
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖

          คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน เวลา  ๑  ช่ัวโมง
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย กากบาท X ทับตัวอักษร  ก ข ค หรือ ง  หนาคําตอบท่ีถูกตอง
ท่ีสุด เพียงคําตอบเดียว
๑.  ขอใดหมายถึงขาว

ก.  นิยายแนวต่ืนเตน
ข.  เร่ืองราวท่ีเก่ียวกับความเห็นสวนตัว
ค.  คําบอกเลาเก่ียวกับเร่ืองราวในประวัติศาสตร
ง.  คําบอกเลาเร่ืองราวซ่ึงมักเปนเร่ืองเกิดข้ึนใหม หรือเปนท่ีสนใจ

๒.  ขาวท่ีดีมีลักษณะอยางไร
ก.  เปนขาวท่ีสรางความหวาดระแวงในสังคม
ข.  เปนขาวท่ีสงผลกระทบตอบุคคลเพียงคนเดียว
ค.  เปนขาวท่ีสงผลกระทบตอคนหมูมากหรือสวนรวม
ง.  เปนขาวท่ีเชิดชูบุคคลใดบุคคลหน่ึง  โดยมุงหวังผลประโยชนสวนตน

๓.  “ดับเจาพอเมืองชลยิงท้ิงหนาบาน” เปนขาวประเภทใด
ก.  ขาวกีฬา
ข.  ขาวสงัคม
ค.  ขาวการเมือง
ง.  ขาวอาชญากรรม

๔.  “นโยบายเรียนฟรี  รักษาฟรี  ท่ีทํากินฟรี  ประชาชนสามจังหวัดภาคใตบอกวาเอาไวทีหลัง อยาก
เห็นนโยบาย แกปญหาตายฟรี ทุกวันกอน”  จากขาวน้ี คําวา “ฟรี”  หมายความวาอยางไร

ก.  เวลาวาง
ข.  รับเขามา
ค.  ไมเสียมูลคาหรือคาตอบแทนใดๆ
ง.  ภารกิจตางๆ ท่ีทําในเวลาวางจากงานประจํา

๕.  ขอใดหมายถึงนิทาน
ก.  เร่ืองเลาท่ีเปนความจริง มีหลักฐานอางอิงได
ข.  เร่ืองท่ีแตงข้ึนเพ่ือใหผูอานไดรับความรูใหมๆ
ค.  เร่ืองเลาสืบตอกันมาเปนทอดๆ อาจเปนเร่ืองท่ีอิงความจริงหรือแตงข้ึนมา
ง.  เร่ืองท่ีแตงข้ึนเพ่ือใหผูอานไดรูอุปนิสัยใจคอของตัวละคร  เพ่ือนํามาเปนแบบอยางใน
     การดําเนินชีวิต
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๖.  ขอใดเปนประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของการอานนิทานแตละเร่ือง
ก.  เพ่ือใหเกิดความรู
ข.  เพ่ือสรางสังคมใหม
ค.  เพ่ือนําไปเปนแนวทางประกอบอาชีพ
ง.  เพ่ือใหเกิดความบันเทิงและไดขอคิดเตือนใจ

๗.  ขอใดจัดเปนนิทานปรัมปรา
ก.  พิน็อคคิโอ
ข.  เด็กเล้ียงแกะ
ค.  กําเนิดจักรวาล
ง.  นางนากพระโขนง

๘.  นิทานปรัมปรา มีลักษณะอยางไร
ก.  เพอฝน
ข.   เลาซํ้าซาก
ค.  ตลกขบขัน
ง.  เช่ือในเร่ืองผีสางเทวดา

๙.  ตํานานกลองขาวนอยฆาแม  เปนเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติการสรางส่ิงใด
ก.  โบสถ
ข.  ธาตุเจดีย
ค.  พระพุทธรูป
ง.  บานพักคนชรา

