ขอสอบกระบวนวิชา SO 103 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน

------------------------------------------------------------------------------------☞คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. สังคมวิทยาสนใจศึกษาอะไร
(1) กลุม ระบบความสัมพันธ สถาบัน
(2) สังคมพวกผีตองเหลือง
(3) สังคมชนบทเล็ก ๆ
(4) ชนกลุมนอย
(5) ระบบความเชื่อของชุมชน
ตอบ 1 หนา 21 – 22 สังคมวิทยาศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ดังนี้ 1. ความสัมพันธของบุคคลในสังคม
เชน ระหวางสามีภรรยา บิดามารดากับบุตร พี่กับนอง ฯลฯ 2. สังคมมนุษยทั้งสังคม เชน
สังคมไทยทั้งสังคม โครงสรางภายในของสังคม ฯลฯ 3. สถาบัน เชน สถาบันครอบครัว
การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ
2. วัตถุวิสัย (Objectivity) มีลักษณะอยางไร
(1) ความผูกพัน
(2) ความเปนกลาง
(3) ความใกลชิด
(4) ความมีอารมณรวม (5) ลักษณะเดนเหนือสิ่งอื่น
ตอบ 2 หนา 21 หลักปรนัยภาพหรือวัตถุวิสัย คือ การพยายามไมใชอารมณหรือความรูสึกเขาไป
เกี่ยวของกับสิ่งที่ศึกษา โดยการถือความเปนกลางในเรื่องคานิยมตาง ๆ คือไมออกความเห็นวา
ปรากฏการณที่ศึกษาดีหรือไมดี ควรหรือไมควร
3. ความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกันของบุคคลจะถูกกําหนดดวยอะไร
(1) สถานภาพ บทบาท
(2) ความรักใครชอบพอ (3) ความสนิทสนม
(4) ระยะหางทางสังคม (5) การผสมกลมกลืน
ตอบ 1 หนา 24 – 25 ความสัมพันธกันทางสังคมของบุคคลจะถูกกําหนดจาก 1. สถานภาพ ไดแก
สถานภาพติดตัว เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ และสถานภาพแหงผลสําเร็จ เชน ฐานะ ตําแหนง
อาชีพ ฯลฯ 2. บทบาท ซึ่งยอมขึ้นอยูกับสถานภาพที่ครองอยู และคุณสมบัติสวนตัวของ
บุคคลนั้น
4. ผูใดบัญญัติศัพท “วัฒนธรรม” ขึ้นมาใช
(1) สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
(2) สมเด็จกรมพระปรมานุชิต
(3) พระองคเจาวรรณไวทยากร
(4) พระองคเจาอากาศดําเกิง
(5) พระมหาพูล
ตอบ 3 หนา 56 พระวรวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ขณะที่ทรงพระยศเปนพระองคเจา
วรรณไวทยากร ทรงเปนผูที่ใชและบัญญัติศัพทคําวา “วัฒนธรรม” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475
5. วัฒนธรรมในความหมายใดสมบูรณที่สุด
(1) ความเจริญสูงสุด (2) สิ่งที่ดีงาม ดีเลิศ
(3) สิ่งที่ปรุงแตงแลว
(4) ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้น
(5) ความสวยงาม
ตอบ 4 หนา 58 – 59 วัฒนธรรมในความหมายที่สมบูรณที่สุดคือ วัฒนธรรมตามความหมายแหง
สังคมศาสตร เพราะเปนความหมายที่กวางขวางที่สุด คือมีขอบเขตเกินกวาการเปนสิ่งดีงามหรือ
เปนขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เปนผลงานหรือผล
