ขอสอบกระบวนวิชา PS 120 (PS 220) ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน

------------------------------------------------------------------------------------❏

คําสั่ง

ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. คําตอบขอใดเปนคํากลาวของ Karl W. Deutsch
(1) ความสัมพันธระหวางประเทศประกอบดวยการกระทําทั้งหลายที่รัฐมีตอกัน
(2) ความสัมพันธระหวางประเทศปราศจากการควบคุมอยางเพียงพอ
(3) ความสัมพันธระหวางประเทศถูกควบคุมโดยสหประชาชาติอยางเด็ดขาด
(4) ขอ 1 และขอ 3
(5) ขอ 1 และขอ 2
ตอบ 5 หนา 3 Karl W. Deutsch ไดใหคําจํากัดความของคําวา “ความสัมพันธระหวางประเทศ”
ไวอยางกวาง ๆ วา “ความสัมพันธระหวางประเทศประกอบดวยพฤติกรรมและการกระทํา
ทั้งหลายของรัฐที่มีตอกัน โดยปราศจากการควบคุมอยางเพียงพอ”
2. วิชาแขนงใดที่ไมอยูในวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
(1) วิชาภูมิการเมือง
(2) วิชามนุษยวิทยา
(3) วิชาประวัติศาสตรทางดานการทูต
(4) ขอ 1 และขอ 2
(5) ขอ 2 และขอ 3
ตอบ 4 หนา 4 วิชาหลักทั้ง 6 ในสาขาความสัมพันธระหวางประเทศ คือ 1. วิชาการเมืองระหวาง
ประเทศ 2. วิชากฎหมายระหวางประเทศ 3. วิชาประวัติศาสตรทางการทูต
4. วิชาองคการระหวางประเทศ 5. วิชาเศรษฐกิจระหวางประเทศ 6. วิชาวาดวยการศึกษา
เฉพาะสวนภูมิภาค
3. นาย George F. Kennan เปนผูที่กลาวถึง
(1) สาเหตุของสงครามโลก
(2) จุดมุงหมายในการศึกษาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
(3) การเกิดสงครามเย็น
(4) กระบวนการกอการราย
(5) กระบวนการตอรองระหวางประเทศ
ตอบ 2 หนา 5 George F. Kennan กลาววา จุดมุงหมายในการศึกษาวิชาความสัมพันธระหวาง
ประเทศมีอยู 2 ประการ คือ 1. เพื่อใหไดรับความรูทั่วไปในดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 2. เพื่อเปนการตระเตรียมบุคคลซึ่งจะไปประกอบอาชีพทางดานความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
4. นักวิชาการทานใดที่กลาววา มนุษยเขียนเรื่องความสัมพันธระหวางชุมชนรัฐมาตั้งแตสมัยสี่พันปที่ลวง
มาแลว
(1) Karl W. Deutsch
(2) Robert Dahl
(3) Frank W. Russell
(4) Arthur A. Nassbum
(5) ขอ 3 และขอ 4
ตอบ 3 หนา 7 จากหนังสือซึ่งเขียนโดย Arthur A. Nussbaum และ Frank W. Russell
แสดงใหเห็นวา มนุษยไดเขียนเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศตั้งแตสมัยสี่พันปลวงมาแลว
5. การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศในสมัยโบราณสวนใหญกระทําโดย
(1) นักภูมิการเมือง
(2) นักโบราณคดี
(4) นักประวัติศาสตรทางดานการทูต
(5) นักมนุษยวิทยา
ÂÂÂ

