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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบกิจกรรมการวาดภาพท่ีช่วย

เตรียมความพร้อมดา้นการเขียนของเด็กปฐมวยัและเปรียบเทียบความพร้อมดา้นการเขียนของเด็ก
ปฐมวยัก่อนและหลงัการท ากิจกรรมการวาดภาพประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้น
อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบา้นดอกแดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยแผนการจดักิจกรรมวาดภาพจ านวน 24 แผน  
และแบบทดสอบเตรียมความพร้อมดา้นการเขียนของเด็กปฐมวยัน าคะแนนท่ีไดม้าเปรียบเทียบความ
พร้อมดา้นการเขียนของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการวาดภาพ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (Paired-Samples T-Test) 

ผลการศึกษาพบวา่1.  การออกแบบแผนการจดักิจกรรมการวาดภาพเพื่อเตรียมความพร้อม
ดา้นการเขียนของเด็กปฐมวยั จ านวน 24 แผน ใชเ้วลา 8 สัปดาห์ โดยใชร้ะบบการเรียนการสอนของ
ไทเลอร์ ประกอบดว้ย จุดประสงคเ์น้ือหา วธีิด าเนินการ  การประเมินผล ซ่ึงเป็นแผนการจดักิจกรรม
วาดภาพท่ีมีองคป์ระกอบครบ มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนัมีความต่อเน่ือง กิจกรรมเรียงล าดบัความ
ยากง่าย มีความเหมาะสมกบัระดบัอายแุละความสนใจของเด็ก ทั้งน้ีกิจกรรมการวาดภาพทั้ง 24 
กิจกรรม สามารถน าไปใชเ้ตรียมความพร้อมดา้นการเขียนของเด็กปฐมวยัทั้งดา้น ลีลามือ ลากเส้นต่อ
จุดใหเ้ป็นภาพท่ีสมบูรณ์   ลากเส้นต่อจุดใหเ้ป็นรูปตามแบบ  

 2.   การเปรียบเทียบความพร้อมดา้นการเขียนเด็กปฐมวยัทั้ง 3 ดา้น ท่ีไดเ้รียนจากแผนการจดั
กิจกรรมการวาดภาพ หลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้มีความพร้อม
ดา้นการเขียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .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 


