
รายงานผลการวิจัย 

ช่ือเรื่อง   ผลการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกันท่ี
มีตอสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลลําพูน 
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นางวันเพ็ญ  ทิพยเวียง 

ครูโรงเรียนอนุบาลลําพูนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
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รายงานผลการวิจัย 

ช่ือเร่ือง   ผลการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน                       
ที่มีตอสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลลําพูน 

ผูวิจัย นางวันเพ็ญ  ทิพยเวียง  ครูโรงเรียนอนุบาลลําพูน 

บทนํา 

สมรรถนะดานภาษาเปนพฤติกรรมความสามารถดานภาษา  ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับมนุษยท้ังในดานการดํารงชีวิตท่ีมนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือรับสงขอมูลในการส่ือสารเพ่ือ
สรางความเขาใจอันดีซ่ึงกันและกันและในดานการเรียนรูโดยเฉพาะกับเด็กปฐมวัยท่ีตองใช
ประสบการณทางภาษาในการพัฒนาดานสติปญญาซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูในระดับสูงขึ้น
ตอไป  แตจากสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยหองอนุบาล  1/3  โรงเรียนอนุบาลลําพูนพบวา  
ในจุดหมายขอท่ี  9  เด็กใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัยไมไดเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
ซ่ึงปญหาในระดับหองเรียนดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
ประเทศไทย  โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขท่ีทําการประเมินโดยใชแบบคัดกรองและไดทํา
การประเมินมาท้ังหมด  3  ครั้งลาสุดคือในปพ.ศ. 2550  พบวาพัฒนาการดานภาษาของเด็กไทยมี
ความลาชามากกวาดานอ่ืนๆ  อยางชัดเจนโดยมีตัวเลขอยูท่ีรอยละ  22  นั่นแสดงใหเห็นถึง
พัฒนาการท่ีเกิดขึ้นซ่ึงจะสงผลกระทบตอตัวเด็กในอนาคต  ซ่ึงผลกระทบของการมีภาษาลาชาใน
เด็กชวงปฐมวัยนั้น คนสวนใหญอาจไมเห็นวาเปนปญหาสําคัญเพราะเด็กสวนมากมักจะคอยๆ  พูด
ไดหรือเขาใจส่ิงตางๆไดในท่ีสุด  แมจะชากวาเด็กในวัยเดียวกันไปบางก็ตาม  แตจากผลการศึกษา
ติดตามเด็กในระยะยาวจากชวงปฐมวัยจนเขาสูวัยเรียนพบวา  แมเด็กสวนหนึ่งจะมีพัฒนาการท่ีดี
ขึ้นจนไมตางจากเด็กในวัยเดียวกัน  แตมีเด็กจํานวนครึ่งหนึ่งหรือ2ใน3ท่ียังคงมีพัฒนาการทาง
ภาษาลาชาเม่ือเขาสูวัยเรียนและมักมีผลกระทบตอการเรียนหรือมีความบกพรองทางสังคม  
เนื่องจากไมสามารถใชภาษาพูดเพ่ือส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเปนปกต(ินิชรา เรืองดารกานนท 2552:
ซ)ดังนั้นผูวิจัยจึงไดคิดพัฒนากิจกรรมท่ีชวยสงเสริมสมรรถนะหรือความสามารถทางดานภาษา
ใหกับเด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยยังคงเปนครูประจําช้ันของเด็กกลุมนี้ท่ีจะขึ้นไปศึกษาในระดับช้ันอนุบาล
ปท่ี  2   เพ่ือใหเด็ก มีพัฒนาการทางภาษาเหมาะสมกับวัยและเปนพ้ืนฐานท่ีดีในการเรียนรูระดับช้ัน
ตอไป 
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ในการจัดกิจกรรมสงเสริมสมรรถนะดานภาษานั้น  ตองเปนลักษณะการบูรณาการท้ัง
ดานการฟง  พูด  อาน  และเขียนเขาดวยกันโดยผานกระบวนการคิด  กระบวนการพัฒนาภาษา
เนนหนักการสนทนา  การเลาเรื่อง การเลานิทาน  การรองเพลง  โดยการสนทนาเปนวิ ธีการท่ี
สําคัญและเปนวิธีหลักประการหนึ่งท่ีครูจําเปนตองใชในการสงเสริมการเรียนรูภาษาของเด็ก
ปฐมวัย  เนื่องจากวาในขณะท่ีเด็กสนทนากับครู  เด็กจะไดยินแบบอยางของการใชภาษาท่ีถูกตอง
เหมาะสม  เม่ือเด็กสนทนากันเอง  เด็กจะมีโอกาสฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน  แลกเป ล่ียน
ประสบการณ ไดยินคําศัพทใหมๆ  ไดทําความเขาใจในการพูดของเพ่ือนจากการสนทนาพูดคุย  ยิ่ง
ถาหากวาเด็กมีอิสระในการคิดในการพูดเลาเรื่องตางๆ รวมกันและไดพูดในส่ิงท่ีชอบหรือสนใจจะ
ชวยใหเด็กเกิดความม่ันใจและสนใจท่ีจะพูดเรื่องราวตางๆ  ขึ้นมาได  เพราะเด็กวัยนี้มีธรรมชาติท่ี
ชอบพูดคุย  มีความสุขในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดรวมกับผูอ่ืน   

การจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดสนทนาพูดคุยรวมกันผลัดเปล่ียนกันเปนผูฟงผู
พูดเพ่ือรวมมือกันในการทํางานนั้นมีหลากหลายรูปแบบโดยรูปแบบหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของเด็กปฐมวัยคือ  รูปแบบ  Think  Pair  Share  ซ่ึงอาจเปนเพราะวามีขั้นตอนท่ีไม
ซับซอน เหมาะกับเด็กปฐมวัยซ่ึงเปนวัยท่ีเริ่มมีทักษะทางสังคม  โดยลักษณะการเรียนรูแบบนี้
ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  ไดแก 1.)  Think  หมายถึงการทาทายใหผูเรียนไดคิดและไตรตรองจาก
คําถามแบบปลายเปด  2.)Pair  หมายถึงการจัดใหผูเรียนจับคูกันเปนคูๆ  เพ่ือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันในประเด็นท่ีกําหนดไว  3.)   Share  หมายถึงการสลายจากการจับคูแลว
แลกเปล่ียนความรูรวมกัน (มนตชัย  เทียนทอง  2551 : 100-101)  การนํารูปแบบThink  Pair  Share  
มาจัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัยนั้นสามารถทําไดในหลายกิจกรรมโดยกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความ
เหมาะสมตอการจัดในรูปแบบThink  Pair  Share  คือกิจกรรมสรางสรรค  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  
กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีชวยดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางมาก เนื่องจาก
กิจกรรมมีความยืดหยุน  เปดกวางเด็กสามารถใชความคิดจินตนาการอยางอิสระและสามารถจัดได
อยางหลากหลายเชน  เขียนภาพ  ระบายสี  เลนสี  ปน  ฉีกตัดปะกระดาษ  เปนตน 

จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดนํามาเปนพ้ืนฐานแนวคิดในการจัดกิจกรรมสรางสรรคท่ี
มุงพัฒนาสมรรถนะดานภาษาใหกับเด็กปฐมวัยในรูปแบบการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการ
สรางนิทานรวมกัน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกนัท่ีเสริมสราง
สมรรถนะดานภาษาของเดก็ปฐมวัย 

2.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะดานภาษาของเดก็ปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกจิกรรมสรางสรรค
ประกอบการสรางนิทานรวมกนั 

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเดก็ปฐมวัยท่ีมีตอการจัดกิจกรรมสรางสรรค
ประกอบการสรางนิทานรวมกนั 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปน  เด็กชาย-หญิงอายุระหวาง  5-6  ปท่ีกําลังศึกษาใน
ช้ันอนุบาลปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2555  โรงเรียนอนุบาลลําพูน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต  1  จํานวน  90  คนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจงจํานวน  30  คน 

