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บทคดัย่อ 

ธุรกิจสตัวเ์ล้ียงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั มีร้านขายสตัวม์ากมายท่ีอนุญาตใหเ้ด็กซ้ือสตัวเ์ล้ียงไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้ง

ได้รับการอนุญาตจากผูป้กครอง และไม่มีการตรวจสอบความพร้อมของผูซ้ื้อ เด็กบางคนซ้ือสัตวเ์ล้ียงไปแลว้ไม่

สามารถเล้ียงได ้นาํสตัวเ์หล่านั้นไปท้ิง ก่อใหเ้กิดปัญหาสตัวจ์รจดั ปัญหาโรคติดต่อ พิษสุนขับา้ และปัญหาสงัคมอ่ืน ๆ 

ตามมา ผูจ้ ัดทําจึงนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาวิธีหน่ึง เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวโดยใช้ส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ ซ่ึง

สอดแทรกความรู้ควบคู่ไปกบัความสนุก ลดการบงัคบัฝืนใจ ดว้ยเน้ือหาท่ีเรียบง่ายเนน้ความรับผิดชอบ และช้ีชดัถึง

ความลาํบากท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือเจา้ของไม่สามารถเล้ียงสัตวข์องตวัเองได ้รวมทั้งการนาํสัตวไ์ปให้ผูอ่ื้นเล้ียงแทน จาก

การศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง 102 คน ผูช้าย 34 คน ผูห้ญิง 68 คน ผา่นแบบสาํรวจประกอบกบัการดูแอนิเมชนัพบวา่ ผูเ้ขา้

รับการทดสอบส่วนใหญ่สามารถเขา้ใจไดถึ้งประเด็นหลกั และสนุกไปกบัแอนิเมชนั ผูเ้ขา้รับการทดสอบเขา้ใจถึง

ความสาํคญัของความรับผิดชอบในการเป็นเจา้ของสัตวเ์ล้ียง อยา่งไรก็ตามผลการทดลองน้ีไม่ครอบคลุมถึงประเภท

ของสัตวห์รือสายพนัธ์ุสัตวแ์บบเฉพาะเจาะจง รวมถึงสาเหตุของผูเ้ขา้รับการทดสอบท่ีไม่อยากเล้ียงสัตว ์ในส่วนน้ี

สามารถนาํไปต่อยอดในอนาคตได ้

 

คาํสําคญั: ปัญหาสังคม  ปัญหาสัตว์จรจัด  สัตว์เลีย้ง  แอนิเมชัน 2 มิติ 

 

Abstract 

Pet business has become widely popular nowadays. Several pet shops sell their pets to children without 

obtaining permission from parents and examining the responsibility of buyers. Some children who bought pets , are 
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unable to keep them and eventually abandon them. This situation leads to various problems including an increase in 

the number of stray animals, contagious diseases, and other social problems. The author thus aims to propose a solution 

for a long-term problem through a two-dimensional animation multimedia. This Animation contains both knowledge 

and fun. The content focuses on promoting responsibility and raising awareness about negative consequences of the 

animal abandonment. After the implementation of such animation with a sample group of 102 people comprising 34 

males and 6 8  females, the majority of them are able to understand the core issue and have fun with the animation. 

Besides, they understand the significance of pet raising with responsibility. However, the test result does not cover the 

specific types or varieties of animal as well as reasons why people do not want to raise pets. These points can be 

included in further study.    

 

Keywords: Social problems, stray animal, pet, 2d animation. 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัการนาํสัตวม์าเล้ียงเป็นส่ิงท่ีทาํไดโ้ดยง่าย ผูมี้ความตอ้งการเล้ียงสามารถหาซ้ือสัตวเ์ล้ียงไดต้ามร้าน

ขายใกลบ้า้น ตลาดนัด โซเชียลเน็ตเวิร์ก บา้นท่ีเล้ียงไม่ไหว หรือ สัตวท่ี์มีคนนาํมาปล่อย ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือจาก

ฟาร์มเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงผูข้ายเหล่าน้ีอาจไม่มีการตรวจสอบ หรือตรวจสอบความเหมาะสมของผูซ้ื้อไม่เพียงพอวา่จะ

สามารถดูแลสัตวข์องตนไปไดจ้นส้ินอายไุขหรือไม่ การไม่สามารถวดัความรับผิดชอบ และความพร้อมของผูซ้ื้อได ้