แหงการกระทําของมนุษย ไมวาจะเปนทางวัตถุหรืออวัตถุ
6. ขอใดคือลักษณะของวัฒนธรรม
(2) เกิดขึ้นจากการเรียนรู
(4) เปนของสวนบุคคล
ÂÂÂ

(1) ถายทอดโดยหนวยพันธุกรรม
(3) ติดตัวมาแตกําเนิด
(5) สมาชิกไมมีสวนรวมเปนเจาของ
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ตอบ 2 หนา 61 ลักษณะของวัฒนธรรม มี 6 ประการ คือ 1. เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู
2. เปนรูปแบบหรือกระสวนแหงพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนรู 3. เปนผลหรือผลิตผลแหง
การเรียนรู 4. เปนสิ่งที่สมาชิกของสังคมมีสวนเปนเจาของ 5. มีการถูกสงตอหรือไดรับการ
ถายทอดมา 6. เปลี่ยนแปลงอยูเปนนิจสิน
7. ขอใดคือตัวอยางของวัฒนธรรมในดานวจีกรรม
(1) ทัศนคติ
(2) ความเชื่อ
(3) ความรูสึก
(4) การเขียน
(5) การสนทนา
ตอบ 5 หนา 66 วัฒนธรรมที่เปนผลิตผลในดานวจีกรรม (การพูด) ไดแก การพูดคุยกันหรือการ
สนทนา การแสดงสุนทรพจน การเจรจาสันติภาพ การซื้อขาย การสอน การถามปญหา การ
อภิปราย ฯลฯ สวนทัศนคติ ความเชื่อ ความรูสึก เปนผลิตผลในดานมโนกรรม (การคิด) และ
การเขียนเปนผลิตผลในดานกายกรรม (การกระทํา)
8. วัฒนธรรมที่เปนแบบ “ทวิมาตรฐาน” ไดแกอะไร
(1) พฤติกรรมที่แตกตางระหวางชาย–หญิง
(2) พฤติกรรมที่เหมือนกันระหวางชาย–หญิง
(3) วิถีการดําเนินชีวิตในสังคมตะวันตก
(4) ความแตกตางการดําเนินชีวิตของชาวไทย
(5) พฤติกรรมเบี่ยงเบน
ตอบ 1 หนา 77 วัฒนธรรมที่เปนแบบทวิมาตรฐาน ไดแก การแยกมาตรฐานหรือปทัสถานของพฤติกรรมที่แตกตางกันระหวางชายและหญิง เชน ถือวาผูชายไมควรมีอาชีพตัดผม ตัดเสื้อ หรือเปน
บุรุษพยาบาล ฯลฯ และผูหญิงก็ควรเปนแมบานอยูกับเหยาเฝากับเรือน หรือไมก็มีอาชีพที่ถือวา
เหมาะกับสตรีเทานั้น โดยไมควรมีอาชีพเปนตํารวจหญิง หรือเลนกีฬาหนัก ๆ เปนตน
9. ขอใดคือตัวอยางของอนุวัฒนธรรมทองถิ่น
(1) คนใตกินขาวยํา
(2) คนอีสานกินขาวเหนียว
(3) คนเหนือกินแกงฮังเล
(4) คนอีสานไมกินของทะเล
(5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 5 หนา 85 อนุวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก การมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา สําเนียงพูด การ
แตงกาย ลักษณะเคหสถาน การประกอบอาชีพ อุปนิสัยใจคอ ฯลฯ แตกตางกันออกไปบางตาม
สภาพทางภูมิศาสตร ซึ่งเปนปรากฏการณที่มีอยูทุกแหงในโลก
10. ปราชญทานใดที่กลาววา “มนุษยเปนสัตวสังคม”
(1) เพลโต
(2) รุสโซ
(3) อริสโตเติล
(4) บารนส
(5) ลีช
ตอบ 3 หนา 1 อริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีก ไดกลาววา “มนุษยเปนสัตวสังคม” หมายความวา
มนุษยจะมีชีวิตอยูรวมกันเปนหมูเหลา มีความเกี่ยวของและสัมพันธกันในหมูมวลสมาชิก
