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บทคดัยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเล้ียงของผูสูงอายุประเภทสุนัข

และแมวในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเลี้ยงของผูสูงอายุประเภทสุนัขและ

แมวในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ จําแนกตาม ปจจัยดานประชากรศาสตร 3) เพื่อศึกษา ปจจัยแวดลอมมีผลตอ

พฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเล้ียงของผูสูงอายุประเภทสุนัขและแมว ในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมลูกคาผูสูงอายุท่ีมาใชบริการ ในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-

test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปน

รายคู โดยใชวิธีของ LSD 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูสูงอายุ ในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ มีลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ 

อายุ สถานภาพสมรส และรายได ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเล้ียงสัตวเล้ียงของผูสูงอายุประเภทสุนัขและแมว

ในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ไมตางกัน ลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ

เล้ียงสัตวเลี้ยงของผูสูงอายุประเภทสุนัขและแมวในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ปจจัยแวดลอมดาน ความตองการ

ทางดานจิตใจ ความตองการทางดานสังคม และความตองการเล้ียงสัตวของผูสูงอายุ มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยง

สัตวเล้ียงของผูสงูอายุประเภทสุนัขและแมวในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

คาํสําคญั : มนุษยเปนสัตวสังคม ความตองการดานจิตใจ ความตองการดานสังคม การตัดสินใจ 



ABSTRACT 

 This research study Objectives: 1) to study the pet-raising behavior of the elderly in the 

category of dogs and cats in Thonglor Pet Hospital 2) to study the pet-raising behavior of 

the elderly in the category of dogs and cats in Thonglorpet Hospital classified by 

demographic factors 3. ) to study the effects of environmental factors on the behavior of 

raising pets among the elderly, both dogs and cats. In Thonglor Pet Hospital 

 The sample group used in this research was elderly customers who used the service. In 

Thonglor Pet Hospital, a total of 400 people were used as a data collection tool. Statistics 

for data analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis testing 

by statistical t-test using One-Way ANOVA statistical variance (One-Way ANOVA). Using the 

method of LSD 

 The hypothesis testing results showed that the elderly in Thonglor Pet Hospital They 

had different personal characteristics, gender, age, marital status and income. They had no 

difference in the behavior of raising pets of the elderly in the category of dogs and cats at 

Thonglor Pet Hospital. The personal characteristics were different in education levels. Affects 

the pet raising behavior of elderly dogs and cats in Thonglor Pet Hospital environmental 

factors psychological needs social needs and the needs of raising animals of the elderly 

Affects the pet raising behavior of the elderly in the category of dogs and cats in Thonglor 

Pet Hospital 

Keywords: man is a social animal, needs, mental, social aspects 

บทนํา 

 ในปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทําใหวิถีชีวิต

ของคนไทยเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยการขยายตัวของสังคมเมืองทําใหรูปแบบครอบครัวของคนไทยมี

ลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และรูปแบบพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขของคนไทยมีความเปลี่ยนแปลงไป 

จากแตเดิมที่คนไทยมักจะเลี้ยงสุนัขไวเพ่ือเฝาบานเทาน้ัน แตในปจจุบันมีการเลี้ยงสุนัข เพื่อคลายเหงาหรือ

เล้ียงเปนงานอดิเรกกันมากขึ้น  สังคมในปจจุบัน ทําใหผูคนสวนใหญตองออกไปทํางานนอกบานกันหมด จึง

มักมีความจําเปนตองใหผูสูงอายุอยูบานเพียงลําพัง การที่ผูสูงอายุตองอยูบานเพียงลําพัง อาจทําใหเกิด

อาการเหงา เบ่ือ หรือซึมเศราได เพราะมีเวลาในการคิดถึงสิ่งตางๆ มาก ซึ่งสวนใหญแลวผูสูงอายุมักคิดมาก

เก่ียวกับตนเอง 



 สัตวเลี้ยง เปนเพื่อนคูใจท่ีชวยในการคลายเหงาใหกับคนเรามาชานาน นอกจากผูคนท่ัวไปแลว สัตว

เล้ียงก็เปนเพื่อนท่ีดีสําหรับผูสูงอายุอีกดวยชวยใหทานมีเพื่อนคุย ชวยสรางนิสยัท่ีออนโยน ชวยใหผอนคลาย 

ไมหงุดหงิดงาย เมื่อถึงวัยสูงอายุ จะเริ่มไมมีเปาหมายชีวิต และขาดความมั่นคง การเลี้ยงสัตวชวยใหคุณ

คลายเหงาได และทําใหมองโลกในแงดี มีจิตใจออนโยน ไมรูสึกวาอยูตัวคนเดียว เพราะคุณยังมีสัตวเลี้ยงเปน

เพือ่นคอยเคียงขาง ซึ่งพวกเขาตองการการดูแลจากคุณอีกดวย โดยเฉพาะสุนัขและแมว เปนสัตวท่ีชอบเดิน

วนเวียนอยูใกลๆ ตัวคุณตลอดเวลา ชวยใหคุณหายเหงาได มีการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

ประเทศสหรัฐฯ ท่ีทําการสํารวจผูสูงอายุท้ังชาย-หญิงยังพบวา ผูสูงอายุกวา 90% รูสึกวาการเล้ียงสัตวทําให

พวกเขามีความสุขในชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้สัตวเล้ียงยังมีประโยชนที่เอื้อตอจิตใจมนุษยอีกหลายแงมุมกับ

