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เพศสมัพนัธ์วยัใส: ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของมารดาและทารก
คุณภาพชีวติของแม่วยัใสก่อนและหลงัคลอด

บุคลิกภาพและการขดัเกลาทางสงัคมที่มีผลต่อการเขา้ถึงงานอนามยัแม่และเดก็และคุณภาพ
ชีวติหลงัคลอด

คุณภาพชีวติและแนวทางการเขา้ถึงงานอนามยัแม่และเดก็ของแม่วยัใส
แม่วยัใสกบัการเขา้ถึง งานอนามยัแม่และเดก็และคุณภาพชีวติที่ดีของแม่และเดก็
เพศสมัพนัธ์และการทาํแทง้ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของมารดาวยัใสและทารก

• 1. บุคลิกภาพและการขดัเกลาที่มีผลต่อเพศสมัพนัธ์กบัการทาํแทง้ในวยัใส
• 2. การเขา้ถึงอนามยัแม่และเดก็กบัคุณภาพชีวติของมารดาและทารกหลงัคลอด
• บุคลิกภาพ การขดัเกลา เพศสมัพนัธ์ การทาํแทง้ วยัใส
• การเขา้ถึงอนามยัแม่และเดก็ คุณภาพชีวติของมารดา คุณภาพชีวติของทารกหลงัคลอด



หนา้ที่ของผูป้ระเมินบทความวจิยัและบทความวชิาการ
• เนน้ในหลกัการของจริยธรรมการวิจยั และจรรยาบรรณนกัวิชาการ
• คอยตรวจและจบัผดิวา่วา่บทความที่อ่านคดัลอกมาหรือไม่ เพราะผูอ้่าน

คือบุคคลที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ในเรื่องที่อ่าน มีประสบการณ์ในการทาํ
วจิยั การอ่านงานวจิยั บทความวจิยั หนงัสือ ตาํรา และบทความวชิาการ
มามาก ตามศาสตร์และสาระของเรื่องนั้นๆตลอดชีวติ

• พิจารณาที่โครงสารบญัหวัขอ้ และโครงสารบญัเนื้อหา
• พิจารณาตามสาระเนื้อหา กลุ่มประเดน็เรื่องหลกั กลุ่มประเดน็เรื่องรอง 

เนื้อหาในตาราง กราฟ รูปภาพ แผนภาพ แผนภมูิ Cited with 
permission

• เขา้ใจในหลกัการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง



การเป็นผูอ้่านประเมินบทความวจิยัและบทความ
วชิาการที่ดี เป็นไดอ้ยากมาก

• ตอ้งเขา้ใจในคาํแนะนาํสาํหรับผูป้ระพนัธ์ของวารสารแต่ละฉบบัที่อ่าน
เป็นอยา่งดี

•  การมีความรู้ทางวิชาการ วชิาและศาสตร์ในเรื่องที่ตอ้งอ่านประเมินไม่
มาก ทาํใหป้ระเมินไดแ้บบไม่มัน่ใจวา่ถูกตอ้ง 

•  มีความรู้ทางวิชาการในเนื้อหาของบทความที่ส่งมาใหอ้่านดีมาก แต่ไม่
ประสงคจ์ะชี้แนะแนวทางแกไ้ข เพราะงานมาก เหนื่อย หากแกต้อ้งแก้
ทั้งหมด เพราะสาํนวนจะรวนทั้งบทความ จึงใหต้กง่ายกวา่ ถา้ชี้แนะตอ้ง
มีเหตุผลมาก แต่หากใหต้ก บอกวา่การสื่อความหมายไม่ดี วธิีวเิคราะห์
ไม่เหมาะสม ผลการวจิยั หรือ ขอ้คน้พบไม่น่าเชื่อถือ เขียนวกวน เป็นตน้

•  ตอ้งเป็นคนตรงต่อเวลา ส่งงานตรงเวลา



หนา้ที่ของผูป้ระเมินมีอะไรบา้ง
•  ตอ้งช่วยใหบ้ทความสามารถสื่อสารได ้ไม่ดีตอ้งหาทางทาํใหด้ีใหไ้ด ้เวน้แต่ จนปัญญาจริงๆ 

เพราะอ่านแลว้ไม่รู้เรื่อง แสดงวา่วธิีการสื่อความหมายไม่สามารถนาํไปตีพิมพไ์ด้
•  ตอ้งสามารถใหค้วามเห็นวา่ดี ดีมากเพราะอะไร 
• หากไม่ดีตอ้งตอบใหไ้ดว้า่ไม่ดีเพราะอะไร ตอ้งมีเหตุผลเสมอ จะติ หรือ ชม ไม่มีเหตุผลไม่ได้
•  ตอ้งมีความสามารถในการอ่านจบัสาระและประเดน็ เนน้ key words เนน้ในการประเมิน

