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ภาพรวมของการจัดประชุม 
ในการประชมุครัง้นีจ้ดัโดย IAFOR (The International Academic Forum) ซึ่งผู้จดัการ

ประชมุได้ผนวกเอาการประชมุเร่ือง The Third Asian Conference on The Social Science 
2012 เข้าไปด้วย การจดัประชมุเร่ิมลงทะเบียนตัง้แตต่อนบา่ยวนัพฤหสับดีท่ี 3 พฤษภาคม 2555 
การประชมุเร่ิมบรรยายวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2555 ตามเอกสารแนบ (1)  
การประชุมประกอบด้วยการน าเสนอด้วยปากเปล่า(Oral presentation) โปสเตอร์(Poster) การ
ประชมุเชิงปฏิบตัิการ(Workshop) และ Virtual Presentations (กรณีสุดท้ายนีต้้องผู้ ร่วมประชุม
ลงทะเบียนแยกตา่งหาก) 
 ในแตล่ะวนัผู้จดัพยายามกลุ่มเนือ้หาเป็นกลุ่มต่างๆ และจดัหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกันให้อยู่ใน
ห้องเดียวกัน การน าเสนอในแต่ละช่วง (Session) ละ 3 คนๆ ละ 30 นาที รวมระยะเวลา 1.30 
ชั่วโมง ซึ่งมีอยู่หลายห้องท่ีมีผู้ น าเสนอ 3 คนมาจากประเทศเดียวกัน ส าหรับประเด็นท่ีจัดให้
แบง่เป็นกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

1. Energy: Renewable Energy and Environmental Solutions 

2. Economic Sustainability: Environmental Challenge and Economic Growth 

3. Environmental Sustainability & Environmental Management: Land Use & 
Misuse 

4. Environmental Sustainability: Interdisciplinary 

5. Environmental Sustainability & Environmental Management: Freshwater, 
Oceans and Seas 

6. Watershed Governance and Environmental Justice : An Interdisciplinary 
Study on the Sustainable Development of Indigenous Community in Taiwan 

7. Sustainability – Interdisplinary 

8. Sustainability 

9. Interdisciplinary 

10. Economics and Management Education and Social Welfare 

11. Globalization and Internationalization 

12. Politics, Public Policy and Law 
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13. Psychology, Cognitive Science and The Behavioral Science 

14. Teaching and Learning 

15. Anthropology, Archaeology, Cultural Studies and Humanities 

16. Other 
 

 ทัง้นีห้วัข้อท่ีน าเสนอมีทัง้ด้านสงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส าหรับหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบั
วิชาเศรษฐศาสตร์ในสาขาตา่งๆ เชน่  

เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Responsiveness and the Resilience  of Queensland Economy to Climate 

Disasters: Through a Post-Keynesian Lens (Australia) 
Trade Openness, Exchange Rate, Gross Domestic Investment and Growth in 

Indonesia   
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
The Influence of Health Believe Model and Lifestyle on Meal Replacement 

Purchase Behavior (Taiwan) 
Using Theory of Planned Behavior to Investigate Intentions of Purchasing 

Organic Food among Green-Collar Workers in Taiwan 

Key Decision-Making Factors for Cooperation and Industrial Cluster 
Collaboration: A Study of the Machinery Industry in Central Taiwan 

Effect Industry Service Flexibility’s Key Factors in Regional Network: A Study 
of Middle Taiwan’s Machine Tools Industry 

Exploring Technology Diffusion by Using Bass Model: A Study of Industrial 
Cluster  

 of  Precision  Machinery Industry in Central Taiwan 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา 
Environmental Taxes: Incentives or Penalise?  A South African Perspective 
Evaluation of Greenhouse Gas Emission from Residential Buildings in 

Thailand 
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Stakeholder Analysis for Sustainable Land Management in Pakphanang 
River Basin, Thailand 

Sustainable Agricultural Development in Indigenous Community: A Case 
Study in Qalang Quri, nJienshih Township, Hsinchu County, Taiwan   

