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ค าชี้แจงแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ  คะแนนเต็ม 35 คะแนน ให้เวลา 60 นาที แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 - 27 เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จ านวน 27 ข้อ  
            (ข้อ 1 – ข้อ 27) ข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน 
ตัวอย่าง  ข้อ 0. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 
 
 
  

 
         ถ้าต้องการเห็นผีเสื้อบินวนเวียนไปมาให้ชมความสวยงามตลอดปี ควรปฏิบัติอย่างไร   

1) สร้างกรงเล้ียงผีเส้ือ เพ่ือไม่ให้ผีเส้ือบินไปท่ีอื่น     
2) ซื้อผีเสื้อสต๊าฟมาไว้ที่บ้าน เพ่ือจะได้ดูผีเสื้อได้ตลอดเวลา 
3) ปลูกไม้ดอกท่ีออกดอกไมพ่ร้อมกัน เพ่ือดึงดูดผีเสื้อมากินน้ าหวาน       
4) บันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อจะได้เปิดดูทางคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ 

วิธีตอบ  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือก 
           ท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ  ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 3) เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ให้ระบายใน 
           กระดาษค าตอบทับตัวเลข ดังนี้  

 ข้อ 0.  ①  ②       ④    
 

ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 - 30 ให้นักเรียนเขียนค าตอบท่ีถูกต้องลงในแบบทดสอบ จ านวน 3 ข้อ  
           (ข้อ 28 – ข้อ 30) โดยข้อท่ี 28 – 29 ข้อละ 2 คะแนน และข้อ 30 ข้อละ 4 คะแนน 
ตัวอย่าง  ข้อ 00. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 

     ด.ช.เก่ง เห็นเพ่ือนๆ  แอบไปซื้อขนมนอกบริเวณโรงเรียนอยู่บ่อยๆ โดยท่ีคุณครูจับไม่ได้ 
ด.ช.เก่ง จึงแอบออกไปซื้อขนมนอกโรงเรียนบ้าง 

    จากสถานการณ์ดังกล่าว  การกระท าของ ด.ช.เก่ง เหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด 
ตอบ   ..................................................................................................................................... 

วิธีตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบให้ถูกต้อง ดังนี้ 

         ข้อ 00. ตอบ ไม่เหมาะสม เพราะผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 

ผีเสื้อเป็นแมลงชนิดหนึ่งท่ีมีปีกสวยงาม หลากหลายสีสัน ตัวเต็มวัยกินน้ าหวานจาก
ดอกไม้เป็นอาหารและมีอายุอยู่ได้เพียง 3 – 4 สัปดาห์เท่านั้นก็จะตายลง 

 

 

  อย่าเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
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ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27 ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    

   

 

 

 

 
                     ภาพท่ี 1                                                          ภาพท่ี 2  
     เหตุผลใดสนับสนุนเหตุการณ์ในภาพมากท่ีสุด    
    1) โคมลอยเป็นสิ่งสวยงามอยู่คู่กับคนไทย 
    2) โคมลอยควรปล่อยเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น 
    3) โคมลอยควรปล่อยเฉพาะวันลอยกระทงเท่านั้น 
    4) โคมลอยเมื่อตกจะท าให้เกิดอันตรายแก่บ้านเรือนได้  
 

2. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 
 

    การปลูกผักบุ้งจีนควรใช้ปุ๋ยชนิดใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด  
    1) ปุ๋ยฟอสฟอรัส เพราะจะท าให้ออกดอกเร็ว 
    2) ปุ๋ยโพแทสเซียม เพราะรากยึดดินได้ดีไม่ล้มง่าย 
    3) ปุ๋ยไนโตรเจน เพราะจะท าให้มียอดอ่อนและใบเขียว   
    4) ปุ๋ยโพแทสเซียม เพราะจะท าให้มีรากมาก ล าต้นใหญ่ 
 

3. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 

 

    เพราะเหตุใดลุงมาจึงไม่ยอมรักษากับลุงมี   
    1) ลุงมา ไม่เชื่อถือในค าพูดของลุงมี   
    2) ลุงมา กลัวเป็นโรคผิวหนังอย่างลุงมี 
    3) ลุงมา ไม่ชอบรักษาด้วยยาสมุนไพรของลุงมี 
    4) ลุงมา เป็นโรคประจ าตัวจึงไม่ต้องให้ลุงมีรักษา 

 ไนโตรเจนในปุ๋ยเป็นธาตุอาหารของพืช ที่บ ารุงยอด กิ่งใบ   โพแทสเซียมบ ารุงราก  
ส่วนฟอสฟอรัสบ ารุงดอกและผล 

