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ค ำน ำ 

 
แบบฝึกทักษะเล่มท่ี  1  เรื่อง วิเคราะห์ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ฉบับนี้                

เป็นเอกสารประกอบแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ไทย  ซึ่งเป็นส่ือประกอบ              
การเรียนการสอนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย รหัสวิชา           
ส 31103  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแบบฝึกทักษะ ชุดนี้                      
มีท้ังหมด 6 เล่ม  ดังนี้ 

แบบฝึกทักษะเล่มที่ เร่ือง 
1 วิเคราะห์ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
2 วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 
3 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย 
4 วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
5 วิเคราะห์ผลงานของบรรพบุรุษไทยต่อการพัฒนาชาติไทย 
6 วิเคราะห์ความส าคัญและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

 

 แบบฝึกทักษะเล่มท่ี 1 นี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมุ่งให้นักเรียน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์                                                 
ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ  และน าไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้   
นอกจากนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ทักษะการวิเคราะห์
ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนขั้นตอน เข้าใจ
ง่าย ซึ่งผู้สร้างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                                      
ให้อยู่ในระดับสูงและผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดได้ 

 
            วาสนา  ศรียอด 

                         ครูผู้สอน     
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จุดประสงค์กำรใช้แบบฝกึทักษะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. บอกความหมายและความส าคัญของวิธีทางประวัติศาสตร์ได้

2. อธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3. อธิบายลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

4. อธิบายวิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

5. ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อธิบายประเด็นที่ก าหนดให้ได้

วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์คืออะไร 

มีกี่ข้อ ท ำอย่ำงไร ส ำคัญแค่ไหน ไปดูกัน 
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ค ำชี้แจงในกำรท ำแบบฝึกทักษะ 
 

 
 
 

 
ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 

1) นักเรียนเตรียมแบบฝึกทักษะมาเรียนทุกครั้งตามล าดับเนื้อหาของการเรียน  
2) นักเรียนอ่าน/ท าความเข้าใจจุดประสงค์ ค าชี้แจง และสรุปสาระส าคัญ                                 

ของเนื้อหาในแบบฝึกทักษะที่ก าหนดในแบบฝึกทักษะแต่ละชุดโดยละเอียดและหาก                                                                
มีข้อสงสัยให้ซักถามครู/เพ่ือนได้ตลอดเวลา  

3) นักเรียนต้องท ากิจกรรมและแบบฝึกทกุขอ้ด้วยตนเอง ตามวิธีการ/ขั้นตอน/
เวลาที่ก าหนดไว้ในแบบฝึกทักษะอย่างเคร่งครัด โดยไม่ข้ามขั้นตอน  

4) นักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อน/ครูได้เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้แบบฝึกทักษะ  
5) นักเรียนต้องปฏิบัติตนตามกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนทกุกิจกรรม                                                                                            

ด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา  
6) หลังจากด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว นักเรียนควรทบทวนและ                                                        

ฝึกท าแบบฝึกทักษะด้วยตนเองหลายๆครั้ง เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะ                      
ในการคิดวิเคราห์ของตนเองให้เกิดความช านาญ  

7) นักเรียนต้องมีวินัยและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการท ากิจกรรมการเรียนและ
การท าแบบฝึกทักษะทุกครั้ง โดยไม่ลอกค าตอบหรือวิธีท าจากเพื่อน  

8) นักเรียนต้องมีความเช่ือมั่นในตนเองว่าสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้ด้วยความมุ่งมั่นและอดทน  

9) เมื่อเสร็จส้ินการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง นักเรียนสามารถศึกษา/สืบค้น/ใช้ส่ือ
อื่นๆ ประกอบการเรียนเพ่ือเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน                         
ของตนเองได้ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 
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ค าสั่ง     ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาต่อไปนี้แล้วท าความเข้าใจในสาระและประเด็นความรู้ที่ส าคัญๆ  
            ก่อนท ากิจกรรมในใบงานและแบบฝึกทักษะ (ใช้เวลา 20 นาที)  

 

สาระส าคัญ 
 

 วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นการรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความ                                                                              
จากหลักฐานแล้วน ามาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ เพื่อ อธิบายเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในอดีต                                                             
ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ในอดีตนั้นได้เกิดและคล่ีคลายอย่างไร ซึ่งเป็นความมุ่งหมายท่ีส าคัญ
ของการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยหลักฐานท่ีน ามาสรุปความรู้นั้นจะต้องกว้างขวางละเอียดลออ และ
สามารถตรวจได้ทุกช้ิน เพื่ออ้างอิงได้ว่าหลักฐานนั้นมีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด 

 

                   ความหมาย และความส าคัญ 
 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์ 
เริ่มต้นท่ีความอยากรู้อยากเห็นของผู้ต้องการศึกษาและต้องการสอบสวนค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 
จากร่องรอยท่ีคนในอดีตได้ท าไว้และตกทอดเหลือมาถึงปัจจุบัน โดยไม่หลงเช่ือค าพูดของใครคนใด                                                    
คนหนึ่ง หรืออ่านหนังสือเพียงเล่มใดเล่มหนึ่งแล้วเช่ือว่าเป็นจริง ส่ิงท่ีต้องท าเป็นอันดับแรกของ                                                                                                                  
การสืบค้นอดีต เมื่อมีประเด็นท่ีต้องการสืบค้นแล้ว คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างกว้างขวางและละเอียดลออ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สอบถามผู้รู้ ศึกษาเอกสาร 
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานทุกช้ินด้วยจิตส านึกว่า หลักฐานไม่ได้
บอกความจริงท้ังหมด หรือบอกความจริงเสมอไป แล้วรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีได้ จากนั้นน าเสนอผล                                                                                      
ท่ีศึกษาได้พร้อมอ้างอิงหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้อื่นตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

 

วิธีกำรทำงประวัติศำสตร ์
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 การศึกษาประวัติศาสตร์ มีปัญหาท่ีส าคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ อดีตท่ีมีการฟื้นหรือจ าลอง
ขึ้นมาใหม่นั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์และเช่ือถือได้เพียงใด รวมท้ังหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีน ามาใช้ เป็นข้อมูลนั้น มีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เพราะ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีอยู่มากมายเกินกว่าท่ีจะศึกษาหรือจดจ าได้หมด แต่หลักฐานท่ีใช้                          
เป็นข้อมูลอาจมีเพียงบางส่วน 
 ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตร์จึงมีความส าคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ หรือผู้ท่ีจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์จะได้น าไปใช้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง                             
ไม่ล าเอียง และเกิดความน่าเช่ือถือได้มากท่ีสุด 
 