หมายเหตุ ระบุหนาหนังสือ เลขพิมพ 38164
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(3) นักประวัติศาสตร
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ตอบ 4 หนา 7 – 8 การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศในสมัยโบราณหรือในระยะแรก
(กอนสงครามโลกครั้งที่ 1) สวนใหญกระทําโดยนักประวัติศาสตรทางการทูต ซึ่งพวกนี้มักถูก
มองวาชอบหลีกเลี่ยงการศึกษาเหตุการณปจจุบัน รวมทั้งไมชอบตั้งกฎเกณฑ จึงทําใหการสราง
ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศไมอาจเปนไปได
6. ขอบกพรองของการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศกอนสงครามโลกครั้งที่ 1
(1) ไมชอบตั้งกฎเกณฑหรือทฤษฎี
(2) ไมคอยศึกษาเหตุการณปจจุบัน
(3) หลีกเลี่ยงการศึกษาเรื่องสงครามเย็น
(4) ขอ 1 และขอ 3
(5) ขอ 1 และขอ 2
ตอบ 5 (ดูคําอธิบายขอ 5. ประกอบ)
7. หัวขอเรื่องใดที่นักวิชาการสนใจศึกษาคนควาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
(1) สงครามเย็น
(2) การแขงขันอาวุธนิวเคลียร
(3) ดุลแหงอํานาจ
(4) ขอ 1 และขอ 2
(5) ขอ 2 และขอ 3
ตอบ 4 หนา 12 การศึกษาในระยะที่สี่หรือในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นักวิชาการไดสนใจศึกษา
คนควาในเรื่อง การแขงขันกันในดานอาวุธ สงครามเย็น ศิลปะของสงคราม การเมืองแหงอํานาจ
และเรื่องภูมิการเมือง
8. ขอบกพรองอันใดที่ปรากฏในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวนโยบาย
(1) มุงศึกษานโยบายที่กอใหเกิดผลประโยชนสวนรวมของรัฐแตเพียงอยางเดียว
(2) มองขามตนกําเนิดพฤติกรรมของรัฐ
(3) ไมสนใจปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอนโยบายสวนรวมของรัฐตามขอ 1
(4) ขอ 1 และขอ 2
(5) ขอ 1, 2 และขอ 3
ตอบ 2 หนา 16 การศึกษาตามแนวนโยบายมีขอบกพรอง คือ นักวิชาการมักมองขามตนกําเนิด
พฤติกรรมของรัฐ รวมทั้งสภาพความเปนจริงของความสัมพันธระหวางประเทศ เพราะมัวแตมุง
ศึกษาถึงนโยบายของรัฐในการจัดตั้งองคการระหวางประเทศ
9. การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวประวัติศาสตร มีชื่อเรียกแนวนี้อีกอยางหนึ่งวาอะไร
(1) แนวดึกดําบรรพ
(2) แนวสมัยโบราณ
(3) แนวอรรถนิยม
(4) แนวประเพณี
(5) แนวอุดมคติ
ตอบ 4 หนา 16 – 17 การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวประวัติศาสตรหรือแนว
ประเพณีน้ัน ถือเปนวิธีการศึกษาที่เกาแกที่สุด และการศึกษาตามแนวนี้จะมีลักษณะเปน
การศึกษาแบบสังเกตสภาพความเปนจริงจากหลักฐานตาง ๆ ที่คนรุนกอน ๆ ไดมีการบันทึก
