ขอสอบกระบวนวิชา PY 100 หลักการดํารงชีวิตในสังคม

------------------------------------------------------------------------------------☞

คําสั่ง

ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ขอใดคือประโยชนสูงสุดของการศึกษา PY 100?
(1) รูจักหลักการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
(2) รูจักหลักการดํารงชีวิตตามหลักศาสนา
(3) รูจักหลักการดํารงชีวิตตามหลักสังคมศาสตร
(4) รูจักหลักการดํารงชีวิตกับผูอื่น
ตอบ 4 (คํานํา) ประโยชนสูงสุดของการศึกษาวิชา PY 100 คือ ทําใหมนุษยรูจักหลักการดํารงชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางปกติสุข ทําใหรูแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองในการดํารงชีวิต และ ทํา
ใหรูซาบซึ้งในคําสอนทางศีลธรรมของศาสนาตาง ๆ
2. ปรัชญาใชอะไรเปนเครื่องมือในการศึกษา?
(1) ศรัทธา
(2) เหตุผล
(3) ประสาทสัมผัส
(4) จินตนาการ
ตอบ 2 หนา 3, (คําบรรยาย) ปรัชญาเปนเรื่องของการคิดหาเหตุผล ซึ่งจะใหโลกทัศนหรือประทีปสอง
ทางแกชีวิตของมนุษย
3. ศาสนาแปลวาอยางไร?
(1) คําสั่งสอน
(2) คําชี้แนะ
(3) คําตักเตือน
(4) ขอบังคับ
ตอบ 1 (คําบรรยาย) ศาสนา แปลวา คําสั่งสอน ซึ่งจะใหแนวทางปฏิบัติ อันจะทําใหมนุษยไดรับ
ความสุข ความสําเร็จในชีวิต
4.

ขอใดผิดพลาดไปจากความมุงหมายการเรียนรูศาสนา?
(1) รูจักใหอภัย
(2) ไมเห็นแกตัว
(3) คิดถึงตนเอง
(4) เคารพตนเอง
ตอบ 3 (คําบรรยาย) ความมุงหมายของการเรียนรูศาสนา ไดแก 1. รูจักใหอภัย 2. ไมเห็นแกตัว
3. เคารพตนเอง 4. เขาใจตนเอง