ส่งผลใหห้ากวนัหน่ึงผูไ้ม่ซ้ือไม่ตอ้งการ หรือไม่สามารถเล้ียงสตัวเ์หล่านั้นไดแ้ลว้ สตัวเ์หล่านั้นอาจก่อความเดือดร้อน

กบัสงัคมตามมาในฐานะของสตัวจ์รจดั 

 ปัญหาสตัวจ์รจดั เป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีสาํคญัในสังคมไทย จากการสาํรวจของสาํนกังานปศุสัตวเ์ขต 1-9 ในปี 

พ.ศ. 2559 (สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว,์ 2559) มีสุนัขทั้ งหมด 7,380,810 ตัวเป็นสุนัขท่ีมีเจ้าของ 

6,622,364 ตวั เป็นสุนขัจรจดั 758,446 ตวั มีแมวทั้งหมด 3,035,645 ตวั เป็นแมวท่ีมีเจา้ของ 2,541,009 ตวั และเป็นแมว

จรจดั 474,142 ตวั สัตวจ์รจดัเหล่าน้ีนาํมาซ่ึง มลภาวะทางเสียง มลพิษจากของเสียในร่างกาย พาหะนาํโรคพิษสุนขับา้

และเช้ือโรคอ่ืน ๆ รวมถึงทาํให้เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ทาํร้ายประชาชน และทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีงามใน

ชุมชนดว้ย ดงัข่าวมากมาย เช่น ข่าวการแพร่ระบาดของเช้ือพิษสุนขับา้ (ไทยรัฐฉบบัพิมพ,์ 2560) วา่ดว้ยการใหบ้ริเวณ

เขตชุมชนเมืองชั้นในของเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นเขตโรคระบาดสัตวช์ัว่คราว เป็นเวลา 30 วนั เน่ืองจากโรคพิษ

สุนขับา้ระบาดในพ้ืนท่ี ทาํใหมี้สุนขับา้ไล่กดัประชาชนเกือบ 10 ราย ในวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หรือ ปัญหาสตัวถู์ก

นาํมาท้ิงท่ีวดัเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหพ้ระสงฆไ์ม่สามารถหาอาหารมาเล้ียงไดอ้ย่างเพียงพอ และสร้างความลาํบาก

ใหก้บัผูเ้ดินทางมาทาํบุญท่ีวดั (มติชนออนไลน,์ 2559) 

 นอกจากสัตวจ์รจดัแลว้สัตวท่ี์มีเจา้ของ แต่เจา้ของไม่สามารถควบคุมดูแลได ้ก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาได้

เช่นกนั ไม่วา่จะเป็น ปัญหาท่ีเกิดจากความละเลยของเจา้ของสุนขัทาํใหไ้ปกดัคนภายนอก (ข่าวสด, 2560) ปัญหาท่ีเกิด

จากเจา้ของขาดความเขา้ใจในอุปนิสยัของสุนขัในแต่ละสายพนัธ์ุจนทาํใหสุ้นขันั้นทาํร้ายตวัเจา้ของเอง (PPTV Online, 
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2560) ปัญหาจากความประมาททั้งของผูอ่ื้น และตวัเจา้ของ ส่งผลให้สุนัขในบา้นยื่นหัวลอดร้ัวไปกดัเด็กนอกบา้น 

(Arnowe, 2561) เป็นตน้  

 จากขอ้มูลขา้งตน้จะพบวา่ ปัญหาท่ีเกิดจากสตัวเ์ล้ียงนั้นหลีกเล่ียงไดย้าก แต่สามารถป้องกนัไดห้ากเจา้ของมี

ความรู้ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของสตัว ์มีความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตวัเอง 

ทรัพยสิ์น และผูอ่ื้น ผูจ้ดัทาํจึงไดพิ้จารณาถึงการแกปั้ญหาวธีิหน่ึงคือการแกปั้ญหาท่ีตวัผูเ้ล้ียงสตัว ์โดยใชก้ารแกปั้ญหา

ในระยะยาว ดว้ยการเสริมสร้างความเขา้ใจตั้งแต่เดก็  

เด็กจะจดจาํส่ิงท่ีเห็นไดดี้กวา่ส่ิงท่ีไดย้นิ (เพญ็พิไล ฤทธาคณานนท,์ 2549) ส่ือท่ีเหมาะสมในการใชแ้กปั้ญหา

