
3ปีที่ 41 ฉบับที่ 182  พฤษภาคม - มิถุนายน 2556 

ระบบการทำางาน
ของสมองกับ
การเรียนการสอน
วิชาฟิสิกส์ 
(ตอนท่ี 1)

รอบรู้วิทย์
กวิน เชื่อมกลาง

นักวิชาการ สาขาฟิสิกส์ สสวท. / e-mail : kchau@ipst.ac.th

สวัสดีครับท่านผู้อ่านท่ีรักการเรียนรู้ทุกท่าน บทความท่ีผมจะนำา
เสนอต่อจากน้ีเป็นการรวบรวมและนำาเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย กระชับและชัดเจน เพ่ือให้ท่านผู้อ่านสามารถนำา
ความรู้เหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน การเรียนและการสอนในวิชาต่าง ๆ ดังน้ันกลุ่ม
เป้าหมายของผู้อ่านบทความน้ี จึงไม่จำากัดเพียงแค่กลุ่มเพ่ือนครูท่ี
ต้องการความรู้ เพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่
ยังรวมถึงกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีต้องการพัฒนาวิธีการเรียน
รู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ในบทความนี้ ผมจะเริ่มจากการกล่าวถึงที่มาและความสำาคัญ
ของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากนั้นผม
จะนำาเสนอโมเดลการทำางานของสมองแบบคู่หน่วยความจำา เพื่อ
อธิบายระบบการทำางานของสมองมนุษย์แบบคร่าว ๆ และในส่วน
ท้ายสุดของบทความ ผมจะอธิบายถึงลักษณะการทำางานของระบบ
สมองในส่วนหน่วยรับข้อมูลจากประสาทสัมผัส 

a

b
c

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากความ
อยากรู้อยากเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติของมนุษย์ โดย
มีจุดมุ่งหมายหลักคือ เพื่อให้มนุษย์สามารถดำาเนินชีวิตและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิทยา
ศาสตร์นำามาซึ่งการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อให้การ
ดำาเนินชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น การ
พยายามรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่ไกลออกไป ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาระบบรับส่งข้อความผ่านสัญญาณไฟฟ้าในรูปแบบ
โทรเลข โดย เซอร์ชาลส์ วีตสโตน (Sir Charles Wheatstone) และ 

เซอร์วิลเลียม ฟอเทอร์กิลล์ คุก (Sir William Fothergill Cooke) 
การสร้างโทรศัพท์เพื่อรับส่งสัญญาณเสียง โดย อเล็กซ์ซานเดอร์  
เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell) การรับส่งสัญญาณ
ไฟฟ้าในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ค้นพบโดย ไฮน์ริช เฮิรตซ์ 
(Heinrich Rudolf Hertz) ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนาการรับส่งสัญญาณ
แบบไรส้าย เชน่ วทิยแุละโทรศพัทเ์คลือ่นที ่การพยายามรบัสง่ขอ้มลู
ผา่นระบบเนต็เวริค์จากคอมพวิเตอรม์หาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยีทีล่อส
แองเจลิส (University of California at Los Angeles: UCLA)  
สู่คอมพิวเตอร์อีก 3 เครื่อง ที่สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด (Stanford 
Research Institute: SRI) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งซานตา
บาร์บารา (University of California, Santa Barbara: UCSB)
และมหาวทิยาลยัยทูาห ์(University of Utah) โดยคณะทำางานของ
อาจารย์ลีโอนาร์ด ไคลน์ร็อค (Leonard Kleinrock) จนพัฒนาเป็น
ระบบอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน

รูป 1 การส่งและรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเฮิรตซ์



4 นิตยสาร สสวท.

