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เขาฝกอบรม และผูสอนประจํากลุม
ผลการวิจัยสรุปไดวา
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สรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย (3) ทักษะในดานแนวทางปฎิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกัน
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สอน 6)กิจกรรมการเรียนรู 7)แหลงความรู 8)สภาพแวดลอม 9) การวัดและประเมินผล
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The purpose of this study were (1) to study professional competency of Non-Life insurance agents
(2) to develop a Competency – Based Training Program to Develop Professional Competency of Non-Life
Insurance Agents (3) to study results of the implement Competency - Based Training Program, (4) to study the
relevant factors for the development of a Competency – Based Training Program to be used. Population is NonLife insurance agents affiliated to 66 insurance companies. The research is divided into 4 phases: Phase 1 study
the professional competency to Develop Professional Competency of Non-Life Insurance Agents. Phase 2
develop Competency – Based Training Program. Phase 3 implement the developed program that will be used to
study the research samples were 34 Non-Life insurance agents. Phase 4 study the factors, support, problems,
obstacles and suggestions with a questionnaire and the interviews of the experimental group.
The results of the research were as followed:
1. Based on the data results from 12 steps of Competency-Based Training Programs by Blank (1982)
found five professional competencies of Non-Life insurance agents as follows (1) insurance law and regulations
related to the non-life insurance agents (2) an overview of the insurance industry and summary the essentials of
insurance (3) skill in the practice of selling (4) a good attitude and ethics of service mind (5) self-directed learning
readiness competency.
2. A Competency – Based Training Program to Develop Professional Competency of Non-Life
Insurance Agents has 9 elements, there are goal, objectives, target group, curriculum and contents, learning
materials, learning group activities, learning resources, environment, measurement and environment.
3. The experiment results of a Competency – Based Training Program showed that after the training
scored significantly higher than before the training scored at the confidence level .05 in the four aspects of
professional competency of non-life insurance agents which include (1) knowledge (2) skills (3) attitude and (4)
self-directed learning readiness competency.
4. The relevant factors affecting the developed program are (1) the supportive factors are target
group who need develop professional competency, curriculum and contents, learning group activities (2) the
obstacle factors were target group, learning materials, learning group activities, learning resources and
environment.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ
ประชาชนทั่วไปที่อยูนอกโรงเรียน ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง และสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาแบบองครวม บูรณาการทุกดานเขาดวยกันอยางสมดุล
และเปนประโยชนในการนําไปใชตอการดําเนินชีวิตของผูเรียน สามารถพึ่งพาตนเอง และสังคมอยู
เย็นเปนสุขรวมกัน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย พ.ศ.
2551)
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย จั ด ได ว า เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ ง
ประเทศชาติจะพัฒนาไดนั้นมิไดขึ้นอยูกับการเงินหรือทรัพยากรธรรมชาติเพียงเทานั้น ยังขึ้นอยูกับ
คุณภาพของคนที่จะสามารถจัดการกับทรัพยากรอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดความ
สมดุลในสภาพแวดลอม ดังนั้นหนวยงานตางๆ และองคกรทุกแหงไดพยายามหาแนวทางสรุป
ในการพัฒนามนุษย ให เป นไปในแนวทางที่เ อื้อตอการพัฒ นาประเทศ โดยคํานึงถึงการพัฒนา
คุณภาพของประชากรเปนหลัก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10 ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2540-2544) ไดใหแนวคิดในการพัฒนาโดยใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาสังคมและ
สง เสริม ให เกิ ดการพั ฒนาคุ ณภาพของคนในหลายโปรแกรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาทรัพ ยากร
มนุษย พัฒนาทั้งที่ “ตัวคน” และ “สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” ตอเนื่อง
มาจนกระทั่ ง ถึ ง แผนพั ฒ นาและสัง คมแหง ชาติฉ บับ ที่ 11 (2555-2559) และพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ยังไดกําหนดแนวทางใน
การปฎิรูปการศึกษาใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยมุงปลูกฝงและสรางสมรรถนะที่พึง
ประสงคใหกับผูเรียน ไดแกการเปนผูมีความรู มีคุณธรรม มีคานิยมที่ดีงาม เปนนักคิดที่ดี การคิด
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถปรับตัวและแขงขันไดกับนานาชาติ ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี ไปสูสังคมไรพรมแดน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
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ตนเอง วิ เ คราะห แก ไ ขป ญ หาและสร า งสรรค สิ่ ง ที่ ดี ใ ห กั บ ชุ ม ชนและสั ง คมได (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
แรงผลักดันที่สําคัญทางสังคม เศรษฐกิจจํานวนมาก สนับสนุนแนวคิดการศึกษาตลอด
ชีวิต รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการ
ทํางานตลาดแรงงานและโครงสรางอายุประชากร ตางมีสวนชวยผลักดันที่สําคัญตอความจําเปนที่
ตองมีการยกระดับทักษะการทํางานและการใชชีวิตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ความไมแนนอนอัน
เกิ ดผลจากอิทธิพ ลของเทคโนโลยี ระบบการคาและธุรกิจ สภาพสัง คม และวิกฤตเศรษฐกิจ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นความรู จึงกลายเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต การทํางาน และการอยูให
รอดไปสู ความสําเร็จในโลกของการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่อยูในโลกของโลกาภิวัตนไดนั้นตองเนน
5 เรื่อง เปนสําคัญ คือ ขอมูล ขาวสาร ความรู มูลคาเพิ่ม ความเฉลียวฉลาด ซึ่งการที่บุคคลจะ
ฉลาดไดนั้นตองรูจักนําเอาการเรียนรู และความรูที่มีอยู หรือจากประสบการณที่สั่งสมเหลานั้นมา
ใชประโยชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกตัวเอง ครอบครัว องคกร และประเทศชาติ (จีระ หงสลดารมภ,
2551) จากเหตุผลดังกลาว ลวนเปนพลังผลักดัน ใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา
ตลอดชีวิตของบุคคลทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เพราะการศึกษาตลอดชีวิต เปนการศึกษาใหกับทุกคน
ตั้งแตกอนวัยเรียน จากเด็กสูผูใหญถึงวัยชรา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชวง
ตางๆ ของชีวิต เพื่อชวยใหมนุษยทุกคนสามารถปรับตนเองให กาวทันยุคกับกระแสโลกาภิวัตน ซึ่ง
เปนแนวโนมการพัฒนาโลกปจจุบัน โดยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต จะเชื่อมโยงการเรียนรูที่เกิด
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนําผลทางการเรียนรู
นั้น ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การจัดการเพื่อใหบุคคลเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต จึงตองจัด
หลักสูตร สื่อ วิ ธีการเรี ยนการสอน สภาพแวดล อม และปจ จัยเกื้อหนุนต างๆ เชน แหลง เรียนรู
ทรัพยากรสารสนเทศ และแหลงขอมูลขาวสาร ใหบุคคลเขาถึงการเรียนรูไดสะดวก และนําความรู
ที่ไดไปใชไดจริง (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551)
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2545 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติไดพัฒนา
แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติไว ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนมาตรฐานที่ 6 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญที่วา “การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนมีโอกาสในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเองโดยผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูใหมาเปนผูชี้นําความรูและจัดประสบการณการเรียนรูไดให
ผูเรียนอยางเหมาะสม” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542)
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ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเสริมสรางความรู ตั้งแตเด็ก จนถึงวัย
ทํางาน และต อเนื่ องไปจนตลอดชีวิต อยางเหมาะสม ใหกับประชาชนทุกกลุม ทุกองคกร ทุก
อุตสาหกรรม เปนเรื่องสําคัญและ มีความจําเปนอยางยิ่ง ไมเวนแมแตกลุมอุตสาหกรรมประกันภัย
ซึ่งในปจ จุบันมีบทบาทมากขึ้นกวาในอดีต เนื่องจากการประกันภัยเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดระบุวา การทําประกันภัยมีผลตอ
การเจริญเติบโตของประเทศ จากประมาณการเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงป 2553 ขยายตัวเพิ่มขึ้น
14% คิดเปนจํานวนเบี้ยประกันภัย 419,643 ลานบาท และเมื่อยอนกลับไปในอดีต พบวาสัดสวน
เบี้ยประกันภัยตอผลิตภัณฑมวลรวมไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป ตั้งแตสัดสวน 3.5 ในป พ.ศ.
2547 จนกระทั่งมีสัดสวน 4.4 ในปปจจุบัน (แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2, 2553)
ในแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553) ไดระบุความสําคัญของการประกันภัย
ตอระบบเศรษฐกิจไทย ไววาการประกันภัยเปนเครื่องมือสําคัญที่ยอมรับกันทั่วโลก ซึ่งสังคมทุก
สังคมตางอาศัยคุณประโยชนของการประกันภัยเปนเครื่องมือการสรางหลักประกันความมั่นคงใน
ชีวิต และทรัพยสินใหกับสมาชิกในสังคม โดยการประกันชีวิตชวยสรางหลักประกันความมั่นคง
และความอุนใจตอความสามารถในการหารายได ของบุคคลและครอบครัว ซึ่งความสามารถใน
การหารายได นั้ น อาจได รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ ค วามไม แ น น อนที่ ทุ ก คนจะต อ งเผชิ ญ
ในขณะเดียวกันการที่บุคคลอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวหลังวัยเกษียณจากการทํางาน และไมสามารถ
สรางรายไดแตยังคงตองมีคาใชจายเพื่อการดํารงชีวิตก็อาจจะเปนปญหาดวยเชนกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อสังคมโลกปจจุบันกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น
ของสัดสวนประชากรสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) (แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2, 2553)
การประกอบธุรกิจการคาการลงทุน และการดําเนินชีวิตประจําวันก็มีความเสี่ยงภัยจาก
วินาศภัยที่ไมคาดคิดตางๆ ทั้งที่เปนภัยธรรมชาติและที่เกิดขึ้นจากการประมาท รวมถึงการกระทํา
โดยจงใจของมนุษย เชน น้ําทวม แผนดินไหว (สึนามิ) พายุ อัคคีภัย ไฟไหม ฟาผา การระเบิ ด
อุบัติเหตุจากการใชยวดยานในการขนสง และการเดินทาง การโจรกรรม หรือการกอความเสียหาย
ใหเกิดขึ้นกับชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก และจะตองรับผิดตามกฎหมายชดใชคาความ
เสียหายจากการกระทําละเมิด เปนตน ซึ่งความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงภัย
ตางๆ เหลานี้ ลวนบรรเทาไดดวยระบบการประกันวินาศภัย อีกทั้งในชวง 5 ป กอนป พ.ศ.2553
สภาวะภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก (Climate Change) กอใหเกิดภัยธรรมชาติหรือ
มหันตภัยใหญๆ ที่สรางความเสียหายรุนแรงขึ้น สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
มาก โดยความเสี่ยงจะแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศ เชน การเกิดเฮอริเคนแคทรินา ใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกา และพายุไซโคลนนารกิส ในประเทศพมา ป พ.ศ.2551 โดยเฉพาะป พ.ศ.
2554 ไดพบกับอุทกภัยหรือภัยน้ําทวมครั้งรายแรงที่สุดทั้งในแงของปริมาณน้ําและจํานวนผูเดือน
รอน อุทกภัยครั้งนี้ทําให พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมใน 65 จังหวัด 684 อําเภอ เสียหาย ราษฎร
ไดรับความเดือดรอน 4,086,138 ครัวเรือน 13,595,192 คน ( ศูนยสนับสนุนการอํานวยการและการ
บริหารสถานการณอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลม, 2555) มูลคาความเสียหายเหลานี้สามารถ
บรรเทาไดดวยการทําประกันวินาศภัย ไวตั้งแตความเสียหายยังไมเกิดขึ้น การประกันภัยยังเปน
เสมือนเครื่องมือในการสรางหลักประกันความมั่นคงใหกับสังคม ชวยบรรเทาความเดือดรอนทาง
การเงิน เมื่อเกิดความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในสังคม ไมวาสาเหตุจะเกิดจาก
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ หรื อ เหตุ ร า ยอื่ น ที่ ไ ม ค าดคิ ด เช น การเกิ ด เพลิ ง ไหม การก อ การร า ย
การโจรกรรม รวมถึงการเจ็บปวย อันเปนธรรมชาติของมนุษย ซึ่งหากมีการทําประกันภัยไว ก็จะทํา
ใหสังคมมีหลักประกันความปลอดภัย มีความมั่นใจวาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแลว บุคคลผูไดรับ
ความเสียหายจะไดรับการชดใช ซอมแซมทรัพยสินที่เสียหายใหกลับสูสภาพเดิม หรือบรรเทาภาระ
ทางการเงินใหกับ ผูเจ็บปวย สูญเสีย หรือคนในครอบครัว ใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยาง
มั่นคง หรือใกลเคียงกับสถานะกอนเกิดความสูญเสียใหมากที่สุด ดังระบุไวในแผนพัฒนาประกันภัย
ฉบับที่ 2, 2553 วาการประกันภัยเปนเครื่องมือที่มีบทบาทอยางมากในการบรรเทาความเสียหาย
และเยียวยาทางการเงินใหแกผูประสบภัยและลดภาระใหแกรัฐบาลประเทศตางๆ
0

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549-2554 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไดระบุ
ไว ว า ในป จ จุ บั น สภาพการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงต า งๆ ได เ กิ ด ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ไม ว า จะเป น
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งที่เกิดจากสภาพการณทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม รวมทั้งความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีลวนสงผลกระทบตอความเจริญเติบโต และ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ในสวนของธุรกิจประกันภัยซึ่งเปนสวนที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งใน
การสรางเสริมความเขมแข็ง มั่นคงใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนก็ไดรับผลกระทบเชนกัน กลาวคือ ปจจุบันการประกันภัย ซึ่งแบงออกเปน
ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย ตางก็ยังประสบกับสภาพปญหาที่เปนพื้นฐานของ
ธุรกิจ ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐบาล ภาคธุรกิจและทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองพยายามหาแนวทาง มาตรการใน
การปรับปรุงและแกไขใหดียิ่งขึ้น สําหรับสภาพปญหาที่สําคัญๆ ของธุรกิจประกันภัยในปจจุบัน ที่
สงผลกระทบตอความเจริญเติบโตและความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย รวมความเชื่อมั่นไววางใจ
ของประชาชนที่มีแตธุรกิจประกันภัย ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549-2554
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไดสรุปวา การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเปนมืออาชีพได
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มาตรฐาน ที่พรอมทั้งสมรรถนะในดานความรู ทักษะ และทัศนะคติที่ดีในการใหบริการ นั้นเปน
หนึ่งในปญหา และอุปสรรคสําคัญของธุรกิจประกันภัย
ณรงคชัย อัครเศรณี (2553) กลาววา ระบบประกันภัยไทย ถือเปนกลไก สําคัญในการ
สรางหลักประกันความมั่นคงของสังคมทุกระดับ ชวยพัฒนาประเทศ ซึ่งระบบประกันภัยถือวาเปน
ระบบการออมเงิ น ที่ ดี และประเทศไทยก็ จํ า เป น ต อ งพึ่ ง พาและระดมเงิ น ออม ตามแนวทาง
แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2 (2553) ที่มุงเนน 4 มาตรการ คือ 1. สรางความเชื่อมั่น การให
ประชาชนตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของระบบการประกั น ภั ย 2.เสริ ม สร า งความมั่ น คงเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบประกันภัยใหมีความพรอมตอการแขงขันในระดับสากล 3.เพิ่มมาตรฐาน
การใหบริการและการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย 4. ปรับกฎหมายให
มีความทันสมัยพัฒนาบุคลากรดานประกันภัย
หากเปนในดานของประชาชนซึ่งเปนผูซื้อกรมธรรมประกันภัย พบวา ประชาชนยังขาด
ความรู ความเขาใจ และขาดความเชื่อถือไววางใจในธุรกิจประกันภัย ความมั่นใจของผูบริโภค
ไดรับผลกระทบจากการขายที่ทําใหผูซื้อเขาใจผิด รวมถึงประชาชนสวนใหญยังคงขาดกําลังซื้อ
เนื่องจากระดับรายไดต่ํา และโครงสรางการกระจายรายไดของประเทศยังไมดีพอ ในดานของการ
กํ า กั บ ดู แ ลของภาครั ฐ ก็ ยั ง ต อ งการการส ง เสริ ม และพั ฒ นาในด า นกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ประสิทธิภาพ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สมควร วัฒนพิทยกุล, 2552)
จากปญหาและอุปสรรคขางตนพบวา พบวาปญหาที่สําคัญในธุรกิจประกันภัยนั้น การ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ เปนปจจัย
สําคัญ (จีรพันธ อัศวะธนกุล, 2552) โดยบุคลากรทีมีคุณภาพและมีความเปนมืออาชีพที่พรอมทั้ง
ดานความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดี เปนสิ่งจําเปนสําหรับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย
เนื่องจากธุรกิจนี้มีความแตกตางจากธุรกิจอื่นๆ หลายประการ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2551) ไดระบุไว 5 ประการดังนี้
ประการแรก ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่มีหลักการ ระเบียบ แบบแผนและขอบังคับของ
กฎหมายที่เปนสากลและถือปฎิบัติในนานาประเทศ และบางประเภทการประกันภัยก็มี หลักการ
ทฤษฎี ตลอดจนภาษาที่ใชที่พัฒนามาอยางยาวนานมากและยังยึดถือปฏิบัติมาจนกระทั่งปจจุบัน
เชน การประกันทางทะเลและการขนสงสินคา การทําความเขาใจในหลักการของการประกันภัย
ประเภทดังกลาวจึงเปนเรื่องที่ตองใชเวลามาก
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ประการที่สอง ความตองการความคุมครองหรือโปรแกรมของสินคาของการประกันชีวิต
หรือการประกันวินาศภัยของผูเอาประกันภัยหรือผูบริโภค (ทั้งบุคคลธรรมดาและองคกรธุรกิจ) จะ
แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา และมีความซับซอนมากขึ้นๆ ตามความจําเปนและสภาพความเสี่ยงภัย
ซึ่ ง จะเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพแวดล อ มต า งๆ ไม วา จะเป น ความเจริ ญ เติ บ โตก า วหน า ทาง
เศรษฐกิ จ สั งคม กฎหมาย ความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมตลอดจนถึงอายุอาชีพ ของผูเอา
ประกันภัย สินคาบริการของธุรกิจประกันภัยจึงตองพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสนองตอบตอความ
ตองการของผูบริโภคที่แปรเปลี่ยนไปดังกลาว
ประการที่สาม ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่แตกตางจากธุรกิจประเภทอื่นในดานการเสนอ
ขายสินคาแกประชาชน เพราะสินคาของการประกันภัยทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
คือความคุมครองสําหรับเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ระบุไวเปน
เงื่อนไขในกรมธรรม หรือคือการขาย “คํามั่นสัญญา” ของบริษัทประกันภัย สินคาประกันภัยจึงเปน
สินคาที่ไมมีตัวตนใหจับตองไดในขณะที่ซื้อขาย เปนสินคาหรือสัญญาที่มีเงื่อนไขและมีลักษณะ
เปน สัญ ญาฝ ายเดี ยวซึ่ งบริษัทเป นผูกําหนดขึ้น และนําออกเสนอขาย ดังนั้น บุคคลที่มีบทบาท
สําคัญเกี่ยวของกับการขายประกันภัยหรือมีบทบาทเปนคนกลางเชื่อมโยงระหวางบริษัทประกันภัย
กับประชาชนก็คือตัวแทนประกันภัย ซึ่งเปนบุคคลที่ตองมีทั้งคุณภาพ มาตรฐานพรอม ทั้งดาน
ความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีประกอบดวย เนื่องจากสัญญาประกันภัยตองอาศัยความซื่อสัตย
สุจริตใจตอกันอยางยิ่ง ทั้งฝายผูซื้อและผูขาย
ประการที่ สี่ ผลกํ าไรจากการรั บประกั นภั ยหรื อการขายสิ นคาประกัน ภัยมิ ได ขึ้นอยูกั บ
ปริมาณของสินคาหรือจํานวนกรมธรรมที่ขายไป แตขึ้นอยูกับคุณภาพของการขาย คือ การบริหาร
ดานการคัดเลือกภัยและการรับเสี่ยงภัย เพื่อใหไดภัยที่ดี มีคุณภาพตามหลักวิชาการประกันภัยดวย
ประการที่ ห า ผลประกอบการและฐานะความมั่น คงทางการเงิน ของธุรกิ จ ประกัน ภั ย
โดยรวมจะเกิดขึ้นได นอกจากจะตองอาศัยการบริหารดวยการคัดเลือกภัย/การรับเสี่ยงภัย เพื่อให
ได ภั ย ที่ ดีมี คุณ ภาพแล ว จํ าเป น อยางยิ่ง ที่ จ ะต องมีก ารบริห ารสิน ทรัพ ยห รื อการลงทุน อยางมี
ประสิทธิภาพดวย เนื่องจากบริษัทสามารถที่จะนําเบี้ยประกันภัยที่บริษัทรับมาลวงหนาไปลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นเพื่อแสวงหาผลประโยชนตามที่กฎหมายกําหนดได แตเนื่องจากเงินดังกลาวเปน
เงินของผูเอาประกันภัย ในการบริหารดานการลงทุนจึงตองมีการระมัดระวังเปนพิเศษเพราะจาก
ประสบการณความลมเหลวของบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจนถึงขั้นปดกิจการทั้งใน
ตางประเทศและในประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการขาดสภาพคลองและมีฐานะการเงินไมมั่นคง
อัน เนื่องมาจากการบริห ารการลงทุน ที่ผิดพลาดของบริษัทเปน ดานหลักมากกวาที่จ ะเกิดจาก
สาเหตุอื่น (แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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จากลักษณะดังกลาวขางตนเปนเหตุใหการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัย ทั้งประกันชีวิต
และประกั นวิ นาศภั ย ต องการบุ คลากรที่มี คุณ ภาพ มี ความเปน มืออาชีพ ทั้ง ในระดั บผูบริห าร
ระดับสูง และบุคลากรในสายงานหลักที่มีทักษะความรูเชี่ยวชาญ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2551)
การแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรประกันภัยที่มีคุณภาพเปนปญหาสําคัญที่ตอง
เรงรีบแกไขทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวและตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
จากภาครั ฐ สถาบั น การศึกษาทุ กระดั บ และโดยเฉพาะอยางยิ่ ง บริษัท ประกัน ภั ย เพื่อช วยกัน
กําหนดแผนในการสรางบุคลากร เชน โดยจัดใหมีหลักสูตรการศึกษาในการศึกษาระดับตางๆ เพื่อ
เรงพัฒนาบุคลากรในสาขาที่สําคัญและขาดแคลนโดยเรงดวน เชน ในรูปการฝกอบรม การดูงาน
และสนั บสนุ น ทุ น การศึ กษาให กับบุคลากรที่จํา เปน รวมทั้ง ควรสนับสนุน บทบาทของสถาบั น
ประกันภัยไทย ซึ่งปจจุบันยังมีขีดจํากัดทั้งดานบุคลากรและงบประมาณดําเนินการ เพื่อใหสถาบันฯ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปนสถาบันที่ชวยเรงรัดพัฒนายกระดับคุณภาพ
บุคลากรที่มีอยูแลวในธุรกิจประกันภัย (สถาบันประกันภัยไทย, 2549)
การขาดแคลนตัวแทนประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความเปนมืออาชีพ เปนปญหาสําคัญ
ในอุตสาหกรรมการประกันภัย เพราะตัวแทนประกันภัยเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ
ดําเนิ นธุร กิ จ ประกั น ภั ย โดยเฉพาะตัวแทนประกัน วิน าศภัย ซึ่ง ต องสั งกัดบริษัท เปรียบเสมือน
บุคลากรฝายการตลาดของบริษัทที่ไดรับมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย
กับบริษัทประกันภัยที่ตัวแทนนั้นสังกัดอยู และหากไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากบริษัท ตัวแทน
ก็ส ามารถทํ าสัญ ญาประกั น ภั ยหรือรับเบี้ยประกัน ภัยในนามของบริษัท ไดดวย ดัง นั้น ตัวแทน
ประกั น ภัยจึ งเป นบุ คคลที่ มีความสําคัญ เปน อยางยิ่ง ตอการสราง หรื อทํ าลายภาพลักษณของ
บริษัทประกันภัย หากตัวแทน มีคุณภาพที่ดี มีความรอบรูเกี่ยวกับการประกันภัยทั้งในดานเงื่อนไข
ความคุมครอง อัตราเบี้ยประกันภัย ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และทักษะการใหบริการก็
จะสามารถเสนอขายสินคาไดอยางถูกตองและเปนประโยชนตอผูเอาประกันภัย พฤติกรรมในการ
ขายและการบริการหลังการขายของตัวแทน จึงสงผลตอความเชื่อมั่นไววางใจของประชาชนตอ
บริษัทประกันภัยและธุรกิจประกันภัยโดยสวนรวม ดวยความสําคัญของตัวแทนในฐานะคนกลาง
ประกั น ภั ย ที่ ทํ า หน า ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว า งบริ ษั ท ประกั น ภั ย กั บ ประชาชนผู เ อาประกั น ภั ย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 จึงกําหนด
บทบัญญัติในการกํากับดูแลวิชาชีพสาขานี้ โดยเริ่มตั้งแตกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ตองการ
เปนตัวแทนบทบาทและหนาที่ ที่กําหนดตามมาตรฐานสากลเฉพาะวิชาชีพ กําหนดคาบําเหน็จที่
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บริษัทตองจายเปนคาตอบแทนการขายและมาตรการอื่นๆ เพื่อประกอบการกํากับดูแล ซึ่งรวมทั้ง
บทกําหนดโทษในกรณีตางๆ ดวย และเพื่อตองการใหผูเขาสูวิชาชีพสาขานี้มีความรูความสามารถ
ในวิชาการประกันภัยและความรูอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถใหบริการประชาชนได
ปญหาของตัวแทนประกันภัยขาดคุณภาพ ขาดความเปนมืออาชีพเปนปญหาสําคัญที่มี
ผลกระทบ ตอประชาชน และสังคมโดยรวม เพราะตัวแทนคือคนกลางที่ตองนําเสนอ สื่อสาร ความ
คุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนตางๆ ในกรมธรรมประกันภัยให ผูซื้อหรือ ผูเอาประกันภัยทราบ
และเขาใจ แต หากตั วแทน ไม มีความรู หรือทักษะในการใหบริการที่เ พียงพอ ก็อาจทําใหผูซื้อ
กรมธรรม เกิดความเขาใจผิด คิดวาตัวเองไดรับความคุมครองตรงกับความตองการ แตผูซื้อมักมา
พบในภายหลัง เมื่อความเดือดรอน มาถึงตัวผูเอาประกันภัย แตกับไมสามารถเรียกคาสินไหม
ทดแทน จากบริษัทประกันภัยได (เปรมศักดิ์ คลายสังข, 2527) ปญหาของการขาดความเปนมือ
อาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยนั้น ไมเพียงสงผลกระทบไปยังตัวผูเอาประกันภัยเทานั้น แตยัง
ตอเนื่องไปถึงครอบครัว สังคม และกลายเปนภาระของรัฐ ซึ่งมีหนาที่ชวยเหลือประชาชนดวย การ
ขาดความเปนมืออาชีพของตัวแทน ยังรวมไปถึงผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพความพรอมของ
ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย และหากพิจารณาไดในแงของผูบริโภค สินคาที่มีอํานาจซื้อและมี
คุณภาพ ความรูความเขาใจที่ดียอมมีสวนและมีอิทธิพลผลักดันใหธุรกิจการคาการบริการนั้นๆ มี
การขยายตัวกาวหนาและมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหดียิ่งๆ ขึ้นดวย (ธนพัฒน จงเพิ่มวัฒนะผล,
2535) สําหรับปญหาอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยที่มีผลมาจากผูบริโภค อาจสรุปไดวา
ประชาชนขาดความรูความเขาใจและขาดความเชื่อถือศรัทธาในธุรกิจประกันภัย และการขาด
ความรูความเขาใจนี้มีผลอยางมากตอภาพพจนและทัศนคติที่มีตอบริษัทประกันภัย คือ การที่
ประชาชนหรื อผู เ อาประกั น ภั ย ขาดความเข าใจในหลั ก การ ประโยชน แ ละการเลื อกซื้ อความ
คุมครองที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย ความจําเปน ความตองการและฐานะการเงิน
ของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งขาดความเขาใจในสาระสําคัญของกรมธรรมประกันภัย อาทิ เงื่อนไข
ความคุมครอง ขอบเขตและจํานวนความคุมครอง ขอยกเวนที่จะไมคุมครอง หรือซึ่งจะตองมีการ
ซื้อความคุมครองเพิ่มเติมเปนพิเศษ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ ในฐานะผูเอาประกันภัย ซึ่งความไมรู
ดังกลาว เปนเหตุใหไมสามารถกลั่นกรองขอมูลที่ไดรับจากตัวแทนที่มี มาเสนอขายกรมธรรมฯ ได
เปนเหตุใหเกิดปญหาพิพาทเกี่ยวกับการจายเงินผลประโยชนตามสัญญาประกันภัย หรือการชดใช
คาสินไหมทดแทน ทําใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมขาดสิทธิอันพึงไดรับจาก
การทําประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยและขาดความเชื่อถือศรัทธาในที่สุด นอกจากนี้ การขาด
ความเปนมืออาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยยังเปน สาเหตุของการความเชื่อถือศรัทธาของ
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ประชาชนที่มีตอธุรกิจประกันภัยอีกประการหนึ่งดวย คือขาดความเชื่อมั่นตอฐานะความมั่นคงของ
บริษัทประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย จากการที่มีบริษัทประกันภัยบางบริษัทประสบปญหา
ตองถูกเพิกถอนในอนุญาตประกอบธุรกิจ ดังนั้นการแกปญหาจากตนเหตุ คือ การสรางตัวแทนที่มี
คุณภาพ มีความพรอมทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ในการประกอบอาชีพตัวแทน จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง (แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549-2554 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
ประชาชนสวนใหญตองการซื้อกรมธรรมประกันภัยเพื่อสรางความมั่นใจใหกับทรัพยสิน
ตนเอง และครอบครัว อันเปนที่รัก เมื่อมีเหตุการณรายที่ไมคาดฝนเกิดขึ้นในอนาคต แตหลายครั้ง
ขาวสารจากทางหนาหนังสือพิมพ หรือสื่อตางๆ ที่ปรากฏออกมา เรามักพบวา การประกันภัยนั้น
ไมไดเปนที่พึ่งใหกับสังคมไดอยางแทจริง ในทางตรงกันขามการประกันภัย กลับกลายเปนเครื่อง
ซ้ําเติ ม ใหผูคนที่เดือดรอนและทุกขยาก จนตองมีคดีฟองรองอยูเ ปนจํานวนมาก เกี่ยวกับผูรับ
ประกันภัย และผูเอาประกันภัย อีกสาเหตุหลักของปญหาที่เกิดขึ้นบอยครั้ง คือ การที่ประชาชน
หรือผูซื้อกรมธรรม ถูกเอาเปรียบจากการประกันภัย เนื่องจากตัวแทนประกันภัยนั้นขาดความรู
และทั กษะการให บริ การ การไม มี ความรูอ ยางลึกซึ้ ง และรู จ ริง ถึง ความคุม ครอง และเงื่อนไข
ขอยกเวนต างๆ ในกรมธรรม ประกัน ภัย อีกทั้ง ยังขาดทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ ประกันภัย สาเหตุ
เหลานี้ทําใหตัวแทนประกันวินาศภัย ไมสามารถสื่อสารหรือ เปนที่ปรึกษาใหกับประชาชนได และ
หวังเพียงคาตอบแทนของการขายประกันภัย จึงนํามาซึ่งความทุกขยาก ของประชาชน และสงผล
กระทบตอความเดือดรอนของสังคมมากมายของปญหาการประกันภัยที่มักถูกตัวแทนประกันภัย
ซึ่ ง เป น เสมื อ นหนึ่ ง ผู ก ระทํ าการแทนบริ ษัท รับ ประกัน ภัย หลอกลวงมาโดยตลอด (สํ านั กงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2551)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ (2551) กลาววา การพัฒนา
วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยเปนเรื่องสําคัญ ดวยประเทศไทยไดกาวสูกระแสโลกาภิวัตน ทําให
สภาพบานเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีปญหาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความยากจน ยาเสพติด
การคอรัปชั่น เปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหผูประกอบการและองคกรตางๆ มุงเนนในเรื่องของกําไร
และความอยูร อดเปนเป าหมายสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเปน การมุง เนนประโยชนสวนตั ว
มากกวาประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ ทําใหผูประกอบการไดละเลย ในการกระทําใน
สิ่งที่ดีงาม ทําใหเกิดชองวางทางสังคม และอาจทําใหบริษัทประกันภัยละเลยในการพัฒนาวิชาชีพ
ตัวแทนประกันภัยของตน รวมไปถึงบทลงโทษไมรุนแรงหรือเด็ดขาดพอ ทําใหผูประกอบการเห็น
แกตัวเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม การที่องคกรหรือบริษัทประกันภัยจะมีความมั่นคงและยั่งยืน
ไดนั้น ผูประกอบการจะตองมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ในดําเนินงานครบทุกดานของ
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การทําธุรกิจ จึงทําใหปจจุบันไดมีผูประกอบการหลายองคกรในอุตสาหกรรมประกันภัยไดใหความ
สนใจในเรื่อง การพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น
ในมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหผูประสงคจะเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตองผานการอบรมจาก สํานักงาน
คปภ. หรือ ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงาน คปภ. (สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ) ประกาศกําหนด มีวัตถุประสงคเพื่อใหตัวแทนไดมีความรู
ความเข า ใจกฎหมายที่ เ กี่ ยวข องกั บการประกัน วิ น าศภัย ภาพรวมของธุ รกิจ ประกั น วิน าศภั ย
แนวทางปฏิบัตใิ นการขาย ตลอดจนทักษะในการบริการ อันจะสงผลใหตัวแทนประกันวินาศภัย ได
มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการใหบริหาร เพื่อที่จะไดแนะนํา
แกประชาชนและผูเอาประกันภัยอยางถูกตองเหมาะสม ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนอาชีพหนึ่งที่
กฎหมายกําหนดใหมีกรอบในการทํางาน เปนอาชีพที่เกี่ยวของกับการวางแผนชีวิต หรือวางแผน
ทางการเงินของผูเอาประกันภัย และในการตกลงรับทําประกันภัยหรือไม อาศัยจากรายละเอียดใน
ใบสมัครและเอกสารแนบที่สงผานตัวแทน ในทางกลับกันในสวนของผูเอาประกันภัย ก็มักจะไมมี
เวลามากพอที่จะศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน หนาที่ ขอจํากัด หรือเงื่อนไขตางๆ ที่
กําหนดไวในกรมธรรมไดอยางถองแท การตัดสินใจทําประกันภัยของผูเอาประกันภัย หรือการ
ตัดสินใจรับทําประกันภัยของบริษัทประกันภัย นั้น จึงตองอาศัยตัวแทนประกันวินาศภัย หรือคน
กลางประกันภัยเปนสําคัญ ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงตองทําหนาที่เปนสื่อกลางในการแจกแจง
ขอมูลของทั้งสองฝายใหถูกตอง ครบถวน และเปนจริงมากที่สุด โดยแนะนําใหทั้งสองฝายอยูบน
หลักการของความสุจริตใจอยางยิ่ง (เอกสารฝกอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย, 2554)
ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือคนกลางประกันภัย เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ
ดําเนินการของธุรกิจประกันภัย และมีความสําคัญตอการสรางหรือทําลายภาพลักษณของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย หากบริษัทใดมีตัวแทนที่มีคุณภาพ คือ มีความรอบรูทั้งในดานของความคุมครอง
ขอยกเวน อัตราเบี้ยประกันภัย ขอกําหนดของกฎหมาย มีทักษะในการใหบริการ และมีทัศนคติที่ดี
ตอการเปนตัวแทน พรอมทั้งปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมเห็นแกประโยชนสวนตนเปน
หลัก ก็จะทําใหธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงเปนที่ยอมรับของสังคม แตในอดีตมีตัวแทนเก็บเบี้ย
ประกันภัยมาแลวนําเงินนั้นไปใชสวนตัวกอน เมื่อครบกําหนดชําระจึงนําสงบริษัทประกันวินาศภัย
ทําใหผูที่เกี่ยวของไดรับความเสียหาย สุดทายก็จะสงผลกระทบตอธุรกิจประกันวินาศภัย และตอ
สาธารณชน
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ผลกระทบของการขาดตัวแทนที่มีความรู ทักษะในการใหบริการ และทัศนคติที่ดีตอธุรกิจ
ประกัน วินาศภั ย นั้ นประกอบไปดวย ผลกระทบที่มีตอตัวแทนประกัน วินาศภัยเอง เพราะหาก
ตัวแทนประกันวินาศภัยไมมีความรูในตัวผลิตภัณฑที่ขาย หรือทําการโฆษณาประชาสัมพันธการ
ประกันวินาศภัยเกินจริง โดยผูซื้อกรมธรรม มาพบวาความคุมครองที่ตนไดรับนั้นไมตรงกับความ
เปนจริง ก็จะทําใหตัวแทนประกันวินาศภัยเองขาดความนาเชื่อถือผูซื้อ สูญเสียรายได เติบโตใน
วิชาชีพไดยาก รวมไปถึงการถูกเพิกถอนใบอนุญาต และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย สวนผลกระทบ
ที่มีตอบริษัทประกันภัยตนสังกัดก็คือ ความเสียหายตอชื่อเสียง และตามมาดวยการสูญเสียรายได
เพราะตองรวมรับผิดชอบ หรือแมกระทั่งถูกดําเนินคดีไปพรอมกับตัวแทนประกันวินาศภัยในสังกัด
ดวย ผลกระทบที่มีตอตัวเพื่อนรวมวิชาชีพก็อาจทําใหสังคมมองภาพลักษณของวิชาชีพนี้ในแงลบ
ทําใหตัวแทนคนอื่นทํามาหาเลี้ยงชีพไดยากขึ้น เพราะสังคมไมเชื่อถือในคุณภาพของตัวแทน ทําให
หนวยงานที่กํากับดูแลในภาครัฐและบริษัทตนสังกัดมีกฎขอบังคับมากขึ้น ผลกระทบตอวิชาชีพ
ทําใหวิชาชีพดอยคาลงไปและลดโอกาสในการเพิ่มจํานวนตัวแทนคุณภาพ ผลกระทบที่มีตอผูเอา
ประกันภัยหรือประชาชนที่ซื้อกรมธรรมประกันภัยจากตัวแทนที่ไมมีความรู ก็จะทําใหไมสามารถ
เรียกรองคาสินไหมทดแทน เมื่อเวลาที่เดือดรอนได เพราะกรมธรรมไมคุมครอง หรือ ความคุมครอง
ที่ไดรับมานั้นไมเหมาะสมกับความจําเปนและความตองการ ทําใหเสียเบี้ยประกันภัยเกินความ
จําเปน หรือเสียเบี้ยประกันภัยนอยกวาที่ควรจะตองเสียสําหรับความคุมครองที่สมบูรณและขาด
ผลประโยชนที่พึงไดในระยะยาว หากมีตัวแทนเหลานี้จํานวนมาก ก็จะสรางผลกระทบเปนวงกวาง
ตอสาธารณชน ซึ่งก็คือ บุคคล ครอบครัว สังคม และธุรกิจตางๆ ไดรับความเดือดรอน (เอกสาร
ฝกอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย, 2552)
ปจจุบันทางภาครัฐไดหาหนทางแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหตัวแทนประกันภัยที่ ประสงคจะ
ขอรับ หรือ ขอตอใบอนุญาตตองมีหนังสือรับรองวาผานการอบรม จากสํานักงานหรือผานการ
อบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู
ความ เขาใจ ประสบการณ และจริยธรรมในวิชาชีพของตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัย
อยางตอเนื่อง และยกระดับคุณภาพการ ใหบริการและการใหคําแนะนําที่ดีแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้
ผูขอรับ หรือขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันภัย ตั้งแต 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ตองมี
หนังสือรับรองผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ สํานักงาน คปภ. กําหนด ซึ่งกําหนดให
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ตัวแทนประกั น ภั ยต องเข ารั บการอบรมไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอป และโดยปกติ การต ออายุ
ใบอนุญาตสามารถยื่นตอนายทะเบียนภายในกําหนด 2 เดือนกอนใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย
จะสิ้นอายุ ในมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2551ไดกําหนดใหผูประสงคจะเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตองผานการอบรมจาก สํานักงาน
คปภ. หรือ ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงาน คปภ. (สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ) ประกาศกําหนด มีวัตถุประสงคเพื่อใหตัวแทนไดมีความรู
ความเข า ใจกฎหมายที่ เ กี่ ยวข องกั บการประกัน วิ น าศภัย ภาพรวมของธุ รกิจ ประกั น วิน าศภั ย
แนวทางปฏิบัติในการขาย ตลอดจนทักษะในการบริการ อันจะสงผลใหตัวแทนประกันวินาศภัย
ไดมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการใหบริหาร เพื่อที่จะได
แนะนําแกประชาชนและผูเอาประกันภัยอยางถูกตองเหมาะสม ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนอาชีพ
หนึ่งที่กฎหมายกําหนดใหมี กรอบในการทํางาน เปนอาชีพที่เกี่ยวของกับการวางแผนชีวิต หรือ
วางแผนทางการเงินของผูเอาประกันภัย
ในการตกลงหรื อ ปฎิ เ สธการรั บ ประกั น ภั ย ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย จํ า เป น ต อ งอาศั ย
รายละเอี ย ดในใบสมั ครและเอกสารแนบที่ สง ผา นตั วแทน ซึ่ง ตัว แทนมี ห น า ที่อ ธิบ าย และให
คําปรึกษาที่ถูกตอง กับประชาชนที่ทําประกันภัย ในทางกลับกันในสวนของประชาชนหรือผูเอา
ประกันภัย ก็มักจะไมเขาใจในรายละเอียดของกรมธรรม หรือไมมีเวลามากพอที่จะศึกษา ทําความ
เขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน หนาที่ ขอจํากัด หรือเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในกรมธรรมไดอยาง
ถองแท การตัดสิน ใจทําประกันภัยของผูเ อาประกันภัย หรือ การตัดสินใจรับทําประกันภัยของ
บริษัทประกั นภัย นั้น จึ งตองอาศัยตัวแทนประกันวินาศภัย หรือคนกลางประกันภัยเปนสําคั ญ
ตัวแทนประกั นวิ นาศภัยจึ ง ตองทํ าหนาที่เ ปนสื่อกลางในการแจกแจงขอมูล ของทั้งสองฝายให
ถูกตอง ครบถวน และเปนจริงมากที่สุด โดยแนะนําใหทั้งสองฝายอยูบนหลักการของความสุจริตใจ
อยางยิ่ง
จากปญ หาและแนวทางในการแกปญหา ดังที่ไดกลาวมาขางตนจะพบวา การจะเป น
ตัวแทนประกันวินาศภัย ที่มีคุณภาพ มีความรูทักษะ และทัศนคติ ที่ดีนั้น ไมใชแตการเรียนรูจากใน
หองเรียนหรือ ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเทานั้น แตตัวแทนประกันวินาศภัยจะตอง
สามารถนําความรู และทักษะที่มีเพื่อนําไปปฏิบัติไดจริง ในสถานการณการทํางานจริง เพราะใน
ตัวผลิตภัณฑประกันวินาศภัย หรือ กรมธรรมประกันวินาศภัยประเภทตางๆ นั้น บรรจุ ไปดวย
นิยาม ความคุมครอง ขอยกเวน และเงื่อนไขที่เปนภาษาทางกฎหมาย ยากแกการเขาใจ และบาง
ประเด็นตองมีการตีความ ดังนั้น การจะเขาใจในเนื้อหาของตัวกรมธรรม หรือ ผลิตภัณฑที่ตัวแทน
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ประกั นวิ นาศภั ยภั ย นํ า ไปขายใหแ กป ระชาชน จึ ง จํ าเปน ตอ ง และต องเรี ยนรูจ ากการปฏิบั ติ
ในสภาพการทํางานจริงประกอบไปดวย ใหมีความเขาใจอยางลึกซึ้งถองแทมากกวาการเรียนรูจาก
ทฤษฎีเ พี ย งอย า งเดี ย ว เพื่ อนํ า ไปปฏิ บั ติง าน และให คํ า ปรึ ก ษากั บ ผู เ อาประกั น ภั ย ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ ถึงแมในปจจุบัน ภาครัฐไดมีการบังคับใหผูไดรับใบอนุญาตตองเขารับการอบรมใน
หองเรียน หรือ หองอบรม และไดรับหนังสือรับรองวาผานการอบรม จากสํานักงานคณะกรรมการ
กํ ากั บและส ง เสริ ม การประกอบธุ รกิจ ประกัน ภั ย เปน เวลาไม นอยกวา 6 ชั่ วโมง ต อป ตาม
พระราชบัญ ญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 จึงอาจไมเพียงพอ ตอการสรางความรู
ความความเขาใจ ทักษะในการบริการ และทัศนคติที่ดี ไดอยางครบถวน (โชติพัฒน ศุขไพบูลย,
สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2554)
ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายและแนวทางในการแกปญหาการขาดแคลนตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ที่เกิดจากตัวแทนที่มี
ความพรอมทั้งในดานความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดี รวมไปถึงสมรรถนะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เพราะเมื่อตัวแทนมีสมรรถนะครบในทุกดาน แตหากขาดสมรรถนะในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ก็ อ าจทํ า ให ข าดการพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง หรื อ เท า ทั น กั บ สถานการณ ใ นอนาคตที่
สภาพแวดลอม มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได
ผูวิจัยจึงสนใจการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมแบบใชสมรรถนะเปนฐาน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งตัวแทนประกันวินาศภัย หรือผูที่มีประสบการณที่
เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย สามารถนําความรู ทักษะ และทัศนคติที่ไดจากการเรียนรูไป
ประยุกตใชในสถานการณจริงไดมีประสิทธิภาพ ประกอบกับแนวทางการจัดการศึกษา หมวด 4
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่ สุ ด กระบวนการจั ดการศึ กษาตองส ง เสริม ใหผูเ รียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ ม
ศักยภาพ อีกทั้งยังสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งผูวิจัยพบวา ในกระบวนการเรียนรูที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพและสมรรถนะของบุคลากรในองคกรแนวคิดหนึ่ง ที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไดแก แนวคิดตามแบบจําลอง
การเรียนรูเชิงสมรรถนะ (Generic Competency Based Model) ที่นําเสนอโดย Blank (1982) ซึ่ง
มีวัตถุประสงคในการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมทางดานสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ในองคกร โดยที่เนื้อหาของหลักสูตรในกระบวนการฝกอบรมตามแบบจําลองของ Blank (1982)
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จะถูกกําหนดจากความตองการขององคกร ซึ่งเปนการกําหนดผลลัพธที่ตองการจากสมรรถนะที่พึง
ประสงคในองคกรเชนเดียวกับแนวคิดการเรียนรูเชิงสมรรถนะ (Competency Based Learning)
ทั้งนี้จากการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ แบบจําลองการเรียนรูเชิงสมรรถนะของ Blank (1982)
สามารถสรุปขั้นตอนที่สําคัญในการสรางโปรแกรมได 12 ขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของหนาที่ (Identify and Describe Specific
Occupation) เปนการกําหนดและบรรยายขอบเขตเฉพาะของหนาที่ เพื่อเปนการเตรียมโปรแกรม
การฝกอบรมใหเหมาะสมกับความตองการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคกร โดย
เนื้อหาที่กําหนดจะตองมีสวนที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขในการทํางานและสมรรถนะที่พึงประสงคใน
ระดับที่กระบวนการฝกอบรมสามารถสรางใหเกิดขึ้นได
2. กา ร กํ าห น ด พื้ นฐ า น ทั่ วไ ป ที่ จํ าเ ป น ข อง ผู เ รี ยน (Identify Essential Student
Prerequisites) ผูดําเนินการจัดการฝกอบรมในพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะควร
จะตองกําหนดพื้นฐานที่จําเปนของผูเรียน เชน ความรูและทักษะที่จําเปน เพื่อเปนการประกัน
ความสําเร็จที่จะไดรับหลังจากการฝกอบรม
3. กําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ใชในการปฏิบัติงานจริง (Identify and Verify Job
Tasks) ทั้งนี้เนื่องจากวาการสรางแบบจําลองการเรียนรูเชิงสมรรถนะตามแนวคิดของ Blank
(1982) ถูกกําหนดขึ้นจากสมรรถนะที่พึงประสงคซึ่งบุคลากรจะตองใชในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีการระบุขอบเขต และตรวจสอบหนาที่ ของสมรรถนะที่จะตองใชในการปฏิบัติงานนั้นๆ
4. วิ เ คราะห ข อบเขตของงานที่ ต อ งทํ า และความรู ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
(Analyze Job Task and Necessary Knowledge Tasks) ในการกําหนดเนื้อหาของการ
ดําเนินการจัดการโปรแกรมเชิงสมรรถนะ ผูสอนจําเปนตองวิเคราะหขอบเขตและองคความรูที่
จําเปน รวมถึงทัศนคติที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพราะเนื่องจากวาเนื้อหาเหลานี้เปนสวนหนึ่ง
ของเปาหมายที่ผูเรียนจะตองเกิดขึ้นหลังจากการเขารวมในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
5. การเขี ยนเป าหมายปลายทางในการปฏิบัติงาน (Write Terminal Performance
Objectives) คือ การกําหนดจุดหมายปลายทาง ที่ตองการหลังจากการเขารวมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะ
6. การจัดเรียงลําดับงานและเปาหมายสุดทายของการปฏิบัติงาน (Sequence Tasks
and Terminal Performance Objectives) คือ การจัดเรียงลําดับงานกับเปาหมายสุดทายที่
ตองการจากการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันในสวนของความสําคัญและเปาหมาย
สุดทายที่ตองการของงาน
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7. การพั ฒ นาแบบทดสอบวัดผลงานภาคปฏิบัติ (Develop Performance Tests) ที่
เกี่ยวของกับพื้นฐานของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาผลงานที่ไดจากการวัดจะ
สามารถนําไปใชไดจริง
8. การเขียนแบบทดสอบ (Develop Written Tests) คือ การเขียนแบบทดสอบที่จะควร
จะตองเนนความรูและภาระงาน รวมทั้งจะตองสามารถประเมินความเขาใจในสวนของหลักการที่
สําคัญของงานนั้นๆ ดวย
9. การพัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู (Develop Draft of learning guides) จะชวยให
ผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายสุดทายที่ตองการจากการเขารวมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
10. การทดสอบ ทดลอง และปรับปรุงแผนการเรียนรู (Try Out, Field Test, and Revise
Learning Guide) ดวยการนําแผนการเรียนรูมาทดลองใช และปรับปรุงแผนการเรียนรูเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการเขารวมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
11. การพัฒนาระบบการบริหารงานการเรียนรู (Develop System of Manage Learning)
ดวยการจัดระบบแผนการเรียนรู เพื่อเก็บขอมูลการเรียนรูและความกาวหนาของผูเรียน ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการพัฒนาแผนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
12. การนําแผนการเรียนรูไปใชจริงและประเมินผล (Implement and Evaluate Training
Programs) โดยในขั้นตอนนี้ผูดําเนินกิจกรรมจะนําแผนการเรียนรูไปใชในสถานการณจริงและ
ดําเนินการประเมินผลเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชแผนการเรียนรูในการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน
แนวคิดการฝ กอบรมเชิงสมรรถนะที่นํามาพัฒนาสมรรถนะวิช าชีพ ของตัวแทนประกั น
วินาศภัยในดาน ความรู ทักษะและทัศนคติ ขางตน ไดมุงเนนใหกับผูเรียนที่เปนตัวแทนประกัน
วินาศภัยหรือผูที่มี ประสบการณ ที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย ที่มีความรูพื้น ฐานทางดาน
ประกันภัย เพื่อใหการฝกอบรมมีการการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันไดอยางแทจริง สามารถ
นําความรู ทักษะ และทัศนคติที่ไดไปประยุกตใชในสถานการณอื่นไดอยางเหมาะสม ซึ่งในขณะที่
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งทางสภาพแวดลอม เทคโนโลยี และการใชชีวิตของมนุษย
ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ยจึ ง มี ต องมี ค วามพั ฒ นาด ว ยตนเองอยา งต อ เนื่ อ งใหเ ท า ทั น กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน (2543) ไดกลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง
จะเปนรูปแบบการเรียนรูที่ทวีความสําคัญในโลกยุคโลกาภิวัฒน บุคคลซึ่งสามารถปรับตนเองให
ตามทันความกาวหนาของโลกโดยใชสื่ออุปกรณยุคใหมไดจะทําใหเปนคนที่มีคุณคาและประสบ
ความสําเร็จไดอยางดี ผูวิจัยจึงนําแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ที่มีความสําคัญมากตอ
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องคกรธุรกิจ เปนวิธีที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอการฝกอบรมของตนเองและ
สามารถตอบสนองตอบตอความตองการในการฝกอบรมขององคกรที่เพิ่มมากขึ้น ในโลกแหงการ
ทํางานนั้นการเรียนรูอยางตอเนื่องเปนสิ่งที่จําเปน (รังสรรค สุกันทา, 2551) หลักการดังกลาวนี้ยัง
เหมาะสมกับแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2542 ที่องคกรธุรกิจตางๆ ควรใหพนักงานสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง
เปนการพัฒนาอาชีพอยางเหมาะสม (สุวัตน วัฒนวงศ, 2547)
ผูวิจัยไดนําแนวคิดการฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของ Knowles (1975) มา
จัดการฝกอบรม ในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ซึ่งประกอบไปดวย 7 ขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน และเริ่มนําเขาสูการ
เรียนรู ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจ ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัย
ความตองการการเรียนรู โดยการประเมินรวมกัน ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคและสราง
เปาหมายการเรียนโดยการพิจารณารวมกัน ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบแผนการเรียนรู โดยสัญญา
แหงการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมในการฝกอบรม ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษาอยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณและผูเรียน
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญาการเรียนรู มีการทดสอบและประเมินการเรียนรูดวยตนเองใน
ทุกขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนไดแทรกการทํากิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ ยนประสบการณ สํ าหรับผูเ ขาอบรมที่มีวัย และพื้นฐานที่ตางกัน ขั้นตอนที่ 7การ
ประเมินผลการเรียนรู โดยการประเมินรวมกันจากหลักฐานความรู
จากปญหา แนวคิด และหลักการดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึง ไดเกิดความสนใจที่จะศึกษา
และพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสําหรับตัวแทนประกัน
วินาศภัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
และ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันชีวิต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ
ประกั น วิ น าศภั ย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2551 หากการพั ฒ นาแนวคิ ด นี้ บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามที่ ตั้ ง
วัตถุประสงคไว จะเปนประโยชน ในการพัฒนาอาชีพของตัวแทนไมวาจะเปนดานความรู ทักษะ
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ทัศนคติในวิชาชีพ โดยนําความรู ความสามารถนั้น ไปบรรเทาความเดือนรอนใหกับประชาชน
นําพาซึ่งประโยชนตอสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ไดอยางแทจริง
คําถามการวิจัย
1. สมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยไดแกอะไรบาง
2. การจัดโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกัน
วินาศภัย มีลักษณะอยางไร
3. ผลของการใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย เปนอยางไร
4. ป จ จั ย ใดที่ ส นั บ สนุ น ป ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางแก ไ ข ที่มี ผ ลต อ โปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
2. เพื่ อพั ฒ นาโปรแกรมการฝ กอบรมเชิง สมรรถนะ เพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชีพ ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
3. เพื่อศึกษาผลของการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นไปใช
4. เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ในการนําโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
สมมติฐานของการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทน
ประกั น วิ น าศภั ย ได คํ า นึ ง ถึ ง สมรรถนะและหน า ที่ ที่ ต องปฎิ บั ติข องตั ว แทนประกั น วิน าศภั ย ที่
ประกอบไปดวย ความรู ทักษะ และทัศนคติ รวมถึงความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ผูวิจัยจึงไดนํา แนวคิดการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ (Generic Competency Based Model) ที่
นําเสนอโดย Blank (1982) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมทางดาน
สมรรถนะที่ จํ าเป น ต อ การปฏิ บั ติง านในองคก รและแนวคิด การเรีย นรู ดว ยการนํา ตนเอง ของ
Knowles (1975) ซึ่งวัดจากแบบวัดพฤติกรรมความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (SelfDirected Learning Readiness Scale: SDLRS) ที่ครอบคลุมลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง 8 ดาน ของ Gugliemino (1977) มาใช
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ดั ง นั้ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมการฝ กอบรมเชิ ง สมรรถนะเพื่อ พัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยวา
ตัวแทนประกันวินาศภัย ที่เขารับการฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะจะมี
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ทางดานความรู ทักษะ ทัศนคติ และมีความพรอม
ในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง หลั ง การฝ ก อบรมสู ง กว า ก อ นการฝ ก อบรมในโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตที่จะทําการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ ขอบเขต
ดานประชากร ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา และขอบเขตดานเนื้อหาสาระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ศึกษา คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีประสบการณในการแนะนําดานการ
ประกันวินาศภัย จากรายงานสถิติรวมคนกลางประกันภัย ประจําป 2553 (เนื่องจากขณะทําวิจัย
ยังไมไดรับสถิติป 2554 ดังนั้นจึง ใชส ถิติตัวแทนประกันวินาศภัยป 2553 แทน) โดยสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังใน ตารางแสดงสถิติรวมคนกลาง
ประกันภัย ประจําป 2553
ประเภทตัวแทนประกันวินาศภัย

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

ประเภทรวม

51,018

40,233

26,533

ประเภท พ.ร.บ.
ประเภทสุขภาพและอุบัติเหตุ
สําหรับการประกันภัยรายยอย

3,155
3,764
-

2,621
3,090
-

1,749
2,500
157

57,937

45,934

30,939

รวม

2. ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย
ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
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3. ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ
สําหรับขอบเขตเนื้อหาที่ใชในการจัดโปรแกรมการฝกอบรมการศึกษาผูวิจัยไดปรับปรุงมา
จากโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อตออายุตัวแทนประกันวินาศภัย ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งผูวิจัยไดจัดแบงหมวดหมูของเนื้อหาตางๆ ตามการ
พัฒนาวิชาชีพสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย ดังตอไปนี้
3.1 ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
3.2 ดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
3.3 ดานแนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการใหคําแนะนําดานประกัน
วินาศภัย
3.4 ดานจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนภาคปกติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาในดาน
ความรู ทั ก ษะ และทั ศ นคติ ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย โดยมี ค วามยื ด หยุ น ในการกํ า หนด
จุด มุ ง หมาย โปรแกรม วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษา ระยะเวลา และการประเมิ น ผล โดยเนื้ อ หาของ
หลักสูตรในการฝกอบรมจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ
ของแตละบุคคล กลุม หรือ องคการ
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ หมายถึง การนําแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
ตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวของมาสรางโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ โดยแนวคิดหลักที่มี
ความสําคัญและเปนประโยชนในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ไดแก แนวคิด
ตามแบบจําลองการเรียนรูเชิงสมรรถนะ (Generic Competency Based Model) ที่นําเสนอโดย
Blank (1982) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมทางดานสมรรถนะที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงานในองคกร โดยที่เนื้อหาของหลักสูตรในกระบวนการฝกอบรมตามแบบจําลองของ
Blank (1982) จะถูกกําหนดจากความตองการขององคกร ที่ประกอบดวยรายละเอียดที่เกิดจาก
มาตรฐานความรู ทักษะ และทัศนคติที่จําเปน ในการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ตาม
ความตองการของบริษัทประกันภัย และสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุ รกิ จ ประกั นภั ย เพื่ ออธิบายวิธีการในการดําเนินตามขั้น ตอนอยางเปนระบบ ซึ่ง
ประกอบดวย 12 ขั้นตอนคือ 1. กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของหนาที่ 2. การกําหนด
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พื้ น ฐานทั่ ว ไปที่ จํ า เป น ของผู เ รี ย น 3. กํ า หนดและตรวจสอบหน า ที่ ที่ ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
4. วิ เ คราะห ขอบเขตของงานที่ ตองทําและความรูที่จําเปน สําหรับการปฏิบัติง าน 5. การเขี ยน
เปาหมายปลายทางในการปฏิบัติงาน 6. การจัดเรียงลําดับงานและเปาหมายสุดทายของการ
ปฏิ บัติง าน 7. การพั ฒ นาแบบทดสอบวัดผลงานภาคปฏิบัติ 8. การเขียนแบบทดสอบ 9. การ
พัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู 10. การทดสอบ ทดลองและปรับปรุงแผนการเรียนรู 11.การพัฒนา
ระบบการบริหารงานการเรียนรู 12. การนําแผนการเรียนรูไปใชจริงและประเมินผล
วิชาชีพประกันวินาศภัย หมายถึง ตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีประสิทธิภาพ อันเกิดขึ้น
จากสมรรถนะในการประกอบอาชี พ ของตัว แทนประกัน วิน าศภัย ในดา นความรู ทั กษะ และ
ทัศนคติ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศที่
นํามาใชไดในสถานการณจริงในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
สมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย หมายถึงสมรรถนะใน
การประกอบอาชี พตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่ง ประกอบไปดวย สมรรถนะในแตล ะดานความรู
ทักษะ ทัศนคติ และการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังตอไปนี้
สมรรถนะทางดานความรู หมายถึง ความสามารถของตัวแทนในความรอบรูเรื่อง
ทฤษฎี หลักการ เงื่อนไขความคุมครอง และผลิตภัณฑตางๆ ในการประกันวินาศภัย จนสามารถ
นําไปถ ายทอดความรู แ ละเสนอการบริการในการประกัน วิน าศภัย ใหกับประชาชนที่ส นใจทํา
ประกันวินาศภัยไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมาจากกระบวนการและขั้นตอนในการ
เรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งประกอบไปดวยความรูในดานตอไปนี้
1. ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
2. ดานภาพรวมของธุรกิจประกันภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศ
ภัยอันประกอบไปดวย
1) การจัดการพิจารณารับประกันภัย
2) การจัดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
3) การบริหารความเสี่ยงภาพ และรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
4) ผลิตภัณฑประกันวินาศภัย
สมรรถนะทางดานทักษะ หมายถึง ความสามารถที่ฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ใน
การใหบริการ การสื่อสาร การใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและการปฏิบัติงานดานการเปนตัวแทน
การประกันวินาศภัยไดอยางถูกตองรวดเร็ว และตอบสนองความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันวินาศภัย
ไดในทุกดาน อันประกอบไปดวยทักษะตอไปนี้
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1. การเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย
2. การใหบริการ
3. การสื่อสาร
4. การใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา
5. การปฏิบัติงานดานการเปนตัวแทนการประกันวินาศภัยไดอยางถูกตองรวดเร็ว
และตอบสนองความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันวินาศภัยไดในทุกดาน
6. การพิจารณารับประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน
สมรรถนะทางด า นทั ศ นคติ หมายถึง ความรูสึ กทางบวกที่มี ตอ วิช าชีพ ตัว แทน
ประกั นวิ น าศภั ย ต อ ลั ก ษณะงานที่ ทํา ตอ องค การ และตอ อุต สาหกรรมการประกั น วิน าศภั ย
สงเสริมวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย และดํารงตนใหเปนตัวอยางในการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวแทนตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อ สรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศ
ภัยใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนและสังคม อันประกอบไปดวย
1. การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การปฏิบัตทิ ี่ดีในการใหบริการ
3. การเต็มใจใหบริการตลอดเวลาโดยไมหวังอามิสสินจางเพิ่มเติม
4. มีความซื่อสัตยสุจริตไมหลอกลวงเพื่อหวังใหผูเอาประกันซื้อกรมธรรม
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู
ด วยตนเองหลั ง จากที่ ตัวแทนประกัน วิน าศภัยได รับการเรี ยนรู จ ากโปรแกรมการฝ กอบรมเชิ ง
สมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งวัดจากแบบวัดพฤติกรรม
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ( Self-Directed Learning Readiness Scale:
SDLRS) ซึ่งครอบคลุมลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 8 ดาน ของ Gugliemino (1977) ดังนี้
1. ดานการเปดโอกาสในการเรียนรู
2. ดานอัตมโนทัศนวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. ดานมีความคิดริเริ่มและสามารถมีอิสระในการเรียนรู
4. ดานการมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตัวเอง
5. ดานการมีความรักในการเรียนรู
6. ดานการมีความคิดสรางสรรค
7. ดานการมองอนาคตในแงดี
8. ดานความสามารถใชทักษะหาความรูและทักษะการแกปญหา
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ตัว แทนประกั นวินาศภัย หมายถึง ผูชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันวิน าศภัยกับ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนสังกัด ผูใหความรูคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย แกบุคคลที่
ขอเอาประกันภัยในเงื่อนไขความคุมครองของกรมธรรมที่ตรงความตองการและความจําเปน ผูรับ
เงินคาเบี้ยประกันภัยและนําสงบริษัทประกันวินาศภัยตามกําหนด และใหบริการที่ดีและสม่ําเสมอ
แกผูเอาประกันภัย โดยตัวแทนประกันวินาศภัยตองเปนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย
ผูเอาประกันภัย หมายถึง ลูกคาหรือผูมุงหวังที่ไดรับการชักชวนใหทําสัญญาประกัน
วินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ตัวแทนประกันวินาศภัยสังกัด
ปจจัยที่สนับสนุนใหประสบความสําเร็จ ปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรค หมายถึง
ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งดานกายภาพ สิ่งแวดลอม และบุคคล ที่เปนสาเหตุสําคัญของการ
นําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งอาจเปนผล ใน
เชิงสนับสนุน หรือ ผลในเชิงอุปสรรคตอการดําเนินงาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัยที่เหมาะสมในการนํามาใชพัฒนาตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งเปนโปรแกรมการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะที่ไดรับการพัฒนาจากสมรรถนะที่ตองปฎิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย มีความ
สอดคลองกับสภาพการทํางานจริง และสงเสริมใหเกิดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
อยางตอเนื่องเพื่อใหเทาทันกับโลกและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
2. ผลของการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเปนขอมูลพื้นฐานของการขยายผลการนําแนวทาง
จากการวิจัยไปใชในการพัฒนาวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศ และบุคลากรในองคกรที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมการประกันวินาศภัย
3. เปนแนวทางในการวิจัย การพัฒนา โปรแกรมการฝกอบรมของบุคลากรทางดานการ
ประกันวิ นาศภัยและองค กรที่ เกี่ ยวของกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย เพื่อพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพในดานความรู ดานทักษะ และดานทัศนคติในการทํางาน พรอมทั้งสงเสริมความพรอมใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ตอไป
4. ขอมูลดานปจจัยสนับสนุนและปญหา อุปสรรค จากการใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถนํามาใชปรับปรุงและ
พัฒนา ใหเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรในองคการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยได
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5. เปนแนวทางการจัดการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สําหรับ
กลุมเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ในการพัฒนาสมรรถนะในดาน
ความรู ทักษะ และทัศนคติ รวมถึงการสงเสริมใหเกิดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาตลอดชีวิต
ตอนที่ 2 การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ตอนที่ 3 แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง สมรรถนะในการทํ า งาน และ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ตอนที่ 4 การพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
ตอนที่ 5 กิจกรรมการเรียนรูกลุม
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาตลอดชีวิต
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ใหความหมายของการศึกษาตลอด
ชีวิต วาเปนการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึ กษาตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อให ส ามารถพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตไดอยางตอเนื่อง (สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
สุมาลี สังขศรี (2544) การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง ผลรวมของการศึกษาทุกรูปแบบที่
เกิ ด ขึ้ น ตลอดชี วิ ต ตั้ ง แต เ กิ ด จนตาย เป น การศึ ก ษาเพื่ อ มุ ง พั ฒ นาคน ให ป รั บ ตั ว เข า กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงทุ ก ช ว งชี วิ ต ของบุ ค คลและพั ฒ นาต อ เนื่ อ งไปให เ ต็ ม ศั ก ยภาพของแต ล ะบุ ค คล
การศึกษามิไดสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลเรียนจบจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา การศึกษาเปนเพียง
สวนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต เปนเพียงพื้นฐานสําหรับการแสวงหาของการศึกษาและพัฒนา
การศึกษาขั้นตอๆไป เพียงแตรูปแบบของการศึกษาที่บุคคลจะไดรับหรือแสวงหาในชวงที่พนจาก
วัยเรียนมาแลวนั้น อาจเปนรูปแบบอื่นของการศึกษาที่เคยไดรับ การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุม
ทุกรูปแบบ ทุกวิธีการ ทั้งการศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาแบบไม
เปนทางการจากทุกแหลงความรูในชุมชนและสังคม และเกิดขึ้นไดทุกหนทุกแหงโดยไมจํากัดเวลา
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และสถานที่ การศึกษาตลอดชีวิตเปนการศึกษาที่สัมพันธกับชีวิตแลผสมผสานกลมกลืนกับการ
ดําเนินชีวิตของบุคคล
สํ า นั ก งานการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น (2547) กล า วว า การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เป น
การศึ ก ษาในภาพรวมทั้ ง หมด ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ นอกระบบโรงเรี ย น และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่จัดใหบุคคลทุกชวงอายุตั้งแตเกิดจนตาย โดยในแตละชวง
ชี วิ ต บุ ค คลอาจได รั บ การศึ ก ษารู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง หรื อ หลายรู ป แบบผสมผสานกั น เป น
การศึกษาที่สัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล สัมพันธกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดํ าเนิ น ชี วิ ต ด า นเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดลอ ม ศาสนา การเมื อง ทั้ ง นี้ เ พื่ อมุง พัฒ นาบุค คลอย างเต็ ม
ศักยภาพ ใหมีความรูทักษะ และประสบการณอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ
และการปรับตัวเขากับสภาพสังคม สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมทุกชวงอายุ
อาชัญญา รัตนอุบล (2550) ไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง กระบวน
การศึกษาที่มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง นับตั้งแตเกิดจนตาย โดยมีมูลเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง
อย างรวดเร็ วของโลกในป จ จุ บัน การศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง เพียงอย างเดี ยวจึ ง อาจไม
เพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การศึกษาตลอดชีวิตจึงมีลักษณะที่เปนการบูรณาการ การ
ประสานประสมระหวางกิจกรรมตางๆในสังคมไมวาจะเปนกิจกรรมการศึกษาในระบบโรงเรียน
กิจกรรมนอกระบบโรงเรียน และกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให ดี
ยิ่งขึ้น
ณั ฏ ฐลั ก ษณ ศรี มี ชั ย (2551) ได ส รุ ป ความหมายของการศึ ก ษาตลอดชี วิต หมายถึ ง
กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย โดยบุคคลนั้นนําความรูที่ไดรับมาพัฒนา
ตนเองใหมีศักยภาพและเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตตอไป
สุวัตน วัฒนวงศ (2551) ไดกลาววา เกี่ยวกับแนวคิดของ การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong
Education) ว า บุ คคลย อ มมี ก ารเรีย นรู ต ลอดเวลาเนื่ อ งจากโลกในป จ จุ บั น มี ค วามรู ใ หม ๆ
สภาพการณและวิทยาการใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงเปน
ความจําเปนที่มนุษยจะตองมีการเรียนรูตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาตลอดชีวิต จึงหมายถึง ความ
พยายามที่ทําตัวเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความรู วิทยาการทั้งหลายที่เกิดขึ้น
ใหมเสมอ และคําที่ตองกลาวคูกันเสมอ คือ การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สรุปวา
ตลอดชวงชีวิตของมนุษยคือ กระบวนการพัฒนาศักยภาพใตบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม การ
เรียนรูคือสิ่งที่สําคัญยิ่งที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
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พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.... (ฉบับราง) (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,2554) ไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
และการเรียนรูตลอดชีวิต ในมาตรา 4 ไววา
“การศึกษาตลอดชี วิต” หมายความวา การจัดกระบวนการศึกษาในภาพรวมที่จ ะ
สนองความตองการทางการศึกษาของแตละบุคคล แตละกลุม ตั้งแตอยูในครรภมารดาถึงกอนวัย
เรียน รวมถึงการศึกษาสําหรับผูใหญอยางเปนกระบวนการที่ตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
“การเรียนรูตลอดชีวิต” หมายความวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในตัวบุคคล อันเปนผลมาจากการไดรับความรู ทักษะ หรือประสบการณจากการศึกษาหรือจาก
กิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทุกชวงวัยตลอดชีวิต
สรุปความหมายของ การศึกษาตลอดชีวิตจึงหมายถึง การศึกษาในภาพรวมทั้งหมด ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่
จัดใหบุคคลทุกชวงอายุตั้งแตเกิดจนตายกระบวนการการจัดกิจกรรมใหกับบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย
โดยการบูรณาการทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ การศึกษาตาม
อัธยาศัย ทั้งนี้โดยจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูของบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้เ พื่อมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพ สภาพการณ และ
วิทยาการใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงเปนความจําเปนที่
มนุษยจะตองมีการเรียนรูตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาตลอดชีวิต จึงหมายถึง ความพยายามที่ทํา
ตัวเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความรู วิทยาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นใหมเสมอ และ
คําที่ตองกลาวคูกันเสมอ ใหมีความรูทักษะ และประสบการณอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต การ
ประกอบอาชีวิตและการปรับตัวเขากับสภาพสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ปรัชญาและวัตถุประสงคของการศึกษาตลอดชีวิต
สุมาลี สังขศรี (2544:156) กลาวถึง ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตเนนที่ความสําคัญของ
การศึกษาโดยถือวาการศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตมนุษยและเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งใน
การดํารงชีวิต บุคคลควรไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางเปนกระบวนการตอเนื่องทุกชวงชีวิต
การศึกษามิไดจบลงเมื่อบุคคลจบโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเทานั้น หลังจากสําเร็จการศึกษา
ในระดั บต างๆ แล วบุ คคลจะต องออกมาเผชิญ คืน สภาพเปน อยูส ภาพรางกายการทํางานการ
ดําเนินชีวิต นับเปนชวงชีวิตที่ยาวนานกวาชวงที่ศึกษาในระบบโรงเรียนมาก ชวงชีวิตหลังนี้บุคคล
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ยังตองอาศัยความรูอยูนั่นเอง การเรียนรูหรือการศึกษาจะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหบุคคลดําเนิน
ชีวิตต อไปไดอย างเหมาะสม การเรียนรูห รือการศึกษาในชวงหลัง นี้อาจจะมีวิธีการที่แตกตาง
ออกไปจากเมื่ออยูในวัยเรียน โดยบุคคลอาจจะเรียนรูจากหนวยงาน จากองคกรตางๆ เรียนรูจาก
การทํางาน จากการดําเนินชีวิตประจําวัน จากพอแม ญาติพี่นอง จากคนในชุมชน ซึ่งการศึกษา
ในชวงหลังนี้อาจจะเปนการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ตามปรัชญาของ
การศึกษาตลอดชีวิตนั้นการที่บุคคลจะไดรับการศึกษาอยางเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต
ตั้ง แต เ กิ ดจนตายนั้ น บุ คคลอาจจะไดรับการศึกษาทั้ง 2 หรือ 3 รูปแบบพรอมกัน สลับกัน หรือ
ผสมผสานกั น การศึ กษาควรจะเกิดขึ้น ไดตลอดโดยไมจํากัดเวลาหรือสถานที่และไมควรเปน
กิจกรรมที่แยกตางหากจากการดําเนินชีวิต
วัตถุประสงคของการศึกษาตลอดชีวิต มีจุดประสงคหรือเปาหมายเพื่อใหประชาชนทุกคน
ไดรับความรูอยางเพียงพอในแตละชวงชีวิต โดยควรไดรับความรูที่หลากหลายที่สัมพันธเกี่ยวของ
กับชีวิตเพื่อใหความรูเพียงพอในการประกอบอาชีพในการดําเนินชีวิตในการเผชิญปญหา การ
ปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในแตละวัย
สุวัตน วัฒนวงศ (2551:29) กลาววาปรัชญาพื้นฐานของการศึกษาตลอดชีวิตก็เพื่อ”ความ
เจริญเติบโตทางรางกาย การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเจริญงอกงามทางดานสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้โดยเนนใหเปนไปอยางตอเนื่องโดยตลอดชีวิต” ดังนั้น การศึกษาตลอดชีวิตจึงอยู
บนพื้ นฐานของความเชื่อวา “การศึกษาและการเรียนรูที่เ กิดขึ้นโดยตลอดชีวิต โดยวิธีการและ
กระบวนการที่แตกตางกันออกไป” นอกจากนี้ยังมีความเชื่อและปรัชญาที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ตลอดชีวิต วาบุคคลที่การจัดลําดับหรือระบบของการเรียนรูโดยตลอดชีวิตของตนเอง ไมวาจะเปน
การเรียนรูทักษะใหมๆ การปรับปรุงอาชีพ การทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมและสังคมที่ตนเอง
อยูหรือการพยายามพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ไมวาจะเพื่อจุดหมายใดก็ตาม ก็
เพื่อการพัฒนาบุคคลนั้นเอง
ดัง นั้ นจึ ง สรุ ปได วา ปรั ช ญาและวัตถุประสงคของการศึกษาตลอดชีวิต การศึ กษาเปน
สิ่ง จําเปน สําหรับชีวิตมนุษยและเปนปจจัยสําคัญ ปจ จัยหนึ่ง ในการดํารงชีวิต บุคคลควรไดรับ
การศึกษาตลอดชีวิตอยางเปนกระบวนการตอเนื่องทุกชวงชีวิต เชื่อวาบุคคลจะไดรับการศึกษา
อย างเป นกระบวนการต อเนื่ องตั้ ง แตเ กิ ดจนตายนั้น บุคคลอาจจะได รับการศึกษาทุกรู ปแบบ
ผสมผสานกั น ทั้ ง นี้ โ ดยมี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คลให ส ามารถมี ค วามรู เ พี ย งพอในการ
ดํารงชีวิต เผชิญปญหา และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมตลอด
ชีวิตไมวาจะเพื่อจุดหมายใดก็ตาม ก็เพื่อการพัฒนาบุคคล

28
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายๆทาน สามารถสรุปหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
ไดดังนี้ (สุมาลี สังขศรี ,2544)
1. การศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย การศึกษามีความจําเปนสําหรับบุคคลในทุก
ชวงชีวิต ไมวาบุคคลจะอยูในวัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ หรือวัยสูงอายุก็ตาม เพราะสภาพ
สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ความเปนอยู ความรู ขอมูลขาวสาร วิทยาการและเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในทุกชวงชีวิตของบุคคล บุคคลอาจตองเผชิญกับสถานการณกับสภาพ
ปญหาที่แตกตางไปในแตละชวงชีวิต การศึกษาจะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหบุคคลพัฒนาตนเอง
สามารถเผชิญ กับความเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานี้ไ ด จะชวยใหบุคคลมีความรูพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต มีความรูในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ สามารถอยูรวมกับผูอื่น สามารถปรับตัว
และดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู ใ นสภาพสั ง คม สิ่ ง แวดล อ มที่ มี ก ารแปเลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลาได อ ย า ง
เหมาะสม
2. บุคคลมีความสามารถที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต ความสามารถในการเรียนรูในการรับ
การศึกษาของบุคคลนั้นมิไดจํากัดเพียงแคเมื่อบุคคลอยูในวัยเรียน คือ ชวงวัยเด็ก วัยรุน และวัย
ผูใหญตอนตนเทานั้น บุคคลที่อยูใ นวัยอื่นๆ เชน วัยผูใหญตอนกลางหรือวัยสูงอายุ ก็สามารถ
เรียนรูได แมวาในทางจิตวิทยาจะกลาวถึงพัฒนาการของรางกายมนุษยวา เมื่อบุคคลมีอายุมาก
ขึ้น พัฒนาการทางรางกายจะเปนไปในทางลดลง แตนั้นมิไดหมายความวา บุคคลจะเรียนรูไมได
เพี ย งแต ว า ผู จั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาจะต อ งจั ด กิ จ กรรมให เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ สภาพ
พัฒนาการตามวัยของเขา ความสนใจและความตองการของเขาและชวงเวลาที่เหมาะสมแกเขา
3. การศึกษามิไดสิ้นสุดเมื่อบุคคลจบจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยทั่วไปมักจะ
เป น ที่ เ ข า ใจว า การศึ ก ษาสิ้ น สุ ด เมื่ อ บุ ค คลเรี ย นจบการศึ ก ษาระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง แล ว ได รั บ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรแลว ถือวาเปนอันสิ้นสุดการศึกษา ซึ่งนับเปนความเขาใจที่ยังไม
ถูกตอง การศึกษาจากโรงเรียนหรือจากมหาวิทยาลัยนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษาทั้งชีวิต
ของบุคคล เปนชวงเวลาที่สั้นมาก หลักจากนั้นบุคคลจะตองออกมาเผชิญกับโลกของจริงภายนอก
โรงเรียน ซึ่งเปนเวลายาวนานหลายเทานักในชวงหลังของชีวิตนี้ความรูที่ไดรับมาจากโรงเรียนหรือ
สถาบั นการศึ กษา ก็อาจนํ ามาใช ไดบางมาเปน พื้น ฐาน แตยัง ไมเ พียงพอ บุคคลยังตองเรียนรู
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถเขากับสถานการณและความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่เขามาใน
ทุกชวงชีวิต
4. การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เป น ภาพรวมของการศึ ก ษาทั้ ง หมด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
ครอบคลุมการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ นักการศึกษาไดแบงประเภทของการศึกษาที่มีอยูใน
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ปจจุบันนี้ออกเปนประเภทใหญๆ 3 ประเภท คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาแบบไมเปนทางการ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
5. การศึกษาตลอดชีวิตเปนการศึกษาที่มีการผสมผสานกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
นักการศึกษาหลายทานตางมีความคิดเห็นวา การศึกษาตลอดชีวิตควรเปนการศึกษาที่ผสมผสาน
สัมพันธกันในสองมิติ มิติที่ 1 คือ สัมพันธกันในแนวตั้ง มิติที่ 2 คือ สัมพันธกันในแนวราบ
การสัมพันธกันในแนวตั้ง หมายถึง การพิจารณาถึงชวงชีวิตของบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย
โดยทั่วไปแลวบุคคลจะตองผานชวงชีวิตในวัยตางๆ ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ การศึกษามีความ
จําเปนสําหรบทุกวัยทุกชวงอายุตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรไดรับการศึกษาโดยตลอด
และการศึ ก ษาที่ จั ด ให แ ต ล ะช ว งอายุ ค วรมี ค วามสั ม พั น ธ เ กื้ อ หนุ น กั น เช น การศึ ก ษาใน
ระดับพื้นฐานควรจะเอื้อและเตรียมผูเรียนใหมีพื้นฐานดานตางๆ มีความพรอมสําหรับการศึกษาใน
ระดับตอไป
สําหรับการผสมผสานในแนวนอกหรือแนวราบนั้น นักการศึกษาพิจารณาที่แตละวัยแตละ
ชวงอายุของบุคคล การศึกษากับชีวิตเปนสิ่งที่เชื่อมโยงกัน ดังนั้นในชวงวัยหนึ่งๆ บุคคลควรจะ
ได รับการศึ กษาที่ จ ะช วยพั ฒ นาตนในทุกดาน ทั้ง ดานรางกาย สติปญ ญา อารมณ สัง คมและ
ทั ศ นคติ เพื่ อ จะช ว ยให บุ ค คลได พั ฒ นาอย า งสมบู ร ณ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาที่ ค วรจั ด ให ค วรเป น
การศึกษาทุกประเภทหรือทุกรูปแบบจากทุกแหลงความรู ผสมผสานกัน
6. การศึ กษาตลอดชี วิตเน น ความเท าเทียมกั น ของโอกาสทางการศึ กษา การที่ จ ะให
บุคคลไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิตไดนั้น หนวยงานผูรับผิดชอบจะตองหามาตรการที่
จะชวยใหทุกคนไดรับโอกาสอยางเสมอภาคกัน ไมวาจะเปนกลุมเปาหมายที่อยูเมืองหรือชนบท
กลุ ม เป า หมายที่ มี ฐ านะดี ห รื อ ยากจน กลุ ม เป า หมายที่ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาสู ง หรื อ ต่ํ า
กลุมเปาหมายที่มีอาชีพแนนอนหรือผูวางงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูดอยโอกาส
7. การศึกษาตลอดชีวิตควรมีความยืดหยุนและหลากหลาย การศึกษาตลอดชีวิตเปน
การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกฎเกณฑ ระเบียบตางๆ มีความยืดหยุนทั้งในดานเนื้อหา วิธี
เรียน เวลาเยน สถานที่เรียน
8. การศึกษาที่ มี ความเปนประชาธิปไตยหรือใหอิส ระแกผูเ รียน เปน การศึกษาที่เ ปด
โอกาสใหผูเรียนไดเลือก ไดตัดสินใจตามความพรอมความสามารถ ตามความสนใจ ตามความ
สะดวกของเขาเอง ไมควรกําหนดวาทุกคนตองศึกษาในสิ่งเดียวกัน กลุมเปาหมายควรมีอิสระใน
การเลือกเรียนในสิ่งที่เขาสนใจ
9. สรางแรงจูงใจในการเรียนรู การสรางแรงจูงใจในการเรียนรูแกกลุมเปาหมายนั้นมี
ความจําเปนมากที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตได เพราะถึงแมจะมีบริการทาง
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การศึกษาอยางมากมายหลากหลายและเขาถึงตัวกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายอาจจะไมสนใจ
การสรางแรงจูงใจนี้ตองมีเริ่มที่การใหความรู การสรางความเขาใจที่ถูกตอง การชี้ใหเห็นถึงความ
จําเปนของการศึกษาที่มีตอบุคคลในทุกชวงชีวิต การสรางแรงจูงใจอาจตองใชหลากหลายวิธีการ
10. ใหเครื่องมือในการแสวงหาความรู บุคคลจะศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ได จะตองรูวิธีแสวงหาความรูหรืออีกนัยหนึ่งคือ มีเครื่องมือในการหาความรู ตองใหเรียนรูวิธีเรียน
Learning How To Learn เนื้อหาความรูมีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาอยูเสมอ ไมนานความรูที่
กลุมเปาหมายไดรับก็จะลาสมัย ถาเขาไมรูวิธีที่จะหาความรูเพิ่มเติมเขาก็จะมี่ทันผูอื่น ไมทันตอ
เหตุการณ
11. ใหศึกษาเรียนรูของชีวิตและสภาพปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตจริง เนื่องจากเปาหมาย
สูงสุดของการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต ก็คือ การพัฒนาคุณภาพของประชาชน กลุมเปาหมาย
ใหสามารถพึ่งพาตนเองได มีการดํารงชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง สามารถเผชิญปญหาและความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางเหมาะสม ดังนั้นสิ่งที่จะจัดใหประชาชนไดศึกษาหาความรูควรเปน
เรื่องราวที่เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยู ควรเปนสภาพการณและปญหาที่เขาจะตองเผชิญในชีวิตจริง
12. บ า นเป น จุ ด เริ่ ม ต น ของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต บ า นนั บ เป น สถานที่ แ ห ง แรกที่ เ ป น
จุดเริ่มตนของการศึกษาตลอดชีวิต และเปนแหลงที่จะใหความรูแกบุคคล สืบเนื่องตอไปทุกชวง
อายุจนตลอดชีวิตของเขา เมื่อชีวิตของบุคคลเริ่มขึ้นเขาจะไดเรียนรูจากพอแม ตอมาก็จะเรียนรู
จากบุคคลอื่นๆ ภายในบานและจากสภาพแวดลอมภายในบาน จะไดเรียนรูความสัมพันธของ
บุคคลครอบครัว วิถีการดําเนินชีวิตแบบอยางการประพฤติตน การจัดการภายในครอบครัว ทักษะ
การปฏิบัติงานตางๆ ภายในครอบครัว ตลอดจนทักษะการประกอบอาชีพ ฯลฯ
13. ชุมชนมีบทบาทสําคัญ แหลงที่จะใหความรูแกบุคคลถัดจากบานมา คือ ชุมชนหรือ
สัง คม เด็กจะไดเรียนรูจ ากลุม เพื่อน จากเพื่อนบาน จากกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในสัง คม จาก
ประเพณีวัฒนธรรม สถาบัน ศาสนา กลุมอาชีพ กลุมการเมือง สถานประกอบการ สาธารณชน
สถานที่ทํางานในลักษณะตางๆ ฯลฯ
14. ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย สถาบันการศึกษาเปนเพียงแหลงการเรียนรูสวน
หนึ่งเทานั้น ลําพังสถาบันการศึกษาไมอาจทําใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้น
สถาบันการศึกษาตางๆ จะแยกตัวจัดการศึกษาเพียงลําพังไมไดอีกแลว จะตองอาศัยการมีสวน
รวมของทุกฝายทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรทองถิ่น สถาบันศาสนา และประชานในชุมชน
15. การศึกษาตลอดชีวิตเนนการจัดการศึกษาเพื่อใหบุคคลพึ่งตนเองได มนุษยตองเรียนรู
ตลอดเวลาเพื่อที่ จะเผชิญ กับสถานการณตางๆ เพื่อที่แกปญ หา ในสมัยกอนมนุษยตองเรียนรู
เพื่อที่จะแกปญหาสิ่งแวดลอมรอบตัว เพื่อใหมีอาหารและใหดํารงชีวิตอยูได ในสมัยตอมามนุษยก็
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ยังตองเผชิญกับสภาพปญหาตางๆมีความซับซอนมากขึ้น มนุษยจึงจําเปนตองเรียนรูตลอดเวลา
เพื่อเผชิญปญหาและแกปญหาที่เกิดขึ้น
สรุปหลักการการศึกษาตลอดชีวิต เปนการศึกษาที่มีความจําเปนสําหรับมนุษย เพื่อให
สามารถที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิตตลอดทุกชวงชีวิต การศึกษาจะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหบุคคล
พั ฒ นาตนเอง สามารถเผชิ ญ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงต า งๆ เหล า นี้ ไ ด มี ค วามยื ด หยุ น และ
หลากหลาย เปนประชาธิปไตยหรือใหอิสระแกผูเรียน สรางแรงจูงใจในการเรียน โดยมีบานเปน
จุดเริ่มตนของการศึกษาตลอดชีวิต การมีสวนรวมชุมชน และความรวมมือกันของทุกภาคฝาย โดย
มีเปาหมายสูงสุดคือ เพื่อใหบุคคลพึ่งตนเองได
องคประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต
สุมาลี สังข ศรี (2544) กลาววา การที่จ ะใหบุคคลไดรับการศึกษาตลอดชีวิตหรือไดรับ
การศึกษาทุกชวงชีวิตอยางตอเนื่องนั้น จะอาศัยเพียงการศึกษาในระบบโรงเรียนเทานั้นไมเพียงพอ
เพราะบุคคลไมสามารถศึกษาอยูในโรงเรียนไดจนตลอดชีวิตของเขาได เขาตองออกมเผชิญกับ
สภาพชี วิ ต จริ ง ภายนอกโรงเรี ย น เพราะฉะนั้ น จึ ง ต อ งมี ก ารศึ ก ษาในรู ป แบบอื่ น ๆ ที่ เ อื้ อ ต อ
สภาพการณนอกโรงเรียน เอื้อตอเวลาและเหมาะสมกับสภาพการณในแตละชวงชีวิต ในปจจุบันนี้
ออกเปน 3 ประเภท คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษา
ตามอัธยาศัยหรือการศึกษาอยางไมเปนทางการ และใหคําอธิบายการศึกษาแตละรูปแบบไวสรุป
ไดดังนี้
การศึกษาในระบบโรงเรียนหรือการศึกษาในโรงเรียน (Formal Education) หมายถึง
การศึกษาที่จัดขึ้นโดยมีโครงสราง กฎ ระเบียบตางๆ คอนขางตายตัว เชน ในเรื่องของการแบง
ระดับชั้นการเรียนการสอน ในเรื่องของชวงอายุของผูเรียน ในเรื่องของการกําหนดหลักสูตร การ
กําหนดเวลาเรียน ซึ่งสวนใหญตองเรียนเต็มเวลา การกําหนดคุณสมบัติของผูสอน การกําหนด
กิจ กรรมการเรีย นการสอนของแตร ะดับ ชั ้น การมีเ กณฑที ่แ นน อนตายตัว ในการวัด และ
ประเมินผล การใชเวลาเรียนยาวนานเพื่อมุงเตรียมเยาวชนหรือผูเรียนใหนําความรูไปใชในวัน
ขางหนา การเรียนการสอนมีโครงสรางที่ตายตัว เนื้อหาหลักสูตรคอนขางจะเปนวิช าการ เปน
ทฤษฎีกํา หนดตายตัว และใหผูเ รีย นในทุก ทอ งถิ่น เรีย นเนื้อ หาเดีย วกัน ทั้ง หมด การศึก ษาใน
ระบบโรงเรียนจะจัดใหแ กบุคคลในชวงอายุที่กําหนดเทานั้น การเรียนจะตองเรียนตอเนื่องจน
จบหลัก สูต ร การเรีย นการสอนเกิด ขึ้น ในสถานที่ห รือ สถาบัน ที่จัด ขึ้น เฉพาะ ไดแ ก โรงเรีย น
วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย
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การศึกษานอกระบบหรือการศึกษานอกโรงเรียน (Nonformal Education) หรือแตเดิม
นิยมเรียกกวาการศึกษาผูใหญ (Adult Education) (เพราะแตเดิมนั้นจัดใหแกผูใหญเทานั้น
ผูใหญที่ไมมีโอกาสไดศึกษาเมื่ออยูในวัยเรียน) การศึกษานอกระบบ หมายถึง ประสบการณและ
กิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบที่จัดใหแกประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผูที่อยูนอกระบบโรงเรียน
ซึ่งครอบคลุมตั้งแตประชากรกอนวัยเรียน ประชากรที่อยูในวัยเรียน แตพลาดโอกาสเขาศึกษาใน
ระดับตางๆ และประชาชนที่มีอายุพนวัยเรียนในระบบโรงเรียนไปแลว ประชากรวัยแรงงานและวัย
อื่นๆ โดยไมจํากัดวัย เพศ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ ความสนใจ ฯลฯ โดยมุงหวังใหผู
เยนได รั บ ความรู ทั้ ง ในด า นความรู ที่ เ ป น พื้ น ฐานแก ก ารดํ ารงชี วิต การอ าน การเขี ย น ความรู
ทางดานทักษะอาชีพ และขาวสารขอมูลที่เปนปจจุบันเรื่องตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
และปรับตัวเขากับสภาพสังคมแลสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนดานอายุของผูเรียน
ระยะเวลาเรียน หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การวัดประเมินผล สถานที่เรียน ผูเรียนสามารถเขา
เรียนไดมีความพรอม หยุดเรียนไดเมื่อมีภาระความจําเปน และกลับมาเรียนใหมไดเมื่อตองการ
เปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน และสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
สังคม หนวยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาประเภทนี้ไมจํากัดเฉพาะสถาบันการศึกษา อาจจะเปน
หนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
การศึกษาที่ไมเปนทางการหรือการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) หมายถึง
รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่บุคคลไดรับความรู ประสบการณ ไดเสริมสรางเจตคติ คานิยม และ
ทักษะตางๆ จากครอบครัว สังคม สิ่งแวดลอม และจากประสบการณในการดํารงชีวิตประจําวัน
การไดรับความรูอาจจะไดจากการพูดคุย สนทนา การสังเกต การเขารวมในกิจกรรม การประกอบ
อาชีพการงาน โดยกิจกรรมเหลานี้อาจไมไดเกิดขึ้นหรือมีการจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หนึ่งทางการศึกษา แตจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคอื่น แตกลับทําใหบุคคลไดรับความรูโดยบังเอิญหรือ
โดยไมไดตั้งใจ เชน การที่บุคคลไปเที่ยวสวนสาธารณะหรือสวนสัตวแลวบังเอิญไดรับความรูสัตว
และพรรณไม ตางๆ หรือเด็กๆเรี ยนรูคําศัพ ทใ หมๆ จากการพูดคุยกับเพื่อนกับคนในครอบครัว
เด็กผูหญิงเรียนรูการทําอาหาร การดูแลบานเรือนจากการสังเกต และการชวยแมทํางานบาน หรือ
บุคคลอาจเรียนรูเรื่องของธรรมชาติ เรื่องราวทางประวัติศาสตรจากการฟงเพลง หรือจากการชม
ภาพยนต เปน ต น จากตั วอย างดั งกลาวจะเห็นไดวากิจกรรมที่ยกมาเปนตัวอยา งไมวาจะเปน
สวนสาธารณะ สวนสัตว การทํางานบานงานเรือนของแม เพลง ภาพยนต หรือสื่อมวลชน ชนิด
อื่นๆเหลานั้น ไมไดถูกจัดทําหรือจัดสรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการศึกษา แตบางอยางเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ เชน การทํางานบานงานเรือนของแม หรือ บางตัวอยางจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการ
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พักผอนเพื่อการบันเทิง แตสิ่งเหลานั้นไปทําใหเกิดความรูขึ้นโดยอัตโนมัติหรือโดยบังเอิญ การที่
บุคคลไดรับความรูโดยวิธีการดังกลาวนี้เรียกวา การศึกษาแบบไมเปนทางการ
โดยสรุ ป แล ว การศึ ก ษาทั้ ง 3 ประเภทนั้ น มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั น
การศึกษาในระบบโรงเรียนเปนแบบที่มีระบบแบบแผนมากที่สุด การศึกษาตามอัธยาศัยคอนขาง
จะไมมีแบบแผนไมไ ดจงใจจัดใหกลุมใดกลุมหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สวนการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนอยูระหวางกลางจัดใหมีแบบแผนอยางการศึกษาในระบบบางก็ได หรือจะใหยืดหยุน
มากที่สุดแบบการศึกษาตามอัธยาศัยก็ได มีความเกี่ยวโยงและสัมพันธกันมาก การศึกษาตาม
อัธยาศัยเกิดขึ้นไดเสมอ แมบุคคลกําลังศึกษาอยูในระบบโรงเรียนก็ตาม
กลุมเปาหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
สุมาลี สังขศรี (2544) กลาววา ตามปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิต ถือวาบุคคลทุกคน
ไมวาจะอยูในชวงอายุใด เพศใด อาชีพใด พื้นฐานการศึกษาใด อยูในเมืองหรือชนบท ควรไดรับ
การศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต ฯลฯ และการศึกษาที่พึงไดรับไมจํากัดวาจะเปนเพียงการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนเทานั้น อาจจะเปนการศึกษาในระบบโรงเรียนบาง การศึกษานอกระบบบาง และ
การศึกษาตามอัธยาศัยบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาในชวงชีวิตนั้นๆ มีความพรอมมีความสะดวกที่จะรับ
การศึกษาประเภทใด
จากปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิตอาจวิเคราะหใหเห็นกลุมเปาหมายของการศึกษาตลอด
ชีวิตไดวาเปนบุคคลทุกวัยตั้งแตเกิดจนตาย ดังนี้ เด็กแรกเกิด เด็กกอนวัยเรียน เยาวชนในวัยเรียน ผูที่
พนวัยเรียนไปแลว และเขาสูการทํางานผูใหญวัยทํางาน ผูสูงอายุทุกคนโดยมีรายละเอียดดังนี้
สํ า หรั บ เด็ ก แรกเกิ ด การศึ ก ษาของเด็ ก ในวั ย นี้ ก็ คื อ การเรี ย นรู ที่ จ ะปรั บ ตั ว เข า กั บ
สิ่งแวดลอมที่ตนเองจะเผชิญเมื่อคลอดจากทองแม การสื่อสารใหผูอื่นเขาใจเมื่อหิว เมื่อรอน เมื่อ
หนาว ฯลฯ การเรี ย นรู ใ นลั ก ษณะนี้ก็คื อ การศึกษาตามอัธ ยาศั ย ซึ่ ง ก็ถื อวา เปน สวนหนึ่ง ของ
การศึกษาตลอดชีวิต
เด็ กก อนวั ยเรี ยน การศึ กษาของเด็ กก อนวั ยเรี ยนอาจเป น ไปได ทั้ ง การศึ กษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยแลว ถาในพื้นที่ใดมีโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียน
ประถมที่เปดชั้นเด็กเล็ก เด็กก็จะมีโอกาสเขาศึกษาในระบบโรงเรียน ถาพื้นที่ใดไมมีการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน แตมีศูนยเด็กเล็กซึ่งเรียกวาการศึกษานอกระบบ สําหรับพื้นที่ที่ไมมีการศึกษาในระบบ
และการศึกษานอกระบบ เด็กจะไดรับอบรมเลี้ยงดูจากพอแม ญาติพี่นอง ปูยาตายาย ซึ่งถือวาเปน
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทุกประเภทตางเปนองคประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต
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เยาวชนในวัยเรียน ทุกคนในวัยเรียนควรไดรับการศึกษาพื้นฐานระดับหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกวา
การศึกษาภาคบังคับ หลังจากนั้นแลวบางสวนอาจไดรับการศึกษาตอเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา
แต บ างส ว นอาจต อ งออกมาทํ า งานประกอบอาชี พ แล ว เข า รั บ การศึ ก ษานอกระบบ หรื อ รั บ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มเติม
ผู ที่ พ น จากวั ย เรี ย นแล ว และเพิ่ ง เข า สู ก ารทํา งาน บุ ค คลในวั ย นี้ อ าจเขา รั บ การศึ ก ษา
เพิ่มเติมโดยการเขารับการอบรมจากสถานศึกษาหรือหนวยงานตางๆ เปนลักษณะของการศึกษา
นอกระบบ หรืออาจเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูงของการศึกษาในระบบ หรืออาจจะเรียนรู
จากการทํางาน จากเพื่อนรวมงาน จากสังคมสิ่งแวดลอม ซึ่งเรียกวาการศึกษาตามอัธยาศัย
ผูใหญวัยทํางาน กลุมนี้จะคลายกับกลุมที่ผานมาแตแยกออกมาเพราะตองการจะใหเห็น
วาเปนกลุมที่ทํางานมาเปนเวลานานพอสมควรและอยูในตลาดแรงงานมาเปนเวลานานแลว บาง
คนอาจจะใกลหยุดพักจากการทํางานแลว กลุมนี้อาจจะเขารับการศึกษาอบรมความรูเพิ่มเติมจาก
การศึกษานอกระบบหรือเรียนรูจากงานในลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัย
ผูสูงอายุ คือ กลุมที่พักจากภาระการงานหรือเกษียณอายุแลว เปนวัยที่ไมแสวงหาความรู
เพื่ อ ความก า วหน า ในการงานแล ว แต อ าจยั ง ต อ งการความรู เ พื่ อ การปรั บ ตั ว เข า กั บ วั ย ที่
เปลี่ยนแปลงไป ความรูเกี่ยวกับการพักผอน งานอดิเรก อาชีพที่คนสูงอายุพอจะทําได ซึ่งการรับ
ความรูของคนในวัยนี้จะเปนการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
สรุปแลวจึงกลาววาไดวาบุคคลทุกวัยตั้งแตเกิดจนตาย ควรไดรับการศึกษาอาจจะเปน
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งสองหรือผสมผสานกัน เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและการศึกษา
ตลอดชีวิต
ความสัมพันธดานหลักการจัดการศึกษาของการศึกษานอกระบบกับการศึกษา
ตลอดชีวิต
ในสวนของหลักการ หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตจะเปนหลักการในภาพกวาง ซึ่ง
ใชไดสําหรับการศึกษาทุกประเภทที่เปนองคประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต (คือการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อพิจารณา
หลักการของการศึกษานอกระบบในภาพรวมเทียบกับหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตจะพบวา
มีความสอดคลองกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะตางยึดปรัชญาเดียวกันและ
เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดจะพบวา หลักการหลายขอที่ตรงกัน เชน การเนนความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาใหบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเทาเทียม
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การกระจายโอกาสทางการศึกษา ให มี การบริ การโอกาสทางการศึ กษาให เ ขาถึ งทุ กพื้น ที่ การ
ส ง เสริ ม การศึ กษาที่ เ ป น กระบวนการอยา งต อเนื่ องตลอดชี วิต ให ประชาชนทุก ชว งอายุไ ดรั บ
การศึกษา การยืดหยุนในเรื่องระเบียบ กฎเกณฑตางๆ เพื่อใหประชานเขาถึงการศึกษาไดงายขึ้น
การจัดสิ่งที่ใหเรียนรูสัมพันธกับสภาพการณดําเนินชีวิต และการใหมีความหลากหลายในรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรม
สรุปไดวา หลักการของการศึกษานอกระบบมีความเกี่ยวของกันกับหลักการการศึกษา
ตลอดชีวิต แตตางกันที่การศึกษาตลอดชีวิตมีกลุมเปาหมายและรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีกวาง
กวาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังนั้นในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีเปาหมายเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
วิเคราะห พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ...... (ฉบับราง)
สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ... (ฉบับราง) มีดังนี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การจัดกระบวนการ
ศึกษาในภาพรวมที่จะสนองความตองการทางการศึกษาของแตละบุคคล แตละกลุม ตั้งแตอยูใน
ครรภมารดาถึงกอนวัยเรียน รวมถึงการศึกษาสําหรับผูใหญอยางเปนกระบวนการที่ตอเนื่องตลอด
ชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
“การเรียนรูตลอดชีวิต” หมายความวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคล อันเปนผลมาจากการไดรับความรู ทักษะ หรือประสบการณจากการศึกษาหรือจากกิจกรรม
ในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทุกชวงวัยตลอดชีวิต
มาตรา 6 ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
ยืดหยุน หลากหลาย และสอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการ เพื่อใหบุคคลมีโอกาสเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยได แ บ ง ออกเป น 2 หมวด คื อ หมวดที่ 1 การจั ด การส ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น
การศึกษาตลอดชีวิต และหมวดที่ 2 คณะกรรมการ สรุปเปนสาระสําคัญดังนี้
หมวดที่ 1 การจัดการสงเสริม และการสนับสนุนการศึกษาแบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ทั่วไป
มาตรา 6 ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
ยืดหยุน หลากหลาย และสอดคลองกับวิถีวิชีวิตและความตองการ เพื่อใหบุคคลมีโอกาสเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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มาตรา 7 การจัดการสงเสริม และการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตใหดําเนินการโดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อบุคคลตองไดรับโอกาสในการรับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ เทาเทียมกัน
และเสมอภาค ครอบคลุมทั่วถึงทุกคนในแตละชวงวัยตลอดชีวิต และไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการเรียนรูเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
มาตรา 8 เพื่อประโยชนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตองคํานึงถึง (1) ความสอดคลองกับ
วิถีชีวิต ความถนัด ความสนใจ ความแตกตางของบุคคล และการมีรูปแบบที่เหมาะสมตามสภาพ
และความจําเปนของกลุมเปาหมาย (2) การมีสวนรวมของภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตใน
การเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและการสรางความเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ รวมทั้งการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา (3) การตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาของประเทศ และความเปน
เอกภาพแห ง รั ฐ (4) การจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาที่ ผู รั บ บริ ก ารสามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ ไปใช
ประโยชนในการดําเนินชีวิน และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถใชเทคโนโลยี
ในการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
มาตรา 9 การจัดการสงเสริม และสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ใหดําเนินการสําหรับ
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยไมจํากัดเพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ และความสนใจของ
บุคคล โดยยึดหลักการ ดังตอไปนี้ (1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพใหประชาชนอยางทั่วถึง (2) สนองความจําเปนและความตองการในการ
เรียนรูของบุคคลและชุมชน (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง
(4) สง เสริมให ทุกภาคส วนของสังคมเปนภาคีเครือขายมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษา
ตลอดชีวิต
สวนที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
มาตรา 10 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใหจัดโดยหนวยงาน สถานศึกษา ภาคีเครือขาย
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต หรื อ แหล ง การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตลอดเวลาให
สามารถรองรับการเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรา 11 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายในเรื่อง ดังตอไปนี้ (1)
ผูรับบริการ มีเจตคติ ทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับใชเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต
การส ง เสริ ม การมี ง านทํ า และการแสวงหาความรู ด ว ยตนเอง อย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต (2)
ผูรับบริการ สามารถเรียนรูและพัฒนาเองใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ มีนิสัยรักการอาน ใฝดี ใฝรู
ใฝ เรี ยน และมีความเปนสากล ไดรับความรูสอดคลองกับความสนใจและความจําเปน ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต มีความพรอมในการดําเนินชีวิตอยางผสมผสานกลมกลืนกับสังคมที่ตองใช
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ความรูอยางรอบดาน และสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีคุณภาพ (3) บุคคลและชุมชน เกิด
การเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี เพื่อใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงการสรางสรรคและการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาตรา 12 เพื่ อ ประโยชนใ นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใหรั ฐ และหรือหนวยงานอื่ น
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ (1) การจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูที่ใหทุกคนมีโอกาส
เข า ถึ ง ได อ ย า งสะดวกและทั่ ว ถึ ง (2) การส ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของภาคี
เครือขายการศึกษาตลอดชีวิต ใหเกิดความรวมมือและการพัฒนาอยางตอเนื่อง (3) การสงเสริม
และการสนับสนุนใหภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิตมีโอกาส ไดรับการจัดสรรทรัพยากรและ
เขาถึงแหลงทุนอยางทั่วถึง
มาตรา 13 ใหมีแผนการศึกษาตลอดชีวิตโดยใหเสนอตอคณะกรรมการการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อพิจารณาอนุมัติ ใหมีแผนการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเปนกรอบ มาตรฐาน และคุณภาพใน
การดําเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกันกับภาคีเครือขาย
สวนที่ 3 การสงเสริมและการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
มาตรา 14 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ใหภาคี
เครือขายการศึกษาตลอดชีวิต ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ (1) การจัดหา การสนับสนุน หรือการ
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น (2) การชวยเหลือดานการเงิน อาจสนับสนุนในรูปแบบของการงบประมาณ หรือ
กองทุนอื่นตามที่กฎหมายกําหนด (3) การจัดการศึกษา การพัฒนานวัตกรรม การวิจัย การพัฒนา
บุคลากร การใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการ เพื่อใหบุคคลและชุมชนไดเรียนรูตามความสนใจและความตองการที่สอดคลองกับ
ความจําเปนของสังคม (4) การสรางและการพัฒนาแหงการเรียนรูตลอดชีวิตที่หลากหลายและเอื้อ
ตอการเรียนรู เพื่อใหบุคคลสามารถเลือกใชบริการไดตามความสนใจ (5) การเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ การเที ย บโอนผลการเรี ย น และการเที ย บระดั บ การศึ ก ษา ระหว า งหน ว ยงาน
สถานศึกษาและแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรา 15 การสงเสริมและการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ใหดําเนินการเพื่อเปาหมาย
ในเรื่องดังตอไปนี้ (1) ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาใหเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพเต็มศักยภาพ (2) ภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต เกิดแรงจูงใจและมีความ
พรอมในการสวนรวมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไดรับสิทธิประโยชนตามควรแก
กรณี
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มาตรา 16 ให รั ฐ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต โดยให ค วามสํ า คั ญ แก
ผูเกี่ยวของตามบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้ (1) ผูรับบริการ เปนผูที่ไดรับประโยชน มีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรู และสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการของตนเอง (2) ผูจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เปนผูดําเนินการตามศักยภาพ ตอบสนองตอ ความตองการการและเพิ่มโอกาสในการ
เรียนรูใหกับผูรับบริการ (3) ผูสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต เปนผูดําเนินการสงเสริม
และสนับสนุนใหผูรับบริการเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายตามควร
แกกรณี
มาตรา 17 ใหรัฐรวมกับภาคีเครือขายการศึกษาตลอดชีวิต และศูนยการศึกษาตลอดชีวิต
เปนกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนในชุมชน
หมวด 2 คณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิต
มาตรา 21 ให มี สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิต ใชชื่อยอวา”สํ านั กงาน
กศช.” ขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ น ดิ น โดยให มี เ ลขาธิการเป น หัวหนาสว นราชการขึ้ น ตรงตอรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา 22 ใหมีสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิตจัง หวัดทุกจังหวัด ใชชื่อยอ “สํานักงาน
กศช.จั ง หวั ด” เป นหน วยงานในสั ง กัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิต และเป น
หนวยงานการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทํา
หนาที่เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตจังหวัด
โดยสรุป สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ การศึกษาตลอดชีวิต (ฉบับราง) ไดกําหนดใหมี
หนวยงานรับผิดชอบและ การกําหนดขอบเขตการทํางานมีเปาหมายที่ชัดเจนขึ้ น โดยแบงเปน
หมวด 1 เกี่ยวกับภาระกิจที่ตองทํา จุดมุงหมายใหประชาชนไดมีการศึกษาตลอดชีวิตในสวนทั่วไป
วิธีการจัดการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ในสวนที่ 2 และสงเสริมและการสนับสนุนการศึกษา
ตลอดชีวิตสนับสนุน ในสวนที่ 3 นอกจากนี้ในการแบงสวนราชการ นั้นอํานาจหนาที่ยังใกลเคียง
กับ พ.ร.บ. สง เสริ ม การศึ กษานอกระบบโรงเรียนและการศึ กษาตามอัธ ยาศั ย เพียงเปลี่ ยนชื่อ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิต (สํานักงาน กศช.) และสํานักงานการศึกษาตลอด
ชีวิตจังหวัดทุกจังหวัด (สํานักงาน กศช. จังหวัด) สําหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางผลักดัน
เพื่อใหสามารถนํามาใชเปนกฎหมายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตตอไป
โดยสรุป การศึกษาตลอดชีวิตมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน
ตั้ ง แต เ กิ ด จนกระทั่ ง ตาย มี รู ป แบบและกิ จ กรรมทางการศึ ก ษาที่ค รอบคลุ ม ทั้ ง 3 รู ปแบบคื อ
การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ การศึกษาตามอัธยาศัย ทีเปนกลไก
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สําคัญในการสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต มีจํานวนกลุมเปาหมายครอบคลุมทั้งหมดทุกชวง
อายุและวัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถเรียนรูตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพให
สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิต ความเจริญเติบโต การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปรับตัวการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ไดโดยเนนที่การพึ่งตนเอง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ไดมีการศึกษาไว โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังนี้
โกวิท วรพิพัฒน (2516) ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา ประสบการณ
และกิจกรรมที่จัดนอกระบบการศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ เพื่อสงเสริมความรูความสามารถทั้งในดาน
ความรูทั่วไปและวิชาชีพใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี มีสัมมนาอาชีพและทําหนาที่พลเมืองใหดีขึ้น
เกียรติชัย พงษพาณิชย (2521) ไดใหความมุง หมายของการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนวา เพื่อสอน ใหประชาชนอานออกเขียนไดควบคูไปกับการประกอบอาชีพ เพื่อสอนดาน
อาชีวศึกษาใหสามารถนําไปปรับอาชีพของตนเองหรือเตรียมตัวใหพรอมเพื่อการประกอบอาชีพ
ตอไป เพื่อฝกอบรมวิช าเพิ่มเติมแกผูที่ประกอบอาชีพอยูแลว และตองการจะปรับตัวใหทันกับ
ความเปลี่ ย นแปลงของวิ ท ยาการสมั ย ใหม เ พื่ อ ความก า วหน า ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ฝ ก อบรมให รั บ การ
พั ฒ นาการของบ า นเมื อ ง เพื่ อ ฝ ก อบรมให เ ป น พลเมื องดี ให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทางการเมื อ ง
ฝกอบรมในดานศีลธรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนนันทนาการ
ปฐม นิคมานนท (2522) ไดใหความหมายของคําวา การศึกษานอกระบบโรงเรียนวา
หมายถึง กิจกรรมที่สังคมจงใจจัดขึ้น เพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยเฉพาะ นอกเหนือจากการ
เรี ยนตามปกติ ใ นโรงเรี ยน กิ จ กรรมดัง กลาวอาจจัดเปน กิจ กรรมเฉพาะ หรือเปน สวนหนึ่ง ของ
กิจกรรมอื่นใด ทั้งนี้เพื่อมุงสนองความตองการดานการเรียนรูตามแตละบุคคลจะสนใจ
วิจิตร ศรีสะอาน (2522) กลาวถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
วาหมายถึง การศึกษาที่จัดใหนอกเหนือจากการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งอาจดําเนินการโดยหนวยงาน
หรือสถาบันตางๆ ที่ไมใชสถาบันทางการศึกษาตามปกติ แตอาจใชสถานที่ของสถาบันการศึกษา
ก็ได ลักษณะการจัดมีทั้งแบบที่จัดอยางมีระเบียบแบบแผน หรือกึ่งระเบียบแบบแผน โดยทั่วไป
มักใชวิธีดําเนินการที่ไมแนนอนตายตัว เชน หลักสูตรเปลี่ยนแปลงตามความตองการของทองถิ่น
ไมกําหนดอายุหรือพื้นฐานความรูของผูเรียนเอาไวแนนอน ตัวอยางของการจัดการศึกษานอก
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ระบบโรงเรียน เชน การศึกษาผูใหญ ศูนยฝกอาชีพเคลื่อนที่ การจัดที่อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน เปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน มุงเนนการชวยเหลือผูที่ขาดโอกาสเขาศึกษา
ในระบบโรงเรียน และเพิ่มพูนความรูแกผูประกอบอาชีพอยูแลว
ทวีป อภิสิทธิ์ (2523) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ไวดังนี้ เพื่อใหประชาชนอานออกเขียนได และมีนิสัยรักการอาน รักการคนควา จะเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาวิชาความรูเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางใหประชาชนคิดเปน แกปญหาเปน โดยใชเหตุผล
และมีความคิดเปนเครื่องมือในการแสวงหาวิชาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหประชาชนที่มิไดอยูในระบบ
โรงเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในชั้นสูงขึ้น เปนการสรางภาวะแวดลอมของการเรียนรู
อยางเทาเทียมกันในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องกันไป เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษา
วิชาชีพ และเพิ่มเติมวิชาการความรูในการประกอบอาชีพที่ตนปฎิบัติอยู หรือ ในการที่จะเปลี่ยน
อาชีพใหม ตามความตองการอันจะเปนประโยชนในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของตน ของ
ครอบครัว ของชุมชน และของประเทศชาติ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดพัฒนาตนเองใหทันตอ
เหตุการณปจจุบันของโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตลอดจนมีสํานึกในความรับผิดชอบตอชุมชน
เพื่อสงเสริมใหประชาชนรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมศีลธรรม และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
อุดม เชยกีวงศ (2523) กลาวไววา การศึกษานอกระบบโรงเรียนมุงเสริมสรางและปลูกฝง
ใหคนมีลักษณะเปน “คนคิดเปน” ตอบสนองตามสภาพแวดลอมในการเรียนรูและสรางเสริมความ
เป น ธรรมในการศึ ก ษา ดั ง นั้ น การศึก ษานอกระบบโรงเรีย นจึ ง ไดกํ าหนดความมุง หมายไว ว า
ฝกอบรมใหผูเรียนเปน “คนคิดเปน” เพื่อใหผูเรียนไดมีเครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรูตอไป
เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดนําความรู ทัศนคติ และทักษะที่จําเปนไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม
เพื่อสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเปนมรดกของชาติ
สุวัฒน วัฒนวงศ (2529) ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบวา เปนกิจกรรมทาง
การศึกษาใดๆ ที่จัดขึ้นอยางมีระบบ แตจัดขึ้นนอกเหนือจากระบบโรงเรียนภาคปกติ ทั้งนี้ๆ ไมวา
แยกออกเปนกิจ กรรมหนึ่งตางหาก หรือเปนสวนสําคัญ ของกิจ กรรมหลักก็ตาม โดยมีความมุ ง
หมายที่จะใหบริการตอประชากรใหไดรับการเรียนรูทั้งเยาวชนและผูใหญ
สุนทร สุนันทชัย (2530) ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา นิยามของ
การศึกษานอกระบบในทางสังคมวิทยา คือ การถายทอดประสบการณ ความคิดที่ผูใหญกระทําตอ
ผูเยาว เพื่อใหผูเยาวมีความสามารถที่จะรับบทบาทของผูใหญในอนาคต
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อุ น ตา นพคุ ณ (2532) ได ใ ห ค วามหมายของการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น หมายถึ ง
กิจกรรมหรือโครงการใดๆ ที่สถาบันตางๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและวัตถุประสงคที่จะใหการ
เรียนรูแกประชาชนที่สามารถกําหนดเปาหมายได ผูรับการศึกษาเองก็มีเจตนา หรือ วัตถุประสงค
ในการที่รับการเรียนรู กิจกรรมดังกลาวจัดใหแกประชากรทุกเพศทุกวัย ทุกชุมชน และทุกระดับ
การศึกษา เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีความรู ทักษะ และทัศนคติ คานิยมที่ดี กิจกรรมทางการศึกษาที่
เรี ยกว า เป น การศึ กษานอกระบบโรงเรียนจะตองจัดขึ้ น ในระยะเวลาอัน สั้น หลักสูตรยืดหยุ น
ประหยัด และตอบสนองความตองการความสนใจของผูเ รียนและปญหาของชุมชน
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ.2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2545) หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 15 แบงการศึกษาออกเปน 3 โปรแกรม คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยนิยามการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนวา เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดความมุงหมาย โปรแกรมและวิธีการจัด
การศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการประเมินผล ที่สอดคลองตามสภาพปญ หา และความ
ตองการของกลุมเปาหมาย และมีหลักการใกลเคียงกับการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ใหนิยามไววาเปน
การศึ กษาที่ผู เ รียนได เรี ยนรู ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร อมและโอกาส โดยศึ กษาจาก
บุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ และแหลงความรูอื่นๆ ซึ่งแตกตางจากการศึกษา
ในระบบที่ มี ก ารกํ า หนดจุ ด มุ ง หมายวิ ธี ก ารศึ ก ษา หลั ก สู ต ร ระยะเวลาการศึ ก ษา และการ
ประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาที่แนนอนกวาการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สุม าลี สัง ขศรี (2546) กลาวถึ ง การศึ กษานอกระบบโรงเรียน วาเป นกิ จกรรมทาง
การศึกษาทุกโปรแกรมที่จัดใหบริการแกเยาวชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งอาจจะเปนเด็กกอนวัยเรียน เด็ก
ในวัยเรียนซึ่งไดศึกษาในโรงเรียนระดับหนึ่งแตไมมีโอกาสไดศึกษาตอ หรืออาจจะเปนผูใหญวัย
ทํางาน หรือผูสูงอายุซึ่งพลาดโอกาสศึกษาเลาเรียนเมื่ออยูในวัยเรียนดวยสาเหตุตางๆ การศึกษา
ดังนี้กลาวจัดใหเยาวชนทุกเพศ ทุกวัย ไมมีการจัดพื้นฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ หรือ
ความสนใจ โดยมี จุ ดมุ ง หมายที่จ ะใหผูเ รียนไดรับความรูทั้ง ในดานที่จ ะเปน พื้น ฐานแกการ
ดํารงชีวิต การอานการเขียน การคิดคํานวณเบื้องตนความรูทางดานทักษะการประกอบอาชีพ
ตลอดจนความรูและขาวสารขอมูลที่เปนปจจุบันในดานตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
และปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางเหมาะสม
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อุนตา นพคุณ(2546) ไดใหความหมายไววา การศึกษานอกระบบโรงเรียนนาจะหมายถึง
กิจกรรมหรือโปรแกรมที่สถาบันตางๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและมีความมุงหมายที่จะจัด
กิจกรรมทางการศึกษาใหแกเยาวชนที่สามารถกําหนดไดวาคือใคร ผูเรียนหรือผูรับบริการเองมี
เจตนาหรือวัตถุประสงคที่จะเรียนและรับประสบการณตางๆ เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
หรือการเปลี่ยนแปลงในกลุม และกิจกรรมดังกลาวนี้จัดใหแกเยาวชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชุมชนและ
ทุกระดับการศึกษาเพื่อใหบุคคล กลุมบุคคลหรือชุมชน มีความรู ทักษะ และเจตนคติที่ดี โดยใช
ระยะเวลาสั้น หลักสูตรยืดหยุน ตอบสนองความตองการ ความสนใจของผูเรียน สามารถแกปญหา
ของกลุมและชุมชนได
Chang (1971) การศึกษานอกระบบหมายถึง การศึกษาหรือการเรียนรูที่ตอบสนองความ
ตองการของผูเขารับการศึกษาหรือบุคคล 3 ประเภท โดยไมคํานึงถึงเกณฑอายุเปนสําคัญ บุคคล
3 ประเภทนี้ไดแก บุคคลซึ่งไมเคยไดรับการศึกษาจากโรงเรียน และกลายเปนบุคคล ที่ไมรูหนังสือ
บุคคลซึ่งไดรับการศึกษาระยะหนึ่ง แตดวยเหตุผลบางประการไดออกจากโรงเรียน บุคคลซึ่งไดรับ
การศึกษาระดับหนึ่ง และตอมาเมื่อเขาทํางาน มีความจําเปนจะตองศึกษาเพิ่มเติม เพื่อตอบสนอง
ความจําเปนบางอยาง
Griffin (1971) ไดใหลักษณะกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา เปนโครงการ
หรือกิจกรรมทางดานสังคมหรือการพัฒนา เชนการควบคุมโรคมาลาเรีย หรือการศึกษาผูใหญ เปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการของสังคม และมีสวนสนับสนุนใหมีความสัมพันธ
ระหวางการเรียนรู และสภาพแวดลอม ซึ่งไมไดกําหนดไวในกิจกรรมตางๆ ในระบบโรงเรียน เปน
กิจกรรมหรือโครงการที่เปนเรื่องการเรียนรูจากประสบการณอันจะนําไปสูความสามารถในการเปน
ผูนํา และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพฤติกรรมของบุคคลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
จัดกิจกรรม เปนกิจกรรมที่มีเปาหมายใหผูเรียนไดรับโอกาสเรียนรูในอีกสภาพแวดลอมหนึ่ง เปน
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณ ในการเรียนรูกิจกรรมตางๆ ที่มีอยูนอกหลักสูตร
Harbison and Griffin (1971) ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยเนน
กิจกรรมและวัตถุประสงคของกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาทักษะและความรูของผูที่ใชแรงงาน และกําลังรับจางหรือทํางานอยู กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
เตรียมบุคคลตางๆ โดยเฉพาะเยาวชนสําหรับการเขาทํางานหรือการรับจาง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจที่อยูนอกเหนือจากการงาน
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Kilne and Keehn (1973) ไดสรุปความหมายของการศึกษานอกระบบไววา การศึกษา
นอกโรงเรียนเหมือนกับการศึกษาที่เรียกวา การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใหญ การศึกษาชั่วชีวิต
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เปนคําที่หมายถึงชนิดของการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อเปนทางเลือกหรือ
สงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือ เปนการศึกษาจัดขึ้นเพื่อชวยปดชองวางของประชากร
จํานวนมาก ซึ่งไมสามารถจะรับบริการจากระบบการศึกษาในโรงเรียนแลว การศึกษานอกโรงเรียน
เปนการศึกษาที่หยืดหยุนไดงาย
Knowles (1981) อธิบายวา การศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนกระบวนการซึ่งทั้งหญิงและ
ชายจะเรี ยนรูตอไป หลั งจากที่ สําเร็จ การศึกษาภาคปกติห รือหมายถึง กิจ กรรมที่จัดขึ้นสําหรับ
ผูใหญทั้งหญิงและชาย ซึ่งจัดขึ้นตามสถาบันตางๆ โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะทางการศึกษา
สรุปไดวา การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงหมายถึงประสบการณการจัดการเรียนรูทุกชนิด
ที่บุคคลไดรับ นอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ มีความยืดหยุนในการกําหนดความ
มุงหมาย โปรแกรมและวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการประเมินผล ที่สอดคลอง
ตามสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย
ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จากการศึกษา เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน สามารถประมวลไดดังนี้
รัตนา พุมไพศาล (2527) กลาวถึงปรัชญาที่นํามาเปนแนวทางในการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนวา การเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนสิ่งสําคัญ คือจุดประสงคของการเรียนและ
ผลของการเรียน ลักษณะการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยเฉพาะลักษณะการเรียนรู
ของผูเรียนที่เปนผูใหญจะมี 3 ลักษณะ คือ 1) การเรียนรูจากตัวเนื้อหา 2) การเรียนรูจากความ
ตองการของผู เรี ยน 3) การเรียนรู จากการคิดวิเคราะหของผูเรียน ศาสตรการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ย นเชื่ อ ในเรื่ อ งวิ ธี ก ารเรี ย นรู ที่ ใ ห ผู เ รี ย นเป น ผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ โดยประสมประสานกั บ
ประสบการณของผูเรียนวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมจะตองเขาใจธรรมชาติของโปรแกรม
การเรียนรู ที่ เชื่ อมโยงกระบวนการเรียนการสอนกับประสบการณของผูเ รียน กับสภาพสําหรับ
เยาวชน กับธรรมชาติของการสอนที่ ทั้งนี้วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมจะตองใหความสําคัญ
แกประสิทธิผลของการเรียนควบคูกับความตองการและความสนใจของผูเรียนดวย
สํานักปรัชญาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ปรัชญาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ประกอบดวย แนวคิดจากหลายสํานัก ดังนี้
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สํานักเสรีนิยม (Liberal Perspectives) เปนปรัชญาการศึกษาที่เกาแกที่สุดในตะวันตก
มนุษย เปนสัตวประเสริฐ มีสิทธิเสรีภาพในตัวเองที่จะเลือกแนวทางในการดํารงชีวิตของตนเองได
บนพื้นฐานของเหตุ และผลการศึกษาตองมุงเนนความรูตองคูคุณธรรม จริยธรรม การศึกษามี
หนาที่อนุรักษสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรม ใชการเรียนการสอนแบบบรรยายประกอบการ
ซักถามอภิปราย ตัวอยางเชน การศึกษาสายสามัญ การศึกษาพื้นฐาน การจัดที่อานหนังสือพิมพ
หองสมุด การศึกษาตอเนื่อง เปนตน
พิพัฒนาการนิยม (Progressives Perspectives) John Dewey พัฒนาจนเปนการจัด
การศึกษาตามแบบฉบับของอเมริกา ที่เนนเรื่องความแตกตางในตัวผูเรียนแตละคน การศึกษาควร
ใหผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองปญหาและความตองการของผูเรียน ควรนําระเบียบวิธีการ
วิทยาศาสตรมาใชในการเรียนการสอน การศึกษาตองนําไปสูการพัฒนาทั้งสวนตนและสังคม
ตัวอยาง เชน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาผูใหญ การศึกษาตอเนื่องอาชีวศึกษา
การสงเสริมเผยแพรทางเกษตร การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เปนตน
พฤติกรรมนิยม (Behaviorist Perspectives) เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งประเทศ
ตางๆไดมีการเรงพัฒนาศักยภาพของตนโดยเนนใหเกิดประสิทธิภาพของผลผลิตเปนลักษณะเชิง
จิ ต วิ ท ยามากกว า เชิ ง ปรั ช ญาเน น การพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถของผู เ รี ย นมี ก ารกํ า หนด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของการวิจัยและการประเมินผลที่ใชเกณฑชี้ประเมินที่ชัดเจนลวงหนา
ตัวอยางเชน การฝกอบรมสายอาชีพในสถานประกอบการ การฝกทักษะเยาวชน การฝกสมรรถนะ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน เปนตน
มนุษยนิยม (Humanist Perspectives) ใหความสําคัญกับตัวผูเรียนในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะ
ด านอารมณ ความรู สึ ก ความเชื่ อ เจตคติของผูเ รีย น การเห็น คุณ คาในตั วเอง เนน ผูเ รียนเป น
ศู น ย ก ลางโดยให ผู เ รี ย นได เ ข า มามี บ ทบาทในการเลื อ กกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน มุ ง สร า ง
บรรยากาศในการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู ตัวอยางเชน การศึกษาผูใหญ การเรียนรูตลอดชีวิต
การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง เปนตน
ปฏิรูปนิยม (Radical - Empowerment - Perspectives) จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือ
เปลี่ยนแปลงสังคมดวยวิธีการสอนแบบยกมโนธรรมสํานึก (Conscientization) ของผูเรียน เพื่อให
หลุดพนจากวัฒนธรรมเงียบ (Culture of Silence) เนนการคิดไตรตรองไมใชการสอนแบบทองจํา
มุงหวังใหเกิดการกระทําในสังคม (Social Action) และมีลักษณะการวิพากษวิจารณในบริบท
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สําหรับเยาวชน ตัวอยางเชน การวิจัยสอนผูใหญใหรูหนังสือการวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิจัย
เสริมพลังอํานาจชุมชนเขมแข็ง การวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตสตรี การวิจัยตอตานยาเสพติด
สรุ ปได วาปรั ช ญาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่นําเสนอขางตน นี้ เปน สิ่ง สําคั ญ
เพราะนั กพัฒนาโปรแกรมการฝ กอบรมจะตองใชเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบและ
กิจกรรมการเรียนรูตางๆที่จะนํามาใชในการศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียน ที่เรียกวาโปรแกรมการ
ฝกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยจะไดศึกษาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได
เขาใจวาผูเรียนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาได มีความตองการที่จะเรียนรูที่แตกตางกัน ในแตละ
ปรัชญาเอง ก็เหมาะสมกับผูเรียนในบริบทที่แตกตางกัน
หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จากการศึ ก ษาหลั ก การจั ด การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นผลการศึ ก ษาพบว า มี ผู วิ จั ย
คนควาไวดังนี้
วิช ชุดา อมรพัน ธุ (2532) กลาววา หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนกลไกที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อ
การนําไปสูการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนควร
ยึดหลัก ดังนี้
1. หลักการเรียนเพื่อการทํางานและการทํางานเพื่อการเรียนรู หลักการดังกลาวเปน
หลักการที่เปนความจริงพื้นฐานของชีวิตมนุษย เพราะงานกับมนุษยยอมเปนสิ่งที่แยกออกจากกัน
ไม ไ ด การศึ กษานอกระบบโรงเรี ย นจึ ง นํ า เอาความจริ ง ที่ เ ป น ธรรมชาติ ม าเป น หลั ก ในการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2. หลักการบริการการศึกษาเปนแบบเปด คือการดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผูบริการจะตองทําใหเกิดความคลองตัว ความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงได กฎระเบียบตางๆ
จะตองกําหนดไวอยางกวางๆ สรรหาแนวทางวิธีการและโปรแกรมตางๆ เพื่อใหสอดคลองและ
สนองความตองการของผูเรียนใหมากที่สุด
3. หลักสังคมของการเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนถือหลักการวาสถาบันที่มีอยูใน
สังคม เปน สถาบันการเรียนรูทั้ง สิ้น การดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น อาศัย
สถาบันตางๆ ที่มีอยูเสริม สรางการเรียน เชน ทางศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ครอบครัว สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และชุมชน เปนสังคมของการเรียนของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
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4. หลักความเสมอภาคและเสรีภาพในการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียนใหโอกาส
ทางการศึกษาแกประชาชนในชนบทและในเมืองใหทุกคน ไดรับการศึกษาตามความถนัด ความ
สนใจ ความสามารถ และความตองการความจําเปนของบุคคลและสังคม
5. หลักการศึกษาตลอดชีวิต มนุษยจะตองเรียนรูตั้งแตเกิดจนตาม ทั้งนี้เพื่อจะไดปรับปรุง
เปลี่ ยนแปลงสิ่ ง แวดล อมที่ มี อิทธิ พ ลตอชีวิตการทํางานและเพื่อจะไดสามารถดําเนิน ชีวิตและ
ดํารงชีวิตอยูรอดไดตลอดไป
6. หลักการระดมสรรพกําลังทั้งปวงที่มีอยูในสังคม การศึกษานอกระบบโรงเรียนถือวา
การศึกษาเปนภารกิจของทั้งบุคคลและสัง คม จึงจําเปนตองระดมเอาทรัพยากรมาใชเพื่อให
การศึกษานอกระบบโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
7. หลักการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนการศึกษาเพื่อทุกคนมิใช
เปนการศึกษา เพื่อคนกลุมใดกลุมหนึ่ง อาชีพใดอาชีพหนึ่ง หมูใดหมูหนึ่ง หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
แตเปนการศึกษาที่เปนไปสําหรับคนทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่
8. หลักการจัดใหสัมพันธกับการพัฒนาในดานอื่น เชน มีหนวยฝกอบรมในเรื่องการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน สําหรับฝกบุคลากรที่จะเปนกําลังสําคัญแตหนวยงานอื่นๆ
9. หลักการจัดควรมีการทดลองในการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในวงแคบกอนที่จะขยาย
งานใหกวางขวางออกไป โดยใหสถาบันอุดมศึกษา สถาบันทางศาสนา สื่อมวลชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และควรมีการควบคุมดานคุณภาพของสื่อมวลชน
ไดแก การจัดการรายการวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน
สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ (2548) กลาวถึง การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนการ
จัดบริการการศึกษาในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือทางการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส มี
ความยืดหยุน ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน วิธีการเรียน รวมทั้งการประเมินผล
และประเมิ น ผลการเรี ย น ส ง เสริ ม การรู ห นั ง สื อ การพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
การศึกษาตอเนื่อง ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
1. การจัดหลักสูตรวิชาสามัญ มุงใหเด็กดอยโอกาสไดมีโอกาสเขารับการศึกษา ลักษณะ
การจัดมีความยืดหยุนในวิธีการเรียน สถานที่เรียน และเวลาเรียน เพื่อเอื้อตอสภาพปญหาและ
ความพรอมของผูเรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน แตมีความตองการจะศึกษา
ในวิชาสามัญเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาในระดับสูงตอไป
2. การจัดหลักสูตรวิชาชีพ เปนการจัดการศึกษาที่มุงใหเด็กดอยโอกาสไดรับความรูและ
ประสบการณดานวิชาชีพ สามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว
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โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับเด็กดอยโอกาสที่ตองการความรู เพื่อประกอบอาชีพหารายได โดยไมตอง
ใชเวลาในการศึกษามากนักการจัดหลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาชีพเพื่อผูดอยโอกาสชุมชน
และหน วยงานต าง ๆ จะเป น ผู ประสานความรว มมือกั บหนว ยงานที่ รับผิด ชอบดํ าเนิน การจั ด
หลักสูตรดังกลาว เพื่อสนองความตองการผูดอยโอกาสไดตามความจําเปน
3. การจัดหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรที่กําหนด
สาระการเรียนรูเฉพาะใหมีความสอดคลองกับผูดอยโอกาสบางประเภท เชน กลุมเด็กเรรอน เด็ก
ลูกกรรมกรกอสราง เด็กในสถานสงเคราะห เด็กแออัด เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน เปนตน ลักษณะการจัดมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ ผสมผสานเนื้อหา
สาระใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
สุวัฒน วัฒนวงศ (2542) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนดังนี้
1. การศึ กษานอกระบบโรงเรี ย น จะมีสว นเกี่ ยวของและสัม พั น ธ กับความตองการ
โดยเฉพาะบุคคลที่จะนําไปสูการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีคุณลักษณะที่แตกตางไป
จากการวิจัยทางการศึกษาที่จัดขึ้นในระบบโรงเรียน
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมในดาน
หนึ่งดานใดโดยเฉพาะ อันเปนผลมาจากการไดรับความรูจากกิจกรรมในการวิจัยนั้นๆ
3. การจัดกิจกรรมในการวิจัยการศึกษานอกระบบโรงเรียน มักจะกอใหเกิดการเรียนรูและ
ผูเริ่มไดรับประสบการณ ซึ่งจะกอใหเกิดความชํานาญและทักษะ รวมทั้งกระบวนการเกี่ยวกับ
ความรู มีความสามารถในการเปนผูนําชุมชน
4. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีลักษณะที่สามารถยืดหยุนรวมทั้งกอใหเกิดนวัตกรรม
ตางๆ ทางการศึกษาไดโดยงาย การจัดการวางแผนการศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงไมควรจะ
เขมงวดและมีการควบคุมดูแลเหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
5. การวิจัยที่จัดขึ้นทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน สวนมากแลวจะเสียคาใชจายไม
มากนัก และผูเรียนอาจจะตองชวยเหลือตนเองบางในดานคาใชจาย
6. การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนการวิจัยที่อยูใกลชิดกับจุดประสงคในการนําไปใช
เพราะวาเปนการวิจัยที่ริเริ่ม เพื่อใหตรงกับความตองการโดยเฉพาะของผูเรียน
7. การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนวิธีการที่พยายามใชประโยชนจากการศึกษาใหมาก
ที่สุด โดยการฝกความชํานาญ ความรูที่เรียนมาแลวจากในระบบโรงเรียน จะพยายามนํามาสราง
เสริมและฝกปฏิบัติใหมากขึ้นอีกในกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
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ในดานกลุมเปาหมาย เนื้อหาหลักสูตร ประเภทของกิจกรรม วิธีจัดการเรียนการสอนหรือ
กระบวนการถายทอดความรู การศึกษานอกระบบโรงเรียน พบวา
ชนินทร สุขเจริญ (2551) ไดกลาวเกี่ยวกับกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
วา กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนครอบคลุมบุคคลทุกชวงอายุ ตั้งแตเกิดจนตาย
นั่นคือ ถาแบงตามชวงอายุกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะประกอบดวย เด็ก
กอนวัยเรียน ผูที่อยูในวัยเรียน โดยเฉพาะผูที่พลาดโอกาสเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน ผูที่พน
วัยเรียนแลว หรืออยูในวัยทํางาน และบุคคลในวัยสูงอายุ หรือแบงประเภทกลุมเปาหมายโดยใช
เกณฑอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเกณฑอายุ เชน กลุมเกษตรกร กลุมสตรีแมบาน กลุมแรงงาน
การศึกษาต่ํา กลุมเยาวชน กลุมผูดอยโอกาส เปนตน ฉะนั้น การศึกษานอกระบบโรงเรียนก็เปน
การศึกษาสําหรับประชาชน ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ เชนเดียวกันการใหบริการตองใหบริการ
แก กลุ มเปาหมายทุ กกลุม อายุ นอกจากนั้ น มีการจัดลําดับความสําคัญ ความจําเปนของ
กลุมเปาหมายวากลุมใดตองใหบริการเรงดวนกอนหลังในกรณีที่ตองการใหทันเหตุการณ
เนื้อหาหลักสูตรของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตองใหประชาชนกลุมเปาหมายศึกษา
เรียนรูเรื่องของชีวิต เรื่องที่สัมพันธกับการดําเนินชีวิตสภาพปญหาที่บุคคลตองเผชิญในชีวิตจริง
เพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได หลักการดังกลาวสามารถนํามาเปน
แนวทางในเรื่องของหลักสูตรของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดเชนกัน เนื้อหาที่จะจัดใหผูเรียน
ควรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิต ไมควรแยกออกจากชีวิตและสามารถนํามาประยุกตใชกับการ
ดําเนินชีวิตไดในแนวปฏิบัติของการศึกษาตลอดชีวิตยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนของเนื้อหา
หลักสูตรที่ควรจัดใหผูเรียนเรียน อันประกอบไปดวยเนื้อหาในกลุมตอไปนี้
1. เนื้อหาที่เปนพื้นฐานจําเปนในการดําเนินชีวิต ไดแก การอานการเขียน การคิดคํานวณ
เบื้องตน ความรูเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอม
2. ความรูและทักษะเกี่ยวกับอาชีพตางๆ เพื่อใหมีความรูและทักษะที่เปนพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ การปรับปรุงอาชีพและเพิ่มรายได
3. ความรู ขาวสารทั่วๆ ไปเพื่อพัฒนาตนเอง
4. เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพปญหาที่พบในการดําเนินชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อใหผูเรียน
ไดแกปญหาที่ตองเผชิญในการดํารงชีวิต
5. ความรูและทักษะที่จะเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เชน ความรู ทักษะดาน
ภาษา คอมพิวเตอร
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กลุม ความรูดังกล าวขางตนนี้ การจัดกิจ กรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถ
พิจารณาเปนแนวในการจัดเนื้อหาหลักสูตรสําหรับจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนได โดย
พิจารณาจัดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม แตละชวงอายุ ชวยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
แกประชาชนในชนบทและในเมือง
ประเภทของกิจกรรม
หลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ควรใหประชาชนไดเรียนรูนั้นตองเกี่ยวของ
กับชีวิต ปญหาที่บุคคลตองเผชิญในชีวิตใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งพาตนเองได เพื่อให
ประชาชนดํ า เนิน ชีว ิต อยา งเหมาะสมมีอ าชีพ ที ่เ หมาะสมและปรับ ตัว เขา กับ สภาพสัง คม
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดทุกสถานการณ เมื่อวิเคราะหหลักการดังกลาวและเนื้อหาที่ควร
จัดใหผูเรียนเรียนรู อาจสรุปแนวทางเกี่ยวกับกิจกรรมของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปน 3
ประเภทใหญ คือ
1. กิจกรรมการใหความรูพื้นฐาน ไดแก การใหความรูและทักษะในการอาน เขียน การ
ติ ดต อสื่ อสารและการฝ กทั กษะในการแสวงหาความรู กิจ กรรมประเภทนี้อาจเที ยบเทากั บ
การศึกษาพื้นฐานในระบบโรงเรียน
2. กิจกรรมการใหความรูและฝกทักษะอาชีพมีทั้งการฝกอาชีพระยะสั้น ระยะยาว ทั้ง
ประเภทที่มีประกาศนียบัตร (เทียบเทาระดับตางๆ) เชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปริญญาบัตร และไมมีปริญญาบัตร
3. กิจกรรมการใหความรูทั่วไป ครอบคลุมความรูทุกดานที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
ของประชาชน ไมวาจะเปนดานสุขภาพ กฎหมาย การทํางานกับผูอื่น อาหาร สภาพแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ
สรุปไดวาหลักการจัดการศึกษานอกระบบนั้น เปนกลไกที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย เพื่ อการนํ าไปสูการพัฒ นาดานตางๆ เปนการเรียนรูตั้ง แตเ กิดจนตาย โดย
กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น เปนการศึกษาสําหรับประชาชน ทุกเพศทุกวัย
ทุกสาขาอาชีพ เนื้อหาหลักสูตรนั้นควรจัดใหครอบคลุม ทั้งในดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเนนกิจกรรมการใหความรูและฝกทักษะอาชีพ รวมไปถึงทัศนคติที่เปน
บวกสําหรับวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยดวย
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ตอนที่ 2 การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
การฝกอบรมมีความสําคัญตอกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนอยางมาก
โดยจะชวยในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูใหญไดเปนอยางดี ในการ
เพิ่มพูนความรู ทักษะความชํานาญ ประสบการณ ความถนัด และทัศนคติที่พึงประสงค ซึ่งจะ
นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพของงานไดในทันที การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการฝกอบรมนั้น
เปนกระบวนการที่ควบคูกัน จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได นอกจากนี้การฝกอบรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยนยัง สามารถพั ฒ นาตนเองและกอใหเ กิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
อันเปนเปาหมายที่สําคัญของการศึกษานอกระบบไดเ ปนอยางดี (อาชัญญา รัตนอุบล, 2540)
ผูวิจัยไดเรียบเรียงองคความรูทั่วไปของการฝกอบรม โดยกลาวถึงประเด็นสําคัญ 6 ประเด็นคือ
1. ความหมายของการฝกอบรม 2. วัตถุประสงคและเปาหมายของการฝกอบรม 3. ประเภทและ
กระบวนการของการฝกอบรม 4.ประโยชนของการฝกอบรม 5. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
6.โปรแกรมของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการฝกอบรม
ความหมายและคําจํากัดความ ของการฝกอบรม ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ไดมี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้
ภิญโญ สาธร (2517) การฝกอบรมหมายถึง กระบวนการที่มีแบบแผนซึ่งมุงหมายที่จะ
พัฒนาบุคลากรใหมี ความรู ความชํานาญเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะของ
หนวยงานหรือองคการ
จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2542) ไดอธิบายการฝกอบรมวาเปนการจัดกระบวนการเรียนรู
เพื่ อปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมอั นเป น การเพิ่ม ความสามารถในการทํางานของคน ทั้งในเรื่องของ
ความรู ทักษะ และทัศนคติ ความชํานาญในการปฎิบัติงาน รวมทั้งความรับผิดชอบตางๆ ที่บุคคล
พึงมีแตหนวยงาน และสิ่งอื่นๆ ที่แวดลอมเกี่ยวของกับตัวผูปฎิบัติงาน
การฝกอบรมนอกจากจะไดประโยชนในการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคนิควิชาการและ
ความช่ําชองชํานาญการเพื่อเพิ่มผลผลิตใหกับหนวยงานแลว การฝกอบรมยังสามารถใชแกปญหา
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร อาทิ ปญหาของความขัดแยง ไมไววางใจกัน ปญหาสัมพันธภาพของคน
ในหนวยงาน รวมทั้งปญหาของทัศนคติ และปญหาอื่นๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงตอการปฎิบัติงาน
ที่สามารถแกไขไดดวยการอบรม
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นิชรา ทองธรรมชาติ และคณะ (2544) ไดอธิบายการฝกอบรมวาเปรียบเสมือนการฝก
ปฎิบัติในการเพิ่มความรู ทักษะ และความชํานาญและสรางทัศนคติที่ดี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคลากรอั้นเปนทรัพยากรอันล้ําคาขององคการ องคการใด
มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดียอมทําใหองคการนั้นมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันกับ
อารยะประเทศได องคการจําเปนตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสินคาและการบริการเพื่อใหองคการ
หรือธุรกิจนั้นอยูรอด
สมชาติ กิจบรรยง (2546) ไดอธิบายการฝกอบรมวา เปนกระบวนการที่จะทําใหผูเขารับ
การฝกอบรมเกิดความรู เกิดความเขาใจ เกิดความชํานาญ และเกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งจนกระทั่งทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงคของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เครื อวั ล ย ลิ่ ม อภิ ช าติ (2531) ไดใ หความหมาย การฝกอบรม คือ กิจ กรรมการเรียนรู
เฉพาะอยางของบุคคลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ทักษะหรือ ความชํานาญการ
และทัศนคติ จนสามารถกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และทัศนคติ เพื่อการปฎิบัติงาน
ในหน า ที่ เพื่ อ ยกมาตรฐานการปฎิ บั ติ ง านให อ ยู ใ นระดั บ สู ง ขึ้ น และทํ า ให บุ ค ลากรมี ค วาม
เจริญกาวหนาในงาน
ธงชัย สันติวงษ (2531) กลาววาการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอยางเปน
ระบบเพื่อที่จะหาทางใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/ หรือ ทัศนคติของพนักงาน เพื่อที่จะให
สามารถปฎิบัติงานไดดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิต และใหผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ
ชัยยงค พรหมวงศ (2537) ใหไ ด ความหมายของการฝ กอบรมไว วา การฝกอบรมเปน
กระบวนการพัฒนาความรูและประสบการณ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม และทักษะความชํานาญ
เฉพาะดานของบุคลากรที่ไมสามารถจะทําได โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภิญโญ สาธร (2517) หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน ซึ่งมุงหมายที่จะพัฒนา
บุคคลใหมีความรู ความชํานาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะขององคการหรือ
หนวยงานตางๆ

