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              การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัข 
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กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ีเปน ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข จํานวน 400 คน จาก
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   1. แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร 
อยูในระดับปานกลาง  
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แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการไมแตกตางกัน 
    2.2  ประชาชนผูเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการไมแตกตางกัน 
    2.3  ประชาชนผูเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพตางกัน มี
แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.4  ประชาชนผูเลี้ยงสุนัขเพื่อนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะที่อยู
อาศัยแตกตางกัน  มีแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการไมแตกตางกัน  

 

  

 

 

 

 

 



MOTIVATION FOR DOG RAISING FOR RECREATION OF PEOPLE 
IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AN ABTRACY 
BY 

NATSIRI  CHALAMWONG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presents in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Master of Science degree in Recreation Management 
at Srinakharinwirot University 

May 2009 



Natsiri  Chalamwong. (2009). Motivation for Dog Raising for Recreation of People  
 in Bangkok  Metropolitial Area. Master thesis, M.S. (Recreation Management). 

Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee:  
 Assc. Prof.Tawate Piriyapoen, Asst. Prof. Chairoje Saiphant. 
 

This research is intended to study and compare the incentive to treat the dog.  
For recreation. Of people in Bangkok by sex education and professional manner in which 
live. Population used in this research is. People who treat dogs and living in Bangkok. 
Sample used in this research. Number of people who treat dog from 400 peoples online. 
Sample set by selecting a region (Cluster Sampling) tool used to collect information on the 
research questionnaire is created. Is similar to a 5 level scales estimates data analysis 
using SPSS to determine finished percent of the average standard deviation Test values  
(t-test) test F value (F-test). 
 
             The research is summarized as follows.  
   1. Stimulus to breeding dogs for recreation of the people. In Bangkok. In the 
medium.  
   2. Comparison stimulus on the breeding of dogs for people in recreation. Bangkok 
found.  
   2.1.  People who treat dogs for entertainment in Bangkok. A different sex. 
Have an incentive to treat dogs for recreation not different.  
   2.2.  People who treat dogs for entertainment in Bangkok. With different levels 
of education. Have an incentive to treat dogs for recreation not different.  
   2.3.  People who treat dogs for entertainment in Bangkok. A different career. 
Have the incentive to treat the dog for recreation. Different statistically significant at 0.05 
level.  
   2.4.  People who treat dogs for entertainment in Bangkok. That looks at 
different housing. Have an incentive to treat dogs for recreation not different.  

 
 
 
 

 



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ี  สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหและใหคําแนะนําเปนอยางดียิ่ง  
จาก รองศาสตราจารย เทเวศร  พิริยะพฤนท  ประธานควบคุมปริญญานิพนธ และ  ผูชวย
ศาสตราจารยชัยโรจน  สายพันธุ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  รวมทั้งทานรองศาสตราจารย 
ดร.อารมณ นาวาการณ  และผูชวยศาสตราจารยสกนกวดี พ่ึงโพธิ์ทอง  กรรมการที่แตงตั้งเพ่ิมเติม  
ที่กรุณาใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการ
ทําปริญญานิพนธฉบับน้ีดวยดีมาโดยตลอดดวยความเมตตาเปนอยางดียิ่ง  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใน
ความกรุณา   จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยจุมพล  ลัมภาพิวัฒน  ผูชวยศาสตราจารยเรือโท 
ดร.ไพบูลย ออนม่ัง ผูชวยศาสตราจารยพนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ  รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา 
สุขารมณ ที่ไดกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิในการใหความอนุเคราะหรับเปนผูเชี่ยวชาญ ตรวจเครื่องมือ
ในการวิจัย ใหคําแนะนํา แกไขขัอบกพรองตางๆและปรับปรุงเครื่องมือจนมีคุณภาพในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดอยางสมบูรณ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาสัณทนาการทุกทาน ที่ไดคอยประสิทธิ์ประสาท
วิชาใหความรู ตลอดจนใหคําแนะตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไปประยุกตใช รวมทั้ง
ทาน   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทรงพล ตอนี ที่เปนแรงบันดาลใจใหขาพเจามุงม่ันในการวิเคราะห
ขอมูลจนสําเร็จลุลวง 
   ขอขอบพระคุณ คุณสมัคร ภูมิเขต เจาหนาที่ภาควิชาที่ชวยใหคําแนะนําในดานเอกสาร
ตางๆที่เกี่ยวของ และการติดตอสื่อสารประสานงานเกี่ยวกับการศึกษา 
   ทายที่สุดผูวิจัยขอนอมระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา และคณะครูอาจารยทุกทาน  ที่ได
อบรมสั่งสอนและถายทอดความรูตาง ๆ  แกผูวิจัยใหมีความรูความสามารถ ตลอดทั้งเพ่ือน พ่ีนอง 
ทุกคนที่ใหการสนับสนุนมาโดยตลอด และผูที่คอยใหกําลังใจผูวิจัยตลอดมาคือ  คุณพอยงยุทธ 
แฉลมวงษ คุณแมลักษณา แฉลมวงษ และคุณนันทนภัส สิทธิสุขไพศาล ที่ทําใหผูวิจัยมีความมานะ 
พยายาม อดทนและไมยอทอตออุปสรรค ตางๆ รวมถึงบุคคลที่ไมไดกลาวนาม ณ ที่น้ี ที่เปนผูให
ความชวยเหลือ แนะนํา จนทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงดวยดี 
   ประโยชนหรือคุณคาและความดีงามประการใดจากปริญญานิพนธน้ี อันพึงมีแกผูอานและ
ผูสนใจทั่วไป ผูวิจัยขอนอมนําเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจนมีผูมีพระคุณ
ทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

  กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทยที่เปนศูนยรวมของประชากรที่มีความ
แตกตางกันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ชุมชน และอ่ืน ๆ ทําใหสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว และตอเน่ือง การดํารงชีวิตจากที่เปนแบบเรียบงายที่มีกันมาแตกอน ก็เปลี่ยนเปน
สังคมเมืองที่ตองแขงขันด้ินรน แกงแยง แสวงหาเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดในการดํารงชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน อันไดแก ปจจัย 4 ซ่ึงประกอบไปดวย อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย 
นอกจากนี้แลว ยังตองแขงขันกันในอีกหลายๆ ดาน เชน โอกาสในการทํางาน โอกาสในการศึกษา 
การสรางความสุข ความมั่นคงใหกับชีวิตตนเอง ใหกับครอบครัว  ทั้งยังตองพยายามหลีกหนีและ
เผชิญหนาจากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง เชนในปจจุบัน ที่คาครองชีพ นับวันมีแตจะสูงขึ้น                     
            นันทนาการไดเขามามีบทบาทในชีวิตของคนในสังคมเมืองมากขึ้นอยางเห็นไดชัด สวน
หน่ึงอาจเปนเพราะนันทนาการจัดเปนศาสตรแขนงหนึ่งซึ่งจะชวยใหเกิดความสมดุลในชีวิตการ
ทํางาน การเรียน การพักผอน ตลอดจนชวย คลายความเครียดในตัวบุคคล รวมทั้งยังเขามามีสวน
รวมในการลดความตึงเครียดของสังคมไดอีกดวย เพราะประโยชนและคุณคาของนันทนาการนั้น 
จัดเปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ดังที่ บัตเลอร ไดกลาวไว (Butler.1959)  นอกจากนี้ 
นันทนาการไมวาจะเปนชนิดใด ประเภทใด ก็ลวนมีแตเปาหมายเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทั้งสิ้น 
สามารถพัฒนาอารมณ  เสริมสร าง  และเ พ่ิมพูนประสบการณ  ส ง เสริมการมีส วนร วม  
แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง แห งตนได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ (สมบั ติ   กาญจนกิ จ.2544: 31) 
              การเลี้ยงสุนัข ไวเปนเพ่ือนแกเหงา หรือเลี้ยงเปนงานอดิเรก จัดเปนนันทนาการอีก
ประเภทหนึ่ง ซ่ึงไดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย ในปจจุบัน มีความรักความผูกพันจากนิสัยอัน
ซ่ือสัตยจงรักภักดีตอผูเปนเจาของ อาจจะเปนเพราะวาสุนัขสามารถที่จะทําใหผูที่เลี้ยงไวเปนเพ่ือน 
หรือเพ่ือนันทนาการนั้น คลายจากความเครียดหลังจากที่เลิกงานกลับมาบาน เปนเพ่ือนยามที่รูสึก
เหงา จนบางคนถึงกับเลี้ยงไวเสมือนหนึ่งเปนลูก ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตึงเครียดในปจจุบัน  
ทําใหแนวโนมในการอยูเปนโสดของคนหนุมสาวมีมากขึ้น บางคนจึงนิยมที่จะเลือกเลี้ยงสุนัข แทนที่
จะมีครอบครัวและมีบุตร  นอกจากนี้ ผูสูงอายุเองที่ตองหางเหิน จากลูกหลาน ซ่ึงยายออกไปอยู
กันเองตามลําพัง ตามสภาวะเศรษฐกิจ ก็นิยมที่จะเลี้ยงสุนัขไวเปนเพ่ือน เหมือนกัน 
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  และจากการศึกษาของ ธุรกิจบัณฑิตยโพลล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูเลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครเรื่อง สุนัขในดวงใจและการจัดการกับสุนัขจรจัด 
จากจํานวนผูตอบ 1,373 ตัวอยาง ทุกระดับการศึกษาและอาชีพ พบวา  วัตถุประสงคในการเลี้ยง
สุนัข รอยละ 34 ตอบวาเพื่อเฝาบาน รอยละ 34 เปนเพราะรักและชอบ และรอยละ 27 เพ่ือเปน
เพ่ือน โดยพันธุสุนัขที่นิยมเลี้ยงเรียงลําดับดังน้ี พุดเดิ้ล ไทย บางแกว ชิสุ ไทยหลังอาน โกลเดนรี
ทีฟเวอร เชาเชา อัลเซเชียน และในสวนคุณสมบัติของสุนัขที่ตองการรอยละ 24 ตอบวา ตองเลี้ยง 
ดูแลงาย รอยละ 23 มีความซื่อสัตยตอผูเปนเจาของ รอยละ 19 มีความนารัก และรอยละ 17 มีความ
เฉลียวฉลาดฝกงาย และสําหรับผูเลี้ยงสุนัขมีความคิดเห็นตอปญหาสุนัขจรจัด โดยคิดวาหนาทีน้ี่เปน
ของกรุงเทพมหานครโดยใชวิธีการทําหมันและเลี้ยงรอยละ 53 ทําหมันแลวปลอยตามปกติรอยละ 
26 จับไปขังกรงและเลี้ยงรอยละ 11 มีเพียงรอยละ 3 ที่เห็นวาควรนําไปกําจัดเหมือนในตางประเทศ
ทํา  และสอบถามความคิดเห็นของผูเลี้ยงในเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงพบวามีผูเห็นดวยอยางมากกับคํากลาว
ที่วาสุนัขมีความกตัญูรูคุณผูเลี้ยง ไมเห็นดวยกับคํากลาวที่วาสุนัขพันธุตางประเทศฉลาดกวาสุนัข
พันธุไทย ไมเห็นดวยกับ คํากลาวที่วาสุนัขคลอเคลียเจานายเพราะเกรงจะอดตาย เห็นดวยเปน
อยางมากกับคํากลาวที่วาสุนัขไทยสามารถฝกฝนใหทํางานไดเหมือนสุนัขพันธุตางประเทศ (ธุรกิจ
บัณฑิตยโพลล.2551.ออนไลน) ซ่ึงจากงานวิจัยขางตนจะเห็นวาวัตถุประสงคในการเลี้ยงสุนัข ของ
คนกรุงเทพมหานครนั้น เลี้ยงเพราะรักและชอบ และเลี้ยงสุนัขเพ่ือเปนเพื่อน รวมกันแลวมีมากถึง
รอยละ 61 นับวาเปนเปอรเซ็นตที่สูงกวาการเลี้ยงเพ่ือไวเฝาบานซึ่งมีแครอยละ 34 มากทีเดียว   ซ่ึง
การหาสุนัขมาเลี้ยงนั้นก็ตองมาจากหลายแหลงเชนกัน อาทิเชน มาจากสุนัขที่เลี้ยงไวคลอดลูกเพิ่ม 
จากคนใกลชิด จากญาติพ่ีนอง จากคนรูจัก จากการซื้อตามฟารมสุนัข  จากแหลงขายสุนัข  จาก
สถานสงเคราะหสัตว สถานกักกันสุนัข สถานรับเลี้ยงสุนัข ซ่ึงมีทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาจ
ไดมาจากคนที่เคยเปนเจาของเกาซึ่งภายหลังไมสามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขตัวน้ันไดตอไป จึงนําสุนัข
ออกมาหาบานใหม  

 ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาถึงแรงจูงใจที่มีตอการตัดสินใจเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดยสามารถที่จะทราบถึงแรงจูงใจของผูที่ตองการ
นําสุนัขไปอยางเลี้ยงแทจริง ประกอบกับจากการคนควา ยังไมมีผูวิจัยใดศึกษาทําการวิจัยในหัวขอนี้  
และเพื่อที่จะสามารถมีประโยชนเกี่ยวกับขอมูลในการทําวิจัยขอมูลตอผูที่เกี่ยวของนําไปใช ตอไป
น่ันเอง 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยในครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัข เพ่ือนันทนาการ 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี  

 1. เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนที่อยูใน
กรุงเทพมหานคร 
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            2. เพ่ือศึกษาเปรยีบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัข เพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศกึษา อาชีพ และลักษณะที่อยูอาศัย 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
  ผลของการศกึษา “แรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนทีอ่ยูใน
กรุงเทพมหานคร” อาจนําไปใชเปนขอมูลที่เปนประโยชนใหผูที่เกี่ยวของทราบถึงแรงจูงใจการเลือก
เลี้ยงสุนัขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  และนําไปใชเพ่ือเปนขอมูลในการคดักรองผูที่ตองการ
รับเลี้ยงสุนัข จากผูที่ตองการหาบานใหมใหสุนัข  จากสถานสงเคราะหสัตวเลี้ยง ทั้งภาครัฐหรือ
เอกชน ไดอยางมีประสิทธภิาพและตรงกับจุดประสงคที่ไดตั้งไว และอาจมีประโยชนในการจดั
สถานที่สาธารณะตางๆ ของกรุงเทพมหานคร  ในภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกผู
ที่เลี้ยงสุนัขตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง  
  ประชากรทีใ่ชในการวิจยั 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชน ที่เลีย้งสุนัข และอาศยัอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งสิ้น 389,097 ครอบครัว เลี้ยงสุนัขจํานวน 823,504 ตัว (ที่มา : 
สํานักงานสถิติแหงชาติ.2549) 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
             กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการและอาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานคร และมีอินเตอรเน็ต โดยเลือกจาก เวบไซต http://www.pantip.com, 
http://www.sanook.com,  http://www.thaidogcenter.com , Error! Hyperlink reference not valid.

จํานวนประมาณ 197 เวบไซต (ที่มา http://www.pantip.com/cafe/jatujak/link)  โดยเลือกกลุม
ตัวอยางเวบไซตละ 100 คนโดยเปรียบเทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสุมเครจ
ซ่ีและมอรแกน (Krecie and Morgan 1970:608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  โดยเลือกสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample) และการเลอืกสุมตัวอยางบังเอิญ(Accidental Sampling )
เพ่ือใหไดขนาดและกลุมตวัอยางเปนตัวแทนของประชากรที่แทจริง 

    ตัวแปรที่ศกีษา 
  1.ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)  
     1.1  เพศ แบงเปน 
    1.1.1  เพศชาย      
    1.1.2  เพศหญิง 
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     1.2  ระดับการศึกษา 
    1.2.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
    1.2.2  ตั้งแตปริญญาตรีขึน้ไป 
     1.3  อาชีพ 
    1.3.1  นักเรียน นักศึกษา 
    1.3.2  ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
    1.3.3  พนักงานบริษัทเอกชน รับจาง 
    1.3.4  ประกอบธุรกิจสวนตวั คาขาย 
    1.3.5  อาชีพอ่ืน ๆ เชนแมบาน พอบาน ขาราชการบํานาญ เปนตน 
   1.4  ลักษณะที่อยูอาศัย 
    1.4.1  บานเดีย่ว  
    1.4.2  อาคารพาณิชย,ตึกแถว,ทาวนเฮาส,แฟลต หรือ อพารทเมนท หองชุด 
  2. ตัวแปรตาม (Depentdent Variable) ไดแก แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการ  ของประชาชนในกรุงเทพมหารนครทั้ง  2  ดาน คือ แรงจูงใจภายใน และ แรงจูงใจ
ภายนอก 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  แรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัขเพื่อนันทนาการ หมายถึงสิ่งที่กระตุนใหตัดสินใจ 
เลี้ยงสุนัข ในที่น้ี ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 ดาน คือ  
   1.1 การจูงใจภายใน   หมายถึง สิ่งซ่ึงเกิดขึ้นจากภายในตัวของผูเลี้ยงสุนัขเอง โดย
ไมเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมภายนอก ไดแก ความตองการ ความสนใจ  ความชอบ ความรัก 
ความสุข ความเพลิดเพลิน   
   1.2 แรงจูงใจภายนอก หมายถึงสิ่งผลักดันจากภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิด
แรงจูงใจในการเลี้ยงสุนัข ไดแก  สภาพแวดลอมของครอบครัว บุคคลในครอบครัว เพ่ือน  สถานที่ 
ความตองการทางสังคม เปนตน 
  2. การเลี้ยงสุนัขเพื่อนันทนาการ หมายถึง การเลี้ยงสุนัขเพ่ือการพักผอน เพ่ือความ
เพลิดเพลินไวคลายเหงา โดยผูเลี้ยงรูสึกมีความสุข สบายใจ และเลี้ยง ไวภายในบาน โดยการให
อาหารใหการเลี้ยงดู ใหความรัก ซ่ึงแบงประเภทของสุนัข ไดดังน้ี 
   2.1  สุนัขพันธุแท  แบงออกเปน     
      2.1.1  สุนัขพันธุตางประเทศ 
      2.2.2  สุนัขพันธุไทยเชนพันธุบางแกว หลังอาน 
   2.2  สุนัขพันธุผสม  
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  3. นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเลือกทํา ดวยความสมัครใจ ในเวลาวาง 
โดยมีความพอใจหรือความสุขใจในการทํา กิจกรรมที่สมัครใจทําในยามวาง เพ่ือใหเกิดความ
เพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียดทั้งรางกายและจิตใจ การเลี้ยงสุนัขเพ่ือการพักผอน หรือเลี้ยง
ไวเปนเพ่ือนนั้น จัดเปนกิจกรรมนันทนาการ ประเภท งานอดิเรก ซ่ึงทําใหผูทํากิจกรรมนั้น มี
ความสุขความเพลิดเพลิน 
  4. ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและเลี้ยง
สุนัข 
  5. ที่อยูอาศัย หมายถึง สถานที่ที่เปนที่อยูของสุนัขและผูเลี้ยงสุนัข โดยไมคํานึงถึง
ลักษณะการจดัแตง หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  แบงออกเปนประเภทไดดังน้ี คือ 
             5.1   บานเดี่ยว (Single – family  home)   เปนแบบบานที่อยูอาศัยที่มีคนนิยม
มากที่สุด  ลักษณะเปนบานตั้งอยูเด่ียว ๆ  มีเน้ือที่กวางขวาง  ร้ัวรอบขอบชิด  ทําใหผูอาศัยมีความ
เปนสวนตัวไดมากและหางไกลจากการรบกวนของเพื่อนบาน  นอกจากนั้นมีบานเดี่ยวยังเปนการ
สรางความภาคภูมิใจใหผูเปนเจาของดวย  เพราะบานแตละหลังมีขนาดใหญเล็กตางกัน สามารถ
ตกแตงไดในรูปแบบตาง ๆ  ตามฐานะและรสนิยมของผูเปนเจาของ 
              5.2  อาคารพาณิชยหรือตึกแถว (Shop  house)  เปนแบบบานที่นิยมกัน
มาก  เพราะนอกจากจะใชเปนที่อยูอาศัยแลวยังสามารถดัดแปลงใหเปนสถานที่ทําการคาหรือธุรกิจ
ไดดวยอาคารแบบนี้มักมีเน้ือที่แคบ  จึงนิยมกอสรางกันหลาย ๆ ชั้น 
              5.3  ทาวนเฮาส  (Townhouse)  เปนบานที่มีลักษณะเหมือนตึกแถว บานประเภท
น้ีมักตั้งอยูในเมือง   ตางกับตึกแถวตรงที่มีบริเวณหนาบานจัดเปนสวนขนาดยอมและจอดรถได
ทาวนเฮาสสวนใหญมักเปนแบบ  2 – 3 ชั้น   ใชเน้ือที่คอนขางนอย  เน่ืองจากเปนที่ในเมืองราคา
แพง 
                      5.4  แฟลตหรืออพารทเมนท หองชุด  (Flat  or  apartment)  เปนที่อยูอาศัยที่มี
ลักษณะคลายอาคารพาณิชย  คือมีหลาย ๆ  ชั้นแบงเปนหลัง ๆ มีไวเพ่ือใหเชาทีอ่ยูอาศัย อาจ
ประกอบไปดวย  หองนอน  หองรับแขก  หองน้ํา  
      6. อินเตอรเน็ต หมายถึง  อินเตอรเน็ต” มาจากคําวา International Network เปน
เครือขายของการสื่อสารขอมูลขนาดใหญ อันประกอบดวยเครือขายคอมพิวเตอรจํานวนมาก 
เชื่อมโยงแหลงขอมูลจากองคกรตางๆ ทั่วโลกเขาดวยกัน  
      คําวา “เครือขาย” หมายถึง  การที่มีคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมตอเขา
ดวยกันดวยสายเคเบิล (ทางตรง) และหรือสายโทรศัพท (ทางออม)  มีผูใชคอมพิวเตอรและ มีการ
ถายเทขอมูลระหวางกัน  
   7. เว็บไซต หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซ่ึงเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก 
สวนใหญจัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “ แรงจูงใจที่มีผลตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ  ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี 

ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
 

                      
                         
                        การตัดสินใจเลือกเลีย้งสุ 
                                เพ่ือนันทนาการ 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน  มีแรงจูงใจตอการเลี้ยงสุนัข
เพ่ือ นันทนาการ แตกตางกัน 
           2. ประชาชน ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีแรงจูงใจตอการ
เลี้ยงสุนัขเพ่ือ นันทนาการ แตกตางกัน 
            3. ประชาชน ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพตางกัน  มีแรงจูงใจตอการเลี้ยงสุนัข
เพ่ือนันทนาการ แตกตางกัน 
            4. ประชาชน ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ที่มีที่อยูอาศัยลักษณะแตกตางกัน  มีแรงจูงใจ
ตอการเลี้ยงสุนัข เพ่ือ นันทนาการ แตกตางกัน 
 
 

 
                         

 
เพศ 

ระดับการศึกษา 
อาชีพ 

ลักษณะที่อยูอาศัย 
 

                       

