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Coaching วิชาการจัดดอกไม ้
เรื่องและภาพประกอบ : นางสาวพิมพร ศะริจันทร ์

ก่อนเข้าช้ันเรียน มีนักเรียนกลุม่ใหญ่ก าลังนั่งฉีกกลีบดอกไมเ้ป็นช้ินเล็กช้ินน้อยกันอยู่ สอบถามได้ความว่า จะน าไปใช้ในช้ัน
เรียนของวิชาการจัดดอกไม้ ซึ่งเปน็ช่ัวโมงเรียนในช่วงบ่ายและเนื่องจากสถานศึกษาแห่งนี้อยู่ในพ้ืนท่ีอากาศหนาวเย็น ท้ังคน
และดอกไม้ก็ยังสดใสไม่กร าเหงื่อหรือเหี่ยวเฉาไปเสียก่อนจะเข้าสู่ช่ัวโมงเรียนในช่วงบ่าย วิชานี้อยู่นอกเหนือการจัดแผนการ 
Coaching ตามที่ก าหนดไว้แตคุ่ณครูเจ้าของวิชาขอให้ผู้เขียนเข้าร่วมสังเกตการสอนและโค้ชให้นอกเหนือแผนฯ 

นักเรียนและอุปกรณ์ มจี านวนประมาณ  25 คน ชาย 3 คน สิ่งที่นักเรียนเตรียมมาเป็นดอกไม้ ได้แก ่ดอกหงอนไก่ ดอก
ดาวเรือง กลีบดอกกุหลาบ ทราบจากนักเรียนว่า ดอกหงอนไก่และดอกดาวเรือง เป็นดอกไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพราะขณะท า
กิจกรรมมีนักศึกษาชายบอกว่าจะไปเก็บดอกหงอนไกจ่ากบ้านมาเพิ่ม ส าหรับบางกลุ่มที่มดีอกกุหลาบเพราะเก็บไว้จากงาน 
open-house จากหลายวันก่อน 
 

 
ดอกไม้ที่นักเรียนจัดเตรียมมาก่อนเข้าห้องเรียน 

สถานที่เรียน ในห้องเรียนประมาณ 20 นาที จากนั้นใช้สนามของวิทยาลัยในการฝึกปฏิบตัิ เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 

ก่อนเริ่มและระหว่างการน าเสนอ   

 เริ่มชั่วโมง มีนักเรียนชายติดตั้งเครือ่งคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ให้ครูไว้พร้อมแล้ว 
 นักเรียนจดัห้องเป็นรูปตัวยู โดยเวน้ท่ีไว้ส าหรับฉายภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์ เก้าอี้เป็นแบบมีที่เขียนโยกย้ายง่าย 

ครูเตือนนักเรียนไม่ให้ลากเก้าอี้ แต่ใช้วิธียกเก้าอี้แทนเพราะจะส่งเสยีงดังรบกวนห้องเรียนอื่นที่อยู่ใกลเ้คียงกัน และ
ด้วยอาคารเรียนผนังกั้นบนสุดติดกับหลังคาจะมีช่องว่างระหว่างห้อง ดังนั้น เสียงต่าง ๆ ท่ีแต่ละห้องท ากิจกรรมจะ
ได้ยินทะลุห้องข้าง ๆ เสมือนนั่งอยู่ห้องเรียนเดียวกัน 

 ครูขึ้นสไลดเ์ป็นภาพของโรงแรมช่ือดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และบอกกล่าวกับนักเรียนว่า วันน้ีเราจะได้รูจ้ัก
กับการจัดดอกไม้แบบอินเดีย ท่ีเรยีกว่า การจัดแบบ Albana พร้อมทั้งมีสไลด์ของแบบการจดัที่ระบุ ความเป็นมา 
ประเภทของการจัดแบบ Albana  พิธีหรือกิจกรรมทีต่้องใช้การจัดแบบนี้ นิยมในประเทศใด 