  

 

 
ในการสืบค้น ค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีอยู่หลายวิธี เช่น จากหลักฐานทางวัตถุ                   

ท่ีขุดค้นพบ หลักฐานท่ีเป็นการบันทึกลายลักษณ์อักษร หลักฐานจากค าบอกเล่า ซึ่งการรวบรวม
เรื่องราวต่างๆ ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ เรียกว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 

 
 ขั้นตอนที่ 1  การต้ังประเด็นที่จะศึกษา นับว่าเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์                                         
ท่ีนักประวัติศาสตร์ หรือผู้สนใจทางประวัติศาสตร์มีความสนใจอยากรู้ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตอนใด
ตอนหนึ่ง โดยต้ังประเด็นค าถามว่า ศึกษาเรื่องอะไรในช่วงเวลาใด ท าไมจึงต้องศึกษา 
           ขั้นตอนที่ 2  สืบค้นและรวบรวมข้อมูล ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ท่ีสามารถสอบสวนเข้าไปให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วยหลักฐานท่ีไม่เป็น                                                                                                  
ลายลักษณ์อักษร เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ค าบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ และหลักฐานท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร เช่น ศิลาจารึก จดหมายเหตุ บันทึกและเอกสารต่างๆ ในการสะสม และรวบรวมข้อมูล 
ต่างๆ เหล่านี้ นักประวัติศาสตร์จ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณของตนส ารวจ เนื่องจากข้อมูลแต่ละประเภท
เป็นผลิตผลท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นต้องค้นหาต้นตอหรือสาเหตุ
ของข้อมูลอย่างลึกซึ้งเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อป้องกันมิให้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ถูกบิดเบือน 

ขั้นตอนของวิธีการทางประวตัิศาสตร์ 
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ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยการน าข้อมูล                                
ท่ีได้สืบค้นรวบรวม คัดเลือก และประเมินไว้แล้วน ามาพิจารณาในรายละเอียดทุกด้าน ซึ่ง                                    
นักประวัติศาสตร์ต้องใช้เหตุผลเป็นแนวทางในการตีความเพื่อน าไปสู่การค้นพบข้อเท็จจริง                          
ทางประวัติศาสตร์ท่ีถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 4  การคัดเลือกและประเมินข้อมูล นักประวัติศาสตร์จะต้องน าข้อมูลท่ีได้รวบรวม
ไว้มาคัดเลือก และประเมินเพื่อค้นหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีต้องการทราบ 
 ขัน้ตอนที่ 5  การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ท่ีได้รับอันเป็นผลมาจาก
การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล  หรืออธิบายข้อสงสัย  เพื่อน าเสนอข้อมูลในลักษณะท่ีเป็นการตอบ 
ตลอดจนความรู้  ความคิดใหมท่ี่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบการรายงานอย่างมีเหตุผล 
 
 
 

 
 
 หลักฐานประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยพฤติกรรม การพูด การเขียน การประดิษฐ์คิดค้นการด ารง            
ชีวิตของมนุษย์และส่ิงท่ีมีอยู่ภายในหลักฐานก็คือร่องรอย ความรู้สึกนึกคิด โลกทัศน์และจารีตประเพณี
ของมนุษย์ในอดีตท่ีอาจ ตกทอดถึงปัจจุบัน โดยมีร่องรอยอยู่ในธรรมชาติและวัฒนธรรมของมนุษย ์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกได้หลายลักษณะซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ในแบ่ง ดังนี้ 
 
ใช้ล าดับความส าคัญเป็นเกณฑ์  แบ่งเปน็ 2 ประเภท คือ 

  1)  หลักฐานชั้นต้น primary sources  หมายถึง ค าบอกเล่าหรือบันทึกของผู้พบเห็น
เหตุการณ์หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง  เกิดขึ้นแล้วบันทึกเองหรือท าขึ้นเองทันทีโดย                     
ไม่มีการท าขึ้นทีหลัง ได้แก่ บันทึกการเดินทาง จดหมายเหตุ จารึก รวมถึงส่ิงก่อสร้าง หลักฐาน                       
ทางโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น โบสถ์ เจดีย์ วิหาร พระพุทธรูป รูปป้ัน หม้อ ไห ฯลฯ 
 
 
 
 

ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
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 2)  หลักฐานชั้นรอง secondary sources  หมายถึง ผลงานท่ีเขียนขึ้น หรือ                             
เรียบเรียงขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้ว โดยอาศัยค าบอกเล่า หรือจากหลักฐานช้ันต้นต่างๆ 
ได้แก่ ต านาน วิทยานิพนธ์ บทเพลง  ทะเบียนราษฎร์ หนังสือแห่งกาลเวลาต่างๆ  เป็นต้น 

                        
     ตัวอย่างหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์                    พงศาวดารสกลรัชกาลท่ี 2 

        
ใช้ลายลักษณ์อักษรเปน็เกณฑ์  แบ่งเปน็ 2 ประเภท คือ 

  1)  หลักฐานลายลักษณ์อักษร คือ หลักฐานท่ีเป็นตัวหนังสือ ได้แก่ จารึก ต านาน 
บันทึกความทรงจ า เอกสารทางราชการ ชีวประวัติ จดหมาย ส่วนตัว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร 
กฎหมาย วรรณกรรม เช่น 

 

                     
 

 

 

 

 

 
 

 
                  พระราชพงศาวดารกรุงเก่า                                  จดหมายเหตุลาลูแบร์   
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  2)  หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  คือ หลักฐานท่ีเป็นวัตถุ ซึ่งเป็นหลักฐาน
ทางโบราณคดี ได้แก่ รูปเคารพ   มหาวิหาร โครงกระดูกมนุษย์ กระดูกสัตว์  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาชนะดินเผาทีเ่ขียนลายด้วยสีแดง จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี 

