSP, có bản trực tuyến
15 Khung SaniFOAM trên cơ sở AMO (Khả năng-Động lực-Cơ hội) được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm tiếp thị thương mại, xã hội và quản lý nguồn  

nhân lực
16  Thuê công ty nghiên cứu, xem Chương 5, Thực hiện
17 WSP/Pricewaterhouse Cooper, Đánh giá nghiên cứu thị trường  nông thôn ở Tanzania, phương pháp mới để kích thích và nhân rộng cung và cầu vệ sinh, có tài liệu trực  

tuyến

HÌNH 3: KHUNG THAY ĐỔI HÀNH VI SANIFOAM

Động lựcKhả năngCơ hộiMục tiêu

Thái độ và niềm tinKiến thứcTiếp cận/sự có sẵnNhóm mục tiêu

Giá trịKỹ năng và khả 
năng tự thânĐặc tính sản phẩmHành vi mong muốn

Hỗ trợ xã hộiChuẩn mực xã hội

Ưu tiên cạnh tranhVai trò và quyết địnhChế tài/
Bắt buộc thực thi

Ý địnhKhả năng chi trả

Mong muốn chi trả

Động lực tình cảm/
vật chất/xã hội
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•	 Không được đào tạo đúng. Mặc dù nhiều nhà cung 
cấp dịch vụ đã được đào tạo nhưng hầu hết không 
được đào tạo về các sản phẩm và công nghệ vệ 
sinh mới. Một nửa số họ có thể xây nhà tiêu đào 
có bệ xí và một nửa số họ có thể xây nhà tiêu thấm 
dội. Phạm vi cung cấp dịch vụ vệ sinh cho người 
tiêu dùng còn hạn chế. Ví dụ, chỉ một số ít có dịch 
vụ hút bể phốt.

Tại Ấn Độ, WSP sử dụng một đánh giá không chính thức 
để hiểu rõ hơn về chuỗi cung ứng bồn cầu và các vật liệu 
khác ở bang Himachal Pradesh, nơi mà thị trường vệ sinh 
được khối tư nhân quản lý rộng rãi và đã phát triển. Đánh 

bổ sung cho các hoạt động kinh tế khác như làm ruộng 
hoặc xây dựng. Những bằng chứng thực tế cho thấy rằng 
mặc dù các nhà cung cấp dịch vụ không được tổ chức một 
cách chính thống (như là hiệp hội), các khách hàng tiềm 
năng vẫn có thể tìm ra họ thông qua mạng lưới không 
chính thức. Các cuộc phỏng vấn cho biết ba trở ngại chính 
cản trở phát triển kinh doanh là:

•	 Thiếu vốn, gây khó khăn cho nhà cung cấp trong 
việc mua dụng cụ và nguyên vật liệu chính để phát 
triển kinh doanh;

•	 Không có khả năng tiếp cận vật liệu, bao gồm xi 
măng, lưới sắt và bệ xí; và

HỘP 1: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH TÍNH

Nghiên cứu định tính sử dụng các phương pháp nhằm mục đích tìm hiểu sâu về hiện trạng, hành vi, thái độ, niềm tin 
hoặc các yếu tố xác định hành vi khác. Phương pháp chung bao gồm:

•	 Thảo luận nhóm tập trung (FGD), thường được tổ chức thực hiện với một nhóm nhỏ gồm những người tham gia có 
cùng đặc tính như nhóm tuổi, giới tính hoặc tình trạng vệ sinh. Người hướng dẫn hỗ trợ nhóm thảo luận các chủ 
đề. Cán bộ nghiên cứu có thể sử dụng kỹ thuật như bỏ phiếu kín (một kỹ thuật khuyến khích người tham gia thể 
hiện sự lựa chọn của mình một cách kín đáo) để đào sâu các chủ đề nhạy cảm như đi tiêu bừa bãi. Họ có thể sử 
dụng các kỹ thuật dự báo (ví dụ, một gia đình trong cộng đồng sẽ làm gì trong tình huống này?) và đóng vai chẩn 
đoán trong đó các thành viên tham gia sẽ thể hiện hành vi “điển hình” của cộng đồng để tìm hiểu các chuẩn mực 
xã hội và kích thích nhóm thảo luận. Có thể ghi hình hoặc ghi âm nhóm thảo luận với sự đồng ý của những người 
tham gia. 

•	 Phỏng vấn sâu (IDI), được thực hiện với những người cung cấp thông tin chính, các bên có liên quan và thành viên 
của nhóm mục tiêu (như nhà cung ứng hoặc hộ gia đình) để tìm hiểu sâu về những lĩnh vực nhất định và thu thập 
thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như rửa hậu môn), thông tin tổng hợp hoặc chi tiết để chia sẻ khi thảo luận nhóm 
mục tiêu hoặc khi tương tác giữa những người tham gia không còn mang lại lợi ích. 

•	 Đánh giá phi chính thức, có thể mang lại một bức tranh tổng thể về các chủ đề như chuỗi cung ứng và phạm vi các 
sản phẩm và dịch vụ vệ sinh. Có thể sử dụng kỹ thuật này để xác định những nhà cung ứng đã khắc phục được khó 
khăn và đã phát triển được một mô hình kinh doanh đáng nhân rộng toàn bộ hay từng phần khi nâng cao năng 
lực. Đánh giá có thể gồm phỏng vấn người cung cấp thông tin, chụp ảnh sản phẩm và các nhà cung ứng tìm thấy 
trên thị trường. Xin lưu ý rằng sẽ có nhiều thách thức khi đánh giá không chính thức các dự án có quy mô.

•	 Quan sát không tham gia nhà cửa, phương tiện và không gian cộng đồng có thể làm sáng tỏ tập quán vệ sinh môi 
trường và vệ sinh cá nhân.

Nghiên cứu định lượng có mẫu đại diện lớn hơn, công cụ nghiên cứu được chuẩn hóa và có cấu trúc. Các cuộc phỏng 
vấn có thể diễn ra tại hộ gia đình hoặc nơi làm việc (trong trường hợp nhà cung ứng) hoặc trong chợ (sử dụng các khảo sát 
chặn). Kích cỡ mẫu và phương pháp lấy mẫu sẽ xác định xem phát hiện thu được có mang tính đại diện và có thể khái quát 
hóa cho tập hợp lớn hơn hay không. Nếu được thiết kế tốt, nghiên cứu hình thành hành vi định lượng cũng có thể được sử 
dụng làm cơ sở để giám sát và đánh giá.
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•	 Vệ sinh xếp thứ hạng thấp trong các ưu tiên của hộ 
gia đình và “cạnh tranh” với các loại hàng hóa xa xỉ 
như tủ lạnh và ti vi.

•	 Đối với nhiều người, đi tiêu bừa bãi mang lại lợi ích 
rõ ràng như tương tác xã hội và cảm giác thoải mái 
(trong trường hợp đi tiêu ở sông).

•	 Nhiều người cho đi tiêu bừa bãi là “bình thường” 
và tin rằng phân có thể dùng để nuôi cá hoặc bón 
ruộng.

•	 Thợ xây thường là những nhà cung cấp đầu tiên 
cho việc đi mua nguyên vật liệu/dịch vụ vệ sinh. 

•	 Thử nghiệm cho thấy yếu tố tiêu cực như nỗi sợ bị 
đàm tiếu có tác động hơn là các yếu tố tích cực.

Nhóm Indonesia nhanh chóng chia sẻ những thông tin 
này với công ty quảng cáo để họ cải tiến chiến dịch và 
truyền thông tốt hơn. Họ cũng sử dụng những phát hiện 
để xây dựng các hoạt động khác của chiến lược tiếp thị 
như tập huấn nhà cung ứng. Tiếp theo, nhóm đã thực hiện 
nghiên cứu định lượng để khẳng định yếu tố quyết định 
hành vi nào gắn với đi tiêu bừa bãi và sử dụng nhà tiêu 
hợp vệ sinh.

Khi hợp đồng được ký và công ty nghiên cứu sẵn sàng 
bắt đầu triển khai công việc, nhóm nên tổ chức một cuộc 
họp khởi động với các nhân sự chủ chốt. Thành viên cuộc 
họp có thể rà soát và thảo luận đề cương; thảo luận các 
phương pháp hợp tác, vai trò và đường dây liên lạc; xây 
dựng thời gian biểu và khẳng định những mong đợi và 
kết quả dự kiến.

giá này cho thấy một yếu tố địa lý quan trọng: các nhà 
sản xuất chậu sứ hầu hết có cơ sở ở Gujarat, họ bán sỉ cho 
các nhà phân phối ở Chandigarh và Delhi rồi cung ứng 
tiếp đến Himachal Pradesh. Chandigarh ở gần Himachal 
Pradesh hơn Delhi vì thế đây là cửa ngõ cung cấp chính 
cho Himachal Pradesh. Những nhà bán sỉ và các nhà phân 
phối ở Chandigarh không chỉ cung ứng cho những người 
bán lẻ ở cấp huyện mà còn cung ứng cho các chợ bán sỉ 
(ví dụ như ở Pathankot, Amritsar, và Parwanu). Ở khu phố 
và panchayat, những người bán lẻ nhỏ hoặc là mua từ nhà 
bán lẻ lớn hơn hoặc từ các chợ bán sỉ nhỏ.

Nghiên cứu định tính và định lượng có thể hiệu quả khi 
được chia thành giai đoạn và thực hiện lần lượt. Ví dụ như 
ở Indonesia, nhóm đã xây dựng Điều khoản tham chiếu 
thành nghiên cứu gồm hai giai đoạn, định tính sau đó là 
định lượng. Nghiên cứu định lượng nhằm cung cấp thông 
tin phát triển hợp phần tiếp thị vệ sinh – đặc biệt là chiến 
dịch truyền thông. Mục tiêu nghiên cứu chính là để xác 
định quyết định như thế nào thì có hiệu quả đến các chi 
tiêu chính của hộ gia đình (nói chung và cho vệ sinh nói 
riêng) và hộ gia đình ưu tiên các chi tiêu cạnh tranh như 
thế nào; để xác định lợi ích nào, nếu có, gắn liền với đi tiêu 
bừa bãi; để hiểu niềm tin xung quanh việc đi tiêu bừa bãi; 
để mô tả “quá trình đi mua” công trình vệ sinh; và để thử 
nghiệm sớm các ý tưởng truyền thông sẽ được công ty 
quảng cáo phát triển.

Những thông tin chính thu được từ nghiên cứu định 
lượng như sau18 :

BẢNG 2: SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

Định tính Định lượng

Mục tiêu chung Tìm hiểu, khám phá, đào sâu — hỏi các câu 

hỏi “tại sao” và “như thế nào” 

Đếm, , lượng hóa, phân khúc—

Xác định “cái gì” cho hiện trạng

Hình thức dữ liệu Từ, đoạn trích, chủ đề, tranh, ảnh Số, tỷ lệ %, , thống kê (như trung bình)

Tính đại diện Không thể khái quát hóa phát hiện cho một tập 

hợp lớn hơn với độ tin cậy cho trước

Có thể khái quát hóa cho tập hợp lớn hơn

Công cụ thu thập và phân tích 

dữ liệu

Thảo luận chung hoặc hướng dẫn phỏng vấn, 

phần mềm dân tộc học, diễn dịch theo nhà nghiên 

cứu

Bộ câu hỏi được chuẩn hóa, nhập liệu và phần 

mềm thống kê

18  “Tìm hiểu thói quen vệ sinh, Điều tra Định tính ở Đông Java, Indonesia,” bài trình bày chưa được công bố, Nielsen, 2008, có tài liệu trực tuyến. 
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•	 Tiến trình thu thập dữ liệu có đúng theo như kế 
hoạch không? Nếu không, công ty nghiên cứu sẽ 
làm gì để theo đúng kế hoạch (ví dụ, tăng nhân sự 
làm việc thực địa)?

•	 Những người tham gia phản ứng thế nào? Tỉ lệ từ 
chối tham gia có cao một cách bất thường không? 
Công ty nghiên cứu phải cung cấp câu trả lời dựa 
trên thường xuyên kiểm tra các bảng hỏi đã được 
trả lời và dữ liệu thu được.

•	 Có vấn đề gì cần phải chú ý không? (ví dụ không 
thể tiếp cận được vùng xa)? Nếu có, công ty nghiên 
cứu sẽ làm gì để giải quyết vấn đề này?

Công ty nghiên cứu làm báo cáo công việc thực địa vào 
mỗi giai đoạn thu thập số liệu.

Khi số liệu được nhập và làm sạch, công ty nghiên cứu sẽ 
lập tần số cơ bản và bảng tra chéo người trả lời với hiện 
trạng kinh tế xã hội và giới để nhận dạng. Có thể sử dụng 
nghiên cứu ngược20  để xây dựng một bảng mẫu21 (xem 
Hình 4) để có thể dùng để xây dựng kế hoạch phân tích.

Quá trình nghiên cứu ban đầu kết thúc ở giai đoạn viết báo 
cáo. Cần trình bày ngay những kết quả ban đầu, thường 

Công ty nghiên cứu sẽ xây dựng đề cương nghiên cứu trên 
cơ sở đề xuất hoặc hồ sơ đầu thầu đã được chấp thuận và 
thảo luận và thỏa thuận tại cuộc họp khởi động. Khi đề 
cương nghiên cứu được duyệt, công ty sẽ xây dựng một 
hoặc một số công cụ nghiên cứu hoặc bảng hỏi. Những 
công cụ này phải được thử nghiệm với cỡ mẫu nhỏ của 
nhóm đối tượng mục tiêu để đảm bảo rằng những người 
tham gia hiểu các câu hỏi, các phần chuyển tiếp19 phù hợp 
và cuộc phỏng vấn không quá dài. Có thể cần phải dịch 
bảng hỏi; nếu vậy thì cần phải dịch ngược lại bảng hỏi để 
đảm bảo chất lượng. Điều quan trọng là phải rà soát lại 
bảng hỏi trước khi thử nghiệm (Hộp 2 trình bày một số 
gợi ý khi rà soát bảng hỏi). Sau khi thử nghiệm, công ty 
nghiên cứu sẽ báo cáo kết quả cho nhóm.

Điều quan trọng là phải làm rõ những kết quả chính nào 
cần được tính đến. Tốt nhất là làm rõ vấn đề này trước khi 
hoàn thiện bảng hỏi và trước giai đoạn thu thập số liệu

2.4 Tiến hành thu thập số liệu, phân tích và báo cáo
Người quản lý chương trình phải luôn được cập nhật 
thông tin về quá trình thu thập dữ liệu. Họ cũng nên định 
kỳ đặt ra các câu hỏi cho công ty nghiên cứu để kịp có các 
biện pháp điều chỉnh khi cần. Các câu hỏi có thể bao gồm: 

HỘP 2: RÀ SOÁT BẢNG HỎI

•	 Lập một bảng gồm hai cột. Một cột liệt kê các chỉ số từ khung kết quả và từ các câu hỏi nghiên cứu khác. Cột thứ hai, 
liệt kê số lượng câu hỏi từ bảng hỏi tương ứng với các chỉ số. Việc này để định vị các câu hỏi không liên quan và xác 
định các chỉ số chưa được nói đến.

•	 Sử dụng các câu hỏi từ các bảng hỏi hiện có trong nước. Vì những câu hỏi này đã được thử nghiệm và là một cách 
kiểm chứng nhanh cuộc khảo sát  một cách độc lập.

•	 Yêu cầu đồng nghiệp rà soát bảng hỏi dựa trên đề cương nghiên cứu. Xem xét góp ý theo mục đích nghiên cứu.
•	 Đánh dấu các vấn đề và nêu ra với người nghiên cứu. Không viết lại hoặc sửa các câu hỏi trừ khi bạn có kinh nghiệm 

nghiên cứu.
•	 Rà soát các loại câu trả lời có thể cho các câu hỏi đóng để đảm bảo bao gồm hầu hết các câu trả lời dự kiến thông 

thường
•	 Kiểm tra xem có đủ các bộ lọc (ví dụ, để lọc ra những người trả lời có câu trả lời không phù hợp với một câu hỏi cụ 

thể) và bước bỏ qua có thể áp dụng được.
•	 Rà soát hướng dẫn thảo luận nhóm để đảm bảo đủ các câu hỏi đào sâu và có cấu trúc để thu được câu trả lời rõ ràng 

hơn là chỉ câu trả lời đơn thuần “có” hoặc “không”. 

19 Có thông lệ trong điều tra là bỏ qua một vài câu hỏi để lọc ra những người mà câu hỏi này không phù hợp hoặc không liên quan đến họ. Thử bộ câu hỏi giúp đảm    
bảo rằng có các bước “bỏ qua”phù hợp và áp dụng được.

20 Xem Nghiên cứu hồi cứu thị trường của Alan Andreasen.
21 Bảng giả lập là bảng mô hình giúp hình dung các quan hệ có thể giữa bộ dữ liệu và hướng dẫn phân tích.
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được gọi là kết quả sơ bộ trong nghiên cứu thị trường. Tốt 
nhất là chia làm hai giai đoạn: báo cáo ban đầu cho người 
quản lý chương trình và cho nhóm tham gia chương trình 
bao gồm cả các công ty thực hiện; và một báo cáo khác 
cho các độc giả trong nước bao gồm các bên có liên quan, 
các nhà tài trợ và các tổ chức thực hiện khác, những người 

HÌNH 4: BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN SỐ22

Tình hình vệ sinh hiện tại 

 Không          

(Đi tiêu 

ngoài trời )

Dùng 

chung

Người có 
công trình 
không hợp 

vệ sinh

Người có  
công trình 

hợp vệ 
sinh

Tổng 

cộng

Yếu tố về  cơ hội

Yếu tố về khả năng

Yếu tố về động lực

Mức độ hài lòng với 
công trình hiện có

Thói quen phương tiện 

truyền thông

Thích truyền thanh hơn

Thích truyền hình hơn

Thích báo chí hơn

Nguồn thông tin tin 
cậy

Nhân chủng học

Tuổi

Giới tính

Trình độ giáo dục

Tầng lớp kinh tế xã hội

(nhóm thu nhập)

Số người trong gia đình

Số trẻ em dưới 5 tuổi

Địa điểm

có thể sẽ không đọc một báo cáo kỹ thuật dài, đặc biệt là 
nếu nó không được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. 
Báo cáo cuối cùng có thể cần lặp lại một số nội dung. Điều 
này cần phải được dự đoán trước trong Điều khoản tham 
chiếu. Cần xem xét những ý kiến đóng góp về tính phù 
hợp và nhất quán của những người rà soát báo cáo và 
chuyển cho công ty tư vấn để chỉnh sửa báo cáo.

22 Mẫu bảng này được lấy từ tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI). Xem www.psi.org.
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Dưới đây là một số nguồn tài liệu. Nguồn 
tài liệu sẽ được tiếp tục cập nhật.

Bảng hỏi nghiên cứu nhu cầu vệ sinh 
hộ gia đình tại Indonesia (WSP)

Báo cáo định tính về cầu và cung vệ 
sinh ở Indonesia (WSP)

Báo cáo định lượng về cầu và cung vệ 
sinh ở Indonesia (WSP)

Đánh giá thị trường vệ sinh ở Indonesia 
(WSP)

Đánh giá cầu và cung vệ sinh ở Indo-
nesia (WSP)

Bảng hỏi nghiên cứu cầu vệ sinh hộ gia 
đình ở Tanzania (WSP)

Công cụ nghiên cứu cung vệ sinh ở Tan-
zania (WSP)

Đánh giá cầu và cung vệ sinh ở Tanza-
nia (WSP)

Đánh giá thị trường vệ sinh ở (WSP)

Đánh giá chuỗi cung ứng vệ sinh ở 
nông thôn và ngoại ô ở Campuchia 
(WSP)

Đánh giá cầu vệ sinh ở nông thôn và đô 
thị Campuchia (WSP) 

Đánh giá thị trường vệ sinh ở Ấn Độ 
(WSP) 

Tài liệu đọc thêm

Các phương pháp định tính trong y tế 
công cộng — Hướng dẫn thực địa về ng-
hiên cứu ứng dụng, Priscilla R. Ulin, Eliza-
beth T. Robinson, và Elizabeth E. Tolley

Quy trình đánh giá vệ sinh: Phương pháp 
tiếp cận và phương pháp đánh giá tập 
quán vệ sinh liên quan đến nước và vệ 
sinh môi trường, Astier M Almedom, Ur-
sula Blumenthal, và Lenore Manderson

Xem trực tuyến
Thực hiện Nghiên cứu ban đầu  
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/research
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III. Phát triển Chiến lược Tiếp thị

Điểm mấu chốt Thuật ngữ chính
Định nghĩa thuật ngữ xem phụ lục, trang 51

3.1 Xác định mục tiêu
 9 Sau khi hoàn thiện nghiên cứu ban đầu, bước tiếp theo là xác định 

mục tiêu và phát triển chiến lược và kế hoạch tiếp thị

 9 Mục tiêu thường được xác định trong khuôn khổ kết quả dự án. Có 
thể có nhiều hơn một nhóm mục tiêu.

 9 Kế hoạch tiếp thị thường có khung thời gian từ một đến hai năm và 
xác định kết quả đầu ra

 9 Chiến lược tiếp thị giải thích kế hoạch được thực hiện như thế nào, 
thường trong vòng từ ba đến năm năm. 

mục tiêu mức cao hơn

tiếp thị hỗn hợp

kế hoạch tiếp thị

chiến lược tiếp thị

kết quả đầu ra

sản phẩm đầu ra

khung kết quả

3.2 Tiếp thị hỗn hợp: Sản phẩm  
 9 Phương pháp tiếp cận càng ít - càng tốt thường có hiệu quả hơn 

cho việc đưa ra các quyết định liên quan đến lựa chọn sản phẩm.

 9 Kế hoạch tiếp thị phải tập trung vào những lợi ích của sản phẩm đối 
với người tiêu dùng hơn là đặc tính sản phẩm.

tạo thương hiệu

đáp ứng nhu cầu

phân khúc thị trường

modun hóa, tạo thương hiệu

sản phẩm

chuẩn hóa

lựa chọn công nghệ

3.3 Tiếp thị hỗn hợp: Giá
 9 Giá bao gồm chi phí bằng tiền của sản phẩm (nhà tiêu), dịch vụ hỗ 

trợ và các chi phí khác như thời gian mà hộ gia đình phải bỏ ra.
khả năng chi trả 

tính sẵn có

chi phí

phỏng vấn sâu

giá

độ co giãn về giá

trợ cấp thông minh

3.4 Tiếp thị hỗn hợp: Địa điểm
 9 Địa điểm là nơi bán hoặc mua và cách phân phối sản phẩm hoặc 

dịch vụ.

 9 Để phát triển chiến lược phân phối, chương trình tiếp thị vệ sinh sẽ 
kết hợp phương pháp xây dựng năng lực hoặc phương pháp phát 
triển kinh doanh và các nguyên tắc tiếp thị.