กิจกรรมที่ใชในการทดลอง 

กิจกรรมท่ีใชในการทดลองคือ  กิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน
ตามคูมือการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบนิทานท่ีผูวิจัยสรางขึ้น   

ระยะเวลาในการทดลอง 

การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2555  โดยใชเวลาใน
การทดลองเปนเวลา  12  สัปดาห  สัปดาหละ  4  วัน  วันละ  45  นาที  รวมท้ังส้ิน 48  วัน 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  การจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน    
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ตัวแปรตาม  คือ  สมรรถนะดานภาษาและความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอการจัด
กิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ขั้นที่  1  การพัฒนากิจกรรม 

1)  เอกสารโครงรางการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทาน 

2)  แบบประเมินความเหมาะสมโครงรางการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกัน   

3)  แบบประเมินความสอดคลองโครงรางการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกัน   

4)  แบบสังเกตการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน  สําหรับครู
ประจําช้ันหองเรียนจํานวน  2  ทานท่ีผูวิจัยไดไปทดลองจัดกิจกรรมเพ่ือประเมินโครงรางการจัด
กิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน   

5)  แบบสังเกตสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยผูวิจัยใชประกอบการสังเกต
สมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยไดไปทดลองประเมินโครงร างการจัดกิจกรรม
สรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน 

6)  แบบสํารวจความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอกิจกรรมสรางสรรคประกอบการ
สรางนิทานรวมกัน  ท่ีใชประกอบการสนทนากับเด็กและบันทึกขอมูลตามขอคําถามท่ีกําหนด  
หลังจากท่ีผูวิจัยไดทดลองใชโครงรางกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน 

ขั้นที่ 2   การสรางเคร่ืองมือประกอบการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกัน 

1)  แบบประเมินปริศนาคําทายและภาพประกอบการจัดกิจกรรมสรางสรรค
ประกอบการสรางนิทานรวมกัน   

2)  เอกสารคูมือการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน  

3)  เอกสารแผนการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน   
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4)  แบบประเมินความเหมาะสมแผนการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกัน 

5)  แบบประเมินความสอดคลองแผนการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกัน   

6)  คูมือและแบบทดสอบสมรรถนะดานภาษา   

7)  แบบประเมินความเหมาะสมคูมือและแบบทดสอบสมรรถนะดานภาษา 

8)  แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแบบทดสอบสมรรถนะดานภาษา 

ขั้นที่  3  การทดลองใชเคร่ืองมือ 

1)  แบบทดสอบสมรรถนะดานภาษา  จํานวน  3 ตอนคือ 

ตอนท่ี  1    การรับรู  เขาใจและใชคําศัพทได  มี  2  ตอนไดแก 

ตอนท่ี  1.1  การบอกคําศัพทใหตรงกับความหมาย   

ตอนท่ี  1.2  การอธิบายคําศัพท   

ตอนท่ี  2    การใชไวยากรณและการเรียงคําใหเปนประโยค   

ตอนท่ี  3  การเขาใจความหมายและจับใจความไดจากการฟงภาษาพูด   

ซ่ึงแบบทดสอบสมรรถนะดานภาษาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  ไดผานการพิจารณาจาก
ผูเช่ียวชาญ  ตลอดจนไดผานการทดลองใชกับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  2  ท่ีมีอายุระหวาง  5-6  ป
จํานวน 30  คนท่ีไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือคัดเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพซ่ึงแบบทดสอบมีคาความ
เช่ือม่ันสูงเพียงพอท่ีจะนํามาใชในการศึกษาวิจัย 

2)  คูมือการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน ท่ีผานการพิจารณา
จากผูเช่ียวชาญแลว 

3)  แผนการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกันจํานวน  48  แผนท่ี
ผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญแลว 
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4)  แบบสํารวจความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอกิจกรรมสรางสรรคประกอบการ
สรางนิทานรวมกัน  ท่ีผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญแลว 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยมี  3  ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่  1  การพัฒนากิจกรรม 