๑๐. ขอใดเปนความหมายของบทความ
ก.  งานเขียนประเภทรอยแกว  เพ่ือเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับรายการตางๆ ท่ีออกอากาศทาง
      โทรทัศน
ข.  งานเขียนประเภทรอยแกวท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเสนอความรู ความคิดเห็น  หรือความ
      เพลิดเพลิน โดยเรียนจากขอเท็จจริง
ค.  งานเขียนประเภทรอยแกวท่ีเขียนข้ึนเพ่ือความเพลิดเพลิน  เพียงอยางเดียว แตแฝงไว
      ดวยคติธรรม
ง.  งานเขียนประเภทรอยกรอง มีสัมผัสใน สัมผัสนอก  และสัมผัส ระหวางบาท  เพ่ือนํามา
     ทําเปนละครรอง
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๑๑.  ขอใดนาจะเปนช่ืองานเขียนประเภทบทความ
ก.  ปริศนาคําทาย
ข.  กติกาการว่ิงผลัด
ค.  คุณคาของสํานวนไทย
ง.  คูมือการใชโทรศัพทมือถือ

๑๒.  รูปแบบของบทความมีหลายลักษณะยกเวนขอใด
ก.  บทความยอเร่ือง
ข.  บทความรายงาน
ค.  บทความบรรยาย
ง.  บทความความเห็น

๑๓.  “หนังสือประดุจดังขุมทรัพยทางปญญา”  คํากลาวน้ีกลาวในลักษณะใด
ก.  คัดคาน
ข.  บรรยาย
ค.  คลอยตาม
ง.  เปรียบเทียบ

๑๔.  ขอใดหมายถึงเพลง
ก.  ถอยคําท่ีเรียบเรียงข้ึนเพ่ือใชในพิธีการตางๆ
ข.  ถอยคําท่ีเรียบเรียงข้ึนเพ่ือใชประกอบการแสดงละคร
ค.  ถอยคําท่ีเรียบเรียงข้ึนประกอบดวยเน้ือรองและจังหวะ
ง.  ถอยคําท่ีนักประพันธเรียบเรียงข้ึนประกอบดวยเน้ือเร่ือง  ทํานอง  และจังหวะ

๑๕.  เพลงไทยเดิมหมายถึงเพลงชนิดใด
ก.  เพลงท่ีรองตามงานตางๆ
ข.  เพลงท่ีรองปลุกใจใหรักชาติ
ค.  เพลงท่ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศอ่ืน
ง.  เพลงท่ีมีการขับรองดวยวิธีการแบบไทย  พรอมกับบรรเลงดวยเคร่ืองดนตรีไทย

๑๖.  เพลงท่ีบอกเลาถายทอดความรูสึกของสังคมและคนเมืองหลวง  คือเพลงชนิดใด
ก.  เพลงสากล
ข.  เพลงไทยลูกทุง
ค.  เพลงไทยลูกกรุง
ง.  เพลงไทยประยุกต
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๑๗.  ขอใดจัดเปนเพลงไทยลูกทุง
ก.  เพลงบานเรา
ข.  เพลงพวงมาลัย
ค.  เพลงสามัคคีชุมนุม
ง.  เพลงหนุมนารอนาง

๑๘.  ขอใดเปนลักษณะของกลอนส่ี
ก.  บทหน่ึงมี ๒ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๒ คํา
ข.  บทหน่ึงมี ๒ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๔ คํา
ค.  บทหน่ึงมี ๔ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๔ คํา
ง.  บทหน่ึงมี ๔ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๕ คํา

๑๙.  กลอนสุภาพท่ีนิยมแตงคือขอใด
ก.  กลอนส่ี
ข.  กลอนหก
ค.  กลอนเจ็ด
ง.  กลอนแปด

๒๐.  

บทรอยกรองน้ีเปนคําประพันธประเภทใด
ก.  กลอนส่ี
ข.  กลอนหก
ค.  กลอนเจ็ด
ง.  กลอนแปด

๒๑.  

บทรอยกรองน้ีเปนคําประพันธประเภทใด
ก.  กลอนส่ี
ข.  กลอนเจ็ด
ค.  กลอนสุภาพ
ง.  กาพยยานี ๑๑

    เธอคือคนเกงและฉลาด     เปร่ืองปราดรอบรูไมอับเฉา
จึงถูกคัดเลือกจากพวกเรา      มาเขารวมคณะวิจัย

     สมุนไพรไทยน้ีมีคามาก
พระเจาอยูหัวทรงฝากใหรักษา
แตปูยาตายายใชกันมา
ควรลูกหลานรูคาใชสืบไป
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๒๒.  

