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บทคัดย่อ

 กำรท่องเท่ียวกำรพนันเป็นกำรท่องเท่ียวอีกหนึ่งรูปแบบในอุตสำหกรรมท่องเท่ียวที่มีกำรขยำยตัว

และเติบโตอย่ำงรวดเร็วไปทั่วโลก ซึ่งรูปแบบกำรพนันท่ีได้รับควำมนิยมและเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป ได้แก่ 

กำสิโน เมื่อลักษณะกำรท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวและธุรกิจกำรท่องเที่ยว โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำรเลือกเดินทำงท่องเท่ียว รวมถึง 

กำรท�ำกิจกรรมและพฤติกรรมทำงกำรท่องเท่ียวอื่นๆ ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ แรงจูงใจด้ำนกำรท่องเท่ียว 

ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเก่ียวกับกำรท่องเท่ียวในประเด็นท่ีเก่ียวกับปัจจัยผลักและปัจจัยดึง  

มำวิเครำะห์ข้อค�ำถำมและแยกองค์ประกอบจำกงำนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในกำรท่องเที่ยว

กำรพนันและน�ำมำสังเครำะห์ ประยุกต์เพ่ือศึกษำถึงปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในกำรท่องเที่ยวกำรพนัน  

ตำมแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจปัจจัยผลักและ ปัจจัยดึง ของ Crompton (1979) สำมำรถสรุปแรงจูงใจได้ดังนี้ 

ปัจจัยผลัก ที่เป็นแรงกระตุ้นภำยในตัวนักท่องเท่ียวให้เดินทำงท่องเที่ยวไปยังสถำนกำรพนัน (กำสิโน) 

ประกอบด้วย 9 ปัจจัย ได้แก่ กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ  

ควำมต้องกำรกำรท้ำทำย ควำมต้องกำรชนะ ควำมต้องกำรเงนิรำงวัล ควำมต่ืนเต้น ควำมสนกุสนำน บนัเทิง 

ควำมภำคภูมิใจ และ กำรแสวงหำอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีแปลกใหม่ กำรเรียนรู้ งบประมำณและควำมเส่ียง

จำกกำรสูญเสีย ส่วนปัจจัยดึง เป็นปัจจัยจูงใจจำกตัวแหล่งท่องเท่ียวหรือสถำนกำรณ์พนัน (กำสิโน) ใน

กำรดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทำงท่องเท่ียว ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ 

วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถ่ิน และบรรยำกำศภำยในกำสิโน กำรเข้ำถึงสถำนที่ ส่ิงอ�ำนวยสะดวกภำยใน

และรอบบริเวณกำสิโน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดของ Crompton (1979) มีเพียงประเด็นเร่ืองควำม

ต้องกำรชนะ ควำมต้องกำรเงินรำงวัล ควำมท้ำทำย ควำมต่ืนเต้น กำรแสวงหำอำรมณ์ควำมรู้สึกที่แปลก

ใหม่ กำรเรียนรู ้ และงบประมำณและควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสีย ท่ีเป็นลักษณะเฉพำะที่เกิดข้ึนใน

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกำรพนันเท่ำน้ัน 
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 นอกจำกนี้กำรศึกษำแรงจูงใจในกำรท่องเที่ยวกำรพนันตำมทฤษฎีแรงจูงใจ ปัจจัยผลักและปัจจัย

ดึงทำงกำรท่องเที่ยวสำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ในหลำกหลำยมิติ ส�ำหรับภำครัฐเพ่ือเป็นกำร หำแนวทำง

ป้องกัน สร้ำงภูมคุ้ิมกันและลดปัจจยัเสีย่งจำกปัจจยัแรงจงูใจท่ีแท้จริงทีป่ระชำชนหรอืนักท่องเท่ียวจะเข้ำไป

เก่ียวข้องและน�ำไปสู่กำรติดกำรพนัน ในภำคธุรกิจท�ำให้ผู้ประกอบกำร เข้ำใจถึงแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว 

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุดในกำรใช้บริกำร อันจะน�ำ

ไปสู่กำรตัดสินใจเลือกเดินทำงท่องเที่ยวเกิดกำรท่องเท่ียวซ�้ำหรือกำรบอกต่อ รวมท้ังกำรสร้ำงควำมจงรัก

ภักดีของนักท่องเที่ยวต่อไป และทำงด้ำนวิชำกำร เป็นกำรเพ่ิมพูนก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ในกำรประยุกต์ใช้

ทฤษฎีแรงจูงใจทำงกำรท่องเที่ยวกับกำรท่องเท่ียวกำรพนัน สำมำรถน�ำไปบูรณำกำรทำงด้ำนกำรเรียนกำร

สอน ค้นคว้ำ วิจัยต่อไป

ค�าส�าคัญ:  แรงจูงใจปัจจัยผลัก, แรงจูงใจปัจจัยดึง, กำรท่องเท่ียว, กำสิโน, กำรพนัน

ABSTRACT

 Gambling tourism is a form of tourism industry that is currently on trend and expanding 

rapidly around the globe. Casino is arguably one of the most well-known and prominent gambling 

tourism schemes. As travel trend evolves, many factors have an influence on tourist decisions 

which lead to changes in tourism industry. Travel motivation, one of the most important factors, 

has direct influence on tourists’ choosing to initiate their journey and also their activities during 

the trip. In order to better understand these effects, publications about motivation to travel are 

studied and analyzed with the focus on push and pull factors theory. Elements that have apparent 

significance to casino tourism motivation can be concluded as follows: Push factors, consists of  

9 aspects, are socialization, escape, challenge, winning, monetary gains, excitement, fun/

entertainment, self-esteem, and sensation seeking/learning. While pull factors are sightseeing/ 

culture and atmosphere/ accessibility/facility. This, however, only corresponds to Crompton’s 

theory (1979) in aspects of winning, monetary gains, challenge, excitement, sensation seeking, 

learning and budget/cost-lose which are unique to gambling industry. 

 This study could, to some extent, create conflicting interest regarding its value. Government 

organizations can use what is learned from this study to develop measures to curtail urge to 

gamble, a behavior that could potentially leads to gambling addiction. Though, the study also 
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positively helps tourism operators to better serve travelers’ needs to gain more customers’ 

appreciation on their services, which leads to customers’ loyalty and repeat visits. Finally, this 

review contributes to better gambling tourism study and can be worthily integrated with previous 

knowledge to be a source of information for students, academic faculties and researchers.

