
การประมวลผลของมนุษย ์
(Human Information Processing: HIP)



กล่าวน า
➢สมรรถนะและขีดจ ากัดของมนุษย์

➢ระบบประสาทรับรู้

➢ความจ า (Memory)

➢ความใส่ใจ (Attention)

➢ทรัพยากรวกิฤตในการรับรู้
▪ความรู้

▪ความใส่ใจ

▪ เวลา



การประมวลผลของมนุษย ์
(Human Information Processing: HIP)



ระบบประสาทรับรู้ของมนุษย์
➢เพือ่ใช้ในการรับรู้สิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้รอบตัวเรา

✓ตา-การมองเหน็

to see or not to see 1.mp4

✓หู-ได้ยนิ

✓จมูก-ดมกลิน่

✓ผิวหนัง-สัมผัส

✓ลิน้-รสชาติ

➢โดยปกติจะใหข้อ้มลูแยกกนั แตบ่อ่ยครัง้   ท่ีเราน าผลท่ีไดจ้ากประสาทรบัรูห้ลายๆ
ระบบมารวมเขา้ดว้ยกนั ซึง่ยอ่มดีกวา่มาจากแหลง่เดียว

to see or not to see 1.mp4


ระบบรับรู้ความสมดุลและเคล่ือนไหว



อบุตัเิหตุกรพิเพน VS F-16 Thunder Bird
eaybalance system30Jan2018.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=Q7u4cJLN-Xg

F-16 Thunder Bird

https://www.youtube.com/watch?v=zD3fdKmMdQM

eaybalance system30Jan2018.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Q7u4cJLN-Xg
https://www.youtube.com/watch?v=zD3fdKmMdQM
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การรับรู้เกีย่วกับการเคลื่อนไหวของข้อและกล้ามเนือ้



การรับรู้
➢อะไรทีเ่รารับรู้แล้วเชื่อว่าเป็นจริง:

▪ ส่ิงทีเ่กิดขึน้จริง

▪ ส่ิงทีไ่ม่เกิดขึน้จริง

▪แต่ 99% ของการรับรู้ คอื ส่ิงทีเ่ราเชื่อว่าเป็นจริง

➢การรับรู้อาจจะ”หลอก” เรา ซึง่การตดัสินใจน้ันมีรากฐานมาจากการ
รับรู้ ซึง่บ่อยคร้ังไม่เป็นจริง

➢คนสองคน  มองส่ิงเดยีวกันแตอ่าจเหน็ไม่เหมือนกัน

➢การรับรู้ = การรวบรวมข้อมูลทีไ่ดจ้ากประสาทสัมผัส+ 
สภาพแวดล้อม+ ความเชื่อ



การมองเหน็ คอื ประสาทรับรู้หลักของเรา
➢การมองเหน็คอืประสาทรับรู้แรกทีเ่ราใช้ในการบอกทศิทาง

➢90% ของข้อมูลทีเ่ราใช้บอกต าแหน่ง มาจาก “ตา”

➢และเรามักจะเชือ่สิง่ทีเ่รามองเหน็เพราะความน่าเชือ่ถอืสูงสุด

➢การมองเหน็สามารถถูกหลอกได้  และมักน าไปสู่

✓ความสับสน

✓หลงทศิทาง

✓เราเชือ่สิง่ทีเ่รามองเหน็ได้จริงหรือ?

Jerry cool-optical-illusions.mov

Jerry cool-optical-illusions.mov


เราเหน็ในสิ่งทีเ่ชือ่ หรือเราเชือ่ในสิ่งทีเ่หน็!

A B
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หอใดเอยีงกว่ากัน?
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รถคันนีก้ าลังจะไปทางไหน?
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อุ๊บ มันไม่ใช่อย่างทีเ่หน็แว๊บแรก?
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บางคร้ัง มันขึน้อยู่กับ มุมมอง!



ทางขึน้เขาหรือลงเขา?



