
บทที�  5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การนาํเสนอผลการวิจยัในบทที� 5 นี�  จะแบ่งหัวขอ้การเสนอออกเป็น 4 หัวขอ้ใหญ่ ๆ 
ดงัต่อไปนี�  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. สรุปผลการวจิยั 
 3. อภิปรายผล 
 4. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อศึกษามาตรการและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับการเปิดบ่อนการพนนัของไทย    
โดยอาศยัประสบการณ์จากบ่อนพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดั
จนัทบุรี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัเรื�อง ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี สรุปผลไดด้งันี�  
 ข้อค้นพบข้อที� 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที� 1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี ส่งผลกระทบมากในระดบัภาพรวม และในระดบัรายดา้นตามลาํดบัดงันี�  
 1.  ดา้นเศรษฐกิจ  
 2. ดา้นความมั�นคง 
 3. ดา้นสังคมและครอบครัว 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผูว้จิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง
กบัการเปิดบ่อนชายแดนนั�น เป็นการส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในประเด็นที�วา่ ช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบั
ชุมชนใกล้เคียง ทาํให้พ่อคา้แม่คา้ที�ขายของบริเวณนั�นมีรายได้เพิ�มขึ�น การจบัจ่ายใช้สอยมีเงิน
หมุนเวยีนในชุมชนเพิ�มมากขึ�น เกิดการจา้งงาน การแลกเปลี�ยนสินคา้ การเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ประเทศไทยกบักมัพชูา  และยงัทาํใหน้กัการเมืองมีโอกาสเขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนนั
ไดม้ากขึ�น การเรียกให้แบ่งปันผลประโยชน์ทั�งที�เป็นเงินการเรียกเก็บส่วยและการเอื�อประโยชน์
ในทางการเมือง การสร้างเครือข่ายกบัผูที้�เล่นการพนนัผูที้�เล่นเสียก็จะมีนกัการเมืองเขา้มาช่วยเหลือ 
ในช่วงของการเลือกตั�ง นักการเมืองก็จะใช้กลุ่มคนเหล่านี� ช่วยหาเสียงทั�งในระดับทอ้งถิ�นและ
ระดบัประเทศไดแ้ละกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในประเด็นที�ว่า การเปิดบ่อนชายแดนเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจชายแดนเพิ�มขึ�นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้าง การจา้งงาน การขยายตวัด้านธุรกิจการคา้ 
การขยายตวัอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว ก็เนื�องจากเมื�อมีประชาชนเขา้ไปเล่นการพนนัที�บ่อนชายแดน
มากขึ�นก็จะเกิดวฏัจกัรทางการคา้ขาย ส่งผลให้มีการทาํธุรกิจต่าง ๆ เพิ�มขึ�นด้วย ในทางกลบักนั
กลุ่มตวัอย่างก็เห็นด้วยว่า เมื�อที�ใดมีการรวมกลุ่มของประชากรเพื�อจะทาํกิจกรรมใด ๆ มากขึ� น 
ปัญหาของการเกิดอาชญากรรมก็จะมากขึ� นด้วย จึงเป็นการยากลาํบากของเจ้าหน้าที�ตาํรวจ
ในบริเวณชายแดนที�จะปราบปรามโจรผูร้้าย นอกจากนี�หากมีการเปิดบ่อนเสรี กลุ่มตวัอยา่งก็เห็นดว้ยวา่ 
เป็นการมอมเมาประชาชน เพราะนิสัยคนไทยส่วนใหญ่ชอบการเสี�ยงโชค ชอบการต่อรอง เมื�อเขา้
ไปเล่นการพนนัไดง่้ายโดยไม่มีความผดิ การลงทุนที�จะเล่นการพนนัก็ยิ�งจะมากขึ�น หากเล่นเสียก็จะ
มุ่งหวงัที�จะตอ้งการเอาเงินคืนกลบัมาใหไ้ด ้
 สําหรับด้านความมั�นคงผูว้ิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยที�บ่อนการพนันชายแดน
เพิ�มปัญหาการลกัลอบใชแ้รงงานต่างดา้วที�ผดิกฎหมาย ก็เนื�องจากเป็นความเชื�อของประชาชนส่วนใหญ่ 
เมื�อเห็นแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ก็มกัจะนึกหรือคิดเอาเองว่าเขา้มาโดยผิดกฎหมาย 
