
แบบทดสอบก่อนแบบเรียน หน่วยท่ี 15 

 

1. ตัง้แต่ศตวรรษที ่5 ภายหลงัการล่มสลายของจกัรวรรดโิรม อาณาจกัรส่วนใหญ่ในยุโรปยดึถอืระบอบ
การปกครองแบบใด 
ก. ระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทน 
ข. ระบอบสงัคมนิยม 
ค. ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์
ง. ระบอบเทวาธปิไตย  
จ. ระบอบอ านาจนิยมรฐัสภา      ค ำตอบคือข้อ ง. 

 
2. การปฏวิตัปิระชาชนครัง้ใดทีใ่หก้ าเนิดพระราชบญัญตัสิทิธ ิ(Bill of Rights) ซึง่น าไปสู่หลกัอธปิไตย

ของรฐัสภา ซึง่เน้นใหร้ฐัสภาเป็นอสิระจากการแทรกแซงของพระมหากษตัรยิใ์นยุโรป 
ก. ปฏวิตัใินสหรฐัอเมรกิา ค.ศ. 1776 
ข. ปฏวิตัใินองักฤษ ค.ศ. 1689 
ค. ปฏวิตัใินฝรัง่เศส ค.ศ. 1789 
ง. ปฏวิตัใินฝรัง่เศส ค.ศ. 1848 
จ. ปฏวิตัใินองักฤษ ค.ศ. 1872      ค ำตอบคือข้อ ข. 

 
3. นกัปรชัญาคนใดเป็นเสนอผูแ้นวคดิเรือ่งสทิธใินทรพัยส์นิส่วนบุคคล และสทิธใินการขบถต่ออ านาจ

ผูน้ าของประชาชน ซึง่เป็นฐานทางความคดิต่อการพฒันาประชาธปิไตยในยโุรปช่วงศตวรรษที ่17 
ก. มองเตสกเิออ 
ข. ฟรองซวั วอลแตร ์ 
ค. ฌอง ฌารค์ รสุโซ  
ง. อมิมานูเอล็ คนัท์ 
จ. จอหน์ ลอ็ค        ค ำตอบคือข้อ จ.  

 
 
 



4. ขบวนการผูห้ญงิในช่วงศตวรรษที ่19 ถงึตน้ศตวรรษที ่20 ในหลายประเทศฝ ัง่ยโุรปตะวนัตก
เรยีกรอ้งเรือ่งใดเป็นหลกั 

ก. สทิธใินการท าแทง้ 

ข. สทิธใินการเลอืกตัง้อยา่งเท่าเทยีม 

ค. สทิธใินการหยา่ 

ง. สทิธใินการไดร้บัการศกึษา 

จ. สทิธใินการเกณฑท์หาร      ค ำตอบคือข้อ ข. 
 

5. ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 ระบอบการเมอืงในประเทศใดต่อไปนี้ไมเ่ปลีย่นแปลงจากระบอบเดมิ
ก่อนหน้าสงครามไปสู่ระบอบการเมอืงแบบอื่น 
ก. อติาล ี
ข. เยอรมนี 
ค. รสัเซยี 
ง. องักฤษ 
จ. ออสเตรยี        ค ำตอบคือข้อ ง. 

 
6. การเปลีย่นผ่านจากระบอบคอมมวินิสตส์ู่ประชาธปิไตยในยโุรปตะวนัออกในช่วงปลายสงครามเยน็

ถอืเป็นส่วนหนึ่งของประชาธปิไตยคลื่นทีเ่ท่าไหร่ 
ก. คลื่นทีส่าม 
ข. คลื่นทีห่นึ่ง 
ค. คลื่นทีส่ ี ่
ง. คลื่นทีส่อง 
จ. ผดิทุกขอ้        ค ำตอบคือข้อ ก. 

 
 
 
 
 



7. นกัทฤษฎคีนใดต่อไปนี้ทีเ่หน็ว่าภายหลงัสงครามเยน็ ประชาธปิไตยแบบเสรนีิยมมชียัเหนือ
อุดมการณ์คอมมวินิสต ์ความขดัแยง้ทางอุดมการณ์การเมอืงระหว่างมหาอ านาจสองค่ายจบลง และ
โลกเขา้สู่ “จดุสิน้สุดทางประวตัศิาสตร”์ (The End of History) 
ก. ฮวน ลนิซ ์
ข. ซามเูอล็ ฮนัตงิตนั 
ค. แลรี ่ไดมอนด ์
ง. เทอรี ่ลนี คารล์ 
จ. ฟรานซสิ ฟุกุยามา       ค ำตอบคือข้อ จ. 

