
หน่วยที่ 11 

ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

……………………. 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 11 

1. การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้มีลักษณะอย่างไร 

 ก. การกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศภายหลังเหตุการณ์ที่ควางจู  

 ข. ความตกต่่าทางเศรษฐกิจเป็นเหตุให้คณะทหารมอบอ่านาจคืนให้ประชาชน  

 ค. คณะทหารที่ปกครองเห็นว่าประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ 

 ง. สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ยึดครองเกาหลีส่วนใต้เส้นขนานที่ 38 เป็นผู้วางรากฐานไว้   

  จ. การเคลื่อนไหวและการเรียกร้องของประชาชนและประชาสังคม   

2. การเมืองการปกครองของญี่ปุ่นในสมัยเมจิมีลักษณะใด  

 ก. ประชาธิปไตย   

 ข. อภิชาธิปไตย  

 ค. คณาธิปไตย  

 ง. พ่อปกครองลูก  

 จ. สมบูรณาญาสิทธิราชย์  

3. ปัจจัยใดทีก่่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในไต้หวัน 

 ก. ความกดดันจากสหรัฐอเมริกา  

 ข. ความจ่าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

 ค. ความกดดันและการคุกคามจากจีน  

 ง. ผู้น่าการเมืองผ่อนคลายการควบคุมประชาชน  

 จ. ความพ่ายแพ้ของก๊กมินตั๋งในการเลือกตั้งระดับชาติ   

4. เป้าหมายส่าคัญของการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาและประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ ค.ศ. 1989 

คือข้อใด  

 ก. การเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปการเมือง 

 ข. การเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปการศึกษา 

 ค. การแสดงพลังสนับสนุนนโยบายปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิง 

 ง. การแสดงพลังสนับสนุนนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

 จ. การเรียกร้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 



5. เป้าหมายส่าคัญของจีนภายหลังการส่งมอบฮ่องกงคืนให้แก่จีนใน ค.ศ. 1997 คือข้อใด 

 ก. การให้ฮ่องกงมีอิสระอยู่ในระดับสูง  

 ข. การควบคุมประชาชนฮ่องกง 

 ค. การให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดโดยตรง   

 ง. การให้ประชาชนด่าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเสรี  

 จ. การให้ฮ่องกงปกครองตนเอง  

6. ความเป็นภูมิภาคนิยม (regionalism) นับเป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการพัฒนาประชาธิปไตย เนื่องจากผู้

เลือกตั้งจะพิจารณาท่ีตัวผู้สมัครมากกว่าที่นโยบายของพรรค ลักษณะเช่นนี้เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในดินแดนหรือ

ประเทศใด 

 ก. เกาหลีใต ้ 

 ข. ญี่ปุ่น  

 ค. ไต้หวัน 

 ง. จีน 

 จ. ฮ่องกง     

7. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุหรือประเด็นที่สร้างความสั่นคลอนให้แก่ระบอบประชาธิปไตยของญี่ปุ่น  

 ก. อิทธิพลของระบบราชการ  

 ข. เงินการเมือง (money politics) 

 ค. การเมืองในสมัยนายกรัฐมนตรีกากุเอะ ทานากะ (Kakuei Tanaka) 

 ง. การเคลื่อนไหวของประชาสังคม   

 จ. หัวหน้ากลุ่มการเมืองในพรรคเสรีประชาธิปไตยในช่วงก่อน ค.ศ. 1992 

8. การใช้อ่านาจฉ้อฉลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ผู้น่าการเมืองด่ารงต่าแหน่งประธานาธิบดีโดยไม่จ่ากัด

วาระ อันเป็นการเหนี่ยวรั้งการพัฒนาประชาธิปไตย เกิดข้ึนในสมัยใครเป็นผู้น่าเกาหลีใต้  

