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บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบกิจกรรมการวาดภาพที่ช่วย
เตรี ยมความพร้อมด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยและเปรี ยบเทียบความพร้อมด้านการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการทากิจกรรมการวาดภาพประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนบ้านดอกแดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 8 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมวาดภาพจานวน 24 แผน
และแบบทดสอบเตรี ยมความพร้อมด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยนาคะแนนที่ได้มาเปรี ยบเทียบความ
พร้อมด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (Paired-Samples T-Test)
ผลการศึกษาพบว่า1. การออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย จานวน 24 แผน ใช้เวลา 8 สัปดาห์ โดยใช้ระบบการเรี ยนการสอนของ
ไทเลอร์ ประกอบด้วย จุดประสงค์เนื้อหา วิธีดาเนินการ การประเมินผล ซึ่ งเป็ นแผนการจัดกิจกรรม
วาดภาพที่มีองค์ประกอบครบ มีความเหมาะสมสอดคล้องกันมีความต่อเนื่ อง กิจกรรมเรี ยงลาดับความ
ยากง่าย มีความเหมาะสมกับระดับอายุและความสนใจของเด็ก ทั้งนี้กิจกรรมการวาดภาพทั้ง 24
กิจกรรม สามารถนาไปใช้เตรี ยมความพร้อมด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยทั้งด้าน ลีลามือ ลากเส้นต่อ
จุดให้เป็ นภาพที่สมบูรณ์ ลากเส้นต่อจุดให้เป็ นรู ปตามแบบ
2. การเปรี ยบเทียบความพร้อมด้านการเขียนเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ด้าน ที่ได้เรี ยนจากแผนการจัด
กิจกรรมการวาดภาพ หลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ มีความพร้อม
ด้านการเขียนสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ABSTRACT

The purposes of this study were to design drawing activities to promote preschool
children’s preparedness in writing development and to compare the children prepare readiness in
writing development before and after using drawing activities. The population under this study were
8 kindergarteners, in second semester of the 2013 academic year, of Ban Dock Dang school, Hod
District, Chiang Mai Province.The studied instruments were 24 drawing activities plans and
preparedness in writing development test. The data were analized by using means, standard
deviations and pair t-test.
The result were as followed
1.The 24 designed plans of drawing activity to prepare readiness in writing of children were
used in 8 weeks. The traditional teaching system of Tyler consisting ofobjectives, include the
content, implementationand evaluation , the event features a drawing is complete consistent with the
continuity appropriate. Difficulty sorting activities. All activities are appropriate to the age level and
interests of kids. The drawing activities in all 24 plans can be used to prepare the writing skills of
young children’shandwriting practice stylein dots connection to complete a picture and dot
connecting of given models.
2.The comparison of preschool children’s preparedness in all three dimensions after the
used of the designed activities were significantly higher than before at level .01
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