      ลุงมีบอกว่า ตนเองเป็นหมอเทวดาสามารถรักษาได้ทุกโรคด้วยสมุนไพร แต่ตวัเองก็ยังเป็นโรคผิวหนัง 
เมื่อลุงมาบ่นปวดหลัง ลุงมีจึงอาสาจะท าการรักษาให้  แต่ลุงมาบอกว่าท่านจงรักษาตนเองก่อนเถอะ 
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4. พิจารณาภาพ  แล้วตอบค าถาม   

 
 
 
.        
    จากข้อมูลคนในหมู่บ้านนี้มีโอกาสป่วยเป็นโรคใดมากท่ีสุด  เพราะเหตุใด  

1) โรคระบบทางเดินหายใจเพราะฝุ่นควันจากการเผาไหม้        
2) โรคของระบบประสาทท าใหค้นในหมู่บ้านเกิดความเครียด   
3) โรคระบบทางเดินอาหารเพราะขี้เถ้าจากการเผาจะตกลงในแม่น้ า   
4) กล้ามเนื้ออักเสบเพราะคนในหมู่บ้านต้องหมั่นท าความสะอาดบ้านเรือน  

 
5. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม      

 

 

 

 
 

  
   ถ้ามะลิปฏิบัติตามข้อความข้างต้น  เป็นการเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด    
    1) เหมาะสม  เพราะมะลิจะได้มขีองที่ระลึกไปฝากเพื่อนๆ 
    2) เหมาะสม  เพราะมะลิจะไดดู้แลของท่ีระลึกไม่ให้ถูกท าลาย 
    3) ไม่เหมาะสม  เพราะบ้านของมะลิจะเต็มไปดว้ยของที่ระลึก 
    4) ไม่เหมาะสม  เพราะมะลิท าให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย    

หมู่บ้านแห่งหนึ่งมักเกิดไฟป่าเป็นประจ า  ซึ่งการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งขยายพื้นท่ีเป็นบริเวณ
กว้างมากขึ้น ท าให้ยากแก่การควบคุม 

บ้างชอบสะสม   ระดมเก็บหา 
ไปเท่ียวไหนมา   เก็บเป็นเจ้าของ 
เป็นท่ีระลึก   บ้างคึกคะนอง 
เห็นสวยเป็นต้อง    หัก  ดึง  ลูบ  คล า 
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พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถามข้อ 6 - 7 

 

 

6.  วิธีการคิดแก้ปัญหาของร้านกาแฟคุณโอ๋เหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด       
    1) เหมาะสม  เพราะเป็นการตอบแทนลูกค้า 
    2) เหมาะสม  เพราะเป็นการปรับปรุงคุณภาพสินค้า   
    3) ไม่เหมาะสม  เพราะจะเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จ าเป็น 
    4) ไม่เหมาะสม  เพราะอาจจะสร้างความแตกแยกในกลุ่มแม่ค้าได้ 
 

7.  จากข้อมูลจะเกิดเหตุการณ์ใด ถ้าในชุมชนนี้มีประชากรเพ่ิมขึ้น     
    1) ร้านกาแฟคุณโอ๋ยังขายกาแฟได้เท่าเดิม 
    2) ร้านกาแฟคุณโอ๋จะขายกาแฟได้มากขึ้น   
    3) ร้านกาแฟคุณโอ๋จะมีคู่แข่งขายกาแฟมากขึ้น 
    4) ร้านกาแฟคุณโอ๋จะปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น 
 

8. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม                     
 
     
 
 
 
     ตาแม้นใช้วิธกีารนี้หาปลา เพราะเหตุใด     

1) ปลากินปลวกเป็นอาหาร               
2) ปลวกกับปลาด ารงชีวิตแบบพึ่งพา   
3) ปลวกมีสารกระตุ้นให้ปลามารวมตัวกัน   
4) ปลาจะมารวมตัวกันโดยอาศัยดินจากรังปลวกในการหลบภัย  

ร้านโอ๋ 
โอ๋ ร้านเราขายกาแฟได้น้อยลง เพราะมี

คู่แข่งมากขึ้น  เราจะแก้ปัญหาโดย  
ชงกาแฟให้มีรสอร่อยขึ้น และใช้แก้ว
ใหญ่กว่าเดิม 