 
ตัวอย่างลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ  

 
1) หลักฐานทางศิลปกรรมและโบราณคดี หลักฐานทางศิลปกรรมท่ีส าคัญ คือ 

ศิลปวัตถุแบบอู่ทอง ศิลปวัตถุแบบลพบุรี ศิลปวัตถุแบบทวารวดี นอกจากนี้ได้แก่เหรียญกษาปณ์                                              
ซากอิฐปูนของวัดวาอาราม พระพุทธรูป เครื่องใช้ตามบ้านเรือน ฯลฯ 

2) หลักฐานของจีนราชวงศ์ต่างๆ โดยเฉพาะหลักฐานของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น 
บันทึกของนักพรต นักบวช เช่น บันทึกของสุมาเจียน จูตากวน และหลักฐานของจีนท่ีปรากฏ                         
ในพงศาวดารภาคต่างๆ  

3) หลักฐานที่เปน็หนังสือเก่า  หนังสือเก่านั้นมักจะเขียนลงบนสมุดข่อยหรือ                           
ใบลาน เช่น ต านานสิงหนวัติ (เล่าเรื่องต้ังแต่พระเจ้าสิงหนวัติอพยพมาจากเหนือ) , จามเทวีวงศ์                                                                                
(เป็นเรื่องเมืองหริภุญไชย) , รัตนพิมพว์งศ์ (เป็นต านานพระแก้วมรกต) , สิหิงคนิทาน (เป็นประวัติ
พุทธศาสนาและประวัติเมืองต่างๆ ในลานนาไทย) , จุลลยุทธกาลวงศ์ (เป็นพงศาวดารไทย ต้ังแต่                                                                                     
สมัยพระเจ้าอู่ทอง ตลอดสมัยอยุธยา) , ต านานสุวรรณโคมค า และต านานมูลศาสนา (เป็นเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย) 

 
*** ปัญหาของหลักฐานที่เป็นหนังสอืเก่า คือ เราไม่ทราบว่าผู้บันทึกเขียนไว้เม่ือไร                                  

มีความจริงแค่ไหน และแต่งเติมเพียงใด 
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  4) หลักฐานที่เปน็ศิลาจารึก  ศิลาจารึกถือว่าเป็นหลักฐานท่ีส าคัญมากในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยในระยะเริ่มแรกสมัยสุโขทัย ท่ีส าคัญได้แก่ ศิลาจารึกหลักท่ี 1 (จารึกพ่อขุนรามค าแหง) 
, ศิลาจารึกหลักท่ี 2 (จารึกวัดศรีชุม) , ศิลาจารึกหลักท่ี 3 (จารึกนครชุม) , ศิลาจารึกหลักท่ี 4                                                     
(จารึกวัดปา่มะม่วง) , ศิลาจารึกหลักท่ี 8 ข. (จารึกวัดพระมหาธาตุ) , จารึกหลักท่ี 24                             
(จารึกวัดหัวเวียงไชยา) , จารึกหลักท่ี 35 (จารึกดงแม่นางเมือง นครสวรรค์) , จารึกหลักท่ี 62                                       
(จารึกวัดพระยืน ล าพูน) ฯลฯ 
 

*** ศิลาจารึกให้ล าดับหลักตามการค้นพบ ก่อน – หลัง 
 

  5)  หลักฐานพวกที่เป็นพงศาวดาร  พระราชพงศาวดารสยามมีมากมาย แต่ท่ีมี
ความส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ 

      5.1) พระราชพงศาวดารสยามท่ีแต่งในสมัยอยุธยา คือ ฉบับหลวงประเสริฐ 
      5.2) พระราชพงศาวดารสยามท่ีแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ แยกเป็น 3 รัชกาล คือ 

5.2.1 ฉบับรัชกาลท่ี 1 มี 4 ส านวน คือ ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) , ฉบับ
เจ้าพระยาพิพิธพิชัย , ฉบับพระพันรัตน์ , ฉบับบริติชมิวเซียม 

5.2.2 ฉบับรัชกาลท่ี 3 มี 1 ส านวน คือ ฉบับสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
5.2.3 ฉบับรัชกาลท่ี 4 มี 4 ส านวน คือ ฉบับพระราชหัตถเลขา 

      5.3) พระราชพงศาวดารฉบับอื่นๆ คือ พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ                                               
พระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) พงศาวดารเหนือ พงศาวดารโยนก 

6. หลักฐานที่เป็นจดหมายเหตุชาวต่างประเทศ  หลักฐานพวกนี้เป็นหลักฐาน
ภาษาต่างประเทศ เพราะมีชาวยุโรปหลายชาติเข้ามาติดต่อในสมัยอยุธยา หลักฐานเหล่านี้อยู่ในรูป
ของบันทึก จดหมายเหตุ จดหมายถึงผู้บังคับบัญชา จดหมายของข้าราชการและพ่อค้า เอกสาร
ทางการทูต บันทึกของมิชชันนารี เช่น จดหมายเหตุของลาลูแบร์ , บันทึกของบาดหลวงเดอ ชัว สี , 
จดหมายเหตุวันวิลิต , เอกสารฮอลันดา , ฯลฯ 
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การประเมินคุณค่าของหลักฐาน คือ การประเมินหลักฐานผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะใช้

