
 
ขอสอบกระบวนวิชา PC 103    จิตวิทยาทั่วไป 

------------------------------------------------------------------------------------- 
☞  คําสั่ง    ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 1. จิตวิทยาเปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับ (1) จิตใจ 
 (2) พฤติกรรมศาสตร  (3) พฤติกรรมและกระบวนการทางจิต 
 (4) สิ่งที่ทําใหมนุษยฉลาดหรือโง (5) ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ทางจิตใจ 
 ตอบ  3 หนา 1, 13   จิตวิทยา เปนวิชาท่ีศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการของจิต ซึ่งตองอาศัยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตรในการคนหาความรู และสรุปสิ่งที่คนพบอยางเปนระบบ เชน การสังเกต,     
การสํารวจ, การทดลอง, การทดสอบทางจิตวิทยา และการศึกษาประวัติรายกรณี 

 2. ขอใดท่ีไมมีจุดมุงหมายของการศึกษาวิชาจิตวิทยา  (1) ควบคุม 
 (2) พยากรณ (3) อธิบาย (4) สั่งการ (5) ทําความเขาใจ 
 ตอบ  4 หนา 5 – 6   การศึกษาวิชาจิตวิทยามีจุดมุงหมายเพื่อ หาคําอธิบาย, ทําความเขาใจ, ทํานาย 

และควบคุมพฤติกรรม 
 3. เคร่ืองมือสําคัญที่นักจิตวิทยาจะตองรูและใชไปตลอดชีวิตการทํางาน คือ (1) แบบทดสอบ 
 (2) การวิจัย (3) การทดลอง (4) สมมุติฐาน (5) วิธีการทางวิทยาศาสตร 
 ตอบ  5 ดูคําอธิบายขอ 1. ประกอบ 
 4. พฤติกรรมใดตอไปนี้ท่ีไมจัดวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู (1) การนั่ง 
 (2) การวายน้าํ (3) การขี่จักรยาน (4) การกระโดด (5) การสวดมนต 
 ตอบ  1 หนา 169   การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงที่คอนขางถาวรของพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก

ประสบการณในอดีต โดยไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวอันเนื่องมาจากแรงจูงใจ         
ความเหนื่อยลา วุฒิภาวะ ความเจ็บปวด โรคภัยไขเจ็บ และยา เชน การเดิน การอาน การพูด      
การขับรถ เปนตน 

❐  ขอ 5 – 7    ใหตอบโดยใชตัวเลือกตอไปนี้ 
 (1) โครงสรางทางจิต (Structuralism) (2) หนาท่ีของจิต (Functionalism) 
 (3) จิตวิเคราะห (Psychoanalysis) (4) เกสตัลท (Gestalt Psychology) 
 (5) พฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  
 5. พฤติกรรมทุกอยางของมนุษยเกิดจากการเรียนรู 
 ตอบ  5 หนา 10, 289, 314   กลุมพฤติกรรมนิยม เช่ือวา พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู ซึ่งอาจจะเปน

การเรียนรูโดยผานกระบวนการวางเงื่อนไข การใหรางวัล การลงโทษ หรือการสังเกตผูอื่นก็ได 
 6. ศึกษาทุกอยางโดยสวนรวมจะทําใหเขาใจมนุษยไดดีข้ึน 
 ตอบ  4 หนา 11   กลุมจิตวิทยาเกสตัลท เช่ือวา การเขาใจบุคคลนั้น จะตองไมแยกศึกษาเฉพาะ    

ความคิด อารมณ สติปญญา การรับรู หรือแรงจูงใจเปนเร่ือง ๆ แตตองศึกษาโดยสวนรวม   
ท้ังหมดจึงจะสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและสมบูรณ 

  หมายเหตุ  ระบุหนาหนังสือ  เลขพิมพ  4057   
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 7. พูดถึงเรื่องของ Id, Ego และ Superego 
 ตอบ  3 หนา 11, 287   กลุมจิตวิเคราะห มีนักจิตวิทยาที่สําคัญ คือ ซิกมันด ฟรอยด ไดกลาวไววา 

