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ภาพรวมของการจัดประชุม
ในการประชุมครัง้ นี จ้ ดั โดย IAFOR (The International Academic Forum) ซึ่งผู้จดั การ
ประชุมได้ ผนวกเอาการประชุมเรื่ อง The Third Asian Conference on The Social Science
2012 เข้ าไปด้ วย การจัดประชุมเริ่ มลงทะเบียนตังแต่
้ ตอนบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555
การประชุมเริ่มบรรยายวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ตามเอกสารแนบ (1)
การประชุมประกอบด้ วยการนาเสนอด้ วยปากเปล่า(Oral presentation) โปสเตอร์ (Poster) การ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ(Workshop) และ Virtual Presentations (กรณีสุดท้ ายนีต้ ้ องผู้ร่วมประชุม
ลงทะเบียนแยกต่างหาก)
ในแต่ละวันผู้จดั พยายามกลุ่มเนื ้อหาเป็ นกลุ่มต่างๆ และจัดหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกันให้ อยู่ใน
ห้ องเดียวกัน การนาเสนอในแต่ละช่วง (Session) ละ 3 คนๆ ละ 30 นาที รวมระยะเวลา 1.30
ชั่วโมง ซึ่ง มี อ ยู่หลายห้ องที่ มี ผ้ ูนาเสนอ 3 คนมาจากประเทศเดียวกัน ส าหรั บประเด็นที่ จัดให้
แบ่งเป็ นกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้

1.
2.
3.

Energy: Renewable Energy and Environmental Solutions

4.
5.

Environmental Sustainability: Interdisciplinary

6.

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

Economic Sustainability: Environmental Challenge and Economic Growth
Environmental Sustainability & Environmental Management: Land Use &
Misuse
Environmental Sustainability & Environmental Management: Freshwater,
Oceans and Seas

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.
14.
15.
16.

Psychology, Cognitive Science and The Behavioral Science
Teaching and Learning
Anthropology, Archaeology, Cultural Studies and Humanities
Other

