รายงานผลการวิจัย
ผลการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกันที่
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ชื่อเรื่อง

w

w

w
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มีตอสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลลําพูน

โดย
นางวันเพ็ญ ทิพยเวียง
ครูโรงเรียนอนุบาลลําพูนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

รายงานผลการวิจัย
ชื่อเรื่อง

ผลการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน
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บทนํา

นางวันเพ็ญ ทิพยเวียง ครูโรงเรียนอนุบาลลําพูน

co

ผูวิจัย

m

ที่มีตอสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลลําพูน

w

w

w

สมรรถนะดานภาษาเปนพฤติกรรมความสามารถดานภาษา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับมนุษยทั้งในดานการดํารงชีวิตที่มนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือรับสงขอมูลในการสื่อสารเพื่อ
สรางความเขาใจอัน ดีซึ่งกัน และกัน และในดานการเรียนรูโ ดยเฉพาะกับเด็ก ปฐมวัยที่ตองใช
ประสบการณทางภาษาในการพัฒนาดานสติปญญาซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนรูในระดับสูงขึ้น
ตอไป แตจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยหองอนุบาล 1/3 โรงเรียนอนุบาลลําพูนพบวา
ในจุดหมายขอที่ 9 เด็กใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัยไมไดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
ซึ่งปญหาในระดับหองเรียนดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
ประเทศไทย โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขที่ทําการประเมินโดยใชแบบคัดกรองและไดทํา
การประเมินมาทั้งหมด 3 ครั้งลาสุดคือในปพ.ศ. 2550 พบวาพัฒนาการดานภาษาของเด็กไทยมี
ความลาช ามากกว าดา นอื่น ๆ อยางชัด เจนโดยมี ตัว เลขอยูที่ร อยละ 22 นั่น แสดงให เ ห็น ถึ ง
พัฒนาการที่เกิดขึ้นซึ่งจะสงผลกระทบตอตัวเด็กในอนาคต ซึ่งผลกระทบของการมีภาษาลาชาใน
เด็กชวงปฐมวัยนั้น คนสวนใหญอาจไมเห็นวาเปนปญหาสําคัญเพราะเด็กสวนมากมักจะคอยๆ พูด
ไดหรือเขาใจสิ่งตางๆไดในที่สุด แมจะชากวาเด็กในวัยเดียวกันไปบางก็ตาม แตจากผลการศึกษา
ติดตามเด็กในระยะยาวจากชวงปฐมวัยจนเขาสูวัยเรียนพบวา แมเด็กสวนหนึ่งจะมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นจนไมตางจากเด็กในวัยเดียวกัน แตมีเด็กจํานวนครึ่งหนึ่งหรือ 2ใน3ที่ยังคงมีพัฒนาการทาง
ภาษาล าช าเมื่อเขา สูวั ยเรียนและมั ก มี ผลกระทบตอ การเรี ยนหรื อมี ค วามบกพรองทางสั งคม
เนื่องจากไมสามารถใชภาษาพูดเพื่อสื่อสารกับผูอื่นไดอยางเปนปกติ(นิชรา เรืองดารกานนท 2552:
ซ)ดังนั้นผูวิจัยจึงไดคิดพัฒนากิจกรรมที่ชวยสงเสริมสมรรถนะหรือความสามารถทางดานภาษา
ใหกับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยยังคงเปนครูประจําชั้นของเด็กกลุมนี้ที่จะขึ้นไปศึกษาในระดับชั้นอนุบาล
ปที่ 2 เพื่อใหเด็ก มีพัฒนาการทางภาษาเหมาะสมกับวัยและเปนพื้นฐานที่ดีในการเรียนรูระดับชั้น
ตอไป
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ในการจัดกิจกรรมสงเสริมสมรรถนะดานภาษานั้น ตองเปนลักษณะการบูรณาการทัง้
ดานการฟง พูด อาน และเขียนเขาดวยกันโดยผานกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาภาษา
เนน หนักการสนทนา การเลาเรื่อง การเลานิทาน การรองเพลง โดยการสนทนาเปนวิ ธีก ารที่
สําคัญและเปน วิธีหลักประการหนึ่งที่ครูจําเปนตองใชใ นการสงเสริมการเรียนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัย เนื่องจากวาในขณะที่เด็กสนทนากับครู เด็กจะไดยินแบบอยางของการใชภาษาที่ถูกตอง
เหมาะสม เมื่ อ เด็ ก สนทนากั น เอง เด็ ก จะมี โ อกาสฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ ไดยินคําศัพทใหมๆ ไดทําความเขาใจในการพูดของเพื่อนจากการสนทนาพูดคุย ยิ่ง
ถาหากวาเด็กมีอิสระในการคิดในการพูดเลาเรื่องตางๆ รวมกันและไดพูดในสิ่งที่ชอบหรือสนใจจะ
ชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจและสนใจที่จะพูดเรื่องราวตางๆ ขึ้นมาได เพราะเด็กวัยนี้มีธรรมชาติที่
ชอบพูดคุย มีความสุขในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดรวมกับผูอื่น