ในเร่ืองน้ีก็คือส่ือแอนิเมชนั การใชภ้าพเล่าเร่ืองแสดงผลท่ีจะเกิดข้ึนหากเจา้ของเล้ียงสัตวโ์ดยไม่มีความรับผิดชอบจะ

ทาํใหเ้ด็กซึมซบัเร่ืองราวไดโ้ดยท่ีไม่มีการฝืนใจ สาํหรับเด็กในช่วงวยั 6-12 ปี ซ่ึงเป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ (Lester D. Crow 

and Alicc Crow, 1986) นั้น ผูจ้ดัทาํพิจารณาถึงรูปแบบของส่ือท่ีมีความเรียบง่าย เขา้ใจง่ายในเร่ืองของภาพ เพ่ือลด

ความซับซ้อนในการมอง จึงไดเ้ลือกรูปแบบส่ือเป็น แอนิเมชนั 2 มิติ และไดเ้ลือกจดัทาํเร่ืองราวโดยใชส้ัตวเ์ป็นตวั

ดาํเนินเร่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสนใจและพฒันาการของเด็กอีกดว้ย 

  

2. วตัถุประสงค์ 

1. ออกแบบส่ือแอนิเมชนั 2 มิติ สําหรับเด็กเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจในความรับผิดชอบต่อการเล้ียงสัตว ์

โดยมีความเหมาะสมกบัความสนใจ และความตอ้งการเล้ียงสตัวใ์นปัจจุบนั 

 

3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

3.1 กาํหนดหวัขอ้การทาํแอนิเมชนั โดยเลือกทาํเก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียง และศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งขอ้มูล

ทุติยภูมิ เช่น หนงัสือ และข่าว 

3.2 กาํหนดกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาวธีิการแกปั้ญหาประกอบ เลือกกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอาย ุ6-12 ปี 

สาํหรับการแกปั้ญหาในระยะยาว 

3.3 เตรียมขอ้มูล และจดัทาํแอนิเมชนัท่ีมีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย 

3.3.1 รวบรวมขอ้มูลเพ่ือเขียนเน้ือเร่ือง และออกแบบตวัละคร 

3.3.2 เขียน storyboard และกาํหนดบทพดูทั้งหมด 

3.3.3 จดัทาํเสียงพากย ์

3.3.4 จดัทาํ animatic  

3.3.5 จดัทาํ 2D แอนิเมชนัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.4 จดัทาํแบบสาํรวจ  

3.5 ทดสอบแอนิเมชนั และแบบสาํรวจกบักลุ่มเป้าหมาย 

3.6 วเิคราะห์ผลจากแบบสาํรวจ และสรุปผล 
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4. ผลการวจิยั 

 4.1 Storyboard แอนิเมชนัสาํหรับเด็ก เร่ืองของ “นิค” ตวัเอกชายท่ีไดรั้บฝากให้เล้ียง “โบ” สุนขัของ “ลิลล่ี” 

เพ่ือนของเขา ท่ีซ้ือมาอยา่งกะทนัหนัตามกระแสนิยม และไม่มีเวลาเล้ียงเพราะตอ้งไปทาํธุระ จนกวา่ลิลล่ีจะกลบัมารับ

สุนขัคืน นิคจะตอ้งอยูก่บัสุนขัท่ีเขาไม่คุน้เคย ทาํให้เกิดเร่ืองวุน่วายต่าง ๆ กบัตวันิค และส่ิงของภายในบา้น โดยเน้ือ

เร่ืองของแอนิเมชนั ตวัละครลิลล่ีจะสะทอ้นถึงการไม่มีความรับผิดชอบของเจา้ของ และตวัละครนิคจะสะทอ้นถึงกรณี

ท่ีเจา้ของสตัวเ์ล้ียงเล้ียงสตัวโ์ดยท่ีไม่มีความเขา้ใจในสายพนัธ์ุมาก่อน ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 ส่วนหน่ึงของ Storyboard ฉากลิลล่ีนาํโบมาฝากให้นิคเล้ียง 

 

 4.2 Characters Design ใชต้วัการ์ตูนสุนขัแทนตวัละครมนุษยเ์พ่ือดึงความสนใจของเด็ก และใชคู้่สีท่ีแตกต่าง

เพ่ือใหจ้ดจาํ และแยกออกไดง่้าย โดยตวัการ์ตูนสุนขัแต่ละตวัใชส้ายพนัธ์ุต่างประเทศเป็นตวัตน้แบบ เน่ืองจากสาย