Công nhận/kiểm định

người điều phối kinh doanh 

xây dựng năng lực

phân phối

chuyển nhượng thương hiệu

nhà cung ứng trực tiếp

địa điểm

3.5 Tiếp thị hỗn hợp: Xúc tiến/Quảng bá
 9 Xúc tiến/Quảng bá nối kết người tiêu dùng với nhà cung ứng, 

giúp khách hàng tiềm năng biết đến lợi ích và sự hiện diện của sản 
phẩm. 

tính chấp nhận được                      tính hấp dẫn

truyền thông thay đổi hành vi    thương hiệu

khái niệm truyền thông                 nhận thức

bản tóm tắt ý tưởng                        thẻ tư vấn

thúc đẩy
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3.1 Xác định Mục tiêu
Khi thực hiện xong nghiên cứu ban đầu và có kết quả 
nghiên cứu, bước tiếp theo là xác định mục tiêu và phát 
triển kế hoạch tiếp thị hàng năm hoặc nửa năm. Kế hoạch 
này bao gồm nội dung chi tiết trong chiến lược tiếp thị. Mục 
tiêu thường được xác định trong khung kết quả chương 
trình hoặc dự án. Xin lưu ý rằng có thể có hơn một nhóm 
mục tiêu. 

Kế hoạch tiếp thị có thể là một tài liệu tham khảo ngắn 
bao gồm kế hoạch hành động chi tiết chỉ ra vai trò và trách 
nhiệm, các điểm mốc chính, thời gian, ngân sách dự kiến 
và kế hoạch nghiên cứu và giám sát. Kế hoạch tiếp thị nên 
tương đối ngắn, có khung thời gian khoảng từ một đến hai 
năm và xác định mục tiêu ở mức thấp hơn gọi là các sản 
phẩm đầu ra. 

Chiến lược tiếp thị cần giải thích cách thực hiện kế hoạch, 
ai thực hiện, khi nào và với chi phí nào. Chiến lược tiếp thị 
có khung thời gian từ ba đến năm năm và thường xác định 
các mục tiêu ở mức cao hơn gọi là kết quả đầu ra hoặc kết 
quả đầu ra trung hạn.

Ví dụ, căn cứ vào khung kết quả chương trình và nghiên 
cứu ban đầu, chiến lược tiếp thị có thể đặt mục tiêu tăng 
độ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh lên 30% (kết quả đầu ra), 
nâng cao khả năng chi trả (kết quả đầu ra trung hạn), và 
tăng cường tiếp cận các nhà cung ứng có chất lượng (kết 
quả đầu ra trung hạn).23 Kế hoạch tiếp thị có thể đặt mục 
tiêu công nhận 500 nhà cung ứng mới (sản phẩm đầu ra), 
cung cấp một dịch vụ tài chính mới (sản phẩm đầu ra), và 
phát triển một nhà tiêu thấm dội chi phí thấp hơn (sản 
phẩm đầu ra). 

Tiếp thị vệ sinh sử dụng “tiếp thị hỗn hợp” hoặc Bốn yếu tố 
P (sản phẩm, địa điểm, giá và quảng bá) để đạt được mục 
tiêu đề ra trong chiến lược và kế hoạch tiếp thị. 

Mặc dù không được nêu ra trong tài liệu này nhưng một 
yếu tố khác thường được đề cập đến trong tiếp thị xã hội là 
quan hệ đối tác.24 Yếu tố này công nhận tiềm năng của các 
cơ sở liên minh và các cơ cấu khác trong việc kết nối hợp 
tác công tư.

23Sự thay đổi về các yếu tố quyết định như khả năng chi trả và sự tiếp cận/sẵn có thường được coi là các kết quả đầu ra.
24Để biết thêm về sự hợp tác, xem Nedra Kline Weinrich, Tiếp thị xã hội trực tiếp: Hướng dẫn từng bước (Hands-On  Social Marketing: A Step-by-Step Guide, Sage, 1999)
25Lưu ý rằng các sản phẩm vệ sinh phải phù hợ p với môi trường vật lý (ví dụ, tầng nước ngầm cao) và phù hợp các tiêu chuẩn. Những xem xét này là một phần của kỹ 

thuật phát triển sản phẩm,  mặc dù cần thiết nhưng vượt ngoài phạm vi của tiếp thị vệ sinh.

Xem trực tuyến
Tiếp thị hỗn hợp: Sản phẩm
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/product

Tiếp thị hỗn hợp: Giá
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/price

Tiếp thị hỗn hợp: Địa điểm
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/place

Tiếp thị hỗn hợp: Xúc tiến/Quảng bá
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/promotion

3.2 Tiếp thị Hỗn hợp: Sản phẩm
Một sản phẩm có thể là sản phẩm vật chất (ví dụ như nhà 
tiêu), một dịch vụ (ví dụ như hút bể phốt) hoặc một hành vi 
(ví dụ như thường xuyên vệ sinh nhà tiêu). Chương này tập 
trung vào sản phẩm và dịch vụ; về hành vi, cụ thể là truyền 
thông thay đổi hành vi (BCC), xin xem phần 3.5, Xúc tiến/
Quảng bá.

Mặc dù những thảo luận và ví dụ trong chương này tập 
trung vào sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng cuối 
cùng (hộ gia đình), sản phẩm và dịch vụ cũng có thể hướng 
đến nhà cung ứng. Ví dụ Nhà tiêu Tiện lợi (xem Hộp 3) ở 
Campuchia hướng đến cả người bán hàng tiềm năng và 
hộ gia đình. 

Các Nguyên tắc chính
Sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu.25 Sản phẩm có sẵn như 
bệ xí cho các hộ gia đình nông thôn phải đáp ứng nhu cầu 
của người tiêu dùng và phải có các đặc tính và lợi ích mà họ 
mong muốn như đã xác định được thông qua nghiên cứu. 

Hãy nghĩ về sản phẩm chứ không phải về lựa chọn 
công nghệ. Trong lĩnh vực vệ sinh, công nghệ bao gồm 
các thông số kỹ thuật của phần ngầm (như khuỷu hoặc hố 
thấm), phần bề mặt (như bệ xí), và phần trên (phần thân 
của nhà tiêu). Đối với hầu hết người tiêu dùng, sản phẩm là 
cái gì đó mà họ nhìn thấy được hoặc quan trọng đối với họ, 
thường là phần phía trên mặt đất: mái che, bệ xí xổm, hoặc 
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bệ ngồi. Khi xây dựng chương trình tiếp thị và chiến lược tiếp thị nhắm 
tới người dùng cuối cùng (hộ gia đình), nên cần phải nghĩ đến và cung 
cấp thông tin về sản phẩm và những lợi ích của sản phẩm chứ không 
phải là mô hình và thông số kỹ thuật.

Khi giới thiệu sản phẩm, tốt nhất là tập trung vào một số ít sản 
phẩm. Hiểu biết thông thường trong lĩnh vực nước và vệ sinh trong 
thời gian qua là càng có nhiều sản phẩm càng tốt. Mặc dù người tiêu 
dùng chỉ muốn có một mô hình đáp ứng nhu cầu của họ nhưng bạn 
lại có thể có quá nhiều mô hình lựa chọn. Điều này có thể làm người 
tiêu dùng choáng ngợp và làm phức tạp cho việc quyết định lựa chọn 
và tập huấn nhà cung ứng. Mặc dù không thể  “một cỡ vừa cho tất cả” 
nhưng có lẽ ít sản phẩm thì sẽ tốt hơn.26

Đặc điểm sản phẩm khác với lợi ích của sản phẩm. Đặc điểm của sản 
phẩm là những tính chất gắn liền với nó; lợi ích của sản phẩm là những 
gì mà đặc điểm của sản phẩm mang lại cho người dùng. Ví dụ đặc điểm 
của một nhà tiêu có ống thông hơi là có lưới chắn muỗi và ống thông 
hơi. Lợi ích của nhà tiêu có ống thông hơi là không có côn trùng và 
không có mùi hôi. Một phần trong phát triển sản phẩm Nhà tiêu tiện lợi 
ở Campuchia là WSP và các đối tác đã xây dựng một thang lợi ích dựa 
trên dữ liệu thu được từ thử nghiệm thực địa (Hình 5). Từ quan điểm 
tiếp thị, phương pháp này có thể thực tế hơn so với phương pháp theo 
nấc thang vệ sinh trong đó đưa ra nhiều lựa chọn kỹ thuật. Thay vì tập 
trung vào các đặc điểm và thông số kỹ thuật, việc phát triển sản phẩm 
phải dựa vào lợi ích mong muốn và giá sản phẩm.

Thách thức
Kiểm soát hạn chế. Nhiều nhà quản lý chương trình có ảnh hưởng 
hạn chế và không “kiểm soát” được sản phẩm, đặc biệt là vì họ không 
phải là người tham gia vào trong chuỗi bán, phân phối hoặc thiết kế 
sản phẩm.

Quá nhiều lựa chọn kỹ thuật. Có nhiều lựa chọn kỹ thuật cho phần 
trên, bệ xí hoặc phần ngầm thường gây nhiều khó khăn trong việc xây 
dựng gói sản phẩm theo nguyên tắc tập trung là tốt nhất. 

Nhà tiêu lý tưởng có thể ngoài tầm với. Vì thiếu nhận thức về các mô 
hình nhà tiêu cũng như khát vọng xã hội nên những đặc tính và lợi ích 
mong muốn của một nhà tiêu “lý tưởng” thường ngoài tầm với của hầu 

26  Nếu có các phân khúc thị trường khác biệt về nhu cầu, sự ưa thích, mong muốn chi trả và các 
yếu tố khác, thì có thể cần đến tổ hợp một số sản phẩm và hỗn hợp tiếp thị vệ sinh. Phương 
pháp tiếp cận này được gọi là phân khúc thị trường. Thị trường thường không đồng nhất. Trong 
một phân khúc cho trước có thể vẫn cần áp dụng nguyên tắc tập trung là tốt nhất.

“Tập trung là tốt nhất” - Tờ rơi tiếp thị Nhà tiêu Tiện lợi

Ghi nhớ
Để giúp phát triển chiến lược sản 
phẩm, cần phải nghĩ đến toàn bộ 
chu kỳ sống của sản phẩm. Cần có 
sản phẩm, dịch vụ và hành vi gì cho 
mỗi giai đoạn?
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đơn giản tại thời điểm năm 2008. Phát hiện từ khảo sát hộ 
gia đình cho thấy đây là thị trường đồng nhất hơn, ít nhất 
là ban đầu, không cần phân khúc thị trường.31 Vì vậy, một 
quyết định chiến lược đã được đưa ra để giúp hộ gia đình 
chuyển lên thang vệ sinh và lợi ích là đưa thêm SanPlat32 
vào nhà tiêu đào hiện có. Tập huấn thợ xây tập trung vào 
cách làm và bán SanPlat và cách lắp đặt với nhà tiêu. Tất 
cả tài liệu truyền thông đều thể hiện một sản phẩm này. 

Modul hóa. Modul hóa liên quan đến chuẩn hóa sản 
phẩm sao cho có thể nâng cấp chúng khi cần và khi có 
ngân sách. Lý tưởng là modul hóa theo thang lợi ích như 
đã mô tả. Ở Đông Java, ông Sumadi, một người hoạt động 
vệ sinh đã phát triển một loạt bốn sản phẩm (xem Hình 
6), cho phép hộ gia đình nâng cấp dần dần. Những người 
khác bây giờ đang áp dụng mô hình của ông. Modul hóa 
theo hình mẫu văn hóa ở nhiều cộng đồng có thu nhập 
thấp hơn trên toàn thế giới để hộ gia đình cải thiện từng 
bước ngôi nhà khi có tiền.

Tập trung. Thí điểm tiếp thị vệ sinh trong giai đoạn từ 
năm 2003 – 2006 tại hai tỉnh của Việt Nam, IDE tập trung 
quảng bá và tập huấn nhà cung ứng chỉ bốn mô hình nhà 
vệ sinh theo nguyên tắc thành tập trung vào một số ít mô 
hình là tốt nhất. 

Phát triển thương hiệu. Tiến trình tự nhiên từ chuẩn hóa 
và modul hóa là phát triển một thương hiệu cho mỗi sản 
phẩm. Việc này phản ánh nguyên tắc tập trung vào các lợi 
ích và sự mong muốn thay vì tập trung vào các đặc tính 
hoặc mô hình kỹ thuật của sản phẩm. Tạo thương hiệu 
cho phép một người tiêu dùng hỏi mua một “Nữ Hoàng” 
thay vì hỏi mua “một nhà tiêu thấm dội hai ngăn có bệ xí 
bằng sứ”. Điều này, cùng với việc chuẩn hóa dẫn đến quy 
mô kinh tế tiềm năng trong quảng cáo, xúc tiến và các nỗ 
lực truyền thông khác, trong tập huấn nhà cung ứng và 
trong phân phối. Phát triển thương hiệu được sử dụng để 
hỗ trợ Nhà tiêu Tiện lợi ở Campuchia  và được giới thiệu 
thông qua một số người bán hàng ở Đông Java. Thương 

hết hộ gia đình nông thôn đặc biệt là nhóm người nghèo 
nhất. Ở bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, kết quả đánh giá 
thị trường27 cho biết tiêu chuẩn vàng đối với hộ gia đình 
nông thôn là nhà tiêu thấm dội “paca” (bằng xi măng). Ở 
Campuchia, “nhà tiêu lý tưởng” bao gồm bình chứa nước, 
bệ xí thấm dội, tường và mái cứng.28 Ở Peru, nhà tiêu ưa 
thích là nhà tiêu không mùi, kín đáo, thoải mái và an toàn; 
lý tưởng nếu là nhà tiêu thấm dội.29 Chi phí vật liệu, vận 
chuyển, phương pháp sản xuất không phù hợp và các 
yếu tố cản trở thị trường khác dẫn đến chi phí cao hơn và 
vì thế làm cho tình hình tồi tệ hơn. Một trong những bài 
học chính từ việc phát triển Nhà tiêu Tiện lợi do IDE, WSP 
và IDEO thực hiện là các cấu phần của nhà tiêu thấm dội 
được thiết kế tốt và hợp vệ sinh do tư nhân sản xuất, phân 
phối với giá thấp hơn 25USD, trong khi đó hầu hết các dự 
án trước đó có giá từ 75USD trở lên với thiết kế tương tự.30 

Chiến lược
Chuẩn hóa. Các chiến lược chuẩn hóa sản phẩm đang 
được áp dụng ở một số nước đặc biệt là ở Tanzania, nơi 
sức mua hạn chế. Ở đó có 80% hộ gia đình có nhà tiêu đào 

27 Xem “Đánh giá hiện trạng Thị trường cung ứng dịch vụ vệ sinh thôn ở  Himachal Pradesh và Madhya Pradesh,” có bản trực tuyến.
28 Xem “Đánh giá nhu cầu Nhà tiêu hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn và thành thị Campuchia” có bản trực tuyến.
29 Khảo sát nhu cầu vệ sinh, Hành vi thị trường và hiện trạng ban đầu ở Peru. 2007. Lima: IMASEN.
30 Đàm thoại của tác giả với Jeff Chapin, IDEO, 2011
31 Xem Đánh giá quy mô sản phẩm và thị trường vệ sinh ở Tanzania có bản trực tuyến.
32 SanPlat là từ viết tắt của từ Sanitation Platform và đó là bệ xí hợp vệ sinh; xem www.sanplat.se để biết thêm thông tin.

HÌNH 5: THANG LỢI ÍCH - CAMPUCHIA 

 

Riêng tư, an toàn, tiện lợi, không mùi, không côn trùng, 

Phần hố bền, ít phải bảo dưỡng, đẳng cấp hơn

Phần che chắn bền, đằng cấp cao hơn

Lợi ích

Ch
i p

hí

US $150

US $70

US $30

US $15

Nhà tiêu, nhà tắm bền hơn, 
đẳng cấp cao hơn
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hiệu cũng được dùng một cách không chính thức ở Tanzania nơi SanPlat 
được gọi là Sungura, có nghĩa là con thỏ theo tiếng Swahili.33

Đổi mới. Có thể cần đổi mới nếu nghiên cứu cho thấy sản phẩm hiện có tại 
địa phương không đáp ứng ý thích của người tiêu dùng về lợi ích và giá (xem 
Hộp 3).

Cơ hội thị trường bổ sung. Nhóm nên phân tích nhu cầu và tiềm năng của 
các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung như các sản phẩm làm sạch, nơi rửa tay 
và dịch vụ bảo trì dài hạn.34

3.3 Tiếp thị hỗn hợp: Giá
Giá bao gồm các chi phí tài chính của nhà tiêu và dịch vụ hỗ trợ (như bảo 
dưỡng và hút bể phốt) cũng như các chi phí phi tiền tệ mà hộ gia đình phải 
bỏ ra (thời gian, bỏ lỡ hoạt động xã hội v.v…). 

Nguyên tắc chính
Thị trường mục tiêu. Nói một cách thực tế, tiếp thị vệ sinh nhắm đến nhóm 
người nghèo nhất trong một cộng đồng trong khi các nhà thương mại cung 
cấp dịch vụ cho tầng lớp trung lưu và những người giàu có. Tuy nhiên, vẫn 
còn đang có những tranh luận trong ngành nước và vệ sinh là làm thế nào 

33Tên Sangura được sử dụng vì chỗ đặt chân và bệ ngồi trông giống con thỏ.
34Cơ sở dữ liệu thiết kế thiết bị rửa tay ở trang www.wsp.org/scalinguphandwashing/enablingtechnologies.

HỘP 3: ĐỔI MỚI SẢN PHẦM: WSP, IDE, VÀ IDEO CÙNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NHÀ VỆ SINH TIỆN LỢI

Kết quả nghiên cứu tại Campuchia cho thấy hầu hết các hộ gia        
đình đều khát khao có nhà tiêu thấm dội nhưng họ không đủ         
tiền để làm nhà tiêu này. WSP, Tổ chức phi chính phủ quốc tế IDE,        
và công ty thiết kế IDEO cùng nhau hợp tác phát triển một nhà tiêu        
đơn giản và hợp túi tiền mà vẫn mang lại lợi ích giống như nhà tiêu        
thấm dội nhưng có giá chỉ bằng một nửa nhà tiêu thấm dội nhờ sử        
dụng vật liệu thông minh hơn, cải tiến phương pháp sản xuất và        
thiết kế đồng bộ.

Lấy thương hiệu là Nhà tiêu Tiện lợi, loại nhà tiêu này có sẵn tại địa        
phương nhờ người sản xuất tại địa phương đã được tập huấn về         
giáo dục vệ sinh môi trường và  vệ sinh cá nhân, kiến thức cơ bản        
về quản lý bán hàng và kinh doanh. Ngoài ra, họ được trải nghiệm        
mua sắm một chỗ khi mua Nhà tiêu Tiện lợi. Khách hàng đi gặp nhà        
cung ứng, trả tiền và có ngay nhà tiêu giao đến tận nhà. Trước kia khi muốn làm nhà tiêu cần phải có sự tham gia của thợ 
xây (để xây “bể” xung quanh bệ xí, đối với nhà tiêu tiện lợi bộ phận này được đúc sẵn bằng bê tông cốt thép), phải đến cửa 
hàng bán ống cống để mua ống bi về lắp đặt với nắp đậy, rồi phải đến cửa hàng bán ống nước để mua ống nối từ bệ xí tới 
bể chứa.

Điểm bán Nhà tiêu Tiện lợi ở Campuchia

Ghi nhớ
Thương hiệu có thể được đặt cho 
chiến dịch (ví dụ như chương trình 
vệ sinh quốc gia), cộng đồng hết 
đi tiêu bừa bãi, nhà cung ứng được 
công nhận, ý tưởng (ví dụ như xã 
hội hiện đại, không phóng uế bừa 
bãi) hoặc một sản phẩm. 
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để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho nhóm nghèo nhất (thu nhập thấp nhất).35 Trợ 
cấp mục tiêu hoặc trợ cấp thông minh có thể có vai trò khi nó không gây cản 
trở đến phát triển thị trường bền vững thông qua các phương pháp tiếp thị vệ 
sinh. Việc quảng bá bệ xí Sangura với giá khoảng 5USD qua chương trình Choo 
Bora ở nông thôn Tanzania là một ví dụ về tiếp thị một mô hình phù hợp tạo 
điều kiện cho các hộ gia đình có thu nhập thấp nâng cấp nhà tiêu đào đơn giản.

Khả năng chi trả và sự có sẵn tiền mặt. Điều quan trọng là cần phân biệt giữa 
khả năng chi trả và sự có sẵn tiền mặt. Ví dụ, một hộ gia đình nông thôn ở Đông 
Java có thể không có khả năng thanh khoản tại bất kỳ thời điểm nào trong năm 
để mua một nhà tiêu lý tưởng (thấm dội với hầm tự hoại) nhưng họ có thể xem 
đó là loại nhà tiêu hợp túi tiền. 

Mong muốn chi trả. Một nghiên cứu định lượng ở Campuchia36 đã hỏi xem 
người ta có sẵn lòng mua một nhà tiêu “lý tưởng” với giá 100USD không. Hầu 
hết họ đều sẵn lòng chi trả cho nhà tiêu này nhưng trước hết họ cần phải tiết 
kiệm tiền. Nhiều người được hỏi cảm thấy rằng họ sẽ mua được nhà tiêu này 
trong vòng từ ba đến sáu tháng. Một số người khác nói họ sẽ không mua nhà 
tiêu này nếu họ không có đủ tiền. Xin lưu ý rằng mong muốn chi trả nên được 
hiểu một cách thận trọng: mong muốn chi trả có thể thay đổi khi người ta biết 
nhiều hơn hoặc hoặc có thêm kiến thức về các mô hình hoặc giá trong khi mua.

Thách thức

Thiếu kiểm soát. Kiểm soát giá nằm ngoài tầm của chương trình tiếp thị vệ 
sinh. Vì người cung ứng thiên về lợi nhuận biên hoặc đơn giá nên việc giữ giá 
ở mức mà nhóm thu nhập thấp hơn có thể mua được vẫn là một thách thức 
tiềm năng. 

35  Xem Cung cấp tài chính Vệ sinh hộ gia đình cho người nghèo, có bản trực tuyến..
36  Xem Đánh giá nhu cầu nhà tiêu hợp vệ sinh ở vùng nông thôn và thành thị Campuchia,có bản trực tuyến.

