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ค าน า 

 
 หนังสือ “นวัตกรรมรวมพลังความเก่ง Collective 
Intelligences” เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวคิด
และแนวทางรวมพลังความเก่งของผู้เรียน และหลักการออกแบบการ
เรียนรู้แบบโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ผู้เรียนทุกคนใช้ความเก่ง
ของตนเอง เชื่อมต่อกับความเก่งของเพ่ือน และสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าหนั งสื อเล่มนี้ จะ เป็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
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Collective Intelligences 
 

1. บทน ำ 
  
 ผู้เรียนแต่ละคนมีควำมฉลำดทำงสติปัญญำหรือควำมเก่ง              
ที่ไม่เหมือนกัน ความเก่งเหล่านี้ล้วน มีคุณค่ำที่ผู้สอนควรค้นหำ             
ควำมเก่งของผู้เรียนแต่ละคนให้พบ แล้วน ำมำออกแบบกิจกรรม           
กำรเรียนรู้ ให้แต่ละคนเชื่อมต่อควำมเก่งของตนเองกับความเก่ง         
ของเพ่ือน รวมพลังควำมเก่งและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมออกมำ  
 
 

2. ควำมหมำยของ Collective Intelligences 
 
 Collective Intelligences หมายถึง กำรรวมพลังควำม
ฉลำดหรือควำมเก่งของผู้เรียนแต่ละคนเข้ำด้วยกันอย่ำงลงตัว            
เกิดเป็นพลังทำงควำมคิด และพลังแห่งกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม  
  
 ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะโครงงำน
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม  ให้ผู้ เรียนทุกคนใช้ควำมเก่งของตนเอง          
และเชื่อมต่อกับควำมเก่งของเพื่อนในการร่วมกันสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
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3. กำรค้นหำควำมเก่งของผู้เรียน 
 
 ผู้เรียนแต่ละคนมีความเก่งไม่เหมือนกัน ผู้สอนควรค้นหำ
ควำมเก่งของผู้เรียนให้พบ แล้วน ำมำออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้            
ให้ตอบสนองความเก่งของผู้เรียนทุกคน เพ่ือให้ผู้เรียนมีพื้นที่แสดง
ควำมเก่งของตนเองออกมา เพ่ือการท างานและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ร่วมกันกับเพ่ือนที่มีความเก่งแตกต่างกันไป  
 

 Collective Intelligences ไม่ได้เป็นเพียงแค่การค านึงถึง
ความเก่งขอผู้เรียนเท่านั้น แต่มีความหมำยถึงกำรรวมพลังควำมเก่ง
ของผู้เรียนไปสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจ  
 

 การเรียนรู้จะเปลี่ยนจาก Passive learning เป็น Active 
learning อย่ำงแท้จริง  ผู้ เรียนจะ เห็นคุณค่ำในตนเอง (self - 
esteem) ซึ่งเป็นรากฐานของกำรคิดสร้ำงสรรค์ แนวทางการค้นหา
ความเก่งของผู้เรียนมีหลายแนวทางดังนี้ 
 
  1. สังเกตกิจกรรมยำมว่ำงของผู้เรียน ว่าชอบท ำอะไร           
ท ำบ่อยๆ ท ำซ้ ำๆ อย่ำงมีจิตใจจดจ่อ ท ำอย่ำงไม่ลดละ เช่น ผู้เรียน             
บางคนเก่งตีกลอง เวลาว่างผู้เรียนคนนี้จะเคำะโต๊ะเป็นจังหวะ หรือ
ผู้เรียนบางคนวำดภำพกำร์ตูนเก่ง อาจจะแอบวำดภำพกำร์ตูนไว้ใน
สมุด เป็นต้น ผู้สอนควรเปิดใจกว้างยอมรับความเก่งของผู้เรียน 
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  2. สังเกตว่าผู้เรียนแต่ละคนชอบพูดคุยเรื่องอะไรเป็น
พิเศษ คุยกันเวลำว่ำง หรือแอบคุยกันในชั้นเรียน สิ่งนั้นอาจเป็นความ
เก่งของผู้เรียน เช่น คุยกันเกี่ยวกับการออกแบบการแสดงละคร เป็นต้น  
 