 

แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนขั 

เพื่อนนัทนาการ  

       - แรงจูงใจภายใน 

      - แรงจงูใจภายนอก 

 
 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การศึกษาแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
มีเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลและความรูเกี่ยวกับสนัุข  
1.1  วิวัฒนาการของสุนัข 
1.2  ขอควรพิจารณากอนเลือกเลี้ยงสุนัข 
1.3  ประเภทของสุนัข 
1.4  ความหมายของสัตวเลี้ยง 
1.5  สุนัขเพ่ือนผูรูใจ 
1.6  เลี้ยงหมาอยางธรรมชาต ิ
1.7   สุนัขสัตวเลีย้งแสนรัก 

2. แรงจูงใจ 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกับกิจกรรมนันทนาการ 

3.1  ความหมาย และคุณลักษณะของนันทนาการ 
3.2  ความสําคัญของนันทนาการ 
3.3  ประโยชนและคุณคาของนันทนาการ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4.1  งานวิจัยตางประเทศ 
4.2  งานวิจัยในประเทศ 
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1. ขอมูลและความรูเก่ียวกับสุนขั 
              สุนัขกับคนเปนเพ่ือนกันมานานหลายศตวรรษนับตั้งแตมนุษยรูถึงคุณคาแหงความ
เชี่ยวชาญในการลาสัตวและเปนผูพิทักษของสุนัข จนถึงปจจุบันที่การมีสุนัขอยูเปนเพ่ือนไดรับการ
ยอมรับวาเปนแหลงกําเนิดความสุขและความพึงพอใจอยางลึกซึ้งแกมนุษย (ธัญนันท มันตา. 
2550:7)การศึกษาถึงแรงจูงใจที่มีผลตอการเลี้ยงสุนัข จะเปนประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งยัง
สามารถนํามาวางแผน แกไข ปรับปรุง และสงเสริม  การออกกฎหมายหรือพรบ.เกี่ยวกับการเลี้ยง
และการควบคุมสุนัข  จากการคนควา เอกสาร บทความตางๆ ที่เกี่ยวกับสุนัข มีผูไดศึกษาไวดังนี้ 
     1. 1 วิวัฒนาการของสุนัข 
              (ชมพูพรรณ กังสะนันทน. 2551: ออนไลน) สุนัข มีตนกําเนิดมาจากสุนัขปา โดยมนุษย
แถบขั้วโลกเหนือนํามาเลี้ยงเม่ือ 12,000 ปมาแลวเชื่อกันวา สุนัขปาตัวแรก เกิดขึ้นเม่ือ 100 ลานปที่
แลว สมัยแรกเริ่ม ก็ไมไดมีลักษณะ เหมือนสุนัขในปจจุบันนี้  กวามนุษยจะรูจักสุนัขที่หนาตาเหมือน
สุนัขในปจจุบันน้ี จากรูปภาพโบราณอายุประมาณ 12,000 - 14,000 ป ในยุโรปนักวิทยาศาสตรคาด
วา ตนกําเนิดของสุนัข นาจะมาจากการผสมขามพันธุ ระหวางสุนัขจ้ิงจอก และ สุนัขปา เพราะความ
เฉลียวฉลาด ความสามารถรอบตัว และ การเปนสัตวสังคมของมันนี่เอง ที่ทําใหมนุษยนํามันมาเลี้ยง 
จนแพรหลายไปทั่วโลก และ การอพยพขามถิ่น และ ทวีปตางๆ น้ีเองทําให สุนัขมีหลายพันธุใน
ประเทศจีน ชาวจีนมีความเชื่อวา สุนัขที่ชื่อ "Fu" มีความซื่อสัตย และ นําความเจริญ มาให โดยมี
ลักษณะ คลายสุนัขพันธุปกกิ่ง "ANUBIS" ซ่ึงเปนชื่อของ เทพเจาโรมัน ที่ตัวเปนคน หัวเปนสุนัขเชื่อ
วา สุนัขเปนเพ่ือนที่ดีของคนมาชานานแลว สมัยกอนมนุษย เลี้ยงสุนัขไวใชงานเปนสวนใหญ แต
ปจจุบันนี้ จุดประสงค ในการเลี้ยงสุนัขไดเปลี่ยนเปนการเลี้ยงเพ่ือเปนเพ่ือนมากกวา ทั้งน้ีเน่ืองจาก
อุปนิสัยที่นารักของสุนัขเอง วากันวาบรรพบุรุษของ สุนัขถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแต 35 ลานปกอน 

   เร่ืองราวของสุนัข ถูกกลาวขานสืบตอมานานนับหม่ืนนับพันป จากหลักฐานภาพที่
ปรากฏบนผนังถ้ําทําใหเชื่อกันตอมาวา มีการบูชาสุนัขเปนเทพเจาในยุคอียิปตโบราณกวา 2,800 ป 
มาแลว ขณะที่ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอังกฤษ พบมัมม่ีลูกสุนัข ซ่ึงมีการระบุไววาถูกทิ้งไวเปน
เครื่องบวงสรวงในสุสานอียิปตยุคโรมันในฐานะผูนําวิญญาณผูตายไปยังปรโลกขอคาดเดาเกิดขึ้น
มากมาย ถึงตนตอจุดกําเนิดของสุนัข ผลสรุปเชื่อไดวาสุนัขมีตนกําเนิดมาจากสัตวปา ซึ่งผานวัฒนา
การจากสัตวดึกดําบรรพมากวา 37 ลานป สัมพันธระหวางมนุษยกับสุนัขเริ่มตนขึ้นมาไมต่ํากวา 
12,000 ป ในดินแดนอิสราเอลเคยพบหลักฐานฟอสซิลยุคแรกๆ ที่แสดงวามีการนําสุนัขมาเลี้ยง เปน
ฟอลซิลของชนเผายุคแรกที่ลาสัตวและหาของปาถูกฝงศพโดยมีมือขางหนึ่งโอบลูกสุนัขไว  

    สารคดีจากเนชั่นแนลจีโอกราฟฟค (National geographic) เผยขอมูลวาบรรดา
นักวิทยาศาสตรมีขอสันนิษฐานวา มนุษยเร่ิมเลี้ยงสุนัขมากกวา 14,000 ปกอน แตยังหาขอยุติไมได
วาทําไปเพราะเหตุใด บางเห็นวานําลูกสุนัขปามาเลี้ยงโดยเลือกเอาตัวที่ดุนอยกวาและขออาหารเกง
กวา บางก็วาสุนัขเขามาอยูกับมนุษยเองโดยปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตแบบใหม น่ันคือ การกินขยะที
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มนุษยทิ้งไว จนสรางสัญชาตญาณแกสัตวในตระกูลที่กินของเหลือที่ไมคอยตื่นคนเหลานี้ คุนเคยกับ
วิถีชีวิตใหมมากขึ้นเรื่อยๆ และรุนตอๆ มาก็เชื่องขึ้นตามลําดับ ขณะที่ในระดับโมเลกุลและ
องคประกอบทาง ดีเอ็นเอ (D.N.A.) ของสุนัขก็ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก  

 วิวัฒนาการของสุนัขสรางความหลากหลายทางสายพันธุ ราวปลายปศตวรรษที่ 19 
บทบาทแหงความสัมพันธระหวางสุนัขกับมนุษยเดนชัดขึ้นเม่ือผูการคัดสายพันธุสุนัขอยางจริงจัง 
จนมีการกอตั้งสํานักทะเบียนเอกชนเพื่อปกปองสายพันธุทั้งในอังกฤษและอเมริกา ผูที่นิยมสุนัขสวน
ใหญคุนหูจนถึงทุกวันนี้ก็คือ ชมรมผูเพาะพันธุสุนัขแหงอเมริกา หรือ เอเคซี (AKC : American 
Kennel Club) ซ่ึงปจจุบันมีสายพันธุสุนัขที่จดทะเบียนไวมากกวา 150 สายพันธุ พรอมทั้งยังมี
องคกรสุนัขโลกอยาง เอฟซีไอ (FCI : Federation Cynologique Internationale) ที่ทั่วโลกใหการ
ยอมรับในเกณฑมาตรฐานของสุนัขทั่วโลกมากกวา 350 สายพันธุ ซ่ึงสุนัขพันธุไทยหลังอานก็ไดรับ
การยอมรับจากองคกรนี้แลวเชนกัน ในนามของ Thai Ridgeback Dog อันดับที่ 338 รับรองเม่ือ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2546  แมจะมีความหลากหลายทางสายพันธุที่คนกลุมหน่ึงใหความสําคัญ สิ่งที่
นาสนใจที่สุดของสุนัขก็คือ วิวัฒนาการในการปรับตัวที่สามารถเขากับมนุษยไดดีที่สุดในโลกก็วาได 
จากสัตวปาดุดันที่ตองหาทางดิ้นรนอยูรอดถึงวันนี้  สุนัขกลายเปนสัตวที่มีความสามารถเปนผูตาม
และใหมนุษยเปนนายไดอยางดี ซ่ึงสิ่งที่ทําใหสุนัขอยูรอดและไดรับความสนใจจากมนุษยก็คือ ความ
ฉลาดแสนรู รวมถึงความซื่อสัตยของสุนัขที่ยึดม่ันกับเจานายที่แสดงออก อยางการกระทําของสุนัข
เอง  

  ในประเทศไทยความจงรักภักดีตอมนุษยของสุนัข เปนที่กลาวขานสืบทอดกันมานานนับ
รอยป ดังเชนเรื่องราวของ "ยาเหล" สุนัขหลวงแสนรูตัวโปรดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ซ่ึงเปนสุนัขเพศผูพันธุทาง (ลูกผสม) ที่คอยตามเสด็จใกลชิดพระยุคคลบาททุกครั้งที่เสด็จ
ฯ ในเขตพระบรมมหาราชวัง ถาเห็นอะไรผิดปกติแปลกประหลาดเกิดขึ้น แมแตผูที่ถวายความ
เคารพผิด ยาเหล จะตรงเขากัดทันที ดวยเกรงวาจะเปนอันตรายตอพระองค ยาเหล จะถวายความ
จงรักภักดีและสรางความโปรดปรานไดเพียง 5 ป ก็ตองถูกกระสุนจากแรงริษยาของมนุษย รัชกาลที่ 
6 ทรงเศราพระทัยมาก จึงโปรดเกลาฯ ใหตอโลงศพปดทองมุมโลงและแกะสลักเปนรูปยาเหลยืน 
รวมถึงสรางอนุสาวรียยาเหล หลอดวยโลหะรมดํายืนอยูบนแทนประดิษฐไวหนาพระตําหนักชาลี
มงคลอาสน ในพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม กลายเปนตํานานของสุนัขผูจงรักภักดีตอ
กษัตริยไทยใหสืบสานเรื่องเลากันถึงปจจุบันไมเพียงแตเปนเรื่องราวในอดีตหรือตํานาน  

   ความจงรักภักดีและแสนรูของสุนัขยังคงมีใหเห็นเสมอมา บทบาทของสัตวเลี้ยงกลายเปน
เพ่ือนผูซ่ือสัตยที่ควรแกการไดรับการเอาใจใสอยางที่สุด ซ่ึงภาพของความสัมพันธในยุคปจจุบัน 
เห็นไดชัดถึงการแสดงความรักและเอาใจใสของเจาของ นับตั้งแตเร่ืองอาหาร ความสะอาด ที่อยู
อาศัย รวมถึงการผอนคลายผานรูปแบบบริการตางๆ ที่เพ่ิมรูปแบบและเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว  
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 จากหลักฐานทางดานโบราณคดีทําใหเราทราบคราวๆวาคนกับสุนัขอยูดวยกันมากวา 
14,000 ปแลว โดยสวนใหญคิดวาเกิดจากการที่คนและสุนัขรูสึกถึงประโยชนของกันและกัน อยาง
หมาปาก็มาเก็บเศษอาหารที่คนกินเหลือแลวทิ้งไวในขณะเดียวกันคนก็ไดประโยชนดานความ
ปลอดภัย เพราะวาสุนัขจะเปนเหมือนสัญญาณเตือนภัยโดยการเหาหากมีสัตวปาหรือคนจากที่อ่ืน
เขามาในบริเวณของเคา 

หลังจากที่เห็นประโยชนของกันและกันนานๆวันเขา จึงทําใหความกลัวที่สุนัขมีตอคนลดลง
และเชื่องมากขึ้น มนุษยจึงเริ่มเอาสุนัขมาฝกและชวยทํางาน เน่ืองจากสุนัขเปนสัตวสังคมโดยมีจาฝูง
เปนผูนําและก็ไมยากเลยที่คนจะทําใหเคารูสึกวาเราเปนจาฝูงหรือนายได นอกจากนั้นแลวอุปนิสัย
ความเปนนักลาโดยสัญชาตญาณที่สุนัขมีน้ันทําใหสุนัขถูกใชงานมาอยูกับคนโดยตลอดตั้งแตสมัย
โบราณแลว อยางเชน สมัยกรีกโบราณใชสุนัขพันธุ Greyhound ในการลากระตาย พวกชาวโรมันก็
ใชสุนัขในสงคราม และยังใชในการตอนและเฝาปศุสัตวดวย  
  ผานไปอีกหลายรอยปความสามารถของสุนัขในการทํางานรวมกับคนก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ 
จนมนุษยเห็นวาสุนัขสามารถชวยในการในการนําเหยื่อกลับมาใหเจาของที่มีอาชีพเปนพรานไดเวลา
เคาออกไปในปาเพื่อลาสัตว อยางเชน สุนัขพันธุ โกลเดน รีทรีฟเวอร (Golden Retriever) หรือ ลา
บาดอร รีทรีฟเวอร (Labrador Retriever) สุนัขพันธุ ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky) ที่อยูทางขั้ว
โลกเหนือก็สามารถฝกใหลากเลื่อนได  
           สวนสุนัขพันธุเล็กๆสวนใหญเลี้ยงเอาไวเปนเพ่ือน  แตสุนัขสายพันธุเทอรเรีย เชน แจค รัส
เซล เทอรเรีย (Jack Russell Terrier ) ก็ชวยกําจัดศัตรูพืชในไรและสวนอยางพวกหนูไดดีเพราะมี
นิสัยชอบขุดไปหารังของพวกนี้แลวกําจัด ทิ้ง 

 ปจจุบันนี้ความสามารถในการทํางานของสุนัขยิ่งมีประโยชนมากขึ้นไปอีก อยางที่เราจะ
เห็นวาทางราชการทั้งทหารและตํารวจไดใชสุนัขหลากหลายพันธุ เชน พันธุ เยอรมัน เชพเพริด 
(German Shepherd) หรือ พันธุ อัลซาเชียน (Alsatian)  หรือที่เรียกติดปากกันวาสุนัขตํารวจ และ 
ลาบาดอร   รีทรีฟเวอร (Labrador Retriever)  ก็ใชกันเยอะเพราะฉลาดและมีความอดทนสูง ทาง
ราชการไดใชสุนัขเหลานี้ในการตามลาคนราย  คนหากับระเบิด  คนหายาเสพติด และเปนสุนัขกูภัย 
เหตุการณลาสุดที่เราเห็นสุนัขทํางานก็คือหลังจากเกิดสึนามิ  สวนสุนัขพันธุ Labrador Retriever 
น้ันนอกจากใชในงานราชการแลว ก็ยังเปนสุนัขนําทางคนตาบอดไดอีกดวย แตกวาจะเปนไดตอง
เลือกแลวเลือกอีกและตองฝกอยางหนักและใชเวลานาน  อยางสุนัขที่ใชในปศุสัตวอยางการตอนแกะ
ก็มีหลายพันธุเชน พันธุบอเดอร คอลลี่ (Border Collie) ออสเตรเลียนแคทเทิล ( Australian Cattle 
Dog) หรือ ออสเตรเลียน ฮีลเลอร (Australian Heeler)  
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      1.2  ขอพิจารณากอนเลือกเลี้ยงสุนัข 
  การเลือกสุนัขมาเลี้ยงนั้นตองอาศัยปจจัยหลายอยางในการตัดสินใจ ไดแก สุขภาพ
ลักษณะภายนอก และนิสัย รวมทั้งขนาดของสุนัขเม่ือโตเต็มที่ อยางไรก็ตาม การตัดสินดวยขนาด
ของสุนัขก็อาจจะผิดพลาดได เชน สุนัขพันธุเกรยฮาวนดซ่ึงมีขนาดใหญ แตจะสรางความวุนวายใน
บานนอยกวาสุนัขขนาดเลก็ แตซนกวา เปนตน แมวามนุษยจะนําสนัุขมาเลี้ยงเปนเวลานาน จะมี
ลักษณะแตกตางจากตนกําเนิดมาก แตสญัชาตญาณตามตนกําเนิดมักจะคงอยู ดังน้ัน การเลือกลูก
สุนัขมาเลี้ยงไมควรพิจารณาจากลักษณะ ภายนอกเพียงอยางเดียว แตควรศึกษาและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับสายพันธและตนกาํเนิดของสุนัข ซ่ึงเปนปจจัยที่มีผลตอนิสัยและพฤติกรรมของสุนัข (การ
ดูแลสุนัข. 2551: ออนไลน). 
            สุนัขขนาดเล็กและสวยงาม  การเลี้ยงสุนัขทอยหรือสุนัขขนาดเล็ก เชน พันธปาปยอง มี
ขอดีกวาพันธุใหญ คือประหยัดคาอาหารไดมากกวา นอกจากนี้สุนัขพันธุเล็กมักจะฉลาด สอนงาย มี
เสนห ชางประจบ และเหมาะสําหรับเด็ก จึงยังคงไดรับความนิยมเลี้ยงอยูมาก ความเขาใจทีว่าสุนัข
ขนาดเล็กตองการพื้นที่ในการเลี้ยงนอย คงจะไมจริงเสมอไป โดยเฉพาะสุนัขเทอรเรียร ซ่ึงเปนสนัุข
ที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาและชอบวิ่งเลนในที่กวางๆ 
            สุนัขลาเนื้อ สุนัขลาเนื้อขนาดเล็ก เชน พันธุบีเกิล เปนสัตวเลี้ยงที่ดี ขนสั้น ดูแลงาย วองไว
และราเริง ธรรมชาติของสุนัขลาเนื้อที่มีความสามารถในการดมกลิ่น  มักจะฝกใหเชื่อฟงไดยาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือไดกลิ่นอะไรบางอยาง มักจะไมคอยเต็มใจกลับมาเมื่อถูกเรียกกลับ 
นอกจากนี้สุนัขลาเนื้อมักจะมีความตะกละอยูในตัว 
            สุนัขพันธุสเปเนียล สุนัขที่ใชในกีฬาลาสัตว ซ่ึงไดรับกวาพัฒนาใหทํางานใกลชิดกับมนุษย 
เชนพันธุอิงลิช สปริงเกอร สเปเนียลเปนสัตวเลี้ยงที่ดีมาก แตตองการพื้นที่สําหรับการวิ่งออกกําลัง 
และตองการการดูแลรักษาขนอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะบริเวณใบหูซ่ึงขนาดใหญและหอยปรก ทํา
ใหรูหูอับอยูตลอดเวลา ถาดูแลไมดีอาจกอใหเกิดปญหาเม่ือสุนัขอายุมากขึ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อ
ในหูเเปนปญหาที่พบไดบอย ปญหาน้ีอาจลดไดโดยการใชชามอาหารกนลึกมากๆ เพ่ือใหใบหูทั้ง
สองขางหอยอยูนอกชามอาหาร และไมเปรอะเศษอาหาร 
            สุนัขอารักขาหรือสุนัขเฝายาม สุนัขพันธุที่เหมาะสําหรับงานเฝายาม เชน พันธโดเบอร
แมนน ไดรับความนิยมมากในระยะหลังๆนี้ อยางไรก็ตามสุนัขเฝายามสวนมากมักจะมีพฤติกรรม
ของสุนัขใชงาน และชอบแสดงความเหนือกวา ดังน้ัน จึงตองฝกใหเชื่อฟงคําสั่งตั้งแตยังเล็ก เพ่ือ
ไมใหสรางปญหาเมื่อสุนัขโตขึ้น 
            สุนัขขนาดใหญที่ดี สุนัขพันธุใหญ เชน เกรทเดนอาจจะไมเปนที่สนใจของคนสวนมาก แต
ก็เปนสุนัขที่เรียบรอย และเงียบขรึมไมนากลัว หรือกาวราว เหมือนขนาดหรือรูปราง ขอดอยสําหรับ
สุนัขพันธุใหญก็คือ คาอาหารที่สูงมาก และตองการสถานที่คอนขางกวาง    
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    การเลือกลูกสุนัข  
           หลังจากตัดสินใจเลือกพันธุ ก็อาจหาซื้อลูกสุนัขไดจากฟารมสนัขใกลบาน โดยหารายชื่อได
จากวารสารตางๆ หรือจะติดตอผานสมาคมผูเลี้ยงสุนัขก็ได ราคาลูกสุนัขจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
สายพันธุ และความยากงายในการหาลูกสุนัขพันธุน้ันๆ ลูกสุนัขมักจะหยานม และพรอมจะไปอยูกับ
เจาของใหม เม่ืออายุไดประมาณ 9 สัปดาห หลังจากนั้นควรพาไปตรวจรางกายกับสัตวแพทย การ
เลี้ยงสุนัขไมจําเปนตองเปนสุนัขพันธุแทเทานั้น สุนัขพันธทาง ก็อาจเปนสัตวเลี้ยงที่ดีไดและยังชวย
ประหยัดราคาไมแพง แตปญหาก็คือ การประมาณขนาดของลูกสุนัขพันทางเมื่อโตเต็มที่อาจจะ
คอนขางลําบาก 
               ขอสําคัญในการเลือกสุนัข มีดังน้ี คือ 
              1. ประการแรกที่สําคัญ คือ ตา ตาจะตองใส ไมมีจุดดาง ฝาขาว โดยเฉพาะที่แกวตา และ
สีตาของลูกสุนัข อาจมีสีตาแตกตางกันไดบางตามแตละสายพันธุของสุนัข แตสีตาควรจะมีสี
เหมือนกันทั้งสองขาง                      
              2. หู ควรจะมีใบหูที่สะอาดทั้งหู ทั้งใบหูและรูหุ ลูกสุนัขอาจจะมีขี้หูไดบาง ขี้หูจะมีสี
นํ้าตาล ที่สําคัญตองไมมีอาการบวมแดง เปนหนองเพราะอาจเปนหูนํ้าหนวกได         
              3. จมูก จะตองมีความชื้นและเปนมัน ไมแหงผาด มีความชื้น หมายถึง นํ้า ใสๆเล็กนอย 
ไมใชนํ้ามูก หากมีนํ้าในจมูก เปนสีเหลือง-เขียวหมายถึงสุนัขน้ันเจ็บปวย ไมสบาย 
              4. ปาก เหงือกและลิ้นมีสีชมพู สดใส ไมซีด ไมมีฝาขาว ปากมีกลิ่นสะอาด หากเหงือกมี
สีซีดขาว มักเกิดจากพยาธ ิโดยเฉพาะพยาธิ ปากขอ ถามีพยาธิปากขอมากๆ อาจทําใหถึงตายได 
              5. ฟน สุนัขตองมีฟนที่ขาวสะอาดไมผุกรอน หรือ มีสีเหลือง ลูกสุนัขที่มีฟนเหลืองมัก 
เกิดจาก การขาดวิตามิน แรธาตุ ขาดสารอาหาร เน่ืองจากถูกเลี้ยงมาอยางไมสมบูรณ ฟนเปนสวนที่
สําคัญ สามารถรูอายุลูกสุนัข จากฟนไดดวย 
              6. ผิวหนัง จะตองสะอาด ไมแหงกราน ไมเปนดางเปนดวง หรือมีเม็ดตุม ผื่นแดง ขนจะ
ฟูน่ิม เปนมันเล็กนอย ลูกสนัุขที่มีขนเงางามยิ่งดีอยาเลือกลูกสุนัขที่มีขนหลุดเปนหยอมๆ อาจเปน
โรคที่เกิดจากเชื้อรา กลาก เกลื้อน 
              7. ทองปอง ลูกสุนัขที่มีตวัเลก็ แตทองปอง ใหญผิดปรกติ มักจะมีพยาธิอยูมากควร   
หลีกเลี่ยงที่จะซื้อ มิเชนน้ัน ผูเลี้ยงจะตองซื้อยาถายพยาธิใหสุนัข 
              8. อุจจาระ เปนสวนที่สําคญั จะไดดูถึงความผิดปกติของรางกาย ระบบขับถาย ถาลูก
สุนัขถายเหลว หรือถายออกมา เปนมูกเลือด อาจเกิดจากพยาธิ หรือเปนบิด ไมควรเลือกลูกสุนัขที่มี
การถายผิดปกต9ิ. โครงสราง โดยทั่วๆไป ก็คือ หัว ลําตัว แขน ขา ดูแลวเปนปกติ เชน น้ิวไมกุด
ดวนหายไป ขอศอกไมโคงคองอ กระดูกไมโปนออกมาขาไมเป เลือกลูกสุนัขที่มีลักษณะปกต ิ
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               9. อุปนิสัย เปนสิ่งที่จะบงบอกความมีสุขภาพจิตใจและสุขภาพกายดี ลูกสุนัขที่ขี้อาย 
ชอบหลบมุมไมออกมา เปนมิตรอาจเกิดจากความหวาดกลัว เพราะถูกเลี้ยงดูมาไมดี เคยโดนตีแรงๆ
มากอน 
 
