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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	รายงาน 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติญ่ีปุ ่นศึกษาใน 

ประเทศไทยครั้งที่ 	 8	 และ	 (2)	 วิ เคราะห์และ 

ประเมินผลการจัดงาน	 เพื่อทำาความเข้าใจแวดวง 

วิชาการญี่ปุ่นศึกษาของประเทศไทยผ่านงานประชุม 

วิชาการ	และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดงาน 

ต่อไป

	 สำาหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ญ่ีปุ ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 	 8	 นี้ 	 กำาหนด

หัวข้อเรื่องว่า	“คลายปม:	บทเรียนจากญี่ปุ่น”	 เพื่อ

ทำาความเข้าใจความขัดแย้ง	 และการคลี่คลาย

ปมขัดแย้ง	 ผ่านกรณีศึกษาของญี่ปุ ่น	 โดยมีคณะ

ศิลปศาสตร์เป ็นเจ ้าภาพดำาเนินการจัดประชุม

วิชาการ	 	การประชุมน้ีจัดขึ้นระหว่างวันที่	 18-19	

ธันวาคม	2557	ณ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 องค์ปาฐกรับเชิญมี	2	ท่าน	คือ	Prof.	Dr.	

Keiichi	TSUNEKAWA	รองอธิการบดีของ	National	

Graduate	Institute	for	Policy	Studies	(GRIPS)	

ปาฐกถาในหัวข้อ	“Conflict	 and	Democracy	

in	Modern	 Japan”	 และ	 Prof.	 Dr.	 Takashi	 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษา
คร้ังท่ี 8 ประจำาปี 2557*

คำ� สำ�คัญ

การประชมุวชิาการระดบัชาต,ิ	ญีปุ่น่

ศกึษา,	ความขัดแย้ง

MIYAKITA	จาก	Kumamoto	Gakuen	University	

ปาฐกถาในหัวข้อ	“Japan’s	Decades	of	Social	

Conflict	and	Community	Governance”

	 สรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งท่ี	8	 ได้ดังนี้	 (1)	มี

บทคัดย่อทั้งสิ้น	45	 เรื่องที่ส่งเข้ามาเพื่อขอนำาเสนอ

ผลงาน	 ในจำานวนนี้มี	 35	บทความที่ผ่านการคัด

เลือกและมานำาเสนอในการประชุมฯ	(2)	มีผู้เข้าร่วม

งานประชุมวิชาการในครั้งนี้รวม	179	คน	มีผู้ตอบ

แบบสำารวจจำานวน	63	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.2	ของ

ผู้เข้าร่วม	 (3)	ข้อมูลจากแบบสำารวจจำานวน	63	ชุด	

พบว่า	ผู้ตอบแบบสำารวจส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่น

ใหม่	อายุระหว่าง	21-40	ปี	สังกัดสถาบันอุดมศึกษา	

และมีความพึงพอใจระดับมากในการเข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการฯ	ในครั้งนี้
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Abstract

	 This	article	aims	to:	 (1)	portray	the	

overall	picture	of	 the	8th	Annual	Confer-

ence	of	 Japanese	Studies;	and	 (2)	analyze	

the	conference-related	data	in	order	to	un-

derstand	recent	developments	of	Japanese	

studies	in	Thailand	that	could	have	manage-

rial	implications	for	the	next	conference.			

	 Entitled	“Conflict	Resolution:	Les-

son	Learned	from	Japan,”	the	8th	National	

Conference	of	 Japanese	Studies	 in	Thai-

land	was	organized	by	the	Faculty	of	Liberal	

Arts,	Thammasat	University,	and	held	during	

December	18	 -	19,	2014	at	 the	Faculty	of	

Liberal	Arts,	Thammasat	University,	Tha	Pra-

chan	Campus,	Bangkok.	

	 Two	keynote	speakers	were	invited:	

Prof.	Dr.	Keiichi	TSUNEKAWA	of	the	National	

Graduate	Institute	for	Policy	Studies	(GRIPS)	

giving	the	speech	on	“Conflict	and	Democ-

racy	in	Modern	Japan,”	and	Prof.	Dr.	Takashi	

MIYAKITA	of	Kumamoto	Gakuen	University	

Report on the 8th National Conference of
Japanese Studies 2014*

Piyawan Asawarachan**

on	“Japan’s	Decades	of	Social	Conflict	and	

Community	Governance.”	

