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ภาระจากพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกวา้ง
ต่อการเกิดอุบติัเหตุ อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว และปัญหาสุขภาพในระยะยาว ปัญหาต่างๆเหล่าน้ี
น าไปสู่ปัญหายาเสพติดและปัญหาอ่ืนๆ โดยท่ีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ มีความ 
สัมพนัธ์กบัการเกิดโรคถึง 44 โรค ไดแ้ก่ โรคเร้ือรัง โรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ และ
เส้นเลือดในสมองแตก ฯลฯ พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์น้ี จึงเป็นสาเหตุของ อตัราการ 
ป่วยและอตัราการตายท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบว่า พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนในผูห้ญิงท่ีอยูใ่นชุมชนชนบท โดยผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ได้
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้ งแอลกอฮอล์อยู่ในรูปแบบของสารเสพติดท่ี ถูกกฎหมาย ท าให้
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์ขา้ถึงไดง่้ายในทุกกลุ่มวยั และส่งผลใหส้ถาบนัครอบครัวอ่อนแอลง 

ในพื้นท่ีชนบทของประเทศท่ีก าลงัพฒันานั้น สังคมเกษตรกรรมมีความเจริญอย่างรวดเร็ว 
และเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมสมัยใหม่ท่ีเต็มไปด้วยงานเล้ียงต่างๆและการเฉลิมฉลอง จนการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์กลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตประจ าวนั การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ     
เศรษฐกิจน้ี น าไปสู่บทบาทหน้าท่ีทางสังคมท่ีมากข้ึนในกลุ่มแม่บา้น รวมทั้งของพฤติกรรมการด่ืม
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เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ีเพิ่มข้ึน โดยการสนบัสนุนเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของนกัลงทุนในสังคม
ชนบท เพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัชุมชน แอลกอฮอล์จึงเป็นส่ิงท่ีใช้เป็นสินจา้งตอบแทนแก่คนใน
ชุมชน สร้างแรงจูงใจทางบวกให้ผูรั้บเกิดความพึงพอใจ ส่ิงท่ีปรากฏคือ นักการเมืองทอ้งถ่ินยงัคง
สนบัสนุนกิจกรรมทางสังคมในชนบท และส่งเสริมพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์อยา่ง
ต่อเน่ือง 

 แม่บ้านท่ีมีหน้าท่ีเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขนั้น เป็นกลไกลหลักของเครือข่ายส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน แต่แม่บา้นท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ก็ยงัคงมีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในการเข้าร่วมงานทางสังคม ด้วยเหตุน้ี แม่บ้านท่ีเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขจึงไม่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการหยุดพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ได ้และจะเห็นไดว้า่แม่บา้นท่ีมีสามี และมีบุตรอยูใ่นช่วงวยัรุ่นนั้น ไม่สามารถขบัเคล่ือน
สัญชาตญาณความเป็นแม่ท่ีมีอยู่ในตวัเอง รวมทั้งไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตวัเองและ
สมาชิกในครอบครัว แต่ถึงกระนั้ น แม่บ้านก็ยงัคงมีการรับรู้ว่า พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ของตนเอง ไม่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง แม่บา้นยงัคงไดรั้บแรงจูงใจ
ในทางบวกจากพฤติกรรมดงักล่าว ดงันั้น การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในกลุ่มแม่บา้นจึงเพิ่มข้ึน 

 ผลท่ีตามมาก็คือ ความสามารถในการแข่งขันลดลง ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมชนบท  
ท่ีอยู่ในเศรษฐกิจยุคใหม่ ซ่ึงมีการใช้เทคโนโลยีและการคา้เสรี ทั้งน้ี พฤติกรรมการด่ืมในกลุ่มวยัรุ่น
นั้น ท าให้วยัรุ่นมีพฒันาการท่ีไม่เหมาะสมตามวยั มีปัญหาในการเรียนรู้ ปัญหาความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว และปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ ท าใหเ้ส่ียงต่อพฤติกรรมการติดสารเสพติด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ อุบติัเหตุบนทอ้งถนนและปัญหาอ่ืนๆได ้

ปัจจุบันน้ี การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมในชุมชนชนบทนั้ น มีความเก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน 7 บทบาท ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข ผูป้กครอง ญาติ แม่บา้น ผูสู้งอาย ุ
ผูน้ าชุมชน และชาวบ้านในชุมชน โดยบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นบทบาทหลัก ในการ
ขับ เคล่ือนการปรับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ี มีแอลกอฮอล์ได้ส าเร็จ ประเมินผลได้จาก
ความสามารถในการลดหรือหยดุพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องคนในชุมชนได ้