โครงสรางของบุคลิกภาพแยกออกเปน 3 สวน คือ Id, Ego และ Superego ซึ่งการทํางาน    
ของทั้ง 3 สวนนี้ จะเกี่ยวของกับการเกิดพฤติกรรมของมนุษยเสมอ 

 8. นักจิตวิทยาที่ทําหนาท่ีในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คือ 
 (1) นักจิตวิทยาคลินิก (2) นักจิตวิทยาสังคม (3) นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
 (4) นักจิตวิทยาการใหคําปรึกษา (5) นักจิตวิทยาพัฒนาการ 
 ตอบ  3 หนา 16   นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ทําหนาท่ีคัดเลือกบุคลากร วิเคราะหงาน 

ประเมินผลงาน ฝกอบรม ปรับปรุงสภาพการทํางาน และมนุษยสัมพันธในการทํางาน รวมทั้งการ
จัดองคการ 

 9. กลุมทดลองท่ีนักจิตวิทยาไมไดใหกระทําการใด ๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เรียกวา  
 กลุมแบบใด   (1) กลุมทดลอง 
 (2) กลุมควบคุม (3) กลุมตัวแปรตน (4) กลุมตัวแปรตาม (5) กลุมตัวอยาง 
 ตอบ  2 หนา 420   นักจิตวิทยา เรียกกลุมท่ีไมไดกระทําการใด ๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง       

พฤติกรรมวา กลุมควบคุม 
10. ขอใดคือความหมายของการศึกษาทางสรีรจิตวิทยา 
 (1) ศึกษาโครงสรางการทํางานของรางกายสวนตาง ๆ 
 (2) ศึกษาการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายที่สงผลตอพฤติกรรม 
 (3) ศึกษาการทํางานของสมองสวนตาง ๆ และระบบประสาททั้งหลาย 
 (4) ศึกษาเพ่ือเขาใจการทํางานของระบบประสาทที่ทําใหรางกายมีพฤติกรรมตาง ๆ 
 (5) ศึกษาความสัมพันธของเนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตาง ๆ ในรางกาย 
 ตอบ  2 หนา 27   สรีรจิตวิทยา หมายถึง วิชาท่ีวาดวยการศึกษาคนควาหาความสัมพันธระหวางหนาท่ี

การทํางานของระบบตาง ๆ ภายในรางกายมนุษย ซึ่งสงผลตอการแสดงพฤติกรรมที่สมดุลและ
อยูรอดของชีวิต 

11. กลามเนื้อ เปนกลไกสวนใดในพฤติกรรมการตอบสนองของบุคคล 
 (1) กลไกรับสิ่งเรา (2) กลไกรับสัมผัส (3) กลไกการเชื่อมโยง 
 (4) กลไกแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (5) กลไกการรับ – สงขอมูล  
 ตอบ  4 หนา 30 – 31   พฤติกรรมการตอบสนองของคนเราอาศัยกลไกพ้ืนฐานสําคัญ 3 ประการ คือ    

1. กลไกรับสิ่งเรา ไดแก อวัยวะรับสัมผัส คือ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง   2. กลไกการเชื่อมโยง
ทางระบบประสาท ไดแก เซลลประสาทและสมอง    3. กลไกแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ไดแก 
กลามเนื้อ และตอมตาง ๆ 

12. ขอใดเปนกลามเนื้อเรียบ   (1) กลามเนื้อแขน 
 (2) กลามเนื้อสะโพก (3) กลามเนื้อลําไส (4) กลามเนื้อนอง (5) กลามเนื้อหัวใจ 
 ตอบ  3 หนา 32   กลามเนื้อมี 3 ชนิด คือ    1. กลามเนื้อลาย ไดแก กลามเนื้อแขน ขา สะโพก และ

กลามเนื้อท่ียึดกระดูก    2. กลามเนื้อเรียบ ไดแก กลามเนื้อกระเพาะอาหาร ลาํไส กระบังลม 
มดลูก ทอนําไข และอวัยวะภายในอื่น ๆ    3. กลามเนื้อหัวใจ ซึ่งมีเฉพาะที่หัวใจเทานั้น  
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13. บริเวณที่เดนไดรทของเซลลตัวหนึ่งรับกระแสประสาทจากแอกซอนของเซลลอีกตัวหนึ่ง เรียกวาอะไร 
 (1) Nerve Cell (2) Synapse (3) Cell Body  
 (4) Myelin Sheath (5) Transmitter 
 ตอบ  2 หนา 38   ซีแนปส (Synapse) หมายถึง บริเวณที่เปนทางผานของกระแสประสาท ซึ่งออกจาก