	 According	 to	 the	data	 collected,	

45	articles	were	submitted	for	preliminary	

examination,	of	which	35	were	 selected	

for	 conference	 presentation.	 The	 total	

number	of	participants	was	179.	Analysis	

results	revealed	that	the	majority	of	the	63	 

respondents	 (35.2%	of	 total	participants)	

was	 the	 rising	 generation	 of	 university	 

lecturers	 aged	 between	 21-40;	 they	

were	 satisfied	with	 the	outcome	of	 this	 

conference.

  Key words

National	 Conference,	 Japanese	 

Studies,	Conflict



รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำาปี 2557
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1. บทน�ำ
	 การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษา 

ในประเทศไทย	 เป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่ให้ 

โอกาสผู ้ทำาวิจัยด้านญ่ีปุ ่นศึกษาได้เสนอผลงาน

วิชาการ	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ติดตามความ

เคล่ือนไหว	และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ

ทั้งในระดับบุคคล	หน่วยงาน	และระหว่างประเทศ 

ไทยและญี่ปุ่น		

	 การประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นเป็นประจำาทุก

ปี1	 โดยมีสถาบันการศึกษาท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม

ญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้า

ภาพในการจัดประชุม	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก

เจแปนฟาวน์เดชั่น	กรุงเทพฯ	และสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	ผ่านโครงการสันติไมตรี

ไทย-ญี่ปุ่น	(Japan	Watch	Project)	

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	รายงาน

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติญ่ีปุ ่นศึกษาใน

ประเทศไทยครั้งที่	 8	 โดยสรุปเฉพาะข้อมูลสำาคัญ

มาจาก	 “รายงานผลการประชุมวิชาการระดับ

ชาติญี่ปุ ่นศึกษาในประเทศไทยคร้ังที่	 8”2	 และ	

(2)	 วิเคราะห์และประเมินผลการจัดงานจากแบบ

สำารวจ	 เพื่อทำาความเข้าใจแวดวงวิชาการญี่ปุ ่น

ศึกษาของประเทศไทยผ่านงานประชุมวิชาการฯ	

และใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อ

ไป

2. ภำพรวมของกำรจัดประชุมวิชำกำรญ่ีปุ่น

ศึกษำในประเทศไทยครั้งที่ 8 

	 ในการจัดประชุมวิชาการของสมาคม

ญี่ปุ ่นศึกษาในประเทศไทย	 ประจำาปี	 2557	 นี	้

คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับ

เกียรติให้เป็นเจ้าภาพดำาเนินการจัด	“การประชุม

วิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย	ครั้ง

ที่	8”	ระหว่างวันที่	18-19	ธันวาคม	2557	ณ	คณะ

ศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ท่าพระจนัทร์	

ภายใต้หัวข้อ	“คลายปม:	บทเรียนจากญี่ปุ่น”	 โดย

มีเป้าหมายเพ่ือทำาความเข้าใจความขัดแย้ง	 รวมถึง

การคลี่คลายปมขัดแย้งผ่านกรณีศึกษาของญ่ีปุ่น	 

ทั้งจากปาฐกถาและการนำาเสนอผลงานทางวิชาการ

ของนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

	 การประชุมวิชาการในคร้ังนี้	 ได้รับเกียรติ

จากองค์ปาฐก	 2	 ท่าน	 คือ	 Prof.	 Dr.	 Keiichi	

TSUNEKAWA	รองอธิการบดีของ	National	Grad-

uate	 Institute	 for	 Policy	 Studies	 (GRIPS)	

ปาฐกถาในหัวข้อ	“Conflict	 and	Democracy	

in	Modern	 Japan”	และ	 Prof.	 Dr.	 Takashi	 

MIYAKITA	จาก	Kumamoto	Gakuen	University	

ปาฐกถาในหัวข้อ	“Japan’s	Decades	of	Social	

Conflict	and	Community	Governance”

	 ในส ่ วนของการนำ า เสนอผลงานทาง

วิชาการนั้น	มีบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง

คุณวุฒิและมานำาเสนอในการประชุมฯ	ครั้งท่ี	 8	นี้	

จำานวน	 35	 เรื่อง	 จากจำานวนท่ีส่งเข้ามาท้ังหมด	

45	 เรื่อง	 โดยแบ่งเป็นผลงานนำาเสนอด้านภาษา	

วรรณคดี	 วัฒนธรรม	และการศึกษารวม	21	 เรื่อง	

และผลงานนำาเสนอ	ด้านเศรษฐกิจและการเมือง	

จำานวน	14	เรื่อง

1	 การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษา	จัดขึ้นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2550	โดยเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย	 (Japanese	Studies	Network	
Thailand:	JSN-Thailand)	ภายใต้ชื่อ	“การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย”	และได้กลายเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่
จัดเป็นประจำาทุกปี	เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยได้จดทะเบียนเป็น	“สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย”	ในปี	พ.ศ.	2555	ดังนั้นการจัดประชุม
วิชาการตั้งแต่ครั้งที่	6	จึงใช้ชื่อ	“การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย”