ทังนี
้ ้หัวข้ อที่นาเสนอมีทงด้
ั ้ านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาหรับหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาเศรษฐศาสตร์ ในสาขาต่างๆ เช่น
เศรษฐศาสตร์ มหภาค
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
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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
เศรษฐศาสตร์ ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม 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-ToAccept and Invest in Malaysia
สาหรับเอกสารเผยแพร่ ประกอบการประชุม ในครัง้ นีม้ ีเฉพาะกาหนดการและหัวข้ อ
การนาเสนอเท่านัน้ โดยที่ทงบทคั
ั้
ดย่อและบทความฉบับเต็มคาดว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของ IAFOR ซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบการจัดประชุม ตังแต่
้ ประมาณเดือนกรกฎาคม ปี 2555 เป็ นต้ นไป
การกล่ าวปาฐกถาหลัก
การประชุมเป็ นทางการเริ่ ม ด้ วยการกล่าวปาฐกถาหลัก (Keynote Speaker) โดย
ศาสตราจารย์ Yozo Yokota เรื่ อง “Human Centered Approach to International Relations”
ซึ่งเป็ นประธานของศูนย์กลางด้ านสิทธิมนุษยชน (President of the Center for Human Rights
Affairs) ที่ปรึกษาพิเศษกระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปนุ่ สาหรับโครงสร้ างประเด็นของเนื ้อหา
ในการปาฐกถาตามเอกสารแนบ 1 โดยสาระหลักของเนื อ้ หานัน้ องค์ปาฐกชี ว้ ่า ในการทางาน
ระหว่ า งประเทศนั น้ อย่ า งน้ อยมี 3 ประเด็ น ที่ ต้ องค านึ ง ถึ ง คื อ ค าว่ า ระหว่ า งประเทศ
(international) วัฒ นธรรมที่ ต่ า งกั น (intercultural) และสหวิ ท ยาการ (interdisplinary) ทัง้ นี ้
เนื ้อหาที่กล่าวถึงในการปาฐกถาเน้ นเรื่ องของ international ซึ่งในการทางานสามารถแยกเป็ น 2
วิธี คือ การถือเอาคนเป็ นศูนย์กลาง (human center approach) และการถือเอารัฐหรื อประเทศ
เป็ นศูนย์กลาง (State center approach) ที่ผ่านมากรณี ยึดเอาประเทศเป็ นศูนย์กลางมุ่งการ
เติบโตทางเศรษฐกิจทาให้ เกิดสงคราม มีการเสียชีวิต แต่ละชาติผลประโยชน์ของชาติตวั เอง ซึ่ง
อาจเป็ นการทาลายชีวิตมนุษย์หรื อทาลายอีกประเทศหนึ่ง ทางด้ านกฎหมายระหว่างประเทศก็
เช่นเดียวกัน คนที่ทางานอาจยึดเอาคนเป็ นศูนย์กลางหรื อประเทศเป็ นศูนย์กลางซึ่งไม่เหมือนกัน
นอกจากนี ้กฎหมายระหว่างประเทศบางเรื่ องไม่ยอมรับกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่าง
ประเทศมักจะเกี่ยวกับสงคราม การขยายอาณาเขต มีความก้ าวร้ าว การยึดเอาเรื่ องอธิปไตยของ
ประเทศตนเอง นาไปสูส่ งคราม ไม่ไปสูก่ ารอยูร่ ่วมกันระหว่างมนุษย์อย่างสันติสขุ
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อย่างไรก็ตาม กฎหมายระหว่างประเทศเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเนื่ องจาก
เป้ าหมายของความยุติ ธ รรมเกี่ ย วข้ อ งกับ ประเด็น ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และความห่ ว งใยใน
สิ่งแวดล้ อมระหว่างประชาชน รวมทัง้ ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมไม่สามารถกีดกันโดยพรมแดน
หรื ออธิปไตยของแต่ละประเทศได้ การใช้ กฎหมายด้ านสิทธิมนุษยชนที่เข้ าไปจัดการกับปั ญหาด้ าน
สิ่งแวดล้ อมนันไม่
้ สามารถใช้ กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ กนั อยู่โดยทัว่ ไปได้ เพราะมีเรื่ องอธิปไตย
เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ส าหรั บ บทบาทขององค์ ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าครั ฐ บาล (NGO) ที่ เ ข้ า ไปมี บ ทบาทด้ า นต่า งๆ
โดยเฉพาะด้ านการพัฒนาและสิ่งแวดล้ อมนัน้ โดยทั่วไปแล้ วไม่มีอิสระในการดาเนินการเพราะ
ขึ ้นอยูก่ บั ผู้ให้ เงินทุนสนับสนุน ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลของประเทศผู้บริ จาค และองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ ไ ด้ รั บ เงิ น สนับ สนุน จากประเทศที่ ร่ า รวย ดัง นัน้ เป้าหมายของการด าเนิน งานจึง มุ่ง
สนองตอบผลประโยชน์ของประเทศผู้ให้ ทุน ไม่ได้ ม่งุ ไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนหรื อผลประโยชน์ของ
คนท้ องถิ่นในระยะยาว ดังเช่น กรณีของประเทศญี่ ปนและสิ
ุ่
งคโปร์ ที่เข้ าไปให้ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดย่อมในประเทศยากจนบางประเทศ (หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ เป็ นการขยายอาณานิคมแบบใหม่)
สาหรั บทางออกก็ คือทาอย่างไรให้ คนท้ องถิ่ นเข้ าไปมี ส่วนร่ วมหรื อเป็ นเจ้ าของกิ จ การมากขึน้
(much local partnership) ซึง่ ในการดาเนินธุรกิจควรเป็ นลักษณะดังนี ้
Cooperation