11. เพราะเหตุใดมนุษยจึงอยูรวมกันเปนกลุมสังคม
(1) พึ่งพาตนเองได
(2) ขาดความสามารถในการดํารงชีวิต
(3) ควบคุมธรรมชาติไมได
(4) มีสัญชาตญาณในการอยูรวมกัน
(5) ตองการความรักเอาใจใส
ตอบ 5 หนา 1 – 2 สาเหตุที่มนุษยตองมาอยูรวมกันเปนสังคมเพราะ 1. มนุษยชวยเหลือตัวเอง
ไมไดในระยะเริ่มตนของชีวิต 2. มนุษยสามารถคิดคนและควบคุมธรรมชาติได โดยตอง
อาศัยความรวมมือและแบงงานกันทํากับคนอื่น ๆ ในสังคม 3. มนุษยสามารถสรางและรับ
การถายทอดทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความตองการตาง ๆ เชน ความรักความอบอุน
ความคิด ความเชื่อ คานิยม ฯลฯ
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12. จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับสังคมมนุษยมีประโยชนอยางไร
(1) เขาใจลักษณะ รูปแบบ โครงสรางสังคม
(2) เขาใจความสัมพันธระหวางสมาชิก
(3) เขาใจธรรมชาติของมนุษย
(4) เขาใจปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
(5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 5 หนา 4 – 5 ประโยชนของการศึกษาคนควาที่เกี่ยวกับสังคมมนุษย ไดแก 1. เพื่อใหเขาใจ
ลักษณะ รูปแบบ และโครงสรางของสังคม 2. เพื่อใหเกิดความสัมพันธและความเขาใจอันดี
ระหวางกัน 3. เพื่อใหเขาใจถึงขอเท็จจริงของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 4. เพื่อใหเขาใจ
ธรรมชาติของมนุษย ซึ่งจะไดนําไปใชประโยชนกับวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
13. เพราะเหตุใดความรูเกี่ยวกับคนและสังคมจึงมีลักษณะเปน “วิทยาศาสตรทางสังคม”
(1) มีคําจํากัดความที่แนนอน
(2) มีการจําแนกปรากฏการณเปนหมวดหมู
(3) ใชความรูสึก อารมณเขาไปเกี่ยวของ
(4) ขอ 1 และ 2
(5) ขอ 2 และ 3
ตอบ 4 หนา 3 เหตุที่ทําใหความรูเกี่ยวกับคนและสังคมกลายเปน “วิทยาศาสตรทางสังคม” ขึ้นมา
เพราะ ไดพยายามใชการศึกษาที่เปนระบบ, มีคําจํากัดความที่แนนอน, มีการเฝาสังเกตที่มี
จุดหมายเฉพาะ, มีการจําแนกปรากฏการณตาง ๆ ออกเปนหมวดหมู, มีการตั้งและทดสอบ
สมมติฐานตลอดจนการตั้งทฤษฎีเพื่ออธิบายสมมติฐานตาง ๆ เปนตน
14. กอนศตวรรษที่ 18 การศึกษาสังคมมีลักษณะอยางไร
(1) สามัญสํานึก
(2) ใชหลักตรรก
(3) ใชหลักเหตุผล
(4) ใชหลักนิตินัย
(5) ใชหลักปรัชญา
ตอบ 1 หนา 2 – 3 ในระยะเริ่มแรก (กอนศตวรรษที่ 18) ของการศึกษาสังคมนั้น ความรูที่ไดรับ
มักจะออกมาในรูปของสามัญสํานึก ทั้งนี้เพราะวาปรากฏการณทางสังคมเปนสิ่งที่สามารถ
มองเห็นและประสบไดดวยประสาทสัมผัส คือเปนสิ่งที่ทุกคนรูๆ กันจากประสบการณตรงของเขา
ดังนั้นการตั้งกฎเกณฑและทฤษฎีของการศึกษาสังคมในสมัยนั้นจึงยังไมสามารถจัดไดวาเปน
“ศาสตร”
15. อะไรคือองคประกอบของความเปนศาสตรทางสังคมวิทยา
(1) มีการสังเกต