แอกซอนของเซลลประสาทเซลลหนึ่ง ไปสูเดนไดรทของเซลลประสาทอีกเซลลหนึ่ง 
14. โรคอัลซายเมอร เกิดจากสมองสวนที่ผลิตสารสื่อประสาทใดเสียไป (1) อะซีทิลโคลีน 
 (2) นอรอิพิเนฟฟริน (3) ซีโรโทนิน (4) โคปามาย (5) กาบา 
 ตอบ  1 หนา 38 – 39   อะซีทิลโคลีน (Acetyl Colin) เปนสารสื่อประสาท ซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวกับ     

การกระตุนความจํา ถาหากสมองสวนที่ผลิตสารสื่อประสาทชนิดนี้เสียไป จะทําใหเกิดโรค       
อัลซายเมอร (Alzheimer’s Desease) คือ มีอาการหลงลืม และบุคลิกภาพเลื่อนลอย 

15. สมองสวนหนาสวนใดที่ควบคุมการทํางานของระบบตอมไรทอ (1) ซีรีบรัม 
 (2) ธาลามัส (3) ไฮโปธาลามัส (4) ระบบลิมบิก (5) ไดเอนเซฟาลอน 
 ตอบ  3 หนา 42   ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) ในสมองสวนหนามีหนาท่ีควบคุมใหเกิดความ     

สมดุลในรางกาย ควบคุมการหลับการตื่น ความหิว กระหาย ความดันโลหิต การสืบพันธุ 
อุณหภูมิรางกาย การทํางานของระบบตอมไรทอ และระบบประสาทอัตโนมัติ 

16. ตอมท่ีผลิตโกรธฮอรโมน คือตอมอะไร  (1) ตอมใตสมอง 
 (2) ตอมไทรอยด (3) ตอมหมวกไต (4) ตับออน (5) ตอมเพศ 
 ตอบ  1 หนา 45   ตอมใตสมอง (Pituitary Gland) เปนตอมไรทอซึ่งมีความสาํคัญที่สุดของรางกาย     

ทําหนาท่ีผลิตฮอรโมนท่ีสําคัญหลายชนิด เชน โกรธฮอรโมน, โกนาโดโทรฟคฮอรโมน          
และโทรฟคฮอรโมน เปนตน 

17. หนาท่ีสําคัญของอินซูลินฮอรโมน คืออะไร (1) ยับยั้งการสลายตัวของกระดูก 
 (2) ควบคุมระดับน้ําในรางกาย (3) ควบคุมการเผาผลาญอาหาร 
 (4) เกี่ยวของกับอารมณซึมเศรา (5) ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
 ตอบ  5 หนา 49   ฮอรโมนอินซูลิน (Insulin) ทําหนาท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหเขมขนพอดี โดย

ถามีอินซูลินนอยเกินไป จะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง เกิดโรคเบาหวาน แตถามีอินซูลินมาก
เกินไป ระดับน้ําตาลในเลือดจะต่ํา ทําใหเกิดอาการช็อกหรือเปนลม 

18. ลักษณะใดคือปฏิกิริยาสะทอน (1) พูดติดอาง 
 (2) ยกเทาหนีเมื่อเหยียบกนบุหรี่ (3) ยืดนิ้วไมไดเพราะเปนเหน็บ 
 (4) ลุกไมไดเพราะถูกผีอาํ  (5) มีแรงมากขึ้นเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน 
 ตอบ  2 หนา 31   ปฏิกิริยาสะทอน (Reflex Action) เปนการแสดงออกทางรางกายโดยที่สมองไมตอง

สั่งการ เนื่องจากกระแสประสาทจะผานเฉพาะไขสันหลังเทานั้น เชน การกระพริบตาเมื่อลมพัด 
การถอยเทาหนีเมื่อเหยียบกนบุหรี่ เปนตน 