          บทรอยกรองขางตนน้ีกลาวถึงเร่ืองใด
ก.  ความรักของหนุมสาว
ข.  ความรักของแมท่ีมีตอลูก
ค.  ความรักของลูกท่ีมีตอแม
ง.  ความทุกขของแมท่ีตองเล้ียงลูก

๒๓.  จากบทรอยกรองขอ ๒๒  ขอใดเปนสัมผัสใน
ก.  ส้ิน-ริน
ข.  ริน-กิน
ค.  หลบ-ครบ
ง.  เกล้ียง-เล่ียง

๒๔.  “วารสารการแพทย แนะใหลางมือและสวมหนากากปองกัน จะหันเห ไวรัสไขหวัดไปไกล  
           ตัว”  จากขาวดังกลาวนักเรียนคิดวาเช้ือไวรัส กอใหเกิดโรคอะไรอีกบางนอกจากโรคไขหวัด

ก.  อีสุกอีใส
ข.  เบาหวาน
ค.  อหิวาตกโรค
ง.  ความดันโลหิตสูง

๒๕.  สามจังหวัดชายแดนภาคใต  หมายถึงจังหวัดใดบาง
ก.  สตูล   สงขลา   ปตตานี
ข.  ภูเก็ต   ยะลา    นราธิวาส
ค.  ปตตานี  ยะลา   นราธิวาส
ง.  สงขลา   ปตตานี   สุราษฏรธานี

๒๖.  ขาวการฆาผูบริสุทธ์ิ  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน  นักเรียนคิดวาเปนฝมือใคร
ก.  โจรปลนทรัพย
ข.  พวกคายาเสพติด
ค.  พวกลักเล็กขโมยนอย
ง.  กลุมผูกอความไมสงบ

เฝาถนอมกลอมเกล้ียงไมเล่ียงหลบ
ขาวปลาครบแมจัดหามาท้ังส้ิน
แมนเหน่ือยยากลําบากเน้ือหยาดเหง่ือริน
ลูกมีกินสุขกายสบายพอ
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๒๗.  “เคล็ดลับการเรียนเกง  คือ  ขยันและต้ังใจเรียนอยางสมํ่าเสมอ”  จากขาวน้ีคําท่ีขีดเสนใต
           หมายความวาอยางไร

ก.  วิธีลับๆ
ข.  ความต้ังใจ
ค.  ความสามารถ
ง.   กลเม็ดหรือช้ันเชิง

๒๘.  นักเรียนคิดวาพอแมจะภูมิใจในตัวลูกมากท่ีสุดในเร่ืองใด
ก.  ลูกเรียนเกง
ข.  ลูกเปนคนดี
ค.  ลูกมีฐานะดี
ง.  ลูกมีลักษณะผูนํา

๒๙.  “ดูแตหอยซิ  ไมมีมือไมมีตีน  มันยังหากินเองได  ประสาอะไร กับคนมีมือมีเทา  หากินเอง
          ไมไดก็อายหอย”  จากคํากลาวของปูเย็น  ใหขอคิดแกคนท่ัวไปอยางไร

ก.  ถาไมมีอะไรกินก็ใหกินหอย
ข.  ใหขอความชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ
ค.  ใหรูจักพ่ึงพาตนเองไมงอมืองอเทา
ง.  ใหดูหอยเปนตัวอยางในเร่ืองการรูจักเอาตัวรอด

๓๐.  นิทานเร่ืองใดจัดเปนนิทานตลกขบขัน
ก.  ศรีธนญชัย
ข.  กระตายกับเตา
ค.  ขุนชางขุนแผน
ง.  หนูนอยหมวกแดง

๓๑.  จากเร่ืองตํานานชูชก  พระเวสสันดรทรงบริจาคส่ิงใดใหแกชูชก
ก.  ที่ดิน
ข.  อาหาร
ค.  ทรัพยสมบัติ
ง.  โอรสและธิดา

