
แบบทดสอบกอ่นเรยีน หน่วยที่ 9 

 

1.  แนวคิดเรื่องคลื่นลูกที่สามของการท าใหเ้ป็นประชาธิปไตยเป็นแนวคดิที่น าเสนอโดยนักวชิาการคนใด 

 ก.   โทมสั คารโ์รเทอร ์

 ข.    แซมมเูอล พ ีฮนัตงิตนั 

 ค.    แลรี่ ไดมอนด ์ 

 ง.    อลัเฟรด สตแีพน  

 จ.    ฮวน ลนิซ ์      ค าตอบคอื ขอ้ ข. 

2.  ขอ้ใดเป็นคุณลกัษณะเบื้องตน้ของประชาธิปไตยเชิงกระบวนการ  

 ก.    มผูีน้ ารฐัทีเ่ขม้แขง็  

 ข.    มเีศรษฐกจิทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 

 ค.    มกีฎหมายทีเ่ขม้งวด 

 ง.     มกีารจดัการเลอืกตัง้อย่างเสรี 

 จ.     ชนชัน้น าควบคุมการเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพ  ค าตอบคอื ขอ้ ง. 

3.   ประเทศใดต่อไปน้ีไม่เคยเขา้สูก่ารออกจากประชาธิปไตยโดยการรฐัประหาร 

 ก.     บูรก์นีาฟาโซ 

 ข.     ไทย 

 ค.     ฮอนดูรสั 

 ง.      อยีปิต ์ 

 จ.      อนิเดยี       ค าตอบคอื ขอ้ จ. 

4.  ค าว่า decommunization ในประเทศยุโรปตะวนัออกหมายถงึขอ้ใดมากที่สุด 

 ก.     การเปลีย่นแปลงระบอบไปสู่ประชาธิปไตย 

 ข.     การสรา้งระบอบคอมมวินิสตใ์หเ้ขม้แขง็ 

 ค.     การลม่สลายของระบอบคอมมวินิสต ์

 ง.      การเปิดพื้นที่ทางการเมอืงในระบอบคอมมวินิสต ์ 

 จ.      การเปลีย่นตวัผูน้ าในระบอบคอมมวินิสต ์  ค าตอบคอื ขอ้ ค. 

 

 



5.   Hybrid Regimes หมายถงึขอ้ใด 

 ก.     การปกครองโดยมปีระมขุคือกษตัริย ์

 ข.     การปกครองทีเ่ป็นประชาชนเป็นผูม้อี  านาจการตดัสนิใจสูง 

 ค.     การปกครองทีเ่ขา้สู่ความเป็นเผดจ็การเตม็รูปแบบ 

 ง.     การปกครองทีม่ลีกัษณะผสมระหว่างประชาธิปไตยและเผดจ็การ 

 จ.      การปกครองที่มกีารเลอืกตัง้อย่างเสรแีละเป็นธรรม   ค าตอบคอื ขอ้ ง.  

6.  ผูท้ี่น าเสนอค าว่า Hybrid Regimes ในแวดวงการศึกษารฐัศาสตรเ์ป็นคนแรกคอืขอ้ใด 

 ก.      เทอรี่ ลนี คารล์ 

 ข.      แลรี่ ไดมอนด ์

 ค.      สตเีวน เลวทิสกี 

 ง.       ฟิลลปิ ชมติเตอร ์

 จ.       แซมมเูอล อ ีไฟเนอร ์     ค าตอบคอื ก.  

7.   ขอ้ใดมิใช่ค าอธิบายว่าดว้ยระบอบการปกครองรูปแบบย่อยที่ลดทอนคุณลกัษณะ (diminished subtypes of 

regimes)  

 ก.     ประชาธิปไตยทีไ่มเ่สรี 

 ข. ประชาธิปไตยแบบท าแทน 

 ค.  ประชาธิปไตยแบบรฐัสภา 

 ง. เผดจ็การทีม่กีารเลอืกตัง้ 

 จ. เผดจ็การการเลอืกตัง้ทีค่รองอ านาจน า    ค าตอบคอื ค. 

8.   ขอ้ใดมิใช่ลกัษณะระบอบการปกครองเผด็จการที่มีการแข่งขนัตามแนวคดิของสตเีวน เลวิทสกแีละลูแคน เวย ์ 

 ก.   มทีหารเป็นผูน้ ารฐัและมาจากการยดึอ านาจ 

 ข. มกีารเลอืกตัง้ทีเ่สรแีต่ไมเ่ป็นธรรม  

 ค. ผูด้  ารงอยู่ในต าแหน่งอาศยัความไดเ้ปรยีบในการเอาชนะฝ่ายตรงขา้ม  

 ง. มพีรรคการเมอืงหลายพรรคและมกีารแขง่ขนัทางการเมอืงอย่างแทจ้รงิ 

 จ. ฝ่ายตรงขา้มรฐับาลเป็นเรื่องถกูกฎหมายและสามารถท ากจิกรรมทางการเมอืงได ้  ค าตอบคอื ขอ้ ก. 