Keywords:  Push Factors motivation, Pull Factors motivation, Tourism, Casino, Gambling

บทน�า

 อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรม 

ที่มีกำรขยำยตัวสูงและมีบทบำทส�ำคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเป็น

อย่ำงมำก และยังเป็นแหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญน�ำมำ

ซึ่งเงินตรำต่ำงประเทศ รวมท้ังช่วยกระตุ้นให้เกิด

กำรพัฒนำประเทศ ปัจจุบันประเทศต่ำงๆ ได้มี

ควำมพยำยำมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยใน

ประเทศของตนเองมำกขึ้น โดยมีกำรรณรงค์และ

พัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดส�ำหรับกำรท่องเที่ยว

เพ่ือดึงดูดจูงใจให้นักท่องเที่ยวมีกำรเดินทำงท่อง

เที่ยวและใช้จ่ำยเงินเพ่ือกำรท่องเที่ยวกันอย่ำงต่อ

เนื่องตลอดท้ังปี 

 กำรท่องเท่ียวกำรพนันเป็นอกีหน่ึงรปูแบบ

กำรท่องเท่ียวในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ที่ขยำยตัว

และเติบโตอย่ำงรวดเร็วไปทั่วโลก (Lee et al., 

2006) รูปแบบกำรพนันที่ได้รับควำมนิยมและเป็น

ท่ีรู้จักโดยท่ัวไป ได้แก่ กำสิโน (Casino) ซึ่งเป็น

ธุรกิจที่มีกำรจัดกำรซับซ้อนและต้องมีกำรควบคุม

ดูแลอย่ำงใกล้ชิด เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่สำมำรถส่ง

ผลกระทบทัง้ทำงด้ำนบวกและลบต่อสงัคมได้อย่ำง

กว้ำงขวำงในหลำยรูปแบบ ท้ังทำงเศรษฐกิจ สงัคม

และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หลำยประเทศจึงมีกำร

ควบคุมให้เป็นธุรกิจท่ีไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย เช่น 

ประเทศไทย แต่ในอีกหลำยประเทศ กำรท่องเท่ียว

กำรพนันหรือกำสิโนต้องได้รับกำรอนุญำตให้เล่น

อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เช่น สหรัฐอเมริกำ มำ

เก๊ำ สงิคโปร์ มำเลเซยี กัมพูชำ เป็นต้น กลุม่นกัท่อง

เที่ยวเพ่ือกำรพนันเป็นตลำดส�ำคัญมีแนวโน้มกำร

เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และมีวัตถุประสงค ์

กำรเดินทำงท่องเที่ยวท่ีแตกต่ำงกัน ได้แก่ ควำม

สนุกสนำน ต่ืนเต้น พักผ่อนหย่อนใจ กำรหลีกหนี

ควำมวุ่นวำยจำกภำระงำนประจ�ำหรือสภำวะแวด

ล้อมเดิมๆ เพ่ือกำรเรียนรู้ เพ่ือเงินรำงวัล เพ่ือกำร

ชนะ กำรเข้ำสังคมและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว ่ำงบุคคล เป ็นต ้น ส ่วนในมุมมองของ 

ผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วกำรพนัน (กำสโิน) 

พยำยำมหำวิธีกำรใน กำรจูงใจให้นักท่องเท่ียว 

เดินทำงเข้ำมำใช้บริกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวกำรพนันส่วนใหญ่เดินทำงท่องเที่ยว

โดยไม่ข้ึนอยู่กับฤดกูำล มกีำรเดินทำงอย่ำงต่อเน่ือง

ไม่ค�ำนึงถึงวันหยุดยำวหรือเทศกำลส�ำคัญต่ำงๆ 
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 ณ ปัจจุบัน กำรท่องเท่ียวมีลักษณะที่

เปลี่ยนเปลี่ยนไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้ม

พฤตกิรรมนกัท่องเท่ียว อนัน�ำมำซึง่กำรปรบัตวัทำง

ธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในเหตุผล

กำรตดัสนิใจเดินทำงท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเทีย่ว

กำรพนัน แรงจูงใจด้ำนกำรท่องเที่ยวเป็นปัจจัย

หลักส�ำคัญที่มีผลต่อกำรเลือกเดินทำง กำรท�ำ

กิจกรรมต่ำงๆ และพฤติกรรมทำงกำรท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

ดังนั้น กำรเข้ำใจถึงแรงจูงใจหลักของนักท่องเที่ยว

กำรพนันเป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นมำกใน

อตุสำหกรรมท่องเท่ียวกำรพนันเพ่ือกำรพัฒนำกำร

ท่องเที่ยวกำรพนันอย่ำงเหมำะสมต่อไป (Lee et 

al., 2006; Ma & Lai, 2016)

การท่องเที่ยวการพนัน

 กำรพนันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มำ

ยำวนำนจนถึงปัจจบุนัและเกือบทกุประเทศท่ัวโลก 

ซึ่งอำจจะเป็นกำรปฏิสัมพันธ์ทำงตรงหรือทำงอ้อม

โดยกำรแทรกซึมผ่ำนชีวิตประจ�ำวัน วัฒนธรรม 

ประเพณี (รติมำ คชนันทน์, 2557; ศูนย์ศึกษำ

ปัญหำกำรพนัน,2556) ในปัจจุบันสถำนกำรณ์

ธุรกิจกำรพนนั (กำสโิน) มฐีำนะเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ประเภทหนึ่ง กำสิโนจึงเป็นธุรกิจบริกำรที่นักเดิน

ทำงจำกต่ำงประเทศหรือคนในประเทศน�ำเงินเข้ำ

มำใช้จ่ำยในด้ำนกำรท่องเท่ียว ควำมบันเทิงและ

กำรพนัน ตวัอย่ำงเช่น ประเทศสงิคโปร์สนับสนนุให้

มีกำรเปิดกำสิโนโดยให้เหตุผลว่ำจะช่วยผลักดัน

อตุสำหกรรมท่องเท่ียวและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

ของประเทศได้ 

 กำรพนันมคีวำมผกูพันกับสภำพวถีิชวิีตใน

สังคมไทยมำยำวนำน คนไทยนิยมเล่นกำรพนัน

เพ่ือกำรผ่อนคลำย ต้องกำรเสี่ยงโชค และเล่นเพ่ือ

เป็นกำรลงทุนหำผลก�ำไร (รติมำ คชนันทน์, 2557) 

ป ัจจุบันกำรเป ิดกำสิโนหรือบ่อนกำรพนันใน

ประเทศไทยจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมำยแต่ยังมีกำร

ลักลอบเปิดบ่อนกำรพนัน ทั้งบ่อนขนำดเล็กและ

ขนำดใหญ่ เพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรของผู ้ที่

ต้องกำรเล่นกำรพนันที่ไม่ต้องเดินทำงไปยังต่ำง

ประเทศ ประเมินว่ำในประเทศไทยมีจ�ำนวนบ่อน 

กำรพนันทีเ่ปิดให้บริกำรอย่ำงผดิกฎหมำยกระจำย

อยู่ท่ัวประเทศ ประมำณกำรขั้นต�่ำในปี พ.ศ.2554 

จ�ำนวน 189 แห่ง มีจ�ำนวนเงินหมุนเวียนในธุรกิจ

บ่อนกำรพนัน 46,362 ล้ำนบำท นอกจำกน้ีในระยะ

เวลำหลำยสิบปีท่ีผ่ำนมำคนไทยเดนิทำงไปเล่นกำร

พนันยังต่ำงประเทศเป็นจ�ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็น

ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ลำสเวกัส แอตแลนติกซิตี้) 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มำเก๊ำ มำเลเซีย สิงคโปร์ 

รวมถึงประเทศท่ีมชีำยแดนตดิประเทศไทย กัมพูชำ 

เมียนมำ ลำว เวียดนำม เป็นต้น ลูกค้ำส่วนใหญ่

ประมำณร้อยละ 90 เป็นคนไทย และกำสโินบรเิวณ

ชำยแดนสำมำรถดึงดูดเงินจำกนักพนันชำวไทย

ท�ำให้มปีริมำณเงินจ�ำนวนมำกไหลออกนอกประเทศ

ประมำณวันละ 100 ล้ำนบำท หรือประมำณปีละ 

40,000 ล้ำน บำทเป็นอย่ำงต�่ำ (รติมำ คชนันทน์, 

2557; รัตพงษ์ สอนสุภำพ, 2555) 