ทุกมิติ นิยามศพัท ์การวดั ดชันี ความหมายเฉพาะทาง สูตรและวธิีการคาํนวนเฉพาะ ประเดน็ดา้น
ขอ้มูลและระเบียบวธิีการวจิยัเฉพาะดา้น วธิีการดาํเนินการทดลอง ฯลฯไม่ใช่แต่เนื้อหา แต่ความ
สมบูรณ์แบบเป็นองคร์วม ตอ้งถูกตอ้งและสมบูรณ์ทุกดา้น

• หากเป็นการวจิยัในเชิงปริมาณระดบัการวดัของขอ้มูลตอ้งถูกตอ้ง ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ตกลงเบื้องตน้
ของหลกัสถิติที่ใช ้วธิีการนาํเสนอตารางและการตีความหมายตอ้งถูกตอ้งที่สุด

• หากเป็นการวจิยัในเชิงคุณภาพตอ้ง Grounded theory ละเอียดทุกดา้น
•  ทาํงานที่มีปัญหาในการสื่อสารใหส้ามารถสื่อสารไดถู้กตอ้ง บางครั้งตอ้งเขียนแนะนาํใหแ้กไ้ข



Data collection methods: MTPP-triangulation

Methods/interview
s

Theoretical key 
informants

Key informants Number of group /
persons

1. In-depth 
interviews
2. Focus group 
discussion
3. Participation and 
observation
4. Small group 
discussion
5. Group interviews

6. Documentary 
research?



Preparing some criteria to develop 
screening form first

Socioeconomic and demographic 
characteristics

Phenomena and experiences

age 1

gender 2

education 3

Marital status 4

income 5

Place or residence 6

religion

occupation

race

Etc.



Screening form
Order name address age gender Prefer 

Travel
Home 
stay

Train Hmong Select

1 Yothin 32/503 60 m y no no y no

2 Paul 41/3 29 m y no no y no

3 Ladda 34/56 45 f y y y y y

4 Chale 46/1 35 m y y y y y

5 Mame 57/2 34 f y y y y y



การบริหารและการจดัการแบบโปร่งใสในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดัสระแกว้

Passive migrants in Ranong Province Thailand: 
Poverty and Accessibility to Health care



•  ตอ้งสามารถชี้แนะคณะบรรณาธิการได ้ใหค้วามเห็นได ้ทั้งในดา้นวชิาการและ
ดา้นเทคนิคการเผยแพร่เนื้อหา ขอ้มูล และผลการวจิยั

•  ตรวจในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ตอ้งใหเ้พื่อนไดอ้่าน ตอ้งช่วยใหผ้ลงานของเพื่อน
ไดเ้ผยแพร่ ไม่จาํเป็นไม่ปฏิเสธ

• ช่วยใหง้านที่ไม่ดี ดีขึ้นได ้
• ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความวา่มีคุณภาพในทุกๆดา้น สดัส่วนการนาํเสนอ

ในแต่ละประเดน็ ไม่มาก ไม่นอ้ย ไม่เยิน่เยอ้จนเกินไป หรือ ไม่สั้นจนเกินไป ทุก
ดา้นเสนอไดน้่าสนใจ อยา่งดียิง่ การเป็นผูป้ระเมิน ตอ้งชอบอ่านหนงัสือและชอบ
วชิาการ ความถกูตอ้งทางวชิาการ (Consistency) และความสมเหตุสมผล
ของระบบคิด (หากเป็นเชิงปริมาณตอ้งเนน้ที่ความสมเหตุสมผลของกรอบ
แนวความคิดในการวจิยั)



• ตอ้งอา้งจากแหล่งตน้เรื่อง ของจริง ไม่อา้งใน ไม่อา้งถึงใน ไม่ cited in
• การตายนบัไดว้า่สาํคญัต่อสิ่งมีชีวติ(โยธิน แสวงดี, 2559; ทองเปลว แจ่วแจง้, 2557: 251-269; 

Rindfuss, 2018)
• (โยธิน แสวงดี, 2560: บทคดัยอ่)
• ไม่อา้ง (โยธิน แสวงดี, ม.ม.ป.)
• หา้มใชค้าํวา่ ดดัแปลงจาก ถือวา่เป็นการ แปลงเอกสาร
• รูปภาพ กราฟ แผนภาพ แผนภูมิ กรอบแนวคิด ตอ้งนาํมาจากวารสารวชิาการเพราะถือวา่เผยแพร่

แลว้ (journal หมายถึงเผยแพร่)
• หากนาํมาจากตาํรา หนงัสือ มีเจา้ของ ตอ้งขออนุญาตก่อน cited by permission
• อา้ง www.\\\.web ไม่ควรทาํตอ้งนาํมาจากของจริง ยกเวน้งาน IT เมื่อยกตวัอยา่ง
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ความแม่นตรงของเนื้อหาทางวชิาการ