 

 



9.   ขอ้ใดมิใช่แนวทางที่มหาอ านาจเผด็จการอย่างจนีและรสัเซียใชเ้ป็นแนวทางในการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนระบอบเผด็จ

การในระดบัระหว่างประเทศในปจัจุบนั 

 ก. การลดความชอบธรรมของแนวคิดประชาธปิไตย 

 ข. การควบคุมความเคลือ่นไหวของขบวนการประชาธปิไตยในประเทศ 

 ค. การใหค้วามช่วยเหลอืประเทศเผดจ็การในหลายรูปแบบ 

 ง. การส่งเสรมิอดุมการณค์อมมวินิสตเ์พือ่ใหเ้กิดการปฏวิตัทิางชนชัน้ 

 จ. การใชเ้วทรีะหว่างประเทศเป็นเครื่องมอืประนามการส่งเสรมิประชาธิปไตย   ค าตอบคอื ขอ้ ง. 

10. ขอ้ใดมิใช่สญัญาณแสดงสภาวะประชาธิปไตยเสือ่มถอย 

 ก. การสนบัสนุนพรรคการเมอืงหรือขบวนการทางการเมอืงทีม่แีนวทางต่อตา้นระบบ 

 ข. การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและมลูค่าการส่งออกตกต า่ลงอย่างต่อเน่ือง 

 ค. ทศันคตขิองประชาชนรุ่นใหมต่่อประชาธิปไตยเป็นไปในทางลบ 

 ง. การลดความเชื่อม ัน่ต่อระบอบประชาธปิไตยและสถาบนัทางการเมอืง 

 จ. การปฏเิสธระบบการเลอืกตัง้และเรยีกรอ้งวถิทีางแบบเผดจ็การ  ค าตอบคอื ขอ้ ข.  

 

   -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยที่ 9 

1.  ในเบื้องตน้ ประชาธิปไตยที่เกดิข้ึนภายหลงัการเปลี่ยนผ่านเป็นไปในรูปแบบใด    

 ก. ประชาธิปไตยเชงิเศรษฐกจิ 

 ข. ประชาธิปไตยเชงิสารตัถะ 

 ค. ประชาธิปไตยเชงิเน้ือหา 

 ง. ประชาธิปไตยเชงิกระบวนการ 

 จ. ประชาธิปไตยเชงิคุณธรรม     (ค าตอบคือ ง.) 

2.   ขอ้ใดเป็นมิไดเ้ป็นเหตกุารณ์ที่เกดิข้ึนในช่วงกระแสโตก้ลบัของประชาธิปไตยครัง้ที่ 1 และ 2 

 ก. การปกครองโดยมสุโสลนีิในอิตาล ี

 ข. การปกครองโดยนายพลฟรงัโกในสเปน 

 ค. การปกครองโดยซาลาซารใ์นโปรตเุกส 

 ง. การปกครองโดยฮิตเลอรใ์นเยอรมนี 

 จ. การปกครองโดยปูตนิในรสัเซยี   (ค าตอบคือ จ.)  

3.   ขอ้ใดเป็นมิไดเ้ป็นรูปแบบของการออกจากประชาธิปไตย 

 ก.  การปกครองดว้ยทหารและการยดึอ านาจรฐับาลพลเรอืน 

 ข. การโค่นลม้รฐับาลเผดจ็การโดยพลงัประชาชน 

 ค. การแทรกแซงการเลอืกตัง้ 

 ง. การเสรมิสรา้งอ านาจของผูน้ าโดยการแกไ้ขกฎหมาย 

 จ. การสูญเสยีคุณภาพของประชาธิปไตย   (ค าตอบคือ ข.) 

4.  ประเทศใดต่อไปน้ีประสบปญัหาการล่มสลายของประชาธิปไตยโดยการรฐัประหาร  

 ก. อยีปิต ์

 ข. รสัเซยี 

 ค. ศรลีงักา 

 ง. เวเนซูเอลา่ 

 จ. ฟิลปิปินส ์     (ค าตอบคือ ก.)  