ตรงไปหรือเลีย้ว?
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การมอง-เหน็
➢to see or not to see 1.mp4

➢กรณีศึกษา อุบัตเิหตุทีเ่กิดขึน้จากขีดจ ากัดของสายตา

➢https://www.youtube.com/watch?v=CZzqfDs-JJc

➢ภารโรงสาวข้ามถนน

➢https://www.youtube.com/watch?v=uzXdwiUqTjI

➢เก๋งชนต ารวจ

➢https://www.youtube.com/watch?v=QrjUUSsNFSU

https://www.youtube.com/watch?v=CZzqfDs-JJc
https://www.youtube.com/watch?v=uzXdwiUqTjI
https://www.youtube.com/watch?v=QrjUUSsNFSU
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การมอง-เหน็
➢กรณีศึกษา อุบัตเิหตุทีเ่กิดขึน้ ระยะโฟกัสของสายตา

➢รถตูต้กถนนชนกับกระบะ เสียชีวิต 25 ศพ

➢https://www.youtube.com/watch?v=2qsEZoNN8b0

➢ภารโรงสาวข้ามถนน

➢https://www.youtube.com/watch?v=uzXdwiUqTjI

➢เราตอ้งสอนเดก็ข้ามถนนอย่างไรถงึจะปลอดภัย

➢https://www.youtube.com/watch?v=hkRt6ZdYmnw

➢คนขับกระบะก้มเก็บหมวกชนนักทอ่งเทีย่ว

➢https://www.thairath.co.th/content/327217

https://www.youtube.com/watch?v=2qsEZoNN8b0
https://www.youtube.com/watch?v=uzXdwiUqTjI
https://www.youtube.com/watch?v=hkRt6ZdYmnw
https://www.thairath.co.th/content/327217
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การมอง-เหน็
➢กรณีศึกษา อุบัตเิหตุทางถนนทีเ่กิดขึน้เวลากลางคนื

➢น้องอินอุบัตเิหตุ

➢https://www.youtube.com/watch?v=2DMLq6P1s7Q

➢โจ๊ซิง่มอเตอรไ์ซคบ์นทา้ยกระบะ

➢https://www.youtube.com/watch?v=AITQRzQVmQY

➢เดก็นักเรียนชนทา้ยเทรลเลอรเ์สียชีวิต 4 ศพ

➢https://www.youtube.com/watch?v=FWljgf2O_qM

https://www.youtube.com/watch?v=2DMLq6P1s7Q
https://www.youtube.com/watch?v=2DMLq6P1s7Q
https://www.youtube.com/watch?v=AITQRzQVmQY
https://www.youtube.com/watch?v=FWljgf2O_qM
https://www.youtube.com/watch?v=FWljgf2O_qM


การประมวลผลของมนุษย ์
(Human Information Processing: HIP)



ความทรงจ า

➢การบันทกึประสาทสัมผัส

➢ความจ าระยะส้ัน

➢ความจ าระยะยาว

Brain Rule #5 & 6 - Memory.mp4

Brain Rule #5 & 6 - Memory.mp4


ความจ าระยะสั้น หรือความจ าใช้งาน 
(Short Term Memory or Working Memory)

Iconic Memory
Things that you see

Last for 0.5 – 1 second

Echoic Memory
Things that you hear

Last for 2 – 8 seconds

Working Memory
We can remember about 7 

items for 10 -20 seconds



Memory Exercise

การทดสอบความจ าระยะส้ัน



ความจ าระยะยาว 
(Long Term Memory)

Episodic Memory
Memory of events which

can be lost 

Semantic Memory
Memory of meaning

The context is never lost

Motor Programmes
Become Automatic

Often Physical actions



ความจ าระยะยาว

➢การเกบ็-บันทกึ

➢การรักษา

➢การน าความจ าออกมาใช้

➢การลบความจ า
095-118-

4248

095-118-4248 095-118-4248
095-118-4248



การประมวลผลของมนุษย ์
(Human Information Processing: HIP)
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ความใส่ใจ

https://www.youtube.com/watch?v=bOmg0gpg_R8

https://www.youtube.com/watch?v=bOmg0gpg_R8
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ความใส่ใจ 4 ประเภท

แบบด ำรงไวอ้ยำ่งต่อเน่ือง

แบบเลือกท่ีจะใส่ใจ

แบบสลบัควำมใส่ใจไปมำ

แบบแบ่งควำมใส่ใจ
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ขีดจ ากัด
➢การทดสอบความใส่ใจ

