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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ ์ ขา้ราชการบาํนาญ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ'   สามคัคีธรรม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัเกริก 

3.  นายประเดิม  แพทยรั์งษี นกับริหารงานทั�วไป 

 เทศบาลตาํบลท่าหลวง อาํเภอมะขาม 

 จงัหวดัจนัทบุรี 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 

  

 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๓๘๒
 
 
 

 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์

 เนื�องดว้ย
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
ไทย-กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อน
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชฏั
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

๘๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ ์

ดว้ยนายพิเชษฐ ์คนซื�อ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดน

กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อนจังหวัดจันทบุรี” ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชฏั
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นการพนนับริเวณชายแดน

ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชฏั

ความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

             

ศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๓๘๒
 
 
 
 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  รองศาสตราจารย ์ดร

 เนื�องดว้ย
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
ไทย-กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อนจังหวัดจันทบุรี
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็น

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙
 
 
 

๘๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ�   สามคัคีธรรม 

ดว้ยนายพิเชษฐ ์คนซื�อ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดน

กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อนจังหวัดจันทบุรี” ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดน
ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชฏั
ความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน

เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั 
พระคุณยิ�ง 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๓๘๒
 
 
 

 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  นายประเดิม  แพทยรั์งษี

 เนื�องดว้ย
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
ไทย-กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อนจังหวัดจันทบุรี
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครอ
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙
 

๘๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

ประเดิม  แพทยรั์งษี 

ดว้ยนายพิเชษฐ ์คนซื�อ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดน
กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ< าร้อนจังหวัดจันทบุรี” ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชฏั
รําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ผลกระทบของบ่อนการพนนับริเวณชายแดน
ในการนี< หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

งทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชฏั
ความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียน

เชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ<นเพื�อใชใ้นการวจิยั 
อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ ๐๒๒ 
 
 
 
 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาล

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม

 เนื�องดว้ย
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
รําไพพรรณี ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื� อง 
ไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ< าร้อน
(Try Out) กบัประชาชนในเขตเทศบาล
สร้างขึ<น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙
 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

 ๑๑  มกราคม  

ความร่วมมือในการทาํวจิยั 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม  

ดว้ยนายพิเชษฐ ์คนซื�อ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสต
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื� อง “ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณ

ในอาํเภอโป่งนํ< าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี” การนี< นกัศึกษาขอนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้
กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่เพื�อตรวจสอบเครื�องมือที�นกัศึกษา

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 

 

72 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

มกราคม  ๒๕๕๖ 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดน
นกัศึกษาขอนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้

เพื�อตรวจสอบเครื�องมือที�นกัศึกษา

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ ๐๒๒ 
 
 
 

 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม

 เนื� องด้วย
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
บริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ< าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี
ท่านเป็นกลุ่มตวัอย่าง และจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บ
พื<นที�ของท่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นายพิเชษฐ ์ คนซื�อ เขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรดงักล่าว

  
 
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖ 

ความร่วมมือในการทาํวจิยั 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม 

ด้วยนายพิ เชษฐ์   คนซื� อ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “ผลกระทบของบ่อนการพนัน

กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ< าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี”  ซึ� งผูว้ิจยัไดเ้ลือกหน่วยงานของ
ท่านเป็นกลุ่มตวัอย่าง และจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุ
พื<นที�ของท่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จึงขออนุญาตให้

เขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรดงักล่าว 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร   รัฐ
สตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลกระทบของบ่อนการพนัน
ซึ� งผูว้ิจยัไดเ้ลือกหน่วยงานของ

รวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรในเขต
รําไพพรรณี จึงขออนุญาตให้

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์เพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 

เรื�อง  ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย – กมัพูชา 

ในอาํเภอโป่งนํ'าร้อน จังหวดัจันทบุรี 

....................................... 
แบบสอบถามนี�  ผูว้ิจยัหาขอ้มูลโดยถือเป็นความลบัที"สุด และจะนาํคาํตอบของท่านมา

วเิคราะห์ทางสถิติเพื"อผลวจิยัโดยรวมเท่านั�น ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลรายบุคคลต่อสาธารณะชน 

 