           ตาแม้นเป็นนักทอดแหที่เก่ง  สามารถจับปลาได้ครั้งละมาก ๆ จนเป็นท่ีรู้จักของคน    
ท้ังหมู่บ้าน  ในการหาปลา ตาแม้นจะใช้รังปลวกท่ีมีปลวกอาศัยอยู่  โยนลงไปในแหล่งน้ า     
ก่อนการทอดแหทุกครั้ง  จึงท าให้ได้ปลาจ านวนมาก 
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9. พิจารณาภาพ  เกษตรกรปลูกสตรอว์เบอร์รี โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แล้วตอบค าถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผลผลิตจากไร่ใดดีกว่ากัน  เพราะเหตุใด      
1) ไร่ท่ี  1  เพราะ มีแมลงเจาะผลน้อย                 
2) ไร่ท่ี  1  เพราะ สตรอว์เบอร์รีเป็นพันธุ์ท่ีทนต่อแมลง  
3) ไร่ท่ี  2  เพราะ มีแมลงบินอยู่รอบๆ จ านวนมาก   
4) ไร่ท่ี  2  เพราะ มีแมลงกัดกินผลจ านวนมาก   

 

10. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    
 
 
 
 
 

    เพราะเหตุใดในข่าวนี้ ต้องเตือนให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง   
    1) จะได้มีแรงขนสิ่งของหนีพายุฝนฟ้าคะนองได้     
    2) สามารถหลบหลีกจากบริเวณท่ีเกิดพายุได้ทัน   
    3) อาจท าให้เจ็บป่วยได้ง่าย จากอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง      
    4) เมื่อพบต้นไม้ล้มหรือส่ิงกีดขวางจะสามารถแก้ไขปัญหาได ้   
 

11. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    
 

 
    การกระท าของวีรยาเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
    1) เหมาะสม เพราะจะได้มีเงินออม    
    2) เหมาะสม เพราะได้ซื้อของท่ีตนชอบ 
    3) ไม่เหมาะสม เพราะสัปดาห์ต่อไปแม่ก็ให้อีก 
    4) ไม่เหมาะสม เพราะเป็นเงินท่ีต้องใช้ภายในสัปดาห์ 

 วีรยาได้รับเงินค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละ 120 บาท วีรยาเก็บเงินไว้สัปดาห์ละ 20 บาท  
ส่วนเงินท่ีเหลือแบ่งไว้ใช้เป็นค่าอาหาร ค่าขนม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 

ไร่ที่ 1 ไร่ที่ 2 

             ตั้งแต่วันที่  21  เมษายน ไปจนถึงสิ้นเดือน  ประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ลูกเห็บตกในบางพื้นท่ี  จงึขอให้ประชาชนระวังอันตราย      
โดยอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ และสิ่งก่อสร้างท่ีไม่แข็งแรง รวมท้ังรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
 

เกษตรกรปลูกสตรอว์เบอร์รพีันธุเ์ดียวกัน ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง จ านวน 2 ไร่  โดย 
ในไร่ท่ี 1 ปลูกสตรอว์เบอร์รีผสมทานตะวัน และไร่ที่ 2 ปลูกสตรอว์เบอร์รีเต็มพื้นท่ี 
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12. พิจารณาข้อความ  แล้วตอบค าถาม    
กานดา จันทรา และเพ่ือนๆ ต้องท ารายงานเร่ืองประวัติชุมชนของเราโดยท างานเป็นกลุ่ม  

 

 

 
 
 
 

 
    การกระท าของกานดาและเพ่ือนๆ เหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด   
    1) เหมาะสม  เพราะได้ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ   
    2) เหมาะสม  เพราะทุกคนร่วมกันท างาน 
    3) ไม่เหมาะสม  เพราะท าให้เสียเวลามาก 
    4) ไม่เหมาะสม  เพราะได้ข้อมูลที่มากเกินไป 
 
13. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 

    นักเรียนกลุ่มนี้ด าเนินการโดยใช้หลักการใด  
    1) ลดขยะให้หมดไป 
    2) ฝึกการท างานประดิษฐ์ 
    3) ต้องการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
    4) น าของเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์   
 
 
 

จันทรา 

กานดา 

พวกเราจะท า
รายงานกันนะ
อย่างไรดีล่ะ 

ฉะนั้น เราต้องไปสอบถาม 
ลุงชนะที่เป็นก านัน แล้ว
ไปหาหลวงตาบุญท่ีวัด 
และค้นคว้าจากห้องสมุด 
เพ่ิมเติม 

 