  3. สังเกตว่าผู้เรียนท ำอะไรได้ดีเป็นพิเศษ โดดเด่นกว่ำ
เพื่อนในชั้นเรียน สิ่งนั้นอาจเป็นความเก่งของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนเขียน
หนังสือสวยมากกว่าเพื่อนคนอ่ืนๆ เป็นต้น 
 
  4. สังเกตผลงำนหรือชิ้นงำนของผู้ เรียน ว่ามีสิ่งใด        
โดดเด่นเป็นพิเศษ หรือมีร่องรอยที่สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ เรียนให้
ควำมส ำคัญในกำรท ำงำนจุดใดมำกกว่ำจุดอ่ืน เช่น รายงานของ
ผู้เรียนที่มีเนื้อหาสาระไม่โดดเด่นมากนัก แต่หน้าปกรายงานสะท้อนถึง
การออกแบบสีสันและตัวอักษรได้อย่างลงตัว เป็นต้น  
 
  5. สอบถำมเพื่อนๆ ของผู้เรียน หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้ เรียน เช่น ผู้ปกครอง ผู้สอนคนอ่ืนๆ เป็นต้น                
ว่าผู้เรียนชอบท าอะไรยามว่างอยู่เป็นประจ า หรืออำจจะใช้วิธีกำรอ่ืนๆ             
ตำมควำมเหมำะสม 
 
 หลักส ำคัญของกำรค้นหำควำมเก่งของผู้เรียน คือ ผู้สอน            
ต้องไม่น ำค่ำนิยมส่วนตัวไปตีกรอบหรือตัดสินควำมเก่งของผู้เรียน  
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4. กำรรวมพลังควำมเก่งของผู้เรียน 
 
 ควำมเก่งของผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทุกความเก่ง 
ล้วนเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่ำทั้งต่อตัวผู้เรียนเองในการที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่
กำรประกอบอำชีพในอนำคต และมีความส าคัญต่อผู้สอนในการที่จะ
น าความเก่งของผู้เรียนมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 Collective Intelligences คือการให้ผู้เรียนน ำควำมเก่ง
ของตนเองไปรวมกับควำมเก่งของคนอ่ืน (รวมพลังควำมเก่ง) แล้ว
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมออกมำ  ตอบโจทย์บริบทของสังคมโลก              
ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใดๆ จะต้องใช้การท างานร่วมกัน ดึงควำมเก่งของ
ตนเองออกมำแล้วเชื่อมต่อกับควำมเก่งของคนอ่ืน  เ พ่ือสร้าง
นวัตกรรมให้ประสบความส าเร็จ 
 
 กำรรวมพลังควำมเก่งของผู้เรียน  มีแนวทางส าคัญคือ 
ผู้สอนต้องค้นหำควำมเก่งของผู้เรียนให้พบก่อน แล้วน าความเก่งของ
ผู้เรียนมาออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ในลักษณะ Project – Based 
Learning for Innovation (PBLI) หรือ เรียกว่ ากำรเรียนรู้ แบบ
โครงงำนเพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เช่น โครงงานนวัตกรรมลดขยะใน
โรงเรียน โครงงานนวัตกรรมพลังงานสะอาด เป็นต้น  
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 การให้ผู้เรียนท าโครงงำนเพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน 
จะช่วยเปิดพื้นที่ให้แต่ละคนใช้ควำมเก่งของตนเอง และเชื่อมต่อกับ
ควำมเก่งของเพื่อนหรือบุคคลอ่ืนๆ ในการท าโครงงานนวัตกรรม                
ให้ประสบความส าเร็จ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพประกอบ 1 การรวมพลังความเก่งของผู้เรียนสู่นวัตกรรม 