Cooperative

Community

Sustainable

(Local owned profit)
ในขณะเดียวกันก็ควรเป็ นธุรกิจที่สง่ เสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หรื อคานึงถึงผลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้ อม
สาหรั บบทบาทของ NGO นัน้ ทางออกที่จะให้ มีบทบาทเป็ นอิสระโดยไม่ จาเป็ นต้ อง
สนองตอบผู้ให้ ทนุ ก็ควรมีสภาของ NGO ระหว่างประเทศเอง เช่น การประชุมสภา NGO โลก
(World NGO Council) ที่มีผ้ แู ทน NGOที่ได้ รับเลือกจากประชาชนในประเทศต่างๆ เข้ ามาจัดตัง้
องค์กรที่มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริ มการดาเนินงานของ NGO ที่ม่งุ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และ
ผลประโยชน์ของประเทศท้ องถิ่นได้ อย่างแท้ จริง
ตัวอย่ างงานที่นาเสนอ
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Responsiveness and the Resilience of Queensland Economy to Climate
Disasters: Through a Post-Keynesian Lens (Australia)
งานที่ นาเสนอเป็ นการศึก ษาผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากภัย พิ บัติส ภาพอากาศโดย
วิเคราะห์จาก Post-Keynesian เป็ นการศึกษาที่ใช้ แบบจาลองดูผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาวจากการที่เศรษฐกิจและสังคมได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ (พายุ น ้าท่วม) ที่มีตอ่
เศรษฐกิจของรัฐ (Queensland ประเทศออสเตรเลีย วิเคราะห์ข้อมูลจากตารางปั จจัยการผลิต ผลผลิต (I-o) ผู้ศึกษาสรุ ปว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้นไม่เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจในระยะยาว แต่จะ
ส่ง ผลต่อการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ยซ า้ เพราะภายหลัง เกิ ด ภัยพิ บัติจ ะมี ก ารบูร ณะฟื ้น ฟู
โครงสร้ างพื น้ ฐานต่า งๆ ท าให้ มี ก ารสร้ างงาน สร้ างรายได้ ต ามมา ผลสรุ ป ที่ ว่า กระผมได้ ใ ห้
ความเห็นไปว่าไม่น่าจะถูกต้ องเสมอไประหว่า งประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วกับกาลังพัฒนา โดยยกกรณี
ของประเทศไทย ที่รัฐบาลต้ องไปกู้เงินมาบูรณะฟื น้ ฟู และนักลงทุนขาดความเชื่อมัน่ มีการย้ าย
ฐานการลงทุนบางส่วน ซึ่ง ผู้นาเสนอก็ เห็นด้ วย แม้ แต่ประเทศที่ พัฒ นาแล้ วถ้ ามี ปั ญหาวิกฤติ
การเงินอย่างประเทศสหราชอาณาจักร ในปั จจุบนั ก็ยังมีปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตอ่ เนื่อง
ตามมา
Using Theory of Planned Behavior to Investigate Intentions of Purchasing
Organic Food among Green-Collar Workers in Taiwan
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีตอ่ อาหารอินทรี ย์ (organic food) เนื่องจากมูลค่าการบริ โภค
สินค้ าดังกล่าวในตลาดโลกเพิ่มขึ ้นอย่างมากตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2000 ผู้ศกึ ษาใช้ ทฤษฎี พฤติกรรมที่มีการ
วางแผน (planned behavior) พฤติกรรมการตังใจในการซื
้
้อ (purchase intention behavior)
โดยที่ ผ้ ูบริ โภคมี ความเชื่ อ ต่างๆ กัน ในการบริ โภคสินค้ าอิน ทรี ย์ เช่น ความเชื่ อ ที่ เป็ นทัศนคติ
