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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดของบุคลากรและ

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และเพ่ือเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด
ของบุคลากรและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และประชาชน จ านวน 45 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทาง
กฎหมายสุนัขจรจัด 13 / 20 แนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด คือ การให้ภาครัฐและหน่วยงานด้าน
กฎหมายเผยแพร่กฎหมายสุนัขจรจัดผ่านเวทีของชุมชน การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และภาพอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ 
ค าส าคัญ : การรับรู้, กฎหมายสุนัขจรจัด, บุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 
Abstract 

This research aims to study the cognitive level of the legal measures regarding homeless dogs of 
personnel and people in Phitsanulok University area and to offer the guideline of adding perception the 
legal measures regarding homeless dogs of personnel and people in Phitsanulok University area. The 
samples of this research were academic personnel, support personnel and people 45 Samples by using 
simple random sampling. The research tools were quiz test and in - dept interview. The statistics analyzed 
data used mean, frequency, percentage and content analysis. The result showed the samples got average 
score of understanding 13/20. The guidelines of adding perception the legal measures regarding homeless 
dogs were government and law organization publish the law regarding homeless dogs via stage of 
community, social media and info graphic are easy to understand and interesting. 
Keywords : Legal Measures Regarding Homeless Dogs, Phitsanulok University Personnel, People in Phitsanulok 

University Area. 
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1. บทน า 
ปัญหาสุนัขจรจัดเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุที่เจ้าของสุนัขปล่อยปละละเลยใน

การการดูแล และขาดการควบคุมการแพร่พันธุ์สุนัข ส่งผลท าให้ประชากรสุนัขในสังคมมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และส่วนใหญ่เป็น
สุนัขที่มีเจ้าของอยู่แล้วแต่ถูกน าปล่อยและสุนัขเหล่าน้ันก็มีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว กฎหมายการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัข พ.ศ. 2548 ข้อ 26 ประกอบกับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตร 73 วรรค 2 มีสาระส าคัญ 4 ประการ ดังน้ี 
1) เจ้าของสุนัขต้องควบคุมสุนัขไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น การก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 2) ต้อง
รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุนัขลักษณะเป็นประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจน
เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 3) ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่อื่นใด 
และ 4) เมื่อสุนัขตาย เจ้าของสุนัขต้องก าจัดซากสุนัขให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพราะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น า
โรค ทั้งน้ี โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า (ศราวรรณ  แก้วมงคล, 2559) 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีนโยบายให้มีการจัดระเบียบสุนัขจรจัดรอบบริเวณมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียง ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากมีสุนัขที่มีเจ้าของอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ชองมหาวิทยาลัย และเป็ นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเข้ามาอาศัยอยู่แบบ
ชั่วคราวและถาวร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ให้การเลี้ยงดูไ ว้ แต่ขาดการดูแลที่ต่อเน่ือง และสุนัขบางส่วนสร้างความ
สกปรกให้กับสถานที่ และเห่าส่งเสียงรบกวนนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักในเวลากลางคืน  จากการก าหนดมาตรการใน
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ยังไม่ประสบความส าเร็จมากนัก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากร  และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
มหาวิทยาลัย อาจยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุนัขจรจัด และหลักการในการดูแลสุนัขจรจัดอย่าง
ถูกวิธี ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจกฎหมายสุนัขจรจัดของบุคลากรและประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพ่ือให้ทราบว่าบุคลากรและประชาชนมีระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับสุนัขจรจัด
ในระดับใด และควรเติมเต็มความรู้ในส่วนใด ด้วยวิธีการใดที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยท าให้การการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย 
และการสร้างการรับรู้การดูแลสุนัขจรจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
2.2 เพ่ือเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

3.1 มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสุนัขจรจัด 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาสุนัขจรจัด และผลกระทบจากสุนัขจรจัดของประเทศไทยน้ัน มีกฎหมาย

ระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 นอกจากน้ียังมีกฎหมายระดับทองถิ่นที่เกี่ยวข้อง คือ ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. 2548 และระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 29 ก าหนดใหราชการสวนทองถิ่นมี 
อ านาจออกขอก าหนดของทองถิ่น ประกาศใหสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดของพ้ืนที่่ในเขตอ านาจของราชการ สวนทองถิ่นน้ัน
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เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวได้ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาพความเปนอยูที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. 2548 ได ก าหนดมาตรการตาง ๆ   
ซึ่งเปนการควบคุมการเลี้ยงสุนัข ซึ่งหากผู ใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมีโทษตาม พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 18 คือ ปรับไมเกินหาพันบาท โดยมีมาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัข โดยสรุปดังน้ีคือ การก าหนดหนาที่เจาของสุนัขใน
การเลี้ยงดูสุนัข การหามเลี้ยงสุนัขในที่สาธารณะ การควบคุมสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง และการหาบุคคลดูแลสุนัขแทนกรณี
เจาของสุนัขไมประสงคที่จะเลี้ยงสุนัขอีกตอไป (นุชนารถ  เจริญสุข, 2555) 

3.2 แนวทางการจัดการสุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้มีการส ารวจสุนัขที่ไม่มีเจ้าของในมหาวิทยาลัย พบว่า ในปี 2559 - 2560 มีจ านวน 14 ตัว 

และมีสุนัขที่มีเจ้าของขอมาอาศัยชั่วคราวในมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัว ซึ่งสุนัขดังกล่าวมักเห่าเสียงดังในเวลากลางคืน รวมทั้ง
ถ่ายอุจจาระในบริเวณต่าง ๆ และกัดสายไฟที่อยู่ใต้ท้องรถของบุคลากรบางท่านจนได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุน้ีคณะผู้บริหาร 
อาจารย์ประจ าหอพัก และตัวแทนนักศึกษาของแต่ละคณะได้ประชุมหารือถึงแนวทางการจัดการสุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ได้ผลสรุป ดังน้ี 

1) การน าสุนัขไปมอบให้กับสถานดูแลสัตว์ อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 15 
กิโลเมตร 

2) เรียกปรับเงินบุคลากรที่ให้การดูแลสุนัขที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ในกรณีที่สุนัขกัดสายไฟที่อยู่ใต้ท้อง
รถของบุคลากรบางท่านจนได้รับความเสียหาย  

3.3 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้ ความเข้าใจ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิง

ปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการ
ปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขาตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้
ความหมายไว้ และ บลูม (Bloom, 1980 อ้างถึงใน ศิพล  รื่นใจชน, 2549, หน้า 10) ได้จ าแนกความหมายระหว่างความรู้ 
ความเข้าใจ เพ่ือประโยชน์ในการสื่อความหมายไว้ดังน้ี 

ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเน้นการจ า ไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงหรือระลึกได้ก็ตาม  
เป็นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมสาระต่าง ๆ จนกระทั่งพัฒนาไปสู่ขั้นที่มีความ
สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยความรู้น้ีอาจแยกออกเป็นความรู้เฉพาะสิ่ง และความรู้เรื่องสากล เป็นต้น 

ความเข้าใจ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการสื่อความหมายโดยอาศัยความสามารถทางสมองและทักษะ ซึ่งอาจจะ
กระท าได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ  โดยการท าความเข้าใจน้ันอาจไม่มีผลสมบูรณ์เสมอไป 
ส าหรับพฤติกรรมความเข้าใจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบคือการแปลความ การตีความ และการสรุปอ้างอิง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ที่ ศิพล รื่นใจชน (2549)ได้ให้ความหมายของค าว่าความรู้ตามพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ของ 
กูด๊ (Good, 1973) ว่าเป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมสะสมไว้ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ 
ในแต่ละบุคคลต่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งต่าง ๆ มากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมในแต่ละ

สถานการณ์ ซึ่งปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความความรู้ ความเข้าใจที่ส าคัญซึ่งวอชิงตัน และคาล์ก (Worthington & Grant, 
n.d. อ้างถึงใน แสงจันทร์  โสภากาล, 2550, หน้า 15 - 16) ได้อธิบายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหรือระดับการเรียนของ
นักเรียนที่มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือพบว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา
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และ  องค์ประกอบด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา องค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ องค์ประกอบทางด้าน เศรษฐกิจสังคมครอบครัว 
และการจูงใจ โดยได้สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นซึ่งมีความสัมพันธ์กับความรู้ไว้ 2 ปัจจัย ที่มีลักษณะคล้ายกัน ดังน้ี 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
1.1) ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก เพราะจะท าให้บุคคลมีความรู้และมีความคิดเห็นใน

เรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุและมีผล 
1.2) ความเชื่อ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไป 
1.3) สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหน้าที่ที่มีต่อผู้อื่น และสังคม 
1.4) ประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและส่งผลต่อความคิดเห็น 