ในการตรวจหลักฐานว่ามีคุณค่าและความน่าเช่ือถือเพียงพอหรือไมก่่อนท่ีจะน ามาใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์  วิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
   1)  การประเมินภายนอก  การพิจารณาจากลักษณะภายนอกของหลักฐาน                        
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักตัวหลักฐานนั้นเป็นอย่างดี รวมทั้งรู้ว่าเป็นหลักฐานจริงหรือปลอม                                
ส่ิงท่ีควรพิจารณาได้แก่ 
    1.1)  อายุของหลักฐาน การรู้ว่าหลักฐานสร้างหรือเขียนขึ้นเมื่อไร ท าให้เรา
ตีความส านวนภาษาท่ีใช้ได้ถูกต้อง และเข้าใจส่ิงท่ีหลักฐานกล่าวถึงโดยอาศัยสภาพแวดล้อม                        
ทางประวัติศาสตร์ของยุคสมัยนั้นมาประกอบ 
   1.2)  ผู้สร้างหรือผู้เขียนหลักฐาน การรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างหรือผู้เขียน
หลักฐานท าให้เราสืบค้นได้ว่า ผู้นั้นมีภูมิหลังอย่างไร เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือไม่ มีอคติ                                                                     
ต่อส่ิงท่ีสร้างหรือเขียนหรือไม่ 
            1.3)  จุดมุ่งหมายของหลักฐาน การรู้จุดมุ่งหมายของหลักฐานช่วยให้
ประเมินความน่าเช่ือถือได้ เช่น โคลงท่ีแต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ย่อมหลีกเล่ียง                             
ท่ีจะไม่กล่าวถึงด้านลบของพระมหากษัตริย์องค์นั้น จากหลักฐานท่ียกตัวอย่างมานั้น เมื่อน ามาใช้
จะต้องแยกแยะข้อเท็จจริงออกมาให้ได้ 
   1.4)  รูปเดิมของหลักฐาน หลักฐานเป็นจ านวนมาไม่ใช่หลักฐานด้ังเดิม                                                                                     
แต่ผ่านการคัดลอกต่อๆ กันมาจึงเกิดความคลาดเคล่ือนได้ หลักฐานประเภทพระราชพงศาวดาร                         
ท่ีผ่านการช าระมักมีการตัดทอนหรือเพิ่มเติมเนื้อความ แก้ไขส านวนโวหาร รวมทั้งแทรกทัศนคติ                                                            
ของยุคสมัยท่ีมีการช าระพระราชพงศาวดารนั้นลงไปด้วย ท าให้ผิดไปจากหลักฐานเดิม 
  2)  การประเมินภายใน  เป็นการประเมินส่ิงท่ีปรากฏบนหลักฐาน อาทิ ตัวอักษร 
รูปภาพ ร่องจารึก ต าหนิ ว่ามีความน่าเช่ือถือเพียงใด มีข้อความใดท่ีน่าสงสัย หรือกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
             

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร ์ 
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            สรุปได้ว่า หลักฐานท่ีใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ต้องเป็นหลักฐานท่ีให้ข้อมูล                      
ท่ีเป็นจริง หลักฐานท่ีให้ข้อมูลจริงบ้างเท็จบ้าง น าส่วนที่เป็นจริงไปใช้ได้ ส่วนหลักฐานที่เป็นเท็จ
ทั้งหมดไม่น าไปใช้ในการศึกษา 

 การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์  คือ การท าความเข้าใจว่าหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลอะไร และข้อมูลนั้นมีความหมายว่าอย่างไร โดยการตีความหลักฐาน แบ่งเป็น 
2 ลักษณะ 

1) การตีความขั้นต้น  เพื่อให้ได้ความหมายตามตัวอักษรหรือตามรูปแบบภายนอก 
ผู้ตีความควรมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนี้ 

 1.1)  การใช้ถ้อยค าและส านวนโวหาร ถ้อยค าและส านวนโวหารเป็นส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย เป็นหน้าท่ีผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีต้องพยายามท าความเข้าใจให้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

           ตัวอย่าง    ปีท่ีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้าง

พระวิหารวัดจุฬามณี เมืองพิษณุโลก ในพระราชพงศาวดารฉบับ
ต่างๆ ระบุไว้ตรงกนับ้างไม่ตรงกันบ้าง เช่น 
           พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม 
และ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 
ว่าสร้างเมื่อศักราช 810 ปีมะโรงสัมฤทธิศก (ตรงกับพ.ศ. 1991) 
           พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ ว่าสร้าง
เมื่อศักราช 826 วอกศก (ตรงกับพ.ศ. 2007) 
          จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า หลักฐานช้ินหลังระบุเวลา
ห่างจากหลักฐาน 2 ช้ินแรก 16 ปี  ดังนั้น ต้องท าการตรวจสอบ
และสืบค้นหลักฐานอื่นมาอา้งอิง พบว่า  หลักฐานท้ังหมดท่ียกมา
เป็นหลักฐานช้ันรอง ควรหาหลักฐานช้ันต้นมาเทียบ คือ ศิลาจารึก
วัดจุฬามณี ปรากฏว่าจารึกระบุว่า พระวิหารวัดจุฬามณีสร้างเมื่อ 
“ ศักราช 826 ปีวอกนักษัตร ” ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงเก่า
ฉบับหลวงประเสริฐฯ 
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 1.2)  อิทธิพลของทัศนคติ ค่านิยม และสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาท่ีบันทึก
หลักฐาน เช่น หลักฐานประเภทต านาน 

 1.3)  จุดมุ่งหมายของหลักฐาน การรู้จุดมุ่งหมายของหลักฐานมีประโยชน์
ในการตีความด้วย เช่น พระราชพงศาวดาร มักยกย่องสรรเสริญพระมหากษัตริย์มากเป็นพิเศษ 
   2)  การตีความขั้นลึก เป็นการค้นหาทัศนคติของผู้เขียน ท่ีไม่เปิดเผยอย่างตรงไป                                                             
ตรงมาอาจมีข้อเท็จจริงบางอย่างแฝงอยู่ การตีความต้องตีความไปตามข้อเท็จจริง ห้ามตีความไปตาม
แนวคิดท่ีตนเองเดาไว้ล้วงหน้า  
 

ลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการตีความหลักฐาน 
 
            1)  ความจริง คือ ส่ิงท่ีมั่นคงไม่เปล่ียนแปลง และเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป ไม่มี
ข้อโต้แย้ง เพราะมีหลักฐานยืนยันแน่นอนจนปราศจากข้อสงสัย 
            2)  ข้อเท็จจริง คือ ความคิด ความเช่ือ หรือข้อมูลท่ีต้องการหลักฐานมายืนยันเพื่อ
พิสูจน์หาความจริง ข้อเท็จจริงจึงต่างกับความจริง เพราะส่ิงท่ีเป็นความจริงไม่มีหลักฐานอื่นใดท่ีจะท า
ให้ความจริงนั้นเปล่ียนแปลงไป แต่ข้อเท็จจริงเปล่ียนแปลงได้เมื่อมีหลักฐานท่ีดีกว่าหลักฐานเดิมมา
สนับสนุน 
            3) ความคิดเห็น เป็นส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ความรู้สึก
ของบุคคล แล้วแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นค าพูดหรือข้อเขียน ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักฐานประกอบก็ได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก่อนจะศึกษาเรื่องอะไร จะต้องเข้าใจเรื่องนั้นกอ่น  
    (ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท าไม) 
2.  เหตุ-เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 
3. ผล เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว ผลเป็นอย่างไร 
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ค าช้ีแจง  นักเรียนเติมเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเติมเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีผิด 

