
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “สาเหตุของการพัฒนา

ประชาธิปไตย” 

ค ำแนะน ำ ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 

1. ความในข้อใดไม่ได้สะท้อนถึงผลที่ตามมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ก. ระดับความเป็นเมืองที่สูงขึ้น 

ข. การพัฒนาอุตสาหกรรม 

ค. การลดจ านวนลงของชนชั้นสูง 

ง. การขยายตัวของการศึกษา 

จ. การขยายตัวของเส้นทางและเครือข่ายการติดต่อสื่อสารคมนาคม 

เฉลย ค. 

 

2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบใดน่าจะเอ้ือต่อเส้นทางของการพัฒนาประชาธิปไตย 

ก. ระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ 

ข. ระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่มีการเกณฑ์แรงงาน 

ค. ระบบเศรษฐกิจที่กิจการส่วนมากมีรัฐเป็นเจ้าของ 

ง. ระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

จ. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม 

เฉลย จ. 

 

3. โครงสร้างทางสังคมแบบใดน่าจะเอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมากท่ีสุด 

ก. สังคมแบบชนเผ่า  

ข. สังคมแบบศักดินา 

ค. สังคมท่ีมีชนชั้นสูงเป็นผู้ครองอ านาจ 

ง. สังคมท่ีสถานะของบุคคลถูกก าหนดตั้งแต่ก าเนิด 

จ. สังคมท่ีมีฐานของผู้ใช้แรงงานจ านวนมาก 

เฉลย จ. 



4. ตัวแสดงใดที่มักจะมีบทบาทในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเผด็จการอ านาจนิยม

ไปสู่ประชาธิปไตย 

ก. นักธุรกิจ 

ข. ข้าราชการครู 

ค. เกษตรกร 

ง. ชนชั้นน าในรัฐบาล 

จ. ชนชั้นกลาง 

เฉลย ง. 

 

5. เหตุการณ์ในลักษณะใดมักจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเผด็จการ

อ านาจนิยมไปสู่ประชาธิปไตย 

ก. วิกฤตเศรษฐกิจ  

ข. การปะทุของสงครามในต่างประเทศ 

ค. การท าสนธิสัญญาการค้ากับต่างประเทศ 

ง. การตั้งกระทรวงใหม่ 

จ. การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 

เฉลย ก. 

 

6. ในประเทศท่ีมีโครงสร้างทางสังคมในลักษณะใดต่อไปนี้ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ประชาธิปไตยได้มากที่สุด 

ก. ประเทศเผด็จการที่ภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่มีชนชั้นสูงครอบครองที่ดินส่วนมากของ

ประเทศ 

ข. ประเทศเผด็จการที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมสูง 

ค. ประเทศเผด็จการที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับปานกลาง 

ง. ประเทศเผด็จการที่มีความร่ ารวยในทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ ามัน 

จ. ประเทศเผด็จการที่ประชากรมีรายได้ต่อหัวในระดับเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 

เฉลย ค. 

 



7. ประเทศเจ้าอาณานิคมประเทศใด ที่ภายหลังจากการมอบเอกราชให้กับประเทศใต้อาณานิคมแล้ว 

ประเทศเหล่านี้ประสบความส าเร็จในด้านการพัฒนาประชาธิปไตยมากที่สุด 

ก. ญี่ปุ่น 

ข. ฝรั่งเศส 

ค. อังกฤษ 

ง. อิตาลี 

จ. เยอรมนี 

 เฉลย ค. 

 

8. การด าเนินแนวนโยบายในลักษณะใดของประเทศเจ้าอาณานิคมท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตยของประเทศใต้อาณานิคมหลังจากได้รับเอกราชแล้ว 

ก. การขยายการศึกษาพ้ืนฐาน  

ข. การแบ่งแยกและปกครองตามความแตกต่างของชาติพันธุ์ 

ค. การค้าทาส 

ง. การขยายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

จ. การด าเนินนโยบายการค้าเสรี 

เฉลย ก. 

 

9. กรณีของประเทศใดที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของการพัฒนาประชาธิปไตยจากการที่ประเทศ

มหาอ านาจเข้าไปยึดครองและก าหนดแนวทางการปกครอง 

ก. อิรัก 

ข. ญี่ปุ่น 

ค. อัฟกานิสถาน 

ง. เกาหลีใต้ 

จ. ไต้หวัน 

เฉลย ข. 