52
นอย ศิริโชติ (2524) การศึกษาเปนกระบวนการอยางหนึ่งอยางใดที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพู น
ความรูและทักษะใหแกผูเขารับการอบรมเปนชวงๆ หรือระยะเวลาตามความเหมาะสม ของแตละ
เรื่องอาจใชเวลา 3 วันหรือ 1 สัปดาห
สมพงษ เกษมสิน (2521) กลาวถึงการฝกอบรมวา หมายถึงกระบวนการตางๆ ที่มุงจะ
เพิ่มพูนความรู ความชํานาญ และประสบการณ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานหนึ่งสามารถปฎิบัติ
หนาที่ที่ อยูในความรั บผิดชอบไดดียิ่งขึ้น การฝกอบรมเปนความพยายามที่จะเปลี่ยนทาทีและ
พฤติกรรมในการทํางานของมนุษย อันเปนความมุงหมายสําคัญของการฝกอบรม อาจแยกไดเปน
3 ประการคือ 1. ความรู หมายถึง ความเขาใจในสิ่งที่ตองกระทําวาจะตองทําอะไรบางและทํา
อยางไร 2. ความชํานาญ หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่ไดจากกระบวนการฝกอบรมไป
ใชใหบังเกิดผลในทางปฎิบัติ 3. ทัศนคติ หมายถึงความตองหรือความตั้งใจที่จะนําความรูไปใชให
บังเกิดผลในทางปฎิบัติ
อรุณ รักธรรม (2524) การฝกอบรม เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
อยางมีระบบ เพื่อใหบุคคลมีความรูและทักษะ ที่จําเปนสําหรับการปฎิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะ และมุงหมายที่จะใหผูผานการพัฒนานั้นๆ ไดนําสิ่งที่ไดรับไปใชการปฎิบัติ
อาชัญญา รัตนอุบล(2540) ไดใหความหมายของการฝกอบรมทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน วาเปนการพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติไป ในทางที่พึงประสงค ซึ่งเมื่อบุคคลตางๆ
ได รับการฝ กอบรมไปแล วและกลั บไปปฏิบัติง านของตน ก็สามารถกอใหเ กิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น และเกิดการเปลี่ยนในพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
ซึ่งเปนแนวทางสําคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Flippo (1996) ไดใหความหมายวา การฝกอบรมคือ กระบวนการอยางหนึ่งในการพัฒนา
บุคคลใหมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และทักษะในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
Beach (1970) ไดใหความหมายวา การฝกอบรมคือ กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลได
เรี ย นรู และมี ค วามชํ า นาญเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งหนึ่ ง โดยมุ ง ให ค นได รู เ รื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
โดยเฉพาะและเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปในทางที่ตองการ
Mathis และ Jackson (1979) ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา หมายถึง กระบวนการ
ของการเรียนรู ที่บุคคลตองการทักษะ แนวความคิดและความรูเพื่อที่จะชวยใหทํางานไดผลสําเร็จ
บรรลุถึงเปาหมาย
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สรุป ความหมายและคําจํากัดความของการฝกอบรมคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
บุคล ในแตละดาน อยางมีระเบียบแบบแผน เพื่อใหบุคคล มีความรู ความชํานาญ และมีทัศนคติใน
การนําความรูและ ความชํานาญไปปฎิบัติไดจริง อีกทั้งยังเปนการยกมาตรฐานการปฎิบัติงานใหอยู
ในระดับที่สูงขึ้น และทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตน
2. วัตถุประสงคและจุดมุงหมายของการฝกอบรม
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของการ
ฝกอบรม ไวดังนี้
ภิญโญ สาธร (2517) ไดกลาววา วัตถุประสงคของการฝกอบรม คือ การที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทํางานของบุคลากรที่เขามารับการฝกอบรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาว
หมายรวมถึงความชํานาญในการทํางานดวยมือ การรูจักใชความรูทางเทคนิคตางๆ ความสามารถ
ในการแกปญหาและทัศนคติในการทํางาน นอกจากนี้การฝกอบรมยังมุงหวังที่ใหบุคลากรที่ไดรับ
การฝกอบรมแลว นําความรู ความชํานาญที่ไดรับใหมไปปฎิบัติจริงๆ เพื่อทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคขององคการหรือหนวยงานนั้นๆ
อยางไรก็ตามวัตถุประสงคในการฝกอบรมของแตละโครงการยอมมีลักษณะเฉพาะในแตละ
โครงการนั้นๆ แตจุดหมายที่แทจริงของการฝกอบรมนั้น จะมีลักษณะที่สําคัญพอสรุปไดดังนี้ คือ
1. เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ของแตละบุคคลในแตละระดับรวมทั้งเทคนิค
วิทยาการใหมๆ ในการปฎิบัติงาน
2. เพื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถ ความชํ า นาญในการปฎิ บั ติ ง านในหน า ที่ ใ ห มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งในปจจุบันและอนาคต
3. เพื่อเสริมสรางทัศนคติ ขวัญและกําลังใจ ในการปฎิบัติงาน เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
ที่จะปฎิบัติงานใหไดผลดี
4. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมใหเกิดประโยชน ตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงานและตอการปฎิบัติงาน
ในหนวยงาน หรืองคการ รวมทั้งที่ใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน
5. เพื่อใหทราบนโยบาย หนาที่ความรับผิดชอบขององคการหรือ หนวยงานเขาใจระเบียบ
ขอบังคับ วิธีการปฎิบัติงาน การติดตอสื่อสาร สายบังคับบัญชา สิทธิและประโยชนที่จะไดรับ
6. เพื่อนําความรู ความสามารถที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชใหเหมาะสมกับหนาที่
การงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ สามารถวิ นิ จ ฉัย และแก ป ญ หาต า งๆ ได ตลอดจนได ใ ช เ ป น แนวทางใน
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม ใหกวางขวางและทันตอเหตุการณ
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7. เพื่ อ เป น แนวทางในการปฎิ บั ติ ง านที่ เ ป น แบบอย า งเดี ย วกั น และเพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน ซึ่งจะเปนประโยชนในดานประสานงานตอไปในอนาคต
8. เพื่อประโยชนในการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะของผูสําเร็จการฝกอบรม
กริช อัมโภชน (2520) กลาวถึงวัตถุประสงคของการฝกอบรมวา หมายถึง การระบุวาใน
วิ ช าที่ ทํ า การอบรมนั้ น ต อ งการจะให ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมเกิ ด การเรี ย นรู หรื อ เปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมไปในลั ก ษณะอย า งไรภายหลั ง การฝ ก อบรมในวิ ช านั้ น แล ว โดยทั่ ว ไปนั้ น การมี
วัตถุ ประสงค ข องโครงการฝกอบรมแตล ะประการยัง ไมเ ปน ที่เ พียงพอเพราะวัตถุประสงคของ
โครงการฝกอบรมยังมีลักษณะคอนขางกวาง จึงมีความจําเปนตองมาจัดทําวัตถุประสงครายวิชา
ใหแนชัดลงไปอีก ซึ่งวัตถุประสงครายวิชาของทุกๆ วิชา ในหลักสูตรมารวมกันจะตองเทากับหรือ 4
ลักษณะ คือ
1. วัตถุประสงคที่ยึดบทบาทของวิทยากรเปนหลักเปนการเขียนวัตถุประสงคในลักษณะที่
แสดงใหเห็นในวิชานั้นๆ วิทยากรจะทําการสอนอะไร หรือมีกิจกรรมอะไรบาง เชน จะทําการแสดง
วิธีใชเครื่องจักร
2. วัตถุประสงคที่ยึดเนื้อหาของวิชาที่อบรมเปนหลัก เปนการเขียนวัตถุประสงคโดยการระบุ
วาจะมี หั วข อ ทฤษฎี แนวความคิ ด อะไรบ างในวิชานั้นๆ เช น การอบรมวิ ชามนุษยสัมพั นธ จะ
ประกอบดวยขอบเขต หรือหลักมนุษยสัมพันธในองคการ ความตองการของบุคคลในองคการ ฯลฯ ซึ่ง
จะเห็นไดวา วัตถุประสงคแบบนี้จะระบุแตรายละเอียดหรือขอบเขตที่จะทําการอบรม โดยถือวาผูเขา
รับการอบรมจะตองติดตามความเขาใจ และสามารถจดจําสิ่งที่วิทยากรบรรยายไดทุกอยางเชนกัน
3. วัตถุประสงคของหัวขอวิชา ที่ยึดกิจกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเปนหลัก เปนการ
เขียนวัตถุประสงคของหัวขอวิชา ที่ยึดกิจกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเปนหลัก เปนการเขียน
วัตถุประสงคในลักษณะที่ระบุวา ผูเขารับการฝกอบรมจะตองทําอะไรบางในการเขาอบรมในวิชา
นั้น เชนเพื่อการศึกษาระบบบัญชีตนทุนของบริษัท เพื่อศึกษาการวางแผนงาน
4. วัตถุประสงคของหัวขอวิชา ที่ยึดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม
เปนหลัก (Trainee Performance- Centered Objectives) เปนวัตถุประสงคในหัวขอวิชาซึ่งระบุ
อยางชัดเจนวา หลังการฝกอบรมแลวผูผานการอบรมในวิชานั้น จะตองมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไร การเขียนวัตถุประสงคประเภทนี้ถือวาดีที่สุด เพราะในการฝกอบรมนั้นเราตองการจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมเปนสําคัญ ดังนั้น วัตถุประสงคของหัวขอวิชาใด
ที่สามารถแสดงออกมาไดในลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแลว ยอมจะเปนประโยชนอยาง
เดนชัด และสอดคลองกับทฤษฎีของการฝกอบรมเปนอยางยิ่ง
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การเขียนวัตถุประสงคของหัวขอในลักษณะดังกลาว วัตถุประสงคแตละวัตถุประสงค
ควรจะมีองคประกอบดังนี้ คือ
ก. จะต อ งระบุ ว า จะทํ า ให ผู เ ข า รับ การฝ ก อบรมเกิ ด ความรู ความเข า ใจ เกิ ด
ทัศนคติ เกิดนิสัย และเกิดความชํานาญ ฯลฯ เกี่ยวกับเรื่องอะไร
ข. จะตองระบุวา ตองการจะใหผูเขารับการฝกอบรมเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะ
ใด กลาวคือ การทําใหผูเขารับการอบรมเกิดความรู ความเขาใจ เกิดความสามารถ ฯลฯ ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งตาม (ก) นั้นยอมจะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูและการเรียนรูจะทําใหผูเขา
รับการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น
ค. ระบุสถานการณ เวลา สิ่งแวดลอม หรือ เงื่อนไขที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมตาม
ขอ (ค) กลาวคือ เราจําเปนตองระบุใหแนนอนลงไปวา พฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามขอ (ข)
จะเปลี่ยนไปภายใตสิ่งแวดลอมอะไร
ง. เกณฑที่จะวัดระดับของความยอมรับในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เปนการระบุ
วาพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะตองเปลี่ยนไปในระดับใด หรือตอง
เปลี่ยนแปลงไปจนทําใหเกิดอะไรนั้น
อาชวัน วายวานนท และวินิต ทรงประทุม (2520) วัตถุประสงคเบื้องตนของกิจกรรม การ
ฝกอบรม และพัฒนาขององคการทั้งของรัฐบาล และเอกชนคือ ความตองการใหมีผูปฎิบัติงานทุก
ระดับ คือ พนักงาน ผูบังคับบัญชาระดับตน และผูบริหารที่ดีมีความสามารถสูง แมวาบุคคลระดับ
ตางๆ นั้น จะสามารถพัฒนาไดดวยวิธีการตางๆ เชน การฝกอบรมในขณะปฎิบัติงาน การศึกษา
และการพัฒนาดวยตนเอง และการมอบหมายงานที่แตกตางกันออกไปใหทํา เปนตน แตวิธีการ
เหล านี้ ไ ม มี ประสิ ท ธิ ผ ลเพี ยงพอ วิธีการที่ใ หผ ลในทางปฎิบัติม ากกวา คือ การจัดทําโครงการ
ฝกอบรม และพัฒนาอยางเปนทางการ สําหรับบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกแลว ในจํานวนที่เพียงพอ
แกความตองการงานทั้งในปจจุบันและอนาคต
สมพงษ เกษมสิน (2521) กลาวถึงการฝกอบรมวา หมายถึงกระบวนการตางๆ ที่มุงจะ
เพิ่มพูนความรู ความชํานาญ และประสบการณ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานหนึ่งสามารถปฎิบัติ
หนาที่ที่ อยูในความรั บผิดชอบไดดียิ่งขึ้น การฝกอบรมเปนความพยายามที่จะเปลี่ยนทาทีและ
พฤติกรรมในการทํางานของมนุษยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปจจัยในการเปลี่ยนทาทีละพฤติกรรม
ในการทํางานของมนุ ษย ใ ห มี ประสิท ธิภาพยิ่ง ขึ้น ปจ จัยในการเปลี่ยนทาทีและพฤติกรรมของ
มนุ ษย อัน เป น ความมุง หมายสํ าคัญ ของการฝกอบรม อาจแยกไดเปน 3 ประการคือ 1.ความรู
หมายถึง ความรู ความเขาใจ ในสิ่งที่ตองกระทําวาจะตองทําอะไรบาง และทําอยางไร 2. ความ
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ชํานาญ หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่ไดจากกระบวนการฝกอบรม ไปใชใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 3. ทัศนคติ หมายถึง ความตองการหรือความตั้งใจที่จะนําความรูไปใชใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ
นอย ศิริโชติ (2524) ผลของการเรียนรูเพื่อพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถในการทํางาน
หรือพัฒนาตนเองไดทั้งนั้น จะตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 ดาน คือ 1. ดานความรู ไดแก ความรู
ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห และการสังเคราะห 2. ทัศนคติ ไดแก ความรูสึก การปรับตัว
คานิยม เปนตน 3. ดานทักษะ ไดแก ความชํานาญในงานที่ปฏิบัติอยู ความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น
และนอย ศิริโชติ (2524) ไดแบงวัตถุประสงคของการฝกอบรมเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1. วัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลสามารถ ที่จะทํางานในตําแหนงหนาที่ในปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลใหถึงขีดความสามารถ เพื่อการสักเปลี่ยนโยกยายตัว
บุคคล ในการปฏิบัตหิ นาที่การงานและเพื่อเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ตอไปในอนาคต
บุญเลิศ ไพรินทร (2530) ไดชี้เห็นลักษณะโครงการฝกอบรม ดังนี้
1. วัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรงและวัตถุประสงคมิใชตําราหรือผูสอน
2. วั ตถุ ประสงค ที่เ กี่ ยวข อ งกั บพฤติก รรมของผู เ รี ยน วั ตถุป ระสงคมิ ใ ชแ ตเ พีย งการชี้
เฉพาะลงไปวาสิ่งใดที่ผูเรียนจะตองรูแตหมายรวมถึงสิ่งที่ตองชี้ลงไปวาผูเขารับการฝกอบรมจะนํา
สิ่งที่ไดเรียนรูนั้นไปใชไดดวย
3. วั ต ถุ ป ระสงค จ ะต อ งแสดงออกมาในรู ป ของผลที่ ไ ด เ มื่ อ จบโครงการ ดั ง นั้ น
วัตถุประสงคจึงเปนการกําหนดผลที่จะไดรับในทายที่สุด มิใชเปนวิธีการอันจะนําไปสูผลที่ไดรับนั้น
4. วัตถุประสงคจะตองกําหนดเงื่อนไขที่ผูเรียนจะตองเรียนรูหรือปฏิบัติ โดยการใชเครื่อง
ไมเครื่องมือที่จะชวยในการฝกอบรม เชน เครื่องคํานวณ เปนตน วัตถุประสงคจะตองกําหนดลงไป
ถึงวิธีการใชเครื่องมือนั้นๆ ดวย
5. วัตถุประสงคจะตองกําหนดระดับของการปฏิบัติที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังนั้นขอความที่เกี่ยวกับจํานวนขอผิดพลาดที่ยอมรับไดวามีมากนอยเพียงใดหรือ อัตราเรงในการ
ปฏิบัติงานนั้นวาใชเวลาเร็วหรือชามากนอยเพียงใดจะตองไดรับการกําหนดไวในวัตถุประสงคนั้นๆ
วั ต ถุ ป ระสงค จ ะเป น สิ่ ง สะท อ น หรื อ แสดงให เ ห็ น ป ญ หาที่ จ ะทํ า การฝ ก อบรม เพราะ
วัตถุ ประสงค ข องการฝ กอบรม จะตองระบุวาตองการจะใหเ กิดพฤติกรรมใหมอะไรขึ้น ในการ
ฝกอบรมและวัตถุประสงคของการฝกอบรมจะชวยใหวิทยากรสามารถเตรียมตัวในการสอน และ
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ทําการถายทอดไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถเตรียมวิธีการในการทดสอบ วัด หรือประเมินผล
การสอน การอบรมไดดวย
วิจิตร อาวะกุล (2540) ไดอธิบายวัตถุประสงคการฝกอบรมที่ดีวาตองระบุความสามารถที่
ยอมรับไดที่เกิดการพัฒนาภายหลังเขารับการอบรม เจตคติ พฤติกรรมที่แสดงออกทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในการดําเนินการฝกอบรม จะมีการดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ไม
วาจะเปนในเรื่องของความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะและการปฏิบัติงานที่ดี
อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ไดสรุปถึงความสําคัญและเปาหมายของการฝกอบรมสําหรับ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ไวดังนี้
1. ชวยส งเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง การศึกษาตลอดชีวิตของกลุมเปาหมาย ใหมี
โอกาสไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา
2. ชวยพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน หรือองคกรใหกาวหนาทันกับความรู วิทยากรและ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรใหดียิ่งขึ้น
3. เสริมสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคี ความสัมพันธอันดีในกลุมบุคลากรและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตน รูจักการทํางานรวมกัน
เปนหมูคณะ เกิดความคุนเคยในกลุมบุคลากร ซึ่งจะทําใหบุคลากรมีความสุขในการทํางานยิ่งขึ้น
4. เพื่ อ ช ว ยให บุ ค ลากรใหม ไ ด เ ข า ใจนโยบายและเป า หมายขององค ก ร ซึ่ ง จะทํ า ให
บุคลากรนั้นๆ ไดรูจักการเรียนรูงานที่ตนเองรับผิดชอบ ลดเวลาในการเรียนรูงาน และลดอัตราเสี่ยง
อันตราในการทํางาน ลดความสิ้นเปลือง และปองกันอุบัติเหตุในการทํางานดวย
5. เพื่อชวยกระตุนใหบุคลากรที่ทํางานมาเปนเวลานาน เกิดความกระตือรือรน ไมเฉื่อยชา
และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
6. เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรแตละคน ไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง มีโอกาสกาวหนาได
เลื่อนตําแหนงใหมที่สูงขึ้น
นิรชรา ทองธรรมชาติ และคณะ (2544) ไดอธิบายวัตถุประสงคการฝกอบรมวาเปน
เปาหมายหรือจุดหมายปลายทางของพฤติกรรมที่พึงประสงค หรือใหไดตามคุณสมบัติที่ตั้งไว และ
ในการฝกอบรมทั่วไป องคการจะมีการฝกอบรมโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อพัฒนาเจตคติความรู ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากรใหเกิดการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อตองการไดรับการพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงฐานะการทํางานของบุคลากร
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3. เพื่อเพิ่มหนาที่ และความรับผิดชอบในการทํางานของหนวยงาน
4. เพื่ อพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงองคก ารให มีค วามพร อมที่ส มบู ร ณที่ ส ามารถแขง ขัน กั บ
อารยประเทศได
5. เพื่อใหบุคลากรปรับตัวและรองรับสภาวะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่กาวหนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
6. สงเสริมใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางานโดยไมตองรอการชี้แนะ หรือ รับคําสั่งวา
ใหทําอะไร
7. สงเสริมบุคลากรใหกาวทันกับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป
8. ทําใหคนวางงานสามารถกลับมาทํางานได
9. พัฒนาพนักงานใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
10. ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ
11. เพื่อลดปญหาในการทํางานที่จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
สมชาติ กิจบรรยง (2546) ไดอธิบายจุดมุงหมายของการฝกอบรมไวดังนี้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองคกร ในดานความรู และความเขาใจ เกี่ยวกับงาน
ที่ กํา ลั ง ทํ าอยู ในด านทั ก ษะ ให มี ค วามชํา นาญในทางปฏิ บัติ อย างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ ใหเปนคุณคาตองานและเพื่อนรวมงาน
2. เพื่อพัฒนางานใหมีผลผลิตมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น
3. เพื่อสรางความสัม พันธระหวางสมาชิกที่อบรม วิทยากร หัวหนางาน และผูบริหาร
องคกรระดับสูง
4. เพื่อบํารุงรักษาบุคลากรขององคกรใหมีความมั่นใจในความมั่นคง และกาวหนาตาม
ระบบขั้นตอนขององคกร
5. เพื่อสรางจิตสํานึกใหผูเขารับการอบรมใหตระหนักถึงความสําคัญ ของภาระหนาที่
ที่ตนรับผิดชอบตอองคกร
Dugan (1984) ไดชี้ใหเห็นวาวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมที่ดีนั้นควรจะประกอบดวย
สาระสําคัญ ดังนี้ 1. เปนวัตถุประสงคที่ชี้ใหเห็นวา ถึงการกระทําที่สามารถสังเกตเห็นได 2.เปน
วัตถุ ประสงค ที่จ ะต อง กํ าหนดเกณฑที่ส ามารถวัดผลได 3. เปนวัตถุประสงคที่จ ะตองกําหนด
เงื่อนไข หรือสภาพการณของการปฏิบัตไิ ดจริง
สรุป วัตถุประสงคของการฝกอบรม การเขียนวัตถุประสงคตองระบุวาจะทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ เกิดทัศนคติ เกิดนิสัย และเกิดความชํานาญ ฯลฯ เกี่ยวกับเรื่อง
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อะไร และจะเปลี่ยนพฤติกรรมใน ลักษณะใด และภายใตสิ่งแวดลอมอะไร และเปลี่ยนไปในระดับใด
และมีเปาหมายเพื่อ 1.สนับสนุนใหบุคคลสามารถทํางานในตําแหนงหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลอย า งเต็ ม ที่ โดยชว ยใหบุ คคลสามารถแก ไ ขปญ หาและฝก ฝนทัก ษะตา งๆ ที่
สามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานของตนได 2. พัฒนาบุคคลใหถึงขีดความสามารถของตน
โดยพัฒนาศักยภาพและความสามารถใหเจริญงอกงาม ไปในทิศทางและปริมาณที่บุคคลนั้นควร
จะพัฒนาไปถึง 3. พัฒนาความรู ทักษะและทัศนคติ โดยใชวิธีการฝกอบรมเปนสื่อ เพื่อใหผูรับการ
อบรมเป นผูทัน ตอการเปลี่ ยนแปลง มีทัศนคติและคานิยมที่ถูกตอง เปน คนที่ส มบูรณ มีความ
เปนอยูอยางมีความสุขและดํารงชีวิตในสังคม ไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
3. ประเภทและกระบวนการของการฝกอบรม
การจัดการฝกอบรมอาจแยกตามประเภทของผูเขารับการอบรมไดประการหนึ่ง และตาม
กําหนดการจัดฝกอบรมไดอีกประการหนึ่ง
อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ไดแบงประเภทของการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ออกเปน 3 ประเภท คือ
1. การฝกอบรมที่ ยึดผู เ รียนเปน ศูนยกลาง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมทั้ง การ
วางแผน กําหนดวัตถุประสงค ออกแบบวิธีการ เลือกเนื้อหา สื่อและการประเมินผล สวนผูใหการ
ฝกอบรมจะทําหนาที่คอนอํานวยความสะดวกและประสานงานเพื่อใหการฝกอบรมดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. การฝกอบรมที่ยึดใหผูการฝกอบรมเปนศูนยกลาง โดยผูจัดการฝกอบรมเปนผูกําหนด
ทุกเรื่อง ผูเขารักการฝกอบรมจะอยูในฐานะผูรับความรูเทานั้น
3. การฝ กอบรมที่ ยึดการผสมผสานระหวางผูเ รียนกับผูใ หการฝกอบรม โดยเนน การ
ผสมผสานความรวมมือและประสารงานกับทั้งสองฝาย เพื่อใหการฝกอบรมเปนไปในลักษณะที่
เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดทั้งสองฝาย
สําหรับขั้น ตอนตางๆ ของกระบวนการฝกอบรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนมี
ทั้งหมด 11 ขอดังตอไปนี้ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2540)
1. ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
2. ศึกษากลักการเปาหมาย นโยบายขององคกร หรือหนวยงาน
3. วิเคราะหมาตรฐานของงาน หรือวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม
4. สรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
5. วางแผนการฝกอบรมรวมกัน ระหวางผูใหการฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม
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6. วิเคราะหความตองการของเอกัตบุคคล และกลุมที่ประสบปญหา
7. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกอบรม
8. สรางหลักสูตร และเนื้อหาเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
9. ออกแบบแนวทางการฝ ก อบรม วิ ธี ก ารฝ ก อบรม แหล ง วิ ท ยาการ และมวล
ประสบการณตางๆ ตลอดจนสื่ออุปกรณการเรียนรูตางๆ
10. ดําเนินการฝกอบรม
11. ประเมินผลการฝกอบรม ติดตามผล รวมทั้งใหผลยอนกลับแกผูใหการฝกอบรมและ
ผูรับการฝกอบรม
ภิญโญ สาธร (2517) และนอย ศิริโชติ (2524) จําแนกประเภทของการฝกอบรม
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คื อ 1. การฝกอบรมกอนการปฏิบัติง าน เปนการฝกอบรมบุคลากร
กอนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ใดหนาที่หนึ่งในองคการ หรืองานบางชนิดบางประเภทที่
ตองการความชํานาญ และความสามารถเปนพิเศษ ก็จัดการฝกอบรมใหกอนแลว จึงบรรจุใหเขา
ทํางานในหนาที่ที่ตองการตอไป 2 .การฝกอบรมระหวางการปฏิบัติการ เปนการฝกอบรมใหแก
บุคลากรที่กําลังดํารงตําแหนงหนึ่งอยูในหนวยงาน โดยไมตองลาออกจากงาน และไมใหเกิดความ
เสียหายตอหนวยงาน ขณะที่บุคลากรนั้นๆ เขารับการฝกอบรม
เสาวลักษณ สิงหโกวินท และกมล อดุลพันธ (2528) จําแนกประเภทของการฝกอบรม โดย
ยึดเกณฑตางๆ แบงเปน 3 แนวทาง คือ
1. การจําแนกประเภทการฝกอบรม โดยยึดวัตถุประสงคโดยแบงเปน 3 ประเภท คือ
1.1 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาความชํานาญ
1.2 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทัศนคติ
1.3 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู
2. การจําแนกประเภทของการฝกอบรม โดยยึดเกณฑกอนเขาทํางานและเมื่อไดเ ขา
ทํางานแลว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 การฝกอบรมกอนเขาทํางาน
2.2 การฝกอบรมเมื่อเขาทํางานแลว
3. การจําแนกประเภทของการฝกอบรม โดยยึดระดับของบุคคลที่อยูในองคการ โดย
แบงเปน 5 ระดับคือ
3.1 ระดับผูใชแรงงาน
3.2 ระดับเสมียนพนักงานหรือประจําแผนก
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เริงลักษณ โรจนพันธ (2529) ไดจําแนกประเภทของการฝกอบรมดังนี้
1. การฝกอบรมกอนประจําการ มีลักษณะเปนการศึกษาหาความรู เฉพาะสาขาวิชาที่
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ตองการโดยเฉพาะ สวนใหญเมื่อหนวยงานใดก็ตามทําการคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานนั้นๆ จํานวนหนึ่งแลว ก็จะฝกอบรมบุคคลเหลานั้นใหมีความรู
ความชํานาญทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใหมีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณมาก
พอสมควรเพื่ อไม ใ ห เสี ยเวลาในการฝ กงาน สอนงาน และทํ าให การปฏิบั ติ งานในหนาที่ ตางๆ
ผิดพลาดนอยลง ชวยลดปญหาและขอยุงยากในการปฏิบัติงานตลอดจนงบประมาณตางๆ ได
2. การฝกอบรมปฐมนิเทศ การฝกอบรมประเภทนี้ใชสําหรับฝกอบรมบุคลากรเมื่อแรกเขา
จุดประสงคหลักก็คือ เพื่อใหบุคลากรใหมไดทราบถึงนโยบาย หนาที่ กฎขอบังคับ ระเบียบแบบ
แผน สิทธิ หนาที่ ประโยชนที่จะพึงไดรับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบของตน และ
วิธีการปฏิบัติ
3. การฝกอบรมในระหวางประจําการ การฝกอบรมประเภทนี้เปนการฝกอบรมบุคลากรที่
ทํางานอยูแลวในหนวยใดก็ตาม เพื่อประโยชนในการเพิ่มพูนทักษะ และเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของ
ผูเขารับการอบรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการเพื่อใหนําความรู ความคิดที่ไดรับมานั้น
ไปปรับปรุงใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความกาวหนาในอาชีพการเงิน เกิดขวัญและกําลังใจ
และมีความมั่นใจในอาชีพของตนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อมุงประโยชนใหญคือ ความสําเร็จขององคการ
การฝกอบรมประเภทนี้จะพบในโปรแกรมตางๆ กันดังนี้
3.1 การฝกอบรมโดยวิธปี ฏิบัติงานในหนาที่ เปนวิธีการฝกอบรมแบบมิไดเปนทางการ
หรื อ มี หลั กสู ต รพิ เ ศษ เป นเพี ยงวิ ธีส อนในหน าที่ที่ เ พื่อ ใหผู ปฏิบั ติง านไดล งมือปฏิบัติ ง านหรื อ
ทดลอง ปฏิ บั ติ ดู หากมี ป ญ หาหรื อ ข อ ติ ด ขั ด ประการใด ผู ป ฎิ บั ติ นั้ น ย อ มสอบถามได จ าก
ผูบังคับบัญชา หรือ หัวหนางาน ซึ่งโดยปกติแลวการอบรมวิธีนี้ผูบังคับบัญชาหรือ หัวหนางาน
จะตองคอยสอดสองดูแล ตรวจตราผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด เพื่อหาขอบกพรอง และชี้แจง
สอนแนะใหผูเขารับการอบรมเขาใจ และปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ไดผลเต็มที่
3.2 การฝกอบรมนอกงาน เปนวิธีการฝกอบรมโดยการแนะนําหรือสอนงานทั่วไป โดย
ใหผูเขารับการฝกอบรมละจากงานชั่วคราวเพื่อรับการฝกอบรมอยางเต็มที่ไมตองเปนกังวลเรื่อง
ภาระในงานหนาที่ที่ปฏิบัติอยู ทั้งนี้เนื้อหาของหลักสูตรที่ฝกอบรมอาจเปนการเสริมสรางความรู
เพื่ อการปฏิ บัติงานในหนาที่ดีขึ้ น หรืออาจเปนเนื้อหาความรูที่เตรียมไว เพื่อการปฏิบัติง านใน
อนาคตของผูเขารับการฝกอบรมก็ได (เริงลักษณ โรจนพันธ, 2529) สรุป จากการจําแนกประเภท
การฝ กอบรมของนั กวิ ช าการหลายทาน พอจะสรุปเปน ประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คื อ การ
ฝกอบรมกอนประจําการ การฝกอบรมปฐมนิเทศ การฝกอบรมในระหวางประจําการ
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4. ความสํ า คั ญ และความจํ า เป น ของการฝ ก อบรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มก อ นเข า
ปฏิบัติงาน
ในปจจุบันนี้วิทยากรและเทคโนโลยีใหมๆ ไดวิวัฒนาการกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําให
หน ว ยงานต างๆ มี การขยายตั ว และมี ภ ารกิ จ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ง านยุ ง ยากซั บซ อ น หน ว ยงานหรื อ
องคการธุรกิจจะตองประกอบไปดวยบุคคลที่มีความรู ประสบการณ ตัดสินใจปฏิบัติงานไดอยาง
รอบคอบ รวดเร็ ว ถู ก ต อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลดี จึ ง จะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานมี ค วามคล อ งตั ว มี
ประสิทธิภาพอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานหรือ องคการและทันเหตุการณ การ
ฝกอบรมจะเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่ง ที่จะชวยใหทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงาน
อยางไดผลดังกลาว ทําใหประหยัดคาใชจาย และเวลาลง เกิดผลผลิตมากขึ้นกวาเดิม
นอย ศิริโชติ (2524) ไดกลาวถึงความจําเปนของการฝกอบรม ไวดังนี้
1. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่ชวยปองกันปญหา ตามปกติแลวผูสําเร็จการศึกษาใหม มี
ความรูทางดานทฤษฎีตามหลักสูตร แตยังขาดประสบการณและความชํานาญในการปฏิบัติงาน
จริงจังจะตองจัดปฐมนิเทศขึ้น เพื่อแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับงาน ระเบียบ วินัย การปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติตนในโอกาสตางๆ และการปรับตนเขากับบุคคลและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยใหบุคคลเกิด
ความมั่นใจ มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพของการทํางานใหสูงขึ้น
2. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่ชวยแกไขปญหา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละ
หนวยงานนั้น ยอมมีโอกาสที่จะประสบปญหาในการปฏิบัติงานไดเสมอ ถึงแมวาจะมีการปองกัน
ปญหาไวรอบคอบแลวก็ตาม บางครั้งก็อาจเกิดปญหาขึ้น เชน การไมรูจักใชเครื่องมือ เครื่องใช
ทันสมัย ที่นํามาชวยผอนแรง ใหความสะดวกในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมจึงเขาไปมีบทบาท
ชวยแกไขปญหาเหลานี้ใหลุลวงไปได
3. การฝกอบรมเป นการเสริมสรางวิท ยาการอันทันสมัยใหแกบุคลากร เมื่อวิท ยาการ
เจริ ญ ก า วหน า ไปมาก มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ใหม ๆ ที่ บุ ค ลากรเหล า นั้ น ไม เ คยมี
ประสบการณหรือการเรียนรู ก็มีความจําเปนตองเรียนรูอีกครั้งหนึ่ง แตในขณะทํางานไมสามารถ
กลับไปเรียนในโรงเรียน การฝกอบรมจึงมีบทบาทเขามาชวยเหลืองานดานนี้อยางดี
4. การฝกอบรมชวยประหยัดรายจายไดมาก เนื่องจากการฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่จัดขึ้น
ในระยะเวลาสั้น ภายใตงบประมาณจํากัดและฝกอบรมกันเฉพาะบางหัวขอที่ตองการเสริมความรู
ทั ก ษะ และประสบการณ เ ท า นั้ น จึ ง ไม ต อ งลงทุ น มากมายเท า กั บ การเรี ย นการสอนใน
สถาบันการศึกษา
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5. การฝ กอบรมเป นกรรมวิธีที่ชวยใหบุคลากรไดเ รียนรู เพิ่ม เติม ประสบการณโดยไม
เสียเวลาการทํางานปกติมาก จนกอใหเกิดการทิ้งงานหรือเสียงาน เนื่องจากจัดในเวลาชวงสั้นๆ
หรือในวันหยุดจึงไมมีการลงทุนดวยเวลา เหมือนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
6. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่กอใหเกิดความสามัคคีในระหวางบุคลากรในหนวยงาน
เนื่องจากการฝกอบรมเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทํา
กิจกรรมรวมกัน แกปญหารวมกัน กอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน มีประโยชนในการทํางานให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่ชวยใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาทาที บุคลิกภาพของตนเอง
8. การฝกอบรมเปนกรรมวิธี ที่ชวยใหบุคลากรมีความเชื่อมั่น ในตนเอง มีความพรอมที่
จะทํางาน กลาเผชิญกับอุปสรรค และสามารถตัดสินใจไดคลองแคลววองไวยิ่งขึ้น
9. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีพ ซึ่งเปนความตองการของ
บุคลากรในหนวยตางๆ ในปจจุบัน
10. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่ชวยเหลือผูเรียนที่ลาออกกลางคัน เพราะอุปสรรคตางๆ ไม
สามารถเรียนตอไปได และจําเปนตองทําหนาที่ในอาชีพที่ตนยังไมคอยมีความพรอมและไมมี
ความมั่นใจ ใหมีความพรอมและมีความมั่นใจในการเขาปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
สมพงษ เกษมสิน (2521) การฝกอบรมเปนสวนหนึ่งของหนวยงานหรือองคกร ที่มุงจะ
แกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผลประโยชนตางๆ ที่ไดจากการฝกอบรมจึงตกอยูกับ
หนวยงานหรือองคการ และบุคคลนั้นเอง ซึ่งอาจสรุปไดดังนี้คือ
1. การฝ ก อบรมช ว ยทํ า ให ร ะบบวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ส มรรถภาพสู ง ขึ้ น มี ก ารติ ด ต อ
ประสานงานดีขึ้น เพราะการฝกอบรมจะชวยกระตุนความสนใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
ใหมีจิตใจรักงานและทํางานไดผลมากขึ้น ทั้งเมื่อไดรับความรูจากการฝกอบรมมากขึ้นแลวก็จะ
สามารถนํ า เทคนิ คและวิ ธี ใ หม ๆ ไปใช ใ นการปฏิ บัติ ง าน ซึ่ ง จะสามารถแกไ ขข อบกพร องและ
ปรับปรุงใหงานมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
2. การฝกอบรมเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใชในการ
ปฏิบัติง าน เพราะเมื่อผูปฏิบัติง านไดรับการพัฒนาเปนอยางดีแลว ความผิดพลาดที่กอใหเกิด
ความสิ้นเปลืองเสียหายยอมลดนองลงไป
3. การฝกอบรมชวยลดเวลาการเรียนใหนอยลง ปกติในการปฏิบัติงานนั้นเมื่อเริ่มปฏิบัติ
ควรจะได รั บ การอบรมแนะนํ าเสี ยก อน เพราะเจ าหน าที่ ที่ ไ ด รับ การฝ ก อบรมแล วจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดผลดี และทุมเทเวลามากกวาที่จะใชผูปฏิบัติงานที่จะตองปฏิบัติงานและเรียนงาน
ควบคูไปในเวลาเดียวกัน
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4. การฝกอบรมเปนการชวยแบงเบาภาระหนาที่การงานของผูบังคับบัญชามาทําไดงาย
ขึ้น ทั้งผูบังคับบัญชาก็จะไมตองเสียเวลามาชี้แจงสั่งสอนในงานที่สั่ง
5. การฝ ก อบรมเป น ทางหนึ่ ง ที่ จ ะกระตุ น เตื อ นผู ป ฏิ บั ติ ง าน ให ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
ความกาวหนาในงานของตน
สรุปความจําเปนในการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานใหแก ผูเขาทํางาน
ใหมๆ ยังขาดประสบการณ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน และในการปฏิบัติงานมักจะ ประสบ
กับปญหา ในการทํางานไดเสมอ การเสริมสรางวิทยาการอันทันสมัยใหแกบุคลากรเปนสิ่งจําเปน
เนื่องจากวิทยาการและเทคโนโลยีไดวิวัฒนาการกาวหนาไปอยางรวดเร็ว หนวยงานขององคการ
ตองประกอบ ไปด วยบุ ค คลที่ มี ค วามรู มีป ระสบการณ ตั ดสิ น ใจปฏิ บัติ ง านได อย างรอบคอบ
รวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิผล การฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานจะเปนวิธีการที่
เหมาะสมที่สุด
4. ประโยชนของการฝกอบรม
ในองค การตางๆ จํ าเป นตองใหความสําคัญ กับผูปฏิบัติงานเนื่องจากเมื่อผู ปฏิบัติงาน
ไดรับการฝกอบรมใหมี ความรู ความชํานาญงาน และมีทัศนคติที่ดีแลวผลงานที่เกิดขึ้นยอมมี
คุณคาและเกิดผลดีตอองคการในที่สุด ดังนั้นการฝกอบรมจึงถือวา เปนการลงทุนอยางหนึ่งของ
องคการและเปนการลงทุนที่จะกอใหเกิดประโยชนที่คุมคา แมบางครั้งจะไมสามารถวัดผลใหเห็น
เปนรูปธรรมไดก็ตาม แตจะกอใหเกิดประโยชนโดยสวนรวมดังนี้
1. ตัวผู ปฏิ บัติง านจะมี การเรียนรูสิ่ง ใหมๆ ที่จ ะชวยใหส ามารถทํางานดีขึ้น ทั้ง ผูที่เ ขา
ทํางานใหม ๆ และผู ที่เ ขาทํ างานอยูแลวดวยใหไ ดรับความเจริญกาวหนา มีการเลื่อนขั้น เลื่อน
ตําแหนง
2. ทําใหเกิดขวัญกําลังใจ มีทัศนคติที่ดี ลดอัตราการขาดงาน การลาชวยใหเกิด ความ
จงรักภักดีตอองคการ
3. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความชํานาญงาน สามารถเพิ่มผลผลิต ลดปญหาในการงานรูจัก
วิธีการใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เกิดการประหยัดเวลาและคาใชจาย
4. ช ว ยแบ ง เบาภาระของผู บั ง คั บ บั ญ ชา ไม ต อ งเสี ย เวลามากในการสอนงาน ถ า
ผูปฏิบัติงานไดผานการฝกอบรมมาเปนอยางดีแลว
5. ชวยแกปญหาของการบริหารงาน เชน ลดการขัดแยง ในการทํางาน กอใหเกิดการ
ประสานงานที่ดี แกปญหาการขาดแคลนผูปฏิบัติงานในบางตําแหนง เปนตน
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6. เกิดความมั่น คงขององคการ เนื่องจากการฝกอบรมจะชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีการ
พัฒนาอยูเสมอ ถาขาดแคลนผูปฏิบัติงานในตําแหนงใดก็สามารถหามาแทนได และยังชวยลดการ
รองเรียนจากผูรับบริการอีกดวย
การฝกอบรมนับวาเปนการลงทุนอยางหนึ่งเปนการสิ้นเปลืองเวลาและกําลังคนตลอดจน
งบประมาณ แตถาหากไดพิจารณาแลว การฝกอบรมที่ไดผลตามวัตถุประสงคนั้น ถือวา เปนการ
ลงทุนที่คุมคา เพราะเมื่อผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรมใหมีความรูความชํานาญงาน มีทัศนคติที่ดี
ตอหนวยงานแลว ผลงานที่เกิดขึ้นยอมมีประสิทธิภาพตอหนวยงานนั้น
เริงลักษณ โรจนพันธ (2529)
1. การฝกอบรมทําใหวิธีการปฏิบัติงานดีขึ้น
2. การฝกอบรมชวยลดคาใชจาย แรงงาน และเวลาในการปฏิบัติงานใหนอยลง
3. การฝกอบรมชวยลดเวลาเรียนวิธปี ฏิบัติงานใหนอยลง
4. การฝกอบรมชวยแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาไดมากขึ้น เพราะผูที่
ไดรับการฝกอบรมแลวยอมจะรูและเขาใจ วิธีการปฏิบัติงานไดเปนอยางดีและถูกตอง
5. การฝกอบรมทําใหสายการบังคับบัญชา การควบคุม การบริหาร การติดตอ และการ
ประสานงาน และความรวมมือดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
6. การฝกอบรมชวยสงเสริมจิตใจ และศีลธรรมของผูปฏิบัติงานใหดีขึ้น
7. การฝกอบรมชวยทําใหระบบและวิธีการทํางานมีสมรรถภาพสูงขึ้น
สรุป ประโยชนการฝกอบรม ผูเรียนไดความรูใหมๆ เกิดขวัญและกําลังใจ มีทัศนคติที่ดี ลด
อัตราการขาดงาน การลาปวย มีความจงรักภักดี มีความชํานาญงาน สามารถเพิ่มผลผลิต รูจัก
วิธีการใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ประหยัดเวลา และคาใชจาย เกิดความมั่นคงในองคกร
5. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เปนสิ่งจําเปน เพื่อใหพนักงานในองคกร ได
ปรับปรุงพัฒนา ความรู ทักษะ และเจตคติ ในการทํางาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนระดับคนงาน หรือระดับ
การจัดการ การฝกอบรม และพัฒนาบุคคลชวยสรางและรักษาความคิดริเริ่มและสรางสรรค ของ
พนักงานอยูตลอดเวลา เพื่อวาบุคคลในองคกรจะไดสามารถนําเอาความรู ทักษะ และ ทัศนคติ ที่
พึงประสงคนั้นไปใชในชีวิตการทํางานในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ
ประหยัด ในขณะเดียวกันยังกอใหเกิดความภูมิใจ และ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานจนเต็มความรูและ
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ความสามารถของตนดวย โดยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญหลายทาน ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมไดชวยพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรในองคการตางๆ ดังนี้
ดนั ย เที ยนพุ ฒ (2537) องค ประกอบสํ า คั ญ ในการเรี ย นรู ข องคนในการฝ ก อบรมนั้ น
สามารถแบงองคประกอบได 3 องคประกอบคือ 1. ความรู 2. เจตคติ 3. ทักษะ อันเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนาวิชาชีพดังนี้
องคประกอบการเรียนรูที่ 1 : ความรู
องคประกอบการเรียนรูในเรื่องนี้คือ ขอกําหนดวาผูเขาอบรมควรจะเรียนรูอะไรมาก
นอยเพียงใด ควรจะเขาใจอะไรมากนอยแคไหน ควรวิเคราะหประเมิน หรือประยุกตอะไรมากนอย
เพียงใด เปนตน องคประกอบแรกนี้เนนที่ความสัมพันธของความรูกับสติปญญาโดยตรง
เนนความสามารถที่จะใชสติปญญาอยางแตกฉาน โดยมีความรูพื้นฐาน เราจึงมัก
เรียกควบคูกันไปวา ความรูและความคิด ซึ่งจะจําแนกได 6 ระดับ ตั้งแตระดับต่ําไปสูระดับสูงดังนี้
ความรู – ความจํา คือ ความสามารถในการจําไดหรือระลึกได
ความเขาใจ
คือ หลังจากอบรมแลว ผูเขาอบรมสามารถแปลความได อธิบาย
ได ขยายความดวยคําพูดของตนเองได
การนําไปใช
เปนการนําความรูที่ไดรับการอบรมมาแลว ไปใชในสถานการณ
ใหมที่แตกตางออกไป
การวิเคราะห
เปนความสามารถในการแยกสิ่งที่สับสนปนเปออกจากกันอยาง
ที่ความหมาย และเห็นถึงความสัมพันธของสวนยอยเหลานั้ น
ดวย
การสังเคราะห
เป น ความสามารถในการรวบรวมความรู ข อ มู ล ต า งๆ เข า
ดวยกันอยางเปนระบบ เพื่อใหไดแนวทางใหมที่จะนําไปสูการ
แกปญหาได
การประเมินผล เปนความสามารถขั้นสูง ที่ผูอบรมสามารถตัดสินคุณคาของสิ่ง
หรือทางเลือก โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว
องคประกอบการเรียนรูที่ 2 : ทัศนคติ
องคประกอบในเรื่องนี้เปนผลของการเรียนรูที่เกิดขึ้นในจิตใจ อันเกี่ยวของผูกพันกับ
ความรูสึกนึกคิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในการฝกอบรมระดับวิชาชีพชั้นสูงเราเนนกันมากกวาผูเขาอบรม
เหลานั้น จะตองมีเจตคติ คุณธรรมในวิชาชีพนั้น
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คุณธรรมในวิชาชีพจะไมมีไมไดเลย ถาขาดคุณธรรมขั้นพื้นฐานของการเปนพลเมืองดี
เชน ความเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม ซื่อสัตย มีอุดมคติ อุดมการณซึ่งจําแนกได 6 ระดับ
จากต่ําไปสูระดับสูงดังนี้ คือ
เชื่อ
ผูเขาอบรมยอมรับทราบ เต็มใจรับฟง เกิดความสนใจ และเกิด
ความพึงพอใจที่ไดตอบสนอง หรือแสดงความคาดหวังออกมา
ใหประจักษ
ยอมรับ
ขั้นนี้ผูเขาอบรมเกิดการยอมรับคุณคาของสิ่งนั้น หรือแนวคิดนั้น
อยางเต็มใจและมีความสุข ในที่สุดก็จะเกิดความผูกพันกับสิ่งนั้น
สราง
เปนการเขาถึงแนวคิดของคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตลอดจนการ
สรางโปรแกรมของคุณคาขึ้นมา
ใช
เปนขั้นสูงสุดที่ผูเขาอบรมนําระบบของคุณคาที่สรางขึ้น ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยกําหนดเปนลักษณะนิสัยประจําตัว
องคประกอบการเรียนรูที่ 3 : ทักษะ
องคประกอบการเรียนรูนี้ ครอบคลุมในแงของการสํานึกไดในการนึกได ทําได อยางมี
ความชํานาญเพี ยงพอ ทักษะในการปฏิบัติง านอยางใดอยางหนึ่ง จากขั้นต่ําไปสู
ระดับสูง มี 3 ขั้น คือ
1. ทําเองไดภายใตคําแนะนํา ผูเขาอบรมปฏิบัติตามขั้นตอนของคูมือได เชน ทักษะ
การออกเสี ยงคํ าควบกล้ํ าในภาษาไทย ตอนแรกอานไม ชัดเจนต องอาศัยคํ าแนะนํา แนวทาง
ตัวอยางเปนอันมากพรอมกําลังใจอันตอเนื่องจึงทําได
2. ทําไดอยางตอเนื่องผูเขาอบรมเริ่ม มีทักษะและความชํานาญขึ้น แตยังไมถึงขั้น
ชํานาญหรือมีการตอบสนองแบบอัตโนมัติ เชน เมื่อเห็นคําควบกล้ําอาจนึกถึงหลักเกณฑ หรือ
ลองพูดเบาๆ กอนพูดดังๆ สวนมากผลลัพธที่ไดจะมีความถูกตอง แตยังไมมีการประสานกันดี
ระหวางความคิดและอวัยวะสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตองอาศัยการฝกเพิ่มเติม
3. ทําไดอยางอัตโนมัติใหเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงมีทักษะอยางสมบูรณ มีความ
ชํานาญในการโตตอบไดอยางอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพ เชน เห็นคําควบกล้ําในบทความก็อาน
ออกเสียงไดถูกตองทันที เมื่อมองเห็นและไปพูดในชีวิตประจําวันไดถูกตองชัดเจน
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ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปองคประกอบการเรียนรูทั้งหมดในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
กอนการอบรม
ไมรู
( รูนอย )
ไมผูกพัน
(ผูกพันนอย)
ทําไมได
(ทําไดนอย)

หลังอบรม
รู
(รูมาก)
ผูกพัน
(ผูกพันมาก)
ทําได
(ทําไดมาก)

เกิดที่ไหน

ประเภท

HEAD

ความรู / ความคิด

HEART

ทัศนคติ

HAND

ทักษะ

เครือวัลย ลิ่มอภิชาต (2531) องคการตางๆ ไมวาภาครัฐบาล หรือ ภาคเอกชน ตางก็ให
ความสําคัญเรื่องการฝกอบรม โดยการสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเขารับการฝกอบรมมากขึ้นบาง
องคการกําหนดงบประมาณการฝกอบรมถึงรอยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมด ไมวาจะเปนการ
ฝกอบรมในขณะทําการหรือการฝกอบรมนอกทีทําการ โดยองคการเปนผูจัดการฝกอบรมเอง หรือ
องคการอื่นจัดการฝกอบรมให การที่จะตองมีการฝกอบรมเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้คือ
1. ไมมีสถาบันการศึกษาใดๆ ที่สามารถผลิตคนใหมีความสามารถที่จะทํางานในองคการ
ตางๆ ไดทันที องคการที่รับบุคลากรใหมจึงตองทําการฝกอบรมประเภทกอนเขาทํางาน เพื่อให
บุคลากรใหมเกิดความคุนเคยกับสถานที่ที่จะทํางาน เขาถึงสิทธิ และหนาที่ในฐานะที่เปนสมาชิก
ขององคการตลอดจนเขาใจวัตถุประสงคของหนวยงาน มีความรู ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม
กับความตองการของหนวยงานและชวยสรางขวัญและทัศนคติที่ถูกตองใหกับบุคลากรใหม
2. สภาพแวดล อมต างๆ ทั้ ง สภาพแวดล อมภายในและภายนอก มี ก ารเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในประเทศและ
ตางประเทศ นโยบายของรั ฐบาลที่ ให ความสํ าคั ญด านอุตสาหกรรมทางด านวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จ ความเจริ ญก าวหน าอย างรวดเร็ว ทางด านวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีและระบบการศึกษา ความเสื่อมโทรมของศีลธรรมในสังคม และทรัพยากรธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายใน ไดแก นโยบายขององคการ การแบงสวนงาน การเปลี่ยนแปลง
ผูบริหาร การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน การเปลี่ยนแปลงหนาที่ หรือ การเลื่อนตําแหนงหนาที่ เปน
ผลใหองคการตองการหาทางใหบุคลากร สามารถทํางานในสภาพแวดลอมใหมๆ ไดภายในเวลา
รวดเร็ว และการฝกอบรมที่ถูกตองจะชวยใหคนสามารถเรียนรูไดเร็วยิ่งขึ้น การฝกอบรมแบบนี้เปน
การอบรมหลังจากบุคลากรไดเขามาปฏิบัติงานในองคการแลว เรียกวา การฝกอบรมระหวางทํางาน
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3. ได มี ก ารพิ สู จ น แ ล ว การขาดการฝ ก อบรมที่ เ ป น ระบบก อ ให เ กิ ด ค า ใช จ า ยในการ
ฝกอบรมทางออมสูงกวา เนื่องจากผูปฏิบัติงานตองฝกฝนเองโดยการลองผิดลองถูก หรือสังเกตจาก
ผูอื่น ทําใหเสียเวลาและอาจไมไดเรียนรูวิธีการทํางานที่ดีที่สุดอีกดวย (เครือวัลย ลิ่มอภิชาติ, 2531)
Stanley (1984) ภายใตกรอบพื้นฐานของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การฝกอบรม
เปนทั้งแนวทางและเครื่องมือที่ปรับปรุงความรู ทักษะ และเจตคติที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น องคประกอบสําคัญที่เอื้ออํานวยและสนับสนุนใหเกิด
การประเมินความจําเปนของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพอยางไดผลครอบคลุมสิ่งซึ่งสามารถ
แสดงในตารางไดดังนี้
ตารางที่ 2.2 ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการประเมิ น ความจํ า เป น ของการ
ฝกอบรม

องคประกอบจําเปน
วัตถุประสงคองคการ

เกี่ยวของกับการประเมิน
ความจําเปนของการ
ฝกอบรม

ความรับผิดชอบ

ระดับองคการ

คณะกรรมการการบริหาร

ระดับหนวยงาน

ผูบริหารระดับสูง

ระดับอาชีพ
โครงสรางองคการ

ระดับองคการ

คณะกรรมการการบริหาร

ระดับหนวยงาน

ผูบริหารระดับสูง

ระดับอาชีพ
คําบรรยายงาน

ระดับหนวยยอย

ผูจัดการฝายบุคคล

ระดับบุคคล

ผูจัดการฝาย
หัวหนางาน
นักฝกอบรม

70
ตารางที่ 2.2 ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการประเมิ น ความจํ า เป น ของการ
ฝกอบรม (ตอ)

องคประกอบจําเปน
มาตรฐานผลงาน

เกี่ยวของกับการประเมิน
ความจําเปนของการ
ฝกอบรม

ความรับผิดชอบ

ระดับหนวย

ผูจัดการฝายบุคคล

ระดับกลุมงาน

ผูจัดการฝาย

ระดับบุคคล

หัวหนางาน
นักฝกอบรม

นโยบายฝกอบรมและ

ระดับองคการ

คณะกรรมการการบริหาร

การพัฒนาทรัพยากร

ระดับอาชีพ

ผูบริหารระดับสูง

มนุษย

ระดับหนวยงาน

ผูจัดการฝายบุคคล

ระดับบุคคล

ผูจัดการฝาย

สรุปไดวา การฝกอบรมชวยพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรในองคกรตางๆ ความจําเปนของ
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพนี้ เปนการฝกอบรมเพื่อปรับหรือยกระดับหนาที่ปฏิบัติงาน (Job
functions) ใหดีขึ้น การฝกอบรมจึงมุงเนนการเพิ่มพูนทักษะ (Skills) ความรู (Knowledge) และ
ทัศนคติ (Attitude) ที่จําเปนตอลักษณะและธรรมชาติการทํางานดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับแตละ
สาขางานหรือสาขาอาชีพ
6. โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ Blank (1982)
Blank (1982) ไดอธิบายแนวคิดในเรื่องโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อเตรียมบุคลากรในการ
เข าสูการทํ างานในสายอาชี พของตนและรวมไปถึงการ ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพขององค การ ซึ่ ง
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะของ Blank (1982) ประกอบไปดวยรายละเอียดของหลักสูตรที่
เกิดจากมาตรฐานทักษะที่กําหนดขึ้นสําหรับความตองการในลักษณะงานนั้นๆ โดยเนนโปรแกรม
การเรียนรูตามกระบวนการขั้นตอนที่ออกแบบไว โดยหลักสูตรจะตองสามารถชี้นําไปสูการสราง
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ทักษะความสามารถใหเกิดขึ้นไดแกบุคคล โดย โปรแกรมของ Blank (1982) จะมีสวนคลายกับ
โปรแกรมการฝกอบรมในภาวะวิกฤติของ Nadler (Critical Events Model) ซึ่งทั้งสองโปรแกรมถูก
ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร แตแตกตางกันที่โปรแกรมของ Nadler เปนการ
ออกแบบเพื่อแกไขประสิทธิภาพขององคกร สวนโปรแกรมของ Blank (1982) เปนจุดเริ่มตนของ
การศึ กษาและการฝ กอบรมในองคกร ตลอดจนเปนการเตรียมบุคลากรเพื่อเขาสูการทํางานใน
วิชาชีพตน
Blank (1982) มีความเชื่อใน 2 ปรัชญาหลักที่เปนพื้นฐานของโปรแกรมการฝกอบรม ดังนี้
1. ความสามารถของมนุษยเปนความสามารถที่สามารถแสดงออกได แตความรู ทัศนคติ
และความพยายามจะมีคุณคานอยกวาผลของการแสดงออก หรือเรียกไดวา ความรู ทัศนคติ และ
ความพยายามนั้นมีคานอยถาปราศจากผลการปฏิบัติงาน
2. บุคคลสามารถเรียนรูไดจนเกิดความเชี่ยวชาญ ถามีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ใหเวลาในการเรียนรูอยางเพียงพอ
Blank (1982) ไดกลาวถึงขอบกพรองขอหนึ่งของการฝกอบรมแบบดั้งเดิม ก็คือการการที่
ผูออกแบบโปรแกรมไมไดนําเสนอการฝกอบรมตามขอกําหนดทางอาชีพ เชน อาชีพชางยนต เปน
โปรแกรมการฝ กอบรมที่ ประกอบด ว ยข อกํ าหนดทางอาชี พ ที่ ห ลากหลาย ผู รั บการฝ ก จะต อ ง
ลงทะเบียนและผานใหไดกอนฝกจบ สวนโปรแกรมการฝกอบรมที่เชิงสมรรถนะจะประกอบดวย
หัวขอวิชาที่กําหนดดวยขอกําหนดทางอาชีพ ที่สรางทางเลือกสําหรับผูรับการฝกใหเลือกเขารับ
การฝก โดยอาศัยการลงทะเบียนโปรแกรมการฝกอบรมที่ผูรับการฝกปรารถนา และเปนไปได โดย
โปรแกรมการฝ ก จะมี อิ ส ระในการเข า ออก และเน น ไปที่ ค วามเชี่ ย วชาญด า นสมรรถนะหรื อ
ความสามารถ และจะต องไม มีการจํากัดดานเวลา ทั้งนี้ Blank ไดกําหนดกรอบการบรรยาย
ขอกําหนดอาชีพไวเปนตัวอยางดังนี้
- เปนความตองการสําหรับการสูอาชีพหรือไม
- ไดรับอนุญาตหรือไดรับอํานาจตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับหรือนโยบายเพื่อ
สนองฝกอบรมหรือไม
- เปนขอมูลที่เชื่อถือไดสามารถที่จะบงชี้ ภาวะปจจุบันและอนาคตของความตองการ
โอนอาชีพหรือไม
- มีเครื่องมือชี้วาผูรับการฝกไดสมัครลงทะเบียนเพื่อการฝกอบรมในอาชีพหรือไม
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- อาชีพ ที่เขาสูการจัดลําดับและไมจัดลําดับความกาวหนา สําหรับสิ่ง ที่คนงานได
ฝกอบรมเปนแบบอยางในการทํางานหรือไม
- ผูสอนมีคุณวุฒิและประสบการณในอาชีพหรือไม
- สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งประกอบดวย เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุฝกเพียงพอ
หรือหามาไดโดยทันทีหรือไม
- ความตองการที่เพิ่มขึ้นของผูจบการฝก พอเพียงกับเหตุผลที่เสนอใหฝกอบรมใน
อาชีพหรือไม ถาโปรแกรมการฝกอบรมอื่นๆ ออกมาใกลเคียงกัน
แบบอยางของคําอธิบายงานจะประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางานโดยทั่วไป
เครื่องมือที่ใช สมรรถนะหรือความสามารถเฉพาะที่จําเปนเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จลําดับความ
ตองการฝกอบรม และใบอนุญาตที่จําเปน
Blank (1982) ไดเปรียบเทียบลักษณะการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ (Competency –Based
Program) กับการฝกอบรมแบบดั้งเดิม (Tradition Program) ไวใน 4 ลักษณะ ดังนี้
ตารางที่ 2.3 ลักษณะการฝกอบรมเชิงสมรรถนะกับการฝกอบรมแบบดั้งเดิม
คุณลักษณะ
1. ผูเรียนเรียนรูอะไร

การฝกอบรมแบบดั้งเดิม

1. ขึ้ น อยู กั บ ตํ า รา คํ า อธิ บ าย
รายวิชา เปนบท เปนหนวย
มีสวนนอยที่เกี่ยวกับอาชีพ
2. ผูเรียนเรียนอยางไร 2. เป น การถ า ยทอดความรู
โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร บ ร ร ย า ย
อภิ ป ราย โดยผู ส อนเป น
ศู น ย ก ลาง มี ผ ลย อ นกลั บ
นอย
3 . ผู เ รี ย น ต อ ง ก า ร 3. เรียนตามเวลาที่กําหนดใช
เปลี่ยนงาน
เวลาที่เทากันทุกคน
4. ผู เ รี ยนเรี ย นรู ใ นแต 4. เป น การทดสอบด ว ยการ
เ ขี ย น เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ละงาน
ความสามารถกับกลุม

การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
1. ฝ ก ทั ก ษะเฉพาะอย า ง ซึ่ ง จะเป น
ประโยชนกับอาชีพ เรียนแลวสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาอาชีพ
2. มี ก ารออกแบบที่ ดี โดยมี กิ จ กรรมที่
ผูเรียนเปนศูนยกลาง มีเวลาที่ยืดหยุน
มีการใหผลยอนกลับเปนระยะ

3. ให เ วลาที่ เ พี ย งพอในการเรี ย นจน
สําเร็จแลวจึงเปลี่ยนงาน
4. ผูเรียนตองปฏิบัติไดตามมาตรฐานจึง
จ ะ จ บ ห ลั ก สู ต ร ใ ช ก า ร ส อ บ
ภาคปฏิบัติ
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ขั้นตอน

โปรแกรมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบดวยกระบวนการพัฒนา 12

ในช ว งแรกประกอบด ว ย 4 กิ จ กรรม (ขั้ น ตอนที่ 1-4) เป น การอธิ บ ายถึ ง สมรรถนะ
ความสามารถที่ตองการในงานนั้นๆ ซึ่งการทํางานจะตองมีการแยกแยะ คัดเลือก และในการวิจัยนี้
ผูวิจัยไดมีการกําหนดถึงคุณสมบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย
ในชวงหลังประกอบดวย 8 กิจกรรม (ขั้นตอนที่ 5-12) เปนชวงของการออกแบบ หลักสูตร
ฝกอบรม เปนการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและในการวิจัยครั้งนี้
จะเปนการพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
1. กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของอาชีพ( Identify and describe specific
occupations) จะเป น การกํ า หนดและบรรยายถึ ง สายงานอาชี พ ที่ เ จาะจงเพื่ อ ให เ ราสามารถ
จัดเตรียมโปรแกรมการฝกอบรมใหตรงกับความตองการ โดยไมใชเปนลักษณะกวางๆ เทานั้น
เพื่อใหผูเรี ยนไดมีทางเลือกในการเขาอบรมในโปรแกรมสายอาชีพตางๆไดตามที่ตองการ โดย
Blank (1982) กลาววา “เมื่อผูเขาอบรมจะเขาสูการจางงาน ซึ่งเปนอาชีพเฉพาะจึง ควรจั ด
โปรแกรมฝกทักษะ ไมใชงานกวางๆ” ขอมูลสายอาชีพนั้นเราสามารถคนหาไดจากแหลงตางๆ โดย
จะมีรายชื่อของสายอาชีพตางๆ รวมทั้งคําบรรยายลักษณะงานประกอบเอาไว นอกจากนี้เรายัง
สามารถหาขอมูลเหลานี้ไดจากแหลงอื่นๆ เชน นายจาง พนักงาน สหภาพแรงงาน และฝายการ
จัดการในสายอาชีพนั้นๆ รวมทั้งแหลงประชาสัมพันธทางดานจัดการหางาน หรือ จากวิทยากร
ผูบรรยายก็ได คําบรรยายลักษณะงานที่ไดมาจากการคัดเลือกในตอนตน เพื่อนํามากําหนด เปน
โปรแกรมฝกอบรมนั้น ควรจะเปนคําบรรยายที่มุงเนนในสภาพของความจริง ในตลาดแรงงานและ
ตองมีองคประกอบของขอมูลที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางานทั่วๆไป ความสามารถพิเศษที่จําเปน
ต อ งการใช เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให สํ า เร็ จ ระดั บ การฝ ก อบรมที่ ต อ งดํ า เนิ น การจั ด ขึ้ น รวมกระทั่ ง
ขอกําหนด หรือกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบอาชีพ ซึ่งในขั้นตอนนี้ของ Blank (1982) ยัง
ไดแนะนําอีกวา สามารถแบงเปน 2 สวน คือ สวนแรก คือ การระบุลักษณะของอาชีพ (Identifying
Specific Occupation) และสวนที่สอง คือ การเขียนอธิบายงานที่เปนลักษณะเฉพาะของอาชีพ
(Write Job Descriptions for Specific Occupations) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สวนแรก คือ การระบุลักษณะของอาชีพ (Identifying Specific Occupation) เพื่อที่
โปรแกรมการฝกอบรมจะไดนําเสนอไดอยางเหมาะสม ในขั้นแรก ระบุลักษณะเฉพาะของอาชีพ ซึ่ง
อาจจะหาไดจาก พจนานุกรมอาชีพ คณะกรรมการที่ปรึกษาในบริษัท พนักงานในบริษัท ผูบริหาร
คําโฆษณาในใบโฆษณา ความรูของผูจัดการฝกอบรมที่ทํางานอยูในวงการนั้นๆ ผูสอน ศูนยฝก
อาชีพและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เชนหากเปนโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับเลขานุการ ก็ตอง

74
ระบุ ลั ก ษณะเฉพาะของเลขาออกมาว า เป น เลขานุ ก ารทั่ ว ไป เลขานุ ก ารผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง
เลขานุ การด านกฎหมาย เลขานุ การดานยา หรือ แคคนพิม พดีด และหลังจากที่ไ ดมีการระบุ
ลักษณะเฉพาะของอาชีพไดแลว ในขั้นที่สอง คือ การตรวจสอบรายการในรายละเอียดของอาชีพ
ใหแคบลง เพื่อที่จะไดนําเสนอการฝกอบรม ไดอยางเหมาะสม เชนการตรวจสอบตอไปนี้ 1) อาชีพ
นี้ตัองการการฝกอบรมแบบทั่วๆไปหรือไม 2) ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายสําหรับการฝกอบรม
หรือไม 3) มีขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเพียงพอที่บงชี้สําหรับการจางงานในปจจุบันหรืออนาคตหรือไม
4) ตองมีเอกสารหลักฐานสําหรับผูเ รียนที่ล งทะเบียนเรียนหรือไม 5) ต องมีระดับการฝกอบรม
หรือไม เชน หากเปนคนงานอาจไมตองการการฝกอบรมระดับสูง แตตองการการฝกอบรมเฉพาะ
ในดานฝมือแรงงาน 6) ผูสอนมีประสบการณและความรู ในวิชาชีพนี้เพียงพอหรือไม 7) ตองมี
อุปกรณ เครื่ องมื อ ประกอบการสอนอยางพรอมเพรียงและเพียงพอหรือไม 8) ตองมีการเพิ่ม
การศึ ก ษาเข า ไปสํ า หรั บ การฝ กอบรมในวิ ช าชี พ นี้ ห รื อ ไม เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ การฝ ก อบรมที่
ใกลเคียงกัน
สวนที่สอง คือ คือ การเขียนอธิบายงานที่เปนลักษณะเฉพาะของอาชีพ (Write Job
Descriptions for Specific Occupations) ซึ่งเปนการอธิบายยอๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของงานที่ตอง
ทํา อาจจะเปนเงื่อนไขในการทํางานทั่วๆไป หรือเงื่อนไขเฉพาะในกรณีงานที่ไมปกติ เครื่องมือหรือ
อุปกรณสําหรับการปฎิบัติงาน ตองมีความสามารถเฉพาะทาง ทัศนคติ คุณสมบัติพิเศษ ที่ตองการ
ในการทํางานเพื่อใหประสบความสําเร็จ ระดับของการฝกอบรมที่ตองการ โอกาสที่จะพัฒนา มีกฎ
ขอบังคือ หรือใบอนุญาตเปนพิเศษหรือไม
2. กําหนดพื้นฐานที่จําเปนของผูเรียน (Identify essential student prerequisites)
ระบุเงื่อนไขสําคัญที่ผูเรียนจะตองมี หรือ ปฏิบัติใหไดกอน คือลักษณะพิเศษหรือความสามารถที่
ผูเรียนควรมี เพื่อเปน การประกันความสําเร็จในการเรียนรู รวมถึง ความรู ทักษะ ความถนัดที่
จํ า เป น เพื่ อ ช วยให ผู ใ ห คํ า ปรึ กษาสามารถชี้ แ นะผู เ รี ยนในในการเลื อกโปรแกรมการเรี ย นให
เหมาะสมกับตนเอง เชน ถาเลือกเรียนในสาขาชางเขียนแบบ ก็จะตองมีสายตาที่ดี สาขาชางไฟฟา
ก็จะตองสามารถใชแขนขา และสายตาใหสัมพันธกันไดเปนอยางดี ผูที่ทํางานดานเอกสาร ก็ควรมี
ความสามารถในการพิ มพ การใชเ ครื่องมือเกี่ยวกับงานเอกสาร ความสามารถในการทํ างาน
รวมกันกับผูอื่น อยางไรลักษณะพิเศษหรือความสามารถที่ควรมีนั้น หากพบการฝกอบรมสามารถ
ที่จะฝกหรือ สอนผูเรียนไดในโปรแกรมการฝกอบรม ลักษณะพิเศษหรือความสามารถที่ควรมีนั้นก็
จะไมใชพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน เพราะหากไมมีมากอน ก็มีในการฝกอบรมที่จะชวยให
เรี ยนรู ไ ด อยู แ ล ว ดั ง นั้ นการกํ าหนดพื้น ฐานทั่วไปที่จําเปน ของผูเ รียนสามารถพิจ ารณาไดจ าก
ลักษณะพิเศษหรือความสามารถของผูเรียน ความรู ทักษะ และทัศนคติ ที่ควรมีมากอนเขารวม