จุดประสงค์ของการศึกษาน้ี มุ่งเน้นแม่บ้านท่ีท าหน้าท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ซ่ึงเป็น
ผูป้ฏิบติังานทางดา้นสุขภาพ ท่ีไดรั้บความไวว้างใจและเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน และส่วนใหญ่
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แม่บ้านเหล่าน้ีจะมีหน้าท่ีดูแลสมาชิกในครอบครัว และมีบทบาทท่ีต้องรับผิดชอบหลากหลายใน
ชุมชนชนบท 

การกระตุน้สัญชาติญาณความเป็นแม่ เป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีใชใ้นการปรับพฤติกรรม
การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ พลงัของสัญชาติญาณความเป็นแม่ ช่วยจดัการกบัปัญหาท่ียุ่งยาก
ใหก้บักลุ่มแม่บา้นได ้ยกตวัอยา่ง กรณีศึกษาปัญหาความยากจนในประเทศบงักลาเทศ สามารถใชก้าร
กระตุน้ความรักและความใส่ใจจากกลุ่มแม่บา้นจนท าใหเ้ด็กๆมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนได ้

การศึกษาน้ีจึงสร้างแบบจ าลองกระตุ้นสัญชาติญาณความเป็นแม่ ในกลุ่มแม่บ้านท่ีเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุข โดยใช ้“ความใส่ใจ” ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติในสัญชาติญาณความเป็นแม่ของเพศ
หญิง มาสร้างแบบจ าลองบนทฤษฏี “ความใส่ใจ” ท าให้เกิดความรู้และลกัษณะแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน 
ตลอดจนกระบวนการและแหล่งขอ้มูล ส าหรับการปรับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ได้
ชดัเจน ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาในลกัษณะน้ี ผลท่ีไดคื้อกลยทุธ์ท่ีจะใชใ้นการออกแบบกิจกรรมให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 

แบบจ าลองปัจจยัท่ีมีพื้นฐานสัญชาติญาณความเป็นแม่ เพื่อปรับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอล์ เป็นเร่ืองเฉพาะเจาะจงและได้รับการตรวจสอบให้มีความสมบูรณ์ จากการค้นหา
ปัจจยัพื้นฐานท่ีใช้ในการปรับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ด้วยทฤษฏีความใส่ใจ
ประกอบด้วย การรับรู้ 6 เร่ืองคือ เร่ืองการเงิน สุขภาพ ครอบครัว บุตร สถานภาพทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โมเดลท่ีสร้างข้ึนน่้ี ไดอ้ธิบายถึง 13 วิธีการท่ีส าคญั ท่ีมีผลต่อกรณีศึกษา และใช้ไดดี้ใน
การรับรู้เร่ืองบุตร ซ่ึงภายหลงัจากการน าโมเดลน้ีไปใชพ้บว่า ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปรับพฤติกรรมการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในชุมชน ใชก้ารรับรู้เร่ืองสุขภาพและบุตรมากท่ีสุด และวิธีการท่ีใชส่้วน
ใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางสังคมและการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในครอบครัวและชุมชน 

ทั้งน้ี โมเดลดงักล่าวมีการออกแบบโดยใช้กิจกรรมวอร์คแรลล่ี ใช้สถานท่ีในชุมชน 6 แห่ง
ไดแ้ก่โรงพยาบาล ร้านขายแอลกอฮอล์ บา้นตวัอยา่งท่ีดี กรณีศึกษาท่ีเสียชีวิต โรงเรียนและวดั โมเดล
น้ีถูกออกแบบให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบจ าลองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ โดยการดกัจบัองค์ความรู้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ท าการวิเคราะห์กิจกรรมให้ตรงกบัสถานการณ์จริง และน าทรัพยากรในชุมชนมาใช ้
ผลท่ีได้จะพบว่าคุณลกัษณะผูดู้แลมีการแสดงออกและสัมพนัธ์กบัทกัษะชีวิตมากท่ีสุด ทั้งน้ี การ
ออกแบบกิจกรรมน้ี จะถูกตรวจสอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ก่อนน ามาประยกุตใ์ช ้ 
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กิจกรรมวอร์คแรลล่ีน้ี ประเมินผลได้จากการปรับการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึนของแม่บ้านท่ีเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุข โดยวิเคราะห์ผลจากกระดาษค าตอบ ซ่ึงพบวา่ สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการ
รับรู้ของแม่บา้นท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ท าใหเ้กิดคุณลกัษณะสัญชาตญาณความเป็นแม่ เกิดการ
เรียนรู้ทกัษะชีวิต ทั้งน้ี จากผลของการทดสอบก่อนและหลงั โดยใช้เคร่ืองมือประเมินความเส่ียงต่อ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ พบว่า พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของ
กลุ่มเป้าหมาย มีการเปล่ียนแปลงน้อยในระยะเวลาสองเดือน โดยพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ของแม่บา้นท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขและสามี อยูใ่นระดบัเส่ียงต ่าร้อยละ 88.40 และ 
ร้อยละ 76.92 ซ่ึงแปลผลวา่กลุ่มเหล่าน้ีมีการควบคุมพฤติกรรมไดดี้แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ยงัพบอาสาสมคัร 
สาธารณสุขร้อยละ 7.69 ท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมท่ีเพิ่มข้ึน 

