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วตัถปุระสงค ์ เพือ่ประเมนิความรูเ้ดมิของนกัศกึษาเกีย่วกบัเรือ่ง “มิติทางเศรษฐกิจกบัการท้าทาย
ประชาธิปไตย” 

ค าแนะน า  ขอใหน้กัศกึษาอา่นค าถาม แลว้เขยีนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 

 

1. ขอ้ใดไมใ่ชต่วัชีว้ดัการพฒันาเศรษฐกจิทีถ่กูน ามาใช้
ในการจ าแนกระดบัความเป็นประชาธปิไตย  
ก.   ความมัง่คัง่  
ข.   การพฒันาอตุสาหกรรม  
ค.   ความเป็นเมอืง 
ง.   การอพยพจากประเทศก าลงัพฒันาไปสู่

ประเทศพฒันาแลว้ 
จ.   การศกึษา  
 

2. การผลกัดนัใหป้ระเทศทีเ่คยเป็นอาณานิคมเปลีย่น
ผา่นสูป่ระชาธปิไตยตามตวัแบบตะวนัตกเกดิขึน้
เมือ่ใด 
ก. หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 
ข. หลงัวกิฤตเศรษฐกจิปี ค.ศ. 2008 
ค. หลงัการปฏวิตัฝิรัง่เศส ปี ค.ศ. 1789 
ง. หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 
จ. หลงัการประกาศเอกราชของประเทศอนิเดยี 

 
3. ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้งเกีย่วกบัระบบเบรตตนัวดูส ์

(Bretton Woods System)  
ก.   การประกนัเงนิดอลลารท์ี ่35 ดอลลาร ์ต่อ

ทองค า 1 ออนซ์ 
ข.   ระบบการเงนิทีอ่งคก์ารการคา้โลกก าหนดขึน้ 
ค.   เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่1  
ง.   ระบบสวสัดกิารของประเทศตะวนัตก 
จ.   การลอยตวัอตัราแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ 

4.  “ยคุหลงัสงครามเยน็” (post-cold war era) หมายถงึ
ชว่งเวลาใด 
ก. หลงัสงครามเวยีดนาม 
ข. หลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต 
ค. หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1  
ง. ระหว่างปี ค.ศ. 1980 - 1990 

 

6. แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิใดทีส่นบัสนุนใหร้ฐั
ด าเนินการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ 
ก. ลทัธเิสรนีิยมใหม ่
ข. ทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์บบเคนส ์ 
ค. แนวคดิมารก์ซสิต ์
ง. ลทัธพิาณิชยน์ิยม 
จ. แนวคดิการพฒันาเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยม 

 
7.   วกิฤตการณ์ทางการเงนิในเอเชยีหรอืวกิฤตตม้ย า

กุง้เกดิขึน้ในปี พ.ศ. ใด  
ก. พ.ศ. 2520 
ข. พ.ศ. 2522 
ค. พ.ศ. 2534 
ง. พ.ศ. 2540 
จ. พ.ศ. 2542 

 
8.   ขอ้ใดกล่าวไมถ่กูตอ้งเกีย่วกบัแนวคดิการจดัการ

ภาครฐัแนวใหม ่
 ก.    วางอยูบ่นฐานทางทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์
 ข.    วางอยูบ่นฐานทางทฤษฎกีารจดัการแบบ

เอกชน 
 ค.    การจา้งเหมาเอกชนในการจดัท าบรกิาร  

สาธารณะ 
      ง.    การมุง่เน้นใหร้ฐัจดัท าบรกิารสาธารณะ 
      จ.    การบรหิารภาครฐับนหลกัการตลาด 
 

9.  แนวคดิ “ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างชน
ชัน้” ของคารล์ มารก์ซ ์หมายถงึความขดัแยง้
ระหว่างชนชัน้ใด 
ก. ชนชัน้กลางกบักระฎุมพ ี
ข. ชนชัน้แรงงานกบักรรมาชพี 
ค. ชนชัน้กลางกบัชนชัน้น า 