75
การฝกอบรม ดังที่ Blank (1982) กลาววา “ผูที่ประสบความสําเร็จในการทํางานควรจะตองมี
ความสามารถที่จําเปนและทัศนคติที่ดี” อยางไรก็ตาม การกําหนดพื้นฐานที่จําเปนควรระมัดระวัง
ไมใหต่ําหรือสูงจนเกินไป เพราะหากมีกําหนดระดับพื้นฐานที่จําเปนต่ําเกินไป อาจทําใหขาดความ
ยุติธรรมกับผูเรียนไดเพราะสุดทายแลวผูเขารับการฝกอบรมในโปรแกรม อาจพลาดโอกาสที่ไดงาน
ไป หรือ หากมีการกําหนดระดับพื้นฐานที่จําเปนสูงเกินไปก็ก็อาจจะไมยุติธรรม กับผูเรียนที่โดนตัด
สิทธิ์ไป เพียงเพราะขอจํากัดที่กําหนดขึ้น
3. การกําหนดและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติจริงในงาน (Identify and Verify
Job Tasks) ในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะนั้น การฝกอบรมตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความสําเร็จของหนาที่ที่แทจริงในงานที่ตองปฎิบัติ มากกวากวาการเรียนรูจากตํารา หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากหนาที่ที่ตองปฎิบัติในงาน เพื่อใหเกิดทักษะในการทํางาน ในขั้นระบุและ
ตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติในงานนี้ ตัวแบบจึงถูกสรางขึ้นมาจากลักษณะงานที่พนักงานจะตอง
ปฏิบัติจริงเมื่อถูกจางงานเขาสูองคกร ซึ่งเปนสิ่งที่นายจางตองการและจะเปนคุณคาที่สนองตอบ
ความต อ งการของลู ก ค า หรื อ ผู บ ริ โ ภคโดยตรง ซึ่ ง การวิ เ คราะห ลั ก ษณะงานต า งๆนี้ การใช
คลังขอมูลลักษณะงานจากสถาบันตางๆ ก็สามารถชวยในการตรวจสอบดวยเชนกัน รวมทั้งหากมี
การรวมมือระหวางนายจางและพนักงานก็จะชวยใหขั้นตอนของการกําหนดลักษณะหนาที่ของ
งานมีความสมบูรณมากขึ้น ในขั้นนี้ สามารถแบงไดออกเปนสี่สวนคือ
ส ว นที่ 1 แสดงรายการของประโยชน จ าก โปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะ
โปรแกรมการฝกอบรมควรจะอยูบนพื้นฐานของกิจกรรมที่มาจากหนาที่การงาน ที่ทําเพื่อใหไดรับ
คาจาง กิจกรรมนั้นจึงจะเปนหนาที่ที่ตองปฎิบัติ อยางแทจริง และเมื่อโปรแกรมการฝกอบรมมุงไป
ที่การฝกอบรม การศึกษาและทักษะ ควรที่จะสํารวจการเรียนรูในหนาที่ที่ตัองปฎิบัติ ซึ่งบางครั้งถูก
ชวยทําใหสําเร็จโดยผูเรียนเอง คําวาหนาที่ที่ตัองปฎิบัติ แสดงถึงนัยถึงผูเรียนวา ในบางการกระทํา
ก็มีความจําเปนซึ่งเปนสวนหนึ่งของการความชํานาญรอบรู สวนที่ 2 ระบุหนาที่รับผิดชอบอยาง
กวางๆ ในอาชีพการงาน ซึ่งอาจจะไดมาจากการสังเกตการณจริงจากคนทํางาน เจอกับกลุม
คนทํางานงาน หรือ แสดงรายการจากความรูที่ผูจัดมีอยูแลว สวนที่ 3 ระบุหนาที่ที่ตองปฎิบัติใน
งาน สวนที่ 4 พิสูจนยืนยันหนาที่ในงานที่ตองปฎิบัติ
หนาที่ที่ตองปฎิบัติสําหรับโปรแกรมนี้จะถูกใชอธิบายสมรรถนะของผูเรียนที่โปรแกรม
เชิงสมรรถนะที่ถูกสรางขึ้นมา
4. วิเคราะหขอบเขตของงานและความรูที่จําเปนของงาน (Analyze Job Tasks
and Add Necessary Knowledge Tasks) เพื่อชวยใหแนใจวาผูเรียนจะไดเรียนรูในหนาที่ที่ตอง
ปฎิ บัติตามที่ ไ ด มี การระบุ ไ ว ใ นอาชีพ แตล ะหนาที่ควรที่จ ะมีการวิเ คราะห และแยกแยะอยาง
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เจาะจงในความรู ทักษะและทัศนคติ ที่ตองการตามสมรรถนะวิชาชีพ ในขั้นตอนนี้จะตองเปนการ
วิเ คราะห คุณ สมบั ติ ซึ่ ง หมายถึ ง ความรู ทักษะ และทัศนคติของบุคคลที่จําเปน ตองใชใ นการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ ใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย Bank (1982) กลาววา “การวิเคราะหงาน
เป น กระบวนการอธิ บ ายและเขี ย น ทั ก ษะ ความรู และทั ศ นคติ ข องบุ ค คลที่ แ สดงออกซึ่ ง
ความสามารถ จากผูที่ไมสามารถทํางานได” การวิเคราะหความรูที่จําเปนของงาน เปนการระบุ
ความรูที่ตองการอยางมีขอบเขต เปนการวิเคราะหที่มุงไปที่จุดสําคัญ ตามความจริง การใหคํา
นิยมและสมรรถนะ ซึ่ง การวิเคราะหคุณ สมบัติและความรูที่จําเปนของงาน ประกอบไปด วย 6
องคประกอบสําคัญที่จะนําไปใชในการวางบทเรียนคือ
- ขั้นตอนการปฏิบัติจริง ตั้งแตเริ่มตนจนจบของงานนั้นๆ
- ความรูเทคนิคที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ ไดอยางถูกตอง
- ความรู พื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และขอมูล ที่จําเปน ที่จะชวยให
เขาใจและปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ
- ความรูและทักษะดานความปลอดภัย
- ความรูในการใชเครื่องมือ ที่มีความจําเปนสําหรับปฏิบัติงานเฉพาะใดๆ
- ทัศนคติสําคัญที่จะทําใหการปฏิบัติงานไดอยางมีความสามารถ
5. การเขี ย นเป า หมายสุด ทา ยของผลงานที่ตองการ (Terminal Performance
Objective (TPO)) คือวัตถุประสงคปลายทาง จะบรรยายถึงผลลัพธสุดทายที่จะตองปรากฏ
ออกมาเพื่อแสดงวางานนั้นบรรลุผลแลว ซึ่งระบุถึงผลงาน ระดับคุณภาพที่ตองการ และเกณฑ
การประเมินความเชี่ยวชาญของงานนั้นๆ นอกจากนี้ในเปาหมายสุดทายของผลงานที่ตองการ แต
ละรายการก็จะระบุถึงอะไรบางที่ตองทํา ซึ่งมีเงื่อนไขแวดลอมอะไรบาง ระดับคุณภาพตองทําไดดี
อยางไร การทําเปาหมายสุดทายของผลงานที่ตองการ เราอาจจะใชขอมูลจากแหลงตางๆ ก็ไดแต
ควรจะตองผานการตรวจจากคณะที่ปรึกษากอนเพื่อดูวาเปาหมาย นั้นถูกตองสอดคลองกับระดับ
ความสามารถในลั กษณะงานของผู ป ฎิ บัติ ง านเข า ใหม ใ นแต ล ะอาชี พ ที่ ตอ งการหรื อ ไม และ
เปาหมายสุดทายของผลงานที่ตองการควรไดรับการปรับปรุงอยูเสมออีกดวยโดยคําแนะนําของผูที่
มีความเชี่ยวชาญ และขอมูลที่ไดรับจากประสบการณของผูเรียนที่ผานมา
6. การจัดเรียงลําดับงานและผลลัพธที่ตองการ (Sequence task and terminal
performance objectives) หลังจากที่ระบุเปาหมายสุดทายของผลงานที่ตองการไดแลว ผูสราง
โปรแกรมควรที่จะ เรียงลําดับรายการตางๆ เพื่อใหแนใจวางานในแตละรายการจะดําเนินไปได
อยางไมติดขัด โดยเฉพาะหนาที่พื้นฐานที่จําเปนที่ตองเรียนรูกอนหนาที่อื่น เริ่มจากเขียนรายชื่อถึง
คุณสมบัติโดยจะลําดับ กิจกรรมซึ่งจะปฏิบัติกิจกรรมใหไดกอนที่จะกิจกรรมตอไป โดยจะมีการใช
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ผลยอนกลับ ในการฝกอบรมแบบดั้งเดิมจะเรียงลําดับงาน และวัตถุประสงคตามเนื้อหาและโครง
รางของผูสอน แตโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะจะเรียงลําดับตามหนาที่ที่จําเปนตองปฎิบัติ
ก อ น ซึ่ ง ในแต ล ะงานผู รั บ การฝ ก ต อ งเกิ ด ความเชี่ ย วชาญก อ น และจึ ง เริ่ ม ฝ ก งานใหม การ
เรียงลําดับงานสามารถระบุไดจากกลุมที่ปรึกษา หรือผูเรียนที่ปฎิบัติงานจริง
7. การพัฒนาแบบวัดผลงาน (Develop performance tests) จะเปนการพัฒนา
แบบทดสอบจากเปาหมายสุดทายของผลงานที่ตองการ ที่เกี่ยวของกับพื้นฐานของงานในสาย
อาชีพนั้นๆ และชวยใหมั่นใจไดวาความสามารถที่วัดและประเมินไปนั้นสามารถนําไปใชกับงานได
จริ ง โดยจะมี เ หตุ ผ ลสํ า คั ญ ต า งๆ ในการใช แ บบทดสอบคื อ แบบทดสอบจะพั ฒ นามาจาก
จุดประสงคปลายทางโดยใช 4 วิธีคือ
วิธีแรก วินิจฉัยระดับความสามารถของผูเรียนสําหรับผูเขารับการฝกอบรมใหม แตถา
ปฏิบัติไดก็ไมตองทดสอบและจะทําใหทราบวาจะเริ่มเรียนจากกิจกรรมใดกอน เพื่อระบุถึงระดับ
ความสามารถเบื้องตน
วิธีที่สอง การใหผลสะทอนกลับในทันที โดยการใชแบบทดสอบอยางไมเปนทางการ
และการใหผ ลยอนกลับแกผูเรียนก็เ พื่อจะชวยใหผูเรียนปรับปรุงตนเองใหสอดคลองกับวิธีการ
เรียนรู
วิธีที่สาม ประเมินความรอบรูในระดับตางๆ ในแตละขั้นที่จําเปน จะใชผลสรุปเพื่อดู
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินในขั้นนี้จะทําการทดสอบกับผูเขารวมโปรแกรม
และ แบบทดสอบหรือแบบสอบถาม กอนการทดลอง (Post-test) ควรเหมือนกัน กับหลัง การ
ทดลอง (Pretest) ซึ่งอาจจะชวยใหผูเรียนที่รูสึกวามีความสามารถในงานจากการทําแบบทดสอบ
หรือแบบสอบถามกอนการฝกอบรม มีความพยายามมากขึ้นในระหวางการฝกอบรม
วิ ธี ที่ สี่ ประเมิ น ส ว นประกอบเกี่ ย วกั บ โปรแกรมการอบรมเช น เรื่ อ งวั ส ดุ อุ ป กรณ
กิจกรรมในการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน หากมีผูเรียนสอบไมผานจํานวนมาก ปญหาอาจเกิด
จากสวนประกอบในการฝกอบรม และประสบการณของผูเรียนที่นํามาใช
คะแนนตามเกณฑมาตรฐานจะตั้งคะแนนโดยผานเกณฑตามระดับในสาขาอาชีพ
และคะแนนตามคาเฉลี่ยกลุมจะขึ้นอยูกับกลุมที่จะตัดสินคะแนนแตละคน โดย Blank (1982)
เสนอวาการใชคะแนนตามเกณฑมาตรฐานดีกวาการใชคะแนนตามคาเฉลี่ย ระหวางกระบวนการ
และผลผลิต คือ ในระหวางอบรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมก็สามารถทดสอบไดโดยเนนที่วิธีการ
กระบวนการ หรืออาจเนนที่ผลผลิตที่ได ซึ่งบางครั้งอาจวัดทั้งกระบวนการและผลลัพธ
8. การพัฒนาแบบทดสอบขอเขียน (Develop Written tests) ทั้งประเภทแบบวัด
ความจํา และวัดการเรียนรู แตจะตองสามารถวัดใหสัมพันธได โดยตรงกับงานและประเมินถึง
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ความชํานาญของผูเรียนได โดยการทดสอบภาคปฏิบัติจะวัดโดยตรง แตการทดสอบแบบเขียน
ตอบจะเปนการประเมินความรู ความคิดรวบยอด และความจริงใจในทักษะการปฏิบัติ ดังนั้น
แบบทดสอบควรมีหลายโปรแกรมเชน การเขียนตอบ ซึ่งจะถูกพัฒนาอยูในคูมือการเรียนรู ชนิด
ของแบบทดสอบขอเขียนตามแนวคิดของ Blank (1982) ไดเสนอไวสองแบบ โดยแบบแรกคือ แบบ
ระลึกถึง (Recall Items)เปนขอสอบที่มาจากความทรงจํา อาจเปน การถามตอบแบบสั้น การเติม
เต็ม การบรรยาย สวนแบบที่ส อง คือแบบรับรู (Recognition Items) ในบางครั้งถูกเรียกวา
แบบทดสอบตั วเลื อก ซึ่ ง ผู เ รี ย นจํ า คําตอบที่ถู กตอ งไดจ ากตั วเลื อกที่เ กี่ยวของที่ไ ดแ สดงไวใ น
แบบทดสอบ ซึ่งอาจเปน แบบทดสอบปรนัย ถูกผิด หรือ จับคู เปนตน
9. พัฒนาแบบแผนแนวทางการเรียนรู (Develop draft of learning guides) โดย
แนวทางการเรียนรูจะออกแบบเพื่อชวยใหผูเรียนแตละคนสามารถบรรลุเปาหมายสุดทายที่ตองการ
(TPO) ได ซึ่งแนวทางนั้นจะประกอบดวยสวนสําคัญคือ การแนะแนวการเรียนรูโดยชุดฝกอบรม
(ผนวก จ) จะมีหลายสวนที่ออกแบบมาเพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคปลายทาง และสามารถที่
จะศึกษาดวยตนเองได โดยชุดแนะแนวการเรียนรูจะประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
- ขอมูลแสดงรายละเอียดของงาน ซึ่งจะบอกวาอะไรบางที่ตองเรียน
- บทนํ า ซึ่ ง จะบอกว า งานนั้ น มี ค วามสํ า คั ญ อย า งไร เหตุ ผ ลที่ ต อ งเรี ย นเป น
คําแนะนําเบื้องตนบอกถึงความสําคัญ ความจําเปนนั้นเอง
- เป าหมายถึ ง ผลลั พ ธ สุดท ายที่เ ฉพาะเจาะจง รวมทั้ ง ความเชี่ ยวชาญในงานที่
ต อ งการ เป น จุ ด ประสงค ป ลายทาง บอกเงื่ อ นไข วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ และเกณฑ
มาตรฐาน
- วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ส ามารถบรรลุ ไ ด ซึ่ ง จะแจกแจงออกมาเป น ส ว นย อ ยๆ เพื่ อ มี
ขั้นตอนที่งายในการเรียน หรืออาจจะระบุถึงความตองการจะใหนักเรียนคนหา
ขอมูลเพิ่มเติม โดยอานหนังสือจากแหลงขอมูลอื่นๆ เปนจุดประสงคยอย จะแบง
งานออกเปนกิจกรรมยอย เรียงตามลําดับขึ้น โดยใหผูเรียนอานหรือศึกษาจากสื่อ
และใหขอมูลยอนกลับ โดยแหลงที่จะพัฒนาเพื่อเสนอขอมูลที่มี ประสิทธิภาพทั้ง
ทักษะ ความรู รวมถึงการใชเวลา เงิน พลังงาน ในการพัฒนาและนําไปใชคือ
หนังสือ นิตยสาร เอกสารคําสอน และสื่อตางๆ เชน สไลด ภาพยนตร วีดิโอ และ
เทปคาสเซท
- การตรวจสอบดวยตนเองจะเปนโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบการเรียนรูไดทันที
จะรูผลคะแนนทันที ซึ่งจะเหมาะสมกับการทดสอบยอยเปนระยะ
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- แบบทดสอบเพื่อประเมินความรูในงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู
- แบบวั ด ผลงานเพื่ อ ประเมิ น ความสามารถและทั ก ษะที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานเปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
10.ตรวจสอบ ทดลอง และปรับปรุงแนวทางการเรียนรู (Try out, field-test, and
revise learning guides) หลังการจัดทําคูมือการเรียนรูในขั้นตอนที่เกา ควรที่จะนําคูมือการเรียนรู
นั้นมาทดลองกับผูเรียน 1-2 คน และหากพบปญหาก็สามารถนําไปแกไขกอนที่จะดําเนินโปรแกรม
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะกับกลุมผูเรียนขนาดเล็ก ซึ่งการนําเอาแนวทางการเรียนรูมาตรวจสอบ
และทดลองใช กั บ ผู เ รี ย น ก็ เ พื่ อ หาข อ บกพร อ งและนํ า มาปรั บ ปรุ ง พร อ มทั้ ง ทํ า ให ส ามารถ
กํ า หนดเวลามาตรฐานที่ เ หมาะสมในการทดสอบได และนํ า มาปรั บ ปรุ ง โปรแกรมการเขี ย น
ตอจากนั้นจะมีการนําใหผูเรียนกลุมใหญอาน แลวขอคําแนะนํา
11. การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู (Develop system to manage learning)
โปรแกรมการเรียนรูแบบดั้งเดิมจะใหความสําคัญกับการสอน ใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมือนกัน
เรียนพรอมๆกัน ผูสอนเปนผูควบคุม มีการทดสอบเพียงครั้งเดียว ไมคอยมีการใหผลสะทอนกลับ
อย า งต อ เนื่ อง มั ก มุ ง บรรยายแต ล ะครั้ ง ด ว ยหั วข อ เดี ย ว ในขณะที่ โ ปรแกรมการฝก อบรมเชิ ง
สมรรถนะ จะเปนโปรแกรมที่ มุงใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนสามารถมีโอกาสเขาเรียนไดในหลาย
ชวงเวลา ตลอดป ผูเรียนแตละคนสามารถเรียนในวิชาชีพที่แตกตางในโปรแกรมเดียว การเรียนรู
เกิดจากงานในหนาที่ที่ปฎิบัติหนึ่งเกิดความรอบรูแลวจึงจะเรียนรูงานในหนาที่ที่ตองปฎิบัติขั้น
ตอไป ความกาวหนาของผูเรียนแตละคนขึ้นอยูกับตนเอง การทดสอบเกิดขึ้นหลังจากที่มีความรอบ
รู หรื อ เกิ ดทั กษะในการปฎิบัติ ซึ่ ง ผูเ รียนแตละคนจะไดรับผลสะทอนกลับทัน ที ผูสอนจะตอง
สามารถตอบคําถามในแตละขั้นตอนของงานในหนาที่ที่ตองปฎิบัติได อุปกรณในการเรียนการสอน
จะตองพรอมสําหรับแตละงานที่แตกตางกัน Blank (1982) ไดแนะนําวาระบบการจัดการการ
เรียนรูจะตองเปนการจัดการระบบในเรื่องของแผนและโปรแกรมการเรียนการสอนแกผูเรียนเชน
การใชตารางแผนงาน ตารางเรียน เอกสารบันทึกผลการเรียน แบบระเบียบ ใบบันทึกเวลาและใบ
บัน ทึกกิจ กรรม ที่ไดรับคําปรึกษาจากผูส อนแลว เพื่อเปน การเก็บขอมูล ความกาวหนา ความ
เชี่ยวชาญ จากการเรียนรู และนําไปตัดสินเปนผลการปฎิบัติงานที่ไดทํา นอกจากนี้การจัดเตรียม
ความพรอมของสภาพแวดลอมทั่ วไปทางกายภาพ ซึ่งหมายถึง หองฝกอบรม สิ่ง อํานวยความ
สะดวกในการทํากิจกรรม ทั้งในและนอกหองเรียนก็ชวยใหเกิดผลโดยตรงตอการเรียนรู ซึ่งตางจาก
ในโปรแกรมการเรียนรูแบบดั้งเดิมที่เปนการเรียนรูแบบทางเดียวมีผูสอนคอยทําการสอนอยูหนาหอง
12. การนําโปรแกรมการฝกอบรมไปดําเนินการและประเมินผล (Implement and
evaluate training programs) ในขั้นนี้คือการพัฒนาและจะนําโปรแกรมไปปฎิบัติจริง การนํา
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โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปใชจะตองคํานึง สิ่งที่ตองการทํา ทําอะไร ใครเปนผูทํา และ
ทําเมื่อไหร รวมถึงคาใชจายและเวลา กอนจะนําโปรแกรมไปพัฒนาใชกับองคกรตางๆ ซึ่งจะตอง
ขึ้นอยูกับธรรมชาติของโปรแกรมและลักษณะขององคกรที่จะนําไปใช โดยดําเนินการอยางเปน
ระบบและสอดคลองกัน ซึ่งผูสอนสามารถจะใชผลจากองคประกอบการเรียนรูในคูมือการเรียนรู
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
สรุป ไดวาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะของ Blank (1982) นี้ ไดออกแบบมา
เพื่อเตรียมความพรอมในสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร โดยเนนถึงลักษณะงานอยางมีขั้นตอน
และเน น ผลลั พ ธ ข องโปรแกรมการฝกอบรม ซึ่ง จะเปนสมรรถนะที่ กําหนดขึ้น ตามหนาที่ที่ตอง
ปฎิบัติและตามความตองการในลักษณะงานนั้นๆ โดยหลักสูตรของโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะจะตองสามารถชี้นําไปสูการสรางสมรรถนะวิชาชีพให แกบุคคลากร และสามารถเตรียม
ความพรอมของบุคคลากรตามสมรรถนะวิชาชีพที่แตละองคกรทั่วไปตองการ ซึ่งโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะนี้ประกอบไปดวย 12 ขั้นตอนคือ 1. กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของ
วิชาชีพ 2. กําหนดพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน 3. กําหนดและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติ
จริงในหนาที่และงานที่ตองทํา 4. วิเคราะหคุณสมบัติที่จําเปนของหนาที่และงานที่ตองทํา 5.การ
เขียนเปาหมายสุดทายของผลงานที่ตองการ 6. การจัดเรียงลําดับงานและผลลัพธที่ตองการ 7. การ
พัฒนาแบบทดสอบวัดผลงาน 8. การพัฒนาแบบทดสอบขอเขียน 9. พัฒนาแบบแผนแนวทางการ
เรียนรู 10. ตรวจสอบ ทดลอง และปรับปรุงแนวทางการเรียนรู 11. การพัฒนาระบบการบริหารงาน
การเรียนรู 12. การนําโปรแกรมการฝกอบรมไปดําเนินการและประเมินผล
ตอนที่ 3 แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง สมรรถนะในการทํ า งาน และ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
การเรียนรูดวยการนําตนเอง หรือ self-directed Leaning เปนแนวคิดที่ไดรับความ
สนใจอย างมากในสองทศวรรษที่ผา นมาจากนักการศึก ษาผูใ หญที่มี ชื่อเสี ยงหลายทา น อาทิ
Knowles, Rogers, และ Caffarella เปนตน นักการศึกษาผูใหญเหลานี้เชื่อในแนวคิดการเรียนรู
โดยการชี้นําตนเองวามิใชเปนเพียงแฟชั่นที่ไดรับความนิยมเพียงชั่วครูชั่วยามแลวจางหายไป แต
จะเป น แนวคิ ดของการเรียนรู ที่อยูคูกับผูใหญ จนกลายเปนวิถีชีวิตของผูใ หญสวนมากทีเ ดียว
(Brockett & Hiemstra,1991)
จุ ดเริ่ ม ต น ของการเรี ยนแบบนําตนเองมีพื้น ฐานมาจากการศึกษาผูใ หญ ซึ่ง John
Dewey (Wilcox, 1996) กลาววามนุษยเกิดขึ้นมาพรอมกับพลังที่ไมจํากัดสําหรับการเจริญเติบโต
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และการพั ฒ นา โดยการศึ ก ษาเป น สิ่ ง ช ว ยให เ กิ ด การเจริ ญ และการพั ฒ นานี้ ซึ่ ง ผู ส อนต อ ง
ระมัดระวังที่จะไมเขาไปแทรกแซงหรือเขาไปควบคุมกระบวนการของการเรียน ผูสอนทําหนาที่
เพียงผูแนะนํา ทฤษฏีการศึกษาผูใหญยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และประสบการณ คือหัวใจของการ
เรียน วรรณคดีของการศึกษาผูใหญเนนที่คุณลักษณะของผูเรียน กระบวนการของการเรียน และ
การจัดเตรียมวิธีที่เหมาะสมที่จะชวยใหเกิดความสะดวกในการเรียน ผูสอนเนนที่หัวขอการเรียน
และงานการเรียน ที่ผูเยนตองแยกแยะความหมายดวยตนเอง และตองยอมรับในพลังของการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของผูเรียน จึงเปนสิ่งที่ผูเรียนตองกระทําดวยตนเอง บทบาทของผูสอน
ในการศึกษาผูใหญ คือ การชวยใหผูเรียนไดเรียน ผูสอนเปนเพียงผูอํานวยประโยชนในการเรียน
ผูเรียนที่เปนผูใหญจะตองมีประสบการณการเรียน ดังนี้
1. ตองมีความคลองแคลว กระตือรือรน ในการตั้งจุดมุงหมายที่จะแกปญหา
2. ตองมีลักษณะนิสัยที่สนับสนุน รวมมือและสรางสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและผูสอน
3. มีการพัฒนาตัวผูเรียนอยางเพียงพอ สําหรับการจัดการเรียนของตนเอง
Knowles (1975,1980) ไดใหขอสรุปพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ วาผูเรียนที่เปน
ผู ใ หญ จ ะต อ งนํ า ตนเอง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก การเรี ย นแบบนํ า ตนเองที่ ว า การนํ า ตนเองเป น
ความรูสึกสวนลึกของผูใหญที่ตองการ และรูสึกถึงความสามารถในการนําตนเอง บทบาทของ
ผูสอนจึงควรอยู ในกระบวนการคนหาคําตอบรวมกับผูเรียน ทฤษฏีการศึกษาผูใหญของ Knowles
เรียกวาทฤษฏีแอนดราโกจี (Andragogy) ซึ่งเขาชื่อวาผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด เมื่อใช
วิธีการและเทคนิคการสอนที่ทําใหผูเรียน ไดมีสวนรวมในการเรียนแบบนําตนเอง
Knowles (1984) ไดสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการศึกษาผูใหญไวดังนี้
1. ความจําเปนในการเรียนรู (The Need to Knows) ผูใหญมีความจําเปนตองรูวาทําไม
ตองเรียนเรื่องนั้น เมื่อจะเรียนสิ่งใดก็จะพิจารณาถึงประโยชนที่จะไดรับ จะเลือกเรียนในสิ่งที่เปน
ประโยชนตอตนเองมากที่สุด ความสะดวกในการเรียนทําใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนทํา
ใหเ ห็น ความสํ าคั ญของการเรียนรูและตั้ง ใจที่จ ะเรียนรู สามารถปรับปรุง ทักษะการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพ ทําใหการเรียนรูมีประโยชนตอการดํารงชีวิต
2. มโนคติตอตนเองของผูเรียน (The Learners’ Self-Concept) ผูใหญมีมโนคติของ
ตนเองตอความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนาไปสูการนําตนเองมากขึ้น
3. ประสบการณของผูเรียน (The Learners’ Experience) ผูใหญที่ผานการทํากิจกรรม
ตา งๆ มามาก และมี ประสบการณ ที่ แ ตกต า งกั น ไป ประสบการณ ตา งๆ เปรี ย บเหมื อ นแหล ง
ทรัพยากรที่สามารถนํามาใชรองรับการเรียนรูสิ่งใหมๆ ใหเพิ่มมากขึ้นได
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4. ความพรอมในการเรียนรู (Readiness to Learn) ผูใหญพรอมที่จะเรียนในสิ่งที่จําเปน
และมี ป ระโยชน ต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ความพร อ มในการเรี ย นรู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ เวลาและ
ประสบการณ ในการเรียนรู ของแต ละคน เมื่อเวลาผานไปประสบการณการเรียนรูจ ะมีมากขึ้น
ความพร อมในการเรี ยนรูก็จ ะพัฒ นามากขึ้นดวย ความพรอมในการเรียนรูไมจําเปนตองรอให
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถสรางความพรอมใหเกิดขึ้นได เชน การฝกหัดกิจกรรมตางๆ
5. แนวโนมในการเรียนรู (Orientation to Learning) การเรียนรูของผูใหญซึ่งมีบทบาท
และสถานภาพทางสังคม จะเปนไปในลักษณะการเรียนเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน จึงเปน
ความรูเกี่ยวกับสิ่งใหมๆ เปนใกลตัว สามารถนําไปใชไดจริงและเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต
6. แรงจู ง ใจ (Motivation) เป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ในการเรี ย นรู ที่ ทํ า ให ป ระสบ
ความสําเร็จ แรงจูงใจภายนอกที่ทําใหเกิดการเรียนรู เชน การไดทํางานที่ตนเองชอบ มีความมั่นคง
แตสิ่งที่สําคัญคือ แรงจูงใจภายใน ซึ่งมีความหนักแนนกวาแรงจูงใจภายนอก เชน ความปรารถนา
ที่จะทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีใจรักที่จะทํางาน ซึ่งแรงจูงใจชวยใหเกิดการพัฒนาการเรียน
อยางตอเนื่อง
สรุปไดวาแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองเปนแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาผูใหญ
โดยไดรับความสนใจจากนักวิชาการการดานการศึกษาผูใหญหลายทาน มานานกวาทศวรรษ ซึ่ง
แนวคิดนี้จะเนนการพัฒนาผูเรียน โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาย และผูสอนทําหนาที่เพียงผูแนะนํา
เทานั้น ซึ่งการเรียนแบบนําตนเองจะเปนสิ่งที่ผูเรียนตองกระทําดวยตนเอง บทบาทของผูสอนใน
การศึกษาผูใหญคือการชวยใหผูเรียน ผูสอนเปนเพียงผูอํานวยประโยชนในการเรียน ผูเรียนที่เปน
ผูใหญจะตองมีประสบการณการเรียนมาพอสมควร
ความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
Knowles (1975) ใหความหมายของการเรียนแบบนําตนเองวาเปนกระบวนการที่ผูเรียนมี
ความคิ ดริ เริ่ม ในการเรียน มี การกําหนดจุดประสงคการเรียน สื่อการเรียน แหลง ความรู เลือก
ยุทธวิธีการเรียน วางแผนการเรียน ตลอดจนประเมินผลการเรียนของตนเอง ดวยความชวยเหลือ
ของ ผูอื่นหรือดวยตนเอง
Tough (1979) ใหความหมายการเรียนแบบนําตนเองวาเปนการเรียนรูสําหรับผูที่มีความ
ตั้งใจที่จะเรียนรู มีความมุงมั่นที่จะเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางตอเนื่อง พรอมกับวางแผนการเรียน
ของตนเอง
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Hiemstra (1994) กลาวถึงการเรียนแบบนําตนเองวา เปนการเรียนรูที่ผูเรียนรับผิดชอบใน
การวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผลความพยายามจากการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนลักษณะ
หนึ่งของสถานการณการเรียนรู ไมจําเปนตองเกิดจากการแยกตัวออกจากผูอื่น ผูเรียนสามารถถาย
โอนการเรียนรูและทักษะทีไดจากการเรียนรู จากสถานการณหนึ่งไปยังสถานการณอื่นได
Brookfield (1984) กลาวถึงการเรียนรูแบบนําตนเองสรุปไดวาหมายถึง การที่ผูเรียนตั้งใจ
แสวงหาความรู โดยกําหนดเปาหมายการเรียนที่ชัดเจน ควบคุมกิจกรรมการเรียนของตนในดาน
เนื้อหาและวิธีการ มีการปรึกษาบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อขอความชวยเหลือในดานตางๆ เชน การ
กําหนด และใชหนังสือประกอบการเรียนหรือบทความตางๆ รวมทั้งเลือกวิธีการประเมินผลการเรียน
สมคิด อิสระวัฒน (2538) ใหความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเองวาหมายถึง การที่
ผูเรี ยนมี ความคิ ดริเ ริ่มดวยตนเอง โดยอาศัยความชวยเหลือหรือไมก็ได ผูเ รียนวิเ คราะหความ
ตองการที่จะเรียนรูของตนเอง กําหนดเปาหมายในการเรียนรู แยกแยะ เจาะจง แหลงขอมูลในการ
เรียนรู คัดเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูนั้นๆ
สมบัติ สุวรรณพิทักษณ (2542) สรุปความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเองวา เปน
กระบวนการแสวงหาความรูใหมๆ และการพัฒนาทักษะที่ผูเรียนจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดย
ไดรับความชวยเหลือแนะนําและสนับสนุนจากผูอื่น เชน เพื่อ หรือครู
อาชัญ ญา รั ตนอุบล (2549) ใหความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเองวาหมายถึ ง
กระบวนการเรี ยนรู ที่ผู เ รี ยนจะรั บผิด ชอบการเรียนดวยตนเอง โดยกําหนดความตองการและ
วัตถุประสงคในการเรียนรู รวมทั้งออกแบบประสบการณและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูของ
ตนเอง ตลอดจนการประเมินผลดวยตนเอง โดยผูสอนจะแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก
(Facilitators) มากกว า จะเป นผูส อนโดยตรง โดยมีบรรยากาศของการเรียนรู ที่มีผูเ รียนเป น
ศูนยกลาง
สรุปไดวาการเรียนรูแบบนําตนเอง เปนการเรียนที่บุคคลคิดริเริ่มเรียนดวยตนเองในการ
วินิจฉัยความตองการในเรียนรูของตน กําหนดเปาหมาย การระบุแหลงบุคคล และแหลงการเรียนรู
การเลือกใชยุทธวิธีการเรียนอยางเหมาะสม และประเมินผลการเรียน โอยอาศัยความรวมมือ
ชวยเหลือจากผูอื่นหรือไมก็ได โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูสอนจะแสดงบทบาทเปนผู
อํานวยความสะดวก (Facilitators) เทานั้น
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ประโยชนและความสําคัญของการเรียนรูแบบนําตนเอง
การเรียนแบบนําตนเองเนนที่ความเปนอิสระสวนบุคคล ความรับผิดชอบตนเองใน
การเรียน ซึ่งเปนพื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักการศึกษาตางยอมรับวาผูเรียนที่มี
ความใฝรูและพยายามที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ เปนลักษณะของผูเรียนที่มีการนําตนเองในการ
เรี ย นรู ซึ่ ง จะสามารถเรี ย นรู ไ ด ดี ก ว า ผูเ รี ย นที่ เ รี ย น โดยการชี้นํ า ของผู อื่ น นั กการศึ กษาจึ ง ให
ความสําคัญกับการเรียนแบบนําตนเอง โดย Knowles (1975) ไดกลาวถึงความสําคัญและ
ประโยชน ข องการเยนแบบนํ า ตนเองไววา บุคคลที่เ รียนรูดว ยการริเ ริ่ม ของตนเองจะเรีย นรูไ ด
มากกวา ดี กว า มีความตั้ง ใจ มีจุดมุง หมายและมีแรงจูง ใจสูงกวาผูเ รียน โดยเปนเพียงรับการ
ถายทอด นอกจากนี้ยังสามารถนําประโยชนจากเรียนรูไปใชไดดีกวาและยาวนานกวา การเรียน
แบบนําตนเองสอดคลองกับการพัฒนาทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติที่วา เมื่อบุคคล
เติบโตขึ้นบุคคลจะมีความตองการทางจิตวิทยาที่เปนตัวของตัวเองสูงขึ้น เริ่มพัฒนาความสามารถ
ในการรับผิดชอบตนเองมาก ขึ้นเรื่อยๆ เปนการพัฒนาไปสูการนําตนเอง (Self – Directing) เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ง Knowles (1975) ไดจําแนกใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการเรียนรูแบบนํา
ตนเองไว ดังตอไปนี้
1. บุคคลที่เรียนรูดวยการริเริ่มของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวา มีความตั้งใจ มี
จุดมุงหมายและมีแรงจูงใจสูงกวา สามารถนําประโยชนจากากรเรียนรูไปใชไดดีกวาและยาวนาน
กวาคนที่เรียน โดยเปนเพียงผูรับ หรือรอการถายทอดจากผูสอน
2. การเรียนรูแบบนําตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการ
ทางธรรมชาติ ทําใหบุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่ง
3. การเรี ย นรู แ บบนํ า ตนเองทํ า ให ผู เ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะที่
สอดคลองกับพัฒนาการใหมๆ ทางการศึกษา เชน หลักสูตรหองเรียนแบบเปด ศูนยบริการวิชาการ
การศึกษาอยางมีอิสระ มหาวิทยาลัยเปด ลวนเนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูเอง
4. การเรียนรูแบบนําตนเองทําใหมนุษยอยูรอด การมีความเปลี่ยนแปลงใหม เกิดขึ้น
เสมอทําใหมีความจําเปนจะตองศึกษาเรียนรู การเรียนรูแบบนําตนเองจึงเปนกระบวนการตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2542) ไดเสนอวาการสอนผูใหญนั้น ควรจะเปนการเรียนที่สงเสริม
ใหผูเรียน ไดรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเหตุผล 2 ประการ คือ
1. ผูใหญที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู สวนมากเปนผูที่มีความคิดเปนของตนเอง และเขา
มาเรียนดวยความเต็มใจ มิไดถูกบังคับ ถาไดเรียนดวยความสมัครใจจะเปนผูเรียนที่เรียนรูสิ่งตางๆ
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ไดมากกวาและดีกวา ผูที่เขามาเรียนโดยการถูกบังคับ ทั้งนี้ก็เพราะวาการเรียนรูแบบนําตนเอง
ผูเรียนจะมีวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่แนนอน มีแรงจูงใจ นอกจากนี้แลว ผูเรียนมักจะนําผลที่ได
จากการเรียนรูไปใชประโยชนไดคุมคา และนานกวา
2. กระบวนการเรี ย นรู แ บบนํ า ตนเอง เป น วิ ธี ก ารเรี ย นที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพ และ
กระบวนการพัฒนาทางจิตวิทยา ซึ่งเปนที่ทราบกันดีกวาเมื่อมนุษยลืมตามองโลก มนุษยจะชวย
ตัวเองไมไดตองพึ่งพาพอแมและอาศัยคนอื่นอยูตลอดเวลา แตเมื่อเติบโตขึ้นมนุษยก็คอยๆ เปลี่ยน
บุคลิกภาพเปนผูใหญที่ไมพึ่งคนอื่นๆ อยางเดียว และเริ่มเขามาสูการพัฒนาขึ้นสูงสุด คือ การที่มี
ความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึ่งพาคนอื่นและสิ่งนี้ก็คือ การพัฒนาไปสูการรูจักการเรียนรู
แบบนําตนเอง
สรุ ปได วาในป จ จุบัน ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองสามารถใชประโยชนเ ปน
แนวทางในการจัดกิ จกรรมเพื่ ออํานวยความสะดวกและสรางสภาพเอื้อใหผูใหญนั้น ไดพัฒนา
ตนเอง และยั งใช เป น แนวทางในการเสริมทักษะการเรียนรูตางๆ ดวย เชน การประเมินความ
ตองการของตนเองโดยตนเอง การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู ทักษะการอานและการเขียน
ทักษะการประเมินความกาวหนาของตนเองดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนรูศักยภาพของตนเอง
ลักษณะการเรียนรูแบบตนเอง
สมคิด อิสระวัทน (2538) ไดสรุปลักษณะของการเรียนรูแบบนําตนเองไว 3 ประการดังนี้
1. สมัครใจที่เรียนดวยตนเอง (Voluntary to learn) มิไดเกิดจากการบังคับ แตมีเจตนาที่
จะเรียนเฉพาะความอยากรู
2. ตนเองเปนแหลงขอมูลของตนเอง (Self-resourceful) นี่คือผูเรียนที่สามารถบอกไดวาสิ่งที่
ตนเองจะเรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลที่ตองการ หรือจําเปนตองใชมีอะไรบาง สามารถกําหนด
เป าหมาย วิธีการรวบรวมขอมูลที่ตองการ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู โดยผูเรียนตอง เปน
ผูจัดการการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยตนเอง (Manger change) นอกจากนี้ผูเรียนตองมีความตระหนัก
ในความสามารถในการตัดสินใจได มีการรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผูเรียนรูที่ดี
3. ผูเรียนของตนเอง รูวาเขาจะไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยาง
Knowles (1975) ไดสรุปลักษณะของผูเรียนแบบนําตนเองไว 9 ประการดังนี้
1.มีความเขาใจในความแตกตางขอบคุคลในดานความคิดเกี่ยวกับตัวผูเรียนและทักษะที่
จําเปนในการเรียนรู ระหวางการเรียนแบบครูเปนผูชี้นํากับการเรียนรูแบบนําตนเอง
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2. มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองวาสามารถนําตนเองได มีความเปนตัวของตัวเอง
3. มี ความสามารถที่ จ ะสรางความสัม พัน ธอัน ดี กับเพื่อนเพื่อใหบุ คคลเหล านั้น ชว ย
สะทอนใหรูถึงความตองการในการเรียนรู การวางแผนการเรียนรู การเรียนรู การชวยเหลือผูอื่น
และการไดรับความชวยเหลือจากผูอื่น
4. มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรู โดยไดรับความชวยเหลือ
จากผูอื่น
5. มีความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู จากความตองการของตนเอง
และเปนจุดมุงหมายที่สามรรถประเมินผลสําเร็จได
6. มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับผูสอน และเรียนจากผูสอนเพื่อชวยให
เรื่องที่ยากนั้นงายขึ้น โดยถือวาผูสอนเปนผูใหความชวยเหลือหรือเปนที่ปรึกษาในการเรียน
7. มีความสามารถในการแสวงหาบุคคลและแหลง เอกสารวิท ยาการที่เ หมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการเรียนรูที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม
8. มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยใชประโยชนจากแหลง
วิทยาการตางๆ และมีความคิดริเริ่มในการวางแผนอยางดี
9. มี ความสามารถในการรวบรวมข อมู ล และนํ าผลของการคน พบต างๆ ไปใชอ ยา ง
เหมาะสม
Guglielmino (1977) ไดศึกษาลักษณะการเรียนแบบนําตนเอง จากผูเชี่ยวชาญดานการ
เรียนแบบนําตนเอง ซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญที่มีตอการเรียนแบบนําตนเอง พบวา
ผูเรียนที่เรียนแบบนําตนเองมีลักษณะ ดังนี้
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Openness to Learning Opportunities) มีลักษณะ
เปนผูสนใจในการเรียน รักความกาวหนา มีความคิดริเริ่ม สามรรถบังคับตนใหกระทําในสิ่งที่ควร
ทํา มีความรับผิดชอบตอการเรียน คาดหวังวาจะเรียนอยางตอเนื่อง มีความพยายามที่จะทําความ
เขาใจเรื่องที่ยาก สนใจหาแหลงขอมูล และถือวาการเรียนรูเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต
2. การมีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self Concept as
and Effective Learner) เปนผูมีความตองการเรียนรู มีความมั่นใจที่จะเรียนรูแบบนําตนเอง และ
มีความสามารถที่จะเรียน โดยสามารถจัดแบงเวลาใหกับการเรียนได มีความรูเกี่ยวกับตองการการ
เรียนรูและแหลงทรัพยากรทางความรู สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาวที่ตั้ง
ไว และมีทัศนะตอตนเองวาเปนผูกระตือรือรนในการเรียนรู
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3. มีความคิ ดริเ ริ่ ม และมีอิส ระในการเรียนรู (Initiative and Independence in
Learning) เปนผูมีความมั่นใจวามีความสามารถในการเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง ชอบแสวงหา
ความรู ชอบที่จะมีสวนรวมในการกําหนดประสบการณการเรียนรู มีความสามารถในการวางแผน
และพัฒนาแผนการทํางานของตนเอง และมีความคิดริเริ่มในการทําโครงการใหมๆ
4. การมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง (Acceptance of Responsibility for
One’s Own Learning) เปนผูมีความคิดวาตนเองตองการเรียนอะไร และเต็มใจเรียนในสิ่งที่ยาก
หากเปนเรื่องที่สนใจและตองการเรียน ยอมรับตนเองวามีความสามารถในการเรียนรูและเชื่อมั่นใน
วิธีการสืบสอบทางการศึกษา
5. การมีความรักการเรียน (Love of Learning) เปนผูมีความปรารถนาและกระตือรือรน
ที่จะเรียนรู ชอบการศึกษาคนควาอยูเสมอ ชื่นชมบุคคลที่รักการเรียน ใหความสําคัญกับความ
เขาใจในเรื่องที่จะเรียนมากกวาความสําคัญของการทดสอบ
6. การมีความคิดสรางสรรค (Creativity) เมื่อความสามารถในการคิดวิธีการเรียนใน
เรื่องตางๆ และมีความสามารถในการแกปญหา เมื่อประสบปญหาที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
7. การมองอนาคตในแงดี (Positive Orientation to the Future) เปนผูชอบสถานการณ
การเรียนที่ทาทาย ชอบคิดถึงอนาคต มองตนเองวาเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต
8. การมีความสามารถในการใชทักษะพื้นฐานทางการศึกษาและทักษะการแกปญหา
(Ability to Use Basic Study Skills and Problem-Solving Skills) เปนผูมีความสามารถในการใช
ทักษะการเรียนรูในการแกปญหา มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ และคิดวาการแกปญหา
เปนสิ่งที่ทาทาย
สรุปไดวา ผูเรียนที่ลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองนี้ จะเปนผูเชื่อมั่นในตัวเอง มีแรงจูงใจ
ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวขางตน ผูเรียนสามารถพัฒนาขึ้นไดดวยตนเองหรือดวยความชวยเหลือจาก
ผูสอนหรือผูอื่นที่เกี่ยวของ โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยยึดแนวทางแนวคิดของ Guglielmino (1977)
ในเรื่ อ งคุ ณ ลั ก ษณะของผู เ รี ย นที่ มี การการเรีย นรูแ บบนํ าตนเอง ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง 8 ด า นของ
บุคลิกภาพของผูเรียน
รูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเอง
Griffin (1983) ไดแบงรูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนแบบใชสัญญาการเรียนรู (Learning Contract) เปนเครื่องมือในการ
เรียนดวยตนเอง ตามแนวคิดการเรียนเปนกลุมของโนลส (Knowles)
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2. รูปแบบการใชโครงการเรียนรู (Learning Project) เปนตัวบงชี้การมีสวนรวมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองตามแนวคิด โครงการเรียนแบบผูใหญของ Tough
3. รูปแบบการใชบทเรียนสําเร็จรูป (Individualized Program Instruction) ตามแนวคิด
ของสกินเนอร (Skinner) ซึ่งกริฟฟน (Griffin) เห็นวาการเรียนแบบนี้เปนวิธีการเรียนดวยตนเอง
ไมใชลักษณะของการเยนรูดวยการนําตนเอง แตเปนการเรียนรูที่เกิดจากการนําของครู
4. รูปแบบที่ไมใชการจัดการเรียนการสอนทั่วไป (Non Traditional Institutional) ไดแก
กลุมผูเรียนที่เรียนโดยสมัครใจ หวังที่จะไดความรู เชน การศึกษาที่จัดขึ้นสําหรับบุคคลภายอนก
ใหไดรับประกาศนียบัตร การศึกษาที่เปนหนวยประสบการณชีวิต
5. รูปแบบการเรียนรูประสบการณในชีวิต (Experiential Learning)
นอกจากนี้ Carre (1994) กลาวถึงรูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีดังนี้
1. โครงการเรียนรู เปนที่ปฏิบัติกันจนเปนพื้นฐานของการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ใหมี
โครงการเรียนรูรายบุคคล เนื่องจากบุคคลมีความสามารถแตกตางกัน
2. สัญ ญาการเรี ยนรู เปน การเรียนที่มีพื้น ฐานอยูบนเหตุผ ลการตกลงระหวางความ
ตองการของผูเรียนแตละคน กับเปาหมายและหลักการของหนวยงานใชสัญญา เปนเครื่องมือมี
รายละเอียดที่เปนขอบเขตของโครงการเรียนและมีการลงนามระหวางผูเรียน ครูหรือผูฝก
3. ชวงเวลาสําหรับสรุปสิ่งที่เรียนรู ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูและ
เผชิญปญหาตางๆ ดวยตนเอง จึงตองมีชวงเวลาสําหรับสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูโดยครูเปนผูนํา
4. บทบาทใหมของครู ซึ่งเปนผูอํานวยความสะดวก เปนแหลงความรู คอยชวยเหลือ
และแนะแนวทาง
5. สภาพการเรียนรูแบบเปด คือ การจัดทําทุกสิ่งใหเปนศูนยกลางการเรียนรู เชน การ
จัดเตรียม ศูนยสื่อการเรียน หองสมุด แหลงความรูอื่นๆ เปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณ
6. สภาพการเรียนรูรายบุคคลและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น การเรียนรูดวยการนําตนเอง
ที่แทจริงนั้น ผูเรียนอยูในบริบททางสังคมจึงตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นตลอดเวลา
7. การสัง เกต ติดตามประเมิน ผลผูส อนจะอยูกับผูเ รียนตลอดเวลาเพื่อสังเกตการณ
ควบคุมสถานการณและใหไดขอมูลปอนกลับอยางเปนทางการ การสังเกต ติดตามผลและการ
ประเมินผลมีประโยชนอยางยิ่ง อาจจะทําใหในระดับรายบุคคล ระดับกลุมยอย และระดับกลุมใหญ
สรุปไดวา รูปแบบการเรียนรูดวยการนําตนเอง จะใหความสําคัญกับโครงการเรียนที่ใช
สัญญาการเรียนรู โดยบทบาทครูจะเปนเพียงเปนผูอํานวยความสะดวก และมีสภาพการเรียนรู
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แบบเปด ซึ่งจัดทุกสิ่งทุกอยางเปนศูนยกลางการเรียนรู สภาพการเรียนรายบุคคล ตลอดจนการ
สังเกต ติดตามผล ซึ่งอาจจะเปนรูปแบบการเรียนรูประสบการณชีวิตก็ได สําหรับในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดใชรูปแบบการเรียนการสอนของแนวคิดการเรียนรูแบบนําตนเองที่ใชสัญญาการเรียนรู มา
ใชในการประเมินตนเองของผูเรียน
องคประกอบของการเรียนรูแบบนําตนเอง
Brockett และ Hiemestra (1991) ไดวิเคราะหองคประกอบของการเรียนรูแบบนําตนเอง
วา ประกอบด วย 2 มิติ ที่ มี ความสัม พัน ธ มิติแรกคือ กระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง (Selfdirected Learning) เปนกระบวนการที่ผูเรียนตองรับผิดชอบตนเองในการวางแผนการดําเนินการ
และการประเมิ นผลการเรี ยนรูข องตนเอง สวนมิติที่ 2 คือ ผูเ รียนที่นําตนเอง (Learner Selfdirection) คือ ผูที่มีบุคลิกลักษณะของผูเรียนที่มีการชี้นําตนเองจาก 2 มิติดังกลาวไดนําเสนอเปน
The Personal Responsibility Orientation (PRO) Model ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ ที่สัมพันธกัน
1. ความรับผิดชอบสวนบุคคล (Personal Responsibility ) หมายถึง ความรับผิดชอบ
ทางดานความคิดและการกระทําของบุคคล และเลือกกระทําอยางมีเหตุผล สามารถเลือกกระทํา
ในวิถีทางที่ตนเองปรารถนาภายใตบริบทของการเรียนรู สามารถควบคุมศักยภาพในการนําตนเอง
ในทิศทางที่ไดเลือกจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
2. การเรียนแบบนําตนเอง (Self-directed Learning) ในลักษณะที่เปนกระบวนการเรียน
การสอน ประกอบดวยลักษณะดังนี้
2.1 มีศูนยกลางอยูที่กิจกรรมที่เปนความตองการจําเปน
2.2 มีแหลงความรูสําหรับการเรียนรูที่พรอม
2.3 มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
2.4 มีการประเมินผลการเรียนรู
2.5 เปนการสอนรายบุคคล ซึ่งมีลักษณะของการเชื่อมโยงระหวางกระบวนการเรียน
และการสอน
3. การเรี ยนแบบนํ าตนเองที่เ ปนลักษณะและบุคลิกภาพของผูเ รียน (Learner Selfdirection) ไดแก ผูมีลักษณะสวนบุคคลที่นําไปสูความรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง การเรียน
แบบนํ า ตนเองจึ ง เป น ทั้ ง ตั ว ประกอบภายนอกที่ ส ง ผล ให ผู เ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และ
องคประกอบภายในที่ จู งใจใหผู เรียนรับผิดชอบตอความคิดและการกระทําที่เ กี่ยวของกับการ
เรียนรู
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4. การนําตนเองในการเรียนรู (Self-directed in Learning) เปนลักษณะที่สามารถมองได
ในภาพของการเรียนรูที่ตอเนื่อง และจะไดผลสูงสุดเมื่อระดับการชี้นําตนเองสมดุลกับโอกาสการ
เรียนแบบนําตนเอง
5. บริบทของสังคม (Social Context) เปนองคประกอบที่ลอมรอบองคประกอบตางๆอยู
ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูไมสามารถแยกออก ไปจากบริบทของสังคมที่เกี่ยวของได สภาพแวดลอม
ของสังคมมีผลตอกิจกรรมตางๆ บริบทของสังคมจะกําหนดขอบเขตในกิจกรรมการนําตนเองที่
แสดงออกมา
PRO Model นั้นจะแสดงถึงความรับผิดชอบสวนบุคคลในกระบวนการเรียนการสอน ที่
นําไปสูการเรียนแบบนําตนเอง
อาชัญญา รัตนอุบล (2549, 2544) ไดจําแนกปจจัยและองคประกอบในการเรียนรูแบบนํา
ตนเองไว 3 ประการดวยกัน คือ
1. ผูเรียน (Learners) ผูเรียนจะแสดงบทบาทชี้นําการเรียนรูดวยตนเอง ตั้งแตกําหนด
ความตองการเรียนรู ออกแบบแผนการเรียน ทรัพยากรการเรียนรู และวิธีการวัดประเมินผล โดย
ผู เ รี ย นควร ได มี โ อกาสศึ ก ษา และวิ นิ จ ฉั ย ความต อ งการในการเรี ย นรู ข องตนเอง ซึ่ ง เป น
กระบวนการที่มีความสําคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ใหสอดคลองกับความตองการดังกลาวของผูเรียน ซึ่งจะนําสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางแทจริง
2. ผูสอน (Instructor) ผูสอนแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก สรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก และเปนตัวกระตุนสิ่งเสริมแรงใหเกิดการเรียนรู
ในผูเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ผูสอนจึงควรเริ่มตนที่การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ซึ่ง
ควรเปนบรรยากาศที่อบอุน บรรยากาศแหงการเคารพซึ่งกันและกัน บรรยากาศของการนําไปสูการ
สนทนา บรรยากาศที่ ผู เ รี ยนรู สึ กไดถึง ความชัดเจนและความมั่นคงในบทบาทที่นานับถือของ
ตนเองและประการสําคัญบรรยากาศของความไวใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นบทบาทใหมของผูสอน
จากผูถายทอดความรูสึกสูผูอํานวนความสะดวกในการเรียนรู หรือเพื่อนรวมทางการเรียนรู จาก
บทบาทของผูเรียนถายทอดความรูที่ทําหนาที่พิจารณาเนื้อหาสูบทบาทของผูอํานวยความสะดวก
ดังนี้
2.1 มโนทัศน แนวคิดของผูสอนจะตองเปลี่ยนไป จากครูผูถายทอดความรูเปนอํานวย
ความสะดวกใหเ กิดการเรียนรูห รือเพื่อรวมทางการเรียนรู โดยคุณ ลักษณะของผูอํานวยความ
สะดวกหรือเพื่อนรวมทางการเรียนรูที่ดี ควรเปนดังนี้ เชี่ยวชาญในเนื้อหา เปนผูเรียนที่ดี เปนผู
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ปฏิบัติที่ดี กระตือรือรน มีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนมนุษย มีความยึดหยุน มีความอดทนและควบคุม
อารมณไดดี มีชีวิตชีวา ใหความสนใจในเพื่อนมนุษย ทําตัวปกติ พูดชันเจน ใหความสําคัญตอ
เวลา ทันสมัย /ทันเหตุการณ มีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนมนุษย มีความยุติธรรม
2.2 การปฏิบัติของผูสอนก็จะแตกตางไปจากการถายทอดความรูแตเดิมเปลี่ยนแปลง
เปน 1) การสรางบรรยากาศ 2) การวางแผน 3 ) การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู 4) การ
สรางเปาหมาย 5) การออกแบบแผนการเรียนรู 6) การเกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนรู 7) การ
ประเมินผลการเรียนรู
3. แหลงทรัพยากรการเรียนรูตางๆ (Learning Resources) เปนทรัพยากรหรือแหลงการ
เรียนรูรวมทั้งสิ่งแวดลอมที่ไดจัดขึ้นเพื่อสนองตอบความตองการในการเรียนรูของผูเรียน
สรุปไดวาองคประกอบของการเรียนรูแบนําตนเองดวยประกอบดวย 2 สวน คือ ผูเรียน
และกระบวนการเรียนรู โดยทั้งนี้อาจจะมีองคประกอบอื่นเขามาเกี่ยวของดวย เชน สภาพแวดลอม
แหลงทรัพยากรการเรียนรูตางๆ สําหรับในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชองคประกอบในสวนของผูเรียน
คือ การใชบทบาทในการชี้นําตนเอง ในการกําหนดเปาหมายและวิธีการเรียนรู และในสวนของ
ผูสอนผูวิจัยไดเลือกใชการสรางบรรยากาศในการเรียนรูและความรวมมือในการเรียนการสอน
ระหวางผูสอนและผูเรียน
การประเมินผลการเรียนรูแบบนําตนเอง
การประเมินผลเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การปรับปรุงการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนซึ่งการประเมินโดยทั่วไป Boud (1982) ไดระบุ
ว า สิ่ ง ที่ ต อ งประเมิ น เป น ผลผลิ ต หรื อ กระบวนการและจะประเมิ น ส ว นใดของผลผลิ ต หรื อ
กระบวนการนั้น เกณฑสําหรับการประเมิน ไดแก อะไรบางและการใชเกณฑการประเมินจะใชอยางไร
เชน ประเมินเพียงผาน หรือประเมินโดยจัดระดับคุณภาพ ของงานตามเกรด รวมทั้งตัวกระบวนการ
การประเมินผลที่ใชนั้นดี เหมาะสมหรือไม หรือยังตองปรับปรุงซึ่งการประเมินนั้น ผูเรียนมีโอกาสและ
ทางเลือกในการกําหนดเกณฑการประเมินและวิธีการการประเมินตนเอง โดยจะเปนการตรวจสอบวา
ผลงานที่ทําสําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนการเรียนของตนหรือไม
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ใหความเห็นในเรื่องการประเมินผลการเรียนรูแบบนําตนเอง
ไววา การเรียนรูแบบนําตนเองจําเปนเริ่มตนจากการที่ผูเรียนตระหนักถึงความตองการ ในการ
เรียนรู ของตนเองได ด วยเหตุ นี้กระบวนการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตนเองจึง มี
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ความสํ าคัญ มากต อการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่พึง ประสงค หรือสมรรถนะที่ตองการ ผูส อน
สามารถประเมินความรู โดยการทดสอบดวยแบบสอบถามตางๆ หรือการแสดงทักษะการปฏิบัติ
ตางๆ การประเมินเขาใจ โดยการใหผูเรียนแสดงความสามารถในการแกปญหาตามสถานการณ
และการประเมินทัศนคติ ความสนใจ คานิยม และคุณคา ดวยการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา
การแสดงบทบาทสมมติ การสรางสถานการณใหตัดสินใจ นอกจากนี้ผูสอนยังสามารถประเมิน
ระดั บ พฤติ ก รรมหรื อ การปฏิ บั ติ ณ ป จ จุ บั น ในรายละเอี ย ดของแต ล ะบุ ค คลเปรี ย บเที ย บกั บ
พฤติกรรมที่พึงประสงคที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดใหมีการประเมินจริงในแบบ
ประเมิน โดยอาจจะประเมิน ดวยตัวผูเรียนเอง จากกลุมเพื่อน หรือกลุมผูเชี่ยวชาญก็ได
สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2542) เสนอแนวทางหนึ่งในการประเมินการเรียนรูแบบนําตนเองก็
คือ การประเมินจากการสัญญาการเรียน (Learning Contract) โดยผูสอนใหผูเรียนทําสัญญาการ
เรียน และใหผูเรียนเองเปนผูกําหนดวาเขาตองการจะไดเกรดหรือผลการเรียนในระดับใด และถา
ต องการได ผ ลการเรี ยนระดั บดั ง กลาวเชน นั้น เขาต องแสดงความสามารถให ปรากฏว าต องมี
อะไรบาง สัญญาการเรียนนี้จะชวยใหครูตัดสินไดถูกตองวาผูเรียนคนใดควรไดคะแนนอยูในระดับ
ใด โดยพิจารณาผูเรียนนั้นไดทํากิจกรรม หรือแสดงความสามารถใหปรากฏไดตามที่เขาไดระบุไว
ในสัญญาการเรียนหรือไม ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิดของอาชัญญา รัตนอุบล (2551) ที่
กลาวไววา แนวทางหนึ่งของการออกแบบและการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูใหญนั้น
ก็คือการใชสัญญาแหงการเรียนรู ซึ่งจะเปนขอตกลงรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอน เพื่อการเรียนรู
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และเป น การวางแผนการเรียนรวมกั น ซึ่ง สัญ ญาการเรี ยนรูจ ะประกอบดว ย
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการเรี ย นรู แหล ง การเรี ย นรู หลั ก ฐานแห ง ความสํ า เร็ จ เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผล รวมถึงวันเดือนปที่คาดวาจะประสบความสําเร็จ
Knowles (1984) ไดกลาวถึงหลักการที่ใชสัญญาการเรียนในการสอนไว ผูเรียนจะเรียนรู
บางสิ่งบางอยางโดยธรรมชาติที่ไมใชการเรียนการสอนตามปกติผูเรียนจะมีการนําตนเองเอง มี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูง สามารถรักษาความคิดริเริ่มดวยตนเองคอนขางถาวรมากวาเรียน โดย
ยึดครูเปนศูนยกลาง และการเรียนรูที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลและคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล การใชสัญญาการเรียนซึ่งมีการตกลงรวมมือกันตามความตองการกับความคาดหวัง ความ
สนใจของผูเรียน
สรุปไดวา หลักการในการใชสัญญาการเรียนควรยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคลใน
การเรียนแบบนี้ ควรมีการตกลงรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอนวาจะเลือกเรียนอะไรกอน-หลัง
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และใชวิธีการเรียนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน
และชวยลดความคั บของใจ ความวิตกกัง วลของผูเรียนผูส อนควรจัดการสอนโดยึดผูเรียนเป น
ศูนยกลางในเรียน สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชการประเมินผลจากสัญญาการเรียนรู
ในลักษณะของแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส
การวั ดลักษณะความพร อมในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ไดรับความนิยมมาก มี 2
ฉบั บ คื อ แบบวั ด ความพร อ มในการเรียนรูด วยการนํา ตนเอง (Self –Directed Learning
Readiness Scale –SDLRS) ของ Guglielmino และแบบวัดลักษณะการศึกษาตอเนื่องของ Oddi
(Oddi continuing Learning Inventory –OCLI,1984) แตขณะนี้ในประเทศไทย ไดมีผูพัฒนา
แบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเองขึ้น 2 ฉบับ คือ แบบวัดการเรียนรูแบบนําตนเอง ของ สุวัฒน
วัฒนวงศ (2546) และแบบทดสอบคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง ของ รัชนีพร ยันตะบุศย
(2546)
Guglielmino (1977) ไดทําการวิจัย เรื่อง Development of the Self-Directed Learning
Readiness Scale เพื่อสรางแบบวัดลักษณะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยใช
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ศึกษาลักษณะของผูเรียนที่มีลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองในระดับสูงจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 14 คน โดยแบบถามชุดที่ 1 ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะตอง
ใหขอมูล เกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญที่สุด 10 ประการที่ส ามารถวัดไดของผูเรียนที่มีลักษณะการ
เรียนรูดวยการนําตนเองสูง ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ถูกนํามาประมวลเขาดวยกันและ
สรางขึ้น เปนแบบสอบถามชุดที่ 2 ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 4 ระดับ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ
แตละคนประเมินลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ประมวลมาไดวา เปนลักษณะที่สําคัญ
และจําเปนที่จะตองมีในตัวผูเรียนดวยการนําตนเองมากนอยเพียงใด จากนั้นนําอันดับของการ
ประเมินมาสรางเปนแบบสอบถามชุดที่ 3 ซึ่งแสดงคามัธยฐาน คาเปอรเซนไทลที่ 25 และ 75 ของ
อั น ดั บการประเมิ น แต ล ะคุ ณ ลั กษณะและสง กลับไปใหผูเ ชี่ยวชาญพิจ ารณาอีก ครั้ง และหาก
ผูเชี่ยวชาญคนใดประเมินคาในการเก็บขอมูลครั้งที่ 2 แตกตางไปจากคําตอบรอยละ 50 ของกลุม
จะตองใหเหตุผลของการประเมินนั้น ลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลจะถูกนํามาวิเคราะหอีกครั้งและนํามาสรางเปนแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (Self-Directed Learning Readiness Scale-SDKRS) ในลักษณะของแบบสอบถามที่
เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 41 ขอ โดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 307
คน และนําคําตอบที่ไดมาจากการวิเคราะหขอและประมาณคาพารามิเตอรของแบบวัดไดคาความ
เที่ยง .87 โดยผูตอบแบบวัดจะใหขอมูลในลักษณะที่เปนการรายงานตนเองวาเห็นดวยกับขอความ
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ในแบบวัดในระดับใด ขอความในแบบวัดประกอบดวยขอความเชิงบวกและขอความเชิงลบ ซึ่ง
ครอบคลุมลักษณะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 8 ดานไดแก
1. เปดโอกาสในการเรียนรู หมายถึง เปนผูนําที่มีความสนใจ ในการเรียนรูมากกวาผูอื่น
ชอบการมีความคิดริเริ่ม มีความรักในการเรียนรูและตองการเรียนตอไปเรื่อยๆ ชอบศึกษาคนควา
จากแหลงความรูตางๆ มีความพยายามในการทําความเขาใจกับปญหาที่มีความกํากวม ยอมรับ
ฟงคําวิพากษวิจารณเกี่ยวกับความผิดพลาดของตนเอง และมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของ
ตนเอง
2. มีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การเปนผูที่ มี
ความเชื่อมั่นวาสามารถเรียนรูดวยตนเองได สามารถจัดแบงเวลาสําหรับการเรียนรูได มีวินัยใน
ตนเอง รูความตองการเกี่ยวกับการเรียนรูของตนเอง และสามารถหาวิธีการเรียนรูได ยอมรับวา
ตนเองเปนผูที่ใฝรูอยูเสมอ
3. มีความคิดริเริ่มในการเรียนรูไดดวยตนเอง หมายถึง การเปนผูที่มีความพยายามใน
การทําความเขาใจกับปญหาที่ยาก รูความตองการในการเรียนรูของตนเอง ชอบการมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู มีความเชื่อมั่นที่จะทํางานตามลําพัง รักการเรียนรู รูแหลงขอมูลที่จะไปคนควา
สามารถวางแผนการทํางานของตนเองได และมีความคิดริเริ่มในการเริ่มโครงการใหมๆ
4. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง หมายถึง การเปนผูที่รูความสามารถในการ
เรียนของตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพในระดับกลางหรือระดับสูง พรอมที่จะเรียนรูเรื่องที่
ตนสนใจทุกเรื่องแมวาจะเปนเรื่องที่ยาก ชอบคนควาชอบที่จะเปนผูจัดการเรียนรูดวยตนเอง มี
ความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง และรูความกาวหนาในการเรียนของตนเอง
5. มีความรักในเรียนรู หมายถึง เปนผูชื่นชมผูที่เรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ มีความใฝรูสนุก
กับการศึกษาคนควา
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง เปนผูที่อดทนตอความกํากวม มีความใฝรูและ
ชอบสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย ชอบทดลองวิธีการเรียนรูใหมๆ
7. มองอนาคตในแงดี หมายถึง เปนผูที่ตองการเรียนรูไปตลอดชีวิต ชอบคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ในอนาคต และมองวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทายไมใชสิ่งที่จะทําใหหยุดเรียน
8. สามารถใชทักษะในการแสวงหาความรูและทักษะการแกปญหา หมายถึง การเปนผูที่
มีทักษะพื้นฐานในการศึกษาหาความรู และมีทักษะในการแกปญหา
หลังจากนั้น Guglielmino (1977) ไดปรับปรุงแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองซึ่ง เดิม มี 41 ขอ เปน 58 ข อ ซึ่ง แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง ตนเองของ
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Guglielmino ฉบับนี้เปนเครื่องมือที่ไดรับการยอมรับวามีความเที่ยงและความตรงมาก จึงมีการ
นําไปใชในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางกวางขวาง
Oddi (1984,1986) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูเรียนที่มีการศึกษาตอ
ดวยตนเองจากเอกสาร งานวิจัยตางๆ จากนั้นนํามาจัดแบงกลุมตามลักษณะที่เปนลักษณะสําคัญ
ของผูเรียนที่ศึกษาตอเนื่องดวยตนเองออกเปน 3 ดานโดยในแตละดานจะประกอบดวยลักษณะที่
ตรงขามกันดังนี้
1.แรงขับภายในกับแรงขับภายนอก (Proactive Drive versus Reactive Drive)
ผูเรียนที่เรียนดวยแรงขับภายในมีลักษณะสําคัญ คือ มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองมี
ความเชื่อมั่นและเห็นคุณคาของตัวเองในระดับสูง มีความคิดริเริ่มและดําเนินการในกาเรียนรูดวย
ตนเอง เพื่อเปาหมายในระดับสูง ผูเ รียนที่เรียนดวยแรงขับภายนอกมีลักษณะสําคัญ คือ มีการ
เรียนรูโดยแรงขับภายอก มีแนวโนมที่จะเลิกเรียนเมื่อประสบปญหาในการเรียน และมีความเชื่อมั่น
ในตนเองในระดับต่ํา
2.การเป ดโอกานในการเรีย นรู กับการป ดกั้น โอกาสในเรี ยนรู (Cognitive Openess
Versus Defensiveness)
ผูเรียนที่เปดโอกาสในการเรียนรูมีลักษณะสําคัญ คือ เปดโอกาสในการทํากิจกรรมใหมๆ
หรือยอมรับแนวคิดใหมๆ มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงและมีความ
อดทนตอความกํากวมผูเรียนที่ปดกั้นโอกาสในการเรียนรูมีลักษณะสําคัญคือ ไมมีการปรับตัว กลัว
ความลมเหลว และหลีกเลี่ยงที่จะทํากิจกรรมใหมๆ หรือไมยอมรับแนวคิดใหมๆ
3.การมุงมั่นตอการเรียนรูกับการไมใสใจตอการเรียนรู (Commitment to Learning
Versus Apathy or Aversion to Learning)
ผูเ รี ยนที่ มุ ง มั่ นต อการเรี ยนรูมีลักษณะสําคัญ คือ มีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลาย และชอบงานอดิเรกที่กระตุนใหเกิดการคิด ผูเรียนที่ไมใสใจตอการเรียนรูมีลักษณะ
สําคัญ คือ มีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนและไมเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
หลังจากทีไดขอมูลมา (Oddi ไดสรางแบบวัดลักษณะผูเรียนที่มีการศึกษาตอเนื่องดวย
การนําตนเองขึ้น ประกอบดวยขอความจํานวน 100 ขอ ซึ่งครอบคลุมลักษณะของผูเรียนทั้ง 3
ดานจากน้ํานําเครื่องมือออกทดลองใชและปรับแกไขจนกระทั่งเหลือแบบวัดจํานวนเพียง 24 ขอ
ไดคาความเที่ยง .89
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สุ วั ฒ น วั ฒ นวงศ (2546) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การเรี ย นรู แ บบนํ า ตนเองของผู เ รี ย น
การศึกษาตอเนื่องสายอาชีพ ในการวิจัยครั้งนี้ไดแบงการดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอน
แรกเปนการวิเคราะหองคประกอบการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนการศึกษาตอเนื่องสาย
อาชีพ ขั้นตอนที่สอง เปนการพัฒนาแบบวัดการเรียนรูดวยการตนเอง
รัช นีพ ร ยันตะบุศย (2546) ไดสรางแบบทดสอบวัดคุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
สําหรั บนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในการศึกษาครั้ง นี้ไดแบง การดําเนินการเปน 4
ขั้นตอน
สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองโดยพัฒนา
จากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง ของพรชุลี อาชวอํารุง (2547) และปทีปเมธา
คุณวุฒิ และพันธศักดิ์ พลสารัมย (2545) ที่ไดพัฒนาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง (Self-Directed Learning Readiness Scale-SDLRS) ของ Guglielmino (1977)
เนื่องจากผูวิจัยพิจารณาเห็นวามีองคประกอบของการเรียนรูแบบนําตนเองที่ชัดเจน เหมาะสม
รวมทั้งยังเปนเครื่องมือที่ไดรับความนิยมมากทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ นอกจากนี้ใน
งานวิจัยทั้งสองเรื่องนั้นไดใชแบบวัด SDLRS กับกลุมตัวอยางที่เปนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาฯ ซึ่งมีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยางของานวิจัยในครั้งนี้อีกดวย
สมรรถนะในการทํางาน และสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัย
ความหมายของสมรรถนะ (Competency) นั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายอยางดวยกัน
ไดแก
Se-Ed’s Modem English-Thai Dictionary (วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2541) ไดให
ความหมายของคํ าวา Competency ไว วา ความสามารถ อํ านาจ ความพอเพียง ซึ่ ง ตรงกับ
ภาษาไทยวา สมรรถนะและสมรรถภาพ หมายถึง ความสามารถ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน, 2525) ดังนั้น จึงใหถือวาคําสองคํานี้มีความหมายเดียวกัน
นักศึกษาหลายทานทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดใหความเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพพา
ไว เชน กูด (Good,1973) ไดใหความหมายวา สมรรถภาพเปนความสามารถในการประยุกต
หลักการและเทคนิควิธีการในสาขาวิชานั้น ใหเขากับสถานการณปฏิบัติจริง (กรรณิการ บารมี,
2539)
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ทิพาวดี เมฆสวรรค (2542) ไดกลาวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยยึดหลักสมรรถนะ
(Competency Based Management : CBM) วา สมรรถนะอาจจะจะมีความหมายถึง กลุมของ
ความรูความสามารถและประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมและผลของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ สวนหนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะ ความรูความสามารถ ทัศนคติ
บุคลิกภาพ คานิยมของบุคคล หรือ พฤติกรรมของผูมีผลการปฏิบัติยอดเยี่ยมในการทํางานหนึ่งๆ
กมล สุ ด ประเสริ ฐ และคณะ (2526) ได ใ ห ค วามหมายสมรรถภาพไว ว า หมายถึ ง
คุณสมบัติที่เปนผลมาจากความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัย หรือบุคลิกภาพ ซึ่งเปน
ผลทําใหเกิดความสามารถในการทําพฤติกรรมตางๆ ที่พึงปรารถนาได
วีรพล อารวรรณ (2528) ไดกลาวไววา สมรรถภาพ หรือ ความสามารถของแตละบุคคล
อันเปนผลมาจากการเรียนรู สําหรับสมรรถภาพของครูจะหมายถึง ความรู ความสามารถ ความ
เขาใจ ทัศนคติ และความชํานาญ ที่บุคคลผูเปนครูพึงมีอยางเพียงพอและสามารถแสดงออกมา
เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย
“Competency หมายถึ ง ทั กษะ ความรู และความสามารถ หรื อ พฤติ กรรม (Skills,
Knowledge and Attributes) ของบุคคลที่จําเปนในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง กลาวคือ “ในการ
ทํางานอยางหนึ่งๆ เราตองรูอะไร” เมื่อมีความรูหรือ ขอมูลแลว เราตองรูวาจะทํางานนั้นๆ อยางไร”
และ “เราควรมี พ ฤติ ก รรมหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะอย า งไร จึ ง จะทํ า งานได อ ย า งประสบ
ความสําเร็จ” สิ่งเหลานี้จะชวยใหองคการทราบวาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในการทํางานของ
บุคลากรในองคการนั้นเปนอยางไร” (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2542)
“Competency เปนสิ่งซึ่งแสดงคุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคคล รวมถึง ความรู
ทักษะ และพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งทําใหบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิผลสูงกวามาตรฐานทั่วไป” (ขจรศักดิ์ หาญณรงค, 2542)
จากความหมายของสมรรถนะ (Competency) ที่หลายทานไดแสดงไวนั้น อาจสรุปไดวา
สมรรถนะคือ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง โดยประกอบไปดวยความรู
ทักษะ และเจตคติ
วัตถุประสงคสําคัญในการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) ก็เพื่อวิเคราะหจัดทํา
มาตรฐานความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่จําเปนตอการทํางานในตําแหนงตางๆ แลวนํามาใช
ประเมินความสามารถของแตละบุคคล ซึ่ง ผลจากการประเมินนี้ส ามารถนําไปใชในระบบการ
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บริ ห ารงานบุ ค คลหลายๆ เรื่ อ งได แ ก การพั ฒ นาบุ ค ลากร การค น หาและให ก ารดู แ ลผู มี
ความสามารถสูง เปนตน
หากจะกลาวถึงประโยชนของการนําเอาระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช อาจแบง
ออกไดเปน 4 ประการดวยกัน ไดแก
1. ชวยใหการพัฒนาความสามารถบุคลากรมีทิศทางและความตอเนื่อง
2. สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองมากขึ้น
3. ทําใหการวัด ประเมินความสามารถของบุคลากรมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
4. เปนการสงเสริมผูมีความสามารถ
องคประกอบของสมรรถนะ
สมรรถนะจะมี 2 องคประกอบใหญๆ ไดแก ความสามารถหลัก (Core Competency)
และความสามารถที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Functional Competency)
ความสามารถหลัก (Core Competency) ไดแก
1. ความเชี่ยวชาญในงาน (Expertise) คือ การนําความรู ทักษะ ความชํานาญ และ
เทคโนโลยี มาใชในการปฏิบัติงานอยางมี วิจารณญาณ เพื่อสรางความสําเร็จ และปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานใหแกธุรกิจ โดยรวม
2. ความมุงมั่นเพื่อความสําเร็จ (Achievement Orientation) คือ ความมุงมั่นที่จะทํางานให
สําเร็จ ทํางานใหดียิ่งขึ้น ทํางานใหไดเกินเปาหมาย ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีขึ้นดวย
3. การปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต และมีคุณธรรม (Honesty & Integrity) คือ การ
ปฏิ บัติห น าที่ ดวยความสุ จ ริ ต โปรง ใส ตรงไปตรงมา ตลอดจน ปฏิบัติต ามนโยบาย ข อบั ง คั บ
กฎระเบียบ จรรยาบรรณขององคการโดยเครงครัด
4. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Accountability) คือ ความสํานึกในบทบาท หนาที่ มีความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงค และเปนไปตามขอตกลงที่ใหไว
กั บ ผู อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลลั พ ธ ที่ อ อกมา ไม ว า จะดี ห รื อ ไม ตลอดจนสามารถรั บ การ
ตรวจสอบและชี้แจงเหตุผลในการทํางานเพื่อใหเกิดความโปรงใส
5. ความรูทางธุรกิจ (Business Knowledge) คือ ความเขาใจธุรกิจขององคการ และ
สามารถเชื่อมโยงกับงานในหนาที่ ตระหนักในสถานการณทางธุรกิจ สภาวะแวดลอม ปจจัยตางๆ
ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทโดยรวม ตลอดจนนําความรูความเขาใจดังกลาวมา
ประกอบการตัดสินใจเพื่อพัฒนาศักยภาพและความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัท
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6. ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน (Flexibility and Adaptability) คือ ความสามารถใน
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณที่หลากหลาย
ตลอดจนเป ดใจกว างรั บฟ ง ความคิดเห็น ที่แตกตางและนํามาปรับใช โดยตั้ง อยูบนหลักการที่
เหมาะสม
7. ความใฝรู (Personal Mastery) คือ ความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูที่เปน
ประโยชนเพิ่มเติมตลอดเวลา ตลอดจนนําความรูนั้นมาพัฒนาศักยภาพในการทํางานของตนเอง
และขององคการโดยรวม
8. ความเป น ผู นํ า (Leadership) คื อ ความกล า ที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง กล า
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชน กลาที่จะตัดสินใจแกไขปญหา และแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลลัพธที่เกิด ตลอดจนสามารถจูงใจและสรางการยอมรับในหมูผูใตบังคับบัญชา อันสงผลให
เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
9. การทํางานเปนทีมและการประสานงาน (Teamwork and Cooperation) คือความ
ยินดีที่จะรวมปฏิบัติงานกับผูอื่น ใหความชวยเหลือผูอื่น ยอมรับในคุณคาของผูรวมทีม เพื่อสราง
ความรวมมือรวมใจในการทํางานใหเกิดขึ้น อันจะทําใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดรวมกัน
10. ความสามารถในการติดตอสื่อสาร (Communication) คือทักษะในการรับรูและจับ
ประเด็ น จากการที่ ฟ ง และการอ านตลอดจนการถา ยทอดเผยแพรแ นวความคิ ด นโยบายและ
แผนงาน ตลอดจนวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน หรือบริษัทไปยังผูรวมงานหรือผูที่เกี่ยวของ โดย
การพู ด การเขี ย น และการนํ า เสนอเพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ต อ งการ ตลอดจนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางแรงจูงใจผูรวมงานหรือผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานใหบรรลุสําเร็จ
ความสามารถที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Functional Competency) ไดแก ความสามารถ
ของบุคลากรที่แตละฝาย/สํานักงาน ไดจัดทํา Functional Competency ของตนเอง ซึ่งจะแตกตาง
กัน ไปตามความจํ าเปนของงาน พนักงานจะไดรับการชี้แจงวามีรายละเอียดอยางไรบาง และ
สามารถที่จะศึกษาไดจากคูมือที่แตละหนวยงานมีอยู
กล าวโดยสรุ ป หมายถึ ง ทั กษะ ความรู และความสามารถ หรื อ พฤติ กรร ม (Skills,
Knowledge and Attributes) ที่เรียกวา สมรรถนะ สามารถชวยพัฒนาวิชาชีพ ของบุคคลที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานชวยใหองคการทราบวาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในการทํางานของบุคลากร
ในองคการนั้น ซึ่งในที่นี้ ก็จะถูกนํามาใชในการพัฒนาวิช าชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ไดถูก
กําหนดขึ้นตามโปรแกรมการฝกอบรมที่ไดพัฒนาขึ้น
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สมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
สมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ตามคูมือการปฏิบัติงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) การประกอบ
อาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยประกอบไปดวย สมรรถนะในแตละดานดังตอไปนี้
1. สมรรถนะทางดานความรู หมายถึง ความสามารถของตัวแทนในความรอบรูเรื่อง
ทฤษฎี หลักการ เงื่อนไขความคุมครอง และผลิตภัณฑตางๆ ในการประกันวินาศภัย จนสามารถ
นําไปถายทอดความรูแ ละเสนอการบริการในการประกันวิน าศภัย ใหกับประชาชนที่ส นใจทํา
ประกันวินาศภัยไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมาจากกระบวนการและขั้นตอนใน
การเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่ง ประกอบไปดว ยความรู ในดานกฎหมายที่เ กี่ยวของกับตัวแทน
ประกัน วิน าศภัย และดานภาพรวมของธุรกิจ ประกัน วิน าศภัยและสรุปสาระสําคัญ ของการ
ประกันวินาศภัย
2. สมรรถนะทางดานทักษะ หมายถึง ความสามารถที่ฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ใน
การใหบริการ การสื่อสาร การใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและการปฏิบัติงานดานการเปนตัวแทน
การประกันวินาศภัยไดอยางถูกตองรวดเร็ว และตอบสนองความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันวินาศภัย
ไดในทุกดาน ซึ่งก็คือทักษะดานแนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการใหคําแนะนํา
ดานประกันวินาศภัย
3. สมรรถนะทางดานทัศนคติ หมายถึง ความรูส ึกทางบวกที่มีตอวิชาชีพตัวแทนประกัน
วินาศภัย ตอลักษณะงานที่ทํา ตอองคการ และตออุตสาหกรรมการประกันวินาศภัย สงเสริม
วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย และดํารงตนใหเปนตัวอยางในการมีจรรยาบรรณวิชาชีพตัวแทน
ตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อ สรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัยใหเปน
ที่ประจักษตอสาธารณชนและสังคม ซึ่งก็คือ ทัศนคติในดานจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีใน
การใหบริการ
ตอนที่ 4 การพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย (2551)ไดให
ความหมายของวิชาชีพ โดยเริ่มจาก ความหมายของ “อาชีพ” และ “วิชาชีพ” ไวดังนี้
อาชีพ หมายถึ ง การทํ ามาหากิ น ทํ าธุ รกิจ ตามความชอบหรื อความถนั ด ซึ่ ง อาจจะได
คาตอบแทนเป นค าจ าง หรือเงิ นเดือน ซึ่ง เปน โปรแกรมการดํารงชีพ ของมนุษยใ นสังคม การที่
บุคคลประกอบอาชีพ จะทําใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือ รายได เพื่อใชจายในการดํารงชีวิต อาชีพ
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ทั้งหลายมีรายไดแตกตางกัน เชน เปนลูกจางจะไดคาตอบแทนในโปรแกรมเงินเดือน อาชีพคาขาย
หรือประกอบกิจการสวนตัว หรือการลงทุนจะไดคาตอบแทนในโปรแกรมกําไร
วิชาชีพ มาจากการสนธิของคําวา “วิชา” กับ “อาชีพ” วิชาชีพประกอบดวยคําวา อาชีพกับ
วิชา และอาชีพทุกอาชีพไมไดรับการยอมรับวาเปนวิชาชีพทั้งหมด มีเพียงบางอาชีพเทานั้นที่ถือวา
เปนวิชาชีพ คือตองเปนอาชีพที่ตองใชความรูความสามารถหรือ ความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะ
เทานั้น เชน แพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกร วิศวกร สถาปนิก ผูตรวจสอบบัญชี ทนายความ
ตุลาการ ผูสอน เปนตน
สําหรับคําวา วิชาชีพ (Profession) พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ทรง
แปลคําศัพท “Profession” วา “อาชีว-ปฎิญาณ” (อาชีพ + คําปฎิญาณ) เพราะสภาพอันแทจริง
แหงวิชาชีพ คือ กราบญาณตนตอสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์วา จะประกอบอาชีพตามธรรมเนียม ซึ่งมีวาง
ไวเปนบรรทัดฐาน อาชีวปฎิญาณในชั้นตน ไดแก วิถีอาชีพของนักบวชซึ่งตองเครงครัดในระเบียบ
วินัยที่บังคับไวและตอมาคือ นักกฎหมาย แพทย เภสัชกร ฯลฯ ซึ่งจัดองคกรควบคุมกันเอง มีวินัย
และจริยธรรมอันเครงครัด
สรุป วิชาชีพเปนอาชีพที่ตองอาศัยความรู ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะ
หรือ เปนงานที่เกี่ยวของกับการใชสติปญญา ตลอดจนความรับผิดชอบสวนตัวสูง ในการตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติงานใหถูกตอง มากกวาการใชแรงงานหรือสมรรถนะทางกาย สามารถใหบริการอยางมี
มาตรฐาน เป นระบบมุ ง เน นประโยชนแกผูเ กี่ยวของทุกฝายเปน สําคัญ และมีจ รรยาบรรณใน
วิชาชีพ ตลอดจนมีองคกรวิชาชีพคอยดูแล ควบคุมคุณภาพมวลสมาชิก
ความแตกตางของ “อาชีพ” กับ “วิชาชีพ
อาชีพ คือ การทํามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ แต “วิชาชีพ” เปนอาชีพประเภทหนึ่งซึ่งไดรับการ
เคารพยกยองจากสังคมมากกวาการทํามาหากินโดยทั่วไป การเคารพยกยองนี้อาจแสดงออกดวย
การจาย คาตอบแทนที่สูงกวา หรือใหเกียรติยกยองมากกวา อาชีพ และเหตุที่วิชาชีพ ไดรับการยก
ยองมากกว าอาชี พ ก็ เ พราะองค ประกอบหรือมาตรฐานที่สําคัญ สองประการคือ ตองมีทั้งวิช า
ความรูขั้นสูง และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
1. ตองมีวิชาการขั้นสูง คําวา วิชาชีพ มาจากคําวา วิชา + วิชาชีพ คือ ผูประกอบวิชาชีพ
ตองมีวิชาการหรือ ความรูขั้นสูง และ ตองทําเปนอาชีพประจําหรือเปนเวลานาน ซึ่งตองมีการ
เรียนรูและฝกหัดจนกวาจะมีความรู ความสามารถที่จะปฏิบตั ิวิชาชีพได เชน วิศวกรที่คํานวณแบบ
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และควบคุมการกอสรางตึก ตองใชเวลาเรียนรู และฝกหัดกันในระดับมหาวิทยาลัย ตางจากชาง
ปูน ชางไม เพราะไมตองอาศัยวิชาการความรูขั้นสูง อาชีพชางปูน ชางไมตองการทักษะความ
ชํานาญ หรือฝมือมากกวาความรูทางวิชาการ
2. ตองมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ การมีหลักวิชาการความรูขั้นสูงอยางเดียว ก็ยังไม
เพียงพอที่จะทําใหอาชีพหนึ่งกลายเปนวิชาชีพได การจะเปนวิชาชีพอยางแทจริงผูประกอบการ
ตองใชความรูความสามารถในหนาที่ของตนอยางมีความรับผิดชอบ คือ หากไมปฏิบัติตาม อาจ
ถูกองคการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได
ลักษณะสําคัญของวิชาชีพ ไดมีผูรูหลายทานไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของวิชาชีพ ไว
ดังนี้
1. วิชาชีพเปนงานเกี่ยวของกับการใชสติปญญา และความรับผิดชอบสูงในการตัดสินใจ
หรือเลือกวิธีปฏิบัติงานใหถูกตองมากกวาการใชแรงงานหรือสมรรถนะทางกาย
2. ตองมีการใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกของอาชีพ เปนระยะเวลาที่ยาวนาน ทั้งดาน
ความรูทั่วไปและความรูเฉพาะดาน ตลอดจนมีการฝกปฏิบัตใิ นวิชาชีพนั้นๆ
3. สมาชิกของอาชีพจะตองมีอิสระและเสรีภาพในการปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานอาชีพ
นั้นๆ
4. วิชาชีพจะตองมุงเนนใหบริการแกสังคม หรือประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชน
ของตนเองหรือเฉพาะกลุม การทํางานหรือการพิจารณาใดๆ จะตองคํานึงถึงประโยชนสุขสังคม
และใหความเอื้อเฟออารีแกผูที่มาใชบริการ
5. หนาที่และความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ จะตองไดรับการรับรองจากสังคม
และเปนที่ประจักษมีอยูเพื่อชวยแกปญหาของมนุษย
6. มีสมาคมวิชาชีพซึ่ งเปนศูน ยกลาง ในการกําหนดมาตรฐาน เพื่อสรางเกณฑในการ
เลือกบุคคลเขาสูวิชาชีพ และเปนศูนยกลางสําหรับความสัมพันธของผูรวมอาชีพเดียวกัน เพื่อ
รักษาผลประโยชนของอาชีพ
7. มีจรรยาบรรณ เพื่อเปนแนวทางและเครื่องเหนี่ยวรั้งใหคนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมตามลักษณะของวิชาชีพมากกวาความตองการของนายจาง
วิ ช าชี พ ของประเทศไทยเกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า
เจาอยูหัว เนื่องจากทรงปฎิรูปการปกครองและระบบราชการ ทําใหอาชีพราชการกลายเปนวิชาชีพ
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สรุปไดวา ลักษณะสําคัญของวิชาชีพ คือ มีหลักประพฤติปฏิบัติในหมูคณะ อันประกอบ
ไปดวย ความรู ทักษะ และทัศนคติที่เปนบวกในวิชาชีพ รวมถึงการมีคุณธรรม และจริยธรรมของ
บุคคลในแตละกลุมวิชาชีพ เพื่อคงไวซึ่งความเชื่อถือและศรัทธาของสังคม และเปนประโยชนตอ
สวนรวม
คุณลักษณะของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2552) ไดกลาว
วา ตั วแทนประกั น วิ น าศภั ย คื อ คนสําคัญ หรือทัพ หนาของธุรกิจ ประกัน วิน าศภัยในการสราง
ภาพพจนที่ดีของธุรกิจ และพวกเขามีสวนสําคัญในการสรางสรรคธุรกิจ หรือ ฉุดรั้งการเติบโตทาง
ธุรกิจ และธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตอยางมีคุณภาพไดก็ตอเมื่อมีตัวแทนประกันวินาศภัยที่มี
คุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีตองมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ อาชี พ มี ค วามรั ก ศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย โดย
มองเห็นถึงคุณประโยชนของการทําประกันวินาศภัย วามีประโยชนในการวางแผนวินาศภัย เปน
สวนสําคัญในการปองกันความเสี่ยงและสรางหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัวเปนการหา
เจาภาพหรือผูรับผิดชอบทาง “แพง” ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีตองมีความเชื่อมั่นในระบบประกัน
วินาศภัย ดวยการแสดงถึงทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพดวยการทําประกันวินาศภัยตนเอง หากตนเองยัง
ไมทําประกันวินาศภัยก็ยากที่จะชักจูงใหผูอื่นทําประกันวินาศภัยได
2. มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การประกั น วิ น าศภั ย เป น อย า งดี สามารถให คํ า อธิ บ ายชี้ แ จง
สาระสําคัญของเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย ไดอยางถูกตอง ครบถวน และสามารถตอบขอซักถาม
ไดอยางถูกตองชัดเจน ตลอดจนสามารถใหคําปรึกษาหารือแกผูเอาประกันภัยอยางตรงไปตรงมา
3. มีความกระตือรือรน ขยัน และอดทน ตัวแทนประกันวินาศภัยมืออาชีพตองมีความรู
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เปนคนขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ และตองกระตือรือรน ใน
การทํางาน ขยัน และอดทน เพราะในการพบปะผูมุงหวังอาจตองมีความเพียรพยายามและตองใช
ความอดทนสูง และตัวแทนที่ดีตองรูจักแสวงหาผูมุงหวังอยูเสมอ เพื่อเปนการสรางโอกาสในการ
ขายประกันใหเกิดขึ้น
4. มีความซื่อสัตยสุจริต ตอผูเอาประกันภัย บริษัทและวิชาชีพประกันภัย ในดานผูเอา
ประกันภัยตองเสนอการประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับลูกคา ทั้งในดานประเภทของกรมธรรมและ
วงเงินที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ คือ ขายอยางมีคุณภาพ ขายตามความเสี่ยงภัยของ
ลูกคา ใหบริการลูกคาอยางเสมอตนเสมอปลาย เพื่อใหลูกคามีความเชื่อถือเขาใจ
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5. มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งในดานลักษณะทาทาง น้ําเสียงในการสนทนา และการแตงกายที่
สุภาพ สะอาด ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้จะทําใหผูมุงหวังเกิดความเชื่อถือ ในตัวของตัวแทนประกัน อัน
สงผลตอความเชื่อถือตามมา
6. มีทักษะที่ดี มีพัฒนาการตนเองอยูเสมอ มีความสามารถในการขายและขยายตลาด
ดวยการแสวงหาผูมุงหวังใหม และปรับปรุงแกไขเทคนิคการขาย ขยายตลาด โดยการออกตลาด
สม่ําเสมอ เขาฟงวิชาการและวิเคราะหการขายสม่ําเสมอ เพื่อจะไดนําประสบการณ ขอผิดพลาดที่
เกิ ดขึ้ น มาเป นบทเรี ยนในการสร างความสําเร็จ ดวยการเปลี่ยนวิกฤตใหเปน โอกาส หรือเปน
ตัวแทนประกันภัยมืออาชีพตอไป
7. มีความเปนมิตรและเปน ผูรอบรูทัน ตอเหตุการณ ตัวแทนประกัน ภัยที่ดีตองเปน คน
อารมณดี ยิ้มแยม เขากับทุกคนมีทัศนคติที่เปนมิตรกับทุกคน เปนนักฟงที่ดี ตลอดจนมีความรู
รอบตัวพอสมควร เพื่อที่เวลาสนทนากับลูกคาเหตุการณสําคัญ และเปนที่สนใจของสังคม
8. ตองรูจักวางแผน และแบงเวลาการทํางานใหเหมาะสม มีการวางแผนการทํางานอยาง
มีระบบ มีความมุงมั่น มีระเบียบวินัยในตนเอง รูจักวางแผนและแบงเวลาใหเหมาะสม ทั้งเวลาใน
ดานการพบผูมุงหวังรายใหม การติดตามลูกคารายเกา การบริการลูกคา การเยี่ยมเยียนลูกคา
ตลอดจนการหารายชื่อของผูมุงหวังรายใหม
9. มีศิล ปะในการพูด ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีไ มจําเปนตองพูดเกง แตตองพูดเปน
ถูกตอง และตรงไปตรงมา เพราะคําพูดจะเปนสวนสําคัญตอความนาเชื่อถือใหกับตนเอง
10. มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนวิชาชีพที่ตองอาศัยความ
เชื่ อถื อศรัทธา และความสุจ ริตใจตอกัน จึงตองปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ อยาง
เครงครัด
หนาที่ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันวินาศภัย
ความเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย สิ่งสําคัญและขาดมิไดคือตัวแทนประกันวินาศภัย
เนื่องจากธุรกิจธุรกิจประกันภัย เปนธุรกิจที่ไมมีสินคาเปนตัวตนหรือรูปลักษณะเหมือนกับสินคา
อุปโภคบริโภคทั่วๆไป การทําประกันวินาศภัยเปนบริการอยางหนึ่งที่จะตองทําในรูปของสัญญา มี
บุคคลสองฝาย ซึ่งคูสัญญาจะตองตกลงกันวาจะใหอะไรแกอีกฝายหนึ่ง และอีกฝายหนึ่งจะให
อะไรตอบแทน และในการทําสัญญาจะตองมีตัวแทนประกันวินาศภัย ทําหนาที่ในการชักนําใหผู
เอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ไดตกลงทําสัญญากัน ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหนาที่หลัก คือ
ทําใหลูกคาไดรับความพอใจทําประกันภัย และจะตองทําหนาที่สนับสนุนการขายทั้งการไปติดตอ
หรือเยี่ยมเยียนอยางตอเนื่อง และชวยดําเนินการอํานวยความสะดวกหรือใหคําปรึกษาใหแกลูกคา

105
ในสิ่งที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับงานขาย เชน ใหคําปรึกษาในเรื่องสวนตัวของลูกคา อาจสรุป
หนาที่และความรับผิดชอบได ดังนี้
1. ชักชวนบุคคลใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทที่ตนสังกัด ตัวแทนประกันวินาศภัยมี
หนาที่ในการชักชวนบุคคลตางๆ ใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทที่ตนสังกัด
2. มีความรู ความเขาใจ ในเงื่อนไขกรมธรรมเปนอยางดี สามารถอธิบายและชี้แนะเพื่อให
ผูเอาประกันภัยตัดสินใจทําประกันตรงกับความจําเปนและตองการที่แทจริง และมีเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสมกับรายได
3. เมื่อรับเงินเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยแลวตองรีบนําสงเขาบริษัท โดยดวน และ
เมื่ อ ไปเก็ บ ประกั น ภั ย แล ว ต อ งรี บ นํ า ส ง เข า บริ ษั ท โดยเร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อ ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และ
ภาพลักษณที่ดีของอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
4. ใหบริการที่ดีและสม่ําเสมอแกผูเอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหนาที่ตอง
ใหบริการหลังการขายที่ดี ตามเงื่อนไขแหงกรมธรรม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน และผลประโยชน
ของผูเอาประกันภัย
หนวยงานและองคการที่เกี่ยวของกับตัวแทน
1. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนหนวยงาน
อิสระของรัฐ สั งกัด กระทรวงการคลัง จัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกํากับและ
ส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภัย พ.ศ.2550 ทําหนาที่แ ทน กรมการประกัน ภั ยกระทรวง
พาณิ ช ย ในการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล พั ฒ นา และส ง เสริ ม การประกั น ภั ย ของประเทศไทยให
ศักยภาพพรอมแขงขันกับตางประเทศตลอดจนคุมครองสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยและ
ผูเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 กําหนดให เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและ
สง เสริม การประกอบธุ รกิ จ ประกั นภัยเปนนายทะเบียน มีอํานาจในการอนุญาต หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย
2. สมาคมประกันวินาศภัย เปนสมาคมของบริษัทประกันวินาศภัย กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.
2510 มีวัตถุประสงค เพื่อประสานงานและสนับสนุน สงเสริมความรวมมือ และสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางบริษัทประกันวินาศภัย ตลอดจนองคกร และสถาบันที่เกี่ยวของ
3. สถาบันประกันภัยไทย เปนสถาบันการศึกษาที่มุงใหความรูดานวิชาชีพประกันภัย แก
บุคคลที่กําลังปฏิบัติงานอยูในธุรกิจประกันภัย เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และความสามารถ
ที่เหมาะสม
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ผูทําหนาที่กํากับตัวแทนประกันวินาศภัย
1. สํ านั กงานคณะกรรมการกํา กับ และส ง เสริม การประกอบธุ รกิ จ ประกัน ภัย (คปภ.)
หนวยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่ทําหนาที่หลักในการกํากับ ควบคุม ดูแล พัฒนา และ
สง เสริ ม การทํ างานของตั วแทน โดยได วางหลั กเกณฑ และแนวทางในการคัดกรองผูที่จ ะเขาสู
อาชี พ ตั วแทนประกั น วิ น าศภั ย ด ว ยการกําหนดวาผู ส มัครสอบทุกคนตองทํ าขอสอบในสวนที่
เกี่ยวกับ “จรรยาบรรณ” ไดถึงเกณฑที่กําหนดกอน จึงจะมีการตรวจขอสอบในสวนอื่นๆ ตอไป แม
จะไม ส ามารถเป น หลั ก ประกั น ว า ผู ที่ ส อบได ใ บอนุ ญ าตทุ ก คนจะเป น ตั ว แทนที่ ยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพไดอยางแทจริง แตก็เปนการคัดสรรเบื้องตน และเตือนใหผูที่เขาสูวิชาชีพ
ไดทราบวาเมื่อเปนตัวแทนประกันวินาศภัยแลวควรจะประพฤติตนอยางไรใหเกิดประโยชนทั้งตอ
ตนเอง ตอผูเอาประกันภัย ตอบริษัทประกันภัย และตอเพื่อนรวมวิชาชีพ
2. ผูที่จะมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหผูที่มีอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย เปนคนที่ยึดมั่นใน
แนวทางจรรยาบรรณแหงวิชาชีพอยางมั่นคงตลอดไป คือตัวผูเอาประกันภัยนั่นเอง เพราะถาผูเอา
ประกันภัยทุกคนใหความสนับสนุนดวยการเลือกที่จะสมัครทําประกันวินาศภัย กับตัวแทนที่ปฏิบัติ
ตนอยูในกรอบของจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ โดยไมคํานึงถึงสิทธิประโยชนอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กําหนดในกรมธรรม หากมีตัวแทนคนใดเสนอผลประโยชนพิเศษใหก็ขอใหรับไวพิจารณา แตไม
เลือกที่จะทําสัญญา กับตัวแทนคนนั้น ดวยวิธีนี้ตัวแทนที่มีจรรยาบรรณเหลานั้น ก็จะคอยๆ หมด
ไปจากวงการ และประโยชนสูงสุดก็จะเกิดกับผูที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัยทั้งระบบ
สรุปไดวา คุณลักษณะของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี คือ ตองมีสมรรถนะครบ ทั้งในดาน
ความรู ทั กษะ และทั ศนะคติ ที่ดีตออาชีพ มีความรัก และศรัทธาในอาชีพ ตน รวมถึง มีความรู
ซื่อสัตย สุจริต พัฒนาตัวเองอยูเสมอ ทันตอเหตุการณ รูจักวางแผน สื่อสารอยางถูกตอง
ผลกระทบของการดอยในวิชาชีพสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยตอธุรกิจประกัน
วินาศภัย
สํานั กงานคณะกรรมการกํากับและสง เสริม การประกอบธุรกิจ ประกัน ภัย, (2552) ได
กลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก
1. ผลกระทบตอตนเอง ขาดซึ่งความนาเชื่อถือ จากผูซื้อกรมธรรม ในทางตรงกันขามหาก
ตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีความเปนมืออาชีพ ยอมแสดงถึงความเปนมืออาชีพในวิชาชีพ ใหไดรับ
การยอมรับ ไดรับความศรัทธาเชื่อถือ มีเกียรติ มีคุณคาตอสังคม และตัวแทนที่ปฏิบัติดีลูกคาเดิม
ยอมจะแนะนําลูกคาใหมให
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2. ผลกระทบตอเพื่ อนร วมอาชีพ ตัวแทนประกัน วิน าศภัยที่มีความเปนมืออาชีพ ยอม
แสดงถึงภาพลักษณที่ดีในสังคม เชน ไมกลาวรายทับถมกัน ไมแกงแยงลูกคากัน มีการแบงปน
ความรูและประสบการณใหกัน มีความสามัคคี มีพลังเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
3. ผลกระทบตอบริ ษัทผูรับประกันวินาศภัย กับการพัฒ นาวิช าชีพ ของตัวแทนประกัน
วินาศภัยที่ดีทําใหบริษัท มีตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีคุณภาพ ผลประกอบการของบริษัทก็จ ะ
เติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน บริษัทก็จะไดรับความนิยมอยางสูงจากสังคม คนก็จะหลั่งไหลมาเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทมากยิ่งขึ้น ก็จะมีลูกคาเพิ่มขึ้นไปดวย
4. ผลกระทบตอวิชาชีพ คือ การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยมีความเปนมืออาชีพ สงผลตอ
ภาพลั กษณ ข องวิ ช าชี พ ตั วแทนประกัน วิน าศภัย ทําใหคนมองวาตัวแทนประกัน วิน าศภัยเป น
วิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณคา ทําใหเปนวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับจากสังคม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายนอกธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก
1. ผลกระทบตอผูเอาประกันภัย ผูเอาประกนภัยจะไดตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีคุณภาพ
คุณธรรมไวบริการกรมธรรม มีความเขาใจประโยชนของการทําประกันวินาศภัยอยางถูกตอง ไดทํา
ประกันวินาศภัยอยางเหมาะสมกับความจําเปนและงบประมาณที่จัดสรรได ทําใหผูเอาประกัน
วินาศภัยไดรับประโยชนสูงสุดจากการทําประกันวินาศภัย
2. ผลกระทบตอสาธารณชนหรือสังคม เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยมีจรรยาบรรณที่ดี
ยอมทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอวิชาชีพ ตอธุรกิจประกันวินาศภัย ยังผลใหประชาชนทําประกัน
วินาศภัยเพิ่มขึ้นทําใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดเพิ่มขึ้น สังคมก็มีความมั่นคงทางการเงิน
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง เป น การประหยั ด งบประมาณแผ น ดิ น สามารถนํ า งบประมาณที่ ใ ช ใ นด า นสวั ส ดิ์
สงเคราะหไปใชในสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนเชิงรุกมากขึ้น อันเปนผลดีตอประเทศโดยรวม
ตัวแทนประกันวินาศภัย จะตองดําเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ดี คือ ตองประพฤติ
ตนอยูในศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม โดยประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมแหงศาสนา ตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดียังตองมีการยึดถือประเพณีอันดีงามเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ โดย
จะตองประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอบริษัทที่สังกัดและผูเอาประกันภัย การ
ปฏิบัตติ นดังกลาวจะทําใหตัวแทนประกันวินาศภัยไดรับความเชื่อถือและไววางใจตอลูกคา จะทํา
ใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ
นอกจากนี้ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีจะตองธํารงไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแหง
อาชีวปฎิญาณ คําวา “อาชีวปฎิญาณ” หมายถึง การที่ผูประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
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จะตองปฎิญาณตอวิชาชีพ กลาวคือ ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองละเวนไมปฏิบัติสิ่งใดๆ อัน
อาจจะทํ าให เ สื่ อมเสี ย ชื่ อเสี ยงของสถาบัน ประกัน วิน าศภัยและบริษัท ประกัน ภัย ดัง เชน กรณี
ตัวแทนประกันวินาศภัย ยายไปสังกัดบริษัทประกันภัยอื่น โดยกลาวหาวาบริษัทประกันภัยที่ตน
สังกัดเดิมมีฐานะการเงินที่ไมมั่นคง
หากตัวแทนประกันวินาศภัยทุกคน สามารถประพฤติตนตามจรรยาบรรณที่กลาวมาได จะ
ทําใหอาชีพนี้เปนวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สามารถสรางคุณประโยชนแกผูเอาประกันภัย สังคม
และประเทศชาติได
กลาวโดยสรุป วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ไดถูกกําหนดขึ้นตามหลักวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงของวิชาชีพนั้นๆ ทั้งในดานความรู ทักษะ และทัศนคติ เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพยึดถือ
ปฏิบัติ โดยมีเปาหมายอยูที่การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ใหเจริญกาวหนาเปนที่ยอมรับในวิชาชีพ
และสังคม
ตอนที่ 5 กิจกรรมการเรียนรูกลุม
จากการศึกษาประวัติศาสตรในสมัยตางๆ พบวามนุษยจะอยูรวมกันเปนกลุม และกลุมมี
อิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย เปนอยางมาก ก็คือ ครอบครัว กลุมเพื่อน กลุมผูรวมงานและ
กลุ ม สั ง คม การเกิ ด กลุ ม จะต องมี บุ คคลตั้ ง แต ส องคนขึ้ น ไป และบุ ค คลที่ รวมกั นนั้ นจะต องมี
วั ตถุ ประสงค หรื อเป าหมายร วมกั น มีการติดตอเกี่ยวของกัน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกั นและกัน มี
ผลประโยชนรวมกัน มีความพอใจ มีการยอมรับ เคารพในความคิดซึ่งกันและกัน มีความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของกลุม มีความรับผิดชอบที่กระทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย การรวมกลุม
ของบุคคลจะกอใหเกิดกระบวน การเรียนรูกลุม ซึ่งไดใหความหมายของกระบวนการกลุมไว ดังนี้
กมลรัตน หลาสุวงษ (2528) ไดใหความหมายของการเรียนกลุมวา หมายถึง การใชกลุม
ในการแก ไ ขป ญ หาหรื อ กระทํ าสิ่ ง ใดสิ่ง หนึ่ ง ร วมกั น โดยการเรีย นรู สิ่ง ต างๆ ดว ยการเขา รว ม
กิจ กรรมการเรี ยนรูดวยตนเอง และใชวิธีวิเ คราะหพ ฤติกรรมของผูเ รียนและสมาชิกในกลุม ซึ่ง
เกิดขึ้นในขณะนั้น
สุวนีย เกี่ยวกิ่งแกว (2534) ไดใหความหมายของการเรียนกลุมวา หมายถึงกลุมที่มีการ
จัดระบบไวอยางดี โดยคํานึงถึงลักษณะของสมาชิกภายในกลุม วิธีการดําเนินงานของกลุม ผูนํา
กลุม และบรรยากาศภายในกลุม สิ่งเหลานี้เมื่อประกอบกันจะเปนอํานาจและพลัง ที่มีผลทําให
กลุมดําเนินงานไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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ไคลน (1972) ไดใหความหมายของการเรียนกลุมไววา เปนการชวยให สมาชิกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี สงเสริมใหสมาชิกสามารถเปลี่ยนวิธีการดํารงชีวิต ความ เชื่อ เจตคติ ซึ่งจะ
เปนผลจากการสนับสนุนภายในกลุม และจากการที่สมาชิกไดแสดงความรูสึก และความคิดเห็นซึ่ง
มีประสบการณมากอน
สรุปไดวา การเรียนกลุม หมายถึง กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการ แกปญหา
รวมกัน มี การตั ดสิ นใจ มีการพัฒ นาทางดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และการ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ โดยสมาชิกจะมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนําไปสูเปาหมายของกลุม ที่วางไว
รวมกัน และเปาหมายนั้นจะเปนเปาหมายของสมาชิกแตละคนภายในกลุมดวย การใหความรูโดย
ใชกระบวนเรียนรูกลุม เปนการใหความรูแบบกลุมยอย สวนใหญจะใชวิธีการ อภิปรายกลุม เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจ ทัศนคติ แนวคิด นอกจากนี้ยังทําใหสมาชิกภายใน
กลุมไดแกปญหารวมกัน และไดทราบความคิดเห็นของคนอื่น ตลอดจนดึง ความคิดออกมาเปน
การกระทํา สงเสริมใหสมาชิกเปลี่ยนวิธีการดํารงชีวิตและความเชื่อตาง ๆ ไป ในทิศทางที่ถูกตอง
และจากเหตุผลขางตนทําใหการเรียนกลุมสามารถนํามาชวยสงเสริมใหเกิดการสรางสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไดอยางมีประสิทธิภาพ
การนํ าการเรี ย นรู ก ลุ ม มาใช เ ป น พื้ น ฐานในการสนั บ สนุ น ให บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมไปใน
ทิศทางที่ตองการ สามารถนํามาเปนวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได 3 ประการดังนี้ บุญ
เยี่ยม ตระกูลวงษ ( 2528)
1. เปนตัวกลางการเปลี่ยนแปลง หมายถึงวา กลุมนั้นเปนตัวการสําคัญที่มีอิทธิพลตอม
สมาชิก และสามารถทําใหสมาชิกในกลุมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
2. เปนเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง หมายถึงวา ตองการใหสมาชิกของกลุมนั้นทั้ง กลุม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นเอง
3. เปนตัวนําในการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมหลายอยางของมนุษยเปลี่ยนแปลงก็ตอเมื่อ
เขาไปมีสาวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้น
องคประกอบที่ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 10 ประการ ไดแก สุวนีย เกี่ยวกิ่งแกว (2533)
1. การใหความหวัง (Installing of Hope) บุคคลจะไดรับทราบถึงผลประโยชนที่เขาจะ
ไดรับจากการเขารวมกระบวนการกลุม บุคคลที่เคยทอแท หมดหวังในชีวิตก็จะเกิดความหวังขึ้น
ใหมวาเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อไดโอกาสไดเขากระบวนการกลุม เขาจะเห็นสมาชิกในกลุมมี
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การ พัฒนาขึ้นในทางที่ดี เขาจะรูสึกวามีผูหวงใยและคอยชวยเขา และในที่สุดก็จะเกิดความหวังวา
เขา จะมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี
2. การไดอยูในกลุม (Universality) การที่บุคคลเขารวมการเรียนกลุม ทําใหเขา ตระหนัก
วาบุคคลอื่นมีปญหายุง ยากในชีวิตประจําวัน เหมือนกัน ความรูสึกที่วาตนเองมีความทุกขก็จ ะ
ลดลง แตจะเกิดความรูสึกขึ้นใหม นั่นก็คือ เขายังมีเพื่อนที่มีความทุกขและมีปญหา เชนเดียวกัน
3. การใหขอเสนอแนะ (Imparting of Information) การเขารวมกระบวนการกลุม ทําให
สมาชิกในกลุมไดรับความรูเกี่ยวกับปญหาชีวิต ทั้งทางตรงและทางออมจากสมาชิกในกลุมโดยมี
ผูนํากลุมเปนผูกระตุน และนํากลุมใหเกิดบรรยากาศแบบนี้
4. การใหการสนใจผูอื่น (Altruism) กระบวนการกลุมทําใหสมาชิกในกลุมรูสึกวาตนเองมี
คุณคาขึ้น เพราะไดมีโอกาสประคับประคองจิตใจ ใหขอเสนอแนะ ใหกําลังใจ ใหขอคิดเห็น ที่ เปน
ประโยชนแกสมาชิกคนอื่น ๆ ไดแลกเปลี่ยนปญหากับผูอื่น ผูที่เคยหมกมุนกับตนเองมาก ๆ ก็ จะ
เริ่มสนใจและใสใจผูอื่นมากขึ้น
5. การเรียนรูทางสังคม (Development of Socializing Techniques) การเขารวม การ
เรียนกลุม ทําใหบุคคลไดมีโอกาสเรียนรูทักษะทางสังคม จากการไดสนทนากับผูอื่นจาก การฟง
และการสังเกตดูสมาชิกคนอื่น ๆ ผูที่มีปญหาทางดานการเขาสังคม ก็จะเริ่มตระหนักถึง ปญหา
และหาทางแก ไ ขป ญ หาที่ มีอยู เชน สมาชิกในกลุมที่ไ มตระหนักวาเหตุใ ดคนอื่น หลีกเลี่ยง ไม
สมาคมกั บ ตน ก็ จ ะพบกั บ ความจริ ง ในกลุ ม ว าท า ทางหยิ่ ง และพู ด ดู ถูก คนอื่ น ทํ า ให ค นอื่ น ๆ
หลีกเลี่ยงที่จะสมาคมดวย
6. การเลียนแบบพฤติกรรมที่ดี (Imitative Behavior) การเอาแบบอยางที่ดีงาม ผูนํา กลุม
จะเปนแบบอยางที่ดีใหกับสมาชิกภาย และสมาชิกจะลอกเลียนแบบโดยไมรูสึกตัว
7. การเรียนรูการอยูรวมกัน (Interpersonal Learning) การเรียนรูในการอยูรวมกันของ
สมาชิกภายในกลุม บุคคลผูซึ่งมีปญหาดานมนุษยสัมพันธก็จะไดรับประสบการณเกี่ยวกับคนอื่น ๆ
ใหม ไดมีโอกาสแกไขความรูสึกที่เขามีตอตนเอง
8. การตอบสนองของกลุมซึ่งมีลักษณะคลายครอบครัว (Corrective Recapitulation of
the Primary Family Group) กระบวนการกลุมมีลักษณะหลายอยางคลายครอบครัว มีผูนํากลุม
เปน หั วหนาคล ายหัวหนาครอบครัวที่มีอํานาจ สมาชิกคนอื่น ๆ เปนเหมือนพี่นองที่ตองอาศัย
พึ่งพา ผูนํากลุม คลายสมาชิกในครอบครัวที่ที่ตองพึ่งพาอาศัยพอแม และการที่ผูนํากลุมใหการ
ช วยเหลื ออย างถู กต อง จะทํ าให กลุ ม เกิดการเรียนรูใ หมแ ละผลทําให เ ขาเกิดการพัฒ นา และ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
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9. ความกลมกลืนภายในกลุม (Group Cohesiveness and Group Attendant) การเขา
ร วมกระบวนการกลุ ม อย างสม่ํ าเสมอ และความสามั ค คี กลมเกลี ยวที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในกลุ ม เป น
องคประกอบอยางหนึ่งที่ชวยใหกลุมมีความสามัคคี สมาชิกจะรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม
มีความสําคัญตอกลุม สมาชิกในกลุมจะสามารถพูดระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา ขอขัดแยงที่
มีอยูก็สามารถที่จะนําขึ้นมาพูดไดโดยไมทําใหเกิดภาวะคุกคามตอตนเอง ซึ่งประสบการณเชนนี้ไม
สามารถจะกระทําไดในกลุมสังคมทั่ว ๆ ไป
10. การไดระบายความรูสึก (Catharsis) การไดพูดระบายความรูสึก ซึ่งปกติไมสามารถ
จะกระทําไดในที่อื่น ๆ ในกลุมสังคมทั่วไป เราจะยินยอมใหพูดแตเพียงความรูสึกดานดี เราไมนิยม
การพูดถึงความรูสึกดานลบ คนเปนจํานวนมากตองเก็บความรูสึกอัดอั้นตันไวไมมีทางระบายออก
แตในกระบวนการกลุม เราตองการใหสมาชิกพูดความรูสึกเหลานี้ออกมาเมื่อไดระบายความรูสึกที่
รบกวนจิตใจ จะมีผลทําใหสมาชิกมีจิตใจปลอดโปรงดีขึ้น มีผลทําใหการพัฒนาทางดานจิตใจ จะ
มี ผลทําใหการพัฒนาทางดานจิตใจและอารมณ และมีแนวทางในการแกปญหาชีวิตไดดีขึ้น
ความสําเร็จของการใหความรูโดยใชการเรียนกลุม ขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 ประการ คือ
Marram (1978 )
1. การจัดตั้งกลุม (Group formation)
2. ผูนํากลุม (Leadership)
3. การจัดประสบการณการเรียนรูในกลุม (Phase of experience)
การจัดตั้งกลุม (Group formation)
การจัดตั้งกลุมจะตองมีการกําหนดการจัดตั้งกลุม วัตถุประสงค จํานวนสมาชิกภายในกลุม
การคั ด เลื อ กสมาชิ ก เวลา สถานที่ จํ า นวนสมาชิ ก ที่ เ หมาะสม ในการทํ า กลุ ม นั้ น ขึ้ น อยู กั บ
วัตถุประสงคของ กลุมนั้น ๆ รวมทั้งการใหขอมูลที่เปนประโยชน Johnson (1982) ไดกลาวถึงกลุม
ของสมาชิกวา ควรมีสมาชิก 5 –15 คน ถาจํานวนสมาชิกภายในกลุมมีมาก จะทําใหเกิดความคิด
หลากหลาย อาจจะมีผลเสียในการควบคุม การจูงใจ สมาชิกจะมีสวนรวม กิจกรรมนอยและอาจ
กอใหเกิดกลุมยอย แตถาสมาชิกภายในกลุมนอยเกินไปก็จะทําใหสมาชิกรูสึก อึดอัด วิตกกังวล ที่
สําคัญควรใหสมาชินั่งเปนวงกลม เพื่อที่จะทําใหสมาชิกไดเห็นหนาซึ่งกันและ กัน จะเปนประโยชน
ในแงการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ ไดเห็นการแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก และไมควรแยก
ผูนําออกจากกลุม การคัดเลือกผูเขารวมกลุมนั้น จะตองคํานึงถึงคุณลักษณะหรือความพรอมของ
ผูที่ จะนําเขารวมกลุม ซึ่ง มารแรม Marram (1978 ) กลาวไวดังนี้
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1. สภาพอารมณของผูเขารวมกลุม ไดแก พื้นฐานทางอารมณ แบบแผนความ นึกคิด
ความสั ม พั นธ ร ะหว างบุ คคล การประจักษใ นคุณ คาของตนเอง ความเปน ตัวของตัวเอง แบบ
แผนการติดตอสื่อสาร สิ่งเหลานี้ตองนํามาพิจารณารวมกัน เพราะถาคัดเลือกผูที่มีความ รุนแรง
ทางสภาพอารมณแลว อาจไมเหมาะสมในการจัดเขากลุม
2. การประเมินความต องการในการเขากลุม การใหความรูโดยกระบวนการเปน กลุ ม
พบวา สมาชิกในกลุมมีบทบาทที่สําคัญมากในการมีปฏิสัมพันธ การจัดคนเพื่อเขากลุมตอง เปน
คนที่มีความตองการเขากลุมจึงจะทําใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งการประเมินความพรอมนั้น
จะตองแจง
วัตถุประสงค ซักถามความตองการและความคาดหวังจากการเขากลุม ทั้งนี้ เพื่อที่จะใหผู
ที่เขากลุมไดแสดงความคิดเห็นและเต็มใจในการเขากลุม การประเมินคุณลักษณะ ดังกลาวนั้น
ประเมินไดจากการซักถาม การสัมภาษณ และเมื่อมีการคัดเลือกสมาชิกเพื่อเขากลุม แลว ถามีการ
เขากลุมมากกวา 1 ครั้ง ควรมีการสัญญาตกลงยินยอมเปนสมาชิกและมาเขากลุม ทุกครั้ง การ
สัญญานี้จะตองแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการเขากลุม ประโยชนของการเขา กลุม กฎและ
แนวทางในการปฏิบัติตัวของสมาชิกกลุม การทําสัญญาอาจทําเปนลายลักษณอักษร หรือวาจา
คําพูดก็ได
การกําหนดสถานที่ในการทํากลุม สถานที่ควรมีบรรยากาศที่เปนสัดสวนเฉพาะ เงียบสงบ
ไมมีเสียงรบกวนหรือเบี่ยงเบนความสนใจ สภาพแวดลอมควรเหมาะสม ไมแออัด ที่นั่ง สบาย การ
กําหนดสถานที่นับเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหสมาชิกรูสึกมั่นคง ปลอดภัย
สําหรับเวลาที่ใชในการจัดกลุมนั้น ควรเปนเวลาที่สมาชิกทุกคนหรือสวนใหญวาง ไมมี
กิจกรรมอื่นๆ การกําหนดเวลาควรกําหนดวันและเวลาที่แนนอน ควรมีการเริ่มและสิ้นสุดใหตรง
เวลาในการประชุมอภิปรายแตละครั้ง ระยะเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยูกับปญหา จากการศึกษา ของ
วัชรี วัชรี ธุวะคํา (2523 ) พบวา ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเขากลุม ควรใชเวลา 45 – 60 นาที
และสูงสุดไมเกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุกันยา ฉัตรสุวรรณ(2529 ) ซึ่งกลาวไว
วา ควรใชเวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง และความถี่วนการเขากลุม ควรจัด 1 – 2 ครั้งตอสัปดาห
สมคิด อิสระวัฒน (2543) ไดแนะนํากิจกรรมการเรียนรูกลุมสําหรับผูเรียนที่เปนผูใหญ
ดังนี้
การสอนเปนกลุมยอย(Small Group) ไดนํามาใชแบงกลุมในชวงแรกของการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะ ซึ่งเปนการรวมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่ผูเรียนแตละคนจะชวยกันแสดงความคิดเห็น
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รวมกันแสวงหาความรู และสามารถจะตกลงปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเห็นของกลุม ไดคิด ได
แสดงความคิดเห็น และไดแสดงความสามารถใหคนอื่นไดรับรู รวมทั้งผูสอนไดมีโอกาสสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียนไดเปนอยางดี การสอนแบบกลุมยอยเปนแบบที่เรียบงาย และสะดวก อีกทั้ง
ยั ง ใช เ วลาไม ม าก จึ ง เหมากั บเวลาที่ มี ใ นการฝ กอบรม (สมคิด อิ ส ระวั ฒ น, 2543) ผูส อนได
แบ ง เป น กลุ ม ย อ ย 5-7 คน พฤติ ก รรมที่เ กิ ดขึ้ น เมื่ อมี ก ารแบง กลุม ย อยในแต ล ะระยะ ดั ง นี้ 1)
ระยะแรกเปนระยะที่สมาชิกของกลุมพบกันใหมๆ สมาชิกยังไมรูจักกันดีพอ สมาชิกยังคงสงวน
ทาที และยังไมเปนกันเองเทาที่ควร 2) เปนระยะที่สมาชิกทําความรูจักกันแลว กลุมเริ่มจะคิดถึง
เปาหมายและงานที่จะทํารวมกัน 3) เปนระยะที่บรรยากาศในการทํางานกลุมเริ่มจริงจังมากขึ้น
สมาชิกเริ่มแสดงความคิดเห็น 4) เปนระยะที่กลุมเริ่มมีความสัมพันธแนบแนนขึ้น ทํางานดวย
ความเห็นอกเห็นใจ และงานของกลุมเริ่มดําเนินไปดวยดี 5) เปนระยะสุดทายที่สมาชิกทํางาน
รวมกันจนเรียบรอย
การอภิปรายกลุม (Group Discussion) เปนการแบงกลุมที่มีขนาดใหญขึ้น เริ่มดวยการ
ไดรับมอบหมายโจทยจากใบงานมีการแบงกลุมเพื่อนําไปอภิปรายตอการอภิปรายทั้งชั้น ในการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะนี้ผูสอน ไดเริ่มแบงใหแตละกลุมมีขนาดใหญกวากลุมยอย คือ คือ 8-10 คน
มีการแบงหนาที่ โดยมีผูนําการอภิปราย มีผูทําหนาที่จดการอภิปราย ผูสังเกตการณ ผูนํากลุม มี
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการอภิปราย คือ 1-2 ชั่วโมง
การทําโครงการเปนกลุม (Group Project) คือวิธีที่การฝกอบรมเชิงสมรรถนะนํามากระตุน
ใหเกิดจิตสํานึกเพื่อสรางทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ โดยใหผูที่มีความถนัดใน
การขายกรมธรรมที่เหมือนกัน มีความสนใจเหมือนกันชวยกันทําโครงการตามที่ตองการหรือที่
ผูสอนกําหนดให
การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) เปนการรวบรวมคนในกิจกรรมการเรียนรู
กลุมหรือในหนวยงานเดียวกันมาทําการสอนงาน ฝกอบรม ใหคําปรึกษาซึ่งกันและกัน การสอน
แบบเพื่ อ นสอนเพื่ อ นเหมาะกั บ กลุ ม ที่ มี ค วามแตกต า งกั น มาในเรื่ อ งของความสามารถ
ประสบการณ หรือ พื้นฐานความรู ซึ่งเหมาะกับโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่มีตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ อายุ ในการทํางานแตกตางกันมาก ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะ
ในการทํางานไดอยางรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนคือ กําหนดวัตถุประสงค อธิบายขั้นตอนของการสอน
สาธิ ตวิ ธี การทํ า ให ผู เ รี ยนฝ กหั ดทํา ดวยตนเอง โดยมีผูส อนคอยสัง เกตการณแ ละคอยใหการ
สนับสนุนอยูดวย
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การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz Group) ในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะสําหรับหนวยการ
เรี ย นรู ดา นทั ศ นคติ แ ละจรรยาบรรณที่ ดี ใ นการให บริ ก าร เป น การสอนที่ ใ หผู เ รี ย นที่แ บ ง กลุ ม
ประมาณ 4-6 คน นั่งลอมเปนรูปวงกลม ใหทุกคนมีสวนอภิปราย ใชเวลาในการสอนนอยประมาณ
5-10 นาที โดยไมตองมีผูนํา ซึ่งกิจ กรรมวิธีนี้ เหมาะกับหัวขออภิปรายที่เ ปนหัวขอเฉพาะ เปน
ประเด็นที่ทุกคนมีความความเขาใจและสามารถจบการอภิปรายภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อ
จบการอภิปรายไดมีการเตรียมขอสรุปนําเสนอตอ การอภิปรายใหญ หรือ การอภิปรายทั้งชั้น
การระดมสมอง (Brain Storming) เปนกลยุทธที่ถูกสอดแทรกอยูในการอภิปรายกลุมยอย
และการสอนแบบบัซซกรุฟ เปนการระดมสมองที่สมาชิกแตละคนในกลุมจะแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระตอปญหาที่กําหนด ผูเรียนทุกคนมีโอกาสคิดและแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นจะมี
การวิเคราะหคําตอบของโจทยปญหาและสรุปประเด็น โดยในชวงแรกจะเนนคําตอบในเชิงปริมาณ
มากกวาคุณภาพ ซึ่งเหมาะแกการนําไปใชระดมสมองจากตัวแทนประกันวินาศภัยที่เขาอบรม
เพื่อใหไดความคิดเห็นอยางครบถวนจากกลุม
เกม (Game) เปนอีกหนึ่งกลยุทธที่นํามาใชเสริมประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูกลุม
ชวยสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง และไววางใจซึ่งกันและกันทําใหสมาชิกในกลุมกลาแสดงออก
และนําเสนอความคิดเห็นในสวนของตน โดยเกมที่นํามาใชในการสอนตัวแทนประกันวินาศภัยนี้
ส ว นใหญ เ ป นเกมที่ ใ ช ส ถานการณ จํา ลอง ซึ่ ง ผู เ รี ยนถูก กํ าหนดสถานการณ ใ หเ ลน เพื่ อเรีย นรู
กระบวนการตางๆ มีความหมาย สรางสรรค และกอใหเกิดความสามัคคีในกลุมของผูเรียน
การอภิปรายทั้งชั้น (Class Discussion) ใหเกิดการคิด วิเคราะห สังเคราะห และประเมิน
คา เพื่อใหมีการเปลี่ยนในดานทักษะ สรางทัศนคติ มีผูสอนประจํากลุมมีหนาที่ในการอํานวยความ
สะดวกในเรียนรู สงผลใหผูเรียนใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมการเรียนรูกลุม
สรุปไดวาการเรียนรูกลุมการจัดตั้งกลุมจะตองมีการกําหนดการจัดตั้งกลุม วัตถุประสงค
จํานวนสมาชิกภายในกลุม การคัดเลือกสมาชิก เวลา สถานที่ จํานวนสมาชิกที่เหมาะสม ในการ
ทํากลุมนั้น ขึ้นอยู กับวัตถุประสงคของ กลุมนั้น ๆ รวมทั้งการใหขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อให
สมาชิกในกลุมไดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห รวมกันได อยางมีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
สุดารัตน สุมนะกุล (2532) ไดศึกษาเรื่อง การติดตามผูผานการฝกอบรมโครงการอบรม
ยุทธศาสตร การพัฒนาตนเองเพื่อเปนขาราชการที่มีประสิทธิภาพของสํานักเสริมศึกษาและบริการ
สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร พบวา วิช าที่อบรมเปน ประโยชนต องานในระดับปานกลาง
ความรู ที่ ไ ด นํ าไปใช ใ นการปฏิ บัติ ง านปานกลาง พร อมทั้ง มี ความคิ ดเห็น และขอเสนอแนะว า
วิทยากรควรเปนผูที่มีเทคนิคในการถายทอดความรู และประสบการณ ควรมีเอกสารประกอบทุก
วิชา วิธีการอบรมควรมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สาเหตุหนึ่งที่ทําใหโครงการฝกอบรม ไมบรรลุ
วัตถุประสงคใ นแง ของการทํ าให ผูผานการอบรมสามารถนําความรูและประสบการณจ ากการ
อบรมไปใชไดในระดับที่ดีกวาที่พบเนื่องจากสถานภาพของผูเขารับการอบรม ที่มีความแตกตางกัน
ทั้งดานวุฒิการศึกษา ระดับตําแหนง อายุราชการ และในการสัมมนากลุมยอย ทําใหมองเห็น
ป ญ หาที่ อ ภิ ป รายเป น ภาพเดี ย วกั น ยาก เพราะเกิ ด ช อ งว า งระหว า งความคิ ด ทํ า ให ไ ม ไ ด รั บ
ประโยชนจากการอภิปรายเทาที่ควร
นุปกรณ จันทราปกรณ (2532) ไดศึกษาเรื่องการติดตามผลโครงการฝกอบรมเจาหนาที
ฝกอบรม ในหนวยงานของสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา ผูผานการ
อบรมสวนใหญ นําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง สวน
ผูบังคับบัญชาเห็นวา ผูผานการฝกอบรมนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานไดในระดับมาก ผู
ผานการฝกอบรมมีปญหาและอุปสรรคในการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานเพียงเล็กนอย ปญหาและอุปสรรค ที่ผานการฝกอบรมประสบในระดับปานกลาง ไดแก
การขาดนโยบายและแผนงานการฝกอบรมที่ชัดเจน ขาดการประเมินผล ติดตามผลการฝกอบรมที่
เปนระบบ สวนผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู
ผานการฝกอบรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก
ภัทริยา พัฒ นางกูร (2536) ไดศึกษาเรื่อง การติดตามผลผูผานการฝกอบรมทางไกล
หลักสูตรการบริหารบุคคลสําหรับขาราชการในสวนภูมิภาค ของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมขาราชการพลเรือน พบวา ผูผานการฝกอบรมและผูบังคับบัญชา มีความ
คิดเห็ นสอดคล องกั นว า คุณ สมบัติในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล ของผูผานการ
ฝกอบรมอยูระดับดีขึ้นมากภายหลังจากการฝกอบรม และผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูไป
ใช ใ นการปฎิ บัติ ง านได ใ นระดั บมาก ความคิ ดเห็ น ของผู ผานการฝก อบรมและผู บัง คับบั ญ ชา
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เกี่ ยวกั บ คุ ณ สมบั ติ และความสามารถในการนําความรูไ ปใชใ นการปฏิบัติง านของผู ผานการ
ฝ ก อบรม ไม แ ตกต า งกั น ผู ผ านการฝ ก อบรม มี ค วามคิ ด เห็ น ว า เนื้ อ หาวิ ช าในหลั ก สู ต ร เป น
ประโยชน ต อ การปฏิ บั ติ ง านในระดั บ มาก ทุ ก รายวิ ช า ในหลั ก สู ต รมี เ นื้ อ หาเพี ย งพอต อ การ
ปฏิบัติงาน ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน (ชุดการเรียนดวยตนเอง) อยูในเกณฑมาก
ทางดานเนื้อหา ภาษา แบบฝกหัด ตัวอยาง และรูปภาพ และมีความคิดเห็นวา วิธีการดําเนินการ
ฝกอบรมทางไกลมีความเหมาะสม
วัลลีย เปรมัยเฐียนร (2536) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครู นักศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
และป ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ของโรงเรี ย นฝ ก อาชี พ
กรุ ง เทพมหานคร พบว า ครู แ ละนั ก ศึ ก ษา มี ค วามคิ ด เห็ น ว า สภาพการจั ด การเรี ย นการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล และสถานที่ที่ใชสอนและฝกงาน อยูในระดับเหมาะสมมาก และปญหา การ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปนปญหา
ในระดับนอย สวนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีตอสภาพการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และสถานที่ที่ใชสอนและฝกงานและผล
การเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นที่ มีตอปญ หาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิช าชีพ ระยะสั้น
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการสื่อการเรียนการสอน
ดวงจันทร อาววิจิตรกุล (2533) ไดทําการวิจัยเรื่อง วิธีการฝกอบรมที่เหมาะสมสําหรับ
รัฐ วิ ส าหกิ จ ตามการรั บรู ข องวิ ท ยากรฝกอบรม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความคิดเห็น ของ
วิทยากร ภายในรัฐวิสาหกิจ จํานวน 115 คน และวิทยากรภายนอก จํานวน 55 คน เกี่ยวกับวิธีการ
ฝ ก อบรมที่ เ หมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการฝ ก อบรม 3 ด า น ผลการวิ จั ย ปรากฏว า ถ า
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการฝ ก อบรมต อ งการให ผู เ ข า รั บ การอบรมมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ด า นความรู
วิทยากรทั้ง 2 กลุม เห็นวา การบรรยายเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด สวนวิธีการที่เหมาะสมนอย
คือ การปฏิบัติงานในเวลาที่จํากัด นอกนั้นเปนวิธีการที่เหมาะสมปานกลาง ถาวัตถุประสงคของ
การฝกอบรมตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงดานความเขาใจวิทยากรทั้ง 2 กลุม เห็นวาวิธีการสวน
ใหญ มี ค วามเหมาะสมปานกลาง ยกเว น การปฏิ บั ติ ง านในเวลาจํ า กั ด มี ค วามเหมาะสม ถ า
วัตถุประสงคของการฝกอบรมตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงดานการนําไปประยุกตใช วิธีการที่มี
ความเหมาะสมปานกลางคือ การบรรยาย การอภิปรายเปนคณะ การชุมนุมปาฐก บทบาทสมมติ
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การศึกษาเฉพาะกรณี การระดมสมอง การสัมมนา เกมสการบริหาร การปฏิบัติงานในเวลาที่จํากัด
การสอนงาน และการสาธิต สวนวิธีการที่มีความเหมาะสมนอยคือ การสําเร็จรูป
ชาญยุทธ พรหมประพัฒน (2533) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูฝกระดับจังหวัด อําเภอ
และครูฝกในระดับตําบล เกี่ยวกับวิธีการฝกอบรมที่เหมาะสมสําหรับการฝกอบรมดานสาธารณสุข
มู ล ฐานในภาคกลาง เพื่ อศึ กษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็น ของครูฝกระดับจั ง หวัด อําเภอ
จํานวน 114 คน และครูฝกระดับตําบล จํานวน 211 คน ในภาคกลาง เกี่ยวกับวิธีการฝกอบรมที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม และศึกษาองคประกอบที่ใชเปนเกณฑในการเลือก
วิธี การฝ กอบรม ผลการวิ จัยปรากฏวา ถาวัตถุประสงคของการฝกอบรมเพื่อใหความรู วิธีการ
ฝกอบรมที่ครูฝกทั้ง 2 กลุมเห็นวาเหมาะสมสามอันดับแรก คือ 1) การบรรยาย 2) การประชุมกลุม
ยอย และ 3) การอภิปรายกลุม ถาวัตถุประสงคของการฝกอบรมเพื่อใหมีทักษะ วิธีการฝกอบรมที่
ครูฝกทั้ง 2 กลุม เหมาะสมสามอันดับแรกคือ 1) การสาธิต 2) การฝกปฏิบัติ และ 3) การบรรยาย
ถาวั ตถุ ประสงค ของการฝ กอบรมเพื่อใหมีทัศนคติ วิธีการฝกอบรมที่ครูฝกทั้ง 2 กลุม เห็น ว า
เหมาะสมสามอันดับแรก คือ 1) การบรรยาย 2) การอภิปรายกลุม และ 3) การประชุมกลุมยอย
และองคประกอบที่ครูฝก ใชเปนเกณฑในการเลือก วิธีการฝกอบรมในระดับมาก คือ เนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร และหัวขอวิชา องคประกอบที่ใชเปนเกณฑในระดับนอย คือ เพศของอาสาสมัคร
สาธารณสุข
บุญเลิศ ไพริ นทร และคณะ (2530) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การรับรู และทัศนคติ ของ
ข า ราชการพลเรื อ นที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ผู บ ริ ห าร 3 ระดั บ คื อ ผู บ ริ ห ารระดั บ ต น ผู บ ริ ห าร
ระดับกลาง และผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของวิธีการฝกอบรมที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค ของการฝกอบรม ดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ผลการวิจัยปรากฏ
ว า ถ า การเลื อ ก และใช วิ ธี ก ารฝ ก อบรม 2 วิ ธี หรื อ 3 วิ ธี ประกอบกั น แล ว ให เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคของการฝกอบรมที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงแตละดานคือ ความรู ทักษะ หรือ
ทัศนคติ ก็พบวาทุก โครงการและทุกครั้งที่มีการฝกอบรมไมวาจะตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในดานใด จะตองมีการใช เทคนิคการฝกอบรมประเภทการบรรยายทุกครั้ง การเลือกและใชวิธีการ
ฝกอบรมทีเหมาะสมสวนใหญขึ้นอยูกับวัตถุประสงคตางๆ ของการเรียนรู เชน ผลการวิจัยปรากฏ
วา ถาตองการใหผูเขารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทางดานเพิ่มพูนทักษะควรจะตอง
ใชวิธีการบรรยาย รองลงมา ไดแก การอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ การสัมมนา การอภิปรายกลุม
และสาธิต ตามลําดับ
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วันชัย สุทิน (2522) จากการศึกษาเรื่อง การบริหารงานฝกอบรมของศูนยเพิ่มผลผลิตแหง
ประเทศไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ในป 2522 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมที่ ศูนยเพิ่มผลผลิตฯ
สวนใหญมี ความเห็ นวา ความรู ที่ไดรับจากการฝกอบรมสามารถนําไปใช ประโยชนกับงานใน
หนาที่ไ ด ในจํ านวนนี้ จัดเปน ผูมีความเห็นวา ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมสามารถนําไปใช
ประโยชนกับงานในหนาที่ได ในจํานวนนี้จัดเปนผูมีความเห็นวา ความรูที่ไ ดจากการฝกอบรม
สามารถนําไปใชประโยชนกับงานไดพอสมควรมีจํานวนรอยละ 65.81 ที่เห็นวา นําไปใชประโยชน
ไดมาก รอยละ 11.11 และที่เห็นวานําไปใชประโยชน ไดมากที่สุดรอยละ 2.57 สวนผูที่มีความเห็น
วา ความรูที่ไดจากการฝกอบรมไมสามารถนําไปใชประโยชนกับงานไดเล็กนอยมีจํานวนรอยละ
15.38
เครื อวั ล ย ลิ้ ม ป ย ะศรี ส กุ ล และเกศิ นี หงสนั น ท (2526) จากการศึ ก ษาวิ จั ยเรื่ อ ง การ
บริหารงานฝกอบรมขององคการรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย พบวา องคการรัฐวิสาหกิจ ในประเทศ
ไทยยังไมมีโปรแกรมการฝกอบรมที่แนนอน มีการบริหารและการดําเนินการฝกอบรมไมถูกตอง
ตามลําดับขึ้น ทําใหผูฝกอบรม และผูบังคับบัญชาไมสามารถทราบไดวามีการใชประโยชนจากการ
ฝกอบรมในการปฏิบัติหรือไม หรือทราบวามีการใชประโยชนจากการฝกอบรมในการปฎิบัติงาน
หรือไม หรือทราบวามีการใชประโยชน แตไมทราบวาเปนเพราะมีอุปสรรคในองคการอยางไรจึง
เปนผลใหความรูสึกตอคุณคาการฝกอบรมลดลง การกําหนดวิธีดําเนินการฝกอบรมอยางมีระบบ
จึงนาจะมีสวนชวยบรรเทาหรือแกปญหาได
เครื อวั ล ย ลิ้ ม ปยะศรีส กุ ล และเกศินี หงสนันทร (2530) ในดานการพัฒ นาบุคคลของ
รัฐวิสาหกิจ พบวา องคการรัฐวิสาหกิจบางแหงซึ่งยังไมมีหนวยงานฝกอบรม ขาดการวิเคราะห
ความจําเปนที่แทจริงในการฝกอบรมและใชวิธีถูกตอง ขาดการใชเทคนิคและวิธีการฝกอบรมที่
ทันสมัยและใชอุปกรณที่ ทัน สมัยเทาที่ควร ขาดการประเมิน ผล และติดตามผลการฝกอบรมที่
ถูกตอง ขาดการรวมมือ ประสานงานในเรื่องหลักสูตรการฝกอบรมที่ซ้ําซอน และขาดการใช
ทรัพยากรที่มีอยู ในหนวยงาน เชน การใช วิทยากรภายนอกจากมหาวิทยาลัยมากกวาเจาหนาที่
ฝกอบรม
วุฒิพล สกลเกี่ยรติ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะสําหรับผูใชโรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
ยานยนต และชิ้น สวน พบวา ทั กษะที่จําเปนทั้ง 5 กลุ ม คือ การทํางานประจํา การจั ดการ การ
ทํางานภายใตสภาพแวดลอม การเรียนรูในสถานประกอบการ และการสรางความสัมพันธในการ
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ทํางาน และนอกจากนั้น ขั้ น ตอนการจัดการฝกอบรมทักษะ ได แก 1) วิเคราะหสิ่งที่เกิดขึ้น 2)
วิเคราะหงานและผูปฏิบัติงาน รวมถึงการวัดผลความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) ทําความเขาใจ
พิ จ ารณาความสํ า คั ญ และบ ง ชี้ ส าเหตุ ข องช อ งว า งที่ เ กิ ด ขึ้ น 4) คั ด เลื อ กกลยุ ท ธ เ พื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถการปฏิบัติงาน เพื่อแกไขชองวางที่เกิดขึ้นจากสาเหตุการขาดทักษะเปนหลัก 5)
ประเมินความนาจะเปนในการนํากลยุทธไปใช และสรางแผนปฏิบัติการ 6) นํากลยุทธในใชเพิ่ม
ความสามารถหรือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
สิริการญจน วีระพันธ (2535) ไดศึกษาความตองการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผูใช
แรงงานอุตสาหกรรม : การศึกษาเฉพาะกรณีจัง หวัดสิง หบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
ตองการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผูใชแรงงานอุตสาหกรรมในดานการศึกษาพื้นฐานดาน
การบริการขาวสารขอมูล และดานการเพิ่มพูน ทักษะอาชีพและเพื่อเปรียบเทียบความตองการ
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของผูใชแรงงานอุตสาหกรรมที่ภูมิหลังตางกันในดานอายุ ระดับ
การศึกษา และรายได ผลการวิจัยพบวา
1. ผูใชแรงงานอุตสาหกรรมมีความตองการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและดานการบริการขาวสารขอมูลในระดับปานกลาง สวนดานการเพิ่มพูนทักษะอาชีพ
มีความตองการในระดับนอย
2. ผูใชแรงงานอุตสาหกรรมที่มีอายุนอยกวามีความตองการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการรับบริการขาวสารและดานเพิ่มพูนทักษะอาชีพมากกวาผูใช
แรงงานอุตสาหกรรมที่มีอายุมากกวา
3. ผูใชแรงงานอุตสาหกรรมที่มีระดับการศึกษาปานกลาง (ม.3-ปวช) มีความตองการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการรับบริการขาวสารขอมูลและดาน
การเพิ่มพูนทักษะอาชีพมากกวาผูมีการศึกษาระดับอื่นๆ ทุกระดับ
4. ผู ใ ช แ รงงานอุ ตสาหกรรมที่มีรายไดนอยกวา มีความตองการการศึ กษานอกระบบ
โรงเรียนดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการรับบริการขาวสารขอมูลและดานการเพิ่มพูน ทักษะ
อาชีพมากกวาผูใชแรงงานอุตสาหกรรมที่มีรายไดมากกวา
บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และคณะ (2541) ไดศึกษาเรื่อง “บทบาทของเอกชน ภาคธุรกิจและ
สถานประกอบการกับการศึกษา “โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัยและรายงานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตกําลังคนใหตรง
กั บ ความต อ งการ ข อ สรุ ป ของการศึ ก ษา คื อ สถานประกอบการเอกชนทั้ ง หลายสามารถใช
โปรแกรมตางๆ รวมพัฒนากําลังคนไดดังนี้ 1) จัดตั้งศูนยอบรมในสถานประกอบการของตน 2)
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รวมกับกลุม บริษัทและองค การอิ สระนั้น จัดศูน ยฝกอบรมและโปรแกรมการศึกษาตอเนื่อง 3)
ร ว มกั บ สถานศึ กษาจั ด ตั้ ง โครงการพิ เ ศษขึ้ น แม วา บทบาทของความร วมมื อ มี ห ลายลั กษณะ
คณะผูวิจัยมีความเห็นวาการจัดฝกอาชีพระบบทวิภาคี ทั้งแบบโรงงาน โรงเรียนและแบบสลับที่
เรียนทีฝกงานเปนโปรแกรมที่สําคัญมาก จึงมีวิสัยทัศนวา ประเทศไทย สมควรมีระบบอาชีพฝกหัด
จัดตั้งขึ้นอีกระบบหนึ่ง ขนานไปกับเทคนิคและอาชีพศึกษา ที่จัดอยู ณ โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีพ
ศึ ก ษาอยู แ ล ว เพื่ อ ให ไ ด ร ะบบอาชี พ ฝ ก หั ด นี้ ส ามารถดํ า เนิ น การได ข อ สรุ ป คื อ รั ฐ พึ ง จั ด ตั้ ง
“คณะกรรมการฝกอาชีพแหงชาติ” ขึ้นโดยใหมีภารกิจสนับสนุน ดูแลควบคุมการฝกอาชีพดวย
ระบบทวิภาคี การฝกงาน และการศึกษาตอเนื่องประการหนึ่ง และบริการเงิน “กองทุนฝกอาชีพ”
อีกประการหนึ่ง -รั ฐ พึ งจั ดตั้ ง “กองทุ นฝ กอาชีพ ” ขึ้น โดยจัดเก็บภาษี การฝ กอาชี พ จากสถาน
ประกอบการทุกแหงในอัตราที่พึงกําหนด จากยอดคาแรงงานและเงินเดือน รายเดือนที่ รัฐพึงจัดตั้ง
พร ศรี ย มก (2545) ได ศึ ก ษาสมรรถนะในการงานของหั ว หน า งานในในโรงงาน
อุตสาหกรรม และเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมสมรรถนะ
ในการสอนงานของหัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงบรรยาย ใชวิธีการศึกษา
เอกสาร การศึกษาภาคสนาม เก็ บขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุมแบบมีโครงสรางตามแนวการ
สนทนากลุม จํานวน 3 ชุด กลุมตัวอยางประกอบดวย กลุมหัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรม
กลุม ผูจั ดการฝ ายบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม และกลุมผูเ กี่ยวของกับการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยน พื้ นที่ ศึ กษาละ 1 กลุม จํานวน 2 พื้น ที่ รวม 6 กลุ ม โดยนําข อมูล ที่ ไ ดจ ากการ
สนทนา กลุมมาวิเคราะหตีความสรางขอสรุปรางโปรแกรมไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบโปรแกรม
และพิจารณาความเปนไปไดในการจะนําโปรแกรมไปใช ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) วิธีการสอนงาน
ของหัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรมไดแก การสอนงานโดยการฝกปฏิบัติ การฝกอบรม การ
สาธิต อินทราเนต และการสอนแนะ สําหรับ สมรรถนะในการสอนงานของหัวหนางานทางดาน
ความรู คือ ความรูเกี่ยวกับธุรกิจและองคการ ความรูความชํานาญในงานที่รับผิดชอบ ความรูดาน
การบริหารและจัดการ ความรูดานการบริหารคุณภาพ สมรรถนะทางดานทักษะคือ ทักษะความ
ชํานาญในงานที่รับผิดชอบ ทักษะในการสอนงานแบบตางๆ ทักษะทางมนุษยสัมพันธ ทักษะการ
พูดและการสื่อสาร ทักษะการเปนผูนํา สมรรถนะทางดานเจตคติ คือ เจตคติที่ดีตอองคการ ตอ
ลั กษณะงานที่ ทํ า ต อผู บัง คั บบั ญ ชา เพื่ อนรวมงานและผู ใ ตบัง คับบัญ ชา 2) โปรแกรมการจั ด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อสงเสริมสมรรถนะในการสอนงานของหัวหนางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบดวยนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย หลักสูตรและเนื้อหา
สื่ อ การเรี ย นการสอน หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ขอบ การจั ด การศึ ก ษา และการกํ า กั บ ดู แ ลและการ
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ประเมินผลโครงการ และการตรวจสอบโปรแกรมดังกลาวพบวา เปนโปรแกรมที่สามารถนําไป
ประยุกตใชไดในโรงงานอุตสาหกรรม
ปยมาภรณ โชคอวยชัย (2548) ไดทําการวิจัยกลุมผูเรียนพยาบาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ประเมิ น ความต อ งการจํ า เป น ด า นสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล 2) พั ฒ นาและ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล
ที่คาดหวั ง 3) พั ฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัม พัน ธเชิงสาเหตุแบบอิทธิพ ล
ยอนกลับระหวางความตองการจําเปนดานสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาลและอุปสงค 4)
ศึกษาแนวทางการสนองความตองการจําเปนดานสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล และอุป
สงค ผลการวิจัยสรุปไดวา 1)ผูเรียนพยาบาลมีความตองการจําเปนดานความรูทางสารสนเทศ
ทางการพยาบาลมากกวาดานทักษะคอมพิวเตอร ทักษะ 2) โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
สมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาลที่ ค าดหวั ง มี ค วามสอดคล อ งกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง
ประจักษ (คาไค-สแควร = 112.46, p = 0.151 องศาอิสระ = 98 ; GFI = 0.966; AGFI = 0.941;
RMR = 0.024) ตัวแปรที่สงผลตอสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาลที่มีอยู มากที่สุดคือปจจัย
ดานเทคโนโลยี และตัวแปรสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาลที่คาดหวังมากที่สุดคือ ปจจัย
ดานองคการ นอกจากนี้ตัวแปรสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาลที่มีอยูสงผลตอสมรรถนะ
สารสนเทศทางการพยาบาลที่คาดหวัง 3)โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบอิทธิพลยอนกลับ
ระหวางความตองการจํ าเป นด านสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล และอุปสงค มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (คาไคสแควร = 223.61; p = 0.247; df = 210; GFI = 0.949;
AGFI = 0.932; RMR = 0.013) 4) การสนองความตองการจําเปนดานสมรรถนะสารสนเทศ
ทางการพยาบาล และความต อ งการจํ า เป น อุ ป สงค ได แ ก ก) การปรั บ ปรุ ง นโยบาย และ
งบประมาณการอนุ ญ าตให นํ า คอมพิ ว เตอร โ น ต บุ ค มาใช การจั ด ตั้ ง อิ น เตอร เ นตคาเฟ ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย ข) ผู บ ริ ห ารกระตุ น และส ง เสริ ม ให อ าจารย ผ ลิ ต สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และใช
ประกอบการเรียนการสอนใหมากขึ้น ค) การจัดอบรมผูสอนพยาบาล และบุคลากรดานสารสนเทศ
ทางการพยาบาล
มาลีวัล เลิศสาครศิริ (2546) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เนนแรงจูงใจใน
พุทธิ ปญญา เพื่อสงเสริม สมรรถนะพื้นฐานวิช าชีพของนักศึกษาพยาบาล เปรียบเทียบผลการ
ทดลองใชระบบการเรียนการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสัมพันธภาพระหวางบุคคล เจต
คติตอวิชาชีพการพยาบาล และทักษะการปฏิบัตกิ ารพยาบาล พรอมทั้งติดตามผลในดานแรงจูงใจ
ในพุทธิปญญาและพฤติกรรมในการเรียน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ระบบการเรียนการสอนที่
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พัฒนาขึ้นประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 6 ประการ คือ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน หลักการ
วัตถุประสงค เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการนําระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไป
ใช โดยมี จุ ดเน น ที่ สํ า คั ญ คื อ การจูง ใจในพุ ท ธิป ญ ญาทั้ ง 4 ลั กษณะ คื อ ความเป น ไปได ของ
ความสําเร็จความวิตกกังวล ความสนใจ และความทาทาย โดยใชโปรแกรมการสอนแบบรวมมือ
การสอนแบบอภิปราย การสอนแบบกรณีศึกษา การสอนแบบใชปญหาเปนหลัก และการสอนแบบ
สืบสอบ 2. ผลการทดลองใชระบบการเรียนการสอนที่เนนแรงจูงใจในพุทธิปญญา สรุปไดดังนี้
2.1) นักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในพุทธิปญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน สั ม พั น ธภาพระหว า งบุ ค คล เจตคติ ต อ วิ ช าชี พ การพยาบาล และทั ก ษะการปฏิ บั ติก าร
พยาบาล สูง กว ากลุ ม ควบคุ มอย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.1 2.2) การวิ เ คราะหความ
แปรปรวนและผลตางของคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในพุท ธิปญญาและคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล ในนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง พบวา หลักการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
กอนการทดลองและระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 2.3)ผล
การศึกษา พบวานักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองสามารถกําหนดเปาหมายในการเรียนที่ชัดเจน ตั้ง
ระดับความมุงหวังใหเหมาะสมกับความสามารถที่แทจริง ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
แสดงความคิดเห็น มีความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาได 3.
ผลการติดตามระบบการเรียนการสอนที่เนนแรงจูงใจในพุทธิปญญา ที่มีตอการเรียนของนักศึกษา
พบวานักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในพุทธิปญญาสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีพฤติกรรมในการเรียนที่ดี มีแรงจูงใจในพุทธิปญญา
ทั้งในดานความเปนไปไดของความสําเร็จ ความทาทาย และความสนใจ
นริน ทรบุญ ชู (2532) ไดทํา การวิจ ัย เรื่อ งลัก ษณะการเรีย นรูดวยการนํ า ตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามแนวคิดของ Gugliemino (1977) ผลการวิจัยพบวา การ
งานจะประสบความสําเร็จในการเรียนตามการกาวหนาของตนเองไดมากกวาผูที่มีระดับการ
เรียนรูดวยการนําตนเองต่ํากวานักศึกษามีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดับสูงใน
ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรูและมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง สวนคุณลักษณะ
ที่เหลืออีก 6 ดานอยูในระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือการมองโลกในแงดี การ
มีความรัก
รจนา คํานึงผล (2542) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองที่มีตอความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
พบวาความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบว า
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ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับความการสอนโดยใชวิธีการ
เรียนรูดวยการนําตนเองหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
คาเฉลี่ยรอยละ 76.65 สูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามวิธีการปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยในองคประกอบดานเนื้อหาการ
เรียงความคิด การใชถอยคํา การใชไวยากรณ กลไกทางภาษา สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิบูลยลักษณ ปรียาวงศากุล (2547) ไดศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาล
ดวยกิจกรรมที่สงเสริมความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการ
เรียนรู ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมทดลอง มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
สูงกวา กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ความสามารถในบทบาทผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู โดยการชี้นํา ตนเองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา รูปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาลดวย
กิจกรรมที่สงเสริม ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู
มีความเหมาะสมในการนําไปใชพัฒนา นักศึกษาพยาบาล
สรุปไดวางานวิจัยภาษาไทยจะเนนการพัฒนา ตัวผูเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูแบบนําตนเองควบคูไปกับความรูในสาขาวิชาตางๆ ซึ่ง
ระดับการเรียนรูแบบนําตนเองนั้นสามารถวัดไดจากระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองตามแนวคิดของ Guglielmino (1977) ทั้งนี้ผูเรียนที่ผานการเรียนการสอนแบบนําตนเองจะ
มีร ะดั บ ความพร อ มในการเรี ยนรู ด ว ยการนํ า ตนเองขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ นอกจากนี้
ลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองที่อยูในระดับสูงนั้น จะตองเปนคนที่มีลักษณะที่มองอนาคตในแง
ดี การมี ความรั กในการเรียน การมีมโนคติของตนเอง และจะมีประสิทธิภาพในการมีความคิ ด
สรางสรรค
งานวิจัยในตางประเทศ
McClelland (1970) ไดทําการศึกษาวิจัยวาทําไมบุคลากรที่ทํางานในตําแหนงเดียวกันจึง
มีผ ลงานที่ แ ตกต างกั น ดัง นั้ น McClelland จึ ง ทํ าการศึ กษาวิ จั ยโดยแยกบุ คลากรที่มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช แลวจึงศึกษาวาบุคลากรทั้ง 2 กลุม มีผล
การทํางานที่แตกตางกันอยางไร ผลการศึกษาทําใหสรุปไดวา บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมี
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สิ่งหนึ่งที่เรียกวา สมรรถนะ (Competency) และในป 1973 McClelland ไดเขียนบทความวิชาการ
เรื่อง “Testing for Competency rather than intelligence” ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดของแนวคิดเรื่อง
สมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg)
Carroll, Paine and Lvanich (1972) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง วิธีการฝกอบรมที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่บรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 6 ดาน คือ ใหความรู เปลี่ยนทัศนคติ ฝก
ทักษะ การแกปญหา ฝกทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝกใหเปนที่ยอมรับของกลุม และฝก
ใหความรูคงทน โดยทําการสอบถามความคิดเห็นของผูอํานวยการหนวยงานฝกอบรม จํานวน
200 คน วิธีการฝกอบรมที่ทําการศึกษาทั้งหมด 9 วิธีการไดแก การศึกษาเฉพาะกรณี การประชุม
การบรรยาย เกมสธุรกิจ ภาพยนตร บทเรียนแบบโปรแกรม บทบาทสมมติ การฝกการรับรู และการ
บรรยายผานทางโทรทัศน ผลการวิจัยที่สําคัญคือ วัตถุประสงคของการฝกอบรมตองการใหผูเขารับ
การอบรมมี ค วามรู จ ะดี ที่ สุ ด รองลงมาได แ ก การใช ก รณี ตั ว อย า งและการประชุ ม และถ า
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะในการแกปญหา วิธีการที่ควรใช คือ การใชกรณีตัวอยาง รองลงมา
ไดแก เกมสธุรกิจ และการใชบทบาทสมมติ
Nalder (1981) เปนอีกผูหนึ่งไดทําการวิจัยเพื่อทบทวนการวิจัยของ Carroll และคณะ
ปรากฏวาผลการวิจัยของ Nalder ในวัตถุประสงคที่ตองการจะเปลี่ยนทัศนคติของผูเขารับการ
ฝกอบรม พบวาการใชบทบาทสมมติเหมาะสมที่สุด รองลงมาไดแก การฝกอบรมโดยการอภิปราย
กลุม แตในขณะที่ผลการวิจัยของ Carroll และคณะ เห็นวาวิธีดังกลาวเปนวิธีการฝกอบรมที่ดีที่สุด
ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ รองลงมาไดแก บทบาทสมมติ สําหรับวัตถุประสงคที่ตองการพัฒนา
ทักษะในการแกปญหานั้น กรณีศึกษา เหมาะสมที่สุด รองลงมาคือ เกมสการบริหาร
สรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การฝกอบรมไมบรรลุวัตถุประสงคเนื่องจาก
ผูผานการอบรมสามารถนําความรูและประสบการณจากการฝกอบรมไปใชไดนอย ซึ่งเนื่องมาจาก
การขาดแผนงานการฝกอบรมที่ชัดเจน ขาดการวิเคราะหความจําเปนที่แทจริงในแงระเบียบวิธีวิจัย
ทฤษฎีระบบเหมาะกับการวิจัยเชิงปริมาณ ดวยความชวยเหลือของคอมพิวเตอร รวมทั้งสามารถ
แสดงกระบวนการ (Process) Inputs และ Outputs จากตัวระบบทฤษฎีนี้จึงมีที่ใชไดมากทีเดียว
Hacker (1992) ไดศึกษาการฝกอบรมอิงสมรรถนะที่เกี่ยวกับทักษะในงานโดยการศึกษา
นี้จัดขึ้นโดยหุนสวนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมิชิแกน และบริษัทเจนเนอรมอเตอร เพื่อจัด
ฝกอบรมอิ ง สมรรถนะให กับ พนั กงาน 400 คน ซึ่ ง พนัก งานทั้ ง หมดไดรั บการถา ยทอดความรู
พื้นฐานผานโปรแกรมการฝกอบรมและอบรมซ้ําอยางเต็มที่โดยใชเครื่องมือ 3 ชนิดที่พัฒนาขึ้นมา
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คือ 1) โปรแกรม Skill 2000 ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกบันทึกในสื่อ วีดีโอเลเซอรดีสด (VDO Laser Disk) 2)
โปรแกรม CASAS (Comprehensive Adult Student Assessment System) ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใช
สําหรับประเมินผลของผูเรียนแตละคน และ 3) โปรแกรม ABS (Adult Basic Skill) ซึ่งเปน
โปรแกรมที่จัดการโดยคอมพิวเตอรที่ใหผูเรียนเรียนรูและฝกทักษะพื้นฐานอยางเต็มที่ ไมมีขอจํากัด
โครงการนี้จะประเมินผลโดยใชการประเมิน 4 วิธี คือ สัมภาษณเจาหนาที่โครงการ, เจาหนาที่
ธุรการและหุน ส วนโครงการ สั มภาษณผูเรียนโดยวิธีสุม ทบทวนขอมูลจากผลการเรียนรู และ
ชั่วโมงเรียน รวมถึงขอมูลจากการสังเกตของศูนยฝกทักษะ ซึ่งไดผลสรุปดังนี้
- โครงการนี้มีผลตอชีวิตความเปนอยูของพนักงานผูรวมโครงการอยางมาก
- ทําใหสัมพันธภาพระหวางสหภาพแรงงานและฝายบริหารมีความสัมพันธที่เขมแข็งขึ้น
- โปรแกรม Skill 2000 ไมมีประโยชนมากนัก
- โปรแกรม CASAS ไมเพียงพอตอการใชสําหรับการประเมิน
- โปรแกรม ABS เปนเครื่องมือที่ดีที่ชวยผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะ
- การสนั บ สนุ น ของหุ น ส ว นโครงการในการที่ จ ะให พ นั ก งานในสั ง กั ด ร ว มมื อ ใน
การศึกษาในโครงการนี้ มีสวนสําคัญอยางมาก
Hunt (1999) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูดําเนินการฝกอบรมผานเว็บเกี่ยวกับสมรรถนะที่
จําเปนตอการออกแบบการฝกอบรมผานเว็บ พบวา สมรรถนะที่มีความสําคัญอยางมากตอการ
ออกแบบการฝกอบรมผานเว็บในระดับมากกวารอยละ 70 มี 2 ดาน คือ ดานการออกแบบและ
พัฒนารอยละ 82 และดานความเขาใจในเรื่องการเรียนรูของผูใหญรอยละ 74 ซึ่งสอดคลองกับ
ความคิ ด เห็ น ของคณะผู เ ชี่ ย วชาญของสมาคมอเมริ ก าเพื่ อ การฝ ก อบรมและพั ฒ นา ที่ จั ด ให
สมรรถนะดานความเขาใจเรื่องการเรียนรูของผูใหญมีความสําคัญอยางมาก
Alfredo และ Ximina (2007) ไดศึกษารูปแบบหนาที่ที่อิงสมรรถนะของผูควบคุมงาน
กอสรางในประเทศกําลังพัฒนา โดยวิเคราะหหนาที่ของวิศวกรผูควบคุมงานกอสรางหรือโฟรแมน
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบที่หนางานกอสราง โดยไดศึกษาลึกถึงหนาที่ในระดับกรรมกรกอสรางและงาน
หลั กที่ จ ะเพิ่ ม คุ ณ ค าให กั บ การบริห ารจัด การงานก อสรา ง ซึ่ง รูป แบบของหนา ที่ที่ อิง กับ กรอบ
สมรรถนะที่ไดนี้ จะนําไปใชสําหรับการฝกอบรม การพัฒนาและใหประกาศนียบัตรรับรองแกโฟร
แมนของงานกอสรางในประเทศชิลี และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ซึ่งกรอบสมรรถนะนี้จะชวยให
บริ ษัท ที่ รั บผิ ดชอบในการดํ าเนิ น งานกอสรางและมีกรรมกรที่ขาดการฝกอบรมอย างพอเพีย ง
สามารถออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมและนําไปปฏิบัตไิ ดอยางมีเปาหมาย
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Baxter (1994) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิธีการ
เรียน การเรียนตามความกาวหนาของตนเองและความมั่นใจในการทํางานของลูกจางในสถาน
ประกอบการ โดยศึกษาจากผลการวัดระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง แบบวัดทักษะและความ
มั่นใจในการทํางาน และแบบวัดวิธีการเรียน พบวาระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองสามารถ
อธิบายวิธีการเรียนของผูเรียนได ผูที่มีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงจะมีความมั่นใจ ใน
ตัวเองประกอบดวย
Stubblefield (1992) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศประสบการณในวัยเด็กที่มี
ตอระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองในวัยผูใหญของนักการศึกษาระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตที่
จบการศึกษาแลว จํานวน 149 คน โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของตนเอง 11 ขอและ
แบบวัดลักษณะการเรียนรู ดวยการนําตนเองของ กูกกลิเอลมิโน (Guglielmino, 1977) ผล
การศึ ก ษาสรุ ป ได ว า องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ คื อ การควบคุ ม ตั ว เอง และคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ความสัมพันธภายในครอบครัวและระดับการถูกควบคุมในวัยเด็กมีผลตอการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองในวัยผูใหญ
Hudspeth (1991) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรูปแบบการสอนของครูกับ
ระดั บ การเรี ยนรู ดวยการนํ าตนเองของนั กเรีย นในวิ ท ยาลัยชุม ชนในรัฐ มอนตานา (Montana)
จํานวน 3 แหง รวมทั้งศึกษาตัวแปรอื่นๆ ไดแก อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
เพศ และการศึกษาในวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา อายุเกรดเฉลี่ย และการเขาศึกษาตอในระดับ
วิทยาลัย มีผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง สวนวิธีการสอนของครูไมมีความสัมพันธกับระดับ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง
จากทฤษฎี แนวคิ ด และเอกสารงานวิจัยที่เ กี่ยวของขางตน ทําใหเ ห็นถึง แนวคิด และ
วิธีการที่หลากหลายที่สามารถนํามาใชจัดการเรียนการสอน หรือ โปรแกรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ไดเปนอยางดี และมีประโยชนตอการนําไปศึกษาตอ
ยอดเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ในทุกวิชาชีพตอไป
ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถสังเคราะหเปน
กรอบความคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ปจ จั ยนํ า เข า (Input) ได ศึกษารวบรวมข อมูล จากแนวคิ ดทฤษฎี ที่ เ กี่ ยวข องจาก
เอกสารขอมูลกําหนดเปนโปรแกรมการฝกอบรมทางดานวิชาชีพสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยที่
ปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นบริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย โดยประมวลจาก 3 แนวคิ ด หลั ก คื อ โปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ของ Blank (1982)
โปรแกรมการฝกอบรมที่อิงสมรรถนะ
1.1 โปรแกรมการอบรมที่อิงสมรรถนะ ของ Blank (1982) ผูวิจัยเห็นวา มีความ
สอดคลองกับการพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย เนื่องจากขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม
การฝกอบรมตามแนวคิดตามแบบจําลองการเรียนรูเชิงสมรรถนะ (Generic Competency Based
Model) ที่นําเสนอโดย Blank (1982) จะเริ่มการกําหนดสมรรถนะที่จําเปนในพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรม เนนที่เนื้อหาองคความรูที่สอดคลองกับสมรรถนะ และการเนนการปฏิบัติและทดสอบจน
ผูเขารับการอบรม มีความรูจริง โดยมีขั้นตอนในการสรางโปรแกรม 12 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของหนาที่ (Identify and Describe
Specific Occupation)
ขั้นตอนที่ 2 การกํ าหนดพื้ น ฐานทั่ ว ไปที่ จํ า เป น ของผู เ รี ย น (Identify Essential
Student Prerequisites)
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ใชในการปฏิบัติงานจริง (Identify and
Verify Job Tasks)
ขั้นตอนที่ 4 วิ เ คราะห ขอบเขตของงานที่ ต อ งทํา และความรู ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การ
ปฏิบัติงาน (Analyze Job Task and Necessary Knowledge Tasks)
ขั้นตอนที่ 5 การเขี ย นเป าหมายปลายทางในการปฏิ บั ติง าน (Write Terminal
Performance Objectives)
ขั้นตอนที่ 6 การจั ด เรี ย งลํ า ดั บ งานและเป า หมายสุ ด ท า ยของการปฏิ บั ติ ง าน
(Sequence Tasks and Terminal Performance Objectives)
ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลงานภาคปฏิบัติ (Develop Performance
Tests)
ขั้นตอนที่ 8 การเขียนแบบทดสอบ (Develop Written Tests)
ขั้นตอนที่ 9 การพัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู (Develop Draft of learning
guides)
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ขั้นตอนที่ 10 การทดสอบ ทดลองและปรับปรุงแผนการเรียนรู (Try out, Field Test,
and Revise Learning Guide)
ขั้นตอนที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารงานการเรียนรู (Develop System of
Manage Learning)
ขั้นตอนที่ 12 การนํ า แผนการเรี ยนรูไ ปใชจ ริ ง และประเมิน ผล (Implement and
Evaluate Training Programs)
1.2 แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองของ Knowles (1975) เสนอ กระบวนการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง (Self Directed Learning) ในบทบาทของผูสอน ประกอบดวย 7 ขั้นตอน
ดังนี้
1. การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน
หาขอตกลงรวมกัน รวมมือกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. การจัดโครงสรางหรือกลไกการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
3. การวิเคราะห หรือ วินิจฉัยความตองการการเรียนรู ของผูเรียน
4. การกําหนดวัตถุประสงค หรือ การกําหนดเปาหมายการเรียนรู และเนื้อหาที่
สนองตอความตองการการเรียนรูของผูเรียน
5. การออกแบบเพื่อการเรียนรูของผูเรียน เปนการออกแบบแผนการเรียนรู เชน
โครงงานการเรียนรู สัญญาแหงการเรียนรู (Learning Contract) ซึ่ง สะทอนถึงความหมายของ
ความพรอมในการเรียนรู
6. การดําเนินการใหเกิดประสบการณการเรียนรู ดวยวิธีการและสื่ออุปกรณที่
เหมาะสม เปนดําเนินกิจกรรมในการเรียนรู โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษาอยาง
อิสระการเรียนรูจากประสบการณ
7. การประเมินผลการเรียนรูและวิเคราะหผลการเรียนรูอีกครั้ง เพื่อดูวาความ
ตองการการเรียนรูนั้นๆ ไดรับการตอบสนองหรือไม โดยการประเมินรวมกันจากหลักฐานความรูที่
รวบรวมดวยตนเอง
1.3 ใชกรอบแนวคิดการประเมินจากความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self
Directed Learning Readiness Scale : SDLRS) ของ Gugliemino (1977) ซึ่งมี 8 องคประกอบ
1. ดานการเปดโอกาสในการเรียนรู
2. ดานอัตมโนทัศนวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดานมีความคิดริเริ่มและสามารถมีอิสระในการเรียนรู
ดานการมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตัวเอง
ดานการมีความรักในการเรียนรู
ดานการมีความคิดสรางสรรค
ดานการมองอนาคตในแงดี
ดานความสามารถใชทักษะหาความรูและทักษะการแกปญหา