 
8. ประเทศใดในยโุรปต่อไปนี้ปกครองดว้ยระบอบประชาธปิไตยรฐัสภาแบบบยดึเสยีงขา้งมาก 

ก. สหราชอาณาจกัร 
ข. เยอรมนี 
ค. ฝรัง่เศส 
ง. เนเธอรแ์ลนดส ์
จ. เบลเยีย่ม        ค ำตอบคือข้อ ก. 

 
9. ขอ้ใดต่อไปนี้ไมใ่ช่ลกัษณะส าคญัของรฐับาลประชาธปิไตย ซึง่ยดึนโยบายสวสัดกิารสงัคม 

ก. กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ สามารถมสี่วนร่วมในกระบวนการรบัฟงัความเห็นเมื่อรฐับาลจะออก
นโยบายหรอืกฎหมายซึง่กระทบผลประโยชน์ของกลุ่มเหล่านี้ 

ข. รัฐบาลเพิ่มงบประมาณการคลังเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของประชาชนทุกคนตัง้แต่
ระดบัประถมถงึมหาวทิยาลยั 

ค. รัฐบาลเก็บภาษีประชาชนที่มีรายได้สูงจ านวนมาก เพื่อน ารายได้ดังกล่าวมาอุดหนุนค่า
รกัษาพยาบาลของผูม้รีายไดป้านกลางและรายไดน้้อย 

ง. รฐับาลเปิดเสรกีจิการซึง่เคยเป็นของรฐั 
จ. รฐับาลใหเ้ดอืนขัน้พืน้ฐานแก่ประชาชนทุกทีต่กงานหรอืเกษยีณอายแุลว้       ค ำตอบคือข้อ ง. 

 
 
 
 



10. รัฐบาลฮังการีภายใต้การน าของนายวิกเตอร์ ออร์บัน ถูกกล่าวหาว่าปกครองด้วยระบอบ
ประชาธปิไตยแบบใดต่อไปนี้ 
ก. ประชาธปิไตยแบบสงัคม 
ข. เสรนีิยมประชาธปิไตย 
ค. อเสรนีิยมประชาธปิไตย  
ง. ประชาธปิไตยครึง่ใบ 
จ. อ านาจนิยมแบบแขง่ขนั      ค ำตอบคือข้อ ค. 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
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1. ขอ้ใดต่อไปนี้มใิช่ผลของความคดิทางการเมอืงแบบเสรนีิยม ต่อพฒันาการประชาธปิไตยในยโุรปใน
ยโุรปช่วงศตวรรษที ่17 ถงึ 18 
ก. เกดิแนวคดิเรือ่งสทิธมินุษยชน 
ข. เกดิแนวคดิเรือ่งสญัญาประชาคม  
ค. เกดิแนวคดิเรือ่งสทิธใินทรพัยส์นิส่วนบุคคล 
ง. เกดิแนวคดิเรือ่งการตรวจสอบถ่วงดุลรฐับาล 
จ. เกดิแนวคดิเรือ่งเชือ้ชาตนิิยมและการเหยยีดชนชาตอิื่นว่าดอ้ยกว่าชาวยโุรป  ค ำตอบคือข้อ จ. 

 
2. ขอ้ใดต่อไปนี้เป็นผลส าคญัทีสุ่ดของการปฏวิตัอุิตสาหกรรมต่อกระบวนการพฒันาประชาธปิไตยใน

ยโุรปตะวนัตกช่วงปลายศตวรรษที ่19 ถงึตน้ศตวรรษที ่20 
ก. เกดิชนชัน้ขุนนาง ซึง่ไดป้ระโยชน์จากภาษภีาคอุตสาหกรรม 
ข. เกดิชนชัน้แรงงาน ซึง่เป็นฐานเสยีงส าคญัของพรรคฝา่ยซา้ย เช่นพรรคแรงงาน 
ค. รฐัอุตสาหกรรมล่ารฐัทีย่งัคงยดึระบบเศรษฐกจิแบบเกษตรกรรมเป็นอาณานิคม 
ง. เกดิการสรา้งสถาบนัความมัน่คงเช่น ต ารวจ และทหาร เพื่อคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิส่วนบุคคล 
จ. เทคโนโลยดีา้นการทหารพฒันารดุหน้า ส่งผลใหเ้กดิการแขง่ขนัทางทหารและสงครามระหว่าง

รฐัมหาอ านาจต่างๆ ในทีสุ่ด 
ค ำตอบคือข้อ ข. 
 