เอาไว เชน ศิลาจารึก เอกสาร เปนตน
10. ใครเปนผูกลาววา การศึกษาตามแนวประวัติศาสตรจะมีความสมบูรณดียิ่งขึ้น ถาหากนักวิชานําเอา
หลักระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตรมาใชควบคูกับประสบการณของตน
(1) Quincy Wright
(2) William D. Coplin
(3) Oppenheim
(4) Wasserman
(5) Charles A. McClelland
ตอบ 5 หนา 17 McClelland กลาววา การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวประวัติศาสตร
จะมีความสมบูรณดียิ่งขึ้น ถาหากนําเอาความชํานาญและความสามารถของนักวิชาการมาใชใหเขา
กันไดกับวิธีและกระบวนการวิจัยทางดานสังคมศาสตร เชน การสังเกตการณ การตั้งปญหาและ
สมมุติฐาน การทดสอบ เปนตน
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11. นักภูมิการเมืองทานใดที่สรางทฤษฎีครองโลก
(1) Kristov
(2) Harold Sprout
(3) Halford
MacKinder
(4) Clauswitz
(5) ขอ 2 และขอ 3
ตอบ 3 หนา 18 ตามทฤษฎีครองโลกของ Halford MacKinder นั้น หากผูใดสามารถปรับปรุง
การขนสงทางบกในดินแดนรัสเซียและยุโรปตอนกลางได จะทําใหสามารถควบคุมบริเวณยุโรป
ตอนกลางรวมทั้งดินแดนวางเปลาในไซบีเรีย ซึ่งจะมีผลทําใหผูน้ันมีอํานาจเหนือชาติมหาอํานาจ
ยุโรปทั้งหมด ทั้งทางบกและทางทะเล
12. หัวใจของทฤษฎีครองโลกเนนในเรื่องใด
(1) การปรับปรุงกองทัพใหมีขนาดใหญ
(2) ปรับปรุงคุณภาพอาวุธ (3) ปรับปรุงการขนสงทางบกในยุโรปตอนกลางและดินแดนวางเปลาในไซบีเรีย
(4) การมีอาวุธนิวเคลียร
(5) ขอ 1 และขอ 2
ตอบ 3 (ดูคําอธิบายขอ 11. ประกอบ)
13. สํานักใดที่นําแนวอํานาจมาเปนหลักในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ
(1) สํานักพฤติกรรมนิยม
(2) สํานักอรรถนิยม
(3) สํานักอุดมคตินิยม
(4) ขอ 1 และขอ 2
(5) ขอ 2 และขอ 3
ตอบ 2 หนา 19 การศึกษาตามแนวอํานาจกระทําโดยสํานัก Political Realism (สํานักอรรถนิยม)
นักวิชาการที่มีชื่อเสียง คือ Hans J. Morgenthau ซึ่งเขาถือวาอํานาจเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธและการเมืองระหวางประเทศอยางเห็นไดชัด และไมวาจะเปนเรื่องความสัมพันธ
หรือการเมืองระหวางประเทศตางก็ลวนแตเกี่ยวของกับการดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจของรัฐ
14. ใครเปนผูกลาววา รัฐทั้งหลายตางดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
(1) Hans J. Morgenthau
(2) Clausewitz
(4) Inis L. Claude
(5) Quincy Wright
ตอบ 1 (ดูคําอธิบายขอ 13. ประกอบ)

