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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ชุดท่ี  6 

 
 
1. ผูท่ี้กินดีอยูดี่มีลกัษณะตรงกบัขอ้ใด 
 ก. รับประทานอาหารเวลาใดก็ได ้
 ข. รับประทานผลไมเ้พียงอยา่งเดียว 
 ค. รับประทานอาหารหมกัดองเป็นประจ า 
 ง. รับประทานอาหารท่ีสะอาดและครบทั้ง 5 หมู่ 
 
2. อาหารชนิดใดใหส้ารอาหารประเภทเดียวกนัทั้งหมด 
 ก. นม  ขา้วเจา้ 
 ข. ผกับุง้  ผกัต าลึง 
 ค. ไข ่  ขา้วเหนียว 
 ง. กลว้ยน ้าวา้ น ้าตาลทราย 
 
3. ถา้นกัเรียนตอ้งการทราบวา่  ผงสีขาวชนิดหน่ึงเป็นแป้งท่ีไดจ้ากพืชหรือไม่  นกัเรียนจะท า 

อยา่งไร 
 ก. ทดสอบดว้ยสารละลายไอโอดีน 
 ข. ทดสอบดว้ยผงละลายไอโอดีน 
 ค. ทดสอบดว้ยแอลกอฮอล์ 
 ง. ทดสอบดว้ยผงไอโอดีน 
 
4. ตอนกลางวนัใบพืชมกัจะเห่ียวเป็นเพราะเหตุใด 
 ก. ในอากาศมีไอน ้านอ้ย 
 ข. ปากใบปิดคายน ้าไม่ได ้
 ค. ปริมาณน ้าในดินนอ้ยลง 
 ง. พืชคายน ้ามากกวา่ปริมาณท่ีดูดน ้า 
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5. ส่วนของพืชในขอ้ใดท่ีสามารถสังเคราะห์ดว้ยแสงไดท้ั้งหมด 
 ก. เหงา้ขิง  เหงา้ข่า 
 ข. ตน้หญา้  ตน้ผกับุง้ 
 ค. ดอกพุทธรักษา ดอกกุหลาบ 
 ง. เมล็ดถัว่  เมล็ดขา้วโพด 
 
6. แสงมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชอยา่งไร 
 ก. ใชใ้นการหายใจ 
 ข. ใชใ้นการสร้างอาหาร 
 ค. ใชล้ะลายแร่ธาตุในดิน 
 ง. ใชใ้นการล าเลียงน ้าสู่ล าตน้ 
 
7. เลนส์ของนยัน์ตาเป็นเลนส์ชนิดใด 
 ก. เลนส์ธรรมดา 
 ข. เลนส์กาบกลว้ย 
 ค. เลนส์นูน 
 ง. เลนส์เวา้ 
 
8. ขอ้ใดเป็นสัตวกิ์นพืชทั้งหมด 
 ก. กระต่าย  กวาง 
 ข. เหยีย่ว  ตัก๊แตน 
 ค. สุนขั  แมว 
 ง. กบ  ไก่ 
 
9. สัตวช์นิดใดใชว้ธีิการสร้างกบัดกัจบัอาหารอยูก่บัท่ี 
 ก. ดาวทะเล 
 ข. แมลงปอ 
 ค. แมงมุม 
 ง. เต่าบก 
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10. การท่ีพื้นผวิโลกเปล่ียนแปลงเป็นแบบดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ามีสาเหตุจากอะไร 
 ก. การทบัถมกนัของตะกอนบริเวณปากแม่น ้า 
 ข. การเคล่ือนตวัของพื้นผวิบนเปลือกโลก 
 ค. การผพุงัของดิน  เน่ืองจากพืชมีการเจริญเติบโต 
 ง. การกดักร่อนของหินโดยน ้า 
 
พจิารณาตารางต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 11 
ตาราง การแบ่งชนิดของตะกอน  ขนาดของตะกอน  และเน้ือดิน 

   
 

A 
 

เล็กท่ีสุด 
เม่ือสัมผสัรู้สึกเน้ือละเอียดและเหนียว 
จะแขวนลอยอยูใ่นน ้าเป็นเวลานานเม่ือแหง้ 
จะเป็นกอ้นแขง็ 