 ผลลพัธ์จากการศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ไดอ้งคค์วามรู้การจดัการความรู้ในเชิงจิตวิทยา ท่ีใชปั้จจยัท่ี
มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีความใส่ใจ บนพื้นฐานสัญชาตญาณความเป็นแม่ เพื่อแกปั้ญหาสาธารณสุข 
โดยโมเดลน้ีถูกออกแบบข้ึน เพื่อแรงขบัเคล่ือนความตอ้งการพื้นฐานในมนุษย ์ให้เกิดการเรียนรู้ใน
ผู ้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพิ่มมากข้ึน ดังนั้ น นวตักรรมน้ีจึงเหมาะกับผู ้ควบคุมก ากับงาน
สาธารณสุขในชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรได้อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี 
การศึกษาคร้ังน้ี  สามารถเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรต่างๆ ได้แก่  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ เน่ืองจากกลุ่มองค์กรดังกล่าว ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่
อาสาสมคัรสาธารณสุข เพราะฉะนั้นแบบจ าลองท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีสัญชาตญาณความเป็นแม่ 
สามารถน ามาใชเ้พื่อปรับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ได ้แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นแบบจ าลองน้ียงั
พบขอ้จ ากดัคือ แบบจ าลองน้ีสามารถใชไ้ดเ้พียงพื้นท่ีในชุมชนชนบท ดงันั้น ถา้มีการศึกษาในพื้นท่ี
อ่ืน ผูศึ้กษาจึงเสนอแนะว่า ควรตอ้งมีการทบทวนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และวิธีการ ท่ีสามารถปรับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ตามบริบทของชุมชนนั้นๆ  

 
 
 
 
 
 



 

h 

 

Thesis Title  Semantic Factors Using Attention Theory for Stimulating the 

Maternal Instinct of Housewives in Health Care Learning: Health 

Volunteer Network on Alcohol Drinking Behavior Modification 

Author Miss Thunyaporn  Jaimung 

Degree Doctor of Philosophy (Knowledge Management) 

Advisory Committee 

 Asst.Prof.Dr. Pitipong  Yodmongkol   Advisor 

 Lect.Dr. Pradorn  Sureephong    Co-advisor 

 Lect.Dr. Teeraporn  Saehaew    Co-advisor 

 

 

Abstract 

 

 

 Heavy burden of alcohol drinking behavior in Thailand creates multiplied 

effects namely road accident, criminal, family problem, health care in long-term, 

leading to drugs and others all vices. Alcohol consumption behavior relates to 44 

diseases being as the negative effects of alcohol such as chronic disease, cancer, 

hypertension, heart disease and cerebrovascular accident, etc. It causes high rate of 

morbidity and mortality. Additionally, the trend of alcohol consumption behavior 

among women in the rural community is likely to weaken family situations. As alcohol 

can easily access in all ages by marketing strategies and it is a form of legal substance.  

 In rural area of developing countries, agricultural community rapidly shifts to 

modern society where business party and celebration become common lifestyle. These 

changes lead to more social lifestyle among the housewives and then reflect to the 

increase of alcohol drinking behavior. Since the entrepreneurs in rural communities 

need the success of work on the good relationship, they use alcohol drink as a part the 

wages for their partners. Therefore, alcohol drink becomes the positive drive to serve 



 

i 

 

the satisfaction partnerships. It can be seen that the local politicians still support social 

activities in rural community for the people by alcohol drinking. 