ตอนที�1 ขอ้มูลส่วนบุคคล      
คําชี'แจง โปรดทาํเครื"องหมาย �  ใน  � ตามสภาพที"เป็นจริง    
1. เพศ           
 � 1. ชาย    � 2. หญิง    
2. อาย.ุ.........................ปีเตม็ 
3. วฒิุการศึกษา          
 � 1.ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   � 2. ประถมศึกษา 
 � 3. มธัยมศึกษา/ปวช.    � 4. อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
 � 5. ปริญญาตรี     � 6. ปริญญาโท หรือสูงกวา่  
4. อาชีพหลกั  
 � 1. เกษตรกรรม   � 2. รับจา้งทั"วไป     
 � 3. คา้ขาย    � 4. ขา้ราชการ/ลูกจา้งราชการ/รัฐวสิาหกิจ
 � 5. พนกังานเอกชน    � 6. ธุรกิจส่วนตวัอื"นๆ   
 � 7. อื"นๆ(โปรดระบุ).......................................      
5. รายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือน.....................................บาท/เดือน 
6. สถานภาพ          
 � 1. โสด   � 2. สมรส   � 3. หมา้ย 
 � 4. หยา่ร้าง  � 5. แยกกนัอยู ่  � 6. อื"นๆ (โปรดระบุ).................... 
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ตอนที� 2   ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ในอาํเภอโป่งนํ'าร้อน จังหวดั

จันทบุรี 
 ท่านมีความเห็นอยา่งไรต่อขอ้ความที"เกี"ยวกบับ่อนการพนนับริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา 
ต่อไปนี�  
คําชี'แจง กรุณาใส่เครื"องหมาย � ในแต่ละขอ้เพียงช่องเดียวที"ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซึ" งมี

ระดบัของความคิดเห็น 4 ระดบั  ดงันี�  
4  =  เห็นดว้ยอยา่งยิ"ง  3  =  เห็นดว้ย    
2  =  ไม่เห็นดว้ย   1  =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ"ง 

ผลกระทบ 
ระดับความคิดเห็น 

4 3 3 1 

1.  ด้านเศรษฐกจิ     
1.1  การเปิดบ่อนชายแดนจะช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนใกลเ้คียง      

1.2  การเปิดบ่อนชายแดน ช่วยทาํใหเ้กิดการจา้งงานในบ่อน 
       คาสิโนมากขึ�น 

    

1.3  การเปิดบ่อนชายแดน จะทาํใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเที"ยว 
       ในบริเวณใกลข้ยายตวัเพิ"มขึ�น เช่น โรงแรมร้านอาหาร 
       สถานบนัเทิง เป็นตน้  

    

1.4  การเปิดบ่อนชายแดน จะทาํใหเ้กิดการขยายตวัดา้นธุรกิจ 
       การคา้ชายแดน เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ 

    

1.5  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหพ้อ่คา้แม่คา้ที"ขายของบริเวณนั�น 
       มีรายไดเ้พิ"มขึ�น 

    

1.6  การเปิดบ่อนชายแดน เป็นการส่งเสริมธุรกิจก่อสร้างบริเวณ 
       ชายแดนมากขึ�น 

    

1.7  การเปิดบ่อนชายแดน สร้างโอกาสใหน้กัการเมืองเขา้ไป 
       แสวงหาผลประโยชน์ในบ่อนการพนนัไดม้ากขึ�น 

    

1.8  การเปิดบ่อนชายแดน เป็นการมอมเมาประชาชนจนลุ่มหลง 
       ไม่ไปประกอบอาชีพตามปกติ 

    

1.9  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหเ้จา้หนา้ที"ตาํรวจบริเวณชายแดน 
       ปราบปรามโจรผูร้้ายลาํบากมากขึ�น 
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ผลกระทบ 
ระดับความคิดเห็น 

4 3 3 1 

2.  ด้านความมั�นคง     
2.1  บ่อนชายแดนเพิ"มปัญหาการลกัลอบใชแ้รงงานต่างดา้ว 
       ที"ผดิกฎหมาย 

    

2.2  การมีบ่อนชายแดน ทาํใหต้อ้งเพิ"มความเขม้งวดมากขึ�น 
       ในการตรวจผา่นด่านเขา้ – ออกบริเวณชายแดน 

    

2.3  บ่อนชายแดนทาํใหเ้กิดอาชญากรรมระหวา่งประเทศมากขึ�น     

2.4  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหชื้"อเสียงของประเทศเสื"อมเสีย 
       เพิ"มมากขึ�น 