ผู้เรียนคนที่ 1 
เก่ง A 

ผู้เรียนคนที่ 2 
เก่ง B 

ผู้เรียนคนที่ 3 
เก่ง C 

ผู้เรียนคนที่ … 
เก่ง … 

โครงงาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ท าให้เกิดทักษะ 
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
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5. กำรออกแบบโครงงำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
 
 กำรรวมพลังควำมเก่งของผู้เรียน เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนทุกคน
ใช้ควำมเก่งของตนเองในการท าโครงงานร่วมกับเพ่ือนอย่างมีควำมสุข 
มีควำมภำคภูมิใจ และเห็นคุณค่ำในตนเอง  
 
 กำรออกแบบโครงงำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ให้ตอบสนอง
ความเก่งที่หลากหลายของผู้ เรียน ควรด ำเนินกำรอย่ำงประณีต             
และพิถีพิถัน ไม่ใช่เพียงแต่สั่งให้ผู้เรียนท าโครงงานเท่านั้น เพราะจะท า
ให้โครงงานไม่สำมำรถตอบโจทย์ควำมเก่งของผู้เรียนได้ครบทุกคน 
ท้ายที่สุดจะมีผู้เรียนบำงคนไม่มีส่วนร่วมในการท าโครงงานดังกล่าว  
 
 ด้วยเหตุนี้การออกแบบโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงต้อง
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีบทบำทหลักในกำรด ำเนินกำร ให้ผู้เรียนทุกคน
รู้สึกเป็นเจ้ำของโครงงำนที่พวกเขาคิดขึ้นจากการมี Passion ที่จะ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 
 ผู้สอนท าหน้าที่โค้ช ชี้แนะแนวทำงกำรต่อยอดควำมคิด   
สร้ำงสรรค์ของผู้เรียน ให้ข้อคิดในการออกแบบโครงงาน ไม่สะกัดกั้น
ควำมคิดของผู้ เรียนด้วยค่านิยมส่วนตัว หรือประสบการณ์เดิม             
ของผู้สอน  
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 ผู้สอนเปิดใจกว้ำงยอมรับทุกความคิดของผู้เรียน ยิ่งผู้สอน
เปิดใจกว้ำงมำกเท่ำใด พื้นที่กำรแสดงควำมเก่งของผู้เรียนก็จะมีมำก
ขึ้นเท่ำนั้น และรวมพลังควำมเก่งสร้างสรรค์นวัตกรรมได้มาก             
เป็นทวีคูณ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 2 การออกแบบโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

การออกแบบโครงงาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

เปิดพื้นท่ี 
การใช้ความเก่ง 

ผู้เรียน 
มี Passion 

 

ผู้เรียนรู้สึก 
เป็นเจ้าของ 

ผู้สอน 
ท าหน้าเป็นโค้ช 

ผู้เรียน 
เห็นคุณค่าในตนเอง 
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 กำรออกแบบกำรเรียนรู้แบบโครงงำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม           
ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักกำรออกแบบกำรเรียนรู้ที่ช่วยให้กิจกรรม
การเรียนรู้สามารถตอบสนองธรรมชำติ ควำมสนใจ และควำม
ต้องกำรของผู้เรียนได้ดีขึ้น ซึ่งผู้สอนควรน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละชั้นเรียน  
 
 

6. บทสรุป 
 
 กำรรวมพลังควำมเก่งของผู้เรียน (Collective Intelligences) 
เป็นโจทย์ท้าทายควำมเป็นมืออำชีพ (Professional) ของผู้สอน           
ในการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีพื้นที่ควำมเก่งของตนเอง
และเชื่อมต่อกับควำมเก่งของผู้อ่ืน น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม             
ที่มีรากฐานมาจากกำรรวมพลังควำมเก่งของผู้เรียนทุกคน  
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ผู้สอนควรค้นหาความเก่งของผู้เรียนแต่ละคนให้พบ  

แล้วน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้แต่ละคนเชื่อมต่อความเก่งของตนเองกับความเก่งของเพื่อน  

รวมพลังความเก่งและสร้างสรรค์นวัตกรรมออกมา 