5. ขอใดมิไดหมายถึง “บุญ” ตามหลักวิชา PY 100?
(1) สิ่งที่ทําแลวตนเองไมเดือดรอน
(2) สิ่งที่ทําแลวผูอื่นไมเดือดรอน
(3) สิ่งที่ทําแลวมีแตประโยชน
(4) สิ่งที่ทําแลวคนอื่นชื่นชม
ตอบ 4 หนา 2 “บุญ” เมื่อกลาวโดยธรรมชาติแลว คือสิ่งที่ทําใหจิตใจสะอาดผองใส, เมื่อกลาวโดยเหตุ
บุญคือความดี, เมื่อกลาวโดยผล บุญคือความสุขที่เราไดรับ, นอกจากนี้ “บุญ” ยังหมายถึง สิ่ง
ที่เราทําไปแลวตนเองและคนอื่นไมเดือดรอน และเปนประโยชนโดยประการทั้งปวง
6. คําวา “ศาสนา” กับ “Religion” ขอใดมิใชความหมายที่สอดคลองกัน?
(1) เปนที่รวมแหงความเคารพนับถือ
(2) เปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
(3) หลักคําสอนที่วาดวยศีลธรรมและจริยธรรม
(4) เปนมรรควิธีไปสูสวรรค
ตอบ 4 (คําบรรยาย) ความหมายของศาสนา ไดแก 1. เปนสถาบันที่นับถือสูงสุดของมนุษย
ซึ่งเปนที่รวมของความเคารพอันสูงสง 2. เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย
เปนคําสอนทางศีลธรรม จริยธรรม และอุดมคติของชีวิต
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7. หลักการดํารงชีวิตของมุสลิมทุกคนคือขอใด?
(1) ตามหลักในคัมภีรอัลกุรอาน
(2) รูจักอดทนอดกลั้นและใหอภัย
(3) เปนอยูอยางสงบสันติเพื่อเขาถึงพระเจา
(4) อยูอยางผูสรางสรรคและเปนผูตื่นอยูเสมอ
ตอบ 1 หนา 39 – 40 ชาวมุสลิมซึ่งนับถือศาสนาอิสลามตองดํารงชีวิตตามหลักคําสอนในคัมภีร
อัลกุรอาน ที่อัลลอฮทรงประทานมาให
8. คํากลาวที่วา “มนุษยจะดีหรือจะชั่วอยางไรก็ขึ้นอยูกับโชควาสนาของตนเอง” เปนคํากลาวที่สอดคลองกับ
หลักคําสอนของศาสนาใดมากที่สุด?
(1) ศาสนาพุทธ
(2) ศาสนาคริสต
(3) ศาสนาอิสลาม
(4) ศาสนาพราหมณ
ตอบ 1 หนา 61 พระพุทธศาสนาใหรายละเอียดถึงการเวียนวายตายเกิดของมนุษยตามอํานาจของกรรม
และจะบรรลุถึงสุขอันเกษมตลอดกาลในนิพพานเมื่อปฏิบัติตามมรรค 8 จนสามารถกําจัดอวิชชา
ตัณหา อุปทาน อันเปนรากแกวของทุกขไดแลว
9. ขอใดมิใชความหมายของ “ศาสนา” ตามหลักวิชา PY 100?
(1) สื่อกลางระหวางมนุษยกับสวรรค
(2) ที่รวมของความเคารพอันสูงสง
(3) ที่พึ่งทางจิตใจของมนุษย
(4) คําสอนทางศีลธรรมและอุดมคติของชีวิต
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 6. ประกอบ
(1) เปนที่เคารพของผูอ่ืน
10. “บุญ” กอใหเกิดอานิสงสมากมาย ยกเวนขอใด?