  เม่ือสัมผ ัสรู้สึกเน้ือละเอียดเหมือนแป้งไม่
เหนียวเม่ือช้ืน 

B  เม่ือสัมผสัรู้สึกเน้ือหยาบ  ไม่เหนียวเม่ือช้ืน 
 
11. ตะกอน A และB คือขอ้ใดตามล าดบั 
 ก. ดินเหนียว ดินร่วน 
 ข. ดินเหนียว ทราย 
 ค. ดินร่วน  ทราย 
 ง. ดินร่วน  ดินเหนียว 
 
12. สถานท่ีในขอ้ใดท่ีเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงจากการผุพงัโดยน ้า 
 ก. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม   จงัหวดัชยัภูมิ 
 ข. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง      จงัหวดัเลย 
 ค. ถ ้าเขายอ้ย    จงัหวดัเพชรบุรี 
 ง. แพะเมืองผ ี จงัหวดัแพร่ 
 
 
 
 
 

เน้ือดิน ขนาดของตะกอน ชนิดของตะกอน 

ทรายแป้ง ใหญ่ข้ึน 

ใหญ่ข้ึนอีก 
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13. นกัดาราศาสตร์ใชห้ลกัการใดในการจ าแนกดาวเคราะห์ออกเป็นดาวเคราะห์วงในและ 
ดาวเคราะห์วงนอก 

 ก. จ านวนวงแหวนท่ีลอ้มรอบ 
 ข. จ านวนดวงจนัทร์บริวาร 
 ค. ขนาดเม่ือเทียบกบัโลก 
 ง. ต าแหน่งของโลก 
 
14. ดาวเคราะห์ดวงใดมีดวงจนัทร์เป็นบริวารมากท่ีสุด 
 ก. โลก 
 ข. ดาวองัคาร 
 ค. ดาวมฤตย ู
 ง. ดาวพฤหสับดี 
 
15. ดาวเคราะห์ดวงใดใชเ้วลาหมุนรอบตวัเองเร็วท่ีสุด 
 ก. ดาวพุธ 
 ข. ดาวพฤหสับดี 
 ค. ดาวศุกร์ 
 ง. ดาวเสาร์ 
 
16. “เม่ือออกแรงกดแลว้วสัดุมีรอยบุ๋มลง  เม่ือหยดุออกแรงกดวสัดุนั้นคงสภาพเหมือนเดิม” 

จากขอ้ความขา้งตน้เป็นสมบติัใดของวสัดุ 
ก. สภาพยดืหยุน่ 
ข. ความเหนียว 
ค. ความเปราะ 
ง. ความแขง็ 
 

17. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัสมบติัของของแขง็ 
 ก. มีรูปร่างและปริมาตรคงท่ี 
 ข. มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงท่ี 
 ค. มีรูปร่างเปล่ียนไปตามภาชนะท่ีใส่  ปริมาตรคงท่ี 
 ง. มีรูปร่างไม่เปล่ียนไปตามภาชนะท่ีใส่  ปริมาตรไม่คงท่ี 
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18. พืชขอ้ใดมีดอกแต่พบดอกยากมาก 
 ก. ตน้ตาล  สนฉตัร 
 ข. มอส  เฟิร์น 
 ค. ไผ ่  ตะไคร้ 
 ง. มะพร้าว  ขา้ว 
 
19. เพราะเหตุใดจึงตอ้งแยกปลากดัตวัเมียออกหลงัจากวางไข่เรียบร้อยแลว้ 
 ก. เพื่อใหป้ลาในตูไ้ม่แน่นเกินไป 
 ข. ปลากดัตวัผูจ้ะกดัปลากดัตวัเมีย 
 ค. ปลากดัตวัเมียจะกินไข่ของตวัเอง 
 ง. ปลากดัตวัเมียจะแยง่อาหารของลูกปลา 
 
20. เพราะเหตุใดเม่ือเติมน ้าร้อนลงในขวดพลาสติกทิ้งไว ้1 นาที  เทน ้าร้อนออกแลว้ปิดฝา 