 ครูให้นักเรียนดูแบบการจัดดอกไมแ้บบน้ี ประมาณ 2-3 แบบ อีกครัง้หนึ่งแล้วสอบถามว่า นักเรยีนไดข้้อสังเกตอะไร
จากแบบดอกไม้นี ้มีหลายค าตอบที่ได้จากภาพ แต่ส่วนใหญ่ทีเ่ห็นเหมือนกันก็คือ สี ครูถามย้ าว่าอีกครัง้ว่า มีสี
อะไรบ้าง 

 ครูอธิบายถึงรูปแบบของการจดัดอกไม ้Albana และมอบหมายใหน้ักเรียนออกแบบ โดยให้ปรึกษากันในกลุ่ม ๆ ละ
ประมาณ 4 คน โดยแจกกระดาษเอสี่ ให้กลุ่มละ 1 แผ่น ร่างแบบโดยยึดแนวทางที่ว่า ในแบบนั้นจะต้องมีวงกลมอยู่
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ด้วย ให้เวลาในการออกแบบ 10 นาที และช้ินงานท่ีจะประกอบเปน็รูปร่างจากท่ีออกแบบนั้น จะอยูใ่นพื้นที่
ประมาณ 1 เมตร บนสนามหญ้าที่เป็นสีเขียว 
 

 

กิจกรรมนักเรียนออกแบบงาน 

 

กิจกรรมนักเรียนออกแบบงาน 

 

กิจกรรมนักเรียนออกแบบงาน 

 ขณะท างานออกแบบ ทุกกลุ่มจะพูดคุยกันในกลุ่มและระดับเสียงก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ครูก็จะทักนักเรียนว่า  นักเรียนจ๋า 
นักเรียนจะตอบ จ๋า ประมาณสามครั้ง แล้วเสยีงพูดคุยก็ลดระดับลง แล้วท างานกันต่อ เมื่อทุกกลุ่มได้แบบแล้วครูจะ
เน้นย้ าว่า จะต้องพยายามให้การโรยดอกไม้ให้มีความหนาแน่น ขนาดและรูปร่างของแต่ละส่วนให้ใกลเ้คียงกันมาก
ที่สุด เมื่อใกล้ถึงเวลาที่ก าหนดไว้ ครูสอบถามแต่ละกลุม่ได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
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 พื้นที่ภาคปฏิบัตลิ าดับถดัไปก็คือสนามหญ้าของวิทยาลยั ให้แต่ละกลุ่มจับจองพื้นที่และใหห้่างกัน ช้ินงานจะไดไ้ม่
กระจุกอยู่ ณ จดุใดจุดหนึ่ง และให้ปรับพื้นท่ีให้เรียบก่อนและเลือกพื้นที่สีเขียวให้มากที่สดุ เพราะจะท าให้งานโดด
เด่นยิ่งขึ้น เนื่องจากสีที่ใช้จะเป็น เขียว แดง เหลือง 

 

ครูก าหนดพื้นที่ให้กับงานกลุม่ 

 

นักเรียนแตล่ะกลุ่มเริ่มงานตามที่ได้ออกแบบ 

 

สิ่งที่ออกแบบกับการปฏิบัตจิริงเริม่มีปัญหา 
 

 ขณะที่นักเรยีนปฏิบตัิงานกลุ่ม ครไูด้คอยสอบถามและย้ าถึง น้ าหนักของเส้น ขนาด รูปร่าง แต่ละกลุ่มใช้เวลา
ปรึกษาหารือเรื่องจุดที่จะเริ่มต้นกอ่น บางกลุ่มมีดอกไม้มาเพียงสองสี และได้มีการสอบถามระหว่างกลุ่มเพื่อ
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แลกเปลีย่นและมอบที่เหลือให้กับอีกกลุ่มหนึ่ง เมื่องานของกลุ่มของตนเองเสร็จแล้ว บางกลุ่มขออนุญาตครูเพื่อไป
เอาดอกไมม้าเพิ่ม ซึ่งใช้เวลาไป-กลับ ไม่น่าจะเกิน 3-5 นาท ี