(2) มีการศึกษาคนควา (3) มีระบบวิธีศึกษา
(4) มีระบบการตรวจสอบ (5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 5 หนา 13 องคประกอบของความเปนศาสตรทางสังคมวิทยา ไดแก 1. มีการสังเกต
ตรวจสอบ ทดลอง และอธิบายปรากฏการณอยางมีหลักการ รวมทั้งมีการยืนยันขอเท็จจริงอยาง
ชัดเจน 2. มีหลักการและวิทยาการ โดยอาศัยพื้นฐานของทฤษฎีที่มีระบบระเบียบ
3. ตองมาจากการศึกษาและคนควา 4. มีความรูสนับสนุน
16. Rationalism เปนวิธีการศึกษาอยางไร
(1) อาศัยประสบการณ (2) การสังเกต
(3) ขอเท็จจริงไดจากการออกไปศึกษา
(4) วิธีการเนนเหตุผล (5) ขอ 1 และ 2
ตอบ 4 หนา 15 Rationalism เปนวิธีการศึกษาที่เนนถึงเหตุผลและทฤษฎี ซึ่งไดมาจากขอวินิจฉัย
ตามหลักตรรกวิทยา เมื่อทําการวินิจฉัยขอเท็จจริงแลวก็นํามาผสมผสานเขาเปนหมวดหมู
17. คําวา “Socius” มีความหมายวาอะไร
(1) วิทยาการ
(2) ถอยคํา
(3) เพื่อน
(4) ชาติพันธุ
(5) การพูดคุย
ตอบ 3 หนา 16 คําวา Sociology (สังคมวิทยา) มาจากศัพท 2 คํา คือ คําวา “Socius” ซึ่งเปน
ภาษาลาติน มีความหมายวา “เพื่อน” (Companion) และคําวา “Logos” ซึ่งเปนภาษากรีก มี

ความ-หมายวา “ถอยคํา” (Word) เมื่อรวมคําทั้ง 2 เขาดวยกันแลวก็แปลวา การพูดคุยเกี่ยวกับ
สังคม
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18. “ราชินีแหงศาสตร” เปนการใหสมญานามโดยผูใด
(1) Comte
(2) Weber
(3) Spencer (4) Durkheim
(5) Marx
ตอบ 1 หนา 18 ออกัส คองท (August Comte) เปนผูใหสมญานามสังคมวิทยาวาเปน “ราชินีแหง
ศาสตร” อันเนื่องมาจากการที่สังคมวิทยาแตกแขนงออกเปนหลายสาขา ซึ่งการมีสภาพเปนราชินี
แหงศาสตรนั้นหมายถึง การมีความสําคัญแทรกอยูในบรรดาวิทยาการทั้งหลาย
19. “นาย ก. ตื่นตะลึงกับทางดวนขั้นที่ 2 ในกรุงเทพฯ” เปนตัวอยางของขอใด
(1) การสังคมประกฤต
(2) การเบี่ยงเบน
(3) การช็อกทางวัฒนธรรม
(4) การผสมผสานทางวัฒนธรรม (5) การขัดแยง
ตอบ 3 การช็อกทางวัฒนธรรมมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการพบเห็นสิ่งใหม ๆ หรือวัฒนธรรมใหม ๆ ที่
แตกตางไปจากสิ่งที่มีอยูเดิมหรือวัฒนธรรมเดิมเปนครั้งแรก เชน การตื่นตะลึงกับตึกรามบาน
ชอง เมื่อเขามาในกรุงเทพฯ เปนครั้งแรก เปนตน
20. ขอใดคือกลุมในลักษณะที่เรียกวา Category
(1) จํานวนรวมของกลุม
(2) จําแนกพวกของกลุม (3) ความเหมือนของกลุม (4) การมีแบบแผนของกลุม (5) การขาดระเบียบของ
กลุม
ตอบ 3 หนา 97 ความหมายของกลุมในลักษณะที่เรียกวา Category (จําแนกพวก) คือ คนจํานวน
หนึ่งที่มีลักษณะบางอยางเหมือนกัน เชน เพศเดียวกัน เปนนักศึกษาเหมือนกัน เปนเศรษฐี
เหมือนกัน เปนตน
21. การศึกษากลุมคนคือการศึกษาเรื่องใด
(1) องคกรทางสังคม
