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บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI. 
สุชาดา แสงดวงดี เยาวภา บัวเวช และมาริษา สุจิตวนิช. “แนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสาร 
 ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามความต้องการของชุมชนต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัด 
 นครปฐม” วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต .ปีที่ .8.. ฉบับที่ 2.(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557).   
สุชาดา แสงดวงดี เยาวภา บัวเวช และมาริษา สุจิตวนิช. “รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อน 
  แนวคิดการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วารสาร 
  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์.. ปีที่ 18  เล่มที่  18  ฉบับที่ .1..(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557). 
สุชาดา แสงดวงดี. “แผนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติและการยอมรับการท าการเกษตร 
  โดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” วารสารศรีปทุม 
  ปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2557).  
สุชาดา แสงดวงดี เยาวภา บัวเวช และมาริษา สุจิตวนิช. “แนวทางการพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ 
  ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”. วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 16  
  ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2556).        
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การเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกร” วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2  
(มกราคม-มิถุนายน 2556). 

สุชาดา แสงดวงดี. “ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการยอมรับและความต้องการการสนับสนุนการท าการเกษตร 
 โดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรต าบลล าพญา”. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2  
 (มกราคม-มิถุนายน 2556). 
สุชาดา แสงดวงดี เยาวภา บัวเวช และมาริษา สุจิตวนิช. “สภาพการณ์และระดับความสามารถของกรรมการ 
 บริหารในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”.  
 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน  
 2556). 
สุชาดา แสงดวงดี เยาวภา บัวเวช และมาริษา สุจิตวนิช. “สถานภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการในการ 
 ให้บริการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตามความต้องการของชุมชนต าบล       
 ล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555). 
 



การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

Suchada Saengduangdee. Yaowapa Buawetch Marisa Sujitvanich (2010). Enhancing  
communication roles of the agricultural community learning centre: a case of  
Lamphaya District, Thailand.   Paper presented in the conference of the  
International journal of arts and science, The University of Washington,  Rome center  
during 22-25 November, 2010. 

Suchada Saengduangdee.  (2006). ICT’s and Challenges for True Collaborative  
 Partnerships among Thai and Non –Thai Communication Educators:  a  
 conceptual  paper.  Paper presented in the conference  organized by Nida  during   
 October, 2005  The Faculty of Language and communication, Nida, Thailand. 

การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 

สุชาดา แสงดวงดี , เยาวภา บัวเวช และ มาริษา สุจิตวนิช. (2555). ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ 
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นครปฐมบทความวิจัยน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14  
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สุชาดา แสงดวงดี เยาวภา บัวเวช และมาริษา สุจิตวนิช. “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและสารสนเทศ 
 เพ่ือการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”.  

บทความวิจัยน าเสนอในการประชุมราชภัฏนครปฐมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 จัด  โดยสถาบันวิจัย 
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ท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรกรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”.  
บทความวิจัยน าเสนอในการประชุมราชภัฏนครปฐมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 จัด  โดยสถาบันวิจัย 
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่  10 สิงหาคม 2554  ณ ห้องประชุม 
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พอเพียงในภาคการเกษตรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  บทความวิจัยน าเสนอใน 
การประชุมราชภัฏนครปฐมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่  15-17  มิถุนายน 2553  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
********************** 