๓๒.  นิทานท่ีมีตัวเอกเปนสัตวเสมอ และมุงสอนคติธรรม  คือนิทานประเภทใด
ก.  นิทานอีสป
ข.  นิทานลูกโซ
ค.  นิทานพ้ืนบาน
ง.  นิทานปรัมปรา
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๓๓.  บุคคลในขอใดท่ีทําใหพระเจาอชาตศัตรูทรงปราบปรามวัชชีชนบทไดสําเร็จ
ก.  กษัตริยลิจฉวี
ข.  ทหารช้ันผูใหญ
ค.  วัสสการพราหมณ
ง.  พระราชกุมารของกษัตริยลิจฉวี

๓๔.  ขอใดเปนความหมายของคําวา “ภูมิปญญา”
ก.  กระเหย่ิมใจ
ข.  ความรูข้ันสูง
ค.  ความองอาจผ่ึงผาย
ง.  พ้ืนความรูความสามารถ

๓๕.  “ไมใชกงการอะไรของลูกน่ี”  คําท่ีขีดเสนใตหมายความวาอยางไร
ก.  กิจกรรม
ข.  เร่ืองราว
ค.  กิจการ หนาท่ี  ธุระ
ง.  ถอยคํา  เร่ือง  คําอธิบาย

๓๖.  “ถึงกลองขาวจะนอยก็นอยตอนแตนแนนในดอกลูกเอย  ลองกินเบ่ิงกอน” ขอความท่ีขีดเสน
          ใตหมายความวาอยางไร

ก.  ลองกินกอน
ข.  ลองดกิูนกอน
ค.  ลองกินเขาไปกอน
ง.  ลองกินใหอ่ิมกอน

๓๗.  อาหารม้ือใดสําคัญตอรางกายท่ีสุด
ก.  ม้ือเชา
ข.  ม้ือกลางวัน
ค.  ม้ือเย็น
ง.  ม้ือคํ่า

๓๘.  สํานวนไทยในขอใดแสดงใหเห็นถึงความเปนอยูของสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ
ก.  ลวงคองูเหา
ข.  ลูกไกในกํามือ
ค.  ดินพอกหางหมู
ง.  เสียนอยเสียยาก  เสียมากเสียงาย
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๓๙.  เพลงเขมรไทรโยค  เปนเพลงชนิดใด
ก.  เพลงสากล
ข.  เพลงไทยเดิม
ค.  เพลงไทยลูกทุง
ง.  เพลงไทยลูกกรุง

๔๐.  เน้ือเพลงบานเรา ใหขอคิดอะไรแกผูอาน
ก.  ตัวเปนไทย  หัวใจเปนทาส
ข.  ทองฟาสีทองทําใหเรามีความสุขสดช่ืน
ค.  อยูท่ีไหนก็ไมมีความสุขเหมือนท่ีบานเรา
ง.  อยูท่ีไหนก็ไมมีความสุขเหมือนอยูกับคนท่ีเรารัก

๔๑.  แมพิมพของชาติ  หมายถึงอาชีพใด
ก.  ครู
ข.  แพทย
ค.  พยาบาล
ง.  ผูทํางานอยูในโรงพิมพ

๔๒.  เน้ือรองตอนใดของเพลงแมพิมพของชาติ  ท่ีแสดงวาครูเปนผูมีความรับผิดชอบสูง
ก.  ท่ีทํางานชางสุดกันดารในปาดงไพร
ข.  ครูนัน้ยังลําพองในเกียรติของตนเสมอมา
ค.  กลับบานไมทันบางวันตองไปอาศัยหลวงตา
ง.  เห็นศิษยรออยูพรอมหนา   ตองรีบมาทําการสอน

๔๓.    ขอใดเปนขอคิดท่ีไดจากเพลง วณิพก
ก.  เกิดเปนคนตองขยันหม่ันเพียร
ข.  วณิพกคือผูท่ีมออะไรไมเห็น
ค.  ตองรูจักตอบแทนบุญคุณของผูมีพระคุณ
ง.  ตราบใดท่ียังมีลมหายใจตราบน้ันก็ยังมีความหวัง

๔๔.  เน้ือเพลงเกิดมาพึ่งกัน  ตอนใดท่ีใหขอคิดในการอยูรวมกับผูอ่ืน
ก.  ถึงจะจนจะมีอยาไปสรางเวรกรรม
ข.  ขืนทําช่ัวไป  อาจตองใชกรรมเวร
ค.  อยางมงายโลภหลง  เพราะคงจะเกิดลําเค็ญ
ง.  เกิดเปนคนอยาเห็นแกตนแหละดี  ถึงจะมีรํ่ารวยสุขสันต
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๔๕.  