• เป็นงานบุกเบิกไหม  นาํเสนอสิ่งใหม่ ขอ้คน้พบใหม่ไหม
• ขอ้คน้พบโดดเด่น น่าสนใจมากจนไม่สามารถปฏิเสธได้
•  ขอ้คน้พบตรงเป้าหมายของวารสารนี้ เชื่อถือไดอ้ยา่งแทจ้ริง
•  วธิีการนาํเสนอ วธิีการเขียนเพื่อสื่อความหมายอ่านแลว้เขา้ใจในเนื้อหา

ไดอ้ยา่งดี มีความเป็นเหตุเป็นผล อยา่งเหมาะสม การใชต้าราง การใช้
กราฟ การใชรู้ปภาพ ชื่อตาราง ชื่อกราฟ ชื่อรูปภาพ อยูเ่หมาะสมใหม

•  ใหคุ้ณค่าทางวชิาการ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัที่กาํลงัคน้ควา้อยูใ่น
ปัจจุบนั และชี้ใหเ้ห็นความกา้วหนา้มากยิง่ขึ้นกบัขอ้คน้พบที่ผา่นๆมา

•  วธิีการตีความหมาย ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และการอภิปรายผลสามารถ
ระบุไดว้า่น่าเชื่อถือ



ความเขา้ใจในจรรยาบรรณนกัวจิยัและจริยธรรมการวจิยั

•  เคารพในกฏของวารสารที่ส่งมาตีพิมพ ์ทั้งในดา้นจาํนวนหนา้ และวธิีการนาํเสนอ 
ตามที่วารสารกาํหนดเกณฑใ์ว ้ในส่วนคาํแนะนาํสาํหรับผูเ้ขียน

•  การทาํวจิยัในคน หรือ สตัว ์การใชข้อ้มูลทุติยภมูิ ตอ้งไดร้ับอนุญาตจาก
แหล่งขอ้มูลใหใ้ช ้หากเป็นการใชข้อ้มูลปฐมภมูิตอ้งตรวจสอบวา่มีการเขียนถึง
ประเดน็การขออนุญาตรวมรวมขอ้มูลหรือไม่

•  รูปแบบการอา้งอิงตอ้งถกูตอ้ง เอกสาร ขอ้มูลที่นาํมาอา้งมีจริง แสดงที่มาไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง ตอ้งตรวจสอบไดด้ว้ย ไม่ใช่มัว่มา ผูป้ระเมินตอ้งตรวจสอบดว้ย ดงันั้นผู ้
ประเมินตอ้งเป็นผูรู้้ในเรื่องที่ไดร้ับมอบหมายใหอ้่าน



การเขา้ใจในเอกสารอา้งอิงวา่ถกูตอ้งตามประเดน็ที่อา้ง
หรือไม่

•  เอกสารอา้งอิงทุกฉบบั ผูป้ระเมินควรมีความรู้มาก่อน หรือ อาจพิจารณา
วา่สอดคลอ้งกบัเรื่องที่นาํมาอา้งอิงหรือไม่ 

• พิจารณาจากชื่อบทความกไ็ด ้คาํหลกัจากชื่อบทความ ชื่อหนงัสือ เป็นตน้
• ตอ้งอา้งจากวารสารจะดีที่สุด
•  ตอ้งมีความรู้ และเขา้ใจในรูปแบบการอา้งอิง ตามที่วารสารฉบบันั้นใช ้

เพราะตอ้งแนะนาํวา่ถูกตอ้งหรือ ไม่
•  ตอ้งเขา้ใจรูปแบบในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ที่มาของขอ้มูลทุติย

ภมูิที่นาํเสนอในตาราง



ตอ้งเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี และการ Form up
ของเรื่องที่ทาํการประเมิน

•  ทฤษฎี หรือ แนวคิดที่นาํมาใช้ Form up ในการเป็นฐานคิดใน
การศึกษา พิสูจน ์ตรวจสอบ หนกัแน่นพอ ทาํใหม้ีความน่าเชื่อถือ 
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช ้ตลอดจนวรรณกรรมที่ผา่นมาสามารถสนบัสนุนผล
การอภิปรายผลและตีความหมายไดอ้ยา่งเพียงพอ ทาํใหง้านมีคุณค่าทาง
วชิากรไดอ้ยา่งดีมาก

•  สามารถจาํแนกแยกแยะ ไดว้า่ทฤษฎี หรือ แนวคิด ที่ใชใ้นบทความ
ถูกตอ้ง หรือ ไม่ถูกตอ้ง และตอ้งมีเหตุผลวา่เพราะอะไร ถา้ผดิตอ้ง
แนะนาํไดว้า่ตอ้งเปลี่ยนเป็นอะไร หาไดจ้ากที่ไหน เอกสารใด