 กำรเล่นกำรพนันของคนไทยไม่ว่ำ จะเล่น

ภำยในประเทศอย่ำงไม่ถูกกฎหมำยหรือเล่นกำร

พนันถูกกฎหมำยในต่ำงประเทศ ล้วนแล้วแต่

สะท้อนให้เหน็ถงึผลกระทบด้ำนลบต่อประเทศชำติ

ทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจสงัคม ครอบครวั นอกจำกน้ีกำร

พนันยังมีผลกระทบต่อตัวผู ้เล่นในด้ำนสุขภำพ

ร่ำงกำยและจติใจท�ำให้ศกัยภำพร่ำงกำยเส่ือมถอย 

มกีำรใช้เงนิอย่ำงส้ินเปลืองและไม่ย้ังคดิ ผลกระทบ

ด้ำนจติใจ อำรมณ์ หงดุหงดิ ก้ำวร้ำว ควำมรู้สึกไม่มี
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คุณค่ำในตนเอง ปัญหำครอบครัว ปัญหำหน้ีสิน 

เกิดควำมเสียหำยในหน้ำที่กำรงำน กำรเรียน  

ส่งผลให้เกิดกำรกระท�ำผิดกฎหมำยน�ำไปสู่กำรก่อ

อำชญำกรรม ขโมย ปล้น คอรัปชั่น หนี้นอกระบบ 

เป็นต้น (รติมำ คชนันทน์, 2557; Lee et al., 2006; 

Wu & Chen, 2015) ซึ่งจะน�ำไปสู่ปัญหำอื่นๆ  

ต่อไปแก่ชุมชนสังคมและประเทศชำติ

 กำสิโนจัดอยู่ในประเภทกำรท่องเท่ียว 

ที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือนันทนำกำร หมำยถึง  

แหล่งท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น เพ่ือกำรพักผ่อน 

ให้ควำมสนุกสนำน รื่นรมย์ บันเทิง และกำรศึกษำ

หำควำมรู ้นอกจำกน้ีกำสโินยังเป็นรปูแบบหน่ึงของ

กำรท่องเท่ียวในควำมสนใจเป็นพิเศษ (Special 

Interest Tourism) โดยกำรท่องเที่ยวกำรพนันของ

นักท่องเที่ยวได้แรงผลักดันจำกควำมปรำรถนำ 

ในตนเอง กำรแสวงหำควำมบันเทิงและสร้ำง

ประสบกำรณ์ใหม่ๆ (Metaxas & Folinas, 2016) 

นอกจำกน้ี Leiper (1989) ได้กล่ำวถึง ควำมสมัพันธ์

ระหว่ำงกำรท่องเที่ยวและกำรพนัน โดยน�ำเสนอ 

รปูแบบของผูเ้ล่นกำรพนนั (กำสโิน) ตำมทฤษฎีแรง

จูงใจของ Gray (1970) โดยผลกำรวิจัยแสดงให้

เห็นว่ำนักท่องเที่ยวแบบ Wanderlust มีแนวโน้มที่

จะชอบเล่น กำรพนันน้อยกว่ำนักท่องเท่ียวแบบ 

Sunlust ที่ต้องกำรใช้เวลำและควำมสนุกสนำนใน

กำรท่องเท่ียว (Leiper, 1989) 

แนวคิดแรงจูงใจในการท่องเท่ียว (Travel 

Motivation) 

 กำรศกึษำเก่ียวกับแรงจงูใจในกำรท่องเท่ียว 

(Travel Motivation) เป็นพ้ืนฐำนท่ีส�ำคัญใน 

กำรศึกษำด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำกำร

ท่องเที่ยว (Baloglu & Uysal, 1996; Crompton, 

1979; Saayman, Slabbert & Van, 2009)  

แรงจงูใจในกำรท่องเทีย่วเป็นจดุเร่ิมต้นของพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวและเป็นแรงผลักดันให้เกิดควำม

ต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวและมีควำมเข้ำใจ 

เก่ียวกับกระบวนกำรในกำรท่องเท่ียวมำกข้ึน 

(Baloglu & Uysal,1996; Jiang, Scott & Din, 2015)

 แนวคิดในเร่ืองแรงจูงใจกำรท่องเที่ยว 

(Travel Motivation) มีนักวิชำกำรและนักวิจัยได้

ศึกษำในบริบทของกำรท่องเท่ียว เพ่ือทรำบถึง

สำเหตุท่ีเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทำง

ไปยังสถำนที่ต่ำงๆ อำทิเช่น ทฤษฎีล�ำดับขั้นควำม

ต้องกำรของมนุษย์ของมำสโลว์ (Maslow’s 

hierarchy of Need) ทฤษฎีแรงจูงใจของ Gray 

(1970) เสนอแรงจงูใจในกำรท่องเทีย่วทีถู่กกระตุน้

จำกแรงจูงใจท่ีแตกต่ำงกันดังนี้ 1.แรงจูงใจในกำร

ชอบเดินทำง จำกกำรหลกีหนีควำมจ�ำเจแบบเดมิๆ 

ค้นหำประสบกำรณ์แปลกใหม่ ชอบเดนิทำงท่องเท่ียว

หลำยแห่งมำกกว่ำอยู่ที่เดียวนำนๆ (Wanderlust) 

2.แรงจูงใจจำกแหล่งท่องเท่ียวที่ชื่อเสียง ชอบใช้

เวลำอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวที่เดียวนำนๆ (Sunlust) 

ทฤษฎีแรงจูงใจของ McIntosh (1977) ทฤษฎีแรง

จูงใจของ Dann (1977,1981) ทฤษฎีแรงจูงใจของ 

Crompton (1979) ทฤษฎข้ัีนบนัไดแห่งกำรเดนิทำง 

(Travel Career Ladder: TCL) ของ Pearce & 

Caltabiano (1983) ทฤษฎีกำรกระตุ้นท่ีพอเหมำะ 

(Optimal Arousal Theory) ของ Iso-Ahola (1982) 

และทฤษฎีแรงจูงใจของ Swarbrooke & Horner 

(1999) เป็นต้น

 โดยเฉพำะ ทฤษฎีแรงจงูใจของ Crompton 

(1979) “แรงจงูใจ วำระซ่อนเร้น (HiddenAgenda)” 

ที่น�ำมำใช้ในบทควำมนี้ ให้ควำมเห็นว่ำแรงจูงใจ

เป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีส�ำคญัท่ีมอีทิธิพลต่อพฤตกิรรม
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ของนักท่องเท่ียวและกำรกระท�ำของนักท่องเท่ียว 

(Crompton, 1979; Iso-Aloha, 1982) โดยแบ่ง 

แรงจูงใจ ออกเป็น ปัจจัยผลักกับปัจจัยดึง (Push 

and Pull Factors) ท�ำให้กำรเลือกจุดหมำย 

ปลำยทำงของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนแตกต่ำงกันไป 

ปัจจัยผลัก หมำยถึงปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นภำยใน

ให้คนตัดสินใจเดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยวหรือ 

ออกจำกสภำพแวดล้อมเดิมๆ ปัจจัยผลัก (Push 

Factors) ในกำรท่องเท่ียวเป็นปัจจัยทำงจิตวิทยำ

สังคม ประกอบด้วย กำรหลีกหนีจำกสภำพ

แวดล้อมที่จ�ำเจในชีวิตประจ�ำวัน (Escape)  

กำรค้นหำและประเมินตนเอง (Self-Exploratory) 

