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Coaching วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
เรื่องและภาพประกอบ : นางสาวพิมพร ศะริจันทร ์

พบกับคุณครผูู้สอนในช่ัวโมงนักเรยีนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม วันนี้ว่าด้วย การน าเสนอผลงานของนักเรียนเป็น
ธุรกิจของสินค้าประเภทต่าง ๆ อาทิ โก๋แก่ ปลาหมึกทาโร่ เลย ์นมถัว่เหลือง สาหร่ายเถ้าแก่น้อย ขนมผึ้งน้อย 

นักเรียนและอุปกรณ์ มจี านวน 12 คน ชาย 3 คน หญิง 9 คน เครือ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้น าเสนอเป็นของนักเรียน เมื่อเปลี่ยน
คนน าเสนอทุกครั้ง จะมีเสียงเตือนเพื่อนที่น า thump drive เสยีบกบัเครื่องให้สแกนก่อนทุกครั้ง การติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์
และคอมพิวเตอร์ นักเรยีนชายจะดูแลและจัดเก็บ สอบถามนักเรียนภายหลังพบว่า นักเรียนบางส่วนท าสไลด์น าเสนอด้วย 
notebook ส่วนตัว บางคนใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ คิดค่าใช้จ่ายช่ัวโมงละ 10 บาท 

ก่อนเริ่มและระหว่างการน าเสนอ   

 ครูวอร์มอัพด้วยเกมง่าย ๆ ขยับตวั มือและระบบประสาท โดยครูพดูแล้วขยับตามจังหวะและค าสั่งพร้อมกับนักเรยีน
ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาท ี
 

 

การวอร์มอัพด้วยเกมก่อนเริม่น าเสนองาน 
 

 
 

กิจกรรมก่อนเริ่มน าเสนองาน 
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 ครูได้น าเสนอคลิปธุรกจิไก่อบโอ่ง ประมาณ 10 นาที และสอบถาม พูดคุยกับนักเรยีนว่า รู้จักผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ เช่น ไก่ย่างวิเชียรบุรี     

 ครูแจ้งให้นักเรียนว่า วันนี้จะเป็นการน าเสนองานซึ่งได้มอบงานให้นักเรียนไปจัดท า และแจกแบบฟอรม์ให้นักเรียน
ทุกคนช่วยประเมินเพื่อน มีหัวข้อ เนื้อหาข้อมูล รูปแบบการน าเสนอ การน าเสนอ บุคลิกภาพและการตอบค าถาม 
อ่านให้ทุกคนได้ยินพร้อมกัน  ทุกข้อเต็ม 4 คะแนนและมีล าดับ 3 2 1       

 การเรยีงล าดับผู้น าเสนอ ครไูดส้อบถามว่า จะให้เรยีงจากอะไรเป็นเกณฑ์ นักเรยีนบอกข้ึนอยู่กับคร ูจึงได้ล าดับเลขท่ี
ของผู้น าเสนอด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  วันนี้วันท่ีเท่าไหร่  วันเกิดของผูน้ าเสนอผา่นไปแล้วเป็นวันท่ีคูณสองลบหนึ่ง 
บ้านเลขท่ีของผู้น าเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปีนี้ พ.ศ. อะไรเลขท่ีลงท้ายของ พ.ศ. นี้คือ ดังนั้น นักเรียนจะต้องฟังครู
ว่า ล าดับของครูจะใช้เกณฑ์อะไรและลุ้นว่าจะเป็นของตัวเองหรือไม่  
 

 

บรรยากาศในห้องเรียนและการน าเสนองานของนักเรียน 

 ข้อสังเกตจากการนั่ง Coaching นักเรียนจะน าเสนอในกรอบ เจ้าของผู้ประกอบการ ท่ีตั้งสถานประกอบการ ชนิด
และประเภทของสินคา้ วัตถุดิบและส่วนผสม การจัด Promotion สินค้า  พรีเซ็นเตอร์ที่ใช้กับตัวผลติภัณฑส์ินค้า  
สินค้าท่ีเน้นสุขภาพ 

 เมื่อจบการน าเสนอ ครมูอบหมายให้มีนักเรียนตั้งค าถามเพื่อน ประมาณ 2-3 ค าถามหรือมากกว่าหากเพื่อนสนใจ
สินค้าเหล่านั้น และครูจะเรียกช่ือนักเรียนบางคนซึ่งไม่เคยถามเพื่อนเลยให้ตั้งค าถาม  นักเรียนส่วนใหญ่ตอบค าถาม
ได้ดีและถูกต้อง บางค าตอบท่ีไม่สามารถตอบได้ นักเรียนจะแจ้งเพื่อนทราบว่า จะหาค าตอบให้ภายหลงั ซึ่ง 