3. ขบวนการชารท์สิซึง่เคลื่อนไหวในองักฤษช่วงศตวรรษที ่19 ประสบความส าเรจ็ในขอ้ใดต่อไปนี้มาก
ทีสุ่ด 
ก. ประชากรชายทุกคนในองักฤษมสีทิธเิลอืกตัง้โดยไมถู่กปิดกัน้ดว้ยเกณฑช์าตกิ าเนิดและ

ทรพัยส์นิ 
ข. ประชากรทุกคนในองักฤษมสีทิธเิลอืกตัง้โดยไมถู่กปิดกัน้ดว้ยเกณฑช์าตกิ าเนิด ทรพัยส์นิ และ

เพศสภาพ 
ค. รฐับาลยอมรบัสทิธใินการประทว้งอยา่งสนัตขิองประชาชน 
ง. ประชากรผูม้รีายไดน้้อยไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการรกัษาพยาบาลและการเลีย้งดบูุตรโดย

รฐับาล 
จ. ประชากรชายไมถู่กบงัคบัเกณฑท์หาร แต่สามารถสมคัรเป็นทหารอาชพีดว้ยความสมคัรใจ 

ค ำตอบคือข้อ ก. 



4. พฒันาการของกระบวนการประชาธปิไตยในยโุรปในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีห่นึ่งถงึสงครามโลก
ครัง้ทีส่องสะทอ้นลกัษณะต่อไปนี้ขอ้ใดมากทีสุ่ด 
ก. ประเทศอาณานิคมทา้ทายเจา้อาณานิคมยุโรป 
ข. เกดิปญัหาการปรบัตวัของผูอ้พยพจากประเทศมสุลมิ 
ค. สถาบนัการเมอืงประชาธปิไตยเขม้แขง็มากขึน้ อนัเป็นผลจากการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน

และความกา้วหน้าของวฒันธรรมการเมอืงประชาธปิไตย 
ง. เกดิภาวะถดถอยในกระบวนการพฒันาประชาธปิไตยเพราะประชาชนขาดความเชื่อมัน่ใน

สถาบนัการเมอืงประชาธปิไตย และฝกัใฝอุ่ดมการณ์คอมมวินิสตแ์ละฟาสชสิซ ์ 
จ. เกดิวกิฤตภาวะผูน้ า เพราะรฐับาลอ่อนแอ ขาดความเดด็ขาด และไมส่ามารถลงโทษกลุ่ม

การเมอืงทีท่า้ทายอ านาจตนได ้
ค ำตอบคือข้อ ง. 
 

5. เหตุใดระบอบเผดจ็การทหารในโปรตุเกสจงึล่มสลายลงในค.ศ. 1974 
ก. พระมหากษตัรยิเ์ป็นคนกลางไกล่เกลีย่ใหก้ลุ่มผูป้ระทว้งและรฐับาลเจรจาเพื่อเปลีย่นไปสู่ระบอบ

ประชาธปิไตย 
ข. ผูน้ ารฐับาลทหารเสยีชวีติลงและประธานรฐัสภาในขณะนัน้ยดึอ านาจแทน 
ค. เกดิการแทรกแซงทางทหารโดยรฐับาลสหรฐัฯ และมหาอ านาจยโุรปตะวนัตก 
ง. เกดิสงครามกลางเมอืงระหว่างฝา่ยรฐับาลและกองก าลงักบฏตดิอาวุธ ต่อมาฝา่ยกบฏชนะและ

ปลดผูน้ ารฐับาลออกจากอ านาจ รวมถงึด าเนินคดอีาชญากรรมสงคราม 
จ. ประชาชนประทว้งกดดนั จนทหารฝา่ยกา้วหน้าออกมารฐัประหารรฐับาลเผดจ็การซึง่น าโดย

ทหารฝ่ายอนุรกัษ์นิยม ต่อมาไม่นานทหารกลุ่มนี้คนือ านาจใหป้ระชาชน    ค ำตอบคือข้อ ง. 
 

