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บทคัดยอ
การวิจ ัยม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื่อรวบรวมผลงานวิจ ัย จัดหมวดหมู และล ังเคราะห์องศ ์ความรู้เก ี่ยวข้องลังคมและ 

ว ัฒนธรรมโนอำเภอบ ้านแพ ้ว จ ังหว ัดสม ุทรสาคร และ เสนอแนะการนำองศ ์ความรู้จากผลงานวิจ ัยโปใช ้เพ ื่อพ ัฒนา 
ช ุมชนท ้องถ ิ่น  ก ารว ิจ ัย ค ร ั้งน ี้'ใช ้ว ิธ ีว ิจ ัย เอก ส ารจาก ราย งาน ว ิจ ัย แล ะบ ท ค วาม ว ิจ ัย ท ี่เผ ย แพ รท างส ่อ ออ น โล น ์ 
ผลการว ิจ ัยสรุปได ้วา ผลงานวิจ ัยท ี่จ ัดทำต ั้งแต พ.ศ. 2550 เป็นด้นโป มีจำนวน 18 เรื่อง จำแนกเป ็น 10 ด้าน อาทิ 
ว ิสาหก ิจช ุมชน การประกอบอาธีพ การละเลนพื้นบ ้าน ประว ัต ิศาสตร์ท ้องถ ิ่น  เป็นด้น ส่วนโหญเป็นงานวิจ ัยพ ื้นฐาน 
แ ล ะ เป ็น เร ื่อ งก ารป ระก อ บ อ าธ ีพ  ข ้อ เส น อ แ น ะ ค วรน ำอ งศ ์ค วาม ร ู้เธ ีง ว ัฒ น ธ รรม  อาท ิ ค วาม เร ื่อ  ป ระเพ ณ ี 
ประว ัต ิศาสตร ์ท ้องถ ิ่น โปประย ุกต ์ใช ้เพ ื่อพ ัฒ นาแหลงแหลงเร ียนร ู้เธ ีงว ัฒ นธรรม และควรนำองศ ์ความร ู้เร ื่องการ 
ประกอบอาธีพและวิสาหกิจช ุมชนโปปรับปรุงการบริหารจัดการเศรษฐกิจช ุมชนของอำเภอบ้านแพ้วหรือท ้องถ ิ่นอ ื่นให ้ 
เข็มแข็ง

คำสำคัญ: อำเภอบ้านแพ้ว ผลงานวิจัย ลังคมและวัฒนธรรม

ABSTRACT
This research purposes is to collect, categorize and synthesize the knowledge about society and culture 

in amphoe Ban Phaeo, Samut Sakhon. And suggest the use of knowledge from research for local community 
development. This research use documentary research methods on research reports and research article 
published online. The result of the research can be concluded that there are 18 research papers conducted since 
2007 classified เท to 10 area such as community enterprise, occupation, folk games, local history etc. Most of 
them are basic research and are about occupation. The suggestion is to apply the cultural knowledge such as 
beliefs, tradition, local history to develop the cultural learning sources and should apply the knowledge about 
occupation and community enterprise to improve and strengthen the community economy management of 
amphoe Ban Phaeo or other local areas.

Keywords: Amphoe Ban Phaeo / Research / Society and Culture

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเร้าพระยา 
* Corresponding author, E-mail: srundit.be@bsru.ac.th

56

mailto:srundit.be@bsru.ac.th