   (ใช้เวลา 10 นาที ข้อละ 1 คะแนน) 

 

..............1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย ์

..............2. ส่ิงท่ีต้องท าเป็นอันดับแรกของการสืบค้นอดีต  คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน   

              ทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการต่างๆ 

..............3. วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความส าคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ 

              เท่านั้น 

..............4. หลักฐานท่ีเป็นวัตถุ ได้แก่ หนังสือโบราณ รูปเคารพ   มหาวิหาร โครงกระดูกมนุษย์  

              กระดูกสัตว์ 

..............5. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าหลักฐานจากภายใน คือ การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 

              ของหลักฐานว่า มีความน่าเช่ือถือมาก ปานกลาง หรือไม่น่าเช่ือถือท้ังหมด 

..............6. การประเมินคุณค่าหลักฐานจากภายนอก เป็นการมุ่งวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานว่า  

              เป็นของลายลักษณ์อักษร หรือไม่ 

..............7. การน าเสนอผลงานความรู้ทางประวัติศาสตร์ท่ีค้นพบ เราสามารถเพิ่มความเห็นส่วนตัวได้ 

..............8. การวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหลักฐานท่ีค้นพบ เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นทาง 

    ประวัติศาสตร์ 

..............9. หลักฐานท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ค าบอกเล่าของ 

              ผู้เห็นเหตุการณ์ 

..............10. ลักษณะข้อมูลท่ีได้จากการตีความจะต้องเป็นข้อเท็จจริงท้ังหมด 
 

 
 
 

ใบงานที่ 1.1 
เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 



 

หนา้  14  

 

 
 
 

 
 

 

ค าช้ีแจง     นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนีว่้าอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

แล้วให้เขียนชือ่ขั้นตอนดังกล่าวลงในช่องว่างที่ก าหนดให้   (ใช้เวลา 10 นาที ข้อละ 1 คะแนน) 
    
     1.  แนวทางในการค้นหาค าตอบอย่างมีเหตุผล 
          .................................................................................................................................................. 
     2.  พบข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
          .................................................................................................................................................. 
     3.  ตรวจสอบและประเมินค่าความน่าเช่ือถือของหลักฐาน 
          .................................................................................................................................................. 
     4.  ตอบค าถามตามท่ีวางไว ้
          .................................................................................................................................................. 
     5.  อธิบายเรื่องท่ีศึกษาอย่างมีเหตุผล 
          ..................................................................................................................................................  
     6.  เขียนรายงานเหตุผลการย้ายราชธานีของรัชกาลท่ี 1 
          .................................................................................................................................................. 
     7.  สัมภาษณ์ชาวจีนย่านเยาวราชเกี่ยวกับการท าทองในย่านเยาวราช 
          .................................................................................................................................................. 
     8.  หมากต้องการทราบว่า วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยใด 

.................................................................................................................................................. 
     9.  สนามหลวง เดิมเรียกว่า ทุ่งพระเมรุ เป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน 
          และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  .................................................................................................................................................. 
    10.  จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4 เป็นหลักฐานช้ันต้น 

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

ใบงานที่ 1.2 
เรื่อง  ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
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ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ                   

ความเป็นมาของค าขวัญจังหวัดหนองคาย หรือ ค าขวัญอ าเภอโพนพิสัย ตามประเด็นต่อไปนี้                          
ใหถู้กต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ท่ีสุด (ใช้เวลา 20 นาที ประเด็นละ 2  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มลีักษณะอย่างไร... 

หลักฐานทางประวัตศิาสตร ์

ประเมินคุณค่าได.้.. ตีความว่า... 

 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบ มอีะไรบา้ง... จัดอยู่ในประเภทใดหรือลักษณะใดบ้าง... 

นักเรียนประเมินคุณค่าของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เหล่านั้นวา่อยา่งไรบ้าง... 

นักเรียนจะอธิบายหรือสรุปข้อมูลจากหลักฐานเหล่าน้ัน
ได้ว่าอยา่งไร...เพือ่อธิบายความเป็นมาของค าขวญั 

ใบงานที่ 1.3 
เรื่อง  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 

 

อ่านเน้ือหาใหเ้ข้าใจก่อนจาก
หน้า 6-12 แล้วไปดูตัวอย่าง

การวิเคราะห์หลักฐาน                                  
ทางประวัติศาสตร์                                 
ได้ที่ภาคผนวกจ้า 
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ค าช้ีแจง   นักเรียนอ่านเร่ืองราวต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์  

    (ใช้เวลา 10 นาที ข้อละ 2 คะแนน) 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม แลท่านประธานาธิบดีปัปลิกกรุงฝรั่งเศส มีความประสงค์
เพื่อจะระงับความวิวาทซึ่งเกิดขึ้นในสมัยท่ีล่วงไปแล้วในระหว่างประเทศท้ังสองนี้ และเพื่อจะผูกพัน
ทางไมตรี อันได้มีหลายร้อยปีแล้ว ในระหว่างกรุงสยามแลฝรั่งเศสนั้นให้สนิทยิ่งขึ้น จึงได้ต้ังเอกอรรค
ราชทูตผู้มีอ านาจเต็มท้ังสองฝ่าย ให้ท าหนังสือสัญญาฉบับนี้คือ 
 ฝ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงสยาม ได้ต้ังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทวะวงษ์วโร
ปราการคนาภยันดรมหาจักรี และแครนด์ออฟฟิเซอร์ลิยิออง คอนเนอร์ ฯลฯ เสนาบดีว่าการ
ต่างประเทศกรุงสยามฝ่ายหนึ่ง 
 แลฝ่ายประธานาธิบดีริปัปลิกกรุงฝรั่งเศส ได้ต้ังมองซิเออร์ เลอร์ชาลส์มาริเลอมิร์เดอร์วิแลร์ 
ผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์แครนด์ออฟฟิเซอร์ลิยิอองคอนเนอร์ แลจุลวราภรณ์อรรคราชทูต                    
ผู้มีอ านาจช้ันหนึ่ง แลท่ีปรึกษาการแผ่นดินอีกฝ่ายหนึ่ง 

