
PROFILE 
 

ดร. รุ�งโรจน� สงสระบุญ โทร 083-498-2381  
 
 

1

ช่ือ    ดร. นายรุ�งโรจน� สงสระบุญ 
E-mail-address  rrs101@hotmai.com 
โทร    083-498-2381 
รหัสประจําตัวนักวิจัย (คอบช.) 61194 
 
 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ2ในวารสารหรือเผยแพร6ท่ีประชุมวิชาการตั้งแต6ป9 2555 - ป<จจุบัน 
 

ป9 พ.ศ. ผลงานวิจัยท่ีได@รับการตีพิมพ2 
ในวารสาร 

ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร6 
ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

รวม 
(เรื่อง) 

2561 1 0 1 
2560 2 0 2 
2559 2 2 4 
2558 0 2 2 
2557 4 7 11 
2556 0 1 1 
2555 0 2 2 

รวม (เรื่อง) 9 14 23 
 

ข@อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ2 2560 
 

ผลงานวิจัยท่ีได@รับการตีพิมพ2ในวารสาร 
ป9 พ.ศ. 2561 (จํานวน 1 เรื่อง) 
รุ�งโรจน� สงสระบุญ. (2561). แบบจําลองสมการโครงสร1างเพ่ือการทํานาย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉ บั บ
 ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร� มนุษย�ศาสตร�และศิลปะ. ป7ท่ี 38 ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม - เดือน
 เมษายน พ.ศ. 2561). 
 
ป9 พ.ศ. 2560 (จํานวน 2 เรื่อง) 
รุ�งโรจน� สงสระบุญ. (2560). ความพึงพอใจการใช1บริการธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย สาขานนทบุรี. 
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ป7ท่ี 11 ฉบับท่ี 25 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2560). 
รุ�งโรจน� สงสระบุญ. (2561). การวิเคราะห�สมการถดถอยพหุคูณแบบเปKนข้ันตอน ในการวิเคราะห�ปNจจัยทาง
 การตลาดท่ีมีผลต�อการตัดสินใจซ้ือพลัมคอนโดมิเนียม บางใหญ� สเตชั่น. วารสารป"ญญาภิวัฒน�. ป7ท่ี 9 
 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2560). 
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ป9 พ.ศ. 2559 (จํานวน 2 เรื่อง) 
รุ�งโรจน� สงสระบุญ. (2559). ปNจจัยท่ีผลต�อการรักษาโรคไม�ติดต�อตามแนวทางพุทธศาสนา. วารสารมหาวิทยาลัย
 ศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร� มนุษย�ศาสตร�และศิลปะ. ป7ท่ี 36 ฉบับท่ี 3  (เดือนกันยายน
  - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559). 
รุ�งโรจน� สงสระบุญ. (2559). ปNจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. 
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ป7ท่ี 10 ฉบับท่ี 23 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559). 
 
ป9 พ.ศ. 2557 (จํานวน 4 เรื่อง) 
รุ�งโรจน� สงสระบุญ. (2557). รูปแบบคุณภาพการให1บริการสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชน. วารสารสยามวิชาการ. 
 ป7ท่ี 15 ฉบับท่ี 25 พ.ศ. 2557. 
รุ�งโรจน� สงสระบุญ. (2557). รูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมีผลต�อความพึงพอใจของผู1ปQวยในแผนกอายุรกรรม
 โรงพยาบาลเอกชน. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉ บับภาษา ไทย  ส าข าสั ง คมศาสต ร� มนุ ษ ย�
 ศาสตร�และศิลปะ. ป7ท่ี 34 ฉบับท่ี 3 (เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557). 
รุ�งโรจน� สงสระบุญ. (2557). รูปแบบการบริการท่ีเปKนเลิศของแผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาลเอกชน. วารสาร
 วิทยาลัยพาณิชย�ศาสตร�บูรพาปริทัศน�. ป7ท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557). 
รุ�งโรจน� สงสระบุญ. (2557). การรับรู1คุณภาพการให1บริการและปNจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการสื่อสารแบบปากต�อปาก
 ของโรงพยาบาลเอกชน. วารสารป"ญญาภิวัฒน� . ป7 ท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 
 2557). 
 
บทความวิชาการท่ีได@รับการเผยแพร6ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 
 วันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจในการใช1บริการธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีเซ็นทรัลเวสเกต" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิจัย สร1างองค�ความรู1ใหม� รับใช1
สังคม" ครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ�มศรีอยุธยา 
 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ปNจจัยท่ีมีผลต�อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมบางใหญ� สแควร� บีสอง" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ณ คณะวิทยาจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ปNจจัยท่ีผลต�อความภักดีในการใช1ระบบ
โทรศัพท�มือถือในประเทศไทย" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ณ คณะวิทยาจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 วันท่ี 8 - 9 ธันวาคม 2558 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อ
การดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ท่ี  12                 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน  
 วันท่ี 28 - 29 เมษายน 2558 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 6 "ก1าวสู1การวิจัยระดับโลก Moving towards World Class Research" ณ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฎสวนสุนันทา 
 วันท่ี 26 -27 พฤศจิกายน 2557 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร�วิโรฒ  
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 วันท่ี 3 - 5 พฤศจิกายน 2557 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบคุณภาพการบริการทาง
การแพทย�ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย" ในงานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ�
ระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ ครั้งท่ี 32 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร�วิโรฒ  
 วันท่ี 21 - 22 ตุลาคม 2557 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการบริการท่ีเปKนเลิศของ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ�มศรี
อยุธยา 
 วันท่ี 23 - 25 กรกฎาคม 2557 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมีผลต�อ
ความพึงพอใจของผู1ปQวย" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคล  
 วันท่ี 28 สิงหาคม 2557 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
"นวัตกรรมทางธุรกิจของ SME กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยสยาม 
 วันท่ี 28 มิถุนายน 2557 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมีผลต�อความพึง
พอใจของผู1ปQวย" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ASEAN+C+I Symposium on Business Management 
Research ครั้งท่ี 6 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วันท่ี 30 - 31 พฤษภาคม 2557 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบคุณภาพการให1บริการ
สุขภาพในโรงพยาบาลเอกชน" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 วันท่ี 17 ตุลาคม 2556 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 3 "รู1ทันการ
ลงทุนกับกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยสยาม  
 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 2 "การ
จัดการและความสําคัญของกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยสยาม 
 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู1ใช1บริการร1านอาหารชาบูชิบุฟเฟQต� ท่ีห1างสรรพสินค1าเดอะมอลล� สาขาท�าพระ" ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 "สหวิทยาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน : ภูมิปNญญาไทยก1าวไกลสู�อาเซียน" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 
ผลงานวิจัยท่ีได@รับรางวัล 
 วันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เข1าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจในการใช1บริการธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีเซ็นทรัลเวสเกต" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิจัย สร1างองค�ความรู1ใหม� รับใช1
สังคม" ครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ�มศรีอยุธยา ได1รับรางวัล ชมเชยอันดับ 2  
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