 เมื่อบางกลุ่มงานเริ่มเสรจ็แล้ว ครกู็เรียก “นักเรยีนจ๋า” อีกครั้งและมอบโจทย์ล าดับถัดไปคือ รูปแบบที่จัดดอกไม้ของ
กลุ่มได้แนวความคดิมาจากอะไรและแตล่ะกลุ่มจะมีวิธีการน าเสนองานอย่างไรให้ปรึกษาและใหเ้วลาทดลองซ้อมกัน
ก่อนน าเสนอจริง 

 งานของแต่ละกลุ่มทีร่่วมกันจัดดอกไม้แบบ Alpana บก 
 

 
กลุ่มนี้มาในโทนหยินหยาง 

 

 
กลุ่มนี้รูปดอกไม ้

 

 
กลุ่มนี้เป็นตัวแทนพระอาทิตย์และพระจันทร ์
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กลุ่มนี้เป็นรูปดอกไม ้

 

 
กลุ่มนี้ประทับใจกิจกรรมลูกเสือ 

 

 
กลุ่มนีต้้อนรบัวันแห่งความรัก 

 
 เมื่อทุกกลุ่มจดัเสร็จในเวลาใกล้เคยีงกัน ครูให้เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้วถามนักเรยีนว่า กลุ่มใด

พร้อมท่ีจะน าเสนอ มีตัวแทนกลุม่หนึ่งซึ่งอยู่ท้ายสุดบอกว่า พร้อมจะน าเสนอ ขณะที่นักเรยีนในช้ันเรยีนก็เสนอกับครู
และเพื่อนด้วยกันว่า ท าไมไมล่ าดบัตามช้ินงานท่ีวางเรียงกันมา จึงกลายเป็นมติของทั้งช้ันเรียนร่วมกันว่า จะต้อง
เรียงการน าเสนอตามงานท่ีวางอยู่ 

 ครูเรยีกนักเรียนท้ังหมดให้มาดูและฟังการน าเสนอของเพื่อน แต่ละกลุ่ม (นักเรียน 4 คน) จะยืนแยกออกจากกลุ่ม
ใหญ่ การยืนของนักเรียนคือ เรียงล้อมรอบเป็นวงกลมโดยที่ครไูมต่้องย้ าเตือน เมื่อเพื่อนเริ่มคุย ครูก็จะส่งเสยีงค าว่า 
“นักเรียนจ๋า”    
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 การน าเสนอ เริ่มตั้งแต่ ทักทายสวสัดีครูและเพื่อน ๆ แนะน าช่ือ-นามสกุลของแตล่ะคนเอง จากน้ันจะบอกแนวคิดที่
สร้างช้ินงานนี้ข้ึนมา วิธีการน าเสนอได้แก่ มีตัวแทนพูด แบ่งกันพูดทกุคน บางกลุ่มเริม่ต้น ด้วยค าทักทายยอดฮติของ
ภาษาอาเซียนแต่ละประเทศ เมื่อน าเสนอเสร็จ ครูให้เพื่อนสอบถามว่า ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรอืไม่ ส่วนใหญ่
ไม่มีข้อค าถาม แต่ครจูะเพิ่มเติมค าถามให้เพื่อน ๆ นักเรียนได้ฟังอีกครั้ง จากนั้นเป็นการประเมิน โดยใช้เสียงส่วน
ใหญ่ของช้ันเรียนนี้ว่า ควรจะได้คะแนนในระดับใด  ซึ่งก็ตรงกันทุกกลุ่มคือ ได้คะแนนเต็มทุกกลุม่ 

 

การน าเสนองานของนักเรียน 
 

 

การน าเสนองานของนักเรียน 

 หลังจากน าเสนอเสร็จทุกกลุม่ ครูให้นักเรียนถ่ายรูปกับผลงาน และให้เก็บงานท้ังหมดให้เรยีบร้อย 
 

 

