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LEVEL OF SOCIAL DEVELOPMENT

macro
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micro

ORGANISATION



WHAT IS? 
SOCIAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION
ADMINISTRATION OF SOCIAL DEVELOPMENT
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SOCIAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION

SDA

Factors

Process

System

Goal

George F. Gant



ELEMENTS: INTERNAL ADMINISTRATION

planning
human 

resources

budgeting
structuring 

functioning

effectiveness
survive



ELEMENTS: EXTERNAL ADMINISTRATION

organisation

network

partner

Share 
resources

Connection 
communication



IRVING SWERDLOW: ROLE AND FUNCTION

role functionGOs NGOs

Social actors

Local administrationBusiness

Multinational
Organisation Political groups



แผน (PLANNING) : DEFINITION

“Planum” ภาษาละตนิ หมายถงึ พืน้ราบ (Flat surface)

Oxford dictionary: การก าหนดแบบฟอร์มในทางราบ เช่น 
แผนที่ พมิพ์เขียว

Kast/ Rosenzweig (1970): กระบวนการพจิารณาและ
ตัดสินใจล่วงหน้า การเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย 
โครงการ และวธีิปฏบิัต.ิ



PLANNING: DEFINITION

การคัดเลือกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

+ 
ก าหนดนโยบาย ขัน้ตอนการปฏบิัตกิารโครงการ 

+ 
พัฒนาทางเลือก



PLAN STRUCTURE

Plan

Sectors

Sub-sectors

Programs

Sub-programs

Projects Objectives Activities

Policy



ส่วนประกอบของแผน 
(BRETON & HENNING 1961)

กระบวนการ (Process): กิจกรรมที่ต่อเน่ือง

การจัดเตรียม (Prepare)

 ชุดของการกระท า (A set of Action)

ตัดสินใจกระท า (Decisions for action)

อนาคต (Future)

 มุ่งสู่เป้าหมาย (Directed at achieving goals)

วิธีการสร้างประสิทธิผล (By optimal means).



นโยบาย (POLICY): DEFINITION

กฎทั่วๆไปที่ใช้เพื่อจ ากัดดุลยพนิิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การ

หลักการที่องค์กรก าหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทางควบคุมการกระท า

หลักหรือกฎของการกระท า

ข้อความทั่วๆไปที่ก าหนดขอบเขตและแนวทางในการตัดสินใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย.



ส่วนประกอบของแผน 
(B.MINER 1978)

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

กลยุทธ์ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์

จุดประสงค์ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ

เงื่อนไขภายในของแผน

ปัจจัยเกือ้หนุนและสภาพแวดล้อมที่ต้องการ

แผนงาน.



วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (Purpose): ปรัชญาและอุดมการณ์ที่ต้องการไปถงึ

วัตถุประสงค์ (Objective): 

• แนวทางหรือหลักเพื่อก าหนดวธีิการกระท า

• สิ่งที่ต้องการหามาใหม่ (new acquisition) และรักษาให้
อยู่ต่อไป (retentiveness).



การจ าแนกวัตถุประสงค์
(TREWATHA & NEWPORT 1976)

พจิารณาตามเวลา (ระยะสัน้, ระยะที่ท าได้, ในฝัน) 

พจิารณาตามลักษณะงาน

พจิารณาตามคุณค่าและความส าคัญ.



ลักษณะของวัตถุประสงค์

เป็นไปได้ (Sensible)

วัดได้ (Measurable)

ท าได้ (Attainable)

มีเหตุผล (Reasonable)

มีเวลาพอ (Time)



ระดับของวัตถุประสงค์
(HICKS & GULLETT 1981)

วัตถุประสงค์ระยะสัน้ (Immediate Objective)

วัตถุประสงค์ที่พอท าได้ (attainable Objective)\

วัตถุประสงค์สุดท้าย /ในฝัน (Ultimate/ Visionary 
Objective).



PLANNING PROCESS

ขัน้ตอนแรก : ก าหนดปัญหา

• อะไรคือปัญหา

• มีสาเหตุมาจากอะไร

• เป้าหมายในการแก้ปัญหาคืออะไร

• แนวทางแก้ไขมีอะไรบ้าง.