คนทุกกลุมวัย แคเพียงไดกลับบานมาเจอกับสัตวเลี้ยงแสนรักโดยเฉพาะสุนัขหรือแมว ก็สามารถทําใหเกิด

คุณประโยชนตอตัวเจาของเกือบทุกครัวเรือนในประเทศมักมีสัตวเลี้ยงไวเปนเพ่ือนคลาย เหงาสําหรับทุกเพศ

วัย โดยเฉพาะในกลุมวัยเด็กและวยัสูงอาย ุ

 กลุมลูกคาในโรงพยาบาลสัตวทองหลอทุกสาขา มีกลุมผูเล้ียงสัตวที่เปนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น การเล้ียง

สัตวเล้ียงไมวาจะเปน สุนัขหรือแมวเพิ่มมากข้ึนทุกป และมีรายจายในการดูแลสุนัขและแมวเพอมมากขึ้นตอ

ปเปนลําดับ 

 จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยใหความสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติการการเลี้ยงสัตวประเภทสุนัข

และแมวของผูสูงอายุ  ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและ

แมวของผูสูงอายุ โดยมีแนวคิดในการวิจัย คือ การศึกษาจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา และรายได ศึกษาปจจัยแวดลอม ความตองการทางดานจิตใจ ความตองการดานสังคม และการ

ตัดสินใจเลี้ยงสัตวของผูสูงอายุ วามีผลตอพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุหรือไม 

โดยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ี จะไดทราบถึงพฤติกรรมการเล้ียงสัตวของผูสูงอายุ มีความเขาใจใน

ธรรมชาติของผูสูงอายุ เพ่ือนํามาพัฒนา ปรับปรุง ใหคุณภาพชีวิตของผูสุงอายุดีข้ึน 

 

วตัถุประสงคของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเลี้ยงของผูสูงอายุประเภทสุนัขและแมวในโรงพยาบาลสัตวทอง

หลอ  

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเลี้ยงของผูสูงอายุประเภทสุนัขและแมวในโรงพยาบาลสัตวทอง

หลอ จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 

 3. เพ่ือศึกษา ปจจัยแวดลอมมีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงสตัวเลี้ยงของผูสูงอายุประเภทสุนัขและแมว ใน

โรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

 



ขอบเขตของงานวิจัย 

1.ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเลี้ยงของผูสูงอายุประเภทสุนัขและแมวใน

โรงพยาบาลสัตวทองหลอ ในครั้งน้ีไดทําการเลือกกลุมลูกคาภายในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ซึ่งมีความ

หลากหลายใน ดานความตองการทางดานจิตใจ ความตองการทางดานสังคม และการตัดสินใจเลี้ยงสัตวของ

ผูงอายุ ซึ่งจากความแตกตางกันในหลายๆดาน จึงทําใหมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยในครงนี ้

2. ขอบเขตดานตวัแปร ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเลี้ยงของผูสูงอายุประเภทสุนัขและแมว

ในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ไดกําหนดตัวแปรในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 

 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ท่ีไดกําหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไดแกปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได 

 2.1.2 ปจจัยแวดลอม ซึ่งประกอบไปดวย ความตองการทางดานจิตใจ ความตองการทางดานสังคม และ

การตัดสินใจเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอาย ุ

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ที่ไดกําหนดขึ้นเพ่ือการศึกษาวิจัยในครงนี้ ไดแกพฤติกรรม

การเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุ ในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

3. ขอบเขตระยะเวลา การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุ ในโรงพยาบาลสัตวทอง

หลอ 

 2.เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุ ในโรงพยาบาลสัตวทอง

หลอ โดยจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและรายได 

 3.เพ่ือใหทราบถึงปจจัยแวดลอม ในสังคมผูสูงอายุ ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวประเภทสุนัข และ

แมวของผูสูงอายุ ในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยจะมีหัวขอท่ีตองศึกษาเก่ียวกับการวิจัยในครั้งน้ี มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.แนวคดิและทฤษฎีมนุษยเปนสัตวสังคม 

 สังคมมนุษย  (society)  หมายถึง กลุมคนขนาดใหญที่อา ศัยอยูรวมกันในท่ีแหงหนึ่ ง  จะตอง

ประกอบดวยลักษณะสําคัญ  3 ประการ คือ 

 1.1เปนกลุมท่ีสามารถเล้ียงดูตนเองไดมีอิสระ ในการประกอบอาชีพ และสามารถประดิษฐ 



เครื่องมือเคร่ืองใชเปนของตนเองได  

 1.2.มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเปนของตนเอง การอยูรวมกันในสภาพแวดลอมเดียวกัน ทําใหมีภาษา วิถี

ชีวิต และความเชื่ออยางเดียวกัน พัฒนานําไปสูการสรางเอกลักษณ ที่เปนลักษณะเดนของตนเองท่ีไมเหมือน

ใคร  เชน ภาษา การแตงกาย มารยาทและศาสนา ฯลฯ 

 1.3.มีระเบียบกฎเกณฑควบคุมสมาชิกใหในระเบียบและสมาชิกตองปฏิบัติเชน กฎหมาย ขอบังคบั ฯลฯ 

สาเหตุที่ทําใหมนุษยตองอยูรวมกันเปนสังคม 

เพื่อตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของตนเองเพ่ือการดํารงชีวิตอยูได 

ความตองการทางชีวภาพ เปนความตองการในสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร อากาศ ยา รักษาโรค 