          คําประพันธขางตน  สรุปไดตรงกับสํานวนในขอใด
ก.  พูดคลองเหมือนรองนํ้า
ข.  พูดเปนนกแกวนกขุนทอง
ค.  พูดดีเปนศรีแกตัว  พูดช่ัวอัปราชัย
ง.  พูดไปสองไพเบ้ีย  น่ิงเสียตําลึงทอง

๔๖.  “วันพรุงน้ีจะสอบ คืนน้ีคอยดูหนังสือ”  นักเรียนคิดวาการกระทําน้ีตรงกับสํานวนใด
ก.  รอนวิชา
ข.  หนอนหนังสือ
ค.  ตําขาวสารกรอกหมอ
ง.  ความรูทวมหัว  เอาตัวไมรอด

๔๗.  

          บทรอยกรองขางตนน้ี เปนคําประพันธประเภทใด
ก.  กลอนหก
ข.  กลอนแปด
ค.  กลอนสุภาพ
ง.  กาพยยานี ๑๑

๔๘.  

           จากบทรอยกรองขางตน  ขอใดเปนสัมผัสระหวางบท
ก.  แดด-แผด
ข.  ไกล-ใจ
ค.  นาน-หาร
ง.  งาน-การ

เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
แมนพูดดีมีคนเขาเมตตา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ

เสียงปนท่ีดังล่ัน       ตัวแมน้ันตองส้ินใจ
ลูกนอยท่ีกอดไว กระดอนไปเพราะแรงปน

แสดงแดดท่ีแผดขา ทองฟาโปรงใส
หนาหนาวยาวไกล กายใจหนาวนาน
มดงามเตรียมพรอม ถนอมอาหาร
ผ่ึงแดดมดงาน เก้ือการเก็บกิน
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๔๙.  จักจ่ันมีนิสัยอยางไร
ก.  ขยัน
ข.  เกียจคราน
ค.  เห็นแกตัว
ง.  รักสวยรักงาม

๕๐.  เร่ืองมดงามกับจักจ่ัน  ใหขอคิดอะไรแกผูอาน
ก.  ความเกียจคราน  จะทําใหชีวิตลําบาก
ข.  การรองเพลงทําใหอารมณแจมใส
ค.  ความเอ้ือเฟอ เผ่ือแผ  ทําใหสังคมเปนสุข
ง.  การรูจักประหยัดอดออม ทําใหมีกินมีใชในวันขางหนา
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เฉลย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

๑. ง.  ๒.  ค. ๓.  ง. ๔.  ค. ๕.  ค.
  ๖. ง.    ๗.  ข.   ๘.  ก.   ๙.  ข.  ๑๐.  ข.   
๑๑.  ค. ๑๒.  ก. ๑๓.  ง. ๑๔.  ง. ๑๕.  ง.
๑๖.  ค. ๑๗.  ง. ๑๘.  ค. ๑๙.  ง. ๒๐.  ค.
๒๑.  ค. ๒๒.  ข. ๒๓.  ง. ๒๔.  ก. ๒๕.  ค.
๒๖.  ง. ๒๗.  ง. ๒๘.  ข. ๒๙.  ค. ๓๐.  ก.
๓๑.  ง. ๓๒.  ก. ๓๓.  ค. ๓๔.  ง. ๓๕.  ค.
๓๖.  ข. ๓๗.  ก. ๓๘.  ง. ๓๙.  ข. ๔๐.  ค.
๔๑.  ก. ๔๒.  ง. ๔๓.  ง. ๔๔.  ง. ๔๕.  ค.
๔๖.  ค. ๔๗.  ง. ๔๘.  ค. ๔๙.  ข. ๕๐.  ก.
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