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บทคัดย่อ 

ผู้เลี้ยงสุนัขหลายรายประสบกับปัญหาในการเลี้ยงดูสุนัขที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลาย ๆ 
ด้านทั้งปัจจัยจากตัวผู้เลี้ยงสุนัขเอง และปัจจัยจากตัวสุนัขที่เลี้ยง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ เลี้ยงสุนัขประสบกับปัญหาต่าง  ๆ ในการเลี้ยงสุนัข โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้เลี้ยงสุนัขและปัจจัยจากสุนัขที่เลี้ยง โดยวิธีการด าเนินการวิจัยแบบส ารวจด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 100 คนจากกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขที่มีประสบการณ์ จากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้เลี้ยงสุนัข และปัจจัยจากสุนัขที่เลี้ยงมีผลต่อการรับรู้ถึง
ปัญหาที่แตกต่างกันในการเลี้ยงสุนัข ปัจจัยทางด้านต่าง ๆ เหล่านี้สามารถน าไปวิเคราะห์และสรุปผล 
เพ่ือน าไปช่วยให้ผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขในอนาคตสามารถเลือกสุนัขที่มีความเข้ากันได้ และเหมาะสม 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมสุนัข  สุนัข  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสุนัข 
 
Abstract 
  Many dog owner has a dog aliment problem. Depends on many factors from 
dog-owner demographic and dog characteristics. This research aims to study the factors 
that affect the relationship between the owner and the dog. By focusing on the 
demographic factors of the owner and the dog. This research uses quantitative methods 
from a sample of 100 people who select from experience dog owner by purposive 
sampling. The test showed that the difference in dog-owner demographic affect dog 
owners perceived a difference problem. These factors can be analyzed and summarized 
in order to help those who want to aliment a dog can be select a dog that compatible.  
Keywords: Dog Behavior, Dog, Dog-Owner Relationship 
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บทน า 
ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท าให้วิถี

ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยการขยายตัวของสังคมเมืองท าให้รูปแบบครอบครัวของคน
ไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และรูปแบบพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขของคนไทยมีความ
เปลี่ยนแปลงไป จากแต่เดิมที่คนไทยมักจะเลี้ยงสุนัขไว้เพ่ือเฝ้าบ้านเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการเลี้ยงสุนัข
เพ่ือคลายเหงาหรือเลี้ยงเป็นงานอดิเรกกันมากขึ้น (ณัฐฐ์สิริ แฉล้มวงศ์, 2552) การเลี้ยงสุนัขในลักษณะนี้ผู้
เลี้ยงมักจะมองเห็นสุนัขเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวมากกว่าการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการใช้
งานในรูปแบบอ่ืน ๆ การเลี้ยงสุนัขโดยเปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนั้นจะมีการใส่ใจใน
รายละเอียดในการเลี้ยงมากกว่าการเลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน ความคาดหวังของผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขในรูปแบบนี้
ก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมของสุนัขซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงและสุนัขอีกด้วย การเลี้ยงสุนัขโดยปราศจากความเข้าใจในลักษณะนิสัย
เฉพาะตัวหรือประจ าสายพันธุ์ของสุนัขนั้นจะส่งผลให้ทั้งผู้เลี้ยงสุนัขและสุนัขไม่มีความสุขในการอยู่ร่วมกัน
ได้ การแก้ปัญหาในปัจจุบันของผู้ที่ประสบปัญหาพฤติกรรมของสุนัขนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น (1) การ
น าสุนัขไปฝึกในโรงเรียนฝึกสอนสุนัขท้ังที่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตาม (2) ยอมอดทนและปรับตัวให้
ชินก็พฤติกรรมของสุนัข (3) ยกสุนัขให้ผู้อ่ืนน าไปเลี้ยง (4) ฝึกสุนัขด้วยตนเอง (5) การทอดทิ้งสุนัข โดย
ปล่อยให้เป็นสุนัขจรจัด เป็นต้น  

ในปัจจุบันสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งมีแหล่งที่มาส าคัญ คือ ในอดีตเคยเป็นสุนัขมี ผู้
เลี้ยงมาก่อน (ธนภพ ศรีสถาพร, 2552) สุนัขจรจัด นับเป็นปัญหาสังคมในรูปแบบหนึ่งซึ่งในปัจจุบัน
จ านวนสุนัขจรจัดมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สุนัขจรจัดเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และสาธารณสุข ในช่วงเวลาที่ผ่านมามี
กลุ่มคน และองค์กรต่าง ๆ ได้มีความพยายามที่จะลดปัญหาสุนัขจรจัดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น นโยบายจาก
ภาครัฐในการลดปัญหาสุนัขจรจัด โดยด าเนินการท าหมันฟรีให้กับสุนัขที่ไม่มีผู้เลี้ยง การน าสุนัขไปเลี้ยง
ศูนย์รับเลี้ยงของกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งโครงการหาบ้านใหม่ให้แก่สุนัข การจดทะเบียนสุนัขเลี้ยงโดย
การท าสัญลักษณ์ด้วยไมโครชิป เป็นต้น และการรวมกลุ่มกันของประชาชนทั่วไป มีการน าสุนัขจรจัดไปท า
หมัน การหาบ้านใหม่ให้แก่สุนัขโดยผ่านทางโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ หรือการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการประกาศหาบ้านให้แก่สุนัขอีกด้วย  

ความพยายามแก้ปัญหาจากทางภาพรัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดนั้นยังคงมีการ
ด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ ถึงแม้สุนัขจรจัดจะถูกน าตัวไปอยู่ในการดูแลของภาครัฐแล้ว 
แต่สุนัขเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่ากับการมีบ้านที่จะให้การเลี้ยงดู ดูแลเปรียบเสมือนหนึ่งใน
ครอบครัวตลอดจนสิ้นอายุขัย การส่งเสริมให้สุนัขจรจัดมีบ้านนั้นนับเป็นการยาก ยิ่งเป็นสุนัขที่โตแล้ว 
ไม่ใช่ลูกสุนัขก็ยากจะมีคนรับเลี้ยงดู เนื่องจากสุนัขที่โตแล้วมักจะมีรูปร่างหน้าตาไม่น่ารักเหมือนกับลูกสุนัข 
ท าให้จ านวนของสุนัขจรจัดที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  และยังมีกรณีที่มีผู้น าสุนัข
โตไปเลี้ยงแล้วพบว่าบุคลิกลักษณะนิสัยของสุนัขที่โตเต็มวัยแล้วมักจะแก้ได้ยาก และยังมีปัญหาเรื่อง
พฤติกรรมที่แตกต่างจากสุนัขอ่ืน ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ถูกเลี้ยงดูมาก่อนตามมา 

 ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขสามารถพบกับสุนัขที่มี
พ้ืนฐานทางบุคลิกลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัข ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
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ช่วยให้ลดจ านวนของสุนัขจรจัดที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐได้ และยังลดจ านวนของสุนัขจรจัดทีเกิดจาก
การถูกท้ิงโดยผู้เลี้ยงเดิมได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุนัขประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในการเลี้ยงสุนัข 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
 3.2 ปัจจัยด้านผู้เลี้ยง 

3.2.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้เลี้ยงสุนัขที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงและ

สุนัขมีดังนี้ (1) ความแตกต่างของเพศ โดยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะเด่นชัดมากกว่าเพศชาย เนื่องจากผู้หญิง
มักจะมีการตอบสนองต่อความหวาดกลัวของสุนัข เมื่อสุนัขแสดงอาการหวาดกลัวความอยากช่วยเหลือ
สุนัขให้พ้นจากความหวาดกลัวนั้นในผู้หญิงจะส่งผลรุนแรงมากกว่าเพศชาย ซึ่งจะเป็นผลให้สุนัขรู้สึกผ่อน
คลายเมื่อได้อยู่กับผู้เลี้ยงเพศหญิงมากกว่าในบางกรณี และยังมีผลในเรื่องของการรับรู้ถึงความสกปรกของ
บ้าน เนื่องจากเพศหญิงส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ในการดูแลความสะอาดของบ้านท าให้เมื่อบ้านสกปรกผู้เลี้ยง
สุนัขที่เป็นเพศชายจะมีความรู้สึกล าบากใจในการท าความสะอาดมากกว่าผู้เลี้ยงที่เป็นเพศหญิง (Pirrone, 
Pierantoni, Mazzola, Vigo, & Albertini, 2015) (2) สถานะการมีบุตร – ผู้เลี้ยงสุนัขที่ไม่มีบุตรมี
แนวโน้มที่จะเอาใจใส่สุนัขมากกว่าผู้เลี้ยงที่มีบุตรแล้ว (Marinelli, Adamelli, Normando & Bono, 
2007) (3) อายุของผู้เลี้ยงสุนัข จากการศึกษาของ Bennett and Rohlf (2007) พบว่ากลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขที่มี
อายุ 31-60 ปีจะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุนัขที่มีความสามารถในการฝึกฝนและการเข้าสังคมได้ดีที่สุด 
(4) ขนาดของครอบครัว จากการศึกษาของ Kubinyi, Turcsan, & Miklosi (2009) พบว่าสุนัขที่มาจาก
ครอบครัวขนาดใหญ่จะมีพฤติกรรมที่เข้าสังคมได้ยากมากกว่าสุนัขที่มาจากครอบครัวขนาดเล็ก (5) 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุนัขของผู้เลี้ยง ผู้เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขเป็นครั้งแรกมีแนวโน้มว่าจะพบปัญหาด้าน
พฤติกรรมของสุนัขมากที่สุด (Kobelt, Hemsworth, Barnett, & Coleman, 2003)  

3.2.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตในการเลี้ยงสุนัขที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงและ

สุนัข คือ (1) เหตุผลในการรับเลี้ยงสุนัข - สุนัขที่ถูกน ามาเลี้ยงด้วยเหตุผลเพ่ือเป็นคู่หู (companionship) 

ปัจจัยจากตัวผู้เลี้ยงสุนัข 

ปัจจัยจากตัวสุนัข 

ปัญหาในการเลี้ยงสุนัข 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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จะมีพฤติกรรมที่แสดงความก้าวร้าวน้อยกว่าสุนัขที่ถูกน ามาเลี้ยงเพ่ือเฝ้าบ้าน (Jagoe & Serpell, 1996) 
(2) การใช้เวลาร่วมกับสุนัข – ผู้เลี้ยงกับสุนัขที่มีการใช้เวลาร่วมกันมากกว่าจะมีแนวโน้มว่าสุนัขสามารถ
ฝึกฝนได้ง่าย เชื่อฟังค าสั่งมากกว่า (Kubinyi, Turcsan, & Miklosi, 2009) (3) สถานที่เลี้ยงสุนัข – สุนัขที่
ถูกเลี้ยงโดยการขังในกรงมีแนวโน้มที่จะก้าวร้าว หวงสมบัติมากกว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงแบบปล่อยอิสระภายใน
บ้าน (Jagoe & Serpell, 1996) 

3.3 ปัจจัยด้านสุนัข 
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของสุนัขที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงและสุนัข คือ (1) 