(2) ระบบความสัมพันธ (3) จํานวนรวมของผูคน (4) ประเภทของผูคน (5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 1 หนา 97 การศึกษากลุมคนก็คือ การศึกษาองคการทางสังคม เพราะกลุม หมายถึง แบบชนิด
ของการที่คนจํานวนหนึ่งมารวมกันอยางมีระเบียบ มีจุดมุงหมายบางอยางรวมกัน ตลอดจนมี
การสรางรูปแบบของพฤติกรรมรวมกันดวย
22. ขอใดคือตัวอยางของกลุมปฐมภูมิ
(1) พนักงานในบริษัท
(2) พนักงานขับรถและผูโดยสาร (3) ครอบครัว (4) ผูชมภาพยนตร
(5) สมาคมพอคาไทย
ตอบ 3 หนา 98 กลุมปฐมภูมิ เปนกลุมคนที่มีขนาดเล็ก มีการติดตอทางสังคมที่ใกลชิดสนิทสนมกัน
เชน ครอบครัว ซึ่งเปนกลุม ๆ แรกที่มนุษยเปนสมาชิก, เพื่อนเลน, เพื่อนบาน ฯลฯ
23. “ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน” เปนลักษณะของกลุมอะไร
(1) กลุมเขา
(2) กลุมเรา
(3) กลุมทุติยภูมิ
(4) กลุมอางอิง
(5) กลุมองคกร
ตอบ 2 หนา 102 กลุมเรา คือ กลุมที่เรามีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกับเรา เชน ครอบครัวเรา เพื่อน
บานเรา เชื้อชาติเดียวกับเรา ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญคือ มีความรูสึกผูกพันและ
ยึดเหนี่ยวระหวางสมาชิก, มีความซื่อสัตยและชวยเหลือซึ่งกันและกัน, มีความรูสึกเปนมิตร
24. Gesellschaft คือสังคมที่มีลักษณะความสัมพันธแบบใด
(1) การติดตอเปนทางการ
(2) ยึดมั่นในประเพณี
(4) สัมพันธสนิทสนมในทุกเรื่อง (5) ใกลชิดตัวตอตัว

(3) การตัดสินใจใชความรูสึก

ตอบ 1 หนา 103 – 104 Gesellschaft คือ สังคมที่มีลักษณะความสัมพันธดังนี้ 1. หางเหินไม
สนิทสนม 2. มีการติดตอที่เปนทางการ 3. ขึ้นอยูกับการตอรองผลประโยชน 4. ใช
เหตุผลเปนหลัก 5. สัมพันธเฉพาะเรื่อง เฉพาะหนาที่
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25. ขอใดเปนลักษณะของครอบครัวตามทัศนะทางสังคมวิทยา
(1) เปนสถาบันที่มีรูปแบบเหมือนกันในทุกสังคม (2) ประกอบดวยพอ แม และลูก
(3) มีหนาที่ตามที่สังคมกําหนดขึ้น
(4) เปนกลุมทุติยภูมิที่มีความสําคัญที่สุด
(5) เปนสถาบันที่มีอิสระจากสถาบันอื่น ๆ ในสังคมเดียวกัน
ตอบ 3 หนา 107 ตามทัศนะทางสังคมวิทยา ถือวา ครอบครัวมีลักษณะที่มีความเปนสถาบัน 3
ประการ คือ 1. เปนสถาบันทางสังคมซึ่งมีรูปแบบที่เปนกระสวนทางวัฒนธรรม มีหนาที่ตามที่
สังคมกําหนดขึ้น มีโครงสรางทางสังคมที่เปนตัวกําหนดคานิยมที่แทจริง และยังคงอยูตลอดเวลา
2. เปนสถาบันที่เกาแกที่สุดของสังคมซึ่งมีมาพรอมกับมนุษย 3. เปนสถาบันสากล เนื่องจากมี
ปรากฏในทุกสังคม
26. การศึกษาครอบครัวตามแนวมานุษยวิทยาเนนอะไร (1) การอยูรวมกันระหวางชายกับหญิงและมีบุตรดวยกัน
(2) ความเกี่ยวของสัมพันธกันทางสังคม
(3) การแสดงออกทางพฤติกรรม ความรูสึก
(4) วิวัฒนาการของการอยูรวมกันเปนกลุม
