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ขอทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  เวลา 1 ชั่วโมง   จํานวน 40 ขอ  40 คะแนน 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนกากบาท (×)  บนตัวอักษรท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 1. ส่ิงที่ไดจากการสังเกต ของภาพนี้คือขอใด 
   
 
 
          
     ก. ขอบใบหยัก  ปลายใบมน   ข. ขอบใบหยกั  ปลายใบแหลม 
     ค. ขอบใบเรียบ  ปลายใบแหลม                            ง. ขอบใบเรียบ    ปลายใบมน 
2.   ขอมูลใดไดจากการสังเกต   ลักษณะของดอกไมในภาพ 
  
 
 
 
 
       ก. มีดอกไม 4 ดอก อยูในแจกันรูปรถ                      ข. ดอกไมชวยใหภาพสวยงาม 
       ค. ดอกไมปกอยูในแจกนัรูปรถ                     ง. ดอกไมนีน้าจะมีสีขาวบาง 
3.  ขอใดเปนการสังเกต 
 ก. ดอกมะลิมีสีขาวและกลิน่หอม         ข. เมล็ดพืชมีประโยชนแกการแพรพนัธุ 
 ค. สมโอเปนตนไมยนืตนที่มคีวามแข็งแรง        ง. พืชมี 2 ชนิด คือมีดอกและพืชไรดอก 
4.   พืชในขอใดมีลักษณะเสนใบตางจากขออ่ืน 
 ก. ออย              ข. ขาว 
 ค. ขาวโพด              ง. ถ่ัวเขียว 
5.  เพราะเหตุใดจึงเปรียบเทียบใบไมเปนหองครัว 
 ก. เพราะบริเวณใบมีอาหารสะสมอยูมาก 
 ข. เพราะใบทําหนาที่สรางอาหาร 
 ค. เพราะใบพชืมีอุปกรณในการสรางอาหาร 
 ง. เพราะใบพชืเปนบริเวณเดียวที่มีการสะสมอาหาร 
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6.  นุนทดลองจุมรากของตนเทียนลงในน้ําหมึกสีแดงและแชทิ้งไว 1 ช่ัวโมง  เมื่อผาลําตนตามแนว
ยาว  จะสังเกตเห็นสิ่งใด 

 ก. เห็นน้ําหมกึสีแดงอยูเปนจุดๆ 
 ข. เห็นน้ําหมกึแดงเปนเสน 
 ค. เห็นน้ําหมกึแดงไหลออกจากลําตน 
 ง. ไมมีการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้น 
7. พืชชนิดใดมีรากอากาศ 
 ก.  ไทร                                                     ข. มะมวง 
 ค. ขนุน        ง. หญาแฝก 
8. สวนประกอบใดของดอกใชลอแมลง 
 ก. ฐานรองดอก        ข. กลีบเล้ียง 
 ค. กลีบดอก         ง. ร้ิวประดบั 
9. จากตารางขางลางนี้ เกณฑที่เหมาะสมที่มุดในการแบงพืชออกเปนกลุม คือ 
     กลุม 1    กลวย  ออย  ลําไย   เงาะ 
    กลุม  2    มะนาว  มะมวง  มะขาม  มะยม 
      ก.  สี                                            ข.  กล่ิน 
      ค.  ขนาด                                      ง. รสชาติ 
จงใชขอมูลตอไปนี้ตามคําถาม   10 – 11 
                       มะนาว                                   ละมุด 
                       มะยม                                      แตงโม 
                       มะดัน                                     ทุเรียน      
 
10.  นักเรียนจะใชเกณฑใด ในการจดักลุม 
 ก. สีผิวภายนอก    ข. ขนาดของผล 
              ค.รส( เปรี้ยว – หวาน)                                 ง. ราคา (ถูก –แพง) 
11. เพราะเหตใุด  มะยมจึงจดัเปนประเภทเดียวกับมะนาว 
 ก. รสเปรี้ยวเหมือนกัน   ข. รสหวานเหมือนกัน 
 ค. ขนาดผลเทากัน   ง. มีราคาถูกเหมือนกัน 
12. ถาตองการนําเสนอสถิติการเก็บแอปเปลในสวนแตละสัปดาห ควรจะนําเสนอวธีิใดจึงจะ
เหมาะสมชัดเจน 
 ก.    กราฟ    ข. แผนที่ 
 ค.  การบรรยาย    ง. แผนภาพวัฏจักร 
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จากตาราง ตอบคําถามขอ 13 -15 
ชนิดของพชื ประเภทของพชื ลักษณะการงอกของเมล็ด 
ถ่ัว 
ขาวโพด 
ทานตะวัน 
ขาว 