อายุของสุนัขในตอนที่น ามาเลี้ยง – จากงานวิจัยของ Kubinyi, Turcsan, & Miklosi (2009) พบว่าสุนัขที่
ถูกน ามาเลี้ยงโดยผู้เลี้ยงในช่วงอายุไม่ถึง 12 สัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่สงบเสงี่ยม ฝึกฝนได้ง่าย 
และชอบเข้าสังคมมากกว่าสุนัขท่ีถูกน ามาเลี้ยงเมื่ออายุมากแล้ว (2) สุนัขที่ท าหมันแล้วมีแนวโน้มที่จะสงบ
เสงี่ยมน้อยกว่าสุนัขทั้ง 2 เพศ (Bennett & Rohlf, 2007) (3) ขนาดและน้ าหนักของสุนัขควรสัมพันธ์กับ
พ้ืนที่อยู่อาศัย (4) เพศของสุนัข สุนัขตัวผู้มีแนวโน้มที่จะเกิดความก้าวร้าว (5) ขนของสุนัข ลักษณะขนของ
สุนัขเป็นสิ่งส าคัญถ้าหากผู้เลี้ยงต้องอยู่กับสุนัขอย่างใกล้ชิด สุนัขขนดกหนามีแนวโน้มที่จะผลัดขนอย่าง
สม่ าเสมอในบ้าน และอาจจะไม่สบายตัวในหน้าร้อน สุนัขท่ีมีขนดกจะต้องการการดูแลมากกว่าสุนัขขนสั้น 
เนื่องจากผู้เลี้ยงต้องคอยแปรงขนออกอย่างสม่ าเสมอ (6) สายพันธุ์ของสุนัข – สุนัขในแต่ละสายพันธุ์มี
ลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง สุนัขพันธุ์แท้มักจะมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างแน่นอนในแต่
ละสายพันธุ์ต่างจากสุนัขพันธุ์ผสมซึ่งสามารคาดเดาได้ยาก 

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับผู้เลี้ยง 
ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงสุนัขกับสุนัขมีผลส าคัญต่อทั้งคุณภาพชีวิตของผู้

เลี้ยงกับสุนัข การระบุว่าปัจจัยใดที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงสุนัขกับสุนัขจะเป็นการช่วยให้
เข้าใจว่าการมีความสัมพันธ์ที่ประสบความส าเร็จหรือเป็นไปได้อย่างราบรื่นสามารถท าได้อย่างไร เพ่ือให้
สามารถเป็นประโยชน์ต่อสวัสดิภาพของทั้งผู้เลี้ยงและสุนัข (Meyer & Forkman, 2014) ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เลี้ยงและสุนัขนั้นสามารถอธิบายได้หลายรูปแบบ (Crawford, Worsham, & Swinehart, 2006) 
MDORS หรือ Monash Dog Owner Relationship Scale เป็นแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวัด
และประเมินค่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงกับสุนัขโดยผู้เลี้ยงเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม MDORS มีรากฐาน
มาจากทฤษฏีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange theory) แบบสอบถามจะมีการประเมินด้วย
ค าถามทั้งหมด 28 ค าถาม มีการแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ปัจจัยด้วยกันคือ (1) การปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้เลี้ยงและสุนัข (2) การรับรู้ถึงความใกล้ชิดกันทางอารมณ์ (3) การรับรู้ถึงสิ่งที่ต้องจ่ายในการเลี้ยง
สุนัข นอกจากค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินแล้วยังรวมถึงความรับผิดชอบที่สูงขึ้น และข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้น
จากการเป็นเจ้าของสุนัข (Dwyer, Bennett, & Coleman, 2006) 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยจะมีการเก็บข้อมูลสามารถแบ่งออกตามลักษณะของข้อมูล คือ ในรูปแบบ
ปฐมภูมิและรูปแบบทุติยภูมิ โดยในชั้นทุติยภูมิจะเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงกับสุนัข และในชั้นข้อมูลปฐม
ภูมิ จะมีการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงสุนัขที่มีความช านาญที่มาจากเพจ
กลุ่มคนรักสุนัขท่ีมีขนาดประชากร 446,831คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-
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Probability Sample) และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 100 
คนจากการค านวณ (Yamane, 1967) ให้ระดับความคลาดเคลื่อน 10% (Yamane, 1967) เพ่ือหาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อปัญหาที่พบในการเลี้ยงสุนัข  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้เลี้ยงสุนัข ได้แก่  อายุ เพศ ระดับการศึกษา จ านวน
และโครงสร้างของสมาชิกในครอบครัว สถานภาพ เวลาที่อยู่ร่วมกับสุนัข สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสุนัข 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของสุนัขที่เลี้ยง ได้แก่ จ านวนสุนัข สายพันธุ์ เพศของสุนัข อายุของสุนัขในตอนที่
รับเลี้ยง สถานที่มาของสุนัข การหาข้อมูลในการเลี้ยงสุนัข และปัญหาที่พบในการเลี้ยงสุนัข 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (SPSS for 
Windows) มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้เลี้ยงสุนัขและข้อมูลสุนัข
กับปัญหาที่ผู้เลี้ยงพบในการเลี้ยงสุนัข โดยใช้วิธีการทางสถิติเชิงอนุมานแบบ Chi-Square 