1.4 ในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไดนํากิจกรรมการเรียนรูกลุม โดย สมคิด อิสระวัฒน
(2543) เขามาเสริม ดังนี้
การสอนเปนกลุมยอย(Small Group) ไดนํามาใชแบงกลุมในชวงแรกของการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ซึ่งเปนการรวมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่ผูเรียนแตละคนจะชวยกันแสดงความ
คิดเห็น รวมกันแสวงหาความรู และสามารถจะตกลงปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเห็นของกลุม ได
คิด ไดแสดงความคิดเห็น และไดแสดงความสามารถใหคนอื่นไดรับรู รวมทั้งผูสอนไดมีโอกาส
สังเกต พฤติกรรมของผูเรียนไดเปนอยางดี การสอนแบบกลุมยอยเปนแบบที่เรียบงาย และสะดวก
อีกทั้งยังใชเวลาไมมาก จึงเหมากับเวลาที่มีในการฝกอบรม
การอภิปรายกลุม (Group Discussion) เปนการแบงกลุมที่มีขนาดใหญขึ้น เริ่ม
ดวยการไดรับมอบหมายโจทยจากใบงานมีการแบงกลุมเพื่อนําไปอภิปรายตอการอภิปรายทั้งชั้น ใน
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะนี้ผูสอน ไดเริ่มแบงใหแตละกลุมมีขนาดใหญกวากลุมยอย คือ คือ 8-10
คน มีการแบงหนาที่ โดยมีผูนําการอภิปราย มีผูทําหนาที่จดการอภิปราย ผูสังเกตการณ ผูนํากลุม
การทําโครงการเปนกลุม (Group Project) คือวิธีที่การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
นํามากระตุนใหเกิดจิตสํานึกเพื่อสรางทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ โดยใหผูที่มี
ความถนัดในการขายกรมธรรมที่ เหมือนกัน มีความสนใจเหมือนกันชวยกันทําโครงการตามที่
ตองการหรือที่ผูสอนกําหนดให
การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) เปนการรวบรวมคนในกิจกรรม
การเรียนรูกลุมหรือในหนวยงานเดียวกันมาทําการสอนงาน ฝกอบรม ใหคําปรึกษาซึ่งกันและกัน
การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz Group) ในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะสําหรับหนวย
การเรียนรูดานทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการการ เปนการสอนที่ใหผูเรียนที่แบงกลุม
ประมาณ 4-6 คน นั่งลอมเปนรูปวงกลม ใหทุกคนมีสวนอภิปราย ใชเวลาในการสอนนอยประมาณ
5-10 นาที
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การระดมสมอง (Brain Storming) เปนกลยุทธที่ถูกสอดแทรกอยูในการอภิปราย
กลุมยอยและการสอนแบบบัซซกรุฟ เปนการระดมสมองที่สมาชิกแตละคนในกลุมจะแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระตอปญหาที่กําหนด
เกม (Game) เปนอีกหนึ่งกลยุทธที่นํามาใชเสริมประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนรูกลุม ชวยสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง และไววางใจซึ่งกันและกันทําใหสมาชิกในกลุม
กลาแสดงออกและนําเสนอความคิดเห็น ในสวนของตน โดยเกมที่นํามาใชในการสอนตัวแทน
ประกันวินาศภัยนี้ สวนใหญเปนเกมที่ใชสถานการณจําลอง ซึ่งผูเรียนถูกกําหนดสถานการณให
เลนเพื่อเรียนรูกระบวนการตางๆ มีความหมาย สรางสรรค และกอใหเกิดความสามัคคีในกลุม
ของผูเรียน
สุดท ายมีการอภิปรายทั้งชั้น (Class Discussion) ใหเกิดการคิด วิเคราะห
สังเคราะห และประเมินคา เพื่อใหมีการเปลี่ยนในดานทักษะ สรางทัศนคติ มีผูสอนประจํากลุมมี
หนาที่ในการอํานวยความสะดวกในเรียนรู สงผลใหผูเรียนใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรู ทั้ง 7 ขั้นตอนของ Knowles (1975)เปนไปไดอยางดี
2. กระบวนการ (Process) นํากรอบแนวคิดการจัดโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ของ Blank (1982) มาเปนแนวทางในการจัดโปรแกรม และนํา แนวคิดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของ Knowles (1975) และกิจกรรมการเรียนรูกลุมของ สมคิด อิสระวัฒน (2543) มา
ดําเนินการในขั้นดําเนินการฝกอบรมและประเมินผล ดังนี้
1. กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของอาชีพ (Identify and Describe
Specific Occupation)จะเป นการกําหนดและบรรยายถึง สายงานอาชีพที่เ จาะจงเพื่อใหเ รา
สามารถจัดเตรียมโปรแกรมการฝกอบรมใหตรงกับความตองการ โดยไมใชเปนลักษณะกวางๆ
เทานั้น เพื่อใหผูเรียนไดมีทางเลือกในการเขาอบรมในโปรแกรมสายอาชีพตางๆไดตามที่ตองการ
โดย Blank (1982) กลาววา “เมื่อผูเขาอบรมจะเขาสูการจางงาน ซึ่งเปนอาชีพเฉพาะจึงควรจัด
โปรแกรมฝกทักษะ ไมใชงานกวางๆ” ขอมูลสายอาชีพนั้นเราสามารถคนหาไดจากแหลงตางๆ โดย
จะมีรายชื่อของสายอาชีพตางๆ รวมทั้งคําบรรยายลักษณะงานประกอบเอาไว นอกจากนี้เรายัง
สามารถหาขอมูลเหลานี้ไดจากแหลงอื่นๆ เชน นายจาง พนักงาน สหภาพแรงงาน และฝายการ
จัดการในสายอาชีพนั้นๆ รวมทั้งแหลงประชาสัมพันธทางดานจัดการหางาน หรือ จากวิทยากร
ผูบรรยายก็ได คําบรรยายลักษณะงานที่ไดมาจากการคัดเลือกในตอนตน เพื่อนํามากําหนด เปน
โปรแกรมฝกอบรมนั้น ควรจะเปนคําบรรยายที่มุงเนนในสภาพของความจริง ในตลาดแรงงานและ
ตองมีองคประกอบของขอมูลที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางานทั่วๆไป ความสามารถพิเศษที่จําเปน
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ต อ งการใช เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให สํ า เร็ จ ระดั บ การฝ ก อบรมที่ ต อ งดํ า เนิ น การจั ด ขึ้ น รวมกระทั่ ง
ขอกําหนดเรื่องใบอนุญาตประกอบอาชีพอีกดวย
2. กํา หนดพื้ นฐานทั่ ว ไปที่จํา เปนของผูเรียน (Identify Essential Student
Prerequisites)ระบุ เ งื่ อนไขสํ า คั ญ ที่ผู เ รีย นจะต องมีห รือ ปฏิบัติ ใ หไ ดกอน เพื่อ เปน การประกั น
ความสํ าเร็ จ ในการเรี ย นรู เช น ความรู ทั กษะ ความถนั ด ที่จํ าเป น เพื่อ ชว ยให ผู ให คํา ปรึก ษา
สามารถชี้แนะผูเรียนในในการเลือกโปรแกรมการเรียนใหเหมาะสมกับตนเอง เชนถาเลือกเรียนใน
สาขาชางเขียนแบบ ก็จะตองมีสายตาที่ดี หรือ สาขาชางไฟฟาก็จะตองสามารถใชแขนขา และ
สายตาใหสัมพันธกันไดเปนอยางดี โดย Blank (1982) กลาววา “ผูที่ประสบความสําเร็จในการ
ทํางานควรจะตองมีความสามารถที่จําเปนและทัศนคติที่ดี”
3. กําหนดและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติจริงในงาน (Identify and Verify
Job Tasks)ระบุและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติไดจริงของงานนั้นๆ เพราะวาตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานไดสําเร็จ ดังนั้นตัวแบบจึงถูกสรางขึ้นมาจากลักษณะ
งานที่พนักงานจะตองปฏิบัติจริงเมื่อถูกจางงานเขาสูองคกร ซึ่งเปนสิ่งที่นายจางตองการและจะ
เปนคุณคาที่สนองตอบความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคโดยตรง ซึ่งการวิเคราะห ลักษณะงาน
ตางๆนี้ การใชคลังขอมูลลักษณะงานจากสถาบันตางๆ ก็สามารถชวยในการตรวจสอบดวยเชนกัน
รวมทั้งหากมีการรวมมือระหวางนายจางและพนักงานก็จะชวยใหขั้นตอนของการกําหนดลักษณะ
หนาที่ของงานมีความสมบูรณมากขึ้น
4. วิ เ คราะห ข อบเขตของงานที่ ต อ งทํ า และความรู ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การ
ปฏิบัติงาน (Analyze Job Task and Necessary Knowledge Tasks) จะตองเปนการวิเคราะห
คุณสมบัติ ซึ่งหมายถึง ความรู ทักษะ และทัศนคติของบุคคลที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานนั้นๆ
ใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย Bank (1982) กลาววา “การวิเคราะหงานเปนกระบวนการ
อธิ บายและเขียน ทั กษะ ความรู และทัศนคติของบุคคลที่แสดงออกซึ่งความสามารถ จากผู ที่ไม
สามารถทํางานได” ซึ่งประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 6 ประการที่จะนําไปใชในการวางบทเรียนคือ
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตจิ ริง ตั้งแตเริ่มตนจนจบของงานนั้นๆ
4.2 ความรู เ ทคนิ คที่จําเปน ตองใชใ นการปฏิบัติง านในขั้นตอนตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง
4.3 ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และขอมูลที่จําเปน ที่จะชวยให
เขาใจและปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ
4.4 ความรูและทักษะดานความปลอดภัย
4.5 ความรูในการใชเครื่องมือ ที่มีความจําเปนสําหรับปฏิบัติงานเฉพาะใดๆ
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4.6 ทัศนคติสําคัญที่จะทําใหการปฏิบัติงานไดอยางมีความสามารถ
5.การเขียนเปา หมายสุดทา ยของผลงานที่ตองการ (Terminal Performance
Objective (TPO)) คือวัตถุประสงคปลายทาง จะบรรยายถึงผลลัพธสุดทายที่จะตองปรากฏ
ออกมาเพื่อแสดงวางานนั้นบรรลุผลแลว ซึ่งระบุถึงผลงาน ระดับคุณภาพที่ตองการ และเกณฑ
การประเมินความเชี่ยวชาญของงานนั้นๆ นอกจากนี้ในเปาหมายสุดทายของ แตละรายการก็จะ
ระบุถึงอะไรบางที่ตองทํา ซึ่งมีเงื่อนไขแวดลอมอะไรบาง ระดับคุณภาพตองทําไดดีอยางไร การทํา
เปาหมายสุดทายของผลงาน เราอาจจะใชขอมูลจากแหลงตางๆ ก็ไดแตควรจะตองผานการตรวจ
จากคณะที่ปรึกษากอนเพื่อดูวา เปาหมายนั้น นั้นถูกตองสอดคลองกับระดับความสามารถใน
ลักษณะงานของผูปฏิบัติงานเขาใหมในแตละอาชีพที่ตองการหรือไม และเปาหมายสุดทายของ
ผลงานที่ตองการ ควรไดรับการปรับปรุงอยูเสมออีกดวยโดยคําแนะนําของผูที่มีความเชี่ยวชาญ
และขอมูลที่ไดรับจากประสบการณของผูเรียนที่ผานมา
6. การจั ด เรี ยงลํ า ดั บ งานและผลลัพธที่ตอ งการ (Sequence Tasks and
Terminal)เขี ยนรายชื่ อถึ ง คุ ณ สมบัติโดยจะลําดับ กิจ กรรมซึ่ง จะปฏิบัติกิจ กรรมใหไ ดกอนที่จ ะ
กิจกรรมตอไป โดยจะมีการใชผลยอนกลับใน
7. การเขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ งการ หรื อ การพั ฒ นา
แบบทดสอบวัดผลงาน (Develop Performance Tests)จะเปนการพัฒนาแบบทดสอบจาก
TPO ที่เกี่ยวของกับพื้นฐานของงานในสายอาชีพนั้นๆ และชวยใหมั่นใจไดวาความสามารถที่วัด
และประเมิ น ไปนั้ น สามารถนํ า ไปใช กั บ งานได จ ริ ง โดยจะมี เ หตุ ผ ลสํ า คั ญ ต า งๆ ในการใช
แบบทดสอบคือ แบบทดสอบจะพัฒนามาจากจุดประสงคปลายทางโดยใช 4 วิธีคือ
วิธีแรก กําหนดระดับความสามารถของผูเรียน แตถาปฏิบัติไดก็ไมตองทดสอบและจะ
ทําใหทราบวาจะเริ่มเรียนจากกิจกรรมใดกอน เพื่อระบุถึงระดับความสามารถเบื้องตน
วิ ธี ที่ส อง ทดสอบย อย เพื่อ เปน การใหผ ลยอนกลับแกผู เ รียนเพื่อจะชวยใหผูเ รีย น
ปรับปรุงตนเองใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรู
วิธีที่สาม ประเมินความเชี่ยวชาญในระดับตางๆ ในแตละขั้นที่จําเปน จะใชผลสรุป
เพื่อดูความสามารถในการปฎิบัติกิจกรรม
วิ ธี ที่ สี่ ประเมิ น การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ โปรแกรมการอบรมเช น เรื่ อ งวั ส ดุ อุ ป กรณ
ประสบการณและวิทยากร
คะแนนตามเกณฑมาตรฐานจะตั้งคะแนนโดยผานเกณฑตามระดับในสาขาอาชีพ
และคะแนนตามคาเฉลี่ยกลุมจะขึ้นอยูกับกลุมที่จะตัดสินคะแนนแตละคน โดย Blank (1982)
เสนอวาการใชคะแนนตามเกณฑมาตรฐานดีกวาการใชคะแนนตามคาเฉลี่ย ระหวางกระบวนการ
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และผลผลิต คือ ในระหวางอบรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมก็สามารถทดสอบไดโดยเนนที่วิธีการ
กระบวนการ หรืออาจเนนที่ผลผลิตที่ได ซึ่งบางครั้งอาจวัดทั้งกระบวนการและผลลัพธ
8. การพัฒนาแบบทดสอบขอเขียน (Develop Written Tests) ทั้งประเภทแบบวัด
ความจํา และวัดการเรียนรู แตจะตองสามารถวัดใหสัมพันธได โดยตรงกับงานและประเมินถึง
ความชํานาญของผูเรียนได โดยการทดสอบภาคปฏิบัติจะวัดโดยตรง แตการทดสอบแบบเขียน
ตอบจะเปน การประเมินความรู ความคิดรวบยอด และความจริงใจในทักษะการปฏิบัติ ดังนั้น
แบบทดสอบควรมีหลายแบบ
9. พัฒนาแบบแผนแนวทางการเรียนรู (Develop Draft of Learning Guides)
โดยแนวทางการเรียนรูจะออกแบบเพื่อชวยใหผูเรียนแตละคนสามารถบรรลุเปาหมายสุดทายที่
ตองการ (TPO) ได ซึ่งแนวทางนั้นจะประกอบดวยสวนสําคัญคือ การแนะแนวการเรียนรูโดยชุด
ฝกอบรม (ผนวก จ) จะมีหลายสวนที่ออกแบบมาเพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคปลายทาง
และสามารถที่จะศึกษาดวยตนเองได โดยชุดแนะแนวการเรียนรูจะประกอบดวยสวนประกอบ 7
สวนดังนี้
9.1 ขอมูลแสดงรายละเอียดของงาน ซึ่งจะบอกวาอะไรบางที่ตองเรียน
9.2 บทกลาวนํา ซึ่งจะบอกวางานนั้นมีความสําคัญอยางไร เหตุผลที่ตองเรียน
เปนคําแนะนําเบื้องตนบอกถึงความสําคัญ ความจําเปนนั้นเอง
9.3 เปาหมายถึงผลลัพธสุดทายที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งความเชี่ยวชาญในงานที่
ตองการ เปนจุดประสงคปลายทาง บอกเงื่อนไข วิธีการปฏิบัติ และเกณฑมาตรฐาน
9.4 เป าหมายที่ ส ามารถบรรลุไ ด ซึ่ง จะแจกแจงออกมาเป น สวนยอยๆ เพื่อ มี
ขั้นตอนที่งายในการเรียน หรืออาจจะระบุถึงความตองการจะใหนักเรียนคนหาขอมูลเพิ่มเติม โดย
อานหนัง สือจากแหลง ขอมูล อื่นๆ เปนจุดประสงคยอย จะแบงงานออกเปนกิจกรรมยอย เรียง
ตามลําดับขึ้น โดยใหผูเรียนอานหรือศึกษาจากสื่อ และใหขอมูลยอนกลับ โดยแหลงที่จะพัฒนา
เพื่อเสนอขอมูลที่มี ประสิทธิภาพทั้งทักษะ ความรู รวมถึงการใชเวลา เงิน พลังงาน ในการพัฒนา
และนําไปใชคือ หนังสือ นิตยสาร เอกสารคําสอน และสื่อตางๆ เชน สไลด ภาพยนตร วีดิโอ และ
เทปคาสเซท
9.5 ตรวจสอบดวยตนเองจะเปนโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบการเรียนรูไดทันที
จะผูผลคะแนนทันที ซึ่งจะเหมาะสมกับการทดสอบยอยเปนระยะ
9.6 แบบทดสอบเพื่อประเมินความรูในงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู เปนแบบชนิด
เขียนตอบ
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9.7 แบบวัดผลงานเพื่อประเมินความสามารถที่เกิดขึ้นจริงๆ ในการปฏิบัติงาน
เปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
โดยผูวิจัยไดนําขอมูลการสรางคูมือขางตนมาจัดเรียงลําดับเพื่อสรางความชัดเจน
ในองคประกอบของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เปน 9 องคประกอบดังตอไปนี้
1. เปาหมาย
2. วัตถุประสงค
3. กลุมเปาหมาย
4. หลักสูตรและเนื้อหา
5. สื่อการเรียนการสอน
6. กิจกรรมการเรียนรู
7. แหลงความรู
8. สภาพแวดลอม
9. การวัดและการประเมินผล
10. ตรวจสอบ ทดลอง และปรับปรุงแนวทางการเรียนรู (Try Out Field Test
and Revise Learning Guide)นําเอาแนวทางการเรียนรูนั้นมาตรวจสอบและทดลองใชกับผูเรียน
เพื่อหาขอบกพรองและนํามาปรับปรุง พรอมทั้งทําใหสามารถกําหนดเวลามาตรฐานที่เหมาะสมใน
การทดสอบได เริ่มโดยการทดลองแบบทดสอบกับผูเรียน 1-3 คน และนํามาปรับปรุงโปรแกรมการ
เขียน ตอจากนั้นจะมีการนําใหผูเรียนกลุมใหญอาน แลวขอคําแนะนํา การประเมินผลการเรียนรู
และวิ เคราะห ผลการเรียนรู อีกครั้ง เพื่อดูวาความตองการการเรียนรูนั้น ๆ ไดรับการตอบสนอง
หรือไม
11. การพัฒนาระบบการบริหารงานจากการเรียนรู (Develop System of
Manage Learning) จะตองเปนการจัดการระบบในเรื่องของแผนและโปรแกรมการเรียนการสอน
แกผูเรียนเชน การใชตารางแผนงาน ตารางเรียน เอกสารบันทึกผลการเรียน แบบระเบียบ เพื่อเปน
การเก็บขอมูล ความกาวหนา ความเชี่ยวชาญ จากการเรียนรู และนําไปตัดสินเปนผลการเรียน
ตอไป นอกจากนี้การจัดเตรียมความพรอมของสภาพแวดลอมทั่วไปทางกายภาพก็ชวยใหเกิดผล
โดยตรงตอการเรียนรูได
12. การนําโปรแกรมการฝกอบรมไปดําเนินการและประเมินผล (Implement
and Evaluage Training Programs) ในขั้นนี้คือการพัฒนาและจะนําโปรแกรมไปปฎิบัติจริง ซึ่ง
ขึ้นอยูกับธรรมชาติของโปรแกรมและลักษณะขององคกรที่จะนําไปใชโดยดําเนินการเปนระบบที่
สอดคลองกันวา ตองอบรมอะไร โดยใคร เมื่อไร และตองมีคาใชจายเทาใดกอนจะนําโปรแกรมไป
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ใช ซึ่ ง ผู ส อนสามารถจะใช อ งค ป ระกอบการเรี ย นรู ใ นการปฏิ บั ติ ง านการเรี ย นการสอนที่
ประกอบดวย ขอมูล เชนเดียวกับขั้นตอนตางๆ ในตัวแบบดังที่กลาวมาแลว รวมทั้งขั้นตอนการ
ประเมินผลโปรแกรมดวย ซึ่งจะประเมินทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพการเรียนรูที่ตองการ
12.1 การนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดไปปฎิบัติ โดยการรับสมัครผูเขา
ฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรมตามโปรแกรม
12.2 ประเมินผลของโปรแกรมภายหลังจากการดําเนินการฝกอบรม
- ประเมินสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
- ประเมินสมรรถนะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
- ประเมินผลของโปรแกรมในดานปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคและ
แนวทางแกไข
3. ผลลัพธ (Output) จากปจจัยนําเขาซึ่งไดนําแนวคิดกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ (Generic Competency Based Model) ที่นําเสนอโดย Blank (1982) มา
เป น แนวคิ ด หลั ก ในการพั ฒ นาโปรแกรม และนํ า แนวคิ ด การเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง ของ
Knowles (1975) และกิจกรรมการเรียนรูกลุม ของ สมคิด อิสระวัฒน (2543) มาดําเนินการใน
ขั้นตอนการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดไปปฎิบัติและประเมินผล
ผลลัพธที่ได คือ 1. หลังจากเขารับการฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ตัวแทนประกันวินาศภัยไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปดวย สมรรถนะ ในดานรู
ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และสมรรถนะความพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง 2. โปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิ ง สมรรถนะเพื่อพั ฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกัน วิน าศภัย 3. ปจ จั ยที่
เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นไปใช ดังภาพที่ 2.1 แสดง
กรอบแนวคิดในการวิจัย ตอไปนี้
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ปจจัยนําเขา

แนวคิดโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ของ Blank (1982)
12 ขั้นตอน

กระบวนการวิจัย

พัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพือ่ พัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ตาม
แนวคิดของ Blank (1982) 12 ขั้นตอน
1. กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของอาชีพ
2. การกําหนดพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน

แนวคิดการเรียนรูดวย
การนําตนเองของ
Knowles (1975)

1). กํ า หนดสภาพแวดล อ ม
สรางบรรยากาศ อยางไมเป น
ทางการ เคารพซึ่งกันและกัน
2) วางแผนการเรี ย นรู โ ดย
รวมกันตัดสินใจ
3) วินิจฉัยความตองการการ
เรียนรู โดยการประเมินรวมกัน
4) การกําหนดเปาหมายการ
เรียนรู โดยตอรองรวมกัน
5) การออกแบบแผนการเรียนรู
(สัญญาแหงการเรียนรู๗
6) ดําเนินกิจกรรมในการเรียนรู
7) การประเมินผลการเรียนรู
โดยการประเมิ น ร ว มกั น จาก
หลักฐานความรู

กิจกรรม
เรียนรูก ลุม
(Learning Group) ของ
สมคิด อิสระวัฒน (2543)
ความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง ของ
Gugliemino (1977)

3. กําหนดและตรวจสอบหนาที่ซี่งตองปฎิบัติจริงในงาน

ตัวแปรตาม/ผลลัพธ

สมรรถนะวิชาชีพ ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
ที่ประกอบไปดวย
1 สมรรถนะในดาน
- ความรู
- ทักษะ
- ทัศนคติ
2. สมรรถนะดานความ
พรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง

4.วิ เ คราะห ข อบเขตของงานที่ ต อ งทํ า และความรู ที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบ
5. การเขียนเปาหมายสุดทายของผลงานที่ตองการ
6. การจัดเรียงลําดับงานและผลลัพธที่ตองการ
7. การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลงานภาคปฏิบัติ
8. การพัฒนาแบบทดสอบขอเขียน
9. พัฒนาแบบแผนแนวทางการเรียนรู
10. การตรวจสอบ ทดลอง และปรับ ปรุ งแนวทางการ
เรียนรู
11. การพัฒนาระบบการบริหารงานจากการเรียนรู
12. การนํ าโปรแกรมการฝกอบรมไปดํ าเนิ นการและ
ประเมินผล
- นําโปรแกรมการฝกอบรมที่ไดไปปฎิบัติ (ดําเนินการ
ฝกอบรม) :
- ประเมินผล

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

โปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะเพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
1.เปาหมาย
2.วัตถุประสงค
3.ดานกลุมผูเขารับการ
ฝกอบรม
4.ดานหลักสูตรและเนื้อหา
5.ดานสื่อการเรียนการสอน
6.ดานกิจกรรมการเรียนรู
7.ดานแหลงความรูและสื่อ
การเรียนรู
8.ดานสภาพแวดลอม
9.ดานการวัดและการ
ประเมินผล

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการนํา
โปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะที่พัฒนาขึ้นไปใช
-ปจจัยสนับสนุน
-ปจจัยปญหาและอุปสรรค
-แนวทางการแกไข
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การพั ฒ นาโปรแกรมการฝ กอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อ พั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชีพ ตั วแทน
ประกันวินาศภัย เปนรูปแบบการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) มีวัตถุประสงค
ของการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย 2. เพื่อ
พัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศ
ภัย 3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการนํ าโปรแกรมการฝ กอบรมเชิ ง สมรรถนะที่ พัฒ นาขึ้น ไปใช และ
เปรียบเทียบการพัฒนาทางวิชาชีพระหวางกลุมที่ไดรับการฝกอบรมเชิงสมรรถนะกับกลุมที่ไดรับ
การฝกอบรมตามปกติ 4. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ ปจจัยสนับสนุนอุปสรรค ปญหา และ
แนวทางแกไข ในการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการวิจัยเปน 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การดําเนิน การศึ กษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เพื่อพั ฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งเปนวิธีดําเนินการวิจัย เพื่อนําไปสูการไดมาซึ่งขอมูลและขอ
คนพบตาม วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัย ดานความรู ดานทักษะ และดานทัศนคติ รวมถึงเปนขอมูลที่จะนํามาใชประโยชน
ในการสรางโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัย จากบริษัทประกันภัย และตัวแทนเอง โดยดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ศึ กษาสมรรถนะในการประกอบอาชี พ ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
ระยะที่ 2 การสรางโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยโดยใชแนวคิดโปรแกรมการฝกอบรมที่ไดพัฒนาขึ้นจาก แนวคิดของ Blank
(1982) 12 ขั้นตอน มาดําเนินการดังนี้
1. กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของหนาที่
2. การกําหนดพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน
3. กําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ใชในการปฏิบัติงาน
4. วิเคราะหขอบเขตของงานที่ตองทําและความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
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5. การเขียนเปาหมายปลายทางในการปฏิบัติงาน
6. การจัดเรียงลําดับงานและเปาหมายสุดทายของการปฏิบัติงาน
7. การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลงานภาคปฏิบัติ
8. การเขียนแบบทดสอบ
9. การพัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู
10. การทดสอบ ทดลองการฝกอบรมเชิงสมรรถนะและปรับปรุงแผนการเรียนรู
11. การพัฒนาระบบการบริหารงานการเรียนรู
12. การนําแผนการเรียนรูไปใชจริงและประเมินผล
ระยะที่ 3 การทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
ระยะที่ 4 วิเคราะหปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขที่เกี่ยวของกับการ
นําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปทดลองใช ซึ่งขอมูลที่ไดจากขั้นตอนนี้จะเปนประโยชนใน
การนําไปปรับปรุงโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะใหใชไดดียิ่งขึ้น
ซึ่งการดําเนินการในแตละระยะตอนมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 ศึ กษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ตัวแทน
ประกันวินาศภัย
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพตัวแทน
ประกั น วิ น าศภั ย ในการจั ด ทํ า โปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะ เนื่ อ งจากโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่จะสรางขึ้น ควรเกิดจากสมรรถนะอันเปนที่ตองการอยางแทจริงของผูเรียน
และบริ ษัท ประกัน วิ น าศภั ยซึ่ ง เปน องคกรที่ตัวแทนสังกัด จะทําให โปรแกรมการฝกอบรมนั้นมี
คุณคา และมีประโยชนตอผูเรียน โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษา วิเคราะหหาสมรรถนะยังสามารถ
นําไปใชในการกําหนดเนื้อหาสาระ จัดวิธีการการเรียนรูที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียนไดเปนอยางดี
วิธีดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 มีดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง
การเลือกกลุมประชากร
ประชากรสําหรับการศึกษาสมรรถนะเพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย เปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีประสบการณในการแนะนําดานการประกันวินาศ
ภัย จากสถิติคนกลางประกันภัย จํานวน 30,939 คน (ขอมูลจากสถิติสถิติรวมคนกลางประกัน
ประจําป 2553 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ซึ่ง
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ตัวแทนประกันวินาศภัยเหลานี้ไดสังกัดอยูในบริษัทรับประกันวินาศภัย จํานวน 67 แหง มาเปน
ฐานในการคิดคํานวณ
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงสถิติรวมคนกลางประกัน ประจําป 2553 จากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประเภทตัวแทนประกัน
วินาศภัย
ประเภทรวม

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

51,018

40,223

26,533

ประเภท พ.ร.บ.
ประเภทสุขภาพและอุบัติเหตุ
สําหรับการประกันภัยรายยอย

3,155
3,764
-

2,621
3,090
-

1,749
2,500
157

รวม

57,937

45,934

30,939

การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุ ม ตัวอย าง สํ าหรั บแบบสัม ภาษณความคิดเห็น ผูปฏิบัติง านดานดูแลตัวแทนบริษัท
ประกั นวิ น าศภั ยเพื่ อศึ กษาลั กษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติและความถนัดที่จําเปน ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย คือ ผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนประกันวินาศภัยในบริษัทประกันวินาศภัย
และบริ ษั ท นายหน าประกั น วิ น าศภั ย โดยเป น การเลื อกกลุ ม ตั วอย า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วัต ถุ ประสงคข องการวิจั ย หน วยตัว อยา งจะตอ งเป น ผู ที่ มี
ประสบการณและความรูในเรื่องที่จะศึกษาเปนอยางดี โดยเฉพาะเรื่องสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ตองการความคิดเห็น ความรูและประสบการณจากบุคคลเฉพาะกลุม
กลุมตัวอยาง สําหรับแบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและ
ตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยที่สอบผาน
ไดรับใบอนุญาตจากบริษัทรับประกันวินาศภัยจํานวน 67 แหง โดยทําการสุมตัวอยางแบบงาย
(Simple Random Sampling)
1. ผูวิจัยไดใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973, อางถึงใน
วรรณี แกมเกตุ, 2551) ในการหาจํานวนกลุมตัวอยางจากกลมประชากรที่ศึกษาทั้งหมด สําหรับ
การวิจัยครั้งนี้ใชคาความคลาดเคลื่อนที่ .05 ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จากจํานวนประชากร
ทั้งหมด 30,939 คน จากตารางไดกลุมตัวอยางจํานวน 397 คน
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2. เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยไดทําการสุม บริษัทที่ตัวแทนประกันวินาศภัย
สังกัด อยางงาย (Simple Random Sampling) ขึ้นมาเพื่อตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัย เขียนชื่อ
บริษัทขึ้นมา แลวนําลงในกลอง หลังจากนั้นสุมหยิบขึ้นมาจนกระทั่งไดไดจํานวนกลุมตัวอยางที่
ตองการ เพื่อสงแบบสอบถามไปให และสอบถามจากตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นๆ ที่ไดสมัครเขา
รับการฝกอบรมขอรับและขอตอใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย กับสถาบันประกันภัยไทย ที่
ผูวิจัยเปนผูบรรยายซึ่งไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
3. เลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยที่สอบผาน
ไดรับใบอนุญาต
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี้มี 2 ชุด ประกอบไปดวย เครื่องมือชุดที่ 1 เปนแบบ
สัมภาษณความคิดเห็นผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อศึกษาลักษณะหนาที่ ใน
ดานความรู ทักษะ ทัศนคติและความถนัดที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย เครื่องมือชุดที่ 2
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติและความ
ตองการของตัวแทนประกันวินาศภัย เครื่องมือแตละชุดเปนแบบสัมภาษณ แบบสอบถามความ
ต อ งการในด า นสมรรถนะ เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ของบริ ษั ท
ประกันภัยและตัวแทนประกันวินาศภัยที่ทุกคนเปนผูเรียนในวัยผูใหญ โดยผูวิจัยพัฒนาขึ้นตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เกี่ ย วกั บ การประกั น วิ น าศภั ย และคู มื อ
หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับและขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เพื่อหาสมรรถนะใน
การพั ฒ นาวิ ช าชี พ สํ า หรั บ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย การประเมิ น สมรรถนะที่ ไ ด จ ากบริ ษั ท รั บ
ประกันภัยและความตองการในการเรียนรูของตัวแทนประกันวินาศภัย
2.1 วิเคราะหเนื้อหาสาระสําคัญ ในเรื่อง สมรรถนะและการพัฒนาการประกอบอาชีพ
การเปนตัวแทนประกันวินาศภัย และการประเมินพื้นฐานที่จําเปนในการประกอบอาชีพ
2.2 สรางแบบสั ม ภาษณความคิดเห็น ผูปฏิบัติง านดานดูแลตัวแทนบริ ษั ท ประกั น
วิน าศภั ยเพื่ อศึ กษาลั กษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติและความถนัดที่จําเปนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
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สวนที่ 1 ขอมูลภูมิหลัง ซึ่งประกอบดวย ขอคําถามที่มีใหเลือกตอบหรือเติมคําใน
ชองวางของ ผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนประกันวินาศภัยโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคลของตนเอง
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนประกันวินาศ
ภั ยเพื่ อศึ กษาลั กษณะหน าที่ ด านความรู ทักษะ ทัศนคติ และความถนัดที่จําเปน ของตัวแทน
ประกันวินาศภัยสอบถามลักษณะเฉพาะของวิชาชีพ จากผูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพตัวแทนประกัน
วิน าศภั ย ได แ ก ผู บริ หาร เจาหนาที่ ในบริษัท ประกัน ภัย และบริษัท นายหนาประกัน ภัย โดยมี
องค ป ระกอบของข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะเฉพาะของหน า ที่ บทบาทของนายหน า และพื้ น
ฐานความรู ที่ จํ า เป น สํ าหรั บประกอบอาชี พ นายหน าประกั น ภั ย โดยแบ ง เป น ขั้ น ตอนของการ
สัมภาษณตามโปรแกรมการฝกอบรมของ Blank (1982) ระดับการฝกอบรมที่ตองดําเนินการจัด
ขึ้น รวมถึงขอกําหนดเรื่องการสอบเพื่อขอรับและขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตัวแทนประกัน
วินาศภัย เพื่อศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพและนําไป พัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
2.3 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่ง
ตองปฏิบัตขิ องตัวแทนประกันวินาศภัย ประกอบดวย 3 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลภูมิหลัง ซึ่งประกอบดวย ขอคําถามที่มีใหเลือกตอบหรือเติมคําใน
ชองวางของตัวแทนประกันวินาศภัย โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของตนเอง
สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของตัวแทนประกันวินาศภัยตามสมรรถนะที่กําหนด
ขึ้ น โดยนํ า เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การฝ ก อบรมเพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตของตั ว แทนประกั น วิ น าศ จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มาเปนกรอบสมรรถนะ
วิชาชีพและความตองการในการพัฒนาวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย จํานวน 48 ขอคําถาม
ที่ครอบคลุมสมรรถนะทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งมีเนื้อหาอยูในกรอบสมรรถนะการ
ฝกอบรมเพื่อขอรับในอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้
1. กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย
ขอที่ 1 มีความรูและเขาใจในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ
ประกันวินาศภัยวาดวยเรื่องลักษณะของสัญญาประกันวินาศภัย
ขอที่ 2 มีความรูและเขาใจในหลักสําคัญพื้นฐานของสัญญาประกันวินาศภัย
ขอที่ 3 มีความรูและเขาใจในบุคคลที่เกี่ยวของในสัญญาประกันภัย
ขอที่ 4 มีความรูและเขาใจในหนาที่ของผูรับประกันภัย
5
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ขอที่ 5 มีความรูและเขาใจในขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัย
ขอที่ 6 มีความรูและเขาใจในอายุความของการประกันวินาศภัย
ขอที่ 7 มีความรูและเขาในวัตถุประสงคและวิวัฒนาการของพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย
ขอที่ 8 มีความรูและเขาใจในโครงสรางและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย
2. ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
ขอที่ 9 มี ความรู และเข าใจในความหมายและประโยชน ของการประกั น
วินาศภัย
ขอที่ 10 มีความรูและความเขาใจในสวนประกอบของกรมธรรมประกันภัย
ขอที่ 11 มีความรูและความเขาใจประเภทของการประกันวินาศภัย
ขอที่ 12 มีความรูในการประกันอัคคีภัย
ขอที่ 13 มีความรูในการประกันภัยทางทะเลและการขนสง
ขอที่ 14 มีความรูในการประกันภัยรถยนต
ขอที่ 15 มีความรูในการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
3. แนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการใหคําแนะนําดานประกัน
วินาศภัย
ขอที่ 16 สามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการเสนอขายกรมธรรมประกัน
วินาศภัย

ขอที่ 17 ปฎิบัติในขอกําหนดในการเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย
ขอที่ 18 อธิบายปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายกรมธรรม

ประกันภัย
ขอที่ 19 อธิบายปจจัยที่สงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
ขอที่ 20 นําเสนอนโยบายภาครัฐ
ขอที่ 21 วิเคราะหความเสี่ยง หรือการรูจักความเสี่ยงของลูกคา
ขอที่ 22 ทักษะในการติดตอสื่อสาร
ขอที่ 23 ทักษะในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง
ขอที่ 24 การสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร
ขอที่ 25 การระบุความตองการของลูกคาในการทําประกันวินาศภัย
ขอที่ 26 การรักษาความลับของลูกคา
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ขอที่ 27 นําเสนอความแตกตางระหวางการประกันวินาศภัยกับการประกัน

ขอที่ 28 แสดงใหทราบไดวาบริษัทประกันภัยไหนดี
ขอที่ 29 นําเสนอการซื้อกรมธรรมในแบบ จายปุบ คุมครองปบ และทูอินวัน
ในการประกันภัยรถยนต
ขอที่ 30 การคิดเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ
ขอที่ 31 การใหคําปรึกษาดานการประกันอัคคีภัย
ขอที่ 32 การใหคําปรึกษาดานการประกันภัยรถยนต
ขอที่ 33 การใหคําปรึกษาดานการประกันภัยสินคา
ขอที่ 34 การใหคําปรึกษาดานการประกันภัยขนสงสินคาทางทะเล
ขอที่ 35 การใหคําปรึกษาดานการประกันสุขภาพ
4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ
ขอที่ 36 ประพฤติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรมและการกระทํา
ใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม
ขอที่ 37 พัฒนาความรู ทักษะ ทัศนคติ ใหเทาทันกับความเสี่ยงภัย และ
ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูสม่ําเสมอ
ขอที่ 38 ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสียและไมปฏิบัติการใดๆ ที่
อาจขัดแยงดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือ ที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัท
ตัวแทนอื่น และผูที่เกี่ยวของ
ขอที่ 39 พึงปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจ
หนาที่ ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัดโดยเครงครัด และไม
ปฏิบัตติ นเกินขอบขายที่บริษัทประกันภัยและ/หรือ กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว
ขอที่ 40 มีความภักดีรักษาชื่อเสียง ภาพพจนของบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด
รวมถึงการเผยแพร ประชาสัมพันธ อยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย
ขอที่ 41 รักษาความลับของลูกคาไมนําขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูลสวน
บุคคลใดๆ ของลูกคาไปเปดเผยตอบุคคลอื่นหรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจาก
อํานาจหนาที่โดยมิไดรับอนุญาตจากลูกคา
ขอที่ 42 เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ แนะนํา ให
คําปรึกษาประสานงาน อํานวยความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอนความ
เสี่ยงภัย การบริการเรียกรองความเสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทน
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ขอที่ 43 สงเสริม จรรยาบรรณตัวแทน จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย
และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย ให
เปนที่ประจักษตอสาธารณชนและสังคม
ขอที่ 44 ดํารงตนใหปรากฏเปนที่ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวม
วิชาชีพ สาธารณชนและเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ที่ดี เพื่อสงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย
ขอ 45 ประโยชนของจรรยาบรรณตอผูประกอบวิชาชีพ
ขอ 46 ประโยชนของจรรยาบรรณตอผูใชบริการ
ขอ 47 ประโยชนของจรรยาบรรณตอสังคม
ขอ 48 ประโยชนของจรรยาบรรณตอธุรกิจประกันภัย
สวนที่ 3 คําถามปลายเปดแบบเติมคํา ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสมรรถนะหรือหนาที่ซึ่งตองปฏิบัตขิ องตัวแทนประกันวินาศภัย จากทั้ง 4 ดาน
ลักษณะเครื่ องมื อสํ าหรับแบบสอบถามเปน แบบมาตราสวนประมาณค า (Rating
Scale) 5 ระดับ เพื่อตรวจสอบวาผูตอบมีสมรรถนะในเรื่องนั้นๆ มากนอยเพียงใดในสภาพที่เปน
จริง และเพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่ตองการพัฒนา โดยมีความหมายดังนี้
ระดับสมรรถนะที่ตองการพัฒนา
5 หมายความวา ผูตอบตองการพัฒนาในขอนั้นในระดับมากที่สุด
4 หมายความวา ผูตอบตองการพัฒนาในขอนั้นในระดับมาก
3 หมายความวา ผูตอบตองการพัฒนาในขอนั้นในระดับปานกลาง
2 หมายความวา ผูตอบตองการพัฒนาในขอนั้นในระดับนอย
1 หมายความวา ผูตอบตองการพัฒนาในขอนั้นในระดับนอยที่สุด
ระดับสมรรถนะที่เปนจริง
5 หมายความวา ผูตอบมีสมรรถนะในขอนั้นในระดับมากที่สุด
4 หมายความวา ผูตอบมีสมรรถนะในขอนั้นในระดับมาก
3 หมายความวา ผูตอบมีสมรรถนะในขอนั้นในระดับปานกลาง
2 หมายความวา ผูตอบมีสมรรถนะในขอนั้นในระดับนอย
1 หมายความวา ผูตอบมีสมรรถนะในขอนั้นในระดับนอยที่สุด
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การพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.50-5.00 หมายความวา มีความตองการพัฒนาสมรรถนะ/มีสมรรถนะ ในระดับ
มากที่สุด
3.50-4.49 หมายความวา มีความตองการพัฒนาสมรรถนะ/มีสมรรถนะ ในระดับ
มาก
2.50-3.49 หมายความวา มีความตองการพัฒนาสมรรถนะ/มีสมรรถนะ ในระดับ
ปานกลาง
1.50-2.49 หมายความวา มีความตองการพัฒนาสมรรถนะ/มีสมรรถนะ ในระดับ
นอย
1.00-1.49 หมายความวา มีความตองการพัฒนาสมรรถนะ/มีสมรรถนะ ในระดับ
นอยที่สุด
2.4 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content-Validity) ของแบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม ไปตรวจสอบการใชภาษา ความเหมาะสมของขอคําถามและความครบถวนของ
ความรู ทักษะ และทัศนคติที่ตองการ โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการประกันภัยจํานวน 3 ทาน ผูทรงคุณวุฒิดานสถิติและการวิจัยจํานวน 4 ทาน (รายละเอียด
ในภาคผนวก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content –Validity) ความเหมาะสมและความ
เปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินโดยอิสระแตละทาน โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of consistency : IOC) โดยที่ วรรณี แกมเกตุ (2551:221) ไดเสนอเกี่ยวกับเกณฑคาดัชนี
ความสอดคลองไดมากกวาหรือ เทากับ 0.5 จึงถือไดวาขอความนั้นวัดไดสอดคลองกับเนื้อหาและ
จุดประสงคมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 สวนที่ 1 ขอมูลภูมิหลังของผูตอบแบบสัมภาษณและแบบสอบถามตัวแทน
ประกัน ไดรับความเห็นชอบจาก ผูทรงคุณวุฒิ มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคเปนสวนใหญ มี
ผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน ใหปรับเรื่องวุฒิการศึกษาในแบบสอบถามจากตัวแทนประกันวินาศภัยวา
นาจะมีขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ใหตัวแทนประกันวินาศภัยไดเลือก เพราะการเปนตัวแทนประกัน
วินาศภัย ไมไ ดกําหนดเกณฑไววาตองสําเร็จ ขั้นต่ําปริญญาตรีไวรวมถึงในธุรกิจประกันภัยก็ มี
ตัวแทนที่มีวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี ผูวิจัยจึงไดมีการปรับเพิ่มเติม
2.4.2 ส วนที่ 2 ของขอ มูล แบบสัม ภาษณ ความคิ ดเห็น ผูปฏิบัติ ง านด านดูแ ล
ตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อศึกษาลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติ และความถนัดที่จําเปน
ของตั วแทนประกั นวิ นาศภั ย ผลการวิ เ คราะห คาดั ช นี ความสอดคลองไดเ ทา กับ 0.95 (IOC)
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(รายละเอียดในภาคผนวก)และในสวนที่ 2 ของแบบสัมภาษณนี้ไดรับคําแนะนํา จากผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับ แบบสัมภาษณ วามีความครบถวน ละเอียดมาก แตใหระมัดระวังวาผูใหสัมภาษณ อาจ
ไมสามารถมีเวลาในการตอบเพียงพอ และแบบสอบถามควรมีขอคําถามใหตรงกับดานทักษะ
รวมถึงตัดขอคําถามบางขอที่มีลักษณะกํากวมออกไป แลวจึงนํามาแกไขทั้งแบบสอบถามกอนที่จะ
ได นํ า ไปให อาจารย ที่ปรึ กษาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกต องของภาษา กอนนําไป
ทดลองใช
ส ว นที่ 2 ของข อ มู ล แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เพื่ อ กํ า หนดสมรรถนะและ
ตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัตขิ องตัวแทนประกันวินาศภัยผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ไดเทากับ 0.84 (รายละเอียดในภาคผนวก) ในขอคําถามนี้ ผูวิจัยไดสอบถามถึงสมรรถนะ
ในดานตางๆ ที่ตัวแทนตองพัฒนา และระดับสมรรถนะของตนเองตามสภาพจริงในปจจุบัน เปน
แบบวั ดระดั บที่ ผู วิจั ยได สร างขึ้ น มี 5 ระดับ เพื่อใหท ราบถึง ความตองการในการฝกอบรมของ
ตัวแทนประกั นวินาศภัยอยางแทจ ริงได ในขอคําถามในแบบสอบถามนี้ มีผูทรงคุณวุฒิ ไดให
คํ าแนะนํ า ว าควรแยกแยะในเรื่ องสมรรถนะที่เ กี่ย วกับ ความรู ทัก ษะ และทัศนคติ ใหชั ดเจน
โดยเฉพาะในบางหัวขอคําถาม ในเรื่องทักษะนั้นยังคงเปนหัวขอที่ถามเกี่ยวกับความรูมากกวา
ควรปรับใหมีความชัดเจน แสดงใหเห็นถึงเรื่องทักษะได และเห็นวาควรตัดขอที่ 26 การรักษา
ความลับของลูกคา ขอ 45 ประโยชนของจรรยาบรรณตอผูประกอบวิชาชีพ ขอ 46 ประโยชนของ
จรรยาบรรณตอผูใชบริการ ขอ 47 ประโยชนของจรรยาบรรณตอสังคม และขอ 48 ประโยชนของ
จรรยาบรรณตอธุรกิจประกันภัย จึงไดมีการปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิเหลือ 43 ขอ
และนําไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา พรอมทั้งตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ
ภาษา กอนนําไปทดลองใช
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 สวนของแบบสัมภาษณผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณบริษัทประกัน
วินาศภัยที่ไดมีการสุมตัวอยางขึ้นมา ทั้งจากการสัมภาษณทางโทรศัพท และไปสัมภาษณดวย
ตนเอง โดยบางทานที่ถูกสัมภาษณผูวิจัยไดมีการสงแบบสัมภาษณ ไปใหกอนลวงหนา เพื่อผูให
สัมภาษณ ไดตรวจสอบวาทางบริษัทประกันวินาศภัยที่ผูถูกสัมภาษณไดทํางานอยูนั้น มีขอมูล
ตามที่จะใหสัมภาษณหรือไม
3.2 สวนของแบบสอบถามความคิดเห็นจากตัวแทนประกันวินาศภัยนั้น ผูวิจัยไดเก็บ
ขอมูลสวนใหญดวยตนเอง เนื่องจากผูวิจัยเปนผูบรรยายประจําสถาบันประกันภัยไทย ที่ไดรับ
อนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ใหเปนผูทํา
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การฝกอบรมขอรับและขอตออายุใบอนุญาตใหกับตัวแทนประกันวินาศภัย จึงขอความรวมมือจาก
ตัวแทนประกันวินาศภัย ที่เขารับการอบรม ใหชวยตอบแบบสอบถามจนครบ 397 แบบสอบถาม
ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือน กันยายน – ธันวาคม 2554
4. การวิเคราะหขอมูล
สําหรั บแบบสัม ภาษณ ความคิดเห็ นผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อ
ศึกษาลักษณะหนาที่ ในดานความรู ทักษะ ทัศนคติและความถนัดที่จําเปนของตัวแทนประกัน
วินาศและในสวนความคิดเห็นที่เปนคําถามปลายเปด ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
สํ าหรั บแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อกํา หนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่ง ตอ ง
ปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย ในการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามนี้ ผูวิจัยวิเคราะหดวย
เครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS Version 17) วิเคราะหดวยขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหว างความตองการและสภาพจริง ของสมรรถนะในแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อกําหนด
สมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัตขิ องตัวแทนประกันวินาศภัย ดวยสถิติ Pair t-test
ระยะที่ 2 การสรางโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย การดําเนินการในขั้นตอนนี้ไดนําผลของขอมูลจากระยะที่ 1 และแนวคิด
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ 12 ขั้นตอนของ Blank (1982) มาสรางโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ตามขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของอาชีพ ซึ่งเปนกําหนดหนาที่
บทบาท และลักษณะของงานตัวแทนประกันวินาศภัยที่ปฏิบัติงานใหกับบริษัทประกันภัย ซึ่งตอง
ศึกษาหนาที่และบทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อเปนการเตรียมโปรแกรมการฝกอบรมให
เหมาะสม กับความตองการในการพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ใหไดสมรรถนะตามที่จะ
มีการกําหนดไวในขั้นตอไป โดยเนื้อหาที่กําหนดจะตองมีสวนที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขในการทํางาน
และสมรรถนะที่พึงประสงคในระดับที่กระบวนการฝกอบรมสามารถสรางใหเกิดขึ้นได โดยเนื้อหาที่
กําหนดจะตองมีสวนที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขในการทํางานและสมรรถนะที่พึงประสงค ในระดับที่
กระบวนการฝกอบรมสามารถสรางใหเกิดขึ้นได ซึ่งขอมูลสําหรับขั้นตอนนี้ไดนํามาจากผลของ
ขอมูลในระยะที่ 1 คือแบบสัมภาษณความคิดเห็นผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนบริษัทประกันวินาศ
ภัยเพื่อศึกษาลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติและความถนัดที่จําเปนของตัวแทนประกัน
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วินาศภัย ซึ่งพบวาตัวแทนประกันวินาศภัย มีหนาที่ในการนําเสนอขายกรมธรรมที่เหมาะสมและ
ถูกตองตามกฎหมายใหกับผูเอาประกันภัย คอยใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาดานการประกัน
วินาศภัย และเมื่อขายกรมธรรมไปแลวตองคอยดูแลใหบริการ โดยเฉพาะเมื่อผูเอาประกันวินาศ
ภัยมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนของผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งผูที่จะ
มีวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ควรมีพื้นฐานความรู และประสบการณที่เหมาะสมในระดับหนึ่ง
ที่พรอมมาอบรมพัฒ นาเพิ่มเติมใหมีสมรรถนะครบ ทั้งความรู ทักษะ และทัศนคติ ของวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัย เชนเดียวกับ ขั้นตอนที่ 2 ของ Blank (1982) ที่ตองระบุสวนสําคัญที่ผูรับ
การฝกอบรมตองเรียนรูกอน เพื่อชวยในการประกันความสําเร็จที่จะไดรับหลังจากการฝกอบรม
ประกอบดวย
2.1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2.2 มีประสบการณดานการขายกรมธรรมประกันวินาศภัย
2.3 มีพื้นฐานความรูและประสบการณดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศ
ภัยที่เหมาะสมในระดับหนึ่งที่พรอมมาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูในโปรแกรมการ
ฝกอบรมรวมกับเพื่อนผูเรียนในโปรแกรม และพรอมที่จะเขามาฝกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมใหมี
สมรรถนะวิชาชีพที่สมบูรณ
2.4 เคยไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยจาก บริษัทประกันวินาศภัย หรือ
สถาบันการศึกษาที่ นายทะเบียนประกาศกําหนดหรือความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยไดตาม
หลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศ
2.5 สามารถมีเวลาเขารับการฝกอบรมไดจนครบทุกหนวยการเรียนรูในโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
2.6 มีทัศนคติ ความรูสึกทางบวกที่มีตอวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ตอลักษณะ
งานที่ทํา ตอองคการ และตออุตสาหกรรมการประกันวินาศภัย
2.7 มีความสนใจและตองการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
โดยขอมูลขางตนไดนํามาจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับการ
ประกั น วิ น าศภั ย กรอบสมรรถนะที่ ไ ด จ ากคู มื อ หลั ก สู ต รการอบรมเพื่ อ ขอรั บ และขอต อ อายุ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.
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ขั้นตอนที่ 3 กําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ตองปฎิบัติจริงในงาน ซึ่งเปนการกําหนด
สมรรถนะ ของการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ในการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
ขั้นตอนนี้ของ Blank (1982) ถูกกําหนดขึ้นจากสมรรถนะที่พึงประสงคซึ่งบุคลากรจะตองใชในการ
ปฏิ บัติง านจริง ในโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะนั้น การฝกอบรมตั้ง อยูบนพื้น ฐานของ
ความสําเร็จของหนาที่ที่แทจริงในงานที่ตองปฎิบัติ มากกวากวาการเรียนรูจากตํารา หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากหนาที่ที่ตองปฎิบัติในงาน ดังนั้นจึงจําเปนตองระบุตรวจสอบงานหลักใน
อาชีพ โดยขึ้นอยูกับงานที่ประสบผลสําเร็จแลววาเปนอยางไร หรือเปนการกําหนดสมรรถนะที่
จําเปนที่จะทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ บทบาทหนาที่ ขอบเขต ของงานในสวนของการให
การพั ฒ นาดานวิช าชี พ ก็เ ชน เดียวกัน จะตองกําหนดสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ ตัวแทน
ประกั น วิ น าศภั ย ที่ จํ า เป น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถดํ า เนิ น การประกอบอาชี พ ประกั น ภั ย ได ป ระสบ
ความสําเร็จ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการระบุขอบเขต และตรวจสอบหนาที่ ของสมรรถนะ ที่จะตอง
ใชในการปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่ง ขอมูล ในสวนนี้ไดมาจากการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2 และ
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย และพบวา หนาที่ที่ตองปฎิบัติจริงในงานของตัวแทนประกันวินาศภัย คือ 1. การ
แนะนําตัว 2. แนะนําบริษัท 3. การรวบรวมขอมูลความตองการของลูกคาหรือผูเอาประกันภัย 4.
การนํ า เสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ กรมธรรม ป ระกั น ภั ย ของบริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย 5. นํ า เสนอ
รายละเอียดของแบบกรมธรรมตามแตละประเภทของกรมธรรม 6. จัดทําใบคําขอเอาประกันภัย 7.
ชวยพิจารณาการรับประกันภัยเบื้องตน 8.สงมอบกรมธรรมประกันภัย 9. ใหบริการในการกรอก
เอกสารและชี้แนะเกี่ยวกับการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ขั้นตอนที่ 4 วิ เ คราะห ข อบเขตของงานที่ ต อ งทํ า ความรู ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การ
ปฏิบัติงาน จะตองเปนการวิเคราะหคุณสมบัติ ซึ่งหมายถึง ความรู ทักษะ และทัศนคติของบุคคลที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานนั้นๆ ใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย Bank (1982) กลาววา
“การวิ เคราะห งานเป นกระบวนการอธิบายและเขียน ทักษะ ความรู และทัศนคติของบุคคลที่
แสดงออกซึ่งความสามารถ จากผูที่ไมสามารถทํางานได” ซึ่งประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 6
ประการที่จะนําไปใชในการวางบทเรียนคือ
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตจิ ริง ตั้งแตเริ่มตนจนจบของงานนั้นๆ
4.2 ความรู เ ทคนิ คที่จําเปน ตองใชใ นการปฏิบัติง านในขั้นตอนตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชอินเตอรเนต เพื่อสงขอมูล
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4.3 ความรูพ ื้นฐานทางการประกันวินาศภัย และขอมูลที่จําเปน ที่จะชวยใหเขาใจ
และปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ
4.4 ทักษะดานการใหบริการและการสื่อสาร
4.5 ทักษะที่มีความจําเปนสําหรับปฏิบัติงานเฉพาะดานการประกันวินาศภัย
4.6 ทัศนคติสําคัญที่จะทําใหการปฏิบัติงานไดอยางมีความสามารถ
จากขั้นตอนดังกลาวขางตนผูวิจัยไดวิเคราะหขอบเขตและองคความรูที่จําเปน รวมถึง
ทัศนคติที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพราะเนื่องจากวาเนื้อหาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของเปาหมายที่
ผูเรียนจะตองเกิดขึ้นหลังจากการเขารับการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ประกอบดวย
4.1 ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
4.2 ดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกัน
วินาศภัย
4.3 ดานแนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการใหคําแนะนําดาน
ประกันวินาศภัย
4.5 ดานจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ
ขั้นตอนที่ 5 ก า ร เ ขี ย น เ ป า ห ม า ย สุ ด ท า ย ข อ ง ผ ล ง า น ที่ ต อ ง ก า ร (Terminal
Performance Objective (TPO)) คือเปาหมายสุดทายที่ตองการหรือ ก็คือวัตถุประสงคปลายทาง
ที่จะบรรยายถึงผลลัพธสุดทายที่จะตองปรากฏออกมาเพื่อแสดงวางานนั้นบรรลุผลแลว ซึ่งระบุถึง
ผลงาน ระดับคุณภาพที่ตองการ และเกณฑ การประเมินความเชี่ยวชาญของงานนั้นๆ นอกจากนี้
ในวัตถุประสงค แตละรายการก็จะระบุถึงอะไรบางที่ตองทํา ซึ่งมีเงื่อนไขแวดลอมอะไรบาง ระดับ
คุณภาพตองทําไดดีอยางไร การสรางเปาหมายที่ตองการ หรือการทําวัตถุประสงคปลายทาง เรา
อาจจะใชขอมูลจากแหลงตางๆ ก็ไดแตควรจะตองผานการตรวจจากคณะที่ปรึกษากอนเพื่อดูวา
วัตถุประสงคนั้น นั้นถูกตองสอดคลองกับระดับความสามารถในลักษณะงานของผูปฏิบัติงานเขา
ใหมในแตละอาชีพที่ตองการหรือไม และวัตถุประสงคปลายทางนั้น ควรไดรับการปรับปรุงอยูเสมอ
อีกดวยโดยคําแนะนําของผูที่มีความเชี่ยวชาญ และขอมูลที่ไดรับจากประสบการณของผูเรียนที่
ผานมาในการเขียนเปาหมายของงานที่ตองการ ซึ่งจะเปนการกําหนดขอบเขตความรูที่จําเปน ซึ่ง
นําไปสูการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมที่เหมาะสม สําหรับโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ในครั้ ง นี้ เ ป า หมายสุ ด ท า ยของผลงานที่ ต อ งการที่ จ ะต อ งปรากฎออกมาเพื่ อแสดงว า งานนั้ น
บรรลุ ผ ลแลวคื อ การที่ ตัวแทนประกัน วิน าศภัยขายกรมธรรมได และขายไดอย างถู กต องตาม
กฎหมาย สามารถเสนอขายกรมธรรมในแตละประเภทที่ไดฝกอบรมจากโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
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สมรรถนะ ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัยกับลูกคาหรือผู
เอาประกันวินาศภัยได ผูเอาประกันภัยไดรับมอบกรมธรรมและไดรับความคุมครองตามความเสี่ยง
ตัวแทนประกันวินาศภัยไดใหบริการที่ดีเมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ขั้นตอนที่ 6 การจัดเรียงลําดับงานและผลลัพธที่ตองการ หลังจากที่ระบุเปาหมาย
สุดทายของผลงานที่ตองการไดแลว ผูสรางโปรแกรมควรที่จะ เรียงลําดับรายการตางๆ เพื่อให
แนใจวางานในแตละรายการจะดําเนินไปไดอยางไมติดขัด โดยเฉพาะหนาที่พื้นฐานที่จําเปนที่ตอง
เรี ย นรู ก อ นหน า ที่ อื่ น การจั ด เรี ย งลํ า ดั บ งานและผลลั พ ธ ที่ ต อ งการ เริ่ ม จากเขี ย นรายชื่ อ ถึ ง
คุณสมบัติโดยจะลําดับ กิจกรรมซึ่งจะปฏิบัติกิจกรรมใหไดกอนที่จะกิจกรรมตอไป โดยจะมีการใช
ผลยอนกลับ การเรียงลําดับและวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานที่ตองการ ซึ่งเปนการจัดลําดับ
ขอบเขตความรู ที่จะนําไปพัฒนาอบรมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในการพัฒนาวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย ก็เชนเดียวกันคือ ตองวิเคราะหความรูและทักษะที่จําเปน กําหนดและจัดลําดับ
วั ต ถุ ป ระสงค ใ ห ต รงและชั ด เจนที่ สุ ด เนื่ อ งจากขอบเขตความรู ท างด า นประกั น วิ น าศภั ย นั้ น
กวางขวางมาก เพราะทุกอยางที่เปนทรัพยสิน หรือ แมแตตัวคน ไมวาอาชีพอะไร มีความเสี่ยง
มากมาย แคไหน ก็สามารถทําประกันภัยได ดังนั้นหากไมระบุวัตถุประสงคและลําดับความสําคัญ
ใหดีจะทําใหหลักสูตรอบรมมากเกินขอบเขต ที่จําเปนและไมสามารถพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกัน
วิน าศภั ยให มี ความตรงกั บ ความตองการได ในการจัดเรียงลําดับงานและผลลัพ ธที่ตองการ
สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยเปนดังนี้ 1. ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถใหคําแนะนําดานการ
ประกันวินาศภัยได 2. เมื่อใหคําแนะนําไดแลวก็สามารถนําเสนอขายกรมธรรมไดอยางถูกตอง 3.
เสนอขายกรมธรรมไดในแตละประเภทที่ไดรับการฝกอบรม 4.ผูเอาประกันภัยไดรับมอบกรมธรรม
5.ผูเอาประกันภัยไดความคุมครองตามความเสี่ยงและตัวแทนประกันวินาศภัยไดใหบริการที่ดีเมื่อ
มีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ขั้นตอนที่ 7 การพั ฒ นาแบบวั ดผลงานภาคปฎิ บัติ จะเปน การพัฒ นาแบบวัดจาก
วัตถุประสงคปลายทาง ที่เกี่ยวของกับพื้นฐานของงานในสายอาชีพนั้นๆ และชวยใหมั่นใจไดวา
ความสามารถที่วัดและประเมินไปนั้นสามารถนําไปใชกับงานไดจริง โดยจะมีเหตุผลสําคัญตางๆ
ในการใชแบบวัดคือ แบบวัดจะพัฒนามาจากจุดประสงคปลายทางโดยใช 4 วิธีคือ
วิธีแรก กําหนดระดับความสามารถของผูเรียน แตถาปฏิบัติไดก็ไมตองทดสอบและจะ
ทําใหทราบวาจะเริ่มเรียนจากกิจกรรมใดกอน เพื่อระบุถึงระดับความสามารถเบื้องตน
วิธี ที่ส อง ทํ าการประเมิน ยอย เพื่อเปน การใหผ ลยอนกลับแกผูเ รียนเพื่อจะชวยให
ผูเรียนปรับปรุงตนเองใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรู
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วิธีที่สาม ประเมินความเชี่ยวชาญในระดับตางๆ ในแตละขั้นที่จําเปน จะใชผลสรุปเพื่อ
ดูความสามารถในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
วิ ธี ที่ สี่ ประเมิ น การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ โปรแกรมการอบรมเช น เรื่ อ งวั ส ดุ อุ ป กรณ
ประสบการณและวิทยากร
สําหรับโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะผูวิจัยไดพัฒนาแบบวัดผลงานภาคปฎิบัติ
โดยอิงวิธีการขางตน ประกอบไปดวย แบบวัดทักษะในการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศ
ภัย แบบวัดทัศนคติ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพประกันวินาศภัย ซึ่งจะถูกพัฒนาอยูในคูมือการ
เรียนรู ในขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่ 8 การเขียนแบบทดสอบ ทั้งประเภทแบบวัดความจํา และวัดการเรียนรู แต
จะตองสามารถวัดใหสัมพันธได โดยตรงกับงานและประเมินถึงความชํานาญของผูเรียนได โดย
การทดสอบภาคปฏิบัติจะวัดโดยตรง จะเปนการประเมินความรู ความคิดรวบยอด และความจริง
ในทั กษะการปฏิบัติ ดั งนั้ น แบบทดสอบควรมีห ลายโปรแกรม และสําหรับการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะ แบบทดสอบจะเปนแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกัน
วินาศภัย ซึ่งจะถูกพัฒนาอยูในคูมือการเรียนรูในขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่ 9 พัฒนาแบบแผนแนวทางการเรียนรู โดยแนวทางการเรียนรูจะออกแบบ
เพื่อชวยใหผูเรียนแตละคนสามารถบรรลุเปาหมายสุดทายที่ตองการ (TPO) ได ซึ่งแนวทางนั้นจะ
ประกอบดวยสวนสําคัญคือ การแนะแนวการเรียนรูตามคูมือการเรียนรูในโปรแกรมการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะ (ภาคผนวก ข) จะมีหลายสวนที่ออกแบบมาเพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค
ปลายทาง และสามารถที่ จ ะศึ ก ษาด ว ยตนเองได โดยชุ ด คู มื อ การเรี ย นรู จ ะประกอบด ว ย
องคประกอบตอไปนี้
- ขอมูลแสดงรายละเอียดของงาน ซึ่งจะบอกวาอะไรบางที่ตองเรียน
- บทกลาวนํา ซึ่งจะบอกวางานนั้นมีความสําคัญอยางไร เหตุผลที่ตองเรียนเปน
คําแนะนําเบื้องตนบอกถึงความสําคัญ ความจําเปนนั้นเอง
- เป าหมายถึ ง ผลลั พ ธ สุ ดท ายที่ เ ฉพาะเจาะจง รวมทั้ ง ความเชี่ ยวชาญในงานที่
ต อ งการ เป น จุ ด ประสงค ป ลายทาง บอกเงื่ อ นไข วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ และเกณฑ
มาตรฐาน
- เปาหมายที่สามารถบรรลุได ซึ่งจะแจกแจงออกมาเปนสวนยอยๆ เพื่อมีขั้นตอนที่
ง า ยในการเรี ยน หรื ออาจจะระบุ ถึ ง ความต องการจะให นั ก เรี ย นค น หาข อ มู ล
เพิ่มเติม โดยอานหนังสือจากแหลงขอมูลอื่นๆ เปนจุดประสงคยอย จะแบงงาน
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ออกเปนกิจ กรรมยอย เรียงตามลําดับขึ้น โดยใหผูเรียนอานหรือศึกษาจากสื่ อ
และใหขอมูลยอนกลับ โดยแหลงที่จะพัฒนาเพื่อเสนอขอมูลที่มี ประสิทธิภาพทั้ง
ทักษะ ความรู รวมถึงการใชเวลา เงิน พลังงาน ในการพัฒนาและนําไปใชคือ
หนังสือ นิตยสาร เอกสารคําสอน และสื่อตางๆ เชน สไลด ภาพยนตร วีดิโอ และ
เทปคาสเซท
- การตรวจสอบดวยตนเองจะเปนโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบการเรียนรูไดทันทีจะ
ผูผลคะแนนทันที ซึ่งจะเหมาะสมกับการทดสอบยอยเปนระยะ
- แบบทดสอบเพื่อประเมินความรูในงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู เปนแบบชนิดเขียน
ตอบ
- แบบวั ด ผลงานภาคปฎิ บั ติ เ พื่ อ ประเมิ น ความสามารถที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานเปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติงาน รวมกับ
การใชสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
การตรวจสอบคู มื อ การเรี ย นรู ทั้ ง คู มื อ การเรี ย นรู แ ละแบบทดสอบการวั ด และ
ประเมิ น ผลสมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภัย ที่ ปฏิบั ติ ง านในองค ก ร หรื อ บริ ษั ท
ประกั น ภั ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น จะต อ งมี การทดสอบกั บกลุ ม ตั ว อย า ง หรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญและนํ า ผลมา
ปรับปรุงกอนที่จะนําไปใชจริง เพื่อใหไดคูมือและแบบทดสอบและแบบทดสอบที่สมบูรณ โดยคูมือ
การเรียนรูและตรวจสอบคูมือนั้น จะประกอบไปดวย
1. คู มือการเรี ยนรู เพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพสําหรับตัวแทนประกัน วิน าศภั ย
ดําเนินการตามลําดับดังนี้
1.1 ผู วิ จั ย นํ า ผลข อมู ล จากระยะที่ 1 ความคิ ด เห็ น ของผูป ฏิ บั ติง านดา นดู แ ล
ตัวแทนประกัน วิน าศภัย ความต องการการเรียนรู ในการประกอบวิช าชีพ และความตองการ
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู และองคประกอบขางตน ในการ
สรางคูมือการเรียนรูของ Blank (1982) มาสราง และคูมือการเรียนรู เพื่อประกอบโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้น เรียงตามลําดับดังนี้
1. เปาหมาย
2. วัตถุประสงค
3. กลุมเปาหมาย
4. หลักสูตรและเนื้อหา
5. สื่อการเรียนการสอน
6. กิจกรรมการเรียนรู
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7. แหลงความรู
8. สภาพแวดลอม
9. การวัดและการประเมินผล
1.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวัดสมรรถนะของตัวแทนประกันวินาศ
ภัย ประกอบดวย
- แบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคลของตัวแทนประกันวินาศภัย
- แบบทดสอบความรู เ กี่ ย วกั บ การประกอบวิ ช าชี พ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย
ประกอบไปดวยเนื้อหาวิชาความรูจากหนวยการเรียนรูที่ 1 และ 2 ในโปรแกรมการฝกอบรม ดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
หนวยการเรียนรูที่ 2 ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญ
ของการประกันวินาศภัย
- แบบวัดทักษะในการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ประกอบไปดวย
กิจกรรมการเรียนรู จากหนวยการเรียนรูที่ 3 ในโปรแกรมการฝกอบรม ดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ 3เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการให
คําแนะนําดานประกันวินาศภัย
- แบบวัดทัศนคติ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพประกันวินาศภัย
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ทัศนคติ และจรรยาบรรณที่ดี ในการใหบริการ
- แบบวัดสมรรถนะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือดังกลาว ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการกอนการสรางเครื่องมือ
1.1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย และตํารา ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพสําหรับ
ตัวแทนประกั นวิ นาศภั ย และเนื้ อหาที่เ กี่ยวของกับการทํางานในอาชีพ ตัวแทนขายประกัน ภัย
รวมถึงความคาดหวังจากบริษัทประกันภัยและหนวยงานที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
และสมรรถนะในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพื่อนํามาสรางแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล
ของตัวแทนประกันวินาศภัย แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศ
ภัย แบบวัดทักษะการในการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย แบบวัดทัศนคติ เกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพประกันวินาศภัย และแบบวัดสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก
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- สุวิม ล วองวานิช . 2550. การประเมิน ผลการเรียนรูแนวใหมการประเมิน ผลการ
เรียนรูแนวใหม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
- โชติกา ภาษีผล. 2554. การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
การศึกษา. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
- แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self Directed Learning
Readiness Scal:SDLRS) ของ
- Guglielmino, L. M. 2008. Learning Preprenece Assessment. [Online].
Available from : http://IpasdIrs.com/login.html. [2009, November 29]
- แบบวัดความความรู ของ Anderson, L.W. and Krathwohl, D.R. (Eds.).2001. A.
taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s
Taxanomy of educational outcomes: Complete edition. New York:
Longman.
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2538 แบบฝกปฎิบัติชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
ประกันภัย. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.2554.
คู มื อ เตรี ย มสอบเพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ตั ว แทน/นายหน า ประกั น ชี วิ ต .
กรุงเทพมหานคร.
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.2554.
คูมือเตรียมสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัย.
กรุงเทพมหานคร.
1.2 ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวม และผูทรงคุณวุฒิ ดานศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และการประกอบวิชาชีพการเปนตัวแทนการประกันวินาศภัย
ขั้นที่ 2 สรางเครื่องมือ
2.1 สรางแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคลของตัวแทนประกันวินาศภัย เปนแบบ
เลือกตอบและแบบเติมคํา
2.2 ผูวิจัยไดศึกษา เอกสาร งานวิจัย และตํารา คูมือการฝกอบรมเพื่อขอรับ/ขอตอ
ใบอนุญาต ตัวแทนประกันวินาศภัย และประกันชีวิต ตามแนวคิดการเรียนรูของ Anderson &
Krathwohl (2001) โดยความคลุมสมรรถนะความรู ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกัน
วินาศภัย และความรูภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศ
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ภัย เพื่อนํามาสรางแบบทดสอบความรูเรื่องในการประกันวินาศภัยของตัวแทนประกันวินาศภัย
โดยสร า งแบบทดสอบวิ ช าชี พ และความรู ที่ มี ลั ก ษณะเป น แบบปรนั ย เลื อ กตอบ (Multiple
Choices) มี 4 ตัวเลือก คือ ก, ข, ค, และ ง โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและระดับของการวัดความรู 6
ระดับ คือ จํา เขาใจ การนําไปใช วิเคราะห และประเมินคา จํานวน 40 ขอ แบบทดสอบความรู
ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน
- หนวยการเรียนรูที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย จํานวน
20 ขอ
- หนวยการเรียนรูที่ 2 ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญ
ของการประกันวินาศภัย จํานวน 20 ขอ
โดยใช การจํ าแนกการเรี ยนรู ความสามารถทางสติ ปญ ญา ของ Bloom (1956)
ตามลําดับขั้น ดังนี้
ระดับความรูความจํา คือ การนิยาม ความหมาย (ศัพท หลักการ ทฤษฎี)
ระดับความเขาใจ คือ การแปลความ ตีความ และขยายความ
ระดับการนําไปประยุกตใช คือ นําความรูที่เรียนไปแกปญหาสถานการณ
ระดับการวิเคราะห คือ การเปรียบเทียบแยกแยะความสัมพันธของความรู
ระดับการประเมินคา คือ การตัดสินคุณคา
ระดับการสังเคราะห คือ การคิดรูปแบบ กําหนดวิธีการแบบแผน
ตารางที่ 3.2 แสดงโครงสรางของเนื้อหาความรูในสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
องคประกอบเนือ้ หา
หนวยการเรียนรูที่ 1
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับ
วิชาชีพตัวแทนประกัน
วินาศภัย
1.1 ประเภทของสัญญา
ประกันวินาศภัย
1.2 ลักษณะสําคัญของ
การประกันวินาศภัย

น้ํา
หนัก
%

ระดับของการวัด
ความ เขาใจ ประยุก วิเคราะ ประเมิน
สัง
จํา
ต
ห
คา
เคราะห

รวม

7.5

1

1

-

1

-

-

3

10

1

1

1

1

-

-

4
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ตารางที่ 3.2 แสดงโครงสรางของเนื้อหาความรูในสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
(ตอ)
องคประกอบเนือ้ หา
1.3 กรมธรรมประกัน
วินาศภัยและประเภท
ของกรมธรรมประกัน
วินาศภัย

น้ํา
หนัก
%
5

ระดับของการวัด
ความ เขาใจ ประยุก วิเคราะ ประเมิน
สัง
จํา
ต
ห
คา
เคราะห
1
1
-

รวม
2

1.4 รายการที่ตองมีใน
กรมธรรมประกันวินาศ
ภัย

10

1

-

1

1

1

-

4

1.5 การตีความสัญญา
ประกันวินาศภัย

5

-

1

-

1

-

-

2

1.6 เงื่อนไขในกรมธรรม
ประกันวินาศภัยทั่วไป

12.5

1

1

-

1

1

1

5

2.1 ความรูและเขาใจใน
ความหมายและ
ประโยชนของการ
ประกันวินาศภัย
2.2 ความรูและเขาใจ
ประเภทของการประกัน
วินาศภัย

10

1

1

1

1

-

-

4

15

3

2

-

1

-

-

6

2.3 มีความรูและเขาใจ
ในประเภทของการ
ประกันวินาศภัย

25

3

2

2

1

1

1

10

รวม

100

12

10

5

8

3

2

40

หนวยการเรียนรูที่ 2
ภาพรวมของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยและ
สรุปสาระสําคัญของ
การประกันวินาศภัย
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2.3 การสรางแบบประเมินทักษะการประกอบอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
ผูวิจัยสรางแบบประเมินทักษะการทํางานเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ใหครอบคลุม
พฤติกรรมที่เปนองคประกอบของทักษะการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย โดยไดนํา
กรอบของทักษะการประกอบอาชีพ มาจากหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อขอรับใบอนุญ าตตัวแทน
ประกันวินาศภัย ครอบคลุม 6 ดานหลักไดแก 1) การเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย 2) การ
ใหบริการ 3) การสื่อสาร 4) การใหคําแนะนํา 5) การปฏิบัติงานดานการเปนตัวแทนการประกัน
วินาศภัยไดอยางถูกตองรวดเร็ว และตอบสนองความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันวินาศภัยไดในทุก
ดาน 6) การพิจารณารับประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน ลักษณะของแบบประเมิน
พฤติ ก รรมทั ก ษะการแก ป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน เป น แบบมาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ
(Rating scale) มีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายความวา ผูตอบไดฝกทักษะขอนั้นในระดับมากที่สุด
หมายความวา ผูตอบ ไดฝกทักษะในขอนั้นในระดับมาก
หมายความวา ผูตอบ ไดฝกทักษะในขอนั้นในระดับปานกลาง
หมายความวา ผูตอบ ไดฝกทักษะในขอนั้นในระดับนอย
หมายความวา ผูตอบ ไดฝกทักษะในขอนั้นในระดับนอยที่สุด

การพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.50-5.00 หมายความวา ไดฝกทักษะในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายความวา ไดฝกทักษะในระดับมาก
2.50-3.49 หมายความวา ไดฝกทักษะในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายความวา ไดฝกทักษะในระดับนอย
1.00-1.49 หมายความวา ไดฝกทักษะในระดับนอยที่สุด
2.4 สรางแบบทัศนคติ เกี่ยวกับการประกอบวิช าชีพ ตัวแทนประกันวินาศภัย โดย
คลอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ ตามองคประกอบ
ของทั ศนคติ 3 องค ประกอบ คื อ องคประกอบดานความรู องคป ระกอบด านความรู สึก และ
องคประกอบดานการปฏิบัติ มีทั้งขอความที่แสดงถึงทัศนคติ ดานบวกดานลบ ลักษณะ ของแบบ
วัดทัศนคติ เปนแบบ มาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) มี 5 ระดับ มีความหมายดังนี้
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คําตอบ
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

คะแนนทัศนคติดานบวก
5
4
3
2
1

ทัศนคติดานลบ
1
2
3
4
5

ความหมายของคําตอบ
5 หมายความวา ผูตอบเห็นดวยกับขอความทั้งหมด
4 หมายความวา ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นเปนสวนใหญ
3 หมายความวา ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นบางสวน
2 หมายความวา ผูตอบไมเห็นดวยกับขอความนั้นเปนสวนใหญ
1 หมายความวา ผูตอบไมเห็นดวยกับขอความนั้นทั้งหมด
การพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50-5.00 หมายถึงมีทัศนคติในทางบวก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง ไมแนใจ
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-2.49 หมายถึง มีทัศนคติในทางลบ
2.5 การสรางแบบวัดสมรรถนะในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูวิจัยใชการประเมิน
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ตามแนวคิดของ Guglielmino, (1977) ซึ่งครองคลุม
ลั ก ษณะ ความพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง 8 ด า น โดยลั ก ษณะของแบบประเมิ น
สมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองใชแบบประเมินความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
(Self-Directed Learning Readiness Scale : SDLRS) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating scale) มีความหมายดังนี้
5 หมายความว า ผู ต อบ มี ส มรรถนะการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองในระดั บ
มากที่สุด
4 หมายความวา ผูตอบ มีสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก
3 หมายความวา ผูตอบ มีสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองไดในระดับ
ปานกลาง
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2 หมายความวา ผูตอบ มีสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับนอย
1 หมายความว า ผู ต อบ มี ส มรรถนะการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองในระดั บ
นอยที่สุด
การพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.50-5.00 หมายความวา มี ส มรรถนะการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองระดั บ
มากที่สุด
3.50-4.49 หมายความวา มีสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองระดับมาก
2.50-3.49 หมายความวา มี ส มรรถนะการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองระดั บ
ปานกลาง
1.50-2.49 หมายความวา มีสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองระดับนอย
1.00-1.49 หมายความวา มี ส มรรถนะการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเองระดั บ
นอยที่สุด
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบเครื่องมือ
3.1 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content-Validity) เมื่อผูวิจัยสรางเครื่องมือ
ครอบคลุมเนื้อหาดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว นําไปใหผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย นักการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ผูบริหารบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความถูกตองของภาษา และความเหมาะสม
ของข อ คํ า ถาม โดยถื อ เกณฑ ค วามเห็ น สอดคล อ ง โดยใช ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (Index of
consistency : IOC) โดยมีเกณฑ วาคา IOC ที่คํานวณไดมากกวา หรือ เทากับ 0.5 ถือวาขอ
คําถามนั้นมีความเหมาะสม โดยผลการวิเคราะหคา IOC มีดังนี้
3.1.1 แบบทดสอบเพื่อวัดความรู คาดัชนีความสอดคลองไดทากับ 1
3.1.2 แบบวัดทักษะ คาดัชนีความสอดคลองไดทากับ 1
3.1.3 แบบวัดทัศนคติ คาดัชนีความสอดคลองไดทากับ 1
3.1.4 แบบวัดระดับสมรรถนะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง คาดัชนี
ความสอดคลองไดเทากับ 1
ผูวิจัยนํามาพิจารณาแกไขเพิ่มเติม ขอความใหมีความเหมาะสมทางภาษา ความ
ชัดเจนของเนื้อหาตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิรวมกับคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษารวม
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3.2 การตรวจความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบและแบบสอบถาม โดนนํา
แบบทดสอบและแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับตัวแทนประกันวินาศภัย
จากบริษัทประกันวินาศภัย จํานวน 30 คนที่เขารับการฝกอบรมกับผูวิจัย โดยที่แบบทดสอบความรู
ใหใชเวลาในการทํา 1 ชั่วโมง แลวเก็บแบบทดสอบเลย สวนแบบสอบถามใหผูเขารับการอบรมซึ่ง
เป น ตั วแทนจากบริ ษัทประกั นภั ยตางๆ ตอบระหวางกอนและหลัง การอบรม แลวนําขอมูล มา
วิเคราะหหาความเที่ยงดังนี้
3.2.1 แบบทดสอบความรูเรื่องการประกอบวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
นํามาวิเคราะหหาความยากงาย และอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเปนรายขอ เพื่อใหไดขอสอบ
ที่มีมาตรฐานมาใชในการวิจัย โดยวิธีวิเคราะหขอสอบ (Item Analysis) วิเคราะหขอสอบแบบตัด
กลุม 50% เนื่องจากมีจํานวนผูสอบไมมาก (จํานวน 30 คน)เลือกขอสอบที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต
0.2 ขึ้นไป และระดับความยากงายอยูระหวาง 0.20 - 0.80 (โชติกา ภาษีผล,2554) ผลการ
วิเคราะหไดขอสอบที่อยูในเกณฑจํานวน ขอ 29 ไมอยูในเกณฑจํานวน 11 ขอ เนื่องจากมีอํานาจ
จําแนกเปน ลบ จึ งตัดออก 11 ขอ และมีอํานาจจําแนกสูงหรือต่ําเกินไป จึง นํามาปรับเพื่อให
ครอบคลุมวัตถุประสงค จํานวน 23 ขอ เมื่อนําขอสอบที่อยูในเกณฑมาหาความเที่ยงโดยใชวิธี
Kuder-Richardson-20:KR-20 ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.78 ถือวาแบบวัดชุดนี้มีความนาเชื่อถือ
ได โดยที่ความเที่ยงของแบบวัดที่ยอมรับกันไดทั่วไปควรมีคาไมนอยกวา 0.7 (บุญธรรม กิจปรีดาบ
ริสุทธ, 2549) และผูวิจัยไดปรับปรุงแบบทดสอบใหครอบคลุมวัตถุประสงคภาษา และความชัดเจน
ดังแสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แสดงโครงสร า งของเนื้อ หาความรูเ กี่ยวกับ การประกอบวิช าชี พ ตัว แทนประกั น
วินาศภัยหลังการทดลองใช
องคประกอบเนือ้ หา
หนวยการเรียนรูที่ 1
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
1.1 ประเภทของสัญญา
ประกันวินาศภัย

น้ํา
ระดับของการวัด
หนัก ความ เขาใจ ประยุกต วิเคราะห ประเมิน สรางสรรค รวม
%
จํา
คา

10

1

1

-

1

1

-

4
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ตารางที่ 3.3 แสดงโครงสร า งของเนื้อ หาความรูเ กี่ยวกับ การประกอบวิช าชี พ ตัว แทนประกั น
วินาศภัยหลังการทดลองใช (ตอ)
น้ํา
ระดับของการวัด
องคประกอบเนือ้ หา หนัก ความ เขาใจ ประยุกต วิเคราะห ประเมิน สรางสรรค รวม
%
จํา
คา
1.2 ลักษณะสําคัญของ 7.50
1
1
1
3
การประกันวินาศภัย
1.3 กรมธรรมประกัน
วินาศภัยและประเภท
ของกรมธรรมประกัน
วินาศภัย

15

1

1

1

1

1

1

6

1.4 รายการที่ตองมีใน
กรมธรรมประกันวินาศ
ภัย

7.50

1

1

-

-

1

-

3

1.5 การตีความสัญญา
ประกันวินาศภัย

5

-

1

-

1

-

-

2

1.6 เงื่อนไขในกรมธรรม
ประกันวินาศภัยทั่วไป

5

1

1

-

-

-

-

2

2

2

1

1

1

-

7

1

2

1

1

1

1

7

หนวยการเรียนรูที่ 2
ภาพรวมของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยและ
สรุปสาระสําคัญของ
การประกันวินาศภัย
2.1 ความรูและเขาใจใน 17.5
ความหมายและ
0
ประโยชนของการ
ประกันวินาศภัย
2.2 ความรูและเขาใจ
17.5
ประเภทของการประกัน 0
วินาศภัย
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ตารางที่ 3.3 แสดงโครงสร า งของเนื้อ หาความรูเ กี่ยวกับ การประกอบวิช าชี พ ตัว แทนประกั น
วินาศภัยหลังการทดลองใช (ตอ)
องคประกอบเนือ้ หา
2.3 มีความรูและเขาใจ
ในประเภทของการ
ประกันวินาศภัย
รวม

น้ํา
ระดับของการวัด
หนัก ความ เขาใจ ประยุกต วิเคราะห ประเมิน สรางสรรค รวม
%
จํา
คา
15
2
1
1
1
1
6

100

8

10

5

8

6

3

40

3.2.2 นําแบบวัดทักษะ แบบวัดทัศนคติการประกอบอาชีพและแบบวัดสมรรถนะ
เรียนรูดวยการนําตนเองของตัวแทนประกันวินาศภัย วิเคราะหคาความเที่ยงโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeficiency : α ) ผลการวิเคราะห แบบวัดทักษะได
เทากับ 0.92 สวนแบบวัดทัศนคติไดเทากับ 0.92 และแบบวัดระดับสมรรถนะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองไดเทากับ 0.98
4. ตรวจสอบคุณภาพของคูมือการเรียนรู เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิช าชีพ ตัวแทนประกั น
วินาศภั ย โดยใหผูทรงคุณวุฒิ ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานการวิจัย ดานการประกั น
วินาศภัย จํานวน 7 ทาน ไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสม
และความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินโดยอิสระแตละทาน แลวผูวิจัยไปขอขอมูลที่
ไดจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency :
IOC) และแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่
สมบูรณนําไปทดลองใชผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองไดเทากับ 1
ขั้นตอนที่ 10 ตรวจสอบ ทดลองการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ และปรับปรุงแนวทางการ
เรียนรู นําเอาคูมือการเรียนรูนั้นมาตรวจสอบและทดลองใชกับผูเรียน เพื่อหาขอบกพรองและนํามา
ปรับปรุง พรอมทั้งทําใหสามารถกําหนดเวลามาตรฐานที่เหมาะสมในการทดสอบได เริ่มโดยการ
ทดลองแบบทดสอบกับผูเรียน 1-2 คน และนํามาปรับปรุงโปรแกรมการเขียน ตอจากนั้นจะมีการ
นําใหผูเรียนกลุมใหญอาน แลวขอคําแนะนํา เพื่อดูวาความตองการการเรียนรูนั้นๆ ไดรับการ
ตอบสนองหรือไม โดยการประเมินรวมกันจากหลักฐานความรูที่รวบรวมดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารงานจากการเรียนรู จะตองเปนการ
จัดการระบบในเรื่องของแผนและโปรแกรมการเรียนการสอนแกผูเรียนเชน การใชตารางแผนงาน
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ตารางเรียน เอกสารบันทึกผลการเรียน แบบระเบียบ เพื่อเปนการเก็บขอมูล ความกาวหนา ความ
เชี่ยวชาญ จากการเรียนรู และนําไปตัดสินเปนผลการเรียนตอไป นอกจากนี้การจัดเตรียมความ
พรอมของสภาพแวดลอมทั่วไปทางกายภาพก็ชวยใหเกิดผลโดยตรงตอการเรียนรูได
ขั้นตอนที่ 12 การนําโปรแกรมการฝกอบรมไปดําเนินการและประเมินผล ใน
ขั้นนี้คือการพัฒนาและจะนําโปรแกรมไปปฎิบัติจริง ซึ่งตองขึ้นอยูกับธรรมชาติของโปรแกรมและ
ลักษณะขององคกรที่จะนําไปใชโดยดําเนินการเปนระบบที่สอดคลองกันวา ตองอบรมอะไร โดย
ใคร เมื่ อ ไร และต อ งมี ค า ใช จ า ยเท า ใดก อ นจะนํ า โปรแกรมไปใช ซึ่ ง ผู ส อนสามารถจะใช
องคประกอบการเรียนรูในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่ประกอบดวย ขอมูล เชนเดียวกั บ
ขั้นตอนตางๆ ในตั วแบบดัง ที่กลาวมาแลว รวมทั้ง ขั้นตอนการประเมิน ผลโปรแกรมดวย ซึ่งจะ
ประเมินทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพการเรียนรูที่ตองการ รวมถึงขั้นตอนที่ 7 การประเมินผล
การเรี ยนรูแ ละวิ เคราะห ผ ลการเรี ยนรูอีกครั้ง เพื่อดูวาความตองการการเรียนรูนั้น ๆ ไดรับการ
ตอบสนองหรือไม โดยการประเมินรวมกันจากหลักฐานความรูที่รวบรวมดวยตนเอง ตามแนวคิด
แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองของ Knowles (1975)
ระยะที่ 3 การทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย
ในขั้นตอนที่ 3 นี้ เปนการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดคูมือการเรียนรูที่ถูก
ตรวจสอบคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิแลวไปดําเนินการทดลองใช สําหรับกระบวนการฝกอบรมใน
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะผูวิจัยไดนํา แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองของ Knowles
(1975) เสริมดวยกิจกรรมการเรียนรูกลุม ภายใตโปรแกรมการฝกอบรมที่ไดพัฒนาขึ้นจาก แนวคิด
ของ Blank, (1982) ดังนี้
โดยการทดลองใชโปรแกรมผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรสําหรับการศึกษาผลของโปรแกรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยคือ ตัวแทนของบริษัทรับประกันวินาศภัย และผูที่ตองการประกอบวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัย แตเนื่องจากระยะเวลาในการจัดโปรแกรมจํานวน 10 วัน จึงตองการใหผูที่
เขารวมในโปรแกรมครบตามเวลาที่กําหนดไวในโปรแกรม การจะใชกลุมตัวอยางจากทุกบริษัท
ประกันวินาศภัยจึงเปนไปไดยาก เนื่องจากปญหาดานภารกิจและการตองติดตอในหนาที่การงาน
ที่ตองคอยใหบริการตลอดเวลา ดังนั้น ในการทดลองใชโปรแกรมจึงทดลองใชกับตัวแทนประกัน
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วินาศภัยที่ขออาสาและเต็มใจเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ทั้งนี้เพื่อใหตัวแทน
ประกันวินาศภัยเขารวมโปรแกรมไดครบตามเวลาที่โปรแกรมกําหนดไว
กลุมตัวอยาง
รับสมัครจากผูเขารวมฝกอบรมเพื่อขอรับและขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกัน
วินาศภัย โดยขั้นตนเปนการประกาศรับสมัคร และขอความรวมมือจากฝายพัฒนาบุคลากร ใน
บริษัทประกันวินาศภัย โดยมีผูสมัครใจเขารวมโปรแกรม จํานวน 34 คน ใชแบบทดสอบกอนการ
ทดลอง (Pretest) ซึ่งประกอบดวย ความรู ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (พิสณุ ฟองศรี, 2549)
2. การออกแบบการทดลอง
ผูวิจัยไดออกแบบแผนดําเนินการทดลองการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย การวิจัยนี้เปนรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540) โดยกําหนดใหมีการวัดผลกอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังนี้
ตารางที่ 3.4 แสดงรูปแบบการทดลอง
กลุม
กลุมทดลอง (E)
โดยที่

การประเมินกอน
การทดลอง

ทดลอง

การประเมินหลัง
การทดลอง

O1E

X

O2E

E-Group
X

หมายถึง
หมายถึง

O1E
O2E

หมายถึง
หมายถึง

กลุมทดลอง
การจั ด กระทํ า ตามการฝ ก อบรม
ทดลอง
การวัดผลกอนการทดลอง
การวัดผลหลังการทดลอง
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3. การดําเนินการทดลอง
3.1 ประชาสั ม พั น ธ ใ ห กั บ ตั ว แทนที่ เ ข า รั บ การอบรมขอรั บ ใบอนุ ญ าตและขอต อ
ใบอนุ ญ าตตั วแทนประกั น วิ นาศภัย บริษัท ประกัน วิน าศภัย เพื่อจัดโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะ โดยมีการแจงใหผูเขารวมโปรแกรมทราบลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
3.2 กอนการฝกอบรม ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมทดลองดวยแบบวัดสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งประกอบดวย แบบทดสอบความรู แบบวัดทักษะ และแบบ
วัดทัศนคติ รวมถึงแบบวัดสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพื่อรวบรวมคําตอบไวเปนขอมูล
พื้นฐาน กอนเขารับการฝกอบรม และแบงกลุมใหมีความเทาเทียมกันโดยใชคะแนนเกณฑ
3.3 การเตรียมการกอนการจัดการทดลองตามโปรแกรม
3.3.1 ประสานวิทยากร ประกอบไปดวย 1) วิทยากรบรรยายดานความรูการ
ประกันวินาศภัย 2) วิทยากรอํานวยความสะดวกในดานกิจกรรมการเรียนรูกลุม 3) วิทยากรดาน
การใหบริการ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3.3.2 ชี้แจง วัตถุประสงค เนื้อหาของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ใหกับวิทยากรกอนการจัดการอบรม เพื่อทําความ
เขาใจ ในบทบาท วัตถุประสงค เนื้อหา กระบวนการและกิจกรรมในการเรียนรู ปรับเนื้อหาและ
กระบวนการเรี ย นรู ให ส มบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น โดยผู วิ จั ย ได จั ด ให มี ก ารประชุ ม กลุ ม วิ ท ยากรก อ นเริ่ ม
โปรแกรม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
3.3.3 เตรียมสถานที่ หองประชุม หองเรียน โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร เครื่อง
ฉายภาพจอ LCD ไมโครโฟน และเครื่องเสียง ฟลิบชารต ปากกา และกระดาษฟลิบชารต และ
เอกสาร โดยใชสถานที่จัดอบรมสําหรับการปฐมนิเทศ ณ หองสาธร ที่พันธทิพยคอรท สาธร ซอย 1
โดยในกลุมทดลองมีขนาดกวางขนาดจัดการอบรมใหกับผูเขาฝกอบรม 80 ทาน สามารถจัดหองได
หลายรูปแบบ และ หองฝกอบรมของบริษัทไทยศรีประกันภัย จํากัด และบริษัท เออินชัวร โบรก
เกอร จํากัด ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกัน
3.3.4 เตรี ย มที ม งาน ประกอบด ว ยผู ช ว ยวิ จั ย 3 ท า น ทํ า หน า ที่ อํ า นวยความ
สะดวก คอยสังเกตบรรยากาศ กระบวนการกลุม ชวยตอนรับวิทยากร แจกเอกสาร คุมสอบ จัดหอง
และอํ านวยความสะดวกในการจั ดกิจ กรรม เชน รูปแบบโตะ เกาอี้ และบริเ วณ สําหรับการทํ า
กิจกรรม สวนอาหารเปนหนาที่ของทีมงานเจาของสถานที่
3.3.5 ผูวิจัยจัดทํา เอกสารประกอบการอบรม ประกอบดวย คูมือการเขารับการ
ฝกอบรมเกี่ ยวกับกระบวนการเรี ยนรูกลุม และการเรียนรู ดวยการนําตนเอง ในกลุม ทดลอง ซึ่ง
ประกอบไปดวย
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1. เปาหมาย
2. วัตถุประสงค
3. กลุมเปาหมาย
4. หลักสูตรและเนื้อหา
5. สื่อการเรียนการสอน
6. กิจกรรมการเรียนรู
7. แหลงความรูและสื่อการเรียนรู
8. สภาพแวดลอม
9. การวัดและการประเมินผล
เอกสารเนื้อหาวิชาประกอบการอบรมใหกับกลุมทดลอง จัดทําเครื่องมือการเรียนรูใน
แตละชุดการเรียนรู โดยมีเครื่องมือที่ใชในการเรียนรู ไดแก แผนการเรียนรู คูมือการเรียนรู สัญญา
การเรียนรูรายบุคคล และจัดทําแบบประเมินกระบวนการเรียนรูในกลุมทดลองและแบบประเมิน
กระบวนการกลุม สําหรับผูเขารวมการอบรมและวิทยากรประจํากลุม เปนแบบประเมินทักษะการ
เรียนรูรายบุคคลและแบบประเมินวิทยากรประจํากลุม
3.4 ดําเนินการอบรมในกลุมทดลอง ตามโปรแกรมประกอบดวย
3.4.1 จัดโปรแกรมการฝกอบรมโดยใชเวลา 9 วัน 112 ชั่วโมง แบงเปน 3 ชวง
โดยจัดในชวงวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8.00-17.00 น ชวงวันที่ 6-8 ธันวาคม 2554
และชวงวันที่ 12-15 มกราคม 2555 เพื่อใหสามารถจัดคนเขารับการอบรมไดโดยไมทําใหสงผลตอ
การทํางานมากนักเพื่อใหเกิดความรู ทักษะ และทัศนคติ ตามกระบวนการเรียนรู ในโปรแกรมการ
อบรมเชิงสมรรถนะและการเรียนรูดวยการนําตนเอง จึงตองมีกระบวนการเรียนรูอยางอิสระและ
การเรียนรูดวยกระบวนการกลุมและติวเตอร ผูวิจัยไดกําหนดชั่วโมงในการฝกอบรมโดยใชหลักการ
การจัดการฝกอบรมใหกับตัวแทนประกันวินาศภัยจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
ธุรกิจประกันภัย
3.4.2 ขั้นตอนในการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรูประกอบดวย หนวยการเรียนรู 4
หนวย ดังตอไปนี้
หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรู ด า นกฎหมายที ่เ กี ่ย วขอ งกับ ตัว แทนประกัน
วินาศภัย
หนวยการเรียนรูที่ 2 ความรูดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุป
สาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
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หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะดานแนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและ
การใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัย
หนวยการเรียนรูที่ 4 ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ
ในแตละหนวยความรูประกอบดวยขั้นตอนของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ดังตอไปนี้
ดําเนินการอบรมตามกําหนดการของโครงการ โดยมีระยะเวลาไมต่ํากวา 100 ชั่วโมง
ตามกระบวนการของโปรแกรมการฝกอบรมที่ไดพัฒนาขึ้น โดยแบงเปนการเรียนรูดวยตนเอง 40
ชั่วโมง และการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูกลุม 72 ชั่วโมง ในกลุมทดลอง
3.5 แนวทางในการฝกอบรม ไดนํา ขั้นตอนการฝกอบรมของ Know (1975) มาใชเปน
แนวทางในการฝกอบรมโดย ตามขั้นตอนดังนี้ 1) การสรางบรรยากาศ ไมเปนทางการ เคารพซึ่ง
กันและกัน มีการ กําหนดสภาพแวดลอมและการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูใหญ
2) สรางกลไกการวางแผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจ โดยขั้นตอนการสรางกลไกการวาง
แผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจ 3) วินิจฉัยความตองการการเรียนรู โดยการประเมินรวมกัน
เปนขั้นตอนของการวินิจฉัยความตองการการเรียนรู โดยการประเมิน รวมกัน 4) การกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู โดยการพิจารณารวมกัน เปนขั้นตอนการกําหนดเปาหมาย
การเรียนรู โดยการพิจารณาตอรองรวมกัน 5) การออกแบบแผนการเรียนรู ใชสัญญาการเรียนรู
มาเปนเครื่องมือในการออกแบบแผนการเรียนรู 6) ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูกลุม โครงการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษาอยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณ
3.6 ดําเนินการประเมินหลังการทดลอง
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ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ตามขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง
และกิจกรรมการเรียนรูกลุมในแตละหนวยการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน และเริ่มนําเขาสูการ
เรียนรู (4 ชั่วโมง)
-กิจกรรมที่ 1 : สรางความคุนเคยดวยบรรยากาศที่เปนกันเอง
-เริ่มบรรยายในหัวขอทีเ่ กี่ยวกับความรูต ัวแทนประกันวินาศภัย
-กิจกรรมที่ 2 ใชกิจกรรมการเรียนรูกลุม ชวยกระตุนใหผเู รียนที่มรี ะดับความรู หรือทักษะที่ดอย
กวาผูอื่น เกิดความรูสึกความรูสกึ ที่ดีมีคุณคา โดยนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน

การสอนเปนกลุม
ยอย(Small
Group) และเกม
(Game)เสริม
ทักษะ

ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจ
(3 ชั่วโมง)
-ระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงหาขอมูล เปนการระดมความคิดในการเรียนรูรวมกัน

การทําโครงการ
เปนกลุม (Group
Project)

ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู โดยการประเมินรวมกัน (2 ชั่วโมง)
-ผูเรียนรวบรวมขอมูล ดวยตัวเอง จากแหลงเรียนรูและผูเชีย่ วชาญ ผูเรียนทบทวนพื้นฐานความรู
และประสบการณของตนเอง และใชเปนแนวทางในการเรียนรูและประเมินความกาวหนารวมกัน

การสอนแบบเพื่อน
สอนเพื่อน
(Peer Teaching)

ขั้นตอนที่ 4 ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรูประจําหนวยการเรียนรูในแตละ
หนวยสําหรับการเปนตัวแทน (2 ชั่วโมง)
-กําหนดระดับของการเรียนรู และระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย

การสอน
แบบบัซซกรุฟ
(Buzz Group)

ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบแผนการเรียนรู โดยสัญญาแหงการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมในการ
ฝกอบรม (3 ชั่วโมง)
-ผูเรียนจะเขียนแบบแผนการเรียนรู เรื่องที่สนใจและตองการ ที่สอดคลองกับบริบทของตนเอง
-ผูเรียนไดจัดทําสัญญาการเรียนรูรวมกัน

การระดมสมอง
(Brain Storming)

ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษาอยาง
อิสระการเรียนรูจากประสบการณและผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญาการเรียนรู มี
การทดสอบและประเมินการเรียนรูดวยตนเองในทุกขั้นตอน (4 ชั่วโมง) และทําการสรุปรวม

มีการอภิปรายทัง้
ชั้น (Class

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลการเรียนรูและวิเคราะหผลการเรียนรู

Discussion)
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3.6 วิทยากรหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู เปนผูมีคุณสมบัติในการทํา
กิจกรรมการเรียนรูกลุม การประกันวินาศภัย การใหการบริการ การสื่อสารและสรางทัศนคติใน
ทางบวกกับวิชชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย จํานวน 4 ทาน และ ผูชวยวิทยากรและผูวิจัยจํานวน
3 ทานประจําตามกลุมการเรียนรู
3.7 ผู วิจั ย ซึ่ ง เป น วิ ท ยากรบรรยายในการขอรั บและขอต อใบอนุ ญ าตตัว แทนและ
นายหนาประกันวิ นาศภัย จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง เสริมธุรกิจประกันภัย ทํ า
หน า ที่ ใ นการบรรยายความรู เ กี่ ย วกั บ การประกั น วิ น าศภั ย ของตั ว แทนฯ แนะนํ า กิ จ กรรมใน
โปรแกรมการฝกอบรม และจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม นําอภิปราย สรุปผลการเรียนรู สรุปผลการ
ประเมินการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู ทั้งเนื้อหา กิจกรรม จากการติดตามประเมินผลการ
เรียนรูของผูเขารับการอบรมและปรับปรุงโปรแกรมการฝกอบรม
ตารางที่ 3.5 ตารางการจั ดโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง
วันที่
วันที่ 1
ชวงเชา

ขั้นตอน
ปฐมนิเทศ
( 2 ชั่วโมง)

วัดผลกอนการ
ทดลอง
(1 ชั่วโมง)
ชวงบาย หนวยที่ 1 :
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับ
ตัวแทนประกัน
วินาศภัย

กิจกรรมการเรียนรู
-ปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะและ
ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) ที่
จะนํามาใชในระหวางฝกอบรม
-แนะนําแผนการเรียนรูและโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัย รวมถึงประโยชนที่จะไดจากการเขา
รวมโปรแกรม
-ทําการประเมินผูเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนการ
เขารับการฝกอบรม (Pre-test) อันประกอบไปดวย
แบบทดสอบเกี่ยวกับความรู ทักษะ และทัศนคติ
สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
กิจกรรมที่ 1 สรางความคุนเคยดวยบรรยากาศที่เปน
กันเอง มีความสนุกสนาน สรางมิตรภาพ ใหการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน โดยใชเกมในการแนะนําชื่อ
และบุคลิกของตนเอง แทนดวยสัตวตา งๆ เชน แมว
เสือ กระตาย เปนตน ใชเวลา ครึง่ ชั่วโมง

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห

-ผูเรียน
ทําการคนควา
ดวยตนเองทัง้ ใน
รูปแบบรายบุคคล
และเปนกลุมยอย
จากแหลงขอมูล
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ตารางที่ 3.5 ตารางการจั ดโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง (ตอ)
วันที่

วันที่ 2
ชวงเชา

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห
ขั้นตอนที่ 1 การ -ใหผูเขาฝกอบรมเสนอความคิดเห็นในหัวขอ
ตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
สรางบรรยากาศ เนื้อหาวิชาทางดานการประกันวินาศภัยที่จาํ เปนและ แลวประชุมกลุม
อยางไมเปน
สนใจที่จะใหมีการฝกอบรมแลวระบุความรูและทักษะ เพื่อนําขอมูล
ทางการ เคารพซึง่ ที่ผูเขาฝกอบรมสนใจที่ตองการพัฒนาเพิม่ เติมนั้น
เหลานั้นมา
กันและกัน และ
และจัดทําสัญญาการเรียนรู ใชเวลา 1 ชั่วโมง
พิจารณา สืบคน
เริ่มนําเขาสูการ
-บรรยายประกอบการถามตอบสรุปความรูเบื้องตน เพิ่มเติม
เรียนรู(4 ชั่วโมง) เกี่ยวกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศ
ภัยพรอมกรณีศึกษา ใชเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
-ผูเรียนอานคําถามที่ไดรับจากใบงานที่ 1 และคิด
ตีความของปญหาดวยตนเอง และชวยกันตีความของ
คําถามที่ไดรับมาในกลุมใหญ เพือ่ ใหทุกคนเขาใจใน
คําถามใหตรงกัน โดยแบงเปนกลุม ยอย ประมาณ 5
กลุม ใชเวลา 1 ชั่วโมง
-ผูสอนประจํากลุมและวิทยากรนําเสนอความรูและ
สาธิตตามขอบเขตเนื้อหาของหนวยการเรียนที่ 1 ซึ่ง
เปนกฎหมายที่เกีย่ วของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
ขั้นตอนที่ 2 สราง -กิจกรรมที่ 2 ใชกิจกรรมการเรียนรูกลุม ชวยกระตุน -.ใหผูเรียนศึกษา
กลไกการวาง
ใหผูเรียนที่มีระดับความรู หรือทักษะที่ดอยกวาผูอื่น ประเด็นปญหา
แผนการเรียนรู
เกิดความรูสึกความรูสึกที่ดีมคี ุณคา โดยนํา
และสรุปความ
โดยรวมกัน
ประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน เริ่มจาก
ตองการทางดาน
ตัดสินใจ
การแบงกลุม ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ แบงกลุม การการประกัน
(3 ชั่วโมง)
ตามเดือนที่เกิด ตามเขตที่อยู หรือ ตามภูมิลําเนา
วินาศภัยจาก
เปนตน ใชเวลาประมาณ ครึ่งชัว่ โมง
ประสบการณที่
-ระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงหาขอมูล เปนการ ผานมา และเขียน
ระดมความคิดในการเรียนรูรวมกัน สรางกรอบการ
สรุปไมเกิน 1
เรียนรูและแนวทางหาขอมูลเพิม่ เติม /กําหนดวิธีการ หนากระดาษ
และขั้นตอนเรียนรูรวมกัน / กําหนดชวงเวลาการ
-นําสัญญาการ
เรียนรูตามหลักสูตรดวยตนเอง/ทานคิดวาจะหา
เรียนรูไปศึกษา
ขอมูล/ความรูอะไรเพิ่มเติม ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
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ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง (ตอ)
วันที่

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู
-ประชุมกลุมเพื่อหาแนวทางในการนําเสนอวิธีการที่
จะนํามาใชในการเรียนรู ใชเวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง

ชวงบาย ขั้นตอนที่ 3
วินิจฉัยความ
ตองการการเรียนรู
โดยการประเมิน
รวมกัน (2 ชั่วโมง)

วันที่ 3
ชวงเชา

-อภิปรายกลุมโดยแบงกลุมที่มีขนาด กลุมละ 8 คน
โดยใหผูเขารวมฝกอบรมสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการของตัวแทนและกลุม อาชีพตัวแทนจาก
ที่ไดศึกษามา ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
-ผูเรียนรวบรวมขอมูล ดวยตัวเอง จากแหลงเรียนรู
และผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนทบทวนพืน้ ฐานความรูและ
ประสบการณของตนเอง และใช เปนแนวทางในการ
เรียนรูและประเมินความกาวหนารวมกัน

ขั้นตอนที่ 4 การ
กําหนด
วัตถุประสงคและ
สรางเปาหมาย
การเรียนโดยการ
พิจารณารวมกัน
(2 ชั่วโมง)

-ใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยแบงผูเรียนเปนการทํา
กิจกรรมกลุมแบบบัซซกรุฟ พรอมระดมสมอง ทํา
กรณีศึกษา วิเคราะหตัวอยางกรณีศึกษา แลวแตละ
กลุมใหขอคิดเห็นของกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับตัวแทน
ประกันวินาศภัย และนําเสนอในชั้นเรียน โดยใหเวลา
อานและวิเคราะหประมาณ 30 นาทีและนําเสนอใน
ชั้นเรียน
-ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู

ขั้นตอนที่ 5 การ
ออกแบบแผนการ
เรียนรู โดยสัญญา
แหงการเรียนรู
และรูปแบบ
กิจกรรมในการ
ฝกอบรม(3
ชั่วโมง)

-ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูตั้งประเด็น
คําถามถึงแนวทางในการออกแบบแผนการเรียนตาม
สัญญาการเรียนรูที่ไดทํารวมกัน
-ใหผูเรียนเขียนแบบแผนการเรียนรู เรื่องที่สนใจและ
ตองการ ที่สอดคลองกับบริบทของตนเองและ
นําเสนอความรูที่ไดรับในการนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติจริง ตรงตามสภาพจริงกับวิชาชีพตนเองโดยให
ใชกจิ กรรมกลุมแบบเพื่อนแนะนําเพื่อน

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห
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ตารางที่ 3.5 ตารางการจั ดโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง (ตอ)
วันที่
ชวง
บาย

วันที่ 4
ชวงเชา

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 6 การ
ดําเนินกิจกรรม
การเรียนรู
โครงการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
การศึกษาอยาง
อิสระการเรียนรู
จากประสบการณ
และผูเรียนดําเนิน
กิจกรรมการ
เรียนรูตามสัญญา
การเรียนรู มีการ
ทดสอบและ
ประเมินการเรียนรู
ดวยตนเองในทุก
ขั้นตอน
(4 ชั่วโมง)
หนวยการเรียนรู
ที่ 2 ภาพรวม
ของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
และสรุป
สาระสําคัญของ
การประกัน
วินาศภัย
ขั้นตอนที่ 1 การ
สรางบรรยากาศ
ไมเปนทางการ
เคารพและเรียนรู
ซึ่งกันและกัน

กิจกรรมการเรียนรู

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห
-วิทยากรบรรยายสรุปในเรื่องกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับ ประเมินตนเอง
ตัวแทนประกันวินาศภัย ระหวางบรรยาย ใหผูเรียน จากบทเรียนตางๆ
ที่ไดเรียนรูทั้งจาก
เสนอตัวอยางจากประสบการณของผูเรียนที่ไดทํา
ตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกีย่ วของกับตัวแทน ในชั้นเรียนและ
จากการศึกษา
ประกันวินาศภัย
-ใหผูเรียนไดจัดกระทําขอมูล สังเคราะห อธิบาย สรุป ดวยตนเอง (ตาม
เพื่อสรางความหมายของการเรียนรูใหกับผูเรียนเอง แบบฟอรมการ
ประเมินตนเอง)
และทําการประเมินตามเกณฑ
-ให มีก ารสนทนาแลกเปลี่ย น ความรูแ ละความคิ ด
ระหวางกัน โดยมีวิทยากรประจํากลุมใหคําแนะนํา
เพิ่มเติม และทําการประเมินตามเกณฑการประเมิน
การไดมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในเนื้อหา
สาระวิชาที่เรียน และนํามาอภิปรายทั้งชั้นสรุปและ
ประเมินผลการเรียนรู โดย วิทยากร/อาจารย ประจํา
กลุม วิพากษและสรุปผลบทเรียนที่ได

-กระตุนใหผูเรียนที่มีระดับความสามารถหรือทักษะที่
ดวยกวาผูอื่น เกิดความรูสึกที่ดมี คี ุณคา โดยนํา
ประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน แบงกลุม
กลุมละ 5 คนจากจํานวนผูฝกอบรม 20 คน โดยใช
กิจกรรมเกม กงลอสี่ทิศ
-ผูเ รียนอานคําถามที่ไดรับจากใบงานที่ 2 โดย
แบงเปนกลุมยอย และคิดตีความของปญหาดวย
ตนเองกอน และชวยกันตีความของคําถามที่ไดรับมา
ในกลุมใหญ เพื่อใหทกุ คนเขาใจในคําถามใหตรงกัน

-ผูเรียน
ทําการคนควา
ดวยตนเองทัง้ ใน
รูปแบบรายบุคคล
และเปนกลุมยอย
จากแหลงขอมูล
ตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
แลวประชุมกลุม
เพื่อนําขอมูล
เหลานั้นมา
พิจารณา สืบคน
เพิ่มเติม
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ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง (ตอ)
วันที่

ขั้นตอน

จากนั้นก็ทบทวน
กฎเกณฑตา งๆและ
การตัง้ สมมติฐาน
ภายใตบรรยากาศ
เคารพซึ่งกันและกัน
( 3 ชั่วโมง)
ชวงบาย ขั้นตอนที่ 2 สราง
กลไกการวาง
แผนการเรียนรูโดย
รวมกันตัดสินใจ
(2 ชั่วโมง)

ขั้นตอนที่ 3
วินิจฉัยความ
ตองการการเรียนรู
โดยการประเมิน
รวมกัน
(2 ชั่วโมง)
วันที่ 5
ชวงเชา

ขั้นตอนที่ 4 การ
กําหนด
วัตถุประสงคและ
เปาหมายการเรียน
โดยการพิจารณา
รวมกัน
(3 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห

-ผูสอนประจํากลุมและวิทยากรนําเสนอความรูและ
สาธิตตามขอบเขตเนื้อหาของหนวยการเรียนที่ 2 ซึ่ง
เปนภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุป
สาระสําคัญของการประกันวินาศภัย

-ระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงหาขอมูล เปนการ
ระดมความคิดในการเรียนรูรวมกัน สรางกรอบการ
เรียนรูและแนวทางหาขอมูลเพิ่มเติม /กําหนดวิธีการ
และขั้ น ตอนเรี ย นรู ร ว มกั น / กํ า หนดช ว งเวลาการ
เรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รด ว ยตนเอง/ท า นคิ ด ว า จะหา
ขอมูล/ความรูอะไรเพิ่มเติม
โดย วิทยากรประจํากลุม
-อภิปรายกลุม โดยใหผูเขารวมฝกอบรมสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการของตัวแทนและกลุมอาชีพ
ตัวแทนจากที่ไดศกึ ษามา ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
-ผูเรียนรวบรวมขอมูล ดวยตัวเอง จากแหลงเรียนรู
และผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนทบทวนพืน้ ฐานความรูและ
ประสบการณของตนเอง และใช เปนแนวทางในการ
เรียนรูและประเมินความกาวหนารวมกัน
--ใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยแบงผูเรียนเปนการทํา
กิจกรรมกลุมแบบบัซซกรุฟ พรอมระดมสมอง ทํา
กรณีศึกษาใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยแบงผูเรียน
ออกเปน 4 กลุม วิเคราะหตวั อยางกรณีศึกษา แลวแต
ละกลุมใหขอคิดเห็นของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ตัวแทนประกันวินาศภัย และนําเสนอในชั้นเรียน โดย
ใหเวลาอานและวิเคราะหประมาณ 30 นาทีและ
นําเสนอในชั้นเรียน

-ใหผูเขารวม
โปรแกรมสรุป
ความตองการ
ทางการประกัน
วินาศภัยจาก
ประสบการณที่
ผานมา
หนากระดาษ
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ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง (ตอ)
วันที่

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู
-ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู
เกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยสําหรับ
การเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
-กําหนดระดับของการเรียนรู
-ระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย

ชวงบาย ขั้นตอนที่ 5 การ
ออกแบบแผนการ
เรียนรู และรูปแบบ
กิจกรรมในการ
ฝกอบรม (2 ชั่วโมง)

-ผูเรียนจะเขียนแบบแผนการเรียนรูในเรื่องที่สนใจ
และตองการที่สอดคลองกับบริบทของตนเอง
-ผูเรียนนําเสนอความรูที่ไดรับในการนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัตจิ ริง ตรงตามสภาพจริงกับวิชาชีพตนเอง
-จัดแยกประเภทกิจกรรม นํามาพัฒนาลําดับความ
ตอเนื่องและตรวจสอบรูปแบบและชองทางการเรียนรู

ขั้นตอนที่ 6 การ
ดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรู โครงการ
แสวงหาความรูดว ย
ตนเอง การศึกษา
อยางอิสระการ
เรียนรูจาก
ประสบการณและ
ผูเรียนดําเนินการ
ดวยตนเอง
(2 ชั่วโมง)

-วิทยากรบรรยายสรุปในเรื่องภาพรวมของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ระหวางบรรยาย ใหผูเรียนเสนอ
ตัวอยางจาประสบการณของผูเรียนที่ไดจากวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยและนํามาอภิปรายทั้งชั้น
-ใหผูเรียนไดจัดกระทําขอมูล สังเคราะห อธิบาย สรุป
เพื่อสรางความหมายของการเรียนรูใหกับผูเรียนเอง
และทําการประเมินตามเกณฑ
-ใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยน ความรูและความคิด
ระหวางกัน โดยมีวิทยากรประจํากลุมใหคาํ แนะนํา
เพิ่มเติม และทําการประเมินตามเกณฑการประเมิน
การไดมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในเนื้อหา
สาระวิชาที่เรียน
สรุปและประเมินผลการเรียนรู (กลุม)
โดย วิทยากร/อาจารย ประจํากลุม วิพากษและ
สรุปผล

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห
และเขียนสรุปไม
เกิน 1

-เวลาวางระหวาง
สัปดาห ใหศึกษา
ดวยตนเอง จาก
เอกสาร
ประกอบการ
ฝกอบรมที่ไดรับ
จากสื่อตางๆ และ
จาก website ที่
เกี่ยวของ
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ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง (ตอ)
วันที่
วันที่ 6
ชวงเชา

ขั้นตอน

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห
หนวยการเรียนรูที่ -กระตุนใหผูเรียนที่มีระดับความสามารถหรือทักษะที่ -ผูเรียน
3 เรื่อง แนวทาง ดวยกวาผูอื่น เกิดความรูสึกที่ดมี คี ุณคา โดยนํา
ทําการคนควา
ปฏิบัติในการขาย ประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน ( แบงกลุม ดวยตนเองทัง้ ใน
ประกันวินาศภัย ละ 6 คน )
รูปแบบรายบุคคล
ขั้นตอนที่ 1 การ
-ผูเรียนอานคําถามที่ไดรับจากใบงานที่ 3 แลว
และเปนกลุมยอย
สรางบรรยากาศ ไม
แบงเปนแบงเปนกลุมยอยและคิดตีความของปญหา จากแหลงขอมูล
เปนทางการ เคารพ
ดวยตนเอง และชวยกันตีความของคําถามที่ไดรับมา ตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
เรียนรูซึ่งกันและกัน
ในกลุมใหญ เพื่อใหทกุ คนเขาใจในคําถามใหตรงกัน แลวประชุมกลุม
จากนั้นก็ทบทวน
-ผูสอนประจํากลุมและวิทยากรนําเสนอความรูและ เพื่อนําขอมูล
กฎเกณฑตา งๆและ
สาธิตตามขอบเขตเนื้อหาของหนวยการเรียนที่ 3 ซึ่ง เหลานั้นมา
การตัง้ สมมติฐาน
เปนแนวทางปฏิบัติในการขายประกันวินาศภัยของ
พิจารณา สืบคน
ภายใตบรรยากาศ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
เพิ่มเติม
เคารพซึ่งกันและกัน
(3 ชั่วโมง)

ชวงบาย ขั้นตอนที่ 2 สราง
กลไกการวาง
แผนการเรียนรูโดย
รวมกันตัดสินใจ
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู

-ระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงหาขอมูลเปนการ
ระดมความคิดในการเรียนรูรวมกัน สรางกรอบการ
เรียนรูและแนวทางหาขอมูลเพิ่มเติม /กําหนดวิธีการ
และขั้ น ตอนเรี ย นรู ร ว มกั น / กํ า หนดช ว งเวลาการ
เรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รด ว ยตนเอง/ท า นคิ ด ว า จะหา
ขอมูล/ความรูอะไรเพิ่มเติมวิทยากรประจํากลุม
ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัย -อภิปรายกลุม โดยแบงกลุมผูเ รียนออกเปน 5-6 กลุม
ความตองการการ
แตละกลุมวิเคราะหกรณีศกึ ษา สมมุติขอมูลที่จําเปน
เรียนรู โดยการ
และความตองการในการเรียนรู และนําเสนอในชั้น
ประเมินรวมกัน
เรียน
(2 ชั่วโมง)
-ผูเรียนรวบรวมขอมูล ดวยตัวเอง จากแหลงเรียนรู
และผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนทบทวนพืน้ ฐานความรูและ
ประสบการณของตนเอง และใช เปนแนวทางในการ
เรียนรูและประเมินความกาวหนารวมกัน

177
ตารางที่ 3.5 ตารางการจั ดโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง (ตอ)
วันที่

ขั้นตอน

วันที่ 7
ชวงเชา

ขั้นตอนที่ 4 การ
กําหนด
วัตถุประสงคและ
เปาหมายการเรียน
โดยการพิจารณา
รวมกัน
( 3 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู

--ใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยแบงผูเรียนเปนการทํา
กิจกรรมกลุมแบบบัซซกรุฟ พรอมระดมสมอง ทํา
กรณีศึกษาใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยแบงผูเรียน
ออกเปน 6 กลุมวิเคราะหตวั อยางกรณีศึกษา แลวแต
ละกลุมใหขอคิดเห็นของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ตัวแทนประกันวินาศภัย และนําเสนอในชั้นเรียน โดย
ใหเวลาอานและวิเคราะหประมาณ 30 นาทีและ
นําเสนอในชั้นเรียน
-ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู
เกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยสําหรับ
การเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
-กําหนดระดับของการเรียนรู
-ระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย
ชวงบาย ขั้นตอนที่ 5 การ
-ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูตั้งประเด็น
ออกแบบแผนการ คําถามถึงแนวทางในการออกแบบแผนการเรียนตาม
เรียนรู และรูปแบบ สัญญาการเรียนรูที่ไดทําไวรว มกัน
กิจกรรมในการ
-ผูเรียนนําเสนอความรูที่ไดรับในการนําไปประยุกตใช
ฝกอบรม (2 ชั่วโมง) ในการปฏิบัตจิ ริง ตรงตามสภาพจริงกับวิชาชีพตนเอง
ขั้นตอนที่ 6
-วิทยากรบรรยายสรุปในเรื่องแนวทางปฏิบัตใิ นการ
การดําเนินกิจกรรม ขายชองประกันวินาศภัย ระหวางบรรยาย ใหผูเรียน
การเรียนรู โครงการ เสนอตัวอยางจากประสบการณของผูเรียนที่ไดจาก
แสวงหาความรูดว ย วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
ตนเอง การศึกษา
อยางอิสระการ
-ใหผูเรียนไดจัดกระทําขอมูล สังเคราะห อธิบาย สรุป
เรียนรูจาก
เพื่อสรางความหมายของการเรียนรูใหกับผูเรียนเอง
ประสบการณและ และนํามาอภิปรายทั้งชั้น
ผูเรียนดําเนินการ
ดวยตนเอง
(2 ชั่วโมง)

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห

-เวลาวางระหวาง
สัปดาห ใหศึกษา
ดวยตนเอง จาก
เอกสาร
ประกอบการ
ฝกอบรมที่ไดรับ
จากสื่อตางๆ และ
จาก website ที่
เกี่ยวของ

178
ตารางที่ 3.5 ตารางการจั ดโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง (ตอ)
วันที่

วันที่ 8
ชวงเชา

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู

การไดมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในเนื้อหา
สาระวิ ช าที่ เ รี ย น สรุ ป และประเมิ น ผลการเรี ย นรู
(กลุม)
โดย วิ ท ยากร/อาจารย ประจํ า กลุ ม วิ พ ากษ แ ละ
สรุปผล
หนวยการเรียนรูที่ -กระตุนใหผูเรียนที่มีระดับความสามารถหรือทักษะที่
4 เรื่อง
ดวยกวาผูอื่น เกิดความรูสึกที่ดมี คี ุณคา โดยนํา
จรรยาบรรณของ ประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน ( แบงกลุม
ตัวแทนประกัน
ละ 6 คน )
วินาศภัย
-ผูสอนประจํากลุมและวิทยากรนําเสนอความรูและ
ขั้นตอนที่ 1
สาธิตตามขอบเขตเนื้อหาของหนวยการเรียนที่ 4 ซึ่ง
การสรางบรรยากาศ เปนกฎหมายที่เกีย่ วของกับจรรยาบรรณของตัวแทน
ไมเปนทางการ
ประกันวินาศภัย
เคารพเรียนรูซงึ่ กัน ผูเรียนอานคําถามที่ไดรับจากใบงานที่ 4 แลว
และกัน จากนั้นก็
แบงเปนแบงเปนกลุมยอยและคิดตีความของปญหา
ทบทวนกฎเกณฑ
ดวยตนเอง และชวยกันตีความของคําถามที่ไดรับมา
ตางๆและการ
ในกลุมใหญ เพื่อใหทกุ คนเขาใจในคําถามใหตรงกัน
ตั้งสมมติฐาน
ภายใตบรรยากาศ
เคารพซึ่งกันและกัน
(3 ชั่วโมง)
ขั้นตอนที่ 2
-ระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงหาขอมูลเปนการ
สรางกลไกการวาง ระดมความคิดในการเรียนรูรวมกัน สรางกรอบการ
แผนการเรียนรูโดย เรียนรูและแนวทางหาขอมูลเพิ่มเติม /กําหนดวิธีการ
และขั้ น ตอนเรี ย นรู ร ว มกั น / กํ า หนดช ว งเวลาการ
รวมกันตัดสินใจ
เรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รด ว ยตนเอง/ท า นคิ ด ว า จะหา
(2 ชั่วโมง)
ขอมูล/ความรูอะไรเพิ่มเติมวิทยากรประจํากลุม

