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Bangkok Residents’ Attitudes towards Breastfeeding in Public*
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Abstract:

Objective: To study and compare Bangkok residents’ attitudes towards breastfeeding
in public, based on their genders, educational levels, ages, and numbers of children.
Design: Cross-sectional survey research.
Methodology: The study was conducted on 400 conveniently sampled male and female
residents of Bangkok. The subjects had to be 18 years old or more and able to speak, read and
write Thai. A questionnaire on attitudes towards breastfeeding in public was used for data collection.
Descriptive statistics, independent t-test and one-way ANOVA were used for data analysis.
Results: The results showed that 70.2% of the sample supported breastfeeding in
public. Around three-fourths (75.5%) considered breastfeeding in public acceptable; however,
only 31% of the subjects found breastfeeding in public acceptable even without using breast
covers. Ninety-five percent of the subjects supported the provision of breastfeeding rooms in public
places. An average attitude score was 55.14 (SD = 8.59), from a range between 26 and 75.
According to the comparative study, no significant difference in the attitude scores was
found between genders (t(398) = -.969, p > .05), and ages (F(2, 397) = 1.476, p > .05).
However, significant differences in the attitude scores were found between subjects with different
educational levels (F(2, 397) = 3.185, p < .05), and between subjects with children and those
without children (t(398) = -2.563, p < .05).
Recommendations: It is suggested that nurses develop intervention activities to promote
and develop positive attitudes towards breastfeeding in public amongst individuals, groups,
and communities, particularly amongst school children. Advocacy of mothers’ and infants’ right
to public breastfeeding facilities should also be supported.
Thai Journal of Nursing Council 2019; 34(3) 91-104
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
นมแม่มีคุณประโยชน์และเป็นอาหารที่ดีที่สุด
เหมาะส�ำหรับทารก ในนมแม่มสี ารอาหารกว่า 200 ชนิด
ซึง่ จ�ำเป็นส�ำหรับทารกในการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
นมแม่ยังมีภูมิคุ้มกันที่เปรียบเสมือนยาช่วยป้องกัน
การเจ็บป่วย การส่งเสริมให้ทารกได้รับนมแม่จึงเป็น
เรื่องส�ำคัญในการส่งเสริมให้ทารกมีสุขภาพดี จาก
ประโยชน์ดงั กล่าว องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization) จึงมีข้อแนะน�ำให้มารดาทุกคนเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนหลังคลอดและให้นมแม่
ควบคู่กับอาหารตามวัยเป็นเวลา 2 ปีหรือมากกว่านั้น
ตามความต้องการ1 แต่ในปัจจุบนั จากการส�ำรวจสถิติ
ของ UNICEF2 ในปี 2559 – 2560 พบอัตราการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในประเทศไทย
เพียงร้อยละ 23 และในเขตกรุงเทพมหานครอัตรา
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนอยูท่ รี่ อ้ ยละ 6
เห็นได้ชัดว่าการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
ประเทศไทยในภาพรวมยังไม่บรรลุตามนโยบายทีว่ างไว้
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
การไม่ประสบความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ได้อย่างต่อเนื่องมีสาเหตุส�ำคัญประการหนึ่ง
มาจาก การทีม่ ารดาขาดการสนับสนุนจากคนรอบข้าง
โดยเฉพาะครอบครัว บุคลากรทีมสุขภาพ และคนใน
สังคม3 ซึง่ ประเด็นการสนับสนุนจากคนในสังคมส่วนหนึง่
มาจากทั ศ นคติ ของการยอมรับการให้นมแม่ในที่
สาธารณะ4 การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ อาจท�ำให้มารดา
รูส้ กึ ไม่สบายใจ เขินอายจากสายตาผูค้ น และถูกมองว่า
การให้ลูกดูดนมจากเต้าเป็นเรื่องแปลก5 บางคนถูก
ต�ำหนิ ถูกบอกให้หยุดให้นมหรือเชิญให้ออกจากสถานที่
ทีก่ ำ� ลังให้นมลูก เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น ประสบการณ์
ความอึดอัดใจในการให้นมแม่ในที่สาธารณะเหล่านี้
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ส�ำคัญของมารดาในการตัดสินใจ