ขัน้ตอนที่ 2: ก าหนดวัตถุประสงค์

# ระดับของวัตถุประสงค์ (ระดับสูงหรือระดับแผนงาน/ 
ระดับกลางหรือระดับโครงการ/ ระดับล่างหรือ
วัตถุประสงค์เร่งด่วน)

# ผลงาน (output) .



ขัน้ตอนที่ 3: ออกแบบแผน

# ก าหนดปัญหา/ ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา

# แปลงปัญหาเป็นวัตถุประสงค์

# หาความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุและทางแก้ไขปัญหา

# เสนอชุดของแนวทางแก้ไข

# ออกแบบระบบงานที่สอดคล้องกัน

# ก าหนดชุดของกิจกรรมของแต่ละ output.



ขัน้ตอนที่ 4: วิเคราะห์แผน – โครงการ

# วิเคราะห์ด้านการเงนิ

# วิเคราะห์ด้านการบริหาร

# วิเคราะห์ด้านเทคนิค

# วิเคราะห์ด้านการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ

# วิเคราะห์บริบททางสังคม

# วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ

# วิเคราะห์ด้านการตลาด.



ขัน้ตอนที่ 5: เขียนแผนและโครงการ

# ความคิดเชิงระบบของนักวางแผน

# การวางแผนแนบ

# Gantt Chart

# Logical Framework

# PERT/CPM.



PLANNING PROCESS

ขัน้ที่ 6: การแผนไปปฏบิัติ

ขัน้ที่ 7: การตดิตามและควบคุม

ขัน้ที่ 8: การประเมินผล



แนวปฏบิัต ิ(PROCEDURE)

นิยาม

รายละเอียด ระเบียบ หรือค าส่ังตามเหตุผลที่ก าหนด
ไว้ในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ตามนโยบาย.



หลักการก าหนดแนวปฏบิัติ

• จ ากัดแนวปฏบิัตทิี่จะก่อให้เกดิปัญหาให้น้อยที่สุด

• สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร

• ก่อให้เกดิประโยชน์ ไม่ซ า้ซ้อน

• แสดงให้เหน็ถงึวธีิการท างานที่มีความเช่ือมโยงกัน

• มีการประมาณการค่าใช้จ่าย.



ขัน้ตอนของการก าหนดแนวปฏบิัติ

• ผู้ปฏบิัตต้ิองเข้าใจแนวทางการปฏบิตัิ

• จดัระบบตรวจสอบความเข้าใจของผู้ปฏบิัต ิปัญหา
อุปสรรค

• มีการทดสองใช้และตรวจสอบว่าเหมาะสม

• ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ.



ประเภทของแนวปฏบิัติ

แนวปฏบิัตแิห่งสถาบัน (Institutional Procedures) ได้แก่ ระเบียบ 
กฎ ข้อบังคับที่ใช้กับหน่วยงานหรือสถาบันทัง้หมด

แนวปฏบิัตขิองการท างาน (Work Procedures) ได้แก่ ระเบียบ
ปฏบิัตทิี่ก าหนดขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงาน มี 2
ลักษณะคือ ที่ก าหนดขึน้เพื่อใช้กับทุกคน และที่ก าหนดขึน้เพื่อใช้
กับคนบางประเภท.



มาตรฐาน (STANDARD): DEFINITION

เคร่ืองประกอบการพจิารณา (Criteria) เพื่อใช้ก าหนดว่า มีการ
ปฏบิัตติามแผนที่วางไว้หรือไม่อย่างไร

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเปรียบเทยีบระหว่างการกระท าและผลของการ
กระท าตามแผน กับการกระท าและผลของการกระท าจริง

วธีิการ (Means) ของการเปรียบเทยีบการกระท าสิ่งเดียวกันระหว่าง
สิ่งที่คาดหมายกับการกระท าจริง.



ประเภทของมาตรฐาน

1. มาตรฐานที่ระบุผลของการกระท าไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ 
คุณภาพ ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ และต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย

2. มาตรฐานด้านกระบวนการ ได้แก่มาตรฐานด้านตัวบุคคล
หน้าที่การงาน และมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยทางร่างกาย.



INTRODUCTION TO PROJECT

Definition

โครงการ หมายถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ชุดของ
ผลงาน และชุดของกิจกรรมที่เป็นระบบ.



