
แบบฝึกปฏิบัติกอ่นเรยีนและหลังเรียน หน่วยที่ 6 ประชาธิปไตยกับมิติระหว่างประเทศ 

 

แบบทดสอบก่อนเรยีน 

 

1. ข้อใดคือจุดเริ่มต้นของคลื่นสูกที่สามของการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย 

1. การปฏิวัติสหรัฐอเมรกิา ค.ศ. 1775-1783 

2. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 

3. การรัฐประหารในโปรตุเกส ค.ศ. 1974 √ 

4. การปฏิวัติประชาชนในฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1986  

5. การล่มสลายของระบอบคอมมวินิสตใ์นยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียต 

 

2. ปัจจัยภายนอกมักถูกละเลยในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตย เพราะเหตุใด 

1. ปัจจัยระหว่างประเทศที่มผีลต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมีลักษณะที่เกิดขึน้โดยอ้อม 

2. ปัจจัยระหว่างประเทศที่มผีลต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมีลักษณะเกิดขึ้นโดยไม่ต้ังใจ 

3. ปัจจัยระหว่างประเทศท างานผ่านตัวแสดงภายในประเทศอกีทีหนึ่ง 

4. การระบุการท างานของปัจจัยระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท าได้ยาก 

5. ถูกทุกข้อ √ 

 

3. จุดเปลี่ยนส าคัญของบริบทระหว่างประเทศในชว่งทศวรรษ 1970 เป็นผลมาจากปัจจัยใดเป็นส าคัญ 

1. การขยายตัวของการเผชิญหนา้ของสองค่ายอุดมการณ์ 

2. การเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามเวียดนามในสหรัฐอเมริกา √ 

3. การกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างสหภาพโซเวียตและจีน 

4. การแพรห่ลายของปทัสถานประชาธิปไตยในสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก 

5. การเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึน้ของกลุ่มภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ 

 

4. ข้อใดไม่ใช่ตัวแสดงภายนอกที่เป็นรัฐ (state actor) 

1. องค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) 

2. องค์การความรว่มมอืเชงิวิชาการของเยอรมนี (GTZ) 

3. หนว่ยงานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศแหง่สวีเดน (SIDA) 

4. สถาบันแห่งเนเธอร์แลนด์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยแบบหลากหลายพรรค (MIMD) 

5. กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NED) √ 

 



5. ฟิลิป ชมิทเตอร์ เสนอรูปแบบของอทิธิพลภายนอกที่มีต่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยหลหายรูปแบบ ยกเว้น 

ข้อใด 

1. การแพรก่ระจาย 

2. การสรา้งพันธมิตร √ 

3. การควบคุม  

4. การก าหนดเงื่อนไข 

5. การยินยอม 

 

6. รัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ผูน้ าคนใดที่หันมาเริ่มต้นให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและ

ประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งในช่วงสงครามเย็น 

1. จมิม ีคาร์เตอร์ √ 

2. โรนัล เรแกน 

3. จอรช์ บุช 

4. บิล คลินตัน 

5. บารัค โอบามา 

 

7. องค์การระหว่างประเทศที่ไม่ใหค้วามส าคัฐกับประเด็นประชาธิปไตยคือขอ้ใด 

1. องค์การรัฐอเมริกา 

2. สหภาพยุโรป 

3. สันนิบาตรัฐอาหรับ √ 

4. สหภาพแอฟริกา 

5. องค์การสหประชาชาติ 

 

8. ประเทศที่ใช้รูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบบีบบังคับมากที่สุด 

1. เยอรมนี 

2. สหรัฐอเมริกา √ 

3. ญี่ปุ่น 

4. ฝร่ังเศส 

5. รัสเซีย 

 

 

 

 



9. รูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยที่น าไปสู่การต้ังค าถามตอ่ความชอบธรรมมากที่สุดคือขอ้ใด 

1. การบีบบังคับ √ 

2. การชุกจูง 

3. การก าหนดเงื่อนไข 

4. การกล่อมเกลาทางสังคม 

5. ถูกทุกข้อ 

 

10. ข้อใดไม่ใข่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสู่ความเป็นเผด็จการของรัสเซีย 

1. การตอ่ต้านการแทรกแซงโดยสหรัฐอเมริกา 

2. ความไม่พอใจต่อประสบการณ์การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน 

3. ความกลัวที่จะสูญเสียเขตพื้นที่ภายใต้อทิธิพลเดิมของรัสเซีย 

4. ความทรงจ าร่วมที่ฝังลึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของประชาชนรัสเซีย 

