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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น” 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1. sense of belonging คือข้อใด 
    ก. ความรู้สึกเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว 
    ข. การรวมกลุ่มของประชาชน 
    ค. ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม 
    ง. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
    จ. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. นักวิชาการที่มองการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าเป็น 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองทั้งตามรูปแบบและ
นอกรูปแบบ คือ 
    ก. มิลบาร์ท 
    ข. เจฟฟรี เค. โรเบิร์ต 
    ค. กอล 
    ง. โรเซนสโตน 
    จ. ฮานเซน 
3. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมีดังนี้ ยกเว้นข้อใด 
    ก. ระดับการให้ข้อมูล 
    ข. ระดับการวางยุทธศาสตร์ 
    ค. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
    ง. ระดับการปรึกษาหารือ 
    จ. ระดับการวางแผนร่วมกัน 
4. การมีส่วนร่วมมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคหลายประการ ยกเว้น    
    ก. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
    ข. โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไม่เอื้อ
ต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ 
    ค. การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ง. ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของ
ประชาชน 
    จ. การไม่มีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชน
มีส่วนร่วมแล้วหรือยัง 
9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น กลุ่มการ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ประชาชน คือข้อใด 
    ก. เวทีสาธารณะ 
    ข. การพบปะแบบไม่เป็นทางการ 
    ค. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    ง. คณะที่ปรึกษา 
    จ. การออกเอกสารข้อเท็จจริง 
 
 

5. การมีส่วนร่วมในการเมืองการบริหารท้องถิ่นของไทย โดยมี
กฎหมายรองรับให้กระท าได้ หรือต้องกระท า มีวิธีการที่ส าคัญ
และยอมรับปฏิบัติกันโดยทั่วไป มีดังนี้ ยกเว้น 
    ก. การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 
    ข. การใช้สิทธิเสรีภาพในการพูด 
    ค. การใช้สิทธิเสรีภาพในการเขียน 
    ง. การชุมนุมขับไล่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    จ. การสื่อสารทางการเมืองระหว่างประชาชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับประชาชนนั้น ชัยอนันต์ 
สมุทวณิช  ได้แยกล าดับรูปแบบการเข้าไปมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้  
ยกเว้นข้อใด 
    ก. ร่วมรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับการบริการ 
    ข. ร่วมเข้าปรึกษาหารือ แต่ยังไม่ได้เป็นผู้ตัดสิน 
    ค. การใช้สิทธิพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
    ง. ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเงิน 
    จ. ประชาชนเป็นผู้ก าหนดแต่ฝ่ายเดียวโดยให้รัฐเป็นผู้รับรู้
และเข้าร่วม 
7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
(public service) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย มี
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นข้อใด 
    ก. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
    ข. การเสนอความคิดเห็น 
    ค. การเข้าร่วมในเวทีประชุมปรึกษาหารือ 
    ง. การเข้าร่วมจัดกิจกรรม 
    จ. การไปเลือกตั้ง 
8. สถาบันนานาชาติที่ได้ศึกษาและก าหนดระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนคือข้อใด 
    ก. IAP2 
    ข. EAP2 
    ค. SIPA 
    ง. LOGODI 
    จ. APSA 
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10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น กลุ่มการรับฟัง
ความคิดเห็น คือข้อใด    
    ก. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    ข. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 
    ค. หอกระจายข่าว 
    ง. การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
    จ. ทัศนศึกษาและการเยี่ยมชมโครงการ 
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น” 

ค าแนะน า ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1. ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม คือข้อใด 
    ก. sense of belonging 
    ข. sense of security 
    ค. sense of sensation 
    ง. sense of belonging 
    จ. sense of humanization 
2. นักวิชาการที่มองว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น
ปฏิ สั มพั น ธ์ ร่ ว ม ร ะหว่ า ง รั ฐ กั บประชาชนตามวิ ถี
ประชาธิปไตย คือ 
    ก. เจฟฟรี เค. โรเบิร์ต 
    ข. แซมมวล พี. ฮันติงตัน 
    ค. ฮานเซน 
    ง. จอร์จ ไอ. เดมิงเกซ 
    จ. อารีสโตเติล 
3. ข้อใดเป็นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทีสู่งสุด 
    ก. ระดับการควบคุมโดยประชาชน 
    ข. ระดับการร่วมปฏิบัติ 
    ค. ระดับการวางแผนร่วมกัน 
    ง. ระดับการปรึกษาหารือ 
    จ. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
4 . ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่ วมข้อใดที่ท าให้
ผู้ปฏิบัติ งานไม่สามารถท างานให้ดีขึ้นได้ เพราะไม่มี
มาตรฐานในการท างานท่ีชัดเจน 
    ก. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับ
แนวคิด และความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ข. โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไม่
เอื้อต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ 
    ค. การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ง. การไม่มีตัว ช้ีวัดที่ ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง 
    จ. ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ 
8. IAP2 คือข้อใด 
    ก. สถาบันพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
    ข. สถาบันก าหนดแนวทางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
    ค. สถาบันส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับท้องถิ่น 
    ง. สถาบันนโยบายศึกษา 
    จ. สถาบันนานาชาติที่ได้ศึกษาและก าหนดระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

5. การมีส่วนร่วมในการเมืองการบริหารท้องถิ่นของไทย 
อย่างไม่เป็นทางการ มีวิธีการที่ส าคัญโดยทั่วไป มีดังนี้ 
ยกเว้น 
    ก. การรวมตัวเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
    ข. การใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
    ค. การใช้สิทธิ เสรีภาพในการชุมนุมเรียกร้องการ
แก้ปัญหาให้ชาวบ้าน 
    ง. การชุมนุมขับไล่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    จ. การเจรจาระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับประชาชนนั้น ชัย
อนันต์ สมุทวณิช  ได้แยกล าดับรูปแบบการเข้าไปมีส่วน
ร่วม ไว้คือข้อใด 
    ก. การตรวจสอบการบริการสาธารณะ 
    ข. การเป็นผู้ตัดสินจัดท าโครงการ 
    ค. ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเงิน 
    ง. การใช้สิทธิพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
    จ. รัฐเป็นผู้ก าหนดโดยให้ประชาชนเป็นผู้รับรู้และเข้า
ร่วม 
7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าบริการ
สาธารณะ (public service) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย มีลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือข้อ
ใด 
    ก. การร่วมสร้างข้อมูลข่าวสาร 
    ข. การเสนอกฎหมายท้องถิ่น 
    ค. การเข้าร่วมในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 
    ง. การเข้าร่วมจัดกิจกรรม 
    จ. การไปเลือกตั้ง 
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9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น กลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือข้อใด 
    ก. การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
    ข. เวทีสาธารณะ 
    ค. การส ารวจความคิดเห็น 
    ง. การสัมภาษณ์รายบุคคล 
    จ. การสนทนากลุ่มย่อย 
10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น กลุ่มการรับ
ฟังความคิดเห็น มีดังนี้ ยกเว้นข้อใด    
    ก. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    ข. การสัมภาษณ์รายบุคคล 
    ค. การสนทนากลุ่มย่อย 
    ง. การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
    จ. การส ารวจความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 



5 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 13 
 

ก่อนเรียน 
1. ค. 
2. ข. 
3. ข. 
4. ก. 
5. ง. 
6. ค. 
7. จ. 
8. ก. 
9. จ. 
10.ง . 

 

หลังเรียน 
1. ก. 
2. ค. 
3. ก. 
4. ง. 
5. ข. 
6. ค. 
7. ง. 
8. จ. 
9. ข. 
10. ก. 

 
 

 
 

 
 