HÌNH 6: CÁC LOẠI SẢN PHẨM CỦA SUMADI

Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4

WC Tumbuh Sehat WC Tumbuh Sehat WC Ekonomis

WC Sehat  

Murah Sumade

180,000 Rp. (US$18) 260,000 Rp. (US$26) 600,000 Rp. (US$60) 850,000 Rp. (US$85)

Bệ ngồi, bệ xí bằng sứ có thương 

hiệu,

1 ngày công lao động

Bệ ngồi bằng sứ có thương hiệu, 

bệ xí, ống bi bê tông, 1m (1), 

1-ngày công lao động

Bệ ngồi bằng sứ có thương hiệu, 

bệ xí, ống bi bê tông, 1M (4), nắp 

đậy, 2-ngày công

Bệ ngồi bằng sứ có thương 

hiệu, bệ xí, ống bi bê tông, 

1M (7), nắp đậy, 2-ngày 

công

Được giới thiệu tháng 10/ 2008 Được giới thiệu tháng 10/ 2008 Được giới thiệu tháng 10/ 2008 Được giới thiệu năm 2005

Ghi nhớ
Hiểu sự khác biệt giữa khả năng chi 
trả, sự có sẵn tiền mặt, mong muốn 
chi trả. Thận trọng khi diễn dịch 
mong muốn chi trả: mong muốn chi 
trả của hộ gia đình có thể thay đổi 
khi các cá nhân có ý thức hoặc kiến 
thức về các mô hình và giá tương 
ứng. Tương tự, một hộ gia đình có 
thể cho rằng một sản phẩm hợp túi 
tiền nhưng chưa có đủ tiền mặt để 
mua sản phẩm đó.
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Cơ hội tài chính vi mô khác nhau. Mức độ phát triển lĩnh vực tài chính 
vi mô thường rất khác nhau giữa các vùng. Ở một số nơi cơ hội gõ cửa 
các cơ chế tài chính hoặc tổ chức tài chính chính thống bị hạn chế. 
Trong trường hợp này cơ chế tài chính không chính thức như nhóm tiết 
kiệm có thể hữu ích.

Chiến lược

Đổi mới và chuẩn hóa có thể làm giảm chi phí sản xuất và làm tăng 
các mô hình phù hợp. Ở Campuchia, thiết kế nhà tiêu tiện lợi đã làm 
giảm chi phí sản xuất qua việc dùng ít vật liệu hơn với phương pháp 
sản xuất tiên tiến hơn, tiền tiết kiệm được giao cho hộ gia đình. Chuẩn 
hóa sản phẩm có thể dẫn đến kinh tế quy mô và làm chi phí sản xuất 
thấp hơn, khoản tiết kiệm được có thể chuyển sang cho hộ gia đình. 

Nhà cung ứng nên sử dụng các nguyên tắc co giãn giá để tối đa hóa 
lượng hàng bán. Mặc dù nhà cung cấp có xu hướng đề xuất và đưa ra 
thị trường các mô hình có giá trị cao, điều này phản ánh sự thiếu hiểu 
biết về các cơ hội khác vì chắc chắn họ bị thúc đẩy bởi đơn giá và/hoặc 
lợi nhuận biên. Khi tập huấn về kinh doanh, nên giới thiệu với các nhà 
cung ứng các nguyên tắc cơ bản về co giãn giá để họ hiểu được rằng 
nếu bán các mô hình có chi phí thấp hơn sẽ bán được nhiều sản phẩm 
hơn vì thế doanh thu có thể cao hơn. (Xem phần 5.3, Nâng cao năng lực 
để biết thêm thông tin.)

Modul hóa cho phép hộ gia đình cải tạo nhà tiêu khi cần, khi có 
tiền và giảm khó khăn tiền mặt. Chiến lược này dựa trên giả định 
hộ gia đình muốn giải quyết  nhu cầu về vệ sinh cũng tương tự như 
những nhu cầu khác, ví dụ nâng cấp nhà ở. Tuy nhiên, dẫn chứng thực 
tế ở Campuchia cho rằng các hộ gia đình thường  “chờ đợi ” đến khi 
làm được loại nhà tiêu mà họ thích. Khi xây dựng bất kỳ chiến lược nào 
cũng cần dựa vào kết quả nghiên cứu.

Tiếp cận tài chính phải được xây dựng cùng lúc với phát triển cung 
và cầu. Dự án thí điểm của IDE ở Việt Nam, các nhà cung ứng nhỏ có 
khả năng phát triển kinh doanh bằng cách tín chấp cho các hộ gia đình 
có uy tín. Ở Đông Java, những nhà kinh doanh nhỏ đã kết hợp với hệ 
thống tiết kiệm địa phương (arisans) để mua sỉ sản phẩm vệ sinh cho 
các thành viên. Ở Peru, WSP đã kết nối các ngân hàng và các tổ chức tài 
chính vi mô để phát triển sản phẩm tài chính cho các cửa hàng bán vật 
liệu và khách hàng. Cho dù có tham gia kết nối nhà cung ứng và hộ gia 
đình với các nhóm tiết kiệm không chính thức hoặc tư vấn cho các tổ 
chức tài chính vi mô để phát triển sản phẩm cụ thể cho ngành vệ sinh 
hay không thì các lựa chọn tài chính vẫn phải là một phần gắn liền với 
chiến lược tiếp thị.

Tập huấn điểm nhà cung cấp  ở Indonesia

Ghi nhớ
Cần xây dựng chiến lược tài chính 
cho cả người cung ứng và hộ gia 
đình khi xây dựng chiến lược tiếp 
thị hỗn hợp.
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Định vị  được sản phẩm nhà tiêu giá rẻ một cách hấp dẫn hơn có thể thành 
công nếu sản phẩm này đáp ứng được các lợi ích mong đợi ở mức giá đó. 
Điều này có thể đạt được thông qua quảng bá.

Tiến hành đối thoại chính sách nếu những cản trở phi thị trường tạo ra áp 
lực ngược lên giá. Nếu phân tích chuỗi cung ứng và điều kiện môi trường cho 
thấy giá vật liệu cao do thuế nhập khẩu cao hoặc do các yếu tố khác thì cần 
đối thoại chính sách để làm giảm hoặc bỏ những trở ngại này. Tiết kiệm có thể 
được chuyển cho hộ gia đình để làm tăng khả năng tiếp cận cho cả nhà cung 
ứng và sản phẩm.

Xây dựng năng lực để mua sản phẩm vệ sinh với số lượng lớn có thể làm giảm 
đơn giá. Điều này đã được thực hiện ở Ấn Độ, ở đó bệ xí được mua xỉ theo 
huyện (Gram Panchayat).

Trợ cấp có mục tiêu hoặc “trợ cấp thông minh”. Một số can thiệp y tế công 
cộng đã sử dụng trợ cấp để tiếp cận nhóm nghèo nhất (ví dụ, thông qua sử 
dụng phiếu hoặc kết quả thay đổi hành vi) và có thể cung cấp  mô hình nhà tiêu 
hữu ích. Thách thức thường gặp khi áp dụng trợ cấp là phải đảm bảo rằng trợ 
cấp tới được nhóm mục tiêu. Trợ cấp không có mục tiêu hoặc do cung thúc đẩy 
có thể làm giảm thành công của phương pháp tiếp cận trên cơ sở thị trường.

3.4 Tiếp thị hỗn hợp: Địa điểm
Những nguyên tắc chính
Điểm bán hàng phải dễ tiếp cận cho người tiêu dùng. Nhà cung cấp trực tiếp 
(những người mà hộ gia đình tìm đến đầu tiên khi đi mua sắm) nên ở những vị 
trí tiện lợi và dễ tiếp cận. Ở Peru, WSP đã làm việc với các cửa hàng vật liệu để họ 
làm nhà cung cấp trực tiếp các sản phẩm vệ sinh cho hộ gia đình (Xem Hộp 4).

Nhà cung cấp cần biết cách xây dựng và giới thiệu sản phẩm và dịch vụ vệ 
sinh an toàn (bao gồm dịch vụ hút bể phốt đúng cách). Họ phải biết cách 
duy trì hàng hóa và làm các việc kinh doanh cơ bản khác. Tập huấn này là hoạt 
động cơ bản trong các nỗ lực tiếp thị vệ sinh cho đến nay.

HỘP 4: CÁC TRUNG TÂM VỆ SINH Ở NIGERIA

Ở Nigeria, WaterAid đã khuyến khích thành lập một trung tâm vệ sinh ở mỗi cộng đồng dự án để giải quyết những khó khăn 
về vận chuyển và tiếp cận thị trường cho khu vực vùng sâu, xa. WaterAid tập huấn một số thành viên cộng đồng về cách làm 
những bệ xí giá thấp và cấp cho mỗi cộng đồng một khoản tiền để làm được từ 20 đến 30 bệ xí. Sản phẩm được đưa đến 
trung tâm vệ sinh để bán cho cách thành viên cộng đồng với giá phải chăng, tiền thu được được dùng để bổ sung vào vốn 
mua nguyên vật liệu. Tuy nhiên, bằng chứng thu được từ khảo sát cho thấy những trung tâm vệ sinh như vậy không tiếp cận 
được người nghèo ở những cộng đồng này một cách hiệu quả.

Nguồn: Những khía cạnh bền vững và bình đẳng của các chương trình vệ sinh tổng thể: Một khảo sát về các 
chương trình do WaterAid hỗ trợ gần đây ở 3 nước 2009.  http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/
communityledtotalsanitation.org/files/clts_synthesis_report.pdf

Ghi nhớ
Trợ cấp thông minh có thể có một 
vai trò. Thách thức ở đây là xây dựng 
trợ cấp sao cho tiếp cận được nhóm 
đối tượng mục tiêu mà không làm 
ảnh hưởng tiêu cực đến phương 
pháp tiếp cận trên cơ sở thị trường.
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Người cung ứng sản phẩm vệ sinh phải lịch thiệp và vì khách hàng. 
Họ cần có khả năng nhận biết nhu cầu và tiện ích mà khách hàng đang 
tìm kiếm và áp nó với các sản phẩm và dịch vụ kể cả sản phẩm tài chính. 
Ở Campuchia, nhà cung ứng thường bảo hành, sửa chữa sản phẩm 
miễn phí nếu sản phẩm bị nứt, vỡ do lỗi cấu kiện (ví dụ như ống bi bị 
nứt dẫn đến bị sập hầm). Điều này làm tăng uy tín cho người cung ứng 
và có thể tạo cơ hội cho họ có thêm công việc hoặc dịch vụ khác.

Thách thức
Ở hầu hết các nước, phân phối sản phẩm và dịch vụ vệ sinh thường 
bị phân tán và do khu vực nhỏ lẻ chi phối .Ví dụ ở Đông Java, ước 
tính có hàng ngàn nhà cung ứng nhỏ, rất nhiều trong số họ là thợ xây.37 
Nhiều thợ xây không có cửa hàng nên có ít cơ hội  tạo thương hiệu cho 
cơ sở bán hàng hơn (xem phần 3.5, Quảng bá).

Vệ sinh không phải là hoạt động kinh doanh chính của nhiều nhà 
cung ứng vì thế làm giảm mối quan tâm đến xây dựng năng lực và 
các sáng kiến tiếp thị. Vì hầu hết các nhà cung ứng có quy mô nhỏ và 
cung cấp dịch vụ vệ sinh không phải là hoạt động kinh doanh chính 
nên sẽ không thực tế khi cho rằng nỗ lực xây dựng năng lực sẽ mang 
đến sự chủ động quảng bá vệ sinh an toàn. Một nghiên cứu trường 
hợp của WSP và IRC về tính bền vững của dự án vệ sinh nông thôn do 
IDE thực hiện ở Việt Nam38 cho thấy rất ít nhà kinh doanh chủ động 
thúc đẩy quảng bá dịch vụ vệ sinh kể từ khi thực hiện thí điểm mặc dù 
họ được đào tạo về lĩnh vực này. Hầu hết họ đều dựa vào uy tín và giới 
thiệu của người khác.

Chiến lược
Củng cố liên minh lỏng lẻo giữa các nhà cung ứng có thể giúp tạo ra 
mạng lưới. Ví dụ ở Đông Java, WSP đã hướng dẫn Sumadi, một doanh 
nhân, làm việc chặt chẽ với các thợ xây và những nhà bán sỉ nhờ đó mà 
anh có được chiết khấu nhờ khối lượng. Mạng lưới làm cho các thành 
viên phát triển khách hàng và kinh doanh vệ sinh nhờ giới thiệu. Dự án 
thí điểm tiếp thị vệ sinh của IDE ở Việt Nam khuyến khích nhà cung ứng 
tạo mạng lưới và nghiên cứu tiếp theo đó cho thấy mạng lưới này vẫn 
được duy trì, phát triển và mang lại lợi nhuận.39 Các mạng lưới cũng có 
thể được bố trí chính thức như hiệp hội, như Hội những người thông 
hút bể phốt ở Uganda.

Vận dụng kỹ thuật trong lĩnh vực tiếp thị xã hội và thương mại, 
nhượng quyền thương hiệu40 là một mô hình kinh doanh có tiềm 
năng nhân rộng kinh doanh vệ sinh. Thông qua tiêu chuẩn hóa sản 

37  Xem Cơ hội cải thiện điều kiện vệ sinh: Đánh giá hiện trạng vệ sinh nông thôn ở Đông Java, 
Indonesia, Có bản trực tuyến

38  Xem Nghiên cứu trường hợp về tính bền vững của tiếp thị vệ sinh nông thôn ở Việt Nam, có bản trực 
tuyến.

39  Ibid
40  Nhượng quyền thương hiệu là một mô hình kinh doanh liên quan đến việc tạo ra một mạng lưới 

bán hàng (những người được nhượng quyền) do địa phương sở hữu nhưng thực hiện theo hướng 
dẫn của tổ chức trung tâm (người nhượng quyền).

Nhà cung ứng sản phẩm vệ sinh ở Indonesia

Một cửa hàng bán vật liệu vệ sinh ở Peru

Ghi nhớ
Hãy làm cho việc mua sắm sản 
phẩm vệ sinh của người dùng càng 
dễ càng tốt. Người tiêu dùng nên 
dễ dàng tiếp cận được những nhà 
cung ứng sản phẩm vệ sinh có kiến 
thức, lịch thiệp, sẵn sàng phục vụ . 
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phẩm và chất lượng, nhượng quyền thương hiệu mang lại tiềm năng kinh tế 
quy mô trong quảng bá và tập huấn. WSP đang thử nghiệm những yếu tố của 
mô hình nhượng quyền thương hiệu ở Đông Java với mười sáu nhà kinh doanh 
quy mô nhỏ để nhân rộng các khía cạnh hứa hẹn của mô hình kinh doanh 
Sumadi (gắn kết tổ chức tài chính vi mô với các nhóm tiết kiệm không chính 
thức, quản lý chuỗi cung ứng và cung cấp các sản phẩm modul đã được chuẩn 
hóa). Có một số thách thức trong nhượng quyền thương hiệu gồm cần phải có 
người kinh doanh phù hợp để quản lý thương hiệu. Một nghiên cứu gần đây 
cho thấy nhượng quyền thương hiệu chưa chứng minh được hiệu quả trong 
tiếp cận phân khúc người nghèo nhất.41 Tuy nhiên, một số biến đổi trong mô 
hình nhượng quyền thương hiệu có thể mang lại sự chuyển biến tích cực như 
nhượng quyền thương hiệu vi mô nhằm mục đích tác động đến sự nghèo bằng 
cách hỗ trợ tạo việc làm và bán sản phẩm và dịch vụ từ đáy kim tự tháp.42 Hơn 
nữa, có thêm những dữ liệu được tổng hợp thông qua các thành viên của hội 
SF4 Health, một cộng đồng thực hiện hoạt động nhượng quyền thương hiệu 
cho các hoạt động xã hội vì sức khỏe (see www.sf4health.org).

Một chương trình công nhận thông qua một tổ chức khu vực hoặc quốc 
gia hoặc viện có thể nâng cao chất lượng.43 Công nhận có ứng dụng nhân 
rộng và bền vững vì năng lực được xây dựng theo tổ chức chứ không phải theo 
cá nhân – chẳng hạn, thông qua quá trình đào tạo giảng viên và quá trình này 
phải được quản lý liên tục. Công nhận đảm bảo rằng các tiêu chuẩn quốc gia 
được sử dụng bằng cách xây dựng năng lực trong bối cảnh “bán sỉ” (tổ chức) 
hơn là bán lẻ (cá nhân), nó mở ra các cơ hội tiếp thị và tạo thương hiệu (xem 
phần 3.5, Quảng bá) đã từng được sử dụng thành công trong tiếp thị thương 
mại và xã hội để đạt tới quy mô. Ở Đông Java, WSP đã thuê Viện Công nghệ 

41  Ashish Karamchandani, Michael Kubzansky, và Paul Frandano, Thị trường mới nổi, mô hình mới nổi, Nhóm 
giám sát, 2009

42  Nhượng quyền trên các thị trường biên, Tư vấn phát triển toàn cầu Dalberg, tháng 12/2009; www.franchise.
org/uploadedFiles/Franchise_Industry/Resources/Education_Foundation/Frontiers Markets_content_print_
marks.pdf

43  Chiến lược bảo đảm chất lượng bổ sung là để tăng cường tạo điều kiện môi trường để tiêu chuẩn (như tiêu 
chuẩn xây dựng) được thành lập, trao đổi và giám sát.

HỘP 5: BÀI HỌC TỪ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ SURABAYA (ITS)

•	 Tránh tập huấn quá nhiều nội dung kỹ thuật mà nhấn mạnh vào thông tin thực tiễn và phát triển kỹ năng.  Thực hành 
tại hiện trường là một cách tốt để thực hiện việc này.

•	 Tập trung đào tạo về những mô hình sản phẩm sẽ được thúc đẩy qua những nỗ lực tạo nhu cầu hoặc những mô hình 
thường xuyên được đề xuất.

•	 Thành lập hoặc tổng hợp những mối liên kết với các hoạt động tiếp thị vệ sinh (như bằng cách sử dụng tên thương hiệu 
hoặc catalog sản phẩm).

•	 Tiêu chí lựa chọn người tham gia rõ ràng để những người được chọn có khả năng ứng dụng những kỹ năng mới được 
học.

•	 Xác định chiến lược bảo đảm chất lượng trong khi phát triển chương trình công nhận (ví dụ, việc công nhận là tốt trong 
bao lâu, sự hiện diện của các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, phân công trách nhiệm giám sát tiêu chuẩn rõ ràng, các 
điều kiện thay mới, và trong những điều kiện nào việc công nhận có thể bị bãi bỏ).

Ghi nhớ
Khi xây dựng hệ thống kiểm định, 
tránh có quá nhiều nội dung đào 
tạo kỹ thuật. Nên nhấn mạnh vào 
thông tin thực tế và xây dựng kỹ 
năng. Thực hành tại hiện trường là 
một cách tốt để thực hiện điều này.  
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Surabaya (ITS) thực hiện một cuộc tập huấn năm ngày về nhà tiêu hợp vệ sinh 
và kỹ năng kinh doanh cơ bản. Khoảng 1.600 nhà cung ứng quy mô nhỏ (kể cả 
thợ xây và những người làm vệ sinh) đã được công nhận thông qua chương 
trình này và được khuyến khích sử dụng logo WC-ku sehat (Nhà tiêu an toàn). 
Hộp 5 nêu rõ những bài học chính từ phương pháp này.

Sự biến đổi trong quá trình chuyển nhượng thương hiệu là  ý tưởng  bán 
một chìa khóa vặn “một hộp kinh doanh” cho các nhà kinh doanh tương 
lai. Aquaya đã sử dụng phương pháp này với Mô hình hộp công cụ kinh doanh 
nướcTM, tạo ra khoảng 8.000 hoạt động kinh doanh nước ở Java (xem hình 7).

Tùy vào kết quả phân tích chuỗi cung ứng, có thể xác định được những 
người hỗ trợ hoạt động kinh doanh có quyền lợi trong phát triển thị trường 
vệ sinh. Những người này tổ chức toàn bộ chuỗi cung ứng bao gồm thợ xây 
và nhà sản xuất. Ví dụ lý thuyết của phương pháp này là dành quyền bán sản 
phẩm trong một thời gian hạn chế cho các cửa hàng bán nguyên vật liệu cấp 
huyện. Những cửa hàng này sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật và quyền độc quyền 
thị trường và được hưởng lợi từ các chiến dịch tạo nhu cầu trong một giai đoạn 
cố định. Để thực hiện những phương pháp này có thể cần ký hợp đồng hoặc 
hợp tác với các công ty tư vấn hoặc các tổ chức có kinh nghiệm trong chuyển 
đổi thị trường.

3.5 Tiếp thị hỗn hợp: Quảng bá
Tiếp thị vệ sinh sử dụng hai phương pháp để quảng bá hoặc truyền thông:

•	 Quảng cáo và thúc đẩy sản phẩm có thương hiệu nhằm mục đích tạo sự 
hiểu biết về một sản phẩm, điểm bán hàng hoặc thương hiệu cụ thể. Tạo 
thương hiệu là một cách chuẩn hóa sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng hoặc 

HÌNH 7: BỘ CÔNG CỤ KINH DOANH NƯỚC AQUAYA

Minh họa được Aquaya cho phép.

Bộ công cụ kinh 
doanh nước

Hệ chìa khóa

Phụ tùng và tiêu hao 

Phần mềm vận hành 

Tài chính

Phù hợp quy tắc

Tiếp thị

QA/QC

Thiết lập kinh 
doanh thử

Đánh giá địa 
phương/khu vực và 

chuẩn bị

Tuyển lựa đối tác

Thiết kế kinh doanh theo bộ 
công cụ kinh doanh nước

Cung cấp bộ công cụ để nhân rộng
(trang bị cho người bán hàng và 

ngân hàng)

Nhân rộng quy mô sử dụng bộ công cụ kinh 
doanh nước để gieo hàng ngàn việc kinh 

doanh cấp nước

Phát triển kế hoạch 
kinh doanh

Đánh giá môi trường 
kinh doanh

1 2 3

Ghi nhớ
Khi tiếp thị vệ sinh phát triển, quá 
trình học hỏi hầu như xoay quanh 
cách củng cố cung trên diện rộng. 
Những lựa chọn chiến lược về địa 
điểm (phân phối) vì thế sẽ được mở 
rộng hoặc phát triển theo thời gian. 
Chiến lược phân phối bao hàm kinh 
doanh, tiếp thị và phát triển năng 
lực. Xin đóng góp thảo luận và cho 
chúng tôi biết thông tin và kinh 
nghiệm của bạn!
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các yếu tố quyết định hành vi và các thói quen tiếp cận 
thông tin đại chúng của nhóm đối tượng mục tiêu. Hình 
8 minh họa Dự án Vệ sinh Nông thôn Toàn cầu Mở rộng 
đi từ những phát hiện trong nghiên cứu ban đầu đến các 
mục tiêu truyền thông ở Indonesia. Tương tự, Tanzania đã 
phát triển chiến dịch Choo Bora trên cơ sở các phát hiện 
của nghiên cứu ban đầu (xem Hộp 7 trang 29).