ไม่ให้นมแม่ในที่สาธารณะและส่งผลให้การเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ไม่ตอ่ เนือ่ ง6 การศึกษาในรัฐนิวยอร์ก7 พบว่า
มีมารดาถึงร้อยละ 72 ที่รู้สึกไม่สะดวกใจในการให้
นมแม่ในที่สาธารณะ ส่วนมารดาที่รู้สึกสะดวกใจใน
การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะมีความตัง้ ใจในการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวมากกว่าและระยะเวลายาวนานกว่า
ทีน่ ยั ส�ำคัญ .05 ซึง่ อุปสรรคเหล่านีไ้ ด้ทำ� ให้การเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ทถี่ อื เป็นหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญและเป็นเรือ่ งธรรมชาติ
ไม่งา่ ยอีกต่อไป ดังนัน้ การทีจ่ ะสนับสนุนให้มารดาเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ได้สำ� เร็จนัน้ ส่วนหนึง่ ต้องเอาชนะอุปสรรค
ทางสังคมให้ได้ ซึง่ ในเรือ่ งนีค้ นในสังคมสามารถให้การ
สนับสนุนการให้นมแม่ในที่สาธารณะได้โดยการมอง
ให้เป็นเรือ่ งปกติธรรมดาในสังคมด้วยทัศนคติเชิงบวก
เพื่อให้มารดาให้นมแม่ตามสถานที่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
เป็นการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเพิ่ม
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อีกทางหนึ่ง และหาก
จะสนับสนุนให้สังคมเกิดการยอมรับต่อเรื่องใด จึง
จ�ำเป็นต้องทราบทัศนคติของคนเหล่านั้นก่อนว่า
เป็นไปในทิศทางไหน
ภาพลักษณ์ของมารดาทีใ่ ห้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
ยังถูกผูค้ นจับจ้อง วิพากษ์วจิ ารณ์ทงั้ ทางด้านบวกและ
ด้านลบอันเนื่องมาจากการมีทัศนคติต่อเรื่องการให้
นมแม่ในที่สาธารณะแตกต่างกัน ผลการศึกษาใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติของ
ประชาชนต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะ พบว่าคน
ส่วนใหญ่ยอมรับการให้นมแม่ในที่สาธารณะหากมี
ผ้าคลุมปกปิดเวลาให้นม แต่รู้สึกเขินอาย ไม่สะดวก
ใจเวลาเห็นผู้หญิงก�ำลังให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าตาม
ที่สาธารณะต่างๆ8 และหากให้ลูกดูดนมแม่จากเต้า
โดยขาดความระมัดระวังจะถูกมองเป็นเรื่องน่าอาย
น่ารังเกียจและมองว่าเต้านมของผูห้ ญิงเป็นสัญลักษณ์
ทางเพศที่ไม่ควรเปิดเผยในที่สาธารณะ9 ส�ำหรับใน
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ประเทศไทยนั้นยังไม่พบการศึกษาเชิงส�ำรวจความ
คิดเห็นและทัศนคติของคนทั่วไปต่อการให้นมแม่
ในที่สาธารณะ เช่น ในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร
สถานีขนส่ง เป็นต้น พบเพียงการแสดงความคิดเห็น
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น ซึ่งมีทั้งที่สนับสนุน
และไม่สนับสนุนการให้นมแม่ในที่สาธารณะ
ทั ศ นคติ ต ่ อ การให้ น มแม่ ใ นที่ ส าธารณะจะ
แตกต่างกันตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า การศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทัศนคติการให้นมแม่ในที่สาธารณะ ส่วนมากเป็น
การศึกษาวิจัยในต่างประเทศและปัจจัยที่ศึกษาเป็น
ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ อายุเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
วุฒิภาวะและประสบการณ์ชีวิต ซึ่งมีผลต่อความเชื่อ
ความรูส้ กึ ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ สิง่ ต่างๆ ในสังคม จาก
การศึกษาของ Meng และคณะ10 พบว่าประชาชนที่มี
ช่วงวัยทีแ่ ตกต่างกันยอมรับการให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
ต่างกันทีน่ ยั ส�ำคัญ .05 โดยคนทีม่ อี ายุนอ้ ยให้การยอมรับ
มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ MulreadyWard และคณะ11 พบว่าประชาชนในกลุม่ อายุมากกว่า
65 ปีเป็นกลุม่ ทีไ่ ม่สนับสนุนการให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
มากกว่ากลุม่ อายุ 18 - 44 ปี และกลุม่ อายุ 45 - 64 ปี
แต่บางการศึกษาก็ให้ผลขัดแย้งกัน พบว่าประชาชน
ทีม่ ชี ว่ งวัยทีต่ า่ งกันทัศนคติตอ่ การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
ไม่แตกต่างกัน12-13 ซึ่งผลการศึกษาที่ขัดแย้งกันนี้
อาจมีผลมาจากความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศที่ศึกษา ความแตกต่างทางเพศมีผล
ท�ำให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกัน
ทั้ งนี้ เ พราะวั ฒ นธรรมการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันใน
เพศหญิงและเพศชาย มีผลต่อความเชื่อ ความรู้สึก
ความคิดเห็นต่อสิง่ ต่างๆ ในสังคม การศึกษาในแคนาดา
และจีน12-13 ระบุวา่ เพศหญิงมีทศั นคติตอ่ การให้นมแม่
ในที่สาธารณะเชิงบวกมากกว่าเพศชาย ส่วนการศึกษา
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ในกรุงเทพมหานคร

ของออสเตรเลีย10 กลับพบว่าเพศหญิงยอมรับการ
ให้นมแม่ในที่สาธารณะน้อยกว่าเพศชาย การศึกษา
ทีแ่ ตกต่างกันท�ำให้บคุ คลเกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์
และมีปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ อ้างอิงทีแ่ ตกต่างกันไป ส่งผล
ท�ำให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกัน
จากผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่ามีทศั นคติตอ่ การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
เชิงบวกมากกว่า10-12 การมีบตุ ร เป็นประสบการณ์ชวี ติ
อย่างหนึ่งของบุคคล ซึ่งมีผลต่อความเชื่อ ความรู้สึก
ความคิดเห็นต่อสิง่ ต่างๆ ในสังคมโดยเฉพาะในเรือ่ ง
การให้นมแม่ ผลการส�ำรวจในประเทศแคนาดา และ
จีน พบว่า ประชาชนทีม่ บี ตุ รมีทศั นคติตอ่ การให้นมแม่
ในทีส่ าธารณะดีกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่มบี ตุ ร12-13 ในขณะทีไ่ ม่พบ
ความแตกต่างจากผลการส�ำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกา11
ผลการศึกษาในต่างประเทศเกี่ยวกับทัศนคติ
ต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มีความขัดแย้งหรือแตกต่างกัน เนือ่ งจากแต่ละประเทศ
ทีศ่ กึ ษามีสงั คม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเลีย้ งดู และ
ความเชื่อแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนใน
การพัฒนาการรูค้ ดิ หรือความเชือ่ ความรูส้ กึ ของบุคคล
ดังนัน้ การน�ำผลการศึกษาจากต่างประเทศมาอ้างอิงใน
กลุม่ ประชากรไทย จึงอาจท�ำให้เกิดความคลาดเคลือ่ นได้
ประกอบกับการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทย
พบน้อยมาก ท�ำให้ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ทัศนคติตอ่ การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ที่จะศึกษาทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครทีม่ อี ตั ราการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนอยูใ่ นระดับต�ำ่ เมือ่ เทียบ
กับภูมิภาคอื่น โดยศึกษาทัศนคติของกลุ่มประชากร
ในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ระดับการศึกษา ช่วงวัย
และการมีบุตรที่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี้จะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการจัดโปรแกรมที่
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เหมาะสมกับลักษณะประชากรในการให้ความรู้ ความ
เข้าใจเพือ่ ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก รวมถึงการรณรงค์
ทีจ่ ะส่งเสริมให้บคุ คลทัว่ ไปร่วมสนับสนุนการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ดว้ ยการมีทศั นคติทดี่ ใี นเรือ่ งการให้นมแม่
ในที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายในการส่งเสริมการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ในที่สาธารณะต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูว้ จิ ยั น�ำแนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติของ Fishbein
& Ajzen (1975)14 และ Ajzen (1989)15 ร่วมกับ
การทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะมาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
ทัศนคติเป็นความโน้มเอียง (predispositions)
ของบุคคลที่จะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อวัตถุ บุคคล
สถาบัน เหตุการณ์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะเรื่อง โดย
มีอารมณ์เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ความโน้มเอียงใน
การตอบสนองด้วยท่าทีชอบหรือไม่ชอบนี้มีลักษณะ
สม�ำ่ เสมอ (consistency) และเกิดจากการเรียนรู้ (learned)
จากประสบการณ์ในอดีต หากการตอบสนองของบุคคล
แสดงออกเป็นค�ำพูด จะท�ำให้สามารถวัดทัศนคติได้
แต่ถ้าหากเป็นลักษณะไม่ใช้ค�ำพูด จะไม่สามารถวัด
ทัศนคติได้ตรงๆ อาจต้องใช้วธิ อี อ้ ม เช่น จากการสังเกต
เป็นต้น การตอบสนองของบุคคลต่อทัศนคติเป้าหมาย
(attitude object) สามารถประเมินจากการตอบสนอง
ตามองค์ประกอบของทัศนคติ (attitude structure)
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนความรู้และ
ความคิด (cognitive responses) 2) ส่วนที่เกี่ยวกับ
ความรู้สึก (affective responses) และ 3) ส่วนที่
เกี่ยวกับความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม (conative
responses) โดยองค์ประกอบทางด้านความรู้สึกนับ

เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของทัศนคติ เนือ่ งจากความ
รูส้ กึ จะเกีย่ วข้องกับการกระท�ำ อย่างไรก็ตามทัศนคติ
ของบุคคลอาจไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมภายนอก
ทีแ่ สดงออกเสมอไป เนือ่ งจากทัศนคติเป็นเพียงส่วนหนึง่
ที่ท�ำให้เกิดพฤติกรรมเท่านั้น เพราะพฤติกรรมหรือ
การแสดงออก นอกจากจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติแล้ว
ส่วนหนึ่งพบว่า ยังมาจากนิสัย บรรทัดฐานทางสังคม
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง และผลที่คาด
ว่าจะได้รับหลังท�ำพฤติกรรมต่างๆ ด้วย ทัศนคติของ
บุคคลมีการแสดงออกได้หลายรูปแบบ ถ้าการแสดงออก
หรือความรู้สึกต่อทัศนคติเป้าหมายในทางที่ดีหรือ
ยอมรับ มีความพอใจเกิดขึ้น ทัศนคติที่เกิดจะเป็น
ในทางบวก (positive attitude) แต่ตรงกันข้าม หาก
การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อทัศนคติเป้าหมาย
ในทางทีไ่ ม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับเรียกว่าเป็นทัศนคติ
ในทางลบ (negative attitude)
จากองค์ประกอบของทัศนคติและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำมาเป็นกรอบแนวคิดของการ
ศึกษาในครั้งนี้ ดังแสดงในรูปที่ 1 ทัศนคติต่อการให้
นมแม่ในทีส่ าธารณะของประชาชนทัว่ ไป สามารถประเมิน
ได้จากการแสดงความเชื่อและความรู้สึกที่มีต่อการ
ให้นมแม่ในที่สาธารณะ รวมถึงการแสดงออกถึง
ความตั้งใจหรือแนวโน้มในการสนับสนุนบุคคลอื่น
หรือกระท�ำด้วยตนเองในเรื่องของการให้นมแม่ในที่
สาธารณะ โดยมีการแสดงออกมาเป็นค�ำพูดหรือเขียน
ซึ่งประชาชนแต่ละคนจะมีทัศนคติต่อการให้นมแม่
ในทีส่ าธารณะแตกต่างกันไป จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ช่วงวัย การมี
บุตร เชื้อชาติ และรายได้ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติของบุคคลต่อการให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
แต่ในขณะเดียวกันการศึกษาบางฉบับก็ให้ผลการ
ศึกษาที่ขัดแย้ง ซึ่งอาจเนื่องมาจากความแตกต่าง
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ทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะของ

ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยด้านบุคคล
-เพศ
-ระดับการศึกษา
-อายุ
-การมีบุตร

ในกรุงเทพมหานคร

ทัศนคติเป้าหมาย

สิ่งที่วัดได้

การให้นมแม่
ในที่สาธารณะ

ความรู้คิด
(cognition)

- ค�ำพูดที่แสดงความเชื่อเกี่ยวกับ		
การให้นมแม่ในที่สาธารณะ

ความรู้สึก
(affect)

- ค�ำพูดที่แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ		
การให้นมแม่ในที่สาธารณะ

ความพร้อมที่จะ
แสดงพฤติกรรม
(conation)

- ค�ำพูดที่แสดงออกถึงความตั้งใจ		
แนวโน้มในการท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เกี่ยวกับการให้นมแม่ในที่สาธารณะ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจของบริบทที่ศึกษา
อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะปัจจัย
ด้านเพศ ระดับการศึกษา ช่วงวัย และการมีบตุ รเท่านัน้
เนื่องจากบริบทที่ศึกษามุ่งเน้นประชาชนทั่วๆ ไป ใน
กรุงเทพมหานคร โดยการเก็บข้อมูลตามไฮเปอร์
มาร์เก็ต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสวนสาธารณะ ซึ่ง
อาจไม่ได้จ�ำนวนคนเชื้อชาติอื่นอย่างชัดเจนและมาก
เพียงพอเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ส�ำหรับการ
สอบถามรายได้จากประชาชนผู้เป็นกลุ่มตัวอย่างนั้น
มีโอกาสสูงที่กลุ่มตัวอย่างไม่ตอบเนื่องจากรู้สึกไม่
สะดวกใจในการให้ขอ้ มูล ประกอบกับปัจจุบนั ยังไม่มี
เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินรายได้ การใช้
ข้อค�ำถามเพียงหนึง่ ข้ออาจไม่ได้ขอ้ มูลจริง การคาดคะเน
รายได้ท�ำให้ผลการศึกษาที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือ16