2	 รายงานดังกล่าว	คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย	ครั้งที่	8	คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดทำาขึ้น	และนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
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	 ในจำานวนบทความด้านเศรษฐกิจและ 

การเมืองนั้น	มี	 5	บทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 

“ความขัดแย้ง”	ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมฯ 

จึงแยกการนำาเสนอเป็นห้องสังคมศาสตร์	“ความ

ขัดแย้ง”	 และมีผลงานที่นำาเสนอประเด็นความ

ขัดแย้งระหว่างญี่ปุ ่นกับประเทศต่างๆ	 ในสมัย

สงครามโลกครั้งที่	2	

	 สำาหรับจำานวนผู ้ เข ้าร ่วมการประชุม

วิชาการในครั้งนี้	 มีท้ังหมด	179	คน	และมีผู้ตอบ

แบบสำารวจกลับมาทั้งสิ้น	63	ชุด	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	

35.2	ของจำานวนทั้งหมด	โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสำารวจจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป 

3. ผลจำกแบบส�ำรวจควำมคิดเห็น 

	 ในการประชุมคร้ังนี้ ได ้ทำาแบบสำารวจ

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม	 โดยแบ่งเป็น	3	

ส่วน	ส่วนที่	 1	ข้อมูลเก่ียวกับผู้เข้าร่วม	ส่วนที่	 2	

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาคมฯ	และส่วนที่	3	ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการประชุมวิชาการครั้ง

ท่ี	8	 โดยแจกแบบสำารวจทั้ง	2	วัน	มีจำานวนผู้ตอบ

แบบสำารวจ	รวม	63	คน	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน

แบบสอบถามมีดังนี้

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส�ำรวจ
	 ข้อมูลจากแบบสำารวจพบว่า	ผู้ตอบแบบ

สำารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 65.08)	

ทำางานเป็นอาจารย์	 (ร้อยละ	79.37,	ดูรายละเอียด

ในแผนภูมิ	 1)	 สังกัดสถาบันอุดมศึกษา	 (ร้อยละ	

85.71)	 จบการศึกษาระดับปริญญาโท	 (ร้อยละ	

44.44)	 	มีอายุระหว่าง	21-40	ปี	 (ร้อยละ	66.66)	

ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนว่าผู้ตอบแบบสำารวจนี้	

ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่	ทั้งในด้านวัยวุฒิ

และคุณวุฒิ	 โดยในด้านวัยวุฒินั้น	มีนักวิชาการที่

มีอายุระหว่าง	21-40	มีจำานวนสูงถึงร้อยละ	66.66	

โดยแยกเป็นช่วงอายุ	31-40	ปี	ร้อยละ	39.68	และ

อายุระหว่าง	21-30	ปี	ร้อยละ	26.98		ในขณะที่มีผู้

เข้าร่วมท่ีอายุสูงกว่า	60	ปีข้ึนไปเพียงร้อยละ	3.17	

เท่านั้น	 (ดูรายละเอียดในแผนภูม	ิ2)	 ในด้านคุณวุฒ	ิ

กึ่งหนึ่งของอาจารย์ที่ตอบแบบสำารวจนี้ยังไม่มี

ตำาแหน่งวิชาการ	(ร้อยละ	50.79,	ดูรายละเอียดเพิ่ม

เติมในแผนภูมิ	3)	และร้อยละ	44.44	จบการศึกษา

ในระดับปริญญาโท	(ดูรายละเอียดในแผนภูมิ	4)	

แผนภูมิ 1	จำานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำารวจ	จำาแนกตามสถานภาพ
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แผนภูมิ 3	จำานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำารวจ	จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

แผนภูมิ 4 จำานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำารวจ	ระดับการศึกษา

แผนภูมิ 2	จำานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำารวจ	จำาแนกตามช่วงอายุ
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 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสมำคมฯ 