     1.3 ประเภทของสุนัข 
  ดร.เดวิด บรูนเนอรและแซม สตอลส (2550: 26-28) ไดกลาวไววา ตลอดเวลาที่ผานมา 
สุนัขถูกนํามาเขาสังคมมนุษยจนไมสามารถแยกจากกันได สุนัขถูกนํามาฝกเพื่อเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ของมนุษย ตลอดเวลา ไมวาจะเปน กีฬาลาสัตวซ่ึงมีสุนัขรวมลาดวย การทําสงครามซึ่งมีสุนัข
รวมเปนหนวยจูโจม คนหากับดักระเบิด ตลอดจนเปน สุนัขระเบิดพลีชีพ ในแวดวงบันเทิง สุนัขถูก
นํามาแสดงโชวตางๆ ถูกนํามาแสดงภาพยนตร ถูกนําเปนแบบของภาพยนตรการตูน จน ถึงกระทั่ง
เปนรูปสัญญลักษณของพรรคการเมืองในบางประเทศ เพราะเหตุที่สุนัขถูกจําแนกไปใชงานในหลาย
ลักษณะ มนุษยจึง พยายามพัฒนาสายพันธุสุนัขใหเหมาะแกการใชงานในแตละประเภท เชนสุนัข
เฝายามควรมีลักษณะตื่นตัว เชื่อคําสั่งดี รูปรางใหญ เพรียวมีพลัง สุนัขเลี้ยงเปนเพ่ือนในบาน ควร
ตัวเล็ก ชางประจบ รักเจาของและเด็ก สุนัขลาสัตวควรรูปรางเพรียว วองไว มีการดม กลิ่นที่ดีถา
เปนบริเวณใกลนํ้า ควรวายน้ําไดดีดวย เปนตน ดังน้ันหลังจากการพัฒนาสายพันธุสุนัขเลี้ยงมานับ
รอยนับพันป จนแตละ สายพันธุแนนอนเปนเอกลักษณประจําพันธุแลว เราจะเรียกสุนัข 
เ ลี้ ย ง ที่ ถู ก พั ฒ น า ส า ย พั น ธุ เ ห ล า นี้ ว า สุ นั ข พั น ธุ แ ท แ บ ง อ อ ก ไ ด ถึ ง ม า ก ก ว า  
300 สายพันธุทั่วโลก แตสามารถแบงเปนชนิดหลักๆตามลักษณะงานของสุนัขไดดังน้ี  
    1. สุนัขทํางาน ( WORKING DOGS) สุนัขที่ถูกพัฒนาสายพันธุเพ่ือการใชงานเฉพาะกิจ
โดยตรง เชนเพ่ือเฝายามหรือเปนบอด้ีการด เชน โดเบอรแมน พินซเชอร (DOBERMAN 
PINSHER) บ็อกเซอร (BOXER) ร็อตไวเลอร ( ROTTWEILER) เกรทเดน ( GREATDANE) ฯลฯ 
เพ่ือตอนฝูงสัตว ( แกะ แพะ วัว มา ) เชน เยอรมัน เชพเพริด (GERMAN SHEPHERD)  เบลเกียน 
ชีพด็อก (BELGIAN-SHEEPDOG) ออสเตรเลียน แคทเทิล ( AUSTRALIAN CATTLE)  เพ่ือ
ชวยชีวิตคน ชวยคนพิการ เชน เซนตเบอนารด (ST. BERNARD) นิวฟาวดแลนด 
(NEWFOUNDLAND) ฯลฯ ใชลากเลื่อนในแถบขั้วโลก เชน อลาสกา มาลามิว (ALASKA 
MALAMUTE) เอสกิโม (ESKIMO DOG) ซามอย (SAMOYED) ไซบิเลียน ฮัสกี้ (SIBERIAN 
HUSKY) ฯลฯ และงานอื่นๆเทาที่สุนัขจะถูกฝกใหชวยได สุนัขในกลุมพันธุน้ีมีอยูเกือบ 100 สาย
พันธุ และนาภูมิใจที่ หน่ึงในสุดยอดสายพันธุสุนัข ทํางาน น้ี มีสุนัขพันธุ“ไทยหลัง อาน”หรือที่ชาว
ตางประเทศรูจักกันดีในนาม ไทยริดแบคTHAI RIDGEBACK เปนหนึ่งในสายพันธุที่เร่ิมเปนที่นิยม
เลี้ยง กันทั่วโลกในปจจุบัน  
    2. สุนัขลาสัตว (HUNTING DOGS) สุนัขในกลุมน้ี จะถูกฝกเพื่อใชในการลาสัตวโดยตรง 
จึงมีการพัฒนาสายพันธุในดานความปราดเปรียว คลองตัว และการดมกลิ่นที่ดีมากๆ  
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เชน พอยตเตอร (POINTER)  เวมาลาเนอร (WEIMARANER)  สแปเนียน (SPANIEL) กิฟฟอน 
(GRIFFON)  ทั้งยังถูกพัฒนาใหมีความสามรถในการขุดหาสัตวจําพวกกระตาย หรือหนู ที่มักซอน
ตัวในโพรงดิน  
      3. คอมพาเนียน ด็อก (COMPANION DOGS) เปนกลุมสุนัขทีถ่กูพัฒนาสายพันธุให
อยูรวมกับมนุษยภายในบาน เพ่ือเปนเพ่ือน เลนกบัเด็ก และ เฝาบานดวย เชน ดัลเมเชียน 
(DALMATIAN)  พุดเดิล ( POODLE) สปริตซ (SPITZ) ชเนาสเซอร (SCHNAUZER) บูลด็อก  
( BULL DOG)  เชา เชา (CHOW CHOW)  ปก (PUG) ฯลฯ กลุมน้ีมีอยูเกือบ 30สายพันธุ เม่ือราว
ป 2540 สมาคมผูเลี้ยงสุนัขไทยไดพยายามเสนอชื่อ สุนัขพันธุไทย บางแกว เขาจดทะเบียนเปน
สุนัขพันธุไทยแทอีกหนึ่งพันธุ และสําเร็จไดในเวลาตอมา ซ่ึงจัดเขาไดกบักลุมพันธุสนัุขน้ี 
   4. เกรฮาวน (GREY HOUNDS) กลุมน้ีไดถูกพัฒนามาเพื่อการแขงขันวิ่งสุนัขเปนหลัก 
จึงมีรูปรางเปรียว แข็งแรง ขายาว แตปจจุบันการแขงสุนัขนิยมนอยลง สุนัขกลุมพันธุน้ีจึงถูก ให
ปรับตวัเขามาเลี้ยงในบานบาง เฝาบานและเลนกับเด็กดวย มีอยูประมาณ 10กวาสายพันธุ 
   5. เทอรเรีย (TERRIERS)  นับเปนกลุมสุนัขที่มนุษยนิยมเลี้ยงมาก เพราะนารัก 
สวยงาม ขนาดไมใหญ ที่สําคัญคือเลี้ยงงาย รักเจาของ และ เฝาบานไดดี กลุมน้ีมีทั้งชนิดขนสั้น 
และขนยาว มีอยูราว 30สายพันธุ 
  6. ทอย (TOYS) หลังจากการพัฒนาความเปนอยูของมนุษยที่มีจํานวนมากขึ้น ทีอ่ยู
อาศัยราคาแพง พ้ืนที่ในการอยูอาศัยเลก็ลง การมี สุนัขที่ขนาดใหญยอมไมเหมาะตอการเลี้ยงดู แต
เน่ืองจากมนุษยยังขาดสุนัข เพ่ือนผูซ่ือสัตยไมได จึงไดพัฒนา สายพันธุ สุนัขด้ังเดิม หรือจากกลุม
สายพันธุอ่ืนทีก่ลาวมาขางตนใหมีขนาดเลก็ลงมาก สามารถอุมไปไหนตอไหนได กินนอย ถายนอย 
ไมสรางภาระใหผู เลี้ยงดู สุนัขกลุมน้ีไดแก ปกกิ่ง พุดเดิลทอย ปอมเปอเรเนีนน ฯลฯ สุนัขในกลุมน้ี
ปจจุบันไดรับความนิยมในการเลี้ยงมากที่สุด มีอยูราว 25 สายพันธุ 
 
    1.4 ความหมายของสัตวเลี้ยง   
   กิจ ตรีพัฒนา(2528: 162) กลาวาสัตวเลี้ยง หมายถึง Pets หรือ Domestic animals 
รวมถึงสัตวเลี้ยงทดลองและสัตวปาบางชนิด เชน สุนัข แมว ชะนี ลิง เสือปลา อีเห็น ชะมด กระจง  
  กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ (2551.ออนไลน) อาจารยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึงสัตวเลี้ยงวา ครอบครัวที่ไมใชมีเพียงมนุษยเปนองคประกอบ แต
หมายรวมถึง สัตวเลี้ยง อยางสุนัข แมว นก หรือ ปลา ในอเมริกามีการศึกษาตลาดสัตวเลี้ยงมา
หลายสิบปแลว เพราะเห็นเม็ดเงินมหาศาลที่คนทุมลงไปกับการหาสัตวเลี้ยงมาไวในครอบครอง 
ดูแลฟูมฟก รวมไปถึงเม่ือยามสัตวเลี้ยงเหลานี้เจ็บปวยและตองจากไป  



 

 

15 

            ฤทัย เหมาะผดุงกุล(2542:4) กลาววาสัตวเลี้ยง หมายถึง สัตวตางๆที่อยูภายใตการ
ควบคุมของมนุษยตลอดชีวิต และมนุษยสามารถควบคุมดูและผสมพันธุเหลาไปในทิศทางไดไมมาก
ก็นอย 
  จีระวัฒน  เข็มสวัสดิ์ (2550: ออนไลน) รองอธิบดีกรมปศุสัตว กลาววาสัตวเลี้ยงที่ไดรับ
ความนิยมสูงสุดมาตลอดจนถึงปจจุบันคือ สุนัข ตามดวย แมว  จํานวนแมวที่มีเจาของทั่วประเทศมี
ประมาณราว 30% ของ จํานวนสุนัข ชนิดสัตวเลี้ยงที่นิยมรองลงมาก็คือ นกและไกสวยงาม ใน
ปจจุบันการปศุสัตวของประเทศไทยในสวนที่เปนอาหารถือวามีการพัฒนาและสามารถสงออกเปนที่
ยอมรับในตลาดโลกเปน ขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยงเติบโตปละประมาณ 10% ตั้งแตป 
2544 และคาดวามูลคาตลาดในป 2550 มากกวา 10,000 ลานบาท ทั้งนี้สืบเนื่องจากการผลิต
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยงของไทยในปจจุบัน มีความสามารถในการผลิตเพ่ือปอนตลาด
ตางประเทศเปนสวนใหญ ซ่ึงไดรับการยอมรับทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ทําใหมูลคา
การสงออกมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง แมวาไทยยังตองมีการพึ่งพาสินคานําเขาอยูบาง 
เน่ืองจากเปนสินคาที่ยังมีการผลิตไมมากนัก  ซ่ึงจะตอบสนองความตองการของผูเลี้ยงเพียงบาง
กลุมเทานั้น 
 
    1.5 คูมือสุขภาพสุนัข  

   วิชัย  คูสกุล(2550: 5-6) ไดกลาววา ในสภาพสังคมปจจุบัน หลายคนมีความเปนอยูที่ตอง
ด้ินรน เพ่ือการมีชีวิตอยูอยางสุขสบาย หรือบางคนเพียงเพ่ือการอยูรอด ทําใหบางคนเกิด
ความเครียด ดังน้ันการผอนคลายความเครียดจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง มิฉะน้ันคงจะมีผูปวยทางจิต
เพ่ิมขึ้นมากมายในสังคม วิธีการผอนคลายความเครียดมีอยูหลายวิธี ขึ้นอยูกับฐานะและ
ความสามารถของแตละบุคคล บางคนอาจชอบหนังสือตลกเพื่อใหไดอารมณขัน ลืมเรื่องเครียดๆเสีย
ชั่วครู บางคนอาจดูหนังดูละครตลก แลวก็ปลอยเสียงหัวเราะออกมาดังๆ ทําใหรูสึกปลอดโปรงโลง
ใจไปชั่วขณะ หรือบางคนอาจใชศาสนาเขาชวย เพ่ือใหจิตใจวาง หรือละวางเสียชั่วครูชั่วคราว ยังมี
คนอีกกลุมหน่ึงที่ทั้งเครียดทั้งเหงา แตมีฐานะอํานวย คือมีความพรอมทั้งในดานที่พักอาศัยและมี
เวลา  บุคคลเหลานี้อาจจะชอบสัตวเลี้ยง เพราะมันสามารถแสดงอาการโตตอบ ใหความจงรักภักดี 
และเชื่อฟง ซ่ึงสงผลตอบแทนทางจิตใจ จากการที่รูสึกวาสัตวเลี้ยงเหลานั้นอยูในโอวาทเรา เรา
บังคับมันได ทําใหเกดิความภูมิใจเล็กๆแฝงอยู เปนการผอนคลายใหหายเครียดและเหงาได    

   สุนัขเปนสัตวเลี้ยงทีมีความนารัก ซ่ือสัตว รักเจาของ เฉลียวฉลาด เปนเพ่ือนที่แสนดี และ
เปนที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในบรรดาสัตวเลี้ยงทั้งหลาย การเลี้ยงสุนัขนั้นไมเพียงแตแคใหอาหาร
สุนัขเทานั้น ผูเลี้ยงสุนัขจะตองใหความรัก ความอบอุน การดูแล และการเอาใจใสตอสุนัขดวย ใน
บรรดาสัตวเลี้ยงตางๆนั้น สุนัขเปนสัตวที่มีผูนิยมเลี้ยงกันมาก ไมวาจะไปในทองถิ่นใดก็จะพบเห็น
สุนัขอยูเสมอ ถาถามคนที่เลี้ยงสุนัขวาเหตุใด ทําไมถึงเลี้ยงสุนัข ก็จะไดคําตอบวาเพราะรักสุนัข 
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เน่ืองจากสุนัขเปนสัตวที่มีความซื่อสัตย รักเจาของ สุนัขมีความเปนเพ่ือนที่บริสุทธิ์อยางแทจริงตอ
คนเรา จึงทําใหผูเลี้ยงเกิดความเพลิดเพลิน ความเอาใจใส ไมเกิดความเบื่อหนายในการเลี้ยง แมวา
จะมีงานยุงแคไหนหรือจะตองเดินทางไปไหนไกลๆก็จะมีความหวงใย ซ่ึงเปนความรักความผูกพัน
กันอยางบริสุทธิ์ ปจจุบันมีผูนิยมเลี้ยงสุนัขกันเปนจํานวนมาก และมีไมนอยที่มีอาชีพเสริมดวยการ
ขายลูกสุนัข ซ่ึงทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นไมเลวเลย แตปจจัยสําคัญที่สุดในการเลี้ยงสุนัข คือ ตองมีใจรัก
สุนัขและมีเวลาพอที่จะเอาใจใสสุนัขที่เราเลี้ยง กอนการตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงสุนัข จะตองถาม
ตัวเองกอนวาตองการเลี้ยงสุนัขเพ่ือวัตถุประสงคอะไร เพ่ือเฝาบานหรือเปนเพื่อนเลน เพ่ือความ
สวยงาม เพ่ือการกีฬา หรือเพ่ือการคา สุนัขแตละสายพันธุมีลักษณะพิเศษและนิสัยเฉพาะพันธุ 
ดังน้ัน เพ่ือไมใหเกิดความผิดหวังในการเลือกซื้อสุนัข จึงควรทําการศึกษาขอมูลใหพรอมกอนการ
ตัดสินใจซื้อสุนัขพันธุน้ันๆมาเล้ียง โดยศึกษาลักษณะเดนและนิสัยในแตละสายพันธุกอนวา ตรง
ตามที่ตองการหรือไม และสุนัขที่มีลักษณะตามที่เราตองการนั้นมีพันธุอะไรบาง นอกจากนี้ตองคํานึง
ดวยวาสุนัขพันธุที่จะเอามาเลี้ยงนั้นควรเหมาะสมกับปจจัยและสิ่งแวดลอมของผูเลี้ยงหรือไม เชน 
สถานที่เลี้ยง เปนบานเล็กหรือบานใหญ อยูแฟลตหรือคอนโด สุนัขบางพันธุรูปรางสูงใหญ เชนพันธุ
เกรตเดน ถึงแมวาจะเปนที่ถูกใจของผูที่ตองการเลี้ยง แตไมเหมาะสมสําหรับคนที่อยูในเมืองใหญ 
หรือบานเล็กๆและผูที่ไมชอบเดิน เน่ืองจากสุนัขพันธุน้ีจําเปนตองมีการออกกําลังกายมากๆ  วัยของ
ผูเลี้ยงและสมาชิก สุนัขในแตละพันธุจะเหมาะสมกับวัยของผูเลี้ยงและอายุของสมาชิกในบาน
แตกตางกัน บางพันธุเขากับเด็กไดดี บางพันธุเขากับผูสูงอายุไดดี จึงตองคํานึงถึงอายุของผูเลี้ยง
และบรรดาสมาชิกในบานดวย  ฐานะทางการเงิน  สุนัขบางพันธุโดยเฉพาะสุนัขพันธุใหญจะมีราคา
แพง และส้ินเปลืองคาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ มากกวาสุนัขพันธุเล็ก จึงตองคํานึงถึงฐานทางการ
เงินวาสูไดแคไหนการนับเทียบอายุของสุนัข เพ่ือที่เราจะไดรูถึงพฤติกรรม การพัฒนาทางสมอง 
ตลอดจนความพรอมในการสืบพันธุของสุนัขแตละตัว ดังน้ันจะขอแสดงตารางเปรียบเทียบดังตาราง
ตอไปน้ี  
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ตารางเปรียบเทียบอายุคนกบัสุนัข 

อายุสุนัข คูณดวย เทียบเทาอายุคน 
2 เดือน 7 14 เดือน 
6 เดือน 10 5 ป 
8 เดือน 12.5 9 ป 

12 เดือน (1ป) 14 14 ป 
18 เดือน (1 ปครึ่ง) 13.3 20 ป 

2 ป 12 24 ป 
3 ป 10 30 ป 
4ป 9 36 ป 
5 ป 8 40 ป 
6 ป 7 42 ป 
7 ป 7 49 ป 
8 ป 7 56 ป 
9 ป 7 63 ป 
10 ป 6.5 65 ป 
11 ป 6.5 71 ป 
12 ป 6.3 75 ป 
13 ป 6.2 80 ป 
14 ป 6 84 ป 
15 ป 5.8 87 ป 
16 ป 5.6 89 ป 

                                ภาพประกอบ 2 การนับเทียบอายุคนกับสุนัข  

           สุนัขกลุม สุนัขทํางาน (WORKING DOGS) จะมีอายุเฉลี่ยที่ 10 – 12 ป และกลุม เทอเรีย
(TERIERS) จะเฉลี่ยประมาณ 12-15 ป สวนกลุม ทอย(TOYS) จะเฉลี่ย 15 ปขึ้นไป ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สุนัขพันธุที่ใหญกวาจะมีการใชงานในรางกายทั้งหมดที่หนักกวา ไมวาจะระบบการกินที่เกี่ยวเน่ือง
ถึงระบบยอยอาหาร ทั้งหมด ระบบการทํางานของกลามเนื้อรางกาย และอ่ืนๆ ซ่ึงลวนเปนสาเหตุให
อายุสั้นลง 
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  ในปจจุบันนี้ตองยอมรับกันวา การเลี้ยงหมาในเมืองไทยเรานั้น หรือแมกระทั่งทั่วโลกก็ตาม 
ตางหันมานิยมชมชอบการเลี้ยงหมาเพื่อการพาณิชยบาง เลี้ยงไวเพ่ือเปนเพ่ือนคลายเหงาบาง 
เพราะเดี๋ยวนี้ไดมีองคกรเกี่ยวของกับหมากอตั้งขึ้นมาหลายชมรมหลายสมาคม เพ่ือจัดกิจกรรม
สงเสริมการเลี้ยงและการพัฒนาใหไดในระดับมาตราฐานสากล ดวยการทําอยางจริงจังและมุงม่ัน
จริงใจ จึงทําใหวงการการเลี้ยงสุนัขทวีขึ้นเปนลําดับ 