Công ty quảng cáo có vai trò nhất định. Các cơ quan 
nhà nước như các đơn vị thông tin, giáo dục, truyền thông 
(IEC) Bộ Y tế không phải lúc nào cũng có năng lực hoặc 
nguồn lực (như nhân sự, thiết bị, hoặc ngân sách) cần thiết 
để phát triển các chiến dịch BCC quy mô lớn. Trong trường 
hợp này, người quản lý chương trình cần xem xét kết hợp 
với công ty quảng cáo. Những công ty này có nhiều kinh 
nghiệm về quảng cáo thương hiệu và truyền thông cho 
lĩnh vực thương mại, có kinh nghiệm trong phát triển các 
chiến dịch tiếp cận đối tượng truyền thông lớn và họ ngày 
càng có kiến thức nhiều hơn về các phương pháp BCC, với 
kinh nghiệm phát triển các chiến dịch tiếp thị xã hội các 
sản phẩm y tế và các ứng dụng khác. WSP đã từng kết hợp 
với các công ty quảng cáo để phát triển tài liệu phổ biến 
thông tin ở cấp địa phương.

Kết hợp nhiều kênh khác nhau đảm bảo tính nhất quán, 
hỗ trợ lẫn nhau và được phát đi phát lại của thông 
điệp. Ví dụ logo Choo Bora và khẩu hiệu tại Tanzania được 

hành vi và định vị chúng một cách thích hợp. Nó 
có thể được dùng cho nhiều ứng dụng khác nhau 
như xác định và đánh dấu các làng bản đi tiêu bừa 
bãi, công nhận nhà cung ứng, tạo một cái ô cho 
chiến dịch truyền thông (xem Hộp 6), và đặt tên 
cho sản phẩm (vệ sinh hoặc tài chính). Trong tiếp 
thị vệ sinh, phương pháp quảng cáo hoặc thúc đẩy 
thương hiệu đặc biệt có ích khi củng cố liên kết 
giữa cung và cầu. 

•	 Truyền thông thay đổi hành vi (BCC) nhằm mục đích 
khuyến khích sửa đổi hoặc thực hành một hành vi 
mong muốn. 

Có thể kết hợp hai phương pháp này với nhau. Ví dụ, 
chiến dịch cải tiến bếp nấu sạch có thể sử dụng phương 
pháp BCC để nâng cao nhận thức về mối nguy khi hít phải 
khói của bếp nấu truyền thống. Hoạt động kinh doanh 
địa phương có thể được hưởng lợi từ nhu cầu tăng lên 
bởi BCC và quảng bá thương hiệu bếp nấu cải tiến. Các tổ 
chức tiếp thị xã hội đã sử dụng phương pháp kép để sử 
dụng cả quảng cáo thương hiệu và BCC để mở rộng tiếp 
cận và sử dụng các sản phẩm như bao cao su, màn chống 
muỗi, các sản phẩm sử dụng nước ở quy mô lớn.

Nguyên tắc chính
BCC hiệu quả dựa trên những phát hiện và sự hiểu biết 
từ nghiên cứu ban đầu. Các phát hiện phải bao gồm 

HỘP 6: VÍ DỤ VỀ TẠOTHƯƠNG HIỆU TIẾP THỊ VỆ SINH

Himachal Pradesh, Ấn độ. Xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu, WSP đã tạo 
ra một logo và thương hiệu chương trình hỗ trợ Chiến dịch vệ sinh tổng thể và 
chuyển giao thông điệp rằng người ta có thể chọn giữa hành động đáng xấu hổ 
(đi tiêu bừa bãi) và sự tự hào, nhân phẩm nhờ sử  dụng nhà tiêu.

Đông Java, Indonesia. Biển hiệu được thiết kế, sử dụng cho người cung cấp 
được công nhận thể hiện khẩu hiệu của nhà tiêu WC-Ku Sehat và logo “ngón tay 
cái chỉ lên”.

Tanzania. Logo Choo Bora và chữ ký màu được dùng làm thương hiệu cho mọi 
thứ từ quần áo sờn của thợ xây và những tuyên truyền viên đến biển hiệu và ô. 
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tích hợp vào chương trình phát thanh nhiều tập thường kỳ trên đài phát thanh, 
phát thanh thương mại, các sự kiện cộng đồng trực tiếp, các tài liệu tập huấn 
thợ xây và cán bộ truyền thông vì thế tất cả các kênh đều truyền đạt thông điệp 
giống nhau. Tương tự, Lik Telek (“Chú Phân” ở Bahasa Indonesia) là một nhân 
vật được đưa vào nhiều tài liệu BCC khác nhau ở Đông Java.

Phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông trực tiếp, (IPC), và tiếp xúc trực 
tiếp với người dùng (DCC) là ba kênh truyền thông điển hình được sử dụng để 
tiếp cận đối tượng mục tiêu.

•	 Truyền thông đại chúng, gồm tài liệu in, phát thanh, truyền hình, có thể 
nâng cao nhận thức ở  mức độ tổ chức, cộng đồng, cá nhân và đặc biệt 
phù hợp nếu chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao kiến thức về một 
vấn đề cụ thể. Ngoài phát triển một số kịch bản truyền thống, bạn có 
thể đưa những thông điệp chính vào các chương trình, kế hoạch hiện có 
như kịch, chương trình phát thanh nhiều tập, thường kỳ, hoặc các cuộc 
trao đổi. Báo chí có thể tiếp cận nhà quyết định chính sách. 

•	 Truyền thông trực tiếp (IPC) thường do nhân viên y tế, tình nguyện viên 
cộng đồng hoặc cán bộ truyền thông thực hiện. Đây là một trong số ít 
kênh cho phép trao đổi thông tin hai chiều với hộ gia đình, nhóm nhỏ, 
hoặc tuyên truyền trực tiếp, tạo cơ hội làm rõ thông tin, đặt câu hỏi và 
phù hợp trong xây dựng kỹ năng, cùng giải quyết vấn đề. Nên sử dụng 
các kênh truyền thông khác để khẳng định và hỗ trợ thông tin cho 
truyền thông trực tiếp.

•	 Tiếp xúc trực tiếp người dùng (DCC) liên quan đến các sự kiện cộng đồng, 
truyền đạt các thông điệp thay đổi hành vi bằng cách sử dụng các 
phương pháp giáo dục - giải trí. Những thông điệp này có thể truyền 
thông qua trình diễn đường phố hoặc thiết bị phát hình di động.

HÌNH 8: TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU ĐẾN SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG TẠI INDONESIA

 

Semi-Permanent

Permanent Permanent

Semi-Permanent

THÔNG TIN VỀ MÔ 
HÌNH NHÀ TIÊU 
HỢP VỆ SINH

Các yếu tố xác 
định hành vi

Khả năng/khả năng 
chi trả
Cho rằng nhà tiêu đắt

Cơ hội/Chuẩn mực 
xã hội
Đi tiêu bừa bãi là thói 
quen phổ biến và 
được chấp nhận

Kiến thức về các 
mô hình phù 
hợp cố khả năng 
chi trả để cải thiện  
điều kiện vệ sinh 

Đi tiêu bừa bãi 
không còn được 
chấp nhận

Cộng đồng chính 
thức và không chính
 thức bù đắp để 
cung cấp các mô 
hình nhà tiêu 
hợp vệ sinh

Khuyến khích cảm 
giác xấu hổ và sợ 
bị đàm tiếu

Cấp cho tuyên 
truyền viên, thợ 
xây,người tiên 
phong những 
catalog và tờ rơi 
về mô hình và 
nhấn mạnh giá 
ban đầu thấp 

Hỗ trợ CLTS qua 
chiến dịch truyền 
thông tổng hợp 
về đặc điểm 
của Lik Telek

Mục tiêu 
truyền thông

Hỗn hợp 
tiếp thị

Cơ chế và 
công cụ

Ghi nhớ
Quảng bá bao gồm truyền thông 
thay đổi hành vi, các phương pháp 
quảng cáo thương hiệu và tiếp thị.
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HỘP 7: CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ Ở TANZANIA 

Cơ sở chiến dịch Chiến dịch hướng đến chủ hộ và gia đình ở nông thôn. Kết quả nghiên cứu ban đầu  cho biết 
chiến dịch cần phổ biến rằng có thể dễ dàng có được điều kiện vệ sinh tốt và không chỉ cho 
những người khá giả như nhiều người nghĩ . Ngoài ra, cải thiện điều kiện vệ sinh còn liên quan 
đến nâng cao vị thế, sự tiện lợi và an toàn đặc biệt là cho trẻ em. Vì thế dẫn đến phát triển một 
chiến dịch tiếp thị, Choo Bora Chawezekana! Tumeamua Maendeleo Hadi Chooni (tạm dịch “Một 
nhà tiêu tốt là điều có thể! Chúng ta tập trung mọi sự phát triển vào nhà tiêu”). Đại diện của 
nhóm mục tiêu thấy rằng phiên bản Swahili tinh tế và hài hước khi liên hệ ước muốn cải thiện 
cuộc sống với vệ sinh. Thông điệp Choo Bora được lồng ghép vào tất cả các khía cạnh can thiệp 
và nhóm mục tiêu thấy được thông điệp này ở các mắt xích gồm cả thợ xây, ban vệ sinh cộng 
đồng, phương tiện thông tin đại chúng (truyền thanh), và truyền thông trực tiếp (DCC). 

Sản phẩm Hộ gia đình được khuyến khích nâng cấp các loại khác nhau nhưng tập trung chú ý vào bệ xí 
Sungura. Đây là loại bệ bê tông mà người tiêu dùng ưa thích. Bệ này nhẵn, dễ rửa và an toàn 
cho trẻ em; bệ có lỗ ở giữa, có nắp bằng bê tông để đậy lỗ, chứa phân hiệu quả; chỗ để chân 
được nâng lên để đảm bảo đặt chân chắc đặc biệt là về đêm. Bệ này rất hữu dụng khi nâng 
cấp nhà tiêu hiện có điều mà hầu hết các hộ gia đình ở nông thôn Tanzanian cần biết giữa 
sức khỏe và ích lợi kinh tế của vệ sinh.

Giá Bệ xí Sungura có giá mua khoảng US$5 và giá sản xuất là US$4. Ở một số nơi, giá US$5 bao 
gồm cả lắp đặt; ở một số nơi khác khách hàng phải trả thêm US$1.

Địa điểm Vì các làng ở Tanzania ở cách xa nhau nên trở ngại chính là vận chuyển. Hàng hóa và dịch vụ vệ 
sinh không có sẵn hoặc không có rộng rãi. WSP đã tập huấn gần 470 thợ xây sản xuất và bán 
bệ xí Sungura ở trong hoặc xung quanh những làng được ưu tiên. Thợ xây mua nguyên vật liệu 
và sản xuất tại chỗ gần trung tâm làng, một số sử dụng các xưởng sản xuất. Đơn hàng được 
các hộ gia đình đặt trực tiếp. Tiếp cận vốn là vấn đề với thợ xây, họ thường không thể mua số 
lượng vật liệu lớn. Thợ xây thường dựa vào chính quyền huyện cho họ mượn khuôn để sản 
xuất.

Thúc đẩy •	 Truyền thông đại chúng. Sản phẩm là chương trình phát thanh thường kỳ nhiều tập; 5 tập 
mỗi tập 15 phút, phát sóng hai lần một tuần trước bản tin tối trên TBC Taifa (tần số AM và 
FM); được hỗ trợ bằng điểm tin, bài hát và đề cập bởi DJ.

•	 Tiếp xúc trực tiếp người dùng (DCC). Trình diễn đường phố thúc đẩy nâng cấp vệ sinh nông 
thôn bằng các hoạt động giải trí, cuộc thi.

•	 Truyền thông trực tiếp (IPC). Cam kết của cộng đồng ban đầu có được qua các hoạt động 
kích hoạt CLTS trong đó cộng đồng quyết định khi nào cải thiện và cải thiện công trình 
vệ sinh của họ như thế nào; Hoạt động kích hoạt do cán bộ hỗ trợ cấp huyện hoặc cấp 
phường thực hiện dưới sự hướng dẫn của các cơ quan nguồn; “không có thương hiệu” và 
không gắn kết rõ ràng với chiến dịch Choo Bora.   

•	 Ban vệ sinh môi trường và thợ xây. Khi cộng đồng được kích hoạt và lập kế hoạch hành 
động, thợ xây có thể bắt đầu quảng bá hoạt động nâng cấp; một ban vệ sinh môi trường 
được thành lập để thúc đẩy và giám sát hàng ngày.

•	 Tài liệu truyền thông. Tài liệu Choo Bora bao gồm lịch cho văn phòng và nơi công cộng, áo 
phông cho ban vệ sinh môi trường, thợ xây, những người tiên phong, thương hiệu cho thợ 
xây, kangas (vải truyền thống) cho hộ gia đình, sổ tay và bút cho cán bộ địa phương. 
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Trong mỗi kênh có một số những lựa chọn cần xem xét. Tài liệu in thường phù 
hợp với cán bộ y tế, tình nguyện viên đã được tập huấn và người ra quyết định 
chính sách. Tài liệu ít chữ phụ thuộc rất nhiều vào các hình ảnh minh họa để 
nhắc nhớ những thông tin hữu ích và tăng cường thông điệp chuyển giao 
thông qua truyền thông trực tiếp hoặc DCC. Ví dụ, các thẻ tư vấn có hình ảnh 
ở phía trước để minh họa lời khuyên và các câu hỏi ở phía sau để hỗ trợ thảo 
luận giữa cán bộ tư vấn và gia đình. Có thể đưa vào thẻ này những gợi ý về cách 
thảo luận những cải thiện nhỏ trong tập quán vệ sinh; một lựa chọn khác là nhà 
văn hóa cộng đồng. Lựa chọn này có thể được sử dụng để làm mẫu các hành 
vi mong muốn và giải quyết trở ngại chung về vệ sinh sao cho mang tính giải 
trí, tiếp cận hộ gia đình và ảnh hưởng đến thành viên cộng đồng và thông báo 
bằng loa phát thanh trong cộng đồng. 

Ngoài ra, các hoạt động tư vấn chính sách cụ thể có thể nhắm tới làm những 
người ra quyết định tập trung hơn sự chú ý và nguồn lực vào cải thiện vệ sinh 
môi trường và vệ sinh cá nhân và thực hiện chính sách cụ thể hoặc cải cách thể 
chế, dành ngân sách cụ thể v.v… Với tất cả lựa chọn, hiệu quả phụ thuộc vào 
việc chuyển giao thông điệp chính, vấn đề và kích thích thảo luận.

Phát triển thông điệp truyền thông theo một đầu mối sẽ giảm được chi 
phí. Có thể cực kỳ tốn kém khi phát triển các thông điệp và tài liệu riêng cho 
mỗi phân khúc đối tượng mục tiêu hoặc mỗi huyện hay mỗi tỉnh nơi đối tượng 
mục tiêu sinh sống. Bất kỳ một nước đông dân nào đều có ngôn ngữ và đặc 
điểm văn hóa địa phương đó, nên cần điều chỉnh các thông điệp cho phù hợp.
Tuy nhiên, kinh nghiệm đến nay chứng minh rằng tập trung hóa việc phát triển 
thông điệp truyền thông sẽ giảm được chi phí. Khi thông điệp và tài liệu đã 
được xây dựng, có thể được nhân rộng và phổ biến thông qua cơ quan ban 
ngành địa phương nhờ trích một phần kinh phí vệ sinh cho việc truyền thông, 
quảng bá. Lưu ý rằng việc tập trung hóa thông điệp có thể diễn ra ở các cấp– 
quốc gia, khu vực, bang, tỉnh v.v… và  có thể cần thay đổi cho phù hợp theo yêu 
cầu (ví dụ như thay đổi về ngôn ngữ).

Thách thức
Năng lực công ty quảng cáo có thể khác nhau. Năng lực công ty quảng cáo 
khác nhau ở mỗi nước và mỗi năm, đặc biệt là với sự biến đổi lớn về nguồn 
nhân lực trong ngành này. Một vài công ty, nhất là ở những nước nhỏ, chào gói 
dịch vụ đầy đủ từ thiết kế đến phát thông điệp trên truyền thông đại chúng. Ở 
những nước lớn hơn, các công ty thường chuyên biệt hóa lĩnh vực chính như  
sắp xếp về phương tiện truyền thông. Các công ty có thể có hiểu biết khác 
nhau về BCC. Những công ty có ít kinh nghiệm cần một quá trình học hỏi. Với 
những công ty có kinh nghiệm, người quản lý chương trình cần lập kế hoạch 
thời gian và nỗ lực để quản lý công ty quảng cáo (xem Hộp 9, phần 5.6, Đấu 
thầu) và rà soát sản phẩm theo đề cương tóm tắt. 
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mang sự phát triển vào ngôi nhà của bạn”) được sử dụng 
ngay lập tức sau khi kích hoạt CLTS thông qua cả BCC và 
các kênh tiếp thị vệ sinh và tài liệu. Về mặt lý thuyết có thể 
kết hợp ở quy mô lớn hơn nếu kích hoạt CLTS tận dụng 
được các động lực làm thay đổi hành vi xác định được qua 
nghiên cứu ban đầu.

Sử dụng tài liệu BCC đã được phát triển tập trung, thực 
hiện ở địa phương. Ở Đông Java, WSP phát triển tài liệu 
BCC dựa trên những phát hiện từ nghiên cứu ban đầu. 
Tài liệu bao gồm một vở kịch truyền hình tám phút, kịch 
phát thanh và áp phích. Mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 
những tài liệu này được trình bày trong một bộ công cụ. 
Đại diện của 29 huyện thực hiện chương trình được định 
hướng về tài liệu và được tập huấn xây dựng ngân sách và 
kế hoạch quảng bá. Từ cuộc tập huấn năm 2009, hơn 15 
huyện đã sử dụng tài liệu này đã thu được lợi ích kinh tế 
nhờ quy mô. Nhóm WSP ở Ấn Độ đang áp dụng phương 
pháp này với ý định chuyển giao thông điệp hỗ trợ các 
hành vi mục tiêu khác thông qua Chiến dịch Vệ sinh Tổng 
thể (TSC), bao gồm quản lý chất thải rắn cải tiến cấp hộ 
gia đình.

Phát triển sản phẩm truyền thông dựa trên bằng 
chứng cần có thời gian, đặc biệt là nếu trước hết phải 
thực hiện mới một nghiên cứu ban đầu. Vấn đề thời gian 
đặt ra những thách thức đặc biệt là khi kết hợp tiếp thị vệ 
sinh và các hoạt động CLTS. Ở Đông Java, kích hoạt CLTS 
diễn ra ở nhiều huyện vào thời điểm tài liệu truyền thông 
đã có sẵn. Phát triển cần được bắt đầu ngay từ đầu quá 
trình.

Không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được toàn 
bộ việc thực hiện chiến lược truyền thông ở cấp độ 
chương trình. Điều này đặc biệt đúng trong các dự án 
quy mô lớn có mục tiêu bền vững, dài hạn nơi chương 
trình thường được thực hiện qua chính quyền địa phương. 
Trong những trường hợp này, có thể cần phải đánh đổi 
chất lượng hoặc mức độ tập trung và cần lập kế hoạch 
giám sát thích hợp.

Chiến lược

Một số lựa chọn chiến lược tổng thể cần ghi nhớ như sau:

Kết hợp tiếp thị vệ sinh và CLTS. Ở Tanzania, thông điệm 
Choo Bora message (“Nhà tiêu tốt là điều có thể - hãy 

Dưới đây là một số ví dụ về nguồn tài 
liệu hiện có. Tài liệu sẽ tiếp tục được 
cập nhật.

Tóm tắt ý tưởng cho công ty quảng cáo 
(WSP)

Thử nghiệm tài liệu truyền thông (WSP)

Tài liệu chiến dịch truyền thông mẫu 
(WSP)

Hỗ trợ truyền thông bền vững theo kết 
quả phẩm đầu ra (WSP)

Làm nó dễ dàng: Tiếp thị vệ sinh ở 
Campuchia (WSP)

Vệ sinh: Việc tốt cho tất cả (WSP) 

Chuyện của Younis (WSP) 

Thực hiện một giấc mơ (WSP)

Hãy cùng thay đổi tương lai (WSP)

Thúc đẩy hộ gia đình tiến lên trên thang 
vệ sinh ở nông thôn Tanzania (WSP)

Sanitassi-Thúc đẩy vệ sinh-Làm sạch 
bể phốt (WSP)

Nghiên cứu và Đo lường (PSI) 

Tài liệu đọc thêm

Phương pháp nghiên cứu định tính 
trong Y tế công cộng—Hướng dẫn ng-
hiên cứu ứng dụng (2004), Priscilla R. 
Ulin, Elizabeth T. Robinson, và Eliza-
beth E. Tolley

Xem trực tuyến
Tiếp thị hỗn hợp: Sản phẩm Tiếp thị hỗn hợp: Giá
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/product www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/price

Tiếp thị hỗn hợp: Địa điểm Tiếp thị hỗn hợp: Quảng bá
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/place www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/promotion
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IV. Phát triển Chiến dịch Truyền thông 

Những điểm chính Thuật ngữ chính
Định nghĩa thuật ngữ được trình bày trong 
phụ lục, trang 51

4.1 Xây dựng bản tóm tắt ý tưởng 

 9 Một bản tóm tắt ý tưởng cho kế hoạch chiến dịch truyền thông và 
sử dụng như tài liệu chung cho cả người quản lý chương trình và 
công ty quảng cáo. 

 9 Bản tóm tắt ý tưởng nên tóm tắt mục đích và mục tiêu chiến dịch, 
nêu vấn đề theo dữ liệu đã có và xác định đối tượng mục tiêu.

Biên bản họp 
tóm tắt ý tưởng
giáo dục-giải trí

4.2 Phát triển khái niệm truyền thông   
 9 Dựa vào nghiên cứu ban đầu, bản khải niệm truyền thông hướng 

dẫn cách thực hiện các yếu tố chiến dịch khác như thế nào. 

 9 Phải rõ ràng về khái niệm truyền thông trước khi chuyển thể khái 
niệm vào các sản phẩm như khẩu hiệu hoặc logo. 

kênh truyền thông
ý tưởng truyền thông 
thẻ tư vấn

4.3 Thử nghiệm ý tưởng và sản phẩm truyền thông

 9 Ý tưởng và sản phẩm truyền thông phải được thử nghiệm với đối 
tượng mục tiêu, chiến lược thực hiện chiến dịch và mục tiêu cần 
được điều chỉnh theo đó.

khả năng chấp nhận
tính hấp dẫn
sản phẩm truyền thông 
khả năng hiểu
sự định dạng
sự thuyết phục
thử nghiệm

4.4 Sản xuất và phổ biến

 9 Việc sản xuất liên quan đến việc chuẩn bị tài liệu cuối cùng.

 9 Phổ biến tài liệu thông qua nhiều kênh khác nhau bao gồm truyền 
thông đại chúng, tiếp xúc trực tiếp người dùng (DCC), truyền thông 
trực tiếp (IPC) và các sự kiện cộng đồng như nhà văn hóa cộng 
đồng.