19. การสัมผัสและการรับรูนั้น สิ่งใดมีความสําคัญมากกวากัน (1) การสัมผัสสําคัญมากกวาการรับรู
 (2) การรับรูสาํคัญมากกวาการสัมผัส (3) การศึกษาเรื่องการสัมผัสแยกไมออกจากเร่ืองของการรับรู 
 (4) สิ่งใดจะสาํคัญมากกวากันข้ึนอยูกับสิ่งเรา  
 (5) สิ่งใดจะสาํคัญมากกวากันข้ึนอยูกับแรงจูงใจของบุคคล 
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 ตอบ  3 หนา 60   การศึกษาในเรื่องการสัมผัสและการรับรูนั้น จะตองสัมพันธกันไปไมสามารถแยกออก
จากกันอยางเด็ดขาดได เนื่องจากการที่มนุษยจะรับรูสิ่งใดก็ตาม สิ่งนั้นจําเปนตองผานเขามาทาง
ประสาทสัมผัสกอนเสมอ 

20. บริเวณเยื่อช้ันในของลูกตา คืออะไร  (1) คอรเนีย 
 (2) เรตินา  (3) มานตา (4) โฟเวีย (5) กลามเนื้อซิเลียอารี่ 
 ตอบ  2 หนา 61   เรตินา เปนเยื่อช้ันในของลูกตา และเปนจุดเร่ิมตนของการเห็นท่ีสําคัญ โดยเฉพาะ

บริเวณโฟเวียเปนจุดท่ีมีการเห็นท่ีชัดเจนที่สุด 
21. โคนส (Cones) คือ เซลลชนิดใดของลูกตา (1) เซลลประสาทที่รับแสงในเวลากลางคืน 
 (2) เซลลประสาทที่รับแสงในเวลากลางวัน (3) เซลลประสาทที่ไวตอแสงขาวดาํ 
 (4) เซลลประสาทที่มีลักษณะเปนแทงยาว (5) เซลลประสาทที่ทําใหเกิดตาบอดสี 
 ตอบ  2 หนา 61   ท่ีผนังเรตินา ประกอบดวย เซลลประสาท 2 ชนิด คือ    1. รอดส (Rods)            

มีลักษณะเปนแทงยาว ไวตอแสงขาวดํา จึงเปนเซลลท่ีรับแสงในเวลากลางคืน และเปนเซลล       
ท่ีทําใหเกิดการบอดสี    2. โคนส (Cones) มีลักษณะเปนรูปกรวย ไวตอแสงที่เปนสี         
และชวยในการรับภาพสีไดดี จึงเปนเซลลท่ีรับแสงในเวลากลางวัน 

22. ภาพที่ตกหลังเรตินาแสดงใหเห็นวาผูมองภาพเปนคนมีสายตาลักษณะใด (1) สายตาสั้น 
 (2) สายตายาว (3) สายตาเอียง (4) ตาบอดสี (5) สายตาเปนตอกระจก 
 ตอบ  2 หนา 62 – 63   คนสายตายาว เกิดจากการที่มีลักษณะลูกตาสั้นกวาปกติ ทําใหไมสามารถ 

มองเห็นวัตถุท่ีอยูใกลได เพราะภาพจะตกหลังเรตินา แตสามารถแกไขไดโดยการสวมแวน       
ท่ีมีเลนสนูน 

23. องคประกอบสาํคัญที่สุดก็ทําใหมนุษยรับรูความคงที่ของสี ขนาด และรูปรางของวัตถุตาง ๆ คือ 
 (1) ความสามารถเฉพาะตัว (2) การสังเกต (3) ความจาํ 
 (4) ทัศนคติ  (5) การแปลความ 
 ตอบ  3 หนา 71 – 72   เนื่องจากมนุษยมีการรับรูทางประสาท (ความจาํ) เขามาชวยทําใหสามารถรับรู

และเขาใจปรากฏการณคงที่ของสี ขนาด และรูปรางได เชน การคงที่ของสีเกิดจากความจํา    
เกา ๆ เกี่ยวกับสีของวัตถุ แมวาวัตถุนั้นจะอยูในสภาพที่ทําใหสีเปลี่ยนไปจากเดิมแตความ    
คุนเคยทําใหเรายังเห็นวัตถุเปนสีเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