2. แรงจูงใจ 
แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
  คําวา แรงจูงใจ มาจากคํากิริยาในภาษาลาตินวา Moverr (สุวัฒน วัฒนวงศ.2533: 102 ; 
อางอิงจาก Kidd. 1973. 24)  ซ่ึงมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา To move อันมี
ความหมายวาเปนสิ่งที่โนมนาวหรือมักจะชักนําใหบุคคลเกิดการกระทําหรือการปฏิบัติการ  
  แรงจูงใจ ตามพจนานุกรมการจัดการ ( Dictionary of Management ) ของทอส และ คาร
โรลล ( Tois and Carroll 1982 : 387 ) หมายถึง แรงขับของแตละบุคคล ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําให
บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในการทํางาน หรือการกระทําที่บุคคลจะทํางานใหสําเร็จ 
โดยไดรับอิทธิพลจากการกระทําของคนอื่นที่กําหนดแนวทางเฉพาะใชในการบริหารโดยผูบริหารจะ
จูงใจพนักงานทํางานใหองคการอยางมีประสิทธิภาพ 
  จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาแรงจูงใจ คือ แรงผลักดัน แรงกระตุน ที่เกิดจากความ
ตองการที่จะไดรับการตอบสนองตอสิ่งกระตุนที่องคการจัดให ซ่ึงกอใหเกิดพฤติกรรมในการทํางาน 
ซ่ึงประกอบดวยปจจัยแหงความตองการพื้นฐานไดแก ความสําเร็จในการทํางาน ความเจริญเติบโต
ในการทํางาน ปจจัยสุขอนามัยนโยบายและการบริหารงาน ขององคการ คาจางเงินเดือนที่ไดรับ 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพการทํางานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในการ
ทํางาน เม่ือวิเคราะหดูแลวก็จะพบวา แรงจูงใจเหลานี้เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาพื้นฐานสวนลึกของจิตใจ
ภายใน ( Subconscious ) ซ่ึงตามจิตศาสตรน้ันถือไดวาเปนสภาวะจิตใจที่ไมอยูในความควบคุมของ
ตัวเรา เปนที่รวมความคิดเพื่อการแสดงออกโดยเราไมรูตัวหรือที่เรียกวา จิตใตสํานึกนั่นเอง ซ่ึงจิต
ใตสํานึกนี้บุคคลยอมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดวยกันทุกคน 
   กลาวโดยสรุปแลว แรงจูงใจ ( Motivation ) หมายถึงภาวะอินทรียภายในรางกายของ
บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราเรียกวา สิ่งจูงใจ ( Motive ) กอใหเกิดความตองการอันจะนําไปสูแรงขับ
ภายใน ( Internal Drive ) ที่แสดงพฤติกรรมการทํางานที่มีคุณคาในทิศทางที่ถูกตองตรงตาม
เปาหมายขององคการ ดังนั้น การจูงใจจึงเปนการกระทําทุกวิถีทางที่จะกระตุนใหพนักงานใน
องคการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามเปาประสงคขององคการ ซ่ึงพ้ืนฐานสําคัญในการกระตุน
ใหพนักงานดังกลาวแสดงพฤติกรรมที่องคการคาดหวังไวก็ดวยการสรางอินทรียของพนักงาน
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เหลานั้นใหเกิดความตองการ ( Desire ) ขึ้นกอนเปนอันดับแรก จากนั้นบุคคลก็จะเกิดความ
พยายามสืบเสาะแสวงหาสิ่งที่ตองการนั่นก็คือการเกิดแรงขับขึ้นภายใน ( Drives ) หากมีสิ่งจูงใจที่
เหมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบดวยการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมทุกอยาง ( Behavior ) ใหไดมา
ซ่ึงความสําเร็จอันเปนเปาหมายสูงสุด( Goals )  
 แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซ่ึงความคุมพฤติกรรมของมนุษย อันเกิดจากความตองการ 
(Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิดจากสิ่ง
เราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ไดแก ความรูสึกตองการ หรือขาดอะไร
บางอยาง จึงเปนพลังชักจูง หรือกระตุนใหมนุษยประกอบกิจกรรมเพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดหรือตองการ
น้ัน สวนภายนอกไดแก สิ่งใดก็ตามที่มาเรงเรา นําชองทาง และมาเสริมสรางความปรารถนาในการ
ประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย ซ่ึงแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอก แตเพียงอยาง
เดียว หรือทั้งสองอยางพรอมกันได อาจกลาวไดวา แรงจูงใจทําใหเกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความ
ตองการของมนุษย ซ่ึงความตองการเปนสิ่งเราภายในที่สําคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมี
สิ่งเราอ่ืน ๆ เชน การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เปนมิตร การบังคับขูเข็ญ การใหรางวัล
หรือกําลังใจหรือการทําใหเกิดความพอใจ ลวนเปนเหตุจูงใจใหเกิดแรงจูงใจได 
 
    ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจแบงออกไดเปนทฤษฎีใหญ ๆ คือ 
 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral view of motivation) ทฤษฎี น้ี ใหความสําคัญกับ
ประสบการณในอดีต (Past experience) วามีผลตอแรงจูงใจของบุคคลเปนอยางมาก ดังน้ันทุก
พฤติกรรมของมนุษยถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาไดรับอิทธิพลที่เปนแรงจูงใจมาจากประสบการณใน 
อดีตเปนสวนมาก โดยประสบการณในดานดีและกลายเปนแรงจูงใจทางบวกที่สงผลเราใหมนุษยมี
ความตอง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิ่งขึ้นทฤษฎีน้ีเนนความสําคัญของสิ่งเราภายนอก 
(Extrinsic motivation) 
  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning view of motivation) ทฤษฎีน้ีเห็นวา
แรงจูงใจเกิดจากการเรียนรูทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเอกลักษณและการเลียนแบบ 
(Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองชื่นชม หรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมจะเปนแรงจูงใจ
ที่สําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
   ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive view of motivation) ทฤษฎีน้ีเห็นวาแรงจูงใจในการกระทํา
พฤติกรรมของมนุษยน้ันขึ้นอยูกับการรับรู (Perceive) สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว โดยอาศัย
ความสามารถทางปญญาเปนสําคัญ มนุษยจะไดรับแรงผลักดันจากหลาย ๆ ทางในการแสดง
พฤติกรรม ซ่ึงในสภาพเชนน้ี มนุษยจะเกิดสภาพความไมสมดุล (Disequilibrium) ขึ้น เม่ือเกิดสภาพ
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เชนวานี้มนุษยจะตอง อาศัยขบวนการดูดซึม (Assimilation) และการปรับ (Accomodation) คว
แตกตางของประสบการณที่ไดรับใหมให เขากับประสบการณเดิมของตนซึ่งการจะทําไดจะตอง
อาศัยสติปญญาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญทฤษฎีน้ีเนนเรื่องแรงจูง ใจภายใน(intrinsic Motivation) 
นอกจากนั้นทฤษฎีน้ียังใหความสําคัญกับเปาหมาย วัตถุประสงค และการวางแผน ทฤษฎีน้ีให
ความสําคัญกับระดับของความคาดหวัง (Level of Aspiration) โดยที่เขากลาววาคนเรามีแนวโนมที่
จะตั้ง ความคาดหวังของตนเองใหสูงขึ้น เม่ือเขาทํางานหนึ่งสําเร็จ และตรงกัน ขามคือจะตั้งความ
ตาดหวังของตนเองต่ําลง เม่ือเขาทํางานหนึ่งแลวลมเหลว 
  ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic view of motivation) แนวความคดินี้เปนของมาสโลว 
(อเนกกุล กรีแสง. 2526: 42-43 ; อางอิงจาก Maslow.1970: 35-47) ที่ไดอธิบายถงึลําดับความ
ตองการของมนุษย โดยที่ความตองการจะเปน ตวักระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสูความ
ตองการนั้น ดังน้ีถาเขาใจความตองการของมนุษยก็สามารถ อธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษยได
เชนเดียวกัน 
     ประเภทของแรงจงูใจ 
 นักจิตวิทยาไดแบงลักษณะของแรงจูงใจออกเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังน้ี 

 กลุมที่1 แรงจูงใจฉับพลัน (Aroused motive) คือแรงจูงใจที่กระตุนใหมนุษยแสดง
พฤติกรรม ออกมาทันทีทันใด แรงจูงใจสะสม (Motivational disposition หรือ Latent motive) คือ
แรงจูงใจที่มีอยูแตไมไดแสดงออกทันที จะคอย ๆ เก็บสะสมไวรอการแสดงออกในเวลา ใดเวลาหนึ่ง
ตอ  
 กลุมที่ 2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motive) คือแรงจูงใจที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งเรา
ภายในตัวของบุคคลผูน้ัน แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือแรงจูงใจที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
สิ่งเราภายนอก 

 กลุมที่ 3 แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือแรงจูงใจอันเนื่องมาจากความตองการที่
เห็นพ้ืนฐานทางรางกาย เชน ความหิว, กระหาย แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary motive) คือ
แรงจูงใจที่เปนผลตอเน่ืองมาจากแรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ  

 แรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and extrinsic motivation) นักจิตวิทยาหลาย 
ทานไมเห็นดวยกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่อธิบายพฤติกรรมดวยแรงจูงใจทางสรีระแลแรงจูงใจ ทาง
จิตวิทยาโดยใชทฤษฎีการลดแรงขับ เพราะมีความเชื่อวา พฤติกรรมบางอยางของมนุษยเกิดจาก
แรงจูงใจภายใน 

 แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายในตัวบุคคล และเปนแรงขับที่ทําให 
บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม โดยไมหวังรางวัลหรือแรงเสริมภายนอก 

 แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายนอก เปนตนวาคําชมหรือรางวัล  
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3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันันทนาการ 
     ความหมายของนันทนาการและคณุลักษณะของนันทนาการ 
 ความหมายของนันทนาการ คําวา “นันทนาการ” มีผูเชี่ยวชาญในเรื่องนันทนาการหลาย
ทานไดให ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของนันทนาการไวตางๆ ดังน้ี 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2538: 435) ไดใหความหมายไววา นันทนาการ 
หมายถึง กิจกรรมที่ทําตามความสมัครใจในยามวาง เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอน
คลายความตึงเครียดสราญใจ 
 กําโชค เผือกสุวรรณ (2538: 12)กลาววานันทนาการเปนกระบวนการของการจัดกิจกรรม
ใหกับผูรวมกิจกรรมไดความสุข สนุกสนาน พัฒนาอารมณ สังคม สติปญญา และรางกายไดทั้งน้ีตอง
มีกิจกรรมปนสิ่งกระตุนหรือเครื่องมือ ตองเนนกิจกรรมที่ไมทําลายสุขภาพ ไมผิดศีลธรรม จัดใน
เวลาและโอกาสที่ทุกคนมีเวลาวางโดยแทจริง 
 สมบัติ กาญจนกิจ (2544: 14-17) ใหความหมายของนันทนาการไว 4 ความหมาย ดังน้ี 

1. การทําใหสดชืน่ หรือการสรางพลังขึ้นมาใหม 
2. กิจกรรมซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
3. กระบวณการพัฒนาประสบการณหรือพัฒนาคุณภาพชีวติของบุคคลหรือสังคม 
4. สวัสดิการสังคมซึ่งรัฐบาลจะตองมีหนาที่จัดการใหบริการชุมชนเพ่ือสราบรรยากาศ 

ของเมืองใหหนาอยูซ่ึงเม่ือพิจารณาตามความหมายขางตน ก็จะมีความหมายดังน้ีคือ 
  นันทนาการหมายถึงกิจกรรมที่บุคคลเลือกทําดวยความสมัครใจในเวลาวางโดยมีความ 
 พอใจหรือความสุขใจในการทํากิจกรรมเปนจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนั้นนันทนาการมีลักษณะ
สําคัญหลายประการ ไดแก 
   1. มีลักษณะเปนกิจกรรม คือ ตองมีการกระทําที่ทําใหกลามเนื้อหรืออวัยวะสวนใดสวน
หน่ึงมีการเคลื่อนที่ หากอยูเฉย ๆ เชน การนอนหลับหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเกียจคราน
ไมถือวาเปนนันทนาการ 

  2. เปนกิจกรรมที่ผูกระทําเขารวมดวยความสมัครใจ ไมมีใครหรือเหตุปจจัยที่มาบังคับ
ใหทํากิจกรรมนั้นมีความสุขความพอใจที่จะทํา และไมเกิดความตึงเครียดในการทํากิจกรรมนั้น 

  3. เปนกิจกรรมที่ทํา ในเวลาวาง วางจากการทํางาน ภาระกิจประวนั และไมนําเวลาที่
ควรจะนอนหลับพักผอนมาทํา กิจกรรมนั้นจนเสียสุขภาพ 

  4.  กิจกรรมที่ทํา น้ันไมไดมุงเนนเพ่ือหารายได หรือเปนอาชีพ 
  5. เปนกิจกรรมที่มีคุณคาตอผูประกอบกิจกรรมและเปนกิจกรรมที่พึงประสงคของ

สังคมไมเปนอบายมุข 
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    การเลือกเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 

 นันทนาการมีอยูมากมาย ใหเราเลือกเขารวมกิจกรรมได เชนในชุมชนมักจะมีการจัดงาน
ในเทศกาลตาง ๆ เชน งานสงกรานตงานลอยกระทง งานฤดูหนาว  

 ในที่ทํางาน หากเปนองคกรที่มีขนาดใหญก็มักจะมีหองออกกําลังกาย หรือสนามกีฬาจัดไว
ให รวมทั้งการจัดงานสังสรรคประจํา ประหวางพนักงาน 

 ในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน มักจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนในชวงเทศกาลตาง ๆ เชนกัน
รวมทั้งงานกีฬานักเรียนและงานวันเด็ก 

 ในครอบครัว หัวหนาครอบครัว ควรใสใจ จัดใหมีกิจกรรมนันทนาการรวมกันระหวาง
สมาชิกในครอบครัว อาจเปนงานอดิเรกที่ทํา รวมกัน การรับประทานอาหาร การทองเที่ยวในชวง
วันหยุดเพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมีความอบอุนมากขึ้น 

 นอกจากที่กลาวมาแลวปจจุบันยังมีกิจกรรมนันทนาการที่มีผูจัดขึ้นในลักษณะการคาเรา
อาจไปหาความเพลิดเพลินไดเปนครั้งคราว เชน สวนสัตว สวนสนุก โรงภาพยนตร และสถาน
บันเทิงรูปแบบอ่ืน ๆ 
 
    ขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ 

   อเนกหงสทองคํา(2542:18-19)ไดกลาวถึงขอบขายของนันทนาการเอาไววา นันทนาการ
มีหลายประเภท เพ่ือใหบุคคลเขารวมทํา กิจกรรมไดตามความสนในดังน้ี 

   1. การฝมือและศิลปหัตถกรรม(Arts and crafts)เปนงานฝมือหรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ 
เชน การวาดรูป งานแกะสลัก งานปน การประดิษฐดอกไม เย็บปกถักรอย ทําตุกตาประดิษฐขาว
ของเครื่องใช และงานศิลปะอ่ืน ๆ 

    2. เกมส กีฬา และกรีฑา (Games, sport and track and fields) กิจกรรมนันทนาการ 
ประเภทนี้เปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย แบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือ กีฬากลางแจง(Outdoor 
games) ไดแก กีฬาที่ตองใชสนามกลางแจง เชน ฟุตบอล บาสเก็ตบอลและกิจกรรมกลางแจงอ่ืน ๆ 
กีฬาในรม (Indoor games) ไดแกกิจกรรมในโรงยิมเนเซียมหรือในหองนันทนาการ เชน แบดมินตัน 
เทเบิลเทนนิสหมากรุก  

    3. ดนตรีและรองเพลง(Music)เปนกิจกรรมนันทนาการที่ใหความบันเทิงดนตรีเปน
ภาษาสากลที่ทุกชาติทุกภาษาสามารถเขาใจเหมือนกัน แตละชาติแตละทองถิ่นจะมีเพลงพื้นบาน
ของตนเอง และเครื่องดนตรีพ้ืนบาน เราสามารถเลือกไดตามความสนใจไมวาจะเปนสากลหรือ
พ้ืนบาน 
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   4. ละครและภาพยนตร(Drama)เปนนันทนาการประเภทใหความรูความบันเทิงความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และสะทอนใหเห็นถึงสภาพจริงของสังคมยุคนั้น ๆ 

  5. งานอดิเรก(Hobbies)เปนกิจกรรมนันทนาการที่ชวยใหการดําเนินชีวิประจําวันมี
ความสุข เพลิดเพลิน งานอดิเรกมีหลายประเภท สามารถเลือกไดตามความสนใจ เชน 

5.1 ประเภทสะสม เปนการใชเวลาวางในการสะสม สิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจ ที่นิยมกัน 
มาก ไดแก การสะสมแสตมป เหรียญเงินในสมัยตาง ๆ อาจเปนของในประเทศและตางประเทศ การ
สะสมบัตรโทรศัพท  

5.2  การปลูกตนไม เปนงานอดิเรกที่ใหทั้งความเพลิดเพลิน และไดออกกําลังกาย 
และไดผักสดปลอดจากสารพิษไวรับประทานหากเปนการปลูกพืชผักสวนครัว 
      5.3  การเลี้ยงสัตว อาจเปนการเลี้ยงในลักษณะไวเปนอาหาร เชน เลี้ยงเปดเลี้ยงไก
กระทา หรือเลี้ยงไวดูเลน เชน เลี้ยงสุนัข แมว นกปลา ฯ การเลี้ยงสัตวเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสราง
ลักษณะนิสัยของเด็กใหมีจิตใจออนโยน และฝกความรับผิดชอบ 
   5.4 การถายรูปเปนงานอดิเรกที่นาสนใจอีกอยางหน่ึงแตคาใชจายอาจจะคอนขาง
สูงเนื่องจากอุปกรณราคาแพงและมีคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางเขามาเกี่ยวของหากไมมีขอจํากัด
ทางดานเศรษฐกิจการถายรูปก็เปนกิจกรรมที่ใหความเพลินเพลิดและความภาคภูมิใจตอผูทํา
กิจกรรมมาก 
  6. กิจกรรมทางสังคม (Social activities) เปนกิจกรรมที่กลุมคนในสังคมรวมจัดขึ้นโดย
มี จุดมุงหมายเดียวกัน เชน การจัดเลี้ยงปใหม งานเลี้ยงวันเกิด กานฉลองในโอกาสพิเศษตาง ๆ 

  7. เตนรํา ฟอนรํา (Dance) เปนกิจกรรมที่ใชจังหวะตาง ๆ เปนกิจกรรมที่ใหความ
สนุกสนาน เชน เตนรํา พ้ืนเมือง การรํา ไทย รํา วง นาฏศิลป ลีลาศ 

  8. กิจกรรมนอกเมือง (Outdoor activities) เปนกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ ที่ให
โอกาสมนุษยไดเรียนรูธรรมชาติ ไดพักผอน เชน การอยูคายพักแรม ไปทองเที่ยวตามแหลง
ธรรมชาติ 

  9. ทัศนศึกษา (Field trip) เพ่ือศึกษาศิลปวัฒนธรรม ตามวัดวาอาราม หรือศึกษา
ความกาวหนาในดานตาง ๆ ในนิทรรศการหรืองานแสดงตาง ๆ 

   10. กิจกรรมพูด เขียน อาน ฟง (Speaking Writing and Reading) การพูด เขียน อาน
ฟง ที่นับวาเปนกิจกรรมนันทนาการ ไดแก 

10.1  การพูด ไดแก การคยุ การโตวาท ีการปาถกถา ฯ 
10.2 การเขียน ไดแก การเขียนบันทึกเรื่องราวประจําวันเขียนบทกวีเขียนเพลง 

เรื่องสั้น บทความ ฯ 
 10.3 การอาน ไดแก การอานหนังสือพิมพอานหนังสือทั่วๆ ไปที่ใหทั้งความรูและ 

ความเพลิดเพลิน 
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 10.4  การฟง ไดแก การฟงวิทย ุฟงอภิปราย โตวาท ีทอลคโชว ฯ 

 11. กิจกรรมอาสาสมัคร (Voluntary Recreation) เปนกิจกรรมบะเพ็ญประโยชนที่
บุคคลเขารวมดวยความสมัครใจ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนา และกิจกรรมอาสาสมัครตาง ๆ 

    หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
  กิจกรรมนันทนาการมีหลายประเภทบุคคลแตละคนยอมมีความแตกตางกันในเรื่อง

ความชอบและความถนัด นอกจากนี้ การเลือกกิจกรรมนันทนาการยังตองคํานึงถึงลักษณะงาน
ประจํา ที่ทําอยู และฐานะทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหการดํา เนินชีวิตเปนไปอยางมีความสุข 

  หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการมี ดังน้ี 
  1. คํานึงถึงวัยการเลือกกิจกรรมนันทนาการควรเหมาะกับวัยของผูทํากิจกรรมเชนเด็ก

ควรใหมีกิจกรรมประเภทที่มีการเคลื่อนไหวรางกายพัฒนาการทางรางกายเปนไปอยางเหมาะสม
การดูวีดีทัศนหรือการเลนเกมสคอมพิวเตอรติดตอกันนานทําใหเด็กเกิดความตึงเครียดกิจกรรม
ประเภทนี้ควรกําหนดชวงเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง สวนในผูสูงอายุมักมีขอจํากัดในดานการใชแรงกาย
โดยเฉพาะผูที่ไมไดออกกําลังกายมาตั้งแตวัยหนุมสาว การเลือกกิจกรรมนันทนาการ จึงควรเลือก
ประเภทที่ไมใชแรงกายมากนัก เชน ดูแลตนไม ดูโทรทัศน งานสะสมสิ่งที่มีคุณคาทางจิตใจ ฯ 

  2. คํานึงถึงสุขภาพ บางคนอาจมีขอจํากัดทางดานสุขภาพ ทํา ใหไมเหมาะแกการเขา
รวมกิจกรรมบางประเภท เชน ผูเปนโรคหัวใจไมเหมาะกับกีฬาประเภทหักโหม คนสายตาไมดีอาจ
ไมเหมาะกับงานเย็บปกที่ตองใชสายตามาก เราจึงควรหลีกเลี่ยงนันทนาการที่อาจเปนผลเสียตอ
สุขภาพของตนเอง แมนวาสิ่งน้ันจะเปนสิ่งที่ชอบหรือถนัด 

  3. คํานึงถึงความถนัดหรือความชอบของตนเอง การเลือกสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัดจะ
ชวยใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลินในการทํา กิจกรรมนั้น ในกลุมวัยรุนบางครั้งพบวาอยูในชวงของ
การแสวงหา ยังไมพบวาแทจริงแลวตนเองชอบอะไร จึงพบวาทํา กิจกรรมบางอยางไมสําเร็จแลวละ
ทิ้ง 

  4. คํานึงถึงลักษณะงานประจํา วัน งานแตละประเภทจะมีความแตกตางกันดานการใช
ความคิด และการเคลื่อนไหว เราควรเลือกนันทนาการที่สอดคลองกับลักษณะของงานประจํา เชน 
คนที่ทํา งานสํา นักงานที่สวนใหญน่ังอยูกับที่ ควรเลือกกิจกรรมประเภทที่ไดเคลื่อนไหวบางเชน 
กีฬาปลูกตนไมเลี้ยงสัตวสวนคนที่ตองใชแรงกายมากแลวนาจะเลือกกิจกรรมที่ไดพักกลามเนื้อเชน 
ฟงเพลง ดูโทรทัศน หรือในชนบทจะพบวา พอเสร็จจากงานในไรนา ชาวบานจะทํา งานจักสาน เลน
ดนตรี หรือมีการละเลนพ้ืนบานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