พนัธ์ุต่างประเทศไดรั้บความสนใจอยา่งมากในปัจจุบนั ดงัแสดงในรูปท่ี 2-4 
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รูปที่ 2 ตวัเอกชาย “นิค” ออกแบบมาจากสุนขัพนัธุ์ “ซามอยด”์ 

 
รูปที่ 3 ตวัเอกหญิง “ลิลล่ี” ออกแบบมาจากสุนขัพนัธุ์ “พเูดิล” 

 

 
รูปที่ 4 ตวัแทนสุนขั “โบ” ออกแบบมาจากสุนขัพนัธุ์ “ไซบีเรียน ฮสัก้ี” 

 

 4.3 Animatic ความยาว 6 นาที 10 วนิาที พร้อมดนตรี และเสียงพากย ์สาํหรับแอนิเมชนั ดงัแสดงในรูปท่ี 5 
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รูปที่ 5 ตวัอยา่งฉาก Animatic พร้อมเดนตรีและเสียงพากย ์

 

 4.4 ผลจากแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้รับการทดสอบแบบสุ่ม ทั้งหมด 102 คน เป็นผูช้าย 34 คน ผูห้ญิง 

68 คน อยูใ่นช่วงอาย ุ16-24 ปี พบวา่มีผูเ้ขา้รับการทดสอบท่ีเล้ียงสตัวอ์ยูแ่ลว้ 66 คน และไม่ไดเ้ล้ียงสตัว ์36 คน ประเภท

ของสัตวเ์ล้ียงมีหลากหลาย อาทิเช่น สุนขั แมว ปลา นก และ เม่น ซ่ึงผูท้าํวิจยันาํจุดร่วมของสัตวทุ์กประเภทคือ เป็น

สายพนัธ์ุไทย หรือเป็นสายพนัธ์ุต่างประเทศมาใชใ้นการวเิคราะห์ผลการทดลอง ในส่วนความสนใจอยากเล้ียงไดใ้หผู้ ้

เขา้รับการทดสอบใชค้วามคิดของตนเองในวยัเด็กประกอบในการตอบคาํถาม โดยผลจากแบบสอบถามน้ีสามารถใช้

ในการวเิคราะห์ความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีนาํไปใชใ้นการออกแบบแอนิเมชนัไดด้งัน้ี 

 4.4.1 ความเหมาะสมในดา้นการออกแบบตวัละครโดยอิงจากสายพนัธ์ุต่างประเทศ 

 โดยพิจารณาจากสายพนัธ์ุท่ีเล้ียงอยู ่และความตอ้งการเล้ียงของผูเ้ขา้รับการทดสอบ จากการเก็บขอ้มูลไดผ้ล

ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลสายพนัธ์ุท่ีผูเ้ขา้รับการทดสอบเล้ียงในปัจจุบนั (66คน) และ สายพนัธุ์ท่ีผูเ้ขา้รับการทดสอบอยากเล้ียงในอนาคต  

(63 คน) 

 สายพนัธุ์ท่ีเล้ียงในปัจจุบนั(%) สายพนัธุ์ท่ีอยากเล้ียงในอนาคต(%) 

สายพนัธุ์ไทย 42.42 1.59 

สายพนัธุ์ต่างประเทศ 33.33 95.24 

สายพนัธุ์ผสมหรือไม่ระบุ 24.24 3.17 

 

 พบวา่ สายพนัธ์ุต่างประเทศไดรั้บความสนใจอยา่งมาก โดยผูเ้ขา้รับการทดสอบมีความสนใจอยากเล้ียงสาย

พนัธ์ุต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 95.24 แต่ความตอ้งการนั้นสวนทางกบัสายพนัธ์ุท่ีเล้ียงอยูจ่ริง ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุไทยร้อย

ละ 42.42 จึงไดพิ้จารณาเพ่ิมถึงสาเหตุของความขดัแยง้น้ี พบตามขอ้มูลในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลสายพนัธุ์แบบต่าง ๆ กบัการไดรั้บมาของผูเ้ล้ียง จากจาํนวนผูเ้ล้ียงสตัว ์66 คน 

 สายพนัธุ์ไทย(%) สายพนัธุ์ต่างประเทศ(%) สายพนัธุ์ผสม(%) 