 

 

 



10. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตัวแสดงจากภายนอกในการส่งเสริมประชาธิปไตย 

ก. การที่ประเทศมหาอ านาจคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศเผด็จการอ านาจนิยมที่

ด าเนินการปราบปรามการเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา 

ข. การที่สหภาพยุโรปตั้งเงื่อนไขด้านการยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการให้เงินช่วยเหลือ

กับประเทศเผด็จการอ านาจนิยม 

ค. การที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐในระดับระหว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในประเทศเผด็จการอ านาจนิยม 

ง. การเข้าไปลงทุนของบรรษัทข้ามชาติในประเทศเผด็จการที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

จ. การที่ประเทศมหาอ านาจเข้าไปช่วยเหลือประเทศเผด็จการอ านาจนิยมในการพัฒนา

ระบบการศึกษา 

เฉลย ง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยท่ี 4 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือประเมินความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “สาเหตุของการพัฒนา

ประชาธิปไตย” 

ค ำแนะน ำ ขอให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 

 

1. ความในข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ตามแนวคิดของเซย์มูร์ มาร์ติน ลิปเซต (Seymour Martin Lipset) 

ก. มองว่าในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชนชั้นนายทุนจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ และจาก

บทบาทดังกล่าวจะเอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

ข. มองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการขยายตัวของชนชั้นผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจะเป็นตัว

แสดงส าคัญท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตย 

ค. มองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์ และผลจากการพัฒนามนุษย์จะ

ส่งผลในเชิงบวกต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

ง. มองว่าในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจจะส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาการศึกษา การ

พัฒนาเมือง และจะส่งผลตามมาท าให้เกิดการขยายตัวของชนชั้นกลางซึ่งจะเอ้ือต่อการ

พัฒนาประชาธิปไตย 

จ. ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประชาธิปไตยมีลักษณะเป็น

เส้นโค้งรูปตัวเอส (S curve) 

เฉลย ง. 

 

2. ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดดัชนีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดของเซย์มูร์ มาร์ติน ลิปเซต (Seymour Martin 

Lipset) 

ก. จ านวนวิทยุต่อประชากร 1 พันคน 

ข. ดัชนีการใช้พลังงานต่อหัว 

ค. ดัชนีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

ง. สัดส่วนของประชากรที่สามารถอ่านออกเขียนได้ 



จ. สัดส่วนของแรงงานในภาคการเกษตร 

เฉลย ค. 

 

3. ความในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกลไกการท างานของ “ค าสาปทรัพยากร” ที่ส่งผลในทางลบต่อการ

พัฒนาประชาธิปไตย 

ก. รัฐเผด็จการที่มีทรัพยากรที่ร่ ารวยสามารถใช้รายได้ดังกล่าวในการยกระดับประเทศไปสู่

ประเทศที่พัฒนาแล้ว และผลจากการพัฒนาประเทศดังกล่าวท าให้ประเทศมหาอ านาจ

ไม่สามารถกดดันให้รัฐเผด็จการดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยได้ 

ข. รัฐเผด็จการที่มีทรัพยากรที่ร่ ารวยสามารถเก็บภาษีในระดับต่ าท าให้พลเมืองพอใจต่อ

การปกครองของรัฐเผด็จการ 

ค. รัฐเผด็จการที่มีทรัพยากรที่ร่ ารวยสามารถใช้เงินรายได้จากการขายทรัพยากรดังกล่าวมา

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศท าให้พลเมืองพอใจต่อการปกครองของรัฐเผด็จ

การ 

ง. รัฐเผด็จการที่มีทรัพยากรที่ร่ ารวยสามารถใช้เงินรายได้ดังกล่าวมาเสริมสร้างขีด

ความสามารถในด้านความมั่นคงอันจะท าให้สามารถปราบปรามและกดทับข้อเรียกร้อง

ของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ. รัฐเผด็จการที่มีทรัพยากรที่ร่ ารวยสามารถทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการจัดสวัสดิการ

ให้กับพลเมืองส่งผลท าให้พลเมืองพอใจต่อการปกครองของรัฐเผด็จการ 

เฉลย ก. 

 

4. ความในข้อใดสะท้อนแนวคิดของแบร์ริงตัน มัวร์ จูเนียร์ (Barrington Moore Jr.) ที่ว่า “ไม่มีชนชั้น

นายทุน ไม่มีประชาธิปไตย” (No bourgeois, no democracy.) 

ก. การพัฒนาระบบทุนนิยมส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และผลจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจท าให้ขยายฐานของชนชั้นกลางที่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

ข. การพัฒนาระบบทุนนิยมในสินค้าเกษตรได้ส่งผลต่อการปลดปล่อยพันธะของเกษตรกร

จากเจ้าผู้ปกครองที่ดิน และใช้ฐานอ านาจในทางเศรษฐกิจในการเพ่ิมอ านาจต่อรองเพ่ือ

สิทธิในการเป็นตัวแทนในรัฐสภา ก่อนที่สิทธิดังกล่าวจะขยายไปสู่คนกลุ่มอ่ืนต่อไป 

ค. การพัฒนาระบบทุนนิยมส่งผลต่อการขยายตัวของชนชั้นผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจะเป็นตัวแสดง

ส าคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตย 



ง. การพัฒนาเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์ และผลจากการพัฒนามนุษย์จะส่งผล

ในเชิงบวกต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

จ. การพัฒนาเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันทางการเมืองที่ท าให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการมีส่วนร่วมของพลเมืองได้ 

เฉลย ข. 