➢https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo&t=11s

➢การประมวลผลของสมองท าไดท้ลีะอย่าง/ช่อง

➢งานหลัก- คอืงานทีเ่รามุ่งเน้นเอาใจใส่

✓งานรอง – ส่ิงอืน่ๆ จะกลายเป็นส่ิงทีอ่่อนแอตอ่การเอาใจ
ใส่ แม้ว่ามันจะเป็นเร่ืองส าคัญ คอขาดบาดตายก็ตามที

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo&t=11s


ทรัพยากรวกิฤตทีส่่งผลตอ่การประมวลผลข้อมูล

➢เวลา

➢ความตัง้ใจ

➢ความรู้



➢ส าคัญทีสุ่ด

➢ส่งผลต่อ “การจัดล าดับความส าคัญ”

➢เป็นตัวก าหนดว่าเราจะสามารถทุ่มเทให้กับงานนี้

ได้มากแค่ไหน

➢สามารถส่งผลถงึ “การละเลยหรือไม่สนใจข้อมูล”

ทรัพยากรวิกฤต #1   -- เวลา



Time Pressure – Rate of Demand (individual)
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ข้อจ ากัดในการประมวลผลของมนุษย์

SHED



ความเร็วกับความถูกตอ้ง
ไม่ใช่สิ่งทีจ่ะไดม้าพร้อมกัน 



ในการขับขีเ่ราสามารถควบคุมเวลาไดไ้หม?

➢ลดส่ิงไม่ควรท าในขณะขับขี่?

➢วางแผนล่วงหน้า

➢เพิม่เวลาใหม้ากขึน้ดว้ยการลดความเร็วลง

➢สร้างนิสัยการขับขี่ทีถู่กตอ้ง



ทรัพยากรวิกฤต #2  -- ความใส่ใจ

ขอเพยีงคุณใส่ใจแค่ 3 วินาท ีกร็อดแล้ว!
https://www.youtube.com/watch?v=jODsn9gmxOU

https://www.youtube.com/watch?v=jODsn9gmxOU


เราสามารถท างานหลายอย่างในเวลาเดยีวกันได้ไหม?

The impossible texting & driving 
test.mp4

The impossible texting & driving test.mp4


ความรู้แบบไหนทีข่าดหายไปจากผู้ขับขี?่

ความรู้แบบไหนทีจ่ะท าใหผู้้ขับขี่เข้าใจถงึสมรรถนะและขดีจ ากัดของ
ตนเอง?

ความรู้แบบไหนทีจ่ะสร้างจติส านึกดา้นความปลอดภยั ส่งผลให้
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมในการขับขี่ใหม้ีความปลอดภยั?

คนธรรมดาเรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง

คนมีปัญญาเรียนรู้ความผิดพลาดของผู้อืน่ดว้ย

ทรัพยากรวิกฤต #3  -- ความรู้
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กรณีศึกษา อุบัตเิหตุทางถนน

https://www.youtube.com/watch?v=bOmg0gpg_R8

ชนตกทางดว่น

➢https://www.youtube.com/watch?v=_6f4wTUM6BE&t=50s

➢https://www.youtube.com/watch?v=BDTpukvU4OQ

https://www.youtube.com/watch?v=bOmg0gpg_R8
https://www.youtube.com/watch?v=_6f4wTUM6BE&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=BDTpukvU4OQ


การประมวลผลของมนุษย ์
(Human Information Processing: HIP)



สรุป
➢กระบวนการประมวลผลของมนุษยม์ขีดีจ ากัด

➢ประสาทการรับรู้มขีดีจ ากัด อาจน าไปสู่การรับรู้ทีผ่ิด

➢การรับรู้ของเราคอืความเป็นจริงของตัวเราเอง อาจต่างจากการรับรู้ของคนอืน่

➢อย่าเชือ่ผิดๆ เกีย่วกับการท างานหลายอย่างไปพร้อมๆกัน

➢ระบบความจ ามขีดีจ ากัด

➢เพิม่ประสทิธิผลกระบวนการประมวลผลข้อมูลได้โดยการจัดการทรัพยากร
วกิฤต คอื

✓เวลา

✓ความใส่ใจ

✓ความรู้