2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 
2.1) ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู้โดยทางตรง หรือทางอ้อมจากระเบยีบ วิธีปฏิบัติกฎเกณฑ์ และ

ค่านิยมต่าง ๆ ที่กลุ่มได้ก าหนดไว้เป็นระเบยีบของความประพฤติ และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมน้ัน 
2.2) กลุ่มและสังคมทีเ่กี่ยวข้อง มีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก เพราะเมื่อบุคคลอยู่ในกลุ่มหรือสังคมใดต้อง

ยอมรบั และปฏิบัติตามกฎเกณฑข์องกลุ่มและสังคมน้ัน 
2.3) สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้และการเปลีย่นแปลง

ความคิดเห็นของบุคคล 
ปัจจัยและแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความรู้ ความเข้าใจ แต่ละบุคคลจะมากหรือน้อยอยู่ที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมครอบครัวและการจูงใจ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จ านวน 
30 คน และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จ านวน 15 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง  

4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
คณะผู้วิจัยท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดของบุคลากร

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยใช้แบบทดสอบกาถูก / ผิด จ านวน 20 ข้อ และท าการศึกษาแนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการ
ทางกฎหมายสุนัขจรจัด โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ ดังน้ี 
1) ปัญหาและอุปสรรคในการรับรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด มีอะไรบ้าง 2) มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสร้างการรับรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดอย่างไรบ้าง และ 3) การเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กร  / หน่วยงานทาง
กฎหมายในการเผยแพร่ความรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด ควรอยู่ในรูปแบบใด  

4.3 การสร้างเครื่องมือและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.3.1 การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด มีขั้นตอนการสร้างและรวบรวม

ข้อมูล ดังน้ี 
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1) ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ 

2) สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด ในลักษณะกาถูก / ผิด และให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความชัดเจนของค าถามในแบบทดสอบ แล้ว
ปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

3) ลงพ้ืนที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 45 คน 
4.3.2 แบบสมัภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด มีขั้นตอนการสร้าง

และรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
1) ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด พร้อมทั้งทบทวนงานเอกสารวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าสาระความรู้เป็นแนวทางในการสร้างค าถามการสัมภาษณ์ 
2) น าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความครบถ้วนและความ

ชัดเจนในการต้ังค าถามการสัมภาษณ์ แล้วปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชีย่วชาญ 
3) ลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสมัภาษณ์กับกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 45 คน 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.4.1 การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด มี 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบทดสอบ ใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
ส่วนที่ 2 ค าถามวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

และค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
4.4.2 การวิเคราะห์ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด โดยใช้การ

วิเคราะห์เชิงเน้ือหา และจ าแนกข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด 13 / 20 คะแนน หากพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ค าถามที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ข้อ 2 เจ้าของสุนัขจะต้องเลี้ยงสุนัขในสถานที่เลี้ยง โดย
จะต้องจัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข ให้มีขนาดเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของสุนัข มีแสงสว่างและการระบาย
อากาศที่ เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก า จัดสิ่ งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะ  มีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 92.0  
2) ข้อ 10 เจ้าของสุนัขจะต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขมาสู่คน 
มีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 82.0 และ 3) ข้อ 17 ในกรณีที่สุนัขตาย เจ้าของสุนัขจะต้องก าจัดซากให้ถูกสุขลักษณะด้วยวิธีการที่
ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า มีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 78.2 ส่วนค าถามที่มีผู้ตอบผิดมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ข้อ 5 หากผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมีโทษตาม พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 
18 คือ ปรับไมเกินหาพันบาท มีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 81.7 2) ข้อ 9 ห้ามบุคคลผู้มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปีหรือเกินกว่าหกสิบหา้
ปีน าสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง เว้นแต่จะอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียง
พอที่จะป้องกันสุนัขมิให้เข้าถึงบุคคลภายนอก มีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 76.1 และ 3) ข้อ 14 หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปพบ
สุนัขในที่สาธารณะโดยไม่ปรากฏว่ามีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ สามารถจับสุนัขที่พบโดยไม่มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์น้ันมา
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เพ่ือกักขังหากไม่มีเจ้าของมารับคืนภายในห้าวัน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสุนัขน้ันได้ มีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 
62.0 ตามล าดับ 

5.2 ผลการเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก สรุปได้
ดังน้ี  

 
ตารางที่ 1 ค่าความถี่และร้อยละของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 