PROJECT MODEL

Goal

outputs outputs

Sets of activities

Management by 
objectives

Systematic thinking



CHARACTERISTICS OF PROJECT

Systematic
Clear objective
Future oriented
Time frame
Comparable
Cheap
Creative Thinking
Base of Customers’ Demand
Data Based.



PROJECT CYCLE

ก าหนดโครงการ เลือกปัญหา/ ดคูวามเป็นไปได้ 

แรงสนับสนุนProject Preparation

Project Appraisal & Approval

Implementation PERT/ CPM

Project Control & Evaluation

Project Close - Out



PROGRAM: DEFINITION

โครงการหลายๆโครงการ ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อ
เป้าหมายร่วมกัน.



PROGRAM MODEL

Project 1 Project 2

Objective1 Objective2

Project x

Objective X





FORECASTING: DEFINITION

กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าตัวเลขหรือข้อมูลจากอดีตและ
ปัจจุบันมาวเิคราะห์ เพื่อท านายหรือคาดการณ์การ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจจัดท าแผนการพัฒนาสังคม.



กระบวนการพยากรณ์

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ (ค าตอบที่ต้องการได้รับ)

2. ช่วงเวลาที่จะพยากรณ์

3. เลือกวธีิการพยากรณ์

4. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์

5. พยากรณ์.



ประเภทของการพยากรณ์

จ าแนกตามวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ

 1. Delphi Technique

 2. Panel discussion

 3. Nominal Group

 4. Grass – roots

 5. Market – research

 6. Historical Analogy.



DELPHI TECHNIQUE

กรอบแนวคดิ

เป็นการศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคดิเหน็ ความรู้สกึ 
ประสบการณ์ ดุลยพนิิจ และความรู้ของผู้เช่ียวชาญกับสิ่งที่
ต้องการพยากรณ์ในอนาคต

วธีิวทิยา

แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมความคดิเหน็ซึ่งสามารถท าได้หลายๆครัง้



POLICY DELPHI (MURRAY TUROFF)

คัดเลือกผู้เช่ียวชาญแบบลับ (select anonymity)

ใช้ผู้เช่ียวชาญจากต่างส านัก (informed multiple advocacy)

หาค่าสถติทิี่แสดงภาพรวมของความคดิเหน็ (polarized statistical 
response)

จัดโครงสร้างความคิดเหน็ที่ขัดแย้ง (structured conflict)

จัดประชุมโดยคอมพวิเตอร์ (computer conferencing).



PANEL DISCUSSION

กรอบแนวคิด

การแลกเปล่ียนความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญอย่างอสิระ ไม่มี
การปกปิดข้อมูล

วิธีวิทยา

Group Discussion/ Open-ended conversation.



NOMINAL GROUP

กรอบแนวคิด

คล้ายคลึงกับ Delphi Technique และ Panel Discussion

วิธีวิทยา

1. ผู้เช่ียวชาญต้องน าเสนอการพยากรณ์ของตนเองเสนอต่อที่ประชุม โดย
ไม่ระบุช่ือ

2. ที่ประชุมพจิารณาและอภปิรายบนพืน้ฐานของข้อเสนอเพื่อหาข้อสรุป
หรือผลการพยากรณ์.



GRASS – ROOTS TECHNIQUE

กรอบแนวคดิ
ความคดิเหน็ของผู้ใกล้ชดิกับเหตุการณ์หรือปัญหาหรือเร่ือง
ที่จะพยากรณ์

วธีิวทิยา
Focus Group Interview
In-depth Interview.



MARKET – RESEARCH TECHNIQUE
กรอบแนวคดิ

ความต้องการ ความคิดเหน็ ทศันคตขิองกลุ่มเป้าหมาย

วธีิวทิยา

การส ารวจ.



ประเภทของการพยากรณ์ (2)

จ าแนกตามวธีิวทิยาเชิงปริมาณ

1. การวเิคราะห์จากข้อมูลอนุกรม ได้แก่

1.1 Extensions of the past history

1.2 Causal forecasting models.



การเปล่ียนแปลง 4 ลักษณะ

1. แนวโน้มคงที่ (Secular Trend) ในช่วงเวลาหน่ึงๆ

2. วงรอบ (Cyclical Fluctuation)

3. ตามฤดูกาล (Seasonal Variation)

4. ไม่ปกติ (Irregular Variation) ท านายยากที่สุด