    

3.  ด้านสังคมและครอบครัว     
3.1  การติดการพนนัจากบ่อนชายแดน ทาํใหค้น 
       ขาดความรับผิดชอบในครอบครัว 

    

3.2  การเล่นพนนับ่อนชายแดน ทาํใหค้นในครอบครัวทะเลาะกนั 
       มากขึ�น 

    

3.3  การเล่นพนนับ่อนชายแดนก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม 
       ในชุมชนมากขึ�น เช่น การลกัขโมย เป็นตน้ 

    

3.4  การเปิดบ่อนชายแดนทาํใหเ้กิดปัญหาเด็กเร่ร่อนมากขึ�น     

3.5  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหเ้กิดปัญหายาเสพติดมากขึ�น     

3.6  การเปิดบ่อนชายแดน เป็นแหล่งมั"วสุมของนกัเลงอนัธพาล     

3.7  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหมี้ปัญหาโสเภณีบริเวณชายแดน   
       รุนแรงขึ�น 

    

3.8  การเปิดบ่อนชายแดน ช่วยลดปัญหาการเล่นการพนนัที"ผดิ 
       กฎหมายในประเทศ 

    

3.9  การเปิดบ่อนชายแดน ทาํใหเ้กิดปัญหาขา้ราชการหนีงาน 
       เล่นการพนนั 
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ตอนที� 3 มาตรการทางออกเกี�ยวกบัปัญหาการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย 

 ท่านคิดวา่ผลที"จะเกิดขึ�นจากการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมายบริเวณชายแดนไทย -กมัพูชา 
ในอาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี  ช่วยเสนอแนะมาตรการเกี"ยวกบัการเปิดบ่อนการพนัน
ที"ถูกกฎหมายในประเทศไทยอยา่งไร 
คําชี'แจง กรุณาใส่เครื" องหมาย �ในแต่ละข้อเพียงช่องเดียวที"ตรงกับความคิดเห็นของท่าน         

ซึ" งมีระดบัของความคิดเห็น 4 ระดบั  ดงันี�  
4  =  เห็นดว้ยอยา่งยิ"ง  3  =  เห็นดว้ย    
2  =  ไม่เห็นดว้ย   1  =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ"ง 

มาตรการ 
ระดับความคิดเห็น 

4 3 2 1 

1.  ถา้ไม่เปิดบ่อนถูกกฎหมายในประเทศ ควรกาํหนดโทษ 
     แก่ผูฝ่้าฝืนลกัลอบเล่นการพนนัใหห้นกัขึ�นกวา่กฎหมาย           
     ที"ใชใ้นปัจจุบนั 

    

2.  ถา้เปิดบ่อนในประเทศควรจาํกดัอายขุองผูเ้ล่นการพนนั     

3.  ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรจาํกดัผูที้"เล่นการพนนั  
     โดยพิจารณาจากจาํนวนเงินที"จะนาํเขา้บ่อน  

    

4.  ถา้เปิดบ่อนในประเทศ ควรอนุญาตใหแ้ต่เฉพาะนกัท่องเที"ยว 
     เขา้เล่นการพนนั 

    

5.  ควรพฒันาสถานที"พกัผอ่นหยอ่นใจให้ดึงดูดประชาชน 
     มากขึ�นเพื"อลดเวลาไปเล่นการพนนั ไม่วา่จะเปิดบ่อน 
     ชายแดนหรือไม่ก็ตาม 

    

6.  การปลูกฝังเด็กและเยาวชน โดยผา่นสถานศึกษาจะช่วย 
     ป้องกนัปัญหาผลกระทบเชิงลบจากการพนนั ไม่วา่จะเปิด 
     บ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 

    

7.  การใชสื้"อมวลชน จะช่วยใหป้ระชาชนทราบถึงโทษของ 
     การพนนัไดดี้ ไม่วา่จะเปิดบ่อนชายแดนหรือไม่ก็ตาม 

    

8.  การเปิดบ่อนในประเทศ จะช่วยกั�นการนาํเงินออกไปเล่น 
     การพนนัชายแดน 
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ส่วนที� 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 

 ท่านมีความเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ"มเติมอยา่งไรบา้ง นอกเหนือไปจากแบบสอบถาม
ขา้งตน้ 
 
 4.1 ความคิดเห็นเพิ�มเติม 
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