ความตองการทางกายภาพ เปนความตองการทางวัตถุ เชน บาน เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ 

ความตองการทางจิตวิทยา เปนความตองการทางจิตใจ เชน ความรัก ความเห็นใจ ความเอ้ืออาทร 

 ความตองการทางดานสังคม เปนความสัมพันธระหวางมนุษยทําใหมีการถายทอดวัฒนธรรม เกิดการ

เรียนรู สะสมและสรางสรรค ทําใหแตกตางไปจากสัตวโลกโดยทั่วไป 

เพื่อทําใหมนุษยสมบูรณ จากการท่ีมนุษยมีวัฒนธรรม ทําใหมนุษยเปนมนุษยอยางสมบูรณ 

 เพ่ือใหสามารถสรางความเจริญกาวหนาใหกับตนเองและกลุมวัฒนธรรมเปนการรวบรวมสะสมความรูและ

พัฒนาจนเกิดความเจริญกาวหนา สามารถถายทอดและเผยแพรไดอยางกวางขวาง 

2 แนวคดิและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

 ความหมายของปจจัยทางดานประชากรศาสตร ประชากรศาสตร หรือ Demegraphy มีรากศัพทมา

จากภาษากรีก Deme = people คือ ประชาชนหรือประชากร Graphy = writing up, description หรือ 

study คือ การศึกษาหรือศาสตร ประชากรศาสตร หมายถึง การวิเคราะหทางประชากรในเรื่องขนาด

โครงสราง การกระจายตัวและ การเปล่ียนแปลงประชากรในเชิงที่สัมพันธกับ ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมอื่นๆ ปจจัย ทางประชากรอาจเปนไดท้ังสาเหตุและผลของปรากฏการณทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

 ความหมายและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปท้ังชาย

และหญิง แบงผูสูงอายุเปน 2 กลุม คือ ผูสูงอายุตอนตน และผูสูงอายุตอนปลาย โดยที่ผูสูงอายุตอนตนมีอายุ 

60-69 ป และผูสูงอายุตอน ปลาย หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุ 70 ป ข้ึนไป ขณะท่ี วิไลวรรณ ทองเจริญ (2554: 

2) ไดใหความหมายไววา ความสูงอาย ุเปนกระบวนการ สากลที่เร่ิมตน ตั้งแตเกิด ความสงูอายุท่ีกําหนดโดย

จํานวนป (Chronological age) นิยมใชในการกําหนดการเกษียณอายุหรือหยุดจากงาน โดยประเทศไทยใช

อายุ 60 ปสําหรับประเทศ พัฒนาแลวสวนใหญใชอายุ 65 ปข้ึนไปเปนเกณฑในการเรียก “ผูสูงอาย”ุ (มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและ พัฒนาผูสูงอายุไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) กลาว

โดยสรุปวา ผูสูงอายุคือ ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เปนผูท่ีสามารถพูดคุยไดรูเรื่องอานออกเขียนไดโตตอบ

ไดดวย ตนเองไมเปนผูพิการ และทํางานอยูในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 



 3.แนวคดิและทฤษฎีทางดานจิตใจ 

 ความตองการดานจิตใจ เปนความรูสึกและอารมณที่เปนความตองการของมนุษย นอกเหนือไปจาก

ความตองการทางดานรางกาย ไดแก ความตองการความรักและการยอมรับ  ความตองการความเขาใจ 

ความตองการนี้สงผลใหจิตใจรูสึกเปนสุข 

 ผูสูงอายุมีความตองการความสุข ลดความเครียด เหงา เศรา เพราะความนารักของสัตวเล้ียงจะชวยทํา

ใหโลกของผูสูงอายุสดชื่นมีชีวิตชีวาข้ึน จากท่ีเคยน่ังเหงาๆ ซึมเศรา การมีสัตวเลี้ยงนารักๆ อยูในบานดวยก็

ชวยสรางบรรยากาศในบานใหนาอยูมากขึ้น ผูสูงวัยก็จะมีความสุขมากขึ้นไดแบบทันทวงที เพิ่มความจํา 

เพราะตองคอยใหอาหาร อาบน้ํา พาไปตัดขน ฯลฯ ชวยเพ่ิมกิจวัตรประจําวันใหผูสูงวยัไดมีงานอดิเรก ทําให

การใชชีวิตประจําวันไมนาเบ่ือ มีสังคมใหมๆ การเล้ียงสัตวก็ไมตางอะไรกับการดูแลคน ยิ่งผูสูงวยัมีสัตวเล้ียง

อยูในบาน ก็ตองพาออกไปเดินเลนนอกบาน พาไปทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึงเวลาออกไปนอกบานก็ทําใหผูสูงวัยมี

สังคมเพื่อนใหมๆ ท่ีมีสัตวเลี้ยงเหมือนกัน ทําใหไดรูจักคนใหมๆ สังคมใหมๆ เพ่ิมข้ึนดวย มีการเรียนรู 

แลกเปลี่ยนเก่ียวกับสัตวเลี้ยงซึ่งกันและกันถาผูสูงอายุของคุณ กําลังรูสึกขาดกําลังใจ นอยใจ รูสึกไมเปนที่

ตองการของใครสักคน และดอยคา หรือกําลังเหงา วิธีแกปญหาอยางหน่ึงซึ่งสามารถชวยไดก็คือ การเล้ียง

