
 

 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 11 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับ การเมืองและการ

เลือกตั้งท้องถิ่น 

ค ำแนะน ำ ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 

 

1.ข้อใดไม่ใช่ข้อค้นพบของ Sen ในปี 1999  

ก. การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เลวน้อยที่สุด 

ข. การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่รับประกันอีกว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อดตายรวมหมู่ (Famine) 

ค. การเลือกตั้งท้องถิ่นท าให้เกิด “ประชาธิปไตยนั้นกินได้” 

ง. การเลือกตั้งท้องถิ่นบังคับให้ผู้ปกครองต้องใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

จ. การเลือกตั้งท้องถิ่นท าให้เกิดความขัดแย้งในพรรคการเมืองเดียวกัน  

2.การเลือกตั้งท้องถิ่นของไทยหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นการเลือกตั้งแบบใด และคล้ายคลึงกับระบบการ

ปกครองแบบใด 

ก. เลือกตั้งโดยตรง, ระบบรัฐสภา 

ข. เลือกตั้งทางอ้อม, ระบบรัฐสภา 

ค. เลือกตั้งโดยตรง, ระบบประธานาธิบดี 

ง. เลือกตั้งทางอ้อม, ระบบประธานาธิบดี 

จ. ไม่มีข้อถูก 

3.การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นครั้งแรกเกิดข้ึนที่ท้องถิ่นใด 

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมภ์ 

ข. กรุงเทพมหานคร 

ค. เมืองพัทยา 

ง. สุขาภิบาลท่าฉลอม 

จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 75 จังหวัด 

 

 

 

 



 

 

4.ใครคือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยตรงคนแรก 
ก. พ.ต.อ.ชวลิต ชิดชอบ 
ข. นายไพรัช สุทธิธ ารงสวัสดิ์ 
ค. นายชาญ พวงเพ็ชร 
ง. นายธรรมนูญ เทียนเงิน 
จ. มีผู้ได้รับการเลือกตั้งพร้อมกันหลายคน 

5.การได้มาซึ่งผู้บริหารของเมืองพัทยาก่อนการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงเรียกว่าอะไร 
ก. รูปแบบนายกเทศมนตรี-สภา 
ข. รูปแบบคณะกรรมการ 
ค. รูปแบบสภาผู้จัดการหรือรูปแบบผู้จัดการเมือง (City Manager) 
ง. รูปแบบที่ประชุมเมือง 
จ. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

6.การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงได้แก้ไขปัญหาประการส าคัญคือข้อใด 
ก. ไม่ได้แก้ไขปัญหาใดเป็นส าคัญ 
ข. ความขัดแย้งของท้องถิ่นที่ใกล้เคียง 
ค. การคอร์รัปชั่นของข้าราชการ 
ง. การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
จ. เสถียรถาพของฝ่ายบริหาร 

7.ข้อใดคือกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับแรกของประเทศไทย 
ก. พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
ข. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 2479 
ค. พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ง. พระราชบัญญัติ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล. พ.ศ. 2537 
จ. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

8.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก 
ก. อบจ.แรกท่ีมีการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงคืออบจ.บุรีรัมภ์ 
ข. คนที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งนักการเมืองระดับชาติ 
ค. คนที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นตระกูลอิทธิพลในท้องถิ่น  
ง. อบจ.อีก 74 แห่ง (ยกเว้นบุรีรัมภ์) เลือกตั้งเมื่อวันที่ 14  มีนาคม  2547 
จ. เกิดการบอยคอตจากพรรคประชาธิปัตย์ 
 

 



 

 

9.ข้อใดไม่ใชป่ัญหาของการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทยที่น าเสนอในหน่วยที่ 11  

ก. ความรุนแรงและอิทธิพลในการเลือกตั้ง 

ข. การผูกขาดอ านาจของชนชั้นน า 

ค. การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

ง. การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ 

จ. ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร 

10.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อเสนอแนะส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทยที่น าเสนอในหน่วยที่ 11 

ก. ปรับเปลี่ยนระบบการเลือกฝ่ายบริหารกับเกณฑ์คะแนนเสียงข้างมาก 

ข. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาและเขตการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ 

ค. การเปิดโอกาสและเพ่ิมสัดส่วนให้ผู้สมัครที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย 

ง. การบริหารจัดการเลือกตั้งและการจัดการข้อพิพากในการเลือกตั้งท้องถิ่น 

จ. เพ่ือปกป้องการสับสนของประชาชนควรให้พรรคการเมืองแจ้งว่าสนับสนุนผู้สมัครคนไหน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับ การเมืองและการ

เลือกตั้งท้องถิ่น 

ค ำแนะน ำ ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 

 