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการให้
นมแม่ในทีส่ าธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
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ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ช่วงวัย และการมีบุตรที่
แตกต่างกัน

สมมติฐานการวิจัย
ประชาชนทีม่ เี พศ ระดับการศึกษา ช่วงวัย และ
การมีบุตรแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการให้นมแม่ใน
ที่สาธารณะแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจภาคตัดขวาง
(cross-sectional survey research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามคุณสมบัติในการคัดเข้าศึกษาที่ก�ำหนดคือ อายุ
18 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และปัจจุบัน
อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ส่วนพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์แบ่งเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร
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ทั้งหมด 50 เขต ออกเป็น 6 กลุ่มตามที่ตั้งของพื้นที่
ส�ำนักงานเขต คือ กลุม่ กรุงเทพฯ กลาง กลุม่ กรุงเทพฯ
เหนือ กลุ่มกรุงเทพฯ ใต้ กลุ่มกรุงเทพฯ ตะวันออก
กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ และกลุ่มกรุงธนบุรีใต้ จากนั้น
ค�ำนวณร้อยละของประชากรทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป
ในแต่ละกลุ่มพื้นที่ เพื่อน�ำมาก�ำหนดสัดส่วนของ
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของแต่ละ
กลุ่มพื้นที่ และสุ่มเลือกเขตจากแต่ละกลุ่มได้ 6 เขต
คือ ราชเทวี บางนา ลาดพร้าว ประเวศ บางพลัด และ
บางแค จากนั้นผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต
ด้วยวิธแี บบสะดวก (convenience sampling) สถานที่
ที่เก็บข้อมูล ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต บริเวณรอบ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสวนสาธารณะ ตามเขตที่
ได้รับการสุ่มเลือกทั้ง 6 เขต
การก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ค�ำนวณ
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง จากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีม่ อี ายุ 18 ปีขนึ้ ไป จ�ำนวน 4,833,156 คน17 โดยสูตร
ของ Taro Yamane18 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ
ได้รอ้ ยละ 5 ได้จำ� นวนของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน

เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�ำนวน 2 ชุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย
ข้อค�ำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส จ�ำนวนบุตร ประสบการณ์การพบเห็น
และความรูส้ กึ เมือ่ พบเห็นการให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
การสนับสนุน และความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมนมแม่
ในที่สาธารณะ
2. แบบสอบถามทัศนคติต่อการให้นมแม่ใน
ทีส่ าธารณะ สร้างขึน้ โดยผูว้ จิ ยั มีจำ� นวนค�ำถาม 15 ข้อ

(เป็นข้อค�ำถามเชิงลบจ�ำนวน 4 ข้อ) โดยเป็นข้อค�ำถาม
ครอบคลุมองค์ประกอบของทัศนคติทงั้ 3 องค์ประกอบ
คือ ความรูค้ ดิ (cognition) 10 ข้อ ความรูส้ กึ (affect)
4 ข้อ และ ความพร้อมทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม (conation)
1 ข้อ ลักษณะค�ำตอบเป็นมาตรวัดลิเคอร์ท (Likert
Scale) 5 ระดับตั้งแต่ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 5
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง) พิสัยของคะแนนทัศนคติต่อการ
ให้นมแม่ในที่สาธารณะ อยู่ระหว่าง 15-75 คะแนน
การแปลผลใช้คะแนนรวม โดยผูท้ ไี่ ด้คะแนนรวมมาก
แสดงว่ามีทศั นคติเชิงบวกมากกว่าผูท้ ไี่ ด้คะแนนน้อย

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่
สาธารณะ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ส�ำรวจในการศึกษาครั้งนี้
เป็นการสร้างเครือ่ งมือในระดับเบือ้ งต้น โดยโครงสร้าง
ของข้อค�ำถามได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมวิจัย
และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจากต่างประเทศ การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในเบื้องต้นใช้วิธี
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 คน ได้คา่ ดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (Content
Validity Index: CVI) เท่ากับ 1.00 โดยมีขอ้ เสนอแนะ
ในเรื่องของภาษาที่ใช้ในบางข้อซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุง
แก้ไขตามค�ำแนะน�ำ และน�ำไปทดลองใช้กบั ประชาชน
ทัว่ ไปทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ราย
ทดสอบหาความเทีย่ งของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ได้เท่ากับ .928

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดลรหัสโครงการCOANo.IRB-NS2018/431.1402
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ทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะของ

ผู้วิจัยด�ำเนินการเชิญชวนกลุ่มตัวอย่างให้เข้าร่วม
โครงการวิจัยตามความสมัครใจ พร้อมทั้งให้ข้อมูล
เกีย่ วกับการวิจยั ตามกระบวนการมาตรฐานทีก่ ำ� หนด
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูลจากแหล่ง
เก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจึงเริ่มท�ำการเข้าพื้นที่เพื่อท�ำ
การวิจยั ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั ซึง่ เป็นนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโทอีก 2 คนที่ได้ผ่านการอบรมเรื่องการ
เก็บข้อมูลจากผู้วิจัยแล้วเดินเข้าหากลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะตามเกณฑ์ทตี่ อ้ งการ หากกลุม่ ตัวอย่างเดินมา
เป็นกลุ่มสามารถเชิญชวนเข้าร่วมวิจัยได้ทุกคนตาม
ความสมัครใจ หลังจากนั้นจึงให้กลุ่มตัวอย่างอ่าน
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างสนใจที่
จะเข้าร่วมงานวิจยั ผูว้ จิ ยั /ผูช้ ว่ ยวิจยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย วิธีการวิจัย และสิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย
และเมื่อกลุ่มเป้าหมายสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
จึงเริม่ แจกแบบสอบถาม การตอบแบบสอบถามถือว่า
ผู้เข้าร่วมวิจัยสมัครใจเข้าร่วมวิจัยแล้ว จึงไม่จ�ำเป็น
ต้องลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจยั ผูว้ จิ ยั /ผูช้ ว่ ย
วิจัยอธิบายการตอบแบบสอบถามและจัดให้กลุ่ม
ตัวอย่าง นั่งตอบแบบสอบถามที่เก้าอี้ที่ผู้วิจัยเตรียม
ไว้โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที เมื่อกลุ่มตัวอย่างท�ำ
แบบสอบถามเสร็จจึงส่งแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัยมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นเวลา
1 เดือน เมื่อเก็บข้อมูลได้ครบแล้วจึงน�ำไปวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านทัศนคติ
ต่อการให้นมแม่ในทีส่ าธารณะโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
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ในกรุงเทพมหานคร