ขวดพลาสติกจึงบุบ 
 ก. แรงดนัอากาศภายในขวดมากกวา่แรงดนัอากาศภายนอกขวด 
 ข. แรงดนัอากาศภายในขวดนอ้ยกวา่แรงดนัอากาศภายนอกขวด 
 ค. แรงดนัอากาศภายในและภายนอกขวดเท่ากบัศูนย ์
 ง. แรงดนัอากาศภายในและภายนอกขวดเท่ากนั 
 
21. ในการเล่นชกัเยอ่วงกลม  นกัเรียนใชแ้รงอะไร 
 ก. แรงฉุดและแรงลาก 
 ข. แรงดึงและแรงผลกั 
 ค. แรงผลกั 
 ง. แรงดึง 
 
22. วตัถุจมลงไปในน ้าดว้ยแรงใด 
 ก. แรงโนม้ถ่วงของโลก 
 ข. แรงดนัอากาศ 
 ค. แรงลอยตวั 
 ง. แรงดนัน ้า 
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23. ส่ิงมีชีวติในขอ้ใดท่ีพบในทวีปออสเตรเลียเท่านั้น 
 ก. ววั 
 ข. ชา้ง 
 ค. จิงโจ ้
 ง. มา้ลาย 
 
24. ภาณุมีผมหยกิ  พอ่ของภาณุผมตรง  แม่ของภาณุผมหยกิ  อยากทราบวา่ภาณุไดรั้บการ

ถ่ายทอดลกัษณะผมมาจากใคร 
 ก. ปู่  
 ข. ยา่ 
 ค. พอ่ 
 ง. แม่ 
 
25. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัอากาศและบรรยากาศ 
 ก. อากาศและบรรยากาศต่างกนัเพราะมีส่วนประกอบของแก๊สท่ีไม่เหมือนกนั 
 ข. อากาศและบรรยากาศเหมือนกนัเพราะวดัค่าความดนับรรยากาศไดเ้ท่ากนั 
 ค. อากาศและบรรยากาศต่างกนัตรงส่วนบริเวณท่ีครอบคลุมโลกไว ้
 ง. อากาศและบรรยากาศเหมือนกนัเพราะมีองคป์ระกอบเดียวกนั  
 
26. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัแรงดนั 
 ก. ความดนัอากาศท่ีสามารถดนัปรอทใหสู้ง  760  มิลลิเมตร 
 ข. ความดนัอากาศท่ีสามารถดนัน ้าใหสู้ง  760  มิลลิเมตร 
 ค. แรงทั้งหมดท่ีกดในแนวตั้งฉากบนพื้นท่ีใดๆ  
 ง. แรงทั้งหมดท่ีกดในแนวขนานบนพื้นท่ีใดๆ  
 
27. ถา้นกัเรียนหนัหนา้ไปทางทิศเหนือดา้นขวามือของนกัเรียนคือทิศอะไร 
 ก. ทิศใต ้
 ข. ทิศตะวนัออก 
 ค. ทิศตะวนัตก 
 ง. ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
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ศึกษาข้อมูลจากตารางทีก่ าหนดให้  และตอบค าถามข้อ 28-30 
ตาราง ระดบัความดงัของเสียงจากแหล่งก าเนิดต่างๆ  

แหล่งก าเนิด ความดัง (เดซิเบล) 
เสียงกระซิบ 
เสียงพดูคุย 
เสียงการจราจรคบัคัง่ 
เสียงเคร่ืองจกัรในโรงงาน 
เสียงวงดนตรีร็อก 
เสียงเคร่ืองบินไอพน่ท่ีระยะห่าง 30 เมตร 

20 
60 
70 
90 
110 
140 

 
28. เสียงดงัอนัตรายท่ีองคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดไวคื้อเสียงอะไร 
 ก. เสียงพดูคุย 
 ข. เสียงกระซิบ 
 ค. เสียงการจราจรคบัคัง่ 
 ง. เสียงเคร่ืองจกัรในโรงงาน 
 