การศกึษามจีดุมุง่หมายหลกักค็อื การถา่ยทอดความรูจ้ากคนรุน่
หนึง่ไปสูค่นอกีรุน่หนึง่ และเปน็การเตรยีมความพรอ้มใหก้บัเยาวชน
รุ่นถัดไป เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถนำาความรู้ที่มีอยู่
ในยุคนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพือ่ใหพ้วกเขาเตบิโตขึน้เปน็กำาลงัสำาคญัในการสบืเสาะหาความ
รู้ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 
ด้วยเหตุนี้การดำาเนินชีวิตของมนุษย์เมื่อหนึ่งพันปีที่แล้ว จึงแตกต่าง
จากปัจจุบันเป็นอย่างมาก มีการสร้างบ้านเรือนที่แข็งแรงขึ้น ทำาให้
ชีวิตความเป็นอยู่มีความปลอดภัยมากขึ้น มีการสร้างรถและเครื่อง
บินเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเคลื่อนที่ ทำาให้การเดินทางไปยังสถาน
ที่ต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ในขณะที่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ยัง
คงมพีฤตกิรรมการดำาเนนิชวีติทีไ่มแ่ตกตา่งจากบรรพบรุษุมากนกั นก
กระจบิและนกกระจอกยงัคงใชก้ิง่ไมแ้ละเศษหญา้ทำารงั ไมว่า่จะผา่น
มากีห่มืน่กีพ่นัปกีต็าม เสอืยงัคงไลล่า่สตัวอ์ืน่ เพือ่เปน็อาหารดว้ยการ
วิง่ จะเหน็ไดว้า่ถงึแมว้า่มนษุยจ์ะมสีญัชาตญาณบางประการดอ้ยกวา่
สัตว์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การดมกลิ่น การได้ยิน การมองเห็น การรับ
รู้ทิศทาง และการรับรู้อุณหภูมิ แต่มนุษย์ก็มีสิ่งที่เหนือกว่าสัตว์ชนิด
อื่น ๆ  นั่นคือ ความสามารถในการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานในรุ่นต่อ ๆ ไป

มนุษย์ได้มีการศึกษาทางด้านศาสตร์การสอนและทฤษฎีการ
เรียนรู้มาอย่างยาวนาน แต่เพิ่งจะมีการศึกษาอย่างจริงจังและเป็น
ระบบในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น กอปรกับการเรียนรู้ของมนุษย์
นั้น มีความสลับซับซ้อนและมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจำานวนมาก ทำาให้
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้นยังมีไม่มาก และนักการ
ศกึษาเองกย็งัไมส่ามารถหาทฤษฎทีีด่ทีีส่ดุทีส่ามารถอธบิายการเรยีน
รู้ของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำาและครอบคลุมทุกตัวแปรที่เป็น
ไปได้ ดังนั้นผมจึงอยากให้ท่านผู้อ่านมีสติอยู่เสมอว่า การเรียนการ
สอนที่ยึดติดกับทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฏีใดทฤษฎีหนึ่งมากจนเกิน
ไปอาจจะไม่ส่งผลดีเทียบเท่ากับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
หลาย ๆ ทฤษฎีเข้าด้วยกัน นอกจากนี้แล้วผมอยากให้ท่านผู้อ่าน
คิดอยู่เสมอว่า การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบ
ตวัและลกัษณะของเนือ้หาวชิาทีก่ำาลงัศกึษาดว้ย ดงันัน้เพือ่ใหก้าร
ใชท้ฤษฎกีารเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ จำาเปน็ที่
จะตอ้งใชป้ระสบการณข์องทา่นผูอ้า่นมารว่มในการคดิและตดัสนิใจ  
เพือ่ปรบัใหเ้ขา้กบัสถานการณท์ีท่า่นผูอ้า่นเผชญิอยู ่ในวงการทางการ
ศึกษาจะมีคำาศัพท์คำาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้คือ ความรู้
ความสามารถในการสอนเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง (Pedagogical 
Content Knowledge: PCK) แนวคิดนี้ก็คือ ความสามารถในการ
สอนเนือ้หาใดเนือ้หาหนึง่นัน้ จดัวา่เปน็ความสามารถเฉพาะบคุคลที่
ต้องใช้ความรู้ทั้งทางด้านเนื้อหา ด้านศาสตร์การสอน ประสบการณ์
ในการสอน ความรู้เกี่ยวกับตัวนักเรียนและสิ่งแวดล้อมมาประกอบ