(2) เปนที่กลาวถึงของผูอื่น
(3) เปนสิ่งจูงใจใหผูอื่นชื่นชม
(4) เปนผูมีราศีเดนเปนพิเศษ
ตอบ 2 หนา 2 – 3 อานิสงส (ผลประโยชน) ของบุญ มีดังนี้ 1. เปนที่นิยมนับถือของผูอื่น
2. เปนสิ่งจูงใจใหผูอื่นชื่นชมยินดี 3. เปนผูมีสงาราศีดีเดนเปนพิเศษ 4. เปนผูมีบุญวาสนา
11. ศาสนาใดตอไปนี้ ไมปรากฏศาสดาอยางชัดเจน?
(1) ศาสนาพุทธ
(2) ศาสนาคริสต
(3) ศาสนาอิสลาม
(4) ศาสนาพราหมณ
ตอบ 4 สวนศาสดาของศาสนาพุทธ คือ พระพุทธเจา, ศาสดาของศาสนาคริสต คือ พระเยซูคริสต
และศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบี มูฮัมหมัด
12. กรณีที่มี รมต. บางคนสนับสนุนใหมีการฮั้วโครงการตาง ๆ กับนายทุน เพื่อประโยชนแกพรรคพวก
จนทําใหรัฐเสียประโยชน แสดงวา รมต. ทานนั้นเปนคนประเภทใด?
(1) เปนบัณฑิต
(2) เปนคนพาล
(3) เปนคนโทสจริต
(4) เปนคนราคจริต
ตอบ 2 หนา 37 พระพุทธเจาไดทรงแบงมนุษยออกเปน 2 ประเภท คือ 1. คนพาล คือ คนที่
ออนความคิด ออนสติ ออนปญญา โดยมีลักษณะที่คิด พูด และทําแตสิ่งที่ไมดี
2. บัณฑิต คือ ผูที่ดําเนินชีวิตไปดวยปญญา รูจักเหตุ รูจักผล รูจักบุญ คุณ โทษ
และดําเนินชีวิตไปในทางกุศลกรรม โดยมีลักษณะที่คิด พูด และทําแตสิ่งที่ดีมีประโยชน
13. กรณีที่ นศ. พบเห็นของที่มิใชของตนแลวนํามาคืนเจาของได แสดงวา นศ. ผูนั้นเปนคนเชนไร
ตามหลักพุทธศาสนา?
(1) โงเพราะลาภมาถึงมือแลวขวางทิ้ง
(2) ฉลาดเพราะอาจไดชื่อเสียงโดยไมตองลงทุน
(3) โงเพราะเสียเวลาและไมมีประโยชน
(4) ฉลาดเพราะรูจักเคารพกรรมสิทธิ์
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 12. ประกอบ
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14. เหตุใดเยาวชนสวนใหญของประเทศไทยจึงหางเหินหลักคําสอนทางศาสนาพุทธ?
(1) เพราะถูกอบรมสั่งสอนดวยผัสสะ 5 มาตั้งแตเด็ก
(2) เพราะมีความสนใจทางดานคณิต–วิทย มาก จึงไมมีเวลาเขาวัด
(3) เพราะหลักคําสอนไมทันสมัย ตามยุคสมัยไมทัน ขืนเรียนรูไปก็ไมมีประโยชน
(4) เพราะพระภิกษุ–สามเณร ประพฤติผิดออกนอกพระธรรมวินัยบอย ๆ จนนาระอาใจ
ตอบ 4 ขาวในหนาหนังสือพิมพที่มักเกิดขึ้นบอย ๆ จนเปนที่นาระอาใจ คือ การที่พระภิกษุ–สามเณร
ประพฤติผิดออกนอกพระธรรมวินัยนั้น เปนเหตุใหเยาวชนสวนใหญเกิดความสับสน ไมเขาใจ
จนถึงขั้นเขาใจผิดตอคําสั่งสอนของพุทธศาสนา และหางเหินหลักธรรมในที่สุด
➣