(descriptive statistics) เปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ให้นมแม่ในทีส่ าธารณะของประชาชนระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง ที่มีบุตรกับไม่มีบุตร โดยใช้สถิติการ
ทดสอบทีแบบสองกลุ่มอิสระ (independent t-test)
เปรียบเทียบทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะ
ของประชาชนที่มีช่วงวัย และระดับการศึกษาต่างกัน
โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (oneway ANOVA)

ผลการวิจัย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 400 คน มีอายุอยูใ่ นช่วง 18 - 77 ปี อายุเฉลีย่
30.96 ปี (SD = 10.21) เป็นเพศหญิงร้อยละ 72.2
และเพศชายร้อยละ 27.8 จ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย
14.69 ปี (SD = 2.70) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จบการศึกษาสูงสุดทีร่ ะดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
46.8 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 62.2 มี
สถานภาพโสด และร้อยละ 32.5 ของกลุ่มตัวอย่างมี
บุตรแล้ว
กลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงวัย ตามปี
พ.ศ. ทีเ่ กิด ดังนี้ 1) กลุม่ baby boomer (ประชาชนทีเ่ กิด
ระหว่าง พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2513 หรือมีอายุตั้งแต่
48 ปีขึ้นไป) มีจ�ำนวน 28 คน 2) กลุ่ม generation X
(ประชาชนที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2524
หรือมีอายุระหว่าง 33 – 47 ปี) มีจ�ำนวน 121 คน
และ 3) กลุ่ม generation Y (ประชาชนที่เกิดระหว่าง
พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2543 หรือมีอายุระหว่าง 13 32 ปี) จ�ำนวน 251 คน
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างหรือร้อยละ 70.2
สนับสนุนการให้นมแม่ในที่สาธารณะ ในขณะที่ร้อยละ
29.8 ไม่สนับสนุน โดยกลุม่ ตัวอย่างเขียนเหตุผลของ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562

เยาวเรศ บุญเล่อร์ และคณะ

การสนับสนุน ซึง่ สามารถสรุปได้ 4 ประการ ดังนี้ นมแม่
มีประโยชน์ต่อลูก การให้นมแม่เป็นเรื่องธรรมชาติ
การให้นมแม่เป็นการท�ำหน้าที่ของคนเป็นแม่ และ
การให้นมแม่เป็นสิทธิของผู้เป็นแม่และผู้เป็นลูก
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.5 ระบุว่าเคยพบเห็นการให้
นมแม่ในที่สาธารณะ ร้อยละ 53.2 ระบุว่ารู้สึกเฉยๆ
เมื่อเห็นการให้นมแม่ในที่สาธารณะ ในขณะที่ร้อยละ
35.5 รู้สึกดีหรือชื่นชม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.5
ระบุว่ามีคนในครอบครัวเคยให้นมแม่ในที่สาธารณะ
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95 เห็นด้วยกับการจัดให้มีห้อง
ให้นมแม่ในที่สาธารณะ
คะแนนทัศนคติตอ่ การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 26 ถึง 75 คะแนน โดย
มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 55.14 (SD = 8.59) จาก
คะแนนเต็ม 75 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ย
รายข้อเท่ากับ 3.68 (SD = .57) จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน โดยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ ร้อยละ 75.5
ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่า เห็นด้วย/เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ว่าการให้นมแม่ในที่สาธารณะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
แต่มีเพียงร้อยละ 64.3 ที่ เห็นด้วย/เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ว่าการให้นมแม่ในที่สาธารณะเป็นเรื่องธรรมดาใน
สังคมไทย และร้อยละ 31 เท่านั้นที่ เห็นด้วย/เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ว่าการให้นมแม่ในที่สาธารณะสามารถ
ท�ำได้แม้ไม่มีผ้าคลุมเพื่อบังหน้าอก
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติตอ่ การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ระดับการศึกษา ช่วงวัย
และการมีบุตรที่แตกต่างกัน
1. เพศชายมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ย 54.47
(SD = 8.90) และเพศหญิงมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ย
55.40 (SD = 8.47) และเมือ่ ท�ำการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
การทดสอบทีแบบสองกลุ่มอิสระ พบว่า เพศชาย

และเพศหญิงมีคะแนนเฉลีย่ ทัศนคติตอ่ การให้นมแม่
ในทีส่ าธารณะไม่แตกต่างกัน (t(398) = -.969, p > .05)
2. กลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาไม่เกินระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนทัศนคติเฉลีย่ 53.85
(SD = 7.87) กลุ่มที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาถึง
ปริญญาตรีมคี ะแนนทัศนคติเฉลีย่ 55.54 (SD = 8.83)
และกลุม่ ทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมคี ะแนน
ทัศนคติเฉลีย่ 56.88 (SD = 9.10) เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์
ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีคะแนนเฉลีย่
ทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะแตกต่างกัน
(F(2, 397) = 3.185, p < .05) และเมือ่ ท�ำการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ (post hoc comparison) ด้วย
วิธีของ Least Significant Difference (LSD) พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและกลุม่ ทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีคะแนนเฉลีย่ ทัศนคติตอ่ การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
แตกต่างกัน (F(2, 397) = 3.185, p < .05) ส�ำหรับ
คู่อื่นไม่พบความแตกต่าง
3. กลุม่ ตัวอย่าง generation Y (อายุ 18-32 ปี)
มีคะแนนทัศนคติเฉลี่ย 54.64 (SD = 8.17) กลุ่ม
ตัวอย่าง generation X (อายุ 33-47 ปี) มีคะแนน
ทัศนคติเฉลีย่ 55.60 (SD = 9.49) และกลุม่ ตัวอย่าง
baby boomer (อายุมากกว่า 48 ปีขึ้นไป) มีคะแนน
ทัศนคติเฉลีย่ 57.36 (SD = 7.99) เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์
ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ชี ว่ งวัยต่างกัน มีคะแนนเฉลีย่ ทัศนคติ
ต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะไม่แตกต่างกัน (F(2,
397) = 1.476, p > .05)
4. กลุม่ ทีม่ บี ตุ รมีคะแนนทัศนคติเฉลีย่ 56.72
(SD = 8.50) และกลุ่มที่ไม่มีบุตรมีคะแนนทัศนคติ
เฉลี่ย 54.38 (SD = 8.54) และเมื่อท�ำการวิเคราะห์

Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council Vol. 34 No.3 July-September 2019

99

ทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะของ

ด้วยสถิติการทดสอบทีแบบสองกลุ่มอิสระ พบว่า
กลุ่มที่มีบุตรและไม่มีบุตร มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อ
การให้นมแม่ในที่สาธารณะแตกต่างกัน (t(398) =
-2.563, p < .05)

การอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้โดยส่วนมาก
หรือ ร้อยละ 70 สนับสนุนการให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
เหตุผลของการสนับสนุนเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
มองว่า นมแม่มีประโยชน์ต่อลูก การให้นมแม่เป็น
เรื่องธรรมชาติ เป็นการท�ำหน้าที่ของคนเป็นแม่ และ
ยังเป็นสิทธิของผูเ้ ป็นแม่และผูเ้ ป็นลูก ซึง่ ผลการศึกษา
มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของรัฐบาลฮ่องกง19
พบว่า ประชาชนร้อยละ 78.7 ยอมรับได้หากมีมารดา
ก�ำลังให้นมแม่อยู่ใกล้ๆ ในที่สาธารณะ และเหตุผล
ของการยอมรับที่มากที่สุดถึงร้อยละ 66 คือ การ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องธรรมชาติ ร้อยละ 25.3
มองว่าเป็นสิทธิของแม่ที่จะให้นมลูกและสิทธิของลูก
ที่จะได้ดูดนมแม่จากเต้า ร้อยละ 15.1 เห็นว่าการให้
นมแม่มปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพของแม่และลูก และร้อยละ
13.5 เห็นว่าการให้นมแม่ไม่ได้ท�ำให้ใครเดือดร้อน
ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ถึงแม้ว่าทัศนคติโดยรวมของ
กลุม่ ตัวอย่างจะเป็นไปในเชิงบวก แต่หากสังเกตคะแนน
เฉลี่ยรายข้อจะพบว่ามีคะแนนน้อยกว่า 4 สะท้อนให้
เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างไม่ได้มที ศั นคติเชิงบวกอย่างเด่นชัด
กลุ่มตัวอย่างสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่
สาธารณะก็จริง แต่เป็นการสนับสนุนบนเงื่อนไขบาง
ประการ โดยผูค้ นก็ยงั คาดหวังความมิดชิดทีเ่ หมาะสม
ประเด็นนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับมุมมองของสังคมต่อ
เต้านมของเพศหญิง กล่าวคือเต้านมถูกมองเป็นอวัยวะ
ทางเพศ (sex organ) โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มี
ค่านิยมชอบผู้หญิงที่มีเต้านมขนาดใหญ่โดยมองว่า
100
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เป็นส่วนที่ดึงดูดทางเพศ ผู้หญิงบางกลุ่มจึงมักเปิด
เผยส่วนของเต้านมเพือ่ จุดประสงค์ดงั กล่าว โดยมีการ
เผยแพร่ ท างสื่ อ สาธารณะและสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ท�ำให้สังคมโดยทั่วไปมีมุมมองคล้อยตามค่านิยมนั้น
ส่ ว นบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ยั ง ยึ ด มั่ น อยู ่ กั บ วั ฒ นธรรมการ
แต่งกายให้มิดชิดก็อาจมองว่าการเปิดเผยร่างกาย
โดยเฉพาะเต้านมเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม และ
อาจส่งผลต่อมาถึงการมองว่าการเปิดเผยเต้านมใน
ที่สาธารณะเพื่อให้นมแม่เป็นการประเจิดประเจ้อ
เกินไป ดังเห็นได้จากร้อยละของผูท้ เี่ ห็นว่าการให้นมแม่
ในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้มีมากเกือบร้อยละ
80 แต่เมือ่ มีเงือ่ นไขว่าไม่มผี า้ คลุมเพือ่ ปิดเต้านม ร้อยละ
ของผู้ที่เห็นด้วยลดลงอย่างมาก
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดีว่า ผลการศึกษา
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงสิทธิสตรี
และสิทธิของเด็กในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในที่สาธารณะ โดยพบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 ขึ้นไป
ที่ระบุว่า เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่า “มารดามี
สิทธิในการให้นมแม่ในทุกๆ ทีร่ วมถึงในทีส่ าธารณะ”
และ “กฎหมายเพือ่ คุม้ ครองสิทธิของมารดาในการให้
นมแม่ในทีส่ าธารณะ เป็นเรือ่ งจ�ำเป็น” สอดคล้องกับ
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาในจีน10 ทีร่ ะบุวา่ มีประชาชนมากกว่า
ร้อยละ 80 เห็นด้วยกับข้อความที่ว่า “มารดามีสิทธิ
ในการให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ” ผลการศึกษาสอดคล้อง
กับสถานการณ์โลกในปัจจุบนั ทีพ่ บว่า ในหลายประเทศ
ได้มีการตื่นตัวและออกกฎหมายสนับสนุนการให้
นมแม่ในที่สาธารณะ เช่น กฎหมายปกป้องสิทธิใน
การให้นมแม่ (Breastfeeding Mother Bill of Rights)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา20 ส่วนในประเทศที่ยังไม่มี
ข้อกฎหมายรองรับก็มกี ารตืน่ ตัวกันมากขึน้ เช่น การจัด
รณรงค์โดยกลุม่ ต่างๆ เพือ่ การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ21
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัว และแนวโน้มในการ
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สนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของหลายๆ ประเทศ
ที่ยังไม่มีกฎหมายสนับสนุน ในขณะที่ประเทศไทย
ยังไม่มีการรณรงค์อย่างจริงจังในเรื่องนี้
ส่ ว นกลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ส นั บ สนุ น การให้ น มแม่ ใ นที่
สาธารณะ ซึง่ มีรอ้ ยละ 29.8 ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็น
กลุ่มที่น่าสนใจ เมื่อวิเคราะห์ทัศนคติรายข้อเฉพาะ
ในกลุ่มนี้ พบว่าประมาณหนึ่งในสาม หรือร้อยละ 33
แสดงความคิดเห็นต่อทัศนคติข้อต่างๆ ในระดับ
“ไม่แน่ใจ” ถึง 12 ข้อจากจ�ำนวน 15 ข้อ หากดู
องค์ประกอบของทัศนคติ14 อาจสรุปได้วา่ ความไม่แน่ใจ
ของกลุ่มที่ไม่สนับสนุนเกิดจากความโน้มเอียงทาง
ความคิดและความเชื่อในการตอบสนองต่อเรื่องนี้
ยังไม่คงที่ เพราะการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ยังไม่มากพอที่จะยืนยันความคิดความชอบของเขา
ส�ำหรับบางคนอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะ
มาก่อน ซึ่งถ้าหากได้รับความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการให้นมแม่สั่งสมไปเรื่อยๆ ก็จะยิ่งปลูกฝัง
ให้บุคคลมีทัศนคติเชิงบวกชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกับ
คนส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายและ
เพศหญิงมีทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะ
ไม่แตกต่างกันทีน่ ยั ส�ำคัญ .05 ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
และขัดแย้งกับผลการศึกษาในในออสเตรเลีย แคนาดา
และจีน10,12-13 ซึง่ อาจมีผลมาจากความเชือ่ ทางศาสนา
และวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ๆ ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นี้
เพศชายและหญิงมีทัศ นคติต่อ การให้นมแม่ในที่
สาธารณะไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า ปัจจุบัน
ประชาชนพบเห็นการให้นมแม่ในทีส่ าธารณะมากขึน้
เนือ่ งจากมีการรณรงค์เกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างกว้างขวาง ผ่านตัวแบบที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา
นักแสดง นักร้อง บุคคลระดับสูงในสังคม มาออก