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห

-ผูเรียน
ทําการคนควา
ดวยตนเองทัง้ ใน
รูปแบบรายบุคคล
และเปนกลุมยอย
จากแหลงขอมูล
ตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
แลวประชุมกลุม
เพื่อนําขอมูล
เหลานั้นมา
พิจารณา สืบคน
เพิ่มเติม
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ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง (ตอ)
วันที่

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัย
ความตองการการ
เรียนรู โดยการ
ประเมินรวมกัน
(2 ชั่วโมง)

-อภิปรายกลุมแบงกลุมผูเ รียนออกเปน 5-6 กลุม แต
ละกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา สมมุติขอมูลที่จาํ เปน
และความตองการในการเรียนรู และนําเสนอในชั้น
เรียน
-ผูเรียนรวบรวมขอมูล ดวยตัวเอง จากแหลงเรียนรู
และผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนทบทวนพืน้ ฐานความรูและ
ประสบการณของตนเอง และใช เปนแนวทางในการ
เรียนรูและประเมินความกาวหนารวมกัน

ขั้นตอนที่ 4
การกําหนด
วัตถุประสงคและ
เปาหมายการเรียน
โดยการพิจารณา
รวมกัน (3 ชั่วโมง)
ชวงบาย ขั้นตอนที่ 5
การออกแบบ
แผนการเรียนรู และ
รูปแบบกิจกรรมใน
การฝกอบรม
(2 ชั่วโมง)
ขั้นตอนที่ 6
การดําเนินกิจกรรม
การเรียนรู โครงการ
แสวงหาความรูดว ย
ตนเอง การศึกษา
อยางอิสระการ
เรียนรูจาก
ประสบการณและ

-ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู
เกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยสําหรับ
การเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
-กําหนดระดับของการเรียนรู
-ระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย

วันที่ 9
ชวงเชา

-ผูเรียนจะเขียนแบบแผนการเรียนรูในเรื่องที่สนใจ
และตองการที่สอดคลองกับบริบทของตนเอง
-ผูเรียนนําเสนอความรูที่ไดรับในการนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัตจิ ริง ตรงตามสภาพจริงกับวิชาชีพตนเอง
-จัดแยกประเภทกิจกรรม นํามาพัฒนาลําดับความ
ตอเนื่องและตรวจสอบรูปแบบและชองทางการเรียนรู
-แบงกลุมเปน 4-5 กลุมและทํากิจกรรมระดมสมอง
เพื่อการเรียนรูในจรรยาบรรณรวมกัน โดยใหผูเรียน
ในชั้นเรียนวิพากษ ถึงความเหมาะสมของ
จรรยาบรรณที่ควรปฏิบัติในระหวางที่ไดมีการแสดง
บทบาทสมมุติ และแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน
และกัน
-นําสัญญาการเรียนรูที่ไดจัดทําไวในวันแรกของการ
ฝกอบรมมาตรวจสอบรวมกัน

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห

180
ตารางที่ 3.5 ตารางการจั ดโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง (ตอ)
วันที่

ขั้นตอน
ผูเรียนดําเนินการ
ดวยตนเอง
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู

งานที่มอบหมาย
ระหวางสัปดาห

-อภิ ป ลยทั้ ง ชั้ น และจากนั้ น ให มี ก ารสรุ ป สนทนา
แลกเปลี่ยน ความรูและความคิด ระหวางกัน โดยมี
วิทยากรประจํากลุมใหคําแนะนําเพิ่มเติม และทําการ
ประเมิ น ตามเกณฑ ก ารประเมิ น การได มี โ อกาส
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในเนื้อหาสาระวิชาที่เรียน
-ผู เ ข า ร ว มการฝ ก อบรมทดสอบองค ค วามรู ต าม
สมรรถนะตางๆ (Post-Test) เปนเวลาประมาณ 1
ชั่วโมง
สรุปและประเมินผลการเรียนรู (กลุม)
โดย วิ ท ยากร/อาจารย ประจํ า กลุ ม วิ พ ากษ แ ละ
สรุปผล

4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลดังนี้
4.1 วิ เ คราะห ความแตกตางของคะแนนความเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความรู เ รื่องการประกอบอาชี พ ตั วแทนประกัน วินาศภัย ทัศนคติใ นการประกอบอาชีพ ตัวแทน
ประกั น วิ น าศภั ย พฤติ ก รรมและทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย และ
สมรรถนะในการเรี ยนรู ดวยการนําตนเองของตัวแทนประกัน วิน าศภัย คํานวณดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร เพื่อพิจารณาความเทาเทียมกันของกลุมทดลอง
4.2 วิเคราะหความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู
เรื่องการประกันวินาศภัย ทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
และสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและกลังการทดลอง
ดวยการทดสอบคาที (Paired t – test) คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4.3 การสัมภาษณเชิงลึกเพื่อติดตามสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ภายหลังจากการทดลองในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เกี่ยวกับสมรรถนะดานทักษะใน
การขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย สมรรถนะดานทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดี
ในการใหบริการ การติดตามผลการทดลองครั้งนี้เปนการสัมภาษณเชิงลึก และมีวัตถุประสงคเพื่อ
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ศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพ จากกลุมผูเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่มีการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ครบถวนตามโปรแกรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นวามีผลลัพธในดานสมรรถนะวิชาชีพ
ดานทักษะและทัศนคติสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไมอยางไร
วิธีการวิจัยในขั้นนี้เปนการสัมภาษณทางโทรศัพทตามหัวขอการวิจัยแบบมีโครงสราง
ซึ่งมีการดําเนินการติดตามผลของการวิจัยหลังการฝกอบรม โดยไดกําหนดประเด็นหลักในการ
สัมภาษณไวดังนี้
1. ทักษะดานแนวทางปฎิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
2. ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ
โดยในขั้ นตอนนี้ การวิเ คราะหขอมูลจะวิเคราะหจากเนื้อหาที่ผูเขารวมฝกอบรมให
ขอมูล จัดแบงหมวดหมู และสรุปประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของในแตละหัวขอ จากนั้นจะนํารูปแบบ
วิธีการตางๆ ใหอาจารยที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมวิเคราะหความตรง ความสอดคลองของเนื้อหา
ระยะที่ 4 ศึกษาปจจัยที่สนับสนุนใหประสบความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไขที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปทดลองใช
ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็น โดยการสัมภาษณผูสอนประจํากลุมและการอภิปรายกลุม
ของกลุมทดลอง เกี่ยวกับโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดทดลองใช เพื่อนําผลทีไดรับไป
ปรับปรุง แกไขโปรแกรมการฝกอบรม ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการใชตอไป รายละเอียด
การ ดําเนินการ มีดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปใช ไดแก
วิทยากร/ผูสอนประจํากลุม ผูเขารับการอบรม และผูชวยวิจัย
กลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปใช
ไดแก วิทยากร/ผูสอนประจํากลุม ผูเขารับการอบรม และผูชวยวิจัย โดยมีเวลาเพียงพอและสมัคร
ใจ ในการตอบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห ปจจัยสนับสนุน ปญหา และแนวทางแกไข มีขั้นตอนคือ
2.1 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม ผูสอนประจํากลุม และผูชวยวิจัย
2.1.1 พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ สําหรับผู
เขารั บการฝกอบรมแล ว นําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา
ความเหมาะสมของสํานวนภาษา คาดัชนีความสอดคลองไดทากับ 0.98

182
2.1.2 พั ฒ นาแบบสั ม ภาษณ โดยกํ า หนดประเด็ น ไว คื อ วั ต ถุ ป ระสงค
กลุมเปาหมาย หรือ ผูเรียน กลุมผูสอน หลักสูตรและเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการ
เรียนรู แหลงความรูและสื่อการเรียนรู สภาพแวดลอม การวัดและการประเมินผล โดยศึกษาปจจัย
สนั บ สนุ น ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และแนวทางการแก ไ ขแล ว นํ า ไปให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 7 ท า น
ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา ความเหมาะสมของสํานวนภาษา คาดัชนีความสอดคลองไดทา
กับ 0.98
2.1.3 สัมภาษณวิทยากร / ผูสอนประจํากลุมและผูชวย ในดานภาพรวมของ
โปรแกรมการฝกอบรมที่จัดทั้งปจจัยสนับสนุน ปญหา และแนวทางแกไข ดานองคประกอบของ
โปรแกรมการฝกอบรม คือวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย หรือ ผูเ รียน กลุม ผูส อน หลักสูตรและ
เนื้อหา สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู แหลงความรู สภาพแวดลอม การวัดและการ
ประเมินผล โดยศึกษาปจจัยสนับสนุน ปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไข
2.2 ดําเนินการสนทนากลุมทดลอง โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผู
เขารับการฝกอบรมที่พัฒนาไวเปนแนวทางในการสนทนา
2.3 วิเคราะหขอมูลใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในดานภาพรวมของ
โปรแกรมการฝกอบรม ที่จัดทั้งปจจัยสนับสนุน ปญหา และแนวทางแกไข ดานองคประกอบของ
โปรแกรมการฝกอบรม คือ เปาหมาย วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย หลักสูตรและเนื้อหา สื่อการ
เรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู แหลงความรูและสื่อการเรียนรู สภาพแวดลอม การวัดและการ
ประเมินผล ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยทั้ง 4 ระยะ ผูวิจัยสรุปเปนภาพไดดังนี้

183
ระยะที่ 1 ศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
-ศึกษาคนควา สมรรถนะ แนวคิด บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบในวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย จาก
เอกสาร ตํารา และ งานวิจัย
-สํารวจความตองการของตัวแทนและบริษัท
ประกันวินาศภัยดวยแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
พัฒนาแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล สมรรถนะที่ตองการ

ระยะที่ 3 การทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
กลุมทดลอง

ทดสอบกอนการฝกอบรม
*แบบทดสอบความรู, แบบพฤติกรรมทักษะ ,แบบวัด
ทัศนคติ,แบบวัดสมรรถนะในการประกอบอาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย
ใชโปรแกรมฝกอบรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ทดสอบหลังทดลอง
*แบบทดสอบความรู,แบบวัดทัศนคติ ,แบบวัด
พฤติกรรมทักษะการบริการ ,แบบวัดสมรรถนะการ
ประเมินผลและวิเคราะหขอมูล

ระยะที่ 2 การสรางโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
1.สรางโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะกําหนด
บทบาท หนาที่ สมรรถนะที่จําเปนในการพัฒนาวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
2. รวบรวมขอมูลและพัฒนาแบบทดสอบ ไดแก แบบ
แบบทดสอบความรูการแกปญหา แบบวัดทัศนคติแบบวัด
พฤติกรรมทักษะและแบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเอง
จากนั้นพัฒนาคูมือการเรียนรูและตรวจสอบคูมือ โดย
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
กําหนดกรอบตัวแปร/นิยามเชิงปฏิบัติการ
สรางเครื่องมือ

ผลในการใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย

ระยะที่ 4 ศึกษาปจจัยสนับสนุน ปญหาและอุปสรรคและ
แนวทางแกไข ที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นไปทดลองใช
*สอบถามความคิดเห็นจากผูเขารับการฝกอบรม
*สัมภาษณ กลุมผูเรียน โดย
พัฒนาเครื่องมือ
ประเมินผลและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล

ตรวจสอบปรับปรุงแกไข
ทดลองใชและวิเคราะหขอมูล

ภาพที่ 3.2 การดําเนินการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 1
การเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง

การเลือกกลุมประชากร

การเลือกกลุมตัวอยาง

ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนาเครื่องมือ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิเคราะหเนื้อหาสาระสําคัญ
ในเรื่องสมรรถนะและการพัฒนาการประกอบอาชีพตัวแทน

การสรางเครื่องมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
-แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนประกันวินาศ
ภัยเพื่อศึกษาลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติและความถนัดที่
จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย
-แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่ง
ตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย

การตรวจสอบเครื่องมือ
ความตรงของเนื้อหา (Content Validity), ความเปนปรนัย
ความยาวของขอความ, การจัดลําดับเหตุการณ, ความยากงายของ
ขอคําถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

ภาพที่ 3.3 ระยะที่ 1 การดําเนินการศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
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ขั้นตอนที่ 1 -4
อธิบายถึงทักษะความสามารถที่ตอ งการและกําหนดสมรรถนะของ
ตัวแทน

ขั้นตอนที่ 5 -12
การออกแบบ หลักสูตรฝกอบรม แบบทดสอบและ คูมือการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนเปาหมายสุดทายของผลงานทีต่ องการ

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดหนาที่ บทบาท และลักษณะของงานตัวแทนประกัน
วินาศภัย

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดคุณสมบัติพนื้ ฐานที่จาํ เปนของผูเขารับ
การฝกอบรม

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดสมรรถนะของตัวแทนประกันวินาศภัย

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอบเขตของงานทีต่ องทําและความรูทจี่ ําเปน

ขั้นตอนทึ่ 6 การจัดเรียงลําดับงานและผลลัพธที่ตองการ
ขั้นตอนที่ 7 การเขียนวัตถุประสงคการปฏิบัตงิ านที่ตองการ
ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนาแบบทดสอบขอเขียน
-แบบวัดและแบบทดสอบ
ขั้นตอนที่ 9 พัฒนาแบบแผนแนวทางการเรียนรู
การตรวจสอบเครื่องมือ ความตรงของเนื้อหา (Content Validity), ความ
สอดคลองของเนื้อหา และ ความยากงายของขอคําถาม
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ภาพที่ 3.4 ระยะที่ 2 การสรางโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน

186

ขั้นตอนที่ 10
การตรวจสอบ และทดลองใช
แผนการเรียนรูเ พื่อปรับปรุงกอน
นําไปทดลอง

ขั้นตอนที่ 11
การพัฒนาระบบการบริหารงานจากการเรียนรู และ
การทดลองฝกอบรม

ขั้นตอนที่ 12
การนําโปรแกรมการฝกอบรมไป
ดําเนินการและประเมินผล

ภาพที่ 3.5 ระยะที่ 3 การทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ ปจจัย
สนับสนุน ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ที่
เกี่ยวของกับการนํา โปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นไปทดลองใช

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูล

-แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยที่อาสาเขารวมฝกอบรม
-แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ ปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหลังการฝกอบรม
การตรวจสอบเครื่องมือ ความตรงของเนื้อหา (Content Validity), ความสอดคลองของเนื้อหา และ
ความยากงายของขอคําถาม

ภาพที่ 3.6 ระยะที่ 4 การศึกษาปจจัยที่สนับสนุนใหประสบความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข ที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปทดลองใช
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจั ยเรื่ องการพั ฒ นาโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของ
การวิจัย โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย แบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลที่แสดงภูมิหลังของผูใหขอมูล
สวนที่ 2 ผลการศึ กษาขอมูล เกี่ยวกับ ลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติ และ
ความถนัดที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย
สวนที่ 3 ผลการศึกษาขอมูลที่แสดงภูมิหลังของผูใหขอมูลเพื่อสอบถามความคิดเห็น
เพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัตขิ องตัวแทนประกันวินาศภัย
สวนที่ 4 ผลการสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่ง
ตองปฏิบัตขิ องตัวแทนประกันวินาศภัย
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย แบงออกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
สวนที่ 2 ผลการตรวจโปรแกรมฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูจากหนวยการศึกษาที่ 1
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูจากหนวยการเรียนรูที่ 2
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานทักษะจากหนวยการเรียนรูที่ 3
สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติจากหนวยการเรียนรูที่ 4
สวนที่ 6 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการเรียนรูดวยการนําตนเอง สําหรับกลุม
ตัวอยางตัวแทนประกันวินาศภัยที่อาสาเขารวมฝกอบรม
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สวนที่ 7 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการฝกอบรมสําหรับตัวแทนประกันวินาศ
ภัยที่อาสาเขารับการฝกอบรม
สวนที่ 8 ผลการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวกับขอมูลดานทักษะและทัศนคติ
หลังการเขารวมการฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สนับสนุนใหประสบความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข ที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
สวนที่ 1 ผลการสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยและปญหา หลังการฝกอบรม
สวนที่ 2 ปจจัยสนับสนุนใหกับโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไดพัฒนาขึ้น
สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
สวนที่ 4 ผลการพั ฒ นาโปรแกรมที่ไ ด จ ากการทดลอง และจากการศึ กษาป จ จั ยที่
เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัยไปใช
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ในการนําเสนอผลการศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณ ทําการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนประกันวินาศภัยในบริษัท
ประกันวินาศภัย โดยผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อ
นํามาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห สมรรถนะ ดานความรู ดานทักษะที่จําเปนและ
ดานทัศนคติในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย โดยยึดตามกรอบแนวคิดโปรแกรม
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ 12 ขั้นตอนของ Blank (1982) โดยแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลที่แสดงภูมิหลังของผูใหขอมูล
การศึกษาขอมูล ที่แ สดงภูมิหลังของผูใ หขอมูล ไดแบงกลุมตัวอยางตามบริษัท ประกัน
วินาศภัยและองคกรที่เกี่ยวของ จํานวน 21 องคกร จํานวน 50 ทาน โดยกลุมตัวอยางเปนผูมีหนาที่
เกี่ ย วข อ งในการปฏิ บั ติ ง านกั บ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ซึ่ ง ในส ว นที่ 1 เป น ข อ มู ล ที่ แ สดง
รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บข อมูล ภู มิ ห ลัง ของผูใ หสัม ภาษณตามตารางที่ 4.1 4.2 4.3 4.4 และ 4.5
ตอไปนี้
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ขอมูลภูมิหลัง
ตารางที่ 4.1 ขอมูลแสดงบริษัทประกันวินาศภัยที่กลุมตัวอยางสังกัด
บริษัทประกันวินาศภัยที่สังกัด
บริษัทกรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด
บริษัททิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทไทยศรีประกันภัย จํากัด
บริษัทธนชาตประกันภัย จํากัด
บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด
บริษัทนวกิจประกันภัย จํากัด
บริษัทประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทประกันภัยศรีเมือง จํากัด
บริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ จํากัด
บริษัทมิตรแทประกันภัย จํากัด
สถาบันประกันภัยไทย
บริษัทเมืองไทยประกันภัย จํากัด
บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จํากัด
บริษัทสหมงคลประกันภัย จํากัด
บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทโอสถสภาประกันภัย จํากัด
บริษัท เอ อินชัวส โบรกเกอร จํากัด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ภาควิชาประกันภัย)
รวม

จํานวน (คน)
3
3
3
3
5
3
1
3
4
1
3
3
3
1
1
2
1
3
1
2
1
50
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ตารางที่ 4.2 แสดงตําแหนงและหนาที่ของกลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ
ตําแหนงของกลุมตัวอยาง
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการ
ผูจัดการ (หรือตําแหนงใกลเคียง อาทิ หัวหนาสวน)
เจาหนาการตลาด
เจาหนาที่เบ็ดเตล็ด (อาทิ เจาหนาที่รับประกันภัย, เจาหนาที่สินไหม
และเจาหนาที่ทางดานการเงิน เปนตน)
รวม
ตารางที่ 4.3 แสดงเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ตารางที่ 4.4 แสดงระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จํานวน (คน)
47
53

จํานวน (คน)
1
2
2
12
15
18
50

รอยละ
41
59

จํานวน (คน)
28
22
-
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ตารางที่ 4.5 แสดงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
นอยกวา 1 ป
1 ป
1-2 ป
2-5 ป
มากกวา 5 ป

จํานวน (คน)
1
4
5
40

สวนที่ 2 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติ และ
ความถนัดที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย
จากการรวบรวมข อมู ล ที่ ไ ดจ ากการสัม ภาษณกลุม ตัวอยางผูมีห นาที่เ กี่ยวของในการ
ปฏิบัตงิ านกับตัวแทนประกันวินาศภัยในบริษัทประกันวินาศภัยจํานวน 100 คน ตามกรอบแนวคิด
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ 12 ขั้นตอนของ Blank (1982) ทําใหสามารถวิเคราะหผล
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ลักษณะหนาที่ ในดานความรู คือ ความรูในดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือกรมธรรมประกันวินาศภัย ดังเชนการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางที่เกี่ยวกับสมรรถนะในดานความรู และความถนัดที่จําเปนของตัวแทน
ประกั น วิ น าศภั ย (สั ม ภาษณ คุ ณ โชติพัฒ น ศุขไพบูล ย ,กรรมการผูจัดการ บริษัท เออิน ชัวซ
จํากัด , 17 ตุลาคม 2554) กลาววา “การประกันวินาศภัยนั้นมีประโยชนและจําเปนกลับคนใน
สังคมอยางมาก แตคนสวนใหญยังไมคอยเขาใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยมากนัก รวมถึงยังมี
ทัศนคติในทางลบ ทําใหไมคอยเห็นความจําเปน จนกระทั่งมีเหตุการณที่สรางความเสียหายใหกับ
ตนเองจึงคอย หันมาสนใจ แตเมื่อเหตุการณที่สรางความเสียหายมาถึงตอนนั้นอยากซื้อประกัน
วินาศภัย ก็ซื้อไดลําบากแลว ตัวแทนจึงเปนบุคคลสําคัญที่ตองคอยใหคําแนะนําและเสนอขาย
กรมธรรมที่ตรงกับความเสี่ยงและความตองการที่แทจริงกับลูกคาได” (สัมภาษณ อุมาวดี เกิด
พรอม, ผูจัดการ บริษัท เออินชัวซ จํากัด,18 ตุลาคม 2550) กลาววา “ตัวแทนประกันวินาศภัยที่
ประสบความสําเร็จในอาชีพการเปนตัวแทน มักมีความรูและเชี่ยวชาญในกรมธรรมที่ตนเองขาย
เปนอยางดี และตองสามารถแนะนําลูกคาไดวาทําอยางไรเมื่อเกิดเคลม” (สัมภาษณคุณ ชูชีพ ศรี
ตระกูล ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด, 19 ตุลาคม 2554) ไดใหความ
คิดเห็นวา “ตัวแทนประกันวินาศภัยมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการนําเสนอขายกรมธรรมจาก
บริษัทของเรา เราจึงใหความสําคัญกับการพัฒ นาตัวแทนเปนอยางมาก มีการลงทุนและสราง
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หองฝกอบรมขนาดใหญ ไวเพื่ออบรมตัวแทนและบุคลากรดานการประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ เรา
ใหความสําคัญกับการสรางเสริมความรูใหกับตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อที่จะนําความรูเหลานี้ไป
ใหคําปรึกษาและแนะนําลูกคาไดอยางถูกตอง” (สัมภาษณ คุณแสงอรุณ ใจชัยภูมิ, ผูจัดการ
อาวุโส บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด สาขาจังหวัดอุบลราชธานี, 27 ตุลาคม 2554) ไดให
ความคิดเห็นวา “ผูที่จะทํางานตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นอยางนอยตองมีความรูในขั้นอานออก
เขียนได ซึ่งตัวแทนประกันวินาศภัยสวนใหญขณะนี้มักจะเรียนจบปริญญาตรีกันหมดแลว จึงไมนา
มี ป ญ หามากนั ก แต ก ารมี ค วามรู ใ นด า นประกั น วิ น าศภั ย อย า งเดี ย วไม เ พี ย งพอ ควรต อ งมี
ประสบการณ หรือการปฏิบัติจริงดวย เพราะภาษาประกันวินาศภัยเปนภาษาเฉพาะที่คนทั่วไป
เขาใจยาก ดังนั้นหากตัวแทนมีความรูพรอมประสบการณก็จะสามารถทํางานในอาชีพนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเสนอขายกรมธรรมไดตรงกับความตองการของลูกคาดวย” (สัมภาษณ คุณจิรายุ
วราภรณ, ผูจัดการฝายพิจารณารับประกันภัย บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด, 28 ตุลาคม
2554) ไดใหความคิดเห็นวา “ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่ชวยบรรเทาภาระทางการเงินเมื่อผู
เอาประกันวินาศภัยเจอกับเหตุราย ขายกรมธรรมประกันภัยเหมือนขายกระดาษ มีรายละเอียดที่
คอยขางเขาใจยาก จึงจําเปนที่ตัวแทนประกันวินาศภัยตองมีความรู เขาใจในผลิตภัณฑนั้นอยางดี
และตองเปนบุคคลที่ไมมีประวัติเสียหาย โดยเฉพาะดานการเงิน เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และ
ความมั่นใจใหกับลูกคา” (สัมภาษณ คุณอารียา ตันตสุรฤกษ, ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความ
เสี่ยงและการดําเนินการ บริษัท แอกซา ประกันภัย จํากัด, 4 ธันวาคม2554) ไดใหความคิดเห็นวา
“การทํางานในอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ตองมีความรูที่กวางขวางมาก เพราะตองเขาไปรับ
ความเสี่ยงในทุกธุรกิจ ทุกสาขาอาชีพ ดังนั้นการจะทําอาชีพนี้ใหไดประสิทธิภาพ ก็ตองพัฒนา
ความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมในโลกปจจุบัน
ที่ความเสี่ยงภัยมีความสลับซับซอนมากขึ้นตามไปดวย ในขณะเดียวกันก็ตองสามารถแนะนําผูที่
สนใจจะทําประกันวินาศภัย ใหเห็นประโยชนของการประกันวินาศภัยอีกดวย” (สัมภาษณ อนุกูล
เย็นใจ, ผูจัดการผูจัดการสวนอาวุโส ฝายประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัท ทิพ ยประกันภัย จํากัด
(มหาชน), 12 ธันวาคม 2554) ไดใหความคิดเห็นวา “คนจํานวนมากมองวาธุรกิจประกันวินาศภัย
เปนธุรกิจที่รับงาย แตจายยาก เพราะเวลาซื้อแคพูดคําเดียววาตัดสินใจซื้อกรมธรรมก็มีผลมาเก็บ
เงินลูกคาไดแลว แตเวลาที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับยุงยากมาก และบางครั้งก็ไมสามารถ
เรียกรองไดเพราะเหตุการณที่เกิดกับตนเองตกอยูในขอยกเวน ซึ่งตอนซื้อ ผูซื้อกรมธรรมไมทราบ
มาทราบเมื่อเกิดเหตุ” (สั มภาษณ ยศ กิจเวชเจริญ, ผูจัดการ สาขาอุดรธานี บริษัท นวกิ จ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน), 22 ธันวาคม 2554) ไดใหความคิดเห็นวา “ตัวแทนฯ เปนคนกลาง
ระหวางประชาชน กับ บริษัทประกันภัย เปนไปไดที่ตัวแทนฯ จะรูขอมูลเชิงลึกจากทั้งสองฟาก และ
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หากตัวแทนนําเอาขอมูลไปใชเพื่อเปนประโยชนกับขางใดขางหนึ่ง ก็จะสงผลกระทบกับธุรกิจและ
ภาพพจนของการประกันวินาศภัยได ดังนั้นในปจจุบันจึงมีมาตรการณเพื่อคอยกํากับ ควบคุม
ตัวแทน ใหมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีความรู มีทักษะ ทั้งในเรื่อง กฎหมาย ความคุมครอง
เงื่อนไขของกรมธรรม จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติในการขาย” (สัมภาษณ คุณเศรษฐศักย
เทวะผลิน , ผูจัดการฝายสงเสริมการขาย บริษัท มิตรสยามอินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด (กลุม
บริษัทมิตซุยแอนดคัมปะนี), 14 พฤศจิกายน 2554) ไดใหความคิดเห็นวา “ปจจุบันอาชีพตัวแทนฯ
ถูกกําหนด บทบาท และหนาที่ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย ดังนั้นหากตัวแทนฯ ไมปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย ที่ไดกําหนดมา อาจทําใหตองถูกเพิกถอนใบอนุญาต และบริษัทตนสังกัดก็ตองรวม
รับผิดชอบดวย เพราะตัวแทน คือ ตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัย แตแนนอนธุรกิจนี้ก็จะถูก
มองในแง ล บและไม ไ ด รั บความน าเชื่อ ถือ จากสัง คมดว ย” (สัม ภาษณ คุณ สุช าติ นวลเจริญ ,
ผูจัดการสาขาหาดใหญ บจก.ธนชาตประกันภัย , 14 ธันวาคม 2554) ไดใหความคิดเห็นวา
“ตัวแทนฯ ทํางานในธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจทางการเงินเหมือนๆ การธนาคารเหมือนกัน ถาคน
เห็นวาธนาคารไหนไมนาเชื่อถือ คนก็ไมอยากนําเงินไปฝาก เชนเดียวกันหากบริษัทประกันภัยแหง
ไหนไมนาเชื่อถือ ไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนได ก็ไมมีใครอยากทําประกันดวย
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของตัวแทนฯเชนกันที่ตองชวยกันรักษาภาพพจนของบริษัทประกันภัย ที่ตนเอง
สังกัด เพราะหากบริษัทไดรับผลกระทบ ตัวแทนฯ ก็จะเดือดรอนตามไปดวย” (สัมภาษณ คุณมณี
รัตน กออุดม, อาจารยภาควิชาประกันภัย มหาวิทยาอัสสัมชัญ, 14 ธันวาคม 2554) ไดใหความ
คิดเห็นวา “ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยจะถูกเปดใช เมื่อมีเหตุการณที่สรางความวินาศเกิดขึ้น และ
ลูกคาจะเขาใจและเห็นความสําคัญของการประกันวินาศภัยก็เปนในชวงเวลาแบบนี้ ดังนั้นหาก
ตัวแทนฯ หวังแตจะขายกรมธรรมอยางเดียว โดยไมคอยใหบริการเมื่อลูกคาหรือผูเอาประกันภัย
ตองการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ก็อาจจะทําใหตัวแทนฯ เจริญเติบโตในอาชีพนี้ไดยาก การ
ใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาตลอดเวลาเปนทั้งจรรยาบรรณ และ
เคล็ดลับการประสบความสําเร็จในอาชีพตัวแทนฯ”
จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดตามตารางที่ 4.6 ตอไปนี้
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ตารางที่ 4.6 ลักษณะหนาที่ในดานความรูที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย
ความรูท ี่จําเปน
ประเด็นขอมูล
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับตัวแทนฯ การสอบและการอบรมเพื่อขอรับ
ขอตอใบอนุญาต
กฎหมายและกฎระเบียบในเรื่อง
การรับเงินจากลูกคา การ
ประชาสัมพันธที่เกินจริง
ความรูที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัย
การใหคําปรึกษากับลูกคาในดาน
การประกันวินาศภัยที่ตรงกับความ
เสี่ยงของลูกคา
ความรูที่เกี่ยวกับการพิจารณารับประกัน ความคุมครอง
การใหคําปรึกษากับลูกคาในดาน
ขอยกเวนและเงื่อนไขของกรมธรรม
การประกันวินาศภัยที่ตรงกับความ
เสี่ยงของลูกคา และความเขาใจที่
ถูกตองในกรมธรรมที่ตัวแทนฯ ได
เสนอขาย
ความรูที่เกี่ยวกับการจัดการคาสินไหมทดแทน
การใหคําปรึกษากับลูกคาในกรณีที่
ลูกคาเกิดความเสียหายและ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันวินาศภัย
ลักษณะหนาที่ ในดานทักษะ ที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย
จากการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ
กับตัวแทนประกันวินาศภัยในบริษัทประกันวินาศภัย ในการวิจัยทําใหพบวา ลักษณะหนาที่ ใน
ดานทักษะที่จําเปน ไดแก ทักษะในการใหบริการและคําปรึกษาดานการประกันวินาศภัยอยางมี
จรรยาบรรณ ทักษะในการขายหรือชักชวนใหทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทที่ตนสังกัดและ
อยูในกรอบที่กฎหมายระบุไว ทักษะในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย ทักษะ
ในดานการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการคาสินไหมทดแทน ทักษะในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ภัยและจัดหาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับผูเอาประกันภัย ซึ่งผลของการศึกษาลักษณะหนาที่ในดาน
ทักษะที่จําเปนนี้สงผลมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของ Blank (1982) และ Knowles (1975)
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ดังเชน (สัมภาษณคุณเพชรรัตน ถนอมทองพันธุ, ผูจัดการสาชาจังหวัดพิษณุโลก บริษัท ทิพย
ประกันภัย (จํากัด) มหาชน, 30 พฤศจิกายน 2554) กลาววา “การขายประกันวินาศในประเทศไทย
สวนใหญใชระบบการขายผานคนกลาง ซึ่งก็คือนายหนาและตัวแทนประกันวินาศภัย และสิ่งที่
ลูกคาคาดหวังจากคนกลางเหลานี้คงไมใชแคการนําเสนอขายกรมธรรม แตลูกคาคงตองการใหคน
กลางคอยเอาใจใสใหบริการดวยเชนกันดังนั้น คนกลางควรมีทักษะในการแนะนําลูกคาตั้งแต
เริ่มทําประกันภัย เชน การกรอกใบคําขอเอาประกันภัย หรือแมแตการแนะนํากระบวนการกรอก
เอกสาร หรื อ ติ ด ต อ กั บ หน ว ยงานในบริ ษั ท ประกั น ภั ย ในกรณี ที่ ต อ งการเรี ย กร อ งค า สิ น ไหม
ทดแทน” (สัมภาษณ, คุณธัชชัย โกมลศรี ผูจัดการสาขาจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ธนชาตประ
กันภัย จํากัด, 23 พฤศจิกายน 2554)กลาววา “ตัวแทนควรมีทักษะในการขายที่ไมเพียงแตขายเกง
เทานั้น แตทักษะในการขายนั้น ควรรวมถึง ทักษะในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑในดาน
ประกันภัยที่ตนเองไดเรียนรูมา ซึ่งการที่จะทําใหเกิดทักษะในการขายนี้ ไมเพียงแตตองมีความรูใน
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตางๆ เทานั้น แตควรตองมีทักษะในการสื่อสารเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ
ใหกับประชาชนไดเขาใจอยางถูกตอง” (สัมภาษณคุณน้ําผึ้ง มิตรอยูยืน, ผูจัดการสาขาจังหวัด
อุบลราชธานี บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน), 18 พฤศจิกายน 2554)กลาววา “หนาที่ที่
สําคัญอยางหนึ่งของตัวแทนฯ คือ ผูที่คอยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย ดังนั้น
ตั ว แทนควรมี ทั ก ษะในเรื่ อ งการให คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณารั บ ประกั น ภั ย ของบริ ษั ท
ประกั น ภั ย รวมถึ ง ทั ก ษะการพิ จ ารณารั บ ประกั น ภั ย เบื้ อ งต น ด ว ยตั ว ของตั ว แทนเองด ว ย”
(สัมภาษณ คุณวิ ภาวดี พรศิริ, ผูจัดการสาขาจังหวัดอุดรธานี บริษัท นวกิจประกันภัย จํากั ด
(มหาชน), 18 พฤศจิกายน 2554) กลาววา “ทักษะในการสื่อสารและมีสรางสัมพันธภาพที่ดี เปน
ทักษะที่ มี ความสํ าคั ญ ในการสร างและรักษาลูกคาไว โดยการสื่อสารที่ดีนั้น คุณตองสามารถ
สื่อสารดวยความกระตือรือรน ความเชื่อมั่น การมองโลกในแงดีและความจริงใจ รวมทั้งการใช
ถอยคําที่ถูกตอง ออกเสียงชัดเจน จึงควรเห็นความสําคัญที่ตองมีการใชคําที่ถูกตองและลูกคา
สามารถเขาใจได เพราะภาษาประกันมีลักษณะเฉพาะบางครั้งอาจยากตอการเขาใจ” (สัมภาษณ
คุณธุวยัษฎี ทิพยภิบาล, ผูจัดการสาขาจังหวัดนครสวรรค บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด,
8 ธันวาคม 2554)กลาววา “ตัวแทนฯควรมีทักษะในการใหคําปรึกษาดานการจัดการความเสี่ยง
ใหกับลูกคาดวย เพราะบางครั้งลูกคาก็ไมทราบแนชัดวาความเสี่ยงที่ตนเองมีอยูนั้นคืออะไรบาง
ตัวแทนจึงมีหนาที่ชวยวิเคราะหความเสี่ยงและรวมถึงการเสนอกรมธรรมที่ตรงกับความเสี่ยงภัยที่
ลูกคาตองการ ประชาชนยังคงเห็นวาประกันวินาศภัยเปนเรื่องสําคัญ แตยังไมเขาใจอยางแทจริง
หลายคนยังเขาใจวาการประกันวินาศภัยคือ การทําประกันสําหรับทรัพยสินเทานั้น ซึ่งจริงๆ แลว
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การประกันวินาศภัยยังเปนการประกันภัยที่คุมครองคน และความรับผิดตามกฎหมายดวย ไมใช
เพียงแตคุมครองในเรื่องทรัพยสินเทานั้น”
จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดตามตารางที่ 4.7 ตอไปนี้
ตารางที่ 4.7 ลักษณะหนาที่ในดานทักษะที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย
ทักษะที่จําเปน
ทักษะในการใหบริการ

ทักษะในการขาย
ทักษะในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
พิจารณารับประกันภัย
ทักษะในดานการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการคาสินไหมทดแทน
ทักษะในเรื่องการบริหารความเสี่ยงภัยและ
จัดหาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับผูเอา
ประกันภัย

ประเด็นขอมูล
การแนะนําในการกรอกใบคําขอเอาประกันภัย
การแนะนําในการกรอกเอกสารและรวบรวม
เอกสารในการขอรับคาสินไหมทดแทน
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑในดาน
ประกันวินาศภัย
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพิจารณารับ
ประกันภัย
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการชดใชคาสินไหม
ทดแทน
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
และจัดหากรมธรรมที่เหมาะสมกับลูกคา

ลักษณะหนาที่ในดานทัศนคติที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย
จากการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยทําใหพบวา ลักษณะหนาที่ใน
ดานทัศนคติที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัยในดานทัศนคติในการใหบริการ และทัศนคติใน
การดํารงตนใหอยูในจรรยาบรรณของวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ไดแก ความคิดในเชิงบวก
การควบคุมอารมณไดตามบทบาทหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย การแสดงออกที่กระตือลือ
ลน ดังเชน (สัมภาษณ คุณชอกาญจน มากโฉม, ผูจัดการแผนก คณิตศาสตรประกันภัย บริษัท
วิริยะประกันภัย จํากัด, 14 ธันวาคม 2554) กลาววา “การทํางานบริการให ประสบความสําเร็จนั้น
พื้ น ฐานแรกของการทํ างานในทุ กวิ ช าชี พ ควรตอ งมีค วามคิ ดในดา นบวกตลอดเวลา ไม ว า
เหตุการณที่เกิดขึ้นจะรายอยางไร ดวยหนาที่การทํางานตองพบปะผูคนมากมายหลากหลายอาชีพ
ดังนั้นตองอดทนและตองรูจักใหอภัย บางครั้งลูกคาเรียกรองการบริการมาก และคาดหวังวาตอง
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ไดรับมาก โดยเฉพาะการประกันวินาศภัย เวลาที่ลูกคาตองการไดรับก็คือ เวลาที่เกิดความวินาศ
เราจึงตองมองเห็นวาอาชีพนี้นอกจากจะสรางรายไดใหกับตัวแทนฯเองแลว ยังสามารถชวยเหลือ
สังคมไดอยางมากมายดวย” (สัมภาษณ คุณอาคม พลอยบานแพว, ผูจัดการสาขาจังหวัดสระบุรี
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน), 7 ธันวาคม 2554) กลาววา “หนึ่งในเคล็ดลับการ
ประสบความสําเร็จในอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยที่สําคัญคือ ตองเต็มใจใหบริการตลอดเวลา
ชวยเหลือใหบริการลูกคาตลอดเวลา ทั้งกอนและหลังการขาย การขายประกันเปนการขายสินคาที่
ตองเนนไปที่การบริการหลังการขายใหมากดวย เนื่องจากตอนซื้อไปนั้นไมเหมือนกับสินคาชนิดอื่น
ที่เปดใชไดเลย แตสินคาจากผลิตภัณฑประกันวินาศภัยอาจจะไดใชหรือไมไดใชก็ได หากเกิดภัย
ตามที่ไดรับความคุมครองระหวางกรมธรรมมีผลบังคับก็จะไดใช” ” (สัมภาษณ คุณ นัฑวล เจียม
จิตร, ผูจัดการสาขาจังหวัดอยุธยา บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน), 22 ธันวาคม 2554)
กลาววา “ธุรกิจของการประกันภัยเปนธุรกิจที่ตองอาศัยความเชื่อถือ ความซื้อสัตย สุจริตใจอยาง
ยิ่ง หากการประชาสัมพันธเกินจริง หรือ โฆษณาชวนเชื่อเพื่อหวังใหคนสนใจและซื้อกรมธรรม
มากๆ ก็ อ าจทํ า ให ค นซื้ อ หรื อ สนใจได แ ค ค รั้ ง แรก แต ห ากภายหลั ง คนทราบว า ไมเ ป น ไปดั ง ที่
ประชาสัมพันธไว สุดทายลูกคาก็จะไมกลับมาซื้ออีก และการบอกปากตอปาก ก็อาจเปนไปในทาง
ลงสงผลรายกับอาชีพตัวแทนฯ และในที่สุดก็ทัศนคติที่คนทั่วไปมองมาที่การประกัน ก็จะเปนไป
ในทางลบ ทั้งที่ในความเปนจริงการประกันภัยนั้นมีประโยชนกับสังคมอยูไมนอย” (สัมภาษณ
ธนวรรณ คําเจริญ, ผูชวยผูบริหารทีม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 21 ธันวาคม
2554) กลาววา “จรรยาบรรณเปนสิ่งสําคัญในทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศ
ภัย เพราะหากตัวแทนไรจรรยาบรรณแลว จะทําใหวิชาชีพนี้เสื่อมคาลง และยังสงผลกระทบจะ
กระจายเปนวงกวางมาก ไมวาจะเปนประชาชนโดยรวม ธุรกิจประกันภัย หรือแมกระทั่งตัวแทนฯ
เอง ทําใหการทํางานเปนไปไดยากมากยิ่งขึ้น สังคมไมใหการยอมรับ คนก็จะมองขามประโยชนที่
แทจริงของการประกันวินาศภัย เสียประโยชนดวยกันทุกฝาย” ” (สัมภาษณ วิชาญ ทวีปญญาภรณ
, ผูจัดการฝายฝกอบรมสถาบันประกันภัยไทย, 21 ตุลาคม 2554) กลาววา “ตัวแทนคือผูที่มี
บทบาทหนาที่ ใ นการให บริ การ ดั ง นั้นคุณ สมบัติที่ตัวแทนตองมีควรจะรักการบริการ (Service
Mind) มี ทัศนคติ ที่ดีตองานขายและบริการ ตองสามารถติดตอสื่อสาร มีม นุษยสัม พัน ธที่ดี”
(สัมภาษณ คุณพันธุทิพา อรุณสิกขะพันธุ, ผูจัดการอาวุโสสถาบันประกันภัยไทย, 15 พฤศจิกายน
2554) ไดใหความคิดเห็นวา “ลูกคาบางครั้งไมสามารถทราบวากรมธรรมไหนดีที่สุดสําหรับตนเอง
เพราะไมมีความรูดานประกันภัย ดังนั้นตัวแทนฯ ควรนําเสนอกรมธรรมที่เหมาะสมและมีทางเลือก
ใหลูกคา อยางนอยสองทาง ลูกคาจะเสียความรูสึกหากพบวา มีกรมธรรมที่ดีกวาที่ตัวแทนฯเสนอ
ในภายหลัง ทําใหลูกคารูสึกวายังไมไดรับการบริการที่ดีที่สุดจากตัวแทนฯ”
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จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดตามตารางที่ 4.8 ตอไปนี้
ตารางที่ 4.8 ลักษณะหนาที่ในดานทัศนคติที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย
ทัศนคติที่จําเปน
ประเด็นขอมูล
ทัศนคติในการทํางานอยางซื่อสัตยสุจริตและมี ลูกคาจะไมเชื่อถือหากตัวแทนมีประวัติเสียหาย
ความคิดในเชิงบวก
ทางดานการเงิน และเนนการขายเพื่อการทํา
ยอดแตเพียงอยางเดียว
การเต็มใจใหบริการตลอดเวลาโดยไมหวัง
ลูกคาอาจเกิดความเสียหายและตองการความ
อามิสสินจางเพิ่มเติม
ชวยเหลือจากการประกันภัยไดตลอดเวลา 24
ชั่วโมง
ทัศนคติในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต
เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ การใชชีวิตของมนุษย
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากในปจจุบัน คนเปน
ตัวแทนฯ ตองสามารถพัฒนาความรูใหเทาทัน
ความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนไป
มีความจริงใจไมหลอกลวงเพื่อหวังใหผูเอา
การประชาสัมพันธที่บิดเบือนหรือไมตรงกับ
ประกันซื้อกรมธรรม
ความจริง สรางความเดือดรอนใหกับสังคม และ
วิชาชีพของตัวแทนฯ เอง
มีทัศนคติในการรักษาจรรยาบรรณของ
วิชาชีพตัวแทนฯ ประกันวินาศภัยจะเปนที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย
ยอมรับจากสังคม ก็ตอเมื่อผูประกอบวิชาชีพมี
จรรยาบรรณเพียงพอในการทํางาน

สวนที่ 3 ผลการศึกษาขอมูลที่แสดงภูมิหลังของผูใหขอมูลเพื่อสอบถามความ
คิ ด เห็ นเพื่ อ กํ า หนดสมรรถนะและตรวจสอบหน า ที่ซึ่ ง ต อ งปฎิ บั ติข องตัว แทนประกั น
วินาศภัย
ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัยในการวิเคราะหความ
คิ ดเห็ น เพื่ อ กํ า หนดสมรรถนะและตรวจสอบหน าที่ซึ่ ง ต องปฏิบั ติข องตั วแทนประกัน วิ น าศภั ย
จํานวนทั้งสิ้น 397 คนโดยมีอายุระหวาง 20-60 ป ดังมี รายละเอียดตามตารางที่ 4.9 ตอไปนี้
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ตารางที่ 4.9 ขอมูลแสดงบริษัทที่กลุมตัวอยางสังกัด
ขอมูล

จํานวน (คน)

รอยละ

ชาย
หญิง
รวม

187
210
397

47
53
100

20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
มากกวา 50 ป
รวม
3.ประสบการณในการทํางาน
นอยกวา 1 ป
1-2 ป
2-5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
4. ระดับการศึกษา
-ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย /ปวช
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโท
-ปริญญาเอก
รวม

87
122
135
53
397

21.91
30.73
34.01
13.35
100

54
97
132
114
397

13.60
24.43
33.25
28.72
100

47

11.83

225
125
397

56.68
31.49
100

1. เพศ

2. อายุ

จากตารางที่ 4.9 พบวา ตัวแทนประกันวินาศภัยที่เปนกลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ47
เพศหญิง รอยละ 53 อยูในชวงอายุ 20-30 ป รอยละ 21.91 ชวงอายุ 31- 40 ป รอยละ 30.73
ชวงอายุ รอยละ 30.73 ชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 34.01 ชวงอายุ 51-60 ป รอยละ 13.35 กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีประสบการณ ในอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย นอยกวา 1 ป หรือ ผูที่กําลังจะ
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สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย รอยละ 13.6 ประสบการณ 1-2 ป รอยละ
24.43 ประสบการณ 2-5 ป คือ รอยละ 33.25 และประสบการณ มากกวา 5 ป รอยละ 28.72 โดย
ตั ว แทนที่ ต อบแบบสอบถามที่ จ บการศึ ก ษาน อ ยกว า ปริ ญ ญาตรี มี ร อ ยละ 11.83 จบระดั บ
การศึกษาปริญญาตรี รอยละ 56.68 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 31.49
สวนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่ง
ตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย
ผลการศึกษาความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย พบวามีความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติของ
ตัวแทนฯ มีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้
ตารางที่ 4.10 สรุปผลสมรรถนะและหนาที่ซึ่ง ตองปฏิบัติของตัวแทนประกัน วินาศภัยจําแนก
ตามกลุมสมรรถนะและหนาที่
กลุมสมรรถนะและ
หนาที่
กลุมที่ 1 ความรูดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
กลุมที่ 2 ความรูดาน
ภาพรวมของธุรกิจประกัน
วินาศภัยและสาระสําคัญ
ของการประกันวินาศภัย
กลุมที่ 3 ทักษะดาน
แนวทางปฏิบัตใิ นการ
ใหบริการและการให
คําแนะนําดานการประกัน
วินาศภัย

กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติ
X
S.D.
ระดับ
3.73
0.31
มาก

สมรรถนะตามความเปนจริง
X
2.75

S.D.
0.31

ระดับ
ปานกลาง

3.90

0.26

มาก

3.09

0.21

ปานกลาง

4.01

0.19

มาก

3.02

0.15

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.10 สรุปผลสมรรถนะและหนาที่ซึ่ง ตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัยจําแนก
ตามกลุมสมรรถนะและหนาที่ (ตอ)
กลุมสมรรถนะและ
หนาที่

กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติ
X
S.D.
ระดับ
3.99
0.21
มาก

กลุมที่ 4 จรรยาบรรณและ
ทัศนคติที่ดีในการ
ใหบริการ
รวม
3.78

0.12

มาก

สมรรถนะตามความเปนจริง
X
3.00

2.97

S.D.
0.15

0.10

ระดับ
ปานกลาง

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.10 พบวาสมรรถนะวิชาชีพที่ตัวแทนตองปฏิบัติมีดังตอไปนี้ สมรรถนะ
วิชาชีพที่ตัวแทนตองปฏิบัตใิ นกลุมที่ 1 ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
คะแนนเฉลี่ย 3.73 (S.D=0.31) กลุมที่ 2 ความรูดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและ
สาระสําคัญของการประกันวินาศภัย คะแนนเฉลี่ย 3.90 (S.D.=0.26) กลุมที่ 3 ทักษะดานแนวทาง
ปฏิบัติในการใหบริการและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย คะแนนเฉลี่ย 4.01(S.D.=
0.19) กลุมที่ 4 ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ คะแนนเฉลี่ย 3.99 (S.D.=0.21)
โดยรวมตัวแทนประกันวินาศภัยมีความคิดเห็นวา สมรรถนะในกลุมที่ 3 ทักษะดานแนวทางปฏิบัติ
ในการใหบริ การและการใหคําแนะนําดานการประกัน วิน าศภัย มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และ
คะแนนเฉลี่ยรวมของสมรรถนะที่ตัวแทนประกันวินาศภัยตองปฏิบัติ คือ 3.78 (S.D.=0.12) เฉลี่ย
อยูในเกณฑมาก
สมรรถนะตามความเป นจริง มีคะแนนเฉลี่ยดัง ตอไปนี้ ปฏิบัติกลุมที่ 1 ความรูดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย คะแนนเฉลี่ย 2.75 (S.D.0.31) กลุมที่ 2 ความรู
ดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย คะแนนเฉลี่ย
3.09 (S.D.= 0.21) กลุมที่ 3 ทักษะดานแนวทางปฏิบัติในการใหบริการและการใหคําแนะนําดาน
การประกันวินาศภัย คะแนนเฉลี่ย 3.02 (S.D.= 0.15) กลุมที่ 4 จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีใน
การใหบริการ คะแนนเฉลี่ย 3.00 (S.D.=0.15)โดยเฉลี่ย กลุมที่ 2 ความรูดานภาพรวมของธุรกิจ
ประกั น วิ น าศภั ยและสาระสํ าคั ญ ของการประกัน วิน าศภั ยภาพ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และ
คะแนนเฉลี่ยรวมของสมรรถนะตามความเปนจริง คือ 2.90 (S.D.=0.10) อยูในเกณฑ ปานกลาง
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ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิ บั ติ แ ละสมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม
ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
ระดับ
1. มีความรูและเขาใจใน
3.89
0.75
มาก
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยการ
ประกันวินาศภัยและ
ลักษณะของสัญญา
ประกันวินาศภัย
2. มีความรูและเขาใจใน
3.80
0.88
มาก
หลักสําคัญพื้นฐานของ
สัญญาประกันวินาศภัย
3. มีความรูและเขาใจใน
3.76
0.86
มาก
บุคคลที่เกี่ยวของกับ
สัญญาประกันภัย
4. มีความรูและเขาใจใน
3.87
0.86
มาก
หนาที่ของผูรับ
ประกันภัย
5. มีความรูและเขาใจใน
3.74
0.81
มาก
ขอยกเวนความรับผิด
ของผูรับประกันภัย
6. มีความรูและเขาใจใน
3.71
0.83
มาก
อายุความของการ
ประกันวินาศภัย

สมรถะตามความเปนจริง
X
2.84

S.D.
0.82

ระดับ
ปานกลาง

2.94

0.85

ปานกลาง

2.87

0.89

ปานกลาง

2.76

0.91

ปานกลาง

2.67

0.90

ปานกลาง

2.74

0.98

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิ บั ติ แ ละสมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม
ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
ระดับ
7. มีความรูและเขาใจใน
3.52
0.80
มาก
วัตถุประสงคและ
วิวัฒนาการของ
พระราชบัญญัติ
8. มีความรูและเขาใจใน
3.54
0.84
มาก
โครงสรางและ
สาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติ
รวม
3.73
0.31
มาก

สมรถะตามความเปนจริง
X
2.53

S.D.
0.84

ระดับ
ปานกลาง

2.68

0.90

ปานกลาง

2.75

0.31

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.11 พบวา สมรรถนะและหน าที่ ที่ต องการปฏิบั ติใ นกลุม ความรูด า น
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 1 มีความรูและ
เขาใจในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันวินาศภัยและลักษณะของสัญญา
ประกันวินาศภัยคาเฉลี่ย 3.89 (S.D = 0.75) รองลงมาคือ ขอ4 มีความรูและเขาใจในหนาที่ของ
ผูรับประกันภัย คาเฉลี่ย 3.87 (S.D.= 0.86) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 7 มีความรูและ
เขาใจในวัตถุประสงคและวิวัฒนาการของพระราชบัญญัติ คาเฉลี่ย 3.52 (S.D.=0.80) คาเฉลี่ย
รวมของสมรรถนะและหนาที่ที่ตองการปฏิบัติในกลุมความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทน
ประกันวินาศภัย อยูในเกณฑมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 (S.D =0.31)
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัย มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 2 มี
ความรูและเขาใจในหลักสําคัญพื้นฐานของสัญญาประกันวินาศภัย คาเฉลี่ย 2.94 (S.D.=0.85)
รองลงมาคือ ขอ1 มีความรูและเขาใจในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกัน
วินาศภัยและลักษณะของสัญญาประกันวินาศภัย คาเฉลี่ย 2.84 (S.D.=0.82) สวนคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือขอ 7 มีความรูและเขาใจในวัตถุประสงคและวิวัฒนาการของพระราชบัญญัติ คาเฉลี่ย
2.53 (S.D.=0.84) จากการสอบถามความคิดเห็นตัวแทนประกันวินาศภัยพบวา คาเฉลี่ยรวมของ
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ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัยคือ 2.75 (S.D.=0.31) อยูในเกณฑ
ปานกลาง
ตารางที่ 4.12 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิ บั ติ แ ละสมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม
ความรูดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง สมรรถนะตามความเปนจริง
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ
9. มีความรูและเขาใจใน
3.98
0.78
มาก
3.08 0.72 ปานกลาง
ความหมายและ
ประโยชนของการ
ประกันวินาศภัย
10. มีความรูและความ
3.93
0.75
มาก
3.10 0.66 ปานกลาง
เขาใจในสวนประกอบ
ของกรมธรรม
ประกันภัย
11.มีความรูและความ
3.83
0.62
มาก
3.32 0.65 ปานกลาง
เขาใจประเภทของการ
ประกันวินาศภัย
12.มีความรูในการประกัน 3.97
0.68
มาก
3.11 0.58 ปานกลาง
อัคคีภัย
13.มีความรูในการ
3.61
0.67
มาก
2.71 0.67 ปานกลาง
ประกันภัยทางทะเล
และการขนสง
14.มีความรูในการ
4.20
0.61
มาก
3.23 0.66 ปานกลาง
ประกันภัยรถยนต
15.มีความรูในการ
3.82
0.76
มาก
3.04 0.53 ปานกลาง
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
3.90
0.26
มาก
3.09
0.21 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.12 พบวาสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย ใน
กลุ มความรู ดานภาพรวมของธุร กิจ ประกันวินาศภัย มีส มรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ ที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 14 มีความรูในการประกันภัยรถยนต โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.20 (S.D = 0.61)
สวนรองลงมาคือ ขอ 9 มีความรูและเขาใจในความหมายและประโยชนของการประกันวินาศภัย มี
คาเฉลี่ย 3.98 (S.D. =0.78) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 13 มีความรูในการประกันภัยทาง
ทะเลและการขนสง คาเฉลี่ย 3.61(0.67) โดยคาเฉลี่ยรวมตามความคิดเห็นขอตัวแทนประกัน
วินาศภัย มีคาเฉลี่ย 3.90 (S.D = 0.26) อยูในเกณฑมาก
สวนสมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมความรูดานภาพรวม
ของธุรกิจประกันวินาศภัย มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 11 มีความรูและความเขาใจประเภทของการ
ประกันวินาศภัย คาเฉลี่ย 3.32 (S.D.= 0.65) และรองลงมาคือ ขอ 14 มีความรูในการประกันภัย
รถยนต คะแนนเฉลี่ย 3.23 (S.D.=0.66) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 13 มีความรูในการ
ประกันภัยทางทะเลและการขนสงคะแนนเฉลี่ย 2.71 (S.D.=0.67) และสมรรถนะตามความเปน
จริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมความรูดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย มีคาเฉลี่ย
รวม 3.09 (S.D.=0.21)
ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัตแิ ละสมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทักษะ
ดานแนวทางการปฏิบัตใิ นการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ สมรรถนะตามความเปนจริง
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ตองปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ
16.มีทักษะในการเสนอ 4.14 0.54
มาก
3.05
0.72
ปานกลาง
ขายกรมธรรม
17.มีทักษะในการเสนอ 4.15 0.46
มาก
3.06
0.57
ปานกลาง
ตามขอกําหนด
18.อธิบายปจจัยทาง
3.97 0.57
มาก
3.03
0.48
ปานกลาง
เศรษฐกิจที่มีอิทธิพล
ตอการเสนอขาย
กรมธรรม
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ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
และสมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทักษะดาน
แนวทางการปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
19.อธิบายปจจัยที่สงผล
กระทบทางดาน
เศรษฐกิจ
20.อธิบายนโยบาย
ภาครัฐ
21.การทําความเขาใจ
และรูจักในความเสี่ยง
ภัยของลูกคา
22.การติดตอสื่อสาร
23.การพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรูอยางตอเนื่อง
24.การสรางภาพลักษณที่
ดีใหกับองคกร
25.การระบุความตองการ
ของลูกคา
26.อธิบายความแตกตาง
ระหวางการประกัน
วินาศภัยและการ
ประกันชีวิต
27.สามารถวิเคราะหไดวา
บริษัทประกันแหงใดมี
ความมั่นคง

กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ สมรรถนะตามความเปนจริง
ตองปฏิบัติ
X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ
3.96 0.58
มาก
3.10
0.54
ปานกลาง

4.08

0.65

มาก

3.20

0.56

ปานกลาง

4.24

0.64

มาก

3.08

0.64

ปานกลาง

4.52
3.95

0.50
0.66

มาก
มาก

2.90
3.10

0.54
0.63

ปานกลาง
ปานกลาง

3.81

0.70

มาก

3.15

0.55

ปานกลาง

3.91

0.76

มาก

2.93

0.58

ปานกลาง

4.05

0.72

มาก

3.04

0.78

ปานกลาง

3.93

0.67

มาก

3.05

0.63

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
และสมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทักษะดาน
แนวทางการปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ สมรรถนะตามความเปนจริง
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ตองปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ
28.สามารถอธิบาย
4.00
0.66
มาก
3.24
0.84 ปานกลาง
เกี่ยวกับกรมธรรม
รถยนต “จายปุบ
คุมครองปบ”
29.ปจจัยในการคิดเบี้ย
3.80
0.76
มาก
2.81
0.56 ปานกลาง
การประกันภัยอุบัติเหตุ
30.การใหคําปรึกษาดาน 3.94
0.83
มาก
3.07
0.72 ปานกลาง
การประกันภัยอัคคีภัย
31.การใหคําปรึกษาดาน 3.95
0.79
มาก
2.97
0.78 ปานกลาง
การประกันภัยรถยนต
32.การใหคําปรึกษาดาน 3.82
0.76
มาก
2.90
0.56 ปานกลาง
การประกันภัยสินคา
33.การใหคําปรึกษาดาน 3.98 0.66
มาก
2.89
0.52
ปานกลาง
การประกันขนสงสินคา
ทางทะเล
34.การใหคําปรึกษาดาน 4.05 0.70
มาก
2.95
0.56
ปานกลาง
การประกันสุขภาพ
รวม
4.01
0.19
มาก
3.02
0.15 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.13 พบวาในกลุมทักษะดานแนวทางการปฏิบัติในการใหบริการและการให
คําแนะนําดานการประกันวินาศภัย มีคาเฉลี่ยสูงสุดในขอ 22 การติดตอสื่อสาร คาเฉลี่ย 4.52
(S.D.=0.50) รองลงมาคื อ ขอขอ 21 การทําความเขาใจและรูจักในความเสี่ยงภัยของลูกคา
คะแนนเฉลี่ย 4.24 (S.D.=0.64) และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอ 29 ปจจัยในการคิดเบี้ยการ
ประกันภัยอุบัติเหตุ คะแนนเฉลี่ย 3.80 (S.D.=0.76) โดยคะแนนเฉลี่ยรวมของกลุมทักษะดานแนว
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ทางการปฏิบัติในการใหบริการและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย เปนกลุมสมรรถนะ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติ อยูในเกณฑมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 (S.D.0.= 0.19)
สวนสมรรถนะตามความเปนจริง พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 28 สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับกรมธรรมรถยนต “จายปุบ คุมครองปบ” โดยมีคาเฉลี่ย 3.24 (S.D. =0.84) รองลงมาคือ
ขอ 20 อธิบายนโยบายภาครัฐ คะแนนเฉลี่ย 3.20 (S.D. =0.56) ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่ ขอ 29
สุดคือ ปจจัยในการคิดเบี้ยการประกันภัยอุบัติเหตุ คาเฉลี่ย 2.81 (S.D. =0.56 และคะแนนเฉลี่ย
รวมของสมรรถนะตามความเปนจริงในกลุมทักษะดานแนวทางการปฏิบัติในการใหบริการและการ
ใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัยพบวา มีคะแนนเฉลี่ย คือ 3.02 (S.D.= 0.15) ซึ่งอยูใน
เกณฑปานกลาง
ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิ บั ติ แ ละสมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง สมรรถนะตามความเปนจริง
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ
35.ประพฤติตนดวยความ 4.31
0.51
มาก
3.13 0.80 ปานกลาง
ซื่อสัตย สุจริต ไมมี
พฤติกรรมและการ
กระทําใดๆ ใหไดรับ
ความเสียหาย
ทางดานการเงิน และ
ผิดหรือขัดตอ
กฎหมายและศีลธรรม
อันดีงาม
36.พัฒนาความรู ทักษะ
4.06
0.67
มาก
2.94 0.36 ปานกลาง
ทัศนคติใหเทาทันกับ
ความเสี่ยงภัย และ
ปจจัยแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยาง
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ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิ บั ติ แ ละสมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง สมรรถนะตามความเปนจริง
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ
ตอเนื่อง เพื่อเปนการ
พัฒนาและธํารง
วิชาชีพอยูสม่ําเสมอ
37.ปองกัน หลีกเลี่ยง
3.63
0.68
มาก
2.97 0.36 ปานกลาง
ตระหนักในสวนไดเสีย
และไมปฏิบัติการใดๆ
ที่อาจขัดแยงดาน
ผลประโยชนโดยตรง
และ/หรือ ที่จะสงผล
กระทบตอ
ผลประโยชนของลูกคา
บริษัทประกันภัย
ตัวแทนอื่นๆ และผูที่
เกี่ยวของ
38 .พึงปฏิบัตหิ นาที่ตาม
4.00
0.63
มาก
2.98 0.27 ปานกลาง
กรอบ กติกา ขอบังคับ
ตามขอบเขตอํานาจ
หนาที่ ในฐานะ
ตัวแทนประกันวินาศ
ภัยของบริษัท
ประกันภัยที่ตนเอง
สังกัดโดยเครงครัด
และไมปฏิบัตติ นเกิน
ขอบขายที่บริษัท
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ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิ บั ติ แ ละสมรรถนะตามความเป น จริง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง สมรรถนะตามความเปนจริง
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ
ประกันภัยและ/หรือ
กฎหมายกําหนดให
อํานาจไว
39.มีความภักดีรักษา
3.93
0.71
มาก
3.00 0.33 ปานกลาง
ชื่อเสียง ภาพพจนของ
บริษัทประกันภัยที่ตน
สังกัด รวมถึงการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
อยางเหมาะสม
ถูกตองตามกฎหมาย
3.76
0.76
มาก
2.99 0.31 ปานกลาง
40.รักษาความลับของ
ลูกคาไมนําขอมูล
สวนตัว และ/หรือ
ขอมูลสวนบุคคลใดๆ
ของลูกคาไปเปดเผย
ตอบุคคลอื่นหรือ
แสวงหาผลประโยชน
ตอบแทน
นอกเหนือจากอํานาจ
หนาที่โดยมิไดรับ
อนุญาตจากลูกคา
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ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิ บั ติ แ ละสมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง สมรรถนะตามความเปนจริง
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ
4.10
0.58
มาก
2.96 0.44 ปานกลาง
41.เต็มใจใหบริการลูกคา
อยางมีคุณภาพ ใสใจ
ชวยเหลือ แนะนํา ให
คําปรึกษา
ประสานงาน อํานวย
ความสะดวก โดยไม
คํานึงถึงอามิสสินจาง
ตั้งแตการรับโอน
ความเสี่ยงภัย การ
บริการเรียกรองความ
เสียหาย และการ
ชดใชคาสินไหม
ทดแทน
42.สงเสริม จรรยาบรรณ
4.00
0.79
มาก
3.11 0.58 ปานกลาง
ตัวแทน จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย
และวิชาชีพประกัน
วินาศภัย เพื่อสราง
การยอมรับและความ
นาเชื่อถือในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ให
เปนที่ประจักษตอ
สาธารณชนและสังคม
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ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิ บั ติ แ ละสมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง สมรรถนะตามความเปนจริง
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ
0.60
มาก
2.93 0.54 ปานกลาง
43.ดํารงตนใหปรากฏเปน 4.08
ที่ประจักษ ไดรับการ
ยอมรับจากบุคลากร
รวมวิชาชีพ
สาธารณชนและเปน
แบบอยางที่ดีในการ
รักษาเกียรติภูมิ
ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ใน
ฐานะตัวแทนที่ดี เพื่อ
สงเสริมวิชาชีพ
ประกันวินาศภัย
รวม
3.99
0.21
มาก
3.00 0.15 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.14 พบวาในกลุมทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการของตัวแทน
ประกั นวิ นาศภั ย มี คะแนนเฉลี่ ยสู ง สุ ด คื อ ข อ 35 ประพฤติ ตนด วยความซื่ อสั ตย สุ จริ ต ไม มี
พฤติกรรมและการกระทําใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีงาม มีคะแนนเฉลี่ย 4.4.31 (S.D.=0.51) รองลงมาคือ ขอ 41 เต็มใจใหบริการลูกคา
อยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวยความสะดวก โดยไม
คํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอนความเสี่ยงภัย การบริการเรียกรองความเสียหาย และการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 (S.D.=0.58) ขอที่มีคะแนนต่ําสุดคือ ขอ 37 ปองกัน
หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสียและไมปฏิบัติการใดๆที่อาจขัดแยงดานผลประโยชนโดยตรง และ/
หรือ ที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัทประกันภัย ตัวแทนอื่นๆ และผูที่เกี่ยวของ
คะแนนเฉลี่ย 3.63 (S.D.=0.68) และคะแนนเฉลี่ยรวมของ ในกลุมทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการ
ใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 (S.D.= 0.21) ซึ่งอยูในเกณฑมาก
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ส ว นสมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม ทั ศ นคติ แ ละ
จรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 35 ประพฤติตนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรมและการกระทําใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิด
หรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม คะแนนเฉลี่ย 3.13 (S.D.=0.78) รองลงมาคือ ขอ 42
สงเสริม จรรยาบรรณตัวแทน จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อ
สรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน
และสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 3.11 (S.D.=0.58) สวนขอที่มีคะแนนนอยที่สุด คือ ขอ 43 ดํารงตนให
ปรากฏเปนที่ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมวิชาชีพ สาธารณชนและเปนแบบอยางที่
ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนที่ดี เพื่อสงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย
มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 (S.D.0.54) และในกลุมทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ มี
คะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง คือ 3.00 (S.D.=0.15)
ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัย ตามรายกลุมแยกตาม
ความรู ทักษะ และทัศนคติ
กลุมสมรรถนะและ
หนาที่

กลุมที่ 1 ความรูดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
กลุมที่ 2 ความรูดาน
ภาพรวมของธุรกิจประกัน
วินาศภัยและสาระสําคัญ
ของการประกันวินาศภัย
กลุมที่ 3 ทักษะดานแนว
ทางปฏิบัติในการใหบริการ
และการใหคําแนะนําดาน
การประกันวินาศภัย

กลุมสมรรถนะ
และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
X
S.D.
3.73
0.31

X
2.75

3.90

0.26

4.01

0.19

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง

t

p-value

S.D.
0.31

43.4

.000

3.09

0.21

49.947

.000

3.02

0.15

97.186

.000
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ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัย ตามรายกลุมแยกตาม
ความรู ทักษะ และทัศนคติ (ตอ)
กลุมสมรรถนะและ
หนาที่

กลุมสมรรถนะ
และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
X
S.D.
กลุมที่ 4 จรรยาบรรณและ 3.99
0.21
ทัศนคติที่ดีในการ
ใหบริการ
รวม
3.78
0.12
P ≤0.05

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง

t

p-value

X
3.00

S.D.
0.15

76.17

.000

2.97

0.10

75.57

.000

จากตารางที่ 4.15 พบว าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่
จําเปน กับสมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกกลุมสมรรถนะ โดยคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะและหนาที่ที่
จําเปนสูงกวาสมรรถนะตามความเปนจริงทุกกลุม
ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมสมรรถนะความรู
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและ
ตองปฏิบัติของตัวแทน หนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
1. ทานมีความรูและเขาใจ 3.89
0.75
ในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวย
การประกันวินาศภัย
และลักษณะของสัญญา
ประกันวินาศภัย

สมรถะตามความ
เปนจริง
X
S.D.
2.84
0.82

t

p-value

20.49

.000
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ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมสมรรถนะความรู
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและ
ตองปฏิบัติของตัวแทน หนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
2. ทานมีความรูและเขาใจ 3.80
0.88
ในหลักสําคัญพื้นฐาน
ของสัญญาประกัน
วินาศภัย
3.ทานมีความรูและเขาใจ
3.76
0.86
ในบุคคลที่เกี่ยวของกับ
สัญญาประกันภัย
4.ทานมีความรูและเขาใจใน 3.87
0.86
หนาที่ของผูรับประกันภัย
5. ทานมีความรูและเขาใจ 3.74
0.81
ในขอยกเวนความรับผิด
ของผูรับประกันภัย
6.ทานมีความรูและเขาใจ
3.71
0.83
ในอายุความของการ
ประกันวินาศภัย
7.ทานมีความรูและเขาใจ
3.52
0.80
ในวัตถุประสงคและ
วิวัฒนาการของ
พระราชบัญญัติ
8.ทานมีความรูและเขาใจใน 3.54
0.84
โครงสรางและสาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติ
รวม
3.73
0.31
P ≤0.05

สมรถะตามความ
เปนจริง
X
S.D.
2.94
0.85

t

p-value

13.70

.000

2.87

0.89

14.17

.000

2.76

0.91

17.34

.000

2.67

0.90

16.78

.000

2.74

0.98

15.19

.000

2.53

0.84

17.10

.000

2.68

0.90

14.14

.000

2.75

0.31

43.4

.000
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จากตารางที่ 4.16 พบวาเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติกับสมรรถนะตามความเปนจริงในกลุมสมรรถนะดานความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ตัวแทนประกันวินาศภัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกขอ โดยคะแนน
เฉลี่ยสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัตสิ ูงกวาสมรรถนะตามความเปนจริงทุกขอ
ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมสมรรถนะความรู
ดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
สมรรถนะและหนาที่ที่ กลุมสมรรถนะและ
ตองปฏิบัติของตัวแทน หนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
X
S.D.
9.มีความรูและเขาใจใน
3.98
0.78
ความหมายและ
ประโยชนของการ
ประกันวินาศภัย
10.มีความรูและความ
3.93
0.75
เขาใจในสวนประกอบ
ของกรมธรรม
ประกันภัย
11.มีความรูและความ
3.83
0.62
เขาใจประเภทของการ
ประกันวินาศภัย
12.มีความรูในการประกัน 3.97
0.68
อัคคีภัย
13.มีความรูในการ
3.61
0.67
ประกันภัยทางทะเล
และการขนสง
14.มีความรูในการ
4.20
0.61
ประกันภัยรถยนต

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง
X
S.D.
3.08
0.72

t

p-value

17.21

.000

3.10

0.66

16.15

.000

3.32

0.65

11.96

.000

3.11

0.58

19.55

.000

2.70

0.67

19.09

.000

3.23

0.66

21.16

.000
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ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมสมรรถนะความรู
ดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
15.มีความรูในการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
P*≤0.05

กลุมสมรรถนะและ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติ
X
S.D.
3.82
0.76
3.90

0.26

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง
X
S.D.
3.04
0.53

t

p-value

16.21

.000

3.09

49.95

.000

0.21

จากตารางที่ 4.17 พบวาเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติกับสมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ทุ ก ข อ โดยคะแนนเฉลี่ ย ของสมรรถนะและหน าที่ ที่ ต อ งปฏิบั ติ สู ง กว า
สมรรถนะตามความเปนจริงทุกขอ
ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม สมรรถนะ
เกี่ยวกับทักษะดานแนวทางการปฏิบัติในการใหบริการและการใหคําแนะนําดาน
การประกันวินาศภัย
สมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
16.มีทักษะในการเสนอ
ขายกรมธรรม
17.มีทักษะในการเสนอ
ตามขอกําหนด

กลุมสมรรถนะ
และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
X
S.D.
4.14
0.54

X
3.05

4.15

3.06

0.46

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง

t

p-value

S.D.
0.72

25.76

.000

0.57

31.64

.000
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ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม สมรรถนะ
เกี่ยวกับทักษะดานแนวทางการปฏิบัติในการใหบริการและการใหคําแนะนําดาน
การประกันวินาศภัย (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
18.อธิบายปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีอิทธิพล
ตอการเสนอขาย
กรมธรรม
19.อธิบายปจจัยที่สงผล
กระทบทางดาน
เศรษฐกิจ
20.อธิบายนโยบาย
ภาครัฐ
21.การทําความเขาใจ
และรูจักในความเสี่ยง
ภัยของลูกคา
22.การติดตอสื่อสาร
23.การพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรูอยางตอเนื่อง
24.การสรางภาพลักษณที่
ดีใหกับองคกร
25.การระบุความตองการ
ของลูกคา

กลุมสมรรถนะ
และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
X
S.D.
3.97
0.57

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง
X
3.03

3.96

0.58

4.08

t

p-value

S.D.
0.48

25.92

.000

3.10

0.54

21.72

.000

0.65

3.20

0.56

20.13

.000

4.24

0.64

3.08

0.64

25.50

.000

4.52
3.95

0.50
0.66

2.90
3.10

0.54
0.63

46.02
18.89

.000
.000

3.81

0.70

3.15

0.55

14.93

.000

3.91

0.76

2.93

0.58

21.70

.000
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ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม สมรรถนะ
เกี่ยวกับทักษะดานแนวทางการปฏิบัติในการใหบริการและการใหคําแนะนําดาน
การประกันวินาศภัย (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
26.อธิบายความแตกตาง
ระหวางการประกัน
วินาศภัยและการ
ประกันชีวิต
27.สามารถวิเคราะหไดวา
บริษัทประกันแหงใดมี
ความมั่นคง
28.สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับกรมธรรม
รถยนต “จายปุบ
คุมครองปบ”
29.ปจจัยในการคิดเบี้ย
การประกันภัย
อุบัติเหตุ
30.การใหคําปรึกษาดาน
การประกันภัยอัคคีภัย
31.การใหคําปรึกษาดาน
การประกันภัยรถยนต
32.การใหคําปรึกษาดาน
การประกันภัยสินคา

กลุมสมรรถนะ
และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
X
S.D.
4.05
0.72

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง
X
3.04

3.93

0.67

4.00

t

p-value

S.D.
0.78

19.80

.000

3.05

0.63

18.29

.000

0.66

3.24

0.84

14.18

.000

3.80

0.76

2.81

0.56

22.25

.000

3.94

0.83

3.07

0.72

15.98

.000

3.95

0.79

2.97

0.78

17.20

.000

3.82

0.76

2.90

0.56

19.21

.000
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ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเป น จริ ง ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ในกลุ ม สมรรถนะ
เกี่ยวกับทักษะดานแนวทางการปฏิบัติในการใหบริการและการใหคําแนะนําดาน
การประกันวินาศภัย (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
33.การใหคําปรึกษาดาน
การประกันขนสง
สินคาทางทะเล
34.การใหคําปรึกษาดาน
การประกันสุขภาพ
รวม

กลุมสมรรถนะ
และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
X
S.D.
3.98
0.66

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง
X
2.89

4.05

0.70

4.01

0.19

t

p-value

S.D.
0.52

27.45

.000

2.95

0.56

23.79

.000

3.02

0.15

97.186

.000

จากตารางที่ 4.18 พบวาเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัตกิ ับสมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะ
ดานแนวทางการปฏิบัติในการใหบริการและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกขอ โดยคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหนาที่ที่ตองปฏิบัติสูง
กวาสมรรถนะตามความเปนจริงทุกขอ
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ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมสมรรถนะดาน
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ
สมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
35. ประพฤติตนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ไมมี
พฤติกรรมและการ
กระทําใดๆ ใหไดรับ
ความเสียหายทางดาน
การเงิน และผิดหรือขัด
ตอกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีงาม
36. พัฒนาความรู ทักษะ
ทัศนคติใหเทาทันกับ
ความเสี่ยงภัย และ
ปจจัยแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเปนการ
พัฒนาและธํารง
วิชาชีพอยูสม่ําเสมอ
37. ปองกัน หลีกเลี่ยง
ตระหนักในสวนได
เสียและไมปฏิบัตกิ าร
ใดๆที่อาจขัดแยงดาน
ผลประโยชนโดยตรง
และ/หรือ ที่จะสงผล
กระทบตอ

กลุมสมรรถนะ
และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
X
S.D.
4.31
0.51

X
3.13

4.06

0.67

3.63

0.68

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง

t

p-value

S.D.
0.80

23.75

.000

2.94

0.36

29.97

.000

2.97

0.36

16.98

.000
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ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมสมรรถนะดาน
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
ผลประโยชนของลูกคา
บริษัทประกันภัย
ตัวแทนอื่นๆ และผูที่
เกี่ยวของ
38. พึงปฏิบัติหนาที่ตาม
กรอบ กติกา ขอบังคับ
ตามขอบเขตอํานาจ
หนาที่ ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยของ
บริษัท ประกันภัยที่
ตนเองสังกัดโดย
เครงครัด และไม
ปฏิบัติตนเกินขอบขาย
ที่บริษัทประกันภัย
และ/หรือ กฎหมาย
กําหนดใหอํานาจไว
39. มีความภักดีรักษา
ชื่อเสียง ภาพพจนของ
บริษัทประกันภัยที่ตน
สังกัด รวมถึงการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
อยางเหมาะสม
ถูกตองตามกฎหมาย

กลุมสมรรถนะ
และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
X
S.D.

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง
X

S.D.

4.00

0.63

2.98

3.93

0.71

3.00

t

p-value

0.27

29.83

.000

0.33

23.63

.000
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ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมสมรรถนะดาน
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
40.รักษาความลับของ
ลูกคาไมนําขอมูล
สวนตัว และ/หรือ
ขอมูลสวนบุคคลใดๆ
ของลูกคาไปเปดเผย
ตอบุคคลอื่นหรือ
แสวงหาผลประโยชน
ตอบแทน
นอกเหนือจากอํานาจ
หนาที่โดยมิไดรับ
อนุญาตจากลูกคา
41.เต็มใจใหบริการลูกคา
อยางมีคุณภาพ ใสใจ
ชวยเหลือ แนะนํา ให
คําปรึกษา
ประสานงาน อํานวย
ความสะดวก โดยไม
คํานึงถึงอามิสสินจาง
ตั้งแตการรับโอนความ
เสี่ยงภัย การบริการ
เรียกรองความเสียหาย
และการชดใชคา
สินไหมทดแทน

กลุมสมรรถนะ
และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
X
S.D.
3.76
0.76

X
2.99

4.10

2.96

0.58

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง

t

p-value

S.D.
0.31

19.81

.000

0.44

31.21

.000
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ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติกับ
สมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมสมรรถนะดาน
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ (ตอ)
สมรรถนะและหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัย

กลุมสมรรถนะ
และหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ
X
S.D.
4.00
0.79

42.สงเสริม จรรยาบรรณ
ตัวแทน จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย
และวิชาชีพประกัน
วินาศภัย เพื่อสราง
การยอมรับและความ
นาเชื่อถือในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ให
เปนที่ประจักษตอ
สาธารณชนและสังคม
43.ดํารงตนใหปรากฏเปน 4.08
ที่ประจักษ ไดรับการ
ยอมรับจากบุคลากร
รวมวิชาชีพ
สาธารณชนและเปน
แบบอยางที่ดีในการ
รักษาเกียรติภูมิ
ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ใน
ฐานะตัวแทนที่ดี เพื่อ
สงเสริมวิชาชีพ
ประกันวินาศภัย
รวม
3.99

0.60

0.21

สมรรถนะตาม
ความเปนจริง

t

p-value

X
3.11

S.D.
0.58

17.54

.000

2.93

0.54

29.16

.000

3.00

0.15

76.17

.000
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จากตารางที่ 4.19 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
กับสมรรถนะตามความเปนจริงของตัวแทนประกันวินาศภัยในกุลมสมรรถนะดานทัศนคติและ
จรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกขอ โดย
คะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัตสิ ูงกวาสมรรถนะตามความเปนจริงทุกขอ
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒ นาโปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ในตอนนี้ผูวิจัยไดเสนอเปน 2 สวน คือผลการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย และผลการตรวจสอบโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศ
ภัย มีรายละเอียดตามขั้นตอน ของ Blank (1982) 12 ขั้นตอน ตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของอาชีพ (Identify and
Describe Specific Occupation) ตัวแทนประกันวินาศภัยคือผูชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกัน
วินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนสังกัด เปนผูใหความรูคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศ
ภัย แกบุคคลที่ขอเอาประกันภัยในเงื่อนไขความคุมครองของกรมธรรมที่ตรงความตองการและ
ความจําเปน พรอมทั้งรับเงินคาเบี้ยประกันภัยและนําสงบริษัทประกันวินาศภัยตามกําหนด คอย
ให บ ริ ก ารที่ ดี แ ละสม่ํ า เสมอแก ผู เ อาประกั น ภั ย โดยตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ต อ งเป น ผู ที่ มี
ประสบการณเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ดังนั้นลักษณะเฉพาะของอาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัยคือ นําเสนอขายกรมธรรมที่เหมาะสมกับลูกคาและถูกตองตามกฎหมาย ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เมื่อขายสินคาหรือกรมธรรมไปแลวตองคอยดูแลและใหบริการเมื่อมี
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัย มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
และรักการใหบริการ
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน (Identify
Essential Student Prerequisites) กําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผูเขารวมในโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะดังนี้
- มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
- มีประสบการณดานการขายกรมธรรมประกันวินาศภัย
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- มีพื้นฐานความรูและประสบการณดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศ
ภั ย ที่ เ หมาะสมในระดั บ หนึ่ ง ที่ พ ร อ มมาแลกเปลี่ ย นประสบการณ ก ารเรี ย นรู ใ นโปรแกรมการ
ฝ กอบรมร วมกั บเพื่ อ นผู เ รี ยนในโปรแกรม และพร อมที่จ ะเข ามาฝกอบรมพัฒ นาเพิ่ม เติม ให มี
สมรรถนะวิชาชีพที่สมบูรณ
- เคยได รั บ การศึ ก ษาวิ ช าประกั น วิ น าศภั ย จาก บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาที่ นายทะเบียนประกาศกําหนดหรือความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยไดตาม
หลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศ
- สามารถมีเวลาเขารับการฝกอบรมไดจนครบทุกหนวยการเรียนรูในโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
- มี ทัศนคติ ความรูสึกทางบวกที่มีตอวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ตอลักษณะงาน
ที่ทํา ตอองคการ และตออุตสาหกรรมการประกันวินาศภัย
- มีความสนใจและตองการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ซึ่งตองปฎิบัติจริงในงาน (Identify
and Verify Job Tasks) เปนการกําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ซึ่งตองปฎิบัติจริงในงานของการ
เปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ ถูกกําหนดขึ้นจากสมรรถนะที่พึงประสงคที่บุคลากรจะตองใชใน
การปฏิบัติงานจริง ดังนั้น หนาที่ที่ตองปฎิบัติในการขายกรมธรรมและการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การประกันวินาศภัย มีดังนี้ 1). การแนะนําตัว 2). แนะนําบริษัท 3). การรวบรวมขอมูล ความ
ตองการของลูกคาหรือผูเอาประกันภัย 4).การนําเสนอขายผลิตภัณฑหรือกรมธรรมประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย 5). นําเสนอรายละเอียดของแบบกรมธรรมตามแตละประเภทของกรมธรรม
6). จัดทําใบคําขอเอาประกันภัย 7).ชวยพิจารณาการรับประกันภัยเบื้องตน 8).สงมอบกรมธรรม
ประกันภัย 9). ใหบริการในการกรอกเอกสารและชี้แนะเกี่ยวกับการดําเนินการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอบเขตของงานที่ตองทําและความรูที่จําเปนของงานที่
ตองปฎิบัติ (Analyze Job Task and Necessary Knowledge Tasks) ผูวิจัยไดวิเคราะห
ขอบเขตของงานที่ตองทําของตัวแทนประกันวินาศภัยมีดังนี้
1. การแนะนําตัว
- ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
- เลขที่ใบอนุญาต หนังสือมอบอํานาจจากบริษัท
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2. การแนะนําบริษัท
- ขอมูลบริษัท
- ขอมูลฐานะของบริษัท เงินกองทุน ผลการดําเนินงาน สวนแบงการตลาด
- การรวบรวมขอมูลความตัองการของผูเอาประกันภัยหรือลูกคา ชื่อ-นามสกุล ผู
เอา ประกันภัย / การติดตอ
- อาชีพ และ อายุ
- รายละเอียดของทรัพยสิน/บุคคล ที่ตองการทําประกันภัย
- ประเภทการประกันภัย ลักษณะความคุมครองที่ผูเอาประกันภัยตองการ
- ความคุมครองที่ไดรับจากกรมธรรมประกันภัยที่มีผลบังคับ
3. การนําเสนอผลิตภัณฑประกันภัยของบริษัท
- การประกันอัคคีภัย การประกันภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุสวนบุคคล
- การประกันภัยทางทะเลและการขนสง
4. การอธิบายรายละเอียดแบบกรมธรรมประกันภัย
- ความคุมครอง ขอยกเวนและเงื่อนไขสําคัญ
- จํ านวนเงิ น เอาประกัน ภัย จํา นวนเบี้ยประกัน ภัย และระยะเวลาประกัน ภั ย
(วันที่เริ่มตน-สิ้นสุดความคุมครอง) ที่ผูเอาประกันภัยตกลงทําประกันภัย
5. จัดทําใบคําขอเอาประกันภัย
- อธิบายการกรอกใบคําขอเอาประกันภัย
- ตัวแทน กรอกใบคําขอใหผูเอาประกันภัยเพื่อสงใหบริษัทพิจารณารับประกันภัย
6. การพิจารณาการรับประกันภัยเบื้องตน
- กรณี ตั ว แทนไม ส ามามารถพิ จ ารณารั บ ประกั น ภั ย ได เ องเนื่ อ งจากการรั บ
ประกันภัยดังกลาว ตองใชปจจัยอื่นในการพิจารณา เชน การประกันอัคคีภัย หรือการประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพยสินรายใหญ ตองมีการสํารวจการประกันภัยตอ เปนตน
7. สงมอบกรมธรรมประกันภัย
- รับเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลา / เงื่อนไข
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดวิเคราะหขอบเขตและองคความรูที่จําเปน รวมถึงทัศนคติที่
จําเป นตอการปฏิบัติงาน เพราะเนื่องจากวาเนื้อหาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของเปาหมายที่ผูเรียน
จะตองเกิดขึ้นหลังจากการเขารับการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ พบวาเนื้อหาความรูที่จําเปนของงาน
ในอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย มี 4 ดาน ดังนี้
1) ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
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2) ดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
3) ดานแนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการใหคําแนะนําดานประกัน
วินาศภัย
4) ดานทัศนคติและจรรยาบรรณ ที่ดีในการใหบริการ
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนเปาหมายปลายทางในการปฏิบัติงาน (Write Terminal
Performance Objectives) สําหรับโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะในครั้งนี้เปาหมายสุดทาย
ของผลงานที่ตองการที่จะตองปรากฎออกมาเพื่อแสดงวางานนั้นบรรลุผลแลวคือ การที่ตัวแทน
ประกั น วิ น าศภั ย ขายกรมธรรม ไ ด และขายได อ ย างถู ก ต อ งตามกฎหมาย สามารถเสนอขาย
กรมธรรมในแตละประเภทที่ไดฝกอบรมจากโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ตัวแทนประกัน
วินาศภัยสามารถใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัยกับลูกคาหรือผูเอาประกันวินาศภัยได ผู
เอาประกันภัยไดรับมอบกรมธรรมและไดรับความคุมครองตามความเสี่ยง ตัวแทนประกันวินาศภัย
ไดใหบริการที่ดีเมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ขั้ น ตอนที่ 6 การจั ด เรี ย งลํ า ดั บ งานและเป า หมายสุ ด ท า ยของการปฏิ บั ติ ง าน
(Sequence Tasks and Terminal Performance Objectives) ในในการจัดเรียงลําดับงานและ
ผลลัพธที่ตองการสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยเปนดังนี้ 1. ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถให
คําแนะนําดานการประกันวินาศภัยได 2. เมื่อใหคําแนะนําไดแลวก็สามารถนําเสนอขายกรมธรรม
ไดอยางถูกตอง 3.เสนอขายกรมธรรมไดในแตละประเภทที่ไดรับการฝกอบรม 4.ผูเอาประกันภัย
ไดรับมอบกรมธรรม 5.ผูเอาประกันภัยไดความคุมครองตามความเสี่ยงและตัวแทนประกันวินาศ
ภัยไดใหบริการที่ดีเมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ (Develop Performance Tests)
โดยแบบวัดผลงานภาคปฎิบัติของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ประกอบไปดวย
- แบบวัดทักษะในการประกอบวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ประกอบไป
ดวยแบบวัดจาก หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการให
คําแนะนําดานประกันวินาศภัย
- แบบวัดทัศนคติ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพประกันวินาศภัย ประกอบไปดวย
แบบวัดจาก หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดี ในการใหบริการ
ขั้นตอนที่ 8 การเขียนแบบทดสอบ (Develop Written Tests) ในการพัฒนาการเขียน
แบบทดสอบในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ทําใหไดแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการ
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ประกอบวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ประกอบไปดวยเนื้อหาวิชาความรูจากหนวยการ
เรียนรูที่ 1 และ 2 ในโปรแกรมการฝกอบรม ดังนี้
- แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ประกอบไปดวย แบบทดสอบความรูจาก หนวยการเรียนรูที่ 1 ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทน
ประกั น วิ นาศภั ย และหน วยการเรี ยนรู ที่ 2 ดา นภาพรวมของธุร กิจ ประกัน วิน าศภัยและสรุ ป
สาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
ขั้นตอนที่ 9 การพัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู (Develop Draft of learning
guides) โดยแนวทางการเรียนรูจะออกแบบเพื่อชวยใหผูเรียนแตละคนสามารถบรรลุเปาหมาย
สุดทายที่ตองการ (TPO) ได ซึ่งแนวทางนั้นจะประกอบดวยสวนสําคัญคือ การแนะแนวการเรียนรู
ตามคู มื อ การเรี ย นรู ใ นโปรแกรมการฝ กอบรมเชิง สมรรถนะ (ภาคผนวก ข) จะมี ห ลายส ว นที่
ออกแบบมาเพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคปลายทาง และสามารถที่จะศึกษาดวยตนเองได
โดยชุดคูมือการเรียนรูจะประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้
- ขอมูลแสดงรายละเอียดของงาน ซึ่งจะบอกวาอะไรบางที่ตองเรียน
- บทกลาวนํา ซึ่งจะบอกวางานนั้นมีความสําคัญอยางไร เหตุผลที่ตองเรียนเปน
คําแนะนําเบื้องตนบอกถึงความสําคัญ ความจําเปนนั้นเอง
- เปาหมายถึงผลลัพธสุดทายที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งความเชี่ยวชาญในงานที่
ตองการ เปนจุดประสงคปลายทาง บอกเงื่อนไข วิธีการปฏิบัติ และเกณฑมาตรฐาน
- เปาหมายที่สามารถบรรลุได ซึ่งจะแจกแจงออกมาเปนสวนยอยๆ เพื่อมีขั้นตอน
ที่งายในการเรียน หรืออาจจะระบุถึงความตองการจะใหนักเรียนคนหาขอมูลเพิ่มเติม โดยอาน
หนั ง สื อ จากแหล ง ข อ มู ล อื่ น ๆ เป น จุ ด ประสงค ย อ ย จะแบ ง งานออกเป น กิ จ กรรมย อ ย เรี ย ง
ตามลําดับขึ้น โดยใหผูเรียนอานหรือศึกษาจากสื่อ และใหขอมูลยอนกลับ โดยแหลงที่จะพัฒนา
เพื่อเสนอขอมูลที่มี ประสิทธิภาพทั้งทักษะ ความรู รวมถึงการใชเวลา เงิน พลังงาน ในการพัฒนา
และนําไปใชคือ หนังสือ นิตยสาร เอกสารคําสอน และสื่อตางๆ เชน สไลด ภาพยนตร วีดิโอ และ
เทปคาสเซท
- การตรวจสอบดวยตนเองจะเปนโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบการเรียนรูไดทันที
จะผูผลคะแนนทันที ซึ่งจะเหมาะสมกับการทดสอบยอยเปนระยะ
- แบบทดสอบเพื่อประเมินความรูในงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู เปนแบบชนิด
เขียนตอบ
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- แบบวั ดผลงานภาคปฎิบัติเพื่อประเมิน ความสามารถที่เ กิดขึ้น จริง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานเปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติงาน รวมกับการใชสัญญา
การเรียนรู (Learning Contract)
การตรวจสอบคู มื อ การเรี ย นรู ทั้ ง คู มื อ การเรี ย นรู แ ละแบบทดสอบการวั ด และ
ประเมิ น ผลสมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภัย ที่ ปฏิบั ติ ง านในองคก ร หรือ บริ ษั ท
ประกั น ภั ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น จะต อ งมี การทดสอบกั บกลุ ม ตั ว อย า ง หรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญและนํ า ผลมา
ปรับปรุงกอนที่จะนําไปใชจริง เพื่อใหไดคูมือและแบบทดสอบและแบบทดสอบที่สมบูรณ โดยคูมือ
การเรียนรูและตรวจสอบคูมือนั้น จะประกอบไปดวย
1. คู มือการเรี ยนรู เพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพสําหรับตัวแทนประกัน วิน าศภัย
ดําเนินการตามลําดับดังนี้
1.1 ผู วิ จั ย นํ า ผลข อมู ล จากระยะที่ 1 ความคิ ด เห็ น ของผู ป ฏิ บั ติง านด า นดู แ ล
ตัวแทนประกัน วิน าศภัย ความต องการการเรี ยนรู ในการประกอบวิช าชีพ และความตองการ
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู และองคประกอบขางตน ในการ
สรางคูมือการเรียนรูของ Blank (1982) มาสราง และคูมือการเรียนรู เพื่อประกอบโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้น เรียงตามลําดับดังนี้
1. เปาหมาย
2. วัตถุประสงค
3. กลุมเปาหมาย
4. หลักสูตรและเนื้อหา
5. สื่อการเรียนการสอน
6. กิจกรรมการเรียนรู
7. แหลงความรู
8. สภาพแวดลอม
9. การวัดและการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 10 การทดสอบ ทดลองและปรับปรุงแผนการเรียนรู (Try Out, Field
Test, and Revise Learning Guide) เปนการตรวจสอบ ทดลองการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ และ
ปรับปรุงแนวทางการเรียนรู นําเอาคูมือการเรียนรูนั้นมาตรวจสอบและทดลองใชกับผูเรียน เพื่อหา
ขอบกพรองและนํามาปรับปรุง พรอมทั้งทําใหสามารถกําหนดเวลามาตรฐานที่เหมาะสมในการ
ทดลองได เริ่มโดยการทดลองกับผูเรียน 1-2 คน และนํามาปรับปรุงคูมือการฝกอบรมในโปรแกรม
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การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ตอจากนั้นจะมีการนําใหผูเรียนกลุมเล็กอาน แลวขอคําแนะนํา เพื่อดูวา
ความตองการการเรียนรูนั้นๆ ไดรับการตอบสนองหรือไม โดยการประเมินรวมกันจากหลักฐาน
ความรูที่รวบรวมดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารงานการเรียนรู (Develop System of
Manage Learning) จะตองเปนการจัดการระบบในเรื่องของแผนและโปรแกรมการเรียนการสอน
แกผูเรียนเชน การใชตารางแผนงาน ตารางเรียน เอกสารบันทึกผลการเรียน แบบระเบียบ เพื่อเปน
การเก็บขอมูล ความกาวหนา ความเชี่ยวชาญ จากการเรียนรู และนําไปตัดสินเปนผลการเรียน
ตอไป นอกจากนี้การจัดเตรียมความพรอมของสภาพแวดลอมทั่วไปทางกายภาพก็ชวยใหเกิดผล
โดยตรงตอการเรียนรูได
ขั้นตอนที่ 12 การนําแผนการเรียนรูไปใชจริงและประเมินผล (Implement and
Evaluate Training Programs) ในขั้นนี้คือการพัฒนาและจะนําโปรแกรมไปปฎิบัติจริง จะตอง
ขึ้นอยูกับธรรมชาติของโปรแกรมและลักษณะขององคกรที่จะนําไปใชโดยดําเนินการเปนระบบที่
สอดคลองกันวา ตองอบรมอะไร โดยใคร เมื่อไร และตองมีคาใชจายเทาใดกอนจะนําโปรแกรมไป
ใช ซึ่ ง ผู ส อนสามารถจะใช อ งค ป ระกอบการเรี ย นรู ใ นการปฏิ บั ติ ง านการเรี ย นการสอนที่
ประกอบดวย ขอมูล เชนเดียวกับขั้นตอนตางๆ ในตัวแบบดังที่กลาวมาแลว รวมทั้งขั้นตอนการ
ประเมินผลโปรแกรมดวย ซึ่งจะประเมินทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
12.1 การนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดไปปฎิบัติ โดยการรับสมัครผูเขา
ฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรมตามโปรแกรม ซึ่งในขั้นนี้ไดนํา กระบวนการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (Self Directed Learning) ตามแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองของ Knowles (1975)
7 ขั้นตอน และกิจกรรมการเรียนรูกลุม มาดําเนินการ ดังนี้
1. การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน
หาขอตกลงรวมกัน รวมมือกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. การจัดโครงสรางหรือกลไกการวางแผนการเรียนรูรวมกัน
3. การวิเคราะห หรือ วินิจฉัยความตองการการเรียนรู ของผูเรียน
4. การกําหนดวัตถุประสงค หรือ การกําหนดเปาหมายการเรียนรู และเนื้อหาที่
สนองตอความตองการการเรียนรูของผูเรียน
5. การออกแบบเพื่อการเรียนรูของผูเรียน เปนการออกแบบแผนการเรียนรู เชน
โครงงานการเรียนรู สัญญาแหงการเรียนรู (Learning Contract) ซึ่ง สะทอนถึงความหมายของ
ความพรอมในการเรียนรู
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6. การดําเนินการใหเกิดประสบการณการเรียนรู ดวยวิธีการและสื่ออุปกรณที่
เหมาะสม เปนดําเนินกิจกรรมในการเรียนรู โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษาอยาง
อิสระการเรียนรูจากประสบการณ
7. การประเมินผลการเรียนรูและวิเคราะหผลการเรียนรูอีกครั้ง เพื่อดูวาความ
ตองการการเรียนรูนั้นๆ ไดรับการตอบสนองหรือไม โดยการประเมินรวมกันจากหลักฐานความรูที่
รวบรวมดวยตนเอง
กิจกรรมการเรียนรูกลุม ของสมคิด อิสระวัฒน (2543) คือ
การสอนเปนกลุมยอย(Small Group) ไดนํามาใชแบงกลุมในชวงแรกของการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ซึ่งเปนการรวมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่ผูเรียนแตละคนจะชวยกันแสดงความ
คิดเห็น รวมกันแสวงหาความรู และสามารถจะตกลงปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเห็นของกลุม ได
คิด ไดแสดงความคิดเห็น และไดแสดงความสามารถใหคนอื่นไดรับรู รวมทั้งผูสอนไดมีโอกาส
สังเกต พฤติกรรมของผูเรียนไดเปนอยางดี การสอนแบบกลุมยอยเปนแบบที่เรียบงาย และสะดวก
อีกทั้งยังใชเวลาไมมาก จึงเหมากับเวลาที่มีในการฝกอบรม
การอภิปรายกลุม (Group Discussion) เปนการแบงกลุมที่มีขนาดใหญขึ้น เริ่ม
ดวยการไดรับมอบหมายโจทยจากใบงานมีการแบงกลุมเพื่อนําไปอภิปรายตอการอภิปรายทั้งชั้น
ในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะนี้ผูสอน ไดเริ่มแบงใหแตละกลุมมีขนาดใหญกวากลุมยอย คือ คือ 810 คน มีการแบงหนาที่ โดยมีผูนําการอภิปราย มีผูทําหนาที่จดการอภิปราย ผูสังเกตการณ ผูนํากลุม
การทําโครงการเปนกลุม (Group Project) คือวิธีที่การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
นํามากระตุนใหเกิดจิตสํานึกเพื่อสรางทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ โดยใหผูที่มี
ความถนัดในการขายกรมธรรมที่ เหมือนกัน มีความสนใจเหมือนกันชวยกันทําโครงการตามที่
ตองการหรือที่ผูสอนกําหนดให
การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) เปนการรวบรวมคนในกิจกรรม
การเรียนรูกลุมหรือในหนวยงานเดียวกันมาทําการสอนงาน ฝกอบรม ใหคําปรึกษาซึ่งกันและกัน
การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz Group) ในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะสําหรับหนวย
การเรียนรูดานทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการการ เปนการสอนที่ใหผูเรียนที่แบงกลุม
ประมาณ 4-6 คน นั่งลอมเปนรูปวงกลม ใหทุกคนมีสวนอภิปราย ใชเวลาในการสอนนอยประมาณ
5-10 นาที
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การระดมสมอง (Brain Storming) เปนกลยุทธที่ถูกสอดแทรกอยูในการอภิปราย
กลุมยอยและการสอนแบบบัซซกรุฟ เปนการระดมสมองที่สมาชิกแตละคนในกลุมจะแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระตอปญหาที่กําหนด
เกม (Game) เปนอีกหนึ่งกลยุทธที่นํามาใชเสริมประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนรูกลุม ชวยสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง และไววางใจซึ่งกันและกันทําใหสมาชิกในกลุมกลา
แสดงออกและนําเสนอความคิดเห็นในสวนของตน โดยเกมที่นํามาใชในการสอนตัวแทนประกัน
วินาศภัยนี้ สวนใหญเปนเกมที่ใชสถานการณจําลอง ซึ่งผูเรียนถูกกําหนดสถานการณใหเลนเพื่อ
เรียนรูกระบวนการตางๆ มีความหมาย สรางสรรค และกอใหเกิดความสามัคคีในกลุมของผูเรียน
สุดท ายมีการอภิปรายทั้งชั้น (Class Discussion) ใหเกิดการคิด วิเคราะห
สังเคราะห และประเมินคา เพื่อใหมีการเปลี่ยนในดานทักษะ สรางทัศนคติ มีผูสอนประจํากลุมมี
หนาที่ในการอํานวยความสะดวกในเรียนรู สงผลใหผูเรียนใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรู ทั้ง 7 ขั้นตอนของ Knowles (1975)เปนไปไดอยางดี

ทางแกไข

12.2 ประเมินผลของโปรแกรมภายหลังจากการดําเนินการฝกอบรม
- ประเมินสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
- ประเมินสมรรถนะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
- ประเมินผลของโปรแกรมในดานปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคและแนว

ผูวิจั ยได พั ฒ นาโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย โดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากผลการวิจัยในตอนที่ 1 รวมทั้งแนวคิดการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะของ Blank (1992) 12 ขั้นตอน แนวคิดการจัดการอบรมของ Knowles
(1975) และการจัดกิจกรรมแบบการเรียนรูกลุม (Learning Group) แลวนําโปรแกรมการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นไปตรวจคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิซึ่งสรุปผลเปนโปรแกรมการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะ ตามขั้นตอนทั้ง 12 ขั้นตอนของ Blank (1982) ดังนี้
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ตารางที่ 4.20 โปรแกรมการฝ กอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัยตามแนวคิดของ Blank (1982) 12 ขั้นตอน
ขั้นตอนในโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
1. การกําหนดและบรรยาย
ลักษณะเฉพาะของอาชีพ
(Identify and Describe Specific
Occupation)

รายละเอียด

- นํา เสนอขายกรมธรรมที่ เ หมาะสมกั บ ลูก ค า และถู กต อ งตาม
กฎหมาย
- การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
- เมื่อขายสินคาหรือกรมธรรมไปแลวตองคอยดูแลและใหบริการเมื่อ
มีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัย
- มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นวิ ช าชี พ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย และรั ก การ
ใหบริการ
2. กําหนดพื้นฐานทั่วไปที่จาํ เปน
- มีความรูขั้นต่ํามัธยมปลายหรือเทียบเทา
ของผูเรียน
- มีประสบการณดานการขายกรมธรรมประกันวินาศภัย
(Identify Essential Student
- มีป ระสบการณ ดา นการให คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บด า นการประกั น
Prerequisites)
วินาศภัย
- เคยไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยจากสถาบันการศึกษาที่
นายทะเบียนประกาศกําหนดหรือความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศ
ภัยไดตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศ
3. กําหนดและตรวจสอบหนาที่ทซี่ ึ่ง
1. การแนะนําตัว
2. การแนะนําบริษัท
ตองปฎิบัติจริงในงาน
3. การรวบรวมขอมูลความตัองการของผูเอาประกันภัยหรือลูกคา
(Identify and Verify Job Tasks)
4. การนําเสนอผลิตภัณฑประกันภัยของบริษัท
5. รายละเอียดแบบกรมธรรมประกันภัย
6. จัดทําใบคําขอเอาประกันภัย
7. พิจารณาการรับประกันภัย
8. สงมอบกรมธรรมประกันภัย
9. การชวยเหลือใหบริการในการกรอกเอกสารและชองทางในการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทน
4. วิเคราะหขอบเขตของงานทีต่ อง ผลการวิเคระหคุณสมบัตที่จําเปนของงานดานตัวแทนประกันวินาศภัย
ทําและความรูที่จาํ เปนของงานที่
คือ
ตองปฎิบัติ
1. การแนะนําตัว
(Analyze Job Task and
- ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
Necessary Knowledge Tasks)
- เลขที่ใบอนุญาต หนังสือมอบอํานาจจากบริษัท
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โปรแกรม

รายละเอียด
2. การแนะนําบริษัท
- ขอมูลบริษัท
- ขอมูลฐานะของบริษัท เงินกองทุน ผลการดําเนินงาน สวน
แบงการตลาด
- การรวบรวมขอมูลความตัองการของผูเอาประกันภัยหรือ
ลูกคา ชื่อ-นามสกุล ผูเอาประกันภัย / การติดตอ
- อาชีพ, อายุ
- รายละเอียดของทรัพยสิน/บุคคล ที่ตองการทําประกันภัย
- ประเภทการประกันภัย ลั กษณะความคุ มครองที่ผูเอา
ประกันภัยตองการ
- ความคุมครองที่ไดรับจากกรมธรรมประกันภัยที่มีผลบังคับ
3. การนําเสนอผลิตภัณฑประกันภัยของบริษัท
- การประกันอัคคีภัย การประกันภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ
สวนบุคคล
- การประกันภัยทางทะเลและการขนสง
4. รายละเอียดแบบกรมธรรมประกันภัย
- ความคุมครอง ขอยกเวนและเงื่อนไขสําคัญ
- จํ า นวนเงิ น เอาประกั น ภั ย จํ า นวนเบี้ ย ประกั น ภั ย และ
ระยะเวลาประกันภัย (วันที่เริ่มตน-สิ้นสุดความคุมครอง) ที่
ผูเอาประกันภัยตกลงทําประกันภัย
5. จัดทําใบคําขอเอาประกันภัย
- อธิบายการกรอกใบคําขอเอาประกันภัย
- ตัวแทน กรอกใบคําขอใหผูเอาประกันภัยเพื่อสงใหบริษัท
พิจารณารับประกันภัย
6. พิจารณาการรับประกันภัย
- กรณีตัวแทนไมสามามารถพิจารณารับประกันภัยไดเอง
เนื่องจากการรับประกันภัยดังกลาว ตองใชปจจัยอื่นในการ
พิจารณา เชน การประกันอัคคีภัย หรือการประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพยสินรายใหญ ตองมีการสํารวจการประกันภัย
ตอ เปนตน
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โปรแกรม

รายละเอียด

7. สงมอบกรมธรรมประกันภัย
- รับเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลา / เงื่อนไข
จากกระบวนการขางตนทําใหตัวแทนควรมีความรูดานคอมพิวเตอร
เกี่ยวกับการใชอินเตอรเนต และการพิมพดดี ภาษาไทยได
5.การเขียนเปาหมายปลายทางใน ผลรับสุดทายที่แสดงวางานนั้นบรรลุผล คือ
การปฏิบัติงาน
-ใหคําแนะนําเกีย่ วกับการประกันวินาศภัยได
(Write Terminal Performance
-การเสนอขายกรมธรรมในแตละประเภท
Objectives)
-ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถขายกรมธรรมได
-ผูเอาประกันภัยไดรับมอบกรมธรรม
-ผูเอาประกันภัยไดรับความคุม ครองตามความเสี่ยง
-ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดตามความเสี่ยงที่
ไดระบุไวแตตน เมือ่ ตัวแทนนํากรมธรรมไปเสนอขาย
6.การจัดเรียงลําดับงานและ
เปาหมายสุดทายของการ
ปฏิบัติงาน
(Sequence Tasks and Terminal
Performance Objectives)

7.การพัฒนาแบบวัดผลงาน
ภาคปฏิบัติ (Develop
Performance Tests)

การจัดเรียงลําดับงานและเปาหมายสุดทายของการปฏิบัตงิ านมีดงั นี้
1. วิเคราะหความเสี่ยงและใหคาํ แนะนําลูกคาได
2.การเสนอขายกรมธรรมในแตละประเภท
3.ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถขายกรมธรรมได
4. ผูเอาประกันภัยไดรับมอบกรมธรรม
5. ผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตามความเสี่ยง
6. ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดตามความเสี่ยง
ที่ไดระบุไวแตตน เมื่อตัวแทนนํากรมธรรมไปเสนอขาย
7. ติดตามความคืบหนาหรือขอมูลการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กี่ยวกับความเสี่ยง
ของลูกคา คอยบริการและใหคาํ แนะนํา
- แบบวั ด ทั ก ษะในการประกอบวิ ช าชี พ ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย
ประกอบไปดวยแบบวัดจาก หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องแนวทางปฏิบัติใน
การขาย การรูจักลูกคาและการใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัย
- แบบวัดทัศนคติ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพประกันวินาศภัย ประกอบ
ไปดวยแบบวัดจาก หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องทัศนคติและจรรยาบรรณที่
ดี ในการใหบริการ
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8.การเขียนแบบทดสอบ
(Develop Written Tests)

9.การพัฒนาแผนแนวทางการ
เรียนรู
(Develop Draft of learning
guides)

รายละเอียด
- แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัยประกอบไปดวย แบบทดสอบความรูจาก หนวยการเรียนรูที่ 1
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย และหนวยการเรียนรู
ที่ 2 ดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของ
การประกันวินาศภัย
ตามแผนแนวทางการเรียนรูจะมีชุดคูมือการเรียนรูจะประกอบดวย
องคประกอบ ดังตอนี้
- ขอมูลแสดงรายละเอียดของงาน
- บทกลาวนํา
- เปาหมายถึงผลลัพธสุดทายทีเ่ ฉพาะเจาะจง รวมทั้งความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ตองการ เปนจุดประสงคปลายทาง บอกเงื่อนไข วิธีการ
ปฎิบัติ และเกณฑมาตรฐาน
- เปาหมายที่สามารถบรรลุได ซึง่ จะแจกแจงออกมาเปนสวนยอยๆ
เพื่อมีขั้นตอนทีง่ ายในการเรียน หรืออาจจะระบุถึงความตองการจะ
ใหนักเรียนคนหาขอมูลเพิ่มเติม โดยอานหนังสือจากแหลงขอมูล
อื่นๆ เปนจุดประสงคยอย จะแบงงานออกเปนกิจกรรมยอย เรียง
ตามลําดับขึ้น โดยใหผูเรียนอานหรือศึกษาจากสื่อ และใหขอมูล
ยอนกลับ โดยแหลงที่จะพัฒนาเพื่อเสนอขอมูลที่มี ประสิทธิภาพทั้ง
ทักษะ ความรู รวมถึงการใชเวลา เงิน พลังงาน ในการพัฒนาและ
นําไปใชคือ หนังสือ นิตยสาร เอกสารคําสอน และสื่อตางๆ เชน
สไลด ภาพยนตร วีดิโอ และเทปคาสเซ็ท
- ตรวจสอบดวยตนเองจะเปนโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบการ
เรียนรูไดทันทีจะผูผลคะแนนทันที ซึ่งจะเหมาะสมกับการทดสอบ
ยอยเปนระยะ
- แบบทดสอบเพื่อประเมินความรูใ นงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู เปน
แบบชนิดเขียนตอบ
- แบบวัดผลงานเพื่อประเมินความสามารถทีเ่ กิดขึ้นจริงๆ ในการ
ปฎิบัติงานเปนแบบทดสอบภาคปฎิบัติ เพื่อประเมินทักษะการ
ปฎิบัติงาน และการใชสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
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10.การทดสอบ ทดลองและ
ปรับปรุงแผนการเรียนรู
(Try Out, Field Test, and
Revise Learning Guide)
11.การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการเรียนรู (Develop
System of Manage Learning)

รายละเอียด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และองคประกอบขางตส ในการสราง
คูมือการเรียนรูของ Blank (1982) มาสราง และองคคูมือการเรียนรู เพื่อ
ประกอบโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นดังนี้
1. เปาหมาย
2. วัตถุประสงค
3. กลุมเปาหมาย
4. หลักสูตรและเนื้อหา
5. สื่อการเรียนการสอน
6. กิจกรรมการเรียนรู
7. แหลงความรู
8. สภาพแวดลอม
9. การวัดและการประเมินผล
ทดลองกับผูเรียน 1-2 คน และนํามาปรับปรุงคูมือการฝกอบรมใน
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ตอจากนั้นจะมีการนําใหผูเรียนกลุม
เล็กอาน แลวขอคําแนะนํา

ตารางการจัดกิจกรรมจะตองเปนการจัดการระบบในเรื่องของแผนและ
โปรแกรมการเรียนการสอนแกผเู รียนเชน การใชตารางแผนงาน ตาราง
เรียน เอกสารบันทึกผลการเรียน แบบระเบียบ เพื่อเปนการเก็บขอมูล
ความกาวหนา ความเชี่ยวชาญ จากการเรียนรู และนําไปตัดสินเปนผล
การเรียนตอไป นอกจากนี้การจัดเตรียมความพรอมของสภาพแวดลอม
ทั่วไปทางกายภาพก็ชว ยใหเกิดผลโดยตรงตอการเรียนรูได
12.การนําแผนการเรียนรูไปใชจริง ในขั้นนี้คือการพัฒนาและจะนําโปรแกรมไปปฎิบัติจริง จะตองขึ้นอยูกับ
และประเมินผล (Implement and ธรรมชาติของโปรแกรมและลักษณะขององคกรที่จะนําไปใชโดย
Evaluate Training Programs)
ดําเนินการเปนระบบที่สอดคลองกันวา ตองอบรมอะไร โดยใคร เมื่อไร
และตองมีคาใชจา ยเทาใดกอนจะนําโปรแกรมไปใช ซึ่งผูสอนสามารถจะ
ใชองคประกอบการเรียนรูในการปฎิบัติงานการเรียนการสอนที่
ประกอบดวย ขอมูล เชนเดียวกับขั้นตอนตางๆ ในตัวแบบดังที่กลาว
มาแลว รวมทั้งขั้นตอนการประเมินผลโปรแกรมดวย ซึ่งจะประเมินทั้ง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการเรียนรูที่

240
สวนที่ 2 ผลการตรวจโปรแกรมฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
การตรวจสอบโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยผูทรงคุณวุฒิ
ชวยตรวจสอบความเหมาะสมกอนนําไปทดลองใช ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการพิจารณาผลการ
ประเมิน โดยใชดัชนี ความสอดคลอง (IOC) มาวิเคราะห คาดัชนีความสอดคลองไมนอยกวา 0.5
ถือวาโปรแกรมมีความเหมาะสม โดยนําเสนอดังนี้
ตารางที่ 4.21 ผลการตรวจสอบโปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
รายการประเมิน
1. หลักการและเหตุผล
2. แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. องคประกอบของโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะ
4.แผนการเรียนรู
รวม

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1
1
1
1
1

จากตารางที่ 4.21 พบวาผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย โดยผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา มีความเหมาะสมทั้ง
ดานหลั กการและเหตุ ผล แนวคิ ดในการจัดกิจ กรรมการเรียนรู องคประกอบของโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ และแผนการเรียนรูโดยมีคาดัชนีความสอดคลองไดเทากับ 1

241
กระบวนการและขั้นตอน
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
9. การวัดและ
การประเมินผล

8.
สภาพแวดลอม

7. แหลงความรู

ขั้นตอนของกระบวนการ
ฝกอบรมโดยใชแนวคิดการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง

กิจกรรมในการ
ฝกอบรมคือ การเรียนรู
กลุม (Learning Group)

1. การสรางบรรยากาศอยางไม
เปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน
2. สรางกลไกการวางแผนการ
เรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจ
3. วินิจฉัยความตองการการ
เรียนรู โดยการประเมินรวมกัน
4. ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายการเรียนรูประจํา
หนวยการเรียนรูในแตละหนวย
สําหรับการเปนตัวแทน
5. การออกแบบแผนการเรียนรู
โดยสัญญาแหงการเรียนรู
6.การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
โครงการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง การศึกษาอยางอิสระการ
เรียนรูจากประสบการณ

กลุมยอย(Small Group)
การอภิปรายกลุม (Group
Discussion) ทําโครงการ
เปนกลุม (Group
Project) เพื่อนสอนเพื่อน
(Peer Teaching) การ
สอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz
Group) การระดมสมอง
(Brain Storming) เกม
(Game) การศึกษาดวย
ตัวเอง (Self-Directed
Learning) มีการทํางาน
โดยอิสระและสุดทายมี
การอภิปลายทั้งชั้น
(Class Discussion)

6. กิจกรรมการ
เรียนรู
5. สื่อการเรียนการสอน

1.เปาหมาย

2.
วัตถุประสงค

3.
กลุมเปาหมาย

4. หลักสูตรและ
เนื้อหา

ภาพที่ 4.1 แสดงกระบวนการและขั้นตอนและกิจกรรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ผูวิจัยขอนํ าเสนอผลการศึกษาการทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย โดยนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลของโปรแกรม
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะใน 4 ดานไดแก ความรูในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัย ทักษะในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ทัศนคติในการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย สมรรถนะในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
และการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม โดยแบงเปน 6 สวนตามลําดับดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรู จากหนวยการศึกษาที่ 1
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูจากหนวยการเรียนรูที่ 2
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานทักษะจากหนวยการเรียนรูที่ 3
สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติจากหนวยการเรียนรูที่ 4
สวนที่ 6 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับกลุม
ตัวอยางตัวแทนประกันวินาศภัยที่อาสาเขารวมฝกอบรม
สวนที่ 7 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการฝกอบรมสําหรับตัวแทนประกันวินาศ
ภัยที่อาสาเขารับการฝกอบรม
สวนที่ 8 ผลการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวกับขอมูลดานทักษะและทัศนคติ
หลังการเขารวมการฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยาง ไดแสดงไวในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4.22 แสดงขอมูลแสดงภูมิหลังของกลุมตัวอยาง
ขอมูล
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม

กลุมทดลอง (n=34)
จํานวน (คน)

รอยละ

13
21
34

38.24
61.76
100
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ตารางที่ 4.22 แสดงขอมูลแสดงภูมิหลังของกลุมตัวอยาง (ตอ)
ขอมูล
2. อายุ
-20-30
-31-40 ป
-41-50 ป
-มากกวา 50 ปขึ้นไป
รวม
3.ประสบการณในการทํางาน
นอยกวา 1 ป
1-2 ป
2-5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
4. ระดับการศึกษา
-มัธยม หรือ เทียบเทา
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโท
-ปริญญาเอก
รวม

กลุมทดลอง (n=34)
จํานวน (คน)

รอยละ

4
8
15
7
34

11.77
23.53
44.11
20.59
100

2
2
8
22
34

5.88
5.88
23.53
64.71
100

6
20
8
34

17.65
58.82
23.53
100

จากตารางที่ 4.22 พบวากลุมตัวอยางในกลุมทดลองเปนเพศหญิงรอยละ 61.76 และเพศ
ชายร อยละ 38.24 ส วนใหญ มี อายุ 41.50 ป มีประสบการณการทํ างานมากกว า 5 ป รอยละ
64.71 ระดั บ การศึ ก ษา ปริญ ญาตรี ร อ ย 58.82 และส ว นใหญ เ คยผ า นการอบรมหลั ก สู ต รที่
เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัยมาบางแลว
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูจากหนวยการศึกษาที่ 1
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูในดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัยในหนวยการเรียนรูที่ 1 กอนและหลังการทดลอง
ดังนี้
ตารางที่ 4.23 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับตัวแทนประกันวินาศภัย
ในหนวยการเรียนรูที่ 1 กอนการทดลองและหลังการทดลอง ในกลุมทดลอง
การทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
P ≤ 0.05

n
34
34

X
10.75
14.50

S.D.
4.02
3.27

t
8.31

p-value
.000

จากตารางที่ 4.23 พบวาคะแนนเฉลี่ยของความรูจากหนวยการเรียนรูที่ 1 ซึ่งเปนความรู
เกี่ยวกับกฎหมายที่เ กี่ยวของกั บตัวแทนประกัน วินาศภัยกอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับตัวแทนประกันวินาศภัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
แสดงให เ ห็น วาตัวแทนประกัน วิน าศภัยในกลุม ทดลอง หลังจากเขารวมโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย มีสมรรถนะดาน
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัยสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรม
ซึ่งเปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูจากหนวยการเรียนรูที่ 2
ผู วิ จั ย นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนความรู
เกี่ยวกับวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยในหนวยการเรียนรูที่ 2 ความรูเกี่ยวกับดานภาพรวมของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลองดังนี้
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ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับเกี่ยวกับดานภาพรวม
ของธุรกิจประกันวินาศภัย ในหนวยการเรียนรูที่ 2 กอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง ในกลุมทดลอง
การทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
P ≤ 0.05

n
34
34

X
10.95
14.63

S.D.
3.98
3.32

t
8.24

p-value
.000

จากตารางที่ 4.24 พบวาคะแนนเฉลี่ยของหนวยการเรียนรูที่ 2 ในความรูเกี่ยวกับดาน
ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคั ญทางสถิติที่ร ะดั บ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยของความรูเ กี่ยวกับดานภาพรวมของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
แสดงให เ ห็น วาตัวแทนประกัน วิน าศภัยในกลุม ทดลอง หลังจากเขารวมโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย มีสมรรถนะดาน
ความรูเกี่ยวกับดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศ สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมการฝกอบรม
เชิ ง สมรรถนะเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ซึ่ ง เป น การยอมรั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานทักษt จากหนวยการเรียนรูที่ 3
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทักษะในดาน
แนวทางปฎิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย ในหนวยการเรียนรูที่ 3
กอนและหลังการทดลองดังนี้
ตารางที่ 4.25 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยดานทักษะของตัวแทนประกันวินาศภัยใน
หนวยการเรียนรูที่ 3 กอนการทดลองและหลังการทดลอง ในกลุมทดลอง
การทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
P ≤ 0.05

n
34
34

X
3.02
4.29

S.D.
0.21
0.22

t
26.21

p-value
.000
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จากตารางที่ 4.25 พบวาคะแนนเฉลี่ยของหนวยการเรียนรูที่ 3 เกี่ยวกับทักษะในดานแนว
ทางการปฏิบัติและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง กอนการทดลองและ
หลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยของทักษะใน
ดานแนวทางการปฏิบัติและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัยหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง
แสดงให เ ห็น วาตัวแทนประกัน วิน าศภัยในกลุม ทดลอง หลังจากเขารวมโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย มีสมรรถนะดาน
ทักษะในการปฏิบัตแิ ละการใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัยสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งเปนการยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติในการขายและการให
คําแนะนําดานการประกันวินาศภัยกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง
จําแนกรายขอ
ทักษะการแกปญหา
1. อธิบายแนวทางในการ
เสนอขายกรมธรรม
2. ปฏิบัตใิ นขอกําหนดการ
เสนอขายกรมธรรม
3. วิเคราะหความเสี่ยงภัยของ
ลูกคา
4. ประเมินความเสี่ยงภัยของ
ลูกคา
5. ระบุความตองการของ
ลูกคาในการทําประกัน
วินาศภัย
6. ใหคําแนะนําดานการ
ประกันวินาศภัยตามความ
เสี่ยงภัยของลูกคา

หลังทดลอง
X
S.D.
4.26
0.45

กอนการทดลอง
X
S.D.
3.41
0.50

t

p-value

7.08

.000

4.44

0.50

2.91

0.71

10.81

.000

4.00

0.65

2.53

0.51

8.92

.000

4.00

0.65

2.61

0.49

9.87

.000

4.35

0.49

3.21

0.73

8.53

.000

4.17

0.63

2.97

0.63

7.43

.000
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ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติในการขายและการให
คําแนะนําดานการประกันวินาศภัยกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง
จําแนกรายขอ (ตอ)
ทักษะการแกปญหา
7. อธิบายความหมายและ
เนื้อหาของกรมธรรมที่
นําเสนอ
8. ดําเนินการในการทํา
ประกันวินาศภัย
9.ดําเนินการใหบริการเมื่อมี
การเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน
10.ติดตามและปรับปรุงเมื่อมี
ขอรองเรียน
รวม
P ≤ 0.05

หลังทดลอง
X
S.D.
4.44
0.50

กอนการทดลอง
X
S.D.
2.94
0.74

t

p-value

10.51

.000

4.47

0.51

3.41

0.50

8.39

.000

4.47

0.51

3.38

0.49

8.94

.000

4.23

0.43

2.85

0.61

9.87

.000

4.29

0.209

3.02

0.22

26.21

.000

จากตารางที่ 4.26 พบวาคะแนนเฉลี่ยของทักษะการปฏิบัติและการใหคําปรึกษาทางดาน
ประกั น วิ น าศภั ยของตั ว แทนประกัน วิน าศภัยรายขอ ในกลุม ทดลองก อนและหลัง การทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยในกลุมทดลองหลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองทุกขอ
สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติจากหนวยการเรียนรูที่ 4
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนดานทัศนคติ
เกี่ยวกับวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยในหนวยการเรียนรูที่ 4 กอนและหลังการทดลองดังนี้
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ตารางที่ 4.27 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยดานทัศนคติของตัวแทนประกันวินาศภัยใน
หนวยการเรียนรูที่ 4 กอนการทดลองและหลังการทดลอง ในกลุมทดลอง
การทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
P ≤ 0.05

n
34
34

X

S.D.