กำรพักผ่อนหย่อนใจ (Relaxation) ควำมรู ้สึก 

มีเกียรติยศ ชื่อเสียง ควำมมีหน้ำมีตำ (Prestige) 

กำรกลับสู ่ควำมเป ็นตัวเองหรือย ้อนสู ่อ ดีต 

(Regression) ควำมต้องกำรกระชับควำมสัมพันธ์

ภำยในครอบครัว (Kinship-enhancement) เช่น 

กำรเย่ียมเยือนญำติพ่ีน้องและควำมต้องกำร 

ที่จะเสริมสร้ำงสัมพันธภำพทำงสังคมกับบุคคลอื่น 

(Social interaction) ส่วนปัจจัยดึง (Pull Factors) 

หรอืปัจจยัทำงวัฒนธรรมในกำรท่องเท่ียว ประกอบ

ด้วย กำรได้พบสิง่แปลกใหม่ (Novelty) และกำรได้

ศึกษำเรียนรู ้  (Education) รวมทั้งทฤษฎีของ  

Dann (1977, 1981) กล่ำวถึง ควำมสัมพันธ์ของ

แรงจงูใจในกำรท่องเท่ียวด้ำนปัจจยัผลกัและปัจจยั

ดึง โดยมีกำรอธิบำยเพ่ิมเติมว่ำปัจจัยผลักจะ 

เกิดขึ้นก่อน จำกนั้นปัจจัยดึงจึงเกิดตำมมำซึ่ง 

นักท่องเที่ยวจะเลือกแหล่งท่องเที่ยวชนิดใดหรือ

แบบใดก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยผลักในตัวนักท่องเที่ยว  

มคีวำมเชือ่ว่ำนักท่องเทีย่วเดินทำงท่องเทีย่วเพรำะ

ได้รับแรงกระตุ้นที่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำง

ควำมต้องกำรในตัวนักท่องเที่ยวท่ีเป็นปัจจัยผลัก 

(Push Factors) และสิง่ดงึดดูใจในแหล่งท่องเทีย่ว

ให้คนตัดสินใจท่ีจะเดินทำงเป็นปัจจัยดึง (Pull 

Factors) หรือปัจจัยภำยนอกของ ตัวบุคคล ได้แก่ 

ควำมสวยงำมน่ำสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ประวัติศำสตร์ 

วัฒนธรรม ประเพณี รวมท้ัง สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก

ในด้ำนสถำนท่ีพักและกำรเดินทำง เป็นต้น

แรงจูงใจปัจจัยผลัก ปัจจัยดึงในการท่องเท่ียว

การพนัน (Push and Pull Factors Motivation) 

 “ท�ำไมคนเล่นกำรพนัน?” กำรเข ้ำใจ 

แรงจูงใจในกำรพนันสำมำรถป้องกันปัญหำกำร

พนันและขจัดส่ิงเร ้ำจำกกำรพนัน รวมท้ังกำร

อธิบำยในมุมมองกำรสร้ำงกิจกรรมสันนทนำกำร

เพ่ือควำมเพลิดเพลินในอุตสำหกรรมท่องเท่ียว 

กำรพนัน (Binde, 2013; Lee et al., 2006) โดย

ทั่วไปมี เหตุผลในเรื่องควำมชอบส ่วนบุคคล 

บคุลกิภำพ แรงจงูใจในกำรเล่นกำรพนัน โดยเฉพำะ

ประเด็น “โอกำสในกำรชนะ” คือแรงจูงใจหลัก 

ในกำรเล่นกำรพนัน และแง่มุมทำงวัฒนธรรม เช่น

ควำมคิดเก่ียวกับกำรเป็นผูโ้ชคดี เป็นสิง่ดงึดดูผูค้น

ให้เข้ำมำเล่นกำรพนัน 

 ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดแรงจูงใจในกำรท่อง

เที่ยวในประเด็นของปัจจัยผลัก (Push Factors) 

และปัจจัยดึง (Pull Factors) ตำมแนวคิดทฤษฎี

ของ Crompton (1979) เพ่ือศึกษำถึงปัจจัยที่เป็น

แรงจงูใจในกำรท่องเทีย่วกำรพนนั แรงจงูใจในกำร

ท่องเท่ียวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ปัจจัยผลัก 

(Push Factors) เป็นแรงกระตุ ้นภำยในทำง

จติวิทยำสังคม ควำมต้องกำรภำยในตัวนกัท่องเท่ียว 

ที่กระตุ้นให้ผู้คนตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวและ

ตัดสินใจเลือกจุดหมำยปลำยทำง เช่น ควำมรู้สึก 

มี เ กียรติ (Prest ige) กำรพักผ ่อนหย ่อนใจ 
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(Relaxation) เป็นต้น และ ปัจจยัดงึ (Pull Factors) 

เป็นปัจจัยจูงใจจำกตัวแหล่งท่องเที่ยว เก่ียวข้อง 

กับลักษณะเฉพำะของแหล่งท่องเท่ียวที่จะดึงดูด 

ให้นักท่องเที่ยวเดินทำงไปยังแหล่งท่องเท่ียว เช่น 

ควำมน่ำสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ควำมมีชื่อเสียง

ของแหล่งท่องเที่ยว (Crompton, 1979; Dann, 

1977,1981)

 ในระยะเริ่มแรกกำรศึกษำวิจัยด้ำนกำร

พนัน ได้สรุปเหตุจูงใจในกำรพนันไว้ 7 ประกำร คือ 

ควำมโลภ ควำมต้องกำรเป็นท่ียอมรับ กำรบรรเทำ

ควำมเบื่อหน่ำยในชีวิตประจ�ำวัน กำรท�ำให้ตนเอง

เป็นผูม้สีตปัิญญำ ควำมเชือ่เรือ่งโชค ควำมสนกุต่ืน

เต้น และควำมเพ้อฝัน (Peter Arnold,1974 อ้ำงถึง

ใน รติมำ คชนันทน์, 2557) ในเวลำต่อมำมีนัก

วิชำกำรสนใจ ศึกษำวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจของนัก

ท่องเที่ยวกำรพนัน โดยใช้วิธีกำรศึกษำรวบรวม

ข้อมูลท่ีหลำกหลำย เช่น กำรใช้แบบสอบถำม  

กำรสัมภำษณ์ กำรจัดสนทนำกลุ ่ม กำรสังเกต 

แบบมส่ีวนร่วม เป็นต้น สำมำรถสรปุประเดน็เนือ้หำได้ 

ดังนี้

 Ma & Lai (2016) ได้ศึกษำ แรงจูงใจ 

กำรพนันของนักท่องเท่ียวกำสิโนในมำเก๊ำ พบว่ำ 

มีแรงจูงใจ 8 ด้ำน ได้แก่ ควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ 

(Learning) ควำมสนุกสนำน (Enjoyment)  

ควำมตืน่เต้น (Excitement) กำรหลกีหนีควำมจ�ำเจ 

(Escape) กำรเข้ำสังคมและควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

บุคคล (Socialization) ควำมภูมิใจกำรท้ำทำย 

(Prest ige/Challenge) ควำมต้องกำรชนะ  

เงินรำงวัล (Winning/Monetary) งบประมำณ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสีย (Budget/Cost-lose) 

ในปีเดียวกัน Wang et al. (2016) ได้ศึกษำ  

ควำมเท่ียงตรงของแรงจูงใจในกำรพนัน ทัศนคติ

และพฤตกิรรมของนกัศกึษำมหำวิทยำลยัในมำเก๊ำ 

พบว่ำมีแรงจูงใจ 6 ด้ำน ได้แก่ ควำมภำคภูมิใจ 

(Self-Worth) ควำมต้องกำรเงินรำงวัล (Monetary 

Gains) กำรแสวงหำอำรมณ์ควำมรูส้กึทีแ่ปลกใหม่ 

(Sensation Seeking) กำรลดควำมเบื่อหน่ำย 

(Boredom Alleviation) ควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ 

(Learning) กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล (Socialization) ในปี 2015 

Chan, Wan & Wong (2015) ได้ศกึษำ คุณลักษณะ

แรงจูงใจ พฤติกรรมของนักพนันชำวจีนในมำเก๊ำ

พบว่ำมีแรงจูงใจ 4 ด้ำน ได้แก่ ควำมต้องกำรชนะ 

(Winning) กำรท้ำทำย (Challenge) กำรเข้ำสังคม

และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Social) กำรหลกีหนี

ควำมจ�ำเจ (Escape) กำรศึกษำของ Lee et al. 