1.1  กําหนดโครงรางกิจกรรม   

1.2  ตรวจสอบโครงรางกิจกรรม 

1.3  สรางเครื่องมือประกอบการประเมินคุณภาพของโครงรางกิจกรรมสรางสรรค
ประกอบการสรางนิทานรวมกัน 

1.4  ทดลองประเมินโครงรางกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน 

ขั้นที่  2  การสรางเคร่ืองมือประกอบการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกัน 

2.1  สรางคูมือการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน   

2.2  เขียนแผนประกอบการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน   

2.3  สรางแบบทดสอบสมรรถนะดานภาษาของเด็ก 

ขั้นที่  3  การทดลองใชเคร่ืองมือ 

3.1  กําหนดแบบแผนการทดลอง  โดยเปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง  (Experimental  
Research)  โดยใชแผนการวิจัยแบบ  (One - Group Pretest – Posttest  Design) 

3.2  ดําเนินการทดลองโดย 

3.3.1  ทดสอบกอนการทดลองกับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลป ท่ี   2/3  ดวย
แบบทดสอบสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัย 
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3.3.2  จัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน  จํานวน  12  
สัปดาหตามคูมือและแผนกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน  

3.3.3  ทดสอบหลังการทดลองกับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลป ท่ี   2 /3  ดวย
แบบทดสอบสมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัย 

3.3  วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ โดยใชคาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบคาที 

 

สรุปผลการวิจัย   

1. ผลการพัฒนากิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกันท่ีเสริมสราง
สมรรถนะดานภาษา  พบวา  กิจกรรมสรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกันท่ีชวยเสริมสราง
สมรรถนะดานภาษาของเด็กปฐมวัย  3  ดานซ่ึงประกอบดวย  1)  ดานการรับรูเขาใจและใชคําศัพท
ได  2)  ดานการใชไวยากรณและการเรียงคําใหเปนประโยค  และ  3)  ดานการเขาใจความหมาย
และจับใจความไดจากการฟงภาษาพูด  นั้นประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรม  3  ขั้นตอนคือ 

ขั้นท่ี  1  นําคิดดวยปริศนาและภาพ   เปนการกระตุนใหเด็กคิดภาษาโดยเช่ือมโยงจาก
ประสบการณเดิมผานปริศนาคําทายและภาพประกอบ 

ขั้นท่ี  2  หาคูรวมคิดรวมสนทนา  เปนการแลกเปล่ียนภาษากับคูเพ่ือนเพ่ือสรางนิทาน/
เรื่องราวและภาพประกอบรวมกัน  

ขั้นท่ี  3  พากันนําเสนอผลงาน  เปนการนําเสนอผลงานรวมกันโดยเด็กแตละคูสลับกัน
เลาเรื่องใหครูและเพ่ือนฟง 

2.  เด็กปฐมวัยเม่ือไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบประกอบการสรางนิทาน
รวมกันมีสมรรถนะดานภาษาสูงขึ้นท้ังในดานการรับรู  เขาใจและใชคําศัพทได  ดานการใช
ไวยากรณและการเรียงคําใหเปนประโยค  และดานการเขาใจความหมายและจับใจความไดจากการ
ฟงภาษาพูด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3.  เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกันในระดับมาก โดยมีจํานวนรอยละ  93.33  -  100.00 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับครูปฐมวัยหรือผู ท่ีมีความสนใจนําการจัดกิจกรรม

สรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกันไปพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเกิดสมรรถนะดานภาษา
ดังตอไปนี ้

1.  การจัดหนวยการเรียนรูมีความสําคัญและมีความสัมพันธกับการจัดกิจกรรม
สรางสรรคประกอบการสรางนิทานรวมกัน  ดังนั้นครูควรจัดหนวยการเรียนรูท่ีเปนเรื่องใกลตัวเดก็
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  สอดคลองกับทองถ่ิน  และสอดคลองกับเทศกาลวันสําคัญตางๆ   