ไดรั้บมาจากผูอ่ื้น 45.95 33.33 50.00 

เก็บจากขา้งทางมาเล้ียง 40.54 10.00 50.00 

ซ้ือมา 13.51 56.67 0.00 

 

 ตารางท่ี 2 พบวา่สาเหตุท่ีมีผูเ้ล้ียงสายพนัธ์ุไทยเป็นจาํนวนมากนั้นเกิดจากการไดรั้บมาจากผูอ่ื้น และเก็บมา

จากขา้งทาง คิดเป็นร้อยละ 86.49 ในขณะท่ีสายพนัธ์ุต่างประเทศไดม้าจากการซ้ือสตัวเ์ล้ียงมา คิดเป็นร้อยละ 56.67 ซ่ึง

สามารถเป็นเคร่ืองช้ีวดัไดว้า่การเล้ียงสัตวข์องคนในสังคมไทยในปัจจุบนันั้นมีปัจจยัภายนอกเป็นตวักระตุน้ เช่น คน

รู้จกั หรือ ส่ิงแวดลอ้ม มากกวา่การตดัสินใจเลือกเล้ียงดว้ยตนเอง จากการสมัภาษณ์ผูท่ี้เล้ียงสตัวพ์บวา่คนเหล่านั้น หรือ

ครอบครัวของคนเหล่านั้นมกัจะรับสัตวม์าจากผูอ่ื้นตั้งแต่สัตวย์งัอายนุ้อย บา้งก็เก็บมาเล้ียงจากขา้งทางเพราะความ

สงสาร หรือเล้ียงดูเพราะสตัวห์ลงเขา้มาในบา้น ในขณะท่ีสายพนัธ์ุต่างประเทศผูท่ี้เล้ียงสตัวจ์ะซ้ือมาจากฟาร์ม แหล่งท่ี

สามารถเช่ือถือได ้หรือคนรู้จกั เพ่ือลดโอกาสสตัวเ์ป็นโรค หรือไดรั้บสายพนัธ์ุไม่ดีมาได ้

 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจากสายพนัธ์ุท่ีเล้ียงอยู่ไม่สามารถสรุปไดว้่าสายพนัธ์ุแบบใดไดรั้บความนิยม

มากกวา่กนั จึงตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการในการเล้ียงสตัวข์องผูเ้ขา้รับการทดสอบทั้งผูท่ี้เล้ียงสัตวอ์ยูแ่ลว้ และไม่ได้

เล้ียงสตัวด์ว้ย ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลผูเ้ขา้รับการทดสอบท่ีอยากเล้ียงสตัวท์ั้งผูท่ี้เล้ียงสตัวอ์ยูแ่ลว้( 66 คน) และผูท่ี้ไม่ไดเ้ล้ียงสตัวใ์นปัจจุบนั (46 คน) 

 ผูท่ี้เล้ียงสตัวใ์นปัจจุบนั(คน) ผูท่ี้ไม่ไดเ้ล้ียงสตัวใ์นปัจจุบนั(คน) 

อยากเล้ียงสายพนัธุ์ไทย 0 1 

อยากเล้ียงสายพนัธุ์ต่างประเทศ 46 14 

อยากเล้ียงสายพนัธุ์ผสมหรือไม่ระบุ 0 2 

ไม่อยากเล้ียง 20 29 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ทั้งผูท่ี้เล้ียงสัตวแ์ละไม่ไดเ้ล้ียงสัตวใ์นปัจจุบนันั้นมีความสนใจในสายพนัธ์ุต่างประเทศ

มากกวา่สายพนัธ์ุไทย หรือสายพนัธ์ุผสม และผูท่ี้เล้ียงสตัวอ์ยูแ่ลว้นั้นมีความสนใจอยากจะเล้ียงเพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 69.7 

มีจาํนวนมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้ล้ียงสัตว ์แต่อยากเล้ียงซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.96 ขอ้มูลน้ีสามารถสรุปไดว้า่ผูท่ี้เคยเล้ียงหรือ

เล้ียงอยูแ่ลว้นั้นมีความตอ้งการเล้ียงเพ่ิมมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้ล้ียงสัตวเ์ลย และยงัสรุปไดว้า่สายพนัธ์ุต่างประเทศเป็นสาย