 9 Để chiến dịch được thành công, các đối tác thực hiện phải hiểu rõ 
mục đích và sử dụng tài liệu truyền thông đúng cách.

hoạt động tư vấn chính sách
chất lượng phát sóng
phân vai
tiếp xúc trực tiếp người dùng (DCC)
truyền thông trực tiếp (IPC)
phương tiện thông tin đại chúng
sản xuất
bản thảo
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Ghi chú của tác giả: Truyền thông là một phần rất quan trọng 
trong phát triển chiến lược tiếp thị vệ sinh vì thế chúng tôi đã 
dồn nhiều tâm huyết vào phần này để cung cấp thêm các chi 
tiết về cách phát triển chiến dịch truyền thông với sự hỗ trợ 
của công ty tư vấn.  

4.1 Xây dựng bản tóm tắt sáng kiến
Bước đầu tiên quan trọng nhất là xây dựng bản tóm tắt ý 
tưởng (còn được gọi là tóm tắt cho công ty quảng cáo hoặc 
bản tóm tắt). Bản tóm tắt trình bày cơ sở thiết kế chiến 
dịch truyền thông và sẽ được dùng làm tài liệu tham chiếu 
chính cho cả người quản lý chương trình và công ty quảng 
cáo (giống như là quy trình nghiên cứu). Một bản tóm tắt 
ý tưởng tốt gồm:

•	 Mục tiêu công ty: Phần này tóm tắt mục tiêu tổng thể 
(như để phát triển hoặc phát động một chiến dịch).

•	 Bối cảnh và mô tả vấn đề: Số thống kê/dữ liệu có liên 
quan (chẳng hạn như tỉ lệ đi tiêu bừa bãi) và những 
thông tin chính từ nghiên cứu ban đầu (khi có) cần 
được nêu rõ trong phần này cũng như những trích 
dẫn của bất kỳ chiến dịch truyền thông của nhà 
nước.

•	 Mục tiêu hành vi được thúc đẩy qua chiến dịch truyền 
thông: Phần này cần nhất quán với các mục tiêu đã 
được xác định trong chiến lược tiếp thị (ví dụ như cải 
thiện công trình vệ sinh).

•	 Đối tượng mục tiêu: Ai là mục tiêu của chiến dịch 
này và đặc điểm chính của họ là gì. Cần bao gồm cả 
thông tin về giới.

•	 Mục tiêu truyền thông: Dựa vào nghiên cứu ban 
đầu, những mục tiêu này thể hiện đối tượng truyền 
thông sẽ cảm nhận như thế nào và họ sẽ biết được 
hoặc tin vào điều gì khi được tiếp xúc với chiến dịch 
này. Ví dụ, nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng nhận 
thức về các mô hình nhà tiêu thấp gắn liền với vệ 
sinh chưa tốt thì mục tiêu truyền thông có thể là để 
nâng cao nhận thức về các mô hình cụ thể. 

Bản tóm tắt nên xác định rõ những điểm cần xem xét như 
giọng điệu (bi kịch, hài hước v.v…), phương pháp (kết hợp 
giáo dục với giải trí) và sự hợp tác với các bên có liên quan.

Thường thì chưa có kết quả nghiên cứu ban đầu khi bắt 
đầu đấu thầu xây dựng chiến dịch truyền thông. Trong 
trường hợp này, bản tóm tắt dự thảo có thể bao gồm trong 
Điều khoản tham chiếu và được hoàn thiện sau. 

Nếu như  đấu thầu cho xây dựng chiến dịch truyền thông 
thì hồ sơ thầu cần bao gồm ý tưởng dự thảo để đánh giá 
năng lực sáng tạo của công ty và sự hiểu biết của họ về bản 
tóm tắt. Hộp 8 đưa ra một số gợi ý về quản lý công ty quảng 
cáo. Hộp 9 giới thiệu vì dụ vệ bản tóm tắt ý tưởng cho hoạt 
động ở Tanzania.

Xem trực tuyến
Phát triển 
chiến dịch truyền thông
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/campaign

HỘP 8: QUẢN LÝ THÀNH CÔNG CÔNG TY QUẢNG CÁO

•	 Đầu tư thời gian cần thiết để xây dựng bản tóm tắt ý tưởng tốt 
•	 Khi hợp đồng đã sẵn sàng, họp thảo luận với công ty quảng cáo để rà soát các Điều khoản tham chiếu và cho ý 

kiến chi tiết về đề xuất của họ.
•	 Yêu cầu báo cáo liên lạc sau mỗi cuộc họp tóm tắt nội dung thảo luận và thỏa thuận.
•	 Rà soát tất cả các bản thảo so sánh với tóm tắt ý tưởng .
•	 Yêu cầu báo cáo toàn bộ kết quả thử nghiệm.
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HỘP 9: TRÍCH DẪN TÓM TẮT Ý TƯỞNG CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH  ĐỂ CẢI THIỆN VỆ SINH 

Mục tiêu Phát triển và sản xuất chương trình phát thanh nhiều tập thường kỳ, 5 tập mỗi tập 15 phút để khuyến khích cải 
thiện vệ sinh ở khu vực nông thôn của 10 huyện thuộc Tanzania. 

Mục tiêu hành vi—Góp phần tiếp tục cải thiện nhà tiêu hộ gia đình ở những nơi đi tiêu bừa bãi.

Mục tiêu truyền thông—Đạt được những điều sau trên cơ sở kết quả nghiên cứu ban đầu và hội thảo. Yếu tố quyết định 
hành vi mục tiêu theo khung SaniFOAM, đặt trong ngoặc đơn. Sau chiến dịch, đối tượng mục tiêu sẽ:

•	 Hiểu được mục tiêu đích thực của nhà vệ sinh là ngăn phân tiếp xúc với con người (Kiến thức)
•	 Biết  rằng bổ sung thêm một bệ xí (Sungura) đơn giản, không tốn kém, có thể cải thiện  sức khỏe gia đình và cộng 

đồng (Kiến thức)
•	 Tin rằng có  một nhà tiêu là điều có thể thực hiện được (Niềm tin)
•	 Biết  rằng phân, kể cả phân trẻ em đều có hại đối với con người và môi trường (Kiến thức và hỗ trợ xã hội) 
•	 Biết rằng nhà tiêu cơ bản không được chấp nhận nữa (Chuẩn mực xã hội)
•	 Nói chuyện với  thợ xây để có  nhiều thông tin hơn (Ý định)
•	 Xem  lại ưu tiên tiêu dùng trong gia đình (Ưu tiên cạnh tranh)
•	 Nhớ rửa tay với xà phòng sau khi sử dụng nhà tiêu

Đo sự thành công 
•	 Thử nghiệm hoàn toàn, bao gồm khả năng hiểu, hấp dẫn, thuyết phục, xác định và khả năng chấp nhận
•	 Số thành viên đối tượng tiếp cận được với chương trình phát thanh nhiều tập thường kỳ
•	 Mức độ tiếp xúc và lưu giữ thông tin đo được qua các khảo sát định kỳ

Bắt buộc 
•	 Phương pháp giáo dục-giải trí. Chương trình phát thanh nhiều tập thường kỳ phải tạo ra được sự thảo luận và thích thú, 

cân bằng giữa giải trí và nội dung. Mỗi tập phải bao gồm các thông điệp trong danh mục đã cấp. Không được trình bày 
các thông điệp một cách áp đặt (“bạn phải…”) mà nên được giới thiệu một cách tự nhiên thông qua các nhân vật, các nút 
thắt (kết quả đầu ra của một niềm tin hoặc hành vi), hoặc đối thoại. Nút tổng thể phải dần dần dẫn đến kết quả đầu ra 
mong muốn của chiến dịch (một cộng đồng hiện đại, an toàn) với một vài “trục trặc” trên đường đi.

•	 Giọng điệu. Quyến rũ, kết hợp các yếu tố kịch tính và hài hước.
•	 Nhân vật. Hấp dẫn với hộ gia đình nông thôn và phản ánh giá trị văn hóa tương ứng. Ít nhất một nhân vật có thái độ, niềm 

tin và hành vi của hình mẫu. Để tối đa hóa tính đồng bộ với Dự án Rửa tay, tên các nhân vật và bối cảnh khi xây dựng kịch 
phát thanh nên được tổng hợp vào chương trình phát thanh nhiều tập thường kỳ.

•	 Khả năng phát triển. Vì dự kiến sẽ tiếp tục chương trình phát thanh nhiều tập thường kỳ nên cần có một giải pháp hoặc kết 
ở một mức độ nào đó sau 5 tập nhưng vẫn cho phép phát triển tiếp về nội dung kịch bản hoặc nhân vật.

•	 Kết cấu tập. Mỗi tập nên bắt đầu 30 giây tóm tắt nhanh tập trước để làm thính giả nhớ lại hoặc giúp thính giả mới theo kịp 
câu chuyện. Phần tóm tắt này phải dễ cắt nếu các tập được phát liên tục (ví dụ, bằng đầu CD của cộng đồng).
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4.2 Phát triển Khái niệm Truyền thông
Khái niệm truyền thông thể hiện hướng đi bao quát của một chiến dịch 
và hướng dẫn cách thực hiện mỗi yếu tố của chiến dịch. Các ý tưởng 
phải được xây dựng dựa trên sự hiểu biết thu được từ nghiên cứu ban 
đầu và là nền tảng hoặc bao trùm cho tất cả các yếu tố chiến dịch. Ví 
dụ, khái niệm truyền thông cho chiến dịch tiếp thị vệ sinh ở Tanzania, 
là trao quyền cho hộ gia đình thay đổi hiện trạng vệ sinh và thúc đẩy họ 
thực hiện thay đổi. Choo Bora là cách mà ý tưởng này được thực hiện.

Một lỗi thông thường mà các công ty truyền thông thường mắc phải là 
bỏ qua giai đoạn phát triển ý tưởng để thực hiện ý tưởng luôn như  xây 
dựng hình ảnh/logo hoặc khẩu hiệu bắt mắt. Người quản lý chương 
trình phải biết rõ ý tưởng là gì trước khi chuyển sang bước thực hiện. 
Ngược lại, một số công ty lại thực hiện ngay ý tưởng. Khi đã thuê được 
công ty quảng cáo, người quản lý chương trình phải gặp công ty, thông 
qua bản tóm tắt và rà soát ý tưởng dự kiến bao gồm trong gói thầu để 
biết rõ về những gì cần thay đổi trong phiên bản tiếp theo. Xem Hộp 8 
về những gợi ý thêm về quản lý một công ty quảng cáo.

4.3 Thử nghiệm ý tưởng và sản phẩm truyền thông
Thử nghiệm với đối tượng mục tiêu tại hai giai đoạn: ý tưởng và phát 
triển sản phẩm. Hoặc là công ty quảng cáo, người phát triển chiến dịch 
hoặc một công ty độc lập đều có thể tiến hành thử nghiệm. Vào giai 
đoạn đầu, các ý tưởng được thử nghiệm xem có đồng điệu với mục tiêu 
không. Khẩu hiệu, logo và hình ảnh ban đầu được chia sẻ để hỗ trợ thử 
nghiệm và lấy ý kiến để hiệu chỉnh. Sau đó, sản phẩm dự thảo sẽ được 
xây dựng (ví dụ, mảng câu chuyện cho truyền hình thương mại hoặc 
kịch bản và mô tả nhân vật cho kịch truyền hình) được thử nghiệm 
theo một số tiêu chí sau:

•	 Khả năng hiểu. Đối tượng mục tiêu có hiểu những gì họ thấy và 
nghe không? Cái gì họ không hiểu? Cần thay đổi gì trong tài liệu 
để làm cho nó dễ hiểu hơn?

•	 Tính hấp dẫn. Tài liệu có hấp dẫn về mặt hình ảnh hoặc âm thanh 
không? Cái gì làm cho nó hấp dẫn hơn?

•	 Khả năng chấp nhận. Đối tượng truyền thông thích điểm gì và 
không thích điểm gì ở tài liệu này và tại sao? 

•	 Định dạng. Tài liệu có làm cho đối tượng mục tiêu quan tâm 
không? Nếu không thì tại sao và cần thay đổi gì để làm cho họ 
quan tâm tới tài liệu?

•	 Sự thuyết phục. Tài liệu có tính thuyết phục như thế nào và tại 
sao?

Ý tưởng cuối cùng, áp phích chiến dịch tại Tanzania
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Ví dụ, nhóm WSP ở Đông Java đã thử một số phiên bản Lik Telek với cả 
những người đi tiêu bừa bãi và những người sử dụng nhà tiêu chưa hợp 
vệ sinh. Mục tiêu là để xác định cách thực hiện ý tưởng có triển vọng 
nhất và xác định phương pháp cụ thể để cải tiến sản phẩm dự kiến. Một 
số phát hiện khác khi thử nghiệm cho thấy những người tham gia hiểu 
thông điệp theo nghĩa đen. Kết quả là công ty đã phải thay đổi toàn bộ 
phần từ vựng để làm cho thông điệp dễ hiểu hơn.

Khi đã có kết quả thử nghiệm, chúng tôi đề nghị những điều sau:

Rà soát kết quả thử nghiệm và quyết định cần giải quyết cái gì. 
ghi nhớ rằng thử nghiệm không phải là quá trình bỏ phiếu dân chủ. 
Rất thường xảy ra việc tài liệu bị cho là “thử nghiệm cẩu thả” và bị loại 
bỏ hoặc sửa chữa lớn mà trước hết không xác định vấn đề. Giả sử một 
chiến dịch bao gồm một vở kịch truyền hình để hỗ trợ các chuẩn mực 
xã hội mới được kích hoạt thông qua CLTS. Một trong những nhân vật 
chính của vở kịch truyền hình là một “mẫu quá tích cực” người sẽ là 
hình mẫu cho hành vi và chuẩn mực mới. Một trong những phát hiện 
khi thử nghiệm là nhân vật này được xem là không thực tế. Công ty 
quảng cáo có thể đề xuất bỏ nhân vật này đi tuy nhiên người quản lý 
chương trình có thể tranh luận rằng toàn bộ tâm điểm của vở kịch này 
là phác họa chuẩn mực mới vì thế nên cần phải giữ lại nhân vật chính. 

Họp với công ty quảng cáo để thảo luận cách tiếp cận những thay 
đổi này và tiếp tục tham gia vào xác định các giải pháp. Công ty 
quảng cáo có thể bảo vệ ý kiến của họ và không muốn chỉnh sửa vì thế 
nên cần phải tiếp tục trao đổi. Trong trường hợp vở kịch truyền hình 
nói tới ở trên, người quản lý chương trình và công ty quảng cáo có thể 
thảo luận cách làm thế nào để nhân vật chính dễ được chấp nhận hơn 
trong khi vẫn giữ chức năng là một vai mẫu tích cực. Rà soát những 
chỉnh sửa của công ty quảng cáo dựa trên bản tóm tắt. 

Xem xét thực hiện một vòng thử nghiệm mới nếu có thay đổi lớn. 
Tuy nhiên, có thể giảm các câu hỏi nghiên cứu (ví dụ câu hỏi về tính 
hấp dẫn của tài liệu đã được trả lời đây đủ ở vòng thử nghiệm trước).

4.4 Sản xuất và phổ biến tài liệu
Sản xuất là giai đoạn cuối cùng trước khi ra mắt sản phẩm. Ví dụ, đối 
với truyền hình thương mại việc này bao gồm biên kịch, phân vai, quay 
phim, chỉnh sửa, biên tập, và ghi vào băng hình. Vào lúc này người quản 
lý chương trình có thể chọn tiếp tục tham gia để kiểm soát chất lượng. 
Đối với sản xuất băng hình, việc này có thể làm bằng cách rà soát, và 
chốt lại kịch bản và phân vai, có mặt khi quay và xem bản thảo. Đối với 
tài liệu in ấn, kiểm soát chất lượng có thể bao gồm đọc kiểm tra và sau 
đó là xem lại tài liệu nhìn (như màu thương hiệu hoặc màu logo).

Ý tưởng cuối cùng, logo chiến dịch ở Indonesia
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Sau khi tài liệu truyền thông đã được sản xuất xong, sẵn sàng để phổ biến 
qua nhiều kênh truyền thông khác nhau bao gồm truyền thông đại chúng và 
truyền thông trực tiếp (IPC). Người quản lý chương trình nên giới thiệu với các 
đối tác thực hiện và các bên có liên quan về toàn bộ tài liệu cho chiến dịch để 
họ hiểu về mục đích và cách sử dụng tài liệu. Ở Indonesia, WSP đã tập huấn cho 
29 huyện ở Đông Java về cách sử dụng Lik Telek và các tài liệu chiến dịch khác 
cho chương trình vệ sinh nông thôn. Tương tự, ở Ấn Độ, WSP đã định hướng các 
bên liên quan từ Himachal Pradesh về mục đích của tài liệu BCC để hỗ trợ TSC. 

Nên giám sát phần phổ biến tài liệu để theo dõi mức độ tiếp cận và tác động 
của tài liệu chiến dịch truyền thông. Xem phần, Giám sát để biết thêm thông 
tin.

Dưới đây là một số ví dụ về nguồn tài liệu hiện có. Tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật.

Tóm tắt ý tưởng của công ty quảng cáo (WSP)

Thử nghiệm tài liệu truyền thông (WSP) 

Tài liệu chiến dịch truyền thông mẫu (WSP)

Tài liệu chiến dịch truyền thông mẫu (WSP)

Tài liệu chiến dịch truyền thông mẫu (WSP)

Xem trực tuyến
Phát triển chiến dịch truyền thông
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/campaign
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V. Thực hiện

Những điểm chính Thuật ngữ chính
Định nghĩa thuật ngữ được trình bày trong 
phụ lục, trang 51

5.1 Vai trò của nhiều ngành
 9 Khu vực phi lợi nhuận, khu vực nhà nước và tư nhân, mỗi khu vực 

đều có vai trò trong thiết lập và duy trì chương trình tiếp thị vệ 
sinh.

5.2 Gợi ý nhân sự  
 9 Điều quan trọng là cần bố trí nhân sự cho chương trình vệ sinh 

đúng ngay từ đầu. Những vị trí chính là quản lý chương trình, 
chuyên gia tiếp thị, nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá; và 
điều phối viên huyện và khu vực.

chuyên gia xây dựng năng lực
điều phối viên huyện và vùng
chuyên gia tiếp thị
chuyên gia giám sát và đánh giá
quản lý chương trình

5.3 Xây dựng năng lực
 9 Là một phương pháp tiếp cận bổ sung cho CLTS, tiếp thị vệ sinh cần 

có nguồn lực và công cụ để nhân rộng.

 9 Những nhiệm vụ chính trong xây dựng năng lực bao gồm lập tiêu 
chuẩn đào tạo, hình thành chiến lược đào tạo, tuyển chọn đối tác 
đào tạo có kỹ năng và phát triển tài liệu đào tạo.

chu trình học qua trải nghiệm
thực hiện đào tạo
thiết kế đào tạo
quản lý đào tạo
chiến lược đào tạo

5.4 Giám sát
 9 Người quản lý chương trình cần dùng các chiến lược giám sát thực 

hiện khác nhau để theo dõi tiến độ so với kế hoạch hoạt động hoặc 
sản phẩm đầu ra so với kết quả đầu ra dự kiến và điều chỉnh chiến 
lược thực hiện nếu cần thiết.

kênh truyền thông
khảo sát chi phí tuyên truyền
lấy mẫu đảm bảo chất lượng theo lô (LQAS)
giám sát phương tiện truyền thông
gợi nhớ thông điệp
giám sát thực hiện
kiểm tra đột xuất

5.5 Lập ngân sách
 9 Ngân sách cho sáng kiến tiếp thị vệ sinh phải bao gồm chi phí 

nghiên cứu, quảng cáo và các hoạt động DCC cũng như các chi phí 
liên quan khác như quỹ tài chính vi mô hoặc trợ cấp thông qua các 
tổ chức đối tác

5.6 Đấu thầu
 9 Thực hiện chương trình tiếp thị vệ sinh có quy mô cần hợp đồng 

lớn cho nghiên cứu, quảng cáo, đặt phương tiện truyền thông và 
nâng cao năng lực.

5.7 Trình tự hoạt động
 9 Một chương trình tiếp thị vệ sinh tổng hợp sẽ mất khoảng một năm 

từ khi lập kế hoạch, thuê mua đến khi thực hiện hoạt động.

 9 WSP rất khuyến khích sự kết hợp tối đa giữa CLTS và các hoạt động 
tiếp thị vệ sinh với diễn đàn truyền thông.

 9 Cần xem xét cẩn thận trình tự của các hoạt động đẩy mạnh cầu và 
cung để tránh việc cung không đáng ứng đủ cầu.
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5.1 Vai trò của các ngành khác nhau
Không có một mô hình cụ thể nào để áp dụng khi thực hiện 
sáng kiến tiếp thị vệ sinh; tuy nhiên, hầu hết các sáng kiến 
tiếp thị xã hội được thực hiện bởi khu vực phi lợi nhuận 
hoặc cơ quan nhà nước. Hợp tác của phía tư nhân đóng vai 
trò quan trọng với nhiều mức độ nhưng sự tham gia của 
họ được thúc đẩy nhiều hơn qua duy trì kinh doanh hơn là 
cung cấp hàng hóa xã hội. Dưới đây là một số hướng dẫn 
cần xem xét.

Khối phi lợi nhuận hoặc khu vực công. Vai trò của khu vực phi 
lợi nhuận như cộng đồng phát triển quốc tế, khu vực công 
như cơ quan nhà nước là thiết kế, điều phối, giám sát sáng 
kiến tiếp thị vệ sinh và gắn kết khu vực tư nhân vào những 
chỗ mà họ có lợi thế so sánh. Khi thực hiện, WSP đã chủ trì 
phát triển chiến dịch truyền thông và chiến lược củng cố 
cung và chính quyền địa phương thực hiện một số phần 
nhất định nhưng những lĩnh vực này cũng có thể  do các 
tổ chức khác hoặc một cơ quan nhà nước cấp quốc gia có 
nhân sự phù hợp thực hiện. 

Vì các chương trình vệ sinh phát triển lớn dần về quy mô 
nên WSP dự kiến các đối tác mới trong nhiều bộ khác nhau 
có thể xuất hiện đặc biệt là ở giai đoạn thiết kế chương 
trình. Đối tác cấp tỉnh hoặc trung ương có thể lãnh đạo 
hoặc hỗ trợ quá trình nghiên cứu ban đầu và đơn vị khác 
có thể lãnh đạo hoặc hỗ trợ phát triển chiến lược truyền 
thông thay đổi hành vi (BCC) và chiến dịch có thể được 
chính quyền địa phương phân bổ ngân sách và thực hiện. 
Ví dụ, đối tác truyền thông có thể là đơn vị Thông tin, Giáo 
dục, Truyền thông (IEC) của Bộ Y tế hoặc Cục chăm sóc y 
tế nông thôn thuộc Bộ Phát triển nông thôn. Hoặc các đối 
tác có thể là một nhóm công tác, một ủy ban liên ngành 
hoặc một đội thực hiện nhiệm vụ. Người quản lý chương 
trình phải sớm xác định đối tác nào ở đâu từ giai đoạn thiết 
kế. Trong một nước cụ thể có thể xem xét xem cách quản 
lý các sáng kiến tiếp thị xã hội quy mô lớn khác như trong 
lĩnh vực HIV/AIDS, sốt rét, kết hoạch hóa gia đình như thế 
nào.