	 ผู้ตอบแบบสำารวจส่วนใหญ่	(ร้อยละ	85.71)	

รู ้จักสมาคมฯ	 และคิดว่ากิจกรรมของสมาคมฯ 

เป็นประโยชน์สำาหรับตนเอง	(ร้อยละ	98.41)	และมี

ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ	

	 นอกจากนี้	 ผู ้ตอบแบบสำารวจที่เข้าร่วม

งานประชุมวิชาการครั้งที่	 8	นี้	มีทั้งผู้ที่เคยเข้าร่วม

งานประชุมวิชาการของสมาคมฯ	ในครั้งก่อนๆ	และ

ผู้ท่ีไม่เคยเข้าร่วมเลยเป็นจำานวนใกล้เคียงกัน	 (ดู

แผนภูมิ	5)	 โดยผู้ที่เคยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

ของสมาคมฯ	 น้ันส่วนใหญ่เข้าร่วมในการประชุม

ครั้งท่ี	 5	 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต

ภูเก็ต)	ครั้งท่ี	6	 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)	และ	

ครั้งท่ี	 7	 (มหาวิทยาลัยนเรศวร)	 (ดูรายละเอียดใน

แผนภูมิ	6)	และจากการเข้าร่วมการประชุมในครั้ง

ที่	8	นี้	ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	87.30)	สนใจที่จะเข้าร่วม

การประชุมวิชาการของสมาคมฯ	ในครั้งต่อไป	 ซ่ึง

จากข้อมูลข้างต้น	สามารถตีความได้สองนัย	กล่าว

คือ	 ผู ้ที่เคยเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ	 มีอัตรา

การเข้าร่วมซำ้าเพียงครึ่งหนึ่ง	หรืออีกนัยหนึ่ง	 คือ	

การประชุมวิชาการฯ	มีแนวโน้มขยายตัวเปิดรับนัก

วิชาการรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจญี่ปุ่นศึกษาในอัตราสูง

แผนภูมิ 5	จำานวนและร้อยละของผู้ที่เคยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการญี่ปุ่นศึกษา

แผนภูมิ 6	กราฟแสดงการประชุมวิชาการที่เข้าร่วม	(เลือกตอบได้หลายข้อ)
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 3.3  ข้อมูลเกี่ยวกับงำนประชุมวิชำกำร

	 ข้อมูลจากแบบสำารวจ	พบว่าผู้ตอบแบบ

สำารวจส่วนใหญ่ทราบข่าวการจัดงานจากเพื่อนหรือ

คนรู้จักมากที่สุด	 (ดูรายละเอียดในแผนภูมิ	7)	และ

เข้าร่วมงานทั้ง	 2	วัน	 โดยจำานวนผู้เข้าฟังในหัวข้อ

สังคมศาสตร์	และภาษาศาสตร์มีจำานวนมากเท่ากัน

	 ผู้ตอบแบบสำารวจ	คิดว่าได้ความรู้ในระดับ	

“ดีมาก”	 จากองค์ปาฐก	 และการเข้าฟังการนำา

เสนอผลงานในที่ประชุม	และได้รับความรู้ในระดับ	

“ดี”	จากเอกสารการประชุม	และผู้เข้าร่วมฯ	คิด

ว่าการเข้าประชุมได้รับประโยชน์ในการสร้างเครือ

ข่ายญี่ปุ่นศึกษาในระดับ	“ดีมาก”(ดูรายละเอียดใน

ตาราง	1)

แผนภูมิ 7	แหล่งข้อมูลข่าวการจัดงาน	(เลือกตอบมากกว่า	1	)

ตำรำง 1	ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่	8

หัวข้อ
ดีมำก
(4)

ดี
(3)

พอใช้
(2)

ปรับปรุง
(1)

ไม่ตอบ

(1)	ความรู้จากเสวนาโดยองค์ปาฐก 50.8% 30.2% 9.5% 0.0% 9.5%

(2)	ความรู้จากหัวข้อที่นำาเสนอในการประชุม 52.4% 41.3% 4.8% 0.0% 1.6%

(3)	ความรู้จากเอกสารการประชุม 39.7% 44.4% 14.3% 0.0% 1.6%

(4)	การสร้างเครือข่ายของคนในวงการญี่ปุ่นศึกษา 57.1% 34.9% 6.3% 0.0% 1.6%

	 ด ้านความเหมาะสมในการจัดประชุม

วิชาการ	 ทั้งในเรื่องของวันเวลาในการจัดงาน	 

ระยะเวลาในการจัดงาน	สถานท่ี	อาหารและเคร่ืองดืม่ 

รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานประชุม

วิชาการน้ัน	 ได้รับการประเมินจากผู ้ตอบแบบ

สำารวจเกินครึ่งในระดับ	“ดีมาก”	