(5) การใหบุคคลรูจักตนเองมากที่สุด
ตอบ 1 หนา 108 การศึกษาครอบครัวตามแนวมานุษยวิทยา โดยจะเริ่มจากการที่หญิงหนึ่งคนหรือ
มากกวานั้น อยูรวมกับชายหนึ่งคนหรือมากกวานั้น และมีบุตรดวยกัน มีความสัมพันธทางเพศ
อันเปนที่ยอมรับกันทางสังคม จะโดยการแตงงานกันตามระบบใด ๆ ก็ตาม
27. อะไรคือความจําเปนของมนุษยที่ตองมีครอบครัว (1) มนุษยมีการเจริญเติบโตชา
(2) มนุษยขาดสัญชาตญาณในการดํารงชีวิต
(3) มนุษยตองการใหมีลูกหลานไวสืบสกุล
(4) มนุษยตองเรียนรูเพื่อเอาตัวรอดจากธรรมชาติ (5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 5 หนา 113 ความจําเปนของมนุษยที่ตองมีครอบครัวไดแก 1. มนุษยมีการเปนทารกนานซึ่ง
ชวยตัวเองไมได และมีการเจริญเติบโตชา 2. มนุษยขาดสัญชาตญาณ พฤติกรรมสวนใหญจะ
เกิดจากการเรียนรู 3. มนุษยตองการจะสืบพันธุเพื่อใหมีลูกหลานไวสืบสกุล 4. มนุษยรูจัก
ปรับตัวเองเพื่อเอาตัวรอดจากธรรมชาติ ฯลฯ
28. ครอบครัวขยายมีลักษณะอยางไร
(1) ประกอบดวยสมาชิกเพียง 2 ชวงวัย
(2) ประกอบดวยครอบครัวหนวยกลางตั้งแต 2 ครอบครัวขึ้นไปอยูรวมกัน
(3) เปนครอบครัวที่ชายหญิงมีคูสมรสไดมากกวา 1 คน
(4) สมาชิกแตละคนที่อยูรวมกันมีสถานะที่แตกตางกันมาก
(5) เปนระบบครอบครัวสากล
ตอบ 2 หนา 114 – 115 ครอบครัวขยายมีลักษณะดังนี้ 1. เปนครอบครัวรวม ประกอบดวย
ครอบครัวหนวยกลางตั้งแต 2 ครอบครัวขึ้นไป 2. อํานาจสิทธิ์ขาดภายในครอบครัวขึ้นอยูกับ
ระบบอาวุโส 3. ความสัมพันธระหวางสมาชิกจะกระจายมากกวาระบบครอบครัวหนวย-กลาง
ซึ่งเปนระบบครอบครัวสากล
29. การเลือกคูสมรสแบบ Homogamy มีลักษณะอยางไร
(1) รักใครคนเพศเดียวกัน
(2) เลือกคูครองที่มีสติปญญาสูงกวาตนเอง
(3) รักใครเพศตรงขามที่มีความคลายคลึงกับตนในดานตาง ๆ
(4) เลือกคูสมรสที่มาจากวงศวานเดียวกัน
(5) เลือกคูสมรสที่บิดามารดาจัดหาให

ตอบ 3 หนา 119 การเลือกคูสมรสที่มีรสนิยมตรงกัน (Homogamy) คือ ความโนมเอียงที่จะรักใคร
เพศตรงขามที่มีความคลายคลึงกันกับตนในดานตาง ๆ เชน อุปนิสัย ทัศนคติ รสนิยม สติปญญา
การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ
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30. ศาสนามีความสําคัญตอสังคมมนุษยเพราะอะไร
(1) ทําหนาที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะเหนือธรรมชาติ
(2) เปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญมากที่สุด
(3) เปนองคกรเดียวที่ชนทุกระดับชั้นสามารถเปนสมาชิกได
(4) มีลัทธิคาํ สอนที่เปนเหตุเปนผล
(5) มีหนาที่บทบาทที่เอื้อประโยชนแกมนุษยมากที่สุด
ตอบ 1 หนา 127 ศาสนามีความสําคัญตอสังคมของมนุษยมาตั้งแตยุคดึกดําบรรพ โดยเปนตัว
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะเหนือธรรมชาติ เพื่อความสบายใจของมนุษย