   5. คํานึงฐานะทางเศรษฐกิจดังที่ไดกลาวมาแลววากิจกรรมบางประเภทมีคาใชจาย
คอนขางมากการเลือกกิจกรรมนันทนาการจึงควรหลีกเลี่ยงจากกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
ทางลบตอเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว 
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4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  เอเลน  ออสเตรนเดอและลีโอนิด ครูดยาด (2005: Online) ไดทําการศึกษาถึงขอมูลดาน
รหัสพันธุกรรมของสุนัขใชเปนชวยสุขภาพของมนุษย แสดงถึงความตางของรหัสพันธุกรรมในสาย
พันธุแท 85 พันธุตางๆ โดยทําการเปรียบเทียบความเหมือนของแตละพันธุ นักวิจัยคาดวาจะเขาใจ
ความสัมพันธของพันธุกรรมเหลานี้ ซ่ึงจะชวยใหเขาใจถึงยีนที่แสดงออกทางลักษณะทางกายภาพ
และนิสัยที่เปนเอกลักษณของพันธุน้ันๆ เชนเดียวกับโรคที่มักจะเปน เชน มะเร็ง, โรคหูหนวก, โรค
ตาบอด, โรคหัวใจ, และ hipdysplasia การศึกษานี้กอใหเกิดความตื่นตัวในผูที่ศึกษาโรคในมนุษย
และโรคในสัตว เพราะประมาณครึ่งหน่ึงจากมากกวา 300 โรคที่เกิดไดจากการถายทอดทาง
บรรพบุรุษของสัตวประเภทสุนัขมีความคลายกับมะเร็งที่เกิดในมนุษย นักวิทยาศาสตรหลายทาน
เชื่อวาขอมูลทางรหัสพันธุกรรมาของสุนัขจะเปนประโยชนตอสุขภาพของมนุษย เน่ืองจากลักษณะที่
เกี่ยวของกับสายพันธุมาจากยีนเดน ยีนเหลานี้นาสนใจมากกวายีนที่ไมมีความสัมพันธกัน หรือยีน
ของสัตวที่ไมมีความเหมือนกัน นอกจากนี้เพราะวาพันธุสวนใหญไกรับการพัฒนาเมื่อประมาณ 300 
ปที่ผานมา ซ่ึงถือวาเปนชวงเวลาที่สั้นมากในการวิวัฒนาการ นักชีววิทยาคาดวาความแตกตางของ
แตละลักษณะมาจากยีนเพียงไมกี่ยีน ทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถจําแนกยีนหรือยีนที่เกี่ยวของที่
กอใหเกิดลักษณะตางๆ ไดงายมาก ในการจําแนกยีนที่เปนลักษณะเฉพาะหรือที่เกี่ยวของในการเกิด
โรคของมนุษย นักวิทยาศาสตรมักสนใจเฉพาะกลุมที่มีบรรพบุรุษสุดทายรวมกับมนุษย ตัวอยางเชน
พวกที่มีครอบครัวขนาดใหญ มีลูกหลานมากมาย หรือพวกที่แยกกลุมออกมาดํารงชีพตามลําพัง 
เชน มนุษยนํ้าแข็ง ซ่ึงมีการสืบสายโลหิตจากกลุมเล็กของบรรพบุรุษรวมสุดทาย แตจากการศึกษา
ในมนุษยที่แยกกลุมออกมาอาศัยเพียงลําพัง มักประสบปญหาในการจําแนกยีนที่เปนโรคทั่วไป จาก
ปญหานี้ Ostrander และคณะเชื่อวาจะสามารถขจัดปญหานี้ไดถาทําการศึกษาสุนัขแทน 
 พอล มอรริส และคริสติน โด (2006:1) นักวิชาการที่ทําวิจัย ขอใหผูที่เลี้ยงสุนัขไวที่บาน
จํานวน  1,000  คน  สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของสุนัขที่เลี้ยงไวในปกครองเอาไว มอรริส ซ่ึง
เปนผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมสัตว กลาววา ผลการศึกษาชิ้นนี้เปนหลักฐานชัดเจนวา สุนัขทรมาน
ใจอยางรุนแรงกับอารมณหึงหวง และเคียดแคนเม่ือเกิดรักสามเสาระหวางตัวเองกับเจาของและ
บุคคลที่ lสาม และชี้แจงวา  ผลศึกษาที่นําเสนอครั้งน้ีประกอบดวยบันทึกที่จัดทําอยางตอเน่ือง  และ
ภาพวิดีโอที่เปนหลักฐานวาสุนัขทําตัวเหมือนเพ่ือนนางเอก เพ่ือนพระเอกที่หนาตาไมรับแขก เม่ือ
เจาของหวานซึ้งกับคนรัก  มอรริส อธิบายวา  กอนหนานี้เชื่อกันวาสัตวสวนใหญมีเพียงอารมณปฐม
ภูมิ เชน โกรธ กังวล และแปลกใจ แตงานวิจัยชิ้นน้ีบงชี้วาสัตวอาจมีอารมณทุติยภูมิ ไดแก หึงหวง 
รูสึกผิด และภูมิใจ "ในบันทึกทุกชิ้นที่บอกเลาถึงความหึงหวงของสุนัข  คุณจะพบสถานการณที่
เจาของสุนัขกําลังพลอดรักอยูกับบุคคลที่สาม  ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในสถานการณน้ีคือ สุนัข
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จะพยายามแทรกตัวเขาไปขัดขวางเจาของกับบุคคลที่สาม นักวิจัยมากมายเชื่อวา  อารมณทุติยภูมิ
แบบนี้มีเฉพาะในมนุษยกับสายพันธุที่สนิทชิดเชื้อกันที่สุดคือชิมแปนซีเทานั้น เพราะคิดวาคนและ
ชิมแปนซีจําเปนตองมีกลไกการคิดเพื่อทําความเขาใจตัวตนของตัวเอง  แตขอมูลของเราสะทอน
ชัดเจนวา อารมณซับซอนปรากฏใหเห็นในสัตวสายพันธุมากมายกวาที่เคยคิดกัน   และสัตวมีความ
ลุมลึกทางอารมณ    
     งานวิจัยในประเทศ 
 สุรีย พันธรักษ (2541: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยศึกษาถึงแรงจูงใจในการเลือกเลนกีฬา
จักรยานเสือภูเขา ประชากรเปน นักกีฬาจักรยานเสือภูเขาที่เขารวมการแขงขันกีฬาจักรยานเสือ
ภูเขาที่ จัดการแขงขันขึ้นโดยสถาบันราชภัฏ หมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยความรวมมือของ
สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ และสมาคมจักรยานสมัคร เลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประจําป พ.ศ.2541 ซ่ึงเปนนักกีฬาระดับอายุไมเกิน 18 ป 165 คน ระดับอายุทั่วไป 238 คน รวม
ทั้งสิ้น 403 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย สรางขึ้นและนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ ผลการวิจัยพบวา 1. นักกีฬา
จักรยานเสือภูเขาทั้งหมดมีแรงจูงใจเฉลี่ยอยูในระดับมาก 6 ดาน ตามลําดับ คือ ดานความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง ดานสุขภาพอนามัย ความถนัดและสนใจ ดานรายไดและผลประโยชน ดานบุคคลที่
เกี่ยวของและดานเกียรติยศชื่อเสียง 2. นักกีฬาจักรยานเสือภูเขาระดับอายุ ไมเกิน 18 ป มีแรงจูงใจ
เฉลี่ยอยูในระดับมาก 6 ดาน ตามลําดับ ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ดานความรักและความ
ถนัดและความสนใจดานสุขภาพอนามัย ดานบุคคลที่เกี่ยวของดานรายไดและผลประโยชน และดาน
เกียรติยศชื่อเสียง 3. นักกีฬาจักรยานเสือภูเขาระดับอายุทั่วไปมีแรงจูงใจเฉลี่ยอยูในระดับมาก 6 
ดาน ตามลําดับ ดานความรักและความถนัดและความสนใจ ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ดาน
สุขภาพอนามัย ดานรายไดและผลประโยชน ดานบุคคลที่เกี่ยวของ และดานเกียรติยศชื่อเสียง 
 พัชรี  โกวิทยานนท (2543: 62)  ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขดวยอาหารสําเร็จรูป 
พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 20-24 ป มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี โสด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท ในสวนของสุนัขที่เลี้ยง จํานวนสุนัขที่เลี้ยง 1 
ตัว เปนพันธุแทตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคในการเลี้ยงคือเปนเพ่ือนคลายเหงาและเปนเจาของ
สุนัขเอง นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวาสวนใหญเลี้ยงสุนัขพันธุตางประเทศซึ่งมักมีราคาแพง ผู
เลี้ยงจํานวนมากเลี้ยงสุนัขไวเพ่ือคลายเหงาและเปนเจาของสุนัขเอง นอกจากนี้ผลการศึกษายัง
พบวาสวนใหญเลี้ยงสุนัขไวเพ่ือเปนเพ่ือนคลายเหงา บางคนเปนโสดหรือไมมีลูก ทําใหการดูแลเอา
ใจใสตอสุนัขมีมากขึ้นกวาเดิม 
  รัชดา ใจกระจาง (2544: 112-114)  ศึกษาเรื่องปจจัยสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
อาหารสัตวเลี้ยงประเภทสุนัขและแมวของผูเลี้ยงสัตว พบวาลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดของครอบครัว และลักษณะที่อยูอาศัย ไมมีผลตอการตัดสินใจ
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ซ้ืออาหารสัตวเลี้ยง มีเพียงระดับการศึกษาเทานั้นที่สามารถอธิบายถึงความแตกตางในการตัดสินใจ
ซ้ืออาหารสัตวเลี้ยง สวนพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวในเรื่องของจํานวนสัตวเลี้ยงประเภทสุนัขมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสัตวเลี้ยงของผูเลี้ยงสัตวดวยความถี่ในการซื้อ ในขณะท่ี
พฤติกรรมการเลี้ยงสัตวในเร่ืองของจํานวนสัตวเลี้ยงประเภทแมวไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซ้ืออาหารสัตวเลี้ยงของผูเลี้ยงสัตวในดานความถี่ และจาการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลี้ยง
สุนัขพันธตางประเทศและไดสัตวเลี้ยงจากการซื้อ ดังน้ันผูเลี้ยงสุนัขพันธตางประเทศจึงเอาใจใสสุนัข
เปนพิเศษ  เพราะสุนัขที่เปนพันธตางประเทศจะมีราคาคอนขางแพงและมักมีปญหาเรื่องสุขภาพ
เน่ืองจากเมืองไทยมีอากาศรอน สุนัขบางพันธเมืออยูในอากาศรอน ทําใหผูเลี้ยงสุนัขตองดูแลเอาใจ
ใสในการเลี้ยงดู รวมทั้งเรื่องของอาหารที่ตองเหมาะสมกับพันธ ขนาด และอายุของสุนัข 
 ธิดาพร หวงสอน (2548:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของผูซ้ือสุนัขพันธุไซบีเรียนฮัสกี้ จากฟารมสุนัขที่จดทะเบียนกับสมาคมพัฒนาพันธุสุนัขแหง
ประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูที่มา
เลือกซื้อสุนัขที่ฟารมสุนัขพันธุไซบีเรียนฮัสกี้ที่จดทะเบียนกับสมาคมพัฒนาพันธุสุนัขแหงประเทศ
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ระยะเวลาเก็บ
ขอมูลตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2548 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 วิเคราะหความสัมพันธแบบ 
Eta ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ .01 และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือหา
อํานาจการทํานายของตัวแปรที่มีตอการตัดสินใจของผูซ้ือสุนัขพันธุไซบีเรียนฮัสกี้ ผลการวิจัย พบวา 
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอย โดยเปนเพศหญิงจํานวน 154 คน คิดเปนรอย
ละ 51.3 มีอายุอยูระหวาง 20-30 ป สวนใหญมีสถานภาพโสดและประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว โดยมี
รายไดตอเดือนมากกวา 25,000 บาท สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ลักษณะของครอบครัว
เปนครอบครัวเล็ก 2-5 คน และที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยวมากที่สุด กลุมตัวอยางมีคานิยมในการเลี้ยง
สุนัขพันธุไซบีเรียนฮัสกี้เพ่ือการผอนคลายความเครียด กลุมคนที่มีผลทําใหกลุมตัวอยางสนใจในการ
เลี้ยงสุนัขพันธุไซบีเรียนฮัสกี้ มากที่สุด คือ แฟนหรือคูสมรส กลุมตัวอยางมีการรับรูสวนประสมทาง
การตลาดอยูในระดับมาก โดยตัดสินใจซื้อ สุนัขพันธุไซบีเรียนฮัสกี้ เพราะอุปนิสัยที่เปนมิตร จากผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา สวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจของผูซ้ือมีความสัมพันธกัน
ทางบวกในระดับ ปานกลางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สวน ปจจัยดานสังคมกับการตัดสินใจ
ของผูซ้ือมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับนอยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และปจจัยสวน
บุคคลกับการตัดสินใจของผูซ้ือ พบวา อาชีพและระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจ 
ของผูซ้ือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนรายไดและคานิยม มีความสัมพันธกับการตัดสินใจของ
ผูซ้ืออยางมี นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากนี้ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ สถานภาพสมรส และอายุ
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ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจของผูซ้ือที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 การศึกษา
อิทธิพลการทํานาย พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจของผูซ้ือ มี 5 ตัวแปร คือ ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได โดยทั้ง 
5 ตัวแปรสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจของผูซ้ือ ไดรอยละ 28.0 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 รัตนะ  บัวสนธ (2548-2549) ไดทําการวิจัย เร่ืองวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแกว มี
วัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุ นัขบางแกวที่ มีลักษณะการเลี้ยงที่แตกตาง
กัน  ใน  3  กรณี คือ กรณีการเลี้ยงสุนัขบางแกวในคอกเพาะเลี้ยง  กรณีการเลี้ยงสุนัขบางแกวใน
โรงเรียนและกรณีการเลี้ยงสุนัขบางแกวในครอบครัว โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแผน
พหุกรณีศึกษา (Multi-Case Studies) ซ่ึงวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 8 ขั้นตอนคือ  

  1.การเลือกสนามวิจัย  
  2.การกําหนดแหลงขอมูล     
  3.เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   
  4.การเตรียมตัวเขาสนามวจัิย   
  5.การเขาสนามวิจัย      
  6.การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล   
  7.การวิเคราะหขอมูล   
  8.การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 กลาวโดยสรุปไดดังน้ี คือ 
     1.ความเปนมาในการเลี้ยงสนัุขของคนเลี้ยงสาเหตุ/แรงจูงใจและจุดเริ่มตนในการเลี้ยง

สุนัขบางแกว จะแตกตางกนัออกไป ขึ้นอยูกับเง่ือนไขแหงบริบทวถิชีีวติที่แตกตางกัน ทั้งในสวนที่
เปนแรงจูงใจในเชิงธุรกิจ และไมใชธุรกิจ ตลอดจนเปนความตองการสวนบุคคล เพ่ือเติมเต็ม
ความรูสึกของตนเองให โดยสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการที่จะเลี้ยงสนัุขบางแกวไดน้ัน ผูเลี้ยงจะตอง
เปนบุคคลที่มีความรักสัตวโดยเฉพาะสุนัขเปนทุนเดิมอยูแลว  นอกจากนั้น สมาชกิในครอบครวั 
จะตองใหการสนับสนุนในการเลี้ยงดังกลาวดวย รวมถงึผูเลี้ยงควรเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี เพ่ือ
ลดแรงตอตานจากบุคคลรอบขาง  

     2. วิธีการเลีย้งและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสนัุขบางแกว 
                 วิธีการเลี้ยงจะแตกตางกันออกไปตามเงื่อนไขแหงบริบทและเปาประสงคในการ
เลี้ยง ผูเลี้ยงจะเลือกใชวธิีการใหอาหารแบบใด ขึ้นอยูวตัถุประสงคในการเลี้ยง  ความยาก-งายใน
การเตรียมอาหาร ความเชือ่ของผูเลี้ยง ตลอดจนเศรษฐกิจฐานะของผูเลี้ยงเปนสําคัญ และพบวาการ
เลี้ยงในระบบธุรกิจ ซ่ึงมีการเลี้ยงสุนัขบางแกวเปนจํานวนมาก จะจัดใหสุนัขอยูในคอก/กรง เปนสวน
ใหญ ในขณะที่การเลี้ยงในระบบกึ่งธุรกิจหรือครัวเรือน จะใหสุนัขไดมีบริบทแหงการดําเนินชีวิตรวม
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ไปพรอมๆ กับผูเลี้ยง  สวนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของสุนัขน้ัน ในระบบธุรกิจจะมีการดูแลใน
เรื่องของสุขภาพของสุนัขบางแกวมากกวา โดยการกําหนดผูรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขบางแกวน้ัน 
จะขึ้นอยูกับเง่ือนไขของสถานการณในแตละกรณศีึกษาเปนสําคัญ  ซ่ึงความแตกตางในแงของการ
กําหนดความรับผิดชอบนี้เอง ทําใหระบบแหงความผกูพันระหวางสุนัขบางแกวกับผูเลี้ยง 
แปรเปลี่ยนไปในแตละกรณีศึกษา  
             3.รายไดและรายจายเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขบางแกว 
                 การเลี้ยงสุนัขบางแกวที่เนนในเชิงธุรกิจ หรือกึ่งธุรกิจ มีวัตถุประสงคหลักคือการ
กอใหเกิดรายได ในขณะทีก่ารเลี้ยงในระบบครวัเรือนนั้น เปนการเลี้ยงเพ่ือชวยเฝาบาน หรือเพ่ือ
เปนเพ่ือนคลายเหงา จึงพบวามีการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดจากการเลี้ยงสุนัขบางแกวนอย
มาก ซ่ึงวัตถปุระสงคที่แตกตางกัน กอใหเกิดวิธีการเลี้ยงที่แตกตางกัน และกอใหเกิดรายจายหรือ
ตนทุนในการเลี้ยงที่แตกตางกันไปดวย พบวาในบริบทของระบบธรุกิจน้ัน จะมีรายจายหรือตนทุนสูง
ที่สุด รองลงมาคือระบบธุรกจิ และที่มีนอยที่สุดคือระบบครัวเรือน   
              4.ผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขบางแกวที่มีตอวิถีชีวิตของคนเลี้ยงและคนรอบขาง 
                  การเลี้ยงสุนัขบางแกวน้ันจะกอใหเกิดผลกระทบในสองดาน คือทางดานบวก และ
ทางดานลบ โดยทางดานบวกนั้น ไดแก การกอใหเกิดรายได การใชเวลาวางใหเปนประโยชน การ
ชวยเปนเพ่ือนคลายเหงา การชวยปองกันทรัพยสินจากโจร ขโมยตางๆ ในขณะที่ผลกระทบทางดาน
ลบของการเลี้ยงสุนัขบางแกวน้ัน พบวาโดยสวนใหญเปนผลที่เกิดจากการการที่สุนัขบางแกว
กอใหเกิดความรําคาญใหแกบุคคลรอบขาง และเม่ือพิจารณาโดยรวมแลว พบวาผลกระทบทางดาน
บวกในการเลี้ยงสุนัขบางแกว ไมวาจะเปนในกรณีศึกษาใดๆ ก็ตาม มีมากกวาการเกิดผลกระทบ
ทางดานลบในทุกกรณี 
             ตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับสุนัขมาตลอด โดย
ในอดีตนั้นชาวบานจะนิยมเลี้ยงสุนัขไวเฝาบาน เฝาทรัพยสินในเวลาที่ไมอยูบาน หรือปองกันภัย
จากโจรผูรายในยามค่ําคืน ทําใหชาวบานนิยมเลี้ยงสุนัขดุเปนสวนใหญ ซ่ึงสุนัขดุที่เปนที่นิยมพันธุ
หนึ่งคือ สุนัขพันธุบางแกว และดวยความที่เปนสุนัขที่ดุและหวงแหนทรัพยสิน จงรักภักดีตอเจาของ
อยางมาก  ประกอบกับมีขนยาวสวยงาม จึงทําใหสุนัขบางแกวเปนที่นิยมเลี้ยงกันมาตั้งแตอดีต  
             ในขณะที่ปจจุบันคานิยมของการเลี้ยงสุนัขไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนการ
เลี้ยงเพ่ือเปนเพ่ือนแกเหงา หรือเลี้ยงเปนงานอดิเรก หรือเพ่ือวัตถุประสงคอยางอ่ืน เชนการประกวด 
หรือการขาย เปนตน ซ่ึงในปจจุบันสุนัขบางแกวไดรับการพัฒนาสายพันธุอยางตอเน่ืองทําใหมี
รูปรางที่สวยงาม โครงสรางใหญ ขนยาว กวาในอดีต รวมทั้งสามารถฝกใชงานจนมีความสามารถ
เทากับสุนัขพันธุตางประเทศได จึงทําใหเปนที่นิยมเลี้ยงกันมากขึ้น และไดแพรหลายออกไปทั่ว
ประเทศ  จนมีผูนิยมเลี้ยงและเพาะพันธุสุนัขบางแกวขายมากขึ้น ซ่ึงทํารายไดใหผูเลี้ยงเปนอยางดี 
แตกตางจากในอดีตที่ไมไดมีการซื้อขายสุนัขบางแกวโดยตรง หากแตจะนําสิ่งของไปแลกเปลี่ยนกับ
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ลูกสุนัขบางแกวแทน  สุนัขบางแกว เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาของจังหวัดพิษณุโลก มี
ความผูกพันกับวิถีชีวิตของผูคนในละแวกนี้เปนอยางมาก โดยเฉพาะในถิ่นบานเกิดของสุนัขบาง
แกวเอง คืออําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  แตจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดในการ
เลี้ยงสุนัขบางแกวที่เปนการเลี้ยงเพื่อเฝาบาน มาเปนการเลี้ยงในฐานะสัตวเลี้ยงแกเหงา การเลี้ยง
เพ่ือการคา ดังที่กลาวแลวในเบื้องตน  ลักษณะของการเลี้ยงสุนัขบางแกวจึงมีความหลากหลายมาก
ขึ้น และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขที่มีพฤติกรรมและ
เปาหมายการเลี้ยงสุนัขที่แตกตางกันออกไป ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัข
บางแกว ที่มีลักษณะการเลี้ยงที่แตกตางกันเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชนในการสรางองค
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขบางแกว  และผลกระทบที่มีตอวิถีชีวิตของคนที่เลี้ยงสุนัขบางแกว ซ่ึง
จะนําไปสูการสงเสริม  การอนุรักษและการหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขบาง
แกว เพ่ือใหดํารงอยูคูสังคมไทยตลอดไป 
              จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา แรงจูงใจมีสวนสําคัญในการชวยใหบุคคล
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พฤติกรรมพึงประสงค สามารถปรับปรุงตนเอง เขาใจตนเอง รวมทั้งยัง
สามารถตระหนักและยอมรับในความสามารถของตนเอง ดวยเหตุน้ีเอง ผูวิจัยจึงเห็นวา การศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษยจึงเปนประโยชน ชวยใหเขาใจในการกระทําของมนุษยไดมากขึ้น ทั้งยัง
สามารถสรางสรรค สิ่งดีงามตอตนเอง ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ 