29. สถานท่ีใดสามารถท าใหผู้ท่ี้อยูใ่นบริเวณนั้นหูพิการไดท้นัที 
 ก. อยูใ่นบริเวณท่ีการจราจรคบัคัง่ 
 ข. อยูใ่นโรงงานท่ีเคร่ืองจกัรก าลงัท างาน 
 ค. อยูห่่างจากจุดท่ีปล่อยเคร่ืองบินไอพน่ 30  เมตร 
 ง. อยูใ่นคอนเสิร์ตวงดนตรีร็อกระบบเสียงสมบูรณ์แบบ 
 
30. ถา้นกัเรียนท างานอยูใ่นโรงงานท่ีมีเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่และเดินเคร่ืองตลอดทั้งวนั 

นกัเรียนจะปฏิบติัอยา่งไรเพื่อความปลอดภยัของหู 
 ก. ใส่เคร่ืองป้องกนัเสียงไวข้ณะท างาน 
 ข. ใส่หมวก  แวน่ตา  ถุงมือขณะท างาน 
 ค. ใชส้ าลีอุดหูไวต้ลอดเวลา 
 ง. ใชมื้อปิดหูไวต้ลอดเวลา 
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31. ถา้ใชก้ารออกลูกเป็นเกณฑ ์  สัตวใ์นขอ้ใดจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบัปลาหางนกยงู   
ก. วาฬ  ฉลาม 
ข. ปลากดั  ปลานิล 
ค. ปลาทู  ปลาทอง 
ง. ปลาหมอสี  ปลาช่อน 

 
32. วงจรชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตวใ์นขอ้ใดคลา้ยกบัยงุ 
 ก. งู  ไส้เดือน 
 ข. จระเข ้  ก้ิงก่า 
 ค. ผเีส้ือ  กบ 
 ง. นกกระจอก นกแกว้ 
 
33. ไข่ของสัตวช์นิดใดใหญ่ท่ีสุด 
 ก. มา้ 
 ข. ชา้ง 
 ค. โลมา 
 ง. นกกระจอกเทศ 
 
34. ขอ้ใดหมายถึงกลุ่มส่ิงมีชีวติในสนามหญา้ 
 ก. ตน้หญา้ปูเตม็สนาม 
 ข. ไส้เดือนก าลงัมุดลงดิน 
 ค. ตัก๊แตนก าลงักระโดด 
 ง. ตัก๊แตน  หนอน  ตน้หญา้ 
 
35. ป่าไมใ้นขอ้ใดเป็นป่าตน้น ้าล าธาร 
 ก. ป่าดิบเขา 
 ข. ป่าสนเขา 
 ค. ป่าพรุ 
 ง. ป่าหญา้ 
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36. สัตวก์บัส่ิงแวดลอ้มในขอ้ใดมีความสัมพนัธ์ลกัษณะเดียวกนักบัววัในทุ่งหญา้ 
 ก. ไส้เดือนโผล่ข้ึนมาเหนือผวิดิน 
 ข. เต่าเดินบนถนน 
 ค. หนอนบนใบไม ้
 ง. กระรอกกินน ้า 
 
37. “บึงแห่งหน่ึงมีสัตวน์ ้าและพืชน ้าเป็นจ านวนมาก” บึงแห่งน้ีมีกลุ่มส่ิงมีชีวติหรือไม่ เพราะ 

เหตุใด 
ก. มี   เพราะมีสัตวน์ ้า 
ข. ไม่มี เพราะส่ิงมีชีวติไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
ค. ไม่มี เพราะส่ิงท่ีมีชีวติกบัน ้าไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
ง. มี เพราะมีส่ิงมีชีวติมากกวา่ 2 ชนิด อาศยัอยูใ่นแหล่งท่ีอยูเ่ดียวกนั 

 
38. ภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั  เกิดข้ึนเพราะสาเหตุใดมากท่ีสุด 
 ก. มีการทิ้งขยะลงสู่แหล่งน ้า 
 ข. มีการปลูกพืชแบบขั้นบนัได 
 ค. มีการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า 
 ง. มีการน าวสัดุเก่ามาหมุนเวยีนใชใ้หม ่
 