พนัธ์ุท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด  

4.4.2 ความเหมาะสมดา้นท่ีมาของเน้ือเร่ือง 

ในเน้ือเร่ืองของแอนิเมชนัมีประเด็นหน่ึงคือ ตวัละครหญิง “ลิลล่ี” ซ้ือสุนขั “โบ” ตามดารา หรือกระแสนิยม 

เพ่ือพิจารณาถึงความสมจริง และความเหมาะสมในประเด็นน้ี จึงไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนหน่ึงของแบบสอบถาม

ถึงท่ีมาของการรู้จกัสายพนัธ์ุต่าง ๆ และพฤติกรรมของผูเ้ล้ียงสตัวบ์นโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไดผ้ลลพัธ์ดงัต่อไปน้ี ตารางท่ี 4 
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แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแหล่งท่ีมาจากโซเชียลเน็ตเวร์ิก หรือคนรอบขา้ง และตารางท่ี 5 แสดงถึงพฤติกรรมบนโซ

เชียลเน็ตเวร์ิกของผูเ้ล้ียงสตัว ์

 

ตารางที่ 4 แสดงขอ้มูลจาํนวนผูเ้ขา้รับการทดสอบท่ีอยากเล้ียงสัตวว์่ารู้จกัสายพนัธุ์ท่ีอยากเล้ียงนั้น ๆ จากแหล่งท่ีมาใด ระหว่าง โซเชียล

เน็ตเวิร์ก และคนรอบขา้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งหมด 63 คน 

 โซเชียลเน็ตเวิร์ก(คน) คนรอบขา้งกบัส่ิงแวดลอ้ม(คน) 

รู้จกัสายพนัธุ์ไทยจาก 0 1 

รู้จกัสายพนัธุ์ต่างประเทศจาก 50 10 

รู้จกัสายพนัธุ์ผสมหรือไม่ระบุจาก 0 2 

 

ตารางที่ 5 แสดงขอ้มูลจาํนวนพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการทดสอบท่ีเล้ียงสตัว ์และถ่ายรูปสตัวล์งโซเชียลเน็ตเวิร์ก จาํนวน 66 คน 

 ถ่ายรูปทัว่ไปลงโซเชียลเน็ตเวิร์ก (คน) ถ่ายรูปสตัวเ์ล้ียงลงโซเชียลเน็ตเวิร์ก (คน) 

เคย 54 50 

ไม่เคย 12 16 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูเ้ขา้รับการทดสอบท่ีอยากเล้ียงสตัวส์ายพนัธ์ุต่างประเทศรู้จกัสายพนัธ์ุนั้น ๆ จากรูปถ่าย

บนโซเชียลเน็ตเวิร์กคิดเป็นร้อยละ 79.37 หรือ 50 คนจากจาํนวนทั้งหมด 63 คน ขอ้มูลน้ีช้ีให้เห็นวา่โซเชียลเน็ตเวร์ิก 

นั้นมีผลกระทบต่อความสนใจของผูเ้ขา้รับการทดสอบ และเม่ือพิจารณาตารางท่ี 5 ประกอบจะพบวา่ผูท่ี้เล้ียงสตัวน์ั้นมี

พฤติกรรมถ่ายรูปสตัวเ์ล้ียงของตนเองลงโซเชียลเน็ตเวร์ิกถึง 50 คนคิดเป็นร้อยละ 79.37 เช่นกนั ซ่ึงพฤติกรรมน้ีทาํใหมี้

ภาพของสัตวเ์ล้ียง และภาพวิถีชีวิตของการเล้ียงสัตวแ์พร่กระจายอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อไปอีกทอด แมโ้ซเชียล

เน็ตเวร์ิกบางพ้ืนท่ีจะเป็นพ้ืนท่ีส่วนตวั แต่ก็นบัเป็นความรับผิดชอบส่วนหน่ึงของผูเ้ล้ียงสตัวท่ี์จะนาํเสนอดา้นดี หรือไม่

ดีให้ผูอ่ื้นทราบ รวมไปถึงวธีิการเล้ียงสตัวข์องตนอีกดว้ย โดยหากรูปถ่ายสัตวเ์ล้ียงท่ีปรากฏอยูน่ั้นเป็นชนิด และสาย

พนัธ์ุแบบเดียวกันจํานวนมาก จะทําให้เกิดกระแส หรือความนิยมในโลกออนไลน์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในต้นเหตุของ