ขอ 15 – 21 ใชตัวเลือกตอไปนี้ตอบคําถาม
(1) ทฤษฎีจักรกลนิยม
(3) ทฤษฎีอุบัติการณนิยม

(2) ทฤษฎีชีวนิยม
(4) ทฤษฎีวิวัฒนาการเชิงสรางสรรค

15. “ชีวิตเปนเหตุของความเจริญเติบโต, การปรับตนเอง, การรักษาตนเอง, การคุมครองตนเอง, การสืบพันธุ,
และชีวิตเปนอํานาจใหม” จัดเปนแนวคิดทฤษฎีใด?
ตอบ 2 หนา 19 ทฤษฎีชีวนิยม มีทัศนะวา ชีวิตเปนเหตุของความเจริญเติบโต ของการปรับตัวเอง,
การรักษาตัวเอง, การคุมครองตัวเอง, การสืบพันธุ และชีวิตเปนอํานาจใหม เปนพลังชีวิตและ
แรงพิเศษที่แตกตางอยางสิ้นเชิงจากแรงจักรกลทุกชนิด
16. “ชีวิตเปนความแทจริงพื้นฐานและมีพลังชีวิตอยูที่ใจกลางโลก เปนชีวิตที่ถูกคุมขังดวยพลังสรางสรรค
ที่มีอยูในสสาร” จัดเปนแนวคิดทฤษฎีใด?
ตอบ 4 หนา 21 ทฤษฎีวิวัฒนาการเชิงสรางสรรค ถือวา ชีวิตเปนความแทจริงพื้นฐาน มีพลังชีวิต
อยูที่ใจกลางโลก ซึ่งวิวัฒนาการไปเปนรูปที่ซับซอนของอินทรียมีชีวิต และสสารเปนชีวิตที่ถูก
จับกุมคุมขังหรือชีวิตที่เย็นจนแข็ง ดังนั้น พลังชีวิตจึงเปนความแทจริงที่สิ้นสุด ซึ่งวิวัฒนาการไป
เปนสิ่งใหมเสมอและเปนไปในเชิงสรางสรรค กําหนดไมไดดวยอดีตหรืออนาคต
17. “วิวัฒนาการหรือความเจริญกาวหนามีอยูเสมอไปและไมมีวันถอยหลังกลับ ทั้งนี้โดยอาศัยพลังสรางสรรค
ที่มีในสสาร” จัดเปนแนวคิดทฤษฎีใด?
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 16. ประกอบ
18. “ชีวิตเปนเพียงเครื่องจักรกลที่สลับซับซอน มีแรงทางกายกระตุนใหทํางานโดยมีวิญญาณเปนตัวคอย
กระตุนใหอีกทีหนึ่ง” จัดเปนแนวคิดทฤษฎีใด?
ตอบ 1 หนา 18 – 19 ทฤษฎีจักรกลนิยม มีทัศนะวา ชีวิตเปนเพียงจักรกลอันซับซอน เปนผลเชิง
จักรกลของแรงทางฟสิกสและทางเคมี พืชและสัตวเปนเครื่องจักรที่ซับซอน โดยมีแรงทางกาย
กระตุนใหทํางาน สวนรางกายมนุษยเปนเครื่องจักรที่ซับซอนกวาโดยมีวิญญาณคอยกระตุนให
19. “ชีวิตเปนเพียงการปรากฏของสสาร จิตเปนผลพลอยไดของชีวิต ธรรมชาติไดสรางชีวิตและจิตตามระยะ
เวลาของวิวัฒนาการนั่นเอง” จัดเปนแนวคิดทฤษฎีใด?
ตอบ 3 หนา 20 – 21 ทฤษฎีอุบัติการณนิยม ถือวา ชีวิตเปนอาการปรากฏของสสาร ชีวิตอุบัติจากธาตุ
ตางๆ ตามการสังเคราะหเชิงสรางสรรค ซึ่งมีความสามารถใหมและคุณภาพใหม ดังนั้น ชีวิตจึง
เปนผลของสสาร จิตเปนผลของชีวิต ธรรมชาติสรางชีวิตและจิตตามระยะเวลาของวิวัฒนาการ
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20. “ความเจริญกาวหนาของเอกภพทําใหเกิดสิ่งใหม ๆ ขึ้นจากสิ่งที่มีอยูแลว” จัดเปนแนวคิดทฤษฎีใด?
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 19. ประกอบ
21. “ชีวิตและความคิดทุกอยางเกิดขึ้นตามกฎกลศาสตรอันแนนอนตายตัว” จัดเปนแนวคิดทฤษฎีใด?
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 18. ประกอบ
➣