ศาสนาจึงเปนเครื่องปลอบประโลม บํารุงจิตใจของมนุษยใหเกิดความกลาหาญเด็ดเดี่ยว ราเริง
31. ทําไมศาสนาจึงจัดเปนวัฒนธรรมสากล (1) มีการถายทอดแนวคําสอนจากคนรุนหนึ่งไปยังรุนอื่น ๆ ตอมา
(2) มีปรากฏในทุกสังคม
(3) มีรูปแบบแหงพฤติกรรมที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคม
(4) มีกิจปฏิบัติที่ถือสืบตอกันมานาน
(5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 2 หนา 78, 129 ศาสนาจัดเปนวัฒนธรรมสากล เพราะมีปรากฏในทุกสังคม ไมวาสังคมนั้น
จะมีความเจริญหรือลาหลังเพียงใดก็มีศาสนาหรือความเชื่อที่คลายศาสนา ซึ่งเปนศาสนาใน
ความหมายทางสังคมศาสตร คือเปนเรื่องของความเชื่อหรือศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ
สิ่งที่เหนือธรรมชาติ
32. ขอใดเปนศาสนาที่ยอมรับกันทั่วโลก
(1) ไสยศาสตร
(2) พุทธ
(3) การนับถือบรรพบุรุษ
(4) การเชื่อในสภาวะเหนือธรรมชาติ
(5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 2 หนา 130 ศาสนาซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก คือ ศาสนามหัพภาค ซึ่งเปนระบบศาสนาอันเปนที่
ยอมรับกันของคนสวนใหญหรือทั้งสังคม ศาสนาระบบนี้มักเปนศาสนาของโลกหรือศาสนาของ
ชาติ เชน ศาสนาพราหมณ พุทธ คริสต อิสลาม ฯลฯ
33. ขอใดเปนการเคารพบูชาที่เรียกวามนุษยสรีระ
(1) การสรางที่อยูอาศัยใหรูปเคารพ
(2) การมีผูเฝารักษาเทวสถาน
(3) การยอมรับวาพระเปนคนกลางระหวางมนุษยกับเทพเจา
(4) การประกอบพิธีกรรมในสถานศักดิ์สิทธิ์
(5) การสรางรูปเคารพเปนรูปคน
ตอบ 5 หนา 135, 146 การสรางรูปเคารพเปนรูปคน ที่เรียกวา “มนุษยสรีระ” คือ การที่มนุษยมี
มโนภาพเกี่ยวกับรูปรางของเทพเจา นางฟา หรือศาสดาของศาสนาแตอดีตวาเหมือนหรือ
คลายกับคน เชน พระพุทธรูป เทวรูป ตลอดจนรูปปนอดีตบุรพกษัตราธิราช เปนตน
34. เอกเทวนิยมเปนความเชื่อแบบใด
(1) เชื่อวาพระเจาเปนผูสรางโลก
(2) เชื่อวาศาสดาของแตละศาสนาสําคัญที่สุด
(3) เชื่อวาโลกเปนดาวดวงเดียวที่มีพระเจาอาศัยอยู (4) เชื่อวาพระเจาและจักรวาลเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
(5) เชื่อวาทุกสิ่งในโลกเกิดจากการสรางสรรคของพระเจาเพียงองคเดียว
ตอบ 5 หนา 139 เอกเทวนิยม เชื่อวา ทุกสิ่งในโลกเกิดจากการสรางสรรคของพระเจาเพียงพระองค
เดียวเทานั้น ฉะนั้นจึงถือวาพระเจาเพียงพระองคเดียวนี้สามารถสรางสรรคทุกสิ่งทุกอยางขึ้นใน
โลก

35. การศึกษาในเชิงพุทธศาสตรมีความหมายอยางไร
(1) เพื่อสรางอุปนิสัยที่ดี
(2) เพื่อใหหลุดพนจากความไมรูเพื่อชีวิตจะไดไมเวียนวายตายเกิด
(3) เพื่อใหเปนพลเมืองดี
(4) เพื่อใหเกิดความสุขอยางมีสติ
(5) เพื่อใหพนจากโลภ โกรธ หลง