w

w

w

การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดสนทนาพูดคุยรวมกันผลัดเปลี่ยนกันเปนผูฟงผู
พูดเพื่อรวมมือกันในการทํางานนั้นมีหลากหลายรูปแบบโดยรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของเด็กปฐมวัยคือ รูปแบบ Think Pair Share ซึ่งอาจเปนเพราะวามีขั้นตอนที่ไม
ซับซอน เหมาะกับเด็ก ปฐมวัยซึ่งเปน วัยที่เริ่มมีทักษะทางสังคม โดยลักษณะการเรียนรูแบบนี้
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1.) Think หมายถึงการทาทายใหผูเรียนไดคิดและไตรตรองจาก
คําถามแบบปลายเปด 2.)Pair หมายถึงการจัด ใหผูเรียนจับคูกันเปนคูๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันในประเด็นที่กําหนดไว 3.) Share หมายถึงการสลายจากการจับคูแลว
แลกเปลี่ยนความรูรวมกัน (มนตชัย เทียนทอง 2551 : 100-101) การนํารูปแบบThink Pair Share
มาจั ด กิ จ กรรมใหเ ด็ก ปฐมวั ยนั้น สามารถทํา ได ใ นหลายกิจ กรรมโดยกิจ กรรมหนึ่ งที่ มีค วาม
เหมาะสมตอการจัดในรูปแบบThink Pair Share คือกิจกรรมสรางสรรค ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ชวยดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางมาก เนื่องจาก
กิจกรรมมีความยืดหยุน เปดกวางเด็กสามารถใชความคิดจินตนาการอยางอิสระและสามารถจัดได
อยางหลากหลายเชน เขียนภาพ ระบายสี เลนสี ปน ฉีกตัดปะกระดาษ เปนตน
จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดนํามาเปนพื้นฐานแนวคิดในการจัดกิจกรรมสรางสรรคที่
มุงพัฒนาสมรรถนะดานภาษาใหกับเด็กปฐมวัยในรูปแบบการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการ
สรางนิทานรวมกัน

วัตถุประสงคการวิจัย

m

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกันที่เสริมสราง
สมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัย

co

2. เพื่อศึกษาสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรค
ประกอบการสรางนิทานรวมกัน
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดกิจกรรมสรางสรรค
ประกอบการสรางนิทานรวมกัน

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน เด็กชาย-หญิงอายุระหวาง 5-6 ปที่กําลังศึกษาใน
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลลําพูน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 90 คนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจงจํานวน 30 คน
กิจกรรมที่ใชในการทดลอง

กิจกรรมที่ใชในการทดลองคือ กิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน
ตามคูมือการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบนิทานที่ผูวิจัยสรางขึ้น

w

ระยะเวลาในการทดลอง

w

w

การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชเวลาใน
การทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 45 นาที รวมทั้งสิ้น 48 วัน
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน

ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะดานภาษาและความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัด
กิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน

ขั้นที่ 1 การพัฒนากิจกรรม

co

1) เอกสารโครงรางการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทาน

m

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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2) แบบประเมินความเหมาะสมโครงรางการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกัน
3) แบบประเมินความสอดคลองโครงรางการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกัน
4) แบบสังเกตการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน สําหรับครู
ประจําชั้นหองเรียนจํานวน 2 ทานที่ผูวิจัยไดไปทดลองจัดกิจกรรมเพื่อประเมินโครงรางการจัด
กิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน
5) แบบสังเกตสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยใชประกอบการสังเกต
สมรรถนะด านภาษาของเด็ ก ปฐมวั ยที่ ผูวิ จัย ไดไ ปทดลองประเมิ น โครงร างการจัด กิจ กรรม
สรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน
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6) แบบสํารวจความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอกิจกรรมสรางสรรคประกอบการ
สรางนิทานรว มกัน ที่ใ ชประกอบการสนทนากับเด็ก และบันทึก ขอมูลตามขอคําถามที่กําหนด
หลังจากที่ผูวิจัยไดทดลองใชโครงรางกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน

w

w

ขั้น ที่ 2 การสรางเครื่อ งมือประกอบการจัดกิจกรรมสรางสรรคป ระกอบการสราง
นิทานรวมกัน
1) แบบประเมิ น ปริ ศ นาคํ า ทายและภาพประกอบการจั ด กิ จ กรรมสร า งสรรค
ประกอบการสรางนิทานรวมกัน
2) เอกสารคูมือการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน
3) เอกสารแผนการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน

4) แบบประเมิน ความเหมาะสมแผนการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกัน
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6) คูมือและแบบทดสอบสมรรถนะดานภาษา

m

5) แบบประเมินความสอดคลองแผนการจัดกิจกรรมสรา งสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกัน

7) แบบประเมินความเหมาะสมคูมือและแบบทดสอบสมรรถนะดานภาษา
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8) แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบทดสอบสมรรถนะดานภาษา
ขั้นที่ 3 การทดลองใชเครื่องมือ

1) แบบทดสอบสมรรถนะดานภาษา จํานวน 3 ตอนคือ

ตอนที่ 1 การรับรู เขาใจและใชคําศัพทได มี 2 ตอนไดแก
ตอนที่ 1.1 การบอกคําศัพทใหตรงกับความหมาย
ตอนที่ 1.2 การอธิบายคําศัพท

ตอนที่ 2 การใชไวยากรณและการเรียงคําใหเปนประโยค

ตอนที่ 3 การเขาใจความหมายและจับใจความไดจากการฟงภาษาพูด

w

w

w

ซึ่ ง แบบทดสอบสมรรถนะด า นภาษาที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ได ผ า นการพิ จ ารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนไดผานการทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป
จํานวน 30 คนที่ไมใ ชกลุมตัวอยางเพื่อคัด เลือกขอสอบที่มีคุณ ภาพซึ่งแบบทดสอบมีคาความ
เชื่อมั่นสูงเพียงพอที่จะนํามาใชในการศึกษาวิจัย
2) คูมือการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน ที่ผานการพิจารณา
จากผูเชี่ยวชาญแลว
3) แผนการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกันจํานวน 48 แผนที่
ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแลว

4) แบบสํารวจความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอกิจกรรมสรางสรรคประกอบการ
สรางนิทานรวมกัน ที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแลว
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วิธีการดําเนินการวิจัย

ขั้นที่ 1 การพัฒนากิจกรรม
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1.1 กําหนดโครงรางกิจกรรม

co

วิธีดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนดังนี้

1.2 ตรวจสอบโครงรางกิจกรรม

1.3 สรางเครื่องมือประกอบการประเมิน คุณ ภาพของโครงรางกิจกรรมสรางสรรค
ประกอบการสรางนิทานรวมกัน
1.4 ทดลองประเมินโครงรางกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน

ขั้น ที่ 2 การสรางเครื่อ งมือประกอบการจัดกิจกรรมสรางสรรคป ระกอบการสราง
นิทานรวมกัน
2.1 สรางคูมือการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน

2.2 เขียนแผนประกอบการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน
2.3 สรางแบบทดสอบสมรรถนะดานภาษาของเด็ก

w

ขั้นที่ 3 การทดลองใชเครื่องมือ

w

w

3.1 กําหนดแบบแผนการทดลอง โดยเปน การวิจั ยเชิง กึ่งทดลอง (Experimental
Research) โดยใชแผนการวิจัยแบบ (One - Group Pretest – Posttest Design)
3.2 ดําเนินการทดลองโดย

3.3.1 ทดสอบก อ นการทดลองกั บ เด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลป ที่ 2/3 ด ว ย
แบบทดสอบสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัย

3.3.2 จัด กิจ กรรมสร างสรรคป ระกอบการสร างนิทานร ว มกัน จํา นวน 12
สัปดาหตามคูมือและแผนกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน

m

3.3.3 ทดสอบหลั ง การทดลองกั บ เด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลป ที่ 2/3 ด ว ย
แบบทดสอบสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัย
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ทดสอบคาที
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3.3 วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการพัฒ นากิจ กรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรว มกัน ที่เสริมสราง
สมรรถนะดานภาษา พบวา กิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกันที่ชวยเสริมสราง
สมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัย 3 ดานซึ่งประกอบดวย 1) ดานการรับรูเขาใจและใชคําศัพท
ได 2) ดานการใชไวยากรณและการเรียงคําใหเปนประโยค และ 3) ดานการเขาใจความหมาย
และจับใจความไดจากการฟงภาษาพูด นั้นประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 นําคิดดวยปริศนาและภาพ เปนการกระตุนใหเด็กคิดภาษาโดยเชื่อมโยงจาก
ประสบการณเดิมผานปริศนาคําทายและภาพประกอบ
ขั้นที่ 2 หาคูรวมคิดรวมสนทนา เปนการแลกเปลี่ยนภาษากับคูเพื่อนเพื่อสรางนิทาน/
เรื่องราวและภาพประกอบรวมกัน

w

ขั้นที่ 3 พากันนําเสนอผลงาน เปนการนําเสนอผลงานรวมกันโดยเด็กแตละคูสลับกัน
เลาเรื่องใหครูและเพื่อนฟง

w

w

2. เด็ก ปฐมวัยเมื่อไดรับการจัด กิจ กรรมสรางสรรคแบบประกอบการสรางนิทาน
รว มกัน มีสมรรถนะดานภาษาสูงขึ้น ทั้งในดา นการรับรู เขาใจและใชคําศัพทได ดานการใช
ไวยากรณและการเรียงคําใหเปนประโยค และดานการเขาใจความหมายและจับใจความไดจากการ
ฟงภาษาพูด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เด็กปฐมวัยมีค วามพึงพอใจตอการปฏิบัติกิจ กรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกันในระดับมาก โดยมีจํานวนรอยละ 93.33 - 100.00

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
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w