(2015) ได้ศึกษำ ควำมแตกต่ำงของแรงจูงใจ

ระหว่ำงกิจกรรมกำรพนันและกิจกรรมสันทนำกำร

ของนักพนันในประเทศเกำหลีใต้ พบว่ำมีแรงจูงใจ 

6 ด้ำน ได้แก่ กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ (Escape) 

ควำมต้องกำรกำรท้ำทำย (Challenge) ด้ำนควำม

ตื่นเต้น (Excitement) กำรเข้ำสังคมและควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Socialization) สถำนท่ี 

ท่องเที่ยว (Sightseeing) และ ควำมต้องกำรชนะ 

(Winning) 

 Binde (2013) ศกึษำแรงจงูใจใน กำรพนนั

พบว่ำมีแรงจูงใจ 5 ด้ำน ได้แก่ โอกำสในกำรชนะ 

(Chance of winning) ควำมต้องกำรเงินรำงวัล

พิเศษหรือแจ็คพอต (The dream of hitting the 

jackpot) กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคล (Social rewards) กำรท้ำทำยทำงปัญญำ 

(Intellectual challenge) เพ่ือกำรปรับเปลี่ยน

อำรมณ์ (Mood change) นอกจำกน้ี ในปี 2009 

Fang & Mowen (2009) ได้ศึกษำ ลักษณะของ 
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แรงจูงใจในกิจกรรมกำรพนัน พบว่ำมีแรงจูงใจ  

5 ด้ำน ได้แก่ แรงจูงใจด้ำนเงินรำงวัล (Money)  

แรงจูงใจด้ำนควำมตื่นเต้น (Excitement) กำรเข้ำ

สังคมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Social 

interaction) กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ จำกปัญหำ 

(Escape from problems) ควำมภำคภูมิใจ  

(Self-esteem) ต่อมำ Lee et al. (2009) ได้ศึกษำ

กำรเปรียบเทียบแรงจูงในนักพนันในเกำหลีใต้  

พบว่ำมีแรงจูงใจ 4 ด้ำน ได้แก่ กำรหลีกหนีควำม

จ�ำเจ (Escape) กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล (Socialization) ควำมต้องกำรชนะ 

(Winning) แรงจูงใจด้ำนทิวทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน (Sightseeing/

Cultural) Thomas, Allen, & Phillips (2009)  

ได้ศกึษำ กำรวัดแรงจงูใจกำรพนันในเครือ่งเล่นเกม

อิเล็กทรอนิกส์พบปัจจัยจูงใจ 3 ด้ำน ได้แก่  

กำรหลกีหนปัีญหำ (Escape Problem) ควำมสำมำรถ

ในกำรเข้ำถึงสถำนท่ีกำรพนัน (Accessibility) 

บรรยำกำศของสถำนท่ีและสิ่งแวดล้อม (Social 

Environment) ในปี 2006 Lee et al. (2006)  

ได้ศึกษำ กำรแบ่งนักกำรพนันในเกำหลีใต้โดยใช้

แรงจูงใจ พบว่ำเกิดจำกแรงจูงใจ 4 ด้ำน ได้แก่  

แรงจูงใจด้ำนกำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล (Socialization) กำรท้ำทำย 

(Challenge) กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ (Escape) 

ควำมต้องกำรชนะ (Winning) และ Tarras, Singh, 

& Moufakkir (2000) ได้ศกึษำ แรงจงูใจในนกักำรพนนั

ผู้หญิงสูงอำยุในมิชิแกน พบว่ำมีแรงจูงใจ 5 ด้ำน 

ได้แก่ แรงจูงใจด้ำนตื่นเต้น บันเทิง (Excitement/ 

Entertainment) ควำมต้องกำรชนะและท้ำทำย 

(Winning/ Challenge) กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ 

(Escape) กำรเข้ำสังคมและควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

บุคคล (Socialization) ปัจจัยภำยนอก (โรงแรม 

ร้ำนอำหำร ศูนย์กำรค้ำ กำรแสดง บรรยำกำศ 

แสง สี เป็นต้น) 

 บทควำมวิชำกำรนี้ได้น�ำแนวคิดทฤษฎี 

แรงจูงใจในกำรท่องเท่ียว (Travel Motivation)  

ในประเด็นท่ีเกี่ยวข ้องกับปัจจัยผลัก (Push 

Factors) และปัจจัยดึง (Pull Factors) ท่ีเป็นตัว

ก�ำหนดแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว น�ำมำประยุกต์

ใช้เพ่ือศกึษำถึงปัจจัยทีเ่ป็นแรงจงูใจในกำรท่องเทีย่ว

กำรพนัน (Casino Tourism Motivation) โดยสรุป

กำรทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ

แรงจูงใจในกำรพนันที่กล่ำวมำข้ำงต้น พบว่ำแรง

จูงใจในกำรท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวกำรพนัน

แตกต่ำงกันไปตำมลักษณะภำยในของแต่ละ

บุคคล รวมถึง ลักษณะจุดหมำยปลำยทำงในกำร

ท่องเที่ยวท่ีแต่ละคนตัดสินใจเดินทำง 

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ข้อค�ำถำมและแยกองค์ประกอบ

น�ำมำสงัเครำะห์ตำมทฤษฎีแนวคิดแรงจงูใจปัจจยั

ผลัก (Push Factors Motivation) และ แรงจูงใจ

ปัจจยัดงึ (Pull Factors Motivation) ของ Crompton 

(1979) สำมำรถ สรุปและแบ่งประเภทแรงจูงใจใน

กำรพนัน ได้ดงันี ้ปัจจยัผลกั (Push Factors) ทีเ่ป็น

แรงกระตุ ้นภำยในตัวนักท่องเท่ียวให้เกิดกำร 

เดินทำงท่องเที่ยวกำรพนัน ประกอบด้วย 9 ปัจจัย  

ได้แก่ กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคล (Socialization) กำสิโนเป็นแหล่งพบปะ

สังสรรค์ มีกำรปฎิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ระหว่ำงกำรเล่นกำรพนันกับบุคคล 

ที่คุ ้นเคยหรือเพ่ือนใหม่ กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ 
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(Escape) กำสิโนเป็นสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