Evaluation of Greenhouse Emission from Residential Buildings in Thailand  
Building Social Case for Business Sustainability  (Australia) 
The Cost-Benefit of Solar energy: A Case Study Using  Willingness-To-

Accept and Invest in Malaysia 
ส าหรับเอกสารเผยแพร่ประกอบการประชุมในครัง้นีมี้เฉพาะก าหนดการและหวัข้อ

การน าเสนอเท่านัน้ โดยท่ีทัง้บทคดัย่อและบทความฉบบัเต็มคาดว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของ IAFOR  ซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบการจดัประชมุ ตัง้แตป่ระมาณเดือนกรกฎาคม ปี 2555 เป็นต้นไป 

 
การกล่าวปาฐกถาหลัก 
 การประชุมเป็นทางการเร่ิมด้วยการกล่าวปาฐกถาหลัก (Keynote Speaker) โดย 
ศาสตราจารย์ Yozo Yokota เร่ือง “Human Centered Approach to International Relations” 
ซึ่งเป็นประธานของศนูย์กลางด้านสิทธิมนษุยชน (President of the Center for Human Rights 
Affairs) ท่ีปรึกษาพิเศษกระทรวงยตุิธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับโครงสร้างประเด็นของเนือ้หา
ในการปาฐกถาตามเอกสารแนบ 1 โดยสาระหลักของเนือ้หานัน้องค์ปาฐกชีว้่าในการท างาน
ระหว่างประเทศนัน้อย่างน้อยมี 3 ประเด็น ท่ี ต้องค านึงถึง  คือ ค าว่า  ระหว่างประเทศ 
( international) วัฒนธรรมท่ีต่างกัน ( intercultural) และสหวิทยาการ ( interdisplinary) ทัง้นี ้
เนือ้หาท่ีกล่าวถึงในการปาฐกถาเน้นเร่ืองของ international ซึ่งในการท างานสามารถแยกเป็น 2 
วิธี คือ การถือเอาคนเป็นศนูย์กลาง (human center approach) และการถือเอารัฐหรือประเทศ
เป็นศนูย์กลาง (State center approach) ท่ีผ่านมากรณียึดเอาประเทศเป็นศนูย์กลางมุ่งการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดสงคราม มีการเสียชีวิต แต่ละชาติผลประโยชน์ของชาติตวัเอง ซึ่ง
อาจเป็นการท าลายชีวิตมนุษย์หรือท าลายอีกประเทศหนึ่ง ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศก็
เช่นเดียวกัน คนท่ีท างานอาจยึดเอาคนเป็นศนูย์กลางหรือประเทศเป็นศนูย์กลางซึ่งไม่เหมือนกัน 
นอกจากนีก้ฎหมายระหว่างประเทศบางเร่ืองไม่ยอมรับกฎหมายสิทธิมนษุยชน กฎหมายระหว่าง
ประเทศมกัจะเก่ียวกบัสงคราม การขยายอาณาเขต มีความก้าวร้าว การยึดเอาเร่ืองอธิปไตยของ
ประเทศตนเอง น าไปสูส่งคราม ไมไ่ปสูก่ารอยูร่่วมกนัระหวา่งมนษุย์อยา่งสนัตสิขุ 



5 
 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายระหว่างประเทศเข้าไปเก่ียวข้องกับการพฒันาท่ียัง่ยืนเน่ืองจาก
เป้าหมายของความยุติธรรมเก่ียวข้องกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม และความห่วงใยใน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชน รวมทัง้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่สามารถกีดกันโดยพรมแดน
หรืออธิปไตยของแตล่ะประเทศได้ การใช้กฎหมายด้านสิทธิมนษุยชนท่ีเข้าไปจดัการกบัปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมนัน้ไมส่ามารถใช้กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีใช้กนัอยู่โดยทัว่ไปได้เพราะมีเร่ืองอธิปไตย
เข้ามาเก่ียวข้อง 