(attitude behavior) ความเชื่อต่างๆ กันนี ้นาไปสู่ความตังใจในการซื
้
้อและการซื ้อที่แท้ จริ งต่างๆ
กัน ผู้ศกึ ษาใช้ 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
การศึกษานี ้เป็ นการใช้ Bass Model ว่ามีการแพร่กระจายของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
เครื่ องมือเครื่ องจักรในภาคกลางของประเทศไต้ หวันผ่านช่องทางต่างๆอย่างไร โดยเทคโนโลยี
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ครอบคลุมทังที
้ ่เป็ นกายภาพ (เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์) ความสามารถและทักษะของบุคลากร
การแพร่ ก ระจายทัง้ ภายในสถานประกอบการและระหว่ า งสถานประกอบการกับ ภายนอก
การศึกษาใช้ ข้อมูลปฐมภูมิจากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
Key Decision-Making Factors for Cooperation and Industrial Cluster
Collaboration: A Study of the Machinery Industry in Central Taiwan
การศึก ษานี เ้ กี่ ย วกับ ปั จ จัย หลัก ที่ ใ ช้ ใ นการตัด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มมื อ และประสานงานกับ
เครื อข่ายวิสาหกิจ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรในภาคกลางของไต้ หวัน โดยผู้ศึกษามีการ
เก็บข้ อมูลโดยตรงจากเครื อข่ายวิสาหกิจในอุตสาหกรรมที่ศึกษา โดยสอบถามความคิดเห็นถึง
ปั จจัยสาคัญต่างๆในแต่ละด้ าน ซึ่งเป็ นปั จจัยในเชิงธุรกิจและเศรษฐกิจ (แต่ไม่ได้ แยกศึกษาถึง
ปั จ จัย ทางสัง คมและวัฒ นธรรม) ในการดาเนิ น งานด้ า นต่างๆของสถานประกอบการ ทัง้ นี ม้ ี
การศึกษาระดับของความร่วมมือและจุดอ่อนจุดแข็งที่เป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆดังกล่าว
Sustainable Housing Strategies for the Growing Indian Demographics:
contextual Study of Mysore, India
กลยุ ท ธ์ ด้ านที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง ของอุ ป สงค์ แ ต่ เ ป็ นเชิ ง ของ
สถาปั ตยกรรมว่าเมื่อเมืองเจริญขึ ้นประชากรเพิ่มขึ ้น ที่อยูอ่ าศัยสมัยใหม่ควรมีลกั ษณะอย่างไรที่ยงั
คานึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัยแบบเดิม การใช้ สอย การใช้ ทรัพยากรเช่น น ้าประปา ไฟฟ้า ความ
ปลอดภัย สภาพอากาศ การปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค
เพื่อออกแบบบ้ านให้ เหมาะสม โดยผู้ศกึ ษาทาการศึกษาโดยสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ อง
ความเห็น สาธารณะเกี่ ยวกับคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อม เป็ นการศึกษาเพื่ อให้ ค นเข้ าถึง ปั ญหาด้ า น
สิ่งแวดล้ อม ภาวะโลกร้ อน กลยุทธ์ และบทบาทในการจัดการแก้ ปัญหา ผู้ศึกษาเก็บข้ อมูล 2 ฤดู
(ใบไม้ ผลิ และร้ อน) เป็ นการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้ า (การถามซ ้า) กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ผล
การศึกษาพบว่าปั จจัยที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ อายุ และเพศ (เพศหญิง สูงกว่า
เพศชาย) เป็ นที่ น่าสังเกตว่าปั จจัยด้ านระดับการศึกษาไม่พบความแตกต่าง ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่า