ไม่ได้สอบถามหรือทราบขอ้เท็จจริง เป็นความเคยชินกบัความเชื�อเดิม ๆ ในสมยัก่อน เมื�อเชื�อว่า
แรงงานต่างดา้วเขา้มาผิดกฎหมายก็จะตอ้งมีการเพิ�มความเขม้งวดในการตรวจผ่านด่านเขา้-ออก
บริเวณชายแดน เพื�อป้องกนัแรงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย การลกัลอบขนส่งสินคา้ที�ผิดกฎหมาย 
เช่น สิ� งเสพติดให้โทษต่าง ๆ สินคา้หนีภาษี หรือแมแ้ต่อาวุธสงคราม เป็นตน้ รวมไปถึงเพื�อ
เป็นการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมระหวา่งประเทศ หากมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ�นบ่อย ๆ และเพิ�มขึ�น
เรื�อย ๆ ก็จะส่งผลใหชื้�อเสียงของประเทศเสื�อมเสียเพิ�มมากขึ�นอีกดว้ยเช่นกนั  
 ดา้นสังคมและครอบครัว จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผูว้ิจยั พบวา่ 
การเปิดบ่อนเสรีจะช่วยลดการเล่นการพนนัที�ผิดกฎหมาย เพราะปัจจุบนัมีการลกัลอบเปิดบ่อนและ
แอบเล่นการพนนัที�ผิดกฎหมายในประเทศ หากเปิดบ่อนถูกกฎหมายก็จะสามารถเรียกเก็บภาษี
เพื�อพฒันาชุมชนและประเทศไทย แต่ในทางกลับกันกลุ่มตัวอย่างก็เห็นด้วยว่า การเปิดบ่อน
ชายแดนทาํให้มีปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดนรุนแรงขึ�น ทาํให้คนในครอบครัวทะเลาะกนัมากขึ�น 
ทาํให้เกิดปัญหายาเสพติดมากขึ�น ทาํให้คนขาดความรับผิดชอบในครอบครัว เป็นแหล่งมั�วสุม
ของนกัเลงอนัธพาล ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากขึ�น ทาํให้เกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ�น 
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สาํหรับในประเด็นที�วา่ การเปิดบ่อนชายแดนทาํให้เกิดปัญหาขา้ราชการหนีงานเพื�อไปเล่นการพนนันั�น 
กลุ่มตวัอย่างไม่เห็นดว้ยเนื�องจากผูที้�เป็นทาํงานขา้ราชการ การทาํงานราชการถือว่าเป็นอาชีพที�มี
ความมั�นคง มีความเจริญกา้วหน้า หากเขา้ไปเล่นกนัเป็นประจาํ ๆ ก็เกิดการเสื�อมเสียในตาํแหน่ง
หนา้ที�การงานได ้
 ข้อค้นพบข้อที� 2  ตามวัตถุประสงค์ข้อที� 2  สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อมาตรการทางออกเกี�ยวกบัปัญหาการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมาย
ในประเทศไทย โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 2. กลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 3. กลุ่มที�เห็นดว้ยทั�งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 เมื�อมาพิจารณาถึงมาตรการทั�ง 3 กลุ่มจะ พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยา่งยิ�งในทุกกลุ่ม
ของมาตรการ โดยเรียงลาํดบัดงันี�    
 1. กลุ่มที�เห็นดว้ยทั�งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย   
 2. กลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย  
 3. กลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพผูว้ิจยั พบว่ากลุ่มที�เห็นว่าควรมีมาตรการ
ทางสังคมใหเ้หมาะสม ไม่วา่จะเปิดบ่อนการเสรีหรือไม่ก็ตาม โดยเรียงลาํดบัดงันี�  
 1. การปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกนัปัญหาผลกระทบเชิงลบ
จากการพนนั ไม่วา่จะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 
 2. การใช้สื�อมวลชน จะช่วยให้ประชาชนทราบถึงโทษของการพนันได้ดี และควรมี
การพฒันาสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจให้ดึงดูดประชาชนมากขึ�นเพื�อลดเวลาไปเล่นการพนนั ไม่วา่จะ
เปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 
 การเตรียมคนให้ดี เป็นปัจจยัสําคญัพื�นฐานที�จะตอ้งเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ปัญหาที�จะเกิดจากผลกระทบจากการเปิดบ่อนพนนั สถานศึกษาจึงตอ้งเป็นกาํลงัสําคญัในการปลูกฝัง