จ. หลงัสงครามมหาเอเชยีบรูพา 
 

5.  ขอ้ใดกล่าวไมถ่กูตอ้งเกีย่วกบัความแตกต่างโดย
พืน้ฐานระหว่างทนุนิยมกบัประชาธปิไตย 
ก. ทนุนิยมอา้งถงึความชอบธรรมในการกระจาย

กรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีไ่มเ่ทา่เทยีมกนั 
ข. ประชาธปิไตยตัง้อยูบ่นฐานของสทิธพิลเมอืงที่

เทา่เทยีมกนั 
ค. ทนุนิยมตดัสนิใจบนฐานของการพจิารณาถงึ

ผลประโยชน์แหง่ชาต ิ
ง. ประชาธปิไตยด าเนินไปบนฐานของการ

ตระหนกัถงึประโยชน์สว่นรวมเป็นส าคญั 
จ. ทนุนิยมเสน้ผลก าไรเป็นสิง่แรก 

 
 
 
 
   
 

ง. กระฎุมพกีบักรรมาชพี 
จ. กระฎุมพกีบัขนุนาง 

 
10. องัเกลา แมรเ์คลิ (Angela Merkel) เป็น

นายกรฐัมนตรขีองประเทศใด 
      ก.  องักฤษ  
      ข.  เยอรมน ี
      ค.  เนเธอรแ์ลนด ์

                 ง.  สวเีดน 
           จ.  เบลเยยีม 
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วตัถปุระสงค ์ เพือ่ประเมนิความกา้วหน้าในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเกีย่วกบัเรือ่ง “มิติทางเศรษฐกิจกบัการ
ท้าทายประชาธิปไตย” 

ค าแนะน า  ขอใหน้กัศกึษาอา่นค าถาม แลว้เขยีนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 
 

 

1.   ขอ้ใดไมใ่ชต่วัชีว้ดัทางเศรษฐกจิทีเ่ซยม์รู ์มารต์นิ 
ลปิเซต (Seymour M. Lipset) น ามาเป็นเกณฑช์ีว้ดัการ
พฒันาประชาธปิไตย 

ก.   จ านวนประชากรต่อจ านวนรถยนต์  
ข.   จ านวนประชากรต่อจ านวนเครือ่งใชไ้ฟฟ้า  
ค.   การพฒันาอตุสาหกรรม 
ง.   ความเป็นเมอืง 
จ.   งบประมาณทีใ่ชใ้นการจดัสวสัดกิารให้

ประชาชน 
 

2.   ระบบเบรตตนัวดูส ์(Bretton Woods System) ล่ม
สลายลงในปี ค.ศ. ใด 

      ก.   ค.ศ. 1967 
      ข.   ค.ศ. 1968 
      ค.  ค.ศ. 1969 

ง. ค.ศ. 1970 
จ. ค.ศ. 1971 

 
3.   ผูน้ าคนใดน าแนวคดิเสรนียิมใหมม่าใชเ้ป็นหลกัการ
ทางเศรษฐกจิ 

ก.   มารก์าเรต็ แทตเชอร ์ 
ข.   จอหน์ เมเจอร ์
ค.   โทนี แบลร ์
ง.   บลิ คลนิตนั 
จ.   จมิม ีคารเ์ตอร ์

4.   ใครเป็นผูเ้สนอแนวคดิเสรนีิยมใหม่ 
ก. มลิตนั ฟรดีแมน 
ข. มลิตนั ฟรดีแมน และฟรดิรชิ ฟอน ฮาเยค 
ค. ดานิ โรดรคิ และโรเมน แวคเซยีก 
ง. โจเซฟ สติก๊ลทิช ์
จ. อดมั สมธิ 

 

 

6. ขอ้ใดกล่าวไมถ่กูตอ้งเกีย่วกบัวกิฤตเิศรษฐกจิ
สหรฐัอเมรกิาในปี ค.ค. 2008 
ก. เกดิขึน้จากปญัหาการจดัการสนิเชือ่