 ค าตอบยาก ๆ เหล่านั้น ครูจะเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติมให้กับทุกคน เช่น สอบถามขนมกรุบกรอบที่มีส่วนผสม โมโน
โซเดียมกลตูาเมต นั้นคืออะไร ซึ่งนักเรียนในห้องนี้ตอบได้ว่า ผงชูรส  สินค้าท่ีเรียกว่า น้ าด า คืออะไร เพิ่มเติมความ
เป็นมาของผลติภณัฑ์ขนมผึ้งน้อย  การจัดท า Promotion ในช่วงนี้ของสินค้าบางตัว  อัพเดทในเรื่องการศึกษาของ
เจ้าของผลติภณัฑ์สาหร่ายทีม่ีชื่อและชวนคุยเรื่องผู้ประสบความส าเร็จในวงการธุรกิจซึ่งไม่จบปริญญาตร ี จากการ 
Coaching สอบถามครูว่า ท าไมถงึเพิ่มเติมรายละเอียดส าคัญให้กับนักเรียนและตอบค าถามเหล่านั้นได้ดี ค าตอบท่ี
ได้คือ ครูจะให้นักเรยีนส่งช่ือ ผลติภัณฑ์ที่จะน าเสนอก่อน จึงจ าเป็นต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเตมิในตัวสินค้าดังกลา่ว 
และจากเป็นคนท่ีชอบอ่านประวัตแิละการด าเนินธุรกิจของบุคคลทีป่ระสบความส าเรจ็จึงสามารถน าความรู้จากการ
อ่านมาถ่ายทอดและน ามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง 
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ห้องเรียนวันน้ี 
ได้เห็นการน าเสนอของนักเรียนส่วนใหญ่ซึ่งเตรยีมตัวได้พร้อม ตอบค าถามของเพื่อนได้ชัดเจนและไม่เกอ้เขินบุคคลภายนอก 
บรรยากาศในช้ันเรียนสนุกสนานและครสูามารถเรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะเป็นระยะ ๆ  ครคูอยกระตุ้นเตือนให้นักเรียนบางคน
ช่วยตั้งค าถาม ครูคอยช่วยเพิ่มเตมิเนื้อหาซึ่งนักเรยีนไม่สามารถตอบค าถามหรือหาค าตอบได้ถูกต้องแม่นย า ครูซึ่งมีความรู้
รอบตัวและค้นคว้าในเรื่องที่นักเรยีนจะมาน าเสนอก่อนจะพบกันในช่ัวโมงเรียน  

 
การ Coaching 
ครูบอกว่า รู้สึกตื่นเต้นตอนเริม่ต้นช่ัวโมง เพราะไม่เคยมีบุคคลภายนอกมานั่งฟังตั้งแต่ต้นจนท้ายสดุของของช่ัวโมงแบบนี้ อีก
ทั้งไม่ได้จบทางด้านการสอน สิ่งท่ีครูคิดว่า ท าได้ดีคือ ได้เตรียมตัวมาพร้อมส าหรับการถูก Coaching แต่ยังไมรู่้ว่า จะถูกโค้ช
แบบไหน การประคับประคองเพิ่มเติมข้อมลูและเป็นก าลังใจให้นักเรยีนเมื่อตอบค าถามของเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนไม่ได้ การสร้าง
บรรยากาศหยอกล้อนักเรียนอย่างเป็นกันเอง เมื่อนักเรียนออกมาพูดหน้าช้ันเรียน 

สิ่งทีค่รูอยากได้ข้อคิดเห็นและแกไ้ขปัญหาร่วมกันกับผู้โค้ชคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอเหมาะสมกับกลุ่มแคไ่หนอย่างไร  
การพยายามจะหาค าตอบส าหรับนักเรียนบางคนซึ่งไม่ส่งงานแตม่านั่งเรียนและตั้งค าถามกับเพื่อน ๆ ได้  นอกจากน้ียัง
ประกอบด้วยหัวข้ออื่น ๆ เช่น นักเรียนส่วนใหญ่ยังอ่านตัวอักษรบนสไลด์ที่น าเสนอ การตรวจสอบการสะกดค าบนสไลด์ยังถูก
ละเลย ศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งนักเรยีนไมส่ามารถออกเสียงได้ การจดัพื้นที่ส าหรับการน าเสนองาน และข้อมูลที่ไดเ้พิ่มเติมได้แก่ 
เป็นการน าเสนอเดีย่วหน้าช้ันเรยีนครั้งแรกของนักเรียน นักเรียนท่ีไม่ส่งงานแต่เข้าเรียน นักเรียนหาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
นักเรียนบางส่วนมีอุปกรณ์และมีความพร้อมในการจดัท าสไลด์น าเสนอ ระบบสญัญาณอินเทอร์เนต็ในสถานศึกษายังไม่พร้อม
สมบูรณ์ที่เอื้อต่อการสืบค้นข้อมลู แต่นักเรียนสามารถค้นคว้าจากทีบ่้านหรือร้านอินเทอรเ์น็ตในหมูบ่้าน 

 

จากบทความนี้ ใช้ส าหรับสถานการณ์ ณ ตอนที่ Coaching อาจจะเหมาะสมกับบรรยากาศ กลุ่มนักเรยีน ครูและวิชาที่สอนณ 
ช่วงเวลานั้น ๆ รายละเอียดการแสดงความคดิเห็นและการแก้ไขปญัหาที่คิดและพูดคยุร่วมกัน จะตอ้งมีข้อมูลและเหตุการณ์
เฉพาะหน้าตอนนั้นมาประกอบและร่วมกันถกเพื่อหาความเหมาะสมสภาพของแต่ละผูส้อน จึงไมส่ามารถให้รายละเอียดทุก
อย่างในหน้ากระดาษแผ่นนี้ และหากครูผูส้อนท่านใดสนใจหรือจะมขี้อค าถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามไดต้ามอีเมลหรือกลุม่
เฟชบุ๊คท่ีได้อ่านบทความนี ้

 

 
 
 
 
 

 

 

 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  เขียนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  
จากการนิเทศการสอน ดว้ยเทคนิค Coaching ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน วันที่ 6-7 กุมภาพันธ ์2557 
ขอขอบคุณ ครูศรัญญา เมืองน าโชค ที่รว่มโครงการฯ และรับการ Coaching  
การน าข้อความไปตีพิมพ์ตอ้งได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจากผู้เขียนเท่านั้น 
อีเมล pomdvt@hotmail.com   ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน   
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