
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่..1.. 
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเก่ียวกับแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ   

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถาม แล้วเขียนวงกลางรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

ข้อ 1 “รัฐสมัยใหม่ (Modern State)” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด 

ก. รัฐซึ่งที่มีรัฐบาล (Government) มีระบบราชการ (Bureaucracy) มีอ านาจอธิปไตย (Sovereignty) 
มีดินแดนของรัฐที่มีขอบเขตชัดเจน ครอบคลุมประชากรของรัฐซึ่งมีความเป็นหนึ่งเดียวและมีส านึก
ผูกพันกับรัฐ 

ข. รัฐซึ่งใช้เทคโนโลยีในการบริหารภารกิจของรัฐ 
ค. รัฐซึ่งมีอ านาจอธิปไตยในการปกครองประชาชนภายในประเทศของตน 
ง. รัฐซึ่งสามารถออกกฎหมายบังคับใช้ได้ในอาณาเขตของตน 
จ. ถูกท้ังข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 

ข้อ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวแบ่งได้เป็นกี่ลักษณะ 
ก. 2 ลักษณะ 
ข. 3 ลักษณะ 
ค. 4 ลักษณะ 
ง. 5 ลักษณะ 
จ. 6 ลักษณะ 
 

ข้อ 3 ใครมีหน้าที่ด้านอ านาจด้านการทหาร อ านาจด้านการคลัง และอ านาจด้านการต่างประเทศ ใน
ประเทศที่มีระบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐ (Confederation)  

ก. รัฐบาลท้องถิ่น 
ข. รัฐบาลกลาง 
ค. ผู้ว่าการรัฐ 
ง. รัฐมนตรีประจ ากระทรวงต่างประเทศ 
จ. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 4 ข้อใดเป็นลักษณะของการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization) 
ก. การรวมศูนย์อ านาจทางการเมือง 
ข. การรวมศูนย์อ านาจในทางการปกครอง 
ค. การรวมศูนย์จัดระบบบริการสาธารณะ 
ง. เป็นศูนย์กลางทางอ านาจในการสร้างความเป็นเอกภาพ 
จ. ถูกทุกข้อ 
 

ข้อ 5 ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการบริหารราชการแบบรวมศูนย์อ านาจ 
ก. ความเป็นเอกภาพของชาติ (National unity) 
ข. ความล่าช้าในการตัดสินใจ  
ค. ความเป็นแบบแผน (Uniformity) 
ง. ความเสมอภาคภายในชาติ (Equality 
จ. ความม่ังคั่งของชาติ (Prosperity) 

 

ข้อ 6 ข้อใดคือข้อเสียของการบริหารราชการแบบรวมศูนย์อ านาจ 
 ก. ก่อให้เกิดความไม่ทั่วถึง ไม่ประสิทธิภาพ และไม่ประสิทธิผลในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 ข. การบริการสาธารณะที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนท้องถิ่น 
 ค. การตัดสินใจที่ล่าช้า 
 ง. เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 จ. ถูกทุกข้อ 
 

ข้อ 7 Decentralization มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. การเอาอ านาจออกไปจากศูนย์กลาง 
 ข. การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง 
 ค. การให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจตัดสินใจเพียงผู้เดียว 
 ง. การกระจายอ านาจในการตัดสินใจแต่ไม่ใช่การแบ่งอ านาจอธิปไตยของชาติ 
 จ. ถูกท้ังข้อ ก และ ข้อ ง 
 

ข้อ 8 การกระจายอ านาจภายใต้หลักการโอนอ านาจมีกี่ระดับระดับ 
 ก. 2 ระดับ 
 ข. 4 ระดับ 
 ค. 6 ระดับ 
 ง. 8 ระดับ 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
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ข้อ 9 ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการกระจายอ านาจ 
 ก. การมีส่วนร่วมชองประชาชน (Public Participation) 
 ข. การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น (Responsiveness) 
 ค. อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนราชการส่วนกลาง 
 ง. ความชอบธรรมให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
 
ข้อ 10 ข้อใดเป็นข้อเสียของการกระจายอ านาจ 

ก. อาจน าไปสู่ภาวะของความไร้เอกภาพ ไร้เสถียรภาพทางการคลัง ความแตกต่างและไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 