ใบเลี้ยงคู 
ใบเลี้ยงเดีย่ว 
ใบเลี้ยงคู 
ใบเลี้ยงเดีย่ว 
 

ใบเลี้ยงโผลเหนือดิน 
ใบเลี้ยงอยูใตดนิ 
ใบเลี้ยงโผลเหนือดิน 
ใบเลี้ยงอยูใตดนิ 
 

13. ขอใดสรุปผลไดถูกตอง 
ก. ขาวและขาวโพดเปนพืชใบเลี้ยงเดีย่ว 
ข. การเจริญเตบิโตของพืชใบเลี้ยงคูและใบเลี้ยงเดีย่วแตกตางกัน 
ค. ถ่ัวและทานตะวนัเปนพืชใบเลี้ยงเดีย่ว 
ง. การงอกของเมล็ดของพืชใบเลี้ยงคูและใบเลี้ยงเดีย่วแตกตางกันทีก่ารโผลของใบเลี้ยง 

14. ช่ือตารางขอมูลดังกลาวชือ่ใดตอไปนีเ้หมาะสมที่สุด 
 ก. ลักษณะการเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู 

ข. ลักษณะการงอกของเมล็ดของพืชใบเลีย้งเดีย่วและใบเลี้ยงคู 
ค. ประเภทของพืชและลักษณะการงอกของเมล็ดถ่ัว ขาวโพด ทานตะวนั และขาว 
ง. ชนิดของพชื ประเภทของพืช และลักษณะการงอกของเมล็ด 

15. พืชไมมีดอกที่สามารถสืบพันธุโดยการสรางสปอรไดแกอะไร 
 ก. เฟรน     ข. เห็ด 
 ค. รา     ง. ทั้ง ก ข และ ค 
16. ขอแตกตางระหวางการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและแบบไมอาศัยเพศที่สําคัญคืออะไร 
 ก. แบบอาศัยเพศทนทานตอโรคมากกวา  

ข. แบบอาศัยเพศเจริญเติบโตเร็ว อายยุืนกวา 
ค. แบบไมอาศยัเพศไดพันธุเหมือนเดิมทกุประการ 
ง. แบบไมอาศยัเพศไมมีรากแกว ไมวาจะใชวิธีใดๆก็ตาม  

17.ในวนัหนึง่สุดา พบวา ผักคะนาที่ปลูกไวมีรูพรุนที่ใบจํานวนมาก ลงความคิดเหน็จากเหตุการณนี้ 
ขอใดถูกตอง 
 ก. ใบผักคะนามีรูพรุน   

ข . ใบผักคะนาถูกหนอนกัดกิน 
 ค. รูพรุนเกิดขึน้ที่ใบยอดมากกวาใบแก 
 ง. ใบผักคะนามีรูพรุนเกิดขึน้ทุกวนั 
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18.  สมพรเห็นกุหลาบตนหนึ่งปลูกอยูในกระถาง ซ่ึงกหุลาบตนนี้เหีย่วมาก ถานักเรียนเปนสมพร
นักเรียนจะลงความคิดเหน็อยางไร เกีย่วกบักุหลาบตนนี ้
 ก. กุหลาบตนนี้ออกดอกสีแดง 
 ข. กุหลาบตนนี้ไมไดรดน้ํา 
 ค. กุหลาบตนนี้มีกิ่งอยู 3 กิ่ง 
 ง. กุหลาบตนนี้สูง   50 เซนติเมตร 
19. แดงปลูกตนถ่ัวชนิดเดียวกัน สูงเทากัน รดนํ้าเทากนั จดัสิ่งแวดลอมเหมือนกนั และปลูกเปน
เวลา 2 สัปดาห โดยแตละกระถางใชดินเหนียว ดนิรวน และดินทราย นักเรียนคิดวาสาเหตุอะไรทาํ
ใหผลการปลูกถ่ัวของแดงไมเหมือนกนั 
 ก. ตนถ่ัวเจริญเติบโตตางกันเพราะใบไมเทากัน 
 ข. คนถ่ัวเจริญเติบโตตางกันเพราะ ดินอดุมสมบูรณตางกนั 

ค. ตนถ่ัวกระถางที่ 1 เจริญเตบิโตดีที่สุด เพราะปลูกดวยดนิเหนยีว 
 ง.  ตนถ่ัวกระถางที่ 2 สูงกวาตนถ่ัวกระถางที่ 3 เพราะปลูกดวยดินรวน  
20. ตนกลวยออกปลี(ดอกกลวย) แลวจากนัน้ปลีเจริญเติบโตเปนอะไร 
 ก. แตกหนอ                                       ข. แตกใบ 
 ค.แตกกิ่ง    ง. เปนผลกลวย 
21. ขอเท็จจริง “แสงจําเปนในการสรางอาหารของพืช” พยากรณวา ถานําตนไมไปวางไวในที่มืดผล
จะเปนอยางไร 
 ก. ใบจะเปลี่ยนสี 
 ข. ปรุงอาหารไมได 
 ค. พืชจะคายน้าํ 
 ง. ตนไมจะยดึลําตนเพื่อหาแสง 
ตารางบันทึกการวัดเงาของตนไม ใชตอบคาํถามขอ  22– 24 
 

