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สารอธิการบดี
ปจจุ บัน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทอยางกว างขวางในการจัดการเรีย น
การสอน การบริการสูสังคม การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัย อัน
ไดแก การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม การสรางสรรคผลงานสิ่งประดิษฐ ในสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมทั้งสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนําของประเทศไดตระหนักถึงบทบาทดังกลาว และ
ไดสนับสนุนคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหทําวิจัยอยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญอีกประการ
หนึ่งนอกเหนือจากสงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยแลว มหาวิทยาลัยยังตระหนักและใหสําคัญอยางยิ่ง
ในการสรรสรางเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และตอยอดการวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสจัดการประชุมวิชาการประจําป
2552 อีกครั้ง การสรางชุมชนวิจยั ผานการจัดเวทีการประชุมวิชาการมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารย
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา มีโอกาสในการเผยแพรผลงานวิจัยของตนเองสูวงการวิชาการและ
สาธารณชนทั่วไป
ดิฉันขอขอบคุณ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุ รี ที่ ใ ห เ กี ย รติ ป าฐกถานํ า ในการประชุ ม วิ ช าการ ขอขอบคุ ณ ศาสตราจารย ดร.นั ก สิ ท ธ
คูวัฒนาชัย ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ ผูอํานวยการวิจัย การพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย และผูชวยศาสตราจารยวุฒิพงศ เตชะดํารงสิน รองผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหเกียรติรวมเปนวิทยากรในการอภิปรายทางวิชาการ ขอขอบคุณ
ผูทรงคุณวุฒิอานผลงานวิชาการทุกทานที่สละเวลาใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ นักศึกษา ในการปรับปรุงผลงานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผูมีเกียรติทกุ ทาน
ที่มีสวนทําใหเวทีการประชุมวิชาการในครั้งนี้เกิดขึ้น สุดทายนี้ดิฉันขอใหการประชุมวิชาการในครั้ง
นี้ประสบความสําเร็จดังวัตถุประสงคทุกประการ

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ พุกกะมาน)
อธิการบดี
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สารรองอธิการบดี
การจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUCON) มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนเวที
สําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานตางๆ
รวมทั้งนักวิชาการอิสระทั่วไปใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการพัฒนาวิชาการของ
กันและกัน อันจะทําใหเกิดเครือขายวิชาการที่กวางขวางและเขมแข็งมากขึ้น
ในป พ.ศ. 2552 นี้ คณะกรรมการจั ด งานได มุ ง เน น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด งาน
และคุ ณ ภาพของบทความวิ จั ย ที่ นํ า เสนอมากขึ้ น โดยการเชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมาร ว มเป น
คณะกรรมการจัดงาน และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพบทความโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก (Peer
Reviewer) จากสถาบันและหนวยงานตางๆ มากกวา 50 ทาน โดยที่ผูทรงคุณวุฒิเหลานั้น
จะ
ไมทราบวาบทความที่ตนประเมินอยูนั้นเปนบทความของผูใด และผูเสนอบทความก็จะไมทราบวา
ผูทรงคุณวุฒิทานใดเปนผูประเมินบทความของตน ทั้งนี้ เพื่อใหการประชุมวิชาการมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในหมูนักวิชาการ ตามเกณฑสากลทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยึดมั่น และเชื่อมั่นในคุณภาพทางวิชาการ และคุณภาพทางวิชาการ
เทานั้น ที่จะทําใหสถาบันอุดมศึกษายืนหยัดอยูไดทามกลางกระแสความผันผวนของเศรษฐกิจโลกใน
ปจจุบัน ในฐานะผูจัดงานประชุมวิชาการ SPUCON 09 ในปนี้ ขอตอนรับนักวิชาการทุกทานดวย
ความยินดี และหวังวาจะไดมีโอกาสพัฒนางานวิชาการรวมกันในลักษณะทีมงาน หรือเครือขายใน
โอกาสตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม)
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการจัดงาน
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7) นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ
8) นางสาวไพบูลย สุขวิจิตร
9) นางสาวฉัฐชสรณ กาญจนศิลานนท
10) นางสาวปรียาภรณ เจียรศิริ
11) นายรพีภัสสร ศรีหะรัญ
12) นายสุจินต สุขะพงษ
13) นายนภดล รอดบุญ
VII

