
แบบฝึกปฏิบัติกอ่นเรยีนและหลังเรียน หน่วยที่ 12  

ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

แบบทดสอบก่อนเรยีน  

 

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์ 

1. ใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

2. ใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี √ 

3. ใชร้ะบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี 

4. รับแนวคิดการพัฒนาประชาธิปไตยมาจากญี่ปุ่น 

5. ใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ 

 

2. ประชาธิปไตยแบบน าวิถี (Guided Democracy) ตกอยู่ใต้การช้ีน าของประธานาธิบดีท่านใดของอินโดนีเซีย 

1. ซูการโ์น  √ 

2. ซูฮารโ์ต  

3. เมกาวาตี ซูการโ์นบุตรี 

4. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน 

5. โจโก วิโดโด 

 

3. การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยโดยอาศัยอ านาจจากภายนอก เชน่ สหประชาชาติ เกิดขึน้ในรัฐใดของเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ 

1. เมียนมา 

2. อินโดนีเซีย 

3. กัมพูชา √ 

4. เวียดนาม 

5. สิงคโปร์ 

 

4. รัฐใดที่แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาไม่มีผลเด่นชัดต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

1. ฟิลิปปินส ์

2. อินโดนีเซีย 

3. สิงคโปร์ √ 

4. กัมพูชา 

5. ไทย 



 

5. รัฐใดมีลักษณะระบอบการเมอืงแบบอ านาจนยิมผา่นการเลือกตั้ง (Electoral Authoritarianism) 

1. กัมพูชา  √ 

2. อินโดนีเซีย 

3. ติมอร์เลสเต 

4. บรูไน 

5. เวียดนาม 

 

6. รัฐใดมีลักษณะระบอบการเมอืงแบบประชาธิปไตยบกพร่อง (Defective Democracy) 

1. อินโดนีเซีย  √ 

2. กัมพูชา 

3. เวียดนาม 

4. ลาว 

5. เมียนมา 

 

7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมา 

1. เป็นการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยผา่นการตัดสินใจของชนช้ันน าทหาร 

2. มีลักษณะเป็นระบอบการเมืองลูกผสม (Hybrid Regime) ซึ่งมีทั้งคุณลักษณะแบบประชาธิปไตยกับ

เผด็จการ 

3. กองทัพยังทรงบทบาทในการเมอืงระดับชาติ 

4. ปัจจุบัน พรรคสันนิบาตแหง่ชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ครองเสียงข้างมากในสภา 

5. ถูกทุกข้อ  √ 

 

8. กลุ่มประเทศใดที่ให้กรณีศึกษาที่ชัดเจนน่าสนใจทั้งในแง่การแทรกแซงการเมอืงของทหารและบทบาท

กองทัพในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 

1. เมียนมา ไทย อินโดนีเซีย  √ 

2. ติมอร์เลสเต สิงคโปร์ มาเลเซีย 

3. อินโดนีเซีย บรูไน ตมิอรเ์ลสเต 

4. เมียนมา มาเลเซีย ลาว 

5. ไทย เวียดนามใต้ สงิคโปร์ 

 

9. ประเทศใดใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน (Proportional System) 

1. เมียนมา 



2. มาเลเซีย 

3. ฟิลิปปินส ์

4. เวียดนาม 

5. อินโดนีเซีย  √  

 

10. ข้อใดไม่ใข่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

1. มรดกทางประวัติศาสตร์ 

2. เกมกลยุทธ์ของชนช้ันน า 

3. พืน้ฐานทางสังคมชาติพันธุ์ 

4. แนวคิดและวัฒนธรรมการเมอืงของประชาชน 

5. การกระชับความสัมพันธ์ที่เหนยีวแน่นกับจนี √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะระบอบการเมอืงในลาวและเวียดนาม 

1. เป็นเผด็จการราชาธิปไตย 

2. เป็นเผด็จการทหาร 

3. เป็นเผด็จการพรรค  √ 

4. เป็นกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย 

5. เป็นประชาธิปไตยแบบไม่เสรี  

 