นักเรียนถ่ายภาพกับผลงาน 
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เก็บงานหลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอและถ่ายรปู 

ห้องเรียนวันน้ี 
นักเรียนน าวัสดุมาและเตรยีมวัสดกุ่อนเข้าช้ันเรียน กิจกรรมการออกแบบโดยบอกให้ชัดเจนว่า ครูต้องการอะไร ท าให้นักเรียน
สามารถช่วยกันหาค าตอบได้ โดยไม่ต้องสอบถามทวนซ้ าอีก การตั้งค าถามกับสไลด์โดยครไูม่จ าเป็นต้องบอกก่อน ก็ท าให้ทุก
คนได้หยดุคิดและต้องหาค าตอบจากภาพในสไลด์ การมีวิธีหยดุนักเรียนโดยใช้ค าว่า “นักเรียนจ๋า” ใช้ได้ดีกับช้ันเรียนนี้ 
บรรยากาศในช้ันเรียนสนุกสนานและครสูามารถเรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะเป็นระยะ ๆ  ผลงานของนักเรียนท่ีน าเสนอจะ
แตกต่างจากสไลด์ที่ครไูด้ขึ้นจอใหน้ักเรียนได้ชม 

การ Coaching 
ครูบอกว่า ช้ันเรียนนี้นักเรียนจะสนุกสนานและมีส่วนร่วมเป็นนักเรยีนที่ครูได้ฝึกและสอนมาตลอด ท าให้คุ้นเคยและนักเรียน
จะรูส้ึกว่า ครูเป็นกันเอง ครูคิดค าว่า “นักเรียนจ๋า” ส าหรับห้องนี ้ดอกไม้ที่ใช้เป็นไมด้อกในท้องถิ่นและมีมากในฤดูกาลนี้และ
บางส่วนเป็นดอกไม้ที่เก็บไวห้ลังจากการจัดงาน Open House ซึ่งจัดขึ้นในวันก่อนหน้านี ้ส าหรับการจัดดอกไม้ในรูปแบบตา่ง 
ๆ ที่ไดส้อนไปก็พยายามประยุกตแ์ละปรับใช้จากวสัดุท้องถิ่น เนื่องจากจะต้องจัดสรรงบประมาณทีไ่ด้รับให้ประหยัด เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพของวิชา  

สิ่งทีค่รูอยากได้ข้อคิดเห็นและแกไ้ขปัญหาร่วมกันกับผู้โค้ชคือ วิธีจัดการเรยีนการสอนในวันน้ีได้แก่  การใช้สื่อ การตั้งค าถาม
เพิ่มส าหรับผลงานที่นักเรยีนได้ท าขึ้นให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและชีวติประจ าวัน การประเมินผลงานของนักเรียน นักเรียนคดิ
สร้างสรรค์งานท่ีแตกต่างจากภาพสไลด์ที่ครูน าเสนอเกิดจากอะไร การเอื้อเฟ้ือของนักเรียนในห้องนี้ บรรยากาศของช้ันเรยีน 

 

จากบทความนี้ ใช้ส าหรับสถานการณ์ ณ ตอนที่ Coaching อาจจะเหมาะสมกับบรรยากาศ กลุ่มนักเรยีน ครูและวิชาที่สอน  
ณ ช่วงเวลานั้น ๆ รายละเอียดการแสดงความคิดเห็นและการแกไ้ขปัญหาที่คิดและพูดคยุร่วมกัน จะต้องมีข้อมูลและเหตุการณ์
เฉพาะหน้าตอนนั้นมาประกอบและร่วมกันถกเพื่อหาความเหมาะสมสภาพของแต่ละผูส้อน จึงไมส่ามารถให้รายละเอียดทุก
อย่างในหน้ากระดาษแผ่นนี้ และหากครูผูส้อนท่านใดสนใจหรือจะมขี้อค าถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามไดต้ามอีเมลหรือกลุม่
เฟชบุ๊คท่ีได้อ่านบทความนี ้

 

 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  เขียนวันที่ 21 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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