 

 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

         
 ในการศึกษา “แรงจูงใจในที่มีตอการเลี้ยงสุนัข เพ่ือนันทนาการ ของประชาชนที่อยูใน
กรุงเทพมหานคร”  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ ใชในการวิ จัยครั้ง น้ี คือ ประชาชน ที่ เลี้ยงสุนัข และอาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งสิ้น 389,097 ครอบครัว เลี้ยงสุนัขจํานวน 823,504 ตัว  
(ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ.2549) 
  กลุมตวัอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการและอาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานคร และมีอินเตอรเน็ตที่บาน โดยเปรียบเทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย
ใชตารางสุมเครจซี่และมอรแกน (Krecie and Morgan 1970:608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
โดยการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample )และสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เพ่ือใหไดขนาดและกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของประชากรที่แทจริง 
  การเลือกกลุมตัวอยาง 
    ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample)และสุมตวัอยางแบบบังเอิญ  

( Accidental Sampling ) โดยการกําหนดเวบไซต 4 เวบไซต ใหเปนตัวแทนของประชากร คือ 
   1. Error! Hyperlink reference not valid.กลุมตัวอยาง  100 คน 
   2. Error! Hyperlink reference not valid.กลุมตัวอยาง  100 คน 
   3. http://www.thaidogcenter.com จํานวนกลุมตัวอยาง  100 คน 
   4. http://www.dog.in.th จํานวนกลุมตวัอยาง  100 คน 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีตอการ
เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่อยูในกรุงเทพมหานคร  ลักษณะของแบบสอบถาม 
แบงเปน 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานะภาพการสมรส จํานวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะบานที่อยูอาศัย 
ลักษณะของครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว สถานะทางครอบครัว เปนลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม เร่ืองแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบง
ออกเปน 2 ดาน คือแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
  คะแนน 5  หมายถึง ผูตอบมีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด 
  คะแนน 4  หมายถึง ผูตอบมีแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
  คะแนน 3  หมายถึงผูตอบมีแรงจูงใจอยูในระดับปลานกลาง 
  คะแนน 2  หมายถึงผูตอบมีแรงจูงใจอยูในระดับนอย 
  คะแนน 1  หมายถึงผูตอบมีแรงจูงใจอยูในระดับนอยที่สุด 
   ผูวิจัยแปลความหมายของแบบสอบถามโดยการนําระดับของแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยง
สุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากคาคะแนนแปลความหมายเปนคาเฉลี่ย
รายดาน แบงเปน 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑแปลความหมายโดยอิงเกณฑ (Criteria Reference)  
หาคาเมื่อทําการวิเคราะหแปลผล (วิเชียร เกตุสิงห. 2538: 9) คือ 
   คะแนนเฉลี่ย  ระดับแรงจูงใจ 
   3.67-5.00   ผูตอบมีแรงจูงใจในระดับมาก 
   2.34-3.66   ผูตอบมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง 
   1.00-2.33   ผูตอบมีแรงจูงใจในระดับนอย 
            ตอนที่  3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เปนคําถามปลายเปด 
   
    ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมขีั้นตอน ดังน้ี 
 1.ศึกษาคนควา เอกสาร ตาํรา วารสาร สิ่งตีพิมพ อินเตอรเน็ต และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่อยูในกรุงเทพมหานครเพื่อนํามา
เปนกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสรางแบบสอบถาม 
 2.ศึกษาแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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 3.นําเครื่องมือจากขอ 1 และขอ 2 มาสรางแบบสอบถาม โดยกําหนดขอบเขตและ
โครงสรางของแบบสอบถาม เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษา 
  
    การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตอที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพ่ือพิจารณาความ
ครอบคลุมในดานภาษาและเนื้อหา 
 2. นําแบบสอบถามที่ไดรับการพิจารณาแลวเสนอตอผู เชี่ยวชาญจํานวน5ทานเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
 3. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดสอบ(Tryout)กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Realiability) โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ผลของการหาความเชื่อม่ัน 
(Realiability) ของแบบสอบถาม เทากับ 0.81 
 5. นําแบบสอบถามไปใหอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง แลวนําไปใชกบั
กลุมตัวอยางตอไป 

   
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยจะทําการแจกและเก็บแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ตดวยตนเอง จํานวน 400ชุด 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลโดยนํา
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมา  ตรวจสอบจํานวน ความถูกตอง สมบูรณของแบบสอบถาม และนํา
เฉพาะฉบับที่สมบูรณไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังน้ี นําผลคะแนนที่ไดมาหา
คาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1. แบบสอบถามตอนที่1ขอมูลทั่วไปของการตอบแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง 
  2. แบบสอบถามตอนที่2เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ มีตอเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทําการวิเคราะหแตละดานโดยการหาคาเฉลี่ย และหา
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม และรายดาน แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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  3. ทําการเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมตัวอยางโดยการทดสอบคา ที (t-test) เพ่ือ
ทดสอบสมมุติฐานสําหรับกลุมตัวอยาง 2 กลุม  ทดสอบคา เอฟ (F-test) สําหรับกลุมตัวอยาง
มากกวา 2 กลุมขึ้นไป ดวยวิธี One-way Anova หากพบวาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูอีกครั้ง โดยวิธีการ LSD (Least Significant 
Difference) 
 4. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ มารวบรวม วิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบความเรียง 
  
       สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน 
    1.1 ความถี่ 
    1.2 คารอยละ 
    1.3 คาเฉลี่ย 
    1.4 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน 
    2.1 ทดสอบคาที (t-test) 
    2.2 ทดสอบคาเอฟ (F-test) 
     2.3 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวธิี LSD (Least Significant 
Different) 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเรื่อง   แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยแบงวิเคราะหออกเปนขั้นตอนตางๆ  4 ขั้นตอน  
และเพื่อใหเกิดความหมายที่ตรงกันผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณและอักษรในการวิเคราะห  ดังน้ี     
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน ขนาดกลุมตวัอยาง 
  X   แทน คาเฉลีย่ (Mean) 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 t  แทน คาสถิตทิี่ใชวิเคราะหในการแจกแจงความถี่แบบที (t-distribution)   
 F  แทน คาสถิตทิี่ใชวิเคราะหในการแจกแจงแบบเอฟ (F–distribution) 
 df   แทน ชั้นแหงความอิสระ (Degrees of Freedom) 
 p  แทน ความนาจะเปนหรือโอกาส (Probability) 
 *  แทน นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาแรงจูงใจที่มีตอการตัดสินใจเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จาก  ขอมูลที่รวบรวมไดโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง  400 คน  เปนชาย 
99 คน หญิง 301 คน  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติและนําเสนอผลการวิเคราะหดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลสวนตัวของประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  ไดแกเพศ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ และลักษณะที่อยูอาศัย  โดยแจกแจงเปนคารอยละนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 

  ตอนที่ 2  วิเคราะหแรงจูงใจที่มีตอการตัดสินใจเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร  ดานแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก ทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย(Mean) 
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบความเรียง   
เปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการตัดสินใจเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
และทดสอบคาที (t-test) และคา F (F-test) มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แลวนําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง   

   ตอนที่ 3  นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 มาสรุปแลวนําเสนอในรูปความเรียง 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ และลักษณะที่อยูอาศัย โดยนําเสนอในรูปความถี่และคารอยละปรากฎดัง
ตาราง 1 
 

ตาราง 1  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนตวั จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
     ลักษณะทีอ่ยูอาศัย ( N = 400 คน) 
 

                          ตัวแปร จํานวน(คน) รอยละ 
เพศ ชาย 99 24.80 
 หญิง 301 75.20 
 รวม 400 100.00 
 
ระดับการศึกษา 

 
ต่ํากวาปริญญาตร ี

 
87 

 
21.80 

 ปริญญาตรี ขึน้ไป 313 78.20 
 รวม 400 100.00 
 
อาชีพ 

 
นักเรียน นักศกึษา 

 
67 

 
16.80 

60 
147 
109 
17 

15.00 
36.80 
27.20 
 4.20 

400 100.00 

 
 
 
 
 
 
ลักษณะที่อยูอาศัย        
 

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ                
พนักงานบริษทัเอกชน/รับจาง 
ประกอบธุรกจิสวนตวั/คาขาย 
อาชีพอ่ืน ๆ เชนแมบาน 
 
 
บานเดี่ยว 
อาคารพาณิชย ตึกแถว ทาวนเฮาส 

แฟลต  อพารทเมนท หองชดุ 

 

 
213 
187 

 
53.20 
46.80 

 รวม 400 100.00 
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 จากตาราง 1  แสดงวา  ลักษณะขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนใน
การศึกษาครั้งน้ี  จําแนกตามตัวแปร พบวา   
 เพศ สวนใหญกลุมตัวอยางเปนหญิงจํานวน 301 คน  คิดเปนรอยละ 75.20  และชาย
จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.80 
 ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางศึกษาอยูในระดับตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปจํานวน 313 คน  คิดเปนรอยละ 78.20  และศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 87 คน คิดเปนรอย
ละ 21.80 
 อาชีพ  พบวา กลุมตัวอยางนี้สวนใหญ ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รับจาง 

จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.80  รองลงมาประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย จํานวน 109 คน คิด
เปนรอยละ 27.20 นักเรียน นักศึกษาจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.80  เปนขาราชการ/พนักงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 16  และมีอาชีพอ่ืน ๆ เชนแมบาน พอบาน 
ขาราชการบํานาญจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.20  
 ลักษณะที่อยูอาศัย พบวา อาศัยอยูในบานเด่ียว จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.20 
และอาศัยอยูในอาคารพาณิชย ตึกแถว,ทาวนเฮาส,แฟลต หรือ อพารทเมนท หองชุด จํานวน 187 
คน คิดเปนรอยละ 46.80  
 

  ตอนที่ 2  วิเคราะหแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ดานแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอกทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย(Mean) คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายระดับคาเฉลี่ย แลวนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง   เปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการตัดสินใจเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยทดสอบคาที (t-test) หรือคาเอฟ  (F-test)มี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง   
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ตาราง 2  แสดงคาเฉลี่ย  คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของแรงจูงใจที่มีตอการ 
      เลี้ยงสุนัข ของประชากรเปนรายดานและรายขอ (N=400) 
 

แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร X  S.D. 

แปล
ความหมาย 

ดานแรงจูงใจภายใน 
1.ทานตองการเลี้ยงสุนัข 

 
4.51 0.779 

 
มาก 

2. ทานมีความสนใจเลี้ยงสนัุข 4.55 0.720 มาก 
3. ทานชอบเลี้ยงสุนัข 4.63 0.752 มาก 
4. ทานรูสึกมีความสุขเม่ือเลี้ยงสุนัข 4.79 0.553 มาก 
5. ทานมีทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงสุนัข 4.75 0.498 มาก 
6. การเลี้ยงสนัุขสรางความสนุกสนานและ 
เพลิดเพลิน  4.76 0.524 

 
มาก 

7. ทานมีประสบการณที่ดีในการเลี้ยงสุนัข 4.34 0.814 มาก 
8. ทานตองการประสบการณใหมๆในการเลี้ยง 

สุนัข 4.03 1.018 

 
มาก 

9. ทานตองการเพื่อนใหมจากการเลี้ยงสนุัข 3.45 1.256 ปานกลาง 

10. การเลี้ยงสุนัขฝกความรับผิดชอบในหนาที ่ 4.45 0.903 มาก 

11. การเลี้ยงสุนัขทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน  

ประสบการณ และความรูกับผูเลี้ยงคนอืน่ๆ 3.94 1.062 

 
มาก 

โดยรวมดานแรงจูงใจภายใน 4.38 0.81 มาก 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร X  S.D. 

แปล
ความหมาย 

ดานแรงจูงใจภายนอก 
1. บุคคลในครอบครัวสนับสนุนใหทานเลีย้งสุนัข 

 
3.96 1.073    

 
มาก 

2. ความสัมพนัธในครอบครัวมีสวนในการเลี้ยงสนุัข 4.29 0.720 มาก 

3. จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีสวนในการเลี้ยงสุนัข 3.71 0.752 มาก 

4. กลุมเพื่อนมีสวนในการตัดสินใจเลี้ยงสนุัข 2.13 0.553 นอย 

5. เพื่อนบานมีสวนในการตัดสินใจเลี้ยงสนุัข 2.05 0.498 นอย 

6. ทานเลีย้งสนุัขเพราะตองการเขาสังคมใหมๆ 1.74 1.068 นอย 

7. การมีเวลาวางทาํใหทานเลี้ยงสนุัข 3.15 0.814 ปานกลาง 

8. ทานเลีย้งสนุัขเพราะเหน็จากสื่อตางๆ 1.64 0.95 นอย 

9. การไปดูงานโชวหรืองานประกวดสุนัข มีสวนในการตัดสินใจ

เลี้ยงสนุัข 1.77 1.111   

นอย 

10. ลักษณะทางสายพนัธุของสุนัขมีสวนในการเลีย้งสนุขั 3.72 1.305 มาก 

11. ลักษณะประจําตัวของสนุัขแตละตัวมสีวนในการเลีย้งสุนัข 4.26 1.093 มาก 

12. สภาพความเปนอยูปจจุบันของสนุัข มีสวนในการเลี้ยงสุนัข 3.17 1.170 ปานกลาง 

13. ทานเลี้ยงสุนัขเพราะตองการชวยเหลอืบุคคลอื่น 2.27 1.363 นอย 

โดยรวมดานแรงจูงใจภายนอก 2.91 0.959 ปานกลาง 
โดยรวม 3.65 0.884 ปานกลาง 

 
 

 จากตาราง 2  แสดงวา แรงจูงใจโดนรวมที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.65, S.D. = 0.88 )  เม่ือ
พิจารณาแตละดานพบวาดานแรงจูงใจภายในที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.81) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
อันดับแรกคือ ผูเลี้ยงรูสึกมีความสุข ( X = 4.79, S.D. = 0.53 ) รองลงมาคือการเลี้ยงสุนัขสราง
ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ( X = 4.76, S.D. = 0.52 ) จนถึงอันดับสุดทายการเลี้ยงสุนัขทําให
เกิดการแลกเปลี่ยน  ประสบการณ และความรูกับผูเลี้ยงคนอ่ืนๆ ( X = 3.94, S.D. = 1.06 ) ,ความ
ตองการเพื่อนใหม ( X = 3.45, S.D. = 1.26) 
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 ดานแรงจูงใจภายนอกที่ มีตอการเลี้ ยงสุ นัขเ พ่ือนันทนาการ  ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.91, S.D. = 0.96) และเม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ อันดับแรกคือ ความสัมพันธในครอบครัว ( X = 4.29, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ลักษณะ
ประจําตัวของสุนัขแตละตัว ( X = 4.26, S.D. = 1.09) จนถึงอันดับทายคือ การไปดูงานโชวหรืองาน
ประกวดสุนัข ( X = 1.77, S.D. = 1.11) และการตองการเขาสังคมใหมๆ ( X = 1.74, S.D. = 1.07) 
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของแรงจูงใจที่มีตอการ 
      เลี้ยงสุนัข โดยรวมและรายดาน (N=400) 
 

แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

X  S.D. แปล 
ความหมาย 

1. ดานแรงจูงใจภายใน 4.38 0.81 มาก 
2. ดานแรงจูงใจภายนอก 2.91 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.88 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 3  แสดงวา แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.65, S.D.= 0.88)  เม่ือพิจารณาแตละดาน 
พบวา  และดานแรงจูงใจภายในที่ มีตอการเลี้ยงสุ นัขเ พ่ือนันทนาการ  ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.81) และดานแรงจูงใจภายนอกที่มี
ตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

( X = 2.91, S.D. = 0.96) 
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของแรงจูงใจที่มีตอการ 
     เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเพศ (N=400) 
 

 
เพศชาย n = 99 เพศหญิง n = 301 

แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัข
เพ่ือนันทนาการ ของ

ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานแรงจูงใจภายใน 4.23 0.49 มาก 4.43 0.46 มาก 
2. ดานแรงจูงใจภายนอก 2.99 0.48 ปานกลาง 2.94 0.52 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.49 ปานกลาง 3.69 0.49 มาก 

  
 จากตาราง 4  แสดงวา แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของเพศชายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.61, S.D.=0.485),ของเพศ
หญิงโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.69, S.D.=0.49) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาแตละดานพบวา  
ดานแรงจูงใจภายในที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพศ
ชายและเพศหญิง อยูในระดับมาก ( X = 4.23, S.D.=0.49) , ( X = 4.43, S.D.=0.46) และดาน
แรงจูงใจภายนอกที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพศชาย
และเพศหญิง อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.99, S.D.=0.48) , ( X = 22.94, S.D.=0.52) 
 
ตาราง 5 วิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน 
     กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ (N=400) 
 

ชาย n= 99 หญิง  n= 301 แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการ ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 
    X            S.D.     X          S.D. t            p 

1. ดานแรงจูงใจภายใน 4.23            0.49   4.43        0.46  -3.514*    0.000 

2. ดานแรงจูงใจภายนอก 2.99            0.48   2.94        0.52   0.80       0.424 
รวม 3.61            0.49   3.69        0.49  -2.157      0.212 

    
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 5  แสดงวาประชาชนผูเลี้ยงสนัุขเพ่ือนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ
ตางกัน มีแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการโดยรวมไมแตกตางกัน สวนรายดานทั้งสอง
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ดานคือแรงจูงใจภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 แตแรงจูงใจภายนอกไม
แตกตางกัน 
 
 ตาราง 6  แสดงคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของแรงจูงใจที่มีตอการเลีย้ง 
      สุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามระดับการศึกษา     
      (N=400) 
    

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี  n = 87 ปริญญาตรีขึน้ไป n = 313 

แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการ ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ดานแรงจูงใจภายใน 4.46 0.52 มาก 4.38 0.46 มาก 
2.ดานแรงจูงใจภายนอก  2.96 0.54 ปานกลาง 2.95 0.50 ปานกลาง 

รวม 3.71 1.06 มาก 3.67 0.48 มาก 
 

จากตาราง 6  แสดงวา แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปโดนรวมอยูใน
ระดับมาก ( X =3.71, S.D.= 1.06), ( X =3.67, S.D.=0.55) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณารายดาน
พบวา ดานแรงจูงใจภายในที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่
มีการการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป อยูในระดับมาก ( X =4.46, S.D.= 
0.53), ( X =4.38, S.D.=0.46) และดานแรงจูงใจภายนอกที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีการการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป อยูใน
ระดับปานกลาง ( X =2.96, S.D.= 1.06), ( X =3.67, S.D.=0.55) 
 
ตาราง 7  วิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน 
     กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา (N=400) 
 

ต่ํากวาปริญญาตรี  
n = 87 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
n = 313 

แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการ ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร     X            S.D.     X          S.D. 

t            p 

1. ดานแรงจูงใจภายใน  4.46           0.52   4.38        0.46  -0.298      0.766 

2. ดานแรงจูงใจภายนอก  2.96           0.54   2.95        0.50   0.292      0.771 
รวม  3.71           1.06   3.67        0.48  -0.295      0.768 
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 จากตาราง 7  แสดงวาประชาชนผูเลี้ยงสนัุขเพ่ือนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัขเพ่ือนันทนาการโดยรวมไมแตกตางกันและรายดาน
ทั้งสองดานไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 8  แสดงคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของแรงจูงใจที่มีตอการเลีย้ง 
     สุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามอาชีพ (N=400) 
  

แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ  
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจโดยรวม 

 
อาชีพ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
นักเรียน นักศกึษา 

N = 87 
4.28 0.52 มาก 3.05 0.54 ปาน

กลาง 
3.66 1.06 ปาน

กลาง 
ขาราชการ 
รัฐวิสาหกิจ/

พนักงานของรัฐ 
N = 60 

 4.38  3.04 
 
 
 

 มาก  3.04   0.53 ปาน
กลาง 

3.67 0.48 มาก 

พนักงาน
บริษทัเอกชน 

รับจาง 
N = 147 

4.39 0.51 มาก 2.84 0.50 ปาน
กลาง 

3.62 0.50 ปาน
กลาง 

ประกอบธุรกจิ
สวนตัว คาขาย 

N = 109 

4.43 0.51 มาก 3.00 0.50 ปาน
กลาง 

3.67 0.50 มาก 

อาชีพอ่ืน ๆ เชน
แมบาน  พอบาน 
ขาราชการบํานาญ 

N = 17 

4.36 0.51 มาก 2.84 0.47 ปาน
กลาง 

3.60 0.48 ปาน
กลาง 

 
            จากตาราง 8  แสดงวา แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพขาราชการ รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐและประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.67, S.D.= 0.48), ( X =3.67, S.D.=0.50) ตามลําดับ สวนนักเรียน
นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน รับจาง และ  อาชีพอ่ืน ๆ เชนแมบาน  พอบาน ขาราชการบํานาญ
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มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.66, S.D.= 0.45), ( X =3.62, S.D.=0.41), 
( X =4.36, S.D.=0.48) ตามลําดับและเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานแรงจูงใจภายในที่มีตอการ
เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานครทุกระดับอาชีพอยูในระดับมาก โดย
อาชีพนักเรียน นักศึกษา  ( X =4.28, S.D.= 0.40),  ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 

( X =4.38,S.D.=0.40), พนักงานบริษัทเอกชน หรือรับจาง( X =4.39,S.D.=0.51), ประกอบธุรกิจ

สวนตัวหรือคาขาย ( X =4.43,S.D.=0.50),  อาชีพอื่น ๆ เชนแมบาน   พอบาน ขาราชการบํานาญ 

( X =4.36,S.D.=0.51) และดานแรงจูงใจภายนอกที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทุกอาชีพอยูในระดับปานกลาง ที่มีการการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
และตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป  ( X =3.05, S.D.= 0.40), ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 

( X =3.04,S.D.=0.53), พนักงานบริษัทเอกชน หรือรับจาง( X =2.84,S.D.=0.50), ประกอบธุรกิจ

สวนตัวหรือคาขาย ( X =3.0,S.D.=0.50),  อาชีพอื่น ๆ เชนแมบาน   พอบาน ขาราชการบํานาญ 

( X =2.84,S.D.=0.47)  
 
ตาราง 9  วิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน 
     กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ (N=400) 
 

แรงจูงใจ 
แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F P 

        
ระหวางกลุม .988 4 .247 1.087 .362 
ภายในกลุม 89.705 395 .227   

แรงจูงใจ
ภายใน 

รวม 90.692 399    
ระหวางกลุม 3.254 4 .814 3.191* .013 
ภายในกลุม 100.701 395 .255   