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะส าคัญของระบอบการเมอืงในประเทศกัมพูชาหรือสิงคโปร์ยุคปัจจุบัน 

 

1. มีการเลือกตั้งเป็นปกติ 

2. พรรครัฐบาลชนะเลือกตั้งสม่ าเสมอ 

3. การเมอืงระส่ าระส่ายขาดเสถียรภาพ √ 

4. บทบาทสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมมีจ ากัด 

5. รัฐบาลมักใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อลดทอนอ านาจพรรคการเมอืงคู่แข่งในชว่งเลือกตั้ง 

 

3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยในติมอร์เลสเต 

1. เป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

2. เป็นประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี 

3. เป็นประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี √ 

4. รับแนวคิดการพัฒนาประชาธิปไตยมาจากอังกฤษ 

5. มักมีรัฐบาลที่ครองเสียงข้างมากในสภา 

 

4. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกบัคุณูปการส าคัญของวิลเลี่ยม เคส (William Case) ในการศกึษาเรื่องประชาธิปไตย

ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

1. เสนอว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาค 

2. เสนอว่าววิัฒนาการประวัติศาสตร์มีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาค 

3. เสนอว่าการพัฒนาประชาธิปไตยสัมพันธ์กับโครงสรา้งสังคมชาติพันธุ์ในภูมิภาค 

4. เสนอว่าความเหนยีวแน่นและกลยุทธ์ชนช้ันน ามีผลตอ่การพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาค √ 

5. เสนอว่าการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศต่างๆในภูมิภาคขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก 

 

5. ประเทศใดมีระบอบการเมอืงแบบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย 



1. บรูไน 

2. เวียดนาม 

3. ฟิลิปปินส ์

4. สิงคโปร์ √ 

5. ลาว 

 

6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์ 

1. มีความก้าวหน้าในระดับสูงเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

2. รับแนวคิดการพัฒนาประชาธิปไตยมาจากสหรัฐอเมริกา 

3. ยังคงเต็มไปด้วยปัญหาการทุจรติคอรัปช่ันในหมูน่ักการเมือง 

 4.   ยังคงเต็มไปด้วยระบบอุปถัมภ์ในการเมอืงท้องถิ่น 

           5.  ทหารมบีทบาทสูงมากในการแทรกแซงครอบง าทางการเมอืง √   

 

7. ทหารประเภทใดที่แทรกแซงการเมอืงในระดับที่รุนแรงที่สุดจนสง่ผลเสียหายต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

1. ทหารผู้ปกครอง √ 

2. ทหารผู้พิทักษ์ 

3. ทหารผู้ไกล่เกลี่ย  

4. ทหารราบ 

5. ไม่มขี้อใดถูกต้อง 

 

8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบการพิจารณาความสัมพันธ์ทหาร-พลเรอืนที่ส่งผลต่อคุณภาพประชาธิปไตยซึ่งเป็น

กรอบวิเคราะหท์ี่ถูกพัฒนาขึน้โดยอูเรล ครัวซองท์และคณะ (Aurel Croissant et al.) 

1. การก าหนดนโยบายสาธารณะ 

2. การกระจายอ านาจในการปกครองท้องถิ่น √ 

3. การควมคุมความมั่นคงภายใน 

4. การป้องกันประเทศ 

5. การบริหารจัดการองคก์รทหาร 

 

9. ประเทศใดที่แสดงให้เห็นว่าเส้นทางประชาธิปไตยสัมพันธ์กับเรื่องสงครามกลางเมอืงและการสร้างเอกภาพ

ชาติ 

1. สิงคโปร์ 

2. ฟิลิปปินส ์

3. ลาว 



4. มาเลเซีย 

5. กัมพูชา √ 

 

 

10.  รัฐใดดังต่อไปนี้ที่มรีะดับการพัฒนาประชาธิปไตยมากที่สุด  

1. เมียนมา 

2. อินโดนีเซีย  √ 

3. เวียดนาม 

4. บรูไน 

5. สิงคโปร์ 