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ตอบ 2 หนา 152 พุทธศาสนาถือวาความรูเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการทําใหมนุษยหลุดพนจากความทุกข
พระพุทธองคทรงถือวา อวิชชา (ความไมรู) เปนตนเหตุแหงวัฏสงสารอันเปนการเวียนวายตาย
เกิดในหวงแหงทุกข ดังนั้นการศึกษาในเชิงพุทธศาสตรก็คือ การใหพนอวิชชาเพื่อชีวิตจะไดลวง
พนการเวียนวายตายเกิด
36. ขอใดเปนการศึกษาในยุคอุตสาหกรรมที่ตางจากในยุคเกษตรกรรม
(1) คนงานตองมีการศึกษาเพิ่มขึ้น
(2) การเรียนรูเนนดานเศรษฐกิจมาก
(3) การศึกษายังเอื้อประโยชนตออาชีพเกามาก
(4) การเรียนรูไมเนนพื้นฐานทางเกษตรกรรมดั้งเดิม
(5) การศึกษาในระดับสูงเทานั้นที่จะเอื้อตอการดํารงชีวิต
ตอบ 1 หนา 154 – 155 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งสําคัญของโลกเขาสูยคุ อุตสาหกรรม เรียกวา
“การปฏิวัติอุตสาหกรรม” มีการใชระบบโรงงาน คนงานตองมีการศึกษามากขึ้น การรับคนเขา
ทํางานตองผานการทดสอบ
37. การศึกษากับสังคมเกี่ยวของกันในดานใด
(1) กลุมเชื้อชาติและศาสนา
(2) วัฒนธรรม
(3) การเมือง
(4) การเรียนรูของเยาวชนโดยผานครอบครัว
(5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 5 หนา 153 – 154 การศึกษามีความเกี่ยวของสัมพันธกับหนวยตาง ๆ ของสังคม ดังนี้
1. เศรษฐกิจ 2. การเมือง 3. วัฒนธรรม 4. ชนชั้น 5. กลุมเชื้อชาติและศาสนา 6.
การเรียนรูของเยาวชน โดยผานครอบครัว ชุมชน เพื่อนบาน และผูมีอายุรุนราวคราวเดียวกัน
38. สังคมวิทยาการศึกษาใหความสนใจกับการศึกษาระดับใดมากที่สุด
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา
(3) อาชีวศึกษา
(4) ทุกระดับการศึกษา (5) การวิจัยเพื่อการพัฒนา
ตอบ 4 หนา 158 สังคมวิทยาการศึกษาใหความสนใจกับสถาบันที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับ
ตาง ๆ ทุกระดับการศึกษา คือ 1. ประถมศึกษา 2. มัธยมศึกษา 3. อุดมศึกษา
39. แนวโนมการศึกษาในปจจุบันเปนไปในทางใด
(1) ใหความรูอยางกวาง
(2) เนนความรูเชิงทฤษฎี
(3) ไปสูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(4) เนนการเรียนรูโดยตนเอง
(5) มุงสูการเรียนตอในชั้นสูงสุด
ตอบ 3 หนา 160 การศึกษาในปจจุบันมีแนวโนมไปในทาง “การเขาสูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(Specialization) หรือหนาที่เฉพาะ” มากขึ้น
40. มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทอยางไรตอชุมชนเมือง
(1) ควบคุมสังคม
(2) ใหบริการ
(3) ผลิตสมาชิกใหแกสังคม
(4) แกไขวิกฤตการณในสังคม
(5) เนนบทบาทที่สงเสริมสวัสดิการของปวงชน
ตอบ 2 หนา 172 มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทตอชุมชนเมือง 4 ประการ คือ 1. ในฐานะนักการศึกษา
2. ในฐานะเพื่อนบาน 3. ในฐานะผูใหบริการ 4. ในฐานะตัวอยางของสังคม