Khu vực công có thể đóng vai trò chỉ đạo trong việc đặt ra 
tiêu chuẩn và giám sát tiêu chuẩn (ví dụ, xử lý chất thải từ 
bể phốt) và tạo môi trường cho lĩnh vực kinh doanh vệ sinh 
(ví dụ giảm thuế vật liệu). Dần dần, khu vực kinh tế công sẽ 
chịu trách nhiệm thêm một số phần như thiết kế chương 
trình tiếp thị vệ sinh.

Khu vực tư nhân. Khu vực tư nhân đóng một loạt vai trò 
quan trọng trong phát triển và thực hiện sáng kiến tiếp thị 
vệ sinh. Có hai loại tác nhân hoạt động trong khu vực tư 
nhân:

•	 Những người tham gia (thường theo hợp đồng) vào 
phát triển và thực hiện các hoạt động hỗ trợ như 
thực hiện nghiên cứu, thiết kế tài liệu truyền thông 
và thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực; và 

•	 Những người cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm trực 
tiếp đóng góp vào cải thiện vệ sinh nông thôn (như 
các tổ chức tài chính hoặc người xây nhà tiêu). Dần 
dần, các hiệp hội, hợp tác xã hoặc các loại mạng lưới 
khác có thể xuất hiện khi lĩnh vực kinh doanh phát 
triển.

Ngoài ra, có thể xuất hiện các chuỗi giá trị lai có sự tham gia 
của khối kinh doanh xã hội.

5.2 Gợi ý bố trí nhân sự
Một số vị trí nhân sự quan trọng để hỗ trợ chương trình 
tiếp thị vệ sinh trên diện rộng: 

•	 Quản lý chương trình. Người quản lý chương trình 
bao quát hàng ngày, quản lý tất cả các hợp phần 
trong khuôn khổ công việc mô tả tại chương 1.2. 
Quản lý chương trình là người có chuyên môn của 
ngành, hiểu rõ các vấn đề của nước đó, môi trường 
chính trị, các tác nhân công- tư có liên quan và kết 
cấu ngân sách phân bổ cho vệ sinh nông thôn. 
Người này có thể làm việc chặt chẽ với đối tác chính 
phủ giúp phát triển tầm nhìn chiến lược và các kế 
hoạch hành động cụ thể để thực hiện chương trình 
vệ sinh nông thôn trên diện rộng. 

•	 Chuyên gia tiếp thị. Kinh nghiệm của WSP cho thấy 
rằng ít người có chuyên môn ngành có kinh nghiệm 
về tiếp thị hoặc truyền thông thay đổi hành vi vì thế 
điểm quan trọng là cần phải có một chuyên gia trong 
nhóm có thể quản lý công ty nghiên cứu và công ty 

Xem trực tuyến
Thực hiện

www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/implementation
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quảng cáo, hiểu kết quả nghiên cứu ban đầu, phát 
triển chiến lược và kế hoạch tiếp thị và chuyển giao 
chiến lược cho các đơn vị hỗ trợ  như công ty xây 
dựng năng lực. Người này phải được tuyển từ khu 
vực kinh tế tư nhân hoặc từ tổ chức tiếp thị xã hội 
phi lợi nhuận. Một người có kinh nghiệm truyền 
thông rộng như quan hệ công chúng có thể không 
có đầy đủ các kỹ năng yêu cầu.

•	 Chuyên gia xây dựng năng lực. Tương tự như chuyên 
gia tiếp thị, người này có thể thiếu kinh nghiệm về 
vệ sinh nhưng có chuyên môn trong thiết kế hướng 
dẫn và phát triển chương trình đào tạo. Người này 
có thể làm việc với tư vấn ngắn hạn là chuyên gia 
về nội dung trong lĩnh vực quản lý kinh doanh nhỏ 
hoặc xây dựng nhà tiêu. Người này có thể chịu 
trách nhiệm phát triển và thực hiện chiến lược xây 
dựng năng lực và quản lý công ty hợp đồng, NGO, 
viện huyên môn hoặc trường đại học.

•	 Chuyên gia giám sát và đánh giá (M&E). Người này 
làm việc với các chuyên gia khác trong nhóm để 
xác định các thông tin quan trọng cần giám sát 
để đo xem chương trình có đạt được kết quả đề ra 
ở mức độ sản phẩm đầu ra, kết quả trung hạn và 
kết quả đầu ra. Chuyên gia giám sát và đánh giá sẽ 
phân tích hệ thống hiện tại do nhà nước sử dụng 
để giám sát thực hiện ngành và phát triển và thực 
hiện kế hoạch đánh giá nguồn hiện có nếu cần. 
Chuyên gia M&E sẽ xác định nguồn thông tin, tần 
suất thu thập dữ liệu và cách sử dụng thông tin để 
đưa ra quyết định. Chuyên gia M&E cũng sẽ cung 
cấp nội dung cần thiết để xây dựng năng lực cho 
các đối tác về M&E. 

•	 Điều phối viên huyện hoặc vùng. Không giống như 
chuyên gia, những người này sẽ làm việc tại các 
huyện hoặc vùng khác nhau nơi diễn ra hoạt động. 
Những thành viên này đóng vai trò ảnh hưởng 
trong điều phối xây dựng năng lực và các hoạt 
động khác trong khu vực địa lý cụ thể. Họ làm việc 
chặc chẽ với các công ty hợp đồng để điều phối 
các hoạt động với chính quyền địa phương và nhà 
cung ứng dịch vụ.

Thành phần nhóm chính xác sẽ khác nhau tùy thuộc vào 
nhiệm vụ hiện có và sẽ bao gồm một hoặc nhiều cán bộ 

(quản lý chương trình, chuyên gia tiếp thị, và v.v…) cũng 
như các đối tác có liên quan từ cơ quan nhà nước hoặc tổ 
chức đối tác khác. 

5.3 Xây dựng năng lực
Phát triển chương trình đào tạo (và công cụ) cho các 
phương pháp tiếp cận nhân rộng vệ sinh nông thôn khác 
như Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS)44  đã 
đạt được kết quả nổi bật tuy nhiên, cần có nhiều nỗ lực 
hơn để xây dựng bộ công cụ và nguồn lực cho tiếp thị vệ 
sinh nay là một phương pháp bổ sung cho CLTS để nhân 
rộng. Như đã lưu ý trong các chương trước, tiếp thị vệ 
sinh là một cộng đồng thực hành mới đã có nhiều bài học 
kinh nghiệmvà còn nhiều hơn nữa. Chương này trình bày 
những gợi ý dựa trên kinh nghiệm của WSP cho đến nay.

Chuẩn hóa phương pháp đào tạo
Một chương trình đào tạo cho nhân rộng tiếp thị vệ 
sinh cần phải đưa ra được các phương pháp nhất quán 
và mang tính thực tiễn cao nhất. Khi thấy có nhiều biến 
đổi khác nhau theo từng bối cảnh, thì việc chuẩn hóa các 
phương pháp tiếp cận hoặc phương pháp nghiên cứu 
sẽ là nền tảng để xây dựng một chương trình vững chắc. 
Nhìn chung, tiêu chuẩn đào tạo phục vụ:

•	 Xác định những mong đợi theo kinh nghiệm tốt 
nhất vềđào tạo để đạt chất lượng cao hơn;

•	 Xác định tiêu chí đánh giá công ty cung cấp dịch 
vụ đào tạo; và

•	 Tạo điều kiện cho chính phủ , các tổ chức quốc tế,  
đối tác thực hiện và viện đào tạo hỗ trợ đào tạo 
hiệu quả để nhân rộng vệ sinh.

Một số gợi ý ghi nhớ khi làm việc với chính quyền để xây 
dựng chiến lược xây dựng năng lực bao gồm:

•	 Phát triển chiến lược đào tạo ngay từ đầu chương 
trình. Chiến lược này nên bao gồm đánh giá nhu 
cầu, phân tích hiện trạng và kế hoạch. Đây là một 
tài liệu tổng hợp và các câu trả lời như thế nào, cái 
gì, ở đâu, khi nào và tại sao chương trình đào tạo 
được thiết kế và thực hiện.

•	 Theo đuổi phương pháp đào tạo đã xây dựng phù 
hợpvới đối tượng. Phương pháp đào tạo được sử 
dụng rộng rãi nhất để nhân rộng vệ sinh là chu 

44  Viện nghiên cứu phát triển (IDS) đã cố gắng tài liệu hóa CLTS. Tài liệu hướng dẫn áp dụng đang được áp dụng rộng rãi để nhân rộng CLTS. Xem www.community 
ledtotalsanitation.org.
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Kích hoạt CLTS ở Indonesia

Tập huấn thợ xây ở Tanzania

trình học qua trải nghiệm, một phương pháp xây dựng dựa trên 
kiến thức và kinh nghiệm của người tham gia để tăng cường lưu 
giữ thông tin. 

•	 Xác định các đối tác đào tạo có chất lượng để giúp phát triển tài 
liệu đào tạo, chuyển giao và quản lý đào tạo. Sử dụng các tiêu chí 
được thiết lập từ trước để xác định các đối tác đào tạo có thể hỗ 
trợ quá trình này. 

•	 Phát triển tài liệu đào tạo chất lượng cao. Tài liệu phải dễ dịch 
sang tiếng địa phương và phù hợp với văn hóa. Tài liệu phải có 
hướng dẫn cho người hỗ trợ, cho học viên và các công cụ hỗ trợ 
đào tạo khác (như tờ lật hoặc bài trình bày  powerpoint) cho mỗi 
nội dung.

•	 Phát triển chương trình giám sát và đánh giá. Chương trình này 
phải bao gồm các chỉ số giám sát các kết quả đào tạo đầu ra, kế 
hoạch thu thập những chỉ số đó, và hình dung cần phải làm gì 
với những dữ liệu thu thập được.

•	 Xác định người quản lý đào tạo. Bố trí người quản lý đào tạo để 
quản lý chung về các vấn đề hành chính và hậu cần cần thiết để 
đào tạo được thành công.

Xây dựng chiến lược đào tạo
Chiến lược đào tạo là một hướng dẫn tổng hợp vạch ra các bước và 
nguồn cần thiết để thực hiện một chương trình đào tạo. Các câu hỏi mà 
chiến lược cần phải trả lời gồm: 

•	 Nhu cầu đào tạo là gì về phương diện tiếp thị vệ sinh? 

•	 Mục đích và mục tiêu chương trình là gì? 

•	 Ai cần được đào tạo và họ sẽ được đào tạo để làm gì? 

•	 Ai chịu trách nhiệm về phần nào của chương trình? 

•	 Nhà nước có cấp nguồn không? 

•	 Khu vực kinh tế tư nhân có tham gia không? 

•	 Các đối tác đào tạo nào hiện có để thiết kế đào tạo, thực hiện và 
quản lý đào tạo? 

•	 Có chuyên gia đào tạo có năng lực không?

•	 Các đối tác đào tạo nào hiện có để thiết kế đào tạo, thực hiện và 
quản lý đào tạo? 

•	 Có chuyên gia đào tạo có năng lực không? 

•	 Hiện có những phương tiện gì để tiến hành đào tạo? 

•	 Ai là người tham gia ? 

•	 Những cuộc đào tạo này được thực hiện theo trình tự như thế 
nào và khi nào? Tập huấn thợ xây ở Indonisia
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Phát triển tài liệu đào tạo
Phát triển tài liệu đào tạo yêu cầu cả chuyên gia thiết kế 
đào tạo và chuyên gia chuyên môn (như trong tiếp thị 
hoặc xây nhà tiêu). Chuyên gia thiết kế đào tạo chịu trách 
nhiệm về thiết kế đề cương và chi tiết từng phần trong 
sổ tay hướng dẫn người hỗ trợ. Chuyên gia chuyên môn 
chịu trách nhiệm phần kỹ thuật trong tài liệu hướng dẫn 
người tham gia. Vì mục đích tài liệu này là cho các nhóm 
đối tượng mục tiêu khác nhau (ví dụ như cho người thực 
hiện tại địa phương và khu vực) nên cách tốt nhất là sử 
dụng ngôn ngữ đơn giản.

Sau khi tài liệu đào tạo đã được soạn thảo, chúng tôi mạnh 
mẽ khuyến cáo thử nghiệm tài liệu trước khi thực hiện. 

Hiểu người tham gia đào tạo
Hiểu người tham gia bao gồm biết vai trò và mục đích của 
họ. Những câu hỏi cần được trả lời gồm:

•	 Bạn đang xây dựng năng lực cho ai? cho nhà nước? 
NGO? Khu vực tư nhân? 

•	 Bạn đào tạo người ta làm gì? Xây nhà tiêu? Tiếp thị 
nhà tiêu? Khởi sự kinh doanh? Giám sát chương 
trình? 

•	 Bạn có cần đào tạo cho nghững người liên quan để 
đảm bảo cung ứng hàng hóa vệ sinh hay tạo ra nhu 
cầu thông qua sử dụng tài liệu BCC không? 

Có hai nhóm đối tượng tham gia đào tạo: 

•	 Người thực hiện sẽ thực hiện trực tiếp các hợp phần 
của chương trình tiếp thị vệ sinh. Các kỹ năng kỹ 
thuật thực hiện các hợp phần của tiếp thị vệ sinh 
đòi hỏi sự chú ý tới cả hai phía cung và cầu của thị 
trường. Thợ xây/nhà sản xuất sản phẩm phải được 
đào tạo về xây các sản phẩm nhà tiêu (bệ xí, phần 
bên dưới v.v…). Trong một số trường hợp họ cần 
phải biết cách tiếp thị sản phẩm và/hoặc cách giám 
sát tiến độ. Người bán lẻ (còn gọi là người kinh 
doanh hay người bán hàng) phải biết sản phẩm 
nào hiện có, có thể mua ở đâu và cách tiếp thị tốt 
nhất sản phẩm đó như thế nào. Họ có thể được lợi 
từ các cuộc đào tạo về kỹ năng quản lý và giám sát. 
Họ cũng có thể cần sự hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
những người bán hàng,45 để thúc đẩy kinh doanh. 
Người quản lý chương trình (như chính quyền 
huyện) cần biết cách giám sát tiến độ và trong một 

Tuyển dụng đối tác đào tạo có kỹ năng
Khi chiến lược đào tạo đã được xây dựng xong hoặc đang 
trong quá trình xây dựng, bạn cần phải lựa chọn các đối 
tác có đủ năng lực và kỹ năng để đáp ứng ba vai trò sau: 

•	 Thực hiện đào tạo là vai trò thông thường nhất 
gắn liền với các cuộc đào tạo. Nó đòi hỏi kỹ năng 
cụ thể như hỗ trợ thảo luận tốt, khả năng đưa ra ý 
kiến xây dựng và  quản lý nhóm. Nhiều tổ chức và/
hoặc cá nhân thực hiện công việc này. Một số có 
thể thực hiện đào tạo một số lĩnh vực kỹ thuật (xây 
nhà tiêu, quản lý kinh doanh v.v…), một số khác 
chuyên về một lĩnh vực cụ thể. Chương trình ở Tan-
zania đã thuê hai tổ chức, mỗi tổ chức thực hiện 
toàn bộ các phương diện kỹ thuật ở các vùng riêng 
biệt. Chương trình của WSP ở Indonesia, có một 
tổ chức thực hiện chương trình đào tạo thợ xây và 
một NGO thực hiện đào tạo người bán hàng/nhà 
kinh doanh. 

•	 Thiết kế đào tạo là một kỹ năng chuyên môn đòi 
hỏi thu thập thông tin, ra quyết định, thiết kế và hỗ 
trợ. Nhìn chung, các chuyên gia về một vấn đề cụ 
thể (ví dụ như chuyên gia kỹ thuật vệ sinh) không 
làm được một nhà thiết kế đào tạo tốt vì họ có xu 
hướng bắt đầu với nội dung đào tạo thay vì thiết kế 
đào tạo. Vai trò này cần kiến thức về quy trình thiết 
kế đào tạo và nhận thức rằng tài liệu đào tạo phải 
bao gồm sổ tay hướng dẫn người hỗ trợ, hướng dẫn 
người tham gia và các công cụ đào tạo như trình 
chiếu hoặc tờ lật. Chương trình của WSP ở Ấn Độ và 
Tanzania đã tuyển chọn các côngty/cá nhân có kỹ 
năng thiết kế đào tạo cụ thể trong khi chương trình 
ở Indonesia có chuyên gia đào tạo nhân viên chịu 
trách nhiệm cả phần thiết kế đào tạo.

•	 Quản lý đào tạo bao gồm tất cả yêu cầu về tiến 
hành đào tạo như địa điểm, ngân sách và tài liệu. 
Thông thường, tổ chức thực hiện đào tạo thực hiện 
cả chức năng quản lý. Trong chương trình nhân 
rộng với các lớp đào tạo được thực hiện song song 
cần thuê một tổ chức có thể đảm bảo chắc chắn đỡ 
được gánh nặng quản lý cho người quản lý chương 
trình.

Mặc dù một người hoặc một tổ chức có thể thực hiện 
được cả ba vai trò, những vai trò này có liên quan đến 
nhau nhưng mỗi tổ chức lại có những kỹ năng đặc biệt 
riêng.
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dự kiến (như chấm dứt đi tiêu bừa bãi và xử lý phân trẻ em 
đúng cách) vì thế họ có thể điều chỉnh được chiến lược và 
kế hoạch thực hiện. Các kết quả đầu ra trung hạn để giám 
sát là sự thay đổi các yếu tố quyết định hành vi như tiếp 
cận nhà cung ứng vệ sinh. Những yếu tố này đã được xác 
định trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu.

Người quản lý chương trình có thể tiến hành giám sát thực 
hiện qua một số chiến lược thu thập dữ liệu, nguồn thông 
tin tin cậy và có chi phí khác nhau. Những hoạt động này 
tương tự như các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ 
cấp mô tả trong chương nghiên cứu ban đầu (Chương 2) 
và bao gồm:

•	 Các báo cáo hoạt động. Cơ quan thực hiện, nhân 
viên hoặc đối tác báo cáo lại các hoạt động chính 
liên quan đến chương trình. Vì là báo cáo tự thực 
hiện nên cần thỉnh thoảng kiểm tra tính chính xác 
của báo cáo. Dễ hơn cả là định kỳ thu thập dữ liệu 
từ các công ty hợp đồng và báo cáo về các cam kết/
kết quả thực hiện. Các đối tác không hợp đồng có 
thể không có nguồn cần thiết hoặc động lực làm 
điều này.

•	 Khảo sát quốc gia (ví dụ như, Điều tra đánh giá các 
mục tiêu trẻ em và phụ nữ [MICS] và Điều tra nhân 
khẩu học và sức khỏe [DHS]).

•	 Cơ sở dữ liệu quốc gia/Quản lý hệ thống thông tin 
(MIS). WSP ở Ấn Độ đã lấy dữ liệu từ Chiến dịch vệ 
sinh tổng thể (TSC) để theo dõi tiến độ thực hiện 
tại các cộng đồng chấm dứt đi tiêu bừa bãi và các 
chỉ số khác. 

•	 Khảo sát đột xuất. Khảo sát tiến trình và khảo sát 
mô trả trong nghiên cứu ban đầu có thể được sử 
dụng để giám sát các chỉ số trên cơ sở dân số. 

•	 Dữ liệu khu vực tư nhân. Những dữ liệu như hàng 
bán từ những người cung cấp vệ sinh có thể giúp 
nhóm giám sát nhu cầu cũng như sức cung. Tuy 
nhiên, khó thu được những dữ liệu này; những nhà 
cung ứng nhỏ có thể không ghi lại dữ liệu hoặc dữ 
liệu không chính xác; những nhà cung ứng lớn hơn 
có thể không chia sẻ dữ liệu vì lý do cạnh tranh. 

Bảng 3 trình bày các chỉ số minh họa liên quan và nguồn 
dữ liệu có thể. 

số trường hợp, cách sử dụng ngân sách vệ sinh để 
thực hiện các chiến dịch BCC đã được phát triển tập 
trung. 

•	 Người đào tạo sẽ đào tạo cho người thực hiện. 
Người đào tạo cần cả hai kỹ năng kỹ thuật liên 
quan đến các cuộc đào tạo nói trên (sản xuất, bán 
hàng, tiếp thị, quản lý kinh doanh, chạy chiến dịch 
truyền thông, và v.v…) và kỹ năng giảng  bài để có 
các cuộc đào tạo chất lượng cao. Những người này 
phải được tuyển dụng bằng các tiêu chí đã được 
lập ra trước đó bao gồm cả kinh nghiệm thực tế về 
một số chủ đề mà họ đào tạo. Ví dụ người đào tạo 
về kỹ thuật sản xuất các sản phẩm nhà tiêu phải 
có kinh nghiệm thực tế về sản xuất những loại sản 
phẩm này. 

Mô hình đào tạo
WSP đã thử nghiệm vài mô hình đào tạo trong những 
bối cảnh khác nhau. Ở Indonesia, thợ xây và người bán lẻ 
(hoặc người bán hàng và người kinh doanh) là các nhóm 
mục tiêu khác nhau và tham gia các cuộc đào tạo riêng. Ở 
Tanzania, thợ xây cũng là người bán lẻ vì thế nên một lớp 
đào tạo dành cho hai nội dung . 

Mặc dù tiếp thị vệ sinh và CLTS kết hợp tự nhiên, nhưng 
cần tách biệt những người triển khai  CLTS và những người 
hoạt động ở phía cung tiếp thị vệ sinh (thợ xây, người bán 
lẻ v.v…). Thợ xây và người triển khai CLTS có thể tham gia 
cùng một lớp đào tạo ở phần giới thiệu. Sau đó họ tách 
nội dung đào tạo kỹ thuật cụ thể ra rồi cùng nhau quay lại 
thực hiện các bài tập thực tế và tóm tắt. Trong khi đi thực 
địa, người triển khai CLTS thúc đẩy nhu cầu vệ sinh và thợ 
xây trình bày các mô hình kỹ thuật và lập trình tự cho các 
cuộc tham quan thực địa tiếp theo.

Dự kiến các mô hình và các phương pháp xây dựng năng 
lực sẽ có trong vài năm tới khi các chương trình tiếp thị vệ 
sinh phát triển lớn hơn và các kết quả được chia sẻ trong 
cộng đồng thực hiện.

5.4 Giám sát
Giám sát thực hiện cho phép người quản lý chương trình 
theo dõi tiến độ so sánh với kế hoạch hoạt động hoặc sản 
phẩm đầu ra (như xây dựng năng lực) và kết quả đầu ra 

45  Tập thể người bán kết hợp với nhiều người bán lẻ và đạt được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô— ví dụ, một tập thể tiếp thị có thể thu hút được nguồn lực để phát triển 
công cụ tiếp thị với chi phí ít hơn.
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BẢNG 3: CÁC CHỈ SỐ  VÀ NGUỒN DỮ LIỆU

Chỉ số Bình luận Nguồn dữ liệu có thể

Số người tiếp cận hiệu quả công trình vệ 

sinh đến năm 2015 theo như định nghĩa 

trong Chương trình đồng giám sát (JMP) 

về Cấp nước và Vệ sinh (WSS) và các tiêu 

chuẩn quốc gia46.