นักเรียนกลุ่มหนึง่ช่วยกันเก็บกล่องนมแล้วน ามาท าความสะอาด ประดิษฐ์เป็นของใช้เพ่ือขาย 
ในงานนิทรรศการของโรงเรียน   
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14. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    
 

 

 
    ถ้านักเรียนเป็นพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งจะท าอย่างไร เพราะเหตุผลใด   
    1) จุดไฟขึ้นใหม่ใส่ถ่านน้อยๆ เพ่ือประหยัดต้นทุน 
    2) จุดไฟขึ้นใหม่ใส่ถ่านมากๆ เพ่ือให้ลูกชิ้นสุกเร็วขึ้น 
    3) ใส่ถ่านไว้สม่ าเสมอให้ไฟอ่อนๆ เพราะจะท าให้ขายลูกชิ้นไดเ้ร็วขึ้น   
    4) ใส่ถ่านไว้สม่ าเสมอให้ไฟแรงๆ เพราะลูกชิ้นจะได้สุกเร็วทันใจลูกค้า  
 

15. พิจารณาข้อความ  แล้วตอบค าถาม    
    

 
 
 

     การกระท าของแดงมีเหตุผลอย่างไร    
1) เพ่ือป้องกันหนอนมากินใบพริก    
2) เพ่ือท าให้พริกมีขนาดเม็ดใหญ่ขึ้น   
3) เพ่ือช่วยให้แมลงเต่าทองช่วยก าจัดเพลี้ย          
4) เพ่ือช่วยให้ต้นพริกแตกยอดอ่อนมากขึ้น  

 

16. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 
 
 

     เด็กชายรักชาติต้องวางแผนช่วยพ่อแม่ท างาน และไปโรงเรียนอย่างไร จึงจะไปได้ทันเวลาและ 
     เหมาะสมท่ีสุด   
    1) ตื่นนอน 05.30 น. อาบน้ า เก็บไข่ แต่งตัวไปโรงเรียน 
    2) ตื่นนอน 06.00 น. เก็บไข่ อาบน้ า แต่งตัวไปโรงเรียน    
    3) ตื่นนอน 06.30 น. อาบน้ า เก็บไข่ แต่งตัวไปโรงเรียน 
    4) ตื่นนอน 07.00 น. เก็บไข่ อาบน้ า แต่งตัวไปโรงเรียน 
 

 

   พ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้ง เมื่อไม่มีลูกค้ามาซื้อก็จะปล่อยให้ถ่านในเตามอดหมด เมื่อลูกค้า  
มาซื้อจึงจุดเตาใหม่ท าให้ลูกค้าต้องรอนาน ลูกค้าบางคนก็หมดความอดทนท่ีจะรอ 

       ครอบครัวของเด็กชายรักชาติมีอาชีพเล้ียงเป็ดและไก่ เด็กชายรักชาติต้องตื่นแต่เช้า ต้องช่วย
พ่อแม่เก็บไข่เป็ดและไข่ไกเ่ป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนไปโรงเรียนทุกวัน ซึ่งบ้านของเขาอยู่ห่างจาก
โรงเรียน 3 กิโลเมตร  

       แดงปลูกพริก และสังเกตเห็นว่าต้นพริกท่ีตัวเพลี้ยติดอยู่ท่ีใบจะท าให้ใบหงิกงอ  ยอดแห้ง  
แต่ต้นพริกท่ีมีแมลงเต่าทองเกาะอยูจ่ะมีความสมบูรณ์ แดงจึงน าแมลงเต่าทองมาปล่อยไว้ท่ีต้นพริก 
ท่ีมใีบหงิกงอ ผ่านไป  2  สัปดาห์ พบว่า ต้นพริกมีสภาพดีขึ้น 
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17. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   
 

 

 

 
 
 
 

    การวางแผนเพ่ือไปสัมภาษณ์  นักเรียนควรนัดคณะท างานในวันตามข้อใดจึงจะได้ข้อมูลครบถ้วน  
    1) วันจันทร์  วันอังคาร   2) วันอังคาร  วันพุธ 
    3) วันพุธ   วันศุกร์     4) วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
 

18. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    

 

 

 

 

 

 
 

    ถ้านักเรียนเป็นมาลีจะเลือกปฏิบัติตามข้อใด เพราะเหตุใด  
    1) เรียกคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน เพราะฝนตกหนักเขาจะเปียก 
    2) เรียกคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน เพราะสงสารกลัวเขาจะป่วย 
    3) ไม่เรียกคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน เพราะมีท่ีหลบฝนท่ีหน้าบ้านแล้ว 
    4) ไม่เรียกคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน เพราะไม่รู้จักอาจเกิดอันตรายได้   
 

19. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 
 

    การกระท าของสมปอง เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
    1) เหมาะสม เพราะรถสมปองถูกชน  
    2) เหมาะสม เพราะสมปองก าลังโมโห  
    3) ไม่เหมาะสม เพราะสมปองเป็นฝ่ายผิด  
    4) ไม่เหมาะสม เพราะเป็นอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถเสียกะทันหัน    

        นักเรียนกลุ่มหนึ่งต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานท่ีส าคัญในชุมชน และต้องการ
สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ซึ่งแต่ละคนมีเวลาว่าง ดังนี้ 

บุคคล วันว่างของบุคคล 
คร ู

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าศาสนา 

จันทร์  พุธ  ศุกร์ 
จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์ 
อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์ 

 

ขณะที่มีฝนตกหนักลมพัดแรง มาลีอยู่ในบ้านและมีคนแปลกหน้าหลบฝนอยู่หน้าบ้าน
หน้าบ้าน 

 มะลิขับรถเพื่อไปรับลูกที่โรงเรียน รถของสมปองเสียกะทันหัน รถของมะลิจึงชนกับรถ
ของสมปอง สมปองโมโหมากจึงลงจากรถมาต่อว่ามะลิ 
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20. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    

 

 

 

 

 

    แก้วจะมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงเรียนอย่างไร  
    1) บอกพ่อค้าแม่ค้าให้ช่วยกันรักษาความสะอาด   
    2) แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหา 
    3) ขอร้องให้ภารโรงขุดบ่อส าหรับท้ิงขยะรอบๆ โรงเรียน 
    4) ติดป้ายเชิญชวนรักษาความสะอาดรอบๆ โรงเรียน    
 

21. พิจารณาภาพและข้อความ แล้วตอบค าถาม  

 

 

 

 

 
 

    เด็กชายโก๊ะควรเลือกใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด   
    1) วิธีท่ี 1 เพราะจะได้หยิบลูกกุญแจง่ายๆ 
    2) วิธีท่ี 1 เพราะน้ าประปาท่ีบ้านไหลดี เติมน้ าใหม่ได้ 
    3) วิธีท่ี 2 เพราะลูกกุญแจเป็นโลหะแม่เหล็กสามารถดูดขึ้นมาได้    
    4) วิธีท่ี 2 เพราะแม่เหล็กจะดันลูกกุญแจมาข้าง ๆ โอ่ง แล้วใช้มือหยิบได้ 
 
22. พิจารณาข้อความ  แล้วตอบค าถาม     
 
 

เหตุผลใดสนับสนุนความคิดของบุญมีได้เหมาะสมท่ีสุด   
1) ตลาดไม่ต้องการ     2) ผู้บริโภคมีสุขภาพท่ีดี       
3) ธาตุอาหารในดินจะลดลง  4) เพียงพอต่อความต้องการ   

บริเวณหน้าโรงเรียนของแก้ว 

คุณแม่ท าลูกกุญแจขนาดเล็กตกลงไปในโอ่งน้ าขนาดใหญ่มาก
และมีน้ าเกือบเต็มโอ่ง เด็กชายโก๊ะคิดวิธีการในการน า      
ลูกกุญแจมาให้คุณแม่ได้  2  วิธีคือ 
      วิธีท่ี 1 ตักน้ าออกจากโอ่งให้หมด 
      วิธีท่ี 2 ใช้เชือกผูกแม่เหล็กหย่อนลงไปในโอ่งโดยยังมีน้ า
อยู่ในโอ่ง 
 

บุญมียินดีที่จะปลูกผัก  โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง  แม้จะได้ผลผลิตท่ีมีต าหนแิละได้จ านวนน้อย 
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23. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    นักเรียน ป.3/1 ใชแ้นวคิดใดในการแก้ปัญหา   
    1) นักเรียนตักอาหารให้เหมาะสม    
    2) นักเรียนไม่กินเกินความต้องการ 
    3) นักเรียนบอกผู้ตักว่าต้องการเท่าใด  
    4) นักเรียนบางคนคิดว่าอาหารเหลือดีกว่ากินไม่อิ่ม 
 

24. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 

 
   