ตัวอย่างที่สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่เป็ นนักศึกษาทาให้ ผลที่ได้ ไม่คอ่ ยแตกต่างกัน
Stakeholder Analysis for Sustainable Land Management in Pakphanang River
Basin, Thailand
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ผู้นาเสนอชี ว้ ่าเมื่ อ เริ่ ม การใช้ แ ผนพัฒ นาทาให้ มี การทาการเกษตรเชิ ง เดี่ย ว การสร้ าง
ประตูนา้ ปากแม่นา้ ปากพนัง เป็ นการแยกนา้ เค็มกับนา้ จืด ทาให้ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลง การวิเคราะห์เป็ นแบบการวิเคราะห์เนื ้อหา (conceptual context analysis) PRA, in-depth
interview กับเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ทานาปลูกข้ าว (ในเขตและนอกเขตชลประทาน) ฟาร์ มกุ้ง
(ขนาดใหญ่ (ส่งออก) และขนาดเล็ก) สวนปาล์ม ประมงรายย่อย รวมทังผู
้ ้ มีส่วนเกี่ยวข้ องในชุมชน
หน่วยราชการส่วนกลาง และส่วนท้ องถิ่น NGO แล้ ววิเคราะห์ว่าในการประกอบอาชีพแต่ละด้ าน
กลุ่ม ต่างๆ เข้ าไปมี บทบาทหรื อผลกระทบมากน้ อยเพี ยงใด วิเคราะห์ ในรู ปของตาราง matrix
ข้ อมูลที่ได้ จะทราบถึงความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบในการพัฒนาของกลุ่มต่างๆ หาทางพัฒนาเพื่อให้
ผู้เสียเปรี ยบได้ ประโยชน์ตอ่ ไป
Perceptions of Attitudes towards Knowledge of and Experiences with Traditional
Healings: Implications for Integration of Traditional Healing and Western Medicine
การศึกษาเพื่อหาแนวทางผสมผสานการรักษา 2 รู ปแบบ (คือแบบเดิมที่เป็ นภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น กับ การรั ก ษาแบบใหม่ ผู้ศึก ษาเก็ บ ข้ อ มูล จากบุค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การให้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ เก็บข้ อมูลทัง้ เชิงปริ ม าณ และคุณภาพ เป็ นการศึกษา
ความคิดเห็น (เก็บข้ อมูลยาก ไม่คอ่ ยได้ รับความร่วมมือเพราะเกรงต่ออานาจรัฐ)
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการเข้ าร่ วมประชุม
การนาเสนอ
รูปแบบการนาเสนอควรมีความกระชับ เริ่ มจากการแนะนาตัวเองของผู้นาเสนอ แนะนา
หัวข้ อ โครงสร้ างเนื อ้ หาที่ นาเสนอ (Introduction, Objective, Conceptual Framework,
Hypothesis, Research method, Data collection (และเครื่ องมือการวิจยั ) Data analysis,
Result Discussion, and Recommendation)
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- ถ้ าสามารถยืนนาเสนอได้ ควรยืน (ไม่บงั หน้ าจอและไม่เดินไปเดินมามากเกินไป)
- ถ้ ามีเนื ้อหาที่เกี่ยวกับพื ้นที่ ทาเลที่ตงั ้ และลักษณะทางกายภาพควรแสดงเป็ นภาพ
- ชื่อสถานที่ เช่น หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด ไม่จาเป็ นต้ องบอกชื่อทุกครัง้
เพราะผู้ฟังต่างชาติมองภาพไม่ออก และไม่สนใจที่จะฟั ง
- การทบทวนวรรณกรรม นามาเฉพาะข้ อความหลักพร้ อมอ้ างอิง สรุปว่าในเรื่ องนันมี
้
อะไรบ้ าง โดยใคร
- ผลที่ได้ ถ้ าสามารถทาเป็ น Flowchart จะช่วยให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจประเด็นได้ ง่ายขึ ้น
- ควรกล่าวถึงขอบเขต และข้ อจากัดของการวิจยั ด้ วย