(3) Holsti

15. คําตอบขอใดที่เปนคําวิจารณของศาสตราจารย K.J. Holsti ที่มีตอแนวความคิดในเรื่อง รัฐทั้งหลาย
ตางดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
(1) ไมบอกรายละเอียดในเรื่องวิธีที่จะไดมาซึ่งอํานาจ
(2) ไมไดแยกแยะกําลังอํานาจของรัฐออกเปนประเภท ๆ
(3) ไมไดบอกถึงความสามารถของรัฐในการดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
(4) ขอ 1 และขอ 2
(5) ขอ 1 และขอ 3
ตอบ 5 หนา 20 ศาสตราจารย K.J. Holsti กลาววา การดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจไมไดบอก
รายละเอียดในเรื่องวิธีที่จะไดมาซึ่งอํานาจ ความสามารถของรัฐในการดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่ง
อํานาจ กระบวนการของการดิ้นรน และปริมาณของอํานาจที่ไดมาจากการดิ้นรน
16. แนวความคิดที่วา รัฐทั้งหลายตางดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ ไมอาจนํามาใชอธิบายพฤติกรรมของ
กลุมประเทศใด
(1) กลุมประเทศอาเซียน
(2) กลุมประเทศลาตินอเมริกา
(3) กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย
(4) กลุมประเทศแอฟริกา
(5) กลุมประเทศลาตินอเมริกา
ตอบ 3 หนา 20 Holsti มีความเห็นวา แนวความคิดในเรื่องอํานาจไมอาจนํามาใชเปนเครื่องมือ
ในการวิเคราะหและวิจัย ความสัมพันธระหวางประเทศในชุมชนที่มีการรวมตัวกันอยางดี เชน
กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย หรืออเมริกาเหนือ เปนตน
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17. นักวิชาการทานใดที่ยดึ ถือแนวอํานาจเปนหลักในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ
(1) Inis L. Claude
(2) Coplin
(3) Richard N. Rosecrance
(4) Wasserman
(5) Magaret Sprout
ตอบ 1 หนา 19 – 21 นักวิชาการที่ยึดถือแนวอํานาจในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ ไดแก
Hans J. Morgenthau ผูเขียนหนังสือ Politics Among Nations และ Inis L. Claude
ผูเขียนหนังสือ Power and International Relations เปนตน
18. “แนวดุลแหงอํานาจ” มุงศึกษาพฤติกรรมของรัฐในลักษณะใด
(1) พยายามรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพเดิมของตน (Status Quo) เพื่อรักษาไวซ่ึงดุลแหงอํานาจ
(2) เปนผูไกลเกลี่ยคูกรณีพิพาท
(3) ปกปองผลประโยชนของตนในอาณานิคม
(4) ทําตัวเปนผูถวงดุลอํานาจทั้งในยามสงบและในยามสงคราม
(5) ขอ 1 และขอ 4
ตอบ 5 หนา 21 ตามแนวในเรื่องดุลแหงอํานาจ มุงศึกษาถึงพฤติกรรมของรัฐมหาอํานาจในเวที
การเมืองระหวางประเทศ ซึ่งพยายามรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพเดิมของตน (Status
Quo) เพื่อที่จะสรางกลุมถวงดุลอํานาจ และศึกษาถึงบทบาทของอังกฤษที่ทําตัวเปนผูถวงดุลมา
ตลอด 3 ศตวรรษ (ค.ศ. 1648 – 1914)
19. “แนวดุลแหงอํานาจ” มองกําลังอํานาจเทาเทียมกันระหวางรัฐในลักษณะอยางไร
(1) คงที่ถาวรตลอดไป
(2) ไมมั่นคงถาวร
(3) เปลี่ยนแปลงไดทุกเวลา
(4) อยูภายใตตัวแปรและปจจัยตาง ๆ มากมาย
(5) ขอ 2 และขอ 3
ตอบ 1 หนา 21 การศึกษาตามแนวดุลอํานาจ มักจะมองสภาพภายในของรัฐมีลักษณะคงที่ไม
เปลี่ยนแปลง ซึ่งนับวาเปนการมองอยางผิด ๆ เพราะในความเปนจริงนั้นรัฐไมเคยนิ่งอยูกับที่เลย
เชน บางรัฐก็มีการขยายตัว บางรัฐก็มีการทําสัญญากัน ฯลฯ
20. ประเทศใดเปนผูถวงดุลอํานาจ (Balancer) ที่แทจริงตั้งแตป ค.ศ. 1648 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1
(1) ออสเตรีย – ฮังการี
(2) ปรัสเซีย
(3) ฝรั่งเศส
(4) อังกฤษ
(5) เยอรมัน
ตอบ 4 หนา 21 – 22 นับตั้งแตสัญญาสันติภาพที่ลงนามกัน ณ เมืองเวสตฟาเลีย ในป ค.ศ. 1648
จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษคือผูที่มีบทบาทในการเปนผูรักษาดุลอํานาจทั้งในยุโรป
และทวีปอื่น ๆ
21. การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศในแนวใดที่ถือวาเปนแนวที่เกาแกที่สุดในโลก
(1) แนวภูมิการเมือง
(2) แนวระบบ
(3) แนวประวัติศาสตร
(4) แนวนโยบาย
(5) แนวอํานาจ
ตอบ 3 (ดูคําอธิบายขอ 9. ประกอบ)
22. การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศในแนวใดที่ทันสมัยที่สุด
(1) แนวพฤติกรรม
(2) แนวภูมิการเมือง
(3) แนวจิตวิทยาและวัฒนธรรม (4) แนวระบบ
(5) แนวนโยบาย
ตอบ 1 หนา 23 การศึกษาตามแนวพฤติกรรมเปนการศึกษาที่ใหมที่สุด ซึ่ง Robert Dahl ไดให
ความหมายของการศึกษาตามแนวนี้วา เปนความพยายามที่จะอธิบายความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ดวยขอสรุปที่ไดมาจากการสังเกตตามสภาพความเปนจริงและดวยทฤษฎี รวมทั้งมีการ

ทํานายพฤติกรรมของมนุษยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพยายามหาทางปรับปรุงคําทํานายหรือการ
คาดคะเนใหมีความแมนยําถูกตองมากยิ่งขึ้น
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23. ใครเปนผูใหความหมายของการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวพฤติกรรม
(1) Henry Kissinger
(2) Karl W. Deutsch
(3) Robert A. Dahl
(4) Hans J. Morgenthau
(5) Quincy Wright
ตอบ 3 (ดูคําอธิบายขอ 22. ประกอบ)
24. การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวพฤติกรรมหมายถึง ความพยายามที่จะอธิบาย
ความสัมพันธระหวางประเทศดวย
(1) การทํานาย
(2) ทฤษฎี
(3) ขอสรุปที่ไดมาจากการสังเกตสภาพความเปนจริง
(4) ขอ 1, 2 และขอ 3 (5) ขอ 2 และขอ 3
ตอบ 4 (ดูคําอธิบายขอ 22. ประกอบ)
25. วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Methods) ใดบางที่ถูกนํามาใชในการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ประเทศตามแนวพฤติกรรม
(1) การทดลองแบบ Simulation
(2) การทดลองแบบวิทยาศาสตรกายภาพ
(3) การสรางทฤษฎี
(4) การวัด
(5) ขอ 1, 3 และขอ 4
ตอบ 5 หนา 23 การศึกษาตามแนวพฤติกรรมนั้น จะตองอาศัย 1. วิธีการและเทคนิคที่ใช
ในดานสังคมศาสตร ไดแก การสังเกต การตั้งปญหาและสมมุติฐาน การทดสอบสมมุติฐาน
2. วิธีการทางวิทยาศาสตร ไดแก การวัด การทดลอง และการสรางทฤษฎี
26. การทดลองในวิชาความสัมพันธระหวางประเทศมีชื่อเรียกวาอะไร
(1) การทดลองแบบจําลองสมมุติ
(2) การทดลองในหองปฏิบัติการ
(3) การทดลองแบบวิทยาศาสตรกายภาพ (4) การทดลองในภาคสนาม
(5) ขอ 2 และขอ 3
ตอบ 1 หนา 24 การทดลองแบบจําลองหรือสมมุติ (Simulation) เปนกระบวนการที่มีการกําหนด
และควบคุมตัวแปร และความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด การใชวิธีการทดลองแบบจําลองนี้
มีสวนชวยใหนักวิจัยคนควาและนักวิชาการ สามารถอธิบายปรากฏการณระหวางประเทศ ใน
ลักษณะที่เปนระเบียบมากยิ่งขึ้น
27. การสรางทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศอาศัยขั้นตอนใดบาง
(1) การรวบรวมขอมูล
(2) การสรางสมมุติฐาน
(3) การวิเคราะหขอมูล
(4) การสรางขอสรุป
(5) ขอ 1, 3 และขอ 4
ตอบ 5 หนา 26 ขั้นตอนในการสรางทฤษฎีน้ัน ประกอบดวย 1. การรวบรวมขอมูล
2. การวิเคราะหขอมูลโดยนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรเขามาชวย 3. การสรางขอสรุป
28. เพราะเหตุใดนักวิชาการจึงสรางทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศขึ้นมา
(1) เพื่อใหมีกฎเกณฑและระเบียบแบบแผนของวิชา
(2) เพื่อสรางทฤษฎีที่มลี ักษณะกึ่งทฤษฎีข้ึนมา
(3) เพื่ออธิบายปรากฏการณทางการเมืองระหวางประเทศ
(4) ขอ 1 และขอ 2
(5) ขอ 2 และขอ 3