ให้ควำมสนุกครื้นเครง และเป็นสถำนท่ีผ่อนคลำย

ควำมเครียด ควำมเบื่อหน่ำย ควำมทุกข์ จำก 

สภำพแวดล้อมเดิมๆ ควำมต้องกำรกำรท้ำทำย 

(Challenge) กำรได้ท�ำกิจกรรมใหม่ๆในกำรสถำน

กำรพนัน (กำสิโน) โดยกำรเรียนรู้ผ่ำนเกมกำรพนัน

ต่ำงๆท่ีไม่เคยเล่นมำก่อนซึ่งกำรพนันเป็นเรื่องของ

ควำมเสี่ยงที่จะชนะหรือแพ้ ควำมต้องกำรชนะ 

(Winning) กำรเป็นผู้ชนะในเกมกำรพนันแสดงถึง

ควำมรู้สึกกำรประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงหน่ึง หรือ 

ควำมต้องกำรเงินท่ีสูญเสีย(แพ้)กลับมำ รวมทั้ง 

กำรทดสอบควำมโชคดขีองตวัผูเ้ล่น ควำมต้องกำร

เงินรำงวัล (Monetary Gains) กำรเล่นกำรพนัน

เป ็นกำรสร ้ำงรำยได ้และคำดหวังเงินรำงวัล  

ผลก�ำไรจำกกำรพนัน ควำมตื่นเต้น (Excitement) 

กำรเล่นกำรพนันจะคำดกำรณ์ถึงกำรชนะและ 

กำรได้เงินรำงวัลจำกกำรพนันทั้งรำงวัลปกติและ

รำงวัลพิเศษ (Jackpot) ควำมสนุกสนำน บันเทิง 

(Fun/Entertainment) กิจกรรมต่ำงๆ และเกม 

กำรพนันในกำสิโนท�ำให้เกิดควำมสนุกสนำนผ่อน

คลำย ควำมภำคภมูใิจ (Self-esteem) เป็นผลด้ำน

ควำมรู้สึกที่ผู้เล่นกำรพนันสำมำรถเล่นชนะเจ้ำมือ

ในเกมกำรพนัน สร้ำงเงินรำยได้จำกกำรพนัน 

เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของคนอืน่ๆ ด้ำนกำรแสวงหำ

อำรมณ์ ควำมรู ้สึกที่แปลกใหม่ (Sensation 

seeking) กำรเล่นพนันเป็นกำรเพ่ิมประสบกำรณ์

ทำงสุนทรียภำพทำงอำรมณ์ สร้ำงควำมสขุทำงกำย

และทำงจติใจ งบประมำณและควำมเสีย่งจำกกำร

สูญเสีย (Budget/Cost-lose) กำรพนันเป็นเรื่อง

ของควำมเส่ียงในเกมกำรพนันมีทั้งโอกำสได้และ

เสียเงินจำกกำรพนัน ส่วนปัจจัยดึง (Pull Factors) 

เป็นปัจจัยจูงใจจำกตัวแหล่งท่องเท่ียวหรือสถำน

กำสิโน ในกำรดึงดูดให้นักท่องเท่ียวไปยังสถำน 

กำรพนัน (กำสิโน) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 

สถำนท่ีท่องเที่ยว วัฒนธรรม (Sightseeing/

Cultural) แหล่งท่องเท่ียวทีอ่ยู่ใกล้กับสถำนกำสโิน

รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินท่ีน่ำสนใจ และ

บรรยำกำศ กำรเข้ำถึงสถำนที่ สิ่งอ�ำนวยสะดวก

ภำยในและรอบบริเวณกำสิโน (Atmosphere/ 

Accessibility/Facilities) เช่น บรรยำกำศภำยใน

กำสิโน แสง สี เสียง ร้ำนอำหำร ศูนย์กำรค้ำ  

โรงภำพยนตร์ กิจกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ เป็นต้น 

สรุป งำนวิจัยแรงจูงใจในกำรท่องเท่ียวกำรพนัน

แบ่งตำมปัจจัยผลักและปัจจัยดึง ดังแสดงใน

ตำรำงท่ี 1
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ตารางท่ี 1 งานวิจัยแรงจูงใจในการท่องเท่ียวการพนัน (ปัจจัยผลักและปัจจัยดึง)

แรงจูงใจ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยผลัก (Push Factors)

•	การเข้าสังคมและความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(Socialization)

Binde,2013; Chan, Wan, & Wong, 2015; Fang & Mowen, 

2009; Lee et al.,2015; Lee et al., 2009,2006; Ma & Lai, 2016; 

Tarras, Singh, & Moufakkir,2000; Wang et al.,2016

•	การหลีกหนีความจำาเจ 

(Escape)

Chan, Wan, & Wong, 2015; Fang & Mowen, 2009; Lee et 

al.,2015, 2009, 2006; Ma & Lai, 2016; Tarras, Singh, & 

Moufakkir, 2000; Thomas, Allen, & Phillips., 2009; Wang et 

al.,2016

•	ความต้องการการท้าทาย 

(Challenge) 

Binde,2013; Chan, Wan, & Wong, 2015; Lee et al.,2015; Ma 

& Lai, 2016; Tarras, Singh, & Moufakkir, 2000

•	ความต้องการชนะ (Winning) Binde,2013; Chan, Wan, & Wong, 2015; Lee et al., 2015, 

2009, 2006; Ma & Lai, 2016; Tarras, Singh, & Moufakkir, 2000

•	ด้านความต้องการเงินรางวัล 

(Monetary Gains)

Binde,2013; Fang & Mowen, 2009; Ma & Lai, 2016; Wang 

et al.,2016

•	ความตื่นเต้น (Excitement) Fang & Mowen, 2009; Lee et al.,2015; Ma & Lai, 2016; Tarras, 

Singh, & Moufakkir, 2000

•	ความสนุกสนาน บันเทิง (Fun/

Entertainment)

 Ma & Lai, 2016; Tarras, Singh, & Moufakkir, 2000

•	ความภาคภูมิใจ (Prestige/

Self-esteem)

Fang & Mowen, 2009; Ma & Lai, 2016; Wang et al.,2016
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ตารางท่ี 1 งานวิจัยแรงจูงใจในการท่องเท่ียวการพนัน (ปัจจัยผลักและปัจจัยดึง) (ต่อ)

แรงจูงใจ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

•	การแสวงหาอารมณ์  

ความรู้สึกที่แปลกใหม่ 

การเรียนรู้ (Sensation seeking/ 

Learning) งบประมาณ/ 

ความเสี่ยงจากการสูญเสีย 

(Budget/Cost-lose)

Binde,2013; Ma & Lai, 2016; Wang et al.,2016

ปัจจัยดึง (Pull Factors)

•	สถานท่ีทอ่งเท่ียว วฒันธรรม 

(Sightseeing/Cultural) 

•	สถานท่ีบรรยากาศ การเข้าถงึ

สถานท่ี สิง่อ�านวยความสะดวก

ภายในและรอบบริเวณกาสโิน 

(Social Environment 

Atmosphere/ Accessibility/

Facilities)

Lee et al.,2015, 2009 

Tarras, Singh, & Moufakkir, 2000; Thomas, Allen, & Phillips, 

2009

ที่มา: ผู้วิจัย
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 จำกข้อมูลในตำรำงที่ 1 เมื่อน�ำปัจจัยแรง

จูงใจในกำรท่องเท่ียวกำรพนันมำท�ำกำรวิเครำะห์

เปรียบเทียบกับทฤษฎีแนวคิดแรงจูงใจปัจจัยผลัก 

และ แรงจูงใจปัจจัยดึง ของ Crompton (1979)  