 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นปัญหาในการเลี้ยงสุนัขกับปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ของผู้เลี้ยงและข้อมูลของสุนัขที่เลี้ยงไว้ 
 1. ประเด็นปัญหาการไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูสุนัข  
 ผลจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประเด็นปัญหาการไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูสุนัขคือ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว (X2=32.921, df=3, p-value=0.00) และโครงสร้างครอบครัวที่ประกอบด้วย
เด็กเล็กอายุต่ ากว่า 10ปี (X2=21.014, df=1, p-value=0.00) โดยจากการพิจารณาสัดส่วนของผู้เลี้ยงที่
อาศัยอยู่ในครอบครัวใหญ่ที่มีจ านวนสมาชิกมากกว่า 4 คนขึ้นไปประสบกับปัญหาการไม่มีเวลาในการเลี้ยง
ดูสุนัขมากกว่าครอบครัวขนาดเล็ก และผู้เลี้ยงที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 10 ปีอาศัยอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว
มักจะประสบกับปัญหาการไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูสุนัขมากกว่าผู้เลี้ยงที่ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 10 ปีอาศัยอยู่
ร่วมภายในครอบครัว  
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ภาพประกอบที่ 1 a. ภาพเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้เลี้ยงสุนัขกับประเด็น
ปัญหาการไม่มีเวลาในการเลีย้งดูสุนขั b. ภาพเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยโครงสร้างครอบครัวที่ประกอบด้วยเด็ก
เล็กอายุต่ ากว่า 10ปีของผู้เลี้ยงสุนัขกับประเด็นปัญหาการไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูสุนัข 

2. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ท่ีใช้ในการเลี้ยงสุนัข  
 ผลจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสุนัข 
คือเพศของผู้เลี้ยงสุนัข (X2=14.882, df=1, p-value=0.00) โดยจากการพิจารณาสัดส่วนของผู้เลี้ยงที่
เป็นเพศหญิงจะประสบกับปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสุนัขมากกว่าเพศชาย  

 
ภาพประกอบที่ 2 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เพศของผู้เลีย้งสุนัขกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานท่ีที่ใช้ในการเลี้ยง
สุนัข 

3. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัข 
 ผลจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประเด็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัข คือ
วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสุนัข (X2=5.127, df=1, p-value=0.024)  เวลาที่ใช้ในการอยู่ร่วมกับสุนัขในแต่
ละวัน (X2=16.164, df=4, p-value=0.003)  และการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข (X2=12.369, 
df=2, p-value=0.002)  โดยจากการพิจารณาสัดส่วนผู้เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขเพ่ือให้เฝ้าบ้านเพียงอย่างเดียวจะ
ประสบกับปัญหาเรื่องนิสัย พฤติกรรมของสุนัขไม่เป็นไปตามที่คิดมากกว่าวัตถุประสงค์อ่ืน ส่วนผู้ที่ใช้เวลา
อยู่ร่วมกับสุนัขน้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวันจะประสบกับปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัขมากกว่าผู้ที่ใช้เวลา
อยู่ร่วมกับสุนัขมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน และผู้ที่ไม่ได้หาข้อมูลก่อนการเลี้ยงสุนัขเลยจะประสบกับปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัขมากกว่าผู้ที่หาข้อมูลการเลี้ยงสุนัข  
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ภาพประกอบที่ 3 a. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสุนัขกับประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัข b. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอยู่ร่วมกับสุนัขในแต่
ละวันกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัข c. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยการหาข้อมูล
เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัข 

4. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการฝึกสุนัข  
 ผลจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการฝึกสุนัข คือเวลาที่อยู่
ร่วมกับสุนัขในแต่ละวัน (X2=8.996, df=2, p-value=0.011) และอายุของสุนัขในตอนที่รับมาเลี้ยง (X2=
12.952, df=2, p-value=0.002) โดยจากการพิจารณาสัดส่วนของผู้เลี้ยงที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับสุนัขน้อย
กว่า 3 ชั่วโมงต่อวันจะประสบกับปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัขมากกว่าผู้ที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับสุนัข
มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนผู้ที่รับสุนัขมาเลี้ยงตอนอายุมากกว่า 12 สัปดาห์จะประสบกับปัญหาในการ
ฝึกสุนัขมากกว่าผู้ที่รับสุนัขมาเลี้ยงตอนอายุน้อยกว่า 12 สัปดาห์  
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ภาพประกอบที่ 4 a. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยเวลาที่อยู่ร่วมกับสุนัขในแต่ละวันกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
การฝึกสุนัข b. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยอายุของสุนัขในตอนที่รับมาเลี้ยงกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการฝึก
สุนัข 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการเลี้ยงดูสุนัข โดยผลการวิจัย
สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้เลี้ยงสุนัขส่งผลต่อประเด็นปัญหาต่าง  ๆ ในการ
เลี้ยงสุนัข โดยจากผลการวิจัย ประเด็นปัญหาการไม่มีเวลาในการดูแลสุนัข มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Meyer and Forkman (2014) ที่มีการวิเคราะห์ว่าครอบครัวซึ่งประกอบด้วยเด็กเล็กนั้นจะไม่ค่อยมี
เวลาให้แก่สุนัข เนื่องจากสมาชิกภายในครอบครัวต้องใช้เวลาในการดูแลเด็กมากกว่า ประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสุนัข มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pirrone, Pierantoni, Mazzola, 
Vigo, & Albertini (2015) ซึ่งได้กล่าวว่า ผู้เลี้ยงสุนัขซึ่งเป็นเพศหญิงนั้นจะมีการรับรู้ถึงความไม่เป็น
ระเบียบของบ้านมากกว่าผู้เลี้ยงที่เป็นเพศชายส่งผลให้ผู้เลี้ยงที่เป็นเพศหญิงนั้นเลือกปัญหาเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ใช้เลี้ยงสุนัขมากกว่า ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัข มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Jagoe and Serpell (1996) ซึ่งได้วิเคราะห์ว่าสุนัขท่ีถูกเลี้ยงเพ่ือเป็นสุนัขเฝ้าบ้านนั้นจะมีปัญหาเรื่อง
พฤติกรรมมากว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงเนื่องจากวัตถุประสงค์อ่ืน เนื่องจากพฤติกรรมการหวงอาณาเขตของสุนัข
ประเภทนี้ และจากงานวิจัยของ Kubinyi, Turcsan, & Miklosi (2009) ซึ่งระบุว่าสุนัขที่ผู้เลี้ยงใช้เวลาอยู่
ร่วมกันมากจะท าให้สุนัขมีการปรับตัวเข้าสังคมได้มากกว่า สามารถฝึกได้ง่ายกว่า สุนัขที่อยู่ร่วมกับเจ้าของ
น้อย ท าให้สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้เลี้ยงส่งผลต่อการรับรู้ถึงประเด็นปัญหาที่
แตกต่างกันในการเลี้ยงสุนัข  
 แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษาได้ในงานวิจัยฉบับนี้ สามารถน ามาใช้ในการให้
ความรู้กับผู้เลี้ยงเกี่ยวกับปัจจัยที่จ าเป็นต่อการเลี้ยงสุนัข โดยอาจจะใช้ในรูปแบบแผ่นพับ เว็บไซต์ ภาพ
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) หรือ แอปพลิเคชัน ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่มีความต้องการจะ
เลี้ยงสุนัขกับการเลี้ยงจริง และปัญหาที่ต้องเจอในการเลี้ยงสุนัข การจัดการเวลาในการอยู่ร่วมกับสุนัข 
สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสุนัข เป็นต้น 
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