พฤติกรรมเลียนแบบในเด็ก และวยัรุ่นต่อไปได ้

 4.5 ผลจากแบบสอบถามในส่วนความพึงพอใจ และความคิดเห็นเก่ียวกบัแอนิเมชนั 

 

ตารางที่ 6 แสดงความเขา้ใจ และความคิดเห็นเก่ียวกบัแอนิเมชนัของผูเ้ขา้รับการทดสอบทั้ง 102 คน โดยเป็นผูห้ญิง 68 คน และเป็นผูช้าย 

34 คน 

 ผูห้ญิง(%) ผูช้าย(%) 

ความมีเอกลกัษณ์ของภาพและตวัละคร 87 85 

ความน่าสนใจของตวัละคร 82 77 

ความน่าสนใจของเน้ือเร่ือง 83 85 

ความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง 89 92 

ขอ้คิดและผลสรุปของเน้ือเร่ือง 93 95 
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 จากการสาํรวจพบวา่ผูว้จิยัประสบความสาํเร็จในเร่ืองขอ้คิด และผลสรุปของเน้ือเร่ือง ซ่ึงถือเป็นหวัขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัมาก อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัควรปรับปรุงในเร่ืองความมีเอกลกัษณ์ของภาพ และตวัละครใหเ้หมาะสมกบัเด็ก

วยัโตมากข้ึน รวมทั้งสามารถทาํเป็นแอนิเมชนั 3 มิติไดใ้นอนาคต 

 

5. การอภิปรายผล 

 5.1 สายพนัธ์ุต่างประเทศมีผูส้นใจอยากเล้ียงมากกว่าสายพนัธ์ุไทย การออกแบบโดยนําสุนัขสายพนัธ์ุ

ต่างประเทศมาใชจึ้งสามารถดึงความสนใจของผูรั้บชมได ้

 5.2 ตวัการ์ตูนสุนขัทั้ง 3 ตวัมีการสะทอ้นลกัษณะเด่นของสายพนัธ์ุออกมา ช่วยใหจ้ดจาํไดง่้าย 

 5.3 การรู้จกัอุปนิสัย และความแตกต่างของตวัการ์ตูนสุนัขแต่ละสายพนัธ์ุในแอนิเมชนั ช่วยให้เขา้ใจ และ

สนุกกบัแอนิเมชนัมากข้ึน 

5.4 ผูท่ี้เล้ียงสตัว ์หรือเคยเล้ียงสตัวจ์ะตระหนกัถึงความลาํบากในการเล้ียงสตัว ์และสนุกกบัแอนิเมชนัไดม้าก

ข้ึนเน่ืองจากมีประสบการณ์ตรง 

5.5 จากการดูแอนิเมชนั ผูเ้ขา้ร่วมทดสอบเขา้ใจว่าหากเจา้ของไม่มีความรับผิดชอบต่อสัตวเ์ล้ียงแลว้ ความ

เดือดร้อนนั้นจะตกไปท่ีผูอ่ื้น 

5.6 แอนิเมชนัมีการแสดงถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการเล้ียงสตัว ์ทั้งตวัผูเ้ล้ียง และทรัพยสิ์น โดยผูเ้ขา้รับการ

ทดสอบเขา้ใจ และตระหนกัไดถึ้งความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจริงในจุดน้ี 

 5.7 ผูท่ี้มีสตัวเ์ล้ียงอยูแ่ลว้มีความตอ้งการ หรือความสนใจจะเล้ียงเพ่ิมมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้ล้ียงสตัว ์

5.8 โซเชียลเน็ตเวร์ิกมีผลกระทบต่อพฤติกรรม และความสนใจของคนท่ีเขา้ถึง 

 5.9 พฤติกรรมการถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวร์ิกนั้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเลียนแบบ 

 5.10 ผูเ้ขา้รับการทดสอบไม่คิดว่าการถ่ายรูปสัตวเ์ล้ียงลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหน่ึงในความรับผิดชอบ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองธรรมดา และไม่มีกาํหนดแน่นอนในการลงรูปถ่าย 

 5.11 ผูท่ี้ไม่อยากเล้ียงท่ีมีขอ้กาํจดับางประการ เช่น ไม่มีพ้ืนท่ี ไม่มีเวลา หรือเป็นภูมิแพ ้หากตดัขอ้จาํกดัออกก็

มีความสนใจท่ีจะเล้ียงเช่นเดียวกนั  

 