24. ขอใดเปนลักษณะของการรับรูดวยสายตาที่เรียกวา Convergence 
 (1) ลูกตาดําจะกลิ้งไปทางขวาทั้ง 2 ขางของดวงตา (2) ลูกตาดําจะกลิ้งหางจากกัน  
 (3) ลูกตาดําจะตั้งอยูกึ่งกลางของดวงตา (4) ลูกตาดําจะกลิ้งไปทางซายท้ัง 2 ขางของดวงตา
 (5) ลูกตาดําจะกลิ้งเขาหากัน 
 ตอบ  5 หนา 73   Convergence หรือการลูเขาหากันของตาทั้งสองขาง เปนการรับรูดวยสายตา        

ท่ีเกิดจากลูกตาดําจะกลิ้งเขาหากัน ตัวอยางเชน การมองเห็นแมลงวันบนปลายจมูก เปนตน 
25. ภาพลวงตา คืออะไร   
 (1) ภาพที่เห็นโดยปราศจากความเปนจริง (2) ภาพที่ผูเห็นตกอยูใตอิทธิพลของสิ่งเสพยติดบางชนิด 
 (3) ภาพที่คนเรารับรูสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูใกลชิดกัน (4) ภาพที่เกิดจากการมองเหน็ท่ีผิดพลาดไปจากความเปนจริง 
 (5) ภาพที่ไมไดมีการตอเติมท่ีสมบูรณ 
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 ตอบ  4 หนา 77   ภาพลวงตาเปนภาพท่ีเกิดจากการมองเห็นท่ีผิดพลาดไปจากความเปนจริง ซึ่งอาจเกิด
จากการเห็นขนาดเปรียบเทียบที่อยูตางสิ่งแวดลอมกัน เชน สี่เหลี่ยมท่ีอยูในวงกลม และถูกเสน
ของวงกลมขนาดตาง ๆ ตัดผานหลายคร้ัง อาจทําใหรูปสี่เหลี่ยมดูบิดเบ้ียวไป เปนตน 

26. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเราท่ีมีอยูแลวโดยการลดหรือเพ่ิมความเขมลงในจํานวนนอยท่ีสุดท่ีสามารถทําให 
 ผูดูหรือผูฟงรูสึกได เรียกวาอะไร (1) การตอเติมใหสมบูรณ 
 (2) การเคลื่อนไหว   (3) ขนาด 
 (4) เทรชโฮลดความแตกตาง (5) เทรชโฮลดสมบูรณ 
 ตอบ  4 หนา 69   เทรชโฮลดความแตกตาง (Difference Threshold) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งเราท่ีมีอยูแลว โดยการเพิ่มหรือลดความเขมลง ในจํานวนนอยท่ีสุด ท่ีสามารถทําใหผูดูหรือ
ผูฟงรูสึกได 

27. สัมผัสคีเนสเตอซีสมีความสําคัญอยางไร (1) ชวยในการทรงตัว 
 (2) ชวยในการเคลื่อนไหวและรูจักสิ่งแวดลอม (3) ชวยควบคุมความเจ็บปวด 
 (4) ชวยลดความกดดันภายในรางกาย (5) ชวยมนุษยในการปรับตัวเมื่ออยูในความมืด 
 ตอบ  2 หนา 67 – 68   สัมผัสคีเนสเตซีส (Kinesthesis Sense) เปนการทํางานของประสาทสัมผัส

เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกลามเนื้อรับสัมผัสตาง ๆ ซึ่งทําใหเราทราบถึงการเคลื่อนไหวของ
รางกายวาอยูในสภาพหรือตําแหนงเชนไร  