ส าหรับบทบาทขององค์กรท่ีไม่ใช่ภาครัฐบาล (NGO) ท่ีเข้าไปมีบทบาทด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมนัน้โดยทั่วไปแล้วไม่มีอิสระในการด าเนินการเพราะ
ขึน้อยูก่บัผู้ให้เงินทนุสนบัสนนุ ซึง่สว่นใหญ่มาจากรัฐบาลของประเทศผู้บริจาค และองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศท่ีร ่ ารวย ดังนัน้เป้าหมายของการด าเนินงานจึงมุ่ง
สนองตอบผลประโยชน์ของประเทศผู้ ให้ทุน ไม่ได้มุ่งไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืนหรือผลประโยชน์ของ
คนท้องถ่ินในระยะยาว ดงัเช่น กรณีของประเทศญ่ีปุ่ นและสิงคโปร์ท่ีเข้าไปให้การสนบัสนุนธุรกิจ
ขนาดยอ่มในประเทศยากจนบางประเทศ (หรือกลา่วอีกนยัหนึง่เป็นการขยายอาณานิคมแบบใหม่) 
ส าหรับทางออกก็คือท าอย่างไรให้คนท้องถ่ินเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นเจ้าของกิจการมากขึน้ 
(much local partnership) ซึง่ในการด าเนินธุรกิจควรเป็นลกัษณะดงันี ้

 

 
 
ในขณะเดียวกนัก็ควรเป็นธุรกิจท่ีสง่เสริมการพฒันาท่ียัง่ยืน หรือค านงึถึงผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ส าหรับบทบาทของ NGO นัน้ ทางออกท่ีจะให้มีบทบาทเป็นอิสระโดยไม่จ าเป็นต้อง

สนองตอบผู้ให้ทนุก็ควรมีสภาของ NGO  ระหว่างประเทศเอง เช่น การประชุมสภา NGO โลก 
(World NGO Council) ท่ีมีผู้แทน NGOท่ีได้รับเลือกจากประชาชนในประเทศตา่งๆ เข้ามาจดัตัง้
องค์กรท่ีมีบทบาทสนบัสนนุและส่งเสริมการด าเนินงานของ NGO ท่ีมุ่งการพฒันาท่ียัง่ยืน และ
ผลประโยชน์ของประเทศท้องถ่ินได้อยา่งแท้จริง 
 
ตัวอย่างงานท่ีน าเสนอ 

Cooperation 

 

Cooperative 

 

Community 

 

Sustainable 

 

(Local owned profit) 
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Responsiveness and the Resilience  of Queensland Economy to Climate 
Disasters: Through a Post-Keynesian Lens (Australia) 

งานท่ีน าเสนอเป็นการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติสภาพอากาศโดย

วิเคราะห์จาก Post-Keynesian เป็นการศึกษาท่ีใช้แบบจ าลองดผูลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะ

ยาวจากการท่ีเศรษฐกิจและสงัคมได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(พาย ุน า้ท่วม) ท่ีมีตอ่

เศรษฐกิจของรัฐ (Queensland ประเทศออสเตรเลีย วิเคราะห์ข้อมูลจากตารางปัจจยัการผลิต-

ผลผลิต (I-o) ผู้ศึกษาสรุปว่าภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ไม่เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจในระยะยาว แต่จะ

ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยซ า้ เพราะภายหลังเกิดภัยพิบัติจะมีการบูรณะฟื้นฟู

โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ท าให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ตามมา ผลสรุปท่ีว่า กระผมได้ให้

ความเห็นไปว่าไม่น่าจะถูกต้องเสมอไประหว่างประเทศท่ีพฒันาแล้วกบัก าลงัพฒันา โดยยกกรณี

ของประเทศไทย ท่ีรัฐบาลต้องไปกู้ เงินมาบูรณะฟืน้ฟู และนกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ มีการย้าย

ฐานการลงทุนบางส่วน ซึ่งผู้ น าเสนอก็เห็นด้วย แม้แต่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วถ้ามีปัญหาวิกฤติ

การเงินอย่างประเทศสหราชอาณาจกัร ในปัจจบุนัก็ยังมีปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีตอ่เน่ือง

ตามมา 

Using Theory of Planned Behavior to Investigate Intentions of Purchasing 
Organic Food among Green-Collar Workers in Taiwan 
 ศกึษาพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีมีตอ่อาหารอินทรีย์ (organic food) เน่ืองจากมลูคา่การบริโภค