พบว่ำ ในด้ำนแรงจูงใจปัจจัยผลัก (Push Factors 

Motivation) ซึง่เป็นแรงกระตุน้ภำยในตวันักท่องเทีย่ว

ให้เดินทำงท่องเที่ยวไปยังสถำนกำรพนัน (กำสิโน) 

สัมพันธ์โดยตรงกับทฤษฎีของ Crompton 4 ปัจจัย 

ได้แก่ กำรเข้ำสังคมและควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง

บุคคล (Socialization) กำรหลีกหนีควำมจ�ำเจ 

(Escape) ควำมสนุกสนำน บนัเทิง (Fun/Entertainment) 

ควำมภำคภูมิใจ (Self-esteem) ส่วนในเรื่องของ

ควำมต้องกำรชนะ (Winning) ควำมต้องกำรเงิน

รำงวัล (Monetary Gains) ควำมท้ำทำย (Challenge) 

ควำมตื่นเต้น (Excitement) และกำรแสวงหำ

อำรมณ์ควำมรูส้กึทีแ่ปลกใหม่ กำรเรยีนรู ้(Sensation 

seeking/ Learning) งบประมำณ ควำมเสี่ยง 

จำกกำรสญูเสยี (Budget/ Cost-lose) เป็นลกัษณะ

เฉพำะที่ เกิดขึ้นในกำรท่องเที่ยวกำรพนัน ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Binde (2013, 2009)  

ท่ีกล่ำวว่ำ กำรท่องเทีย่วกำรพนนัเป็นกำรท่องเทีย่ว

ท่ีนักท่องเที่ยวแสวงหำกำรชนะและเงินรำงวัล 

ภำยใต้ควำมเสีย่ง ควำมต้องกำรชนะเป็นแรงจงูใจ

หลักในกำรเล่นกำรพนัน ( Winning) และเป็น 

พ้ืนฐำนของมนุษย์ท่ีต้องกำรชนะในเกม คำดหวัง

ว่ำจะเป็นผู้ชนะและไม่คิดว่ำจะแพ้ กำรชนะใน 

เกมกำรพนันก่อให้เกิดควำมรู้สึกภำคภูมิใจ กำรมี

อำรมณ์ควำมสขุ กำรได้รบักำรยอมรบัในกลุม่ผูเ้ล่น

กำรพนันและท�ำให้มีควำมคิดว่ำตัวเองประสบ

ควำมส�ำเร็จอย่ำงหน่ึง และกำรพนันสำมำรถ 

สร้ำงรำยได้จ�ำนวนมำก แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง คือ

กำรเล่นกำรพนันเพ่ือต้องกำรเงินที่สูญเสีย (แพ้)

กลับมำโดยกำรเล่นกำรพนันอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือ

ต้องกำรชนะ รวมทั้งมีควำมเชื่อเรื่องควำมโชคดี

ของตวัผูเ้ล่น โดยผลลพัธ์ท่ีตำม คอืกำรได้เงนิรำงวัล

ทั้งแบบปกติและรำงวัลพิเศษ (Jackpot) ท�ำให ้

เกิดควำมตื่นเต้นและท้ำทำย หรือในทำงตรงกัน

ข้ำมอำจ เป็นผู้ล้มละลำยจำกกำรเล่นกำรพนัน 

ส่วนแรงจูงใจปัจจัยดึง (Pull Factors Motivation) 

เป็นปัจจัยจูงใจจำกตัวแหล่งท่องเที่ยว หรือสถำน

กำสิโนในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังสถำนกำร

พนนั (กำสโิน) สอดคล้องกับทฤษฎีของ Crompton 

(1979) ประกอบด้วย กำรได้เห็นสถำนท่ีท่องเที่ยว

ที่แปลกใหม่กำรศึกษำ เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี 

ท้องถ่ิน (Sightseeing/Novelty) และ ส่ิงอ�ำนวย

ควำมสะดวก บรรยำกำศ แสง สี ภำยในสถำนกำร

พนัน (กำสิโน) (Atmosphere/ Accessibility/

Facilities) เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร ศูนย์กำรค้ำ 

แหล่งช็อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงภำพยนตร์ 

สวนสนุก ห้องประชุม กิจกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ 

เป็นต้น 

 มลูเหตจุงูใจท้ังแรงจงูใจปัจจยัผลกั (Push 

Factors Motivation) และ แรงจูงใจปัจจัยดึง (Pull 

Factors Motivation) ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นไม่เพียงแต่

เป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทำงท่องเท่ียว 

เพ่ือกำรพนนัเท่ำนัน้ แต่ยังสำมำรถท�ำให้นักท่องเทีย่ว

เหล่ำนั้นท่ีมีกิจกรรมกำรพนันเกิดขึ้นประจ�ำอย่ำง

ต่อเนื่อง น�ำไปสู่กำรติดกำรพนันและก่อให้เกิด

ปัญหำระดับสังคมและประเทศต่อไป
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สรุป

 บทควำมวิชำกำรน้ีได้น�ำทฤษฎีแรงจูงใจ

ปัจจัยผลัก (Push Factors Motivation) และ แรง

จูงใจปัจจัยดึง (Pull Factors Motivation) 

ของCrompton (1979) มำประยุกต์และวิเครำะห์

กับกำรท่องเที่ยวกำรพนัน ซึ่งมีงำนวิจัยน้อยมำกที่

น�ำทฤษฎีดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ ซึ่งก่อให้เกิด

ประโยชน์ในหลำกหลำยมิติ ส�ำหรับภำครัฐในกำร

ป้องกันกำรเข้ำไปเก่ียวข้องกับกำรติดกำรพนัน ใน

ด้ำนภำคธุรกิจเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกำร

พนันให้เป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเท่ียว 

และด้ำนวิชำกำรในกำรน�ำองค์ควำมรู้ใหม่นี้ไป

พัฒนำงำนวิชำกำร งำนวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กับแรงจูงใจทำงกำรท่องเท่ียวกำรพนันรวมทั้งงำน

ทำงจิตวิทยำสังคม ส�ำหรับกำรศึกษำปัจจัยควำม

เสี่ยงที่มีผลต่อกำร ติดกำรพนัน เป็นต้น

 กำรทรำบถึงสำเหตุแรงจูงใจใน กำรท่อง

เที่ยวกำรพนันมีควำมส�ำคัญและช่วยให้เข้ำใจ 

ปัญหำ ระบุสำเหตุที่แท้จริงของผู้ติดกำรพนันหรือ

ผูท้ีม่พีฤติกรรมเสีย่งเพ่ือหำแนวทำงป้องกันกำรเล่น

กำรพนนัทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ทีอ่ำจ

ส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ด้ำน

สุขภำพของนักพนันและต่อบุคคลอื่น กำรสร้ำง

เสริมแรงจูงใจในกำรไม่สนับสนุนหรือกำรเลิกเล่น

พนันให้แก่นักท่องเที่ยว นักกำรพนัน โดยท�ำกำร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำกพฤติกรรมท่ีไม ่พึง

ประสงค์มำเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (เลิกเล่น

กำรพนัน กำรไม่หมกมุ่นในกำรพนัน) 