สัตว สาเหตุดานจิตใจ ไดแก ความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับลูกหลานลดลง จากการท่ีลูกหลาน ตองแยก

ครอบครัว ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาตอตางถิ่น ทําใหผูสูง อายุตองอยูตามลําพังมากข้ึน และไมมีบทบาท

ในครอบครัวเชนเมื่อ กอน จึงอาจเกิดความรูสึกวาตนเองไรคา ไรประโยชน มีอาการหงดุหงิด นอยใจ เสียใจ  

ถูกทอดทิ้ง ไมมีผูดูแล ไมมีลูกหลานไปเยี่ยม  ความรูสึกสูญเสีย ทําใหผูสูงอายุเกิดความเครียดไดงาย เชน 

การเสีย ชีวิตของคนใกลชิด การเกษียณจากงาน การสูญเสียบทบาทหนาท่ีใน สังคม การมีสภาพรางกายที่

เส่ือมถอย เปนตน กลัวความตาย กลัววาตนเองจะตองพลัดพรากจากบุคคลท่ีตนเองรัก กลัวความเจ็บปวด

ทุกขทรมานทางดานรางกาย เปนผูวิตกกังวลงาย ขาดทักษะในการปรับตัว(กรมกิจการผูสูงอาย ุ2560) 

 

4.แนวคดิและทฤษฎีทางดานสังคม 

 ความตองการทางสังคมของผูสูงอาย ุ(The Elderly of Social Needs)  

 4.1. ความตองการเปนสวนหนึ่งของครอบครัวกลุมสังคมและสังคม (Sense of Belonging) 

 4.2.ความตองการการยอมรับและความเคารพยกยองนับถือจากบุคคลในครอบครัว และสังคม (Sense 

of Recognition) 

 4.3. ความตองการเปนบุคคลที่มีความสําคัญในสายตาของสมาชิกในครอบครัวของกลุมของ ชุมชนและ

ของสังคม (Sense of Importance) 

 4.4.ความตองการมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลในครอบครัวชุมชนและสังคมและสามารถ ปรับตัวเองให

เขากับลูกหลานในครอบครัวและสังคมได (Better Relationships and Adaptation Adjustment) 



 4.5.ความตองการการมีโอกาสทําสิ่งท่ีตนปรารถนา (Sense of Opportunity)  

 4.6.ความตองการทางกายและจิตใจ (Physical and Psychological Needs) เปนความตองการ ดาน

พื้นฐานที่สุดในชีวิตมนุษยเพราะเปนส่ิงที่ธรรมชาติของรางกายตองการเพื่อเสริมสรางรางกายใหดํารงอยูได

ความตองการดานรางกายไดแก ความตองการปจจัย 4 คืออาหารเส้ือผาท่ีอยูอาศัยและการ รักษาพยาบาล

สวนความตองการดานจิตใจเปนสิ่งท่ีมองไมเห็นสัมผัสไมไดแตรู สึกไดอาทิความตองการ ความมั่นคง

ปลอดภัย (Security Needs 

5. ความตองการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุ  

 การเล้ียงสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน (Companion animal) มีประโยชนทางสุขภาพตอเจาของสัตว สังคม 

สิ่งแวดลอม และประโยชนตอตัวสัตวเอง แบงออกเปน 4 หัวใหญคือ 

สัตวเ ล้ียงสามารถสรางสังคมได ซึ่งเปนพื้นฐานของการสรางสุขภาพ โดยสัตวเลี้ยงสามารถเชื่อม

ความสัมพันธที่ดีกับเจาของ ลดความเหงา ความโดดเดี่ยว และผลเชิงลบตอสุขภาพของเจาของท่ีตองอยูคน

เดียว เชน เม่ือเวลาเหงา เวลาทุกขใจ หรือเครียดกับงาน เมื่อกลับบานมาเจอสัตวเลี้ยงก็ทําใหผอนคลาย 

รวมถึงบางครอบครัวท่ีพอแมไมมีเวลาใหลูก สัตวเลี้ยงจะชวยใหเด็กมีสังคมและเช่ือมความสัมพันธไดดี 

นอกจากน้ีสัตวเลี้ยงยังสามารถชวยเชื่อมความสัมพันธกับเพ่ือนบานไดอีกดวย ตัวอยางคือ เราพาสัตวเล้ียง

ออกไปเดินเลนในหมูบานก็จะเกิดการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเราและเพ่ือนบานท่ีมีสัตวเลี้ยงเหมือนกัน หรือ

ในกรณีท่ีพาสัตวเล้ียงไปเดินเลนในสวนสาธารณะ สัตวเลี้ยงก็จะทําใหเราไดเจอผูคนใหมๆ เขามาทักทาย

สรางสัมพันธกับคนแปลกหนาได 

สัตวเล้ียงสามารถกระตุนใหพฤติกรรมของเจาของเปลี่ยนแปลงได  โดยชวยกระตุนการออกกําลังกายของ

เจาของ ในกรณีท่ีเจาของตองการลดนํ้าหนัก และสัตวแพทยเองสามารถใหกําลังใจเก่ียวกับพฤติกรรม

สุขภาพผานความสัมพันธของเจาของและสัตวเล้ียงได จากงานวิจัยพบวา คนที่เลี้ยงสุนัขสามารถลดนํ้าหนัก

ไดมีประสิทธิภาพมากกวาคนที่ไมไดเล้ียง เน่ืองจากพาสุนัขออกไปเดินเลน หรือพาไปออกกําลังกาย ซ่ึงมี