สินค้าดงักลา่วในตลาดโลกเพิ่มขึน้อยา่งมากตัง้แตปี่ ค.ศ. 2000 ผู้ศกึษาใช้ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีมีการ

วางแผน (planned behavior)  พฤติกรรมการตัง้ใจในการซือ้ (purchase intention behavior) 

โดยท่ีผู้ บริโภคมีความเช่ือต่างๆ กัน ในการบริโภคสินค้าอินทรีย์ เช่น ความเช่ือท่ีเป็นทัศนคต ิ

(attitude behavior)  ความเช่ือตา่งๆ กนันีน้ าไปสู่ความตัง้ใจในการซือ้และการซือ้ท่ีแท้จริงตา่งๆ 

กนั ผู้ศกึษาใช้ SEM (st - Equal Model), TBB model 

Exploring Technology Diffusion by Using Bass Model: A Study of Industrial 
Cluster  of Precision  Machinery Industry in Central Taiwan 
 การศกึษานีเ้ป็นการใช้ Bass Model ว่ามีการแพร่กระจายของเทคโนโลยีในอตุสาหกรรม

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในภาคกลางของประเทศไต้หวันผ่านช่องทางต่างๆอย่างไร โดยเทคโนโลยี
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ครอบคลมุทัง้ท่ีเป็นกายภาพ (เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์) ความสามารถและทกัษะของบคุลากร 

การแพร่กระจายทัง้ภายในสถานประกอบการและระหว่างสถานประกอบการกับภายนอก 

การศกึษาใช้ข้อมลูปฐมภมูิจากผู้ประกอบการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

Key Decision-Making Factors for Cooperation and Industrial Cluster 
Collaboration: A Study of the Machinery Industry in Central Taiwan 
 การศึกษานีเ้ก่ียวกับปัจจัยหลักท่ีใช้ในการตัดสินใจเข้าร่วมมือและประสานงานกับ

เครือข่ายวิสาหกิจ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรในภาคกลางของไต้หวนั โดยผู้ศึกษามีการ

เก็บข้อมูลโดยตรงจากเครือข่ายวิสาหกิจในอุตสาหกรรมท่ีศึกษา โดยสอบถามความคิดเห็นถึง

ปัจจัยส าคญัต่างๆในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นปัจจยัในเชิงธุรกิจและเศรษฐกิจ (แต่ไม่ได้แยกศึกษาถึง

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม) ในการด าเนินงานด้านต่างๆของสถานประกอบการ ทัง้นีมี้

การศกึษาระดบัของความร่วมมือและจดุอ่อนจดุแข็งท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัตา่งๆดงักลา่ว 

Sustainable Housing Strategies for the Growing Indian Demographics: 
contextual Study of Mysore, India  
 กลยุทธ์ด้านท่ีอยู่อาศัย ท่ีศึกษาไม่ได้วิ เคราะห์ในเชิงของอุปสงค์แต่เ ป็นเชิงของ
สถาปัตยกรรมวา่เม่ือเมืองเจริญขึน้ประชากรเพิ่มขึน้ ท่ีอยูอ่าศยัสมยัใหมค่วรมีลกัษณะอย่างไรท่ียงั
ค านงึถึงลกัษณะของท่ีอยู่อาศยัแบบเดิม การใช้สอย การใช้ทรัพยากรเช่น น า้ประปา ไฟฟ้า ความ
ปลอดภัย สภาพอากาศ การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค
เพ่ือออกแบบบ้านให้เหมาะสม โดยผู้ศกึษาท าการศกึษาโดยสมัภาษณ์จากผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง
ความเห็นสาธารณะเก่ียวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพ่ือให้คนเข้าถึงปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน กลยุทธ์และบทบาทในการจัดการแก้ปัญหา ผู้ศึกษาเก็บข้อมูล 2 ฤด ู
(ใบไม้ผลิ และร้อน) เป็นการสมัภาษณ์แบบเผชิญหน้า (การถามซ า้) กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ผล
การศกึษาพบวา่ปัจจยัท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ อาย ุและเพศ (เพศหญิง สงูกว่า
เพศชาย) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าปัจจยัด้านระดบัการศึกษาไม่พบความแตกต่าง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
ตวัอยา่งท่ีสมัภาษณ์สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาท าให้ผลท่ีได้ไมค่อ่ยแตกตา่งกนั 
 