 

5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมพลเมืองตามแนวคิดของแกเบรียล อัลมอนด์ 

(Gabriel Almond) และซิดนีย์ เวอร์บา (Sidney Verba) 

ก. วัฒนธรรมการเมืองที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยคือวัฒนธรรมการเมืองที่ผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมแบบคับแคบ และวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้า 

ข. วัฒนธรรมการเมืองที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยคือวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 

ค. วัฒนธรรมการเมืองที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยมักจะมีรากฐานจากประเทศที่นับถือศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

ง. วัฒนธรรมการเมืองที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยต้องมีองค์ประกอบของวัฒนธรรมแบบ

สมัยใหม่ (modern) เท่านั้น 

จ. ประเทศแถบเอเชียตะวันออกที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมแบบขงจื๊อไม่เอ้ือต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย  

เฉลย ก. 

 

6. ความในข้อใดคือเหตุผลที่ท าให้ชนชั้นน ามักจะเป็นตัวแสดงที่เข้าไปมีบทบาทส าคัญในช่วงเวลาของ

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 

ก. มวลชนมักเป็นตัวแสดงที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

ข. ชนชั้นน าเป็นตัวแสดงที่มีความพร้อม และยังมีผลประโยชน์เกี่ยวพันกับอนาคตมากท่ีสุด  

ค. ชนชั้นกลางมักจะกระตุ้นให้ชนชั้นน าเข้าไปมีบทบาท 

ง. ชนชั้นน ามักจะมีความเชื่อมโยงกับตัวแสดงจากภายนอกประเทศ 

จ. ชนชั้นน ามักจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท าให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนทิศทาง

ไปสู่อนาคตได้ 

เฉลย ข. 

 



7. ข้อใดคือรูปแบบของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่พบได้บ่อยครั้งนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 

เป็นต้นมา 

ก. การปฏิรูป 

ข. การปฏิวัติ 

ค. การยึดครองโดยประเทศมหาอ านาจ 

ง. การบรรลุข้อตกลงระหว่างชนชั้นน า 

จ. การได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคม 

เฉลย ง. 

 

8. ความในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ

ปฏิสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างชนชั้นน าและตัวแสดงอื่นๆในการพัฒนาประชาธิปไตย 

ก. การศึกษาในประเด็นนี้มักจะได้รับอิทธิพลจากแนวการศึกษาแบบสถาบันนิยมแบบ

ทางเลือกท่ีมีเหตุผล 

ข. มักจะมองว่าตัวแสดงต่างๆเป็นตัวแสดงที่มีเหตุมีผล มีความตระหนักในผลประโยชน์ของ

ตน และมีการคิดค านวณผลได้ผลเสียจากการตัดสินใจในลักษณะต่างๆ 

ค. มองว่าความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นสาเหตุส าคัญของการล่มสลายของ

เผด็จการอ านาจนิยม 

ง. มักจะมองว่าธรรมชาติของผลประโยชน์ในสังคมมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม

ต่างๆ 

จ. มักจะมองว่าประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการคิดค านวณ และการ

ตัดสินใจของตัวแสดงต่างๆ 

เฉลย ค. 

 

9. ความในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกลไกการท างานของปัจจัย “การเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเป็นที่

ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย” 

ก. อังกฤษปูรากให้กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการปกครองในประเทศใต้อาณา

นิคม โดยเฉพาะระบบราชการสมัยใหม่ 

ข. อังกฤษได้น าเอาระบบการปกครองโดยอ้อม (indirect rule) มาใช้กับประเทศใต้อาณา

นิคม 



ค. อังกฤษได้ทดลองน าเอาระบบการเลือกตั้ง และพรรคการเมืองมาใช้ในประเทศใต้อาณา

นิคม 

ง. อังกฤษได้วางรากฐานด้านระบบการศึกษาให้กับประเทศใต้อาณานิคม 

จ. อังกฤษได้ให้โอกาสคนพ้ืนเมืองในการเข้ารับราชการ รวมทั้งเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการ

ปกครอง 

เฉลย ข. 

 

10. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงบทบาทในเชิงบวกของบรรษัทข้ามชาติที่ส่งผลต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

ประเทศเผด็จการอ านาจนิยม 

ก. การเข้าไปลงทุนและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเผด็จการ 

ข. การสร้างการจ้างงานให้กับคนยากจนในประเทศเผด็จการ 

ค. การก าหนดเงื่อนไขด้านการปฏิรูป ไม่ว่าจะเป็นการจัดการปกครองที่ดี หรือการขยาย

การปกป้องคุ้มครองสิทธิในประเทศเผด็จการ 

ง. การดึงประเทศเผด็จการให้เข้ามาหลอมรวมกับระบบเศรษฐกิจโลก 

จ. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

เฉลย ค. 
 