เด็กและเยาวชน ชี� ให้เห็นถึงโทษของการพนนั ชี� เห็นให้ถึงความสูญเสียต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น การศึกษาที�ดี
จะช่วยป้องกนัปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนนัได ้ เปรียบเสมือนมีภูมิคุม้กนัป้องกนัเชื�อโรค
ต่าง ๆ ที�จะเขา้สู่ร่างกายได ้นอกจากนี� การใช้สื�อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นสื�อทางบุคคล สื�อทางวิทยุ- 
โทรทศัน์ หรือสื�อออนไลน์ การรณรงค์ผา่นสื�อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนทราบถึงโทษ
ของการพนันได้ดี และรัฐบาลควรให้ความสําคญัในการพฒันาสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจหรือ
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แหล่งบนัเทิงอื�น เพื�อใหป้ระชาชนมีทางเลือกที�มากขึ�นก็จะทาํให้ประชาชนไม่ลุ่มหลง ไม่มึนเมาอยูก่บั
การพนนั หรือมุ่งแต่การเล่นการพนนัเพียงอยา่งเดียว 
 สําหรับกลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนเสรี มีขอ้เสนอว่าให้เขม้งวดการกาํหนดโทษ
หรือลงโทษผูฝ่้าฝืนลกัลอบเล่นการพนันให้หนักขึ�นกว่ากฎหมายที�ใช้ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่
มองตามสาเหตุจากความเชื�อในหลกัของศีลธรรม ศาสนา การพนนัเป็นสิ�งที�ไม่ดี เป็นการมอมเมา 
ไม่เป็นกุศล ส่วนใหญ่กลุ่มนี� ก็จะเป็นกลุ่มที�ไม่ได้ไปสัมผสัและศึกษาโดยตรงว่าวิถีชุมชนเป็น
อยา่งไร 
 สาํหรับกลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศ แต่ก็ควรจะตอ้ง
มีมาตรการตามลาํดบัดงันี�  
 1. การเปิดบ่อนในประเทศ จะช่วยกั�นการนาํเงินออกไปเล่นการพนนัชายแดน 
 2. ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรจาํกดัอายขุองผูเ้ล่นการพนนั 
 3. ถา้เปิดบ่อนในประเทศควรจาํกดัผูที้�เล่นการพนันโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินที�จะ
นาํเขา้บ่อน 
 4. ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรอนุญาตใหแ้ต่เฉพาะนกัท่องเที�ยวเขา้เล่นการพนนั 
 การเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศ จะเป็นลดการนาํเงินออกนอกประเทศ 
หากมีบ่อนที�ถูกกฎหมายก็จะทาํใหส้ามารถเก็บภาษีบ่อนได ้ไม่มีการลกัลอบแอบเปิดบ่อน สามารถ
เพิ�มประโยชน์ไดม้ากมาย เช่น มีเงินทุนหมุนเวียนในประเทศ สามารถนาํเงินมาพฒันาชุมชนและ
พฒันาประเทศได ้ เมื�อเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายก็ตอ้งมีการวางมาตรการในการจาํกดัอายุ
ของผูเ้ล่นการพนนัดว้ย เพื�อป้องกนัมิให้เด็กและเยาวชนเขา้ไปเล่นการพนนัหรือติดการพนนัได ้
อีกทั�งจะตอ้งมีการจาํกดัวงเงินของผูที้�เขา้ไปเล่นการพนัน และจาํกดัเฉพาะนักท่องเที�ยวเท่านั�น
ที�สามารถเขา้ไปเล่นการพนนัในบ่อนได ้การศึกษาที�ดีและการรณรงคป์ลูกจิตสํานึกให้กบัเด็กและ
เยาวชนจะเป็นภูมิคุม้กนัใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถแยกแยะโทษของการเล่นหรือติดการพนนัได ้
 ดงันั�น จากการศึกษาถึงผลกระทบมาตรการและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของการเปิดบ่อน
การพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็น
วา่การเปิดบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี จะเป็น
การส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจ เกิดการจา้งงานและมีรายไดเ้พิ�มของประชาชนในพื�นที� เกิดธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการเก็บภาษีเป็นรายไดเ้ขา้รัฐ และสามารถนาํเงินจากการเก็บภาษีต่าง ๆ มาพฒันา