ที่มา : http://www.huso.kku.ac.th/thai/researching/data/06.pdf 

 
 1.  เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร 
          ..................................................................................................................................................
 2.  หลักฐานท่ีปรากฏในเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่อะไรบ้าง 
          ..................................................................................................................................................
 3.  หลักฐานท่ีปรากฏในเหตุการณ์ดังกล่าว มีความน่าเช่ือถือมากหรือน้อยเพียงใด 
          ..................................................................................................................................................
 4.  เหตุการณ์ดังกล่าว มีความส าคัญอย่างไร 
          .................................................................................................................................................. 
          ..................................................................................................................................................
 5.  การศึกษาเหตุการณ์ดังกล่าว มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร 
          .................................................................................................................................................. 

 

ใบงานท่ี 1.4 
เรื่อง  การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
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ค าช้ีแจง   นักเรียนสืบค้นเร่ืองราวในประวัติศาสตร์ไทยมา  1 เรื่อง (ก าหนดเองตามความสนใจ 

รายบุคคล) แล้วปฏิบัติตามค าส่ังต่อไปนี้ (ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง คะแนน 12 คะแนน) 
 

ข้อ 1  เขียนเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยท่ีสืบค้นมาพอสังเขปตามประเด็นท่ีสนใจ  (2 คะแนน) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................. 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................. ......................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

ใบงานที ่1.5 
เรื่อง  การสบืค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ 
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ข้อ 2  วิเคราะห์ใจความส าคัญของเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยท่ีสืบค้นมาข้างต้น ดังนี้ 
(ประเด็นละ 2 คะแนน) 

ประเด็นวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
1. เหตุการณ์ดังกล่าวเป็น
เร่ืองราวเกี่ยวกับอะไร 

 
 
 
 

2. หลักฐานที่ปรากฏใน
เหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่
อะไรบ้าง ได้มาจากท่ีใด 
หลักฐานนี้เกิดขึ้นหรือ
ปรากฏเมื่อใด 

 
 
 
 
 
 

3. หลักฐานที่ปรากฏใน
เหตุการณ์ดังกล่าว                           
มีความน่าเชื่อถือมากหรือ
น้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

 
 
 
 
 
 

4. เหตุการณ์ดังกล่าว                            
มีความส าคัญอย่างไร 

 
 
 
 
 

5. การศึกษาเหตุการณ์
ดังกล่าว มีประโยชน์                          
ต่อนักเรียนอย่างไร 
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ตัวอย่างที่ 1  การเขียนผังความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการฝึกทักษะ 

ท่ีมาภาพ  https://yim173.files.wordpress.com/2015/11/24_copy_fotor_collage.jpg 
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ตัวอย่างที่ 2   การเลือกค าตอบโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ข้อ  2.1   การวิเคราะห์ความส าคัญ 

 ....เมืองสุโขไทยนี้ดี  ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่  ลู่ทางเพื่อน                        
จูงวัวไปค้า  ขี่ม้าไปขาย  ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า...... 
 ระบบเศรษฐกิจของสุโขทัยมีลักษณะส าคัญอย่างไร 

ก. ค้าขายสัตว์ป่า  ช้าง  ม้า 
ข. ค้าขายข้าวเป็นอาชีพหลัก 
ค. ค้าขายเสรี  ปลอดภาษี 
ง. ค้าขายทองค า  เศรษฐกิจรุ่งเรือง 

เฉลยค าตอบ   คือ  ค. ค้าขายเสรี  ปลอดภาษี   
เพราะ   ข้อความดังกล่าวได้กล่าวถึงระบบการค้าท่ีประชาชนสามารถน าสินค้าอะไรก็ได้                                                          

มาท าการค้าขายได้อย่างเสรี และมีค าพูดท่ีบอกว่าไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ กับ
ผู้ค้าและประชาชน 

ส่วนข้อที่ผิด   เนื่องจากในข้อความไม่ได้กล่าวถึงอาชีพหลัก และไม่มีหลักฐานค าพูดใด                                                                  
ในข้อความท่ีอ้างว่าค้าขายทองค าจะท าให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองแต่อย่างใด 

 
ข้อ 2.2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

 ถ้าน้ าในแม่น้ าพูดได้  น้ าจะบอกประชาชนริมฝ่ังอย่างไร  จึงจะท าให้น้ าและประชาชน                      
ริมฝ่ังมีความสุขยืนนาน... 

ก. อย่าเอาฉันไปขังไว้  ปล่อยฉันไปตามธรรมชาติเถิด 
ข. น าฉันไปใช้เท่าท่ีจ าเป็นและช่วยดูแลความสะอาดให้ฉันด้วย 
ค. น าส่ิงต่าง ๆ มาตกแต่งให้ฉันสวยงามตามท่ีท่านต้องการ 
ง. ฉันต้องการอยู่ตามล าพัง  อย่ามารบกวนกันเลย 

เฉลยค าตอบ   คือ ข. น าฉันไปใช้เท่าท่ีจ าเป็นและช่วยดูแลความสะอาดให้ฉันด้วย  
 เพราะ   เป็นการแสดงให้ถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกนัและกันไม่ท าลายหรือสร้างความเสียหาย

ให้แก่กัน ส่งผลให้ต่างฝ่ายสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้อย่างเป็นสุขและยาวนานตามท่ีปรากฏในโจทย์ 
ส่วนข้อที่ผิด เป็นการแสดงถึงต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่เป็นสุข คือ (ก) ส่ือถึงความทุกข ์ไม่อยากอยู่

ร่วมกัน และ ( ค และ ง ) ส่ือถึงการอยู่เพียงฝ่ายเดียวโดยอีกฝ่ายไม่ได้ประโยชน์จากอีกฝ่าย กล่าวคือ 
ถ้าประชาชนไม่ได้ใช้น้ าเลย ประชาชนก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้  
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ข้อ 2.3   การวิเคราะห์หลักการ 
 ถ้าหยดไฮโดรคลอริกลงบนหินก้อนหนึ่งแล้วมีฟองเกิดขึ้น  เราสามารถคาดคะเนได้ว่า                      
หินก้อนนัน้คือหินชนิดใด... 