 Housewife as village health volunteer is the main mechanism in health 

promotion network to their community. In contrast, they have traditionally serious 

drinking behavior in often arranged social activities, so they are not be able to play a 

good role model in stop drinking especially for their teenager children and working 

husband. They cannot drive maternal instinct in alcohol drinking behavior modification. 

They perceive that their alcohol drinking does not have any effect on family’s members 

including, the positive reinforcement of alcohol drink causes the increase of alcohol 

consumption in housewives. 

 Consequently, the new modern rural areas are not fully competitive in new 

economy (technology use and free trade environment). Alcohol drinking behavior in 

adolescents develops in an inappropriate age as learning problems, family relations and 

physical and mental health. It causes risk of drug addiction, sexually transmitted 

diseases and defective from traffic accidents, etc. 

 Currently, alcohol drinking behavior modification in rural communities involves 

with seven major roles (village health volunteer, parents, cousin, housewife, seniorities, 

community leader and villager) within a community. This modification is practical by 

the human resource in the rural community for the benefit. The key person driver is 

fallen into village health volunteer’s role.  The evaluation of the performance can be 

indicated by the ability in decreasing or quitting on alcohol drinking among the 

villagers. 

 The focus of this study is mainly on housewives as village health volunteers. 

They are health workers who are trusted and accepted by the villagers on health caring. 

Most of them have the responsibility of family’s member caring and the several roles in 

rural community.  

 The stimulation of maternal instinct is an effective method in alcohol drinking 

behavior modification of the volunteer housewives. The power of maternal instinct 
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helps solving the difficult problems. For example, the case study of poverty in 

Bangladesh. Their setting goal emphasizes the children well being under attention love 

arousing.  

 This study proposes a set of semantic factors for drawing attention to arouse 

maternal instinct in housewives as village health volunteers. The attention is in the 

nature of maternal instinct mostly found in females. The identification of semantic 

factors with attention is beneficial for clarifying to the knowledge representation and 

model creating. It is clear to explore the process and source information for alcohol 

drinking behavior modification. This solution can extract the strategy in order to design 

activities better. 

 A maternal instinct semantic factor model on alcohol drinking behavior 

modification is specified and validated based on the theory of attention. This model is 

appropriate the semantic factors on alcohol modification.  The attention with semantic 

factors model is engaged with being as six cognitions; finance, health, family, children, 

society’s recognition and environment. Importantly, this model illustrates the thirteen 

significant methods of activity designing. The model is selected to specify cases by the 

cognition of target groups, especially maternal instinct is ready work in the children 

group. After implementation, the result is found that health and children cognitions had 

the maximum percentage of experts using on alcohol modification. Most of them related 

to the method of social skills and being role model in families and communities. 

 Walk rally activity (hospital, liquor shop, good case’ home, dead case, school 

and temple) was designed regarding to the semantic factors model which is extracted 

from cognition and method analyzing of the experts in the rural community. They are 

designed to serve the authentic and use resource in community and this activity 

designing was validated by the three experts for implementation. It led to the caretaking 

characteristics prominent and related to the life skills.  

 The walk rally program was evaluated on learning improvement of volunteer 

housewives by analyzing their response on white paper. It is found, the situation related 

to with the cognition of the subjects. The cognition affected to maternal instinct 
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characteristic to be occurred. While maternal instinct worked, some life skills grew up 

in the learners. However, the result of pre-test and post-test by Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT) is found less different in two months. It found that the 

alcohol drinking behavior of VHVs and their husbands are in the low risk or standard 

drink 88.46% and 76.92%. They are good controlling from alcohol drinking behavior. 

However, the worse of behavior is 7.69% in a few of VHVs and their husbands. 

The novelty of knowledge management in cognitive psychology, they consist of 

maternal instinct drive and semantic factors with Attention for health problem solution.  

This model is designed with the primary drive in the human. It is powerful and effective 

for learning improvement in the health workers. Therefore, this novelty serves in 

community health conductors and useful for increase of ability of organizational 

learning. This study has to be supported by the organizations such as Ministry of 

Interior, Ministry of Social Development and Human Security, Ministry of Public 

Health and Ministry of Education. They have abilities to promote the potential of 

village health volunteers by maternal instinct semantic factors model for the decrease of 

alcohol problems.  As the limitation of this study, this model is limitedly done only in 

rural communities. If the researchers study on other communities, they might have to 

review other factors and be aware of methods. 

 

 

 

 

 