5. การกระชับความสัมพันธ์ที่เหนยีวแน่นกับจนี √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ในทัศนะของนักวิชาการบางท่าน เหตุการณ์ใดเป็นตัวกระตุน้ส าคัญของการเกิดคลื่นลูกที่สี่ของการเปลี่ยนสู่

ประชาธิปไตย 

1. การปฏิวัติฝรั่งศส 

2. การรัฐประหารในโปรตุเกส 

3. การปฏิวัติประชาชนในฟิลิปปินส์ 

4. การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในเกาหลีใต้ 

5. การล่มสลายของระบอบคอมมวินิสตใ์นยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียต √ 

 

2. ปัจจัยภายนอกมักถูกละเลยในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย เนื่องจากเหตุผลหลายประการ 

ยกเว้น ขอ้ใด 

1. ปัจจัยภายนอกแยกออกจากปัจจัยโครงสรา้งภายในประเทศ √ 

2. ปัจจัยระหว่างประเทศที่มตี่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมีลักษณะที่เกิดขึน้โดยทางอ้อม 

3. ปัจจัยระหว่างประเทศที่มตี่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมีลักษณะเกิดขึ้นโดยไม่ต้ังใจ 

4. การระบุการท างานของปัจจัยภายนอกกับการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยท าได้ยาก 

5. ปัจจัยภายนอกต้องท างานเชื่อมโยงกับปัจจัยภายในและตัวแสดงภายในประเทศ 

 

3. แนวทางการเมืองมุง่สู่ตะวันออก (Ostpolitik) เป็นแนวทางของประเทศใด 

1. สหรัฐอเมริกา 

2. เยอรมนตีะวันตก √ 

3. อาร์เจนตินา 

4. สวีเดน 

5. อินเดีย 

 

4. ข้อใดคือตัวแสดงภายนอกที่ไม่ใชร่ัฐ 

1. กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย √ 

2. องค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 

3. องค์การความรว่มมอืเชงิวิชาการของเยอรมนี 

4. หนว่ยงานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศประเทศสวีเดน 

5. สถาบันแห่งเนเธอร์แลนด์เพื่อประชาธิปไตยแบบหลากหลายพรรค 

 



5. ธันยา บอร์เซลและโธมัส รสิเซ เสนอรูปแบบของอทิธิพลภายนอกที่มตี่อการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยหลาย

รูปแบบ ยกเว้น ข้อใด 

1. การบีบบังคับ 

2. การชัดจูง 

3. การก าหนดเงื่อนไข 

4. การสรา้งพันธมิตร √ 

5. การกล่อมเกลาทางสังคม 

 

6. รัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ผูน้ าคนใดที่ให้ความสนใจกับการสนับสนุนประชาธิปไตยแก่ประเทศที่เคยเป็น

ส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต 

1. จมิม ีคาร์เตอร์ 

2. โรนัล เรแกน 

3. จอรช์ บุช √ 

4. บิล คลินตัน 

5. บารัค โอบามา 

 

7. องค์การระหว่างประเทศข้อใดที่ให้ความส าคัญกับประเด็นประชาธิปไตยน้อยที่สุด 

1. องค์การรัฐอเมริกา 

2. สหภาพยุโรป 

3. สหภาพแอฟริกา 

4. สมาคมประชาชาติเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ √ 

5. องค์การสหประชาชาติ 

 

8. ข้อใดคือตัวแสดงที่เริ่มต้นใช้รูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบก าหนดเงื่อนไขอย่างประสบความส าเร็จ

มากที่สุด 

1. สหภาพยุโรป √ 

2. สหรัฐอเมริกา 

3. องค์การสหประชาชาติ 

4. ธนาคารโลก 

5. องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนอื 

 

 



9. การสร้างความเป็นประชาธิปไตยในอัฟกานิสถานโดยสหรัฐอเมรกิาเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยรูปแบบ

ใด 

1. การบีบบังคับ √ 

2. การชักจูง 

3. การก าหนดเงื่อนไข 

4. การกล่อมเกลาทางสังคม 

5. การสรา้งพันธมิตร 

 

10. ประเทศที่มศีักยภาพในการด าเนินยุทธศาสตร์ตอ่ต้านการส่งเสริมประชาธิปไตยมากที่สุดคือขอ้ใด 

1. ซาอุดิอาระเบีย 

2. จนี √ 

3. สหภาพโซเวียต 

4. อียิปต์ 

5. ยูเครน 

 