รูป 2 โมเดลการทำางานของสมองแบบคู่หน่วยความจำา

การทำางานของสมองตามโมเดลแบบคู่หน่วยความจำานี้ จะ
ประกอบไปด้วยสามส่วนหลัก โดยส่วนแรกคือ หน่วยรับข้อมูลจาก
ประสาทสัมผัส (Sensory Register) จะทำาหน้าที่รับข้อมูลจาก
ภายนอกในรปูแบบของการมองเหน็ การไดย้นิ การไดก้ลิน่ การรบัรส 
และการสมัผสั แลว้สง่ไปยงัหนว่ยประมวลผล โดยหนว่ยประมวลผล
จะมหีนว่ยความจำาสองแบบทีม่หีนา้ทีแ่ละคณุสมบตัทิีแ่ตกตา่งกนัคอื 
หนว่ยความจำาระยะสัน้หรอืหนว่ยความจำาสำาหรบัการประมวลผล 
(Short-Term/Working Memory) ในสว่นนีจ้ะทำาหนา้ทีป่ระมวล
ผลขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากหนว่ยรบัขอ้มลูจากประสาทสมัผสั โดยใชข้อ้มลู
จากหนว่ยความจำาหนว่ยทีส่องในการตคีวาม ซึง่หนว่ยความจำาหนว่ย
ที่สองนี้คือ หน่วยความจำาระยะยาว (Long-Term Memory) จะ
มหีนา้ทีเ่กบ็ขอ้มลูทีร่ะบบสมองไดท้ำาการพจิารณาแลว้วา่เปน็ขอ้มลูที่
มีความสำาคัญควรค่าแก่การจดจำาเพื่อนำามาใช้ในอนาคต 

เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น คนที่เข้าใจเนื้อหาเรื่องคลื่นเป็นอย่างดีก็
อาจจะไมส่ามารถสอนเรือ่งคลืน่ใหก้บันกัเรยีนหรอืบคุคลอืน่ได ้หาก
เขาไมท่ราบวา่จะตอ้งสอนหรอือธบิายอยา่งไร และคนทีเ่ขา้ใจทฤษฎี
การเรียนรู้เป็นอย่างดีก็ไม่สามารถที่จะสอนเรื่องคลื่นให้กับนักเรียน
ได้ หากเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่องคลื่น
อย่างเพียงพอ 

ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีผ่มจะนำาเสนอในบทความนีม้าจากแนวความ
คดิของกลุม่นกัจติวทิยาทีท่ำาการศกึษาเกีย่วกบัการทำางานของระบบ
สมองที่เรียกว่า ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลผล
ข้อมูล (Information Processing Theory) โดยนักจิตวิทยา
กลุ่มนี้ได้มีการนำาเสนอโมเดลที่อธิบายการทำางานของระบบสมอง
มนุษย์อยู่หลากหลายโมเดล 

แต่โมเดลที่ได้รับการยอมรับมากก็คือ โมเดลการทำางานของ
สมองแบบคูห่นว่ยความจำา (A Dual Store Model of Memory) 
ที่นำาเสนอโดย ริชาร์ด แอทคินสัน (Richard Atkinson) และ ริชาร์ด 
ซิฟฟริน (Richard Shiffrin) โมเดลนี้สามารถแสดงได้ดังรูป 2 
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รูป 3 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