ประโยชนทางสุขภาพทั้ง 2 ฝาย นอกจากนี้สัตวเลี้ยงสามารถใหกําลังใจในการดํารงชีวิตในแตละวันได จะ

เห็นผลไดชัดในเด็ก โดยเฉพาะในวันท่ีจิตใจทุกขทรมานจากเรื่องตางๆ เชนความรัก ความเจ็บปวย การ

ทํางาน เปนตน 

สตัวเล้ียงสามารถลดอันตรายใหกับเจาของได มีรายงานวาการท่ีเจาของสูบบุหร่ี คนที่ไดรบัควันบุหรี่ทางออม 

(Second hand smoke) คือคนและสัตวเล้ียง ดังนั้นเจาของที่มีเลี้ยงสัตวในบานจะมีแนวโนมการสูบสูบ

บุหรี่ลดลง หรือเลิกสูบไปเลย เมื่อพบวาสัตวเลี้ยงของเขาปวยแทน กรณีในตางประเทศ วัยรุนไรบานแตอยู

กับสัตวเลี้ยงจะอัตราการใชยาเสพติด และกออาชญกรรมนอยกวาวัยรุนท่ีไมมีสัตวเล้ียง  

สัตวเล้ียงสามารถชวยทําใหการรักษาดีขึ้นไมวาจะเปนทางดานสุขภาพหรือทางดานจิตใจ มีการรายงานวา

สัตวเล้ียงสามารถชวยลดความเสี่ยงการเกดิโรคหัวใจได และสัตวเลี้ยงสามารถชวยใหมีการหลั่งฮอรโมนแหง



ความสุข “ฮอรโมนอ็อกซีโตซิน” ออกมาโดยการกอด และลดระดับฮอรโมน “คอรติซอล” ท่ีเกิดจาก

ความเครียดได ทําใหเรามีความสุข และบรรเทาความเครียดไดพรอมๆกัน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 กรมปศุสัตว, (2559, 9 สิงหาคม) ประเทศไทยน้ันแนวโนมความนิยมเล้ียงสัตวเลี้ยงแพรหลายมากขึ้น

เชนเดียวกัน โดยในป พ.ศ. 2549 ไดมีการสํารวจจํานวนสุนัขและแมวของไทย พบวามีจํานวน 0.8 ลานตัว 

และใน ป พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 6.7 ลานตัว สงผลใหสัดสวน ครัวเรือนที่มีสัตวเล้ียงของประเทศ

ไทยนั้นเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน โดยสัดสวนครัวเรือนท่ีเลี้ยงสุนัขเพ่ิมข้ึน จากในป พ.ศ. 2555 ที่เคยมีจํานวนรอย

ละ 24.5 เปนรอยละ 34.6 ของประชากรท้ังหมด ในป พ.ศ. 2559 เชนเดียวกับครัวเรือนท่ีเลี้ยงแมว พบวา

ในป พ.ศ. 2555 นั้นมีรอยละ 8.5 ของประชากรท้ังหมด และเพิ่มเปนรอยละ 13.3 ในป พ.ศ. 2559 จาก

ความนิยมเล้ียงสัตวเลี้ยงท่ีเพ่ิมขึ้นในรอบ 10 ปที่ผานมา ทําใหภาพรวมของธุรกิจสัตวเล้ียงในป พ.ศ. 2560 

มีมูลคาถึง 29,300 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2559 ถึงรอยละ10 อีกทั้งยังคาดการณวาจะเติบโต

ประมาณรอยละ 10 หรือมูลคาตลาด 32,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2561 ดวย (ขาวสด, 2561, 9 พฤษภาคม) 

 ปทมา เหมือนสมัย, (2557)ในขณะที่ประเทศไทย เริ่มมีแนวคิด เกี่ยวกับพฤติกรรมความเปน Pet 

Parents เชนกัน โดยพบวาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน มีคานิยมการยกยองสัตวเลี้ยงเสมือนลูก

ดวยเชนกัน โดยกลุมคนรักสัตวนั้นไมไดมองวาสัตวเล้ียงมี สถานภาพที่ตางกวาคนแตมองวาสัตวเล้ียงมี

สถานภาพที่ไมตางจากคน  

 ขอมูลจากสารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุวา อัตราการเกิดโดยเฉลี่ย (ขอมูล ณ วันท่ี 1 

กรกฏาคม 2562) ปรากฏวาคนไทยมีอัตราการเกิดเฉลี่ย 10.5 คน ตอประชากรเพียง 1,000 คนเทานั้น ทวา 

ไลฟสไตลของคูรักรุนใหม นิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงรวมกันเปนหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ขณะเดียวกัน

ครอบครัวที่มีลูกก็มักจะเปนครอบครัวขนาดเล็ก ทําใหพอแมผูปกครองหลายคนเกิดความกังวลหรือวิตก

เก่ียวกับการดูแลลูกในดานสุขภาพจิต ทําใหสัตวเลี้ยงถูกเลือกเขามาเปนตัวชวยหลอหลอมจิตใจของลูกใน

บางมิต ิ

 ขอมูลจากงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU ป 2562) พบวา คนไทย 66.41 

ลานคน (ขอมูลป 2561) จัดอยูในกลุมประชากรคนเหงา 26.57 ลานคน หรือคดิเปน 40.4% 

โดยกลุมท่ีเหงามากท่ีสุด 4 อันดับแรก ไดแก วัยทํางาน (23-40 ป) 49.3% รองลงมาคือเยาวชนวัยเรียน 