28. ภาวะใดบางที่ไมใชการหลุดพนไปจากสัมปชัญญะ  (1) นายสมคิดกําลังนอนหลับ  
 (2) ด.ช. สมนึกกําลังคร่ําเครงกับการดูหนังสือเตรียมสอบ (3) น.ส. ดาวใจตกใจจนหมดสติ  
 (4) นางสําเภาไดรับการสะกดจิตเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคภัยไขเจ็บ  
 (5) สามเณรสมชายกําลังนั่งสมาธิภาวนา 
 ตอบ  2 หนา 87 – 89   สัมปชัญญะ หมายถึง การรูตัวทั่วพรอมในสิ่งที่กําลังกระทําไมวาจะเปนขณะ 

พูด คิด หรือมีพฤติกรรมใด ๆ อยู สําหรับสภาวะของรางกายเมื่อออกจากสัมปชัญญะ ไดแก 
การนอนหลับ การหมดสติ การสะกดจิต การเสพสิ่งเสพยติด และการนั่งสมาธิภาวนา 

29. นายเกียรติศักดิ์ตองอดหลับอดนอนเนื่องจากตองขับรถสิบลอเปนเวลาติดตอกันถึง 36 ช่ัวโมง  
 จะเกิดอาการแบบใด (1) Sleeplessness  (2) Jet Lag  
 (3) Microsleep (4) Deep Sleep  (5) Sleep Deprivation Psychosis 
 ตอบ  5 หนา 91 – 92   ผูท่ีอดนอนเปนเวลาหลายวันติดตอกัน จะมีสภาพจิตที่กระหายการนอนหลับ

เปนอยางยิ่ง (Sleep Deprivation Psychosis) โดยจะมีอาการออนลาทางรางกาย มึนงง     
และมีสภาพการรับรูทางจิตใจที่ผิดพลาดจนถึงกับมีอาการ ประสาทหลอนก็ได 

30. เคร่ืองมือท่ีใชวัดคลื่นสมองของคนที่กําลังนอนหลับมีอักษรยอวา….. (1) EGG 
 (2) EGE  (3) EEG (4) EFG (5) EPG 
 ตอบ  3 หนา 93   จากการใชเคร่ืองมือวัดคลื่นสมองของคน ซึ่งเรียกยอ ๆ วา EEG 

(Electroencephalograph) นั้น พบวาในชวงตื่นกระแสคลื่นสมองจะสั้นและถี่ เรียกวา      
คลื่นเบตา (Beta) สวนในชวงเคลิ้มหลับ หรือกอนหลับคลื่นสมองจะปรับเปนกระแสที่ยาว 
เรียกวา คลื่นอัลฟา (Alpha) 
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31. เมื่อบุคคลมีการนอนละเมอหรือเดินละเมอ สภาวะของรางกายจะมีอะไรเกิดข้ึน 
 (1) ไมมีการเคลื่อนไหวของลูกตา (2) มีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วของลูกตา 
 (3) หัวใจเตนไมสม่ําเสมอ  (4) รางกายออนเพลีย (5) อารมณแปรปรวน 
 ตอบ  1 หนา 95 – 96   การนอนละเมอหรือเดินละเมอ มักจะเกิดในชวงที่บุคคลปลอดจาก REM 

(Rapid Eye Movements) หรือชวงที่ไมมีการเคลื่อนไหวของลูกตา ซึ่งมักจะเปนชวงที่
ปราศจากความฝน 

32. ทฤษฎีความฝนในปจจุบันเช่ือวาอยางไร 
 (1) ความฝนเปนการแสดงออกของความตองการของบุคคลในระดับจิตใจใตสํานึก 
 (2) ความฝนเปนกระบวนการทางสรีรวิทยาลวน ๆ ไมเกี่ยวกับจิตใตสํานึก (3) การชดเชยทางจิตใจ
 (4) ความฝนเปนเร่ืองราวของความคิดคํานึง (5) เปนเร่ืองที่เกิดข้ึนสําหรับคนที่อดนอนมานาน 
 ตอบ  2 หนา 99   ทฤษฎีความฝนในปจจุบันกําเนิดโดยนักวิทยาศาสตร 2 ทาน คือ Allan Hobson 

และ Robert McCarley ซึ่งทั้ง 2 เช่ือวา ความฝนเปนกระบวนการทางสรีรวิทยาลวน ๆ      
ไมเกี่ยวกับจิตใตสํานึกแตอยางใด 