รายการโทรทัศน์และปรากฎภาพการให้นมแม่ขณะ
ให้สมั ภาษณ์อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับประโยชน์
ของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ผา่ นสือ่ หลักและสือ่ สังคม
ออนไลน์อย่างแพร่หลาย ภาพและข้อความทีป่ ระชาชน
ทั้งชายและหญิงได้เห็นหรือได้รับจึงเป็นการสื่อสาร
ในลักษณะชักชวน (persuasive communication)22
ให้คนในสังคมทั้งชายและหญิงมีการยอมรับการให้
นมแม่ในที่สาธารณะมากขึ้น
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันทัศนคติ
ต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส�ำคัญ .05 โดยกลุ่มที่มีความแตกต่างคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและกลุม่ ทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
ส่วนกลุม่ ทีม่ รี ะดับการศึกษาอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
ไม่แตกต่างกับกลุม่ อืน่ ๆ ซึง่ หากดูจากคะแนนทัศนคติ
เฉลี่ยในแต่ละกลุ่มแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่สูงขึ้นด้วย
เป็นไปได้ว่าการศึกษาท�ำให้คนมีทัศนคติต่อการให้
นมแม่ในที่สาธารณะเชิงบวกมากขึ้น การศึกษาเป็น
การเรียนรู้ ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ในอดีต สั่งสมเป็นประสบการณ์ของบุคคลในแต่ละ
เรื่องที่เข้ามา เมื่อบุคคลที่ได้รับการศึกษามากขึ้น มี
ความรู้ที่ถูกต้อง มุมมองที่กว้างขึ้น ประสบการณ์นั้น
ได้ถกู สัง่ สม และเกิดปฏิกริ ยิ าการตอบสนองทีค่ ล้ายๆ
กันนั้นได้ถูกจัดระเบียบความคิด ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็น
ทัศนคติทมี่ ตี อ่ สิง่ ต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป23 รวมไปถึง
เรื่องการให้นมแม่ในที่สาธารณะด้วย ผลการศึกษา
ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาในออสเตรเลีย10 โดย
ผูว้ จิ ยั ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะประชาชนทีม่ กี ารศึกษาสูง
รู้ถึงประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพมากกว่าคนที่มี
การศึกษาต�่ำกว่า จึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการสนับสนุน
การให้นมแม่ในที่สาธารณะ
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กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงวัยต่างกันมีทัศนคติต่อ
การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะไม่แตกต่างกันทีน่ ยั ส�ำคัญ
.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการศึกษาครั้งนี้
ขัดแย้งกับการศึกษาของต่างประเทศทีพ่ บว่า ประชาชน
ที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกันยอมรับการให้นมแม่ในที่
สาธารณะต่างกัน โดยคนที่มีอายุน้อยให้การยอมรับ
มากกว่า10-11 แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Russell
และ Ali12 ที่พบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกันทัศนคติ
ต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
ผู้วิจัยก็ไม่ได้ให้เหตุผลชัดเจนว่าเพราะอะไรที่ท�ำให้
ไม่แตกต่างกัน แต่ชี้ประเด็นให้เห็นงานวิจัยที่ผ่านมา
จากการศึ ก ษาทั ศ นคติ ต ่ อ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
ของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในปี 2016 ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าทัศนคติเป็นเชิงบวกและทัศนคติไม่แตกต่าง
กันในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ24 เขาจึงน�ำมาอ้างว่าผลงาน
วิจยั ของเขาสอดคล้องกับผลงานวิจยั ดังกล่าว การไม่พบ
ความแตกต่างของทัศนคติในประชาชนที่มีช่วงวัย
ต่างกัน อาจอธิบายได้ว่า ถึงแม้ว่าคนในแต่ละรุ่นหรือ
ช่วงวัยที่กล่าวมานั้นจะเกิดมาในยุคที่แตกต่างกัน
ท� ำ ให้ ป ระสบเหตุ ก ารณ์ แ ละสภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่
เหมือนกัน แต่ก็ไม่อาจแบ่งแยกทัศนคติของคนใน
แต่ละรุ่นได้ เพราะแต่ละคนมีภูมิหลังที่หลากหลาย
ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นทัศนคติ
ของบุคคลนัน้ ในทีส่ ดุ แล้วก็อาจมีความจ�ำเพาะเจาะจง
ของแต่ละบุคคล และอาจจะต่างกันหรือไม่ต่างกันก็
เป็นได้25 นอกจากนี้เทคโนโลยีก็มีอิทธิพลต่อผู้คน
ในปัจจุบันคนวัยผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และทัศนคติใหม่ๆ ได้ไม่ต่างจากคนรุ่นอื่นๆ เพราะ
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท�ำให้ลักษณะ
การใช้ชวี ติ ไม่ได้ตา่ งกันมากนัก และเมือ่ วิเคราะห์จาก