(18-22 ป) 41.8% วยัผูใหญอายุระหวาง (41-60 ป) 33.6% และผูสูงวยั (มากกวา 60 ป) ราว 24.5% 

ขอมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ช้ีใหเห็นวาปจจุบันคนไทยโสดเพิ่มมากขึ้น 

สะทอนจากจํานวนคนจดทะเบียนสมรส ป 2550 มี 3.13 แสนคู และลดลงมา 2.98 แสนคู ในป 2560 

วธิีดําเนินงานวจิัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการวิจัยแบบไมทดลอง ซึง่เปนการวิจัยโดยไมมีการจัดการกระทําหรือ

ควบคุมตัวแปรใด ๆ ซึ่งเปนการศึกษาตามสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูจริงไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เปนการ



เก็บขอมูลเพียงคร้ังเดียวในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกสและใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรท่ีเปนกลุมลูกคาในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ท้ังนี้ผูวิจัย

ไมสามารถทราบจํานวนกลุมผูสูงอายุไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงสุมตัวอยางแบบสะดวก ขนาดของกลุมตัวอยาง

ผูวิจัยใชวิธีการหาจํานวนกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของ Taro Yamane (1973) เพ่ือหาขนาดของกลุม

ตัวอยางในการวิจัย โดยเลือกจากตารางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอน หรือ ∞ (Infinity) โดยกําหนดคา

ความเช่ือมั่นที่ 95% และคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 ซึ่งจากการเปดตาราง

ของ Taro Yamane (1973) ทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

  1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่เกี่ยวของกับลักษณะปจจัยทาง

ประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได ซึ่งเปนลักษณะ

คําถามแบบปลายปดแบบตรวจสอบรายการ กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ 

  1.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาล

สัตวทองหลอ ปจจัยแวดลอม ไดแก มนุษยเปนสัตวสังคม ความตองการทางดานจิตใจ ความตองการ

ทางดานสังคม ความตองการเลี้ยงสัตวของผูสูงอายุ มีจํานวนขอคําถาม 20 ขอ กําหนดให5 = ระดับความ

คิดเห็นมากท่ีสุด, 4 =ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็น

นอย, 1 

= ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

  1.3. คําถามแบบปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรม

การเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอมีขอคําถามจํานวน 1 ขอ 

  1.4. ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินความผูกพัน กําหนดให 4.21 – 5.00 = ระดับความ

คิดเห็นมากท่ีสุด, 3.41 – 4.20 = ระดับความคิดเห็นมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 

1.81 – 2.60 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1.00 – 1.80 = ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล  

1. การวเิคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี  

 1.1 ใชคารอยละ (Percentage)  และคาแสดงความถ่ี  (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิง

กลุม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  และรายได 



  1.2 คาเฉลี่ย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัว

แปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแกปจจัยแวดลอม และพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของ

ผูสงูอายุใน โรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

2. การวเิคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ

โดยจําแนกตามเพศ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 

 2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOWA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ 

LSD  

 2.3 เพื่อศึกษาปจจัยแวดลอม มีผลตอพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุใน

โรงพยาบาลสัตวทองหลอ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของ

ผูสงูอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ สามารถสรุปผลการวจิัยไดดังน้ี 

 1.ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทอง

หลอ ดานมนุษยเปนสัตวสังคมโดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 2.ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทอง

หลอ จําแนกตามปจจัยประชากร สามารถสรปุผลการวจิัยไดดังน้ี 

 ผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกันมีผลตอ 

พฤติกรรมการเลี้ยงสัตวประเภทสนัุขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอไมตางกัน 

3.ผลการวิเคราะหความตองการทางสังคม ท่ีมีผลตอ พฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของ

ผูสงูอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ สามารถสรุปผลการวจิัยไดดังน้ี 

 ปจจัยแวดลอมทั้ง 3 ดานคือ  ดานความตองการทางดานจิตใจ ดานความตองการทางดานสังคม และ

การตัดสินใจเล้ียงสัตวเลี้ยงของผูสูงอายุ มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุ

ในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

 

อภิปรายผล 

1.ผลการศกึษาผลการวิจยัพฤตกิรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนขัและแมวของผูสูงอายใุนโรงพยาบาลสัตวทอง

หลอ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 



 ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตว

ทองหลอ นิยมเล้ียงสัตวเพราะจะไดไมรูสึกโดดเดี่ยว เลี้ยงเพื่อดูแล ปกปอง อยูเคียงขาง เสมือนสมาชิกใน

ครอบครัว หรือเพื่อสรางสังคมขึ้นมาใหตอบสนองกับสภาพการณปจจุบันของ ซึ่งสอดคลองกับ ศิวพร เท่ียง

ธรรมบุหงาและชัยสุวรรณPh.D. (2561) ผลการวิจัยเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปน 

Pet Parents กับรูปแบบ การดําเนินชีวิต พบวา พฤติกรรมความเปน Pet Parents น้ันมีความสัมพันธกับ

รูปแบบการดําเนิน โดยกลุมตัวอยางเห็นวาสัตวเล้ียงน้ันเปนสมาชิกในครอบครัว  

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล้ียงสัตวเล้ียงของผูสูงอายุประเภทสุนัขและแมวในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 