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

14) นายธาวิษ ถนอมจิตร
กรรมการ
15) นางสาวณัฐการณ จูฉิม
กรรมการ
16) นางสาวขวัญลดา สาระนาค
กรรมการ
17) นางจันทรสม พุทธวงษ
กรรมการ
18) นางสาวอาลิน ภวนะวิเชียร
กรรมการและเลขานุการ
3.7 คณะกรรมการฝายศิลปกรรม
1) ผูอํานวยการศูนยมีเดีย
ประธาน
2) นางสาวณัชชา ภักดีกุล
กรรมการ
3) นายนิโรจน พิกุลทอง
กรรมการ
4) นายสุมิตร มูฮาํ หมัด
กรรมการ
5) นายเกียรติศักดิ์ เพรชวาลวัฒน
กรรมการ
6) นายธนเมศฐ อานดี
กรรมการ
7) นายนัฐพงษ สิทธิภาคคุณ
กรรมการ
8) นายสุรัตนชัย ชื่นตา
กรรมการและเลขานุการ
9) นายสันติ เสริมศักดิ์สกุล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.8 คณะกรรมการฝายบริการเทคโนโลยี แสง เสียง โสตทัศนูปกรณ
1) ผูอํานวยการกลุมงานบริการเทคโนโลยี
ประธาน
2) ผูอํานวยการศูนย ICT
รองประธาน
3) ผูอํานวยการศูนยมีเดีย
รองประธาน
4) นายประเสริฐ สุจินโณ
กรรมการ
5) นายไพโรจน หาดอาน
กรรมการ
6) นายฐากูร เอมศฤงฆาร
กรรมการ
7) นางสาวปทมา เหมียนคิด
กรรมการ
8) นายธนนท ศรหุนะ
กรรมการ
9) นายบริรักษ ซุยลา
กรรมการ
10) นางสาวบวรลักษณ จงจามรีสีทอง
กรรมการ
11) นายสิปปนนท ไวทยาการ
กรรมการ
12) นายกุลฎิดษ ภาคพรม
กรรมการ
13) นายยศกร สินปญจะ
กรรมการ
14) นายสนธิชัย จิระสถิตยถาวร
กรรมการ
15) นายชาติกลา ประดิษฐวัฒนา
กรรมการ
กรรมการ
16) นายจักริน สุอังควาทิน
VIII

17) นางสาวจิตพิมพ ศรประทุม
18) นายวิสาขภัทร ทองนุย
19) นายอํานาจ รุงสิทธิชัย
20) นายอนุมาส ชุม เมืองปก
21) นายจักรพันธ แบนมณฑา
22) นายมงคล แจมจันทร
23) นายณัธภัชร เฉลิมแดน
24) นายรัฐสภา แกนแกว
25) นายสมชาย บูรพามงคลชัย
3.9 เลขานุการการประชุม (Secretariat)
1) ดร.ปยากร หวังมหาพร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

IX

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย (Peer Review)
1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1.1 ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
1.2 ศาสตราจารย น.อ. ดร.วิโรจน หอมทรัพย
1.3 รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา แกวเทพ
1.4 รองศาสตราจารย ดร.จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ
1.5 รองศาสตราจารย ดร.จินดา ขันทอง
1.6 รองศาสตราจารย ดร.ชูชีพ พิพัฒนศิถี
1.7 รองศาสตราจารย ดร.ดํารง อัตตปรีชากุล
1.8 รองศาสตราจารย ดร.ทองฟู ศิริวงศ
1.9 รองศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย วิภาวิน
1.10 รองศาสตราจารย ดร.ประพนธ เจียรกูล
1.11 รองศาสตราจารย ดร.ปราชญา กลาผจัญ
1.12 รองศาสตราจารย ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
1.13 รองศาสตราจารย ดร.พรอนงค บุษราตระกูล
1.14 รองศาสตราจารย ดร.มลิวรรณ บุญเสนอ
1.15 รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ
1.16 รองศาสตราจารย ดร.สมชนก ภาสกรจรัส
1.17 รองศาสตราจารย ดร.สันทัด ศิริอนันตไพบูลย
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.25