- ควรไปถึงห้ องบรรยายก่อนเวลาและเตรี ยมข้ อมูลที่จะนาเสนอไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ให้ เรี ยบร้ อย พร้ อมทังทดสอบการใช้
้
เครื่ องมืออุปกรณ์ตา่ งๆให้ พร้ อม
การจัดประชุม
ในการประชุมครัง้ นี ้มีข้อสังเกตที่สามารถนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงการจัดประชุม
หลายประเด็น กล่าวคือ เนื่องจากผู้จดั จัดตารางเวลาและสถานที่การนาเสนอด้ วยปากเปล่าคนละ
30 นาที ในหัวข้ อต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน 6-7 ห้ อง และการนาเสนอโปสเตอร์ ระยะเวลา 1.30
ชัว่ โมง 1 ห้ อง โดยที่ผ้ ทู ี่สนใจเข้ าฟั งหรื อดูโปสเตอร์ ต้องพยายามเดินเข้ าออกห้ องต่างๆ เพื่อฟั งหรื อ
ดูโปสเตอร์ ซึ่งทาให้ ไม่สามารถเข้ าถึงการนาเสนอในเรื่ องที่สนใจได้ ทั ง้ หมดและเป็ นที่น่าสังเกตว่า
การนาเสนอโปสเตอร์ เป็ นเวลาเดียวกับที่เสนอด้ วยปากเปล่า ทาให้ มีผ้ เู ข้ าดูโปสเตอร์ น้อยมาก
จานวนผู้เข้ าฟั ง
ทางด้ านจานวนผู้ฟังการนาเสนอด้ วยปากเปล่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีคนเข้ าฟั งไม่มาก
โดยเฉพาะ Session ต้ นๆ และท้ ายๆ ของแต่ละวัน ยิ่งในวันสุดท้ ายมีผ้ ฟู ั งน้ อยมาก ซึ่งมีผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมบางคนมีความเห็นว่าในการจัดประชุมครัง้ นี ้มี คนพูดมากกว่าคนฟั ง การที่มีคนฟั งน้ อยอาจ
เป็ นเพราะว่าเนื ้อหาไม่น่าสนใจในเรื่ องนันๆ
้ และผู้เข้ าร่วมประชุมส่วนใหญ่อาจเป็ นผู้นาเสนอ จึง
สนใจเข้ าประชุมเฉพาะช่วงที่ตนเองนาเสนอเท่านัน้ นอกจากนี ้ เป็ นที่น่าสังเกตว่าในการประชุม
นันผู
้ ้ เข้ าร่วมประชุมเกือบทังหมดเป็
้
นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปนุ่
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ผู้นาเสนอ
เท่าที่สงั เกตผู้นาเสนอประกอบด้ วยนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย โดยมีจานวนหลาย
ท่านเป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนไต้ หวัน และเสนอ
หัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เช่น พฤติกรรมผู้บริ โภค เครื อข่ายวิสาหกิจ และการ
พัฒนาหน่วยธุรกิจ
คุณภาพของงานวิจัยที่นาเสนอ
เท่าที่สงั เกตมีเรื่ องที่นาเสนอหลายเรื่ องที่มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับการศึกษาค้ นคว้ าอิสระที่
นักศึกษาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ ได้ จดั ทาไปแล้ ว ดังนันถ้
้ า
นักศึกษามีทาการวิจยั (วิทยานิพนธ์ ) ที่มีคณ
ุ ภาพดี มีศกั ยภาพในการนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
ควรสนับสนุนให้ ไปนาเสนอในการจัดประชุมครัง้ ต่อๆ ไป นอกจากนีม้ ีการนาเสนอของอาจารย์
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย จานวน 3 ท่าน ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันใน 3
เรื่ อง เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ พลังงานทางเลือกในประเทศ ซึ่งหัวข้ อ เนื ้อหา และวิธีการวิเคราะห์ที่
นาเสนอไม่ไ ด้ มี ความซับซ้ อน แต่อาศัยความสามารถในการใช้ ภ าษาอัง กฤษที่ ดีที่ช่วยให้ การ
นาเสนอมีความราบรื่ น