Stakeholder Analysis for Sustainable Land Management in Pakphanang River 
Basin, Thailand 
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ผู้ น าเสนอชีว้่าเม่ือเร่ิมการใช้แผนพัฒนาท าให้มีการท าการเกษตรเชิงเด่ียว การสร้าง
ประตูน า้ปากแม่น า้ปากพนัง เป็นการแยกน า้เค็มกับน า้จืด ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลง การวิเคราะห์เป็นแบบการวิเคราะห์เนือ้หา (conceptual context analysis) PRA, in-depth 
interview กับเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ท านาปลูกข้าว (ในเขตและนอกเขตชลประทาน) ฟาร์มกุ้ ง 
(ขนาดใหญ่ (สง่ออก) และขนาดเล็ก) สวนปาล์ม ประมงรายย่อย รวมทัง้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในชมุชน 
หน่วยราชการส่วนกลาง และส่วนท้องถ่ิน NGO แล้ววิเคราะห์ว่าในการประกอบอาชีพแตล่ะด้าน 
กลุ่มต่างๆ เข้าไปมีบทบาทหรือผลกระทบมากน้อยเพียงใด วิเคราะห์ในรูปของตาราง matrix 
ข้อมลูท่ีได้จะทราบถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการพฒันาของกลุ่มตา่งๆ หาทางพฒันาเพ่ือให้
ผู้ เสียเปรียบได้ประโยชน์ตอ่ไป 

 
 Perceptions of Attitudes towards Knowledge of and Experiences with Traditional 
Healings: Implications for Integration of Traditional Healing and Western Medicine 
 การศึกษาเพ่ือหาแนวทางผสมผสานการรักษา 2 รูปแบบ (คือแบบเดิมท่ีเป็นภูมิปัญญา

ท้องถ่ินกับการรักษาแบบใหม่ ผู้ ศึกษาเก็บข้อมูลจากบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ เก็บข้อมูลทัง้เชิงปริมาณ และคุณภาพ เป็นการศึกษา

ความคดิเห็น (เก็บข้อมลูยาก ไมค่อ่ยได้รับความร่วมมือเพราะเกรงตอ่อ านาจรัฐ) 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม 
การน าเสนอ 

 รูปแบบการน าเสนอควรมีความกระชบั เร่ิมจากการแนะน าตวัเองของผู้น าเสนอ แนะน า
หัวข้อ โครงสร้างเนือ้หาท่ีน าเสนอ (Introduction, Objective, Conceptual Framework, 
Hypothesis, Research method, Data collection (และเคร่ืองมือการวิจยั) Data analysis, 
Result Discussion, and Recommendation)  
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- ถ้าสามารถยืนน าเสนอได้ควรยืน (ไมบ่งัหน้าจอและไมเ่ดินไปเดนิมามากเกินไป) 
- ถ้ามีเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัพืน้ท่ี ท าเลท่ีตัง้ และลกัษณะทางกายภาพควรแสดงเป็นภาพ 
- ช่ือสถานท่ี เชน่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั ไมจ่ าเป็นต้องบอกช่ือทกุครัง้ 

เพราะผู้ ฟังตา่งชาตมิองภาพไมอ่อก และไมส่นใจท่ีจะฟัง 
- การทบทวนวรรณกรรม น ามาเฉพาะข้อความหลกัพร้อมอ้างอิง สรุปว่าในเร่ืองนัน้มี