ตอบ 1 หนา 27 การสรางทฤษฎีในวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ มีจุดมุงหมายที่จะสรางการศึกษา
วิชานี้ใหมีระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ เพื่อนําไปสูการเขาใจในเหตุการณความสัมพันธ
ระหวางประเทศทั้งในอดีตและปจจุบัน เพื่อชวยใหสามารถทํานายเหตุการณลวงหนา และเพื่อ
ชวยทําใหสามารถควบคุมความสัมพันธระหวางประเทศใหดําเนินไปตามวิถีทางที่ถูกตอง
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29. เพราะเหตุใดทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศสวนใหญจึงมีลักษณะเปนกึ่งทฤษฎี
(1) ขอมูลที่นํามาใชในการสรางทฤษฎีมีขอบกพรอง
(2) มีตัวแปรมากมายที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของรัฐ
(3) ความเลินเลอไมรอบคอบของผูสรางทฤษฎี
(4) ขอ 1 และขอ 2
(5) ขอ 1 และขอ 3
ตอบ 2 หนา 27 ทฤษฎีที่นักวิชาการทางความสัมพันธระหวางประเทศไดสรางขึ้นมานั้น มีลักษณะเปน
กึ่งทฤษฎี (Quasi – Theory) ทั้งนี้ก็เพราะวาความสัมพันธระหวางประเทศมีตัวแปรมากมาย ซึ่ง
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยจึงทําใหยากตอการสรางทฤษฎีที่มีความสมบูรณเต็มตัว
30. ทฤษฎีอะไรที่มุงอธิบายปจจัยภายในมากกวาปจจัยภายนอก
(1) ทฤษฎีสนาม
(2) ทฤษฎีการกระทํา
(3) ทฤษฎีปฏิกิริยาตอกัน
(4) ทฤษฎีระบบ
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 2 หนา 27 – 29 ทฤษฎีการกระทํา มุงอธิบายถึงปจจัยภายในซึ่งกระตุนใหเกิดการกระทําของรัฐ
มากกวาปจจัยภายนอก เชน อุดมการณของรัฐ ความตองการมีอํานาจของรัฐ ความตองการ
จะรักษาผลประโยชนของชาติ เปนตน สวนนักวิชาการคนสําคัญที่ใชทฤษฎีนี้ในการศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเทศ ไดแก Richard N. Rosecrance
31. นาย Richard N. Rosecrance นําทฤษฎีอะไรมาใชอธิบายความสัมพันธระหวางประเทศ
(1) ทฤษฎีการกระทํา
(2) ทฤษฎีดุลแหงอํานาจ
(3) ทฤษฎีระบบ
(4) ทฤษฎีปฏิกิริยาตอกัน
(5) ขอ 1 และขอ 2
ตอบ 1 (ดูคําอธิบายขอ 30. ประกอบ)
32. ทฤษฎีอะไรที่มุงอธิบายปจจัยภายนอกมากกวาปจจัยภายใน(1) ทฤษฎีปฏิกิริยาตอกัน
(2) ทฤษฎีสนาม
(3) ทฤษฎีการกระทํา
(4) ทฤษฎีระบบ (5) ทฤษฎีดุลแหงอํานาจ
ตอบ 1 หนา 29 – 30 ทฤษฎีปฏิกิริยาตอกัน ใหความสนใจตอปจจัยภายนอกรัฐมากกวาปจจัย
ภายในของรัฐ โดยพยายามอธิบายถึงแบบของปฏิกิริยาของรัฐที่มีตอกัน ซึ่งอาจเปนไปในรูป การ
แขงขัน การรวมมือ การตอรอง และการขัดแยง สวนนักวิชาการที่ใชทฤษฎีนี้ในการศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเทศ ไดแก Kenneth E. Boulding
33. ปฏิกิริยาที่รัฐมีตอกันภายใตทฤษฎีปฏิกิริยาตอกันมีในรูปแบบใด
(2) แบบขัดแยง
(3) แบบตอรอง
(4) แบบแขงขันกัน
ตอบ 5 (ดูคําอธิบายขอ 32. ประกอบ)