1.ข้อใดไม่ใช่ข้อค้นพบของ Sen ในปี 1999  
ก. การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เลวน้อยที่สุด 
ข. การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่รับประกันอีกว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อดตายรวมหมู่ (Famine) 
ค. การเลือกตั้งท้องถิ่นท าให้เกิด “ประชาธิปไตยนั้นกินได้” 
ง. การเลือกตั้งท้องถิ่นบังคับให้ผู้ปกครองต้องใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
จ. การเลือกตั้งท้องถิ่นท าให้เกิดความขัดแย้งในพรรคการเมืองเดียวกัน  

2.การเลือกตั้งท้องถิ่นของไทยหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นการเลือกตั้งแบบใด และคล้ายคลึงกับระบบการ
ปกครองแบบใด 

ก. เลือกตั้งโดยตรง, ระบบรัฐสภา 
ข. เลือกตั้งทางอ้อม, ระบบรัฐสภา 
ค. เลือกตั้งโดยตรง, ระบบประธานาธิบดี 
ง. เลือกตั้งทางอ้อม, ระบบประธานาธิบดี 
จ. ไม่มีข้อถูก 

3.การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นครั้งแรกเกิดข้ึนที่ท้องถิ่นใด 
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมภ์ 
ข. กรุงเทพมหานคร 
ค. เมืองพัทยา 
ง. สุขาภิบาลท่าฉลอม 
จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 75 จังหวัด 

4.ใครคือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยตรงคนแรก 
ก. พ.ต.อ.ชวลิต ชิดชอบ 
ข. นายไพรัช สุทธิธ ารงสวัสดิ์ 
ค. นายชาญ พวงเพ็ชร 
ง. นายธรรมนูญ เทียนเงิน 
จ. มีผู้ได้รับการเลือกตั้งพร้อมกันหลายคน 
 



 

 

5.การได้มาซึ่งผู้บริหารของเมืองพัทยาก่อนการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงเรียกว่าอะไร 

ก. รูปแบบนายกเทศมนตรี-สภา 

ข. รูปแบบคณะกรรมการ 

ค. รูปแบบสภาผู้จัดการหรือรูปแบบผู้จัดการเมือง (City Manager) 

ง. รูปแบบที่ประชุมเมือง 

จ. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

6.การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงได้แก้ไขปัญหาประการส าคัญคือข้อใด 

ก. ไม่ได้แก้ไขปัญหาใดเป็นส าคัญ 

ข. ความขัดแย้งของท้องถิ่นที่ใกล้เคียง 

ค. การคอร์รัปชั่นของข้าราชการ 

ง. การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

จ. เสถียรถาพของฝ่ายบริหาร 

7.ข้อใดคือกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับแรกของประเทศไทย 

ก. พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 

ข. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 2479 

ค. พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

ง. พระราชบัญญัติ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล. พ.ศ. 2537 

จ. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

8.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก 

ก. อบจ.แรกท่ีมีการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงคืออบจ.บุรีรัมภ์ 

ข. คนที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งนักการเมืองระดับชาติ 

ค. คนที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นตระกูลอิทธิพลในท้องถิ่น  

ง. อบจ.อีก 74 แห่ง (ยกเว้นบุรีรัมภ์) เลือกตั้งเมื่อวันที่ 14  มีนาคม  2547 

จ. เกิดการบอยคอตจากพรรคประชาธิปัตย์ 

 

 

 

 

 



 

 

9.ข้อใดไม่ใชป่ัญหาของการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทยที่น าเสนอในหน่วยที่ 11  

ก. ความรุนแรงและอิทธิพลในการเลือกตั้ง 

ข. การผูกขาดอ านาจของชนชั้นน า 

ค. การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

ง. การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ 

จ. ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร 

10.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อเสนอแนะส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทยที่น าเสนอในหน่วยที่ 11 

ก. ปรับเปลี่ยนระบบการเลือกฝ่ายบริหารกับเกณฑ์คะแนนเสียงข้างมาก 

ข. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาและเขตการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ 

ค. การเปิดโอกาสและเพ่ิมสัดส่วนให้ผู้สมัครที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย 

ง. การบริหารจัดการเลือกตั้งและการจัดการข้อพิพากในการเลือกตั้งท้องถิ่น 

จ. เพ่ือปกป้องการสับสนของประชาชนควรให้พรรคการเมืองแจ้งว่าสนับสนุนผู้สมัครคนไหน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เฉลย 

 ก่อนเรียน      หลังเรียน 

1. ก. 1. ก. 

2. ค. 2. ค. 

3. ข. 3. ข. 

4. ง. 4. ง. 

5. ค. 5. ค. 

6. จ. 6. จ. 

7. ข. 7. ข. 

8. จ. 8. จ. 

9. จ. 9. จ. 

10. จ. 10. จ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