อสงัหารมิทรพัย ์
ข. เกดิขึน้จากปญัหาหนีดอ้ยคณุภาพ  
ค. การขึน้จากการใชจ้า่ยงบประมาณมหาศาลเพือ่

การท าสงครามต่อตา้นการกอ่การรา้ย 
ง. เกดิขึน้จากก ากบัดแูลธนาคารวาณิชธนกจิทีม่ ี

ความบกพรอ่งผดิพลาด 
จ. เกดิขึน้จากการผอ่นคลายกฎเกณฑใ์นการ

ก ากบัสถาบนัการเงนิ 
 

7.   ฉนัทามตวิอชงิตนัเป็นชดุของนโยบายเศรษฐกจิ
ตามแนวคดิใด 
ก. รฐัสวสัดกิาร 
ข. เสรนีิยมใหม ่
ค. พาณิชยน์ิยม 
ง. ทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์บบเคนส ์
จ. สงัคมนิยม 

 
8.   ผูน้ าคนใดกล่าวว่าตอ้งการใหเ้กดิ “ตลาดทีส่อดรบั

กบัประชาธปิไตย”   
ก.   องัเกลา แมรเ์คล 
ข.   บารคั โอบามา 
 ค.   โดนลัด ์ทรมัป์       
 ง.   เอดวัร ์ฟิลปิ   

      จ.   บลิ คลนิตนั 
 

9.   ขอ้ใดไมใ่ชผ่ลกระทบจากแนวคดิเสรนีิยมใหมท่ีม่ตี่อ
ประชาธปิไตย 
ก. ภาคเอกชนมบีทบาทต่อการตดัสนิใจทาง

การเมอืงของรฐัมากขึน้ 



5.   ดชันีชีว้ดัประชาธปิไตยปี ค.ศ. 2017 ของฟรดีอม 
เฮา้ส ์(Freedom House) แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศ
สว่นใหญ่ปกครองดว้ยระบอบใดมากทีส่ดุ 
ก. ระบอบประชาธปิไตยสมบรูณ์ (Full 

democracy) 
ข. ระบอบประชาธปิไตยทีย่งับกพรอ่ง (Flawed 

democracy) 
ค. ระบอบประชาธปิไตยแบบผสม (Hybrid 

regime) 
ง. ระบอบเผดจ็การอ านาจนิยม (Authoritarian 

regime) 
ระบอบเผดจ็การเบด็เสรจ็นิยม (Totalitarian 
regime) 

ข. การกอ่ใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าทางสงัคมมากขึน้ 
ค. การกระจายทรพัยากรทางสงัคมเศรษฐกจิมี

ความสมดุลมากขึน้ 
ง. การเพิม่ขึน้ของการโอนกจิการของรฐัใหก้บั

เอกชน 
จ. การลดลงของการสรา้งความเทา่เทยีมทาง

สงัคม 
 
10. ขอ้ใดไมใ่ชป่จัจยัทีท่ าใหเ้ศรษฐกจิอนิเดยีพฒันา

อยา่งกา้วกระโดดในชว่งปี พ.ศ. 2548-2553 
      ก.   การลงทนุจากต่างประเทศ  
      ข.  การแปรรปูรฐัวสิาหกจิ 
      ค.  การเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรชัน้กรรมาชพี 

                 ง.  การเปิดเสรโีทรคมนาคม 
      จ.  ชนชัน้กลางมกี าลงัซือ้สงูและมจี านวนเพิม่มาก

ขึน้ 
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ก่อนเรียน 

1.  ง. 
 2.  จ. 
 3.  ก. 
 4.  ข. 
 5.  ค. 
 6.  ก. 
 7.  ง. 
 8.  ง. 
 9.  ง. 
10. ข. 

 

 
หลงัเรียน 
 1.  จ. 
 2.  จ. 
 3.  ก. 
 4.  ข. 
 5.  ข. 
 6.  ค. 
 7.  ข. 
 8.  ก. 
 9.  ค. 
10. ค. 

 
 
 
 