33. ขอใดท่ีไมใชสาเหตุของความฝนตามคําอธิบายของพระนันทาจารย ปราชญทางพระพุทธศาสนา 
 (1) เทวดาตองการใหโทษหรือใหคุณ (2) การหมกมุนในราคะและกิเลส 
 (3) ดวงจิตยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนอารมณ (4) เปนบุรพนิมิต (5) กินอาหารผิดสาํแดง 
 ตอบ  2 หนา 100   พระนันทาจารย กลาววา มูลเหตุของความฝนมี 4 ประการ คือ                      

1. เพราะธาตุกําเริบ เชน กินอาหารผิดสําแดง    2. เพราะดวงจิตยึดหนวงเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง        
มาเปนอารมณ    3. เพราะเทวดาตองการใหคุณหรือใหโทษ    4. เพราะเปนบุรพนิมิต คือ       
ความฝนท่ีบอกเหตุการณลวงหนา 

34. ยาเสพยติดท่ีกอใหเกิดการติดยาทางกาย ไดแก  (1) ยาบา 
 (2) เหลา  (3) เฮโรอีน (4) มอรฟน (5) ถูกทุกขอท่ีกลาวมา 
 ตอบ  5 หนา 107   ยาเสพยติดท่ีกอใหเกิดการติดยาทางกาย หมายถึง สิ่งที่เสพเขาไปแลวทําใหผูเสพตก

เปนทาสทั้งทางรางกายและจิตใจ คือ ตองเพิ่มปริมาณการเสพมากขึ้นเร่ือย ๆ และตองเสพตอ ๆ 
ไป หยุดไมได ถาหยุดจะเกิดอาการลงแดง และตาย ตัวอยางเชน เฮโรอีน มอรฟน เหลา ยาบา 
ยาระงับประสาท เปนตน 

35. สารเสพยติดท่ีอยูในบุหรี่มีช่ือวาอะไร  (1) แอมเฟตามีน 
 (2) นิโคติน  (3) โคตาอีน (4) คาเฟอีน (5) แอลเอสดี 
 ตอบ  2 หนา 109   บุหรี่ มีสารเสพยติดช่ือ นิโคติน (Nicotine) ซึ่งมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาท      

สวนกลางทําใหเกิดการตื่นตัว และกลามเนื้อผอนคลาย 
36. วิธีฝกสมาธิท่ีนิยมกันแพรหลายมาแตคร้ังพุทธกาลและสามารถเจริญจนไดญาณจิตถึงข้ันปญจมญาณ คือ 
 วิธีใด    (1) วิธีอานาปานสติ 
 (2) วิธีเพงกสิน (3) วิธีสันติอโศก (4) วิธีธรรมกาย (5) วิธีพุทธทาส 
 ตอบ  1 หนา 113   วิธีอานาปานสติ หมายถึง การนําเอาจิตมาจับที่ลมหายใจของผูปฏิบัติ เพ่ือใหมีสติ

อยูท่ีลมหายใจเขาออกตลอดเวลา เปนวิธีท่ีนิยมกันแพรหลายมาแตคร้ังพุทธกาล และสามารถ
เจริญปญญาจนไดญาณจิตถึงข้ันปญจมญาณ 
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37. หนวยสืบพันธุ หมายถึง ลักษณะใด  (1) พันธุกรรม 
 (2) ยีนส  (3) Genotype (4) Phenotype (5) Egg และ Sperm 
 ตอบ  5 หนา 124   หนวยสืบพันธุ (Gamete) เกิดจากการแบงเซลลแบบ Meiosis โดยหนวยสืบพันธุ

ของเพศชาย เรียกวา สเปรม (Sperm) และหนวยสืบพันธุของเพศหญิง เรียกวา ไข (Egg)  
38. โอกาสท่ีจะเกิดแฝดสยามไดคือขอใด (1) ไข 1 ใบ ผสม อสุจิ 1 ตัว 
 (2) ไข 1 ใบ ผสม อสุจิ 2 ตัว (3) ไข 2 ใบ อสุจิ 1 ตัว 
 (4) ไข 2 ใบ อสุจิ 2 ตัว  (5) ไข 1 ใบ อสุจิ 1,000,000 ตัว 
 ตอบ  1 หนา 125   ฝาแฝดเหมือน (Identical Twins) เกิดข้ึนจากการผสมระหวางสเปรม 1 ตัว      