(1) แบบรวมมือกัน
(5) ขอ 1 ถึงขอ 4

34. ทฤษฎีสนาม กลาววา การที่รัฐกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาหรือมีปฏิกิริยาออกมาอยางใดอยางหนึ่ง
รัฐจะตองคํานึงถึงสิ่งดังตอไปนี้
(1) คานิยมของรัฐ (2) ขีดความสามารถของรัฐ
(3) แนวโนมการมองเห็นของรัฐ (Perception)
(4) ขอ 1 และขอ 2 (5) ขอ 1, 2 และขอ 3
ตอบ 5 หนา 30 – 31 ตามทฤษฎีสนามนี้ นักทฤษฎีมีความเชื่อวา รัฐจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ตอรัฐอื่น และรัฐอื่นจะมีปฏิกิริยาโตตอบอยางหนึ่งอยางใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ
คือ 1. ขีดความสามารถและคานิยมของรัฐ 2. สําเหนียกหรือแนวโนมการมองเห็นของรัฐ
35. แนวโนมการมองเห็นที่ผิดพลาด (Misperception) ของรัฐ อาจทําใหรัฐ

(1) พินาศเสียหาย
(4) ขอ 1 และขอ 3

(2) ไมพินาศเสียหาย
(5) ขอ 2 และขอ 3
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ตอบ 4 (คําบรรยาย) แนวโนมการมองเห็นที่ผิดพลาด (Misperception) ของรัฐ นอกจากจะทําใหรัฐ
ตกเปนฝายเสียเปรียบฝายตรงขาม หรืออาจจะรุนแรงจนถึงขั้นทําใหรัฐพินาศเสียหายแลว
บางครั้งก็อาจทําใหประเทศชาติตองอับอายขายหนาดวย
36. ทฤษฎีเกี่ยวพันกันอธิบายความเกี่ยวพันกันระหวาง (1) กลุมประเทศพัฒนาและกลุมประเทศกําลังพัฒนา
(2) องคการการคาโลก และสหภาพยุโรป
(3) การเมืองภายในประเทศและระหวางประเทศ
(4) กลุมประเทศ G7 และกลุมประเทศ G77
(5) APEC และ NAFTA
ตอบ 3 หนา 32 ทฤษฎีเกี่ยวพัน อธิบายถึงความเกี่ยวพันระหวางการเมืองระหวางประเทศ และ
การเมืองภายในของประเทศตาง ๆ ในแงที่วา ปรากฏการณหรือเหตุการณทางการเมืองระหวาง
ประเทศ ไมเพียงแตเกิดจากผลของปรากฏการณทางการเมืองภายในของประเทศตาง ๆ เทานั้น
แตยังสามารถจะกอใหเกิดปรากฏการณทางการเมืองภายในของประเทศตาง ๆ ไดอีกดวย ซึ่ง
นักวิชาการที่ใชทฤษฎีนี้ในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ ไดแก James N. Rosenau
37. รูปแบบ Input และ Output ที่มีกระบวนการกลั่นกรองถูกนํามาใชในทฤษฎีอะไร
(1) ทฤษฎีสนาม
(2) ทฤษฎีเกี่ยวพันกัน
(3) ทฤษฎีระบบ
(4) ทฤษฎีการกระทํา
(5) ทฤษฎีดุลแหงอํานาจ
ตอบ 2 หนา 32 – 33 ทฤษฎีเกี่ยวพัน เปนทฤษฎีที่อธิบายการกระทําและนโยบายของรัฐไดลึกซึ้ง
เพราะใหความสนใจทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของ
รัฐเปรียบเสมือนสวนที่ใสเขาไป (Input) ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูนําของรัฐ
เมื่อ
สวนที่ใสเขาไปผานกระบวนการกลั่นกรองพิจารณา ก็จะไดสวนที่เปนผลออกมา (Output)
38. ปจจัยอะไรที่ทฤษฎีดุลแหงอํานาจระบุวาเปนตัวผลักดันใหรัฐกระทําการอยางหนึ่งอยางใดลงไปเพื่อรักษา
ดุลอํานาจใหคงอยูไว
(1) ความหวาดระแวงของรัฐ
(2) สงคราม
(3) สถานการณระหวางประเทศ
(4) การรุกราน
(5) การขัดแยง
ตอบ 3 หนา 34 – 35 ทฤษฎีดุลอํานาจ ถือวาสถานการณระหวางประเทศมีอิทธิพลสําคัญมากตอ
ประเทศตาง ๆ และถือวามีสวนผลักดันใหรัฐกระทําการอยางใดอยางหนึ่งลงไป เนื่องจาก
สันติภาพในระบบดุลอํานาจไมคอยมั่นคงถาวร เพราะอํานาจรัฐเปนปจจัยที่ไมคงที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได ดังนั้นนักอุดมคติ (Idealist) หรือนักเพอฝนที่จะเห็นโลกมีสันติภาพอยางถาวร
จึงไมคอยจะชอบทฤษฎีดุลอํานาจเทาใดนัก
39. นักวิชาการกลุมใดที่ไมชอบทฤษฎีดุลอํานาจ
(2) กลุมอนุรักษนิยม
(3) กลุมอรรถนิยม
ตอบ 4 (ดูคําอธิบายขอ 38. ประกอบ)

(1) กลุมเสรีนิยม
(4) กลุมอุดมคตินิยม (5) กลุมชาตินิยมหัวรุนแรง

40. ระบบใดที่ไมอยูในโครงสรางของระบบโลก
(1) ระบบภาคพื้น
(2) ระบบแหงชาติ
(3) ระบบเจาขุนมูลนาย (Feudal System)
(4) ขอ 1 และขอ 2
(5) ระบบรองแหงชาติ
ตอบ 3 หนา 35 – 36, 95 ในโครงสรางของระบบโลกนั้น ระบบโลกหรือระบบนานาชาติเปนระบบ
ที่ใหญที่สุด ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมและหลักการในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ

ทั่วโลก สวนระบบที่เล็กรองลงมาจากระบบโลก ไดแก ระบบรองนานาชาติ ระบบแหงชาติ และ
ระบบรองแหงชาติ หรือระบบภายในแตละชาติ