รูป 4 ภาพจำาลองการเกิดภาพติดตา

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าหน่วยรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสมีขนาด
ความจุเป็นเท่าไร แต่นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับสมองส่วนใหญ่ลง
ความเห็นว่า ขนาดความจุของหน่วยรับข้อมูลนี้มีจำานวนมากมาย
นบัไมถ่ว้น โดยทีข่อ้มลูทีเ่ขา้มายงัหนว่ยรบัขอ้มลูจากประสาทสมัผสั
มีจำานวนมากและมีการรับส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นมนุษย์จะ
จัดการกับข้อมูลจำานวนมากที่หน่วยรับข้อมูลจากประสาทสัมผัส
ได้อย่างไร? ข้อมูลใดบ้างที่จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผล? คำา
ตอบกค็อื ขอ้มลูทีเ่ราใหค้วามสนใจเทา่นัน้ จงึจะถกูสง่ตอ่ไปยงัหนว่ย
ประมวลผล เช่น ในขณะที่ท่านผู้อ่านกำาลังอ่านบทความนี้อยู่ ความ
สนใจของท่านจะถูกส่งไปที่ตัวอักษรที่ปรากฏในบทความ ดังนั้น
ข้อมูลจากการมองเห็นจึงถูกส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผล แต่ข้อมูล
จากประสาทสมัผสัสว่นอืน่ ๆ  อาจถกูละเลยไป เชน่ ทา่นอาจจะลมืที่
จะสงัเกตเสยีงรอบขา้ง ลมืไปวา่เทา้ทา่นกำาลงัสมัผสัพืน้อยูแ่ละขาของ
ทา่นกก็ำาลงัสมัผสัเกา้อีอ้ยู ่เชน่เดยีวกนักบักรณทีีน่กัเรยีนไมส่ามารถ
จดจำาสิง่ทีค่รพูดูอยูห่นา้ชัน้เรยีนได ้ถงึแมน้กัเรยีนคนนีจ้ะไดย้นิในสิง่
ที่ครูพูดก็ตาม การเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เนื่องจากนักเรียนคนนี้ไม่
ไดใ้หค้วามสนใจกบัสิง่ทีค่รกูำาลงัพดู นีจ่งึเปน็เหตผุลหนึง่ทีส่มองของ
มนุษย์ไม่สามารถจดจำาสิ่งที่ได้ยินหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ 

ทา่นผูอ้า่นคดิวา่ ขอ้มลูทีม่ลีกัษณะใดบา้งครบัทีไ่ดร้บัความสนใจ
จากระบบสมองของมนษุยเ์ปน็พเิศษ? คำาตอบกค็อื ขอ้มลูนัน้จะตอ้ง
มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสิ่งอื่น ๆ โดยที่คุณสมบัติของข้อมูล
ที่มีความโดดเด่นมีดังนี้

 • ขนาด วัตถุที่มีขนาดใหญ่จะได้รับความสนใจจากสายตา
มนษุยม์ากกวา่วตัถทุีม่ขีนาดเลก็ เชน่ กรณขีองใบปลวิโฆษณาทีม่กีาร
ใช้ตัวอักษร ขนาดใหญ่ กับข้อความที่เจ้าของโฆษณาต้องการจะ
สื่อสารไปยังผู้อ่าน ในขณะที่ข้อความที่ไม่มีความสำาคัญ ผู้ออกแบบ
ใบปลิวจะใช้ตัวอักษร ขนาดเล็ก ดังรูปที่ 5

 • ความเข้ม ปัจจัยหนึ่งที่สามารถดึงความสนใจของมนุษย์
ได้ก็คือ ความเข้มของสัญญาณ เช่น ในขณะที่เราอ่านหนังสืออยู่ใน

โมเดลการทำางานของสมองแบบคู่หน่วยความจำาจึงมีลักษณะ
คลา้ยการทำางานของคอมพวิเตอรท์ีป่ระกอบไปดว้ย หนว่ยรบัขอ้มลู 
(Input Unit) แรม (RAM) และ รอม (ROM) ดังรูป 3 โดยที่หน่วย
รับข้อมูลของคอมพิวเตอร์เปรียบได้กับหน่วยรับข้อมูลจากประสาท
สัมผัสของระบบสมอง ซึ่งหน่วยรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์นี้มีหน้า
ที่ในการรับข้อมูลจากภายนอกผ่านทางคีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน 
หรือหน้าจอ (ในกรณีที่เป็นจอระบบสัมผัส) แล้วส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยประมวลผลที่ประกอบไปด้วยหน่วยความจำาสองแบบคือ แรม 
(RAM) ซึ่งเปรียบได้กับหน่วยความจำาระยะสั้นของระบบสมอง โดย
แรมจะมหีนา้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลูทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการประมวลผลแบบ
ชัว่คราวเทา่นัน้ ในขณะทีห่นว่ยความจำาหนว่ยทีส่องกค็อื รอม (ROM) 
หรือที่เรารู้จักคือ ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) จะเป็นหน่วยความจำาหลัก
ทีเ่กบ็ขอ้มลูทีส่ำาคญัตา่ง ๆ  เอาไว ้ซึง่เปรยีบไดก้บัหนว่ยความจำาระยะ
ยาวของระบบสมองนั่นเอง

แรม (Random Access Memory: RAM)
ทำาหน้าที่เก็บข้อมูลหรือคำาสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผล
โดยข้อมูลในหน่วยความจำานี้จะหายไปเมื่อปิดเครื่อง

ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)
ทำาหน้าที่เป็นอุปกรณ์หลักสำาหรับเก็บข้อมูล

เครื่องอ่านซีดีรอม 
(CD-ROM Drive)

พอร์ตยูเอสบี 
(Universal Serial Bus Port)

เครื่องอ่านแผ่นบันทึก 
(Floppy Drive)

พอร์ตแลน (LAN Port)

พอร์ตแป้นพิมพ์ 
(Keyboard Port)

พอร์ตเมาส์ 
(Mouse Port)

พอร์ตอนุกรม
(Serial Port)

พอร์ตขนาน
(Parallel Port)

พอร์ตวีจีเอ
(VGA Port)
พอร์ตเกม
(Game Port)

พอร์ตไฟร์ไวร์
(Firewire Port)

พอร์ตโมเด็ม (Modem Port)

ออดิโอแจ็ค
(Audio Jack)

หน่วยรับข้อมูลจากประสาทสัมผัส
เมื่อมนุษย์ได้รับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ว่าจะเป็นใน

รูปแบบของการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส และการ
สัมผัส ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งมาเก็บไว้ที่หน่วยรับข้อมูลจากประสาท
สัมผัสช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะถูกส่งออกไปเพื่อประมวลผล การเกิด
ภาพตดิตาเปน็ตวัอยา่งหนึง่ทีแ่สดงถงึการตกคา้งของขอ้มลูในหนว่ย
รับข้อมูล ตัวอย่างของภาพติดตา ได้แก่ การเกิดภาพซ้อนทับกัน
ระหว่างกรงกับนกในของเล่นที่ชื่อว่า Thaumatrope การเกิดร่อง
รอยการเดินทางของแหล่งกำาเนิดแสงในที่มืดและการบิดเบี้ยวของ
ดินสอที่กำาลังเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ดังรูปที่ 4 

หน่วยประมวลผลกลาง
(Central Processing Unit: CPU)
ทำาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล และควบคุม
การทำางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
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รูป 5 ตัวอย่างใบปลิวโฆษณา

ผมอยากใหท้า่นผูอ้า่นลองกลบัไปดวูธิกีารสอนของทา่นนะครบั
ว่า วิธีการสอนของท่านมีความสามารถในการดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนหรือบุตรหลานของท่านมากน้อยเพียงใด? สื่อการเรียนการ
สอนมีการใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวหนา มีการใช้การตีกรอบ การขีด
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ห้องเงียบ ๆ เราจะสามารถรับรู้เสียงที่ดังมาก ๆ หรือเสียงที่แหลม
มาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เราก็ยังสามารถรับรู้กลิ่นที่เหม็น
มาก ๆ หรือกลิ่นที่หอมมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน สีสันของวัตถุ
กเ็ปน็ตวัอยา่งหนึง่ทีม่คีวามสามารถในการดงึความสนใจของสายตา
มนุษย์ได้เป็นอย่างดี โดยที่สีแดง สีเหลือง หรือสีสว่างที่โดดเด่นกว่า
สีของวัตถุรอบข้าง จะได้รับความสนใจจากสายตามนุษย์เป็นพิเศษ 
ด้วยเหตุนี้ ของเล่นเด็กทั้งหลายจึงถูกออกแบบให้มีสีสันสวยงาม
เพื่อดึงความสนใจของเด็กให้มองเห็นสิ่งเหล่านั้นก่อนวัตถุชนิดอื่น ๆ  
ความหนาบางของตวัอกัษรกเ็ชน่กนั ตวัอกัษรทีม่คีวามหนากวา่ปกติ
จะได้รับความสนใจมากกว่าตัวอักษรที่มีขนาดปกติ ดังนั้นตัวอักษร
หนาจึงถูกเลือกใช้สำาหรับการเน้นหัวข้อหรือข้อความที่สำาคัญ ๆ

 • ความผิดแผก ลักษณะสิ่งที่ผิดปกติ โดดเด่น หรือ
แตกต่างจากสิ่งอื่นที่อยู่โดยรอบก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สามารถ
ดึงความสนใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เช่น ข้อความที่ขีดเส้นใต้ 
หรือ  ข้อความที่อยู่ในกรอบ