ทอ้งถิ�นและประเทศชาติไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัประเทศกมัพูชาสามารถเปิดบ่อนการพนนัโดยไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมและความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ทาํใหป้ระเทศกมัพชูามีรายไดเ้พิ�มจากการเก็บภาษีมากมาย 
ประชาชนของกมัพชูาบริเวณชายแดนก็มีรายไดเ้พิ�มขึ�น ทั�งที�ธุรกิจการพนนัที�เปิดในประเทศกมัพูชานั�น
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เป็นการลงทุนส่วนใหญ่เป็นของคนไทย รวมทั�งนกัท่องเที�ยวที�เขา้ไปเล่นการพนนัส่วนใหญ่ก็เป็น
คนไทย  
 

อภิปรายผล  

 ในการวเิคราะห์ถึงองคค์วามรู้ใหม่ที�ไดจ้ากการวจิยั ผูว้จิยัจะอภิปรายเปรียบเทียบระหวา่ง
ขอ้คน้พบที�ไดจ้ากการศึกษาและองคค์วามรู้เดิมจากเนื�อหาบทที� 2 ดงันี�  
 ผลการศึกษาที�เป็นขอ้คน้พบจากการวจิยัในภาคนิพนธ์นี� ในภาพรวมสรุปไดว้า่ การเปิดบ่อน
ชายแดนเสรีมีผลกระทบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบทั�งในทางบวกและทางลบ คือ ช่วยสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชนใกล้เคียง ทาํให้พ่อค้าแม่คา้ที�ขายของบริเวณนั�นมีรายได้เพิ�มขึ� น การจบัจ่ายใช้สอยมีเงิน
หมุนเวยีนในชุมชนเพิ�มมากขึ�น เกิดการจา้งงาน การแลกเปลี�ยนสินคา้ การเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศไทย-กมัพูชา และยงัทาํให้นกัการเมืองมีโอกาสเขา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนนั
ได้มากขึ�น ในทางกลบักนัปัญหาของการเกิดอาชญากรรมก็จะมากขึ�นด้วย และเป็นการมอมเมา
ประชาชนจนลุ่มหลงไม่ไปประกอบอาชีพตามปกติ  
 2. ดา้นความมั�นคงของประเทศ ส่งผลกระทบทางลบ คือ เพิ�มปัญหาการลกัลอบใชแ้รงงาน
ต่างด้าวที�ผิดกฎหมาย ตอ้งเพิ�มความเขม้งวดมากขึ�นในการตรวจผ่านด่านเขา้-ออกบริเวณชายแดน 
การลกัลอบขนส่งสินคา้ที�ผิดกฎหมาย เกิดอาชญากรรมระหว่างประเทศ และทาํให้ชื�อเสียงของ
ประเทศเสื�อมเสียเพิ�มมากขึ�น  
 3. ดา้นสังคมและครอบครัว ส่งผลกระทบทั�งในทางบวกและทางลบ คือจะช่วยลดการ
เล่นการพนันที�ผิดกฎหมาย แต่ทาํให้มีปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดนรุนแรงขึ�น ทาํให้คนใน
ครอบครัวทะเลาะกนัมากขึ�น เกิดปัญหายาเสพติดมากขึ�น ทาํให้คนขาดความรับผิดชอบใน
ครอบครัว เป็นแหล่งมั�วสุมของนกัเลงอนัธพาล ก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากขึ�น และ
ทาํใหเ้กิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ�น  
 สําหรับมาตรการทางออกเกี�ยวกบัปัญหาการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศ
ไทยนั�น สามารถแบ่งมาตรการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มที�เห็นด้วยทั�งการเปิดหรือไม่เปิดบ่อนการพนันที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ การศึกษาที�ดี และการรณรงคป์ลูกจิตสํานึกให้กบัเด็กและเยาวชน ซึ� งจะเป็นภูมิคุม้กนัให้เด็ก
และเยาวชนสามารถแยกแยะโทษของการเล่นหรือติดการพนันได้ การผ่านประชาสัมพนัธ์ และ
การรณรงค์ผา่นสื�อต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยใหป้ระชาชนทราบถึงโทษของการพนนัไดดี้ 
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 2. กลุ่มที�ไม่เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย มีขอ้เสนอ
ให้เขม้งวดการกาํหนดโทษหรือลงโทษผูฝ่้าฝืนลกัลอบเล่นการพนนัให้หนกัขึ�นกว่ากฎหมายที�ใช้
ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่มองตามสาเหตุจากความเชื�อในหลกัของศีลธรรม ศาสนา การพนนัเป็นสิ�งที�
ไม่ดี มอมเมา ไม่เป็นกุศล  