    การกระท าของเทียนเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด     
    1) เหมาะสม  เพราะพ่อค้าจะช่วยแก้ปัญหาได้ 
    2) เหมาะสม  เพราะผู้น าชุมชนจะได้หาทางช่วยเหลือ 
    3) ไม่เหมาะสม  เพราะท าลายสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
    4) ไม่เหมาะสม  เพราะจะท าใหเ้กิดปัญหาจราจรต่อส่วนรวม   
 
 
 
 

พอแล้วค่ะ 
เดี๋ยวจะกินไม่หมด 

กินให้หมดนะอย่าให้เหลือ วันนี้ดีจังขยะน้อยมาก 

 เทียนปลูกข้าวโพดเพื่อขายเป็นรายได้ของครอบครัว  แต่ปีนี้ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ  เทียนจึง
น าข้าวโพดไปเทท้ิงบนถนนเพื่อเรียกร้องพ่อค้าและผู้น าชุมชนให้มาช่วยแก้ปัญหา 

       โรงเรียนนี้ นักเรียนตักอาหารไปแล้วรับประทานไม่หมดในทุกวัน  ท าให้มีเศษอาหารเหลือท้ิง
เป็นจ านวนมาก นักเรียน ป.3/1 จึงแก้ปัญหาตามภาพ 
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25. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 

 

    การกระท าของเอ้กับเอก ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด   
    1) ถูก เพราะจะได้รับค าชมเชยจากครู 
    2) ถูก เพราะครูจะได้ตามหาและส่งคืนเจ้าของ   
    3) ไม่ถูก เพราะครูต้องไปเสียเวลาตามหาเจ้าของกระเป๋า 
    4) ไม่ถูก เพราะกระเป๋าตกนอกโรงเรียนควรมอบให้ผู้ปกครอง  
 
พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถามข้อ 26 – 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. จากภาพ  ค าพูดของยายถูกต้องหรือไม่  เพราะเหตุใด       

1) ถูกต้อง  เพราะจะท าให้สมาธิในการท าการบ้านลดลง          
2) ถูกต้อง  เพราะท าอะไรหลายอย่างเวลาเดียวกันท าให้งานออกมาดี  
3) ไม่ถูกต้อง  เพราะการดู  TV  ช่วยให้ท าการบ้านอย่างมีความสุข      
4) ไม่ถูกต้อง  เพราะการดู  TV  ช่วยให้เกิดความคิดในการท าการบ้านได้ดี    

27. จากภาพ ถ้าแนนมีผลการเรียนลดลง แนนควรแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด    
1) ท าการบ้านโดยฟังแต่เสียงทีวี                                       
2) ท าการบ้านและดูทีวีเหมือนเดิมแต่อ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น          
3) ท าการบ้านให้เสร็จท่ีโรงเรียนแล้วดูทีวีท่ีบ้านอย่างเต็มที่        
4) ท าการบ้านอ่านหนงัสือและพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยไม่ดูทีวี      

 

     หลังเลิกเรียนเอ้กับเอกเดินทางกลับบ้านพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่หน้าโรงเรียน 
ในกระเป๋ามีเงินอยู่ 500 บาท ท้ังสองคนจึงพร้อมใจกันน ากระเป๋าสตางค์ไปมอบใหคุ้ณครู 
 

ท าการบ้าน แล้วดู TV ไปด้วย  ท าให้ใช้เวลา 
ท าการบ้านนาน แล้วการบ้านจะถูกต้องไหมนะ
ถูกต้องไหมนะ 



ความสามารถดา้นเหตผุล ป.3 ปีการศึกษา 2558  หน้า 11 

 

         

                                                              ส านักทดสอบทางการศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ชื่อ.......................................... นามสกุล...............................โรงเรียน........................ห้องที่.... เลขที่..... 
ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 – 30 ให้นักเรียนเขียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง 
28. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 

      จากข้อความ  นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด   
      ตอบ................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

29. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    

          

     บริเวณบ้านของนก              บริเวณบ้านของจอม             บริเวณบ้านของแดง 

     จากภาพ ใครมีโอกาสจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากท่ีสุด เพราะเหตุใด  
      ตอบ................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 
 
30. พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถาม    
 

 
 
 
 
 
 

     โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนท้ิงขยะไม่เป็นท่ี และท้ิงไม่ลงถังขยะ ท าใหโ้รงเรียนสกปรกไม่สวยงาม   
     ใหน้ักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาเร่ืองการท้ิงขยะของโรงเรียนท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
     พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ  (ตอบจ านวน 4 วิธี)      
     ตอบ.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

  
 

   “ คนสูบได้รับพิษ     คนใกล้ชิดได้รับภัย ” 