 2.1 ผูสูงอายุ ท่ีมีเพศตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุใน

โรงพยาบาลสัตวทองหลอ ไมตางกันซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูสูงอายุ ที่เพศแตกตางกันน้ัน ไมคอยมีผลตอ

พฤติกรรมการเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ เพราะเม่ือเขาสูวัย

ผูสูงอายุสิ่งเราตางๆ ดานวัตถุจะไมคอยมีผลตอผูสูงอายุมากนัก สิ่งท่ีผู สูงอายุตองการสวนใหญเปน

ปจจัยพ้ืนฐาน สอดคลองกับบุณยนุช บุญเฉลิมรัตน. (2560). กลาววาความตองการของผูสูงอายุแตละคน

อาจแตกตางกันไปบาง ดังนั้นควรท่ีจะทําความเขาใจพื้นฐานชีวิตของผูสูงอายุท่ีอยูในความดูแล ซึ่งครอบครัว

จะมีบทบาทสําคัญ 

 2.2 ผูสูงอายุที่มีอายุตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุใน

โรงพยาบาลสัตวทองหลอไมตางกันซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูสูงอายุ ท่ีมีอายุแตกตางกันนั้นมีผลตอพฤติกรรม

การเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ จากการวิจัย ที่ผูสูงอายุ มี

พฤติกรรมการเลี้ยงสัตวไมตางกัน  

 2.3 ผูสูงอายุ ที่มีสถานภาพสมรส ตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมวของ

ผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสถานภาพสมรสน้ันมีผลโดยตรงกับ

พฤติกรรมการเล้ียงสัตว แตเนื่องจาก กลุมผูสูงอายุ ท่ีทําการตอบแบบสอบถามมีกลุมที่มีสถานภาพสมรส

มากที่สุด เพราะกลุมผูสูงอายุที่สมรส คูชีวิตบางทานเสียชีวิตไปแลว และผูสูงอายุไมคอยเกิดการหยาราง ซึง่

ตั้งขอสงสัยเรื่องการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขหรือแมว อาจเล้ียงตอจากบุตรหลาน การสมรสแตไมมีบุตร หรือ

เล้ียงเพื่ออุปการะ สงสาร สอดคลองกับคูรักไมคอยอยากมีลูก ครอบครัวเล็กลง คูรักมีลูกนอยลง คูรักเพศ

เดียวกันมากขึ้น สะทอนจากอัตราการเกิดของคนไทยในสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองใน (ป 

2551) ท่ีพบวา มีทั้งส้ิน 797,356 คน ขณะท่ีอัตราการเกิดของคนไทย ในป 2561 ลดลงอยูท่ี 666,109 คน

 2.4 ผูสูงอายุ ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมวของ

ผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ตางกัน ซึ่งผูวิจัยพบวาผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตละระดับ  ทําให

พฤติกรรมการเลี้ยงแตกตางกัน จากการวิจัยพบวาผูสูงอายุสวนใหญจะศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี (หรือ

เทียบเทา) เพราะกลุมท่ีทําแบบสอบถามหากยอนการเกิดอยูชวงป 2504-2514 ซึ่งขณะน้ันระดับการศึกษา



ของผูสูงอายุสัวนใหญจบประถมศึกษา-มัธยมศึกษาหรือปริญญาตรี พฤติกรรมการเล้ียงจึงมีความแตกตางกัน 

ทั้งสายพันธท่ีเล้ียง ขนาดของสัตวเลี้ยง รวมถึงวิธีการดูแลสัตวเลี้ยงจึงแตกตางกัน แตสวนใหญเลี้ยงเหมือน

ลูกหรือรับอุปการะ 

 2.5 ผูสูงอายุ ที่มีรายได ตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุใน

โรงพยาบาลสัตวทองหลอ ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยพบวารายได สวนใหญของผูสูงอายุอยูที่ จําเปนอยางมากใน

การเลี้ยงสัตว เนื่องจากปจจุบันเลี้ยงสัตวเหมือนลูก เจ็บปวยรักษาหาสัตวแพทย อาหาร เครื่องใช ของเลน

รวมถึงเสื้อผาสวมใส ตองมีรายไดระดับนึงจึงจะสามารถเลี้ยงสัตวใหมีสุขภาพดีได ใหไมตางจากคน ซึ่ง

ผูสูงอายุสวนใหญ มีรายได 21,000-30,000  ซึ่งสอดคลอง Royal Canin  Thailand คิดถึงการเล้ียงสุนัข 

กับการรับสุนัขมาเลี้ยงอาจเปนการตัดสินใจท่ีเกิดจากอารมณและความตื่นเตนดีใจ อยางไรก็ตาม ในดาน

ของปจจัยในการเลี้ยง เชน คาใชจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข จะตองนํามาพิจารณาดวยเพื่อใหแนใจวาคุณ

จะสามารถดแูลสัตวเล้ียงของคณุไดอยางดีที่สดุไปตลอดชีวิตของมัน 

3.เพื่อศึกษาปจจัยแวดลอม ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุใน

โรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

 3.1ปจจัยแวดลอม ดานความตองการทางดานจิตใจ มีผลตอพฤติกรรมเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมว

ของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูสูงอายุ ใหความสําคัญกับความตองการ

ทางดานจิตใจ มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเพราะผูสูงอายุสวนใหญมีพฤติกรรมการเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อน 

คลายเครียด คลายเหงา เพื่อชวยใหจิตใจออนโยนมีชีวิตชีวาข้ึน ซึ่งสอดคลองกับกรมสุขภาพจิต (2562) 