 ก. ประธานาธิบดีปักคึนฮเย   

 ข. ประธานาธิบดีคิมแดจุง 

 ค. ประธานาธิบดีคิมยองซัม 

 ง. ประธานาธิบดีโนแทอู 

 จ. ประธานาธิบดีปักจองฮี 



9. ในมุมมองของนักการเมืองสังกัดก๊กมินตั๋ง เมื่อการเมืองไต้หวันเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยในทศวรรษที่ 1990 

การเรียกร้องหรือการรณรงค์ในด้านใดของฝ่ายต่อต้านที่ท่าให้ก๊กมินตั๋งตกจากอ่านาจ ภายหลังการผูกขาด

อ่านาจมาเป็นเวลามากกว่า 50 ปี 

 ก. การเรียกร้องการกระจายอ่านาจ 

 ข. การรณรงค์ต่อต้านจีน 

 ค. การรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 ง. การรณรงค์สร้างความปรองดองกับจีน 

 จ. การเรียกร้องการปฏิรูปพรรคการเมือง  

10. การทีป่ระธานาธิบดีปักคึนฮเยต้องถูกถอดถอนออกจากต่าแหน่งผู้น่าเกาหลีใต้ ถือเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ความเข้มแข็งของสถาบันการเมืองใดในเกาหลีใต้ ซึ่งแสดงบทบาทส่าคัญในการช่วยให้ระบอบประชาธิปไตย

ของเกาหลีใต้ไมต่กอยู่ในภาวะถดถอย  

 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ  

 ข. ประชาสังคม  

 ค. ระบบราชการ 

 ง. พรรคการเมือง  

 จ. สมัชชาแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11 

1. ตามรัฐธรรมนูญเมจิ จักรพรรดิถือเป็นผู้มีอ่านาจการเมืองสูงสุด แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว อ่านาจการเมืองกลับ

อยู่ที่องค์กรหรือบุคคลใด   

 ก. สภาไดเอ็ต (Diet)   

 ข. นายกรัฐมนตรี   

 ค. กองทัพ 

 ง. เกนโร (genro) หรือรัฐบุรุษอาวุโส 

 จ. ระบบราชการ    

2. ในช่วงที่สหรัฐอเมริกายึดครองญี่ปุ่นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายพลดักลาส แม็กอาเธอร์ไม่พอใจร่าง

รัฐธรรมนูญของรัฐบาลญี่ปุ่นในประเด็นใด 

 ก. การให้คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภา  

 ข. การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา 

 ค. อ่านาจอธิปไตยเป็นของจักรพรรดิ  

 ง. การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องผ่านการลงประชามติ 

 จ. การส่งเสริมบทบาทพรรคการเมือง  

3.  รัฐธรรมนูญยูซิน (Yusin constitution) ของเกาหลีใต้ ซึ่งมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฝ่ายบริหาร โดย

ละเลยบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบและการถ่วงดุลอ่านาจ อันเป็นผลให้เกิดวิกฤตการเมืองของ

เกาหลีใตใ้นเวลาถัดมา รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวประกาศใช้ในสมัยใครเป็นผู้น่าเกาหลีใต้    

 ก. ประธานาธิบดีปักจองฮี  

 ข. ประธานาธิบดีอีซึงมัน  

ค. นายกรัฐมนตรีชางมย็อน 

 ง. ประธานาธิบดีชอนดูฮวาน 

 จ. ประธานาธิบดีโนมูฮย็อน 

4. ในช่วงที่ไต้หวันมีบุคคลใดเป็นผู้น่าที่เริ่มมีความเป็นเสรีมากข้ึน โดยการเปิดโอกาสให้นักการเมืองฝ่ายค้านลง

สมัครรับเลือกตั้ง 

 ก. เจียงไคเชก  

 ข. เจียงจิงกัว 

 ค. ลีเต็งฮุย  

 ง. เชนฉุยเบียน  



 จ. หม่ายิงจอ  

5. ข้อใดไม่ถือเป็นมุมมองของผู้น่าจีนสายอนุรักษนิยมในช่วงเกิดเหตุการณ์ชุมนุมครั้งใหญ่ของนักศึกษาและ