เวลา ความยาวของเงาตนไม ( เซนติเมตร) 
7.00 
8.00 
9.00 

10.00 
11.00 

350 
280 
210 
140 
 70 
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22. เมื่อเวลา 6.30 น. เงาของตนไมควรจะยาวกี่เซนตเิมตร 
 ก. 315  เซนติเมตร    ข. 350 เซนติเมตร 
 ค. 385  เซนติเมตร                                                     ง. 420 เซนติเมตร 
23. ถาวัดเงาตนไมได 175 เซนติเมตร ขณะนั้นควรเปนเวลาเทาไร 
 ก. 9.00 น.     ข. 9.30 น. 
 ค. 10.00 น.     ง. 11.30 น. 
24. ถาเปนเวลา 11.30 น. เงาของตนไมควรจะยาวกีเ่ซนติเมตร 
 ก. 30 เซนติเมตร     ข. 35 เซนติเมตร 
 ค. 40 เซนติเมตร     ง. 45 เซนติเมตร 
24. นักเรียนทดลองเลี้ยงปลาสวยงาม โดยใหอาหารตางกัน 2 ชนิด คือลูกน้ํา และอาหารสําเร็จรูป 
เพื่อดูการเจริญเติบโตของปลา โดยจัดสิ่งแวดลอมตางๆเหมือนกัน นกัเรยีนควรจะตั้งสมสุตติฐาน
การทดลองตามขอใด 
 ก. ปลาชอบอาหารไมเหมือนกัน 
 ข. อาหารตางชนิดกันมแีรธาตุตางกัน 
 ค. อาหารตางชนิดกันมีโปรตีนแตกตางกนั 
 ง. ปลาจะเจรญิเติบโตแตกตางกัน เมื่อเล้ียงดวยอาหารตางชนิดกนั 
25. ถาจะทําการทดลองเรื่อง”แสงชวยทําใหพืชมีสีเขียว” ส่ิงที่คาดไววาเปนตนเหตุของการ
เปล่ียนแปลง คืออะไร 
 ก. พืช     ข. แสง 
 ค. กลอง     ง.อากาศ 
26.  “ถาในกลวยดบิมีแปงมากกวาในกลวยสุก เมื่อทดลองดวยสารละลายไอโอดีน เนือ้กลวยดบิจะ
มีสีน้ําเงินเขมมาก” สมมติฐานดังกลาวมีอะไร เปนตวัแปร 
 ก. กลวยดิบ    ข. กลวยสุข 
 ค. สารละลายไอโอดีน   ง. ความเขมของสีน้ําเงิน 
จากสถานการณที่กําหนดให จงตอบคําถามตอไปนี ้
     มาลีทดลองปลูกตนมะลิ ในดินเหนียว  ดินรวน และดนิทราย เพื่อตองทดสอบพืชที่ปลูกในดนิ
ตางชนิดกนั  พืชจะเจริญเตบิโตตางกันหรือไม  
 
27. การทดลองครั้งนี้ นักเรียนตองจัดอะไรใหแตกตางกนั 
 ก. ชนิดของพชื    ข. ชนิดของดนิ 
 ค. ปริมาณน้ําที่รด   ง. ระยะเวลาในการปลูกพืช 
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28. จากการทดลอง นักเรียนตองติดตามดส่ิูงใด 
 ก. สีของดอกมะลิ   ข. สีของดินที่ปลูกมะลิ 
 ค. ขนาดลําตนของดอกมะล ิ  ง. การเจริญเตบิโตของตนมะลิ 
29. ดอกของพชืชนิดใดไมสามารถผสมพันธุภายในดอกเดียวกันได 
 ก. พริก     ข. โหระพา 
 ค. มะเขือ    ง. ฟกทอง 
30. จากขอ 29 เปนเพราะเหตใุดดอกของพชืชนิดนั้นจึงไมสามารถผสมพันธุภายในดอกเดียวกนัได 
 ก. เปนดอกไมสมบูรณ 
 ข. เปนดอกไมสมบูรณเพศ 
 ค .เกสรเพศผูอยูต่ํากวาเกสรเพศเมีย 
 ง. เกสรเพศผูไมแข็งแรงจึงตองผสมขามดอก 
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เฉลยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5    เร่ืองพืชในทองถิน่     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 

ชื่อ..........................................................................................เลขท่ี................................. 
                                                                            

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบกอนเรียน 
   ขอ ก ข ค ง    ขอ ก ข ค ง 

1     16     
2     17     
3     18     
4     19     
5     20     
6     21     
7     22     
8     23     
9     24     
10     25     
11     26     
12     27     
13     28     
14     29     
15     30     
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ  - สกุล                                                   นางเพ็ญศรี    ทวมละมูล 
วัน  เดือน ป เกิด                                         1   มกราคม   2502 
สถานที่เกิด                                                 24 หมู 1 ตําบล แสนภูดาษ  อําเภอบานโพธิ์   
                                                                   จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140 
ท่ีอยู                                                            24 หมู 1 ตําบล แสนภูดาษ  อําเภอบานโพธิ์   
                                                                   จังหวัดฉะเชิงเทรา   24140 
ตําแหนงหนาที่การงาน                               ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
สถานที่ทํางาน                                            โรงเรียนวดับางวัว (สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง 
     จังหวดัฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา                                         ศึกษาศาสตรบณัฑิต  (ศษ.บ.)  มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
     ธรรมาธิราช  พ.ศ. 2526 
  
 