 เพ่ือเป็นแนวทำงป้องกันปัญหำ ภำคสงัคม

ควรมีมำตรกำรที่เหมำะสมในเรื่อง กำรควบคุม

สภำพแวดล้อมที่เสริมแรงกำรพนันโดยผ่ำนทำง

ระบบกฎหมำย (กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้ม

งวดจริงจัง) ทำงสังคม (ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของ

กำรพนัน) ทำงกำรศึกษำ(ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

สร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรพนันให้แก่เด็ก

และเยำวชน) ทำงศำสนำ (ปลกูฝังให้เห็นหลกัธรรม

ค�ำสอนว่ำกำรพนันเป็นอบำยมุข เป็นสิ่งที่ไม่ควร

เข้ำไปเก่ียวข้องในทุกช่วงวัย) และในกำรจัดกำร

ปัญหำกำรพนัน เช่น แรงจูงใจหลักในกำรเล่นกำร

พนัน คือ โอกำสในกำรชนะ (Chance of winning) 

และกำรได้เงินรำงวัล มีควำมตื่นเต้นและท้ำทำย 

ดังนั้น ควรกำรปรับเปลี่ยนควำมเข้ำใจในมิติทำง

เศรษฐกิจให้ถูกต้องในประเดน็ ทีก่ล่ำวว่ำ กำรพนนั

สำมำรถสร้ำงเงิน สร้ำงรำยได้จ�ำนวนมำกโดยไม่

จ�ำเป็นต้องท�ำงำนหรือเป็นกำรพักผ่อนหย่อนใจ

ประจ�ำวัน หรือมิติทำงสังคมวัฒนธรรม กำรพนัน

เป็นวิธีกำรหำเงินซึ่งเป็นวิธีท่ีง่ำยและลงทุนต�่ำผล

ตอบแทนสูง ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ำ ควำมเชื่อเรื่อง

โชคลำงในสังคมไทย (กำญจน์นภำ พงศ์นพรัตน์ 

และ ธีรโชติ ภูมิภมร, ม.ป.ป.) ควบคุมไม่ให้มีกำร

ส่งเสริมโฆษณำเก่ียวกับกำรพนันไม่สนับสนุน

ประชำสมัพันธ์ สือ่สำรถึงควำมส�ำเร็จจำกกำรเสีย่ง

โชค เช่น กำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนสื่อถึงผู้โชคดีถูก

รำงวัลสลำกกินแบ่งรัฐบำล มีมำตรกำรรณรงค์ ลด 

ละเลิกกำรเล่นกำรพนันอย่ำงจริงจัง ให้ประชำชน

เห็นโทษของกำรเล่นกำรพนันท่ีจะมีต่อตนเอง 

ครอบครัว สังคมและประเทศชำติ ส่งผลกระทบต่อ

สังคมทั้งในระยะสั้นและ ระยะยำว

 รัฐควรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ประชำชนใน

ด้ำนกำรพนัน โดยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียว

กับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรพนัน รณรงค์เผย

แพร่ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรพนันให้นักท่องเท่ียว 

ผู้ท่ีติดกำรพนันหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ตระหนัก

ว่ำกำรพนันไม่ใช่เรื่องปกติ สนับสนุน ให้มีกำรงด 
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ลดเลิก กำรพนันทุกชนิดและมีควำมเข้มงวด 

พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ร ณ ร ง ค ์ ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ ์ ใ ห ้ มี

ประสิทธิภำพ ผ่ำนทำงสื่อสังคม สถำบันกำรศึกษำ 

มีข้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวข้องกับกำรพนันอย่ำงกว้ำง

ขวำงและเข้ำถึงง่ำย รวมทั้งเพ่ิมกำรเสริมแรงทำง

บวก กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ไม่เก่ียวข้อง และ

ห่ำงไกลกำรพนัน ท�ำให้พ้ืนที่กำรพนัน มีน้อยที่สุด 

เ พ่ิมพ้ืนท่ีและเป ิดโอกำสกำรท�ำกิจกรรมเชิง

สร้ำงสรรค์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลใน

ครอบครัว เป็นต้น

  หน่วยงำนภำครฐัควรท�ำงำนเชงิรกุในกำร

ก�ำกับ ควบคุมดูแล ปรำบปรำม อุปทำนกำรพนัน 

(บ่อน) และอปุสงค์ในกำรพนนั (ผูเ้ล่น) มกีำรบงัคบั

ใช้กฎหมำยเพ่ือปรำบปรำม จบักุมกำรเล่นกำรพนนั

อย่ำงเข้มงวดและจริงจัง เพ่ิมบทลงโทษให้กับ ผู้

ลกัลอบจดัหำและเล่นกำรพนันให้หนักขึน้ ปรบัปรงุ

กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันที่ใช้บังคับในปัจจุบันให้

ทันสมัย กำรน�ำไปสู ่มำตรกำรควบคุมหรือกำร

สนับสนุน กำรไม่เสริมแรงในกำรพนัน สร้ำง

ภูมิคุ้มกันให้กับสังคม เกิดบรรยำกำศทำงสังคม

ว่ำกำรพนนัเป็น สิง่อนัตรำย และสร้ำงควำมร่วมมอื

ให้ชมุชน สงัคม หน่วยงำนภำครฐัอย่ำงต่อเนือ่งและ

มีประสิทธิภำพ

 ในมมุมองทำงธุรกิจ กำรเข้ำใจถึงแรงจงูใจ

ปัจจัยผลักและแรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเท่ียว

เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำร นักกำรตลำด นัก

วิจัย ในธุรกิจท่องเทีย่วกำรพนนั (กำสโิน) เน่ืองจำก

ควำมเข้ำใจในแรงจงูใจ ทัศนคตแิละวิถีชวิีตของนกั

ท่องเท่ียวแต่ละคน มคีวำมหลำกหลำยแตกต่ำงกัน

ต้องตระหนักและเข้ำใจถึงควำมต้องกำรต่ำงๆของ

นักท่องเที่ยวเหล่ำนั้น จึงสำมำรถท�ำกลยุทธ์

ทำงกำรตลำด วำงแผนพัฒนำสินค้ำ (แหล่งท่อง

เที่ยว) และบริกำร ในกำรจูงใจให้นักท่องเท่ียวกำร

พนันเดินทำงเข้ำมำใช้บริกำรตอบสนองควำม

ต้องกำรแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดควำมพึง

พอใจสงูสดุในกำรใช้บรกิำรของนกัท่องเทีย่ว ซึง่น�ำ

ไปสู่กำรตัดสินใจเลือกเดินทำงท่องเท่ียวหรือใช้

บริกำร สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน โดยส่ง

ผลต่อกำรกลับมำเย่ียมเยือนท่องเที่ยวซ�้ำหรือกำร

บอกต่อของนกัท่องเทีย่วต่อไป (Mayer & Johnson, 

2003; Phillips, Jang, & Canter, 2010; Sung, 

2004; Tarras, Singh, & Moufakkir, 2000)

 ส่วนด้ำนวิชำกำรก่อให้เกิดประโยชน์ โดย

เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรประยุกต์ใช้

ทฤษฎีแรงจูงใจทำงกำรท่องเที่ยวกับกำรท่องเที่ยว

กำรพนัน เป็นกำรเชือ่มโยงและบรูณำกำรเน้ือหำไป

ใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำ 

ค้นคว้ำ วิจัย โดยกำรศึกษำวิจัยในเรื่องกำรท่อง

เที่ยวกำรพนัน (กำสิโน) เป็นประเด็นส�ำคัญและ

อ่อนไหวในภำคสังคมของประเทศ แต่ก็ควรให้กำร

สนับสนุนศกึษำวิจัยให้มำกข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่

ภำครัฐและเอกชนในกำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำร

กำรท่องเทีย่วกำรพนนั (กำสโิน) อย่ำงเหมำะสมต่อ

ไปในอนำคต
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