แรงจูงใจ
ภายนอก 

รวม 103.955 399    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

  จากตาราง 9  แสดงวา  ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ในกรุงเทพมหานคร ที่มี
อาชีพแตกตางกัน มีแรงจูงใจภายในไมแตกตางกัน แตประชาชนที่เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแรงจูงใจภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  จึงนําไปทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธี LSD ดังตาราง 10 
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ตาราง 10 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูในแตละอาชพีของประชาชนผูเลีย้งสุนัข 
      ในกรุงเทพมหานคร กับแรงจูงใจภายนอก 
 

  อาชีพ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

 

ขาราช 
การ 

รัฐวิสาห
กิจ 

พนักงาน
เอกชน 
รับจาง 

 

ธุรกิจ
สวนตัว 
คาขาย 

อาชีพ
อ่ืนๆ 

        อาชีพ 
X  

แรงจูงใจ
ภายนอก 

3.05 3.04 2.84 3.00 2.84 
นักเรียน นักศกึษา 
ขาราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

3.05 
3.04 

- 0.01 
- 

0.21* 
0.19* 

0.05 

0.04 
0.21 
0.20 

พนักงานเอกชน 
รับจาง 
ธุรกิจสวนตวั 
คาขาย 

2.84 
 

3.00 

  - 
 

0.15* 
 
- 

0.00 
 

0.16 

อาชีพอ่ืนๆ 2.84     - 
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 10 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูในแตละอาชีพของประชาชนผูเลี้ยงสุนัข 
ในกรุงเทพมหานคร  กับแรงจูงใจภายนอกพบวา ผูที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษากับพนักงาน
บริษัทเอกชน/รับจาง  ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจกับพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง  
และพนักงานเอกชน/รับจางกับผูประธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีแรงจูงใจภายนอกแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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ตาราง 11  แสดงคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยง 
     สุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  จําแนกลักษณะทีอ่ยูอาศัย (N=400) 
 

ลักษณะที่อยูอาศัย 
บานเดี่ยว  N = 213 ทาวนเฮาส คอนโด ตึกแถว 

อ่ืนๆ N = 187 

แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการ ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานแรงจูงใจภายใน 4.31 0.53 มาก 4.46 0.39 มาก 
2.ดานแรงจูงใจภายนอก  2.92 0.56 ปานกลาง 2.98 0.45 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.55 ปานกลาง 3.72 0.42 มาก 
 

 จากตาราง 11 แสดงวา โดยรวมแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของ
ประชาชนในกรุ ง เทพมหานครของผู ที่ อ าศั ยอยู ใ นบ าน เดี่ ย ว  อยู ใ นระดับปานกลาง 
( X =3.62,S.D.=0.55) และผูที่อาศัยอยูในอาคารพาณิชย, ตึกแถว,ทาวนเฮาส,แฟลต หรือ อพารเมนท 

หองชุด มีแรงจูงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.72,S.D.=0.42) และเม่ือพิจารณาแตละดาน

พบวาดานแรงจูงใจภายในที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ของผูที่อาศัยอยูในบานเดี่ยวและผูที่อาศัยอยูในอาคารพาณิชย, ตึกแถว,ทาวนเฮาส,แฟลต หรือ  

อพารทเมนท หองชุดอยูในระดับมาก ( X =4.31,S.D.=0.55), ( X =4.46,S.D.=0.39) ตามลําดับ และ

ดานแรงจูงใจภายนอกที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานครของผูที่
อาศัยอยูในบานเดี่ยวและผูที่อาศัยอยูในอาคารพาณิชย, ตึกแถว,ทาวนเฮาส,แฟลต หรือ อพารทเมนท 

หองชุดอยูในระดับปานกลาง ( X =2.91,S.D.=0.56) , ( X =2.98,S.D.=0.45) 
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ตาราง 12 วิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน 
     กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะที่อยูอาศัย(N=400) 
 

บานเดี่ยว 
N = 213 

ทาวนเฮาส 
คอนโด ตึกแถว 
อ่ืนๆ N = 187 

แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการ ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 
X            S.D.     X          S.D. 

t            p 

1. ดานแรงจูงใจภายใน 4.31         0.53   4.46        0.39  -3.33*      0.001 

2. ดานแรงจูงใจภายนอก 2.92          0.56   2.98        0.45  -1.26       0.208 
รวม  3.62           0.55   3.72        0.42  -2.29       0.105 

    
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

     
 จากตาราง 12  แสดงวา ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานครที่อาศัยอยูในบานเด่ียว
หรือที่อาศัยอยูในอาคารพาณิชย, ตึกแถว,ทาวนเฮาส,แฟลต หรือ อพารทเมนท หองชุด มีแรงจูงใจ

โดยรวมและแรงจูงใจภายนอกไมแตกตางกัน แตประชาชนที่เลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานครที่อาศยัอยู
ในบานเดี่ยวหรือที่อาศัยอยูในอาคารพาณิชย, ตึกแถว,ทาวนเฮาส,แฟลต หรือ อพารทเมนท หองชุด มี

แรงจูงใจภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
               ตอนที่ 3  สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เกี่ยวกบั แรงจูงใจที่มีตอการ
เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดรวบรวมและสรุปไดดังน้ี 

1. อยากใหทกุคนที่ตองการเลีย้งสุนัขศึกษาและมีความรับผิดชอบในการเลี้ยง 
สัตวทุกชนิด (ไมจํากัดเฉพาะสุนัข)  

2. อยากใหเลิกคานิยมในการซื้อสัตวเลี้ยงเปนของขวญัในเทศกาลตางๆ 
3. ความนารักนาเอ็นดูและอุปนิสัยบางอยางของสุนัขไมสามารถหาไดในมนุษย 
4. การเลี้ยงสุนัขเหมือนการใหรางวัลชวีติ  
5. รับสุนัขมาเลี้ยงเพราะไมอยากเห็นสุนัขถกูทําราย 
6. การเลี้ยงสนัุขถาปราศจากความรับผิดชอบและเอาใจใส ก็เปรียบเสมอืนการมีลูกแลว 

ไมดูแลกลายเปนปญหาทางสังคม 
7. การหาสุนัขมาเลี้ยงควรศึกษาลักษณะทางสายพันธุใหถองแท วาผูเลี้ยงตองการเลี้ยง 

เพ่ือวัตถุประสงคอะไร  
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 8.  หนวยงานของรัฐเชนสถานกักกันสุนัขประเวศ เปนสถานที่สรางภาพลักษณเหมือนวา
เปนสถานทีท่ีดี่ แตสภาพความเปนจริงน้ันสุนัขไดรับความอดยาก ปลอยใหขาดอาหารตาย ติดโรค
รายแรง อยากใหกทม.ใหความสําคัญในการดูแลใหดีกวานี ้
 9.  ผูเลี้ยงสุนัขบางคนขาดความรูในการเลี้ยงสุนัข 
 10. อยากใหมีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถพาสุนัขเขาไปทาํกิจกรรมรวมกับเจาของได เชน
สวนสาธารณะอยากใหมมากกวานี ้
 11. อยากใหมีการบังคบัใชกฎหมายและเห็นความสําคญัเกี่ยวกบัการทํารายสุนัข อยากให
มีบทลงโทษใหหนักกวาที่เปนอยู ครอบคลุมทั้งสุนัขมีเจาของและสนัุขจรจัด 
 12. อยากใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการเพาะสัตวเลีย้งขาย การซื้อขายสัตวเลี้ยงควรขึน้
ทะเบยีนใหชดัเจน เพ่ือลดปญหาการทิ้งขวางสตัวเลี้ยง 
 13. การเลี้ยงสุนัข ถาใหเกดิผลดี ตองศกึษาความพรอมของผูเลี้ยงวามีมากนอยเพียงใด 
ในระยะยาว ไมกอใหเกิดภาระกับตนเอง ผูใกลชิดรวมทั้งเพ่ือนบานดวย มิใชเลี้ยงตามแฟชั่นหรือ
สนองความตองการเพียงชั่วครั้งชัว่คราว แลวปลอยใหเปนภาระของสังคม เชนสุนัขจรจัดกอใหเกิด
ความนารําคาญของสังคมและภาระของชมุชนนั้นๆ  
 14. อยากใหมีกฎหมายปกปองสิทธิสตัวและมีการใหความรูและวธิีการเลี้ยงอยางถูกตอง 
บางคนเลีย้งอยางไมถูกวธิีและไมมีความรับผิดชอบ ทําใหเปนอันตรายตอตวัสนัุขเองและคนรอบขาง 
เชนสุนัขไปกดัคน ก็ไปโทษสุนัข ทั้งๆทีผู่เลี้ยงเองไมไดสั่งสอนหรือดูแลสุนัขใหดีพอ 
 15. อยากใหมีการรณรงคหรือสรางจิตสํานึก การรับผิดชอบในการเลีย้งสุนัข ไมผลกัภาระ
ใหกับสังคม เชนการนําสุนัขปวย พิการ หรือชราไปทิ้งไวตามขางถนนหรือวัด 
 16. สรางความรูสึกรวมกันวาการทารุณกรรมสุนัขหรอืสัตวเลี้ยงเปนสิ่งที่นารังเกยีจและ
สมควรไดรับการลงโทษ 
 17. ขอควรคํานึงกอนการเลีย้งสุนัข มีดังน้ีคือ 
  - สุนัขตวันึงมีอายุขัยเฉลี่ย 15 ป 
  - สุนัขตอนยังเปนลูกสุนัขน้ันนารักทุกตวั เม่ือโตขึ้นความนารักก็จะลดนอยลง 
  - สุนัขบางสายพันธุ ซนมากๆอาจทําลายขาวของและทําลายสวนได 
  - สุนัขอาจเจ็บปวยและตองการการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง 
  - สุนัขไมใชของขวัญ ไมใชของเลน สุนัขเปนสิ่งมีชีวติ 
 18. ควรมีคําถามเกี่ยวกบัขนาดของสุนัขและคาใชจายในการเลี้ยงสุนัข 
 19. บางทานใหความเห็นวาเลี้ยงสุนัขเพราะคิดวาสุนัขเปนเพ่ือนที่ดี ไมไดเปนสัตวเลี้ยงที่
ใหความเพลิดเพลินเทานั้น เลี้ยงเสมือนหนึ่งเปนสมาชกิในครอบครวั เลี้ยงเพราะรกัไมมีเหตุผลอยาง
อ่ืน ไมคํานึงถึงสายพันธุ เลีย้งแตสุนัขพิการ จรจัดและสุนัขที่ถูกทิ้งเทานั้น 
 20. อยากใหมียารักษาโรคของสุนัขใหมีประสิทธิภาพมากกวานี้ ควรมีการคนควาและให
ความสําคัญในการลงทุนวจัิยโรคและยารักษาโรค ในสัตวเลีย้งใหมากกวาในปจจุบัน 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัยครั้งน้ี  ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่

ในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  สรุปลําดับขั้นของการวิจัยดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยในครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง แรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัข เพ่ือนันทนาการ 
ของประชาชนที่อยูในกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี  

  1. เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนที่อยูใน
กรุงเทพมหานคร 
            2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัข เพ่ือนันทนาการ ของประชาชนที่
อยูในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามตัวแปล เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะที่อยูอาศัย 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
  ผลของการศึกษา “แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” อาจนําไปใชเปนขอมูลที่เปนประโยชนใหผูที่เกี่ยวของทราบถึงแรงจูงใจการเลือก
เลี้ยงสุนัขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  และนําไปใชเพ่ือเปนขอมูลในการคัดกรองผูที่ตองการ
รับเลี้ยงสุนัข จากผูที่ตองการหาบานใหมใหสุนัข  จากสถานสงเคราะหสัตวเลี้ยง ทั้งภาครัฐหรือ
เอกชน ไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับจุดประสงคที่ไดตั้งไว และอาจมีประโยชนในการจัด
สถานที่สาธารณะตางๆ ของกรุงเทพมหานคร  ในภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกผู
ที่เลี้ยงสุนัขตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
            ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิ จัยครั้ง น้ี คือ ประชาชน ที่ เลี้ยงสุนัข และอาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งสิ้น 389,097 ครอบครัว เลี้ยงสุนัขจํานวน 823,504 ตัว (ที่มา: 
สํานักงานสถิติแหงชาติ.2549) 
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 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการและอาศัยอยูใน
กรุ ง เทพมหานคร  และ มี อิน เตอร เ น็ต  โดย เลื อกจาก  เ วบไซต  http://www.pantip.com, 
http://www.sanook.com,  http://www.thaidogcenter.com , http://www.dog.in.th จากจํานวน
ประมาณ 197 เวบไซต (ที่มา http://www.pantip.com/cafe/jatujak/link)  โดยเลือกกลุมตัวอยางเวบ
ไซตละ 100 คนโดยเปรียบเทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสุมเครจซี่และมอร
แกน (Krecie and Morgan 1970:608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  โดยเลือกสุมตัวอยางแบบ
แบบเจาะจง (Purposive Sample )และสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling ) เพ่ือใหได
ขนาดและกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของประชากรที่แทจริง 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีตอการ
เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่อยูในกรุงเทพมหานคร  ลักษณะของแบบสอบถาม 
แบงเปน 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานะภาพการสมรส จํานวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะบานที่อยูอาศัย 
ลักษณะของครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว สถานะทางครอบครัว เปนลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม เรื่องแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบง
ออกเปน 2 ดาน คือแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
  คะแนน 5  หมายถึง ผูตอบมีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด 
  คะแนน 4  หมายถึง ผูตอบมีแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
  คะแนน 3  หมายถึงผูตอบมีแรงจูงใจอยูในระดับปลานกลาง 
  คะแนน 2  หมายถึงผูตอบมีแรงจูงใจอยูในระดับนอย 
  คะแนน 1  หมายถึงผูตอบมีแรงจูงใจอยูในระดับนอยที่สุด 
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 ผูวิจัยแปลความหมายของแบบสอบถามโดยการนําระดับของแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัข
เพ่ือนันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากคาคะแนนแปลความหมายเปนคาเฉลี่ยราย
ดาน แบงเปน 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑแปลความหมายโดยอิงเกณฑ (Criteria Reference)   
หาคาเมื่อทําการวิเคราะหแปลผล (วิเชียร เกตุสิงห. 2538: 9) คือ 
  คะแนนเฉลี่ย  ระดับแรงจูงใจ 
  3.67-5.00   ผูตอบมีแรงจูงใจในระดับมาก 
  2.34-3.66   ผูตอบมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง 
  1.00-2.33   ผูตอบมีแรงจูงใจในระดับนอย 
 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เปนคําถามปลายเปด 
   
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ศึกษาคนควา เอกสาร ตาํรา วารสาร สิ่งตีพิมพ อินเตอรเน็ต และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับแรงจูงใจทีมี่ตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่อยูในกรุงเทพมหานครเพื่อนํามา
เปนกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสรางแบบสอบถาม 
 2. ศึกษาแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 3. นําเครื่องมือจากขอ 1 และขอ 2 มาสรางแบบสอบถาม โดยกําหนดขอบเขตและ
โครงสรางของแบบสอบถาม เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษา 
  
 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตอที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพ่ือพิจารณาความ
ครอบคลุมในดานภาษาและเนื้อหา 
 2. นําแบบสอบถามที่ไดรับการพิจารณาแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน5ทานเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
 3. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดสอบ(Tryout)กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Realiability) โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ผลของการหาความเชื่อม่ัน 
(Realiability) ของแบบสอบถาม เทากับ 0.81 
 5. นําแบบสอบถามไปใหอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง แลวนําไปใชกบั
กลุมตัวอยางตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี คือ 
 ผูวิจัยจะทําการแจกและเกบ็แบบสอบถามทางอินเตอรเน็ตดวยตนเอง จํานวน 400ชุด 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนนิการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลโดยนํา
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมา  ตรวจสอบจํานวน ความถกูตอง สมบูรณของแบบสอบถาม และนํา
เฉพาะฉบับทีส่มบูรณไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังน้ี นําผลคะแนนทีไ่ดมาหา
คาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่1ขอมูลทั่วไปของการตอบแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง 
 2. แบบสอบถามตอนที2่เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือ
นันทนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทําการวิเคราะหแตละดานโดยการหาคาเฉลี่ย และหา
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม และรายดาน แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรยีง  
 3. ทําการเปรยีบเทียบความแตกตางของกลุมตวัอยางโดยการทดสอบคาท ี(t-test) เพ่ือ
ทดสอบสมมุตฐิานสําหรับกลุมตวัอยาง 2 กลุม  ทดสอบคาเอฟ (F-test) สําหรับกลุมตวัอยาง
มากกวา 2 กลุมขึ้นไป ดวยวิธี One-way Anova หากพบวาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูอีกครั้ง โดยวิธีการ LSD (Least Significant 
Difference) 
 4. นําขอมูลทีไ่ดจากแบบสอบถามตอนที ่3 ขอเสนอแนะ มารวบรวม วิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบความเรียง 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน 
   1.1 ความถี ่
   1.2 คารอยละ 
   1.3 คาเฉลี่ย 
   1.4 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิตทิี่ใชทดสอบสมมติฐาน 
   2.1 ทดสอบคาที (t-test) 
   2.2 ทดสอบคาเอฟ (F-test) 
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   2.3 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวธิี LSD (Least Significant Different) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวเิคราะหขอมูลสวนตัว 

1.1 เพศ พบวา สวนใหญแลว กลุมตัวอยางเปนหญิงจํานวน 301 คน คิดเปน 
รอยละ 73.30 และเปนชายจํานวน 99 คน  คิดเปนรอยละ 24.80 
 1.2  ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางมีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปจํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 78.20 และการศึกษาต่ําวาปริญญาตรี จํานวน 87 คนคิดเปน
รอยละ 21.80  
   1.3  อาชีพ พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 
จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.80 รองลงมาอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 109 
คน คิดเปนรอยละ 27.20 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.80 ขาราชการ/
พนักงานของรัฐคิด จํานวน 60 คน เปนรอยละ 15.00    อาชีพอ่ืน ๆ เชนแมบาน พอบาน 
ขาราชการบํานาญ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.20 
                1.4  ลักษณะที่อยูอาศัย พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในบานเดี่ยว จํานวน 
213 คน คิดเปนรอยละ 53.20 และอาศัยอยูในอาคารพาณิชย ตึกแถว,ทาวนเฮาส,แฟลต หรือ  
อพารทเมนท หองชุด จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.80  

2. ผลการวเิคราะหแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชน 
ในกรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนที่เลี้ยงสุนัขในกรงุเทพมหานคร มีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง สวนแรงจูงใจภายในที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก และแรงจูงใจภายนอกที่มีตอการเลี้ยงสนัุขเพ่ือ
นันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะที่อยูอาศัย พบวา 
  3.1 แสดงวาประชาชนผูเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน 
มีแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  3.2 แสดงวาประชาชนผูเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  3.3 แสดงวาประชาชนผูเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ
ตางกัน มีแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  3.4 แสดงวาประชาชนผูเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการในกรงุเทพมหานคร ที่มีลักษณะที่
อยูอาศัยแตกตางกัน  มีแรงจูงใจโดยรวมและแรงจูงใจภายนอกไมแตกตางกัน แต มีแรงจูงใจภายใน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
 

4. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
1.  อยากใหคนไทยทุกคนที่ตองการเลี้ยงสนัุขศึกษาและมีความรับผิดชอบในการเลีย้ง 

สัตวทุกชนิด (ไมจํากัดเฉพาะสุนัข)  
2. อยากใหเลิกคานิยมในการซื้อสัตวเลี้ยงเปนของขวญัในเทศกาลตางๆ 
3. ความนารักนาเอ็นดูและอุปนิสัยบางอยางของสุนัขไมสามารถหาไดในมนุษย 
4. การเลี้ยงสุนัขเหมือนการใหรางวัลชวีติ  
5. รับสุนัขมาเลี้ยงเพราะไมไมอยากเห็นสุนัขถูกทําราย 
6. การเลี้ยงสุนัขถาปราศจากความรับผิดชอบและเอาใจใส ก็เปรียบเสมอืนการมีลูกแลว 

ไมดูแลกลายเปนปญหาทางสังคม 
7. การหาสุนัขมาเลี้ยงควรศึกษาลักษณะทางสายพันธุใหถองแท วาผูเลี้ยงตองการเลี้ยง 

เพ่ือวัตถุประสงคอะไร  
 8.  หนวยงานของรัฐเชนสถานกักกันสุนัขประเวศ เปนสถานที่สรางภาพลักษณเหมือนวา
เปนสถานที่ที่ดี แตสภาพความเปนจริงนั้นสุนัขไดรับความอดยาก ปลอยใหขาดอาหารตาย ติดโรค
รายแรง อยากใหกทม.ใหความสําคัญในการดูแลใหดีกวานี้ 
 9.  ผูเลี้ยงสุนัขบางคนขาดความรูในการเลี้ยงสุนัข 
 10. อยากใหมีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถพาสุนัขเขาไปทํากิจกรรมรวมกับเจาของได เชน
สวนสาธารณะอยากใหมมากกวานี้ 
 11. อยากใหมีการบังคับใชกฎหมายและเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการทํารายสุนัข อยากให
มีบทลงโทษใหหนักกวาที่เปนอยู ครอบคลุมทั้งสุนัขมีเจาของและสุนัขจรจัด 
 12. อยากใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการเพาะสัตวเลี้ยงขาย การซื้อขายสัตวเลี้ยงควรขึ้น
ทะเบียนใหชัดเจน เพ่ือลดปญหาการทิ้งขวางสัตวเลี้ยง 
 13. การเลี้ยงสุนัข ถาใหเกิดผลดี ตองศึกษาความพรอมของผูเลี้ยงวามีมากนอยเพียงใด 
ในระยะยาว ไมกอใหเกิดภาระกับตนเอง ผูใกลชิดรวมทั้งเพ่ือนบานดวย มิใชเลี้ยงตามแฟชั่นหรือ
สนองความตองการเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แลวปลอยใหเปนภาระของสังคม เชนสุนัขจรจัดกอใหเกิด
ความนารําคาญของสังคมและภาระของชุมชนนั้นๆ  
 14. อยากใหมีกฎหมายปกปองสิทธิสัตวและมีการใหความรูและวิธีการเลี้ยงอยางถูกตอง 
บางคนเลี้ยงอยางไมถูกวิธีและไมมีความรับผิดชอบ ทําใหเปนอันตรายตอตัวสุนัขเองและคนรอบขาง 
เชนสุนัขไปกัดคน ก็ไปโทษสุนัข ทั้งๆที่ผูเลี้ยงเองไมไดสั่งสอนหรือดูแลสุนัขใหดีพอ 
 15. อยากใหมีการรณรงคหรือสรางจิตสํานึก การรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัข ไมผลักภาระ
ใหกับสังคม เชนการนําสุนัขปวย พิการ หรือชราไปทิ้งไวตามขางถนนหรือวัด 
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 16. สรางความรูสึกรวมกันวาการทารุณกรรมสุนัขหรอืสัตวเลี้ยงเปนสิ่งที่นารังเกยีจและ
สมควรไดรับการลงโทษ 
 17. กอนรับสุนัขมาเลี้ยง ขอควรคํานึงกอนการเลี้ยงสนัุข มีดังน้ีคือ 
  - สุนัขตวันึงมีอายุขัยเฉลี่ย 15 ป 
  - สุนัขตอนยังเปนลูกสุนัขน้ันนารักทุกตวั เม่ือโตขึ้นความนารักก็จะลดนอยลง 
  - สุนัขบางสายพันธุ ซนมากๆอาจทําลายขาวของและทําลายสวนได 
  - สุนัขอาจเจ็บปวยและตองการการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง 
  - สุนัขไมใชของขวัญ ไมใชของเลน สุนัขเปนสิ่งมีชีวติ 
 18. ควรมีคําถามเกี่ยวกบัขนาดของสุนัขและคาใชจายในการเลี้ยงสุนัข 
 19. บางทานใหความเห็นวาเลี้ยงสุนัขเพราะคิดวาสุนัขเปนเพ่ือนที่ดี ไมไดเปนสัตวเลี้ยงที่
ใหความเพลิดเพลินเทานั้น เลี้ยงเสมือนหนึ่งเปนสมาชกิในครอบครวั เลี้ยงเพราะรกัไมมีเหตุผลอยาง
อ่ืน ไมคํานึงถึงสายพันธุ เลีย้งแตสุนัขพิการ จรจัดและสุนัขที่ถูกทิ้งเทานั้น 
 20. อยากใหมียารักษาโรคของสุนัขใหมีประสิทธิภาพมากกวานี้ ควรมีการคนควาและให
ความสําคัญในการลงทุนวจัิยโรคและยารักษาโรค ในสัตวเลีย้งใหมากกวาในปจจุบัน 
  