w
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ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ ครู ป ฐมวั ย หรื อ ผู ที่ มี ค วามสนใจนํ า การจั ด กิ จ กรรม
สรางสรรคประกอบการสรางนิทานรว มกัน ไปพัฒ นาเด็ก ปฐมวัยใหเกิด สมรรถนะดานภาษา
ดังตอไปนี้
1. การจั ด หน ว ยการเรีย นรู มี ค วามสํา คัญ และมีค วามสั มพั น ธ กั บการจัด กิจ กรรม
สรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน ดังนั้นครูควรจัดหนวยการเรียนรูที่เปนเรื่องใกลตัวเด็ก
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน สอดคลองกับทองถิ่น และสอดคลองกับเทศกาลวันสําคัญตางๆ
2. การจัดการในชั้นเรียนเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหกิจกรรมสรางสรรคประกอบการ
สรางนิทานรวมกันดําเนินไปอยางราบรื่น ดังนั้นครูจะตองมีการจัดการชั้นเรียนที่ดีเพื่อใหเด็กเกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมโดยไมเสียเวลา เชนในการใหเด็กมาเลือกหยิบภาพที่ตนเอง
สนใจคนละ 1 ภาพครูควรจัดระบบการเดินใหดีเพื่อเด็กจะไมเดินชนกันในขณะที่เดิน , ในการ
จัดวางวัสดุอุปกรณที่ใหเด็กมาหยิบดวยตนเองนั้นควรจัดวางไวเปนจุดตามลักษณะกิจกรรมเชน
วัสดุอุปกรณสําหรับการวาดภาพ 1 จุด วัสดุอุปกรณสําหรับการฉีก-ตัด-ปะกระดาษ 1 จุดเปนตน
เพื่อความสะดวกตอการนําไปใชของเด็ก
3. ในการแนะนําการใชภาษาใหกับเด็ก ครูควรจะแนะนําอยางเปนกันเองเพื่อไมทําให
เด็กรูสึกวาตนเองพูดผิดหรือถูกตําหนิติเตียน เพราะอาจจะสงผลใหเด็กเกิดความไมมั่นใจในการ
พูดครั้งตอไป
4. การใหเด็กไดดูของจริงในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณจะมีสวนชวยใหเด็กเขาใจ
ความหมายของคําศัพทและอธิบายคําศัพทไดดีขึ้น
5. ถาเด็กใชภาษาถิ่นในการเลานิทาน/เลาเรื่อง ครูไมควรตําหนิเด็กและครูควรแนะนํา
คําศัพทภาษาไทยกลางใหเด็กๆ ไดรูจักดวย
6. การจัดสถานที่ใหเด็กแสดงผลงานจะเปนการชวยพัฒนาภาษาใหกับเด็กไดอีกทาง
หนึ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เด็กมักจะไปดูภาพประกอบนิทานของเพื่อนๆ แลวก็ซักถามสนทนา
พูดคุยกัน
7. สําหรับการจัดกิจกรรมของหองเรียนที่มีนักเรียนจํานวนคอนขางมากคือประมาณ
30 คนครูควรปฏิบัติดังนี้
7.1 ครูตองกระตุน และเปดโอกาสใหเด็ก ทุก คนไดแสดงออกอยางทั่วถึงอาจใช
วิธีก ารแบงกลุมเชน ในขั้นตอนการแตงประโยคเกี่ยวกับภาพครูอาจแบงเด็ก เปน 4 กลุมแลว
หมุนเวียนกันแตงประโยคใหเพื่อนฟง
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7.2 ครูตองจัด เตรียมสื่อประกอบการจัดกิจ กรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกันใหเพียงพอตอจํานวนของเด็กไมวาจะเปนรูปภาพ , สี , กาว , กรรไกร , วัสดุ
ธรรมชาติตางๆ และกระดาษที่ใชสําหรับวาดหรือฉีกตัด ปะตองมีข นาดพอเหมาะสําหรับเด็ก
2 คน
7.3 ในขั้นตอนการนําเสนอนิทานครูไมจําเปนตองรอใหเด็กสรางภาพประกอบ
เสร็จทุกคูเพราะเด็กทีท่ ํางานเสร็จกอนจะเลนรบกวนเพื่อนคูที่ยังทํางานไมเสร็จ ครูควรใหเด็กคูที่
ทํางานเสร็จกอนนําเสนอกอนในกลุมเล็กๆ กับเพื่อนที่เสร็จในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน
7.4 ควรยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสมเพราะหองเรียนที่มีเด็กจํานวนมากอาจตอง
ใชเวลานานกวาที่กําหนดโดยเฉพาะชวง 5 สัปดาหแรกของการจัดกิจกรรม
7.5 ครูควรมีการบันทึกคําพูดที่เด็กเลาเรื่องเพื่อใชประกอบการประเมินสมรรถนะ
ดานภาษาของเด็กปฐมวัย