 • ความสนใจส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าคุณสมบัติอื่น ๆ ที่กล่าว
มาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นขนาด ความเข้มและความผิดแผกของข้อมูล 
จะสามารถดึงความสนใจของสมองมนุษย์ได้เป็นอย่างดี แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า คณุสมบัตเิหล่านี้จะสามารถรักษาระดับความสนใจนี้
ได้เป็นระยะเวลานาน ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่นอกจากจะเป็นปัจจัยที่
สามารถดงึความสนใจของมนษุยไ์ดแ้ลว้ ยงัสามารถรกัษาระดบัความ
สนใจนั้นได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็คือ การสอดคล้องกับความ
สนใจส่วนบุคคล เช่น ถ้าหากเปรียบเทียบระหว่างหนังสือเรียนกับ
โทรทศันท์ีเ่ปดิพรอ้มกนั เดก็ยอ่มจะเลอืกทีจ่ะดโูทรทศันม์ากกวา่อา่น
หนังสือเรียน แต่ในกรณีที่เป็นหนังสือการ์ตูนที่เด็กชอบอ่านมาก ๆ  
เมื่อเปรียบเทียบกับละครในโทรทัศน์ เด็กคนนี้ก็อาจจะเลือกอ่าน
หนังสือการ์ตูนก็เป็นได้ ดังนั้นความสนใจส่วนบุคคลจึงเป็นปัจจัยที่
สำาคัญในการกำาหนดการเลือกรับรู้ข้อมูล

เส้นใต้หรือการไฮไลท์เน้นข้อความที่สำาคัญหรือไม่? ขณะที่ท่านสอน
มกีารใชเ้สยีงสงู เสยีงต่ำา เพือ่กระตุน้ความสนใจของนกัเรยีนหรอืไม?่ 
รูปภาพหรือคำาบรรยายประกอบการสอนมีความโดดเด่นหรือไม่? 
ตัวเนื้อหาและตัวอย่างประกอบมีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนและ
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีนหรอืไม?่ ถา้คำาตอบของทา่นสว่น
ใหญค่อื “ไม”่ ผูเ้รยีนกอ็าจจะไมใ่หค้วามสนใจบทเรยีนของทา่นกเ็ปน็
ได้ ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรจะคำานึงถึง
ปัจจัยที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนด้วยนะครับ

ความรู้ที่ท่านผู้อ่านได้ ในบทความนี้อาจจะยังไม่เพียงพอต่อ
การนำาไปประยุกต์ ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนของท่านมากนัก 
เปรียบได้กับจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ที่ตอนนี้ท่านผู้อ่านยังมีเพียงแค่ตัว
เดียว แต่เมื่อท่านผู้อ่านได้รับจิ๊กซอว์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และนำามาร้อยเรียง
ต่อกัน ท่านก็จะค่อย ๆ มองเห็นภาพว่า สิ่งที่ท่านมีนั้นมันสวยงาม
และมีคุณค่าเพียงใด ในบทความต่อไป ผมจะอธิบายถึงการทำางาน
และข้อจำากัดของหน่วยความจำาสำาหรับการประมวลผลของระบบ
สมองมนุษย์ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคอมพิวเตอร์จะประมวลผล 
เร็วหรือช้านั้น ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดความจุของแรม การประมวล
ผลของสมองมนุษย์ก็เช่นกัน การที่มนุษย์มีขนาดของหน่วยความจำา 
สำาหรับการประมวลผลที่จำากัด จึงส่งผลต่อความสามารถในการ
เรียนรู้ ดังนั้นเราจะบริหารจัดการแรมในสมองของเราให้ทำางานอย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร? เราจะฝึกหรือเพิ่มหน่วยความจำาของแรมใน
สมองของเราได้อย่างไร? การแปลงโจทย์ปัญหาเป็นรูปภาพและการทำา
แบบฝึกหัดบ่อย ๆ จะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางฟิสิกส์ ได้อย่างไร? คำาตอบของคำาถามเหล่านี้ ท่านผู้อ่านจะได้รับ
ทราบกันในบทความต่อไป สำาหรับบทความนี้ผมคงต้องขอจบเพียง
เท่านั้น ขอบคุณมากครับ