 Chỉ số này sử dụng câu hỏi 6 trong JMP, “Loại công trình vệ sinh do 

hộ gia đình sử dụng,” là một chỉ số về sự tiếp cận công trình vệ sinh 

hợp tiêu chuẩn của hộ gia đình. Tiêu chí về công trình hợp vệ sinh 

của JMP là nhà tiêu thấm dội, nhà tiêu có ống thông hơi, nhà tiêu 

đào có bệ ngồi, hoặc nhà tiêu compost.

Điều tra

Phần trăm các hộ gia đình có con dưới 3 

tuổi xử lý phân trẻ em an toàn theo định 

nghĩa của JMP

Chỉ số trực tiếp sử dụng câu hỏi 9 của JMP: Xử lý phân trẻ em. Chỉ số 

này nhằm xác định gia đình đã làm gì với phân của đứa trẻ bé nhất 

trong nhà khi bé đã qua tuổi ngồi bô.

Điều tra

Sử dụng tài liệu do chính quyền địa 

phương hoặc đối tác xây dựng

Tác động của chiến dịch truyền thông có thể bị hạn chế nếu ngân 

sách hoặc mức độ phổ biến tài liệu truyền thông tại địa phương 

thấp.

Ngân sách/chi tiêu 

thực tế, báo cáo đối tác, 

khảo sát

Can thiệp được biết đến rộng rãi Nếu nhóm mục tiêu không được tiếp xúc đầy đủ với các hoạt động 

can thiệp sẽ có thể không đạt được kết quả đầu ra (như các thay đổi về 

các yếu tố xác định hành vi. Vì thế quan trọng là cần phải giám sát mức 

độ phổ biến các can thiệp, đặc biệt khi việc thực hiện được tiến hành 

bởi chính quyền địa phương hoặc các đối tác không có hợp đồng 

khác. 

 

Chất lượng cung ứng/dịch vụ Gồm chất lượng nhà tiêu được xây dựng, chất lượng dịch vụ tại 

điểm bán, v.v…

Khảo sát kín đáo khách 

hàng, quan sát, khảo 

sát khách hàng, báo 

cáo giám sát thực địa

Khả năng bao phủ cung Tiêu chuẩn tối thiểu nhất định về mức độ bao phủ có thể được thiết lập 

như là một mục tiêu (ví dụ, ít nhất 9% số xã có một nhà cung ứng được 

công nhận) và khảo sát định kỳ để giám sát mức độ bao phủ.

Lấy mẫu kiểm soát chất 

lượng theo lô (LQAS)

Thay đổi hành vi Sử dụng, bảo dưỡng (gồm cả cọ rửa) nhà tiêu hiệu quả và xử lý 

phân trẻ em cần được giám sát ngoài việc xây dựng nhà tiêu.

khảo sát, quan sát có 

cấu trúc

Chỉ mục tập trung Đo sự bình đẳng dựa trên tiếp cận sử dụng sản phẩm về kinh tế xã 

hội (ví dụ công trình hợp vệ sinh) hoặc thực hiện một hành vi (ví dụ 

như đi tiêu bừa bãi).47

Điều tra

Thay đổi các yếu tố xác định hành vi Giám sát các yếu tố xác định hành vi được xác định gắn liền với 

hành vi qua nghiên cứu hành vi (chuẩn mực xã hội, tiếp cận sản 

phẩm mong muốn, v.v…).

Điều tra

46  Mục tiêu định lượng và định tính và thời gian của các chỉ số thực hiện sẽ được xác định trong quá trình chuẩn bị và sẽ liên quan đến các nhóm ở mỗi nước. Ngoài ra, 
những chỉ số cụ thể của mỗi nước có thể cũng được đưa vào giám sát ở mức độ quốc gia.

47  World Bank (n.d.) Kỹ thuật định lượng để Phân tích tính bình đẳng y tế—Technical Note #7: The Concentration Index. Trích dẫn Ngày 2 tháng 11 năm 2007, from www1.
worldbank.org/prem/poverty/health/wbact/ health_eq_tn07.pdf
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và các hành vi được khuyến khích nhờ các hoạt động cụ 
thể của chương trình. 

5.5 Lập ngân sách
Chi phí cho các sáng kiến tiếp thị vệ sinh sẽ khác nhau tùy 
theo từng nước do các yếu tố về các địa điểm thực hiện 
chương trình và khoảng cách giữa chúng, vận chuyển, và 
sự sẵn có các công ty hỗ trợ. Chi phí ở các nước Châu Phi 
thường cao hơn ở các nước Nam hoặc Đông Nam Á. Dưới 
đây là một số chi phí cần xem xét:

Chi phí nghiên cứu. Chi phí phụ thuộc vào cỡ mẫu, khu 
vực địa lý, quần thể đối tượng nghiên cứu, và việc tiếp 
cận người tham gia khó hay dễ. Các yếu tố ảnh hưởng 
đến chi phí nghiên cứu gồm cỡ mẫu, thu thập dữ liệu, 
phương pháp, thời gian, chi phí đi lại , phương pháp kiểm 
soát chất lượng như nhập liệu kép, sử dụng nhập liệu 
hiện trường có máy tính hỗ trợ và chép lại băng thu âm 
khi dùng phương pháp định lượng. Để có được ước tính, 
người quản lý chương trình cần nói chuyện với các đồng 
nghiệp trong nước để hiểu chi phí đơn vị cho công việc 
mới được thực hiện gần đó.

Chi phí cho công ty quảng cáo. Ngân sách truyền thông có 
thể làm ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng chú ý của 
công ty quảng cáo. WSP thấy rằng ở một số nước như Ấn 
Độ và Indonesia, các công ty nhỏ thường có giá hợp lý 
hơn và có động lực làm việc nhiều hơn là các công ty đa 
quốc gia lớn. Khi hợp đồng với một công ty cần chắc chắn 
rằng nhân viên của công ty đó sẽ làm việc theo chương 
trình và yêu cầu công ty thông báo về sự thay đổi nhân 
sự và thay thế bằng nhân sự có khả năng và kinh nghiệm 
chuyên môn tương đương. 

Chi phí cho các sự kiện tiếp xúc trực tiếp người dùng (DCC). 
Các sự kiện DCC có xu hướng tương đối đắt về mặt chi 
phí/tuyên truyền. Tuy nhiên, những sự kiện này có thể là 
những kênh có tác động mạnh mẽ với vùng xa nơi không 
có phương tiện thông tin đại chúng. Các sự kiện DCC 
mang lại giá trị thông qua khả năng thu hút cán bộ địa 
phương và người cung ứng dịch vụ tham gia và tương tác 
với các cộng đồng mục tiêu thông qua truyền thông đa 
phương tiện (âm thanh hình ảnh và tài liệu quảng bá).

Nhóm có thể phổ biến các hợp phần truyền thông của 
sáng kiến tiếp thị vệ sinh bằng một số phương pháp.

•	 Thông qua giám sát phương tiện truyền thông, các 
công ty thứ ba có thể kiểm định xem các sản phẩm 
truyền hình và truyền thanh có được phát sóng 
theo đúng kế hoạch và các bảng quảng cáo có 
được bảo dưỡng và đúng chức năng không. Ví dụ, 
ở nhiều nước bảng quảng cáo bị dỡ đi bán sắt vụ 
hoặc bị hỏng do gió mạnh. 

•	 Nhân viên tiền trạm (như cán bộ y tế và người hoạt 
động vệ sinh) thực hiện IPC phải trình báo cáo thực 
địa về việc sử dụng tài liệu (bao nhiêu, ở đâu v.v…).

•	 Khi có thể, người quản lý chương trình cần tự mình 
kiểm tra đột xuất trong các chuyến đi giám sát thực 
địa hoặc xem xét thuê tư vấn làm việc này. Mục 
đích là để kiểm tra xem tài liệu có được sử dụng 
đúng mục đích đã định kể cả về ngắn hạn và dài 
hạn. 

•	 Khảo sát trên cơ sở dân số có thể dùng để kiểm tra 
mức độ phổ biến qua nhiều kênh thông tin khác 
nhau và đo mức độ nhớ lại thông điệp (thông điệp 
chính được lấy đi). Điều tra tiến trình là điều tra 
định lượng thu thập dữ liệu hàng ngang để tạo 
điều kiện giám sát và đánh giá các chỉ số chính trên 
cơ sở dân số từ khung kết quả cũng như các biến 
mà chương trình hy vọng ảnh hưởng và cải thiện.

Khảo sát tiến trình cho phép người quản lý chương trình 
xác định các yếu tố quyết định hành vi gắn liền với các 
hành vi chính (như đi tiêu bừa bãi hoặc dùng chung nhà 
tiêu) có thể sử dụng để hiệu chỉnh chiến lược tiếp thị. 

Dữ liệu thu được qua mỗi vòng điều tra có thể được trình 
bày theo các bảng đã được tiêu chuẩn hóa để phân đoạn 
tập hợp, giám sát xu hướng về tập hợp chính và các chỉ 
số thực hiện dịch vụ và đánh giá hiệu quả chương trình. 
Ngoài ra, kết quả có thể sử dụng đáp ứng nhu cầu thông 
tin của các bên liên quan về thực hiện can thiệp và đối 
thoại chính sách nếu phù hợp. Hơn nữa, khảo sát có thể 
bao gồm phân tích cho phép người quản lý chương trình 
không chỉ giám sát tầm với của các hoạt động trong các 
nhóm mục tiêu mà còn có thể đánh giá được mối tương 
quan giữa sự thay đổi về các yếu tố quyết định SaniFOAM 
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Chi phí cho công ty xây dựng năng lực. Những công ty này sẽ chiếm một phần 
lớn ngân sách tiếp thị vệ sinh vì họ cung cấp đào tạo chuyên đề - một số tập 
trung và một số không tập trung đòi hỏi đi lại nhiều trong nước. Chi phí đi lại 
và nhân công chiếm hầu hết chi phí hợp đồng. 

Theo kinh nghiệm của WSP ở một số nước, bảng 4 là tổng quát chi phí liên 
quan đến các công ty đã được thuê để thực hiện sáng kiến tiếp thị vệ sinh mở 
rộng . Các con số minh họa cho biết nguồn lực cần để thực hiện chương trình 
trên diện rộng. Hợp tác với chính phủ và một số tổ chức quốc tế khác, tiếp cận 
các quỹ kinh doanh đang phát triển của khu vực tư nhân là những cách tiềm 
năng để phân bố chi phí cho các tác nhân khác nhau. 

Những chi phí khác có thể đưa vào ngân sách như quỹ tài chính vi mô, quỹ hỗ 
trợ kinh doanh nhỏ hoặc được cung cấp qua các tổ chức đối tác. 

5.6 Đấu thầu mua sắm
Mỗi tổ chức của bạn có chính sách đấu thầu riêng. Trước khi tiến hành đấu thầu 
cần phải nghiên cứu sơ bộ về các công ty tiềm năng. Bạn có thể nói chuyện với 
một số các tổ chức để biết về giá cả nhân công và đi lại. 

BẢNG 4: PHẠM VI CHI PHÍ (BẰNG USD, LÀM TRÒN ĐẾN US$100 SÁT ĐÓ)

Hạng mục ngân sách

Tanzania

(Nhóm mục tiêu

750,000)

 Indonesia

(Nhóm mục tiêu

1.4 tr)

Ấn độ

(Nhóm mục tiêu

2.3 tr)

Campuchia

(Nhóm mục tiêu. 

75,000)

Đánh giá phi  chính thức do tư vấn ngắn hạn 

thực hiện

32 ngày 48 ngày 50 ngày 60 ngày

Nghiên cứu người tiêu dùng/hộ gia đình 

(định tính và định lượng)

$283,200 $101,400 $30,400

(một bang)

$15,000

Phát triển chiến lược tiếp thị WSP thực hiện WSP thực hiện $37,000 $22,900

Phát triển chiến lược truyền thông $100,000 $97,000 $115,500 $7,600

Hạng mục quảng bá (vd. Áo phông, áp 

phích)

$15,700 $20,300 N/A; thực hiện bằng 

ngân sách bang/

huyện

$35,500

Thời lượng phát thanh/truyền hình $66,800 $103,700* N/A; thực hiện bằng 

ngân sách bang/

huyện

$1,000

Nâng cao năng lực/tập huấn, kể cả tập huấn 

thợ xây, kỹ năng kinh doanh, tư vấn/giới 

thiệu tiếp thị vệ sinh cho chính quyền địa 

phương

$82,100 $143,800 $77,000 $49,400

Các sự kiện tiếp xúc trực tiếp người dùng $110,200 N/A N/A $86,900

*Con số bao gồm cả chi phí in ấn quảng cáo. Giá trị truyền thông là một phần của chiến dịch tặng thưởng vệ sinh JPIP nhắm tới cán bộ huyện. Chỉ có ít thời gian phát 
song tin truyền thanh và kịch truyền hình vì ý định là để chính quyền địa phương cấp kinh phí phổ biến công cụ truyền thông.

Ghi nhớ
Theo quy tắc chung, cho phép từ 
ba đến năm tháng để thuê công 
ty nghiên cứu, truyền thông hoặc 
nâng cao năng lực.
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ty thực hiện thu thập và nhập số liệu . Ngoài bản báo cáo 
nghiên cứu thì cần có thêm bài trình bày kết quả nghiên 
cứu (xem Hộp 10).

5.7 Trình tự các hoạt động
Chiến lược và kế hoạch tiếp thị của mỗi chương trình sẽ 
xác định các can thiệp cụ thể cần phát triển. Kinh nghiệm 
của WSP trong Dự án Vệ sinh Nông thôn Toàn cầu Mở rộng 
gợi ý rằng cần ít nhất 12 tháng từ khi lập kế hoạch và đấu 
thầu đến khi bắt đầu triển khai hoạt động tiếp thị vệ sinh. 
Khung thời gian có thể ngắn hơn nếu các nghiên cứu hiện 
có và các công ty có khả năng đã sẵn sàng hỗ trợ thiết kế 
và thực hiện hoạt động. Tuy nhiên, để đáp lại mong đợi 
của nhân viên, các bên liên quan và nhà tài trợ, bạn cần 
phải thực tế trong các giả định lập kế hoạch. 

Bảng 5 cho biết thời gian biểu mẫu của các hoạt động tiến 
hành để đạt được những thực hiện ban đầu dựa trên kinh 
nghiệm của WSP. Ở đây không trình bày các hoạt động 
liên quan đến giám sát và tạo điều kiện môi trường để 
duy trì phương pháp tiếp thị vệ sinh bao gồm xác định và 
làm việc với đối tác và các hoạt động phát triển hợp phần 
CLTS. Bảng này thể hiện thời gian biểu như của một dự án 
trong khuôn khổ một chương trình lớn.

Kinh nghiệm cho thấy rằng xác định và phát triển các sản 
phẩm đáp ứng người dùng và các kênh phân phối như 
những nhà bán lẻ ở địa phương hoặc thợ xây có thể lâu 
hơn so với các hoạt động tạo nhu cầu về nhà tiêu. Theo 
kinh nghiệm của WSP, CLTS là một phương pháp hữu hiệu  
làm chấm dứt đi tiêu bừa bãi và tạo nhu cầu về nhà tiêu. 
Ngoài ra, phương pháp CLTS có xu hướng được hiểu rộng 
rãi hơn là khái niệm tiếp thị vệ sinh. Dự án Vệ sinh nông 
thôn Toàn cầu Mở rộng đã dùng CLTS để tạo nhu cầu 
trước khi bốn yếu tố của chiến lược tiếp thị vệ sinh được 
phát triển hoàn toàn. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng thực hiện ở quy mô lớn cần 
hợp đồng lớn về nghiên cứu, quảng bá, thuê  phương tiện 
truyền thông và xây dựng năng lực. Theo kinh nghiệm 
cho phép từ ba đến năm tháng để thuê một công ty. Ước 
tính này gồm phát triển Điều khoản tham chiếu, thảo thư 
xin tham dự, lọc hồ sơ công ty, đưa ra yêu cầu đề cương 
(RFPs), cho phép công ty phát triển đề cương, đánh giá 
đề cương, thương thảo và hợp đồng. Tuy nhiên, thời gian 
thực tế cần cho đấu thầu phụ thuộc vào chính sách cụ thể 
của tổ chức hoặc nhà tài trợ. 

Những đất nước có thị trường quảng cáo phát triển hơn 
có thể có công ty quảng cáo chuyên về lập kế  hoạch và 
đặt hàng phương tiện truyền thông đại chúng. Có thể 
tiết kiệm được chi phí khi tách riêng việc  lập kế hoạch 
truyền thông đại chúng và thuê các công ty hoàn thiện 
các cấu phần. Trong một số trường hợp, các nước láng 
giềng có thể công ty quảng cáo có kinh nghiệm hơn trong 
nước. Ở Tanzania, hầu hết các công ty quảng cáo đều có 
văn phòng vùng ở Kenya và một số nhân viên ở các văn 
phòng vệ tinh. 

Khi hợp đồng với một công ty đã được ký kết, là hy vọng 
chuyển sang khởi động dự án hoặc huy động nguồn lực. 
Có lựa chọn để cân nhắc là ký hợp đồng với công ty trong 
thời gian một năm, nhưng có thể đưa vào Tài liệu đề xuất 
là nếu công ty thực hiện tốt công việc thì sẽ được phép 
thực hiện tiếp các hợp đồng sau mà không cần phải đấu 
thầu cạnh tranh. Chiến lược này cho phép bạn duy trì sự 
nhất quán và có cơ hội thuê công ty khác nếu công ty đã 
thuê không thực hiện tốt công việc như yêu cầu.

Tùy thuộc vào năng lực, thị trường hiện có về tư vấn và 
các yếu tố khác, người quản lý chương trình có thể lựa 
chọn chia khối lượng công việc thành hai  gói tư vấn. Ví 
dụ, bạn có thể thuê một tư vấn cá nhân để xây dựng đề 
cương nghiên cứu và phân tích số liệu, và thuê một công 

HỘP 10: TẦM QUAN TRỌNG CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SƠ BỘ

Trong nghiên cứu thị trường cần phải yêu cầu công ty tư vấn trình bày kết quả sơ bộ trước khi viết báo cáo. Kết quả sơ bộ 
là những phát hiện ban đầu có thể chia sẻ một cách nhanh chóng dưới hình thức bài trình bày sau khi phân tích dữ liệu. 
Kết quả sơ bộ có những thuận lợi sau đây:

•	 Có ngay sau khi nhập liệu và nhanh hơn báo cáo.
•	 Cung cấp thông tin quan trọng để thiết kế chương trình hoặc hỗ trợ các quyết định khác.
•	 Cho phép người quản lý chương trình yêu cầu phân tích thêm và hướng dẫn viết báo cáo cuối cùng.
•	 Cho phép nhiều thành viên trong nhóm hơn được tiếp cận với các kết quả phát hiện, kể cả cơ quan thực hiện.
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Theo kinh nghiệm, chúng tôi khuyến cáo lập kế hoạch 
hoạt động tổng hợp ngay từ đầu. Kế hoạch xây dựng 
năng lực cho cán bộ triển khai  CLTS ở quy mô lớn không 
phải là một nhiệm vụ đơn giản. Bạn có thể kết hợp xây 
dựng năng lực CLTS và đào tạo thợ xây vào trong một hợp 
đồng. Điều quan trọng là xem các hoạt động là một can 
thiệp tổng quát trong đó các hoạt động gắn liền với nhau. 
Điều này đòi hỏi tất cả các thành viên của nhóm bao gồm 
các đối tác nhà nước50 làm việc với nhau từ khi chuẩn bị 
đến khi lập kế hoạch hoạt động kể cả khi phân chia giai 
đoạn thực hiện. Càng phối hợp chặt chẽ khi lập kế hoạch 
càng dễ dàng hơn khi trao đổi hoạt động với các bên liên 
quan và càng có nhiều cơ hội kết hợp đồng bộ giữa các 
hợp phần.

Các yếu tố như độ bao phủ vệ sinh  trước khi có chương 
trình có thể ảnh hưởng đến việc lập trình tự và sự cân đối 
giữa hoạt động CLTS và tiếp thị vệ sinh. Với lĩnh vực này 
hay lĩnh vựa khác như đã lưu ý, cộng đồng thực hiện tiếp 
thị vệ sinh sẽ có nhiều thứ để học và chia sẻ.

Những câu hỏi thường được các nhà chuyên môn đặt ra 
là “nên lập trình tự CLTS và các hoạt động tiếp thị vệ sinh 
như thế nào” hoặc, “nếu mất 12 tháng mới có thể thực hiện 
được các hoạt động tiếp thị vệ sinh thì có nên đợi đến 
khi hoạt động tiếp thị vệ sinh sẵn sàng rồi mới thực hiện 
hoạt động CLTS không?” Hướng dẫn này không khuyến 
cáo tạm ngừng các can thiệp cụ thể nhưng WSP mạnh mẽ 
khuyến cáo phối hợp tối đa giữa CLTS và hoạt động tiếp 
thị vệ sinh với diễn đàn truyền thông. Hơn nữa, dữ liệu từ 
các nghiên cứu ban đầu ở Indonesia48 và Tanzania49 gợi 
ý rằng mức độ thỏa mãn với nhà tiêu chưa hợp vệ sinh 
và nhà tiêu dùng chung là tương đối thấp; lý tưởng nhất 
là giới thiệu tiếp cận dễ dàng nhà tiêu hợp vệ sinh như 
mong muốn và hợp túi tiền lvào lúc triển khai CLTS. Nhu 
cầu sẽ ít đi khi không có sẵn các sản phẩm và dịch vụ đáp 
ứng người dùng, hợp túi tiền. Điều quan trọng với người 
quản lý chương trình là tiến hành thảo luận những vấn đề 
này với chính quyền và hỗ trợ họ trong quá trình ra quyết 
định và lập kế hoạch.

48  Xem Tìm hiểu thói quen vệ sinh, Nghiên cứu định lượng ở Đông Java, Indonesia; có bản trực tuyến.
49  Xem Đánh giá nghiên cứu thị trường ở Nông thôn Tanzania về những biện pháp tiếp cận nhằm kích thích và mở nộng quy mô Cầu và Cung vệ sinh; có bản trực tuyến.
50  Xem phần 5.2 để biết thêm thông tin về thành phần nhóm.

Dưới đây là một số ví dụ về nguồn tài liệu hiện có. Tài liệu sẽ tiếp 
tục được cập nhật.