2.  การจัดการในช้ันเรียนเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหกิจกรรมสรางสรรคประกอบการ
สรางนิทานรวมกันดําเนินไปอยางราบรื่น  ดังนั้นครูจะตองมีการจัดการช้ันเรียนท่ีดีเพ่ือใหเด็กเกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมโดยไมเสียเวลา  เชนในการใหเด็กมาเลือกหยิบภาพท่ีตนเอง
สนใจคนละ  1  ภาพครูควรจัดระบบการเดินใหดีเพ่ือเด็กจะไมเดินชนกันในขณะท่ีเดิน  ,  ในการ
จัดวางวัสดุอุปกรณท่ีใหเด็กมาหยิบดวยตนเองนั้นควรจัดวางไวเปนจุดตามลักษณะกิจกรรมเชน  
วัสดุอุปกรณสําหรับการวาดภาพ  1  จุด  วัสดุอุปกรณสําหรับการฉีก-ตัด-ปะกระดาษ  1  จุดเปนตน  
เพ่ือความสะดวกตอการนําไปใชของเด็ก 

3.  ในการแนะนําการใชภาษาใหกับเด็ก  ครูควรจะแนะนําอยางเปนกันเองเพ่ือไมทําให
เด็กรูสึกวาตนเองพูดผิดหรือถูกตําหนิติเตียน  เพราะอาจจะสงผลใหเด็กเกิดความไมม่ันใจในการ
พูดครั้งตอไป 

4.  การใหเด็กไดดูของจริงในชวงกิจกรรมเสรมิประสบการณจะมีสวนชวยใหเด็กเขาใจ
ความหมายของคําศัพทและอธิบายคําศัพทไดดีขึ้น 

5.  ถาเด็กใชภาษาถ่ินในการเลานิทาน/เลาเรื่อง  ครูไมควรตําหนิเด็กและครูควรแนะนํา
คําศัพทภาษาไทยกลางใหเด็กๆ  ไดรูจักดวย 

6.  การจัดสถานท่ีใหเด็กแสดงผลงานจะเปนการชวยพัฒนาภาษาใหกับเด็กไดอีกทาง
หนึ่ง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  เด็กมักจะไปดูภาพประกอบนิทานของเพ่ือนๆ  แลวก็ซักถามสนทนา
พูดคุยกัน 

7.  สําหรับการจัดกิจกรรมของหองเรียนท่ีมีนักเรียนจํานวนคอนขางมากคือประมาณ  
30  คนครูควรปฏิบัติดังนี้ 

7.1  ครูตองกระตุนและเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดแสดงออกอยางท่ัวถึงอาจใช
วิธีการแบงกลุมเชน  ในขั้นตอนการแตงประโยคเกี่ยวกับภาพครูอาจแบงเด็กเปน  4  กลุมแลว
หมุนเวียนกันแตงประโยคใหเพ่ือนฟง 
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7.2  ครูตองจัดเตรียมส่ือประกอบการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบการสราง
นิทานรวมกันใหเพียงพอตอจํานวนของเด็กไมวาจะเปนรูปภาพ  ,  สี  ,  กาว  ,  กรรไกร  ,  วัสดุ
ธรรมชาติตางๆ  และกระดาษท่ีใชสําหรับวาดหรือฉีกตัดปะตองมีขนาดพอเหมาะสําหรับเด็ก                     
2  คน   

7.3  ในขั้นตอนการนําเสนอนิทานครูไมจําเปนตองรอใหเด็กสรางภาพประกอบ
เสร็จทุกคูเพราะเด็กท่ีทํางานเสร็จกอนจะเลนรบกวนเพ่ือนคูท่ียังทํางานไมเสร็จ  ครูควรใหเด็กคูท่ี
ทํางานเสร็จกอนนําเสนอกอนในกลุมเล็กๆ  กับเพ่ือนท่ีเสร็จในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกัน 

7.4  ควรยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสมเพราะหองเรียนท่ีมีเด็กจํานวนมากอาจตอง
ใชเวลานานกวาท่ีกําหนดโดยเฉพาะชวง  5  สัปดาหแรกของการจัดกิจกรรม 

7.5  ครูควรมีการบันทึกคําพูดท่ีเด็กเลาเรื่องเพ่ือใชประกอบการประเมินสมรรถนะ
ดานภาษาของเด็กปฐมวัย 
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