ขอ 22 – 25 ใชตัวเลือกตอไปนี้ตอบคําถาม
(1) สสารนิยม

(2) จิตนิยม

(3) ปฏิบัตินิยม

(4) อัตถิภาวนิยม

22. คํากลาวที่วา “ที่พึ่งอื่นแมมากมาย ไมซ้ึงใจเทาพึ่งตนเอง” จัดเปนแนวคิดปรัชญาระบบใด?
ตอบ 4 หนา 119 – 120 อัตถิภาวนิยม ยกยองความสําคัญของมนุษยวา เปนผูกําหนดชะตาชีวิตของ
ตนเอง ไมมีอะไรจะสําคัญเทากับการตัดสินใจเลือกของมนุษย
23. คํากลาวที่วา “ใหมกวาใหญกวาทําใหเราตื่นใจและผาสุก เราไดรับความใหม–ใหญมากเทาไร เราก็ได
ความตื่นใจและความผาสุกมากเทานั้น” จัดเปนแนวคิดปรัชญาระบบใด?
ตอบ 1 หนา 104 สสารนิยม ถือวา วัตถุภายนอกเปนแกนสารสําหรับชีวิต และการที่คนเราจะมี
ความสุข มีความเพลิดเพลินในสิ่งที่ตนมีตนไดนั้น ก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการแสวงหา ของ
บุคคล
24. คํากลาวที่วา “เพราะแผนการที่เดนชัด การปฏิบัติจึงสัมฤทธิ์” จัดเปนแนวคิดปรัชญาระบบใด?
ตอบ 3 หนา 110, 114 ปฏิบัตินิยม มีทัศนะวา การที่มนุษยจะทํากิจการใดใหบรรลุผลสําเร็จไดนั้น
ตองมีหลักการ วิธีการ และจุดมุงหมายที่ดี ดังนั้น ปรัชญาของปฏิบัตินิยมจึงมีลักษณะเปน
ขอสมมุติฐานที่จะกอใหเกิดความสัมฤทธิ์ผลในภาคปฏิบัติ
25. คํากลาวที่วา “ไมมีการกระทําใดที่เราจะตองเสียใจในภายหลัง เทากับการที่เรากระทําไปในเวลาที่ไรสติ”
จัดเปนแนวคิดปรัชญาระบบใด?
ตอบ 2 หนา 107 – 108 จิตนิยมเชื่อวา สาเหตุที่สําคัญของปญหาอันเกิดจากการกระทําของมนุษยนั้น
อยูที่จิตใจของมนุษยไมดี ทําใหการกระทํา การพูด และการคิดไมดีไปดวย ดังนั้นจึง
ตอง
แกปญหาที่ตนเหตุ คือ ตองฝกอบรมจิตใจใหดีเสียกอน เพื่อไมใหขาดสติยั้งคิด
26. ขอใดคือความหมายของคําวา “อาหาร” ?
(1) ของกินหรือของขบเคี้ยว
(2) เครื่องค้ําจุนชีวิต
(3) เครื่องหลอเลี้ยงชีวิต
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 หนา 51 – 52 อาหารมีจุดประสงคเพื่อความดํารงอยูของชีวิต, เพื่อบํารุงและซอมแซม
สวนชํารุดสึกหรอ และเพื่อใหความอบอุนแกรางกาย ดังนั้นอาหารจึงเปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตให
ดํารงอยูได
27. ขอใดเปนสาเหตุใหเกิดโรคถุงซิสต?
(1) สมตําใสปลาราดิบ
(2) กอยปลาตะเพียนสด
(3) ลาบน้ําตก
(4) หมูยอ
ตอบ 3 หนา 48 – 49 สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคถุงซิสตนั้น เกิดจากพยาธิตัวตืดที่อยูในเนื้อหมู
หรือเนื้อวัวดิบ ๆ ซึ่งมาในรูปของลาบ แหนม ฯลฯ
28. ปจจัยที่ทําใหคนดีหรือเลว ตามหลักปรัชญาจิตนิยมคือขอใด?
(1) การใหการศึกษา
(2) การพัฒนาสิ่งแวดลอมใหนาอยู
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(3) การพัฒนาระบบงานใหจูงใจ
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 25. ประกอบ