ตอ้งเขา้ใจในระเบียบวธิีการวจิยัที่ใชใ้นการวจิยัหรือเขียนใน
บทความนั้นๆอยา่งถกูตอ้ง

•  ใหค้วามสาํคญักบัระเบียบวธิีการวจิยัของบทความวิจยั  วธิีดาํเนินการ
ทดลอง ฯลฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งในดา้น การไดม้าซึ่งตวัอยา่ง วธิีการสุ่ม
ตวัอยา่ง หลกัสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ ที่เนน้ความสอดคลอ้งเพื่อ
นาํไปสู่การตอบคาํถามวิจยัในบทความวจิยันั้นๆ

•  วธิีการวเิคราะห็ขอ้มูลเชื่อถือไดว้า่ถูกตอ้ง สามารถนาํไปสู่ขอ้คน้พบได้
ตามประสงค ์และส่งผลสู่ขอ้สรุปของผลการวิจยัไดอ้ยา่งเชื่อถือไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง

•  ขอ้มูลที่นาํเสนอนาํไปสู่ความเชื่อถือไดใ้นผลการวจิยัตามที่ระบุใวใ้น
ประเดน็ที่ทาํการคน้หา ตรวจสอบ



ตอ้งเขา้ใจในหลกัการทางสถิติที่ใชใ้นบทความวจิยันั้นๆ 
หรือ เอกสารนั้นๆ

•  บทความวจิยัแต่ละสาขาวชิาการจะใหค้วามสาํคญักบัหลกัสถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะห์โดดเด่นแตกต่างกนั

•  บางวารสารเนน้ที่สถิติในเชิงพรรณา ผูป้ระเมินตอ้งเขา้ใจสถิติในเชิงพรรณาได้
อยา่งถกูตอ้ง วธิีการนาํเสนอดว้ยตารางและกราฟ

•  บางวารสารเนน้การทดลอง การทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบ ผูป้ระเมิน
ตอ้งทราบและเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งสาํหรับสถิติเหล่านี้ และตอ้งสามารถชี้แนะวธิีการ
นาํเสนอ การตีความหมาย การสื่อความหมายเพื่อใหเ้ขา้ใจไดด้ีมากยิง่ขึ้นไดด้ว้ย

•  บางวารสาร เนน้สถิติพยากรณ์ ผูป้ระเมินตอ้งทราบในสถิติตวันั้นอยา่งดีดว้ย ทั้ง
ในดา้นการใช ้การแปลความหมายและการอธิบายผลการวเิคราะห์ไดถ้กูตอ้งตาม
หลกัการทางสถิติ



ตอ้งมีความรู้ในหลกัภาษา ไวยกรณ์ และความสามารถใน
การสื่อสารดว้ยภาษาเขียน

•  หากเป็นการวจิยัในเชิงคุณภาพ ผูป้ระเมินตอ้งเขา้ใจในระเบียบวธิีการ
วจิยัในเชิงคุณภาพอยา่งถูกตอ้งในทุกมิติ Grounded Theory 
ขอ้มูลเอกสาร ขอ้มูลเนื้อหา และ ปรากฎการณ์วทิยา แนวคิดปะติดปะต่อ 
(Constructionism) วธิีการนาํเสนอดว้ยรูปภาพ คาํอา้งอิง การ
ใชน้ามสมมุติ ? Meta Ethnography, Critical 
Discourse Analysis: CDA, Axial Code, 
Selected code

•  หากเป็นบทความที่เนน้ดา้นกฏหมาย มีกฎหมาย มีระเบียบ กฏเกณฑ์
ของสงัคมเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ผูป้ระเมินตอ้งีความรู้ในเรื่องกฏหมาย ระเบียบ 
ฯลฯ นั้นมาก่อน และอยา่งถูกตอ้งดว้ย



ตอ้งชี้แนะ หรือ ใหค้าํแนะนาํที่สามารถนาํไปปฏิบตัิไดจ้ริง
เป็นรูปธรรม

•  สามารถระบุไดว้า่บทความวจิยัใหป้ระโยชนใ์นเชิงทฤษฎี
•  สามารถตอบไดว้า่ระเบียบวธิีการวิจยัเป็นแบบใด ผดิหรือถูก เหมาะสม

หรือไม่
•  สามารถตอบไดว้า่ เอกสาร ทฤษฎี ใชไ้ดห้รือไม่ถูกตอ้งน่าเชื่อถือ

หรือไม่
•  ตอ้งตอบใหไ้ดว้า่เป็นประโยชนใ์นสาขา หรือ ศาสตร์นั้นๆไหม
•  หากไม่ไดเ้ลยสกัขอ้ขา้งตน้ ตอ้งปฏิเสธการตีพิมพ์