4.12
4.42

0.13
0.13

t
12.37

p-value
.000

จากตารางที่ 4.27 พบวาคะแนนเฉลี่ยในหนวยการเรียนรูที่ 4 เกี่ยวกับสมรรถนะดาน
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง กอนและ
หลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะ
ดานทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง
แสดงให เ ห็น วาตัวแทนประกัน วิน าศภัยในกลุม ทดลอง หลังจากเขารวมโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย มีสมรรถนะดาน
ทัศนคติของตัวแทนประกันวินาศภัยสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศ ซึ่งเปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 4.28 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติและจรรยาบรรณในการใหบริการ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลองจําแนกรายขอ
ทักษะการแกปญหา

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
t
X
S.D.
X
S.D.
4.29
0.46
3.79
0.64
4.12

1. ทานมั่นใจวาทาน
ปฏิบัติการขายประกันตาม
กฎระเบียบของบริษัท
ประกันภัยและตามที่
กฎหมายกําหนด
2. ทานตระหนักในการ
4.76
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย
สุจริต ไมมีพฤติกรรม
เสียหายดานการเงิน

0.43

4.29

0.46

4.14

p-value
.000

.000
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ตารางที่ 4.28 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติและจรรยาบรรณในการใหบริการ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลองจําแนกรายขอ (ตอ)
ทักษะการแกปญหา
3.ทานยอมรับวาปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่องทําใหทานตอง
พัฒนาความรู ทักษะและ
ทัศนคติใหเทาทันกับความ
เสี่ยงภัยที่เปลี่ยนไปดวย
4. ทานมั่นใจวาทานปฏิบัติตน
อยางเปนกลางไดโดยไม
เอนเอียงไมขางใด ขางหนึ่ง
ระหวาง ลูกคา บริษัท และ
ผูที่เกี่ยวของ
5.ทานปฏิบัตหิ นาที่ตามกรอบ
กติกา และอํานาจหนาที่ ที่
ไดรับจากบริษัทประกันภัย
และ กฎหมายกําหนด
6.ทานตั้งใจที่จะรักษาชื่อเสียง
ของบริษัทประกันภัยที่ตน
สังกัด
7.ทานเชื่อมั่นวาทานไดมีการ
เผยแพร หรือ โฆษณา
ประชาสัมพันธอยาง
เหมาะสมและถูกตองตาม
กฎหมาย

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
t
X
S.D.
X
S.D.
4.59
0.50
4.41
0.50
1.64

p-value
.110

4.32

0.47

4.18

0.39

1.54

.134

4.09

0.29

3.65

0.49

5.10

.000

4.41

0.50

4.35

0.49

0.49

.624

4.29

0.52

3.97

0.46

3.20

.003
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ตารางที่ 4.28 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติและจรรยาบรรณในการใหบริการ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลองจําแนกรายขอ (ตอ)
ทักษะการแกปญหา
8. ทานมั่นใจวา รักษา
ความลับ และ/หรือ ขอมูล
ของลูกคาอยางเต็มที่
9. ทานยอมรับการถูกเรียกใช
บริการจากลูกคาได
ตลอดเวลา
10.ทานชวยประสานงาน และ
อํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคา โดยไมคํานึงถึง
อามิสสินจาง ตั้งแตการรับ
โอนความเสี่ยงภัย การ
เรียกรองคาสินไหม
ทดแทน และ
11.ทานยินดีเขาไปชวยลูกคา
เมื่อเกิดขอพิพาทกับ
บริษัทประกันภัย
12.ทานสงเสริมจรรยาบรรณ
ของตัวแทนประกัน
วินาศภัย
13.ทานยอมรับวาการไร
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตัวแทนฯ สรางความ
เสียหายใหกับตัวทานเอง
เพื่อนรวมวิชาชีพ บริษัท
ประกันภัย และสังคม

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
t
X
S.D.
X
S.D.
4.56
0.50
4.32
0.47
2.48

p-value
.019

4.15

0.61

3.50

0.51

4.65

.000

4.21

0.41

3.91

0.67

1.89

.067

4.38

0.49

4.18

0.39

2.50

.018

4.41

0.50

4.12

0.33

3.27

.002

4.88

0.33

4.41

0.50

4.46

.000
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ตารางที่ 4.28 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติและจรรยาบรรณในการใหบริการ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลองจําแนกรายขอ (ตอ)
ทักษะการแกปญหา

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
t
X
S.D.
X
S.D.
4.47
0.51
4.32
0.47
1.71

p-value

14.ทานมีความตั้งใจอยางสูง
.096
ที่จะประพฤติ ปฏิบัตติ น
ใหไดรับการยอมรับจาก
บุคลากรรวมวิชาชีพ
15.ทานตองการเปน
4.53
0.51
4.44
0.50
0.68
.499
แบบอยางที่ดีเพื่อสงเสริม
วิชาชีพตัวแทนประกัน
วินาศภัย
รวม
4.42
0.13
4.12
0.13 12.37
.000
P ≤ .05
จากตารางที่ 4.28 พบวาคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติและจรรยาบรรณในการใหบริการของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย รายขอ กอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ .05 ทุกขอ ยกเวน ขอ 3 ขอ 4 ขอ ขอ 10 ขอ 14 ขอ 15 โดยที่คะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะของทั ศนคติ และจรรยาบรรณในการใหบริการของตัวแทนประกัน วิน าศภัย หลัง การ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง
สวนที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยใน
สมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลองดังนี้
ตารางที่ 4.29 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนการทดลองและหลังการทดลอง ในกลุมทดลอง
กลุมตัวอยาง
กอนทดลอง
หลังทดลอง
P ≤ 0.05

n
34
34

X
3.71
4.06

S.D.
0.37
0.36

t
3.52

p-value
0.000
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จากตารางที่ 4.29 พบวาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของตัวแทน
ประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง
แสดงให เ ห็น วาตัวแทนประกัน วิน าศภัยในกลุม ทดลอง หลังจากเขารวมโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย มีสมรรถนะดาน
การเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวา กอนเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งเปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 4.30 แสดงการเปรี ยบเที ยบค า คะแนนสมรรถนะการเรี ย นรู ดว ยการนํ า ตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง รายดาน ทั้ง 8 ดาน
สมรรถนะการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง
1. ดานการเปดโอกาสในการ
เรียนรู
2. ดานรับมโนทัศนของการเปน
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. ดานความคิดริเริ่มและ
สามารถเรียนรูไดโดยอิสระ
4.ดานความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูดวยตัวเอง
5. ดานความรักในการเรียนรู
6. มีความคิดสรางสรรค
7. ดานการมองอนาคตในแงดี
8. ดานความสามารถใชทักษะ
หาความรูและทักษะการ
แกปญหา
รวม
P ≤.05

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
(n=34)
(n=34)
X
S.D.
X
S.D.
3.90
0.33 3.53 0.37

t

p-value

4.20

.000

3.98

0.37

3.61

0.25

4.5

.000

3.82

0.52

3.56

0.43

2.07

.043

4.14

0.47

3.91

0.42

2.01

.048

4.19
3.98
4.15
4.04

0.47
0.55
0.37
0.36

3.87
3.70
3.83
3.67

0.48
0.50
0.49
0.52

2.5
2.02
2.89
4.49

.012
.048
.005
.000

4.06

0.36

3.71

0.37

3.52

.0001
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จากตารางที่ 4.30 พบวาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของตัวแทน
ประกันวินาศภัยรายขอ หลังการทดลอง ในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกๆ ดานโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทดลองหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในดาน ความรักในการเรียนรู คะแนนเฉลี่ย 4.19 (S.D.=0.47) รองลงมา
ไดแก ดานมองโลกในแงดี คะแนนเฉลี่ย 4.15 (S.D=0.37) ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวย
ตัวเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 (S.D=0.47) ดานความสามารถใชทักษะหาความรูและทักษะการ
แกปญหา คะแนนเฉลี่ย 4.04 (S.D.0.36) ดานอัตมโนทัศนของการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.98 (S.D.= 0.37) มีความคิดสรางสรรค คะแนนเฉลี่ย 3.98 (S.D.=0.55) ดานการ
เปดโอกาสในการเรียนรู คะแนนเฉลี่ย 3.90 (S.D.=0.33) และดานความคิดริเริ่มและสามารถ
เรียนรูไดโดยอิสระคะแนนเฉลี่ย 3.82 (S.D.=0.52) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.31 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานการเปด
โอกาสในการเรียนรู
รายการประเมิน
ดานการเปดโอกาสในการ
เรียนรู
1.ทานรักที่จะเรียนรูอยูเสมอ
เพราะเชื่อวาสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต
2.ทานทราบดีวาทานตองการ
เรียนรูสิ่งใด
3.เมื่อทานพบวามีบางสิ่งที่ไม
เขาใจ ทานมักจะหลีกเลี่ยงสิ่ง
นั้นและไมพยายามทําความ
เขาใจ*
4.ถามีสิ่งที่ทานตองการเรียนรู
ทานสามารถที่จะหาทางเรียนรู
ไดดวยตนเอง

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
t
(n=34)
(n=34)
X
S.D.
X
S.D.
4.64 0.48
4.29 0.73
2.23

p-value

.029

4.16

0.68

3.74

0.77

2.25

.028

4.22

0.66

4.22

0.76

.000

1.00

2.77

0.88

2.54

0.71

1.10

0.275
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ตารางที่ 4.31 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานการเปด
โอกาสในการเรียนรู (ตอ)
รายการประเมิน
ดานการเปดโอกาสในการ
เรียนรู
5.ทานรักที่จะเรียนรูอยูเสมอ
6.เมื่อทานเริ่มเรียนรูสิ่งใหมๆ ทาน
จะใชเวลาคิดชั่วขณะหนึ่ง
7.ทานคาดหวังวาจะมีผูใหความรู
ในเรื่องใหมๆ เสมอ
P ≤.05

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
t
(n=34)
(n=34)
X
S.D.
X
S.D.
3.80 0.83
3.80 0.65
.000
4.06 0.62
3.80 0.65
.000
4.06

0.62

2.35

0.66

p-value

1.00
1.00

10.43 .000

จากตารางที่ 4.31 พบวาตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองหลังการทดลองและกอน
การทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการเปดโอกาสในการ
เรียนรูรายขอ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 7
ตารางที่ 4.32 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานอัตมโน
ทัศนของการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
ดานอัตมโนทัศนของการเปน
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
8. ทานเชื่อวาการเขาใจในตนเอง
การคิดเสมอวาตัวเราเปนใคร
และอยูที่ไหน และจะทําอะไร
เปนหลักสําคัญของการเรียนรู
ของทุกคน
9. การที่ทานทํางานไดไมดีนักก็
เนื่องมาจากตัวของทานเอง

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
(n=34)
(n=34)
X
S.D.
X
S.D.
4.29 0.53 4.09 0.53

t

p-value

2.89

0.005

4.16

0.55

0.58

0.77

4.06

0.57
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ตารางที่ 4.32 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานอัตมโน
ทัศนของการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (ตอ)
รายการประเมิน
หลังการทดลอง กอนการทดลอง
ดานอัตมโนทัศนของการเปน
(n=34)
(n=34)
t
p-value
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
X
S.D.
X
S.D.
10.เมื่อทานตองการขอมูลอะไรก็ 4.06 0.39 3.61 0.84 2.89 0.005
ตาม ทานมีความสามารถ
สืบคนขอมูลได
11.ทานสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ
4.06 0.35 2.51 0.67 11.25 0.000
ดวยตัวเองไดมากกวาคนสวน
ใหญ
12.แมวาทานมีความคิดที่ดีแต
3.93 0.62
3.9
0.7
0.57 0.571
บางครั้งทานก็ไมสามารถนําลง
สูการปฏิบัตไิ ด*
13.ทานชอบที่จะมีสวนรวมในการ 3.03 0.85 3.41
0.8
2.44 0.071
ตัดสินใจวาจะเรียนอะไรและ
เรียนอยางไร
14.การเรียนรูสิ่งที่ยากๆ จะไมเปน 4.12 0.94
2.7
0.97 1.32 0.191
อุปสรรคตอทาน ถาทานมี
ความสนใจในสิ่งนั้น
P ≤.05
จากตารางที่ 4.32 พบวาตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ ย สมรรถนะการเรี ย นรู ดว ยการนํ า ตนเองด า น อัต มโนทัศ น ของการเปน ผู เ รี ยนที่ มี
ประสิทธิภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ในขอ 8 ขอ 10 และขอ 11 โดยที่คะแนน
เฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
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ตารางที่ 4.33 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานความคิด
ริเริ่มและสามารถเรียนรูไดโดยอิสระ
รายการประเมิน
หลังการทดลอง กอนการทดลอง
ดานความคิดริเริ่มและสามารถ
(n=34)
(n=34)
เรียนรูไดโดยอิสระ
X
S.D.
X
S.D.
15.ทานคิดวาไมมีใครที่จะ
4.09 0.65 3.87 0.56
รับผิดชอบการเรียนรู ไดดี
เทากับตัวของทานเอง
16.ทานสามารถที่จะบอกไดวา
3.54 0.72 3.29 0.69
ผลลัพธการเรียนรูของทานดี
หรือไมดี
17.มีหลายสิ่งที่ทานตองการ
4.12 0.67
3.9
0.51
เรียนรู ซึ่งทานตองการเวลา
เพิ่มมากขึ้นในแตละวัน
18.ถาทานตัดสินใจจะเรียนรูสิ่งใด 3.38 0.95 3.16 0.63
แลว ทานสามารถจะจัดเวลา
ที่จะเรียนรูสิ่งนั้นไดเสมอไมวา
จะมีภารกิจมากมายเพียงใด
19.เมื่อทานอานหนังสือมักมี
4.09 0.74 3.93 0.67
ปญหาเกี่ยวกับการทําความ
เขาใจ*
20.ทานคิดวาเมื่อทานไมตองการ 4.25 0.51 3.77 0.66
เรียนรูก็ไมใชความผิดของ
ทาน
21.ทานรูตัวดีวา เมื่อไหรทาน
3.51 0.67 3.22 0.61
ตองการที่จะเรียนรูเพิ่มมาก
ขึ้น
P ≤.05

t

p-value

1.46

0.149

1.43

0.156

1.27

0.206

1.09

0.278

0.88

0.372

3.19

0.002

1.76

0.083
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จากตารางที่ 4.33 พบวาตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองดาน ความคิดริเริ่มและเรียนรูไดโดยอิสระสวน
ใหญไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ขอ 20 “ทานคิดวาเมื่อทานไม
ตองการเรียนรูก็ไมใชความผิดของทาน” โดยที่คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ตารางที่ 4.34 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง
รายการประเมิน
ดานความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูดวยตัวเอง
22. หากทานสามารถทําความเขาใจ
กับสิ่งที่ทานตองการเรียนรูอยาง
ดีพอแลว ก็จะไมเปนอุปสรรค
ตอการเรียนรูของทานอีก
23.ทานคิดวาหองสมุดคือสถานที่
ที่นาเบื่อ*
24.ทานชื่นชมบุคคลที่เรียนรูสิ่ง
ใหมๆ อยูเสมอ
25.ทานสามารถคิด แสวงหา
วิธีการเรียนรูไดหลายวิธีเพื่อ
การเรียนรูสิ่งใหมๆ
26.ทานพยายามหาความ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ทาน
กําลังเรียนรูกับเปาหมายระยะ
ยาวในชีวิตของทานเสมอ
27.ทานมีความสามารถที่จะ
เรียนรูดวยตัวเองเกือบจะทุก
เรื่องที่ทานตองการจะเรียนรู

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
(n=34)
(n=34)
X
S.D.
X
S.D.
4.32 0.47
3.9
0.65

t

p-value

2.89

0.005

4.35

0.66

4.0

0.51

2.35

0.022

4.25

0.72

4.16

0.73

0.521

0.605

4.29

0.52

4.12

0.61

1.103

0.274

3.87

0.71

3.45

0.80

2.15

0.035

4.19

0.70

4.12

0.56

0.392

0.691
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ตารางที่ 4.34 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง (ตอ)
รายการประเมิน
หลังการทดลอง กอนการทดลอง
ดานความรับผิดชอบตอการ
(n=34)
(n=34)
t
p-value
เรียนรูดวยตัวเอง
X
S.D.
X
S.D.
28.ทานรูสึกสนุกสนานในการคนหา 4.16 0.63
4.0
0.63 1.00 0.321
คําตอบของขอคําถามตางๆ
29.ทานชอบตอบคําถามที่มีคําตอบ 3.7
0.86 3.54 0.56 0.869 0.389
ถูกตองมากกวา 1 คําตอบ
P ≤.05
จากตารางที่ 4.34 พบวาตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองมี
คาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวย
ตัวเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขอ 22 ขอ 23 และ ขอ 26โดยที่คะแนน
เฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ตารางที่ 4.35 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานความรัก
ในการเรียนรู
รายการประเมิน
ดานความรักในการเรียนรู

30.ทานมีความอยากรูอยากเห็น
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ เสมอ
31.ทานจะมีความยินดีมากเมื่อการ
เรียนรูของทานเสร็จสิ้นลง
32.ทานไมไดสนใจในการเรียนรู
เหมือนกับคนอื่นๆ ทั่วไป*

กอนการ
ทดลอง
(n=34)
X
S.D.
4.54
0.5

หลังการทดลอง
(n=34)
X
4.22

4.19

0.65

4.29

0.64

t

p-value

S.D.
0.84

1.82

0.073

3.77

0.66

2.49

0.015

3.93

0.72

2.03

0.046
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ตารางที่ 4.35 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานความรัก
ในการเรียนรู (ตอ)
รายการประเมิน
ดานความรักในการเรียนรู

กอนการ
ทดลอง
(n=34)
X
S.D.
3.8
0.9

หลังการทดลอง
(n=34)
X
3.64

S.D.
0.75

t

p-value

33.ทานไมมีปญหาใดๆ เกี่ยวกับ
0.76 0.450
ทักษะการเรียนรูพื้นฐาน
(ทักษะการฟง การอาน การ
เขียน การจํา)
34.ทานชอบทดลองสิ่งใหมๆ ถึงแม 3.74 0.89 3.54 0.72 0.93 0.352
ทานจะไมแนใจในผลลัพธก็ตาม
35.ทานไมชอบใหคนอื่นมาชี้ใน
3.96 0.65 3.74 0.57 1.43 0.155
ขอผิดพลาดที่ทานทําอยู*
36.ทานจะรูสึกดีมากที่เมื่อไดทําสิ่ง 4.19
0.5
3.83 0.58 1.57
0.12
แปลกๆ ใหมๆ
*ขอความเชิงลบ
P* ≤.05
จากตารางที่ 4.35 พบวาตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานความรักในการเรียนรูแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขอ 31 และ ขอ 32 โดยที่คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวย
การนําตนเองของกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
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ตารางที่ 4.36 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานการมี
ความคิดสรางสรรค
รายการประเมิน
มีความคิดสรางสรรค

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
(n=34)
(n=34)
t
p-value
X
S.D.
X
S.D.
37.ทานชอบที่จะคิดเกี่ยวกับอนาคต 4.12 0.84 3.87 0.61 1.37 0.176
38.ทานมีความพยายามคนหาสิ่งที่ 4.06 0.62 3.83 0.58 1.46 0.148
ตองการเรียนรูไดดีเมื่อเทียบกับ
ผูอื่น
39.ทานคิดวาปญหาคือสิ่งที่ทาทาย 3.70 0.93 3.41 0.71 1.36 0.177
ไมใชสิ่งที่ทําใหทอถอย
40.ทานสามารถที่จะทําอะไรดวย
3.87 0.80 3.70 0.69 0.84 0.401
ตัวเองถาทานคิดจะทํา
41.ทานรูสึกมีความสุขกับวิธีการ
4.16 0.68 3.74 0.68 2.41 0.019
สํารวจตรวจสอบปญหาของ
ทานเสมอ
42.ทานมักจะเปนผูนําของกลุมใน 4.12 0.84 3.87 0.61 1.37 0.176
การเรียนรูสิ่งตางๆ
43.ทานมีความสนุกสนานในการ
4.06 0.62 3.83 0.58 1.46 0.148
อภิปลายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูอื่น
P ≤.05
จากตารางที่ 4.36 พบวาตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง
มี ค ะแนนเฉลี่ ย สมรรถนะการเรี ย นรูด วยการนํ าตนเอง ด านความคิ ด สร างสรรค ส ว นใหญ ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ขอ 41 “ทานรูสึกมีความสุขกับวิธีการ
สํารวจตรวจสอบปญหาของทานเสมอ” โดยที่คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
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ตารางที่ 4.37 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย กอนและหลังการทดลอง จําแนกรายขอ ในดานการมอง
อนาคตในแงดี
รายการประเมิน
ดานการมองอนาคตในแงดี
44.ทานไมชอบสถานการณการ
เรียนรูที่มีความทาทาย*
45.ทานมีความปรารถนาอยาง
แรงกลาที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
46.ทานคิดวาการเรียนรู คือเรื่อง
นาตื่นเตน
47.ทานคิดวาการเรียนรูมีความ
สนุกสนาน
48.ทานคิดวาการยึดถือวิธีการ
เรียนรูแบบเดิม ดีกวาการที่จะ
ทดลองเรียนรูสิ่งใหมๆ*
49.ทานตองการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
เพื่อจะไดเปนคนที่มีความ
เจริญเติบโตและกาวหนา
50.ทานรับผิดชอบในการเรียนรู
ของทานเอง ไมมีใครรับผิด
ขอบแทนทานได
P ≤.05

หลังการทดลอง กอนการทดลอง
(n=34)
(n=34)
t
p-value
X
S.D.
X
S.D.
3.96
0.7
3.7
0.64 1.505 0.138
4.29

0.46

3.64

0.91

3.506

0.001

4.19

0.40

3.80

0.65

2.808

0.007

4.25

0.44

3.87

0.61

2.828

0.006

4.12

0.67

4.06

0.76

0.351

0.727

3.96

0.7

3.7

0.64

1.505

0.138

4.29

0.46

3.64

0.91

3.506

0.001

จากตารางที่ 4.37 พบวาตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานการมองอนาคตในแงดีสวนใหญแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขอ 45 ขอ46 ขอ 47 และขอ 50 โดยที่คะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง

262
ตารางที่ 4.38 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ก อ นและหลั ง การทดลอง จํ า แนกรายข อ ในด า น
ความสามารถในการใชทักษะหาความรูและทักษะการแกปญหา
รายการประเมิน
หลังการทดลอง กอนการทดลอง
ดานความสามารถใชทักษะหา
(n=34)
(n=34)
t
p-value
ความรูและทักษะการแกปญหา X
S.D.
X
S.D.
51.การเรียนรูถึงวิธีการเรียนเปน
4.22 0.42 3.77 0.71 3.017 0.004
สิ่งสําคัญสําหรับทาน
52.ทานไมเคยคิดวาแกเกินไปที่จะ 4.09 0.39 3.67 0.70 2.897 0.005
เรียนรูสิ่งใหมๆ
53.ทานคิดวาการเรียนรูสิ่งอยู
4.25 0.42 3.61 0.66 4.314 .000
ตลอดเวลาเปนสิ่งที่นาเบื่อ
หนาย*
54.ทานคิดวาการเรียนรูเปน
4.19
0.4
3.64 0.66 3.949 .000
เครื่องมือในการดําเนินชีวิต
55.ทานเรียนรูสิ่งใหมๆ หลายๆ สิ่ง 4.22 0.42 3.77 0.71 3.017 0.004
ดวยตัวเองตลอดเวลา
56.ทานคิดวาการเรียนรูไมไดทํา
4.09 0.39 3.67 0.70 2.897 0.005
ใหชีวิตของทานแตกตางไปจาก
เดิม*
57.ทานมักจะเปนผูที่เรียนรูที่มี
4.25 0.42 3.61 0.66 4.314 .000
ประสิทธิภาพทั้งในชั้นเรียน
และการเรียนรูดวยตนเอง
58.ทานคิดวาผูเรียนรูอยูเสมอ คือ 4.19
0.4
3.64 0.66 3.949 .000
“ผูนํา”
P ≤.05
จากตารางที่ 4.38 พบวาตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความแตกตางกันทุกขออยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของกลุมทดลองหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง
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สวนที่ 7 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการฝกอบรมสําหรับตัวแทนประกัน
วินาศภัยที่อาสาเขารับการฝกอบรม
ตารางที่ 4.39 แสดงผลการเปรียบเทียงความพึงพอใจตอการฝกอบรมดานการมีสวนรวมในการ
พัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรสําหรับกลุมทดลองดานการมีสวนรวมในการพัฒนา
เนื้อหาและหลักสูตร
รายการประเมินความพึงพอใจตอ
การฝกอบรมดานการมีสวนรวมใน
การพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตร
1. ความครบถวนของเนื้อหา

X
4.47

S.D.
0.51

ระดับ
มาก

2. ความทันสมัยของเนื้อหา

4.65

0.49

มากที่สุด

3. เนื้อหาตรงตอสมรรถนะที่ตองการ

4.50

0.51

มากที่สุด

4. หลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุม
ผูเรียน
5.การไดมีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหา

4.20

0.41

มาก

4.32

0.47

มาก

รวม

4.43

0.23

มาก

กลุมทดลอง

P ≤.05
ตารางที่ 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียงความพึงพอใจตอการฝกอบรมดานการมีสวนรวมในการ
เรียนรูของผูเรียนและผูสอน
รายการประเมินความพึงพอใจตอ
การฝกอบรมดานการมีสวนรวมใน
การเรียนรูของผูเรียนและผูสอน
6. ผูสอนใหความรวมมือเปนอยางดี
7. ผูสอนชวยเหลือผูเรียนในทุกขั้นตอน
8. ผูสอนใหความกระจางในขอสงสัย
9. ผูสอนมีความเปนมิตรที่ดีตอผูเรียน

กลุมทดลอง
X
4.53
4.56
4.35
4.41

S.D.
0.51
0.50
0.49
0.50

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียงความพึงพอใจตอการฝกอบรมดานการมีสวนรวมในการ
เรียนรูของผูเรียนและผูสอน
รายการประเมินความพึงพอใจตอ
การฝกอบรมดานการมีสวนรวมใน
การเรียนรูของผูเรียนและผูสอน
10. การประเมินผลมีความเที่ยงตรง
11. ผูสอนประเมินผลอยางเปนธรรม
12. ผูเรียนมีสวนในการประเมินผลใน
ทุกขั้นตอน
13. ผูเรียนประเมินผลไดดวยตนเอง

X
4.26
4.35
4.74

S.D.
0.45
0.49
0.45

ระดับ
มาก
มาก
มากที่สุด

4.15

0.36

มาก

รวม

4.42

0.17

มาก

กลุมทดลอง

P ≤.05
ตารางที่ 4.41 แสดงผลการเปรียบเทียงความพึงพอใจตอการฝกอบรมดานเนื้อหาความรูและ
กิจกรรมในในการฝกอบรม
รายการประเมินความพึงพอใจตอ
การฝกอบรมดานเนื้อหาความรูและ
กิจกรรมในการฝกอบรม
14.มี กิ จ ก ร ร ม ที่ ทํ า ใ ห ผู เ รี ย น ไ ด
แลกเปลี่ยนประสบการณในกลุม
15.มี เ นื้ อ หาการเรี ย นรู ที่ ต รงต อ ความ
ตองการ
16.มี กิ จ กรรมที่ ทํ า ให เ ข า ถึ ง เนื้ อ หาการ
เรียนไดงาย
17.มีกิจกรรมที่เสริมทักษะการเรียนรู
18.มีกรณีตัวอยางและการแสดงที่สื่อให
เห็นถึงการมีทัศนคติที่ดี
รวม
P ≤.05

กลุมทดลอง
X
4.59

S.D.
0.50

ระดับ
มากที่สุด

4.18

0.39

มาก

4.44

0.50

มาก

4.44
4.62

0.50
0.49

มาก
มากที่สุด

4.45

0.26

มาก
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ตารางที่ 4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการฝกอบรมดานอื่นๆ
รายการประเมินความพึงพอใจ
ตอการฝกอบรมดานอื่นๆ
19.มีระบบชวยเหลือในการเรียนที่
ใชงานงาย
20.มีสื่อการเรียนการสอนชวยให
ผูเรียนทําความเขาใจกับ
บทเรียนไดดี
21.มีขั้นตอนการเรียนที่เขาใจได
งาย
22.มีอุปกรณที่อํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูและทํา
กิจกรรมครบถวน
23. สภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ในการฝกอบรม
รวม

X
4.18

กลุมทดลอง
S.D.
0.39

ระดับ
มาก

4.35

0.49

มาก

4.32

0.47

มาก

4.38

0.49

มาก

4.76

0.43

มากที่สุด

4.40

0.20

มาก

จากตารางที่ 4.39-4.42 สรุปไดวา ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะสูงในระดับมาก ทุกดาน
สวนที่ 8 ผลการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวกับขอมูลดานทักษะและ
ทัศนคติหลังการเขารวมการฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
จากผลการดําเนินการฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น
และการประเมินสมรรถนะดานทักษะและทัศนคติ เพื่อใหผลลัพธจากการวิเคราะหขอมูลสะทอน
ผลลัพธที่ชัดเจนและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวของกับดานทักษะและทัศนคติ ผูวิจัยจึงได
ทํ าการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ กทางโทรศั พ ท กั บผู เ ข าร วมการฝ กอบรมครบทุ กขั้ น ตอน โดยมี ผ ลการ
สัมภาษณ ดังนี้
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ทักษะในการนําเสนอขายกรมธรรมที่เหมาะสมกับลูกคาและถูกตองตามกฎหมาย
ความเห็นตอสมรรถนะดานทักษะในการขายกรมธรรม ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมให
ความเห็นวากิจกรรมการเรียนรูกลุมที่ไดเขารวมกิจกรรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะนั้น
มีความเหมาะสม ทําใหเขาใจกรมธรรมประกันวินาศภัยไดชัดเจนขึ้น ไดแสดงออก ฝกการนําเสนอ
กรมธรรม การเรียนรูกลุมชวยใหเกิดการแบงปนประสบการณ และความคิดรวมกัน ไดคําชี้แนะใน
มุมมองใหมจากผูเขารับการฝกอบรมดวยกันเอง ทําใหสามารถนําสมรรถนะดานทักษะ มาปรับใช
เพื่อพัฒนาการทํางานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเขาอบรมไดใหสัมภาษณเกี่ยวกับ
สมรรถนะดานทักษะในการขายไวดังนี้
“การฝกอบรมทําใหไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเรียนคนอื่น ไดเรียนรูจากผูที่
ประสบความสําเร็จในอาชีพ ซึ่งในการฝกอบรมตนเองก็ไดทดลองนําเสนอขายกรมธรรม และฟง
ความคิดเห็นจากเพื่อนที่เคยเสนอขายกรมธรรมนั้นๆ ไดรับการชี้แนะจากเพื่อนรวมอาชีพ ทําใหมี
มุมมองที่กวางขึ้น พบวาหลังการฝกอบรมทําให ไดทดลองขายกรมธรรมอัคคีภัยใหกับลูกคา ที่
ปกติเราจะขายแตกรมธรรมที่เกี่ยวกับรถยนตเพียงอยางเดียว ทําใหตอนนี้สามารถขายกรมธรรม
ไดหลายประเภทมากขึ้น”
“เมื่อกอนขายกรมธรรมรถยนตอยางเดียว แตพอมาไดเขารวมฝกอบรมทําให เดี๋ยวนี้มี
ยอดขายเพิ่มมากขึ้นจากกรมธรรมรถยนตแลว เพราะการมาฝกอบรมที่เนนใหเกิดทักษะการขาย
และการแนะนําเกี่ยวกับกรมธรรม ทําใหรูวาจริงๆ แลวลูกคาเรา มีความเสี่ยงอื่นๆอีกนอกไปจาก
รถยนต อยางบาน ตึก หรือสุขภาพของลูกคาเอง การที่ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น ทําให
ไดทักษะการขายใหมๆ เขามาดวย”
“การไปขายกรมธรรมตองสามารถอธิบายภาษาประกันใหชาวบานผูซื้อกรมธรรมได
เขาใจ เมื่อกอนเขารับการอบรมสื่อสารอธิบายไดแคกรมธรรมไมกี่ประเภท เพราะไมแนใจวาตัวเอง
จะอธิบายไดถูกตองหรือเปลา กลัวเสียลูกคา แตตอนนี้ มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะไดทดลองขาย
กรมธรรม ที่ ไ ม เ คยขายต อ หน า ตั ว แทนคนอื่ น ที่ เ ชี่ ย วชาญในกรมธรรม นั้ น ๆ ทํ า ให ต อนนี้ ข าย
กรมธรรมไดมากขึ้นแลว และจะพยายามเรียนตอไปเพราะลูกคาแตละคนก็มีความเสี่ยงแตกตาง
กันไป ยิ่งรูมาก เชี่ยวชาญมาก ก็ยิ่งขายไดมาก”
“จากที่เคยเสนอขายแคไมกี่กรมธรรม ตอนนี้ไดขยายไปขายในกรมธรรมอื่นๆ บางแลว
ตอนแรกขายแตกรมธรรมอัคคีภัยที่อยูอาศัย แตหลังจากการเขาอบรม ทําใหไดลองเอากรมธรรม
รถยนต ที่ไดฝกขายในหองอบรมไปเสนอขาย เจาของบานดูบางและขายไดหลายรายแลว เสียดาย
ที่นาจะไดเริ่มขายมาตั้งนานแลว”
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ทักษะในการแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
ความเห็นตอสมรรถนะดานทักษะในการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย ซึ่งผู
เขารับการฝกอบรมใหสัมภาษณไวดังนี้
“การไดทําสัญญาการเรียนรู ตอนแรกก็ไมเขาใจ แตหลังจากการฝกอบรมทําใหรูวา
ผลการเรียนรูมองเห็นไดชัด มีแนวทางการเรียนรู มีแบบแผนทําใหเรียนแลวไมหลงทาง และการทํา
กิจกรรมในการฝกอบรมนั้นสนุกมาก ไดรูจักเพื่อนใหม ไดเรียนรูวิธีการขายที่ในตํารา ไมมีบอกไว
ทําใหนํามาปรับเขาการการขาย ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มขายไดมากขึ้น แตที่เห็นไดชัดคือ เราอธิบายลูกคา
ไดอยางมั่นใจและถูกตองมีเหตุมีผลมากขึ้นในการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย”
“ชอบตอนที่ไดรับการฝกเรื่องการสื่อสาร และพัฒนาบุคลิคภาพ เพราะเกือบลืมไป
แลววางานของเราตองสรางความนาเชื่อถือ การที่เรารูจักพูด รูจักวางตัว มีบุคลิคภาพ ดีขึ้นทําใหมี
ลูกคาไววางใจกับเรามากขึ้น ถึงจะยังขายกรมธรรมไมไดแตลูกคาก็วางใจ และขอคําแนะนําจาก
เรามากขึ้น”
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ
ความเห็นตอสมรรถนะดานทัศนคติ ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมใหความเห็นวากิจกรรม
ในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะนั้น ชวยพัฒนาความคิด การใชชีวิต สรางความภูมิใจ และ
ชวยทําใหเกิดการบริการที่ดี และที่สําคัญผูเขาอบรมมีทัศนคติในแงบวกมากขึ้นทั้งตอวิชาชีพ ตอ
ตนเอง และผูเอาประกันภัย จากการติดตามขอมูลโดยการสัมภาษณผูเขารับการฝกอบรมหลังการ
ทดลองในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเกี่ยวกับสมรรถนะในดานทัศนคติ เปนดังนี้
“ตนเองพบวา จากที่เคยแตมุงในแนวการขายกรมธรรมเพียงอยางเดียว แตหลังจาก
เขารวมการฝกอบรม พบวาตัวเองหันมาใหบริการลูกคาที่ตองการเรียกรองคาสินไหมทดแทนมาก
ขึ้น ไมปลอยใหลูกคาติดตอเอง และพบวาไดรับคําชมจากลูกคามากขึ้น ทําใหเรามีทัศนคติที่ดีตอ
การใหบริการ วามีผลตอการที่ลูกคาบอกกันปากตอปากและผลลัพธตอนนี้ก็มีผูสนใจสอบถาม
เรื่องการทําประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น”
“โดยส วนตั วมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยอยูแลว และมียอดขาย
พอสมควร ตอนแรกก็คิดวาการมาอบรมก็มานั่งฟงเหมือนกับที่ผานๆ มา แตพอมาเขาอบรมแลว ดี
มากๆเลย เพราะไดใหมุมมองใหมๆ จากประสบการณของคนอื่น เหมือนกระตุนความคิด จากที่
เฉยๆ กับวิชาชีพ ตอนนี้เหมือนมีพลังและมีกําลังใจ ภูมิใจในอาชีพตัวเองมากขึ้น เพราะไดเห็น
เพื่อนที่เขารับการฝกอบรม ประสบความสําเร็จ แลวนําประสบการณมาเลาใหกันฟง ตอนนี้หาก
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ลูกคาโทรมาแจงเคลมตอนตีสาม ก็ยินดีรับเรื่อง เพราะรูแลววาการใหบริการ สงผลกับความสําเร็จ
ในอาชีพเราดวย”
“หลังจากการเขารับการฝกอบรมพบวา ยอดการขายกรมธรรมเพิ่มขึ้น แตยังไมมาก
เทากับปริมาณของลูกคาที่หันมาพึ่งเราเมื่อเกิดเคลม ปกติ หากลูกคาแจง เคลมจะสง ตอไปให
บริษัทประกันวินาศภัยเลย แตตอนนี้ทัศนคติเราดีขึ้น หันมาบริการใหความชวยเหลือเคามากขึ้น
เพราะรู จ ากเพื่ อนที่ เ ข าอบรมแล ววา การทําตลาดที่ดีที่สุดก็คือ ตอนที่ลูกคาตองการเรียกรอง
สินไหมจากกรมธรรม”
“หลังจากเขารับการอบรม พี่ไดมุมมองใหมในชีวิตมากขึ้นไมไดแค มุงมั่นจะทํายอด
เพียงอยางเดียว แตจริงๆ แลวพี่พบวาอาชีพเราก็ทําบุญ ไปพรอมๆ กันไดเชนเดียวกัน เคยฟงที่เคา
อบรมในการประกันชีวิตเหมือนกัน แตการฝกอบรมครั้งนี้มาไดเห็นตัวอยางจริงจากเพื่อนรวมงาน
ทําใหพบวา การมีจรรยาบรรณที่ดี มีทัศนคติที่ดี ชวยใหเราไดพัฒนาทั้งจิตใจ และงานของเราดวย
ยิ่งเราใหบริการไดมากแคไหน สุดทายเราก็ไดรับผลลัพธที่ดีตอบกลับมาไมทางใดก็ทางหนึ่ง”
“หลังการฝกอบรมอยางที่อาจารยผูบรรยายบอก อาชีพขายประกันเหมือนโดนแตคน
รังเกียจ แตหากผูเอาประกันเปนอะไรขึ้นมา เราคือคนแรกๆ ที่เคาจะนึกถึง อาชีพเราตองอดทนที่
จะแสดงความดีใหเห็น ทําใหหลังจากเขารับการอบรม แลวไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
รวมอาชีพ ทําใหพี่รักอาชีพนี้มากขึ้นและภูมิใจที่ไดชวยคนในทุกๆครั้งที่เราใหบริการ”
สรุปการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
สรุปการติ ดตามผลการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ ของตัวแทนประกัน วินาศภัย ดาน
ทักษะและทัศนคติ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผานทางโทรศัพท หลังจากเขารวมในโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิ งสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิช าชีพของตัวแทนประกัน วินาศภัย พบวาตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ใหสัมภาษณมีสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ดานทักษะและ
ทัศนคติสูงขึ้น มีผลงานในการขายกรมธรรมประกันวินาศภัยและการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น เปนผลจากการพัฒนาสมรรถนะดานทักษะในการขายกรมธรรม และ
ทักษะการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัยจากโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะโดยวัดได
อยางเปนรูปธรรมจากจํานวนกรมธรรมที่ขายและจํานวนลูกคาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับดานประกัน
วิ น าศภั ย ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในแต ล ะเดือ น ในขณะที่ ตัว แทนประกั น วิ น าศภัย ที่ เ คยมุ ง แต การขาย
กรมธรรมเพียงอยางเดียว ก็มีการใหสัมภาษณถึงจํานวนผูเอาประกันภัยที่ตัวแทนประกันวินาศภัย
มีการใหบริการหลังการขายมากขึ้น โดยเฉพาะการใหบริการเมื่อผูเอาประกันภัยเกิดเหตุที่ตองการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาสมรรถนะดานทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีใน
การใหบริการ เปนเพราะโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะมีความยืดหยุน ใหความสําคัญกับ
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ผูเรียน และนําผูมีประสบการณเกี่ยวกับดานการประกันวินาศภัยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ การ
เรียนรูรวมกัน เปนการแสดงใหผูเรียนไดตระหนักและมีความรูสึกรวมในประสบการณจริงจาก
ผูเรียนทานอื่น ซึ่งมีความแตกตางจากการเรียนจากตํารา หรือ การฟงบรรยายจากผูสอนเพียง
อย างเดี ยว รวมถึ งการทํ าสั ญ ญาการเรียนรู ที่ชวยใหผูเรียนมีแนวทางในการเรียนรูทั้ง จากใน
หองเรียน และการเรียนรูดวยการนําตนเอง แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองเสริมดวย กิจกรรม
การเรียนรูกลุม สงผลผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยครบทั้งในดาน
ความรู ทักษะ ทัศนคติ และความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาปจจัยที่สนับสนุนใหประสบความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไขที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ในการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ปจจัยของความสําเร็จ
เมื่อนําโปรแกรมไปใช ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณผูเขารวมการฝกอบรมในกลุม
ทดลองและทําการการสัมภาษณ วิทยากรหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และกลุมทดลอง
โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
ส ว นที่ 1 ผลการสั ม ภาษณ เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย สนั บ สนุ น และป ญ หา หลั ง การ
ฝกอบรม
สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกัน
วินาศภัย ไดพบวา
1. ภาพรวมของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่พัฒนาขึ้น
วิทยากรหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูประจํากลุมและกลุมทดลอง มีความเห็น
วาภาพรวมของโปรแกรมมีความสอดคลองและเหมาะสม ทั้งดานเนื้อหาของหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรม ความรูที่ไดรับและกิจกรรมการเรียนรูกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสัมภาษณผูสอนประจํากลุม
ผูสอนประจํากลุมทานที่ 1
“มีกิจกรรมที่สรางใหทุกคนผอนคลาย และกลาทําความรูจักกันมากขึ้น ไมมีกําแพง
กั้นระหวางกัน ผูเ รียนสวนใหญมี ประสบการณในการทํางานมานาน สวนบางคนก็เ พิ่งรูจักกั บ
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อาชีพการเปนตัวแทนประกันภัย เปนกลุมที่มีความหลากหลาย ทั้งในดานฐานะ สังคม และอายุ
การทําใหคนเหลานี้ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ กันไดเปนเรื่องสําคัญเพราะตัวแทนแตละคนมี
ประสบการณและความสําเร็จที่แตกตางกันถาทําใหผูที่มีประสบการณมากแบงปนใหกับผูอื่นไดก็
จะมีประโยชนมาก แตในขณะเดียวกัน ก็ยากสําหรับการทํากิจกรรม เพราะผูเรียนที่อายุมาก ก็ไม
คอยอยากเหนื่อยหรือขยับตัวมากนัก ดังนั้นกิจกรรมกลุมจึงตองถูกคัดมาวาสามารถ ปฏิบัติไดกับ
ทุกคน”
ผูสอนประจํากลุมทานที่ 2
“ตัวแทนประกันภัยมีความรูเฉพาะตน แตการไดแลกเปลี่ยน ประสบการณ และไดนํา
เรื่องการใหบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางแนวคิดในดานบวก สรางความรูสึกที่ดี ระหวาง
เพื่ อ นผู ฝ ก อบรม และ ต อ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ด ว ย จริ ง ๆ แล ว อาชี พ ตั ว แทนฯ เป น อาชี พ ที่ ส ร า ง
ประโยชนใหกับสังคมไทยไดอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อประเทศเจอกับเหตุการณ อยางเรื่องน้ําทวม
ใหญ ใครๆ ก็หันมาสนใจเรื่องประกัน แตหากคนที่มีหนาที่ขายหรือใหคําปรึกษา ไมมีทัศนคติที่ดี
หรือ การบริการดวยใจ การประกันก็อาจทําใหคนไทยมองในแงลบได วันที่ไดมาอบรมทําใหไดรูวา
คนประกันก็สนใจ ในดานๆ อื่นๆ ดวยไมใชแค เรื่องของกรมธรรมประกันภัยที่เขาตองขาย ถาทําให
ตั ว แทนฯ มี ส มรรถนะรอบรู ทั้ ง ในด า นประกัน ภั ย ทัก ษะในการขายและการให บริ ก าร รวมถึ ง
ทัศนคติ ที่ดีตออาชี พ ตนเองได ประชาชนสวนใหญที่เ ปน ลูกคาก็จ ะเชื่อถือและไดรับประโยชน
สูงสุด”
“หลักสูตรนี้มีการบรรยายใหความรู พรอมๆ ไปกับการทํากิจกรรมกลุม ทําใหทุกคนมี
ความเปนกันเอง กลาแสดงออก และใหความสนใจมากอยางเห็นไดชัด”
“การฝกปฏิบัติ ชวยใหการนําทฤษฎีที่เรียน มาประยุกตใชกับแตละเรื่อง ทําใหเขาใจ
ไดอยางถองแท นําไปใชไดจริง ทุกกลุมที่มีผูเรียนอายุมากกวา จะคอยเปนเหมือนพี่เลี้ยงในกลุม
คอยแนะนํา ประกอบกับประสบการณตรง ที่ตนไดทํางานมา”
“การใชสัญญาการเรียนรู ในตอนแรกดูเหมือนเปนการใหการบานผูเขาฝกอบรม มี
บางคนไมคอยตั้งใจ หรือ ใหความใสใจในตอนแรก แตหลังจากไดคิดรวมกัน วางแผนรวมกัน แลว
นํากลับมาตรวจสอบในวันสุดทานของการฝกอบรม แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการฝกอบรม ได
อยางชัดเจนมาก ทําใหผูเรียนเห็นถึงคุณคา และประโยชน ในการเรียนรู ที่ไมใชแตผูเขาฝกอบรม
เพียงคนเดียว แตเปนทั้งกลุม”
“กระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเอง จะชวยใหตัวแทนฯหมั่นเรียนรู และศึกษาไป
ตลอดชีวิต โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ความเสี่ยง มหันตภัย การใชชีวิตเปลี่ยนหมด ตัวแทนฯ จะ
เรียนรูอยูแคเรื่องประกันภัยอยางเดียวไมได เพราะทุกอาชีพ ทุกคน สามารถซื้อประกันไดทั้งนั้น
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การเรียนดวยกระบวนการนี้ จะทําให มุมมองของตัวแทนฯ กวางขึ้น หมั่นศึกษาหาความรูมากขึ้น
เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตัวแทนเอง”
“โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะสามารถนําไปใชประโยชนไมใชแคตัวแทนฯ แต
เปนทุกคนที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย รวมถึงคนในธุรกิจอื่นๆ ดวย
“การประเมินผลการเรียนรูโดยวิทยากร และผูเขาฝกอบรม ทําใหผูเขาฝกอบรม เขาใจ
ตนเอง และแงมุมของคนอื่นในกลุมมากขึ้น”
“การเรียนเปนกลุมชวยสรางมิตรภาพ ความรูสึกที่ดี และไดเพื่อนรวมอาชีพมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ก็ไดเรียนรูจากคนอื่น และสรางการทํางานเปนทีมดวย”
“ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสม กับการเรียนรู และทํากิจกรรมดีมาก”
“หองฝกอบรม มีบรรยากาศที่ดีมาก ไมวาจะแสง อุปกรณอํานวยความสะดวก และมี
ลานกว า ง ให อ อกไปทํ า กิ จ กรรมได ด ว ย ทํ า ให ผู ส อนและผู เ รี ย นไม รู สึ ก อึ ด อั ด เหมาะกั บ การ
ฝกอบรมทั้งการบรรยายใหความรูและทํากิจกรรมกลุม”
ความเห็นของกลุมทดลองที่มีตอภาพรวมของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
แบงเปนประเด็นยอยดังนี้
1) ความเห็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาและระยะเวลาในการจัดโปรแกรม เปนดังนี้
“เนื้อหาครอบคลุม, มีประโยชนกับการเปนตัวแทนฯ สวนระยะเวลา ก็ไมมากไมนอย
จนเกิด และสถานที่สําหรับการจัดการฝกอบรมก็ดีมาก”
“อยากใหการฝกอบรมนี้เปนตัวอยาง กับการฝกอบรมอื่นๆ ที่มีแตการบรรยาย และคน
เรียนเขามานั่งหลับหรือพักผอน เนื่องจากเนื้อหามักเยอะเกินไป แตการฝกอบรมครั้งนี้ เนื้อหา
ครบถวน กระชับ และไมนาเบื่อ”
2) ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูกลุม ไดแก
“สนุ ก ในการเรี ยนรู ไม น าเบื่ อ เลย อยากมาเข า ฝ กอบรมแบบนี้ อีก อยากให ผู จั ด
จัดการฝกอบรมแบบนี้ขึ้นมาอีก”
“มีเป าหมายที่ ชวยเหลือ การเรียนรู โดยเฉพาะหัวขอเกี่ยวกับทัศนคติ ที่แคการฟ ง
บรรยายอยางเดียว คงไมสามารถเปลี่ยนทัศนคติได”
“ทําใหจุดประกาย การเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัวแทนประกันรูแคประกันอยางเดียว
ไม ไ ด ต องเรี ยนรู ตลอดชี วิ ต กิ จ กรรมช วยทําใหเ ห็น ว า คนที่ทําอาชีพ นี้อยางมือ อาชีพ ตองทํ า
อยางไรบาง”
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3) ประเด็นเกี่ยวกับความรูที่ไดรับ ไดแก
“ไดเขาใจเกี่ยวกับ ความหมายของภัยตางๆ ที่กรมธรรมใหความคุมครองมากขึ้น”
“นําความรูที่ไดรับ ไปปรับกับสภาพจริงในชีวิตการทํางานไดมาก”
“ทําใหอยากรูมากขึ้น เพื่อจะไดขายกรมธรรมใหกับลูกคาไดหลากหลาย ไมใชแคเพียง
กรมธรรม รถยนตเทานั้น”
2. ความเหมาะสมของแตละองคประกอบของโปรแกรม
2.1 ดานเปาหมายที่ตองการจากการฝกอบรม และวัตถุประสงคยอยในแตละหนวย
การเรียนรู
วิ ท ยากรที่ เ ป น ผู ส อน มี ค วามเห็ น เช น เดี ย วกั น กั บ ผู เ รี ย นในกลุ ม ทดลอง ในเรื่ อ ง
วัตถุประสงคของการฝกอบรม วาเปนไปตามที่คาดหวังไว
ดังคําสัมภาษณของวิทยากร ดังนี้
“ผูเรี ยน สามารถนําเนื้อหาของการฝกอบรม ไปพัฒนา ความรู และทักษะ ในการ
ทํางานไดจริง”
“ผูเรียนไดรับการพัฒนาและสรางสมรรถนะในวิชาชีพไดจริง ทําใหผูเรียนเห็นคุณคา
ของการเรียนรูตลอดชีวิต และวัตถุประสงคของหลักสูตร เปนการเสริมความรู และทักษะและ
ทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย”
ความเห็นของผูเรียนในกลุมทดลอง
“ไดเรียนรู ในดานประกันวินาศภัยตรงตามความคาดหมาย และในคูมือมีการบอก
วัตถุประสงคการเรียนรูไวในแตละบทเรียนและชัดเจน”
2.2 ดานกลุมเปาหมาย
ผูสอนประจํากลุมมีความเห็นสอดคลองกับกลุมผูเรียนที่เห็นวา ผูเรียนเปนวัยผูใหญ ที่
มีความรู ทักษะในการทํางานและ ประสบการณ ที่แตกตางกัน อายุ และความเชี่ยวชาญในงานก็
แตกตางกัน
การทํากิจกรรมกลุมจึงมีประโยชนอยางมากที่ทําใหคนเหลานี้ได เรียนรูซึ่งกันและกัน”
ดังคําสัมภาษณของวิทยากรประจํากลุมคือ
“ตัวแทนฯ บางคน มีประสบการณในการทํางานสูงมาก เรียกไดวาประสบความสําเร็จ
ในอาชีพนี้มาแลว สวนตัวแทนฯ บางคนอายุยังนอยเหมือนเพิ่งเขามาทํางาน การทํากิจกรรมการ
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เรียนรูกลุม (Learning Group) เปนโอกาส ดีของทุกคนที่ไดนําประสบการณ แนวความคิด มา
แบงปนกัน ผูใหญก็ไดเรียนรูมุมมองของเด็ก สวนคนที่เด็กกวา ก็ไดมีเรียนรูจากประสบการณของ
ผูใหญ ในการอบรมครั้งนี้มีตัวแทนฯ หลายทานที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ”
“จากที่ตอนเริ่มการอบรม แตละคนไมคอยพูดจา กัน แตระหวางการอบรม กลุมผูเรียน
ไดทํากิจกรรมการเรียนรูกลุมทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี มีการรวมมือกันทํางาน ทํากิจกรรม ที่สราง
บรรยากาศเปนกันเอง สนุกสนาน และไมเครียด ทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ”
ความเห็นของกลุมทดลองไดแก
“เปนการฝกอบรมที่ดีมาก ทุกคนมีสวนรวม ชวยกันคนควา หาขอมูล ไมนาเบื่อ เปน
การเรียนรูที่สนุก และอยากใหทุกการอบรม เปนแบบนี้”
“ไมงวงเลย เพราะมีกิจกรรม ที่ทําใหทุกคน ไดชวยกันคิด ชวยกันทําตลอด บรรยากาศ
ก็นารัก เปนกันเองกันทุกคน”
“ไดนําประสบการณจริง ในการทํางานมาเสริม ดวยความรูที่ไดจากการฝกอบรม ทํา
ใหชวยเสริมประสิทธิภาพ ในการทํางานมากขึ้น”
2.3 ดานวิทยากรหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูประจํากลุม
วิทยากรหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู มีความเห็นสอดคลองกับกลุมผูเขา
ฝกอบรมวา ผูสอน ควรรูจักพื้นฐานของผูเขาฝกอบรมมากอน ตองมีความเขาใจในวัตถุประสงค
ของโปรแกรม เปนอยางดี และที่ สําคัญตองเกงในเรื่องที่ส อน มีทักษะในการสอน และการทํา
กิจกรรมที่เสริมวัตถุประสงคในการเรียนรู
ดังคําสัมภาษณของวิทยากรประจํากลุมคือ
“วิทยากรหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูประจํากลุม ตองสามารถเขาใจความ
ตองการในการเรียนรูของผูเรียน ในขณะเดียวกัน ก็ตองคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นฐาน
ของผูเรียนดวย บางครั้งผูเรียนในวัยผูใหญมีความตองการที่หลากหลาย กิจกรรมบางอยางอาจ
เหมาะสมกับผูเรียนที่อายุนอย และทําใหผูเรียนที่อายุมากเหนื่อยจนเกินไปที่จะรวมกิจกรรมได
ดังนั้นตองมีการคัดเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนดวย”
“วิทยากรผูสอน ควรมีความเขาใจ หรือทัศนคติในทางบวก ตอธุรกิจประกันภัย และ
ตองเข าใจในวิ ช าชี พตั วแทนฯ ควรมีเ วลาอยางเพียงพอ สามารถตั้ง คําถาม วิเ คราะห และดึง
สมรรถนะความสามารถที่แทจริง ของผูเรียนออกมาได”
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ความเห็นของกลุมทดลองไดแก
“วิทยากร เป นผู มี ความรู เฉพาะทางเปนอยางดี สามารถกระตุน ใหทุกคนในกลุม
แสดงออก และมีสวนรวม ทําใหบรรลุเปาหมายในการเรียนแบบเปนทีม”
“ผูสอนมีกิจกรรม สรางกลุมใหไดเรียนรูอยาง เปนกันเอง ไมเครียด ไดความรู ไดแสดง
ความคิดเห็นอยางอิสระ ไมกดดัน แตชวยใหกําลังใจตลอด”
นอกจากนี้ผูเขาฝกอบรมในกลุมทดลองไดมีขอเสนอแนะในสวนของวิทยากร ดังนี้
“กิจกรรมการเรียนรูกลุมในตอนแรก เปนกิจกรรมที่เหมาะกับผูเรียนที่อายุยังไมมาก
ซึ่งหากเปนผูเรียนที่เปนวัยผูใหญอาจจะไมอยากทํากิจกรรมมากนัก แตหลังจากชวงเชา สลับดวย
การบรรยาย และมีกิจกรรมเสริม ที่เหมาะกับผูใหญมากขึ้น จึงทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมใน
การเรียนรู”
2.4 ดานหลักสูตรและเนื้อหา
วิทยากรหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูมีความเห็นสอดคลองกับผูเขารับการ
ฝกอบรม วาเนื้อหาสาระของโปรแกรมครอบคลุม มีความเหมาะสมกับผูเขาฝกอบรม สามารถ
นําไปใชใหเปนประโยชนกับการทํางานไดเปนอยางดี
ดังคําสัมภาษณของผูสอนประจํากลุมตอไปนี้
“เนื้อหาของโปรแกรมในการฝกออบรม มีความเหมาะสม ไมเนนวิชาการจนเกินไป
คํานึงถึงกลุมผูเรียน”
“เนื้อหาของการฝกอบรม เหมาะสมดีแลว ไมมากจนเกินไป ทําใหผูเรียนรูสึกอยาก
เรียนรู และคนหาความรูเพิ่มตอไปอีก เพราะมีประโยชนตอการประกอบอาชีพของตนเอง”
“ทําอาชีพตัวแทนฯ มานานแตไมเคยเขาใจ หรือ ไดเรียนรูกระจางแบบนี้มากอนเลย
การไดเรียนโปรแกรมนี้ทําใหสามารถเชื่อมตอความรู ของเนื้อหาประกันวินาศภัยไดอยางตอเนื่อง
และเปนเหตุเปนผล”
“เนื้อหาความรูของการฝกอบรมมีประโยชน นําไปปรับใชกับสภาพจริงในการเรียนรูได”
“นําไปชวยขยายความ ใหคําปรึกษา กับผูเอาประกันภัยไดอยางถูกตอง”
“วิทยากรมีการบรรยายเนื้อหา โดยนําเอาประสบการณจริงมาประกอบ ทําใหเห็ น
ภาพ และเขาใจไดงาย”
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2.5 สื่อการเรียนการสอน
วิ ทยากรและผู เ รี ยนมีความเห็น ตรงกัน วา แหล ง ความรูแ ละสื่ อการเรีย นรูมี ความ
เหมาะสม ไมเห็นปญหาใดๆ วิทยากรมีความรูและประสบการณ พรอมทั้งถายทอดไดดีมาก มีการ
แนะนําแหลงการเรียนรูจากทั้งเว็บไซด ตํารา และหองสมุด
ดังคําสัมภาษณของวิทยากรประจํากลุมคือ
“สื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ชวยเรียกความสนใจกับผูเรียนไดอยางมาก เห็นไดชัดวา
ผูเรียนตั้งใจฟง และสรางความประทับใจใหกับผูเรียนไดอยางมาก”
“ตัวแทนฯ ที่มีอายุคอนขางมาก มักไมสนใจสื่อทาง IT แตวิทยากร ไดนําภาพ และ
เรื่องราวที่คนจากสื่อมาประกอบการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และหันมาสนใจสื่อทาง
อินเตอรเนตมากยิ่งขึ้น”
ความเห็นของกลุมทดลอง ไดแก
“สื่อภาพยนตรที่อาจารยนํามาเสนอ มีความนาสนใจ ชวยเปลี่ยนมุมมองใหม และ
สรางความรูสึกมีสวนรวม ไดดีมาก”
“วิท ยากรได แ นะนํ าเวปไซด เพื่อเปน แนวทางใหผูเ รียนไดคนควาเพิ่มเติมตอ ดวย
ตนเอง”
“ผูสอนมีความรูและประสบการณสูง สอนใหเขาใจงาย และมีสื่อมานําเสนอ ประกอบ
ทําใหนาสนใจ และเขาใจงาย”
2.6 ดานกิจกรรมการเรียนรู
วิทยากรหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู มีความเห็นพองกับผูเรียนในกลุม
ทดลองว า กิ จ กรรมการเรี ยนรู กลุ ม ชว ยให บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค ข องโปรแกรมการฝ กอบรมเชิ ง
สมรรถนะ มีการปรับกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรูใหเหมาะสมกับกับผูเรียน มีบรรยากาศของ
การเรียนรู และสรางสัมพันธภาพทีดีระหวางกัน ผูเรียนที่มีอายุการทํางานสูง ก็เอื้ออารี กับ ผูเรียน
ที่มีประสบการณนอยกวา สวนผูเรียนที่อายุนอยหรือมีประสบการณนอยกวา ก็ใหความเคารพ
และฟงความคิดเห็นจากผูที่อาวุโสกวา ทําใหเกิดการทํางานเปนทีม เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น
ชวยเสริมสมรรถนะในการประกอบอาชีพตัวแทนฯ”
วิทยากรประจํากลุมทานที่ 3
“การบรรยายสลับขั้นดวยกิจกรรม ชวยทําใหผูเรียนไมเบื่อหนาย ไดรับการกระตุน ให
คนควา และหาคําตอบด วยใบงานที่ไดรับ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับผูเ รียนทานอื่น
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สรางการเห็นคุณคาในตัวผูเรียน ความภูมิใจ พรอมกับมีความสนุกสนานไปพรอมๆ กันดวย การ
ฝกอบรมแบบนี้ อาจชวยเปนตนแบบการฝกอบรมใหกับตัวแทนประกันภัย เพราะชวยสรางใหเกิด
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนไดอยางแทจริง”
ความเห็นของกลุมทดลองมีดังตอไปนี้
“กิ จ กรรมการแบ ง กลุ ม สนุ ก มากค ะ และช ว ยเสริ ม ให ก ารเรี ย นรู ไ ม จํ า เป น ต อ ง
เครงเครียด และนั่งฟงแตการบรรยายอยางเดียว”
“ตอนแรกๆ ก็อาย ไมกลาเขาไปคุยกับเพื่อนเพราะไมคุนเคย แตการทํากิจกรรมกลุม
ทําให รูสึกสบายใจ กลาเขาไปพูดคุย และไดแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานกับคนอื่น ที่อยูใน
อาชีพเดียวกันดวย”
2.7 แหลงความรู
วิทยากรหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู มีความเห็นพองกับผูเรียนในกลุม
ทดลองวา ไดรั บแนวทางในการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรู ที่วิทยากรหรือผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูแนะนําให ทําใหเมื่อเกิดคําถามในการปฏิบัติงาน หรือตองการขอมูล
เกี่ยวกับ สมรรถนะตางๆ ในการประกอบอาชีพ ตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถไปคนควา ไดดวย
ตนเองอยางรวดเร็ว และถูกตอง
วิทยากรประจํากลุมทานที่ 2
“การฝกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงคชัดเจน คือ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ดังนั้นการฝกอบรมในระยะเวลา จึงเปนเพียงการเริ่มตนเทานั้น การจะมี
สมรรถนะวิชาชีพอยางแทจริงและยั่งยืน ผูเขารับการฝกอบรม ตองสามารถนําความรูไปตอยอด
พรอมทั้งพัฒนาตัวเอง ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตได และเปนเรื่องสําคัญที่การฝกอบรมครั้งนี้
ผูสอน ควรตองแนะนําแหลงเรียนรู เพื่อเสริมสมรรถนะวิชาชีพอยางยั่งยืน ดวย”
วิทยากรประจํากลุมทานที่ 2
“ไดมีการแนะนําแหลงความรู จากทั้งหองสมุด อาทิ หองสมุดสมาคมประกันวินาศ
ภัย เวปไซคที่เกี่ยวของ รวมถึง หองสมุดอื่นที่สามารถเขาไปศึกษาหาความรูได”
ความเห็นของกลุมทดลองมีดังตอไปนี้
“เมื่อกอนมีปญหามักจะโทรถามเขาบริษัทประกันเลย แตบางครั้งเจาหนาที่ก็อาจมี่
งานยุงอยู การที่ตัวแทนฯ ไดทราบแหลงเรียนรูที่สามารถเขาไปศึกษาไดดวยตนเอง ก็จะชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ รวมเร็วมากขึ้นดวย”
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“ช ว ยให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู เ ทคโนโลยี ที่ เ ป น แหล ง รวมความรู ใ หม ๆ เข า ใจสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดมากขึ้น”
2.8 ดานสภาพแวดลอม
วิทยากรประจํากลุมมีความเห็นสอดคลองกับผูเขาฝกอบรมที่เห็นวา สภาพแวดลอม
สําหรับโปรแกรมการฝกอบรมมีความเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอตอการทํากิจกรรมการเรียนรู
กลุม บรรยากาศการฝกอบรมเปนกันเอง สรางความรูสึกไววางใจ ใหเกียรติ และใหความเคารพซึ่ง
กันและตอเพื่อนรวมฝกอบรม
ดังคําสัมภาษณของวิทยากรประจํากลุมคือ
“ผูเขาฝกอบรมถึงจะเปนวัยผูใหญ แตก็ใหความรวมมือเปนอยางดี อารมณดี ใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรม สนุกสนาน ไดแลกเปลี่ยนทัศนะวิสัย อยางเปนกันเอง อาหารอรอย ขนม
ก็อรอย”
“หองฝกอบรมสวยมาก ทันสมัย สบายตา สบายใจสําหรับผูเขาฝกอบรม”
“การเดินทางสะดวก ไปมางาย แตคอนขางใชเวลา เพราะ อยูกลางใจเมือ รถติดไปสักนิด”
“สถานที่สรางบรรยากาศการเรียนรู”
ความเห็นของกลุมทดลองไดแก
“สถานที่ดีมาก หาไมยาก อาหารอรอย อยากมาฝกอบรมที่อีก”
“มีหองบริการอาหาร และเครื่องดื่มแยกตางหาก หองน้ํา สะดวก รมรื่นสบายตา”
“บรรยากาศเปนกันเอง ไมนาเบื่อ หองฝกอบรม สวยงาม ทันสมัย มีที่จอดรถสะดวก”
“ผูจัด เขาใจเลือกสถานที่ ดูดี อากาศรอบนอกก็รมรื่น เดินออกไปพักผอนระหวางพัก
ได ไมอึดอัด เพราะกวางขวางสบายตา”
2.9 วัดและประเมินผล
วิทยากรประจํากลุมมีความเห็นสอดคลองกับกลุมผูเขาฝกอบรมวา การประเมินผลที่
ประกอบไปดวย แบบทดสอบความรูเรื่องการประกันวินาศภัย แบบวัดทักษะ แบบวัดทัศนคติ และ
แบบวัดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของตัวแทนประกันวินาศภัย มีความเหมาะสม
ดังคําสัมภาษณของผูสอนประจํากลุม คือ
“แบบสอบถามไมมากจนเกินไป มีความชัดเจน ตรงประเด็น ไมกํากวม”
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“การประเมินชวยตรวจสอบทั้งผูสอน และผูเรียน และพบวาเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโปรแกรม”
“ผูเรียนมักกลัวการทดสอบ แตหากไดสรางความคุนเคย สรางความรูสึกเปนกันเอง
และการเรียนการสอนเปนไปอยางไมเครงเครียด แบบนี้ การสอบก็ทําใหผูเรียนรูสึกไดวามีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น ไมทําใหกลัวจนเครียด”
ความเห็นของกลุมทดลองไดแก
“การทดสอบครอบคลุมเรื่องที่อบรม ทําใหวัดผลของผูเรียนไดอยางแทจริง”
“ผูเรียนมีสวนรวมดวยในการประเมินทุกขั้นตอน”
“การประเมินผลจากโปรแกรม ไมทําใหเครียด เพราะตลอดเวลาที่ไดรับการอบรม ให
ความสนใจโดยตลอด แต หากเป น การบรรยายเพี ยงอยา งเดี ยว อาจจะใจลอยไม ไ ด ฟง อยา ง
ครบถวนได”
โดยสรุป จากการสัมภาษณวิทยากร หรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และกลุม
ทดลองเกี่ ยวกั บ ป จ จั ย สนั บ สนุ น ป ญ หาและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ โปรแกรมการฝก อบรมเชิ ง
สมรรถนะที่พัฒนาขึ้นไดผลดังนี้
สวนที่ 2 ป จจัยสนับ สนุนใหกั บโปรแกรมการฝ กอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไดพัฒนาขึ้น
ป จ จั ย สนั บ สนุ น ให กั บ โปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไดพัฒนาขึ้น ประกอบไปดวย
1. ดานกลุมผูเขาฝกอบรม
วิทยากรประจํากลุมและผูเขาฝกอบรมมีความเห็นรวมกันวา ผูเขาฝกอบรมเปน
กลุมผูเขารับการอบรมอยูในวัยผูใหญ ที่มีประสบการณทํางานที่หลากหลาย และมีอายุที่แตกตาง
กัน ตลอดจน การศึกษา ระดับความรู ทักษะ และทัศนคติ กิจกรรมกลุมชวยใหการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะเชื่อมโยงทุกคนเขาหากัน สรางบรรยากาศทีดี เขาใจกันและกัน ถึงจะมีความแตกตาง
กั น ในหลายด า น ก็ ส ามารถสร า งการร ว มมื อ การทํ า งานเป น ที ม ให ก ารช ว ยเหลื อ และได
แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันได การประกันวินาศภัย เปนการประกันความเสี่ยงใหกับผูเอา
ประกันในทุกสาขาอาชีพ ตองเขาใจความเสี่ยงของผูที่ตัวแทนเขาไปใหคําปรึกษาทางดานประกัน
วินาศภัย ดังนั้นการเรียนรูทางดานประกันวินาศภัยจึงตองเรียนรูตลอดเวลา และตลอดชีวิต ผูเรียน
ตองสามารถเรี ยนรูไ ด ดวยตนเอง และจากประสบการณของตัวแทนอื่น ๆ ในกลุม ที่ไ ดรวมทํา
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กิจกรรม จะชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สรางความคิดที่กวางไกลกวาเดิม ไดเห็น
มุ ม มองที่ แ ตกต างออกไป การมี ความรูห รือประสบการณเ ดิม เปน ฐานอยูก็จ ะชวยใหส ามารถ
เชื่อมโยง และขยายแนวคิด รวมถึงตอยอดใหเปนองคความรูใหมที่มีประโยชนนําไปปฏิบัติใหและ
สรางคุณคาแกสังคมได
2. ดานผูสอนประจํากลุม
วิทยากรควรมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูอยางแทจริง ให
คําปรึกษา แนะนํา และยังควรคอยกระตุนใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองดึงศักยภาพของแตละคน
ออกมา และทําใหเกิดการเรียนรูไดตรงกับวัตถุประสงคของโปรแกรมการฝกอบรม วิทยากรควร
ศึกษากลุมเปาหมาย มีการเตรียมตัวและมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคของโปรแกรมการ
ฝกอบรมเปนอยางดี รวมถึ งกิจกรรมระหวางการฝกอบรมการเรียนรูกลุม (Learning Group)
สามารถเชื่อมโยงประสบการณของแตละคน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดัง
ความเห็นของผูเขาอบรมที่วา ผูสอนสามารถชี้แนะ นําแนวทางของการฝกอบรม ไดอยางไมติดขัด
ทุกคนไดเรียนรูอยางสรางสรรค โดยไมตองกลัวการเสียหนา และกลาแสดงออกไดอยางเต็มที่
3. ดานเนื้อหาสาระ
โปรแกรมควรมี เ นื้ อ หาสาระที่ ต รงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการฝ ก อบรม มี ค วาม
เหมาะสมกับกลุมผูเขาฝกอบรมตลอดจนเหมาะสมระยะเวลาในการฝกอบรม และมีเนื้อหาที่ไดรับ
การตรวจสอบ มีการประเมิ นความตองการในการเรียนรูของผูเ ขารับการฝกอบรม เพื่อเตรียม
เนื้อหาของโปรแกรมใหตรงกับความตองการการเรียนรูของผูเขารวมการอบรมที่จะชวยใหผูเรียน
เกิดความสนใจ และนําไปพัฒนาวิชาชีพตนเองไดอยางแทจริง ในเนื้อหา บรรจุไปดวยสถานการณ
และพื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรับวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งไดประมวลแลววาเปนหลัก
สําคัญที่ตองเรียนรู และเสริมสมรรถนะในวิชาชีพได โดยเฉพาะสถานการณตางๆ จะแสดงใหเปน
ถึงการนําความรูไปปฏิบัตอิ ยางเปนรูปธรรมได
4. ดานกิจกรรมการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ไดนําแนวคิด 12 ขั้นตอนของ Blank (1982) มาเปนหลักในการพัฒนา
โปรแกรม โดยกระบวนการในการฝกอบรมไดใช แนวคิดในการฝกอบรม 6 ขั้นตอนของ Knowles
(1975) เริ่ม ตั้งแต การสรางบรรยากาศการเรียนรู วางแผนการเรียนรูรวมกัน วิเ คราะหความ
ตองการในการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค ออกแบบแผนการเรียนรู ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
และการเรียนรูดวยการนําตนเอง พรอมกิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) ซึ่งประกอบไป
ดวย การอภิ ปลายกลุมทั้ง กลุมใหญและกลุมยอย การแบงกลุมตามใบงาน การทําสัญญาการ
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เรียนรูรวมกัน กิจกรรมการเลนเกมสเพื่อสรางความคุนเคย และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน
โดยการลําดับกิจกรรมการเรียนรู ไดดังนี้
1). เกมส กําหนดเกมสที่สรางเปาหมายใหทีมตองทํางานรวมกัน แบงปน
และแลกเปลี่ยนเรียน และทัศนคติ พรอมฝกทักษะในการทํางานรวมกัน โดยนําเกมสมาใชตั้งแต
ขั้นแรกของผูเขารับการฝกอบรมเพื่อการทําความรูจักกัน สรางใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเอง มี
ความไววางใจ และเคารพซึ่งกันและกัน อาทิการแนะนําชื่อตัวเอง ตามลักษณะของสัตวที่ชอบ
2). การบรรยายแบบมีสวนรวม มีการสื่อสาร 2 ทาง ทั้งวิทยากรหรือผูบรรยาย
และผูเขารับการฝกอบรม โดยเนนการแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อสรางความเขาใจเชิงลึก มี
กรณีศึกษาจากประสบการณของวิทยากรเปนเครื่องมือในการบรรยายประกอบเนื้อหาความรูใน
การบรรยาย เพื่อสรางนาสนใจ นาติดตาม ทําใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง ระหวางการฝกอบรม
เนนใหผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง ฝกการคิดตอยอดดวยตนเอง โดยผูบรรยายตองให
ความใสใจที่ความแตกตางดานพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรมแตละทานดวย ซึ่งจะใหความ
ใสใจ แนะนํา ชวยเหลือกับผูเขารับการฝกอบรมที่มีสวนรวมนอย หรือ มีพื้นฐานที่นอยกวาผูเขา
ฝกอบรมทานอื่น
3). การใหใบงานที่ประกอบไปดวยกรณีศึกษา และนําไปอภิปลายกลุม เปน
การฝกทักษะประกอบกับการนําประสบการณที่หลากหลาย มาแลกเปลี่ยนการเรียนรูและทัศนคติ
ในการทํางานในวิชาชีพซึ่งกันและกัน ผูเขารับการฝกอบรมบางทานอาจเพิ่งเริ่มเขามาเปนตัวแทน
ประกั น วิน าศภั ย บางท านอยู ร ะหวางการสอบเพื่อรับใบอนุญ าต และบางทานก็เ ปนตัวแทนที่
ทํางานดานนี้จนประสบความสําเร็จ เมื่อนําโจทยในใบงานมาอภิปลายแลกเปลี่ยนความรูกัน โดย
มีวิทยากรคอยใหการสนับสนุน คอยตอยอดความรูใหมกับนําความรูเดิมมาใชในการตัดสินใจ และ
สั ง เคราะห ใ นการตอบโจทย ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารนํ า ไปใช ใ นการประกอบวิ ช าชี พ ตั ว แทนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากการอภิปลายในกลุมยอยแลว จากนั้นนําผลการอภิปลาย ไปอภิปลายตอ
กลุมใหญเพื่อเกิดการเรียนรูในภาพรวม
4). การระดมสมอง เป น การสร า งความรู สึ ก ร ว มในการสร า งทั ศนคติ แ ละ
จรรยาบรรณที่ดีตอวิชาชีพและสถานการณตางๆ ที่อาจตองพบ ในการทํางานเปนตัวแทนประกัน
วินาศภัย รวมถึงเปนการฝกทักษะอยางมืออาชีพและสรางประโยชนใหกับสังคมได
5). กิจกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยใชสัญญาการเรียนรู (Learning
Contract) เปนการกระบวนการนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง ตอไป
เพราะการประกันวินาศภัยจําเปนตองเรียนรูตลอดเวลา เพราะตองเขาไปรองรับความเสี่ยงตอทุก
สาขาอาชีพ การเรียนรูดวยการนําตนเอง เริ่มจากการ 1) กําหนดความตองการการเรียนรูของ
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ตนเอง วาตองการความรูดานใดบางในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 2) รูแหลงของการแสวงให
ไดมาซึ่งขอมูล 3) กําหนดวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม และปฏิบัติดวยตนเอง 4) สามารถประเมินผล
การเรี ยนรู ของตนเอง ซึ่ง ใชสั ญญาการเรียนรูม าเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูอยางมี
ทิศทางและเปนระบบ
5. แหลงความรูและสื่อการเรียนรู
แหลงสําหรับการแสวงหาความรูใหกับผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งไดรับการแนะนํา
จากวิทยากรผูบรรยายไดครบทุกดาน ทั้งแหลงพัฒนาความรู แหลงพัฒนาทักษะเพิ่มเติม และ
จรรยาบรรณรวมถึงทัศนคติที่สงผลตอการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
สื่อการเรียนรูในปจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม ชวยใหการเสาะแสวงหาความรู
สะดวกและงายมากขึ้น แตอาจขึ้นอยูกับทักษะการใชเทคโนโลยี่ของแตทานที่มีวัย และความสนใจ
ที่ แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น วิ ท ยากรจึ ง จํ า เป น ที่ ต อ งช วยแนะนํ า สื่ อ การเรี ย นรูทั้ ง ในรู ป อิ น เตอร เ นต
(Internet) เวปไซด รายการวิทยุ โทรทัศน ที่เกี่ยวของ หองสมุดสมาคมประกันวินาศภัย สื่อการ
เรียนรูเหลานี้ควรตองมีความทันสมัย สอดคลองและสนับสนุนเนื้อหาการฝกอบรมไดเปนอยางดี
สวนเอกสารและตํารา
วิทยากรที่มีความรูเฉพาะทางทําใหผูเขาอบรมไดพัฒนาสมรรถนะในดานนั้นๆ
อยางแทจริง ดังนั้นการมีสื่อความรูที่ตรงกับการฝกอบรมของวิทยากรแตละทานจะชวยเสริมและ
ตอยอดการเรียนรูไดอยางเต็มที่
6. ดานสภาพแวดลอม
กระบวนการจัดการฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะนั้น คํานึงถึง
สภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรู ไมมีการรบกวนจากภายนอก อุณภูมิพอเหมาะ รูปแบบการ
นั่ง อุปกรณที่ทันสมัยและแสงสวางที่เพียงพอ มีบริเวณเพียงพอสําหรับการจัดกิจ กรรมกลุม มี
โสตทัศนูอุปกรณ ที่ใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอาหารและเครื่องดื่มเตรียมไวพรอมทั้งชวงพัก
และชวงอาหารกลางวัน
สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
ในการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปใชเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพไปใช
พบวา มีปญหาและอุปสรรค อยูบาง แตเปนเพียงปญหา และอุปสรรค ที่สามารถนํามาปรับปรุง
และแก ไ ข ให การฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะในครั้ง ต อๆ ไปนั้ น มีค วามสมบู รณยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง ผู วิจั ยขอ
นําเสนอสิ่ง ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข ดังตอไปนี้
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1. ปญหาเกี่ยวกับสถานที่ฝกอบรม
ถึงแมสถานที่ในการจัดการฝกอบรม จะทําใหผูเขาอบรม และวิทยากรเดินทางมา
ไดอยางสะดวก แตก็พบวา บางทานมาลาชากวากําหนดการเริ่มฝกอบรมในแตละวันเนื่องจาก
การจราจรที่ติดขัด สําหรับบางทานที่ใชรถยนตสวนตัวมา
2. ปญหาดานแหลงความรูและสื่อการเรียนรู
เอกสารและตํ ารา ที่ ผู เข ารับการฝกอบรม มั กจะทําหายไปในชวงระหว างการ
ฝกอบรม เนื่องจากมีการจัดหลายวัน และหองที่ใชฝกอบรม อาจถูกขั้นดวยการอบรมและสัมมนา
อื่น จึงทําใหผูเขารับการฝกอบรมตองนําเอกสารกลับบาน
3. ปญหาดานผูเขาฝกอบรม
เนื่องจากผูเขาอบรมเปนผูฝกอบรมในวัยผูใหญ และมีภาระที่ตองรับผิดชอบใน
หนาที่การงานระหวางวัน จึงมีผูเขาอบรมบางทานขอออกไปธุระ นอกสถานที่แลวกลับเขามา ทํา
ใหการอบรมไมตอเนื่อง อาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยถึงแมจะมีความเปนอิสระสูง แตก็ตองคอย
ใหบริการกับผูเอาประกันวินาศภัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อเวลาที่ผูเอาประกันเกิดความเดือน
รอน และตองการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรม การฝกอบรมจึงอาจตองถูกรบกวนจาก
หนาที่การงานได
สวนที่ 4 ผลการพัฒนาโปรแกรมที่ไดจากการทดลอง และจากการศึกษาปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัยไปใช
จากการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นไปทดลองใช ทํา
ให เ กิ ด องค ความรู ใ หม ที่ ผู วิ จั ยค น พบจากการทดลอง โดยมี ประเด็ น หลัก ไดแ ก โปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น ผลของโปรแกรมและปจจัยที่มีผลในการพัฒนาสมรรถนะของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ไดองคความรูในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ผูวิจัยสรางอยางเปนระบบภายใตกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาโปรแกรมของ Blank (1981)
1.1 แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมไดใชแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมตาม
แบบจําลองการเรียนรูเชิงสมรรถนะ (Generic Competency Based Model) มี 12 ขั้นตอนไดแก
1) กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของหนาที่ 2) การกําหนดพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน
3)กําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ใชในการปฏิบัติงานจริง 4) วิเคราะหขอบเขตของงานที่ตองทําและ
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ความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 5)การเขียนเปาหมายปลายทางในการปฏิบัติงาน 6)การ
จัดเรียงลําดับงานและเปาหมายสุดทายของการปฏิบัติงาน 7) การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลงาน
ภาคปฏิบัติ 8)การเขียนแบบทดสอบ 9)การพัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู 10) การทดสอบ ทดลอง
และปรับปรุงแผนการเรียนรู 11) การพัฒนาระบบการบริหารงานการเรียนรู 12) การนําแผนการ
เรียนรูไปใชจริงและประเมินผล
1.2 แนวคิดที่นํามาใชในการจัดการฝกอบรมสําหรับกลุมทดลอง เพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิ ช าชี พ ของตั วแทนประกัน วิ น าศภัย คือ แนวคิด การเรี ยนรูดว ยการนํ าตนเอง (Selfdirected learning) 6 ขั้นตอนของ Knowles (1975) ไดแก 1) การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู ไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน หาขอตกลงรวมกัน รวมมือกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน
2) การจัดโครงสรางหรือกลไกการวางแผนการเรียนรูรวมกัน 3) การวิเคราะห หรือ วินิจฉัยความ
ตองการการเรียนรู ของผูเรียน 4) การกําหนดวัตถุประสงค หรือ การกําหนดเปาหมายการเรียนรู
แลเนื้อหาที่สนองตอความตองการการเรียนรูของผูเรียน 5) การออกแบบเพื่อการเรียนรูของผูเรียน
เป น การออกแบบแผนการเรี ยนรู เชน โครงงานการเรียนรู สัญ ญาแหง การเรียนรู (Learning
Contract) ซึ่ง สะทอนถึงความหมายของความพรอมในการเรียนรู 6. การดําเนินการใหเกิด
ประสบการณการเรียนรู ดวยวิธีการและสื่ออุปกรณที่เหมาะสม เปนดําเนินกิจกรรมในการเรียนรู
โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษาอยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณ
1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับการฝกอบรม ไดใชแนวคิดในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) เพื่อใหผูเขาฝกอบรม ที่มีประสบการณที่หลากหลาย และ
มีความเชี่ยวชาญ ในกรมธรรมที่แตกตางกัน ไดมีโอกาส และเปลี่ยนเรียนรู ในทุกดาน ซึ่งไดแก
ดานความรู ดานทักษะ และดานทัศนคติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอยางแทจริง โดยมีวิทยากรหรือผู
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู คอยใหการแนะนํา โดยกิจกรรมการเรียนรูกลุมสําหรับโปรแกรม
การฝ กอบรมเชิง สมรรถนะที่ ผูวิจั ยไดพัฒนาขึ้นนั้นประกอบดวย 1) เกมส กําหนดเกมสที่สราง
เปาหมายใหทีมตองทํางานรวมกัน แบงปน และแลกเปลี่ยนเรียน และทัศนคติ พรอมฝกทักษะใน
การทํางานรวมกัน โดยนําเกมสมาใชตั้งแตขั้นแรกของผูเขารับการฝกอบรมเพื่อการทําความรูจัก
กัน สรางใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเอง มีความไววางใจ และเคารพซึ่งกันและกัน อาทิการแนะนํา
ชื่อตัวเอง ตามลักษณะของสัตวที่ชอบ 2) การบรรยายแบบมีสวนรวม มีการสื่อสาร 2 ทาง ทั้ง
วิทยากรหรือผูบรรยายและผูเขารับการฝกอบรม โดยเนนการแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อสราง
ความเข าใจเชิ ง ลึ ก มี ก รณี ศึกษาจากประสบการณข องวิท ยากรเป น เครื่ องมื อในการบรรยาย
ประกอบเนื้อหาความรูในการบรรยาย เพื่อสรางนาสนใจ นาติดตาม ทําใหเกิดความเขาใจอยาง
แทจริง ระหวางการฝกอบรมเนนใหผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง ฝกการคิดตอยอดดวย
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ตนเอง โดยผูบรรยายตองใหความใสใจที่ความแตกตางดานพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรมแตละ
ทานดวย ซึ่งจะใหความใสใจ แนะนํา ชวยเหลือกับผูเขารับการฝกอบรมที่มีสวนรวมนอย หรือ มี
พื้นฐานที่นอยกวาผูเขาฝกอบรมทานอื่น 3) การใหใบงานที่ประกอบไปดวยกรณีศึกษา และนําไป
อภิปลายกลุม เปนการฝกทักษะประกอบกับการนําประสบการณที่หลากหลาย มาแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูและทัศนคติในการทํางานในวิชาชีพซึ่งกันและกัน ผูเขารับการฝกอบรมบางทานอาจเพิ่งเริ่ม
เขามาเปนตัวแทนประกันวินาศภัย บางทานอยูระหวางการสอบเพื่อรับใบอนุญาต และบางทานก็
เปนตัวแทนที่ทํางานดานนี้จนประสบความสําเร็จ เมื่อนําโจทยในใบงานมาอภิปลายแลกเปลี่ยน
ความรูกัน โดยมีวิทยากรคอยใหการสนับสนุน คอยตอยอดความรูใหมกับนําความรูเดิมมาใชใน
การตัดสินใจ และสังเคราะหในการตอบโจทยซึ่งนําไปสูการนําไปใชในการประกอบวิชาชีพตัวแทน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากการอภิปลายในกลุมยอยแลว จากนั้นนําผลการอภิปลาย ไปอภิ
ปลายตอกลุมใหญเพื่อเกิดการเรียนรูในภาพรวม 4) บทบาทสมมุติ เปนการสรางความรูสึกรวมใน
การสร างทั ศนคติ แ ละจรรยาบรรณที่ดีตอวิช าชีพ และสถานการณตางๆ ที่อาจตองพบ ในการ
ทํางานเปนตัวแทนประกันวินาศภัย รวมถึงเปนการฝกทักษะอยางมืออาชีพและสรางประโยชน
ใหกับสังคมได 5) กิจกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยใชสัญญาการเรียนรู (Learning
Contract) เปนการกระบวนการนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง ตอไป
เพราะการประกันวินาศภัยจําเปนตองเรียนรูตลอดเวลา เพราะตองเขาไปรองรับความเสี่ยงตอทุก
สาขาอาชีพ การเรียนรูดวยการนําตนเอง เริ่มจากการ 1.กําหนดความตองการการเรียนรูของตนเอง
วาตองการความรูดานใดบางในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 2. รูแหลงของการแสวงใหไดมาซึ่ง
ขอมูล 3. กําหนดวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม และปฏิบัติดวยตนเอง 4. สามารถประเมินผลการเรียนรู
ของตนเอง ซึ่งใชสัญญาการเรียนรูมาเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูอยางมีทิศทางและเปน
ระบบ
2. ผลของโปรแกรมตอการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
จากการนําโปรแกรมไปทดลองใช พบวาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของตัวแทนประกั นวิน าศภัยโดยใชแนวคิด ตามแบบจําลองการเรียนรูเชิงสมรรถนะ (Generic
Competency Based Model) ของ Blank (1982) และในการทดลองการฝกอบรม ไดใชแนวคิด
การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self –directed learning) ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรูกลุม
(Learning Group) สามารถสงผลใหตัวแทนประกันวินาศภัยที่เขารวมโปรแกรม ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในทั้ง 4 ดาน ไดแก ความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
และภาพรวมของธุรกิจประกันภัย ดานทักษะการขาย การรูจักลูกคาและการใหคําแนะนําดาน
ประกันวินาศภัย ดานทัศนคติของการมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
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ใหบริการ และสมรรถนะในดานการเรียนรูดวยการนําตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ร ะดั บ 0.05 นอกจากนั้ นยั ง พบวาประเมิน หลัง จากเขารับการฝกอบรมในโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปแลว 1 เดือน พบวาโปรแกรมสงผลใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสมรรถนะ
วิชาชีพและการนําไปใชปฏิบัตใิ นการประกอบอาชีพอยางตอเนื่อง
3. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลให ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย พั ฒ นาสมรรถนะในวิ ช าชี พ และ
สมรรถนะในการเรียนรูดวยการนําตนเองหลังจากไดเขารวมการพัฒนาเชิงสมรรถนะ โดยสามารถ
ประเมินไดจากผูทํางานที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัยและผูเขาอบรม
3.1 ป จ จั ยที่ ทําใหผู เ ข ารั บการฝ กอบรมสามารถพัฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ
ตัวแทนประกันวินาศภัยไดนั้น กลุมผูเขารับการฝกอบรม ตองมีแรงจูงใจในการนําประโยชนที่จะ
ไดรับการฝกอบรมไปใชพัฒนาตนเอง และงานของตนเองได (Motivation to learn) ความพรอมใน
การเรียนรู (Readiness to learn) มีสติ สมาธิ (Concentration) จดจอในเรื่องที่จะศึกษากิจกรรม
มี ประสบการณ เ ดิ ม อยู บ างและหลากหลาย มี สวนรวมในกิจ กรรมและพรอมที่จ ะแลกเปลี่ย น
ประสบการณ
3.2 ปจจัยที่ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
3.3 ป จ จั ยส วนบุคคล ได แก แรงจู ง ใจในการนํา ความรูไ ปใช ใ นการ
ปฏิบัติงาน และไดรับโอกาสในการใชความรู
3.2 ปจจัยจากโปรแกรม ไดแก แหลงการเรียนรูไดแกประสบการณของ
วิทยากร และใบงานในคูมือการฝกอบรม ที่นํามาใชในการตอบคําถามในใบรายงาน วิทยากรคอย
ทีให คําแนะนําชวยเหลือและสนับสนุนโดยการเสริมแรงดานบวก และกิจกรรมการเรียนรูกลุม
(Learning Group)
3.3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการฝกอบรม
3.4 ปจจัยดานการสนับสนุนจากองคกร ไดแก การใหการสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล ใหเวลาในการคนควาและแสวงหาความรู และจัดสรรแหลง
เรียนรูที่มี ตํารา เอกสาร ที่ทันสมัยที่สามารถเขาถึงไดงาย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย 3. เพื่อศึกษาผลของการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ที่พั ฒนาขึ้น ไปใช และเปรี ยบเทียบการพัฒ นาทางวิชาชีพระหวางกลุม ที่ไดรับการฝ กอบรมเชิง
สมรรถนะกับกลุมที่ไดรับการฝกอบรมตามปกติ 4. เพื่อศึกษาปจจัยที่สนับสนุน ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแก ไ ขในการนํ าโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะที่ไ ดพัฒ นาขึ้น ไปใชโดย การ
ดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้
การดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การดําเนิน การศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย รวมถึงเปนขอมูลที่จะนํามาใชประโยชนในการสรางโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ระยะที่ 2 การสรางโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยโดยใชแนวคิดโปรแกรมการฝกอบรมที่ไดพัฒนาขึ้นจาก แนวคิดของ Blank
(1982) 12 ขั้นตอน มาดําเนินการดังนี้
1. กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของหนาที่
2. การกําหนดพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน
3. กําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ใชในการปฏิบัติงาน
4. วิเคราะหขอบเขตของงานที่ตองทําและความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
5. การเขียนเปาหมายปลายทางในการปฏิบัติงาน
6. การจัดเรียงลําดับงานและเปาหมายสุดทายของการปฏิบัติงาน
7. การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลงานภาคปฏิบัติ
8. การเขียนแบบทดสอบ
9. การพัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู
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10. การทดสอบ ทดลองการฝกอบรมเชิงสมรรถนะและปรับปรุงแผนการเรียนรู
11. การพัฒนาระบบการบริหารงานการเรียนรู
12. การนําแผนการเรียนรูไปใชจริงและประเมินผล
ระยะที่ 3 การทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
ระยะที่ 4 วิเคราะหปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขที่เกี่ยวของกับการ
นําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปทดลองใช ซึ่งขอมูลที่ไดจากขั้นตอนนี้จะเปนประโยชนใน
การนําไปปรับปรุงโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะใหใชไดดียิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ผลการศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยรวมถึงขอมูลที่
จะนํ ามาใช ประโยชน ใ นการสร างโปรแกรมการฝ กอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อ พัฒ นาวิช าชีพ ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
1.1 ขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยางที่เปนผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนบริษัทประกัน
วินาศภัย เพื่อศึกษาสมรรถนะของตัวแทนประกันวินาศภัย เกี่ยวกับลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ
ทัศนคติและความถนัดที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย และตัวแทนประกันวินาศภัยที่ตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศ
ภัย สวนใหญ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีประสบการณในการทํางานดานการประกันวินาศภัยอยู
มากกวา 5 ป และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยปฏิบัติงานในบริษัทประกันวินาศภัย มี
ประสบการณเขารับการอบรมดานการประกันวินาศภัย เปนหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต 2-5 วันขึ้นไป
1.2 ผูวิจัยไดนํากรอบการฝกอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาเปนกรอบ
สมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะของตัวแทนประกัน วินาศภัย ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นโดยการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อศึกษาลักษณะ
หนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติและความถนัดที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย และหลังจากนั้น
ไดสํารวจความคิดเห็ นของตัวแทนประกัน วินาศภัย เพื่อตรวจสอบขอมูล เพื่อกําหนดสมรรถนะ
พบวาผลการวิ เคราะหและประมวลผลจากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามความคิดเห็น ได
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สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ในดานความรู ดานทักษะ และดานทัศนคติเกี่ยวกับ
วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งประกอบไปดวย 4 ดานหลัก ดังตอไปนี้ 1. ดานความรู เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย 2. ความรูดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
และสาระสําคั ญของการประกันวินาศภัย 3. ดานทักษะแนวทางปฏิบัติใ นการขาย และการให
คําแนะนําดานการประกันวินาศภัย 4. ดานทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ โดยที่
คะแนนเฉลี่ยความของสมรรถนะที่ตองปฏิบัติอยูในเกณฑมากและสภาพสมรรถนะตามความเปน
จริงอยูในเกณฑปานกลางเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางความตองการและสภาพจริง ทั้ง
รายดานและรายขอคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกขอ โดยที่
สมรรถนะที่ตองการปฏิบัติมากที่สุด 2 อันดับแรกไดผลดังนี้ อันดับแรก คือ สมรรถนะทางดาน
ทักษะดานแนวทางปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย สวนอันดับที่
สอง คื อ สมรรถนะทางด านทั ศนคติ และจรรยาบรรณที่ดี ใ นการให บริ การ ในกลุ ม ทั กษะด า น
แนวทางปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย ประกอบไปดวย ทักษะ
การติดตอสื่อสาร ทักษะในการทําความเขาใจและรูจักในความเสี่ยงภัยของลูกคา ทักษะในการ
เสนอขายตามขอกําหนดของภาครัฐและบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด ในกลุมสมรรถนะดานทัศนคติ
และจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ ประกอบไปดวย ทัศนคติในการรักษาจรรยาบรรณ ดวยการ
ประพฤติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมทุจริตทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีงาม เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา
ประสานงาน อํานวยความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอนความเสี่ยงภัย
การบริ การเรี ยกร องความเสี ยหาย และการชดใชคาสิ น ไหมทดแทน ดํารงตนใหปรากฏเปน ที่
ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมวิชาชีพ สาธารณชนและเปนแบบอยางที่ดีในการรักษา
เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนที่ดี เพื่อสงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย
1.3 สมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไดรับจาก
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ พบวามีการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดย
คะแนนเฉลี่ ยสมรรถนะการเรี ย นรู ด วยการนํ าตนเองของตัว แทนประกัน วิ น าศภัย ที่ ไ ด รั บจาก
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ฟลังการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการฝกอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกๆ ดาน พบวาการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของกลุมทดลองอยูในเกณฑมาก
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2. ผลการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพือ่ พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ไดใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย โดยดํ า เนิ น การพั ฒ นาโปรแกรมตามแนวคิ ด การฝ ก อบรมเชิ ง
สมรรถนะ ของ Blank (1982) และนําแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง Knowles (1975) มาใช
ในขั้นตอนการฝกอบรม รวมกับกิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) โดยมีการดําเนินการที่
สอดคลองกับแนวคิด 12 ขั้นตอนของ Blank (1982) ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของอาชีพ (Identify and Describe
Specific Occupation) ตัวแทนประกันวินาศภัยคือ ผูชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันวินาศภัย
กับบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนสังกัด เปนผูใหความรูคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมี
ลักษณะของอาชีพ ดังนี้
- นําเสนอขายกรมธรรมที่เหมาะสมกับลูกคา และถูกตองตามกฎหมาย
- การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
- เมื่อขายสินคาหรือกรมธรรมไปแลวตองคอยดูแลและใหบริการเมื่อมีการเรียกรองคา
สินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัย
- มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยและรักการใหบริการ
ขั้นตอนที่ 2. กําหนดพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน (Identify Essential Student
Prerequisites) เพื่อเปนการประกันความสําเร็จในการเรียนรู และชวยใหผูเรียนไดรับโปรแกรมที่
เหมาะสมกั บ ตนเอง ได มี ก ารกํ า หนดความรู พื้ น ฐานของเข า ร ว มโปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง
สมรรถนะ ไวดังนี้
- มีความรูขั้นต่ํามัธยมปลายหรือเทียบเทา
- มีประสบการณดานการขายกรมธรรมประกันวินาศภัย
- มีประสบการณดานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับดานการประกันวินาศภัย
- เคยได รั บ การศึ ก ษาวิ ช าประกั น วิ น าศภั ย จาก บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย
สถาบันการศึกษาที่ นายทะเบียนประกาศกําหนดหรือความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยไดตาม
หลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศ
ขั้นตอนที่ 3. กําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ซึ่งตองปฎิบัติจริงในงาน (Identify and Verify
Job Tasks) ผลจากการสํารวจ พบวาหนาที่ซึ่งตองปฎิบัติจริงในงาน มีดังนี้
- การแนะนําตัว
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ทดแทน

การแนะนําบริษัทประกันวินาศภัย
การรวบรวมขอมูลความตัองการของผูเอาประกันภัยหรือลูกคา
การนําเสนอผลิตภัณฑประกันภัยของบริษัท
รายละเอียดแบบกรมธรรมประกันภัย
จัดทําใบคําขอเอาประกันภัย
พิจารณาการรับประกันภัย
สงมอบกรมธรรมประกันภัย
การชวยเหลือใหบริการในการกรอกเอกสารและชองทางในการเรียกรองคาสินไหม

ขั้นตอนที่ 4. วิเคราะหขอบเขตของงานที่ตองทําและความรูที่จําเปนของงาน (Analyze
Job Task and Necessary Knowledge Tasks) ผลจากการวิเคราะหขอบเขตของงานที่ตองทํา
ประกอบไปดวย
1. การแนะนําตัว
- ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
- เลขที่ใบอนุญาต หนังสือมอบอํานาจจากบริษัท
2. การแนะนําบริษัทประกันวินาศภัย
- ขอมูลบริษัท
- ขอมูลฐานะของบริษัท เงินกองทุน ผลการดําเนินงาน สวนแบงการตลาด
- การรวบรวมขอมูลความตัองการของผูเอาประกันภัยหรือลูกคา ชื่อ-นามสกุล ผูเอา
ประกันภัย / การติดตอ เชน อาชีพ, อายุ รายละเอียดของทรัพยสิน/บุคคล ที่ตองการทําประกันภัย
ประเภทการประกันภัย ลักษณะความคุมครองที่ผูเอาประกันภัยตองการ ความคุมครองที่ไดรับ
จากกรมธรรมประกันภัยที่มีผลบังคับ
3. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย และการนําเสนอผลิตภัณฑประกันภัย
ของบริษัท
- การประกันอัคคีภัย การประกันภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุสวนบุคคล
- การประกันภัยทางทะเลและการขนสง
4. รายละเอียดแบบกรมธรรมประกันภัย
- ความคุมครอง ขอยกเวนและเงื่อนไขสําคัญ
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- จํานวนเงินเอาประกันภัย จํานวนเบี้ยประกันภัย และระยะเวลาประกันภัย (วันที่
เริ่มตน-สิ้นสุดความคุมครอง) ที่ผูเอาประกันภัยตกลงทําประกันภัย
5. จัดทําใบคําขอเอาประกันภัย
- อธิบายการกรอกใบคําขอเอาประกันภัย
- ตัวแทน กรอกใบคําขอใหผูเอาประกันภัยเพื่อสงใหบริษัทพิจารณารับประกันภัย
6. พิจารณาการรับประกันภัย
- กรณีตัวแทนไมสามามารถพิจารณารับประกันภัยไดเองเนื่องจากการรับประกันภัย
ดังกลาว ตองใชปจจัยอื่นในการพิจารณา เชน การประกันอัคคีภัย หรือการประกันภัยความเสี่ยง
ภัยทรัพยสินรายใหญ ตองมีการสํารวจการประกันภัยตอ เปนตน
7. สงมอบกรมธรรมประกันภัย
- รับเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลา / เงื่อนไข
8. แนะนําและใหบริการเมื่อลูกคามีเหตุที่ตองการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ผลจากการวิเคราะหขอบเขตของงานที่ตองทําขางตนทําใหตัวแทนประกันวินาศภัยควรมี
ความรูที่จําเปนของงาน 4 ดาน ดังตอไปนี้
1) ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
2) ดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
3) ดานแนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการใหคําแนะนําดานประกัน
วินาศภัย
4) ดานทัศนคติและจรรยาบรรณ ที่ดีในการใหบริการ
ขั้ น ตอนที่ 5.การเขี ย นเป า หมายปลายทางในการปฏิ บั ติ ง าน (Write
Terminal
Performance Objectives) ผลรับสุดทายที่แสดงวางานนั้นบรรลุผล
- ปฎิบัติไดถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
- การเสนอขายกรมธรรมในแตละประเภท
- ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถขายกรมธรรมได
- ผูเอาประกันภัยไดรับมอบกรมธรรม
- ผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตามความเสี่ยง
- ใหบริการในขณะที่ผูเอาประกันภัยตองการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
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- ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดตามความเสี่ยงที่ไดระบุไวแต
ตน เมื่อตัวแทนนํากรมธรรมไปเสนอขาย
ขั้นตอนที่ 6.การจัดเรียงลําดับงานและเปาหมายสุดทายของการปฏิบัติงาน (Sequence
Tasks and Terminal Performance Objectives) จากขอมูลในขั้นตอนที่ 5 หลังจากผูวิจัยระบุ
เปาหมายสุดทายของผลงานที่ตองการไดแลว ผูวิจัยไดเรียงลําดับรายการตางๆ เพื่อใหแนใจวา
งานในแตละรายการจะดําเนินไปไดอยางไมติดขัด โดยเฉพาะหนาที่ที่จําเปนตองเรียนรูกอนหนาที่
ที่อื่น ซึ่งผลของการเรียงลําดับเปนดังนี้
1. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
2. การเสนอขายกรมธรรมในแตละประเภท
3. ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถขายกรมธรรมได
4. ผูเอาประกันภัยไดรับมอบกรมธรรม
5. ผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตามความเสี่ยง
6. ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดตามความเสี่ยงที่ไดระบุไวแต
ตน เมื่อตัวแทนนํากรมธรรมไปเสนอขาย
7. ติดตามความคืบหนาหรือขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของลูกคา
คอยบริการและใหคําแนะนํา
ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ (Develop Performance Tests) แบบ
วัดภาคปฎิบัติไดพัฒนาจากที่พัฒนาจากเปาหมายปลายทางในขั้นตอนที่ 5 โดยผูวิจัยไดพัฒนา
แบบวัดผลงานภาคปฎิบัติของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ประกอบไปดวย
- แบบวัดทักษะในการประกอบวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ประกอบไป
ดวยแบบวัดจาก หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการให
คําแนะนําดานประกันวินาศภัย
- แบบวัดทัศนคติ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพประกันวินาศภัย ประกอบไปดวย
แบบวัดจาก หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดี ในการใหบริการ
ขั้นตอนที่ 8 การเขียนแบบทดสอบ (Develop Written Tests) ในการพัฒนาแบบทดสอบ
ในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ทําใหไดแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย ประกอบไปดวยเนื้อหาวิชาความรูจากหนวยการเรียนรูที่ 1 และ 2 ใน
โปรแกรมการฝกอบรม ดังนี้
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- แบบทดสอบความรู เ กี่ ย วกั บ การประกอบวิ ช าชี พ ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย
ประกอบไปดวย แบบทดสอบความรูจาก หนวยการเรียนรูที่ 1 ดานกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 9 การพัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู (Develop Draft of learning guides)
ตามแผนแนวทางการเรียนรูจะมีชุดคูมือการเรียนรู ในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้นจาก จากขอมูลการคูมือการเรียนรูของ Blank (1982) เกิดเปนองคประกอบของคูมือ
การเรียนรู เพื่อประกอบโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นดังนี้
1. เปาหมาย
2. วัตถุประสงค
3. กลุมเปาหมาย
4. หลักสูตรและเนื้อหา
5. สื่อการเรียนการสอน
6. กิจกรรมการเรียนรู
7. แหลงความรู
8. สภาพแวดลอม
9. การวัดและการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 10 การทดสอบ ทดลองและปรับปรุงแผนการเรียนรู (Try Out, Field Test, and
Revise Learning Guide) ผูวิจัยไดนําคูมือการเรียนรูที่ไดจากขั้นตอนที่ 9 ไปทดลองกับผูเรียน 1-2
คนก อน โดยใหอานและทํ าความเขาใจ เพื่อนํามาปรับปรุง คูมือการฝกอบรมในโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ตอจากนั้นจะมีการนําใหผูเรียนกลุมเล็กอาน แลวขอคําแนะนํา เพื่อดูวา
ความตองการการเรียนรูนั้นๆ ไดรับการตอบสนองหรือไม โดยการประเมินรวมกันจากหลักฐาน
ความรูที่รวบรวมดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารงานการเรียนรู (Develop System of Manage
Learning) ผูวิจัยไดออกแบบตารางการจัดกิจกรรม ที่ผานการจัดการระบบในเรื่องของแผนและ
โปรแกรมการเรียนการสอนแกผูเรียนเชน การใชตารางแผนงาน ตารางเรียน ใบเงาน แบบระเบียบ
เพื่ อ เป น การเก็ บข อมู ล ความก าวหน า ความเชี่ ยวชาญ จากการเรีย นรู และนํา ไปตัด สิน และ
ประเมินผลของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะตอไป นอกจากนี้การจัดเตรียมความพรอมของ
สภาพแวดล อมทั่ วไปทางกายภาพก็ชวยใหเ กิด ผลโดยตรงตอการเรีย นรูไ ด ดั ง นั้น ผลของการ

294
ประเมินในสวนนี้ผูวิจัยจะนําไปวิเคราะห รวมกับปจจัยที่มีผลตอการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะไปใชดวย
ขั้นตอนที่ 12 การนําแผนการเรียนรูไปใชจริงและประเมินผล (Implement and
Evaluate Training Programs) ในขั้นนี้คือการพัฒนาแผนการเรียนรู หรือ โปรแกรมไปปฎิบัติจริง
ซึ่งจะตองขึ้นอยูกับธรรมชาติของโปรแกรมและลักษณะขององคกรที่จะนําไปใช ซึ่งในการวิจัยครั้ง
นี้ โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไดถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัย ที่สังกัดอยูกับบริษัทประกันภัย โดยดําเนินการตามขั้นตอนอยางเปนระบบ กอน
จะนําโปรแกรมไปใช ซึ่งผูวิจัยไดใชองคประกอบการเรียนรูจาก ขอมูล เชนเดียวในขั้นตอนตางๆ
ดัง ที่ กล าวมาแล ว รวมทั้ ง ขั้ นตอนในการดําเนิน การและการประเมิน ผลโปรแกรมนี้ ดวย ซึ่ ง จะ
ประเมินทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพการเรียนรูที่ตองการ
ในการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปฎิบัติหรือดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดนํา
แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองของ Knowles (1975) และกิจกรรมการเรียนรูกลุม มา
ประกอบในขั้นตอนการนําแผนการเรียนรูไปใช
ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน และเริ่มนําเขาสู
การเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจโดยสัญญาแหงการ
เรียนรู
ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู โดยการประเมินรวมกัน
ขั้นตอนที่ 4 ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรูประจําหนวยการเรียนรู
ในแตละหนวยสําหรับการเปนตัวแทน
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบแผนการเรียนรูรวมกัน
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษา
อยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณและผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญาการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลการเรียนรูและวิเคราะหผลการเรียนรู
โดยกิจกรรมการเรียนรูกลุมที่นํามาใชในแตละขั้นตอนของการฝกอบรมประกอบไปดวย
กิจกรรมแบบกลุมยอย(Small Group) การอภิปรายกลุม (Group Discussion) การทําโครงการ
เปนกลุม (Group Project) เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz
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Group) การระดมสมอง (Brain Storming) เกม (Game) การศึกษาดวยตัวเอง (Self-Directed
Learning) มีการทํางานโดยอิสระและสุดทายมีการอภิปลายทั้งชั้น (Class Discussion)
สําหรับโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ซึ่งมีองคประกอบ คือ เปาหมาย วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย หลักสูตรและเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมในการฝกอบรม แหลงความรู
สภาพแวดลอม การวัดและการประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เป า หมาย คื อ พั ฒ นาโปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะเพื่อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
2. วัตถุประสงค เพื่อใหตัวแทนประกันวินาศภัย ที่เขารวมในโปรแกรมการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะ มีสมรรถนะวิชาชีพ ที่ประกอบไปดวย ความรู ทักษะ ทัศนคติ และความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
3. กลุ มเปาหมาย คื อ ผูเ ขารับการฝกอบรมในวัยผูใ หญที่ประกอบวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย และไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย และผูที่ตองการจะเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย ที่มีประสบการณ ความรูพื้นฐาน และระดับการศึกษาที่ตางกัน โดยมีวิทยากร
เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ซึ่งมีความรูและความเขาใจในการประกัน
วินาศภัย มีประสบการณ และความเขาใจในกลุมเปาหมาย และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทขึ้นไป
4. หลั กสู ตรและเนื้ อหา แบง เปน 4 หนวยการเรี ยนรู ที่ เกิ ดจากสมรรถนะวิ ชาชี พ
ตัวแทนประกันวินาศภัยในดาน ความรู ทักษะ และทัศนคติ ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 คือ ความรู
เกี่ ยวกั บกฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บตัวแทนประกั น วิน าศภัย หน วยการเรี ยนรูที่ 2 คื อความรู ด าน
ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย หนวยการเรียนรูที่ 3
คือ ทักษะ ในการขาย และการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย หนวยการเรียนรูที่ 4 คือ
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ
5. สื่อการเรียนรู คือ เอกสารประกอบการเรียนรู ซึ่งเปนคูมือการเรียน ที่นําเนื้อหามา
จากคูมือการฝกอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สื่อภาพยนตร และภาพนิ่งจากสไลด โสตทัศนูปกรณ เสียงเพลง
คลิปบอรด ตําราที่เกี่ยวของและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ตัวอยางกรมธรรม ใบคําขอ ใบสลักหลัง
6. กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศ
อยางไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน และเริ่มนําเขาสูการเรียนรู ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการ
วางแผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจ ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู โดยการ
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ประเมินรวมกัน ขั้น ตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคและสรางเปาหมายการเรียนโดยการ
พิจารณารวมกัน ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบแผนการเรียนรู โดยสัญญาแหงการเรียนรู และรูปแบบ
กิจกรรมในการฝกอบรม ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โครงการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง การศึกษาอยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณและผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตาม
สัญญาการเรียนรู มีการทดสอบและประเมินการเรียนรูดวยตนเองในทุกขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนได
แทรกการทํากิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ
สําหรับผูเขาอบรมที่มีวัย และพื้นฐานที่ตางกัน
7. แหลงความรู ซึ่งไดรับการแนะนําจากในคูมือการเรียนรูและผูอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรู คือ หองสมุดสมาคมประกันวินาศภัย หองสมุดประจําบริษัทประกันภัย ที่มีตําราทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย และขอมูลจากเวปไซต คอมพิวเตอรที่มี
การเชื่อมตอระบบเครือขาย (Internet) เพื่อใหผูเรียนเขาไปสืบคนขอมูลได และสามารถพิมพ และ
ถายงานได
8. สภาพแวดลอม สถานที่ จั ดอบรม สะอาด มี บรรยากาศที่ดี ขนาดพอเหมาะกับ
จํานวนผูเขาฝกอบรม ไมมีเสียงรบกวนจากดานนอก อุณหภูมิเหมาะสมไมเย็นหรือรอนจนเกินไป
สถานที่จัดอบรมสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับกิจกรรมเรียนรูกลุมได มีอาหารและเครื่องดื่มใน
ระหวางพักและระหวางวัน
9. การวัดและประเมินผล การประเมินผลกอนการอบรมและหลังการอบรมดวยแบบ
วัดความรู ของตัวแทนประกันวินาศภัย ประกอบดวย แบบทดสอบความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับตั วแทนประกันวิ นาศภั ย แบบทดสอบความรูเ รื่อง ภาพรวมของธุรกิจ ประกัน วิน าศภัยและ
สาระสําคัญของการประกันวินาศภัย แบบวัดทักษะดานแนวทางปฏิบัติและการใหคําแนะนําดาน
การประกั นวิ น าศภั ย แบบวั ด ทั ศนคติ และจรรยาบรรณที่ดี ใ นการใหบริก าร และแบบประเมิ น
สมรรถนะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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ภาพที่ 5.1 โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัย
การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
1. กําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของอาชีพ
2. กําหนดพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน
3. กําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ซึ่งตองปฎิบัติจริงในงาน
4. วิเคราะหคุณสมบัติและความรูที่จําเปนของงาน
5. การเขียนเปาหมายปลายทางในการปฏิบัติงาน
6. การจัดเรียงลําดับงานและเปาหมายสุดทายของการปฏิบตั ิงาน
7. การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลงานภาคปฏิบัติ
8. การเขียนแบบทดสอบ
9. การพัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู
10. การทดสอบ ทดลองและปรับปรุงแผนการเรียนรู
11. การพัฒนาระบบการบริหารงานการเรียนรู
12. การนําแผนการเรียนรูไปใชจริงและประเมินผล

การนําแผนการเรียนรูไปใช และประเมินผล
1. การสรางบรรยากาศอยางไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน
2. สรางกลไกการวางแผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจโดยสัญญา
แหงการเรียนรู
3. วินิจฉัยความตองการการเรียนรูโดยการประเมินรวมกัน
4. ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรูประจําหนวย
การเรียนรูในแตละหนวยสําหรับการเปนตัวแทน
5. การออกแบบแผนการเรียนรูรวมกัน
6. การเรียนรูจากประสบการณและผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
ตามสัญญาการเรียนรู
7. การประเมินผลการเรียนรูและวิเคราะหผลการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนรูกลุม : กิจกรรมแบบกลุมยอย(Small Group) การ
อภิปรายกลุม (Group Discussion) การทําโครงการเปนกลุม (Group
Project) เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) การสอนแบบบัซซกรุฟ
(Buzz Group) การระดมสมอง (Brain Storming) เกม (Game)
การศึกษาดวยตัวเอง (Self-Directed Learning) มีการทํางานโดยอิสระ
และสุดทายมีการอภิปลายทั้งชั้น (Class Discussion)

ปจจัยที่มีผลตอการนําโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปใชคือ
องคประกอบของโปรแกรมการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะในดาน
1.เปาหมาย
2.วัตถุประสงค
3.ดานกลุมผูเขารับการฝกอบรม
4.ดานหลักสูตรและเนื้อหา
5.ดานสื่อการเรียนการสอน
6.ดานกิจกรรมการเรียนรู
7.ดานแหลงความรูและสื่อการเรียนรู
8.ดานสภาพแวดลอม
9.ดานการวัดและการประเมินผล

สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
ที่ประกอบไปดวย
1 สมรรถนะในดาน
- ความรู
- ทักษะ
- ทัศนคติ
2. สมรรถนะความพรอมในดานการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
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3. ผลการทดลองใช โปรแกรมการฝก อบรมเชิงสมรรถนะเพื่ อพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ผลการวัดสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยหลังการทดลองไดผลดังนี้
3.1 ขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง เปนเพศ
ชาย รอยละ 38.24 และเพศหญิง รอยละ 61.76 สวนใหญมีอายุ 41-50 ป มีประสบการณมากกวา
5 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสวนใหญเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับดานการประกันวินาศภัย
3.2 ผลการวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
3.2.1 ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย และความรูในภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
และสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย กอนการฝกอบรมและหลังการฝกอบรมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมทดลองหลังเขารับการฝกอบรมมีคะแนนสูงกวากอน
เขารับการฝกอบรม ซึ่งเปนไปตามสมมติที่ตั้งไว
3.2.2 ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะแนวทาง
ปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย กอนการเขารับการฝกอบรมและ
หลังการเขารับการฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ คะแนนเฉลี่ย
ในกลุ ม ทดลองหลั ง การเข า รั บ การฝ ก อบรมสู ง กว า ก อ นเข า รั บ การฝ ก อบรม ซึ่ ง เป น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
3.2.3 ตัวแทนประกันวินาศภัย ในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติและ
จรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ กอนการเขารับการฝกอบรมและหลังการเขารับการฝกอบรม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังการเขารับการฝกอบรม
สูงกวากอนการเขารับการฝกอบรม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3.2.4 ตั วแทนประกัน วิน าศภัย ในกลุ ม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง กอนการเขารับการฝกอบรมและหลังการเขารับการฝกอบรม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยในกลุมทดลองหลังการเขารับ
การฝกอบรมสูงกวากอนการเขารับการฝกอบรม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3.2.5 ผลการวิเคราะหการพัฒนาในสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
จากการสัมภาษณ ผูเขารับการอบรม สรุปไดวาผูเขารับการอบรม มีพัฒนาการในสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย ทั้ง 5 ดาน คือ 1) ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทน
ประกันวินาศภัย 2) ดานความรูในภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสาระสําคัญของการ
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ประกันวินาศภัย 3) ทักษะแนวทางปฏิบัตใิ นการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
4) ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ 5) สมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
3.2.6 ผลการสัมภาษณเชิงลึก ทางโทรศัพกับผูเขารับการฝกอบรมในประเด็น
ของการพัฒนาสมรรถนะดานทักษะ และทัศนคติ พบวา ผูเขารับการฝกอบรมในโปรแกรมการ
ฝ ก อบรมไปแล ว มี ก ารพั ฒ นาในด า นทั ก ษะและทั ศ ตคติ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยจากการสั ม ภาษณ
ผูเขารวมการฝกอบรม ตัวแทนประกันวินาศภัยมีทักษะในการขายและการใหคําแนะนําดานการ
ประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น จากการมียอดขายกรมธรรมที่หลากหลาย และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงในดานทัศนคติ จากที่ไมเคยใหความใสใจในการใหบริการและมักสงตอใหกับทางบริษัท
ประกันภัยทันที ก็มีปริมาณลูกคาที่เขาแจงการเรียกรองคาสินไหมเพิ่มมากขึ้น และคอยใหบริการ
จนครบทุกขั้นตอน
4. ผลการวิเคราะหปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการนํา
โปรแกรมไปใช
4.1 ปจจัยที่สนับสนุนใหโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นไป
ใชประสบความสําเร็จ
4.1.1 กลุมเปาหมาย หรือ ผูเขารับการฝกอบรม ผูสอนประจํากลุมมีความเห็น
สอดคลองกับกลุมผูเรียนที่เห็นวา กลุมผูเรียน เปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีวัยแตกตางกัน กลุม
ผูเรียนจึงมีประสบการณที่แตกตางกัน ทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ในการประกอบวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัย การมีผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู คอยชี้แนะใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูไดตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนั้นผูสอนควรมีความรูและเขาใจวัตถุประสงคของ
โปรแกรมเปนอยางดี มีความรูและเชี่ยวชาญในการประกันวินาศภัย การใหบริการ และกิจกรรม
การเรี ยนรูแ ลกเปลี่ ยนประสบการณโดยใชกิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) ใน
ขณะเดียวกันกิจกรรมที่นํามาใชก็ตองมีการปรับใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนสามารถรวมกันทํา
กิจกรรมไดถึงแมจะมีวัยที่แตกตางกัน
4.1.2 หลักสูตรและเนื้อหา ใชกรอบสมรรถนะในการฝกอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย
(คปภ.) การสัมภาษณความคิดเห็นผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนบริษัทประกันวินาศภัย และ
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบสมรรถนะหนาที่ที่ตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย
มาเปนกรอบสมรรถนะของเนื้อหาและหลักสูตร ซึ่งเปนเนื้อหาที่ผานการประเมินและวิเคราะหจาก
สมรรถนะที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย จึงทําใหผูเขาฝกอบรมที่เปนผูเรียนในวัยผูใหญ เกิด
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ความสนใจ เขารวมการฝกอบรมเพื่อจะนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพตัวแทนประกัน
วินาศภัย
4.1.3 สื่อการเรียนการสอน มีผลตอการรับรู การใหความสนใจตอการเรียนรูของ
ผูเรียนอยางมาก ซึ่งสงผลตอการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนโดยตรง ดังนั้นผูจัดโปรแกรมจึงควร
จัดหาทรั พ ยากรทั้ ง ที่ ตํ าราเกี่ ยวกับการประกัน วิน าศภัยทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษอยาง
เพียงพอและทันสมัย คูมือและเอกสารประกอบการบรรยายในแตละหนวยการเรียนรูที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานไดจริง
4.1.4 ดานกิจกรรมการเรียนรู จากแนวคิดการฝกอบรมเชิงสมรรถนะและการ
เรีย นรู ดว ยการนํ า ตนเอง ใชกิจ กรรมการเรียนรู โ ดยการอภิปรายในกลุม ยอ ย โดยมีค รูผูส อน
ประจํากลุมทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และดําเนินตามขั้นตอนการเรียนรู 7
ขั้นตอน เริ่ม ตั้ง แต ขั้น ตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเ ปน ทางการ เคารพซึ่งกัน และกัน
และเริ่มนําเขาสูการเรียนรู ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู โดยการประเมินรวมกัน ขั้นตอนที่ 4 การกําหนด
วัตถุประสงคและสรางเปาหมายการเรียนโดยการพิจารณารวมกัน ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบ
แผนการเรียนรู โดยสัญญาแหงการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมในการฝกอบรม ขั้นตอนที่ 6 การ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษาอยางอิสระการเรียนรู
จากประสบการณและผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญาการเรียนรู และขั้นตอนที่ 7 มี
การทดสอบและประเมิน การเรียนรูดวยตนเองในทุกขั้น ตอน โดยทุกขั้น ตอนไดแทรกการทํา
กิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ สําหรับผู
เขาอบรมที่มีวัย และพื้นฐานที่ตางกัน
4.1.5 แหลงความรู ผูจัดการในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะควรจัดหา
แหลงเรียนรูทั้งที่เปนบุคคลและหองสมุดที่มีหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับการวินาศภัยใหไดเรียนรู
รวมทั้งคอมพิวเตอรเชื่อมตอระบบเครือขาย อินเตอรเนต (Internet) เพื่อสืบคนขอมูลไดอยาง
กว างขวางทั้ง ในและต างประเทศไดอยางหลากหลายมากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะแหลง ขอมูล ที่เ ปน
วิทยากรที่มีความรูและประสบการณสูง มีทักษะในการสอนถายทอด ยกตัวอยางประกอบ ทําให
ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพไดจริง
4.1.6 ด านสภาพแวดลอม ในการจัดโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะตอง
คํานึงถึงสภาพแวดลอม ซึ่งประกอบดวยสถานที่จัดอบรม ที่เอื้อตอการเรียนรู มีความสงบอุณหภูมิ
พอเหมาะ ขึ้นกับบริบทของผูรับการอบรมแสงไฟเพียงพอ ไมมีเสียงรบกวนจากหองขางเคียง เปน
สัดสวน ไมอยูไกลสถานที่ทํางานของผูเขารับการอบรม มีหองประชุมกลุมยอยที่กวางพอเพื่อไมให