การเกิดทัศนคติ จะเห็นได้ว่าคนกลุ่ม generation Y
เป็นลูกหลานของกลุ่ม generation X และกลุ่ม baby
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boomer ซึง่ การอบรมสัง่ สอนและถ่ายทอดตามทัศนคติ
ของพ่อแม่และคนเลี้ยงดูนั้นมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ของบุคคล ตามแนวคิดของการเกิดทัศนคติ โดยที่
บุคคลนั้นอาจจะรับเอาทัศนคติของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนได้ อาจเรียกว่าเป็นทัศนคติสำ� เร็จรูป (ready-made)
โดยค่อยๆ ซึมซับรับทัศนคติแบบเดียวกับทีค่ นใกล้ชดิ
มี การเกิดทัศนคติเช่นนี้บุคคลนั้นอาจจะไม่เคยมี
ประสบการณ์กับสิ่งนั้นมาก่อนเลยก็เป็นได้23 ดังนั้น
จึงอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้
ได้รับบรรทัดฐานการเลี้ยงดูเดียวกันจากครอบครัว
ซึ่งท�ำหน้าที่กล่อมเกลาพฤติกรรม บุคลิกภาพรวมไป
ถึงทัศนคติที่เหมาะสมให้แก่บุตรหลาน กลุ่มตัวอย่าง
แต่ละรุ่นหรือช่วงวัยจึงมีทัศนคติต่อการให้นมแม่ใน
ที่สาธารณะไม่แตกต่างกัน
กลุ่มที่มีบุตรและไม่มีบุตรมีทัศนคติต่อการ
ให้นมแม่ในที่สาธารณะแตกต่างกันที่นัยส�ำคัญ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน อาจอธิบายได้ว่า ทัศนคติ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคนที่มี
บุตร มีประสบการณ์ต่อการเลี้ยงดูอาจรวมไปถึงการ
ให้นมแม่ ซึ่งท�ำให้มองเห็นประโยชน์มากกว่าเป็นแค่
เรื่องการให้อาหารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรัก
ความผูกพันที่มีต่อบุตร ตรงนี้ท�ำให้ทัศนคติต่อการ
ให้นมแม่ในที่สาธารณะของคนที่มีบุตรจึงดีกว่าคนที่
ไม่มีบุตร ซึ่ง Allport (1935)23 อธิบายว่า เมื่อบุคคล
มีประสบการณ์เฉพาะอย่างที่เป็นประสบการณ์ชีวิต
อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ท�ำให้จดจ�ำไปนาน ซึ่งมีทั้ง
ประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี เกิดเป็นทัศนคติต่อสิ่งนั้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของประเทศแคนาดาและ
จีน12-13 ซึ่งผู้วิจัยได้ให้เหตุผลว่า ประชาชนที่มีบุตร
เข้าใจ เห็นความส�ำคัญและประโยชน์ของการให้นมแม่
ในที่สาธารณะมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีบุตร จึงท�ำให้กลุ่ม
ที่มีบุตรมีทัศนคติเชิงบวกมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีบุตร
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เยาวเรศ บุญเล่อร์ และคณะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใ
1. พยาบาลควรจัดกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน
และปลูกฝังทัศนคติทดี่ ตี อ่ การให้นมแม่ในทีส่ าธารณะ
ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ควรเริ่มกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระดับโรงเรียน
เพราะยังไม่มีนโยบายการสอนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในระดับโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่
เด็กทุกคนควรได้รบั ความรูท้ ถี่ กู ต้อง ได้รบั การปลูกฝัง
เรื่องการให้นมแม่ตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะช่วยให้เติบโตมามี
ทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมไปถึงการ
ให้นมแม่ในที่สาธารณะด้วย
2. ควรมี ก ารรณรงค์ แ ละสร้ า งทั ศ นคติ ข อง
คนในสังคมให้สามารถยอมรับการเปิดหน้าอกเพื่อ
ให้นมลูกของผู้หญิงในที่สาธารณะว่าไม่ใช่เรื่อง
โป๊เปลือย มองเป็นเรื่องของธรรมชาติ ปกติธรรมดา
ในสังคมไทย ในบทบาทของพยาบาลควรผลักดันเรือ่ งนี้
ให้เป็นเรื่องส�ำคัญของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในทุกที่ ทุกเวลา จากผลการวิจัยที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งในสามของกลุ่ม
ที่ไม่สนับสนุนการให้นมแม่ในที่สาธารณะ ซึ่งยังมี
ความไม่ แ น่ ใจว่ าควรสนับสนุนการให้นมแม่ในที่
สาธารณะหรือไม่นนั้ หากกลุม่ นีไ้ ด้รบั ความรู้ ความเข้าใจ
และการปลูกฝังความคิดเชิงบวกเกีย่ วกับการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่และการให้นมแม่ในทีส่ าธารณะแล้ว ก็ยอ่ ม
จะเป็นการขยายจ�ำนวนผู้ที่ให้การสนับสนุนการให้
นมแม่ในที่สาธารณะมากขึ้น
3. พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน
ทัว่ ไป ควรร่วมกันพิทกั ษ์สทิ ธิมารดาและบุตรให้มมี มุ
นมแม่ในสถานที่สาธารณะทุกแห่ง ทั่วประเทศ
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