ปญหาทางดานจิตใจเปนอีกปญหาหนึ่งท่ีผูสูงอายุ ประสบอยู ทั้งน้ีอาจเปนเพราะในทางจิตวิทยา วัยสูงอายุ

เปนอีกหนึ่งชวงวัยของชีวิตมนุษยท่ีเปนชวง รอยตอ ของชีวิต กลาวคือจะเปลี่ยนจากวัยกลางคนเขาสูวัย

ผูสงูอายุ ทําใหตองเผชิญกับการ เปลี่ยนแปลง ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนท้ังทางรางกาย จิตใจ และ สังคม 

 3.2. ปจจัยแวดลอม ความตองการทางดานสังคม   มีผลตอพฤติกรรมเล้ียงสัตวประเภทสุนัขและแมว

ของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูสูงอายุ ใหความสําคัญกับความตองการ 

สมัย, 2557) จะสังเกตไดจากพฤติกรรมของผูเล้ียง โดยการสนทนากับสัตวเลี้ยงท่ีมักมีการสรางเสียงพิเศษใน

การ สนทนากับสัตวเล้ียงเสมือนการเลี้ยงเด็ก โดยผูเลี้ยงสัตวเลี้ยงไดกําหนดใหตนเองเปนพอหรือแมทางดาน

สงัคม มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเพราะสวนใหญ ผูสูงอายุเลี้ยงเพ่ือเชื่อมความสัมพันธใหสมาชิกภายใน

ครอบตรัว ไมใหโดดเดี่ยวใชเวลาวางใหเปนประโยช ซึ่งสอดคลองกับ ความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ 

(The Elderly of Social Needs) ความตองการเปนสวนหนึ่งของครอบครวักลุมสังคมและสังคม (Sense of 

Belonging) ความตองการการยอมรับและความเคารพยกยองนับถือจากบุคคลในครอบครัว และสังคม 

(Sense of Recognition 



 3.3.ปจจัยแวดลอม ความตองการเลี้ยงสัตวของผูสูงอายุ  มีผลตอพฤติกรรมเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและ

แมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูสูงอายุ ใหความสําคัญกับความ

ตองการเลี้ยงสัตว มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเพราะสวนใหญ ผูสูงอายุเลี้ยงเพื่อ ไวเปนเพื่อนเลน เพ่ือ

ชวยเหลืออุปการะหรือเมตตา สงสาร ซึ่งสอดคลองกับ ในขณะที่ประเทศไทย เริ่มมีแนวคิด เกี่ยวกับ

พฤติกรรมความเปน Pet Parents โดยกลุมคนรักสัตวน้ันไมไดมองวาสัตวเลี้ยงม ีสถานภาพท่ีตางกวาคนแต

มองวาสัตวเล้ียงมีสถานภาพที่ไมตางจากคน (ปทมา เหมือน 

ขอเสนอแนะ  

 จากการวิจัยพฤติกรรมเลี้ยงสัตวประเภทสุนัขและแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ยัง

ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆปจจัย อาทิเชน ลักษณะของครอบครัวใหญท่ีกลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว การท่ี

ผูสงูอายุเล้ียงสัตวเลี้ยง สาเหตุสวนหนึ่งเพื่อชดเชยลูกหลานท่ีแยกตัวออกไปมีครอบครัว สัตวเล้ียงจึงชวยเปน

เพื่อน คลายความเคลียด มีกิจกรรมท่ีตองทํารวมกับสุนัข ทําใหไมรูสึกเหงา หวาเหว อยางไรก็ดี สิ่งท่ีผูสูงอายุ

ตองการจริงๆคือ ความใสใจของลูกหลาน ความรัก ความคิดถึงท่ีลูกหลานควรนึกถึงผูสูงอายุ ใหความเคารพ

และความสาํคัญมากขึ้น สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งสําคัญที่ทําให ความตองการดานจิตใจ สังคมของผูสูงอายุดีข้ึน 

ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยในคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปลดานอื่นๆเพิ่ม ท่ีจะสงผลตอพฤติกรรมการเล้ียงสตัวประเภทสุนัขหรือแมวของ

ผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ปจจัยกระบวนการตัดสินใจ ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานเศรฐกิจ 

เพื่อจะไดนํามาแกไ และปรับปรุงเพื่อสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวประเภท

สุนัขหรือแมวของผูสูงอายุในโรงพยาบาลสตัวทองหลอ 

 2. ประชากรท่ีศึกษาครั้งน้ีเปนเพียงกลุมลูกคาผูสูงอายุในโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ที่มีอายุ ตั้งแต 50-

60 ปขี้นไป ซึ่งถาตองการขอมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น ควรจะเลือกกลุมประชากรในการศึกษาครั้ง

ตอไปที่แตกตางจากเดิม หรือเพิ่มจากกลุมประชากร จากของเดิมเปนเพียงผูสูงอายุ ที่มีอายุ 50-60ปขึ้นไป  

อาจเลือกกลุมอายุใหหลากหลายมากข้ึน เพื่อใหไดรบัขอมูลท่ีมีความหลากหลาย 

 3. การเลือกใชเทคนิคการวิจัยอาจจะนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวยวิธกีารอื่น เพ่ือใหไดผลการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน และเลือกใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากเดิม

เปนการสุมตัวอยางแบบสะดวก เพ่ือใหไดผลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
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