ก. หินปูน 
ข. หินทราย 
ค. หินแกรนิต 
ง. หินบะซอลด์ 

เฉลยค าตอบ   คือ ก. หินปูน  
เพราะ   หินปูนท าปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแล้วจะท าให้เกิดฟอง 

 ข้อที่ผิด   เนื่องจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแต่อย่างใด 
 

ตัวอย่างที่ 3   การเขียนค าตอบโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
...หลักฐานท่ีใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ต้องเป็นหลักฐานท่ีให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง หลักฐาน                                              

ท่ีให้ข้อมูลจริงบ้างเท็จบ้าง น าส่วนท่ีเป็นจริงไปใช้ได้ ส่วนหลักฐานท่ีเป็นเท็จท้ังหมดไม่น าไปใช้ใน
การศึกษา... 

จากประโยคท่ีกล่าวมา ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  
 3.1)  ใจความส าคัญคือ...................................................................................................... 

ค าตอบ  การน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ ให้ใช้เฉพาะหลักฐานท่ีเป็นจริงเท่านั้น       
 

 3.2)  ถ้าหากมีการน าหลักฐานท่ีเป็นเท็จมาใช้ จะเกิดอะไรขึ้น ......................................... 
ค าตอบ  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในอดีตไม่ตรงกับความจริงท่ีเกิดขึ้น ส่งผลต่อ                          
ความผิดพลาดในการก าหนดความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันและอนาคต  
 
3.3)  หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความส าคัญอย่างไร..................................................... 
ค าตอบ  อธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต และก าหนดเหตุการณ์ต่างๆหรือแนวทาง                         
การด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันและอนาคต  
 

สามารถศึกษาตัวอย่างการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ได้ท่ี  https://www.slideshare.net/trboy/ss-48685655 
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ค าสั่ง  ให้นักเรียนเขียนผังความคิด (Mind Map) เพื่อสรุปความรู้ในหัวข้อ                                                                                        

วิธีการทางประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์    ( 5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกทักษะที ่1.1 
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ข้อ 1   ให้นักเรียนอ่านเร่ืองราวต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด  

            (ข้อละ 2 คะแนน) 

 

 การเลิกทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  นั้นพระองค์มิได้ทรงใช้                       
วิธีท่ีแตกหักรุนแรง อันจะท าให้เกิดวิกฤตการณ์อันร้ายข้ึนได้ แต่ได้ทรงใช้วิธีที่จะท าให้ทาสหมดไปใน
เวลาอันก าหนด ในขั้นแรกได้ทรงประกาศพระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาส  ลูกไทย จุลศักราช 
1236 (พ.ศ. 2417) ขึ้น พระราชบัญญัตินี้บังคับให้มีการเพิ่มเกษียณอายุลูกทาสท่ีเกิดในปีท่ีเสด็จขึ้น
เสวยราชสมบัติ คือ ปีมะโรงสัมฤทธิศก ขึ้นเกษียณอายุคือส่วนลดค่าตัวลูกทาส ได้ทรงเริ่มส่วนลด
ค่าตัวนี้ขึ้น ซึ่ ง เมื่อได้ลดค่าตัวลูกทาสตามอัตราใหม่นี้แล้วลูกทาสท้ังปวงท่ีเกิด ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็จะเป็นไทแก่ตัวเมื่ออายุครบ 20 ปี ในขณะเดียวกัน
ทาสท่ีเป็นมาแต่ก่อนรัชกาลของพระองค์ท่านนั้น กฎหมายมิได้กินความไปถึงคงปล่อยให้เป็นทาส
ต่อไปก่อน เพื่อมิให้เกิดกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงในทางเศรษฐกิจ แต่กฎหมายได้บัญญัติให้ทาส
ท่ีมีอายุครบ 60 ปี ได้พ้นค่าตัว ไม่ว่าค่าตัวนั้นจะยังเหลือมากน้อยเท่าไรและให้เป็นไท 

ที่มา : http://www.laksanathai.com/book2/p022.aspx 
 
1.1)  (วิเคราะห์ความส าคัญ)  ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า เหตุการณส าคัญของประวัติศาสตร์นี้ คือ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
1.2)  (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)  เหตุใดจึงกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น 
ทรงมีพระคุณต่อสังคมไทยและประชาชนชาวไทยเป็นอนันต์ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
1.3)  (วิเคราะห์หลักการ)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลิกทาสด้วยวิธีการใด  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

แบบฝึกทักษะที ่1.2 
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ข้อ 2  “ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยหลักฐานท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และ

หลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ในการสะสม และรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เหล่านี้ นักประวัติศาสตร์
จ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณของตนส ารวจ เนื่องจากข้อมูลแต่ละประเภทเป็นผลิตผลท่ีมนุษย์สร้างสรรค์
ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นต้องค้นหาต้นตอหรือสาเหตุของข้อมูลอย่างลึกซึ้งเท่าท่ีจะท า
ได้ เพื่อป้องกันมิให้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ถูกบิดเบือน ...”  
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจงตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน) 
 2.1)  (วิเคราะห์ความส าคัญ) ใจความส าคัญของประโยคคืออะไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 2.2) (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ในอดีตอย่างไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
2.3) (วิเคราะห์หลักการ) นักประวัติศาสตร์ใช้วิธีการอย่างไร เพื่อให้ได้หลักฐานมาอธิบาย

ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โดยไม่บิดเบือนไปจากความจริง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ค าสั่ง    ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ (ใช้เวลา 10 นาที) 