อะไรบ้าง โดยใคร 
- ผลท่ีได้ ถ้าสามารถท าเป็น Flowchart จะชว่ยให้ผู้ ฟังเข้าใจประเดน็ได้ง่ายขึน้ 
- ควรกล่าวถึงขอบเขต และข้อจ ากดัของการวิจยัด้วย 
- ควรไปถึงห้องบรรยายก่อนเวลาและเตรียมข้อมลูท่ีจะน าเสนอไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ให้เรียบร้อย พร้อมทัง้ทดสอบการใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆให้พร้อม 
 
การจัดประชุม 

 ในการประชมุครัง้นีมี้ข้อสงัเกตท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจดัประชมุ
หลายประเดน็ กลา่วคือ เน่ืองจากผู้จดัจดัตารางเวลาและสถานท่ีการน าเสนอด้วยปากเปล่าคนละ 
30 นาที ในหวัข้อต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน 6-7 ห้อง และการน าเสนอโปสเตอร์ ระยะเวลา 1.30 
ชัว่โมง 1 ห้อง โดยท่ีผู้ ท่ีสนใจเข้าฟังหรือดโูปสเตอร์ต้องพยายามเดินเข้าออกห้องตา่งๆ เพ่ือฟังหรือ
ดโูปสเตอร์ซึ่งท าให้ไม่สามารถเข้าถึงการน าเสนอในเร่ืองท่ีสนใจได้ทัง้หมดและเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า
การน าเสนอโปสเตอร์เป็นเวลาเดียวกบัท่ีเสนอด้วยปากเปล่า ท าให้มีผู้ เข้าดโูปสเตอร์น้อยมาก 
 

จ านวนผู้เข้าฟัง 
ทางด้านจ านวนผู้ ฟังการน าเสนอด้วยปากเปล่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีคนเข้าฟังไม่มาก 

โดยเฉพาะ Session ต้นๆ และท้ายๆ ของแตล่ะวนั ยิ่งในวนัสดุท้ายมีผู้ ฟังน้อยมาก ซึ่งมีผู้ เข้าร่วม
ประชมุบางคนมีความเห็นว่าในการจดัประชมุครัง้นีมี้คนพดูมากกว่าคนฟัง การท่ีมีคนฟังน้อยอาจ
เป็นเพราะว่าเนือ้หาไม่น่าสนใจในเร่ืองนัน้ๆ และผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อาจเป็นผู้น าเสนอ จึง
สนใจเข้าประชมุเฉพาะช่วงท่ีตนเองน าเสนอเท่านัน้  นอกจากนี ้เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าในการประชุม
นัน้ผู้ เข้าร่วมประชมุเกือบทัง้หมดเป็นชาวตา่งชาตท่ีิไมใ่ชค่นญ่ีปุ่ น  
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ผู้น าเสนอ 
 เท่าท่ีสงัเกตผู้น าเสนอประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย โดยมีจ านวนหลาย
ท่านเป็นนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ซึ่งนกัศกึษาส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนไต้หวนั  และเสนอ
หวัข้อท่ีเก่ียวข้องกับทางด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค เครือข่ายวิสาหกิจ และการ
พฒันาหนว่ยธุรกิจ  
 

คุณภาพของงานวิจัยที่น าเสนอ 
 เท่าท่ีสงัเกตมีเร่ืองท่ีน าเสนอหลายเร่ืองท่ีมีคณุภาพอยู่ในระดบัการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ี
นกัศกึษาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีได้จดัท าไปแล้ว ดงันัน้ถ้า
นกัศึกษามีท าการวิจยั (วิทยานิพนธ์) ท่ีมีคณุภาพดี มีศกัยภาพในการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 
ควรสนับสนุนให้ไปน าเสนอในการจดัประชุมครัง้ต่อๆ ไป นอกจากนีมี้การน าเสนอของอาจารย์
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัจากประเทศมาเลเซีย จ านวน 3 ท่าน ในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกันใน 3 
เร่ือง เก่ียวกบัการประยกุต์ใช้พลงังานทางเลือกในประเทศ ซึ่งหวัข้อ เนือ้หา และวิธีการวิเคราะห์ท่ี
น าเสนอไม่ได้มีความซับซ้อน แต่อาศัยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท่ีดีท่ีช่วยให้การ
น าเสนอมีความราบร่ืน 
 