 3. กลุ่มที�เห็นดว้ยกบัการเปิดบ่อนการพนนัที�ถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่ควรจะตอ้ง
มีมาตรการให้เขม้งวด คือ ควรจาํกดัอายุของผูเ้ล่นการพนนัควรจาํกดัผูที้�เล่นการพนนัโดยพิจารณา
จากจาํนวนเงินที�จะนาํเขา้บ่อน ควรอนุญาตใหแ้ต่เฉพาะนกัท่องเที�ยวเขา้เล่นการพนนั ซึ� งจะเป็นการ
ช่วยไม่ใหน้าํเงินออกไปเล่นการพนนัชายแดน และเงินไม่ไหลออกนอกประเทศ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบที�ได้จากการศึกษาผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะว่า ไม่ว่าจะอนุญาตให้เปิดหรือไม่
อนุญาตให้เปิด หรือให้มีการเข้มงวดมากขึ�น แต่ควรมีมาตรการที�สามารถดาํเนินการได้โดยไม่ตอ้ง
ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขดงักล่าว ดงัต่อไปนี�  
 1. ควรมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชน โดยผ่านสถานศึกษาจะช่วยป้องกันปัญหาจาก
ผลกระทบเชิงลบจากการพนนั 
 2.  การใช้สื�อมวลชน จะช่วยให้เด็กและเยาวชน รวมทั�งประชาชนทั�วไปทราบถึงโทษ
ของการพนนัไดดี้  
 3. ควรมีการพฒันาแหล่งบนัเทิงอื�น ๆ ที�มิใช่บ่อนการพนัน เช่น สนามกีฬา ศูนย์
ออกกาํลงักาย ศูนยก์ารคา้ หรือสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ ดึงดูดประชาชนใชบ้ริการมากขึ�น เพื�อลด
การใชเ้วลาที�จะเล่นแต่การพนนั 
 4. การจดัระบบการพนนัในสังคมไม่วา่จะเป็นบ่อนเถื�อนหรือบ่อนถูกกฎหมายในอนาคต
ใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคมมากขึ�น 
  4.1 การจาํกดัอายขุองผูที้�จะเขา้เล่นการพนนั 
  4.2 การจาํกดัผูที้�จะเล่นการพนนัโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินที�จะนาํเขา้บ่อน 
  4.3 การจาํกดัผูที้�จะเล่นการพนนัจะตอ้งเป็นเฉพาะนกัท่องเที�ยวเท่านั�น 
 5. การสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมบ่อนการพนนั เช่น 
การเป็นตวัแทนของกลุ่มพ่อแม่ผูป้กครองเพื�อสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน 
การเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการเกี�ยวกบัลอตเตอรี�หรือหวยออนไลน์ เป็นตน้ 
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 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั)งต่อไป 

 หลังจากที�ได้ดาํเนินการวิจยัเรื� อง ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย- 
กมัพชูา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรมีการดาํเนินวิจยั
หลงัจากนี�  คือ 
 1. ความมีการศึกษาผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในภาพรวม
ทั�งภาคตะวนัออกเพื�อทาํการเปรียบเทียบถึงผลกระทบในแต่ละพื�นที�จะทาํให้ไดม้าซึ� งตวัชี� วดัที�ใช้
เป็นมาตรฐานได ้
 2. ควรทาํการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ ในด้านผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื�อให้ไดม้า
ซึ� งคาํตอบเพิ�มเติมที�ละเอียดอ่อนตรงกบัประเด็นที�ตอ้งการศึกษา ซึ� งไม่ใช่เพียงแค่การสํารวจหรือ
แจกแบบสอบถามเท่านั�น เพราะขอ้มูลส่วนใหญ่จะมาจากการมองปรากฏการณ์จากความคิด
ของผูใ้ห้ขอ้มูล ซึ� งการเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามเพียงครั� งเดียวเป็นสิ�งที�เป็นไปไม่ได ้เพราะ
ผูว้ิจยัตอ้งซักถามผูใ้ห้ขอ้มูลอย่างละเอียดให้เขา้ใจว่า การสื�อสารระหว่างทั�งสองฝ่ายตรงกนั และ
ขอ้มูลที�ไดจ้ะตอ้งสะทอ้นระบบคิดของผูต้อบจริง ๆ 
 3. ควรจดัทาํการศึกษาในครั� งต่อไป ภายหลงัมีการเปิดประเทศอาเซียนแลว้ เพื�อศึกษา
ถึงผลกระทบและมาตรการที�สามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง ๆ  
 