6. อ านาจของสถาบนักษตัรยิใ์นองักฤษภายใตร้ะบอบประชาธปิไตยแบบรฐัสภาและรฐับาลเสยีงขา้ง
มากเป็นอย่างไร 
ก. อยูภ่ายใตร้ฐัธรรมนูญและมบีทบาทเชงิสญัลกัษณ์เท่านัน้ โดยไมส่ามารถแสดงบทบาททาง

การเมอืงใดๆ ได ้
ข. สามารถแกร้ฐัธรรมนูญบางขอ้ซึง่ไมเ่หน็ดว้ยได้ 
ค. สามารถออกค าสัง่ยบุสภาได ้เมือ่เกดิความขดัแยง้ระหว่างรฐับาลและฝา่ยคา้น 
ง. สามารถเสนอชื่อแต่งตัง้นายกรฐัมนตรไีด ้หากฝ่ายคา้นและรฐับาลไมส่ามารถตกลงกนัไดว้่าจะ

เสนอชื่อใคร 
จ. สามารถเสนอชื่อแต่งตัง้ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญได้   ค ำตอบคือข้อ ก. 



7. การเลอืกตัง้แบบยดึระบบตวัแทนสดัส่วนในระบอบประชาธปิไตยของเยอรมนีมุ่งแก้จดุอ่อนขอ้ใด
ต่อไปนี้ของประชาธปิไตยแบบตวัแทน 
ก. การแทรกแซงอ านาจนิตบิญัญตัขิององคก์รอสิระและศาลรฐัธรรมนูญ 
ข. การแทรกแซงการท างานขององคก์รอสิระและศาลรฐัธรรมนูญโดยพรรคเสยีงขา้งมากในรฐัสภา 
ค. ลกัษณะพวกมากลากไปของระบบยดึเสยีงขา้งมากและการไรเ้สถยีรภาพของรฐับาลผสมซึง่มา

จากหลายพรรคการเมอืง 
ง. การรวบอ านาจของผูน้ ารฐับาลหรอืชานเซลเลอร์ 
จ. การแทรกแซงการเมอืงของหน่วยงานความมัน่คง เช่นกองทพัและต ารวจ เป็นตน้ 

ค ำตอบคือข้อ ค. 
 

8. ขอ้ใดต่อไปนี่เป็นบรบิทส าคญัทีร่ะบอบประชาธปิไตยของประเทศบอสเนีย-เฮอรเ์ซอรว์นีาในปจัจุบนั
ถูกออกแบบใหม้กีลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ แบ่งอ านาจการปกครอง 

ก. เกดิการปฏวิตัปิระชาชน 
ข. เกดิการรฐัประหารโดยกองทพั 
ค. เกดิการแทรกแซงของศาลรฐัธรรมนูญ 
ง. เกดิแทรกแซงโดยรฐัมหาอ านาจคอมมวินิสต์ 
จ. เกดิสงครามฆา่ลา้งเผ่าพนัธุแ์ละต่อมามหาอ านาจตะวนัตกแทรกแซงในการเจรจาสนัตภิาพ  

ค ำตอบคือข้อ จ. 
 

9. ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิส่งผลต่อคุณภาพประชาธปิไตยในดา้นใดต่อไปนี้มากทีสุ่ด 
ก. ประชาชนเสื่อมศรทัธาต่อรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้และสถาบนัประชาธปิไตยอื่นๆ เพราะเหน็ว่า

รฐับาลมไิดด้ าเนินนโยบาลทีเ่ลง็เหน็ผลประโยชน์ของคนส่วนมาก 
ข. องคก์รอสิระขาดความน่าเชื่อถอืเพราะเกดิการคอรปัชัน่ 
ค. ศาลรฐัธรรมนูญขาดความเชื่อถอืต่อรฐัสภาเพราะเหน็ว่าเป็นเผดจ็การ 
ง. หน่วยงานความมัน่คงขาดงบประมาณดา้นกลาโหม และประเทศไม่สามารถป้องกนัภยัคุมคามจาก

ภายในและภายนอกได ้
จ. สื่อสาธารณะซึง่ไดร้บังบประมาณส่วนใหญ่จากหลวงขาดงบประมาณด าเนินกจิการ จนตอ้งรบัทุน

จากบรรษทัเอกชน จนลดความเป็นอสิระของหน่วยลง  ค ำตอบคือข้อ ก. 

 

 



10. ขอ้ใดต่อไปนี้เป็นผลกระทบของกระแสผูอ้พยพต่อประชาธปิไตยในยโุรป ณ ศตวรรรษที ่21 มาก
ทีสุ่ด 

ก. ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ 
ข. ความเสื่อมโทรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ค. ปญัหาการปรบัตวัทางวฒันธรรมจากฝ ัง่ผูอ้พยพและเจา้บา้นชาวยโุรปดัง้เดมิ 
ง. ปญัหาคนไรบ้า้นและอาชญากรรม 
จ. ปญัหาโรคระบาดและการขาดสุขอนามยัของผูอ้พยพในสงัคมใหม่  ค ำตอบคือข้อ ค. 

 

 