 
1. ข้อใดจัดเป็นหลักฐานช้ันต้น primary sources 
 ก.   ต านาน 
 ข.   พงศาวดาร 
 ค.   วิทยานิพนธ ์
 ง.   จดหมายเหตุ 
2. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจัดเป็นหลักฐานประเภทใด 
         ก.   หลักฐานช้ันต้น 
       ข.   หลักฐานช้ันรอง 
         ค.   หลักฐานปฐมภูมิ 
         ง.    หลักฐานท่ีเป็นลายลายลักษณ์อักษร 
3.  หลักฐานลักษณะใดต่อไปนี้ ท่ีท าให้การศึกษาทางประวัติศาสตร์มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
         ก.    ต านาน 
         ข.    จารึก 
         ค.    เอกสารจีน 
         ง.     จดหมายเหตุ 
4.  งานเขียนทางประวัติศาสตร์ท่ีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ จัดเป็นหลักฐานประเภทใด 
         ก.    ต านาน         
        ข.    จดหมายเหตุ    
 ค.    จดหมายส่วนตัว     
 ง.    พระราชพงศาวดาร 
5.  การวิพากษ์ข้อมูล (internal criticism) อยูใ่นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ก.    การสังเคราะห์ข้อมูล 
         ข.    การรวบรวมข้อมูล 
         ค.    การตีความหลักฐาน 
         ง.    การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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6.   เมื่อ พ.ศ. 2475 เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น  สมชายค้นหาหนังสือท่ีห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต  
การกระท าของสมชายอยู่ใน ขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
         ก.     การก าหนดปัญหา 
        ข.     การตีความหลักฐาน 
         ค.     การรวบรวมหลักฐาน 
         ง.      การเรียบเรียงและน าเสนอ 
7.  วัฒนธรรมมีความส าคัญอย่างไร ประโยคนี้อยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
         ก.     การก าหนดปัญหา 
         ข.     การตีความหลักฐาน 
         ค.     การรวบรวมหลักฐาน 
         ง.      การตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
8.  เมื่อมีการตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐานแล้ว ข้ันตอนต่อไปจะท าอย่างไร 
         ก.     ก าหนดปัญหา 
        ข.     ตีความหลักฐาน 
         ค.     รวบรวมหลักฐาน 
         ง.      เรียบเรียงและน าเสนอ 
9.     ข้อใดเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีแตกต่างจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
         ก.     การก าหนดเรื่องท่ีจะศึกษา 
         ข.     การตคีวามเพื่อตอบปัญหา 
         ค.     การค้นหาและรวบรวมจากหลักฐานต่าง ๆ 
         ง.      ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
10. ถ้าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นสรุปผลการทดลองเป็นข้อความรู้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ คืออะไร 
         ก.     การน าเสนอ 
         ข.     การก าหนดปัญหา 
         ค.     การตีความหลักฐาน 
          ง.     การรวบรวมหลักฐาน 
 
 

จบการเรยีนด้วยแบบฝึกทักษะเล่มที ่1 
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 1.  ศึกษาการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากเว็บไซต์ 
      http://www.baanjomyut.com/ library_2/extension-4/assortment_of_   
      historical_evidence/index.html 
  

 2.  ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ http://www.thaigoodview.com/node/157142 
 
 3. ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์และการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

    จากการดูวิดีโอใน https://www.youtube.com/watch?v=rd9TAgnvO0k&t=50s 

 
 

 4. ศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียน  รายวิชา ประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
 5. สืบค้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

แหล่งเรียนรู้แนะน าเพิ่มเติม 

http://www.baanjomyut.com/
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แบบบันทึกคะแนนการใช้แบบฝึก
ทักษะ 

 

 

ค าสั่ง   ให้นักเรียนบันทึกคะแนนจากท ากิจกรรมในแบบฝึกทักษะลงในตารางต่อไปนี้ 

ผลงาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ใบงานที่ 1.1 10    
ใบงานที่ 1.2 10    
ใบงานที่ 1.3 6    
ใบงานที่ 1.4 10    
ใบงานที่ 1.5 12    
แบบฝึกที่ 1.1 5    
แบบฝึกที่ 1.2 12    
แบบทดสอบ 10    

รวม 75    
*** ผลการประเมิน  ผ่าน   คอื ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  

ตารางแปลผลการประเมิน 
ช่วงคะแนนที่ได้ (ร้อยละ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 5 ดีเย่ียม 
75.00-89.99 4 ดีมาก 
60.00-74.99 3 ดี/ปานกลาง 

50.00 -59.99 2 พอใช้ 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ต่ า/ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกคะแนนการใชแ้บบฝึกทักษะ 

แบบบันทึกคะแนนการใช้แบบฝึกทักษะ 
 

ข้อปฏิบัติหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 

ถ้าท าคะแนนได้ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป ถือว่านักเรียนมีผลการเรยีนรูใ้นระดับดีมาก 

และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถไปเรียนแบบฝึกเล่มถัดไปได้เลย  

แต่ถ้าท าคะแนนได้ต่ ากว่าร้อยละ 80.00 นักเรียนต้องกลับไปทบทวนการเรียนรู ้                                

จากแบบฝึกทักษะเล่มที่ 1 นี้อีกครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์จึงจะไปเรียนในแบบฝึกที่ 2 ได้ 
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รายการอ้างอิง 
 

 
 
 
 

 
ประสิทธิ์  เอื้อตระกูลวิทย์. (2558).  ประวัติศาสตร์ไทย 4-6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6. พิมพ์ครั้งท่ี 1.  

เอมพันธ์ : กรุงเทพมหานคร. 
ณรงค์   พ่วงพิศ และวุฒิชัย  มูลศิลป์. (ม.ป.ป.). ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6.  

พิมพ์ครั้งท่ี 4.  อักษรเจริญทัศน์  : กรุงเทพมหานคร. 
_______. (ม.ป.ป.). คู่มือครู อจท  ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6.  พิมพ์ครั้งท่ี 4.  อักษรเจริญทัศน์  : กรุงเทพมหานคร. 
เสน่ห์  ฉวยกระโทก. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

รัตนโกสินทร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
จากการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด.  ปริญญานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

 
เว็บไซต์อ้างอิงที่มาภาพและข้อมูล 
https://writer.dek-d.com/mookaz/story/viewlongc.php?id=773465&chapter=2   
https://sites.google.com/site/prawatistrsakl05/baeb-thdsxb-hlang-reiyn 
http://61.19.238.72/chalengsak/units/unit4/chapter4/history/history_4.html 
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/malaiwan_c/historym1/unit 

01_03.html 
http://jariya139.blogspot.com/2013/09/historical-sources-1.html 
https://docs.google.com/presentation/d/1VSqSNdBX1TwNUKy3tx68pANcXNp_WWYpF- 

oNRwA_mwU/edit#slide=id.p 
https://sites.google.com/site/kruchuychay/innovation/unit-one-the-history-education 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
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