(4) การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหรุดหนา

29. ขอใดตอไปนี้ เปนสิ่งที่มนุษยขาดไมได?
(1) ความตองการปจจัยสี่
(2) ความตองการปจจัยสมัยใหม
(3) ความตองการทางสังคม
(4) ความตองการทางจิตใจ
ตอบ 1 หนา 46 ปจจัยขั้นมูลฐานหรือปจจัย 4 เปนปจจัยที่จําเปนสําหรับชีวิตของมนุษยทุกคน
ซึ่งไดแก 1. อาหาร 2. เครื่องนุงหม 3. ที่อยูอาศัย 4. ยารักษาโรค
30. วัตถุประสงคของการบริโภคปจจัยขั้นมูลฐาน (เครื่องนุงหม) คือขอใด?
(1) เพื่อใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
(2) เพื่อใหสอดคลองกับสมัยใหม
(3) เพื่อปกปองความรอนหนาวและความละอาย
(4) เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ตอบ 3 หนา 52 วัตถุประสงคของการใชเครื่องนุงหมเพื่อ ปองกันความรอนหนาว, ปกปดอวัยวะ
สําคัญเพื่อความปลอดภัยและเพื่อไมใหประเจิดประเจอ และเพื่อปองกันความละอาย
31. บุคคลใดที่ยังใชปจจัยขั้นมูลฐานอยูอยางสม่ําเสมอ?
(1) คนชนบท
(2) คนเมือง
(3) พระธุดงค
(4) ชาวเขา
ตอบ ถูกทุกขอ (ดูคําอธิบายขอ 29. ประกอบ) ทุกคนมีความจําเปนตองใชปจจัย 4 อยูอยางสม่าํ เสมอ
32. คานิยมทางสังคม หมายถึงขอใด?
(1) สิ่งที่สังคมสวนใหญยอมรับ
(2) สิ่งที่คนสนใจและตองการ
(3) สิ่งที่คนสรางขึ้นมา
(4) สิ่งที่คนปรารถนาจะไดมีและไดเปน
ตอบ 4 หนา 67 คานิยมทางสังคม หมายถึง สิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปน
หรือกลับกลายมาเปน เปนสิ่งที่ชี้บังคับวาตองทํา ตองปฏิบัติ เปนสิ่งที่คนบูชายกยอง
และมีความสุขที่จะไดเห็น ไดยิน ไดฟง และไดเปนเจาของ
33. การตัดสินคานิยมคือขอใด?
(1) การกําหนดคุณคาที่สังคมยอมรับ(2) การตัดสินของกรรมการสวนใหญ
(3) การกําหนดคานิยมที่ดีงาม
(4) การประเมินวัตถุและการกระทําวาดีหรือเลว
ตอบ 4 หนา 69, 92 การตัดสินคานิยม หมายถึง การประเมินคาของวัตถุที่คนเราชอบหรือไมชอบ
พอใจหรือไมพอใจ และเปนการประเมินคาของการกระทําวาดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด
โดยเทียบเคียงกับอุดมคติ มาตรฐาน หรือแบบฉบับที่สังคมยอมรับ
34. คานิยมใดที่ควรสงเสริมมากที่สุดในภาวการณปจจุบัน (ยุค IMF.)?
(1) การคิดพึ่งพาอาศัยตนเอง
(2) การรูจักประหยัด – อดออม
(3) ความขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาสู
(4) การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
ตอบ 2 หนา 87 คานิยมที่ควรสงเสริมมากที่สุดในยุคปจจุบัน คือ การประหยัดและอดออม โดยมี
ความเปนอยูอยางเรียบงาย มีความพอดีในการบริโภค เวนการผอนสงที่เกินความสามารถ
ใชทรัพยากรและเวลาใหเปนประโยชนมากที่สุด ฯลฯ
35. ถาเปรียบพฤติกรรมของคนเปนรถแลว คานิยมจะเปรียบไดกับชิ้นสวนไหนของรถ?
(1) ลอ
(2) พวงมาลัย
(3) ตัวถัง
(4) มานั่ง
ตอบ 3 ถาเปรียบพฤติกรรมของคนเปนรถแลว คานิยมจะเปรียบไดกับตัวถังของรถ เพราะคานิยม
จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและวุฒิภาวะของบุคคล
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36. สิ่งที่เปนคานิยมนั้น ตองประกอบดวยอะไรบาง?