 

 

 



5.  ขอ้ใดกล่าวถงึการเปลี่ยนผ่านไปสูป่ระชาธิปไตยผิดจากความเป็นจรงิในปจัจุบนั 

 ก. เกดิขึ้นเมือ่ระบอบเผดจ็การเปิดพื้นทีท่างการเมอืงมากยิง่ขึ้น 

 ข. การเลอืกตัง้ถอืเป็นหมดุหมายของการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 

 ค. การเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตยด าเนินไปเป็นเสน้ตรงและมลี  าดบัข ัน้เสมอ 

 ง. เมือ่เกดิการเปลีย่นผ่านตอ้งสรา้งความยอมรบัร่วมกนั ประชาธิปไตยจงึจะลงหลกัปกัฐานได  ้

 จ.    ปลายทางของการเปลีย่นผ่านมจิ าเป็นตอ้งเป็นประชาธปิไตยเสมอไป (ค าตอบคือ ค.) 

6.  ในการศึกษาระบอบการปกครองแบบผสมของเทอรี่ ลนี คารล์ ใชภ้มิูภาคใดเป็นกรณีศึกษา 

 ก. เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 ข. อเมรกิากลาง 

 ค. ยุโรปใต ้

 ง. แอฟรกิาเหนือ 

 จ. เอเชยีกลาง      (ค าตอบคือ ข.) 

 

7.  ขอ้ใดมิใช่ลกัษณะระบอบการปกครองเผด็จการที่มีการแข่งขนัตามแนวคดิของสตเีวน เลวิทสกแีละลูแคน เวย ์ 

 ก.   มกีารเลอืกตัง้ทีเ่สรแีต่ไมเ่ป็นธรรม 

 ข. มทีหารเป็นผูน้ ารฐัและมาจากการยดึอ านาจ 

 ค. ผูด้  ารงอยู่ในต าแหน่งอาศยัความไดเ้ปรยีบในการเอาชนะฝ่ายตรงขา้ม  

 ง. ฝ่ายตรงขา้มรฐับาลเป็นเรื่องถกูกฎหมายและสามารถท ากจิกรรมทางการเมอืงได ้ 

 จ. มพีรรคฝ่ายคา้นและมกีารแขง่ขนัทางการเมอืงอย่างแทจ้รงิ  (ค าตอบคือ ขอ้ ข.) 

8.  นักวชิาการคนใดที่เสนอว่าควรศึกษารูปแบบการปกครองในปจัจุบนัในฐานะที่เป็นระบอบเผด็จการที่มีค าคุณศพัท ์ 

 ก. กูยเลอรโ์ม โอดอนเนล 

 ข. แลรี่ ไดมอนด ์ 

 ค. วูฟแกง เมอรเ์คล 

 ง. ฮวน ลนิซ ์

 จ. โจเอคิม เอค็แมน      (ค าตอบคือ ง.) 

 

 

 



9.  แนวคิด “ประชาธิปไตยแบบอ านาจอธิปไตย” (sovereign democracy) ที่รสัเซียพยามน าเสนอนั้นหมายถงึขอ้ใด 

 ก. ประชาธิปไตยทีด่  าเนินการโดยรฐัทีร่วมศูนยแ์ละมภีาคประชาสงัคมเป็นเครื่องมอืของรฐั 

 ข. ประชาธิปไตยเนน้การคดัสรรคนเขา้มาบรหิารประเทศโดยยดึหลกัคุณธรรมและความสามารถมากกว่า 

  การใชก้ารเลอืกตัง้ 

 ค. ประชาธิปไตยทีม่ผูีน้ าทรงอ านาจและปฏเิสธการเลอืกตัง้ 

 ง. ประชาธิปไตยทีเ่ปิดกวา้งรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและภาคประชาสงัคมมอีสิระ 

 จ. ประชาธิปไตยทีม่กีารด าเนินการโดยพรรคคอมมวินิสตแ์ห่งชาติ  (ค าตอบคือ ก.)  

10.  แนวคิดว่าดว้ยการขาดดุลประชาธิปไตย (democratic deficit) เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างอะไร  

 ก. ความมุง่มาดปรารถนาของประชาชนต่อประชาธิปไตยกบัเศรษฐกจิภาครฐั 

 ข. อปุสงคข์องสนิคา้และภาคบรกิารกบัอุปทานที่รบัรู ้

 ค.  ความมุง่มาดปรารถนาของประชาชนต่อประชาธิปไตยกบัอุปทานทีร่บัรู ้

 ง. ความเชื่อม ัน่ทางการเมอืงกบัการบริหารภาครฐั  

 จ. ความยดึม ัน่ต่อประชาธิปไตยกบัความเชื่อม ัน่ทางการเมอืง   (ค าตอบคือ ค.)  

 

 

  