อภิปรายผล 
 จาการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ แรงจูงใจที่มีตอเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่ใน
กรุงเทพมหานคร  สามารถอภิปรายผลดังน้ี 

1. การศึกษา แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่อยูใน 
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมและเปนรายดาน 2 ดาน คือ ดานแรงจูงใจภายในและดานแรงจูงใจ
ภายนอก พบวาแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่อยูในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยูระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  แตละคน
ตองตอสูด้ินรนเนื่องจาก  ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันสงผลใหคนกรุงเทพ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชจายของตน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สวนใหญเร่ิมมีพฤติกรรมการประหยัด
มากขึ้น โดยเฉพาะปจจัยที่จําเปน ลดรับประทานอาหารเครื่องด่ืมนอกบาน และลดการซื้อเสื้อผา คา
โทรศัพท ทองเที่ยว บันเทิง เครื่องสําอาง และหันมาอยูบานเพ่ิมมากขึ้น ทําใหบางคนหันมานิยม
เลี้ยงสุนัขเพ่ือไวเปนเพ่ือนหรือเพ่ือนันทนาการ รวมทั้งเม่ือเลี้ยงสุนัขแลว ยังไดความเพลิดเพลิน 
ความสุข สนุกสนาน และยังแกเครียดจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันดวย ดังที่ กนกวดี พ่ึงโพธิ์ทอง 
(2541 :36) กลาวา กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมที่บุคคลไดเลือกกระทําแลว และผลที่เขาไดรับ
คือความพอใจ ไมเปนภัยตอสังคม กิจกรรมเดียวกันอาจเปนกิจกรรมนันทนาการสําหรับบุคคลหนึ่ง 
ตาอาจไมเปนกิจกรรมนันทนาการสําหรับอีกบุคคลหนึ่งก็ได ทั้งน้ีแลวแตความพึงพอใจ ความสนใจ 
ความชอบ และความตองการของแตละบุคคล และยังสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนะ  
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บัวสนธ (2548-2549) เรื่องวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแกว  วิธีการเลี้ยงจะแตกตางกันออกไปตาม
เง่ือนไขแหงบริบทและเปาประสงคในการเลี้ยง ผูเลี้ยงจะเลือกใชวิธีการใหอาหารแบบใด ขึ้นอยู
วัตถุประสงคในการเลี้ยง  ความยาก-งายในการเตรียมอาหาร ความเชื่อของผูเลี้ยง ตลอดจน
เศรษฐกิจฐานะของผูเลี้ยงเปนสําคัญ และพบวาการเลี้ยงในระบบธุรกิจ ซ่ึงมีการเลี้ยงสุนัขบางแกว
เปนจํานวนมาก จะจัดใหสุนัขอยูในคอก/กรง เปนสวนใหญ ในขณะที่การเลี้ยงในระบบกึ่งธุรกิจหรือ
ครัวเรือน จะใหสุนัขไดมีบริบทแหงการดําเนินชีวิตรวมไปพรอมๆ กับผูเลี้ยง  สวนในเรื่องของการ
ดูแลสุขภาพของสุนัขน้ัน ในระบบธุรกิจจะมีการดูแลในเรื่องของสุขภาพของสุนัขบางแกวมากกวา 
โดยการกําหนดผูรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขบางแกวน้ัน จะขึ้นอยูกับเง่ือนไขของสถานการณในแต
ละกรณีศึกษาเปนสําคัญ  ซ่ึงความแตกตางในแงของการกําหนดความรับผิดชอบนี้เอง ทําใหระบบ
แหงความผูกพันระหวางสุนัขบางแกวกับผูเลี้ยง แปรเปลี่ยนไปในแตละกรณีศึกษา และเม่ือพิจารณา
รายดานพบวา 

1.1   ดานแรงจูงใจภายใน 
  ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่ 

อยูในกรุงเทพมหานคร ดานแรงจูงใจภายในอยูในระดับมาก จากการศึกษาวิจัยพบวา ผูเลี้ยงสุนัข
รูสึกมีความสุขเม่ือเลี้ยงสุนัข และมีประสบการณที่ดีในการเลี้ยงสุนัข อีกทั้งยังมีทัศนคติที่ดีในการ
เลี้ยงสุนัข ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูเลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานครมีความสุขเม่ือเลี้ยงสุนัข ทั้งยังตองการ

ประสบการณใหมๆ และตองการเพื่อนใหมจากการเลี้ยงสุนัขอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

รัตนะ บัวสนธ (2548-2549) เรื่องวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแกว พบวาปจจุบันคานิยมของการ
เลี้ยงสุนัขไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เลี้ยงไวเฝาบาน เปนการเลี้ยงเพ่ือเปนเพ่ือนแกเหงา หรือ
เลี้ยงเปนงานอดิเรก หรือเพ่ือวัตถุประสงคอยางอ่ืน เชนการประกวด และยังกลาวถึงความเปนมาใน
การเลี้ยงสุนัขของคนเลี้ยงสาเหตุ/แรงจูงใจและจุดเริ่มตนในการเลี้ยงสุนัขบางแกว จะแตกตางกัน
ออกไป ขึ้นอยูกับเง่ือนไขแหงบริบทวิถีชีวิตที่แตกตางกัน ทั้งในสวนที่เปนแรงจูงใจในเชิงธุรกิจ และ
ไมใชธุรกิจ ตลอดจนเปนความตองการสวนบุคคล เพ่ือเติมเต็มความรูสึกของตนเองให โดยสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งในการที่จะเลี้ยงสุนัขบางแกวไดน้ัน ผูเลี้ยงจะตองเปนบุคคลที่มีความรักสัตวโดยเฉพาะ
สุนัขเปนทุนเดิมอยูแลว 
 1.2   ดานแรงจูงใจภายนอก 

   ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่ 
อยูในกรุงเทพมหานคร ดานแรงจูงใจภายนอกอยูในระดับปานกลาง จะเห็นไดวาความสัมพันธใน
ครอบครัวมีสวนในการเลี้ยงสุนัขและลักษณะประจําตัวของสุนัขแตละตัวก็มีสวนในการเลี้ยงสุนัขมาก
เชนกัน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะคนในครอบครัว พอแม พ่ีนองหรือกลุมเพ่ือน สนับสนุนใหเลี้ยงสุนัข 
หรือการไปดูงานโชวหรืองานประกวดสุนัข ลักษณะประจําตัวของสุนัข แมกระทั่งลักษณะทางสาย
พันธุของสุนัขก็มีสวนในการเลี้ยงสุนัข ดังที่ ธัญนันท  มันตา. (2550: 36) กลาววา การเลือกสุนัขมา
เลี้ยงนั้นตองอาศัยปจจัยหลายอยางในการตัดสินใจ ไดแก สุขภาพลักษณะภายนอก และนิสัย ของ
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สุนัขเอง (การดูแลสุนัข. 2551: ออนไลน). การเลือกลูกสุนัขมาเลี้ยงไมควรพิจารณาจากลักษณะ 
ภายนอกเพียงอยางเดียว แตควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับสายพันธและตนกําเนิดของสุนัข 
ซ่ึงเปนปจจัยที่มีผลตอนิสัยและพฤติกรรมของสุนัข สวนแรงจูงใจภายนอกที่มีตอการเลี้ยงสุนัขนอย
ที่สุดคือ การเลี้ยงสุนัขเพราะตองการเขาสังคมและเลี้ยงสุนัขเพราะเห็นจากสื่อตางๆ จะเห็นวา
ประชาชนที่ตองการเลี้ยงสุนัขน้ันสังคมและสื่อตางๆ มีสวนสําคัญในการเลี้ยงสุนัขนอยมากเมื่อเทียบ
กับความสัมพันธในครอบครัวลักษณะประจําตัวของสุนัขแตละตัว 

2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนที ่
อยูในกรุงเทพมหานคร พบวา 
   2.1  ประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน  มีแรงจูงใจตอการเลี้ยง
สุนัขเพ่ือ นันทนาการ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะประชาชนที่เลี้ยงสุนัข
ในกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิง ตางเพงวัตถุประสงคและความคาดหวังในการเลี้ยง
สุนัขไปที่ตัวสุนัขเปนสําคัญ ดังที่ เคอเคนดอล (ณัฐวดี วรีธรรม. 2539: 26 ; อางอิงจาก 
Kirkendail.1960) ไดอธิบายความหมายและขอบเขตในเรื่องเพศไววา เรื่องเพศเปนแรงผลักดันที่
สําคัญอยางหนึ่ง ซ่ึงทําใหเรามีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จ สามารถกระทําหรือแสดง
พฤติกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุตามที่ตั้งใจเอาไว และเรื่องเพศเปนสิ่งที่สามารถกําหนดบทบาท กิริยา
ทาทางลักษณะการดําเนินชีวิตของคนเราอยางเห็นไดชัด นอกเหนือไปจากความสามารถที่เพียงแต
จะแบงมนุษยออกเปนเพศชายและเพศหญิงใหแตกตางกันเทานั้น แตทั้งนี้ไมไดหมายความวา เพศ
ใดจะยิ่งหยอนไปกวากัน และยังสอดคลองกับการวิจัยของ นิตยา วิรุฬรัตน (2533: 18) ที่ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกิจกรรมกลางแจงกับทัศนคติตอสิ่งแวดลอมของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบวาประชากรเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติตอสิ่งแวดลอมในทุกเรื่องไม
แตกตางกัน 

  2.2 ประชาชนผูเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการโดยรวมไมแตกตางกันและรายดานทั้งสอง
ดานไมแตกตางกัน ผลการศึกษาเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา การเลี้ยงสุนัขทําใหผูเลี้ยงไดรับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และไดประโยชนทั้งการพัฒนารางกายและจิตใจ ประกอบกับการเลี้ยงสุนัข
น้ัน ไมมีอุปสรรคทางดาน เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา สงผลใหประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ มานะ 
มหัคพงษ (2548: 73) ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจง จังหวัดปราจีนบุรี พบวา นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจง ไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับการวิจัยของ ลําพอง ศรี
ทับทิม (2535: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอสภาพแวดลอม
ทางกายภาพบริเวณสะพานขามแมนํ้าแคว จังหวัดกาญจนบุรี พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน  
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  2.3  ประชาชนผูเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพตางกัน  
มีแรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพขาราชการ รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐและประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย 
โดยรวมอยูในระดับมาก สวนนักเรียนนักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน รับจาง และ  อาชีพอ่ืน ๆ 
เชนแมบาน   พอบาน ขาราชการบํานาญมีแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และประชาชนที่
เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแรงจูงใจภายในไมแตกตาง
กัน แตประชาชนที่เลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการ ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแรงจูงใจ
ภายนอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา 
ลักษณะอาชีพมีความสัมพันธกับเวลา อาทิเชนผูประกอบอาชีพรับราชการและผูประกอบอาชีพ
สวนตัว อาจมีเวลาวางมากกวา ผูที่มีอาชีพ รับจางบริษัทเอกชน กับนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเวลาก็มี
สวนสําคัญในการเลี้ยงสุนัข ดังเชน  ชมรมผูเลี้ยงสุนัขแหงประเทศไทย (2552: ออนไลน) กลาวถึง
ความพรอมในการเลี้ยงสุนัขไววา ความพรอมของผูเลี้ยง ผูเลี้ยงควรสํารวจตัวเองเสียกอนกวา ชีวิต
ความเปนอยูเปนอยางไร ประกอบอาชีพอะไรและมีเวลาใหกับสุนัขหรือไม เชน ถาสถานที่แคบไมมี
บริเวณที่จะปลอยใหสุนัขวิ่งเลน แตอยากจะเลี้ยงสุนัขมากจึงขังกรงเอาไว ก็จะไมไดอะไรขึ้นมา ผู
เลี้ยงจะไดรับเพียงเสียงเหาที่หนวกหูเทานั้น ผูเลี้ยงตอยมีเวลาพามันออกกําลังวิ่งเลนบาง คอย
ฝกสอนบางสิ่งบางอยางที่เปนพ้ืนฐานตาง ๆ ใหสุนัข จะทําใหสุนัขที่เลี้ยงมีคุณคามากขึ้น เชนการนั่ง
คอย การไหว ไมขโมยอาหารและกินมูมมาม   
  2.4 ประชาชนผูเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการในกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะที่อยูอาศัย
แตกตางกัน  มีแรงจูงใจไมแตกตางกัน ผลการศึกษาเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูเลี้ยงสุนัขสามารถ
ที่จะเลือกเลี้ยงสุนัข ตามลักษณะสายพันธุของสุนัขใหเขากับลักษณะที่อยูอาศัยของตนเองได เชนถา
อยูบานเดี่ยวก็สามารถที่จะเลี้ยงสุนัขไดทั้งพันธุใหญและพันธุเล็ก แตถาอยูอาศัยอยูในอาคาร

พาณิชย, ตึกแถว,ทาวนเฮาส,แฟลต หรือ อพารทเมนท หองชุด ก็อาจเลือกสุนัขพันธุเล็กก็เปนได ซ่ึง

สัมพันธกับบทความของชมรมผูเลี้ยงสุนัขแหงประเทศไทย (2552: ออนไลน) กลาวถึงความพรอมใน
การเลี้ยงสุนัขไววา ความพรอมของสถานที่ การเลี้ยงสุนัขตองมีสถานที่หรือบริเวณสําหรับใหสุนัขวิ่ง
เลนออกกําลังกายบาง อยาปลอยใหสุนัขอยูในที่แคบ สิ่งแวดลอมไมดี มันจะรูสึกซึมและสงเสียง
คราง อุปนิสัยผิดไป ดังน้ันผูเลี้ยงสุนัขควรคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสถานที่ใหพอเหมาะกับสุนัขดวย 
หรือ วิชัย  คูสกุล (2550: 5-6) ที่กลาวถึง การศึกษาขอมูลใหพรอมกอนการตัดสินใจซื้อสุนัขพันธุ
น้ันๆมาเลี้ยง โดยศึกษาลักษณะเดนและนิสัยในแตละสายพันธุกอนวา ตรงตามที่ตองการหรือไม 
และสุนัขที่มีลักษณะตามที่เราตองการนั้นมีพันธุอะไรบาง นอกจากนี้ตองคํานึงดวยวาสุนัขพันธุที่จะ
เอามาเลี้ยงนั้นควรเหมาะสมกับปจจัยและสิ่งแวดลอมของผูเลี้ยงหรือไม เชน สถานที่เลี้ยง เปนบาน
เล็กหรือบานใหญ อยูแฟลตหรือคอนโด สุนัขบางพันธุรูปรางสูงใหญ เชนพันธุเกรทเดน ถึงแมวาจะ
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เปนที่ถูกใจของผูที่ตองการเลี้ยง แตไมเหมาะสมสําหรับคนที่อยูในเมืองใหญ หรือบานเล็กๆและผูที่
ไมชอบเดิน เน่ืองจากสุนัขพันธุน้ีจําเปนตองมีการออกกําลังกายมากๆ 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพ่ือนันทนาการของประชาชนที่อยูใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางที่สําคญัดังตอไปน้ี 

1. ควรปลูกจิตสํานึกผูเลี้ยงสุนัข ใหมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัข หรือใหความรูกับ 
ผูที่ตองการเลี้ยงสุนัข เพราะการเลี้ยงสุนัขนั้นเปนความรับผิดชอบระยะยาว เพราะสุนัขมีอายุขัย  
10-15 ปเปนอยางนอย เพ่ือลดปญหาการถูกทอดทิ้ง 

2. กอนรับเลี้ยงสุนัข ผูเลี้ยงสุนัขควรศึกษาความพรอมในทุกดานของตัวเองกอน อาทิเชน 
ลักษณะของที่อยูอาศัย ระดับรายไดของครัว สมาชิกในครอบครัว  

3. ผูเลี้ยงสุนัขควรศึกษาลักษณะทางสายพันธุ ใหถองแทกอนรับสุนัขไปเลี้ยง เพราะสุนัข 
แตละสายพันธุ การดูแลเลี้ยงดูก็แตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 
 จากการศึกษา แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสนัุขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให
เกิดผลดียิ่งขึน้ ผูวิจัยจะขอเสนอแนะใหมีการวิจัยดังน้ี 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ใหมากกวานี้ เชน ระดับรายได ชนิดของสายพันธุสนัุข 
2. ควรศึกษาปจจัยที่มีตอการเลือกเลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. ควรศึกษาเกีย่วกับแรงจูงใจที่มีตอการเลีย้งสุนัขในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกลเคียง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัขเพื่อนันทนาการ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

...................................................................................................................... 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษา  แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัข ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามชุดนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถาม แรงจูงใจที่มีผลตอการเลี้ยงสุนัข เปนมาตราสวนประมาณคา ( Rating 

Scale) แบงออกเปน แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะปลายเปด (Open ) 

 

 ขอมูลจากแบบสอบถามนี้ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ ขอใหผูตอบแบบสอบถาม โปรดตอบ

แบบสอบถามตามความเปนจริงใหมากที่สุด และโปรดตอบใหครบทุกขอ 

 ผูวิจัยใครขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

       (นางสาว ณัฐฐสิริ  แฉลมวงศ) 

      นิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการนันทนาการ 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด 

1. เพศ 

  (  )  ชาย      (  )  หญิง 

2. อายุ 

  (  )  ต่ํากวา  25  ป   (  )  26 – 35 ป 

  (  )  36 – 45 ป    (  )  46  ป  ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

(  )  ต่ํากวาปรญิญาตรี 

(  )  ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

4. อาชีพ 

(  )  นกัเรียน นักศึกษา 

(  )  ขาราชการ รัฐวิสาหกจิ/พนักงานของรัฐ 

   (  )  พนกังานบริษัทเอกชน รับจาง 

    (  )  ประกอบธุรกิจสวนตวั คาขาย 

    (  )  อาชีพอ่ืน ๆ เชนแมบาน,พอบาน,ขาราชการบํานาญ 

5. ลักษณะบานทีอ่ยูอาศัย 

(  )  บานเดี่ยว 

(  )  อาคารพาณิชย ตกึแถว ทาวนเฮาส  , แฟลต อพารทเมนท หรือ หองชุด 
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6. ลักษณะของครอบครัว 

  (  )  ครอบครัวเดี่ยว 

     (  )  ครอบครัวขยาย 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

  (  )  ตั้งแต  1-3 คน 

  (  )  ตั้งแต  4-5 คน 

   (  )  มากกวา  5 คนขึ้นไป 

8. สถานะทางครอบครัว 

  (  )  โสด 

  (  )  สมรส 

  (  )  หยา  
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ตอนที่ 2  แบบสอบถาม แรงจูงใจที่มีตอการเลี้ยงสุนัข  

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุดดังนี ้

  มากที่สุด หมายถึง ขอความตรงกบัความเปนจรงิของทานมากที่สุด 

  มาก  หมายถึง ขอความตรงกบัความเปนจรงิของทานมาก 

  ปานกลาง หมายถึง ขอความตรงกบัความเปนจรงิของทานบางครั้ง 

  นอย  หมายถึง ขอความตรงกบัความเปนจรงิของทานนอย 

  นอยที่สุด หมายถึง ขอความตรงกบัความเปนจรงิของทานนอยที่สุด 

 

ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ  

ขอที่ 

 

แรงจูงใจที่มตีอการเลี้ยงสุนขั มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 แรงจูงใจภายใน                        

1 ทานตองการเลี้ยงสุนัข       

2 ทานสนใจเลีย้งสุนัข      

3 ทานชอบเลี้ยงสุนัข      

5 ทานมีความสขุเมื่อเล้ียงสุนขั      

6 ทานมีทัศนคตทิี่ดีในการเลี้ยงสุนัข      

7 ทานเพลิดเพลนิเมื่อเล้ียงสุนขั      

8 ทานมีประสบการณที่ดใีนการเลี้ยงสุนัข      
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9 ทานตองการประสบการณใหมๆในการเลีย้งสุนัข      

10 ทานตองการเพื่อนใหมจากการเลี้ยงสุนัข      

ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ  

ขอที่ 

 

รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 แรงจูงใจภายนอก 

11 ทานเลี้ยงสุนัขเพราะคนในครอบครัว      

12 ทานเลี้ยงสุนัขเพราะตองการใหครอบครัวสมบูรณ      

14 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีสวนในการเลี้ยงสุนัข      

15 กลุมเพื่อนมีสวนในการตัดสินใจเลี้ยงสุนขั      

16 เพื่อนบานมีสวนในการตัดสินใจเลี้ยงสุนขั      

17 ทานเลี้ยงสุนัขเพราะความสงสาร      

18 เวลาวางจากการทํางานทําใหทานเลี้ยงสุนขั      

19 ส่ือตางๆ มีสวนในการเลี้ยงสุนัข      

20 การไปดูงานโชวหรืองานประกวดสุนัข มีสวนใน
การตัดสินใจเลี้ยงสุนัข 

     

21 ลักษณะทางสายพันธุของสุนัขมีสวนในการเลี้ยง
สุนัข 

     

22 ลักษณะประจาํตัวของสุนัขแตละตัวมีสวนในการ
เล้ียงสุนัข 

     

23 สภาพความเปนอยูปจจุบันของสุนัข มีสวนในการ
เล้ียงสุนัข 

     

24 เล้ียงสุนัขเพราะตองการชวยเหลือบุคคลอื่น      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...... 

 

        

 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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