	 ในส่วนของข้อเสนอแนะอื่นๆ	 ท่ีผู้ประเมิน

เขียนความเห็นได้โดยอิสระ	สามารถสรุปเป็นเรื่องที่

สมควรปรับปรุง	และเรื่องที่ได้รับการชื่นชม	ดังนี้	

	 เรือ่งท่ีสมควรปรบัปรงุ	แยกได้เป็น	2	ส่วนคอื 

	 (1)	ด้านบริการ

	 เครื่องเสียงไมโครโฟนได้ยินไม ่ชัดเจน	

สถานที่สำาหรับจอดรถไม่เพียงพอ	ควรเสริมกระดาษ

ชำาระในห้องนำ้า	เป็นต้น	
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	 (2)	 ด ้านการดำาเนินงานประชุม	 มีข ้อ

แนะนำาที่น่าสนใจ	ดังนี้

	 -	ควรเพิ่มภาษาอังกฤษในหัวข้องานวิจัย

และเอกสารกำาหนดการประชุม

	 -	 รูปแบบการดำาเนินรายการ	 น่าจะมี

อาจารย์ผู้มีอาวุโสและประสบการณ์พอสมควรเป็น

ผู้ควบคุมสถานการณ์	สรุปประเด็นหรือบางครั้งอาจ

ให้ความเห็น	มากกว่าให้นักศึกษาดำาเนินรายการ

โดยทำาหน้าที่ควบคุมเวลาการนำาเสนอเท่านั้น

	 -น่าจะเปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมฟังการนำา

เสนอได ้แสดงความคิดเห็นด ้วย	 หากมีเวลาที่

ยืดหยุ่นได้

	 เรื่องที่ ได ้รับการชื่นชมในการประชุม

วิชาการในครั้งนี้	คือ	

	 (1)	 เริ่มงานตรงเวลาและรักษาเวลาใน

แต่ละช่วงได้ดี

	 (2)	การควบคุมการดำาเนินการประชุมได้

กระชับ	การนำาเสนอเป็นไปตามกำาหนดการทำาให้

สามารถเข้าฟังห้องต่างๆ	ได้สะดวก

	 คณะผู้จัดการประชุมฯ	ขอรับคำาแนะนำา

ต่าง	ๆ	จากผู้เข้าร่วมการประชุม	นำาเสนอให้แก่คณะ

กรรมการสมาคมญี่ปุ ่นศึกษาฯ	ทราบเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการดำาเนินงานใน

การประชุมครั้งต่อไป	

4. บทสรุป
	 จากจำานวนผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

ทั้งสองวันจำานวน	179	คน	ทางคณะผู้จัดประชุมฯ	

ได้รับแบบสำารวจความคิดเห็นกลับคืนมาจำานวน	63 

ชุด	คิดเป็นร้อยละ	35.2	ของผู้เข้าร่วมท้ังหมด	แม้

จะไม่สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของการประชุม

วิชาการได้ทั้งหมด	แต่พอจะเห็นภาพว่า	 หนึ่งใน

สามของผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง	มีอายุระหว่าง	 21-40	ปี	 สำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท	ทำางานเป็นอาจารย์ในสถาบัน

อุดมศึกษา	และคร่ึงหนึ่งของผู้ตอบแบบสำารวจยัง

ไม่มีตำาแหน่งทางวิชาการ	

	 ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นการเข้าร่วม

ของนักวิชาการรุ่นใหม่ท้ังในด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ	

นอกจากนี้ผู ้ตอบแบบสำารวจส่วนใหญ่เห็นว่าการ

ประชุมวิชาการของสมาคมฯ	 เป็นกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์	ได้รับความรู้ทั้งจากปาฐกถา	การนำาเสนอ

ผลงานในที่ประชุม	และเอกสารการประชุม	รวมทั้ง 

ยงัสนใจสมคัรเป็นสมาชกิของสมาคมฯ	ด้วย	จงึคาดว่า 

นักวิชาการกลุ่มนี้จะเป็นกำาลังสำาคัญให้กับสมาคมฯ	

และแวดวงวิชาการญี่ปุ่นศึกษาต่อไป