1. การให้ภาครัฐและหน่วยงานด้านกฎหมายเผยแพร่กฎหมายสุนัขจรจัด
ผ่านเวทีของชุมชน  

8 17.8 

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรการ
กฎหมายสุนัขจรจัด 

5 11.1 

3. การสื่อสารมาตรการกฎหมายสุนัขจรจัดผ่านการน าเสนออินโฟกราฟิก
ที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 

4 8.9 

4. ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 28 62.2 
 รวม 45 100.0 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัด 13 / 20 และส่วนใหญ่ตอบ
ค าถามผิดในส่วนของค าถามที่เน้นความรู้และความจ าควบคู่กันเกี่ยวกับเรื่องมาตราของกฎหมายสุนัขจรจัดที่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับจ านวนเงินค่าปรับ และเง่ือนไขอายุของผู้ดูแลสุนัข ซึ่งสาเหตุส าคัญอาจเกิดจากในปัจจุบัน ได้ใช้วิธีการสื่อสารที่เน้นสื่อ
แบบทางเดียวผ่านเอกสารทางราชการ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มีการศึกษาหรือใช้งานกฎหมายน้ีบ่อย ๆ  ในชีวิตประจ าวันก็จะไม่
สามารถรับรู้และเข้าใจได้ ซึ่งการที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ควรที่จะท าควบคู่กันไปทั้งใน
รูปแบบการสื่อสารกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็นการโต้ตอบแบบสองทาง และเน้ือหาการน าเสนอความรู้เรื่องกฎหมายควร
อยู่ในรูปแบบสื่อการ์ตูนที่ท าให้อ่านเข้าใจง่าย แชร์ข้อมูลความรู้ต่อ  ๆ กันได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบแบบ sticker แชร์บน 
Facebook และ Line ร่วมกับการการใช้สื่อเผยแพร่หลากหลายช่องทางร่วมกัน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ สื่อแผ่นพับ ทั้งน้ี
จะช่วยสร้างความน่าสนใจ และช่วยส่งเสริมการรับรู้และความจ าของผู้ใช้กฎหมายได้ดียิ่งขึ้น 

ผลจากการเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ภาครัฐและหน่วยงานด้านกฎหมายเผยแพร่กฎหมายสนัุขจรจัดผ่านเวทีของชุมชน 
รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรการกฎหมายสุนัขจรจัด และการสื่อสารมาตรการกฎหมาย
สุนัขจรจัดผ่านการน าเสนออินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ทั้งน้ีความคิดเห็นดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นว่า องค์กรด้าน
กฎหมาย และสถาบันการศึกษา ควรร่วมมือกันในการถ่ายทอดตัวบทกฎหมาย ผ่านการจัดท าหนังสือกฎหมายที่มีเน้ือหา
ความรู้ในลักษณะค าสื่อความหมายเรื่องกฎหมายง่าย ๆ  ร่วมกับการใช้ภาพ info graphic ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย และที่ขาดไม่ได้
คือ การให้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องกฎหมายค้ าประกันอย่างชัดเจนให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
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และประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการอินเตอร์เน็ต โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายความรู้ดังกล่าวให้ประชาชน
ทั้งในเมืองและชนบท หรือให้ผู้รู้กฎหมายมาท าการให้ความรู้กับประชาชนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งแนวทางการสร้างการ
รับรู้เรื่องกฎหมายในงานวิจัยน้ี มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องบทบาทรัฐสภาในการแก้ไขความไม่รู้กฎหมายของ
ประชาชน โดยสมศักด์ิ  ปริศนานันทกุล (2550) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การเสนอกฎหมายไปยังประชาชนควรอยู่ในรูปแบบที่ประชาชน
เข้าใจง่าย ควรลดทอนภาษาทางเทคนิค และการใช้ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายผ่านวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ของรัฐสภาไปยังประชาชน ซึ่งจะช่วยท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้และซึมซับกฎหมายว่าเป็นส่วนหน่ึงในสามัญส านึก
ได้ 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

7.1 ควรน าผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการกฎหมายสุนัขจรจัด มาใช้พัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมการรับรู้มาตรการกฎหมาย แล้วจึงน ารูปแบบมาปฏิบัติใช้กับบุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

7.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล กับแนวทางการสร้างการรับรู้มาตรการ
กฎหมายสุนัขจรจัด เพ่ือที่จะสามารถก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างการรับรู้มาตรการกฎหมายสุนัขจรจัดที่มีความเหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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