รองศาสตราจารย ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์
รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ
รองศาสตราจารย ดร.อวยพร เรืองตระกูล
รองศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
รองศาสตราจารยไฉไล ศักดิวรพงศ
รองศาสตราจารยนิตยา เงินประเสริฐศรี
รองศาสตราจารยสถาพร ชาตาคม

1.26 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ วงศวนิชทวี

X

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงเรียนนายเรืออากาศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสยาม

1.27 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
1.28 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.29 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.30 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมชย ประจนปจจนึก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.31 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงชัย หาญยุทธนากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.32 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ กีรติวินทกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
1.33 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
1.34 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.35 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวรรธน ปาณะสิทธิพันธุ มหาวิทยาลัยรังสิต
1.36 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศษิ ฐ ลิ้มสมบูรณชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
1.37 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมิตร สงพิริยะกิจ
พระนครเหนือ
1.38 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
1.39 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัฒนพงษ มัตราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.40 ผูชวยศาสตราจารยณาณัฏฐชัญ วงศบานดู
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.41 ผูชวยศาสตราจารยรัฐพล อนแฉง
1.42 ผูชวยศาสตราจารยสราวุฏฐ วรสุมันต
มหาวิทยาลัยสยาม
1.43 พลตรี ดร.ชัยฤกษ แกวพรหมมาลย
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
1.44 พันเอก ดร.อนุชาติ บุนนาค
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
1.45 ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.46 ดร.จําเนียร จวงตระกูล
บริษัท บีแอลซีไอ จํากัด
1.47 ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
1.48 ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ
บริษัทในกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้ง กรุป
(CMG)
1.49 ดร.นาวิน มีนะกรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.50 ดร.เนาวรัตน กาญจนาคาร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.51 ดร.วรพงษ ลีวฒ
ั นกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
1.52 ดร.วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ
XI

1.53 อาจารยยงยุทธ ชื่นชีพ
1.54 อาจารยวิโรจน วาทินพงศพนั ธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. ผูทรงคุณวุฒิภายใน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
2.1 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
2.2 รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ปราณีตพลกรัง
2.3 รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วรรธนัจฉริยา
2.4 รองศาสตราจารยประทุมวรรณ อุดมสุวรรณกุล
2.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
2.6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพร ศรีจําปา
2.7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชติ อูอน
2.8 ผูชวยศาสตราจารยกัลยาภรณ ปานมะเริง เบอรค
2.9 ผูชวยศาสตราจารยสุมน ถนอมเกียรติ
2.10 ดร.จินตวีร เกษมศุข
2.11 ดร.ธนา สุขวารี
2.12 ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา
2.13 ดร.วราภรณ ไทยมา
2.14 ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห
2.15 ดร.อนุพงศ อวิรุทธา
2.16 อาจารยปริญญา บุญปทุมพงศ

XII

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2552
เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ หองบัวหลวงแกรนดรูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
08.30-09.00 น.
09.00-09.15 น.

09.15-10.15 น.
10.15-10.30 น.
10.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-16.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด
กลาวรายงาน โดย รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
รองอธิการบดี ประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
กลาวเปด โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ พุกกะมาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปาฐกถาพิเศษ โดย
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
รับประทานอาหารวาง
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย
ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย
ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ
ผูอํานวยการวิจยั การพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิพงศ เตชะดํารงสิน
รองผูอ ํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ดําเนินการสัมมนา โดย ดร.จรรยา พุคยาภรณ
ผูชวยอธิการบดีดานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับประทานอาหารกลางวัน (อาคารกิจกรรมนักศึกษา)
การนําเสนอผลงานวิจัย แบงเปน 4 กลุม
กลุมที่ 1 วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
กลุมที่ 2 มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
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