6. บทสรุป 

 งานวิจัยช้ินน้ีผูจ้ดัทาํเร่ิมตั้งแต่คน้หาขอ้มูลตามหัวขอ้ท่ีสนใจ คิดวตัถุประสงค์ สมมติฐาน และหาขอ้มูล

ประกอบก่อนจดัทาํแอนิเมชนั ซ่ึงขอ้มูลประกอบเหล่าน้ีถูกใชใ้นการออกแบบตวัละคร ภาพ โทนสี เน้ือเร่ือง และ

เทคนิคสาํหรับแอนิเมชนั ผลท่ีไดผู้จ้ดัทาํพบวา่สมมติฐานท่ีผูจ้ดัทาํใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบแอนิเมชนัตรงกบัผลท่ี

ไดจ้ากการทดลองกบัแบบสอบถาม และแอนิเมชนั ดงัต่อไปน้ี  

6.1 ความสนใจเล้ียงสตัวส์ายพนัธ์ุต่างประเทศมีมากกวา่สายพนัธ์ุไทย  

6.2 พฤติกรรมการถ่ายรูปสัตวเ์ล้ียงลงโซเชียลเน็ตเวิร์กส่งผลกระทบต่อผูเ้ขา้ถึง กล่าวคือเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ี

ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเลียนแบบ และจุดประกายความสนใจในการเล้ียงสตัว ์

6.3 ตวัการ์ตูนสุนขัจากสายพนัธ์ุต่างประเทศดึงดูดความสนใจมากกวา่สายพนัธ์ุไทย 
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6.4 การเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของตวัการ์ตูน (สุนขัสายพนัธ์ุต่างประเทศ) ช่วยให้ผูช้มเขา้ใจและ สนุกไปกบั

แอนิเมชนัมากข้ึน 

6.5 การใชช่ื้อของตวัการ์ตูนเป็นภาษาองักฤษช่วยใหแ้อนิเมชนัมีความล่ืนไหล และเป็นสากลมากข้ึน 

6.6 แมจ้ะมีประสบการณ์ตรงเก่ียวสตัวเ์ล้ียงเพียงเลก็นอ้ยก็สามารถทาํใหก้ารดูแอนิเมชนัสนุกข้ึนมาได ้

 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการสัมภาษณ์มีหัวขอ้ท่ีเด็กในช่วงอายุ 6-12 ปีจาํเป็นตอ้งมีผูป้กครองช่วยเหลือ ไม่

สามารถตอบดว้ยตนเองได ้เพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนจึงไดใ้ชผู้เ้ขา้รับการทดสอบแบบสุ่มในช่วงอายุ 16-24 ปี 

ในการตอบบางหวัขอ้ใหใ้ชค้วามคิดของตนในวยัเด็กทดแทน  

งานวิจยัช้ินน้ีไม่ไดพิ้จารณาถึงสาเหตุของผูท่ี้ไม่อยากเล้ียงสัตวเ์ล้ียง เน่ืองจากอยู่นอกเหนือหัวขอ้งานวิจยั 

และไม่ได้ส่งเสริม หรือทาํให้ผูช้มแอนิเมชันอนุรักษ์สัตวส์ายพนัธ์ุไทย การนําสายพนัธ์ุต่างประเทศมาใช้ในการ

ออกแบบเป็นเพียงการดึงดูดความสนใจโดยใชส่ิ้งท่ีคนส่วนใหญ่สนใจเท่านั้น โดยผูส้นใจทาํงานวิจยัต่อสามารถนาํ

หวัขอ้น้ีไปศึกษา และพฒันาต่อไปได ้
 

7. กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ บิดามารดา ผูเ้ป็นกาํลงัใจ และสนบัสนุนหลาย ๆ ส่ิงท่ีเก่ียวของกบัการเรียนและการทาํผลงานวจิยั

ฉบบัน้ี ขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล อาจารย ์วรรณพร ชูจิตารมย ์สาํหรับการปรึกษา

ทั้งเร่ืองการเรียน และตารางเวลาต่าง ๆ ขอบคุณ ผศ.ชยัพร พานิชรุทติวงศ์ สําหรับความรู้ในดา้นการเขียนเน้ือเร่ือง 

ออกแบบตวัละคร และการทาํแอนิเมชนั และขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบตอบแบบสอบถามแบบสุ่มทั้งหมด 102 

คน ณ ท่ีน้ี 
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