 ข. มีการซื้อสิทธิขายเสียในระดับท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 ค. ประชาชนมีเสรีภาพมากเกินความจ าเป็น 
 ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุจริตคอรัปชั่น 
 จ. ถูกทุกข้อ 
  
 
 
 

เฉลยแบบประเมินตนเอง 
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่..1.. 
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเก่ียวกับแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ   

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถาม แล้วเขียนวงกลางรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

ข้อ 1 ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ตามแนวคิดองค์ประกอบของรัฐของ 
G. Jellinek 

ก. รัฐบาล 
ข. ดินแดน 
ค. พลเมือง 
ง. กฎหมาย 
จ. อ านาจอธิปไตย 
 

ข้อ 2 ประเทศใดมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบรัฐเดี่ยว (Unitary State) 
ก. สหรัฐอเมริกา 
ข. รัสเซีย 
ค. ฝรั่งเศส 
ง. เยอรมนี 
จ. อินเดีย 
 

ข้อ 3 การจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยถูกก าหนดไว้ในกฎหมายใด 
ก. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ข. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
ง. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 
จ. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 
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ข้อ 4 ส่วนราชการประจ าจังหวัดของไทยตามโครงสร้างทางกฎหมายจัดเป็นการบริหารราชการรูปแบบใด 
ก. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ข. การบริหารราชการส่วนกลาง 
ค. การบริหารราชการส่วนกลางในพ้ืนที่ภูมิภาค 
ง. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
จ. การปกครองท้องที่ 
 

ข้อ 5 ข้อใดจัดเป็นความสัมพันธ์ตามแนวคิดการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
 ก. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิกในประชาคมอาเซียน 
 ข. ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับรัฐบาลไทย 

ค. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย 
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไทย 
จ. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย 
 

ข้อ 6 ประเทศในข้อใดตามหลักการสามารถจัดได้ว่ามีการปกครองแบบรัฐเดี่ยว 
 ก. ประเทศ A มีรัฐบาลและรัฐสภาเดียวเป็นศูนย์กลางทางอ านาจ 

ข. ประเทศ B มีรัฐบาลกลางเดียวและมีรัฐบาลมลรัฐที่สามารถใช้อ านาจและตัดสินใจในพ้ืนที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ 

 ค. ประเทศ C มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ง. ประเทศ D มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
 จ. ประเทศ C และ D เท่านั้นที่สามารถจัดได้ว่ามีการปกครองแบบรัฐเดี่ยว 
 
ข้อ 7 การออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของสหพันธรัฐตามแนวคิดการกระจายอ านาจนั้นเป็น

การออกแบบให้มีรัฐเป็นกี่ระดับอย่างไร 
 ก. 2 ระดับ ได้แก่ รัฐบาลกลางและมลรัฐ 

ข. 2 ระดับ ได้แก่ ส่วนกลางและท้องถิ่น  
ค. 3 ระดับ ได้แก่ ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
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ข้อ 8 แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการกระจายอ านาจสัมพันธ์กับแนวคิดใดมากที่สุด 
 ก. ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ข. เสรีนิยม 
ค. การจัดการด้วยกลไกตลาด 
ง. อ านาจนิยม  
จ. ท้องถิ่นนิยม  
 

ข้อ 9 หน่วยงานใดใช้อ านาจตามแนวคิดการมอบอ านาจหรือได้รับแบ่งอ านาจจากส่วนกลาง   
(Delegated Power) 

 ก. เทศบาลนครขอนแก่น 
 ข. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ค. กรุงเทพมหานคร 
ง. พัทยา 
จ. ถูกต้องเฉพาะ ค. และ จ. เท่านั้น 
 

ข้อ 10 ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีได้ยกเว้นในกรณีใด 
 ก. ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของตน 
 ข. ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
 ค. ความเป็นอิสระด้านการเงินและการคลัง 
 ง. ความเป็นอิสระในการจัดตั้งกองก าลังปกป้องอาณาเขตท้องถิ่นของตน 

จ. ถูกทุกข้อ 
 

ข้อ แบบประเมินตนเองก่อนเรียน ข้อ แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ก. 
ก. 
ข. 
จ. 
ข. 
จ. 
จ. 
ก. 
ค. 
ก. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ง. 
ค. 
ค. 
ก. 
ค. 
ก. 
ก. 
จ. 
ข. 
ง. 

 


