
๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ตัวชีวั้ดในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ่๔ – ๖  
ตามแนวคิดพุทธิพิสัย  (Cognitive Domain)  

 
 
 

จดัท ำโดย 
 

นางสาวยุวลักษณ ์ ค าเอก 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๓๑๒๖๑๐๐๙๒ 

 
 
 

เสนอ 
 

ผศ. อดุลย์ ไทรเล็กทิม 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา TT ๖๔๕ การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย 
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

 



๒ 

 

ค าสั่งงาน   เลือกสาระภาษาไทย ๑ สาระ แล้ววิเคราะห์ตัวชี้วัดในชั้นต่อไปนี้  
ป. ๑ – ๓, ป. ๔ – ๖, ม. ๑ – ๓, ม. ๔ – ๖ (ที่ตรงกับระดับชั้นที่สอน) 
แล้วออกข้อสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามที่วิเคราะห์ (เฉพาะด้าน Cognitive) อย่างน้อย ๑๐ ข้อ  
และระบุว่าข้อสอบนี้วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ใด พร้อมเฉลย 
 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
 

สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
 เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด  การวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
 

ป.๔ 
  

 
๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือ

นิทานคติธรรม 
 
 
 
 
 
 
๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อ

น าไปใช้ในชีวิตจริง 

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน

ทักษะกระบวนการคิด (Process) 
 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน  
การวิเคราะห์ (Analysis) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
คือ ระบุข้อคิด 
 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน
ความรู้ (Knowledge) 

 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน การเข้าใจ 
(Comprehension) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
อธิบายข้อคิด 
 

 ๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน  วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ (Process) 

 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน การรู้จ า
(Knowledge) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
ร้องเพลงพื้นบ้าน 



๓ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด  การวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
  

๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน

ทักษะกระบวนการ (Process) และ ทัศนคติ 
(Attitude) 

 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน การรู้จ า
(Knowledge) และ การประเมินค่า (Evaluation) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
ท่องจ าบทอาขยาน และ เลือกบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจ 

 
ป.๕ ๑. สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือ

วรรณกรรมที่อ่าน 
 
 
 
 
 
 
๒. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่าน

วรรณคดีและวรรณกรรมที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน
ความรู้ (Knowledge) 

 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน การเข้าใจ 
(Comprehension) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม 
 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการคิด (Process) และทัศนคติ 
(Attitude) 

 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน การ
วิเคราะห ์(Analysis) และ การประเมินค่า 
(Evaluation) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
ระบุความรู้และข้อคิด และ น าข้อคิดจากการอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตจริง 
 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน
ความรู้ (Knowledge) 

 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน การเข้าใจ 
(Comprehension) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 



๔ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด  การวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
 ๔.  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด

และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ (Process) และทัศนคติ 
(Attitude) 

 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน การรู้จ า
(Knowledge) และ การประเมินค่า (Evaluation) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
ท่องจ าบทอาขยาน และ เลือกบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจ 

 
ป.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี 
หรือวรรณกรรมที่อ่าน 

 
 
 
 
 
 
 ๒. เล่านิทานพืน้บ้านทอ้งถ่ินตนเอง  

และนิทานพื้นบ้านของท้องถ่ินอืน่ 
 
 
 
 
 
 
 ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ

วรรณกรรมที่อ่านและน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง              

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการคิด (Process)  

 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน  
การประเมินค่า (Evaluation) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
แสดงความคิดเห็น 

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน

ความรู้ (Knowledge)  
 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน การรู้จ า
(Knowledge)  

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
เล่านิทาน 
 
 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน
ความรู้ (Knowledge) และ ทักษะกระบวนการ 
(Process) 

 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน การเข้าใจ
(Comprehension) และ การน าไปใช้
(Application) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
อธิบายคุณค่า และ น าคุณค่าของวรรณกรรมท่ีอ่าน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 



๕ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด  การวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
  

๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้จะใช้วัดพฤติกรรมด้าน

กระบวนการ (Process) และทัศนคติ (Attitude) 
 พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) จะอยู่ในระดับข้ัน การรู้จ า
(Knowledge) และ การประเมินค่า (Evaluation) 

 ค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ  
ท่องจ าบทอาขยาน และ เลือกบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ข้อสอบวัดพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จ านวน ๑๐ ข้อ 
 
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับข้ัน การรู้จ า (Knowledge) 
๑. ข้อใดเป็นค าสุภาพที่ใช้แทนค าว่า “ผักบุ้ง” 
ก. ผักสามหาว  ข. ผักทอดยอด  ค. ผักรู้นอน  ง. ผักกระถิน 
เฉลย 
ข. ผักทอดยอด 
 
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับข้ัน การเข้าใจ (Comprehension) 
๒. ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่อง “ค ากริยาท่ีต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม”  พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 
เฉลย 
 กริยาท่ีต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม เป็นกริยาท่ีไม่มีเนื้อความในตนเอง จะใช้เป็นกริยาตามล าพังไม่ได้ จะต้อง

มีค านาม ค าสรรพนาม หรือค าวิเศษณ์มาขยาย จึงจะได้ความสมบูรณ์ เช่น ค าว่า เหมือน คล้าย เท่า คือ 
เป็นต้น 
 

วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับข้ัน การน าไปใช้ (Application) 
๓. ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้ค ากริยาท่ีก าหนดให้ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ เดิน เหมือน 
          
 ๓.๒ วิ่ง ราวกับ 
          
 ๓.๓ รัก ประดุจ 
          
เฉลย 
 ๓.๑ เดิน เหมือน 
  เขาเดินช้าเหมือนเต่า 
 ๓.๒ วิ่ง ราวกับ 
  เขาวิ่งเร็วราวกับลมพัด 
 ๓.๓ รัก ประดุจ 
  พ่อแม่รักลูกประดุจแก้วตาดวงใจ 
 
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับข้ัน การวิเคราะห์ (Analysis) 
๔. ให้นักเรียนเติมค าสันธานลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้ววิเคราะห์หน้าท่ีของค าสันธานในประโยค 
   เขาจะเป็นเด็ก เขา  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
 ท าหน้าที่      
เฉลย 
 ถึง และ ก็  ท าหน้าท่ีเช่ือมความท่ีขัดแย้งกัน 



๗ 

 

วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับข้ัน การสังเคราะห์ (Synthesis) 
๕. จากข้อความท่ีก าหนดให้ ข้อใดเรียงล าดับได้ถูกต้อง 
 ๑ เพื่อชาวไทยและประชาคมโลก 
 ๒ คงไม่มีความรู้สึกใดๆ ท่ีจะบ่งบอกถึงความสดช่ืนได้ดี 
 ๓ ธรรมชาติคุณค่าท่ีควรหวงแหน 
 ๔ โปรดช่วยกันรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเอาไว้ 
 ๕ เท่ากับการได้เห็นสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามด ารงอยู่ 
ก.    ๑  ๒  ๔  ๓  ๕    ข.   ๑  ๕  ๓  ๔  ๒ 
ค.    ๓  ๒  ๕  ๔  ๑    ง.   ๓  ๒  ๑  ๔  ๕ 
เฉลย 
 ค.    ๓  ๒  ๕  ๔  ๑ 
 
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับข้ัน การประเมินค่า (Evaluation) 
๖. ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้
ชัดเจน 
เฉลย 
 เรื่องรามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ มีเนื้อเรื่องสนุกสนานต่ืนเต้น การด าเนินเรื่องเป็นไปอย่างเข้มข้น 
รวดเร็วฉับไว เพราะเป็นฉากต่อสู้ ท้ังยังให้ข้อคิดท่ีน่าสนใจหลายประการ เช่น ความกตัญญูรู้คุณของมัจฉานุท่ีมี
ต่อบิดาบังเกิดเกล้าและไมยราพผู้มีพระคุณ ความรักของนางพริากวนท่ีมีต่อลูกถึงกับยอมเส่ียงอันตรายเพื่อช่วย
ไวยวิกลูกชายให้รอดพ้นจากความตาย ความจงรักภักดีของหนุมานท่ีมีต่อพระราม และคติข้อคิดส าคัญของเรื่อง
นี้คือ การสนับสนุนคนผิดย่อมท าให้ได้รับผลร้ายถึงแก่ชีวิต ดังเช่นไมยราพที่หลงผิดช่วยทศกัณฐ์จนถึงแก่ความ
ตายในท่ีสุด 
 
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับข้ัน การรู้จ า (Knowledge) 
๗. เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” เกิดขึ้นในสมัยใด 
ก. สุโขทัย  ข. กรุงศรีอยุธยา  ค. กรุงธนบุร ี ง. กรุงรัตนโกสินทร์ 
เฉลย 
ข. กรุงศรีอยุธยา 
 
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับข้ัน การวิเคราะห์ (Analysis) 
๘. ให้นักเรียนพิจารณาประโยคความซ้อนต่อไปนี้ แล้วเขียนประโยคหลักและประโยคย่อยให้ถูกต้อง 
 “ชาวประมงช่วยเหลือโลมาท่ีหลงมาติดอวน” 
ประโยคหลัก คือ        
ประโยคย่อย คือ        
เฉลย 
ประโยคหลัก คือ ชาวประมงช่วยเหลือโลมา 
ประโยคย่อย คือ โลมาท่ีหลงมาติดอวน 
 



๘ 

 

อ่านพระบรมราโชวาทต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ ๙ – ๑๐ 
 “.....การศึกษาเป็นเร่ืองใหญ่และส าคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเม่ือเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดา
มารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้น เม่ือเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้
สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป.....” 
 
      พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
       แก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
          ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔ 
 
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับข้ัน การเข้าใจ (Comprehension) 
๙. ข้อใดคือใจความส าคัญของพระบรมราโชวาทข้างต้น 
ก. หน้าท่ีของพลเมืองดี    ข. พระคุณของครูอาจารย์ 
ค. ความส าคัญของการศึกษา   ง. การเช่ือฟังค าสอนของบิดามาดา 
เฉลย 
 ค. ความส าคัญของการศึกษา 
 
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับข้ัน การประเมินค่า (Evaluation) 
๑๐. ข้อคิดท่ีได้รับจากพระบรมราโชวาทคือข้อใด 
ก. การศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคต 
ข. ความรู้คู่คุณธรรมน าชาติเจริญ 
ค. ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี 
ง. พลเมืองดีเป็นก าลังส าคัญของชาติ 
เฉลย 
 ก. การศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


