
 

 

บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการวิจยัเรื� อง ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอ
โป่งนํ% าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี วิธีการดาํเนินการวิจยัในผูว้ิจยัจะใช้การวิจยัเชิงบูรณาการ (Mixed 
Method) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และ
การสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัจะนาํเสนอขั%นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี%  
 1. การวจิยัเชิงสาํรวจ 
  1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
  1.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
  1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 
  2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
  2.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 
การวจัิยเชิงสํารวจ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั% งนี%  คือ ประชาชนจงัหวดัจนัทบุรีที�เดินทางไปเล่นในบ่อน
การพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ% าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ทั%งหมด 6 แห่ง คือ 
บริเวณเขตติดต่อบา้นผกักาด ไดแ้ก่ บ่อนไพลิน วิคตอเรีย ซีซ่าอินเตอร์เนชั�นแนล มงกุฎ ดรีมเวิล์ด 
บริเวณบา้นแหลม ไดแ้ก่ บ่อนบา้นแหลม โดยเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี�ยวกบัผลกระทบของบ่อนการพนนั
บริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา ในอาํเภอโป่งนํ%าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
 การสร้างเครื� องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื� องมือ ผูว้ิจ ัยได้ดาํเนินการสร้าง
เครื�องมือ ดงันี%  
 ขั%นตอนที� 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณ 
ชายแดนไทย-กมัพชูา   
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 ขั%นตอนที� 2 การสร้างขอ้คาํถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบของผลกระทบของบ่อนการ
พนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ% าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี โดยเป็นลกัษณะของแบบ
สาํรวจความคิดเห็น 
 ขั%นตอนที� 3 นําแบบสอบถามเสนออาจารยที์�ปรึกษา (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยยนต ์
ประดิษฐศิลป์) ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเที�ยงตรง ตามโครงสร้างเนื%อหาความครอบคลุม
ของเนื%อหา ความถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษา  
 ขั%นตอนที� 4 นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง  
และความครอบคลุมของเนื%อหา เพื�อใหไ้ดข้อ้คาํถามที�เที�ยงตรงและมีความสมบูรณ์ 
 ขั%นตอนที� 5 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื�อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 ขั%นตอนที� 6 นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชส้ัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 องค์ประกอบของเครื�องมือการวจัิย 
 ประกอบดว้ยเนื%อหาสรุปไดด้งันี%  
 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check-list) 
เกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดือน และสถานะภาพ โดยมีคาํถามทั%งหมด 6 ขอ้ 
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check-list) 
เกี�ยวกบัผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในดา้นต่าง ๆ ทั%งหมด 3 ดา้น 22 ขอ้ 
ไดแ้ก่  ดา้นเศรษฐกิจ จาํนวน 9 ขอ้ ดา้นความมั�นคง จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นสังคมและครอบครัว จาํนวน 
9 ขอ้ 
 ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด (Close-ended) และเลือกตอบ (Check - list) 
เกี�ยวกบัมาตรการทางออกของปัญหาการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ทั%งหมด 8 ขอ้ 
 ตอนที� 4 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายเปิด (Open-ended) เกี�ยวกบัความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 
 การทดสอบความเที�ยงตรง (Validity) 
 1. การทดสอบความตรงจะใชผู้เ้ชี�ยวชาญทางดา้นวจิยัและหวัขอ้วจิยั จาํนวน 3 คน คือ 
  1.1 รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ ์ ผูเ้ชี�ยวชาญงานวจิยั 
  1.2 รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ_   สามคัคีธรรม ผูเ้ชี�ยวชาญงานวจิยั 
  1.3 นายประเดิม  แพทยรั์งสี นกับริหารงานทั�วไป 
  โดยการทดสอบเครื�องมือที�จะใชก้ารทดสอบความตรงของเนื%อหา (Content Validity) 
โดยการนาํแบบสัมภาษณ์ให้ทั%ง 3 ท่านตรวจสอบ เมื�อรับเครื�องมือกลบัคืนจากผูเ้ชี�ยวชาญ นาํขอ้แกไ้ข
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ทั%งหมดมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้นาํเสนออาจารยที์�ปรึกษา เพื�อปรับปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสม 
 2. การทดสอบความเที�ยง (Reliability) จะใชก้ารทดลองไปเก็บแบบสัมภาษณ์จาํนวน 30 ชุด 
แลว้นาํมาวเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติ ซึ� งค่าทางสถิติมีค่า 0-1.0 ค่าที�ใชไ้ดต้อ้งเกิน 0.7 จากผลการวิเคราะห์
ไดค้่า ∞ = 0.843 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ตวัแปรส่วนบุคคล (ตวัแปรตน้) จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือนาํมา
แจกแจงความถี� (Frequency) คาํนวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage)แลว้นาํเสนอในรูปตารางความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ตวัแปรตามจะใชค่้าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาํเสนอในรูปของค่าเฉลี�ย (X�) 
และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ในการศึกษาครั% งนี%  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติที�ใช้เป็นสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถี� ร้อยละ และค่าเฉลี�ย สําหรับการวดัระดบั
ความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม สร้างขึ% นตามลกัษณะการสร้างแบบวดัทศันคติที�เรียกว่า 
(Likert Scale) โดยมีตวัเลือกตอบแบบ 5 ระดบั โดยในแต่ละระดบักาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี%  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความตอ้งการ     ระดบัคะแนน 
  ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง    4 
  ระดบัเห็นดว้ย     3 
  ระดบัไม่เห็นดว้ย     2 
  ระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง    1 
 การตีความหมายในระดบัผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชาใน
อาํเภอโป่งนํ% าร้อน จงัหวดัจันทบุรี จะใช้ช่วงเท่าเนื�องจากเป็นการเก็บข้อมูลโดยไม่ใช้การสุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันี%  
 ค่าเฉลี�ย  3.25-4.00  หมายถึง  มีผลกระทบในระดบัมากที�สุด / เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง
 ค่าเฉลี�ย  2.50- 3.24  หมายถึง  มีผละกระทบในระดบัมาก / เห็นดว้ย  
 ค่าเฉลี�ย  1.75- 2.49  หมายถึง  มีผลกระทบในระดบันอ้ย / ไม่เห็นดว้ย 
 ค่าเฉลี�ย  1.00-1.74  หมายถึง  มีผลกระทบในระดบันอ้ยที�สุด / ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 

 การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview)  
 เพิ�มเสริมคาํอธิบายผลการศึกษาในเชิงปริมาณให้ชดัเจนขึ%น โดยอาศยัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
(Key Informants) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื�อให้ไดร้ายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชาในอาํเภอโป่งนํ% าร้อน จงัหวดั
จนัทบุรี 
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมหรือเรียกอีกอย่างว่า การสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field 
Observation) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที�นกัวิจยั หรือผูส้ังเกตการณ์เขา้ไปร่วม
กิจกรรม หรือเขา้ไปใช้ชีวิตร่วมในกลุ่มที�ศึกษา ผูว้ิจยัอาจแสดงตนเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือ  
ไม่แสดงตวัก็ได ้ผูว้จิยัไม่เพียงแต่รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มที�ศึกษาเท่านั%น หากจะเขา้ร่วมกบักลุ่มหรือ
องคก์รที�ตนศึกษา นกัวจิยัจะเขา้ไปร่วมในกลุ่มที�ตนศึกษามากนอ้ยเท่าใดขึ%นอยูก่บัวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัและจะตอ้งเขา้ไปดว้ยความระมดัระวงั ไม่ควรจะเขา้ไปใกลชิ้ดผูส้ังเกตมากเกินไป หรือ
พยายามที�จะมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในกลุ่มไม่วา่ทางใด (สุรพล กาญจนะจิตรา. 2551 : 35) 
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จะประกอบไปดว้ย กระบวนการ 3 ขั%น ไดแ้ก่ การสังเกต 
การซักถาม และการจดบนัทึก นอกเหนือไปจากการเฝ้าดูแล้ว ผูว้ิจยัสามารถที�จะซักถามบางสิ� ง
บางอย่างที�ไม่อาจเข้าใจได้จากการสังเกต โดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มูลที�เกี�ยวกบัความหมาย หรือ
สัญลกัษณ์ การซกัถามถือวา่เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ หลงัจากนั%นจึงทาํการจดบนัทึก
ขอ้มูล (สุภางค ์จนัทวานิช. 2542 : 47) 
 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจะเป็นรูปแบบการเก็บขอ้มูลเสริมวิธีการอื�น ๆ โดยใช้
ในกระบวนการสังเกต เช่น การเขา้ไปร่วมสังเกตหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในบ่อนการพนนั เป็นตน้  