กับไข 1 ใบ ไดไซโกต ซึ่งแบงตัวเปนตัวออน 2 ตัว เกิดเปนฝาแฝดที่มีลักษณะของโครโมโซม
เหมือนกัน และมีเพศเดียวกัน เชน แฝดสยาม เปนตน 

39. ขอใดคือความหมายของ Critical Period ท่ีถูกตองที่สุด 
 (1) ระยะที่เติบโตสูงสุด  (2) ระยะที่มีการเรียนรูโดยรวดเร็วที่สุด 
 (3) ระยะที่มีการพัฒนาสุขภาพจิตไดดีท่ีสุด (4) ชวงผลของการเรียนรูอยางฝงใจ 
 (5) ชวงเวลาของการเรียนรูแบบลองผิดลองถูก 
 ตอบ  2 หนา 139   Critical Period หมายถึง ระยะสําคัญของวุฒิภาวะ เปนระยะเวลาสั้น ๆ        

ระยะหนึ่ง ซึ่งเกิดการเรียนรูแบบฝงใจ โดยการเรียนรูนี้จะเปนไปอยางรวดเร็วในชวงเวลา       
ท่ีจํากัด และเมื่อมีการเรียนรูแลวจะเปลี่ยนแปลงไดยาก 

40. คําวา Developmental Direction หมายถึงขอใด   
 (1) อายุ 0 – 6 เดือน มีรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว (2) นั่งไดกอนยืน 
 (3) พัฒนาการที่เกิดข้ึนอยางไมตอเนื่องในบางชวงของชีวิต (4) ยืนไดกอนเดิน 
 (5) รางกายเจริญเติบโตจากสวนบนไปสูสวนลาง จากสวนกลางไปสูสวนปลาย 
 ตอบ  5 หนา 138, 141   พัฒนาการจะเกิดเปนทิศทางเฉพาะ (Developmental Direction) คือ 

พัฒนาการจะมีลักษณะแบบคอยเปนคอยไป เร่ิมจากศีรษะลงไปเบื้องลาง และเริ่มจาก         
แกนกลางของลําตัวออกไปสูสวนยอย จากสวนที่ใกลไปหาสวนที่ไกล เชน เด็กสามารถ       
เคลื่อนไหวศีรษะไดกอนมือและเทา,  เคลื่อนไหวลําตัวไดกอนมือและนิ้ว เปนตน 

41. ปจจัยทางสิ่งแวดลอมจะเริ่มมีอิทธิพลอยางยิ่งตอบุคคลเมื่อใด (1) เมื่อไขผสมกับสเปรม 
 (2) ขณะคลอด (3) 3 เดือนแรกในครรภ (4) เร่ิมเขาโรงเรียน (5) เร่ิมเขาสูวัยรุน  
 ตอบ  1 หนา 131   สิ่งแวดลอมจะมีอิทธิพลตอบุคคลต้ังแตเร่ิมปฏิสนธิในครรภมารดา และเมื่อคลอด

ออกมาเปนสมาชิกของสังคมแลว สิ่งแวดลอมก็ยังมีบทบาทเหนือบุคคลอยูจนบุคคลนั้น      
ตายหายไปจากสังคม 

42. ลักษณะกรรมพันธุท่ีกําหนดเพศของทารก ไดแก  (1) ไข 
 (2) สเปรม  (3) ยีนส (4) โครโมโซม (5) DNA 
 ตอบ  4 หนา 125   โครโมโซมเพศ จะเปนตัวกําหนดเพศของทารก กลาวคือ ถาทารกไดรับการผสมจาก

โครโมโซมของพอท่ีมี X, Y กับโครโมโซมของแมท่ีมีเพียง X เทานั้น ผลที่ออกมาจะเปน ดังนี้ ถา
โครโมโซม Y ของพอ ผสมกับโครโมโซม X ของแม จะได XY ลูกเปนเพศชาย แตถาโครโมโซม 
X ของพอ ผสมกับโครโมโซม X ของแม จะได XX ลูกเปนเพศหญิง 