ประชาชนใน ค.ศ. 1989 

 ก. จีนอาจเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหมือนในยุโรปตะวันออก 

 ข. การชุมนุมดังกล่าวเป็นการต่อต้านหลักการสังคมนิยม  

 ค. การชุมนุมดังกล่าวเป็นการวางแผนก่อความวุ่นวาย 

 ง. รัฐบาลมีความจ่าเป็นต้องหยุดยั้งขบวนการนักศึกษา  

 จ. จ้าวจีหยางเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อต้านขบวนการนักศึกษา  

6. ประเด็นใดท่ีน่าไปสู่การชุมนุมใหญ่ของประชาชนในฮ่องกงเมื่อ ค.ศ. 2014 และ 2017  

 ก. การเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดโดยตรง 

 ข. การเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติโดยตรง 

 ค. ความหวั่นเกรงที่จีนจะครอบง่าเศรษฐกิจของฮ่องกงมากข้ึน  

 ง. ข้อ ก และ ข ถูก   

  จ. ข้อ ก ข และ ค ถูก   

7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ 

 ก. จังหวัดเชจู (Jeju) ถือเป็นจังหวัดปกครองตนเองแบบพิเศษของเกาหลีใต้ 

 ข. รัฐบาลเกาหลีใต้เน้นการกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 

 ค. ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เน้นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ง. ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ยึดหลักการใช้เหตุผลในการหาข้อสรุป 

 จ. ประชาธิปไตยแบบตัวแทน การตัดสินใจวางอยู่บนหลักการเสียงข้างมาก  

8. ปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านหรือรากหญ้าของจีน   

 ก. การด่าเนินมาตรการควบคุมของรัฐบาลจีน  

 ข. การด่าเนินมาตรการปราบปรามของรัฐบาลจีน 

 ค. องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ (NGOs) ของต่างประเทศด่าเนินกิจกรรมได้จ่ากัด   

 ง. เจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องถิ่นขัดขวางการกระจายอ่านาจ  

 จ. ถูกทุกข้อ  

9. การที่มีผู้เสนอแนวคิดว่าการบริหารฮ่องกงมีโครงสร้างแบบเผด็จการอ่านาจนิยมกึ่งราชการ (quasi-

bureaucratic authoritarian structure) นับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ข้อใดคือผลกระทบของ

โครงสร้างดังกล่าวที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 



 ก. รัฐบาลให้ความส่าคัญกับระบบสวัสดิการทางสังคมสูง 

 ข. การเก็บภาษีรายได้ในอัตราทีสู่ง 

 ค. ตัวแทนฝ่ายธุรกิจมีโอกาสเข้าสู่ต่าแหน่งที่มีอ่านาจตามโครงสร้างดังกล่าว 

 ง. รัฐบาลแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจสูง 

 จ. การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานเป็นไปอย่างเสรี   

10. เมื่อพิจารณาจากปัจจัยการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศหรือ

ดินแดนใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีโอกาสถดถอยน้อยที่สุด ที่ระบอบการเมืองนั้นจะย้อนกลับไปเป็นแบบ

เผด็จการอ่านาจนิยมอีก  

 ก. ญี่ปุ่น   

 ข. เกาหลีใต ้ 

 ค. ฮ่องกง  

 ง. ไต้หวัน 

 จ. จีน  

 

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 11 

  

 ก่อนเรียน      หลังเรียน  

1.  จ.        1.  ง.  

2.  ค.         2.  ค.  

3.  ง.         3.  ก.  

4.  ก.        4.  ข. 

5.  ข.        5.  จ.  

6.  ก.         6.  ง.  

7.  ง.         7.  ค. 

8.  จ.         8.  จ.  

9.  ค.         9.  ค.  

10. ข.         10. ก. 

 