(1) ความเชื่อและการกระทํา
(2) การนับถือและการยกยอง
(3) การกระทํา การปฏิบัติ การนับถือและการยกยอง (4) ทุกขอรวมกัน
ตอบ 3 หนา 91 สิ่งที่เปนคานิยมนั้นตองประกอบดวย การกระทํา, การปฏิบัติ, การนับถือ
และการบูชายกยอง
37. ใครตอไปนี้มีสวนสําคัญที่สุดในการปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง?
(1) สถาบันครอบครัว
(2) สถาบันศาสนา
(3) สถาบันการศึกษา (4) สถาบันสื่อมวลชน
ตอบ 1 สถาบันครอบครัวมีสวนสําคัญที่สุดในการปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง รองลงมาคือ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันสื่อมวลชน
38. คํากลาวที่วา “มีเงินเขานับเปนนอง มีทองเขานับเปนพี่” แสดงถึงคานิยมแบบใด?
(1) วัตถุนิยม
(2) จิตนิยม
(3) ปฏิบัตินิยม
(4) อัตถิภาวนิยม
ตอบ 1 หนา 69 คานิยมแบบวัตถุวิสัยนั้น ใหความสําคัญแกวัตถุสิ่งของ เชน ทองคํา เพชรพลอย และ
เงินตรา เปนตน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่คนเรายอมรับวามีคา มีราคา ควรแกการแสวงหา
ดังคํา
กลาวที่วา “มีเงินเขานับเปนนอง มีทองเขานับเปนพี่ ยากจนเงินทองพี่นองไมมี”
39. สํานวนสุภาษิตและวัฒนธรรม สะทอนใหเราเขาใจอะไรบาง?
(1) พิธีกรรมและการกระทํา
(2) ความเชื่อถือและศาสนา
(3) ขอปฏิบัติและอุดมคติ
(4) คานิยม วิถีชีวิตและความเชื่อถือ
ตอบ 4 หนา 70, 92 สํานวน สุภาษิต และวัฒนธรรมนั้น เปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
ซึ่งจะสะทอนใหเราเขาใจถึงคานิยม วิถีชีวิต และความเชื่อถือของบุคคลในสังคม
40. การตัดสินคานิยมที่ถูกตอง เปนการตัดสินแบบใด?
(1) จิตวิสัย
(2) วัตถุวิสัย
(3) มนุษยวิสัย
(4) 1 และ 2 รวมกัน
ตอบ 4 หนา 69 – 70 การตัดสินคานิยมไมไดขึ้นอยูกับความชอบของบุคคลเพียงอยางเดียว
แตขึ้นอยูกับคุณภาพของวัตถุดวย ดังนั้นการตัดสินคานิยมที่ถูกตองที่สุดคือ เปนทั้งจิตวิสัยและ
วัตถุวิสัยรวมกัน
41. ตามหลักปรัชญา ชีวิตประกอบดวยสวนที่สําคัญที่สุดอะไรบาง?
(1) หัวใจและสมอง
(2) รางกายและจิตใจ
(3) เจตนาและความตองการ
(4) ปญญาและสติ
ตอบ 2 หนา 95 ปรัชญาจิตนิยมและปรัชญาสสารนิยม นับวาเปนปรัชญาที่เกาแกที่สุด และมี
ความสัมพันธกับชีวิตมนุษยมาโดยตลอด เพราะมีหลักความจริงอยูวา ชีวิตของมนุษย
ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ รางกายและจิตใจ
42. ปรัชญาสสารนิยมมีทัศนะตอจิตอยางไร?
(1) จิตคือพลังงาน
(2) จิตเกิดจากสสาร
(3) จิตเปนปรากฏการณ
(4) จิตเปนอมตะ
ตอบ 2 หนา 96 ปรัชญาสสารนิยม ถือวา สสารเปนความแทจริงเพียงสิ่งเดียว และจิตเปนผลของ
สสาร พลังงานก็เกิดจากสสาร สสารและพลังงานสามารถใชอธิบายกระบวนการทุกอยางได
43. ปรัชญาสสารนิยมเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการทางดานใด?
(1) อารมณ
(2) สังคม
(3) รางกาย
(4) จิตใจ
ตอบ 3 หนา 95 ปรัชญาสสารนิยมเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการทางดานรางกาย เชน การมี
ปจจัย 4 หรือปจจัยสมัยใหม เพื่อบํารุงชีวิตใหไดรับความสุขและความสะดวกสบายตาง ๆ ฯลฯ