Điều khoản tham chiếu: Nghiên cứu người dùng (WSP)

Điều khoản tham chiếu: Điều phối viên tiếp thị (WSP)

Điều khoản tham chiếu: Phân tích chuỗi cung ứng (WSP)

Xem trực tuyến
Thực hiện
www.wsp.org/sanmarketingtoolkit/implementation
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Phụ lục: Thuật ngữ và từ viết tắt

khả năng chấp 
nhận 

mức độ thích hoặc không thích tài liệu 
chiến dịch của đối tượng mục tiêu

công 
nhận 

quá trình mà người cung ứng hoặc các 
tác nhân khác được đào tạo, chứng 
nhận và giám sát để đảm bảo đáp ứng 
tiêu chuẩn quốc gia

hoạt động đối 
thoại chính 
sách 

hoạt động được xây dựng để làm tăng 
sự hỗ trợ cho một ý tưởng hoặc chủ 
đề nào đó 

khả năng chi 
trả

khả năng chi trả chi phí sản phẩm 
hoặc dịch vụ

ARI viêm đường hô hấp cấp

có quy mô nghĩ lớn ngay từ đầu để lập kế hoạch 
can thiệp sao cho có thể nhân rộng 
một cách hiệu quả trên toàn đất nước

khả năng hấp 
dẫn

mức độ thu hút của tài liệu chiến dịch 
đối với đối tượng mục tiêu

khả năng có 
sẵn

cung cấp sản phẩm trong một thị 
trường cụ thể

nghiên cứu 
ngược 

phương pháp nghiên cứu trong đó 
người nghiên cứu bắt đầu với một ý 
tưởng rõ ràng về những quyết định 
mà dữ liệu sẽ hỗ trợ và sau đó thiết kế 
và thực hiện nghiên cứu để thu thập 
thông tin hỗ trợ này

tần suất cơ 
bản 

đặc điểm chung của  thu thập dữ liệu

BCC Truyền thông thay đổi hành vi

truyền thông 
thay đổi hành 
vi 

sử dụng chiến lược truyền thông để 
thúc đẩy kết quả sức khỏe đầu ra tích 
cực; trên cơ sở các lý thuyết và mô 
hình thay đổi hành vi đã được chứng 
minh

yếu tố quyết 
định hành vi

yếu tố hỗ trợ hoặc cản trở một hành vi 
trong tập hợp mục tiêu; có thể là nội 
tại (niềm tin về phân) hoặc bên ngoài 
(chế tài về đi tiêu bừa bãi)     

thương hiệu tên, biển hiệu, biểu tượng hoặc thiết 
kế dùng để xác định nhà sản xuất 
hoặc nhà cung ứng một sản phẩm 
hoặc dịch vụ

lập thương 
hiệu

xây dựng tên cho một sản phẩm mà 
tên của sản phẩm đó phản ánh được 
lợi ích và mong đợi chứ không phải về 
đặc điểm và mô hình công nghệ  của 
sản phẩm; khuyến khích khách gọi tên 
của sản phẩm khi nói về sản phẩm đó

chất lượng 
phát 
sóng 

ghi hình hoặc âm thanh đạt chất 
lượng phù hợp để phát sóng

người điều 
phối kinh 
doanh 

tổ chức hoặc quản lý toàn bộ chuỗi 
cung ứng

chuyên gia xây 
dựng năng 
lực 

quản lý quá trình xây dựng năng lực 
bao gồm đánh giá nhu cầu, phát triển 
chiến lược và kế hoạch, thiết kế và 
thực hiện các can thiệp để nâng cao 
việc thực hiện, giám sát và đánh giá

phân vai chọn các cá nhân vào các vai trong 
kịch thương mại hoặc kịch truyền hình

CLTS vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm 
chủ

kênh truyền 
thông 

chiến lược truyền thông các thông 
điệp và tài liệu chiến dịch đến đối 
tượng mục tiêu; lựa chọn bao gồm 
truyền thông đại chúng, truyền thông 
trực tiếp, và sự kiện tiếp xúc trực tiếp 
người dùng

khái niệm 
truyền thông

Định hướng chúng cho chiến dịch 
truyền thông, cung cấp hướng dẫn 
thực hiện từng yếu tố nội dung; dựa 
trên kết quả nghiên cứu ban đầu

sản phẩm 
truyền thông

truyền hình thương mại, kịch truyền 
hình, tờ rơi, bảng qảng cáo, v.v… với 
mục đích truyền đạt thông điệp



52 Thúc đẩy Vệ sinh Nông thôn Quy mô lớn

Giới thiệu Tiếp thị Vệ sinh    Phụ lục: Thuật ngữ và từ đồng nghĩa

giáo dục giải 
trí

phương pháp trình bày thông tin vừa 
giải trí vừa tuyên truyền thông điệp

chu trình 
học qua trải 
nghiệm 

phương pháp xây dựng trên kiến thức 
và kinh nghiệm của người tham gia để 
tăng cường lưu giữ thông tin

điều tra tiếp 
cận thông tin

điều tra trên cơ sở tập hợp để kiểm tra 
mức độ tiếp cận các kênh thông tin và 
đo sự nhớ lại thông điệp;

báo cáo thực 
địa

tài liệu tóm tắt thời gian thực địa và 
thực hiện thực địa, nêu rõ bất kỳ tình 
huống có thể làm ảnh hưởng đến việc 
diễn dịch kết quả

 đi tiêu cố 
định 

đi tiêu trong nhà tiêu được xây dựng

thảo luận 
nhóm tập 
trung

người hướng dẫn hướng dẫn một 
nhóm nhỏ người tham gia qua một 
số chủ đề; người tham gia thường có 
chung một hoặc nhiều đặc tính như 
nhóm tuổi, giới hoặc hiện trạng vệ 
sinh

nghiên 
cứu ban 
đầu 

được thực hiện khi phát triển chương 
trình để đánh giá hành vi vệ sinh hiện 
tại, các yếu tố xác định hành vi và 
các loại sản phẩm và dịch vụ vệ sinh 
cần có; có thể bao gồm kết hợp các 
phương pháp định tính, định lượng, 
sơ cấp và thứ cấp; những phát hiện 
thu được liên tục cung cấp thông tin 
can thiệp

bốn yếu 
tố 

cốt lõi của sáng kiến tiếp thị bao gồm 
sản phẩm, giá, địa điểm và quảng bá; 
còn được gọi là tiếp thị hỗn hợp

chuỗi thương 
hiệu

chuẩn hóa những phương diện kinh 
doanh nhất định như lập thương hiệu 
hoặc giá để tạo ra hiệu quả và hỗ trợ 
nhân rộng

người cung 
ứng

người cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ 
vệ sinh cho hộ gia đình còn gọi là nhà 
cung ứng hoặc điểm bán

HEW cán bộ y tế

mục tiêu mức 
độ cao hơn

kết quả đầu ra hoặc kết  quả đầu ra 
trung hạn

HWWS Rửa tay với xà phòng

IDE International Development Enterprise

Vệ sinh tổng 
thể do cộng 
đồng làm chủ

phương pháp huy động cộng đồng 
hành động để loại trừ đi tiêu bừa bãi 
và trở thành cộng đồng hết đi tiêu 
bừa bãi

khả năng 
hiểu 

mức độ hiểu thông điệp truyền thông 
qua các tài liệu chiến dịch của người 
dùng

biên bản 
họp  

báo cáo tóm tắt thảo luận và thỏa 
thuận diễn ra trong một cuộc họp

chi phí số giá trị tiền tệ và phi tiền tệ dùng 
để sản xuất hoặc mua một sản phẩm 
hoặc dịch vụ

thẻ tư vấn dùng để hỗ trợ thảo luận giữa cán bộ 
tư vấn và đối tượng mục tiêu; một mặt 
có hình minh họa và mặt kia có câu 
hỏi

tóm tắt ý 
tưởng

tài liệu tham khảo được phát triển cho 
cơ quan quảng cáo xác định tập hợp 
mục tiêu, hành vi và mục tiêu truyền 
thông cho chiến dịch, trên cơ sở ng-
hiên cứu ban đầu; đặt nền móng thiết 
kế chiến dịch truyền thông; còn được 
biết đến là tóm tắt cho đơn vị quảng 
cáo, bản tóm tắt truyền thông 

DCC tiếp xúc trực tiếp người dùng

Đáp ứng nhu 
cầu

thiết kế sản phẩm tích hợp các đặc 
điểm và lợi ích mà tập hợp mục tiêu 
mong muốn; có thể sử dụng nghiên 
cứu ban đầu và phân tích phía cầu để 
xác định nhu cầu

DHS Điều tra nhân khẩu học và sức khỏe

tiếp xúc trực 
tiếp người 
dùng 

các sự kiện cộng đồng truyền đạt 
thông điệp thay đổi hành vi chính sử 
dụng phương pháp giáo dục – giải trí

điều phối viên 
huyện và khu 
vực

điều phối xây dựng năng lực, quảng bá 
và các hoạt động khác trong khu vực 
địa lý; làm việc chặt chẽ với các công 
ty hợp đồng để điều phối các hoạt 
động với chính quyền địa phương và 
nhà cung cấp dịch vụ quy mô nhỏ

phân phối đề cập đến là địa điểm; chuyển dịch 
sản phẩm đến người cung ứng, sẵn 
sàng cho người tiêu dùng mua

bảng 
mẫu 

mẫu minh họa tên các biến và phương 
pháp thống kê; không bao gồm dữ 
liệu;
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xác 
định 

mức độ mà đối tượng mục tiêu cảm 
nhận là chiến dịch có liên quan tới họ

IEC Thông tin, Giáo dục và Truyền thông

phỏng vấn sâu 
(IDI) 

phỏng vấn cá nhân với người cung 
cấp thông tin chính, bên tham gia 
hoặc thành viên của tập hợp mục tiêu; 
có ích để thu thập thông tin nhạy cảm, 
phức hợp hoặc chi tiết hoặc khi tương 
tác giữa những người tham gia không 
có lợi

truyền 
thông trực 
tiếp  

truyền thông hai chiều trong một 
nhóm nhỏ hoặc cá nhân trong đó cán 
bộ nghiên cứu có thể hỏi các câu hỏi 
và làm rõ câu trả lời; thích hợp để xây 
dựng kỹ năng và giải quyết vấn đề 
chung

IPC truyền thông trực tiếp

JMP Chương trình đồng giám sát

phỏng vấn 
người cấp 
thông tin 
chính

phương pháp nghiên cứu định tính sử 
dụng để thu thập thông tin từ người 
ra quyết định, người đứng đầu cộng 
đồng, chuyên gia kỹ thuật và những 
người khác về các chủ đề như thị 
trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh 
và các chiến lược tiềm năng

lấy mẫu đảm 
bảo chất lượng 
theo lô

phương pháp nghiên cứu trong đó 
mẫu ngẫu nhiên nhỏ của tập hợp mục 
tiêu được khảo sát để cung cấp thông 
tin cho nhà quản lý địa phương

LQAS Lấy mẫu quản lý chất lượng theo lô

tiếp thị hỗn 
hợp

phần chính của các sáng kiến tiếp thị 
bao gồm sản phẩm, giá, địa điểm và 
quảng bá; còn được gọi là bốn yếu tố

kế hoạch tiếp 
thị

tài liệu mô tả chi tiết cách thực hiện 
chiến lược tiếp thị, do ai thực hiện, khi 
nào và với chi phí bao nhiêu, trong 
thời gian từ một đến hai năm; bao 
gồm kế hoạch hành động, ngân sách, 
kế hoạch nghiên cứu và giám sát; có 
thể bao gồm cả mục tiêu hoặc sản 
phẩm đầu ra ở mức thấp hơn

chuyên gia 
tiếp thị

quản lý công ty nghiên cứu và quảng 
cáo, hiểu kết quả nghiên cứu ban đầu, 
phát triển chiến lược và kế hoạch tiếp 
thị, chuyển giao chiến lược cho các 
đơn vị hỗ trợ thực hiện như công ty 
như công ty quảng cáo và xây dựng 
năng lực

chiến lược tiếp 
thị

quá trình thông qua đó doanh nghiệp 
lập kế hoạch để đạt được những mục 
tiêu tiếp thị tổng thể

phân đoạn thị 
trường

phương pháp tiếp thị thấy rằng thị 
trường ít khi đồng nhất, các nhóm 
khách hàng theo phân khúc có thể có 
nhu cầu, ý thích, mong muốn chi trả 
và các yếu tố khác khác nhau

truyền thông 
đại chúng

cách truyền thông tiếp cận nhiều đối 
tượng (báo chí, TV, v.v….)

MDG Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

giám sát 
truyền thông 
đại chúng

sử dụng một công ty thứ ba để kiểm 
tra xem thông điệp trên truyền hình 
hoặc truyền thanh có được phát sóng 
đúng theo kế hoạch và các bảng 
quảng cáo được bảo trì và hoạt động 
tốt không

gợi nhớ thông 
điệp

nhóm đối tượng mục tiêu còn nhớ 
hay quên về thông điệp chính sau khi 
tiếp cận với chiến dịch truyền thông

MICS Điều tra mục tiêu phát triển trẻ em và 
phụ nữ

MIS Hệ thống quản lý thông tin

Modul hóa thiết kế sản phẩm cho phép nâng 
cấp khi người tiêu dùng cần và khi có 
ngân sách

chuyên gia 
giám sát và 
đánh giá

xác định thông tin cần được giám sát 
để đo kết quả thực hiện chương trình 
về sản phẩm đầu ra, kết quả đầu ra và 
kết quả đầu ra trung hạn; đánh giá hệ 
thống giám sát hiện có và phát triển 
và thực hiện kế hoạch để nâng cao 
nếu cần

NGO tổ chức phi chính phủ

quan sát nghiên cứu không có sự tham gia về 
nhà ở, công trình, và không gian ở 
cộng đồng để có thông tin về thực 
hành vệ sinh môi trường và vệ sinh cá 
nhân

ODF Chấm dứt đi tiêu bừa bãi

đi tiêu bừa bãi đi tiêu ở bên ngoài thường là môi 
trường tự nhiên

chấm dứt đi 
tiêu bừa bãi

vệ sinh bao phủ hoàn toàn, không có 
đi tiêu bừa bãi trong cộng đồng
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kết quả đầu 
ra 

hiệu quả đạt được hoặc gần như đạt 
được cho ngắn hạn, trung hạn của 
một sản phẩm can thiệp đầu ra

sản phẩm đầu 
ra

sản phẩm là kết quả của một can 
thiệp; có thể bao gồm những thay đổi 
đạt được từ những can thiệp liên quan 
đến đạt được kết quả đầu ra

giám sát thực 
hiện

rà soát thường xuyên có hệ thống tiến 
độ so với sản phẩm và kết quả đầu ra 
dự kiến; dữ liệu được sử dụng để hiệu 
chỉnh thực hiện chiến lược hoặc hoạt 
động 

sự thuyết 
phục 

mức độ tài liệu chiến dịch có thể 
thuyết phục, ảnh hưởng hoặc có khả 
năng thuyết phục đối tượng mục tiêu

địa điểm nơi sản phẩm hoặc dịch vụ được bán 
hoặc được sở hữu và phương tiện và 
kênh mà sản phẩm được phân bố. Địa 
điểm thường được gọi là sự phân phối

thử nghiệm thử nghiệm ban đầu một công cụ 
điều tra; được thực hiện với một mẫu 
nhỏ của tập hợp mục tiêu để đảm bảo 
rằng những người tham gia hiểu câu 
hỏi, dạng bỏ qua phù hợp và cuộc 
phỏng vấn không quá dài v.v…

thử nghiệm thử nghiệm các yếu tố chiến dịch với 
mẫu đối tượng mục tiêu; các yếu tố 
cần xem xét bao gồm khả năng hiểu, 
khả năng hấp dẫn, khả năng chấp 
nhận, xác định và sự thuyết phục

giá chi phí tiền tệ hoặc phi tiền tệ để 
đối tượng mục tiêu có được một sản 
phẩm hoặc dịch vụ

độ co giãn 
giá 

phản ứng của nhà cung ứng với thay 
đổi mong muốn chi trả của người tiêu 
dùng về một số lượng sản phẩm nhất 
định và và của người tiêu dùng với sự 
thay đổi về giá

dữ liệu nghiên 
cứu sơ cấp

dữ liệu được thu thập lần đầu

sản phẩm là vật thể hoặc dịch vụ đáp ứng nhu 
cầu nào đó cho thị trường mục tiêu; 
cũng có thể là hành vi mong muốn

người quản lý 
chương trình

người chịu trách nhiệm quản lý và 
thực hiện chương trình vệ sinh nông 
thôn; có thể là cán bộ của cơ quan nhà 
nước, nhà tài trợ song phương hoặc đa 
phương hoặc tổ chức phi chính phủ

quảng bá truyền thông một cách thuyết phục 
được thiết kế và chuyển tải để truyền 
cảm hứng cho  đối tượng mục tiêu 
thành hành động

phương pháp 
nghiên cứu 
định tính

phương pháp được thiết kế để hiểu 
sâu về một tình trạng, thái độ, niềm 
tin v.v…; bao gồm nhóm mục tiêu, 
phỏng vấn sâu, phỏng vấn người cung 
cấp thông tin chính và đánh giá không 
chính thức

phương 
pháp nghiên 
cứu định 
lượng 

phương pháp được thiết kế để lấy 
mẫu cắt ngang lớn của một tập hợp; 
điển hình là sử dụng công cụ nghiên 
cứu tiêu chuẩn và có cấu trúc; bao 
gồm khảo sát cắt ngang

mục tiêu 
nghiên cứu

những lý do chính để thực hiện ng-
hiên cứu; các câu trả lời cho câu hỏi 
“tại sao làm nghiên cứu này”?”

mục đích 
nghiên cứu

mục đính chính của nghiên cứu; các 
câu trả lời cho câu hỏi, “Những kết 
quả này sẽ được sử dụng như thế nào? 
Những kết quả này sẽ hỗ trợ những 
quyết định gì?”

câu hỏi nghiên 
cứu

những câu hỏi cụ thể người nghiên 
cứu cần tìm câu trả lời

khung kết 
quả 

chuỗi logic; thể hiện mục tiêu chương 
trình sẽ đạt được như thế nào; bao 
gồm quan hệ nguyên nhân và các giả 
định

bản thảo phiên bản đầu tiên hoặc chưa hoàn 
chỉnh của một sản phẩm truyền thông

SaniFOAM khung khái niệm (Mục tiêu vệ sinh, Cơ 
hội, Khả năng, Động lực) được thiết kế 
để giúp người quản lý chương trình và 
người thực hiện phân tích hành vi vệ 
sinh để thiết kế được chương trình vệ 
sinh hiệu quả

thang vệ sinh công cụ để theo dõi tình hình cải thiện 
độ bao phủ vệ sinh theo từng bước 
tăng dần từ đi tiêu bừa bãi đến đi tiêu 
một chỗ an toàn, hợp vệ sinh và nhà 
tiêu kín

tiếp thị vệ 
sinh 

ứng dụng các phương pháp tiếp thị xã 
hội làm tăng cầu và cung về vệ sinh 
được cải thiện , đặc biệt là chongười 
nghèo
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người cung 
ứng vệ sinh

những người cung cấp vật liệu xây 
nhà tiêu như cửa hàng bán vật liệu 
cũng như các dịch vụ liên quan đến vệ 
sinh như hút bể phốt

dữ liệu nghiên 
cứu thứ cấp

dữ liệu đã được thu thập cho mục đích 
khác trước đó; còn được biết đến là dữ 
liệu thứ cấp hoặc nghiên cứu tài liệu

lệnh bỏ qua thiết kế công cụ điều tra nghiên cứu 
trong đó những câu hỏi không liên 
quan hoặc không phù hợp bị lọc ra và 
bỏ đi

trợ cấp thông 
minh

những trợ cấp cho  một nhóm đối 
tượng nhất định

động lực xã 
hội 

áp lực xã hội, như đẳng cấp, thúc đẩy 
thành viên của xã hội đó hành động 
theo một cách nhất định

tiếp thị xã 
hội 

quá trình tạo ra, giao tiếp và chuyển 
giao lợi ích mà tập hợp mục tiêu mong 
muốn để đổi lấy việc thực hành hành 
vi mang lại lợi nhuận xã hội

chuẩn mực xã 
hội

những tiêu chuẩn rõ ràng hoặc ngầm 
về hành vi do các thành viên của 
một nhóm xã hội đặt ra; bao gồm 
các chuẩn mực mô tả được thực hiện 
trong một bối cảnh và, chuẩn mực 
pháp lệnh được xã hội phê duyệt

kiểm tra đột 
xuất

giám sát không thông báo trước 
hoặc đột xuất cho một hoạt động của 
chương trình; không theo kế hoạch 
chính thức

chuẩn hóa ứng dụng các thông số, tiêu chí, 
phương pháp hoặc thực hành đồng 
bộ để thiết kế, sản xuất, quảng bá sản 
phẩm v.v…

đề cương 
nghiên 
cứu 

văn bản tham chiếu bao gồm cơ sở 
nghiên cứu, mục đích, mục tiêu và câu 
hỏi nghiên cứ, phương pháp thu thập 
dữ liệu; cần đưa thông tin chi tiết về cỡ 
mẫu và kỹ thuật khác

lựa chọn công 
nghệ  

những phần của sản phẩm không 
nhìn thấy được; ví dụ phần ngầm dưới 
đất (khuỷu, hố thấm) , phần mặt (bệ 
xí) và phần trên mặt đất (cấu trúc phía 
trên)

kết quả sơ 
bộ 

kết quả ban đầu

thực hiện đào 
tạo

hỗ trợ các sự kiện đào tạo dựa vào 
thiết kế đào tạo; đòi hỏi kỹ năng 
truyền thông và hướng dẫn tốt và khả 
năng hướng dẫn học tập như một quá 
trình

thiết kế đào 
tạo

quy trình mà các can thiệp có tính 
chỉ dẫn đã được lập kế hoạchsử dụng 
phương pháp học tập qua trải nghiệm 
và cùng tham gia; bao gồm đặt ra mục 
tiêu đào tạo, thiết kế nội dungđào tạo 
và phát triển tài liệu đào tạo còn được 
biết đến là chiến lược đào tạo

quản lý đào 
tạo

các công việc hậu cần để hỗ trợ đào 
tạo; bao gồm địa điểm, ngân sách, bố 
trí nhân sự, vận chuyển, kế hoạch, tài 
liệu v.v...

chiến lược đào 
tạo

quá trình các can thiệp hướng dẫn 
được lập kế hoạch sử dụng phương 
pháp học tập qua trải nghiệm và cùng 
tham gia; bao gồm đặt ra mục tiêu 
đào tạo, thiết kế nội dung đào tạo và 
phát triển tài liệu đào tạo; còn được 
biết đến là  thiết kế đào tạo

TSC Chiến dịch Vệ sinh Tổng thể

UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc

WASH Nước, Vệ sinh môi trường và Vệ sinh cá 
nhân

WHO Tổ chức Y tế Thế giới

WSP Chương trình Nước và Vệ sinh

WSS Cấp nước và vệ sinh
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