39. ถา้โลกไม่มีน ้าจะเป็นอยา่งไร 
 ก. ส่ิงมีชีวติไม่สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้
 ข. ชั้นบรรยากาศของโลกลดลง 
 ค. อากาศของโลกหนาวเยน็ข้ึน 
 ง. ส่ิงไม่มีชีวติมีจ  านวนลดลง 
 
40. สัตวแ์ต่ละชนิดตอ้งการอากาศไปใชท้ าอะไร 
 ก. ใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
 ข. ใชใ้นกระบวนการสร้างอาหาร 
 ค. ใชใ้นการไหลเวยีนของโลหิต 
 ง. ใชใ้นกระบวนการหายใจ 
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41. ขอ้ใดจดัเป็นสารประเภทเดียวกนัทั้งหมด 
 ก. ยาแดง  สารแต่งสี  

ข. สบู่  สารกนับูด 
 ค. ยาแดง  ยาดบักล่ิน 
 ง. ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งหอ้งน ้า 
 
42. สารกนับูด  จดัวา่เป็นสารประเภทใด 
 ก. สารท่ีใชใ้นการปรุงอาหาร 
 ข. สารท่ีใชใ้นการซกัลา้ง 
 ค. สารท่ีใชใ้นการเกษตร 
 ง. สารท่ีใชรั้กษาโรค 
 
43. ขอ้ใดไม่ใช่สถานะของสาร 
 ก. แก๊ส 
 ข. ของแขง็ 
 ค. ของเหลว 
 ง. ของกระดา้ง 
 
44. สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรคือขอ้ใด 
 ก. สายไฟคู่ท่ีช ารุดร่ัวมาแตะกนั 
 ข. ติดตั้งเคร่ืองท าน ้าอุ่นในห้องน ้า 
 ค. เสียบปลัก๊เตารีดไฟฟ้าท่ีเปิดสวติซ์ไวก่้อนแลว้ 
 ง. เปิดสวติซ์ของหลอดไฟหลายๆ หลอดพร้อมกนั 
 
45. เคร่ืองมือชนิดใดท่ีใชต้รวจสอบกระแสไฟฟ้าในวงจร 
 ก. เทอร์มอมิเตอร์ 
 ข. บารอมิเตอร์ 
 ค. โวลตมิ์เตอร์ 
 ง. แอมมิเตอร์ 
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46. ขอ้ใดคือส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย 
 ก. แท่งคาร์บอน แท่งแม่เหล็ก ของผสมเปียกช้ืนท่ีน าไฟฟ้า 
 ข. แท่งคาร์บอน ภาชนะสังกะสี ของผสมเปียกช้ืนท่ีน าไฟฟ้า 
 ค. แท่งคาร์บอน ภาชนะพลาสติก ของผสมเปียกช้ืนท่ีน าไฟฟ้า 
 ง. แท่งอะลูมิเนียม ภาชนะสังกะสี ของผสมเปียกช้ืนท่ีน าไฟฟ้า 
 
47. บุคคลใดประดิษฐก์ลอ้งโทรทรรศน์ชนิดหกัเหแสงไดส้ าเร็จเป็นคนแรก 
 ก. กาลิเลโอ 
 ข. ยริู  กาคาริน 
 ค. จอห์น บี วตัสัน 
 ง. เซอร์ ไอแซค นิวตนั 
 
48. มนุษยอ์วกาศ  หมายถึงขอ้ใด 
 ก. สัตวป์ระหลาด 
 ข. มนุษยต่์างดาว 
 ค. นกับินอวกาศ 
 ง. ทหารอากาศ 
 
49. มนุษยอ์วกาศคนแรกเดินทางไปกบัยานอวกาศใด 
 ก. ยานอะพอลโล 11 
 ข. ยานดิสคพัเวอรี 
 ค. ยานโคลมัเบีย 
 ง. ยานโวสต็อก 1 
 
50. ขอ้ใดเป็นยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับส่งดาวเทียมข้ึนไปโคจรในระดบัสูง 
 ก. จรวด 
 ข. เคร่ืองบิน 
 ค. ยานอวกาศ 
 ง. เฮลิคอปเตอร์ 
 
 
 