301
เสียงรบกวนซึ่งกันและกัน หรือแยกเฉพาะ มีหองฟงบรรยาย และหองสําหรับกิจกรรม มีการสราง
บรรยากาศใหรูสึกผอนคลาย มีเสียงเพลงบรรเลง และมีอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับกลุม
ผูเรียน
4.2 ปจจัยที่เปนปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
ในการนํ าโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะที่ผูวิจัยพัฒ นาขึ้น ไปใชนั้น พบวามี
ปญหาและอุปสรรคบางประการ และ เพื่อเปนการวางแผนปองกันและไมใหสงผลกระทบตอการ
เรียนรูของผูเรียน ในการจัดครั้งตอไป ผูวิจัยจึงขอนําเสนอสิ่งที่พบ ดังนี้
4.2.1 สถานที่จัดการฝกอบรมเชิงสมรรถนะมีสภาพแวดลอมที่รมรื่น หางไกลจาก
สถานที่ทํางาน แตอยูในใจกลางเมืองซึ่งการจราจรแออัดอยางมาก ทําใหผูเรียนบางคนมาเขารับ
การฝกอบรมชา
4.2.2 ปญหาดาน สื่อการเรียนรู เนื่องจากตําราดานการประกันวินาศภัยนั้นมี
มากมายทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ รวมถึ ง กรมธรรม ที่ มี ห ลายชนิ ด อาจทํ า ให ผู ที่ ไ ม มี
ประสบการณตรงในการเสนอขายกรมธรรมนั้นๆ ไมสามารถเขาใจไดงาย แคเพียงอานจากตํารา
เพียงอยางเดียว ควรตองเสริมโดยหาแหลงเรียนรูที่เชื่อถือได เชน ผูรูเฉพาะทางในแตละกรมธรรม
ใหคําแนะนํา ซึ่งผูมีความรูและผูเชี่ยวชาญทางดานประกันวินาศภัยในอุตสาหกรรมประกันวินาศ
ภัยยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น
4.2.3 ดานอายุของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน ดังนั้นกิจกรรมควรตองมีความ
ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับผูเรียนทุกวัย เพราะผูเรียนที่มีอายุมากไมสามารถรวม
กิจกรรมที่ตองออกกําลังหรือตองยืนนานๆได
แนวทางแกไขเพื่อสนับสนุนใหเกิดการสมรรถนะในการเรียนรู ควรสํารวจความ
คิ ด เห็ น ของผู เ รี ย นถึ ง สถานที่ ที่ ส ามารถเดิ น ทางไปได อ ย า งสะดวกกั บ ผู เ รี ย นส ว นใหญ และ
การจราจรไมหนาแนนมากนัก ความมีสื่อที่ทันสมัย อาทิ ภาพยนตร หรือ กรณีศึกษาที่ไดเกิดขึ้น
มาแลว มาอธิบายเปนสวนประกอบของสื่อการเรียนรู สวนตําราที่มีเปนภาษาอังกฤษ ก็ควรมีการ
แนะนํา ประกอบวาสามารถนํามาใชกับในประเทศไทยอยางไรใหมีไดประสิทธิภาพสูงสุด สวนใน
ดานกิจกรรม ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูหรือวิทยากรผูสอน จึงควรจัดใหมีกิจกรรมที่เปน
การระดมสมอง และไดนั่งไดกับผูเรียนมากขึ้น หรือ ควรจํากัดชองวางระหวางอายุของผูเรียนให
นอยลง แตเนนไปที่ประสบการณ เพื่อใหผูเรียนไดรวมทํากิจกรรมพรอมกันไดทุกกิจกรรม
4.3 ผลการพัฒนาโปรแกรมที่ไดจากการทดลอง และจากการศึกษาปจจัยที่
เกี่ ยวขอ งกั บ การนํ าโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยไปใช
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จากการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใช ทําให
เกิดองคความรูใหมที่ผูวิจัยคนพบจากการทดลอง โดยนําเสนอในองคความรูใน 3 ประเด็นหลัก
ไดแก โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตัวแทนประกัน
วิ น าศภั ย ผลของโปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะและป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การฝ ก อบรมเชิ ง
สมรรถนะ
4.3.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ผูวิจัยสรางอยางเปนระบบภายใตกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ของ Blank (1982) ทั้ง 12 ขั้นตอน ไดแก 1. กําหนดและบรรยาย
ลักษณะเฉพาะของหนาที่ (Identify and Describe Specific Occupation) เปนการกําหนดและ
บรรยายขอบเขตเฉพาะของหนาที่ เพื่อเปนการเตรียมโปรแกรมการฝกอบรมใหเหมาะสมกับความ
ตอ งการในการพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรในองค ก ร โดยเนื้ อ หาที่ กํ า หนดจะต อ งมี ส ว นที่
เกี่ยวข องกับเงื่อนไขในการทํางานและสมรรถนะที่พึงประสงคในระดับที่กระบวนการฝกอบรม
สามารถสรางใหเกิดขึ้นได 2. การกําหนดพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน (Identify Essential
Student Prerequisites) ผูดําเนิน การจัดการฝกอบรมในพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะควรจะตองกําหนดพื้นฐานที่จําเปนของผูเรียน เชน ความรูและทักษะที่จําเปน เพื่อเปน
การประกันความสําเร็จที่จะไดรับหลังจากการฝกอบรมอยางไรก็ตามการกําหนดพื้นฐานที่จําเปน
ไมควรต่ําหรือสูงจนเกินไป เพราะหากต่ําไปก็จะเปนการตัดโอกาส ของผูเรียนที่จะไดทํางานใน
อาชีพที่หวังหรือเสียเวลาผูเรียน แตหากสูงเกินไปก็จะไปจํากัดผูเรียนบางคนที่มีความสามารถหรือ
ศักยภาพที่จะพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตนเองได 3. กําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานจริง (Identify and Verify Job Tasks) ทั้งนี้เนื่องจากวาการสรางแบบจําลองการเรียนรู
เชิงสมรรถนะตามแนวคิดของ Blank (1982) ถูกกําหนดขึ้นจากสมรรถนะที่พึงประสงคซึ่งบุคลากร
จะตองใชในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการระบุขอบเขต และตรวจสอบหนาที่ของ
สมรรถนะที่จะตองใชในการปฏิบัติงานนั้นๆ 4. วิเคราะหขอบเขตของงานที่ตองทําและความรูที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน (Analyze Job Task and Necessary Knowledge Tasks) ในการ
กํ า หนดเนื้ อ หาของการดํ า เนิ น การจั ดการโปรแกรมเชิง สมรรถนะ ผู ส อนจํ าเปน ตอ งวิ เ คราะห
ขอบเขตของงานที่ตองและองคความรูที่จําเปนสําหรับการปฎิบัติงาน รวมถึงทัศนคติที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เพราะเนื่องจากวาเนื้อหาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของเปาหมายที่ผูเรียนจะตองเกิดขึ้น
หลั ง จากการเข า ร ว มในการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะ 5. การเขี ย นเป า หมายปลายทางในการ
ปฏิบัติงาน (Write Terminal Performance Objectives) คือ การกําหนดจุดหมายปลายทาง ที่
ตองการหลังจากการเขารวมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ โดยเปาหมายปลายทางของโปรแกรมการ
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ฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย คือ ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได การเสนอขายกรมธรรมในแตละประเภท ตัวแทนประกันวินาศภัย
สามารถขายกรมธรรมได ผูเอาประกันภัยไดรับมอบกรมธรรม ผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครอง
ตามความเสี่ยง ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดตามความเสี่ยงที่ไดระบุไว
แตตน เมื่อตัวแทนนํากรมธรรมไปเสนอขาย 6. การจัดเรียงลําดับงานและเปาหมายสุดทายของ
การปฏิบัติงาน (Sequence Tasks and Terminal Performance Objectives) คือ การจัด
เรียงลําดับงานกับเปาหมายสุดทายที่ตองการจากการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันใน
สวนของความสําคัญ เพื่อใหแนใจวาในแตละลําดับผูเรียนไดเรียนรูและสามารถปฎิบัติได เพื่อ
นําไปสูเปาหมายสุดทายที่ตองการของงาน 7. การพัฒนาแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ (Develop
Performance Tests) ที่เกี่ยวของกับพื้นฐานของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นวา
ผลงานที่ไดจากการวัดจะสามารถนําไปใชไดจริงและในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไดมี
การพัฒนาแบบวัดทักษะ ทัศนคติ ตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพที่ไดมีการสํารวจและตรวจสอบมา
อยางเปนระบบตามขั้นตอน 8. การเขียนแบบทดสอบ (Develop Written Tests) คือ การพัฒนา
แบบทดสอบที่จะควรจะตองเนนความรูและภาระงาน รวมทั้งจะตองสามารถประเมินความเขาใจ
ในสวนของหลักการที่สําคัญของงานนั้นๆ ดวย 9. การพัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู (Develop
Draft of learning guides) จะชวยใหผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายสุดทายที่ตองการจากการเขา
รวมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ 10.การทดสอบ ทดลองและปรับปรุงแผนการเรียนรู (Try Out,
Field Test, and Revise Learning Guide) ดวยการนําแผนการเรียนรูมาทดลองใช และปรับปรุง
แผนการเรียนรูเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเขารวมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ 11. การพัฒนา
ระบบการบริหารงานการเรียนรู (Develop System of Manage Learning) ดวยการจัดระบบ
แผนการเรียนรู เพื่อเก็บขอมูลการเรียนรูและความกาวหนาของผูเรียน ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
พัฒนาแผนการเรียนรู ใหมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 12. การนําแผนการเรียนรูไปใชจริงและ
ประเมินผล (Implement and Evaluate Training Programs) โดยในขั้นตอนนี้ผูดําเนินกิจกรรมจะ
นําแผนการเรียนรูไปใชในสถานการณจริงและดําเนินการประเมินผลเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการใชแผนการเรียนรูในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน และการเรียนรูดวย
การนําตนเอง (Self-directed learning) ของ Knowles (1975) ทั้ง 6 ขั้นตอนที่ไดนํามาใชในการ
ฝกอบรม ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน และเริ่ม
นําเขาสูการเรียนรู ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจโดยสัญญา
แหงการเรียนรู ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู โดยการประเมินรวมกัน ขั้นตอนที่ 4
การกําหนดวัตถุประสงคและสรางเปาหมายการเรียนโดยการพิจารณารวมกัน ขั้นตอนที่ 5 การ
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ออกแบบแผนการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมในการฝกอบรม ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรู โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษาอยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณและ
ผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญาการเรียนรู มีการทดสอบและประเมินการเรียนรูดวย
ตนเองในทุกขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนไดแทรกการทํากิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group)
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ สําหรับผูเขาอบรมที่มีวัย และพื้นฐานที่ตางกัน เมื่อนําไป
ทดลองใชพบวาขั้นตอนที่สําคัญที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและทําใหผูเรียนใหความ
รวมมือในกิ จกรรมการเรียนรูกลุ ม ที่เริ่มจากใหคนแบงกลุม ตามภาคที่เกิด เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดแนะนําตัวกันในกลุม การเปลี่ยนรูปแบบกลุม ไปตามลักษณะถิ่นฐานการเกิด เดือนที่
เกิด ชวงอายุ กอใหเกิด การสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง ไววางใจซึ่งกันและกัน ในการแลกเปลี่ยน
ทัศนะ และประสบการณในการเรียนรู
4.3.2 ผลของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย จากการนํ าโปรแกรมไปทดลองใช พบว าโปรแกรมการฝ กอบรมเชิ ง
สมรรถนะ ที่มีกิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) สลับกับการบรรยาย (Lecture) และ
กรณีศึกษา (Case Study)โดยกิจกรรมการเรียนรูกลุมจะเนนใชวิธีการเรียนการสอนเปนกลุมยอย
(Small Group) การอภิปรายกลุม (Group Discussion) ทําโครงการเปนกลุม (Group Project)
เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz Group) การระดมสมอง (Brain
Storming) เกม (Game) การศึกษาดวยตัวเอง (Self-Directed Learning) มีการทํางานโดยอิสระ
และสุดทายมีการอภิปลายทั้งชั้น (Class Discussion) ใหเกิดการคิด วิเคราะห สังเคราะห และ
ประเมินคา เพื่อใหมีการเปลี่ยนในดานทักษะ สรางทัศนคติ และแรงจูงใจ มีผูสอนประจํากลุมมี
หนาที่ในการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู มีขั้น ตอนการเรียนรูใหม ทําใหทักษะแนวทาง
ปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีใน
การใหบริการ และสมรรถนะในการเรียนรูดวยการนําตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นยังพบวา ในการประเมินเพื่อติดตามผลหลังจากเขาโปรแกรม 1 เดือน
ผูวิจัยไดติดตามผลจากการเขารวมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ในดานทักษะ และทัศนคติ พบวา
โปรแกรมสงผลใหตัวแทนประกันวินาศภัย มีสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศ
ภัยที่ดีขึ้น จากจํานวนของการใหบริการที่มากขึ้นเมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และจํานวน
ยอดขายกรมธรรมที่หลากหลายมากขึ้นในแตละประเภท และผูเรียนสวนใหญ มีความคิดเห็นวา
จะสามารถนําความรูทักษะ ทัศนคติที่ไดไปใชในการพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยอยาง
ตอเนื่อง ใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และสภาวะแวดลอม
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4.3.3 ปจจัยสนับสนุนที่ทําใหการดําเนินโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
สามารถพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศ ไดแก กลุมเปาหมาย หรือ ผูเขารับการ
ฝกอบรมที่ไดรับการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูจาก ผูสอนประจํากลุม หลักสูตรและเนื้อหา
สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู แหลงความรู และสภาพแวดลอม โดยมีขอควรพิจารณา
ดังนี้
4.3.3.1 กลุมเปาหมาย คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ตองการพัฒนาสมรรถนะ
ในวิ ช าชีพ ของตนเอง มี เวลาและความพรอมในการเขารับการฝกอบรม มีความพรอมในด าน
ร างกายและด านจิ ตใจ มี ความต องใจในการทํากิ จ กรรมการเรี ยนรูและที่ จ ะพัฒ นาสมรรถนะ
วิ ช าชี พ ของตนเอง เข าใจและให ค วามรว มมือในการทํ า กิจ กรรมการเรียนรูก ลุม ทุกขั้ นตอน มี
พื้นฐาน ประสบการณ และความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ถึงแมจะมีระดับศึกษาและอายุที่
แตกตางกัน แตมีความตั้งใจจะแบงปนประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยมีผูสอน
ประจํากลุมหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ที่มีความรู มีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมกา
เรียนรูกลุม มีประสบการณและทัศนคติที่ดีตอการประกันวินาศภัย คิดบวกและพรอมที่จะใหการ
สนับสนุน สรางกําลังใจใหกับผูเรียนโดยการใหแรงเสริมดานบวกได (Positive Reinforcement)
เพื่อใหผูเรียนมีความภูมิใจในตัวเอง ทําใหมีความมุงมั่นในการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น พรอมกับตองให
อยางเพียงพอในการเขารวมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
4.3.3.3 หลักสูตรและเนื้ อหา คือสมรรถนะที่ตองปฏิบัติและชวยพัฒ นา
สมรรถนะวิ ช าชี พ ของตั วแทนประกั น วิน าศภัย ซึ่ง ตั วแทนประกั น วิน าศภัยให ความสนใจที่จ ะ
นําไปใชในการทํางาน รวมทั้งตรงกับความตองการขององคกรที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศ
ภัย ดังนั้นหลักสูตรและเนื้อหาของการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ควรมาจากการศึกษาความตองการ
การเรียนรู (Learning needs) ของผูเรียนและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหตรงกับความสมรรถนะที่
จําเปนของผูเรียนและขององคกร ที่จะนําไปสรางประโยชนตอการปฏิบัตงิ านไดอยางแทจริง
4.3.3.4 สื่อการเรียนรู คือ เครื่องมือที่ชวยเพิ่มความรู ความเขาใจในการสอน
ถายทอดขอมูลจากแหลงความรู สูผูเรียน ซึ่งผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ตอง
ควรศึกษากลุมเปาหมายและเลือกสื่ออยางเหมาะสมเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การ
ฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะใชชุดการเรียนรูโดยมีใบงานที่เปนโจทยที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย โดยแบงออกเปนสื่อสิ่งพิมพ (Printed Media) และ สื่อ
อิเลคโทรนิค (Electornic Media) ในสื่อสิ่งพิมพประกอบดวย คูมือการเรียนรูสําหรับผูเขารับการ
ฝ ก อบรม ตั ว อย า งกรมธรรม ป ระกั น วิ น าศภั ย ตํ า ราที่ เ กี่ ย วกั บ การประกั น วิ น าศภั ย ทั้ ง ที่ เ ป น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นิตยสารและวารสาร ทางดานการประกันวินาศภัย ที่มีทั้งเสียงและ
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ภาพ ประกอบไปดวย สวนสื่ออิเลคโทรนิค ควรเพิ่ม CD ที่บรรจุภาพยนตร ซึ่งในการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะใชภาพยนตรที่เกี่ยวกับเหตุการณตึกถลมที่สหรัฐอเมริกา แผนดินไหวครั้งใหญที่ทําให
เกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุน และเหตุการณไฟไหมสถานบันเทิงในประเทศไทย เพื่อสรางความเขาใจ
และทักษะ และการมีสวนรวมของผูเรียน
4.3.3.5 กิจกรรมการเรียนรู เนนการเรียนรูกลุม โดยกิจกรรมการเรียนรูกลุมจะ
เนนใชวิธีการเรียนการสอนเปนกลุมยอย(Small Group) การอภิปรายกลุม (Group Discussion)
ทําโครงการเปนกลุม (Group Project) เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) การสอนแบบบัซซกรุฟ
(Buzz Group) การระดมสมอง (Brain Storming) เกม (Game) การศึกษาดวยตัวเอง (SelfDirected Learning) มีการทํางานโดยอิสระและสุดทายมีการอภิปลายทั้งชั้น (Class Discussion)
ใหเกิดการคิด วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา เพื่อใหมีการเปลี่ยนในดานทักษะ สรางทัศนคติ
มีผูสอนประจํากลุมมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกในเรียนรู สงผลใหผูเรียนใหความรวมมือเขา
รวมกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง 7 ขั้นตอนของ Knowles (1975)ไดอยางดี
4.3.3.6 แหลงความรู ประกอบดวย บุคคล เชน ผูรู ผูสอน ผูที่มีประสบการณ
ไดดานการประกันวินาศภัย ทั้งที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัย และผูที่ทํางานในบริษัทประกันวินาศ
ภัย หรือ องคกรอื่นที่เกี่ยวของ สวนเอกสารมาจากแหลงขาวสารที่เกี่ยวของและทันสมัยเขากับ
สถานการณในปจจุบัน ที่สําคัญคือ หองสมุดเฉพาะทาง ดังเชน หองสมุดของสมาคมประกันวินาศ
ภัย ซึ่ ง เป น แหลง เรี ยนรู ที่ส ามารถคน ควาขอมูลทางดานประกนวิน าศภัยไดอยางครบถวน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผูจัดการฝกอบรมควรจัดหาและแนะนําแหลงเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ
เข า ถึ ง ข อ มู ล ได ส ะดวก มี หนั ง สื อ เอกสาร และตํ า ราที่ ทั น สมั ย และเพี ย งพอต อ การค น คว า
เทคโนโลยีหรือเวปไซตที่ใชในการสืบคนขอมูลที่เขาถึงไดงาย
4.3.3.7 สภาพแวดลอม ควรอยูในสถานที่ที่มี ความเงียบสงบ ไมมีเสียง
รบกวน หางไกลจากสถานที่ทํางาน อุณหภูมิเหมาะสม แสงสวางเพียงพอ ขนาดหองกวาง โตะ
เกาอี้ที่นั่งสบายเหมาะกับการเรียนของผูใหญ และมีความยืดหยุนตอการจัดเปนรูปแบบตางๆ และ
มี หอ งแยกเพื่ อประชุ ม กลุ ม ย อ ย มี ความพร อมของเครื่อ งมื อที่ ใ ชใ นกิ จ กรรม รวมทั้ง การสรา ง
บรรยากาศใหรูสึกผอนคลาย และจัดอาหารและเครื่องดื่มใหเพียงพอและเหมาะสมกับสุขภาพของ
ผูเรียน
4.3.4. ปจจัยที่มีผลใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีการเรียนรูมีการเปลี่ยนแปลงใน
ทักษะ ทัศนคติ และการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
หลังจากเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่ง
สามารถประเมินไดจากการสัมภาษณวิทยากรและแบบสอบถามจากผูเขารวมในการฝกอบรม
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4.3.4.1 ปจจัยที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทักษะ ทัศนคติ และการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง คือความต องการในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในดานวิช าชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย ผูเขารับการฝกอบรมตองมีแรงจูงใจในการเรียนเพื่อนําความรูไปใชในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย และมีประสบการณ มีสวนรวมในกิจกรรม และ
พรอมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ
4.3.4.2 ปจ จัยที่ทําใหสามารถนําความรูไปใชใ นการปฏิบัติง าน ไดแก 1)
สมรรถนะที่จําเปนตองปฏิบัตใิ นวิชาชีพ 2) ปจจัยจากโปรแกรม ไดแก กิจกรรมการเรียนรูกลุมและ
แหลงเรียนรูไดแกประสบการณของวิทยากร และ คูมือในการเรียนรู ผูสอนประจํากลุมที่ใหคําแนะ
ชวยเหลือและสนับสนุน
4.3.5 การประยุ กตใ ชโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะที่พัฒ นาขึ้น พบว า
แนวคิดการฝกอบรมเชิงสมรรถนะของ Blank (1982) แนวคิดการฝกอบรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของ Knowles (1975) และกิจกรรมการเรียนรูกลุม เปนแนวคิดที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของผูเรียนรูสําหรับผูใหญ ที่มีวิชาชีพเปนตัวแทนประกันวินาศภัย องคกรที่เกี่ยวของมี
หน าที่ที่ จ ะตองเตรียมบุ คลากร ที่ เ ปนเสมือนตัวแทนของบริษัท ประกัน ภัย ใหเ ปน บุคลากรที่ มี
สมรรถนะทั้ ง ในด านความรู ทั กษะ และทัศนคติที่ดีในการใหบริการและคําแนะนําในดานการ
ประกั น วิ น าศภั ย อี ก ทั้ ง ยั ง ต อ งสามารถพั ฒ นาสมรรถนะในวิ ช าชี พ ของตนเองให เ ท า ทั น ต อ
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรตอง
มีสมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเองเพื่อนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
รูปแบบของการจัดกิจกรรม ที่เนนกิจกรรมการเรียนรูกลุม ควรประกอบดวย วิธีการเรียนการสอน
เปนกลุมยอย(Small Group) การอภิปรายกลุม (Group Discussion) ทําโครงการเปนกลุม
(Group Project) เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz Group) การ
ระดมสมอง (Brain Storming) เกม (Game) การศึกษาดวยตัวเอง (Self-Directed Learning) มี
การทํ างานโดยอิ ส ระและสุ ดท ายมีการอภิปลายทั้ง ชั้น (Class Discussion) ใหเ กิดการคิด
วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา เพื่อใหมีการเปลี่ยนในดานทักษะ สรางทัศนคติ ไมใชเพียงแต
ดานความรู ที่มาจากการบรรยายเพียงอยางเดียว ผูสอนประจํากลุมมีหนาที่ในการอํานวยความ
สะดวกในเรียนรู สนับสนุน ใหกําลังใจ สงผลใหผูเรียนใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ทั้ง 7 ขั้นตอนของ Knowles (1975) การเรียนรูกลุมยอยจะเปลี่ยนบทบาทของผูสอนเปนผูอํานวย
ความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เนนเทคนิคการอภิปรายทั้งชั้น ถกเถียงการนําเสนอหนาชั้น
และการสรุป โดยใหผูเรียนเปนผูดําเนินบทบาทและศูนยกลางการเรียนรูทั้งหมด ซึ่งเปนแนวการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม แสดงความ

308
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรูที่เปนกันเอง มีความไววางใจซึ่งกัน
และกัน ชวยใหสามารถดึงศักยภาพของผูเรียนใหออกมาใชไดอยางเต็มที่ จึงมีความเหมาะสมใน
การนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมผูเรียนที่ที่เปนผูใหญและอยูในกลุมการศึกษานอกระบบได
เปนอยางดี
อภิปรายผล
ในการวิ จั ยเรื่ องการพั ฒ นาโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ผูวิจัยขอเสนอผลการอภิปรายตามกรอบวัตถุประสงค 4 ประเด็นคือ
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย
3. เพื่อศึกษาผลของการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒ นาขึ้น ไปใชและ
เปรียบเทียบการพัฒนาทางวิชาชีพระหวางกลุมที่ไดรับการฝกอบรมเชิงสมรรถนะกับกลุมที่ไดรับ
การฝกอบรมตามปกติ
4. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริม อุปสรรค ปญหาและแนวทางแกไข ในการนําโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
1. ผลการศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
จากผลการวิจัยพบวา ตัวแทนประกันวินาศภัย สวนใหญเปนผูเรียนรูในวัยผูใหญ มีอายุอยู
ระหว า ง 30-50 ป ซึ่ ง จั ด เป น วั ย ผู ใ หญ ต อนกลาง เป น วั ย ที่ ต อ งการความก า วหน า และบรรลุ
เปาหมายในชีวิต ตองการการยอมรับจากสังคมเปนผูที่ไดรับความเคารพ ชื่นชมจากสังคม มอง
เห็ น คุ ณ ค าของตนเองคอยให คําปรึ กษาและเปน ที่พึ่ งให ผูอื่น ได (อาชัญ ญา รั ตนอุบล, 2550)
นอกจากนี้ยังพบวา ตัวแทนประกันวินาศภัยสวนใหญมีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป
การไดทํางานในอาชีพที่มั่น จึงถือวาประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานระดับหนึ่ง เมื่อศึกษา
สมรรถนะที่ ต อ งปฏิ บั ติ ใ นการประกอบอาชี พ ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย โดยการเปรี ย บเที ย บ
สมรรถนะที่ตองปฏิบัติ และสภาพสมรรถนะตามความเปนจริง พบวาตัวแทนประกันวินาศภัยมี
สมรรถนะที่ตองปฏิบัตติ ามกรอบสมรรถนะของผูตองการไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศ
ภัย จากสํานักงานคณะกรรมการการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดแก
คือ 1) ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย 2) ดานความรูใน
ภาพรวมของธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย และสาระสํ า คั ญ ของการประกั น วิ น าศภั ย 3) ด า นทั ก ษะ
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แนวทางปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย 4) ดานทัศนคติและ
จรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑมาก สวนสภาพที่เปนจริงอยูใน
เกณฑปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยแลวพบวา สมรรถนะที่ตองปฏิบัติ และสมรรถนะ
ตามความเป น จริ ง แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 จึ ง สามารถสรุ ป ได ว า
สมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยเกี่ยวของกับ ความรู ทักษะ และทัศนคติ ทุกดานขางตน
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา ดานความรูในกฎหมายที่เกี่ยวกับตัวแทนประกันวินาศภัยตัวแทน
ประกันวินาศภัย สวนใหญตองการการพัฒนาสมรรถนะ ในดานความรู และความเขาใจใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันวินาศภัยและลักษณะของสัญญาประกัน
วินาศภัย รวมถึงความรูความเขาใจในหนาที่ของผูรับประกันภัย สวนดานความรูในภาพรวมของ
ธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย และสาระสํ า คั ญ ของการประกั น วิ น าศภั ย มี ค วามจํ า เป น ต อ งพั ฒ นา
สมรรถนะความรู ในการประกันภัยรถยนต ความรูและเขาใจในความหมายและประโยชนของการ
ประกันวินาศภัย ความรูในการประกันอัคคีภัย และสวนประกอบของกรมธรรมตางๆ ดานทักษะ
แนวทางปฎิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย ตองพัฒนาทักษะ ในการ
สื่อสาร เนื่องจากภาษาประกัน เปนศัพทเฉพาะซึ่งอาจทําใหผูที่ไมคุนเคย ไมเขาใจ หรือ เขาใจ
ผิดพลาดได ทักษะในการเสนอขายกรมธรรมตามขอกําหนด และการนําเสนอขายใหกับลูกคา ซึ่ง
ทําใหอธิบายความหมายและความแตกตางของการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต และการ
เสนอขายการประกั น ภั ย สุ ข ภาพ ด า นทั ศ นคติ แ ละจรรยาบรรณที่ ดี ใ นการให บ ริ ก าร พบว า
สมรรถนะที่ตองปฏิบัติคือ การมีทัศนคติในการทํางานอยางซื่อสัตยสุจริต และเต็มใจใหบริการ
ลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวยความสะดวก
โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอนความเสี่ยงภัย การบริการเรียกรองความเสียหาย
และการชดใชคาสินไหมทดแทน
2. การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัย โดยผูวิจัยได รวบรวมขอมูลจากผลการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนบริษัท
ประกันวินาศภัยและและแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบมรรถนะหนาที่ที่ตองปฏิบัติของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ไดพัฒนาขึ้นรวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมเชิงสมรรถนะมาสราง
เปนโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย จากนั้นผูวิจัย
ไดดําเนินการตาม 12 ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมการการฝกอบรมเชิงสมรรถนะของ Blank
(1982)
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ในภาพรวมของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒ นาขึ้น ตามแนวคิดการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะของ Blank (1982) และนําแนวคิด การเรียนรูดวยการนําตนเองของ Knowles (1975)
และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ก ลุ ม มาใช ใ นการฝ ก อบรม โดยมี องค ป ระกอบในการฝ ก อบรมคื อ
เปาหมาย วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย หลักสูตรและเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการ
เรี ย นรู แหล ง ความรู สภาพแวดล อ ม การวั ด และการประเมิ น ผล การนํ า แนวคิ ด การพั ฒ นา
โปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะของ Blank (1982) มาเปน กรอบในการพัฒ นานั้น มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสมรรถนะในวิชาชีพของบุคลากรภายในองคกร โดยเนนใหเกิดการ
พั ฒ นาทั้ ง ด านความรู ทั ก ษะและทั ศนคติของผูเ รี ยน ดัง ที่ Roger (1969) เชื่ อว า บุ คคลมี
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อความเจริญเติบโตได ถาไดรับการสนับสนุนในทิศทางที่ถูกตอง
และการเปลี่ยนแปลงแปลงพฤติกรรมมีสาเหตุมาจากแรงขับภายในและบุคคลตองการพัฒนา
ตนเองก็มาจากความตองการของตนเองเทานั้น นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดการเรียนดวยการนํา
ตนเอง Knowles (1975) มาใชเปนหลักในการฝกอบรม ซึ่งเปนกระบวนการที่บุคคลริเริ่มที่จะ
เรียนรูดวยตัวเอง เริ่มที่จะวินิจฉัยความตองการการเรียนรู มีเปาหมาย กําหนดตัวบุคคลและแหลง
ในการเรียนรู เลือกวิธีการและลงมือปฏิบัติตามแนวทางในการเรียนรูที่เหมาะสม และประเมิน
ผลลัพธของการเรียนรูได เปนการเรียนที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียนและผูชวยเหลือ เชน ครู ติวเตอร พี่
เลี้ยง บุคคล และ เพื่อน โดยมีการออกแบบแผนการเรียนรูที่เหมาะสมโดยการใชสัญญาการเรียนรู
(Learning Contract) เปนขอตกลงรวมกันระหวางผูเรียน แบงเปน 4 หัวขอ คือ 1) วัตถุประสงค
ของการเรียนรู 2) แหลงและวิธีการเรียนรู 3) หลักฐานของการบรรลุผลสําเร็จ 4) เกณฑและความ
ถูกตองของการประเมิน หลังจากที่ทําเสร็จแลวสามารถนําไปใหผูสอนหรือเพื่อนที่ทําสัญญาการ
เรี ยนรูร วมกัน ตรวจสอบความชัดเจนของวัตถุประสงค ความสอดคลองของแหลงเรียนรู และ
วิธีการ หลักฐาน และเกณฑที่ถูกตองกอน แลวจึงนํามาปรับปรุงสัญญาการเรียนรูก็จะสมบูรณ
ยิ่งขึ้น (Knowles, 1975) ผูวิจัยจึงนํากระบวนการการเรียนรูดวยการนําตนเองของ Knowles
(1975) มาใชประกอบการฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเปนหลัก ประกอบกับ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ และไดเรียนรูรวมกัน สวน
ในขั้นตอนการเรียนรูโดยอิสระ ไดใชสัญญาการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหการเรียนรู การพัฒนาในดาน
ความรู ทั ก ษะ และทั ศ นคติ ด ว ยตนเองอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในโปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง
สมรรถนะผูวิจัยไดพัฒนาคูมือการเรียนรู ซึ่งมีองคประกอบ คือ 1.เปาหมาย 2.วัตถุประสงค 3.ดาน
กลุมเปาหมายหรือกลุมผูเขารับการฝกอบรม 4.ดานหลักสูตรและเนื้อหา5.ดานสื่อการเรียนการ
สอน 6.ดานกิจกรรมการเรียนรู 7.ดานแหลงความรูและสื่อการเรียนรู 8.ดานสภาพแวดลอม9.ดาน
การวัดและการประเมินผล โดยไดนําแตละองคประกอบมาอภิปลายดังนี้
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2.1 เปาหมายและวัตถุประสงค
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะมีเปาหมายคือการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งประกอบไปดวยการพัฒนาสมรรถนะในดานความรู ทักษะและทัศนคติ
โดยมี วัตถุประสงค เพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะใน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย 2) ดานความรูในภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและ
สาระสําคัญของการประกันวินาศภัย 3) ดานทักษะแนวทางปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนํา
ดานการประกันวินาศภัย 4) ดานทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ และ 5) สมรรถนะ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง นั้น เปนวัตถุประสงคที่อยูบนพื้นฐานของความตองการการเรียนรูของ
ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ที่ ต อ งการนํ า ไปใช ใ ช ใ นการพั ฒ นาสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเปนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
และเพื่ อให การจั ดการฝ กอบรมมี ประสิท ธิภ าพควรตองเริ่ม ตน ดวยความตองการขอผูเ ขารวม
โครงการเปนสําคัญ มีการกําหนดเปาหมายหลัก และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางใน
การการกําหนดกิจกรรมของการเรียนรู (อาชัญญา รัตนอุบล, 2550) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
เปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหง พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูโดยปลูกฝงและ
สรางสมรรถนะที่พึ่ง ประสงคใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง วิเคราะห
แกไขปญหาและสรางสรรคสิ่งที่ดีใหกับชุมชนสังคมได (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
เพื่ อให ส อดรั บกั บพั นธะกิ จ หลั กของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติฉ บับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) คือ พัฒนาคุณภาพคนใหคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง และยังไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิต มุงสราง
กระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตเด็กและสงเสริม
การเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชุน ประชาชน และ
สื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค รวมถึงการสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลอง
กับความตองการของผูเ รียนที่สรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิด
การเรียนรูตลอดชีวิต (สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) รวมทั้ง
เปาหมายของกระบวนพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมเพียงแตมีหนาที่สรางการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียน
แตยังตองการใหผูเรียนมีความตองการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถนําความรูไป
ใชในการพัฒนางานหรือผลผลิตใหกับองคกรดวย (Hooton, 2005) ดังนั้นวัตถุประสงคของ
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โปรแกรมจึ ง มี ความเหมาะสมสอดคลองกั บเปาหมายของการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ใหกั บ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับวัตถุประสงค
ของหลั กสู ตรดั ง นี้ ซึ่ ง เป น วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ส อดคล องกั บหลั ก สู ตรการอบรมฝ กอบรมเพื่ อ ขอรั บ
ใบอนุญาตเปนวิชาตัวแทนประกันวินาศภัย จากสํานักงานคณะกรรมการการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีความรูพื้นฐานที่จะสามารถนําไปใชใน
การพั ฒ นาวิช าชี พ ได อย างถู กต องเหมาะสมเพื่อเปนประโยชนกับองคกร สัง คม และตัวของผู
ประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยเอง
2.2 กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายคือ ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ ผูสนใจที่จะประกอบอาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย เปนผูเรียนในวัยผูใหญ มีประสบการณในการทํางานที่หลากหลาย และแตกตางกัน
ที่มีความตองการการเรียนรูเพื่อนําไปพัฒนาสมรรถนะในการทํางานในบทบาทของตัวแทนประกัน
วินาศภัย โดย อาชัญญา รัตนอุบล (2550) กลาววา องคประกอบที่ทําใหการเรียนรูไดงายขึ้น ไดแก
ผู เ รี ย นที่ มี ค วามเหมาะสมและความพร อ มของผู ใ หญ ทั้ ง พั ฒ นาการทางร า งกาย อารมณ
สติปญญา อายุ ความสามารถ และประสบการณเดิม มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกสิ่งที่เรียน
สอดคล องกั บความต องการและความสนใจ มีคุณ คา และมีความหมายตอผูเ รียน และทราบ
จุดมุงหมายของการเรียนรู และตองสอดคลองกับประสบการณเดิมของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
สมคิด อิสระวัฒน (2543) ที่กลาววา ผูใหญในสังคมไทย เมื่อแยกเปนกลุมจะมีเอกลักษณ หรือ
ภาพรวมที่ คลายคลึ งกัน วัฒนธรรมองคกรในหนวยงานหรือสังคม ซึ่งกลุมเปาหมายสังกัดเป น
สมาชิ ก มี ส ว นในการหล อ หลอมให บุ ค คลนั้ น มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งจากบุ ค คลอื่ น การรู จั ก
กลุมเปาหมายเปนอยางดีจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการยอมรับและเกิดความศรัทธาใน
ตัวผูสอนใหเกิดขึ้นในกลุมเปาหมาย และจากผลการศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะนี้จึงมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมผูเขาฝกอบรม โดยมีผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู เปนผูที่มี
ความสําคัญในกิจกรรมการเรียนรู มีความรูเรื่องการประกันภัย และกิจกรรมการเรียนรูกลุม ตอง
เป น ผู ที่ มี ความรู ค วามสามารถและประสบการณ มี ความเข า ใจวัต ถุป ระสงคแ ละเนื้ อหาของ
การศึ กษาแต ล ะหน ว ยการเรี ย นเป น อย างดี มีความเข าใจบทบาทในการสนับ สนุน การเรียนรู
(Facilitator) ของผูเรียน กิจกรรมการเรียนรูกลุม มีทักษะในการตั้งคําถาม กระตุนและสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเองของผู เรียน มีความคิดริเ ริ่มสรางสรรค และมีทักษะในการทําความเขาใจ ให
กําลังใจ ตลอดจนมีแนวคิดในเชิงบวก มีทักษะในการเสริมแรงดานบวกใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียน
จะมีแรงจูงใจในการเรียน และใหความรวมมือ ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดดี ผูสอนประจํา
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กลุม มีบทบาทเป นผู อํานวยความสะดวก ควรมี ความรู และทักษะดังตอไปนี้ มีความรูและ
ประสบการณทางการประกันวินาศภัย รูวัตถุประสงคการศึกษาของหนวยการสอน หรือบทเรียนที่
กําลังเรียน พรอมกับรูวัตถุประสงคของหลักสูตรตัวแทนประกันวินาศภัยดวยอยางดี รวมทั้งมีความ
เข า ใจเบื้ อ งต น ถึ ง เรื่ อ งการเรี ย นรู ข องกลุ ม โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงของกลุ ม (Group
dynamics) ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสอนและการทํางานเปนกลุมยอย (ยุวดี ฤาชา, 2536) และ
สอดคลองกับ Chunta and Elizabeth (2010) กลาววาบทบาทครูในการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
หลักคือ การอํานวยความสะดวก เปนแบบอยาง ใหคําแนะนําและชี้แนะ ในการกระบวนเรียนรู ซึ่ง
เป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให โ ปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะประสบความสํ า เร็ จ
นอกจากนี้บทบาทครูประจํากลุมในการสรุปบทเรียนหลังจากจบหัวขอการฝกอบรม ความรูที่กลุม
ไดเรียนรูและการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน สรุปทั้งองค
ความรูที่ไดรับและกระบวนการเรียนรู ดวยเชิงบวก ในสิ่งที่กลุมทําไดดี เนนการเสริมแรกบวก เปน
สิ่งสําคัญที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง ตรงกับ สมคิด
อิสระวัฒน (2543) ที่ไดกลาววา ผูสอนผูใหญจําเปนตองตระหนักตลอดเวลาวา ตนเองกําลัง
ทํางานกับผูใหญ ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งดานสรีระ อารมณ ความรูสึกนึกคิด ความสนใจ คานิยม
ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และการเลี้ยงดูของครอบครัว ผูสอนจึงตองเตรียมการสอนในสิ่งที่ดี
ที่สุดใหกับผูเรียน โดยการแสวงหากลยุทธ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด เมื่อทําการสอนผูเรียน
จะเรียนรูหรือไมจึงขึ้นอยูกับผูสอนจะสรางการยอมรับใหเกิดขึ้น ผูใหญซึ่งคิดวาตนเองรู เปนกลุม
คนซึ่งยอมรับผูอื่นนอย ในขณะที่กลุมซึ่งคิดวาตนเองไมรูจะยอมรับผูอื่นงายกวา ดังนั้นทุกครั้งเมื่อ
ทําการสอน ผูสอนจึงตองสรางการยอมรับใหเกิดขึ้นกอนและตองพิสูจนใหผูใหญเห็น
2.3 หลักสูตรและเนื้อหา
หลักสูตรและเนื้อหาประกอบดวย 4 หนวยการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้ หนวยที่
1 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย หนวยที่ 2 ความรูในภาพรวม
ของธุรกิจประกันวินาศภัยและสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย หนวยที่ 3 ดานทักษะแนวทาง
ปฏิ บัติใ นการขายและการให คําแนะนําดานการประกัน วิน าศภัย หนวยที่ 4 ดานทัศนคติและ
จรรยาบรรณที่ ดี ใ นการให บ ริ การ ซึ่ ง เป นเนื้ อหาที่อ ยูใ นกรอบการฝ กอบรมของผูต องขอรั บ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย แลวนํามาวิเคราะหแยกเปนหมวดการเรียนรูใหสอดคลองกับสมรรถนะที่
จําเปนตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย จึงเปนเนื้อหาที่เปนความตองการและเปนความ
สนใจของผูเรียนซึ่งสงผลใหการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ (อาชัญญา
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รัตนอุบล, 2550) ซึ่งสอดคลองกับ สมคิด อิสระวัฒน (2543) ที่ไดกลาววา ในการสรางและพัฒนา
หลักสูตรแตละครั้งของหนวยงานตางๆ จะคํานึงถึงความตองการของกลุมเปาหมาย (ผูเรียน) เปน
หลั ก ถาผูพัฒนาหรือจัดทําหลักสูตรมีความรูเ กี่ยวกับผูเ รียนแตล ะกลุม เปนอยางดี เชน ความ
ตองการ อายุ เพศ ประสบการณ ตําแหนงหนาที่ ปญหาตางๆ จะชวยใหการพัฒนาหลักสูตรตรง
กับความตองการและลักษณะของผูเรียนไดเปนอยางดี
2.4 สื่อการเรียนรู
สื่อการเรียนรูที่สําคัญของการเรียนรูในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย คือ โจทยปญหาจากใบงานที่เปนสวน
หนึ่งของคูมือการเรียนรู ตองเปนโจทยที่ทันสมัยและสอดคลองกับวิชาชีพของกลุมผูเรียน ซึ่ง
สามารถกระตุนใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและแสวงหาคําตอบ สื่อการเรียนรูรูปแบบเอกสาร
มีการใชภาพประกอบจะชวยใหการสื่อความหมายในเนื้อหาไดดีขึ้น ทําใหเขาใจงายยิ่งขึ้น แตการ
ใสภาพก็มิไดมีความจําเปนในทุกกรณี สื่อสิ่งพิมพสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งสวนใหญเปน
ชาวบาน ควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) สื่อตองมีความยากงายเหมาะสมกับระดับและความสามารถใน
การอานของชาวบาน 2) สื่อควรจัดทําขึ้นสําหรับแตละกลุมเปาหมายโดยเฉพาะ 3) เนื้อหาของสื่อ
จะตองเปนสิ่งที่ชาวบานสนใจ เชนปญหาเรงดวน หรือปญหาในชีวิตประจําวันของสังคมนั้นๆ 4)
เนื้อหาของสื่อควรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประสบการณ และชีวิตความเปนอยูของชาวบาน 5) สื่อ
ตองมีลักษณะงายๆ นาสนใจและดึงดูดความสนใจ สื่อควรมีภาพประกอบและขนาดตัวอักษรไม
เล็กเกินไป (สุวิทย จูงตระกูลรัตน, 2532) และ Jenkins (1978) ไดเสนอวา ภาพอาจนํามาใช
ประกอบสื่อสิ่งพิมพในกรณี ตอไปนี้ 1) ใชอธิบายในสงที่ยากที่จะทําใหเขาใจดวยขอความได 2)
ชวยย้ําความเขาใจและเสริมเนื้อหา 3) ใชเปนเครื่องย้ําเตือนความจํา หรือใหระลึกถึงสิ่งที่ไดเกิดขึ้น
และผานไปแลว 4) เพื่อใหมีความหลากหลาย ภาพที่ใสในสื่อสิ่งพิมพจะสื่อความหมายไดดี เมื่อ
ภาพอยูในสภาพแวดลอมเดียวกับผูอาน หรือผูที่ตองเคยมีประสบการณเกี่ยวของมากอน ดังนั้นใน
การฝกอบรมครั้งนี้ ผูสอนไดนําภาพขาว และภาพเหตุการณเกี่ยวกับน้ําทวมใหญในประเทศไทย
ปลายป 2554 มาประกอบการฝกอบรม ซึ่งเปนสถานการณที่สรางความเดือดรอนใหกับคนไทยทั้ง
ประเทศ และการประกั น วิ น าศภั ย เป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ ส ามารถเข า ไปช วยบรรเทาทุ กข ใ ห กั บ
ประชาชนในครั้งนี้ได หากตัวแทนประกันวินาศภัยมีสมรรถนะที่จะเปนผูใหการแนะนําเกี่ยวกับการ
ทําประกันวินาศภัยที่มีศักยภาพเพียงพอ โดยรวมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไดแบงสื่อการเรียนรู
ออกเปนสื่อสิ่งพิมพ (Printed Media) และ สื่ออิเลคโทรนิค (Electornic Media) ในสื่อสิ่งพิมพ
ประกอบดวย คูมือการเรียนรูสําหรับผูเขารับการฝกอบรม ตัวอยางกรมธรรมประกันวินาศภัย ตํารา
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ที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นิตยสารและวารสาร ทางดาน
การประกันวินาศภัย ที่มีทั้งเสียงและภาพ ประกอบไปดวย สวนสื่ออิเลคโทรนิค ควรเพิ่ม CD ที่
บรรจุ ภ าพยนตร ซึ่ ง ในการฝ กอบรมเชิ ง สมรรถนะใชภ าพยนตรที่ เ กี่ ยวกั บเหตุ การณ ตึ กถล ม ที่
สหรัฐอเมริกา แผนดินไหวครั้งใหญที่ทําใหเกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุน และเหตุการณไฟไหมสถาน
บันเทิงในประเทศไทย เพื่อสรางความเขาใจและทักษะ และการมีสวนรวมของผูเรียน ดังที่ สมคิด
อิสระวัฒน (2543) ไดกลาวไววา การเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการสอนที่ใชในการสอนผูใหญอาจ
ทําไดโดยอาศัยใช “สื่อ” เปนเครื่องมือเสริมความเขาใจ ถายทอดขาวระหวางแหลงขาวสารกับผูรับ
สารเพื่อใหเกิดการเรียนรู การรับรูในเนื้อหาของขาวสารนั้น ผูสอนจําเปนตองรูวาจะใชอะไรเปนสิ่ง
ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการสอน
2.5 กิจกรรมการเรียนรู
ผูวิจัยไดพัฒนาขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะโดยใชแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งมี 7 ขั้นตอนของ Knowles (1975) ที่ได
นํามาใชในการฝกอบรม ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเปนทางการ เคารพซึ่งกัน
และกัน และเริ่มนําเขาสูการเรียนรู ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรูโดยรวมกัน
ตัดสินใจ ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู โดยการประเมินรวมกัน ขั้นตอนที่ 4 การ
กําหนดวัตถุประสงคและสรางเปาหมายการเรียนโดยการพิจารณารวมกัน ขั้นตอนที่ 5 การ
ออกแบบแผนการเรียนรู โดยสัญญาแหงการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมในการฝกอบรม ขั้นตอนที่
6 การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษาอยางอิสระการ
เรียนรูจากประสบการณและผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญาการเรียนรู ขั้นตอนที่ 7 มี
การทดสอบและประเมิ น การเรี ยนรูดวยตนเองในทุกขั้น ตอน โดยทุกขั้น ตอนไดแทรกการทํา
กิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) มีครูหรือผูสอนประจํากลุมทําหนาที่เปนผูอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไดนําการเรียนรูดวยการนําตนเอง และ
การเรียนรูกลุม มาเปนกลยุทธในการพัฒนาสมรรถนะไดอยางมีประสิทธิภาพ ในดานของความรู
ไดเริ่มการฝกอบรมเชิงสมรรถนะดวยการบรรยาย (Lecture) พรอมแจกใบงานที่มีกรณีศึกษา
(Case Study) นํามาวิเคราะห ขอเท็จจริง หรือขอมูลตางๆ ที่เปนจริงไดทั่วไปที่มาจากขาวสารหรือ
พาดหัวจากหนังสือพิมพ เปนสถานการณที่อาจเกิดซ้ําไดอีก (สมคิด อิสระวัฒน, 2543) เพื่อเปน
การอธิบายประกอบเนื้อหาใหแกผูเรียน ผูสอนจะเปนผูเตรียมการคนควาหรือศึกษาเนื้อหาที่จะ
สอนและทําการถ ายทอด ผูเรี ยนมีบทบาท เปนผูรับการถายทอดโดยการจดบันทึกหรือทองจํ า
(สมคิด อิสระวัฒน, 2543) ขอเสียของวิธีการบรรยายคือ ความคงทนในการเรียนรู (Retention)
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เกิดขึ้นไดนอย การเรียนรูของผูเรียนเปนแบบผิวเผิน (Surface Learning) ผูเรียนไมมีโอกาสในการ
แสดงออกบทบาทคือนั่งฟง หากผูสอนไมมีความสามารถในการถายทอด ใชเสียงระดับเดียวกัน
(Monotone) ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย งวงนอนและเกิดความไมสนใจ นักวิชาการ
ตางๆ เสนอแนะวาวิธีการบรรยายเปนวิธีการสอนที่อาจนํามาใชในการสอนผูใหญ แตตองปรับ
เทคนิค วิธีการใหผูเรียนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น (Bergevin, 1966; Smith, 1966; Dickinsom, 1979;
รัตนา พุมไพศาล, 2529ว Verduin, 1987; Roger, 1989; Apps 1991; Brookfield, 1991) ดังนั้น
ในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะจึงนํากิจกรรมการเรียนรูกลุมมาชวยเพิ่มการพัฒนาสมรรถนะในดาน
ทักษะ และทัศนคติ ดังตอไปนี้
การสอนเปนกลุมยอย(Small Group) ไดนํามาใชแบงกลุมในชวงแรกของการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะ ซึ่งเปนการรวมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่ผูเรียนแตละคนจะชวยกันแสดงความคิดเห็น
รวมกันแสวงหาความรู และสามารถจะตกลงปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเห็นของกลุม ไดคิด ได
แสดงความคิดเห็น และไดแสดงความสามารถใหคนอื่นไดรับรู รวมทั้งผูสอนไดมีโอกาสสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียนไดเปนอยางดี การสอนแบบกลุมยอยเปนแบบที่เรียบงาย และสะดวก อีกทั้ง
ยั ง ใช เ วลาไม ม าก จึ ง เหมากั บเวลาที่ มี ใ นการฝ กอบรม (สมคิด อิ ส ระวั ฒ น, 2543) ผูส อนได
แบงเปนกลุมยอย 5-7 คน จากจํานวนกลุมทดลอง 34 คน พบวาการพัฒ นาในการเรียนรู การ
ทํางานกลุมไดมีการพัฒนาจากการมีทาทางที่เฉยชาตอกัน ไมคอยมีความเปนกันเอง เปนการทํา
ความรูจักสรางความเปนกันเอง โดยการสนับสนุนของผูสอนที่ชวยเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรู
สรางเปาหมายในงานที่ทํารวมกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น ถอยทีถอย
อาศัย เห็นอกเห็นใจ และทํางานรวมมือรวมใจกันจนบรรลุผลในเปาหมาย ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน
(2543) ไดอธิบายในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแบงกลุมยอยในแตละระยะ ดังนี้ 1) ระยะแรก
เปนระยะที่สมาชิกของกลุมพบกันใหมๆ สมาชิกยังไมรูจักกันดีพอ สมาชิกยังคงสงวนทาที และยัง
ไมเปนกันเองเทาที่ควร 2) เปนระยะที่สมาชิกทําความรูจักกันแลว กลุมเริ่มจะคิดถึงเปาหมายและ
งานที่จะทํารวมกัน 3) เปนระยะที่บรรยากาศในการทํางานกลุมเริ่มจริงจังมากขึ้น สมาชิกเริ่มแสดง
ความคิดเห็น 4) เปนระยะที่กลุมเริ่มมีความสัมพันธแนบแนนขึ้น ทํางานดวยความเห็นอกเห็นใจ
และงานของกลุมเริ่มดําเนินไปดวยดี 5) เปนระยะสุดทายที่สมาชิกทํางานรวมกันจนเรียบรอย
การอภิปรายกลุม (Group Discussion) เปนการแบงกลุมที่มีขนาดใหญขึ้น เริ่มดวย
การไดรับมอบหมายโจทยจากใบงานมีการแบงกลุมเพื่อนําไปอภิปลายตอการอภิปลายทั้งชั้น ใน
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะนี้ผูสอน ไดเริ่มแบงใหแตละกลุมมีขนาดใหญกวากลุมยอย คือ คือ 8-10
คน มีการแบงหนาที่ โดยมีผูนําการอภิปลาย มีผูทําหนาที่จดการอภิปลาย ผูสังเกตการณ ผูนํา
กลุม มีชวงเวลาที่เหมาะสมในการอภิปราย คือ 1-2 ชั่วโมง (Draves, 1986) โดยกอนการเริ่มทํา
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กิจกรรมการอภิปลายกลุมจะมีเกมเขามาชวยเสริมใหเกิดการละลายพฤติกรรม สรางความคุนเคย
และกลาแสดงออกของสมาชิกแตละคน
การทําโครงการเปนกลุม (Group Project) คือวิธีที่การฝกอบรมเชิงสมรรถนะนํามา
กระตุนใหเกิดจิตสํานึกเพื่อสรางทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ โดยใหผูที่มีความ
ถนัดในการขายกรมธรรมที่เหมือนกัน มีความสนใจเหมือนกันชวยกันทําโครงการตามที่ตองการ
หรือที่ผูสอนกําหนดให (Apps, 1991) ซึ่งเปนอีกวิธีที่เหมาะสมกับใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
รวมกัน ไดเห็นในมุมมองใหม ของกลุมที่สนใจในสิ่งเดียวกัน สราง ความคิด วิเคราะห สังเคราะห
และการประเมิ นค า นอกจากทํ าใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกัน ยัง กอใหเ กิดการรูจักการ
ปรับตัว ปรับความคิด และวิธีการทํางานของผูเรียน
การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) เปนการรวบรวมคนในกิจกรรมการ
เรี ยนรู กลุ ม หรื อในหน วยงานเดี ยวกัน มาทําการสอนงาน ฝกอบรม ใหคําปรึกษาซึ่ง กัน และกัน
(Charney, 1998) โดย สมคิด อิสระวัฒน (2543) ยังไดเสริมอีกวา การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน
เหมาะกั บ กลุ ม ที่ มี ค วามแตกต า งกั น มาในเรื่ อ งของความสามารถ ประสบการณ หรื อ พื้ น
ฐานความรู ซึ่ ง เหมาะกั บโปรแกรมการฝ กอบรมเชิง สมรรถนะที่ มีตัว แทนประกัน วิ น าศภัยที่ มี
ประสบการณ อายุ ในการทํางานแตกตางกันมาก ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะในการทํางานได
อยางรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนคือ กําหนดวัตถุประสงค อธิบายขั้นตอนของการสอน สาธิตวิธีการทํา
ใหผูเรียนฝกหัดทําดวยตนเอง โดยมีผูสอนคอยสังเกตการณและคอยใหการสนับสนุนอยูดวย
การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz Group) ในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะสําหรับหนวยการ
เรี ย นรู ดา นทั ศ นคติ แ ละจรรยาบรรณที่ ดี ใ นการให บริ ก าร เป น การสอนที่ ใ หผู เ รี ย นที่แ บ ง กลุ ม
ประมาณ 4-6 คน นั่ ง ล อ มเป น รู ป วงกลม ให ทุ ก คนมี ส ว นอภิ ป ลาย ใช เ วลาในการสอนน อ ย
ประมาณ 5-10 นาที โดยไมตองมีผูนํา ซึ่งกิจกรรมวิธีนี้ เหมาะกับหัวขออภิปลายที่เปนหัวขอเฉพาะ
เปนประเด็นที่ทุกคนมีความความเขาใจและสามารถจบการอภิปรายภายในระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อจบการอภิปรายไดมีการเตรียมขอสรุปนําเสนอตอ การอภิปลายใหญ หรือ การอภิปรายทั้งชั้น
(สมคิด อิสระวัฒน, 2543)
การระดมสมอง (Brain Storming) เปนกลยุทธที่ถูกสอดแทรกอยูในการอภิปรายกลุม
ย อยและการสอนแบบบั ซ ซ กรุ ฟ เปน การระดมสมองที่ส มาชิกแตล ะคนในกลุม จะแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระตอปญหาที่กําหนด ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน, 2543 ไดกลาวไววา ผูเรียนทุกคนมี
โอกาสคิดและแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นจะมีการวิเคราะหคําตอบของโจทยปญหาและสรุป
ประเด็น โดยในชวงแรกจะเนนคําตอบในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ ซึ่งเหมาะแกการนําไปใช
ระดมสมองจากตัวแทนประกันวินาศภัยที่เขาอบรม เพื่อใหไดความคิดเห็นอยางครบถวนจากกลุม
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เกม (Game) เปนอีกหนึ่งกลยุทธที่นํามาใชเสริมประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู
กลุม ช วยสร างบรรยากาศที่ เป นกันเอง และไววางใจซึ่ง กัน และกัน ทําใหสมาชิกในกลุม กลา
แสดงออกและนําเสนอความคิดเห็นในสวนของตน โดยเกมที่นํามาใชในการสอนตัวแทนประกัน
วินาศภัยนี้ สวนใหญเปนเกมที่ใชสถานการณจําลอง ซึ่งผูเรียนถูกกําหนดสถานการณใหเลนเพื่อ
เรียนรูกระบวนการตางๆ มีความหมาย สรางสรรค และกอใหเกิดความสามัคคีในกลุมของผูเรียน
สุดทายมีการอภิปลายทั้งชั้น (Class Discussion) ใหเกิดการคิด วิเคราะห สังเคราะห
และประเมินคา เพื่อใหมีการเปลี่ยนในดานทักษะ สรางทัศนคติ มีผูสอนประจํากลุมมีหนาที่ในการ
อํานวยความสะดวกในเรียนรู ส งผลใหผูเรียนใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง 7
ขั้นตอนของ Knowles (1975)เปนไปไดอยางดี
การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) ของ Knowles (1975) ทั้ง 7
ขั้นตอนนํามาเปนขั้นตอนหลักในการฝกอบรมและสอดแทรก แตละขั้นตอนดวยกิจกรรมเรียนรู
กลุมดังที่กลาวมาขางตน อยางไรก็ดี ถามีความเชื่อวาการที่บุคคลมีพฤติกรรมการเรียนแบบ “การ
เรียนรูดวยการนํ าตนเอง” (Self-Directed Learning) แลวจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) (สมคิด อิสระวัฒน, 2531) สอดคลองกับพันธะกิจหลักของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ พัฒนาคุณภาพคนใหคนไทยใหมี
คุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันสังคม
และชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง และยังไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัย
ใฝรู รักการอานตั้งแตเด็กและสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคูกับการสงเสริมให
องคกร กลุมบุคคล ชุมชุน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค รวมถึง
การสง เสริมการศึกษาทางเลื อกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนที่สรางสังคมแหง การ
เรี ยนรู ที่มี คุณภาพและสนั บสนุ นปจจัยที่กอใหเ กิดการเรียนรูตลอดชีวิต (สํานักคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพในสถานการณจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
และเปนการเรียนรูโดยกลุม ลักษณะที่สําคัญคือ ทํางานเปนกลุมยอยภายใตการอํานวยความ
สะดวกของผูสอน และการเรียนรูดวยการนําตนเอง การศึกษาโดยอิสระ ในการหาความรู มีการคิด
วิเคราะห และ การเรียนรูตลอดชีวิต (Riddeout and Carpio, 2001) นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดนํา
แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองของ Knowles (1975) ซึ่งเปนกระบวนการที่บุคคลริเริ่มที่จะ
เรียนรูดวยตัวเอง โดยเริ่มที่จะวินิจฉัยความตองการการเรียนรู เปาหมาย กําหนดตัวบุคคลและ
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แหล ง ในการเรี ยนรู เลื อกวิ ธี ก ารและลงมือปฏิบั ติตามแนวทางในการเรี ยนรูที่เ หมาะสม และ
ประเมินผลลัพธของการเรียนรูได เปนการเรียนรูเกิดขึ้นระหวางผูเรียนและผูชวยเหลือ เชน ครู ติว
เตอร พี่เลี้ยง บุคคล และเพื่อน โดยมีการออกแบบแผนการเรียนรูที่เหมาะสมโดยการใชสัญญาการ
เรียนรู (Learning Contract) เปนขอตกลงรวมกันเปนกลุมโดยสัญญากับตัวเองที่จะเปนผูเรียน
ดวยการนําตัวเองใหบรรลุผลสําเร็จโดยมีขอเสนอแนะดังนี้คือ จัดทําหัวขอการเรียนรูโดยแบงเปน 4
หัวขอคือ 1) วัตถุประสงคของการเรียนรู 2) แหลงและวิธีการเรียนรู 3) หลักฐานของการบรรลุผล
สําเร็จ 4) เกณฑและความถูกตองของการประเมิน หลังจากที่ทําเสร็จแลวสามารถนําใหครูหรือ
เพื่อนที่ทําสัญญาการเรียนรูรวมกัน ตรวจสอบความชัดเจนของวัตถุประสงค ความสอดคลองของ
แหลงเรียนรู และวิธีการ หลักฐาน และเกณฑที่ถูกตองกอน แลวจึงนํามาปรับปรุงสัญญาการเรียนรู
ก็ จ ะสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ขั้ น ตอนของการเรี ย นรู โ ดยอิ ส ระโดยการใช สั ญ ญาการเรี ย นรู มาใช
ประกอบการเรียนรู จะสงเสริมใหการฝกอบรมเชิงสมรรถนะมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น สําหรับการเรียนรูเปนกลุมยอย (Small-group learning) การเรียนรูเปนกลุมยอย เปนวิธีที่
ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นเปนทีม และยอมรับประโยชนของ
การทํางานรวมกันใหคนควาหาแนวความคิดใหมๆ (ดาราพร คงจา และคณะ, 2545) ซึ่งสอดคลอง
กับ อาชัญญา รัตนอุบล (2550: 29-30) เสนอกระบวนการเรียนรูในการเรียนรูสอนผูใหญ มีลําดับ
ขั้น ดั งนี้ คือ 1) ขั้ นเกิ ดความสนใจ อยากเรี ยน อยากรูและปรารถนาที่ จ ะเรี ยน 2) ขั้นเกิดความ
ตองการการเรียนรู มีจุดมุงหมายในการเรียนรู 3) ขั้นการคิดแกปญหาดวยวิธีตางๆ โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู โดยการแสวงหาคําตอบดวยการศึกษาดวยตัวเอง การอภิปราย
ปรึกษาหารือกับเพื่อน ผูรู ทดลองดวยการปฏิบัติจริง และนําวิธีที่ดีที่สุดไปใช 4) ขั้นการเรียนรู ให
เรียนรูดวยตัวเองโดยอิสระเรียนรูจากความผิดพลาดและ มีการปรับปรุงแกไขไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
สามารถสรุ ป เป น กฎเกณฑ ไ ด 5) ขั้ น การนํ า วิ ธี ก ารแก ป ญ หาไปทดลองใช โดยผู ส อนจั ด
ประสบการณหรือใหปญหาแกผูเรียนทดลองแกปญหา และ 6) ขั้นการสรุปเปนเกณฑ เปนการสรุป
ความคิดรวบยอดการเรียนรูของตัวเองไดถูกตอง และสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพ ของ
ผูเขารั บการฝ กอบรมไดอยางยั่งยื น สอดคลองกั บผลการวิจัยของ Baxter (1994) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิธีการเรียน การเรียนตามความกาวหนา
ของตนเองและความมั่นใจในการทํางานของลูกจางในสถานประกอบการ โดยศึกษาจากผลการวัด
ระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง แบบวัดทักษะและความมั่นใจในการทํางาน และแบบวัดวิธีการ
เรียน พบวาระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองสามารถอธิบายวิธีการเรียนของผูเรียนได ผูที่มีระดับ
การเรียนรูดวยการนําตนเองสูงจะมีความมั่นใจ ในตัวเองประกอบดวย
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2.6 แหลงความรู
แหลงเรียนรูในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ประกอบไปดวยแหลงการเรียน ที่มาจาก ครู
ผูรู หรือผูเชี่ยวชาญ สื่ออิเลคโทรนิค หองสมุดและ หนังสือ จากรายงานการวิจัยของ Penland,
1979 พบวาในประเทศสหรัฐอเมริกาหนังสือเปนแหลงความรูที่มีความสําคัญมากที่สุดที่กลุม
ตั ว อย า งใช ม ากกว า แหล ง ข อมู ล อื่ น (ซึ่ ง เป น เพื่อ นหรื อ ญาติ ) เมื่ อ กลุม ตั ว อย า งมีป ญ หา กลุ ม
ตัวอยางจะไปหาผูรู (รอยละ 75.2) คนจากหนังสือ (รอยละ 71.2) และไปหาเพื่อนสนิทหรือญาติ
(รอยละ 58.7) ในขณะที่คนมีการศึกษานอยซึ่งมีการปญหาเรื่องการอานจะอาศัยสื่ออิเลคโทนนิค
เชน วิทยุ โทรทัศนเปนแหลงขอมูล สําหรับงานวิจัยของ Brookfield (1991) พบวากลุมตัวอยางซึ่ง
มีการศึกษานอยจะใชเพื่อน ผูเชี่ยวชาญและกลุมผูเรียนดวยกันเปนแหลงความรูและขอมูล แทนที่
จะใชหองสมุด เทปตลับ หรือ โปรแกรมการสอน สําหรับแหลงขอมูลในการเรียนรูของคนไทย จาก
รายงานการวิจัยของสมคิด อิสระวัฒน (2538) พบวา แหลงความรูในการเรียนรูของคนไทยไดแก
ผูรู ครู เพื่อน หนังสือ การดูงาน และแหลงขอมูลที่คนไทยในชนบทใชมากคือ ผูรู โดยคนไทยมี
ความเชื่อมั่นในบุคคลมากกวาหนังสือ (สมคิด อิสระวัฒน, 2532; 2538) ในการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะที่กลุมตัวอยางสวนใหญเปนตัวแทนในเขตเมือง แหลงความรูหลักจึงเปนผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ และหองสมุดที่มีตําราเกี่ยวกับการประกันภัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ง
สอดคลองกับ สมคิด อิสระวัฒน (2538) ที่กลาววา ในเขตเมืองผูเรียนจะมีความเชื่อในแหลงขอมูล
ที่เปนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ วาเปนผูรู นอกเหนือจากแหลงขอมูลซึ่งเปนหนังสือ ในรูปแบบของ
ขอมู ลจากห องสมุด ได แนะนําใหผูเรียนเสาะแสวงหาความรูจากหองสมุดเฉพาะทางดานการ
ประกันวินาศภัย เชนหองสมุดของสมาคมประกันวินาศภัย สวนขอมูลจากเว็บไซตก็มีความสําคัญ
ในโลกปจจุบัน จึงควรมีระบบเชื่อมตอ Internet และ คอมพิวเตอรใหพรอมเพื่อความสะดวกในการ
สืบคนขอมูลของผูเรียน สอดคลองกับ Riddeout and Carpio (2001) แหลงเรียนรู (Learning
resources) สวน Barrow and Tamblyn (1980) กลาววาปจจัยสนับสนุนใหการเรียนรูไดดีคือ
แหลงเรียนรู (Learning resources) ทั้งบุคคล เอกสาร และเทคโนโลยี สอดคลองกับ Yeo (2005)
พบวาผูสอนประจํากลุมไมเพียงแตเปนผูที่เปนกลไกสําคัญในการกระบวนการเรียนเทานั้น แตยัง
เปน แหลง เรียนรูใหผูเ รียนดวย และปจจัยดานแหลงทรัพ ยากรในการเรียนรูที่เพียงพอ คือสิ่ง ที่
สําคัญในการสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ คือ สิ่งที่สําคัญในการสนับสนุนการเรียนรูในโปรแกรม
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะใหประสบผลสําเร็จ
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2.7 การวัดและประเมินผล
การประเมิ นผลการเรียนรูกอนการอบรมและหลังการอบรมดวยแบบวัดสมรรถนะ
ประกอบด วย 1) แบบทดสอบความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวิน าศภัยและ
แบบทดสอบความรูเรื่องภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย 2) แบบวัดทักษะและแนวทางปฏิบัติ
ในการขายและการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 3) แบบวัดทัศนคติและจรรยาบรรณ
ที่ดีเกี่ยวกับการใหบริการ 4) แบบประเมินสมรรถนะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่ง
ประยุ ก ต ม าจากแบบประเมิ น ลั ก ษณะพิ เ ศษของการเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง (Learning
Preference Assessment: LPA) ของ Guglielmino (2008) ที่มีโครงสรางของแบบสอบถามครบ
องคประกอบของความรู ทักษะ และทัศนคติของการเรียนรูดวยการนําตนเอง และคําตอบที่ไดจาก
แบบสอบถามมีการวิเคราะหโดยการใชหลักการทางสถิติ ในกรณีที่ผูสอนตองการไดคําตอบเพื่อ
การปรับปรุ ง การสอน ค าความถี่แ ละคาเฉลี่ยอาจเพียงพอ (Cranton, 1989) ดังนั้นในการ
ประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน จากพฤติกรรมเดิมไปสูพฤติกรรมใหมที่ คอนขางถาวร สําหรับ
ใชในการตัดสินเกี่ยวกับผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับ ไปยังผูเรียนเกี่ยวกับความกาวหนา จุดเดน จุด
ดวย เพื่อใชตัดสินประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและความเพียงพอของหลักสูตร (เอม
อร จังศิริพรปกรณ, 2550: 144) แบบประเมินที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความครอบคลุมและสามารถวัด
พฤติกรรมซึ่งเปนองคประกอบของการเรียนรูได และพบวาผลของแบบทดสอบและแบบสอบถาม
ในกลุมทดลอง หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองในทุกดาน
2.8 สภาพแวดลอม
สภาพแวดลอม ควรมีสถานที่ที่เงียบสงบ เปนสัดสวน ไมมีเสียงรบกวน อุณหภูมิและ
แสงไฟพอเหมาะ ขนาดของหองเหมาะ มีโตะ และเกาอี้ที่เหมาะสมกับผูใหญ สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดทุกรูปแบบ เชน การทํากิจกรรมกลุม การฟงบรรยาย และการทํากิจกรรมตางๆ เพราะ
สถานที่เปนองคประกอบที่สําคัญ ที่อาจเปนปจจัยสนับสนุน หรือ อุปสรรคในการเรียนรูของผูเรียน
ในวัยผูใหญได นอกจากนี้ ควรเปนหองที่เอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการจัดหาโสตทัศนูปกรณ
ใหพรอม เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ LCD เครื่องเสียง เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร
คอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมตอระบบ Internet เพื่อใหผูเรียนเขาไปสืบคนขอมูลได และสามารถพิมพ
และถายเอกสารได จะทําใหผูเรียนสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมทางอารมณ โดย
การสรางบรรยากาศใหรูสึกผอนคลาย มีเสียงเพลงบรรเลง และจัดอาหารและเครื่องดื่มใหเพียงพอ
และเหมาะสม ตามที่ อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล (2550) กล า วถึ ง สิ่ ง ที่ ค วรปฏิ บั ติ ใ นการเตรี ย ม
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สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนรูของผูใหญ การที่ผูใหญจะมีสวนรวมและเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางสูงสุดนั้นควรใหผูใหญแตล ะคนมีความรูสึกสบาย ทั้ง กายภาพและอารมณ
สภาพแวดลอมทางกายภาพสามารถจัดทําใหไดดวยการเตรียมสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง
การจัดแสงสวาง อุณหภูมิและระดับเสียง ตลอดจนเกาอี้และโตะ ควรจัดเตรียมและออกแบบให
เหมาะสมกับผูใหญ รวมทั้ง การเตรียมสภาพแวดลอมทางอารมณ ใหผูเรียนรูสึกมีความสําคัญคือ
สมาชิ กในกลุ ม และรู สึ กสบายในการเข า รั บ การอบรม นอกจากนี้ การสร างบรรยากาศ ด ว ย
กิจกรรมคลื่นสมองต่ํา ทําใหผูเรียนเกิดภาวะของการผอนคลายอยางลึกซึ้ง (Deep relaxation)
สงผลใหผูเรียนมีส มาธิสูง มีการผอนคลายสูง มีพ ลังดานบวกสู ง และมีความคิดสรางสรรคสู ง
(เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2543) ตามที่ อาชัญญา รัตนอุบล (2550) การเรียนรูของผูใหญ ผูเรียน
ควรเริ่มตนดวยการไดรับบรรยากาศสําหรับการแสวงหาความรูรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนและ
ระหวางผูเรียนดวยกันเอง หรือเรียกวา Mutual inquiry ซึ่งควรมีลักษณะดังนี้คือ บรรยากาศที่
อบรม บรรยากาศแหงการเคารพซึ่งกันและกัน บรรยากาศของการนําไปสูการสนทนา บรรยากาศที่
ผูเรียนสามารถรูสึกไดถึงความชัดเจนและความมั่นคงในบทบาทอันนานับถือของตนเอง สงผลให
เกิ ดบรรยากาศของการเรี ย นรู การใหค วามร ว มมื อในการดํ าเนิน กิจ กรรมการเรี ย นรู และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูเรียนดวยกันเอง และระหวางผูเรียนและผูสอน
ดังนั้นจะเห็นวาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น อยางเปนระบบบน
พื้นฐานของกรอบแนวคิดในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะของ Blank (1982) และขั้นตอนใน
การฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของ Knowles (1975) และการจัดกระบวนะ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมที่สอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ไดรับการ
ตรวจสอบมาจากผูทรงคุณวุฒิทั้งดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการประกันวินาศภัยกอน
การทดลองใช จึงจัดเปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ
3. ผลของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นไปใช
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ที่พัฒนา
เปนโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ พบวา โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น
สามารถพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของตั วแทนประกัน วิน าศภัย ทั้ง 4 ด าน ได แก ความรู ดา น
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ดานภาพรวมของธุรกิจประกันภัยและสาระสําคัญ
ของการประกั นวิ นาศภั ย ทั กษะดานแนวทางปฏิบัติใ นการขายและการใหคําแนะนําดานการ
ประกันวินาศภัย ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ และ สมรรถนะการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง รวมทั้ง โดยมีประเด็นการอภิปรายดังนี้
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3.1 ความรู ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ดานภาพรวมของ
ธุรกิจประกันภัยและสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
จากผลการวิ จั ยพบว า ตัวแทนประกัน วิน าศภัยในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความรูเกี่ยวกับความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ดานภาพรวมของธุรกิจ
ประกันภัยและสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย หลังการทดลองสูงกวากอนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาหลังจากเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะมีความรูเรื่อง
กฎหมายที่ เ กี่ยวข องกั บตัวแทนประกัน วิน าศภัยสูง กวากอนการทดลองทั้ง 2 กลุม แสดงวาใน
กิจกรรมการเรียนรูทั้งจากโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรม การสอนเปนกลุมยอย(Small Group) การทําโครงการเปนกลุม (Group Project) การสอน
แบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz Group) การระดมสมอง
(Brain Storming) เกม (Game) สุดทายก็มีการอภิปลายทั้งชั้น (Class Discussion) ซึ่งการได
แลกเปลี่ ยนประสบการณกันในกลุม และมีวิทยากรมาบรรยายในบทบาทของแหลงทรัพยากร
เรียนรูชวงการเรียนรูโดยอิสระ ดังที่ Lawson (2006: 117) ไดแสดงถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมดานการความรูนั้น สามารถจัดไดหลายวิธี เชน การบรรยาย การอภิปราย
กลุมยอย และสถานการณจําลอง และ อาชัญญา รัตนอุบล (2550: 65) ไดเสนอวิธีการและเทคนิค
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน กลาวถึงการบรรยาย เปนการใหความรูแกผูเขารับ
การอบรม โดยวิทยากรจะมีบทบาทหนาที่ในการเตรียมเนื้อหาสาระ การใหขอมูลความรูตางๆ ซึ่ง
วิธีการบรรยายนี้จะเหมาะสมกับการใหความรูพื้นฐาน และขอมูลทั่วไปผูฟงเปนจํานวนมาก ซึ่ง
สอดคล องกั บเนื้อหาสาระในการอบรมที่ ตองการใหตัวแทนประกันวินาศภัยไดมี ความรูในดาน
กฎหมายที่ เ กี่ ยวข องกั บตั วแทนประกั น วิ นาศภั ย ด านภาพรวมของธุ รกิ จประกั นวิ นาศภั ยและ
สาระสํ าคัญ ของการประกั นวิ นาศภัยตอบสนองตอในการสรางสมรรถนะที่จําเปน ของตัวแทน
ประกันวินาศภัยซึ่งเปนความรูพื้นฐานดานการประกันวินาศภัย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ของความรู เ กี่ ย วกั บ การสมรรถนะวิ ช าชี พ ในด า น
กฎหมายที่ เ กี่ ยวข องกั บตั วแทนประกัน วิน าศภัย ดานภาพรวมของธุรกิจ ประกัน วิน าศภัยและ
สาระสําคัญของการประกันวินาศภัย ในกลุมทดลอง พบวาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของความรูกลุม
ทดลองหลังการเขารับการฝกอบรมสูงกวากอนการเขารับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองหลังจากเขารวมโปรแกรมการ
ฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะด า นความรู สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว เนื่ อ งจากในการ
กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอนนั้นสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู เริ่มตั้ง แตการ
สรางบรรยากาศให เกิดความเปนกันเอง ความไววางใจ ใหสามารถไดแลกเปลี่ยนความรู และ
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พื้นฐานประสบการณในการทํางานรวมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ การระดมสมอง การ
วิเคราะหในการเรียนรู การวินิจฉัยและระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงเรียนรู การเรียนรูดวยการ
นําตนเองไดมีการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางมีแผนที่ชัดเจน และการอภิปรายรวมกัน การ
สะทอนและการประเมิ นผลการเรียนรูดวยตนเองภายใตการชวยเหลื อกระบวนการเรียนรูจาก
ผูสอนประจํากลุม และแหลงเรียนรู เชน ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนวิทยากรที่มีความรูและประสบการณ
สูง ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตัวเองทุกขั้นตอน จึงสงผลใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพได สอดคลองกับ Rideout (2001) กลาววาความสัมพันธของประสบการณทาง
คลินิกการบูรณาการกั บทฤษฎี สูการปฏิบัติ ที่เปนสถานการณจริง สงเสริมใหนักเรียนสามารถ
ประยุกต ความรูและ จากเหตุผลดังกลาว จึงทําตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไดเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูกลุม (Learning Group) จึงมีคะแนนความรูสูงกวากลุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุม
3.2 ทักษะในแนวทางปฏิบัติในการขาย และการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
ผลการทดลองพบวา ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะ
ในแนวทางปฏิบัตใิ นการขาย และการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัยหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก
ในกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน นั้นสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู เริ่มตั้งแต
การระดมสมอง การวินิจฉัยและระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงเรียนรู การเรียนรูดวยการนํา
ตนเองไดมีการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางมีแบบแผนที่ชัดเจน และการอภิปรายรวมกันเพื่อ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ การสะท อนและการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ดว ยตนเอง ภายใต ก าร
ช วยเหลื อกระบวนการเรี ยนรู จ ากผูสอนประจํากลุม และแหลงเรียนรู เชน ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเป น
วิทยากรที่มีความรูและประสบการณสูง ผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติดวยตัวเองทุกขั้นตอน จึงสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานทักษะที่ดีขึ้น ตามที่ อาชัญญา รัตนอุบล (2550) กลาวถึง กระบวนการ
เรียนรูในการเรียนการสอนผูใหญ ในขั้นการคิดแกปญหาผูสอนควรสนับสนุนใหผูใหญไดมีโอกาส
หาความรู แ ละวิ ธี ก ารแก ป ญ หา โดยการแสวงหาคํ า ตอบด ว ยการศึ ก ษาด ว ยตั ว เอง อภิ ปราย
ปรึกษาหารือกับเพื่อน ปรึกษาจากผูรู คนควาจากหองสมุด ลองคิดดวยตนเอง และการลงมือปฏิบัติ
จริง จะชวยใหผูใหญไดเลือกวิธีที่เหมาะสมไปใชในวิชาชีพไดจริง สวน Barrow and Tamblyn
(1980 cited in Uden and Beaumont, 2006) ไดกลาวถึง เปาหมายของโปรแกรมการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะ คือ การพัฒนาใหมีทักษะของการคิดอยางมีเหตุผล การแกปญหา รูคิด และการคิด
อย า งมี วิ จ ารณญาณ และช ว ยให นั ก เรี ย นมี ค วามเป น อิ ส ระและเป น ผู เ รี ย นรู ด ว ยตนเอง การ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะจึงทําใหเกิด ทักษะ ของการรวบรวมขอมูลทักษะการคิด และทักษะการ
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เรียนรูดวยการนําตนเอง (Uden and Beaumont, 2006) และเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมในโปรแกรม
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะแลว ผูเรียนจะมีพัฒนาการในดานสมรรถนะในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (Branda, 1986) สอดคลองกับ Rideout (2001) ความสัมพันธของประสบการณทางคลินิก
การบูรณาการกับการทฤษฎีสูการปฏิบัติ ที่เปนสถานการณจริง ของการเรียนรูในโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ สงเสริมใหนักเรียนสามารถประยุกตความรูและทักษะการปฏิบัติงานดาน
การขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย นอกจากนี้องคประกอบของผลการเรียนรูที่
ครอบคลุ ม พฤติ กรรมทั้ ง ด านความรู ทั ศนคติ และทักษะ ซึ่ง ทั้ง 3 พฤติ กรรมมี ความเกี่ ยวข อ ง
สัมพันธ และตอเนื่องกันอยางใกลชิด ซึ่งสามารถรวมตัวสงเสริมซึ่งกันและกันได อันจะกอใหเกิด
การเรียนรูที่สมบูรณ ชาลินี เอี่ยมศรี (2549) ศึกษาผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหาในการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขของเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล พบวา หลักการเขาโปรแกรมเจาหนาที่สาธารณสุข
กลุมทดลองมีทักษะการคิ ดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหาสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ
ผลการทดลองพบว า ตั วแทนประกั น วิน าศภัย ในกลุ ม ทดลอง มี คะแนนเฉลี่ ยของ
ทัศ นคติ แ ละจรรยาบรรณที่ ดี ใ นการให บ ริ ก ารหลั ง การทดลองสู ง กว าก อ นการทดลองอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองหลังจากเขา
รวมโปรแกรมการฝ กอบรมเชิ งสมรรถนะมีส มรรถนะ ดานทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีใ นการ
ใหบริการสูง ขึ้น ซึ่ง เป นไปตามสมมติฐ านที่ตั้งไว จากผลการทดลองแสดงวา การกิจ กรรมการ
เรียนรูของทั้ง 2 กลุม ทั้งจากจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) ในโปรแกรมการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยที่การเรียนรูของผูใหญเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทั้ง 3 ดาน คือ พฤติกรรมดานความรู พฤติกรรมดานทักษะ และพฤติกรรมทางทัศนคติ (อาชัญญา
รัตนอุบล, 2550) พฤติกรรมทั้ง 3 ดานมีความสัมพันธกันและขึ้นตรงตอกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Krathwohl, Bloom and Masia, 1964) กลาวคือ ถาบุคคลมีความรูดี ทัศนคติตอสิ่งนั้นก็จะ
ดีไปดวย และเมื่อมีทัศนคติที่ดีแลวจะมีแนวโนมที่จะสงผลใหผูนั้นแสดงพฤติกรรมไปในทางที่ดี
เชนกัน (Zimbardo and Ebbesen,1970) โดยที่ Allport (1975 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ,
2547) กล า วถึ ง องค ป ระกอบของทั ศ นคติ มี 3 ประการ คื อ 1) การมี ค วามรู ค วามเข า ใจ
(Cognitive Component) 2) ดานความรูสึก (Affective Component) 3) ดานการกระทํา (Action
Component) ดังนั้นจะเห็นวาการมีทัศนคติสูงขึ้นหลังการทดลองจึงเนื่องมาจาก ผูเรียนมีความรู
เรื่องสมรรถนะที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสูงขึ้น รวมทั้งองคประกอบของแบบวัดทัศนคติยัง
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ประกอบดวยความรู ความรูสึก และแนวโนมการปฏิบัติซึ่งบนพื้นฐานของความรูของผลกระทบตอ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยและสิ่งที่เกิดจากการไมมีทัศนคติที่ดี และไรจรรยาบรรณในการ
ใหบริการ สวนการที่กลุม ทดลองหลังการทดลองมี ดานทัศนคติสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูกลุม ที่ผูวิจัย จัดกิจกรรมการ
เรียนรูในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ประกอบดวย การอภิปรายกลุมยอย การระดมสมอง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ กรณีศึกษา และการวิเคราะหสถานการณจําลอง เปนวิธีเรียนการ
ฝกอบรมที่สามารถพัฒนาทัศนคติของตัวแทนประกันวินาศภัย Lawson (2006: 117) ไดแสดงถึง
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมดานทัศนคติ คือ การอภิปรายกลุม การระดม
สมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ และสถานการณจําลอง เนื่องจากเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเขา
รับอบรมไดแสดงถึงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู และมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
จึงสงผลให ผูเรียนมีความรูและเขาใจในเนื้อหาความรูมากขึ้น สงผลตอความรูสึกและทัศนคติและ
จรรยาบรรณที่มีตอการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยสูงขึ้นหลังจากการทดลอง สอดคลอง
กับการศึกษาของ White and Michaud et al. (2004) การศึกษาทดลองผลของการสัมมนาเพื่อ
จัดทําแนวทางการรักษาโรคหอบหืดของแพทยปฐมภูมิ ระหวางการใชรูปแบบการเรียนรูโดยการ
บรรยายเชิงวิพากษ ผลการทดลองพบวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันในการไดรับความรู
เพิ่มขึ้น แตกลุมที่ใชปญหาเปนหลักใหคุณคาของการศึกษาสูงกวากลุมที่บรรยายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทางสถิติ .05 สอดคลอง กับการสัมภาษณตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลอง หลัง
การทดลอง พบวาตัวแทนประกันวินาศภัยมีการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ ที่แสดงใหเห็น เชน มี
แนวคิดเชิงบวก ยอมรับฟงผูอื่น เห็นคุณคาของตัวเอง และของผูอื่น มีความมั่นใจ ภูมิใจในบทบาท
และหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย และมีแรงจูงใจในการงานใหมีจรรยาบรรณมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับขอคําถามทัศนคติ ที่ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองไดมีความตระหนักและ
ยอมรับในบทบาทของการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและทัศนคติดานบวกตอการใหบริการ ซึ่งมี
คาคะแนนเฉลี่ยสูงหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 คือ “ทานยอมรับการถูกเรียกใชบริการจากลูกคาไดตลอดเวลา” และ “ทานยินดีเขาไปชวย
ลูกคาเมื่อเกิดขอพิพาทกับบริษัทประกันภัย” แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่
พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ การพั ฒ นาสมรรถนะด า นทั ศ ตคติ แ ละจรรยาบรรณที่ ดี ใ นการ
ใหบริการได
3.4 สมรรถนะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ผลการวิจัยพบวา ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการ
เรียนรูดวยการนําตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากในการกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูกลุมที่
ผูวิจัยพัฒนามาจากแนวคิดการเรียนรูโดยใชการฝกอบรมเชิงสมรรถนะและการเรียนรูดวยการนํา
ตนอง นั้นสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู เริ่มตั้งแตการเรียนรูแบบกลุมยอย การระดมสมอง
การไดแลกเปลี่ยนประสบการณ การวินิจฉัยและระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงเรียนรู การเรียนรู
ดวยการนําตนเองไดมีการฝกการแสวงหาความรูดวยตนเองโดยมีแผนการเรียนรูที่ชัดเจน รวมทั้ง
การอภิปรายรวมกัน การสะทอนและการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองและวิทยากร ภายใตการ
ชวยเหลือกระบวนการเรียนรูจากผูสอนประจํากลุม ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตัวเองทุกขั้นตอน จึง
ส ง ผลให บรรลุ วัตถุ ป ระสงค ข องการเรี ยนรูโ ดยเฉพาะการเรีย นรูดวยการนํ าตนเองที่สูง ขึ้น ซึ่ ง
ตอบสนองเปาหมายของการเรียนรูในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ และการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ดังที่การศึกษาของ Malta, Dimeo and Carey (2010) ศึกษาความสามารถในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของนักศึกษา อาชีวะบําบัดและภายภาพบําบัด โดยทําการศึกษาตั้งแตป 2003 – 2007
ใชแบบวัดความพรอมการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning Readiness Scale:
SDLRS) พบวาระดับของความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาเพิ่มขึ้นใน
เทอมสุดทายเมื่อเทียบกับเทอมแรกที่เขารับการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของ Kocaman,
Dicle et al. (2009) ไดศึกษาเชิงวิเคราะหระยะยาว ของระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของตั้งแตชั้นปที่ 1- ชั้นปที่ 4 พบวา คะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองใน
นักเรียนชั้นปที่ 4 สูงกวาทุกชั้นปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ผ ลของการนํ า โปรแกรมการฝ กอบรมเชิ ง สมรรถนะไปใช พบว า
ตัวแทนประกันวินาศภัยในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในสมรรถนะวิชาชีพหลังมีการทดลองทั้ง 4
ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะ ดานทัศนคติ และดานสมรรถนะความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเอง สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลอง พบวาคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ดานไดแก ดานความรู ดานทักษะ ดานทัศนคติ และ
ด านสมรรถนะการเรี ยนรู ดวยการนํ าตนเองหลัง การทดลองสูง ขึ้น กวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาหลังจากกลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมเรียนรูกลุมแลวทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมรรถนะ ทั้ง 4 ดาน
3.5 การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานของผูเขารับการอบรม พบวา ผูเขารับการ
อบรม มี การเปลี่ ยนแปลงสมรรถนะทั้ง 4 ดาน 1) ด านความรูกฎหมายที่เ กี่ยวของกับตัวแทน
ประกั น วิ นาศภั ย เพื่ อ ให เ กิ ด ความรู ความเขา ใจในบทบาท และหนาที่ ที่ต นเองทํ าอยู 2) ดา น
ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ กอใหเกิดทัศนคติที่ดีเขาใจในวิชาชีพที่ตองคอยให
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คําแนะนําและใหบริการลูกคาทุกเมื่อ เมื่อลูกคาเกิดความเสียหายและตองการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน หรือ ความชวยเหลือจากการทําประกันวินาศภัย 3) มีทักษะแนวทางปฏิบัติในการขาย ให
คําแนะนําดานการประกันวินาศภัยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 4) มีความพรอมใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองที่มีความใฝรู ใฝเรียน และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ดานมองโลกในแงดี สงผลใหมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพของ
(Sherman et al., 2007) ไดแก มีความมั่นใจในตนเอง มีความไววางใจผูอื่น และใหพลังใจแกผูอื่นได
รูจักมองโลกในแงบวก เปนแบบอยางแกผูรวมงาน พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความใฝรูศึกษา
ความรูและสามารถนําความรูมาพัฒนาวิชาชีพและบุคลากรอยางตอเนื่อง สรางบรรยากาศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูในองคกรซึ่งเปนความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมี
ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพในองคกรไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
สวนปจจัยของโปรแกรมที่ทําใหเกิดการเรียนรูและนําความรูมาใชในการปฏิบัติงาน
ไดแก กิจกรรมการเรียนรูกลุม โดยเฉพาะการอภิปรายรวมกันเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพจาก
โจทย ปญ หาที่ ไ ดรั บในแต ล ะกลุ ม และการนําประสบการณของผูเ รียนและผูสอนมาใชใ นการ
แกปญหา การสรุป และไดรับการวิพากษเชิงบวกจากผูสอน สอดคลองกับ Chunta and Elizabeth
(2010) กลาววา การสรุปแตละโจทยปญหาหา การใหขอมูลยอนกลับเชิงบวกและการเสริมแรง
ใหกับความพยายามของกลุม การสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับและการนําความรูไปประยุกตใชจริง
จากวิทยากรหรือผูสอน ทําใหผูเรียนเขาใจปญหาและสามารถนําไปประยุกตใชได และ อาชัญญา
รัตนอุบล (2550: 29) ไดเสนอกระบวนการเรียนรูที่เ นนการแกปญหาในการเรียนรูผู ใหญ ใน
ขั้นตอนของการคิดแกปญหานั้น ผูสอนควรตองสนับสนุนใหผูใหญไดมีโอกาสศึกษาหาความรู และ
วิธีแกปญหาตางๆ โดยการแสวงหาคําตอบดวยการศึกษาดวยตัวเอง อภิปราย ปรึกษาหารือกับ
เพื่อน การปรึกษากับผูรู การคนควาจากหองสมุด การลองคิดแกปญหาดวยการลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อชวยใหผูใหญไดเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดไปใชแกปญหาไดจริง และขั้นการสรุปเปนกฎเกณฑ
ผูใหญจะนําประสบการณใหมและประสบการณเดิมมาแสวงหาขอเท็จจริง แลวจัดลําดับของการ
ลองผิดลองถูกวามีขั้นตอนอยางไร เปนการสรุปความคิดรวบยอดของตัวเองไดถูกตอง สามารถนํา
ความรูไปใชแกปญหาอื่นๆ ไดตอไป และเหตุผลที่ทําใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีการเปลี่ยนแปลง
ในการเพิ่มสมรรถนะทั้ง 4 ดาน อันประกอบดวย ความรู ทักษะ ทัศนคติ และการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง จากของการศึกษา Holton (2005) พบวา ผูเรียนที่มีความตั้งใจสูง (Conscientiousness)
ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู มีสมาธิหรือมั่นคงในอารมณ (Emotional Stability) และเปดรับ
ประสบการณใหมๆ (Openness to Experience) เปนปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธอยางสูงที่
ส ง ผลให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู พร อ มที่ จ ะรั บ สิ่ ง ใหม ๆ และการนํ า ผลการเรี ย นรู ไ ปใช ใ นการ
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ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช ก ระบวนการกลุ ม มี ก ารระดมสมอง และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเรียนดวยกันเอง จึงเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่ผูเรียนมีความตองการเขารวมกิจกรรมเพื่อนําความรูไปพัฒนาตัวเองและ
พัฒ นางานนั้ น จึง เป นแรงจู งใจอยางสูงของผูเรียนที่สงผลใหผูเรียนพัฒนาความสามารถสวน
บุคคลและนําไปใชในการปฏิบัติงานและสงผลลัพธตอองคกรในที่สุด
ผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นผูวิจัย
ไดอภิปรายเหตุผลและการสนับสนุนบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การจัด
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ และการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยที่ผลการวิจัยมีความ
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่นาเชื่อถือได จึงเปนแนวคิดที่สามารถนําไปใชในการ
ประยุกตใชในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัยไดอยางเหมาะสม
4. ปจจัยที่เกี่ยวของเมื่อนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นไป
ใช ผูวิจัยอภิปรายไดดังนี้
4.1 ป จจั ยที่ส นั บสนุนใหโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒ นาขึ้น ไปใช
ประสบความสําเร็จ
4.1.1 ดานกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายคือ กลุมผูเขารับการฝกอบรมที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัย ที่มี
ความตองการไดรับการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ได นําความรูไปใช
ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ง านเห็ น ว า เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รมี ค วามเหมาะสมและจํ า เป น ต อ การ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ พื้นฐานความรู ทักษะการแสวงหาความรู พื้นฐานในกระบวนการคิดที่
แตกต างกั น มี ส วนร วมในการทํ ากิจกรรม มีความกระตือรือรน และใสใจในการเรียน ใหความ
รวมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ และใหการยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน และที่สําคัญกลุมผูเรียนมีประสบการณเดิมในดานการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยอยูบาง
ทําใหสามารถนํามาใชในการตอยอดเปนความรูใหมไดเปนอยางดี ดังนั้นกลุมผูเรียนเปนปจจัยที่
สงเสริมการดําเนินกิจกรรมในการเรียนรูกลุม เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสอดคลองกับ
Brundage and Mckeracher (1980) เชื่อวาเด็กและผูใหญไมเหมือนกัน ผูใหญมองการเรียนรู
และการเปลี่ยนแปลงตางๆ เปนสวนหนึ่งของชีวิต เชนการทํางานหรือบทบาทในครอบครัว การเขา
รวมกิ จ กรรมเปนสิ่ ง ที่ ได ประโยชน จึง ทําใหผูใ หญคนนั้น เขาเรียน กลุม ผูเ รียนที่เ ปน ผูใหญ คือ
บุคคลซึ่งผานขั้นตอนตางๆ จากวัยเด็กสูการเปนผูสูงอายุ เปนบุคคลซึ่งมีแนวคิด มีประสบการณ
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ตางกัน และนําสิ่งที่ตนเองพบแสดงออกในรูปความสนใจ ความตองการ เปาหมายและคานิยมใน
ชีวิตที่แตกตางกัน (Verduin, and Douglas, 1984) ซึ่งสอดคลองกับ Draves, 1986) ที่กลาววา
ผูใหญคือบุคคลซึ่งมีความแตกตางในเรื่องของประสบการณ ทัศนคติ การรับรู และความคิด แตละ
คนมี การรวบรวมผสมผสานความคิด รับรูตามวิธีการของแตละคน โดยมีผู สอนประจํากลุ ม มี
บทบาทที่สําคัญในการเปนที่ปรึกษาคอยชี้แนะใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดตรงกับวัตถุประสงค
ของหลั กสูตร และ Kidd (1975) มีความเชื่อวาผูใหญสามารถเรียนรูไ ดตลอดชีวิต ผูใหญมี
ความสามารถที่จะเรียนถามีความพอใจ การเรียนของคนมีสวนสัมพันธกับอารมณและความรูสึก
ความสนใจ ความตองการ แรงจูงใจเปนเรื่องเกี่ยวของกับอารมณมิใชส ติปญญา ผูใหญจะนํา
ความรูสึกตางๆ เชนความภูมิใจ ความกลัว ความอิจฉา ความทรนง ความมั่นใจในตนเองเขาสู
หองเรี ยน ดั ง นั้นผูส อนควรมี ความรูและเขาใจในตัวผูเ รียนที่เ ปนผูใ หญ และวัตถุประสงคของ
โปรแกรมเปนอยางดี เขาใจกระบวนการ มีทักษะในการตั้งคําถาม กระตุน สงเสริมการเรียนรู ให
แรงเสริมดานบวกซึ่งสําคัญมากเพื่อใหผูเรียนแตละคนกลาแสดงออก และดึงศักยภาพของตนเอง
ออกมาใช ดังความเห็นของผูเขารับการอบรมวาผูสอนมีสวนในการใหกําลังใจ ชี้แนะ และอํานวย
ความสะดวกไดเปนอยางดี และกระตุนใหผูเรียนมีความใฝรูเปนอยางมาก นอกจากนี้ผูสอนประจํา
กลุมตองมีเวลาเพียงพอ ในการสนับสนุนการเรียนรูของกลุมสอดคลองกับ อาชัญญา รัตนอุบล
(2550) กลาววาการเสริมแรง ใหกําลังใจจากผูสอน เปนองคประกอบที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดงายขึ้น สวน Barrow and Tamblym (1980) กลาววา ปจจัยสําคัญที่ทําใหการสอนโดยใช
ป ญ หาเป น หลั ก ประสบผลสํ า เร็ จ คื อ ครู ผู ส อนต อ งเข า ใจเหตุ ผ ล และบทบาทของการเป น
ผู อํานวยการเรี ยนรู ครู จ ะช วยให นัก เรียนไดพัฒ นาการเรียนรู โดยช วยได ทั้ง ระดั บบุคคล และ
โปรแกรม โดยการเขาถึง และจูงใจนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความมั่นใจในความสามารถในการ
แกปญหา โดยที่นักเรียนจะแสดงความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้ การที่ครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการอภิปรายปญหา และ
สามารถสรุปปญหาไดตรงตามวัตถุประสงคของการเรียน สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูไดอยางดี
สอดคลองกับ Yeo (2005) พบวาองคประกอบสําคัญของการนําการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ผูสอนประจํากลุมที่มีทักษะและเขาใจกระบวนการ
เรียนรูเปนอยางดี
4.1.2 ดานหลักสูตรและเนื้อหา
เนื้อหาสาระของโปรแกรมเปนปจจัยที่สําคัญของตอความสําเร็จของโปรแกรม
ตองมีความเหมาะสมสอดคลองกันกับสมรรถนะที่ตองปฏิบัตขิ องตัวแทนประกัน ซึ่งตองนําไปใชใน
การปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย จึงทําใหผูเรียนซึ่งเปนผูเรียนรูผูใหญเกิด
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ความสนใจและตั้งใจเรียนเพื่อนําไปใชประโยชน สอดคลองกับ สมคิด อิสระวัฒน (2543) ในการ
สรางหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรแตละครั้งของหนวยงานตางๆ จะคํานึงถึงความตองการของ
กลุมเปาหมาย (ผูเรียน) เปนหลัก ถาผูพัฒนาหรือจัดทําหลักสูตรมีความรูเกี่ยวกับผูเรียนแตละกลุม
เปนอยางดี เชนความตองการ อายุ เพศ ประสบการณ ตําแหนงหนาที่ ปญหาตางๆ จะชวยใหการ
พัฒนาหลักสูตรตรงกับความตองการและลักษณะของผูเรียนไดเปนอยางดี ตามที่ อาชัญญา รัตน
อุบล (2550) ไดกลาวไววา เนื้อหาที่เปนความตองการและเปนความสนใจของผูเรียนซึ่งจะสงผลให
การกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเนื้อหาที่มีความสัมพันธและสมเหตุสมผล
นําไปปฏิบัติได สรางและสะสมมาจากความรูและประสบการณเดิมของผูเรียน เปนปจจัยสําคัญใน
การส ง เสริ ม ให ก ารเรี ย นรู ไ ด ดี ยิ่ง ขึ้น และสอดคลอ งกั บ สุ วัฒ น วั ฒ นวงศ (2547) คนเราจะมี
ความสุขมากขึ้นและทํางานไดดีขึ้น ถาหากมีสภาพแวดลอมในการทํางานตามที่ตนตองการ ใน
ทํานองเดียวกัน ผูใหญก็มีแนวโนมที่จะเรียนรูไดมากขึ้น ถาหากเขาไดมีความเกี่ยวของและสัมพันธ
กับเนื้อหาและการฝกอบรม
4.1.3 สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนรูที่มีความสําคัญตอการเรียนรูของผูเรียนอยางมาก ผูจัดโปรแกรม
ควรหาทรัพยากร ที่มีหนังสือตําราเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อยางเพียงพอและทันสมัย คูมือและเอกสารประกอบการบรรยายในแตละหนวยการเรียนรู รวมทั้ง
คอมพิวเตอรเชื่อมตออินเตอรเน็ต เพื่อสืบคนขอมูลไดอยางกวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น คูมือ
การเรียนรูสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งเปนวัยผูใหญ มีความกระชับ อานและ เขาใจงาย ซึ่ง
สอดคลองกับ สมพิศ คูศรีพิทักษและวันชัย ศิริชนะ (2528) เสนอวา ภาษาที่เขียนในสื่อสิ่งพิมพ
ควรคํานึงถึงพื้นฐานความรูและประสบการณของผูอาน ดังนั้นในการสอนผูใหญใหไดผล ผูสอน
จําเปนตองรูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการสอน เชน มีการนําเอาสื่อมาใชเปนเครื่องมือ สื่อที่
นํามาใชมีทั้ง สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเลคโทรนิค เครื่องมือแตละชนิดจะมีจุดเดนและจุดออนตางกัน
การเลื อ กเครื่ อ งมื อจํ าเป น ต องคํ า นึง ถึง กลุม ผูเ รีย น จํ านวนผูเ รีย น วั ตถุ ประสงคข องการสอน
ค า ใช จ า ยในการลงทุ น และเวลาที่ ใ ช (รวมถึ ง เวลาในการเตรี ย ม) หากผู ส อนรู จั ก ที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสอนของตนเอง โดยใชสื่อที่เหมาะสมก็จะชวยงานสอนนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
(สมคิด อิสระวัฒน, 2543)
4.1.4 ดานกิจกรรมการเรียนรู
การนําแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ของ Blank (1982)
มาเปนหลักและนําแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของ Knowles (1975) มาใชในการ
ฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ซึ่งประกอบดวยการเรียนรู 7 ขั้นตอน และใชกิจกรรมการเรียนรูกลุมเปนแรง
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กระตุน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู โดยมีผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรู ทําใหผูเรียนพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ รูวิธีการแสวงหาความรูและรวบรวม
ความรูจากแหลง ตางๆ มาสรุปเปนความรูใหมทําใหผูเ รียนเกิดแนวคิดและรูวิธีการเรียนรูดวย
ตนเองอย า งมี ร ะบบ ตามที่ ผ ลงานวิ จั ย ของอั ญ ชลี ชาติ กิ ต ติ ส าร (2542) เรื่ อ งการพั ฒ นา
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งพบวา 1.ผูสอนควรจัดประสบการณหรือสิ่งแวดลอมที่
สงเสริมใหบุคคลทําดวยตนเอง อาทิ สรางสถานการณและใหตอบคําถาม ใหบุคคลแสดงความ
คิดเห็น ใหผูเรียน ไดเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง ใหทําบอยๆ ใชใหทําหรือมอบหมายความ
รับผิดชอบให 2. ผูสอนบอกแลวใหผูเรียนลองทําดวยตนเอง และเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู
ดวยการนําตัวเองสําหรับการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ คือ สัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
เปนขอตกลงรวมกันระหวางบุคคล 2 คนขึ้นไป หรือเปนกลุมโดยสัญญากับตัวเองที่จะเปนผูเรียน
ดวยการนําตัวเองใหบรรลุผลสําเร็จโดยมีขอเสนอแนะดังนี้คือ จัดทําหัวขอการเรียนรูโดยแบงเปน 4
หัวขอคือ 1) วัตถุประสงคของการเรียนรู 2) แหลงและวิธีการเรียนรู 3) หลักฐานของการบรรลุผล
สําเร็จ 4) เกณฑและความถูกตองของการประเมิน หลังจากที่ทําเสร็จแลวสามารถนําใหครูหรือ
เพื่อนที่ทําสัญญาการเรียนรูรวมกัน ตรวจสอบความชัดเจนของวัตถุประสงค ความสอดคลองของ
แหลงเรียนรู และวิธีการ หลักฐาน และเกณฑที่ถูกตองกอน แลวจึงนํามาปรับปรุงสัญญาการเรียนรู
ก็ จ ะสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ขั้ น ตอนของการเรี ย นรู โ ดยอิ ส ระโดยการใช สั ญ ญาการเรี ย นรู มาใช
ประกอบการเรียนรู จะสงเสริมใหการฝกอบรมเชิงสมรรถนะมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น สอดคลองกับ สุวัฒน วัฒนวงศ (2547) ไดกลาววา ถามีขอตกลงรวมกันในการเรียนการ
สอนผูใหญ ไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตามยอมเปนประโยชนตอลักษณะการเรียนรูของผูใหญ
และจากการวิจัยของ สมคิด อิสระวัฒน (2543) ผูใหญไทยมีความสามารถที่จะเรียนรูดวยตนเอง
แตอุปสรรคที่ขัดขวางคือ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนทํา
ใหผูเรียนไมเคยชิน คนไทยคุนเคยกับการบอกกลาว การนําแนวคิดใหผูเรียนรูจักการเรียนรูดวย
ตนเองมาใชในสังคมไทยตองการใหคนไทยคิดเปน วิเคราะหเปน ผูสอนจึงตองพัฒนาผูเรียนกอน
การพัฒนาผูเรียนตองเริ่มจากจุดที่ผูเรียนเปน (Where he is) และพัฒนาไปสูจุดที่ตองการ (What
he should be) การวางแผนการพัฒนาตองยึดตัวผูเรียนเปนหลัก มิใชตัวผูวางแผนหรือผูสอนเปน
หลักและคิดวาคนอื่นจะเหมือนกับตน การเตรียมความพรอมใหผูใหญไทยรูจักวิธีการเรียนดวย
ตนเองจึงเปนสิ่งจําเปน และในสวนของกิจกรรมการเรียนรูกลุม ไดชวยพัฒนาทักษะและทัศนคติ
จากการไดแลกเปลี่ยนประสบการณ และแสดงความคิดเห็นรวมกันดังที่ Chunta and Elizabeth
(2010) กลาววาในการปดปญหาดวยการสรุปแตละโจทยปญหา การใหขอมูลยอนกลับเชิงบวก
และการเสริมแรงใหกับความพยายามของกลุม การสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับและการนําความรูไป
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ประยุกตใชจริงจากวิทยากรหรือผูสอน ทําใหนักเรียนเขาใจปญหาและสามารถนําไปประยุกตใชได
ดังนั้นจะเห็นวากิจกรรมการเรียนรูจึงเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการนําโปรแกรมไปใช
โดยเฉพาะอยางยิ่งโจทยปญหาที่สอดคลองกับปญหาและความตองการการเรียนรูในสถานการณ
จริ ง ของผู เ รี ย นยิ่ ง เป น ประโยชน ต อ ผู เ รี ย นในการนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
นอกจากนี้ กลวิธีในการเรียนรูที่สามารถปฏิบัติไดและที่มีกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถนําไปใชได
จริงที่เปนสวนสําคัญของการเรียนรูเปนปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
4.1.5 แหลงความรู
ผูจัดโปรแกรมควรหาทรัพยากรหรือแหลงเรียนรูทั้งที่บุคคล ที่เปนผูรู ผูเชี่ยวชาญ
ครู หองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงขอมูลที่เปนบุคคลที่เปนวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูง มีทักษะในการสอน ถายทอด ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการ
พัฒนาวิชาชีพทั้งในกิจกรรมและในการปฏิบัติงานไดจริง ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน (2543) ระบุวา
แหลงขอมูลในการเรียนรูของคนไทย ไดแก ผูรู ครู เพื่อน หนังสือ และการดูงาน คนไทยมีความ
เชื่อมั่นในบุคคลมากกวาหนังสือ คนในชนบทมีความเชื่อมั่นในคนซึ่งเปนครู ในขณะที่เขตเมืองมี
ความเชื่ อ ในผู เ ชี่ ย วชาญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ สอดคล อ งกั บ อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล (2550) กล า วว า
วิทยากรหรือผูสอนเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามของผูเรียน ซึ่งมีผลบวกและผลลบ ผูสอนควร
เปนผูที่ มีความเชี่ยวชาญแลชํานาญเปนพิเศษในเรื่องที่ตนสอน ผูสอนจึงจัดเปนแหลงเรียนรูที่
สําคัญของผูเรียน สอดคลองกับ Barrow and Tamblyn (1980) กลาววาปจจัยที่สนับสนุนการ
เรียนรู คือ แหลงเรียนรู (Learning Resources) ทั้ง บุคคล เอกสาร และเทคโนโลยี ซึ่งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยใหบุคคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันไดอยางรวดเร็วทํา
ใหการเสาะแสวงหาความรูใหมๆ จากภายนอกไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (บุญญดี บุญญากิจ และคณะ,
2547)
4.1.6 ดานสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอม เปนปจจัยที่สําคัญในการจัดโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
โดยจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนรูของผูใหญทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพ และ
สภาพแวดลอมทางดานจิตใจ ตามที่ สมคิด อิส ระวัฒ น (2543) การที่บุคคลจะเกิดการเรียนรู
หรือไม สวนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดลอมโดยรอบผูเรียนหากสภาพแวดลอม เอื้อ หรือสนับสนุน การ
เรียนรูจะเกิดขึ้น บุคคลหลายคนมีความเชื่อวา หากการสอนดี ดูเหมือนวาจะเปนสิ่งพอเพียงที่ทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู แตแทที่จริงแลว “การสอนดีเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นที่จะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู สิ่งซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดแก สภาพแวดลอมตางๆ ที่เอื้อตอการเรียนรู ที่อาจ
แบ ง ได เ ป น 2 ประเภท คื อ สภาพแวดล อ มทางกายภาพ และสภาพแวดล อ มทางจิ ต ใจ ซึ่ ง
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สภาพแวดลอมทางกายภาพ ประกอบดวยสถานที่จัดอบรม ที่เอื้อตอการเรียนรู ความเปนสัดสวน
แสงสวางและอุณหภูมิพอเหมาะ ไมมีเสียงรบกวนจากหองขางเคียง แยกจากที่สถานที่ทํางานของ
ผูเขารับการอบรม อยางชัดเจน มีหองประชุมกลุมยอยที่แยกเฉพาะเพื่อไมใหเสียงรบกวนซึ่งกัน
และกัน มีหองฟงบรรยาย และหองสําหรับกิจกรรม ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรี ยนรู บรรยากาศผ อนคลาย ส ง ผลใหเ กิดบรรยากาศการเรียนรู และสง เสริม สภาพแวดลอ ม
ทางดานจิตใจ คือสรางความรูสึกสบายใจ ไมบีบคั้น เครงเครียด ใหเกียรติ ไดรับการยอมรับ ให
อิสระและโอกาสตอผูเรียน ในสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและจิตใจ ทําใหผูเรียนไดเกิดการ
เรี ยนรู ม ากขึ้ น เกิ ดความร ว มมื อในการดําเนิน กิจ กรรมการเรียนรูไ ดอยา งมีประสิท ธิภ าพและ
บรรยากาศที่อบอุน เคารพซึ่งกันและกัน สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และแสวงหาคําตอบ
รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน และหรือระหวางผูเรียนดวยกันเอง และการที่ผูใหญจะมีสวนรวม
และเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใหผูใหญมีความรูสึกสบายทังกายภาพและอารมณ
(อาชัญญา รัตนอุบล, 2550) การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนในการเรียนรูจะเกิดขึ้นสภาพแวดลอมที่
อบอุนและเสมอภาค(อุนตา นพคุณ, 2546) สอดคลองกับ Brundage & Mckeracher (1980) แม
สถานที่จะคับแคบแตคนเราอาจเกิดความอยากอยู ถาตนเองมีความสบายใจเต็มใจ ดังนั้นจะเห็น
วา สภาพแวดลอมทั้งทางดานกายภาพและดานจิตใจ จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมการ
เรียนรู ตองมีความสงบปราศจากเสียงรบกวน บรรยากาศผอนคลาย เปนกันเอง เคารพซึ่งกันและ
กัน ใหการยอมรับ เสมอภาค มีสิ่งอํานวยความสะดวกตอการเรียนรู
4.2 ปญหาและอุปสรรค ของการนําโปรแกรมการฝกอบรมไปใช
ในการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปใช นั้นพบวาปจจัย
ที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการเรียนรู มี 5 ดานคือ ปญหา ดานกลุมเปาหมาย ดานสื่อการเรียน
การสอน ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานแหลงความรู และปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยอภิปรายได
ดังนี้
4.2.1 ปญหาดานกลุมเปาหมาย เนื่องจากกลุมเปาหมายคือตัวแทนประกันวินาศ
ภัยซึ่งเปนผูเรียนในวัยผูใหญ ที่มีพื้นฐานที่แตกตางกันคอนขางมาก ทั้งดานความรู อายุ ระดับ
การศึกษา และเวลาสําหรับการเขารวมในการฝกอบรม ผูใหญเปนบุคคลซึ่งมีความกดดันเรื่องเวลา
ชีวิตของผูใหญจะมีความผูกพันกับเวลาในขณะที่เด็กไมมี (Brundage and Mckeracher, 1980;
McClusky, 1978) ผูใหญมีความคิดที่มีความเปนตัวของตัวเองสูง ดังนั้นจึงไมควรมีการบังคับให
เขารับการฝกอบรม แตตองแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่ผูใหญจะไดรับจากการเขารับการฝกอบรม
ใหได ผูเรียนที่มีอายุจะเริ่มมีปญหาทางสายตา การไดยิน ความจํา โดยเฉพาะผูที่มีอายุมากจะมี
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การโตตอบชา ในการฝกอบรมยังพบวามีการขัดจังหวะเปนระยะจากเสียงโทรศัพท ทําใหผูเรียน
และเพื่อนผูเรียนในชั้น ขาดสมาธิ ดังนั้นการขัดจังหวะจึงเปนอีกปญหาและอุปสรรคของการเรียนรู
ผูจัดการฝกอบรมควรมีการตั้งกฎกติกา ในเรื่องการติดตอสื่อสารกับภายนอกกอนที่จะเริ่มการ
ฝกอบรม ประกอบกับผูสอนจําเปนตองมีความรู ความเขาใจและคํานึงถึงปญหาของผูใหญที่เปน
กลุมเปาหมาย และปรับการฝกอบรมใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือผูเรียนอยางดีกอนเริ่มการ
ฝกอบรมดวย
4.2.2ปญหาดานสื่อการเรียนการสอน
เอกสารหรือคูมือในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะยังมีขนาดไมใหญพอ พอ
สําหรับผูเรียนที่มีอายุและปญหาทางสายตา ดังนั้นควรปรับปรุง เอกสารและคูมือการเรียนรูใหมี
ขนาดตัวหนังสือ ที่ไมเล็กจนเกินไปเพื่อใหผูเรียนในวัยผูใหญที่มีปญหาดานสายตา สามารถอานได
อยางไมมีปญหา ในขณะเดียวกันสื่อการเรียนการสอน ไมควรมีเพียงตํารา หรือ เอกสารเพียงอยาง
เดียว แตควรมี อุปกรณ สําหรับรวมกันใชสรางกิจกรรม รวมถึงสื่อ ดานรูปภาพ หรือ ภาพยนตร ที่
ชวยสงเสริม และกระตุนความสนใจของผูเขาเรียนดวย ไมควรนําเสนอขอความในเนื้อหาการ
เรียนรูทั้งหมดในคราวเดียวกัน และในการใชเพาเวอรพอยท สีที่เปนพื้นหลังควรปรับไมใหกลืน
ตัวอักษร แตปรับใหมีความชัดเจนและสะดุดตา สรุปไดวาสื่อควรมีความชัดเจน ดึงดูดความสนใจ
ชวยใหผูเรียนจําไดงายขึ้น และอุปกรณที่นํามาใชควรเหมาะสมกับเวลา และงบประมาณในการ
ฝกอบรม ภาพยนตรหรือภาพวิดีโอ ตองมีเสียงที่ฟงไดทั่วถึงและคมชัด สวนอุปกรณที่นํามาฉายก็
ควรมี ข นาดใหญ เ พี ยงพอที่ จ ะเห็ นไดทั่วทั้ง หอง สมคิด อิส ระวัฒ น (2543) ไดแนะนําการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยใชสื่อประกอบ ผูสอนควรตอบคําถามเหลานี้ 1) สื่อที่นํามาใชชวยใหผูเรียนเขาใจ
มากขึ้น ชัดเจนขึ้นหรือไม 2) อุปกรณนั้นชวยประหยัดเวลาการฝกอบรมหรือไม 3) อุปกรณนั้น
คุมคากับเวลา งบประมาณ และความพยายามในการจัดทําหรือไม 4) อุปกรณนั้นทําใหทุกคน
สนใจหรื อดึ ง ดูดความสนใจหรื อไม 5) อุปกรณนั้นชวยใหผูเ รียนจําสิ่ง ที่เรียนงายขึ้น หรือไม 6)
อุปกรณที่นํามาใชกอใหเกิดแนวคิดในสิ่งที่เรียนหรือไม ทั้งหมดเปนสิ่งจําเปนที่ผูสอนหรือผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูควรตองวางแผนการใชสื่อมาเปนอยางดีกอนการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
4.2.2 กิจกรรมการเรียนรู
ควรมี การคั ด เลื อกกิจ กรรมการเรีย นรู ม าอย า งดี กอ นการจั ดการฝ กอบรมเชิ ง
สมรรถนะใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน เนื่องจากกลุมเปาหมายเปนผูเรียนในวัยผูใหญ และมีอายุ
ประสบการณ พื้นฐานที่แตกตางกัน ทําใหการทํากิจกรรมกลุม ตองมีการคัดเลือกใหเหมาะสมกับ
ทุกคน เพราะหากเปนกิจกรรมที่ตองใชกําลังและแรงกายมาก ผูเรียนที่มีอายุมากอาจไมสามารถ
รวมทํากิจกรรมที่สรางความสนุกสนานไดเทากับผูเรียนที่อายุยังนอย จะทําใหเกิดความแตกแยก
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กันในกลุม ดังนั้นจึงตองหากิจกรรมกลุมที่ผูเรียนทุกคนสามารถรวมทํากิจกรรมรวมกันได ซึ่งจะทํา
ใหสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางแทจริง ผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
จึงตองมีการวางแผน เตรียมตัวและศึกษากลุมเปาหมายมาอยางดีกอนการจัดการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะ ลักษณะของผูเรียนแตละกลุมจึงเปนปจจัยกําหนดกิจกรรม เพราะประสบการณที่แตละ
คนมี ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงานจะเปนตัวบงชี้วากิจกรรมในการสอนแบบใดจะไดผล
แมในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะผูสอนจะไดมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเขากับผูเรียน ไดตรงตาม
ความคาดหวัง แตตองคํานึงถึง ความแตกตางของบุคคลอีกดวย การที่ผูสอนมีความรูเ กี่ยวกับ
ลักษณะของผูเ รียนมากเทาไร จะชวยใหการเลือกกิจกรรมการเรียนรูไ ดดียิ่ง ขึ้นเทานั้น (Apps,
1991)
4.2.3 ปญหาดานแหลงความรู
จากการสัมภาษณผูเขารวมวิจัยเกี่ยวกับแหลงเรียนรูพบวา ผูเรียนไมสามารถหา
แหลงเรียนรูไดทันทวงที เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน รวมถึงแหลงการเรียนรูมีนอยหองสมุดที่มี
หนั ง สื อเกี่ ยวกั บการประกั นวิ นาศภัย มีเ พียงหองสมุดของสมาคมประกัน วิน าศภัย แตไ มมีใน
องคกรที่ตัวแทนทํางานอยูดวย หรือบางครั้งหากมีหนังสือก็ไมเพียงพอ ไมคอยทันสมัย ไมมีตํารา
ภาษาอังกฤษ และมีปญหาในการสืบคนขอมูลดวยระบบอินเตอรเน็ต เกี่ยวกับสัญญาณเชื่อมตอ
และผูเรี ยนบางคนไม มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและการสืบคนเพียงพอ เนื่องจากปจ จัยที่
สนับสนุนการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย คือ แหลงเรียนรู ทั้ง
บุคคล เอกสาร และเทคโนโลยี (Barrow and Tamblny, 1980) ตามที่ บุญญดี บุญญากิจ และคณะ
(2547) กล าวว า ความก า วหน า ทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยเฉพาะอิ น เตอร เ น็ ต และ
อินทราเน็ต เปนแรงผลักดันสําคัญที่ชวยใหการแลกเปลี่ยนความรูสามารถทําไดงายขึ้น และยังเปน
สวนสําคัญในการชวยใหคนในองคกรสามารถคนหาความรู และดึงความรูมาใชนอกจากนี้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยใหบุคคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันไดอยางรวดเร็วทํา
ใหการเสาะแสวงหาความรูใหมๆ จากภายนอกไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจะเห็นวาแหลงความรูมี
ความสําคัญตอผูเรียนที่จะนําความรูที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ การที่เอกสาร
หรือตําราที่ไมทันสมัย และไมเพียงพอ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ใชในสืบคนขอมูลไมสามารถใช
ประโยชนไดเต็มที่ในการอํานวยความสะดวกผูกับผูเรียน รวมไปถึงการขาดความสามารถในการ
ใช แหล ง เรี ยนรู ที่ มีความทั นสมั ยในโลกไรพ รมแดนอยาง อิน เตอรเ นต จึงเปนอุปสรรคของการ
แสวงหาความรูที่จะนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูได ผูสอนและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูควรมี
ความอดทน และคอยใหการแนะนํา ผูเรียนใหเปดใจเรียนรู แหลงเรียนรูทางเทคโนโลยี สมัยใหม
ดังที่ สมคิด อิสระวัฒน (2543) ไดกลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเองจะเปนรูปแบบการเรียนรูที่
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ทวีความสําคัญในโลกยุคโลกาภิวัฒน บุคคลซึ่งสามารถปรับตนเองใหตามทันความกาวหนาของ
โลกโดยใชสื่ออุปกรณยุคใหมไดจะทําใหเปนคนที่มีคุณคาและประสบความสําเร็จไดอยางดี
4.2.4 ปญหาดานสภาพแวดลอม
ปญหาดานสภาพแวดลอม สถานที่การจัดการอบรมอยูใจกลางเมืองซึ่งมีสภาพ
การจราจรที่ ห นาแน น ทํ า ให ผู เ รี ยนบางท านมาเขา รับ การฝ กอบรมสาย และในบางช วงขณะ
ดําเนินการฝกอบรมมีการใชหองประชุมขางเคียงทําใหมีเสียงรบกวน ปญหาที่พบระหวางกอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมซึ่งเริ่มดวยการบรรยาย ทําใหกลุมเสียสมาธิ นอกจากนี้ในขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมกลุม ผูเรียนไดออกไปทํากิจกรรมในบริเวณใกลเคียงกับหองฝกอบรม แตพบวา
สภาพภายนอก มีสิ่งดึงดูดความสนใจจากกิจกรรมภายนอกที่ไมไดเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม ทํา
ใหผูเรียนละความสนใจจากกิจกรรมกลุม หันไปสนใจกิจกรรมภายนอก จึงเปนอุปสรรคตอการ
เรี ย นรู ใ นกลุ ม ได ตามที่ อ าชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล (2550) กล า วถึ ง สิ่ ง ที่ ค วรปฏิ บั ติ ใ นการเตรี ย ม
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนรูของผูใหญ การที่ผูใหญจะมีสวนรวมและเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางสูงสุดนั้น ควรใหผูใหญแตละคนมีความรูสึกสบาย ทั้งกายภาพและอารมณ
สภาพแวดลอมทางกายสามารถจัดทําใหไดดวยการเตรียมสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการ
จั ดแสงสว า ง อุ ณ หภู มิ แ ละระดั บเสี ยง ตลอดจนเกา อี้และโตะ ควรจั ดเตรี ยมและออกแบบให
เหมาะสมกับผูใหญ ดังนั้นจะเห็ นวาในการจั ดกิจกรรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะควรคํานึงถึ ง
ปจจัยเกี่ยวกับหองอบรมที่เปนสัดสวน ปราศจากเสียงรบกวน เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรู
ของผูใหญ ควรคํานึงถึงทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางจิตใจ
4.3 ผลการพัฒนาโปรแกรมที่ไดจากากรทดลองและจากการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับ
การนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศ
ภัยไปใช
จากการนํ าโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ของ
ตัวแทนประกนวินาศภัยที่พัฒนาขึ้นไปใช และศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของที่สงเสริมและเปนอุปสรรค
ตอการนําโปรแกรมไปใช สามารถอภิปราย องคความรูที่ไดจากการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะ โดยจะอภิปรายความองคความรูใหมดังมีรายละเอียดดังนี้
4.3.1 องคความรูในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ผูวิจัยสรางอยางเปนระบบภายใตกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ (Generic Competency Based Model) 12
ขั้นตอน ของ Blank (1982) จะเริ่มการกําหนดสมรรถนะที่จําเปนในพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
เนนที่เนื้อหาองคความรูที่สอดคลองกับสมรรถนะ และการเนนการปฏิบัติและทดสอบจนผูเขารับ
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การอบรม มีความรูจริง และพัฒนาความสามารถระดับบุคคลใหแกบุคลากรทั้งทางดาน ทักษะ
ทางสติปญญา ทักษะและทัศนคติที่องคกรหรือสถาบันดําเนินการขึ้น จึงมีความเหมาะสมในการ
นํามาพัฒนาตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อใหมีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตัวเอง เพื่อ
นํามาพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเปนรากฐานของ
ทั ก ษะในการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ส ว นแนวคิ ด ที่ นํ า มาใช ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พื่ อ สร า ง
ประสบการณการเรียนรู ไดแกแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) และ
การเรียนรูกลุม (Learning Group) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมอยางเปนระบบ คือ การ
สอนเปนกลุมยอย(Small Group) การทําโครงการเปนกลุม (Group Project) การสอนแบบเพื่อน
สอนเพื่อน (Peer Teaching) การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz Group) การระดมสมอง (Brain
Storming) เกม (Game) สุดทายก็มีการอภิปลายทั้งชั้น (Class Discussion) และการศึกษาดวย
ตัวเองและทํางานโดยอิสระ ผูสอนเปลี่ยนบทบาทมาอํานวยความสะดวกในการเรียนรู รวมกับการ
ใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม ที่ทําใหผูเรียนได วิเคราะห ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดังนั้นจึงเปนการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูกลุมในขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเองในการ
พัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อใหเกิดสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศ
ภัย ซึ่งเปนรูปแบบของนวัตกรรมทางการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่มีแนวคิดที่ในการจัดกิจกรรมมี
ความสอดคล อ งกั น อย างสมบู ร ณรู ปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ ใ นการนํา โปรแกรมไปใชนั้น ยัง ตอ ง
คํ านึง ถึ ง องค ประกอบที่ มี ความสํ าคั ญ ที่ทํา ใหโปรแกรมประสบความสํา เร็จ ไดแก ปจ จั ยดา น
กลุมเปาหมายคือ ผูเรียนและมีผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูคือผูสอนประจํากลุม หลักสูตร
และเนื้ อหา สื่ อการเรี ยนการสอน กิจ กรรมการเรียนรู แหลง ความรู และสิ่ง แวดลอมในการจัด
กิจกรรมในการเรียนรูที่ตองพิจารณาจัดใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ
4.3.2 ผลของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะตอการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย ทั้ง 4 ดาน ไดแก ความรู ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกัน
วินาศภัย ดานภาพรวมของธุรกิจประกันภัยและสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย ทักษะดาน
แนวทางปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย ทัศนคติและจรรยาบรรณ
ที่ดีในการใหบริการ และ สมรรถนะการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพิ่มมากขึ้น และนําความรูไปใชใน
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องไดนั้น แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันวินาศภัย มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3
ดาน คือ ความรู ทักษะ และทัศนคติ เนื่องจากกิจกรรมของโปรแกรมที่จัดขึ้นทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู โดยผานกระบวนการคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู จากโจทยปญหาซึ่งกันและกัน
เปนตัวกระตุนใหผูเรียนตองการสืบคนขอมูลเพื่อตอบคําถาม ซึ่งผูเรียนจะหาความรูดวยตัวเอง
และการอภิ ปรายแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนๆโดยมีครูคอยใหการสนับสนุน (นภา หลิม รัตน,
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2546) ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ดังนั้น กิจกรรมใน
โปรแกรมทุกกิจกรรมจึงมีสวนในการสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และนําความสามารถนั้นไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4.3.3 ป จ จั ย ที่ มี ผ ลให ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย เกิ ด การเรี ย นรู มี ก ารพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพทั้ง 4 ดานและสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานหลังจากเขารวมโปรแกรม
ประกอบดวยปจจัยดานกลุมเปาหมาย คือ กลุมผูเรียนในวัยผูใหญมีประสบการณ (Experience)
ผูใหญเปนผูที่มีประสบการณผาน การทํางานหารายได มีการความตองการการยอมรับ และอยาก
ถายทอดแบงปนประสบการณของตนเองใหกับผูอื่น ผูใหญที่เขาสูการอบรมไมไดเขามาอยางวาง
เปลา ดังนั้นผูสอนจะตองใหการยอมรับและนับถือในความรู และประสบการณเดิมของเขาดวย ใน
ระหวางการฝกอบรมจึงตองใหกิจกรรมการเรียนรูเกิดความสัมพันธกับขอมูลที่ผูใหญไดเก็บไวใน
ระบบความจํา (Memory) สรางเสริมจากสิ่งที่เรียนรูแลว และดําเนินการจากสิ่งที่รูแลวไปสูสิ่งที่ยัง
ไมรูและเพิ่มพูนโอกาสในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ มีความสุข ผูใหญจะเรียนรูไดมากขึ้น ถาหาก
เขาไดมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับหลักสูตรและเนื้อหาและการฝกอบรม (Knowles, 1980)
ผูใหญมีเปาหมาย มีความตองการในการเรียนเพื่อนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
งาน (Motivation to learn) ผูใหญมีความพรอมในการเรียนรู (Readiness to learn) มีสติและ
สมาธิจดจอในเรื่องที่จะศึกษากิจกรรม (Concentration) มีประสบการณเดิมอยูบางและกลุม
ผูเ รี ยนมี ความหลากหลาย มี ส วนรวมในกิจ กรรมและพรอมที่จ ะแลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่ง
สอดคลองกับขอตกลงเบื้องตนในการจัดการเรียนการสอนผูใหญของ Knowles (1991) ผูใหญจะ
เรียนรูไดดี ไดแก 1) มีประสบการณ (Role of learners’ experience) ผูใหญที่สมบูรณแลวจะมี
การสะสมและมีการเพิ่มพูนประสบการณ 2) มีความพรอมที่จะเรียน (Readiness to learn) ผูใหญ
มีความพร อมที่จ ะเรียนรูเ มื่อมีความตองการนําความรูไ ปใชในการทํางานไดจริงเพื่อใชในการ
ดํารงชีวิตซึ่งนําไปสูการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและบทบาททางสังคม 3) มีการนําไปสูการเรียนรู
(Orientation to learning) มุงเนนการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และ 4) มีแรงจูงใจที่จะ
เรียนรู (Motivation to learn) โดยการเรียนรูของผูใหญจะเปนการเรียนรูเพื่อตองการตอบสนอง
แรงจู ง ใจจากภายนอก เช น ความต องการความก าวหนาในหนาที่การงาน และแรงจูง ใจจาก
ภายใน เชน การมีคุณคาในตัวเอง (Self-esteem) และสอดคลองกับแนวคิดของ Holton (2005)
เกี่ ยวกั บป จ จัยในการส งเสริม การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงในแงมุม ของการพัฒนาทรัพ ยากร
มนุษยประกอบดวย ปจจัยดาน ผูเรียนที่มีความตั้งใจสูง (Conscientiousness) ในการเขารวมกับ
กิจ กรรมการเรี ยนรู มีความสมาธิห รือมั่น คงในอารมณ (Emotional Stability) และ เปดรับ
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ประสบการณใหมๆ (Openness to experience) เปนปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธอยางสูงที่
ส ง ผลให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู พร อ มที่ จ ะรั บ สิ่ ง ใหม ๆ และการนํ า ผลการเรี ย นรู ไ ปใช ใ นการ
ปฏิบัติงาน สวนปจจัยที่ทําใหผูเรียนนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานนั้นประกอบดวย 1)ปจจัย
สวนบุคคล แรงจูงใจในการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน และมีโอกาสในการใชความสามารถ
2) ปจจัยจากโปรแกรม ไดแก แหลงเรียนรู ไดแกประสบการณของวิทยากร และ ชุดโจทยปญหา
ในใบงาน ผูสอนประจํากลุม และกิจกรรมการเรียนรู 3) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ไดแก
การสนั บสนุ นจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาการให อิส ระและโอกาสในการปฏิบั ติง าน ความร วมมือ ของ
ผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา 4) ปจจัยดานองคกร ไดแก การสนับสนุนดานจัดสรรแหลงเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ใหเวลาในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Johnson (2006)
พบวาปจจัย ดานองคกรที่สนับสนุนใหคนในองคกร มีความรอบรู ไดแกการสนับสนุนบรรยากาศ
ของการเรี ยนรู ของคนในองคกรทั้งที่มาจากภายในและภายนอก และวัฒ นธรรมองคกรในการ
สนับสนุนทั้งงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และจัดสรรเวลาใหกับพนักงานในการแสวงหา
ความรู
4.3.4 การประยุ กต ใ ช โปรแกรมการฝ กอบรมเชิง สมรรถนะที่ พั ฒนาขึ้น พบว า
แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง และกิจกรรมการเรียนรูกลุม เปนแนวคิดที่เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่เปนผูใหญ โดยเฉพาะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย โปรแกรมมี
ความเหมาะสมตอการเตรียมบุคลากรใหเปนมีความพรอมตอการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห และการตัดสินใจ สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง เขาถึงขอมูลและปรับแปลง
ขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองได การที่ผูเรียนตองหาความรูอยางตอเนื่องจึงทําให
การเรี ยนรู เป นกระบวนการตลอดชีวิต เพื่อตามใหทัน กับความเปลี่ ยนแปลงในโลกปจจุบัน ทั้ ง
เทคโนโลยี มหันตภัย และการใชชีวิตของผูคน นอกจากนี้รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม
(Learning Group) การเรียนรูกลุมยอยเปลี่ยนบทบาทของครูเปนผูชวยสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู เนนเทคนิคการอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ ถายทอดความรูซึ่งกันและกัน และถก
เกียงเปนการตอเติมความเขาใจใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งเปนแนวการจัดการเรียนการสอนที่สามารถใช
ไดผลกับผูเรียนซึ่งเปนผูใหญ แสดงใหเห็นวารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่จัดนี้สามารถดึงศักยภาพ
ของผูเรียนใหออกมาใชไดอยางดีมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมในการนําจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในกลุมผูเรียนที่อยูในกลุมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดเปนอยางดี จากการนําไปทดลองใช
ในโปรแกรมพบวา ผูเรียนมีสวนรวมและสนใจในการเรียนมากขึ้น ใหความรวมมือในกิจกรรมการ
เรียนรู และสามารถสรางองคความรูใหมไดจากกระบวนการเรียนรู โดยใชประสบการณหรือความรู
เดิมที่มีอยู รวมกับกระบวนการปฏิสัมพันธกันภายในกลุม การไดแลกเปลี่ยนความรู และตอยอด
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ความรู ไปใช ประโยชน ได ดั งที่ สุ วัฒน วัฒนวงศ (2547) การมีสวนรวมนี้จะจะชวยใหเกิดการ
กระตุนเตือนใหผูเรียนใหเรียนรูรวมกัน และมีการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนอีกดวย นอกจากนั้นยังชวย
ใหวิทยากรสามารถช วยแนะนํ าผูเขาอบรมเปนรายบุคคล สามารถสังเกตบรรยากาศการเรียนรู
ภายในกลุมและคอยใหความชวยเหลือในการเรียนรูเมื่อผูเรียนตองการ สิ่งสําคัญในวิธีการเรียน
กลุมหรือดวยการมีสวนรวมนี้ ก็คือ ผูเรียนในฐานะผูเขาอบรมจะเกิดการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
ตลอดเวลา เปนการเรียนรูที่ไดผลที่สุดเนื่องจากเปนการเรียนรูจริง (Real Thing) นั่นเอง สอดคลอง
กับ นภา หลิมรัตน (2546) การสนับสนุนใหมีการเรียนรูอยางลุมลึก สงเสริมใหผูเรียนเรียนอยาง
เขาใจและสามารถจดจําไดนานเกิดการเรียนรูอยางแทจริง รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทุกคนควรมี เพราะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีการเรียนรู ตลอดชีวิต (Life
long Learner) จากเหตุผลดังกลาวโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น จึงมีความ
เหมาะสมในการประยุกตใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตัวแทนประกันวินาศ
ภัยอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง สามารถนําความรูเกาที่มีอยูเชื่อมโยงใหเขากับความรูใหม
ตลอดเวลา ทําใหผูเรียนเปน มีการพัฒนาทันเหตุการณ ทันโลก และสามารถปรับตัวเขากับสังคม
โลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดเปนอยางดี
ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัย โดยใชแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองในขั้นตอนการฝกอบรมประกอบกับ
กิจกรรมการเรียนรูกลุม ทําใหไดโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่สามารถพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยไดอยางมีประสิทธิภาพตามผลการของการทดลอง ที่เกิดจาก
พัฒนาโปรแกรมอยางเปนระบบและตามขั้นตอนของ Blank (1982) พรอมกับการนําแนวคิดการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของ Knowles (1975) มาสอดแทรกกับกิจกรรมการเรียนรูกลุมการสอน
เปนกลุมยอย(Small Group) การทําโครงการเปนกลุม (Group Project) การสอนแบบเพื่อนสอน
เพื่อน (Peer Teaching) การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz Group) การระดมสมอง (Brain Storming)
เกม (Game) สุดทายก็มีการอภิปลายทั้งชั้น (Class Discussion) และการศึกษาดวยตัวเองและ
ทํางานโดยอิสระ จึงทําใหเกิดประสิทธิผลในสมรรถนะที่ตองการทั้ง 4 ดาน คือ ดานความรู ดาน
ทักษะ ดานทัศนคติ และดานการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแบงเปน 4 ประเด็น
ดังตอไปนี้
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1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปใช
1.1 ด านการศึ กษาเพื่ อการนํ าไปโปรแกรมการฝกอบรมเชิง สมรรถนะเพื่ อพั ฒ นา
วิชาชีพของตัวแทนประกันวิน าศภัย สามารถนําไปใชนั้น ผูจัดควรมีการศึกษาสมรรถนะที่ตอง
ปฏิบัตขิ องกลุมเปาหมาย สมรรถนะที่จําเปนหรือที่สําคัญ ความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและ
กรมธรรมที่เปนที่ตองการในชวงเวลานั้นๆ เพื่อใหไดขอมูลจากการศึกษาสมรรถนะที่ตองปฏิบัติ ซึ่ง
เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ค วรนํ า มาพิ จ ารณาในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รและเนื้ อ หาให มี ค วามทั น สมั ย และ
สอดคล อ งกั บ สมรรถนะที่ ต อ งปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู เ ข า รั บ การอบรม จะทํ า ให โ ปรแกรมมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ดานการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย และการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในการกําหนดวัตถุประสงค และ
หลักสูตรเนื้อหาของผูเรียน รวมทั้งการกําหนดกิจกรรมและแผนการเรียนรู ซึ่งเปนสื่อการเรียนรูที่
สําคัญรวมทั้ง แหลงเรียนรูตางๆ ซึ่งเปนสําคัญในโปรแกรมควรมีการจัดเตรียมใหพรอม เพียงพอ
และทันสมัย ทั้งดานเทคโนโลยี บุคคล และเอกสารและตําราตางๆ นอกจากนี้ ผูสอนประจํากลุม
เปนผูที่มีความสําคัญเชนกัน ตองเปนผูมีทักษะในการเปนวิทยากรกระบวนการ และวิทยาการกลุม
ในการสงเสริมการเรียนรู และสามารถจะจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
1.3 ดานประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถนําไปใชในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทประกันวินาศภัย องคกรหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกัน
วินาศภัยสามารถนําไปใชเป นตนแบบในการพัฒ นาตัวแทนใหมีศักยภาพและสมรรถนะตามที่
ตองการได เพราะตัวแทนประกันวินาศภัยเปนผูเรียนในวัยผูใหญ ซึ่งโปรแกรมนี้ไดคํานึงถึงการ
เรียนรูของผูใหญ ที่มุงเนนใหเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ พัฒนาความสามารถของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยและการเรียนรูดวยการนําตนเองซึ่งเปนคุณสมบัติ ที่สําคัญในการเรียนรู
ตลอดชีวิต ตลอดจนนักพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถนําโปรแกรม
ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการประกั น วิ น าศภั ย ในหน ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยชี้ใหเห็นตัวแทน
ประกันวินาศภัยสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพจาก โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
โดยใชแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองในขั้นตอนการฝกอบรมประกอบกับกิจกรรมเรียนรูกลุม
ไดอยางเหมาะสม ดังนั้นรูปแบบของโปรแกรมจึงเปนนวัตกรรมในการพัฒนาบุคลากรดานการ
ประกันวินาศภัยที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งซึ่งควรไดรับการพิจารณา
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1.4 ดานปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค ในการนําใชโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยนั้น ผูที่เกี่ยวของในการพัฒนา
บุคลากรดานการประกันวินาศภัย และผูจัดการฝกอบรมควรมีการศึกษาและพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในแต ล ะองคประกอบและแผนการเรียนรูใหเ ขาใจอยางถองแท โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โดยเฉพาะปจจัยสนับสนุน ไดแก กลุมเปาหมาย หลักสูตรและเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู แหลง
เรียนรู และสิ่งแวดลอม รวมถึงการวัดและประเมินผลที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ควรมี
ความยึดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณและความตองการของการเรียนรูของกลุมผูเรียน
ทั้ ง นี้ เ พื่ อให ส ามารถนํ าไปใช ประโยชน ไ ดอ ยา งเต็ม ประสิท ธิ ภ าพสอดคลอ งกับ เป าหมายและ
วัตถุประสงคของโปรแกรม ดังนี้
1.4.1 ปจจัยดานกลุมเปาหมาย ซึ่งก็คือผูเรียน ควรพิจารณาคัดเลือกกลุมผูเรียนที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด มีพื้นฐานทางดานการประกันวินาศภัย ที่มีความสมัครใจและเต็มใจ
เข าร วมโปรแกรมดวยตนเองมี แ รงจูงใจในการนําความรูไ ปใชใ นการปฏิบัติง าน รวมทั้ง ความ
หลากหลายของความสามารถ ความรูและประสบการณของกลุมผูเรียน จํานวนผูเรียนในแตละ
กลุมไมควรเกิน 8-10 คน เพื่อใหทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูได
ทั่วถึง และที่สําคัญผูเรียนตองมีความพรอมที่จะเรียน ทั้งรางกายและจิตใจ ผูเรียนควรมีความ
ตองการพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพื่อนําไปใชประโยชนในปฏิบัติงานเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่จะ
ทําใหผูเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนรูการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการ
รวมระดมสมองในกิจกรรมกลุมยอยเพื่อใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูไดดีและไดนําความรูไป
ใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดสูงสุด โดยมีผูสอนประจํากลุม หรือผูอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูที่มีความสามารถและประสบการณ ดานความรูที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย ดาน
ทักษะที่เกี่ยวของกับแนวทางปฏิบัติในการขาย การบริการ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม
(Learning Group) ใหโอกาสผูเรียนไดประเมินผลการเรียนรูของตนเอง และการใชสัญญาการ
เรียนรู (Learning Contract) จะชวยวางแผนในการเรียนรู นอกจากนี้ควรจัดใหมีเวลาในการ
สรุปผลงานของแตละกลุมใหเปนผลงานรวมในภาพรวมของกลุมใหญในชวงสุดทายของการอบรม
เชน การอภิปลายทั้งชั้น เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจแนวคิดเนื้อหาสาระของโปรแกรมใน
ภาพรวม และแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ที่จะนําไปใชในการทํางานจริง
1.4.2 หลักสูตรและเนื้อหา ควรมีความทันสมัย และเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของตัวแทนประกันวินาศภัยครบทุกดาน ไมวาจะเปนดาน ความรู ทักษะ และทัศนคติ โดยเฉพาะ
ธุรกิจการประกันวินาศภัยในปจจุบันไดรับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นเนื่องจาก ภาวะของภัย
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป การใชชีวิต รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาไปอยางมาก ดังนั้นผูเรียน
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ในดานการประกันวินาศภัย ควรตองไดรับการพัฒนา ความรู ทักษะ และทัศนคติ อยางตอเนื่องให
เทาทันกับ โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรเสริมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เพิ่ม เป นสมรรถนะที่ จํ าเป น สําหรับผูเ รียน เพราะจากเหตุ ผ ลดั ง กลาวขางต น การเรี ยน
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยจําเปนตองเปนการเรียนรูตลอดชีวิต
1.4.3 ปจจัยดานสื่อการเรียนรู ในการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไป
ใชนั้น ผูจัดควรมีสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย เอกสารและตําราที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ
เทคโนโลยีที่ชวยในการเรียนการสอน ประกอบกับภาพยนตร หรือ กรณีศึกษาประกอบความเขาใจ
ไดอยางลึกซึ้ง นอกจากนี้สื่อการเรียนรูที่สําคัญ ควรตองสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
และสื่อสารไดอยางชัดเจน ตรงกับวัตถุประสงคของการเรียนรู สวนในใบงานที่ประกอบในแตละ
เนื้อหาความรู ควรพั ฒนาให มีความสอดคลองสมรรถนะวิชาชีพของกลุม ผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
สามารถนําไปใชปฎิบัติในการทํางานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4.4 ปจจัยดานกิจกรรมการเรียนรู ไดนําการเรียนรูกลุมมาใชเพื่อจุดประสงคให
ผูเรียนที่มีพื้นฐาน ความรู ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณที่แตกตางกันไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดเห็นในมุมมองใหมๆ ของคนในอาชีพเดียวกัน ไดมีการใชวิธีการจัดการเรียนการสอนเปนกลุม
ยอย ใชเทคนิคการอภิปรายกลุม การทําโครงการเปนกลุม เพื่อนสอนเพื่อน การสอนแบบบัซซกรุฟ
การระดมสมอง เกม การศึกษาดวยตัวเอง (Self-Directed Learning) มีการทํางานโดยอิสระและ
สุดทายมีการอภิปลายทั้งชั้น (Class Discussion) ประกอบกันการใชสัญญาแหงการเรียนรู
(Learning Contract) ทําใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะไดครบทุกดานและนําไปปฎิบัติไดจริง เพราะ
ทุกคนไดมีสวนรวมลงมือและทดลองปฎิบัติจากกิจกรรมการเรียนรูขางตน
1.4.5 ปจจัยดานแหลงเรียนรู ในการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไปใชนั้น
ผูจัดควรมีการสํารวจและเตรียมแหลงทรัพยากรการเรียนรู มีการแนะนําหองสมุดที่เกี่ยวของกับ
การประกันวินาศภัย มีคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต รวมทั้งการจัดใหมีเวลา
ในการพั ฒ นาทั กษะและให คําแนะนําในการใชเ ทคโนโลยีใ นการสืบคน ขอมู ล สารสนเทศจาก
ฐานข อมู ลต างๆ การแนะนําบุคคลหรือผูเชี่ยวชาญทางดานการประกันวินาศภัยที่พรอมจะให
คําแนะนําและถายทอดประสบการณ ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่สงเสริมใหผูเขารวมโปรแกรมไดพัฒนา
ศักยภาพในการสืบคนขอมูลเพื่อใหไดความรูซึ่งนํามาสูการพัฒนาสมรรถนะไดครบในทุกดาน หรือ
ทุกครั้งที่ตัวแทนประกันวินาศภัยตองการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
1.4.6 ปจจัยดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ในการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะที่พัฒนาขึ้นไปใชนั้น ผูจัด ควรพิจารณาและใหความสําคัญของสถานที่ในการจัดอบรม
ควรหางจากสถานที่ทํางาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบใหกับผูเขารับการอบรม หองรับประทาน
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อาหารและห อ งพั ก ผ อ น มี ห อ งบรรยาย และ ห อ งประชุ ม กิ จ กลุ ม ย อ ย มี ส ภาพแวดล อ มทาง
กายภาพที่ดี สะอาด อากาศถายเทไดสะดวก อุณหภูมิ แสงและเสียง เพราะสถานที่ สิ่งแวดลอม
และบรรยากาศของการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะดานการนําไปใชและประโยชนตอองคกรที่เกี่ยวของ
2.1 ในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะใหเหมาะสมกับองคกร
หรือ บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ความรู ทักษะ และทัศนคติ รวมถึง
การเรียนรูดวยการนําตนเอง ไมไดมีประโยชนเฉพาะการนําไปพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทน
ประกั นวินาศภัย เพราะเนื้อหาของความรูในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเปนความรู ที่
เกี่ยวของกับบุคลากรทางดานประกันวินาศภัยทุกหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของควรใหความสนใจ
ในการกํ า หนดสมรรถนะของผู เ รี ยนในแตล ะหนวยงาน อย างชั ดเจนและเฉพาะเจาะจง ตาม
กระบวนการ 12 ขั้นตอนของ โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ ขั้นตอนในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง กิ จ กรรมการเรี ย นรู ก ลุ ม และแผนการเรี ยนรู ระยะเวลาในการจั ดอบรม รวมทั้ง แหล ง
ทรัพยากรในการเรียนรูที่ตองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่งอาจจะใชมากกวาการอบรมอื่นๆ
ผูสอนประจํากลุมที่ตองมีทักษะในการเปนวิทยากรกลุม จัดหาตําราและสื่อการเรียนรู ที่ทันสมัย
เทคโนโลยีที่ใชในการสืบคนขอมูล ซึ่งชวยใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดอยางยั่งยืน บุคล
และบุ คลากรทุ ก ระดั บควรได รั บการพัฒ นา ผูบ ริห ารองคกรจึ ง ควรให ความสํ าคั ญ และใหการ
สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดเขารวมโปรแกรม
2.2 ในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัย เปนไปตามเปาหมายปลายทาง นับวาเปนเรื่องที่สําคัญ ที่ผูจัดควรตองดําเนินการ
เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดรับประสบการณที่สอดคลองกับวัตถุประสงค เริ่มตน
ตั้งแตการวางแผนการจัดการฝกอบรม จัดการทรัพยากรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมใน
โปรแกรม ไดแก การคัดสรรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมการเดินทางสะดวก วิทยากรหรือผูสอนประจํา
กลุม วิทยากรกิจกรรม บุคลากรและทีมงาน สื่อการเรียนการสอน แหลงเรียนรูที่สามารถเขาถึงและ
แสวงหาความรู ไ ด ส ะดวกมี เ ทคโนโลยีช วยในการสื บคน ข อมูล อุปกรณที่ใ ช ประกอบกิจ กรรม
โสตทัศนูปกรณตางๆ อาหารและเครื่องดื่ม และที่สําคัญคือ การบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ
และเวลา ผูเขารับการฝกอบรมควรจะตองสรรหาและคัดเลือกใหมีความเหมาะสมกับกลุมของ
ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรม และมี ก ารวางแผนที่ มี ค วามยึ ด หยุ น กั บ สถานการณ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาเพื่อใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพไดอยางแทจริง
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3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
3.1 ควรพั ฒ นาโปรแกรมการฝ กอบรมเชิ ง สมรรถนะเพื่อพัฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ
ตัวแทนประกัน วินาศภัย ใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัยดานอื่นๆ เนื่องจาก
พื้นฐานของหลักสูตรเปนความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ที่ทุกหนวยงานมีพื้นฐานเหมือนกัน
3.2 การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการวิจัยกับกลุมทดลอง ผลการทดลองที่ไดใชเวลาในการ
ฝกอบรมที่มีจํานวน 9 วัน รวมถึงปจจัยในการฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง
และการเรียนรูกลุม จึงแสดงให เห็นความแตกตางที่คอนขางชัดเจน ทั้งในดานความรู ทักษะ และ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง อยางไรก็ตามในการทดลองครั้งนี้ในดานทัศนคติ กอนและหลังการ
ทดลองยังมีความใกลเคียงกันอยู ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป อาจนําเอารูปแบบการวิจัยที่ผูวิจัยได
พั ฒ นาขึ้ น นี้ มาติ ด ตามการพั ฒ นาทั ศ นคติ ใ นระยะยาว ทํ า การเปรี ยบเที ยบโดยการเพิ่ ม กลุ ม
ควบคุม แลวจึงเปรียบเทียบความแตกตางดานทัศนคติระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใน
ขณะเดียวกันก็พบวาผูเรียนมักโดนขัดจังหวะ และเสียสมาธิในการเรียนจากการติดตอสื่อสารผาน
โทรศัพทมือถือจากภายนอก ดังนั้นกอนการเริ่มการฝกอบรมทุกครั้งควรมีการแนะนํา กฎ กติกา
อยางสุภาพพรอมสรางความเขาใจใหกับผูเรียน ในการระงับการติดตอสื่อสารระหวางการเขารวม
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
3.3 ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความสมรรถนะวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป น
ประสิทธิผลในระยะยาวของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น โดยใชรูปแบบการ
วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ข อ มู ล ในการจั ด โปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง
สมรรถนะ เพื่ อส ง เสริ ม การเรี ยนรูต ลอดชีวิ ต และการจั ดการเรีย นรู เ พื่อ พัฒ นาสมรรถนะของ
บุคลากรในองคกรอยางยั่งยืน
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เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยและชุดแนะแนวการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาแบบแผนแนวทางการเรียนรู
---------------------------1. หลักการและเหตุผล
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย จั ด ได ว า เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ ง
ประเทศชาติจะพัฒนาไดนั้นมิไดขึ้นอยูกับการเงินหรือทรัพยากรธรรมชาติเพียงเทานั้น ยังขึ้นอยูกับ
คุณภาพของคนที่จะสามารถจัดการกับทรัพยากรอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดความ
สมดุลในสภาพแวดลอม ดังนั้นหนวยงานตางๆ และองคกรทุกแหงไดพยายามหาแนวทางสรุป ทุก
โปรแกรมในการพัฒนามนุษยใหเปนไปในแนวทางที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศโดยคํานึงถึงการ
พัฒนาคุณภาพของประชากรเปนหลัก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดให
แนวคิดในการพัฒนาโดยใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาสังคมและสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพของคนในหลายโปรแกรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาทั้งที่ “ตัวคน”
และ “สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และไดกําหนดวัตถุประสงคหลัก เพื่อ
ส ง เสริ ม ศั ก ยภาพของคนทุ ก คนตั้ ง แต ป ฎิ ส นธิ ไ ปจนตลอดชี วิ ต ทั้ ง ทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ
สติ ปญ ญาให คนมีคุณธรรม มีความรูความสามารถ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
สามารถปรับตัวใหมีชีวิตที่เปนปกติสุขในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดวย (กัมปนาท
บริบูรณ, 2550)
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเสริมสรางความรู ตั้งแตเด็ก จนถึงวัย
ทํางาน และต อเนื่ องไปจนตลอดชีวิต อยางเหมาะสม ใหกับประชาชนทุกกลุม ทุกองคกร ทุก
อุตสาหกรรม เปนเรื่องสําคัญและ มีความจําเปนอยางยิ่ง ไมเวนแมแตกลุมอุตสาหกรรมประกันภัย
ซึ่งในปจ จุบันมีบทบาทมากขึ้นกวาในอดีต เนื่องจากการประกันภัยเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดระบุวา การทําประกันภัยมีผลตอ
การเจริญเติบโตของประเทศ จากประมาณการเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงป 2553 ขยายตัวเพิ่มขึ้น
14% คิดเปนจํานวนเบี้ยประกันภัย 419,643 ลานบาท และเมื่อยอนกลับไปในอดีต พบวาสัดสวน
เบี้ยประกันภัยตอผลิตภัณฑมวลรวมไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป ตั้งแตสัดสวน 3.5 ในป พ.ศ.
2547 จนกระทั่งมีสัดสวน 4.4 ในปปจจุบัน
หากเปนในดานของประชาชนซึ่งเปนผูซื้อกรมธรรมประกันภัย พบวา ประชาชนยังขาด
ความรู ความเขาใจและขาดความเชื่อถือไววางใจในธุรกิจประกันภัย ความมั่นใจของผูบริโภค
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ไดรับผลกระทบจากการขายที่ทําใหผูซื้อเขาใจผิด รวมถึงประชาชนสวนใหญยังคงขาดกําลังซื้อ
เนื่องจากระดับรายไดต่ําและโครงสรางการกระจายรายไดของประเทศยังไมดีพอ ในดานของการ
กํากับดูแ ลของภาครัฐ ก็ยังตองการการสง เสริมและพัฒ นาในดาน ดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประสิทธิภาพ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สมควร วัฒนพิทยกุล, 2552)
จากปญหาและอุปสรรคขางตนพบวา พบวาปญหาที่สําคัญในธุรกิจประกันภัยนั้น การ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ เปนปจจัย
สําคัญ (จีรพันธ อัศวะธนกุล, 2552) โดยบุคลากรทีมีคุณภาพและมีความเปนมืออาชีพที่พรอมทั้ง
ดานความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดี เปนสิ่งจําเปนสําหรับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศ
ภัย เนื่องจากธุรกิจนี้มีความแตกตางจากธุรกิจอื่นๆ หลายประการ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2551) ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือคนกลาง
ประกั น ภั ย เป น บุ ค คลที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ การดํ า เนิ น การของธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย และมี
ความสําคัญตอการสรางหรือทําลายภาพลักษณของธุรกิจประกันวินาศภัย หากบริษัทใดมีตัวแทน
ที่ มี คุ ณ ภาพ คื อ มี ค วามรอบรู ทั้ ง ในด า นของความคุ ม ครอง ข อ ยกเว น อั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย
ขอกําหนดของกฎหมาย มีทักษะในการใหบริการ และมีทัศนคติที่ดีตอการเปนตัวแทน พรอมทั้ง
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ไม เ ห็ น แก ป ระโยชน ส ว นตนเป น หลั ก ก็ จ ะทํ า ให ธุ ร กิ จ
ประกันภัยมีความมั่นคงเปนที่ยอมรับของสังคม แตในอดีตมีตัวแทนเก็บเบี้ยประกันภัยมาแลวนํา
เงินนั้นไปใชสวนตัวกอน เมื่อครบกําหนดชําระจึงนําสงบริษัทประกันวินาศภัย ทําใหผูที่เกี่ยวของ
ไดรับความเสียหาย สุดทายก็จะสงผลกระทบตอธุรกิจประกันวินาศภัย และตอสาธารณชน
ผลกระทบของการขาดตัวแทนที่มีความรู ทักษะในการใหบริการ และทัศนคติที่ดีตอธุรกิจ
ประกันวินาศภั ย นั้ นประกอบไปดวย ผลกระทบที่มีตอตัวแทนประกัน วินาศภัยเอง เพราะหาก
ตัวแทนประกันวินาศภัยไมมีความรูในตัวผลิตภัณฑที่ขาย หรือทําการโฆษณาประชาสัมพันธการ
ประกันวินาศภัยเกินจริง โดยผูซื้อกรมธรรม มาพบวาความคุมครองที่ตนไดรับนั้นไมตรงกับความ
เปนจริง ก็จะทําใหตัวแทนประกันวินาศภัยเองขาดความนาเชื่อถือผูซื้อ สูญเสียรายได เติบโตใน
วิชาชีพไดยาก รวมไปถึงการถูกเพิกถอนใบอนุญาตและถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย สวนผลกระทบ
ที่มีตอบริษัทประกันภัยตนสังกัดก็คือ ความเสียหายตอชื่อเสียง และตามมาดวยการสูญเสียรายได
เพราะตองรวมรับผิดชอบ หรือแมกระทั่งถูกดําเนินคดีไปพรอมกับตัวแทนประกันวินาศภัยในสังกัด
ดวย ผลกระทบที่มีตอตัวเพื่อนรวมวิชาชีพก็อาจทําใหสังคมมองภาพลักษณของวิชาชีพนี้ในแงลบ
ทําใหตัวแทนคนอื่นทํามาหาเลี้ยงชีพไดยากขึ้น เพราะสังคมไมเชื่อถือในคุณภาพของตัวแทน ทําให
หนวยงานที่กํากับดูแลในภาครัฐและบริษัทตนสังกัดมีกฎขอบังคับมากขึ้น ผลกระทบตอวิชาชีพ
ทําใหวิชาชีพดอยคาลงไปและลดโอกาสในการเพิ่มจํานวนตัวแทนคุณภาพ ผลกระทบที่มีตอผูเอา
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ประกันภัยหรือประชาชนที่ซื้อกรมธรรมประกันภัยจากตัวแทนที่ไมมีความรู ก็จะทําใหไมสามารถ
เรียกรองคาสินไหมทดแทน เมื่อเวลาที่เดือดรอนได เพราะกรมธรรมไมคุมครอง หรือ ความคุมครอง
ที่ไดรับมานั้นไมเหมาะสมกับความจําเปนและความตองการ ทําใหเสียเบี้ยประกันภัยเกินความ
จําเปน หรือเสียเบี้ยประกันภัยนอยกวาที่ควรจะตองเสียสําหรับความคุมครองที่สมบูรณและขาด
ผลประโยชนที่พึงไดในระยะยาว หากมีตัวแทนเหลานี้จํานวนมาก ก็จะสรางผลกระทบเปนวงกวาง
ตอสาธารณชน ซึ่งก็คือ บุคคล ครอบครัว สังคม และธุรกิจตางๆ ไดรับความเดือดรอน (เอกสาร
ฝกอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย, 2552)
ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายและแนวทางในการแกปญหาการขาดแคลนตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ที่เกิดจากตัวแทนที่มี
ความพรอมทั้งในดาน ความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดี รวมไปถึงสมรรถนะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง เพราะเมื่อตัวแทนมีสมรรถนะครบในทุกดาน แตหากขาดสมรรถนะในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ก็ อ าจทํ า ให ข าดการพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง หรื อ เท า ทั น กั บ สถานการณ ใ นอนาคต ที่
สภาพแวดลอม มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได
ผูวิจัยจึงสนใจการพัฒ นาโปรแกรมการฝกอบรมแบบใชสมรรถนะเปนฐาน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งตัวแทนสามารถนําความรู และทักษะที่ไดจากการ
เรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดมีประสิทธิภาพ ประกอบกับแนวทางการจัดการศึกษา
หมวด 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษา
ต อ งยึ ด หลั ก ว า ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถ เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได แ ละถื อ ว า ผู เ รี ย นมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งผูวิจัยพบวา ในกระบวนการ
เรี ยนรู ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บการพั ฒ นาวิ ช าชีพ และสมรรถนะของบุ คลากรในองคก รแนวคิด หนึ่ง ที่ มี
ความสําคัญและเปนประโยชนในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะไดแก แนวคิด
ตามแบบจําลองการเรียนรูเชิงสมรรถนะ (Generic Competency Based Model) ที่นําเสนอโดย
Blank (1982) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมทางดานสมรรถนะที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงานในองคกร โดยที่เนื้อหาของหลักสูตรในกระบวนการฝกอบรมตามแบบจําลองของ
Blank (1982) จะถูกกําหนดจากความตองการขององคกร ซึ่งเปนการกําหนดผลลัพธที่ตองการ
จากสมรรถนะที่พึงประสงคในองคกรเชนเดียวกับแนวคิดการเรียนรูเชิงสมรรถนะ (Competency
Based Learning)
จากปญหา แนวคิด และหลักการดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึง ไดเกิดความสนใจที่จะศึกษา
และพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสําหรับตัวแทนประกัน
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วินาศภัย หากการพัฒนาแนวคิดนี้ บรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงคไว จะเปนประโยชน ใน
การพัฒนาอาชีพของตัวแทนไมวาจะเปนดานความรู ทักษะ ทัศนคติใ นวิช าชีพ โดยนําความรู
ความสามารถนั้ น ไปบรรเทาความเดื อ นร อ นให กั บ ประชาชน นํ า พาซึ่ ง ประโยชน ต อ สั ง คม
เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ไดอยางแทจริง
2. แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศ
ภัยและชุดแนะแนวการเรียนรูเพื่อพัฒนาแบบแผนแนวทางการเรียนรู มีแนวคิดที่นํามามาใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้
1. แนวคิดการฝกอบรมเชิงสมรรถนะของ Blank (1982) มี 12 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดและ
บรรยายลักษณะเฉพาะของหนาที่ (Identify and Describe Specific Occupation) เปนการ
กํ า หนดและบรรยายขอบเขตเฉพาะของหนา ที่ เพื่อ เปน การเตรี ย มโปรแกรมการฝ กอบรมให
เหมาะสมกับความตองการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคกร 2) การกําหนดพื้นฐาน
ทั่วไปที่จําเปนของผูเรียน (Identify Essential Student Prerequisites) ผูดําเนินการจัดการ
ฝกอบรมในพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะควรจะตองกําหนดพื้นฐานที่จําเปนของ
ผูเรียน 3) กําหนดและตรวจสอบหนาที่ที่ใชในการปฏิบัติงานจริง (Identify and Verify Job Tasks)
ทั้งนี้เนื่องจากวาการสรางแบบจําลองการเรียนรูเชิงสมรรถนะตามแนวคิดของ Blank (1982) ถูก
กํ า หนดขึ้ น จากสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค ซึ่ ง บุ ค ลากรจะต อ งใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ดั ง นั้ น จึ ง
จําเปนตองมีการระบุขอบเขต และตรวจสอบหนาที่ ของสมรรถนะที่จะตองใชในการปฏิบัติงานนั้นๆ
4) วิเคราะหขอบเขตของงานที่ตองทําและความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน (Analyze Job
Task and Necessary Knowledge Tasks) ในการกําหนดเนื้อหาของการดําเนินการจัดการ
โปรแกรมเชิงสมรรถนะ ผูสอนจําเปนตองวิเคราะหขอบเขตและองคความรูที่จําเปน รวมถึงทัศนคติ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพราะเนื่องจากวาเนื้อหาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของเปาหมายที่ผูเรียน
จะตองเกิดขึ้นหลังจากการเขารวมในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ 5) การเขียนเปาหมายปลายทาง
ในการปฏิบัติงาน (Write Terminal Performance Objectives) คือการกําหนดจุดหมายปลายทาง
ที่ตองการหลังจากการเขารวมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ 6) การจัดเรียงลําดับงานและเปาหมาย
สุดทายของการปฏิบัติงาน (Sequence Tasks and Terminal Performance Objectives) คือการ
จัดเรียงลําดับงานกับเปาหมายสุดทายที่ตองการจากการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน
ในสวนของความสําคัญและเปาหมายสุดทายที่ตองการของงาน 7) การพัฒนาแบบทดสอบวัดผล
งานภาคปฏิบัติ (Develop Performance Tests) ที่เกี่ยวของกับพื้นฐานของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
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ทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาผลงานที่ไดจากการวัดจะสามารถนําไปใชไดจริง8) การเขียนแบบทดสอบ
(Develop Written Tests) คือการเขียนแบบทดสอบที่จะควรจะตองเนนความรูและภาระงาน
รวมทั้ง จะต องสามารถประเมิ น ความเขาใจในสวนของหลักการที่สําคัญ ของงานนั้น ๆ 9) การ
พัฒนาแผนแนวทางการเรียนรู (Develop Draft of learning guides) จะชวยใหผูเรียนสามารถ
บรรลุเปาหมายสุดทายที่ตองการจากการเขารวมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ 10) การทดสอบ
ทดลองและปรับปรุงแผนการเรียนรู (Try Out, Field Test, and Revise Learning Guide) ดวย
การนําแผนการเรียนรูมาทดลองใช และปรับปรุงแผนการเรียนรูเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเขา
รวมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ 11) การพัฒนาระบบการบริหารงานการเรียนรู (Develop System
of Manage Learning) ด วยการจัดระบบแผนการเรียนรู เพื่อเก็บข อมูล การเรียนรูและ
ความกาวหนาของผูเรียน ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาแผนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 12) การนําแผนการเรียนรูไปใชจริงและประเมินผล (Implement and Evaluate Training
Programs) โดยในขั้นตอนนี้ผูดําเนินกิจกรรมจะนําแผนการเรียนรูไปใชในสถานการณจริงและ
ดําเนินการประเมินผลเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชแผนการเรียนรูในการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน และในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดประเมินผลการเรียนรูใหไดสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย อันประกอบไปดวย
2. แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองของ Knowles (1975) เสนอ กระบวนการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (Self Directed Learning) ในบทบาทของผูสอน ประกอบดวย 7 ขั้นตอนคือ 1) การสราง
บรรยากาศ ไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน หาขอตกลงรวมกัน รวมมือกัน สนับสนุนซึ่งกัน
และกัน 2)สรางกลไกการวางแผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจ 3) วินิจฉัยความตองการการ
เรียนรู โดยการประเมินรวมกัน 4)การกําหนดเปาหมายการเรียนรู โดยการตอรองรวมกัน 5) การ
ออกแบบแผนการเรียนรู เชนโครงงานการเรียนรู สัญญาแหงการเรียนรู (Learning Contract) ซึ่ง
สะทอนถึงความหมายของความพรอมในการเรียนรู 6) ดําเนินกิจกรรมในการเรียนรู โครงการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษาอยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณ 7) การประเมินผล
การเรียนรู โดยการประเมินรวมกันจากหลักฐานความรูที่รวบรวมดวยตนเอง สําหรับชวงการ
ฝกอบรมโดยใชแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เขามาใชในการฝกอบรม นั้นจะนํากิจกรรม
เกี่ยวกับการเรียนรูกลุม (Learning Group) มาใช 5 กิจกรรมหลัก (รายละเอียดอยูทายตาราง)
ดังนี้ การสอนเปนกลุมยอย(Small Group) การทําโครงการเปนกลุม (Group Project) การสอน
แบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) การสอนแบบบัซซกรุฟ (Buzz Group) การระดมสมอง
(Brain Storming) เกม (Game) สุดทายก็มีการอภิปรายทั้งชั้น (Class Discussion)
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แนวคิดการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะ

แนวคิดการเรียนรูดวย
การนําตนเอง

โดยใชกิจกรรมการเรียนรู
กลุม 5 กิจกรรม

ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรม
การฝกอบรมระบบที่พัฒนาขึ้น

สมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย

กิจกรรมการฝกอบรมทั้งหมดนี้ จัดใหโดยผูวิจัยและทีมผูชวยวิจัยทําหนาที่เปนผูสอนและ
อํ า นวยความสะดวกในการฝ ก อบรม ให คํ า ชี้ แ นะ ให คํ า ปรึ ก ษา สนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย น ได มี
ประสบการณและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ทักษะ ทัศนคติ และการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ใหเกิดสมรรถนะในวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย อันประกอบไปดวย
1) ความรู ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ความรูดานภาพรวมของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยและสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
2) ทักษะดานแนวทางปฏิบัตใิ นการขายและการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
3) ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ
4) สมรรถนะในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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3. องคประกอบโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
องคประกอบของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย ดวยแนวคิดการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเปนหลัก โดยใชแนวคิดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการเรี ยนรู กลุม มาใชในขั้นตอนของการฝกอบรม ซึ่งเกิดจากองคประกอบตางๆ จาก
แนวคิดการฝกอบรมเชิงสมรรถนะของ Blank (1982) 7 องคประกอบ เพื่อเปนชุดแนะแนวทางการ
เรียนรูดังนี้ 1) ขอมูลแสดงรายละเอียดของงาน ซึ่งจะบอกวาอะไรบางที่ตองเรียน 2)บทกลาวนํา ซึ่งจะ
บอกวางานนั้นมีความสําคัญอยางไร เหตุผลที่ตองเรียนเปน คําแนะนําเบื้องตนบอกถึงความสําคัญ
และความจําเปน 3)เปาหมายถึงผลลัพธสุดทายที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งความเชี่ยวชาญในงานที่
ต องการเป นจุ ดประสงค ปลายทาง บอกเงื่ อนไข วิธี ปฏิ บัติ และเกณฑมาตรฐาน 4)เป าหมายที่
สามารถบรรลุได โดยแบงออกเปนแผนการสอนประจําหนวยการฝกอบรม และกิจกรรมยอย ระหวาง
การฝกอบรมในแตละหนวย 5)แบบทดสอบยอยประจําหัวขอที่เรียนเพื่อใหผูเรียนไดตรวจสอบการ
เรียนรูไดทันที 6)แบบทดสอบเพื่อประเมินความรูในงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู เปนแบบชนิดเขียน
ตอบ 7) แบบวั ด ผลงานเพื่ อ ประเมิ น ความสามารถที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ๆ ในการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป น
แบบทดสอบภาคปฏิ บัติ เพื่ อประเมิ นทั กษะการปฏิ บั ติงาน โดยใชสั ญญาการเรียนรู (Learning
Contract) จากองคประกอบดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําองคประกอบทั้ง 7 องคประกอบมาพัฒนาให
เกิดความชัดเจน เหมาะสมกับกลุมผูเรียนและระยะเวลาการฝกอบรมไดดังนี้
1. เปาหมาย
2. วัตถุประสงค
3. กลุมเปาหมาย
4. หลักสูตรและเนื้อหา
5. สื่อการเรียนการสอน
6. กิจกรรมการเรียนรู
7. แหลงความรู
8. สภาพแวดลอม
9. การวัดและการประเมินผล
3.1 เปาหมายและวัตถุประสงค
โดยเปาหมายคือ การฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
และมีวัตถุประสงค เพื่อใหตัวแทนประกันวินาศภัย ที่เขารวมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ มี
สมรรถนะวิชาชีพ ที่ประกอบไปดวย ความรู ทักษะ ทัศนคติ และการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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3.2 กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายคือผูเขารับการฝกอบรมที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือผูที่ตองการ
ประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งเปนผูเรียนในวัยผูใหญมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ซึ่งมี
พื้นฐานทางดานอายุ ประสบการณ และระดับการศึกษาที่ตางกัน
3.3 หลักสูตรและเนื้อหา
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัย เปนการประยุกตความรู หลักการและทฤษฎีทางการประกันภัยสูภาคปฏิบัติ การใช
กระบวนการเรียนรูกลุม โดยใชการอภิปรายกลุมยอย การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง และ
เกมบริหาร เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัย โดยการรวมกัน วิเคราะหปญหา แนวโนม และการตัดสินใจในการแกปญหาทางการ
ประกันวินาศภัย การพัฒนาสมรรถนะประกอบไปดวย ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทน
ประกันวินาศภัย ภาพรวมและสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย ทักษะดานแนวทางปฎิบัตใน
การขายและการให คํ า แนะนํ า ทางด า นประกั น วิ น าศภั ย ทั ศ นคติ และจรรยาบรรณที่ ดี ใ นการ
ใหบริการเพื่อเปนตัวแทนประกันวินาศภัย โดยกระบวนการฝกอบรมไดใชแนวคิดการเรียนรูดวย
การนําตนเองและการเรียนรูกลุมเปนหลัก และแบงเปน 4 หนวยการเรียนรูดังนี้
หนวยที่ 1 ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
หนวยที่ 2 ความรูดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของ
การประกันวินาศภัย
หนวยที่ 3 ทักษะดานแนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการใหคําแนะนํา
ดานประกันวินาศภัย
หนวยที่ 4 ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการพรอมทั้งกรณีศึกษา
หนวยที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
1.1) วิชาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยการประกันภัย
1.1.1. ลักษณะของสัญญาประกันภัย
1.1.2. หลักสําคัญพื้นฐานของสัญญาประกันวินาศภัย
1.1.3. บุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย
1.1.4. หนาที่ของผูรับประกันภัย
1.1.5. ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัย
1.1.6. อายุความ
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1.2) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมป พ.ศ. 2551
1.2.1. วัตถุประสงคและวิวัฒนาการของพระราชบัญญัติ
1.2.2. โครงสรางพระราชบัญญัติ
1.2.3. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
1.2.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการกํากับ ดูแลความมั่นคงทางการเงิน
- การวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียน
- การจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารอง
- การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง
1.2.3.2 กฎหมายที่คุมครองประชาชนโดยตรง
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิต
ตัวแทน และนายหนาประกันวินาศภัย
- การจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย
หนวยที่ 2 ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
2.1) ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
2.1.1. ความหมายของการประกันวินาศภัย
2.1.2. ลักษณะความเสี่ยงและการจัดการตอความเสี่ยงภัย
2.1.3. ประโยชนของการประกันวินาศภัย
2.1.4. สวนประกอบของกรมธรรมประกันภัย
- ใบคําขอเอาประกันภัย
- หนาตารางกรมธรรมประกันภัย
- โครงสรางกรมธรรมประกันภัย
- เงื่อนไขแหงความรับผิด
2.2) สรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย 4 ประเภทหลัก
2.2.1. การประกันอัคคีภัย
2.2.2. การประกันภัยรถยนต
2.2.3. การประกันภัยทางทะเลและขนสง
2.2.4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
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หนวยที่ 3 แนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคาและการใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัย
3.1) แนวทางปฏิบัติในการขาย
3.1.1. แนวทางในการเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย
3.1.2. ชองทางการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
3.1.3. ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
* ปจจัยที่สงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
* นโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ
3.2) การรูจักลูกคา
3.2.1. ทําไมการใหบริการลูกคาจึงเปนสิ่งที่สําคัญ
3.2.2. การสรางความสัมพันธที่ดี
- การติดตอสื่อสาร
- การพัฒนาและเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง
- การสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร
- การระบุความตองการของลูกคา
3.3) การใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
3.3.1 สิ่งที่ตัวแทนประกันวินาศภัยควรรู
- ความแตกตางระหวางประกันวินาศภัยกับประกันชีวิต
- รูไดอยางไรบริษัทไหนดี
- จายปุบคุมครองปบ (Cash before cover)
- ทูอินวัน (Combined policy cover)
- ทําอยางไรเมื่อจะไปเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย
- ขั้นตอนการทําประกันวินาศภัยอยางถูกวิธีทําอยางไร
- จะชําระเบี้ยประกันภัยอยางไรไมใหกรมธรรมประกันภัยขาดอายุ
- การเรียกรองคาสินไหมทดแทนตองปฏิบัติอยางไร
- การคิดเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุขึ้นอยูกับปจจัยอะไรบาง
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
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หนวยที่ 4 ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการพรอมทั้งกรณีศึกษา
4.1) จรรยาบรรณในวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
4.1.1 วิชาชีพกับตัวแทนประกันวินาศภัย
4.1.2 ลักษณะของวิชาชีพ
4.2) วิชาชีพกับจรรยาบรรณ
4.2.1. ความสําคัญของจรรยาบรรณ
4.2.2. ประโยชนของจรรยาบรรณตอผูประกอบวิชาชีพและผูใชบริการวิชาชีพ
4.2.3. คุณลักษณะของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี
4.2.4. หนาที่ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันวินาศภัย
4.2.5. หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
4.2.6. ผลกระทบของจรรยาบรรณตอธุรกิจประกันวินาศภัย
3.4 สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนประกอบไปดวย เอกสารการสอนซึ่งเปนคูมือการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะ ประกอบดวย เปาหมายและวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย หลักสูตรและเนื้อหา สื่อการ
เรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู แหลงความรู สภาพแวดลอม และการวัดและประเมินผล แบบ
ฝกปฏิบัติ ขาวสารการประกันภัย จากสื่อตางๆ อาทิ หนังสือพิมพ วารสาร ภาพยนตร หรือ วิดิ
ทัศน เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
3.5 กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมระหวางการฝกอบรม เกิดจากแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง และ
กิจกรรมการเรียนรูกลุม ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเปนทางการ เคารพซึ่งกันและกัน และเริ่ม
นําเขาสูการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรูโดยรวมกันตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู โดยการประเมินรวมกัน
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคและสรางเปาหมายการเรียนโดยการพิจารณา
รวมกัน
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบแผนการเรียนรู โดยสัญญาแหงการเรียนรู และรูปแบบ
กิจกรรมในการฝกอบรม
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ขั้นตอนที่ 6 การดําเนิน กิจ กรรมการเรียนรู โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง
การศึกษาอยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณและผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญา
การเรียนรู มีการทดสอบและประเมินการเรียนรูดวยตนเองในทุกขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนไดแทรก
การทํากิจกรรมการเรียนรูกลุม (Learning Group) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ
สําหรับผูเขาอบรมที่มีวัย และพื้นฐานที่ตางกัน
โดยมีคําแนะนําในการเตรียมตัวเพื่อเขารวมในการฝกอบรม คําแนะนําเมื่อเริ่มและ
ระหวางเขารับการฝกอบรมเพื่อใหไดสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยดังนี้
การเตรียมตัวเพื่อเขารวมในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
เนื่องจากชุดวิชานี้เปนชุดวิชาที่ประยุกตทฤษฎีกับภาคปฏิบัติเขาดวยกัน ผูเรียนจึง
จําเปนตองเขารับการอบรมเขมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจะไดบูรณาการทั้งสองลักษณะวิชาเขาดวยกัน
ใหเกิดทักษะที่จะนํ าไปปฏิ บัติไดอยางถูกตองในการปฎิบัติงานจริง เพื่อใหการอบรมเขมบรรลุ
วัตถุประสงคของชุดวิชาตามคูมือ ผูเขารับการฝกอบรมจึงควรปฎิบัติดังนี้
1. การประเมินความสามารถที่เกิดขึ้นจริงๆ ในการปฎิบัติงาน เปนแบบทดสอบภาค
ปฎิบัติ ทายหนวยการเรียนรูในแตละหนวย เพื่อประเมินทักษะการปฎิบัติงาน
2.ทบทวนเอกสารการฝกอบรมและตรวจสอบความพรอมที่จะเขรารวมการฝกอบรม
เชิงปฎิบัติการได และจะเปนการชวยใหสามารถรวมเสนอความคิดเห็นและปรึกษาหารือกันไดมาก
ขึ้นตามกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
3. ติดตามขาวสาร เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อที่จะไดนํามาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นประกอบกับประสบการณในกิจกรรมการเรียนรูกลุม ที่แตละทานมีเพื่อ ที่จะ
นําไปใชประโยชนในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําแนะนําเมื่อเริ่มเขารับการฝกอบรม
1. ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 1-4
2. ศึกษาเอกสารการฝกอบรมหนวยที่ 1-4
3. ปฎิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ไดรับมอบหมายในเอกสารการสอนแตละตอน
4. อานขาวเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย และเหตุการณสําคัญ ที่เกี่ยวของกับการ
ประกันวินาศภัย
5. ชมภาพยนตร หรือ วิดิทัศน เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
6. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หนวยที่ 1-4
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ระหวางการเขารับการฝกอบรม
1. การเตรียมตัวเพื่อการศึกษาดวยตนเอง
กิจกรรมตางๆ ในคูมือการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ไดกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรม ไดทดลองปฏิบัติกับสถานการณจริง
ดังนั้น การที่จะปฏิบัตไิ ดจําเปนจะตองศึกษาคนควาทางดานวิชาการประกันภัยมาประกอบการทํา
กิ จ กรรมแต ล ะกิ จ กรรมได อย างเหมาะสม ดัง นั้น ในการศึกษาแตการสอนซึ่ง มี ทั้ง หนว ยที่ เ ป น
หลักการและการปฏิบัตใิ หไดผลดี ระหวางการฝกอบรมจึงควรปฏิบัตดิ ังนี้
1.1 จัดทําสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
1.2 ศึกษาเอกสารการสอนวันละ 1-2 ชั่วโมง และทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
ในเอกสารการสอน
1.3 ติ ด ตามหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละวารสารที่ เ กี่ ย วกั บ การประกั น วิ น าศภั ย อย า ง
สม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยใหผูเรียน ไดรับความรู เพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง เพราะขาวสารเกี่ยวกับ
การประกันวินาศภัยนั้น จะชวยเสริมความรูในประเด็นที่นอกเหนือจากเอกสารการสอน
ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดทําความเขาใจดียิ่งขึ้น
2. การเตรียมตัวเพื่อประเมินผลตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
ผูเขารับการฝกอบรมควรจะไดทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนเพื่อประเมินความรู
เดิม และทําแบบประเมินผลหลังเรียนเพื่อจะไดทราบความกาวหนาของตนเอง ในชุดคูมือการ
ฝ กอบรมนี้ บางหน วยอาจจะจั ดประสบการณ ประเมิ น ผลแตกตางกัน ออกไป ถ าผูเ ขารั บการ
ฝกอบรมทําแบบประเมินผลไดถูกตองเกินรอยละ 60 ก็อยาละเลยที่จะศึกษาเนื้อหาสาระอยางถี่
ถวน และควรจะไดศึกษาหารายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหมีความรูอยางแตกฉาน ยิ่งขึ้น
การเตรียมตัวเพื่อเขารวมในการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
เนื่องจากชุดวิชานี้เปนชุดวิชาที่ประยุกตทฤษฎีกับภาคปฏิบัติเขาดวยกัน ผูเรียนจึง
จําเปนตองเขารับการอบรมเขมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจะไดบูรณาการทั้งสองลักษณะวิชาเขาดวยกัน
ใหเกิดทักษะที่จะนํ าไปปฏิ บัติไดอยางถูกตองในการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหการอบรมเขมบรรลุ
วัตถุประสงคของชุดวิชาตามคูมือ ผูเขารับการฝกอบรมจึงควรปฏิบัติดังนี้
1. การประเมินความสามารถที่เกิดขึ้นจริงๆ ในการปฏิบัติงาน เปนแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ทายหนวยการเรียนรูในแตละหนวย เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
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2.ทบทวนเอกสารการฝกอบรมและตรวจสอบความพรอมที่จะเขรารวมการฝกอบรม
เชิงปฏิบัตกิ ารได และจะเปนการชวยใหสามารถรวมเสนอความคิดเห็นและปรึกษาหารือกันไดมาก
ขึ้นตามกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
3. ติดตามขาวสาร เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อที่จะไดนํามาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นประกอบกับประสบการณในกิจกรรมการเรียนรูกลุม ที่แตละทานมีเพื่อ ที่จะ
นําไปใชประโยชนในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.6 แหลงความรู
แหลงความรูที่แนะนําจากโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะคือ หองสมุดสมาคม
ประกันวินาศภั ยซึ่ งตั้ งอยู ที่ถนนวิทยุสมาคมประกันวินาศภัย ที่มีทั้งตําราดานประกันวินาศภัย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอมูลจากเวปไซต
3.7 สภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมประกอบไปดวย
สถานที่จัดการฝกอบรม
หองฝกอบรมที่มีอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สมบูรณ เหมาะสม พรอมใช
การสรางบรรยากาศ
อาหารและเครื่องดื่ม ขนมในชวงพัก
3.8 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลเปนการวัดและประเมินผลกอนและหลังการฝกอบรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.8.1 แบบทดสอบความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
3.8.2 แบบทดสอบความรูดานภาพรวมของการประกันวินาศภัยและสาระสําคัญของ
การประกันวินาศภัย
3.8.3 แบบประเมินดานทักษะแนวทางปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดาน
การประกันวินาศภัย
3.8.4 แบบประเมินดานทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการ
3.8.5 แบบประเมินดานการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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แผนการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1 : ความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกัน
วินาศภัย
1. วัตถุประสงคประจําหนวยการเรียนรูที่ 1
1.1 มีความรูเรื่องในกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ลักษณะของ
สัญญาประกันภัย หลักสําคัญพื้นฐานของสัญญาประกันวินาศภัย
1.2 มีความรูเรื่องบุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย
1.3 มีความรูและสามารถอธิบายหนาที่ของผูรับประกันภัย ขอยกเวนความรับผิดของ
ผูรับประกันภัย และอายุความ
2. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ ผูเขาฝกอบรมที่ตองการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพการเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย
3. วิทยากรและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
วิทยากรและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู คือ นางสาวเอกจิตตรา ใหญสวาง
4. หลักสูตรและเนื้อหา ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
1.1) วิชาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยการประกันภัย
1.1.1. ลักษณะของสัญญาประกันภัย
1.1.2. หลักสําคัญพื้นฐานของสัญญาประกันวินาศภัย
1.1.3. บุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย
1.1.4. หนาที่ของผูรับประกันภัย
1.1.5. ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัย
1.1.6. อายุความ
1.2) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมป พ.ศ. 2551
1.2.1. วัตถุประสงคและวิวัฒนาการของพระราชบัญญัติ
1.2.2. โครงสรางพระราชบัญญัติ
1.2.3. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
1.2.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการกํากับ ดูแลความมั่นคงทางการเงิน
- การวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียน
- การจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารอง
- การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง
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1.2.3.2 กฎหมายที่คุมครองประชาชนโดยตรง
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันภัย
ตัวแทน และนายหนาประกันวินาศภัย
- การจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย
5. สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนในหนวยความรูที่ 1ประกอบดวย
-ใบงานที่ 1 โจทยปญหา เรื่อง บทบาทและหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยที่
ถูกตอง
-แบบสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
-คูมือและเอกสารประกอบการฝกอบรม
6.กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเปน
ทางการ เคารพซึ่งกันและกัน และเริ่มนําเขาสู
การเรียนรู(4 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู
-กิจกรรมที่ 1 สรางความคุนเคยดวยบรรยากาศ
ที่เปนกันเอง มีความสนุกสนาน สรางมิตรภาพ
ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยใชเกมในการ
แนะนําชื่อ และบุคลิกของตนเอง แทนดวยสัตว
ตางๆ เชน แมว เสือ กระตาย เปนตน ใชเวลา
ครึ่ง ชั่วโมง
-ใหผูเขาฝกอบรมเสนอความคิดเห็นในหัวขอ
เนื้อหาวิชาทางดานการประกันวินาศภัยที่
จําเปนและสนใจที่จะใหมีการฝกอบรมแลวระบุ
ความรูและทักษะที่ผูเขาฝกอบรมสนใจที่
ตองการพัฒนาเพิ่มเติมนั้น และจัดทําสัญญา
การเรียนรู ใชเวลา 1 ชั่วโมง
-เริ่มดวยการบรรยาย มีการถามตอบ และ
กรณีศึกษาสรุปความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
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ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรู
โดยรวมกันตัดสินใจ
(3 ชั่วโมง)

ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนรู
-ผูเรียนอานคําถามที่ไดรับจากใบงานที่ 1 และ
คิดตีความของปญหาดวยตนเอง และชวยกัน
ตีความของคําถามที่ไดรับมาอภิปรายในกลุม
โดยแบงเปนกลุมยอย ประมาณ 5 กลุมเพื่อให
ทุกคนเขาใจในคําถามใหตรงกัน ใชเวลา 1
ชั่วโมง
-ผูสอนประจํากลุมและวิทยากรนําเสนอความรู
และสาธิตตามขอบเขตเนื้อหาของหนวยการ
เรียนที่ 1 ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทน
ประกันวินาศภัย
-กิจกรรมที่ 2 ใชกิจกรรมการเรียนรูกลุม ชวย
กระตุนใหผูเรียนที่มีระดับความรู หรือทักษะที่
ดอยกวาผูอื่น เกิดความรูสึกความรูสึกที่ดีมี
คุณคา โดยนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน เริ่มจากการแบงกลุม ในรูปแบบที่
หลากหลาย อาทิ แบงกลุมตามเดือนที่เกิด ตาม
เขตที่อยู หรือ ตามภูมิลําเนาเปนตน ใชเวลา
ประมาณ ครึ่งชั่วโมง
-ระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงหาขอมูล เปน
การระดมความคิดในการเรียนรูรวมกัน สราง
กรอบการเรียนรูและแนวทางหาขอมูลเพิ่มเติม /
กําหนดวิธีการและขั้นตอนเรียนรูรวมกัน /
กําหนดชวงเวลาการเรียนรูตามหลักสูตรดวย
ตนเอง/ทานคิดวาจะหาขอมูล/ความรูอะไร
เพิ่มเติม ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
-ประชุมกลุมเพื่อหาแนวทางในการนําเสนอ
วิธีการที่จะนํามาใชในการเรียนรู ใชเวลา
ประมาณ ครึ่งชั่วโมง
-อภิปรายกลุมโดยแบงกลุมที่มีขนาด กลุมละ 8
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ขั้นตอน
โดยการประเมินรวมกัน (2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู
คน โดยใหผูเขารวมฝกอบรมสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการของตัวแทนและกลุม
อาชีพตัวแทนจากที่ไดศึกษามา ใชเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
-ผูเรียนรวบรวมขอมูล ดวยตัวเอง จากแหลง
เรียนรูและผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนทบทวนพื้น
ฐานความรูและประสบการณของตนเอง และใช
เปนแนวทางในการเรียนรูและประเมิน
ความกาวหนารวมกัน
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคและสราง -ใหผูเรียนทํากิจกรรมใหผูเรียนทํากิจกรรมโดย
เปาหมายการเรียนโดยการพิจารณารวมกัน
แบงผูเรียนเปนการทํากิจกรรมกลุมแบบบัซซ
(2 ชั่วโมง)
กรุฟ พรอมระดมสมอง ทํากรณีศึกษา วิเคราะห
ตัวอยางกรณีศึกษา แลวแตละกลุมใหขอคิดเห็น
ของกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกัน
วินาศภัย และนําเสนอในชั้นเรียน โดยใหเวลา
อานและวิเคราะหประมาณ 30 นาทีและ
นําเสนอในชั้นเรียน
-ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
เรียนรู
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบแผนการเรียนรู โดย -ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูตั้งประเด็น
สัญญาแหงการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมใน คําถามถึงแนวทางในการออกแบบแผนการ
การฝกอบรม(3 ชั่วโมง)
เรียนตามสัญญาการเรียนรูที่ไดทํารวมกัน
-ใหผูเรียนเขียนแบบแผนการเรียนรู เรื่องที่สนใจ
และตองการ ที่สอดคลองกับบริบทของตนเอง
และนําเสนอความรูที่ไดรับในการนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติจริง ตรงตามสภาพจริง
กับวิชาชีพตนเองใหใชกิจกรรมกลุมแบบเพื่อน
แนะนําเพื่อน
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
-วิทยากรบรรยายสรุปในเรื่องกฎหมายที่
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ขั้นตอน
โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษา
อยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณและ
ผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญา
การเรียนรู มีการทดสอบและประเมินการ
เรียนรูดวยตนเองในทุกขั้นตอน
(4 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู
เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ระหวาง
บรรยาย ใหผูเรียนเสนอตัวอยางจาก
ประสบการณของผูเรียนที่ไดทําตามหลักเกณฑ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกัน
วินาศภัย
-ใหผูเรียนไดจัดกระทําขอมูล สังเคราะห
อธิบาย สรุป เพื่อสรางความหมายของการ
เรียนรูใหกับผูเรียนเองและนํามาอภิปรายทั้งชั้น
-ให มี ก ารสนทนาแลกเปลี่ ย น ความรู แ ละ
ความคิด ระหวางกัน โดยมีวิทยากรประจํากลุม
ใหคําแนะนําเพิ่มเติม และทําการประเมินตาม
เกณฑ ก ารประเมิ น การได มี โ อกาสสนทนา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นเนื้ อ หาสาระวิ ช าที่ เ รี ย น
สรุปและประเมินผลการเรียนรู โดย
วิทยากร/อาจารย ประจํากลุม วิพากษและ
สรุปผลบทเรียนที่ได

7.แหลงความรู
-หองสมุดสมาคมประกันวินาศภัย
-หองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-แหลงขอมูลทางอินเตอรเนต
8.สภาพแวดลอม
สถานที่จัดการฝกอบรม มีความกวางพอเหมาะที่จะจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู
กลุมในรูปแบบตางๆไดตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม มีบรรยากาศ อุณภูมิ ปจจัยแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรม และมีอาหาร ขนมสําหรับชวงพักจัดไวใหอยางเพียงพอ
9. การวัดและประเมินผล
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ประเมินผลจากแบบทดสอบความรูประจําหนวยการเรียนรูที่ 1 แบบประเมินการรวม
ฝกอบรม และการสังเกตการณ
ใบงานที่ 1 สําหรับหนวยการเรียนรูที่ 1
หากทานเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีประสบการณการทํางานดานการประกัน
วินาศภัยมากวา 10 ป ผานการขายกรมธรรมมาหลายประเภท วันหนึ่งลูกชายของทานที่เพิ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตองการจะประกอบอาชีพเปนตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนอยาง
ทาน ทานจะแนะนําลูกของทานอยางไร ถึงขั้นตอนตั้งแตการเริ่มสมัครเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
และพื้ น ฐานความรู ใ ดที่ จํ าเป น ที่ ลูกชายของทานตองทราบกอน กอนประกอบวิช าชีพ ตัวแทน
ประกันวินาศภัย
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แบบสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
สัญญาการเรียนรู สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ผูทําสัญญา..................................................................................
วัตถุประสงค

ทรัพยากรและวิธีการเรียนรู
(แหลงขอมูลในการศึกษาเรียนรู
เพิ่มเติม)

หลักฐานแหง
ความสําเร็จ

เกณฑและวิธีการประเมิน

วัน เดือน ป ที่คาดวาจะ
เสร็จ
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แผนการเรียนรู หนวยการเรียนรู ที่ 2 : ความรูเรื่องภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
และสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
1. วัตถุประสงคประจําหนวยการเรียนรูที่ 2
1.1 มีความรูเรื่องในความหมายของการประกันวินาศภัย ลักษณะความเสี่ยงและการ
จัดการตอความเสี่ยงภัย ประโยชนของการประกันวินาศภัย
1.2 มีความรูเรื่องในสวนประกอบของกรมธรรมประกันภัย
1.3 มีความรูและสามารถอธิบายสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย 4 ประเภท
หลัก
2. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ ผูเขาฝกอบรมที่ตองการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพการเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย
3. วิทยากรและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
วิทยากรและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู คือ นางสาวเอกจิตตรา ใหญสวาง
4. หลักสูตรและเนื้อหา ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
4.1) ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
4.1.1. ความหมายของการประกันวินาศภัย
4.1.2. ลักษณะความเสี่ยงและการจัดการตอความเสี่ยงภัย
4.1.3. ประโยชนของการประกันวินาศภัย
4.1.4. สวนประกอบของกรมธรรมประกันภัย
- ใบคําขอเอาประกันภัย
- หนาตารางกรมธรรมประกันภัย
- โครงสรางกรมธรรมประกันภัย
- เงื่อนไขแหงความรับผิด
4.2) สรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย 4 ประเภทหลัก
4.2.1. การประกันอัคคีภัย
4.2.2. การประกันภัยรถยนต
4.2.3. การประกันภัยทางทะเลและขนสง
4.2.4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
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5. สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนในหนวยความรูที่ 1ประกอบดวย
-ใบงานที่ 2 โจทยปญหา เรื่อง บทบาทและหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยที่
ถูกตอง
-แบบสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
-คูมือและเอกสารประกอบการฝกอบรม
6.กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเปน
ทางการ เคารพซึ่งกันและกัน และเริ่มนําเขาสู
การเรียนรู(4 ชั่วโมง)

ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรู
โดยรวมกันตัดสินใจ
(3 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู
-กระตุนใหผูเรียนที่มีระดับความสามารถหรือ
ทักษะที่ดวยกวาผูอื่น เกิดความรูสึกที่ดีมีคุณคา
โดยนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน แบงกลุม กลุมละ 6 คนจากจํานวนผู
ฝกอบรม 34 คน โดยใชกิจกรรม กงลอสี่ทิศ
-ผูเรียนอานคําถามที่ไดรับจากใบงานที่ 2 และ
คิดตีความของปญหาดวยตนเอง และชวยกัน
ตีความของคําถามที่ไดรับมาในกลุมใหญ
เพื่อใหทุกคนเขาใจในคําถามใหตรงกัน
-ผูสอนประจํากลุมและวิทยากรนําเสนอความรู
และสาธิตตามขอบเขตเนื้อหาของหนวยการ
เรียนที่ 2 ซึ่งเปนภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศ
ภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
-ระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงหาขอมูล เปน
การระดมความคิดในการเรียนรูรวมกัน สราง
กรอบการเรียนรูและแนวทางหาขอมูลเพิ่มเติม /
กํ า หนดวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนเรี ย นรู ร ว มกั น /
กําหนดชวงเวลาการเรียนรูตามหลักสูตรดว ย
ตนเอง/ท า นคิ ด ว า จะหาข อ มู ล /ความรู อ ะไร
เพิ่มเติม
โดย วิทยากรประจํากลุม
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ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู
โดยการประเมินรวมกัน (2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู
-อภิปรายกลุม จากใบงานที่ 2 โดยใหผูเขารวม
ฝกอบรมสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ของตัวแทนและกลุมอาชีพตัวแทนจากที่ได
ศึกษามา
-ผูเรียนรวบรวมขอมูล ดวยตัวเอง จากแหลง
เรียนรูและผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนทบทวนพื้น
ฐานความรูและประสบการณของตนเอง และใช
เปนแนวทางในการเรียนรูและประเมิน
ความกาวหนารวมกัน
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคและสราง -ผูเรียนทํากิจกรรมใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยแบง
เปาหมายการเรียนโดยการพิจารณารวมกัน
ผูเรียนเปนการทํากิจกรรมกลุมแบบบัซซกรุฟ
(2 ชั่วโมง)
พรอมระดมสมอง ทํากรณีศึกษา โดยแบง
ผูเรียนออกเปน 4 กลุม วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา แลวแตละกลุมใหขอคิดเห็นของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
และนําเสนอในชั้นเรียน โดยใหเวลาอานและ
วิเคราะหประมาณ 30 นาทีและนําเสนอในชั้น
เรียน
-ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
เรียนรูเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศ
ภัยสําหรับการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
-กําหนดระดับของการเรียนรู
-ระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบแผนการเรียนรู โดย -ผูเรียนจะเขียนแบบแผนการเรียนรูในเรื่องที่
สัญญาแหงการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมใน สนใจและตองการที่สอดคลองกับบริบทของ
การฝกอบรม(3 ชั่วโมง)
ตนเอง
-ผูเรียนนําเสนอความรูที่ไดรับในการนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติจริง ตรงตามสภาพจริง
กับวิชาชีพตนเองใหใชกิจกรรมกลุมแบบเพื่อน
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ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู

แนะนําเพื่อน
-จัดแยกประเภทกิจกรรม นํามาพัฒนาลําดับ
ความตอเนื่องและตรวจสอบรูปแบบและชอง
ทางการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
-วิทยากรบรรยายสรุปในเรื่องภาพรวมของธุรกิจ
โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษา ประกันวินาศภัย ระหวางบรรยาย ใหผูเรียน
อยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณและ
เสนอตัวอยางจาประสบการณของผูเรียนที่ได
ผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญา
จากวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
การเรียนรู มีการทดสอบและประเมินการเรียนรู -ให ผู เ รี ย นได จั ด กระทํ า ข อ มู ล สั ง เคราะห
ดวยตนเองในทุกขั้นตอน
อธิบาย สรุปเพื่อสรางความหมายของการเรียนรู
(4 ชั่วโมง)
ใหกับผูเรียนเอง และนํามาอภิปรายทั้งชั้น
-ให มี ก ารสนทนาแลกเปลี่ ย น ความรู แ ละ
ความคิด ระหวางกัน โดยมีวิทยากรประจํากลุม
ใหคําแนะนําเพิ่มเติม และทํ าการประเมินตาม
เกณฑ ก ารประเมิ น การได มี โ อกาสสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเนื้อหาสาระวิชาที่เรียน
สรุปและประเมินผลการเรียนรู (กลุม)
โดย วิทยากร/อาจารย ประจํากลุม วิพากษและ
สรุปผล
7.แหลงความรู
-หองสมุดสมาคมประกันวินาศภัย
-หองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-แหลงขอมูลทางอินเตอรเนต
8.สภาพแวดลอม
สถานที่จัดการฝกอบรม มีความกวางพอเหมาะที่จะจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู
กลุมในรูปแบบตางๆไดตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม มีบรรยากาศ อุณภูมิ ปจจัยแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรม และมีอาหาร ขนมสําหรับชวงพักจัดไวใหอยางเพียงพอ

389
9. การวัดและประเมินผล
ประเมินผลจากแบบทดสอบความรูประจําหนวยการเรียนรูที่ 2 แบบประเมินการรวม
ฝกอบรม และการสังเกตการณ
ใบงานที่ 2 สําหรับหนวยการเรียนรูที่ 2
โปรดอานบทความเรื่อง “ภาวะโลกรอน” จากสํานักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน
แลวนํามาอภิปรายกลุม วาการประกันวินาศภัยสามารถรับประกันภัยใดไดบาง หรือมีสวนชวยใน
การบรรเทาภาระทางการเงินจากภัยที่สามารถรับประกันไดอยางไร
ภาวะโลกรอน สงผลกระทบตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้น ทําให
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได ก็จะคอยๆ ตายลง ผล
ตอมนุษย เมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น ก็อาจทําใหบางพื้นที่กลายเปนทะเลทราย ประชาชนขาดแคลน
อาหาร และน้ําดื่ม แตบางพื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมหนัก เนื่องจากฝนที่ตกรุนแรงมากขึ้น น้ําแข็ง
ขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทําใหปริมาณน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ชายฝงทะเลไดรับผลกระทบ
บางพื้นที่อาจจะจมหายไปอยางถาวร มีงานวิจัยเนื้อหากวา 1,000 หนาจากนักวิทยาศาสตรกวา
700 คน เกี่ยวกับกรณีภาวะโลกรอนจะแตกตางกันในแตละประเทศแตละสวนของโลก
1. ผลกระทบดานนิเวศวิทยา
สําหรับประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในชวง 40 ป อยางไร
ก็ตาม หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2- 4 องศาเซลเซียส จะทําใหพายุไตฝุนเปลี่ยนทิศทาง เกิดความ
รุนแรงและมีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 10-20 ในอนาคต นอกจากนี้ ฤดูรอนจะขยายเวลายาวนานขึ้น
ในขณะที่ฤดูหนาวจะสั้นลง อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จะทําใหการระเหยของน้ําทะเล
มหาสมุทร แมน้ํา ลําธาร และทะเลสาบเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจะทําใหฝนตกมากขึ้น และกระจุกตัวอยูใน
บางบริเวณ ทําใหเกิดน้ําทวม สวนบริเวณอื่นๆ ก็จะเกิดปญหาภัยแลงเนื่องจากฝนตกนอยลง
กล า วคื อ พื้ น ที่ ภ าคใต จ ะมี ฝ นตกชุก และเกิ ดอุ ท กภั ยบ อยครั้ ง ขึ้ น ในขณะที่ภ าคเหนือ และ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ต อ งเผชิ ญ กั บ ความแห ง แล ง มากขึ้ น รู ปแบบของฝนและอุ ณ หภู มิ ที่
เปลี่ยนแปลงไปทําใหวัฏจักรของน้ําเปลี่ยนแปลง ลักษณะการไหลของระบบน้ําผิวดิน และระดับ
น้ําใตดินก็จะไดรับผลกระทบดวย ทั้งพืชและสัตวจึงตองปรับปรุงตัวเองเขาสูระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป
ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ระบบนิเวศทางทะเล ก็เปนอีก
ระบบนิเวศหนึ่งที่จะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน เนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น และ
5
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อุณหภูมิผิวน้ําที่เพิ่มขึ้นสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ รวมถึงการเกิดปรากฏการณ
ปะการังฟอกสีทั้งในอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน
2. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
รัฐที่เปนเกาะเล็ก ๆ ของทวีปอเมริกาจะไดรับผลจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นกัดกรอน
ชายฝง จะสรางความเสียหายแกระบบนิเวศ แนวปะการังจะถูกทําลาย ปลาทะเลประสบปญหา
เนื่องจากระบบนิเวศที่แปรเปลี่ยนไป ธุรกิจทองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญจะสูญเสียรายไดมหาศาล
ในเอเชียยังมีโอกาสรอยละ 66-90 ที่อาจเกิดฝนกระหน่ําและมรสุมอยางรุนแรง รวมถึงเกิดความ
แหงแลงในฤดูรอนที่ยาวนาน ภาวะโลกรอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น สงผล
กระทบทางออมตอความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ เนื่องจากความเสียหาย
ตางๆที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่สําคัญตามแนวชายฝงที่ยุบตัว ภัย
ธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณธรรมชาติที่รุนแรง ลวนสงผลใหผลิตผลทางการ
เกษตร ซึ่งเปนสินคาออกหลักของประเทศมีปริมาณลดลง พื้นที่ที่คุมคาแกการปองกันในเชิง
เศรษฐกิจ และพื้นที่ที่มีการพัฒนาสูง อาจไดรับการปองกันลวงหนา เชน นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด จําตองมีโครงสรางปองกันกระแสคลื่น ซึ่งจะรุนแรงขึ้นเมื่อน้ําทะเลสูงขึ้น หรือการสรางกําแพง
กั้นน้ําทะเลหรือเขื่อน เพื่อปองกันการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทางการเกษตร และการทํานาเกลือ เปนตน
ทั้งนี้ ในป 2532-2545 ประเทศไทยเกิดความเสียหายจากอุทกภัย พายุ และภัยแลง คิดเปนมูลคา
เสียหายทางเศรษฐกิจมากกวา 70,000 ลานบาท
3. ผลกระทบดานสุขภาพ
เดวิท พิเมนเทล นักนิเวศวิทยาแหงมหาวิทยาลัยคอร แนลในอเมริกา ระบุวาโลกรอน
ขึ้นจะกอใหเกิด สภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการฟกตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืช ที่เปนอาหารของ
มนุษยบางชนิด โรคที่ฟกตัวไดดีในสภาพรอนชื้นของโลก จะสามารถเพิ่มขึ้นมากในอีก 20 ป
ขางหนา ทั้ งจะมี การติดเชื้ อเพิ่ มมากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไขสา อหิวาตกโรค และอาหารเปน
พิษ นักวิทยาศาสตรในที่ประชุมองคการอนามัยโลก และ London School of Hygiene and
Tropical Medicine วิทยาลัยศึกษาดานสุขอนามัยและเวชศาสตรเขตรอนของอังกฤษ แถลงวา ใน
แตละปประชาชนรา160,000 คนเสียชีวิตเพราะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน ตั้งแตโรค
มาลาเรีย ไปจนถึงการขาดแคลนสุขอนามัยที่ดี และตัวเลขผูเสียชีวิตนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัว
ใน อีก 17 ปขางหนา แถลงการณของคณะแพทยระดับโลกระบุวา เด็กในประเทศกําลังพัฒนาจัด
อยูในกลุมเสี่ยงมากที่สุด เชนในประเทศแถบแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่จ ะต องเผชิ ญ กั บ การแพร ข ยายของการขาดแคลนสุ ขอนามั ย โรคท อ งร ว ง และโรคมาเลเรี ย
ทามกลางอุ ณหภู มิโลกรอนขึ้ น น้ํ าทวม และภัยแลง อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและ
5
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เหตุการณตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบอยครั้งสงผลกระทบโดยตรง ตอสุขภาพและอนามัยของ
คนไทย โรคระบาดที่สัมพันธกับการบริโภคอาหารและน้ําดื่ม มีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงมากขึ้น โดย
ภัยธรรมชาติ เชน ภาวะน้ําทวมทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในแหลงน้ํา ไมวาจะเปน โรคบิด
ทองรวง และอหิวาตกโรค เปนตน โรคติดตอในเขตรอนก็มีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น และจะคราชีวิต
ผูคนเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะ ไขมาลาเรีย ซึ่งมียุงลายเปนพาหะ เนื่องจากการ
ขยายพันธุของยุงจะมากขึ้นในสภาวะแวดลอมที่รอนขึ้นและฤดูกาลที่ไมแนนอน แนวโนมของ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนําไปสูภาวะขาดแคลนอาหาร และความอด
อยาก ทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร และภูมิตานทานรางกายต่ํา โดยเฉพาะในเด็กและคนชรา
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศการเตือนภัย : สํานักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน
แผนการเรียนรู หนวยที่ 3 : ทักษะดานแนวทางปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนํา
ดานการประกันวินาศภัย
1. วัตถุประสงคประจําหนวยการเรียนรูที่ 3
1.1 สามารถอธิบายแนวทางปฏิบัตใิ นการเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัยได
1.2 เขาใจและสามารถอธิบายความเสี่ยงภัยเบื้องตนของลูกคาจากขอมูลที่ไดรับได
1.3 สามารถระบุ ค วามต อ งการในด า นประกั น วิ น าศภั ย และให คํ า แนะนํ า ลู ก ค า
เกี่ยวกับกรมธรรมที่ตนเสนอขายได
2. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ ผูเขาฝกอบรมที่ตองการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพการเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย
3. วิทยากรและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
วิทยากรและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู คือ นางสาวเอกจิตตรา ใหญสวาง
4. หลักสูตรและเนื้อหา ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
4.1) แนวทางปฏิบัติในการขาย
4.1.1. แนวทางในการเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย
4.1.2. ชองทางการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
4.1.3. ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
* ปจจัยที่สงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
* นโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ
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4.2) การรูจักลูกคา
4.2.1. ทําไมการใหบริการลูกคาจึงเปนสิ่งที่สําคัญ
4.2.2. การสรางความสัมพันธที่ดี
- การติดตอสื่อสาร
- การพัฒนาและเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง
- การสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร
- การระบุความตองการของลูกคา
4.3) การใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
4.3.1 สิ่งที่ตัวแทนประกันวินาศภัยควรรู
- ความแตกตางระหวางประกันวินาศภัยกับประกันชีวิต
- รูไดอยางไรบริษัทไหนดี
- จายปุบคุมครองปบ (Cash before cover)
- ทูอินวัน (Combined policy cover)
- ทําอยางไรเมื่อจะไปเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย
- ขั้นตอนการทําประกันวินาศภัยอยางถูกวิธีทําอยางไร
- จะชําระเบี้ยประกันภัยอยางไรไมใหกรมธรรมประกันภัยขาดอายุ
- การเรียกรองคาสินไหมทดแทนตองปฏิบัติอยางไร
- การคิดเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุขึ้นอยูกับปจจัยอะไรบาง
- ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
5. สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนในหนวยความรูที่ 1ประกอบดวย
-ใบงานที่ 3 โจทยปญหา เรื่อง บทบาทและหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยที่
ถูกตอง
-แบบสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
-คูมือและเอกสารประกอบการฝกอบรม

6.กิจกรรมการเรียนรู
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ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเปน
ทางการ เคารพซึ่งกันและกัน และเริ่มนําเขาสู
การเรียนรู(4 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู
-กระตุนใหผูเรียนที่มีระดับความสามารถหรือ
ทักษะที่ดวยกวาผูอื่น เกิดความรูสึกที่ดีมีคุณคา
โดยนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน ( แบงกลุมละ 6 คน )
-ผูเรียนอานคําถามที่ไดรับจากใบงานที่ 3 และ
คิดตีความของปญหาดวยตนเอง และชวยกัน
ตีความของคําถามที่ไดรับมาในกลุมใหญ
เพื่อใหทุกคนเขาใจในคําถามใหตรงกัน
-ผูสอนประจํากลุมและวิทยากรนําเสนอความรู
และสาธิตตามขอบเขตเนื้อหาของหนวยการ
เรียนที่ 3 ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัตใิ นการขาย
ประกันวินาศภัยของตัวแทนประกันวินาศภัย

ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรู
โดยรวมกันตัดสินใจ
(3 ชั่วโมง)

ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู
โดยการประเมินรวมกัน (2 ชั่วโมง)

ระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงหาขอมูลเปน
การระดมความคิดในการเรียนรูรวมกัน สราง
กรอบการเรียนรูและแนวทางหาขอมูลเพิ่มเติม /
กําหนดวิธีการและขั้นตอนเรียนรูรวมกัน /
กําหนดชวงเวลาการเรียนรูตามหลักสูตรดวย
ตนเอง/ทานคิดวาจะหาขอมูล/ความรูอะไร
เพิ่มเติมวิทยากรประจํากลุม
-อภิปรายกลุม จากใบงานที่ 3 แบงกลุมผูเรียน
ออกเปน 5-6 กลุม แตละกลุมวิเคราะห
กรณีศึกษา สมมุติขอมูลที่จําเปนและความ
ตองการในการเรียนรู และนําเสนอในชั้นเรียน
-ผูเรียนรวบรวมขอมูล ดวยตัวเอง จากแหลง
เรียนรูและผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนทบทวนพื้น
ฐานความรูและประสบการณของตนเอง และ
ใช เปนแนวทางในการเรียนรูและประเมิน
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ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู
ความกาวหนารวมกัน
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคและสราง -ใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยแบงใหผูเรียนทํา
เปาหมายการเรียนโดยการพิจารณารวมกัน
กิจกรรมกลุมแบบบัซซกรุฟ พรอมระดมสมอง
(2 ชั่วโมง)
ทํากรณีศึกษา ใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยแบง
ผูเรียนออกเปน 6 กลุม วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา แลวแตละกลุมใหขอคิดเห็นของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
และนําเสนอในชั้นเรียน โดยใหเวลาอานและ
วิเคราะหประมาณ 30 นาทีและนําเสนอในชั้น
เรียน
-ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
เรียนรูเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศ
ภัยสําหรับการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
-กําหนดระดับของการเรียนรู
-ระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบแผนการเรียนรู โดย -ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูตั้งประเด็น
สัญญาแหงการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมใน คําถามถึงแนวทางในการออกแบบแผนการ
การฝกอบรม(3 ชั่วโมง)
เรียนตามสัญญาการเรียนรูที่ไดทําไวรวมกัน
-ผูเรียนนําเสนอความรูที่ไดรับในการนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติจริง ตรงตามสภาพจริง
กับวิชาชีพตนเองใหใชกิจกรรมกลุมแบบเพื่อน
แนะนําเพื่อน
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
-วิทยากรบรรยายสรุปในเรื่องแนวทางปฏิบัตใิ น
โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษา การขายชองประกันวินาศภัย ระหวางบรรยาย
อยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณและ
ใหผูเรียนเสนอตัวอยางจากประสบการณของ
ผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญา
ผูเรียนที่ไดจากวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
การเรียนรู มีการทดสอบและประเมินการเรียนรู -ใหผูเรียนไดจัดกระทําขอมูล สังเคราะห
ดวยตนเองในทุกขั้นตอน
อธิบาย สรุป เพื่อสรางความหมายของการ
(4 ชั่วโมง)
เรียนรูใหกับผูเรียนเอง และนํามาอภิปรายทั้งชั้น
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ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู
-ให มี ก ารสนทนาแลกเปลี่ ย น ความรู แ ละ
ความคิด ระหวางกัน โดยมีวิทยากรประจํากลุม
ใหคําแนะนําเพิ่มเติม และทําการประเมินตาม
เกณฑ ก ารประเมิ น การได มี โ อกาสสนทนา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นเนื้ อ หาสาระวิ ช าที่ เ รี ย น
สรุปและประเมินผลการเรียนรู (กลุม)
โดย วิทยากร/อาจารย ประจํากลุม วิพากษและ
สรุปผล

7.แหลงความรู
-หองสมุดสมาคมประกันวินาศภัย
-หองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-แหลงขอมูลทางอินเตอรเนต
8.สภาพแวดลอม
สถานที่จัดการฝกอบรม มีความกวางพอเหมาะที่จะจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู
กลุมในรูปแบบตางๆไดตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม มีบรรยากาศ อุณภูมิ ปจจัยแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรม และมีอาหาร ขนมสําหรับชวงพักจัดไวใหอยางเพียงพอ
9. การวัดและประเมินผล
ประเมินผลจากแบบทดสอบความรูประจําหนวยการเรียนรูที่ 3 แบบประเมินการรวม
ฝกอบรม และการสังเกตการณ
ใบงานที่ 3 สําหรับหนวยการเรียนรูที่ 3
ถาทานตองไปพบลูกคาทานหนึ่งซึ่งเปนเจาของกิจการทําเครื่องหนังสงออกและมี
ที่ตั้งโรงงานอยูในจังหวัดปทุมธานี มูลคาทรัพยสินของโรงงานนั้นมีมูลคาราว 100 ลานบาทซึ่งทาน
คงตองไปสํารวจพรอมเจาที่สํารวจภัยของบริษัทประกันภัยกอนจึงจะทราบมูลคาทรัพยสินแนชัด
โรงงานของลูกคาทานนี้มี พนักงานจํานวน 300 คน รถยนตของโรงงานอีกจํานวน 40 คัน จาก
ขอมูลเบื้องตนนี้ ทานคิดวาทานตองเตรียมตัวอยางไรเพื่อไปพบกับลูกคาทานนี้บาง
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แผนการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 4 : ทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการใหบริการพรอมทั้ง
กรณีศึกษา
1. วัตถุประสงคประจําหนวยการเรียนรูที่ 4
1.1 มีความคิดบวก และทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
1.2 มีทัศนคติที่ดีในการใหบริการ
1.3 เขาใจและมีทัศนคติที่จะรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
2. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ ผูเขาฝกอบรมที่ตองการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพการเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย
3. วิทยากรและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
วิทยากรและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู คือ นางสาวเอกจิตตรา ใหญสวาง
4. หลักสูตรและเนื้อหา ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
4.1) จรรยาบรรณในวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
4.1.1 วิชาชีพกับตัวแทนประกันวินาศภัย
4.1.2 ลักษณะของวิชาชีพ
4.2) วิชาชีพกับจรรยาบรรณ
4.2.1. ความสําคัญของจรรยาบรรณ
4.2.2. ประโยชนของจรรยาบรรณตอผูประกอบวิชาชีพและผูใชบริการวิชาชีพ
4.2.3. คุณลักษณะของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี
4.2.4. หนาที่ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันวินาศภัย
4.2.5. หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
4.2.6. ผลกระทบของจรรยาบรรณตอธุรกิจประกันวินาศภัย

5. สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนในหนวยความรูที่ 1ประกอบดวย
-ใบงานที่ 4 โจทยปญหา เรื่อง บทบาทและหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยที่
ถูกตอง
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-แบบสัญญาการเรียนรู (Learning Contract)
-คูมือและเอกสารประกอบการฝกอบรม
6.กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศอยางไมเปน
ทางการ เคารพซึ่งกันและกัน และเริ่มนําเขาสู
การเรียนรู(4 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู
-อภิปลายกลุมยอย กระตุนใหผูเรียนที่มีระดับ
ความสามารถหรือทักษะที่ดวยกวาผูอื่น เกิด
ความรูสึกที่ดีมีคุณคา โดยนําประสบการณมา
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ( แบงกลุมละ 6 คน )
-ผูสอนประจํากลุมและวิทยากรนําเสนอความรู
และสาธิตตามขอบเขตเนื้อหาของหนวยการ
เรียนที่ 4 ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย

ขั้นตอนที่ 2 สรางกลไกการวางแผนการเรียนรู
โดยรวมกันตัดสินใจ
(3 ชั่วโมง)

ระบุประเด็นการเรียนรูและแหลงหาขอมูลเปน
การระดมความคิดในการเรียนรูรวมกัน สราง
กรอบการเรียนรูและแนวทางหาขอมูลเพิ่มเติม /
กํ า หนดวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนเรี ย นรู ร ว มกั น /
กําหนดชวงเวลาการเรียนรูตามหลักสูตรดวย
ตนเอง/ท า นคิ ด ว า จะหาข อ มู ล /ความรู อ ะไร
เพิ่มเติมวิทยากรประจํากลุม

ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยความตองการการเรียนรู
โดยการประเมินรวมกัน (2 ชั่วโมง)

-อภิปรายกลุมยอยจากใบงานที่ 4 แบงกลุม
ผูเรียนออกเปน 5-6 กลุม แตละกลุมวิเคราะห
กรณีศึกษา สมมุติขอมูลที่จําเปนและความ
ตองการในการเรียนรู และนําเสนอในชั้นเรียน
-ผูเรียนรวบรวมขอมูล ดวยตัวเอง จากแหลง
เรียนรูและผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนทบทวนพื้น
ฐานความรูและประสบการณของตนเอง และ
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ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู
ใช เปนแนวทางในการเรียนรูและประเมิน
ความกาวหนารวมกัน

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคและสราง -ใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยแบงผูเรียนเปนการทํา
เปาหมายการเรียนโดยการพิจารณารวมกัน
กิจกรรมกลุมแบบบัซซกรุฟ พรอมระดมสมอง
(2 ชั่วโมง)
ทํากรณีศึกษา ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายการเรียนรูเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยสําหรับการเปนตัวแทนประกัน
วินาศภัยแลวนําเสนอตอกลุม
-กําหนดระดับของการเรียนรู
-ระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบแผนการเรียนรู โดย
สัญญาแหงการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมใน
การฝกอบรม(3 ชั่วโมง)

-ผูเรียนจะเขียนแบบแผนการเรียนรูในเรื่องที่
สนใจและตองการที่สอดคลองกับบริบทของ
ตนเอง
-ผูเรียนนําเสนอความรูที่ไดรับในการนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติจริง ตรงตามสภาพจริง
กับวิชาชีพตนเองใหใชกิจกรรมกลุมแบบเพื่อน
แนะนําเพื่อน
-จัดแยกประเภทกิจกรรม นํามาพัฒนาลําดับ
ความตอเนื่องและตรวจสอบรูปแบบและชอง
ทางการเรียนรู

ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
-แบงกลุมเปน 4-5 กลุมและระดมสมอง เพื่อ
โครงการแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษา การเรียนรูในจรรยาบรรณรวมกัน โดยใหผูเรียน
อยางอิสระการเรียนรูจากประสบการณและ
ในชั้นเรียนวิพากษ ถึงความเหมาะสมของ
ผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามสัญญา
จรรยาบรรณที่ควรปฏิบัตใิ นระหวางที่ไดมีการ
การเรียนรู มีการทดสอบและประเมินการเรียนรู อภิปรายทัง้ ชั้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดวยตนเองในทุกขั้นตอน
ซึ่งกันและกัน
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ขั้นตอน
(4 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู
-นําสัญญาการเรียนรูที่ไดจัดทําไวในวันแรกของ
การฝกอบรมมาตรวจสอบรวมกัน
-ให มี ก ารสนทนาแลกเปลี่ ย น ความรู แ ละ
ความคิด ระหวางกัน โดยมีวิทยากรประจํากลุม
ใหคําแนะนําเพิ่มเติม และทําการประเมินตาม
เกณฑ ก ารประเมิ น การได มี โ อกาสสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเนื้อหาสาระวิชาที่เรียน
-ผูเขารวมการฝกอบรมทดสอบองคความรูตาม
สมรรถนะตางๆ (Post-Test) เปนเวลาประมาณ
1 ชั่วโมง
สรุปและประเมินผลการเรียนรู (กลุม)
โดย วิทยากร/อาจารย ประจํากลุม วิพากษและ
สรุปผล

7. แหลงความรู
-หองสมุดสมาคมประกันวินาศภัย
-หองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-แหลงขอมูลทางอินเตอรเนต
8. สภาพแวดลอม
สถานที่จัดการฝกอบรม มีความกวางพอเหมาะที่จะจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู
กลุมในรูปแบบตางๆไดตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม มีบรรยากาศ อุณภูมิ ปจจัยแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรม และมีอาหาร ขนมสําหรับชวงพักจัดไวใหอยางเพียงพอ
9. การวัดและประเมินผล
ประเมินผลจากแบบทดสอบความรูประจําหนวยการเรียนรูที่ 3 แบบประเมินการรวม
ฝกอบรม และการสังเกตการณ
ใบงานที่ 4 สําหรับหนวยการเรียนรูที่ 4
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ขอใหทุกทานอภิปรายกลุมกับ 5 สถานการณตอไปนี้วาหากเกิดกับทาน ทานจะทํา

อยางไร
สถานการณที่ 1
• ตัวแทนเก็บเบี้ยประกันภัยมาแลวและนําเงินนั้นไปใชสวนตัวกอน เมื่อครบกําหนดชําระจึง
นําสงบริษัทประกันวินาศภัย
สถานการณที่ 2
• ตัวแทนเอาเงิ น ส วนตั วให แกพ นักงานสิน ไหมทดแทนของบริษัท เพื่อใหทําเรื่องจายคา
สินไหมทดแทนจํานวนเพิ่มขึ้น
สถานการณที่ 3
• ตัวแทนรู ขอมู ลของหลายฝายที่เกี่ยวของ เชน งานของตัวแทนรายอื่น อูซอม งานของ
พนักงานของบริษัท การเปดเผยขอมูลที่ไมเปนกลางหรือนอกขอบอํานาจของตนอาจทําให
เกิดความขัดแยงดานผลประโยชนขึ้น
• พนักงานของบริษัทที่เปนตัวแทนดวย ใชขอมูลของตัวแทนรายอื่นเพื่อประโยชนของตนเอง
สถานการณที่ 4
• ตัวแทนทราบขาววาบริษัทที่ตนสังกัดอยูมีฐานะไมคอยมั่นคง จึงนําเรื่องดังกลาวไปแจงแก
เพื่อนซึ่งเปนตัวแทนของอีกบริษัทหนึ่ง
สถานการณที่ 5
• ตัวแทน มีลูกคาขอทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ซึ่งในใบคําขอมีการระบุยก
ผลประโยชนใหภรรยานอย ตัวแทนไดนําเรื่องนี้ไปเลาใหพี่สาวซึ่งเปนภรรยาหลวงของ
ลูกคาฟง
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูปฏิบัติงานดานดูแลตัวแทนบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อ
ศึกษาลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติ และความถนัดที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ที่ตองปฏิบัติของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
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เลขที่..........................
วันที่สัมภาษณ............../............/....................
เวลา................................ถึง..........................
สถานที่..........................................................

เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูปฏิบัติงาน
ดานดูแลตัวแทนบริษัทประกันวินาศภัย
เพื่อศึกษาลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติ
และความถนัดที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย
การวิจัยเรื่อง: การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนคําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณงานวิจัยฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการงานวิจัยของ นางสาวเอกจิตตรา ใหญ
สวางนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2. แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการวิจัยในหัวขอวิทยานิพนธเรื่อง การ
พัฒนาโปรแกรมฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยดังตอไปนี้
1.เพื่อศึกษาสมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
2.เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย
3.เพื่อศึกษาผลของการนําโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นไปใชและ
เปรียบเทียบการพัฒนาทางวิชาชีพระหวางกลุมที่ไดรับการฝกอบรมเชิงสมรรถนะกับกลุมที่
ไดรับการฝกอบรมตามปกติ
4.เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริม อุปสรรค ปญหาและแนวทางแกไข ในการนําโปรแกรม
การฝกอบรมเชิงสมรรถนะที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช
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3. เพื่อใหเกิดประโยชนในเชิงวิชาการ ผูวิจัยหวังวาผูตอบแบบสัมภาษณนี้จะใหขอมูลที่ถูกตอง
และตามความเป นจริ ง ซึ่ งการใหขอมูลในครั้ง นี้จ ะไมมีผลกระทบตอทานทั้ง ทางตรงและ
ทางออม และขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณจะนําไปจัดเตรียมโปรแกรมการฝกอบรมใหตรง
กับความตองการในการประกอบอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
4. สําหรับการกําหนดสัดสวนของขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวมดวยวิธีการสัมภาษณฉบับนี้ ผูวิจัย
ไดวิเคราะหวัตถุประสงคของการวิจัยดังกลาวขางตน และแบงสัดสวนของขอมูลที่ตองการ
เก็บรวบรวมในแบบสัมภาษณฉบับนี้ไว 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ขอมูลดานสมรรถนะเกี่ยวกับลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติ และความ
ถนัดที่จําเปนของตัวแทนประกันวินาศภัย โดยแบงเปนขั้นตอน ตามโปรแกรมการ
ฝกอบรมของ Blank (1982) ใน 4 ขั้นตอน แรก
ตอนที่ 3 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาโปรแกรมการฝ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งประกอบไปดวย 8 ขั้นตอน
สุดทาย ตามโปรแกรมการฝกอบรมของ Blank (1982) และการสัม ภาษณ
เพิ่มเติม เกี่ยวกับกิจกรรมในการฝกอบรม
ตอนที่ 4 ขอมูลเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม (หากมี)
เริ่มตนการสัมภาษณ
1. แนะนําชื่อผูวิจัยและผูชวยวิจัย
2. ชี้แจงเหตุผลและวัตถุประสงคในการสัมภาษณ
3. อธิบายใหผูถูกสัมภาษณไดเขาใจถึงขอบเขตที่ผูวิจัยตองการศึกษาและขั้นตอนในการ
สัมภาษณพรอมขออนุญาตบันทึกเทปและจดบันทึกขอมูลการสัมภาษณ
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ
ชื่อ/นามสกุล………………………………………………………………………………….
บริษัทที่ทานสังกัด.........................................................................................................
ตําแหนงในปจจุบันของทานคือ.......................................................................................
เพศ
( ) ชาย
( )หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ( ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญาโท
( ) ปริญญาเอก
สถานภาพทางการสมรส ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หยาราง ( ) หมาย
ประสบการณในการทํางานดานการประกันวินาศภัย
( ) นอยกวา 1 ป ( ) 1 ป ( ) 1-2 ป ( ) 2-5 ป ( ) มากกวา 5 ป
ขอบเขตภาระงาน ความรับผิดชอบของทานในปจจุบันคืออะไรบาง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ ลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติ และความถนัดที่จําเปน
ของตัวแทนประกันวินาศภัย โดยแบงเปนขั้นตอน ตามโปรแกรมการฝกอบรมของ Blank
(1982)

ประเด็น / ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
ขั้นตอนที่ 1 เปนขัน้ การสัมภาษณความคิดเห็น
การกําหนดและบรรยายลักษณะเฉพาะของ
หนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย (Identify

and Describe Specific Occupation)

ประเด็นที่ 1 การศึกษาลักษณะหนาที่ และ
บทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัย
1. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีบทบาทอยางไรในบริษัท
ประกันวินาศภัยของทาน
2. ทานคิดวาลักษณะเฉพาะของหนาที่ในการ
ประกอบอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยตามสภาพจริง
ของการทํางานมีลักษณะอยางไร
3. ในการปฏิบัตงิ านของตัวแทนประกันวินาศภัย ทาน
มีการกําหนดลักษณะหนาทีใ่ นการประกอบอาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือไม
(...) มี อยางไร โปรดอธิบาย
(…) ไมมี เพราะอะไร
ประเด็นที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจัก
ลูกคาและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศ
ภัย
4. ทานทราบถึงแนวทางปฏิบัตใิ นการขาย การรูจกั
ลูกคาและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย

ความเห็นของผูใหสัมภาษณ
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ของตัวแทนประกันวินาศภัยดังทีไ่ ดระบุไวในคูมือ
หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
หรือไม

(…) ทราบ และตัวแทนประกันวินาศภัยที่สังกัด
บริษัทของ
ทาน ไดปฏิบัติตามแนวทางที่ไดระบุไวในคูมือ
หรือไม

(…) ไมทราบ เพราะเหตุใด
ขั้นตอนที่ 2 เปนขัน้ สัมภาษณความคิดเห็นใน
เรื่องการกําหนดพืน้ ฐานทั่วไปที่จําเปนของผูเขา
ฝกอบรม (Identify and Describe Specific

Occupation)

ประเด็นที่ 1 การกําหนดพื้นฐานที่จาํ เปนของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
การแสดงความคิดเห็นของผูบริหารบริษัท
ประกันวินาศภัยเกีย่ วกับความรูพ ื้นฐานที่จาํ เปน ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ในดาน ความรู ทักษะและ
ทัศนคติ ที่ควรจะตองมีกอ นการเขาสูวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย
5. กอนเขาสูว ิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่สังกัดบริษัทของทาน จําเปนตองมี
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ความรูพื้นฐานในเรื่องใดบาง เพราะอะไร

6.ตัวแทนประกันวินาศภัยที่สังกัดบริษัทของทานมี
ความรูพื้นฐาน ตามที่ทา นกําหนดไวหรือไม เพราะ
เหตุใด
7. กอนเขาสูว ิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่สังกัดบริษัทของทานจําเปนตองมี
ทักษะพื้นฐานในเรื่องใดบาง เพราะอะไร

8.ตัวแทนประกันวินาศภัยที่สังกัดบริษัทของทานมี

ทักษะพื้นฐาน ตามที่ทานกําหนดไวหรือไม เพราะเหตุ
ใด
9. กอนเขาสูว ิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่สังกัดบริษัทของทานจําเปนตองมี
ทัศนคติพื้นฐานในเรื่องใดบาง เพราะอะไร

10. ตัวแทนประกันวินาศภัยที่สังกัดบริษัทของทานมี
ทัศนคติพื้นฐาน ตามที่ทานกําหนดไวหรือไม เพราะ
เหตุใด
ขั้นตอนที่ 3 เปนขัน้ สัมภาษณความคิดเห็นใน
ดานการกําหนดและตรวจสอบหนาทีท่ ี่ ใชในการ
ปฏิบัติงานจริง (Identify and Verify Job

Tasks)
ประเด็นที่ 1 การกําหนดและตรวจสอบหนาทีใ่ นการ
ปฏิบัติงานจริงของตัวแทนประกันวินาศภัย
รวมถึงการศึกษาการเรียงลําดับขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวินาศภัย
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11.ในบริษัทของทานไดมีการกําหนดลําดับขั้นตอน
ในการปฏิบัตงิ านหรือไม

(…) มี โปรดเรียงลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย

(…) ไมมี การกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เพราะอะไร
*กรณีที่ทานตอบวา ไมมี การกําหนดลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ทานมีความเห็นวาควรจะมี
การกําหนดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือไม
(…) ควรมี เพราะอะไร และอยางไร

(…) ไมควร เพราะอะไร
ประเด็นที่ 2 การวิเคราะหและจําแนกภาระงาน
ที่ตอ งปฏิบตั ิในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
เปนตัวแทนประกันวินาศภัย
12. จากลําดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของตัวแทน
ประกันวินาศภัย แตละขั้นตอนทีท่ านไดใหขอมูลไว

ขางตน ทานมีการจําแนกภาระงาน (Task) ที่จะตอง
ปฏิบัติในแตละขั้นตอนดังกลาวหรือไม

(…) มี อยางไร
(…) ไมมี การจําแนกภาระงานในการปฏิบัติงานแต
ละขั้นตอน
เพราะอะไร
*กรณีที่ทานตอบวา ไมมกี ารจําแนกภาระงาน
ในการปฏิบัตงิ านแตละขั้นตอน ทานมีความเห็นวา
ควรจะมีการจําแนกภาระงานของตัวแทนประกัน
วินาศภัยในแตละขั้นตอน หรือไม
(…) ควร เพราะอะไร และอยางไร

ความเห็นของผูใหสัมภาษณ

409

ประเด็น / ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

(…) ไมควร เพราะอะไร
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหขอบเขตและภาระงาน
และเพิ่มเติมความรูที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวินาศภัย

(Analyze Job Task and Necessary
Knowledge Tasks)
ประเด็นที่ 1 การศึกษาขอบเขตภาระงานในการ
ปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวินาศภัย

13. ในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวินาศภัย
ทานมีการกําหนดขอบเขตภาระงานในการปฏิบัติงาน
หรือไม

(…) มี อยางไร โปรดระบุขอบเขตภาระงานใน การ
ปฎิบัติงาน

(…) ไมมี เพราะอะไร
*กรณีที่ทานตอบวา ไมมี การกําหนดขอบเขต
ภาระงาน ทานคิดวาควรมีการกําหนดขอบเขตภาระ
งานในการปฏิบัตงิ านของตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือไม
(…) ควรมี เพราะอะไร กรุณายกตัวอยาง ลักษณะ
การ
กําหนดขอบเขตภาระงานในการปฏิบัติงานของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ทานตองการ

(…) ไมควรมี เพราะอะไร
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ประเด็นที่ 2 การวิเคราะหภาระงานที่ตอ งปฏิบตั ิ
ในแตละขัน้ ตอนของการเปนตัวแทนประกัน
วินาศภัย

14. หลังจากการจําแนกภาระงานที่ตองปฏิบัติในแต

ละขั้นตอนในการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย ทานมีการวิเคราะหขอบเขตและ
ภาระงานที่ตองปฏิบัติในแตละขัน้ ตอนหรือไม

(...) มี อยางไร
(...) ไม เพราะอะไร
*กรณีที่ทา นตอบวา ไมมีการวิเคราะหภาระงานที่
ตองปฏิบัติในแตละขั้นตอน ของการเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย ทานมีความเห็นวา ควรมีการ
วิเคราะหภาระงานที่ตองปฏิบัติในแตละขั้นตอน
หรือไม
(...) ควร เพราะอะไร และอยางไร
(...) ไมควร เพราะอะไร

ประเด็นที่ 3 การคนหาความรู เทคนิค หรือ
ความสามารถในการใชอุปกรณที่จําเปนเฉพาะ
ดานซึง่ มีสวนสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย

15. ทานมีความเห็นวา ตัวแทนประกันวินาศภัย
จําเปนตองมีความรู เทคนิคหรือ ความสามารถในการ
ใชอุปกรณเครื่องมือใดๆ เฉพาะดานหรือไม

ความเห็นของผูใหสัมภาษณ
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ขั้นตอนที่ 5 การเขียนเปาหมายปลายทางในการ
ปฏิบัติงานในแตละขัน้ ตอนของการเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย (Write Terminal

Performance Objectives)
ประเด็นที่ 1 การตรวจสอบความเขาใจของทาน

เกี่ยวกับคําวา เปาหมายปลายทางทีต่ องการใน
การปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวินาศภัย

16. ตามความคิดเห็นของทาน คําวา เปาหมาย

สุดทายที่ตองการในการปฏิบัติงานของตัวแทน
ประกันวินาศภัย หมายถึงอะไร โปรดอธิบาย

ประเด็นที่ 2 การกําหนดเปาหมายสุดทายที่
ตองการจากการปฏิบัติภาระงานในแตละ
ขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานสําหรับตัวแทน
ประกันวินาศภัย

17. ทานมีการกําหนดเปาหมายสุดทายที่ตองการ
จากการปฏิบัติงานภาระงานในแตละขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย หรือไม

(…) มี อยางไร

(...) ไมมีเพราะ อะไร
*กรณีที่ทา นตอบวา ไมมี การกําหนดเปาหมาย
สุดทายที่ตองการ สําหรับการปฏิบัติภาระงานในแต
ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานของตัวแทนประกัน
วินาศภัย ทานมีความเห็นวา ควรที่จะมีการกําหนด
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เปาหมายปลายทางที่ตองการในการปฏิบัติงาน
สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย หรือไม
(...) ควรกําหนด เพราะอะไร และอยางไร
(...) ไมควรกําหนด เพราะอะไร
ประเด็นที่ 3 การกําหนดเปาหมายสุดทายดาน
ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติภาระงานในแต
ละขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานสําหรับตัวแทน
ประกันวินาศภัย

18. ทานคิดวาในการใหบริการใหคําแนะนําดานการ
ประกันวินาศภัยของตัวแทนประกันวินาศภัย ควรทีจ่ ะ
แสดงทักษะดานใดบาง ทีเ่ กี่ยวของกับการใหบริการ

19. ในการปฏิบัติงานแตละภาระงานของตัวแทน
ประกันวินาศภัย ทานมีการกําหนดเปาหมายสุดทาย
ดานทักษะที่จาํ เปนสําหรับการปฏิบัติงานในแตละ
ภาระงานไวหรือไม
(...) มี โปรดระบุ
(...) ไมมี เพราะอะไร
*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมีการกําหนด
เปาหมายสุดทายดานทักษะ” ที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติภาระงานในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย ทานมีความเห็นวา
ควรจะมีการกําหนดหรือไม
(...) ควรกําหนด เพราะอะไร และอยางไร
(...) ไมควรกําหนด เพราะอะไร

413
ความเห็นของผูใหสัมภาษณ
ประเด็น/ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

ขั้นตอนที่ 6 การเรียงลําดับภาระงานและ
เปาหมายสุดทายที่ตอ งการสําหรับการปฏิบตั ิ
ภาระงานในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
ประเด็นที่ 1 การเรียงลําดับภาระงานในการ
ปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวินาศภัย
20.ในการปฏิบัติงานตัวแทนประกันวินาศภัยแตละ
ขั้นตอน ทานมีการเรียงลําดับภาระงาน (Task)
และเปาหมายสุดทายที่ตองการในการปฏิบัติแตละ
ภาระงาน หรือไม
(...) มี โปรดเรียงลําดับภาระงานและเปาหมาย
สุดทายในแตละภาระงาน
(...) ไมมี เพราะเหตุใด
*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมีการเรียงลําดับ
ภาระงานในการปฏิบตั ิงานของตัวแทนประกัน
วินาศภัย” ทานมีความเห็นวา มีความจําเปนตอง
เรียงลําดับภาระงานหรือไม
(...) มีความจําเปน เพราะอะไร โปรดเรียงลําดับภาระ
งานและเปาหมายสุดทายในแตละภาระงาน ตาม
ความเห็นของทาน

(…)ไมมีความจําเปน เพราะอะไร
ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาแบบทดสอบการ
ปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวินาศภัย
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาแบบทดสอบการ
ปฏิบัติงานในแตละภาระงานของตัวแทนประกัน
วินาศภัย
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21. ในการปฏิบัติภาระงานแตละขั้นตอนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย ทานมีการประเมินทักษะการ
ปฏิบัติภาระงาน ดวยแบบทดสอบการปฏิบัติงาน
หรือไม

(…) มี ลักษณะเปนอยางไร โปรดอธิบาย
(…) ไมมี เพราะเหตุใด
*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมีการประเมินผล
ทักษะการปฏิบัตงิ าน ดวยแบบทดสอบการ
ปฏิบัติงาน” ทานมีความเห็นวาควรจะมีการพัฒนา
แบบทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อใชในการประเมินผล
ทักษะการปฏิบัติงานหรือไม
(…) ควร เพราะอะไร ลักษณะควรเปนอยางไร

(…) ไมควร เพราะเหตุใด
ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนาแบบทดสอบขอเขียนใน
การปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวินาศภัย
ประเด็นที่ 1. การพัฒนาแบบทดสอบความรูที่
เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิงานในแตละภาระงาน
ของตัวแทนประกันวินาศภัย
22. ในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวินาศภัย
ทานมีการประเมินความรูที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของตัวแทน ดวยแบบทดสอบขอเขียนใน
การปฏิบัติงานหรือไม

(...) มี ลักษณะเปนอยางไร โปรดอธิบาย
(...) ไมมี เพราะเหตุใด
*กรณีทีทานตอบวา “ไมมีการประเมินความรูที่
เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิงาน ดวยแบบทดสอบ
ขอเขียน” ทานมีความเห็นวาควรจะมีการพัฒนา
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แบบทดสอบขอเขียนเพื่อใชในการประเมินความรูที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิ านของตัวแทนหรือไม
(…) ควร เพราะอะไร ลักษณะควรเปนอยางไร

(…) ไมควร เพราะเหตุใด
ขั้นตอนที่ 9 การพัฒนาแบบ (ราง) คูมือการ

เรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงาน
สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาแบบ (ราง) คูมือการ
เรียนรูที่ใชเพือ่ การเสริมสรางสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
23. ภายใตการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวินาศ
ภัยในองคกรของทาน ทานมีการพัฒนาคูม ือที่ใชใน
การเรียนรูเ พื่อเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงาน
หรือไม

(…) มี อยางไร โปรดอธิบายลักษณะของคูมือ
(…) ไมมี เพราะเหตุใด

*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมีการพัฒนาคูมือการ
เรียนรู” ทานมีความเห็นวา ควรมีการพัฒนาคูม ือ
การเรียนรูเ พื่อเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือไม
(…) ควร เพราะเหตุใด ลักษณะอยางไร

(…) ไมควร เพราะเหตุใด

ขั้นตอนที่ 10 การทดลอง ทดสอบภาคสนาม
และการปรับปรุงคูมือการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกัน
วินาศภัย
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ประเด็นที่ 1 การทดลองประสิทธิผลเพือ่ ศึกษา
ความคุมคาของนําคูมือการเรียนรูที่พัฒนาขึน้ ไป
ใชในการฝกอบรม

24. หลังจากการพัฒนาคูมือการเรียนรู ทานมีการ
ทดลองประสิทธิผลเพื่อศึกษาความคุม คาของคูม ือ
การเรียนรูทใี่ ชในการฝกอบรมหรือไม

(…) มี อยางไร
(…) ไมมี เพราะเหตุใด

*กรณีที่ทา นตอบวา “ไมมกี ารทดลอง
ประสิทธิผลเพื่อศึกษาความคุม คาในการนําคูมอื
การเรียนรูไปใช” ทานมีความเห็นวา ควรจะตองมี
การทดลองประสิทธิผลเพื่อศึกษาความคุมคากอน
การนําคูมือการเรียนรูไปใชจริงหรือไม

(…) ควร เพราะอะไร และทําอยางไร
(…) ไมควร เพราะเหตุใด
ประเด็นที่ 2 การทดสอบภาคสนามเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของการนําคูมือการเรียนรู
ไปใชในการฝกอบรม
25. หลังจากการพัฒนาคูมือการเรียนรู ทานมี
ประเมินประสิทธิภาพของการนําคูมือการเรียนรูไปใช
ในการฝกอบรม ดวยการทดสอบภาคสนามกอนการ
นําไปใชจริงหรือไม

(…) มี อยางไร
(…) ไมมี เพราะเหตุใด

*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมีทดสอบภาคสนาม
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เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของการนําคูมอื
การเรียนรูไปใชในการฝกอบรม” ทานมีความเห็น
วา ควรจะตองมีการทดสอบภาคสนามกอนการนํา
คูมือการเรียนรูไปใชจริงหรือไม
(…) ควร เพราะอะไร และทําอยางไร

(…) ไมควร เพราะเหตุใด
ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงคูมือการเรียนรู
ภายหลังจากการทดลองและทดสอบภาคสนาม
26.หลังจากทดลองประสิทธิผลเพื่อศึกษาความ
คุมคาและการทดสอบภาคสนามเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการนําคูม ือการเรียนรูไปใช ทานมี
การนําขอมูลที่ไดจากการดําเนินการดังกลาวมา
ปรับปรุงคูมือการเรียนรูหรือไม

(…) มี อยางไร
(…) ไมมี เพราะเหตุใด

*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมีการนําขอมูลที่ได
จากการทดลอง และทดสอบภาคสนามไป
ปรับปรุงคูมือการเรียนรู ” ทานมีความเห็นวา ควร
จะตองมีการนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงคูมือการ
เรียนรูกอนการนําไปใชจริงหรือไม
(…) ควร เพราะอะไร และทําอยางไร

(…) ไมควร เพราะเหตุใด
ขั้นตอนที่ 11 การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรม
เชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรม
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ประเด็น/ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

เชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
27. ทานมีการกําหนดโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัย หรือไม

(…) มี อยางไร โปรดอธิบาย
(…) ไมมี เพราะเหตุใด

กรณีที่ทานตอบวา “ไมมีการกําหนด
โปรแกรมการฝกอบรม” ในองคกรของทาน ทานมี
ความเห็นวา ควรมีการกําหนดโปรแกรมการฝกอบรม
หรือไม
(…) ควรมี เพราะอะไร และอยางไร โปรดอธิบาย

(…) ไมควร เพราะเหตุใด
ขั้นตอนที่ 12 การกําหนดแผนการนํารูปแบบการ
ฝกอบรมไปใชเพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย และกําหนดรูปแบบการประเมินผล
ประเด็นที่ 1. การวางแผนการดําเนินการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย

28. ในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทน
ประกันวินาศภัย ทานมีการวางแผนการดําเนินการ
ฝกอบรมหรือไม
(...) มี โปรดอธิบายรายละเอียดแนวทางการวาง
แผนการดําเนินการฝกอบรมในประเด็นถัดไป
(...) ไมมี เพราะอะไร
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ความเห็นของผูใหสัมภาษณ
ประเด็น/ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมีการวางแผนการ
ดําเนินการฝกอบรม” ทาน
(...) ควรมี เพราะอะไร และอยางไร โปรดอธิบาย
(...) ไมควร เพราะเหตุใด
ประเด็นที่ 2. การศึกษากรอบขอมูลพืน้ ฐาน
สําหรับการวางโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย

29. กอนการวางแผนการดําเนินการฝกอบรม ทานมี

การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมหรือไม
(...) มี ยาวนานเทาไหร โปรดอธิบาย
(...)ไมมี เพราะอะไร โปรดอธิบาย

30. กอนการวางแผนการดําเนินการฝกอบรม ทานมี

การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเพือ่ ใชในการดําเนินการฝกอบรมหรือไม
(...) มี จากหนวยงานใด อยางไร
(...) ไมมี เพราะอะไร โปรดอธิบาย

31. กอนการวางแผนการดําเนินการฝกอบรม ทานมี
การกําหนดแนวคิดการเรียนรูทจี่ ะใชใน
กระบวนการฝกอบรมหรือไม
(...) มี วิธีการใด โปรดระบุชื่อแนวคิดทีใ่ ชในการ
เรียนรู
(...) ไมมี เพราะอะไร โปรดอธิบาย

32. กอนการวางแผนการดําเนินการฝกอบรม ทานมี
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ความเห็นของผูใหสัมภาษณ
ประเด็น/ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

การกําหนดงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ฝกอบรมหรือไม
(...) มี งบประมาณเทาไหร
(...) ไมมี เพราะอะไร

33. กอนการวางแผนการดําเนินการฝกอบรม ทานมี
การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการฝกอบรม
หรือไม
(...) มี คือใคร เพราะเหตุใด
(...) ไมมี เพราะอะไร

34. กอนการวางแผนการดําเนินการฝกอบรม ทานมี
การกําหนดวิธีการประเมินผลการเขารวมการ
ฝกอบรมหรือไม
(...) มี วิธีการใด โปรดอธิบาย
(...) ไมมี เพราะอะไร โปรดอธิบาย

35. นอกเหนือจากกรอบขอมูลพืน้ ฐานที่สําคัญ
ดังกลาวขางตน ทานมีขอ มูลใดที่จําเปนตองให
ความสําคัญ กอนการวางแผนการดําเนินการ
ฝกอบรมหรือไม
(...) มี คือ โปรดอธิบาย
(...) ไมมี
ขั้นตอนที่ 13 โปรแกรมการฝกอบรมเพือ่ พัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
ประเด็นที่ 1. ปกติการดําเนินการฝกอบรมใน
บริษัทของทานเปนรูปแบบและกิจกรรม อยางไร
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ความเห็นของผูใหสัมภาษณ
ประเด็น/ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

36. ในการดําเนินการฝกอบรม ทานคิดวารูปแบบ
และกิจกรรมอยางไร ที่เหมาะสมกับตัวแทนประกัน
วินาศภัยในบริษัทของทาน

37. ทานเคยใชโปรแกรมการฝกอบรม โดยใช
กระบวนการเรียนรูกลุม (Group Learning)
หรือไม
(...) เคยใช และมีความคิดเห็นอยางไร กับโปรแกรม
การฝกอบรมแบบการเรียนรูก ลุม

(…) ไมเคย เพราะเหตุใด
ประเด็นที่ 2 โปรแกรมการฝกอบรมโดยใช
กระบวนการเรียนรูกลุม (Group Learning)
38. ทานคิดวาการฝกอบรมโดยเรียนรูกลุม (Group
Learning) สามารถนํามาพัฒนา ความรู ทักษะ
และทัศนคติ สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยได
หรือไม

(…) ได อยางไร
(…) ไมได เพราะเหตุใด
39. ทานมีความคิดเห็นอยางไร ระหวางการฝกอบรม
ทั่วไป ที่ผูสอน บรรยายตาม สไลด เพียงอยางเดียว
กับการเรียนรูกลุม
ขั้นตอนที่ 14 การกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือก
ตัวแทนประกันวินาศภัยทีเ่ ขารวมโครงการ
ฝกอบรม
ประเด็นที่ 1. การกําหนดคุณสมบัติของตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่เขารวมโครงการฝกอบรม
40. ในการวางแผนการดําเนินการฝกอบรม ทานมี
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ความเห็นของผูใหสัมภาษณ
ประเด็น/ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

การกําหนดคุณสมบัติสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
ที่เขารวมโครงการฝกอบรมหรือไม

(…) มี อะไรบาง
(…) ไมมี เพราะเหตุใด
*กรณีที่ทานตอบวา ไมมี การกําหนด
คุณสมบัตขิ องผูเขารับการฝกอบรม” ทานมี
ความเห็นวา ควรกําหนดหรือไม
(…) ควรกําหนด เพราะอะไร และอะไรบาง

(…) ไมควรกําหนด เพราะเหตุใด
ประเด็นที่ 2 การคัดเลือกตัวแทนประกันวินาศ

ภัยที่เขารวมโครงการฝกอบรม
41. หลังจากการกําหนดคุณสมบัติตัวแทนประกัน
วินาศภัยทีเ่ ขารวมการฝกอบรม ทานมีการกําหนด
วิธีการคัดเลือกตัวแทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เขารวมการฝกอบรมหรือไม

(…) มี อยางไร
(…) ไมมี เพราะเหตุใด

*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมกี ารกําหนดวิธกี าร
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม” ทานมีความเห็นวา
ควรกําหนดหรือไม
(…) ควรกําหนด เพราะอะไร และอะไรบาง

(…) ไมควรกําหนด เพราะเหตุใด

ขั้นตอนที่ 15 การสรางกระบวนการเรียนรูกลุม
ในระดับบุคคล ระดับความรวมมือของกลุม และ
ระดับองคกร
ประเด็นที่ 1. การสรางกระบวนการเรียนรูกลุมที่
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ความเห็นของผูใหสัมภาษณ
ประเด็น/ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

ใชในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัย

42. จากการระบุแนวคิดการเรียนรูที่ทานกําหนดขึ้น

ในสวนของการวางแผนในโปรแกรมการฝกอบรม
ทานมีการกําหนดแนวทางการสรางกระบวนการ
เรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูก ลุมดังกลาวหรือไม

(…) มี อยางไร
(…) ไมมี เพราะเหตุใด

*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมีการกําหนดแนว
ทางการสรางกระบวนการเรียนรูกลุม” ทานมี
ความเห็นวา ควรจะกําหนดแนวทางการสราง
กระบวนการเรียนรูดงั กลาวหรือไม
(…) ควร เพราะอะไร และทําอยางไร

(…) ไมควร เพราะเหตุใด
ขั้นตอนที่ 16 การกําหนดคุณสมบัติและคัดเลือก

ผูฝกสอนตามแนวคิดการเรียนรูกลุมเพือ่ พัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ประเด็นที่ 1. การกําหนดคุณสมบัติผูทที่ ําหนาที่
เปนผูฝกอบรมในกระบวนการฝกอบรมเพื่อ
สมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
43. ทานมีการกําหนดคุณสมบัตผิ ูที่ทําหนาที่ผู
ฝกสอนในโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกนวินาศภัยหรือไม

(…) มี อะไรบาง
(…) ไมมี เพราะเหตุใด

*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมี การกําหนด
คุณสมบัติของผูที่ทําหนาที่ผูฝกอบรม” ทานมี
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ความเห็นของผูใหสัมภาษณ
ประเด็น/ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

ความเห็นวา ควรจะมีการกําหนดคุณสมบัติดังกลาว
หรือไม
(…) ควร เพราะอะไร และมีคุณสมบัติอะไรบาง

(…) ไมควร เพราะเหตุใด

ประเด็นที่ 2 การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก
ผูที่ทําหนาที่ผูฝกอบรมในโปรแกรมฝกอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัย
44. ในกรณีที่ทานมีการกําหนดคุณสมบัติผูที่ทํา
หนาที่ผูฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ทานมีการ
กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูท ี่มีคุณสมบัติ
เหลานั้นหรือไม

(…) มี อยางไร
(…) ไมมี เพราะเหตุใด

*กรณีที่ทานตอบวา “ไมมีการกําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกผูท ี่ทําหนาที่ผูฝกอบรม”
ทานมีความเห็นวา ควรจะมีการกําหนดหลักเกณฑ
การคัดเลือกดังกลาวหรือไม
(…) ควร เพราะอะไร และ อยางไร

(…) ไมควร เพราะเหตุใด
สวนที่ 4 ขอมูลเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถามี)

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณในความรวมมือ

425
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย
สวนคําชี้แจง
2. แบบสอบถามงานวิจัยฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยของ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. แบบสอบถามความคิ ดเห็นฉบับนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบ
หนาที่ซึ่งตองปฏิบัตขิ องตัวแทนประกันวินาศภัย ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนําเสนอ
ในภาพรวมและใชประกอบการวิจัยในเบื้องตนเทานั้น
4. เพื่ อให เ กิ ดประโยชน ใ นเชิง วิช าการ ผูวิจัยหวัง วาผูตอบแบบสอบถามนี้จ ะใหขอมูล ที่
ถู กต องและตามความเปน จริง ซึ่ ง การใหข อมู ล ในครั้ ง นี้ จ ะไมมี ผ ลกระทบตอ ทา นทั้ ง
ทางตรงและทางออม
5. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1: ขอมูลภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2: แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ซึ่งตอง
ปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัยในดานความรู ทักษะและทัศนคติตอการประกันวินาศ
ภัย

426
แบบสอบถามความคิดเห็น
เพื่อตรวจสอบสมรรถนะหนาที่ที่ตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย
คําชี้แจง แบบสอบถามมี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1
: ขอมูลภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
: แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบ
หนาที่ซึ่งตองปฏิบัตขิ องตัวแทนประกันวินาศภัยในดานความรู ทักษะ และทัศนคติตอการ
ประกันวินาศภัย
ตอนที่ 1 ขอมูลภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาเติมคําในชองวาง หรือ ใสเครื่องหมาย ( ) ในวงเล็บที่ตรงกับความเปนจริงมาก
ที่สุด
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ...........ป
3. ชื่อบริษัทประกันวินาศภัย.............................................................................................
4. ประสบการณในการทํางาน...............ป
5. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท สาขา..........................................
( ) ปริญญาเอก สาขา..........................................
6. การเขารับการอบรมดานการประกันวินาศภัย
( ) ไมเคย
( ) เคย.............หลักสูตร........................................................................
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบมรรถนะหนาที่ที่ตองปฏิบัติของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
คําชี้แจง โปรดอานขอความในแตละขอตอไปนี้ แลวพิจารณาลําดับความสําคัญของสมรรถนะและ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติ ที่มีความสําคัญสําหรับการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหลังจากที่ทานอาน
คําถามแตละขอแลวกรุณาทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองเพียง 1 ชอง โดยพิจารณาตามเกณฑ
ดังนี้
1 หมายถึง ไมมีเลย
2 หมายถึง มีนอยมาก
3 หมายถึง มีบาง
4 หมายถึง มีตองใชอยูเสมอ
5 หมายถึง มีอยางมากขาดไมได
ระดับสมรรถนะตาม
ระดับสมรรถนะ
กลุมสมรรถนะ ลํา สมรรถนะและหนาที่ที่
ความจําเปนที่ตอ ง
ตามความเปนจริง
และหนาที่
ดับ จําเปนของตัวแทน
ปฏิบัติ
ประกันวินาศภัย
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
กลุมที่ 1.
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับ
ตัวแทนประกัน
วินาศภัย

1. มีความรูและเขาใจใน
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยการ
ประกันวินาศภัยวาดวย
เรื่องลักษณะของสัญญา
ประกันวินาศภัย
2. มีความรูและเขาใจใน
หลักสําคัญพื้นฐานของ
สัญญาประกันวินาศภัย
3 มีความรูและเขาใจใน
บุคคลที่เกี่ยวของใน
สัญญาประกันภัย
4 มีความรูและเขาใจใน
หนาที่ของผูรับ
ประกันภัย
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กลุมสมรรถนะ
และหนาที่

กลุมที่ 2.
ภาพรวมของ
ธุรกิจประกัน
วินาศภัยและ
สาระสําคัญของ
การประกัน
วินาศภัย

ลํา สมรรถนะและหนาที่ที่
ดับ จําเปนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
5. มีความรูและเขาใจใน
ขอยกเวนความรับผิด
ของผูรับประกันภัย
6 มีความรูและเขาใจใน
อายุความของการ
ประกันวินาศภัย
7 มีความรูและเขาใน
วัตถุประสงคและ
วิวัฒนาการของ
พระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย
8 มีความรูและเขาใจใน
โครงสรางและ
สาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย
9 มีความรูและเขาใจใน
ความหมายและ
ประโยชนของการ
ประกันวินาศภัย

10 มีความรูและความ
เขาใจในสวนประกอบ
ของกรมธรรมประกันภัย

ระดับสมรรถนะตาม
ความจําเปนที่ตอ ง
ปฏิบัติ

ระดับสมรรถนะ
ตามความเปนจริง

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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กลุมสมรรถนะ
และหนาที่

ลํา สมรรถนะและหนาที่ที่
ดับ จําเปนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย

11 มีความรูและความ
เขาใจประเภทของการ
ประกันวินาศภัย
12 มีความรูในการประกัน
อัคคีภัย
13 มีความรูในการ
ประกันภัยทางทะเลและ
การขนสง
14 มีความรูในการ
ประกันภัยรถยนต
15 มีความรูในการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
กลุมที่ 3. ทักษะ 16 สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
แนวทางปฎิบัติ
แนวทางในการเสนอ
ในการขาย และ
ขายกรมธรรมประกัน
การรูจักลูกคา
วินาศภัย
และการให
คําแนะนําดาน
การประกัน
วินาศภัย
17 ปฏิบัตใิ นขอกําหนดใน
การเสนอขายกรมธรรม
ประกันวินาศภัย
18 อธิบายปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอ
การเสนอขายกรมธรรม

ระดับสมรรถนะตาม
ความจําเปนที่ตอ ง
ปฏิบัติ

ระดับสมรรถนะ
ตามความเปนจริง

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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กลุมสมรรถนะ
และหนาที่

ลํา สมรรถนะและหนาที่ที่
ดับ จําเปนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
19

20
21

22
23

24
25

26

27
28

ประกันภัย
อธิบายปจจัยที่สงผล
กระทบทางดาน
เศรษฐกิจ
นําเสนอนโยบายภาครัฐ
วิเคราะหความเสี่ยง
หรือการรูจักความเสี่ยง
ของลูกคา
ทักษะในการ
ติดตอสื่อสาร
ทักษะในการพัฒนาและ
เพิ่มพูนความรูอยาง
ตอเนื่อง
การสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกร
การระบุความตองการ
ของลูกคาในการทํา
ประกันวินาศภัย
นําเสนอความแตกตาง
ระหวางการประกัน
วินาศภัยกับการประกัน
ชีวิต
แสดงใหทราบไดวา
บริษัทประกันภัยไหนดี
นําเสนอจายปุบ
คุมครองปบ และ ทูอิน

ระดับสมรรถนะตาม
ความจําเปนที่ตอ ง
ปฏิบัติ

ระดับสมรรถนะ
ตามความเปนจริง

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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กลุมสมรรถนะ
และหนาที่

ลํา สมรรถนะและหนาที่ที่
ดับ จําเปนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย

29
30
31
32
33

34
กลุมที่ 4.
35
จรรยาบรรณ
และทัศนคติที่ดี
ในการใหบริการ

36

วัน ในการประกันภัย
รถยนต
การคิดเบี้ยประกันภัย
อุบัติเหตุ
การใหคําปรึกษาดาน
การประกันอัคคีภัย
การใหคําปรึกษาดาน
การประกันภัยรถยนต
การใหคําปรึกษาดาน
การประกันภัยสินคา
การใหคําปรึกษาดาน
การประกันภัยขนสง
สินคาทางทะเล
การใหคําปรึกษาดาน
การประกันสุขภาพ
ประพฤติตนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ไมมี
พฤติกรรมและการ
กระทําใดๆ ใหไดรับ
ความเสียหายทางดาน
การเงิน และผิดหรือขัด
ตอกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีงาม
พัฒนาความรู ทักษะ
ทัศนคติ ใหเทาทันกับ
ความเสี่ยงภัย และ

ระดับสมรรถนะตาม
ความจําเปนที่ตอ ง
ปฏิบัติ

ระดับสมรรถนะ
ตามความเปนจริง

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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กลุมสมรรถนะ
และหนาที่

ลํา สมรรถนะและหนาที่ที่
ดับ จําเปนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
ปจจัยแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเปนการ
พัฒนาและธํารงวิชาชีพ
อยูสม่ําเสมอ
37 ปองกัน หลีกเลี่ยง
ตระหนักในสวนไดเสีย
และไมปฏิบัตกิ ารใดๆ ที่
อาจขัดแยงดาน
ผลประโยชนโดยตรง
และ/หรือ ที่จะสงผล
กระทบตอผลประโยชน
ของลูกคา บริษัทตัวแทน
อื่น และผูที่เกี่ยวของ
38 พึงปฏิบัตหิ นาที่ตาม
กรอบ กติกา ขอบังคับ
ตามขอบเขต อํานาจ
หนาที่ ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยของ
บริษัทประกันภัยที่
ตนเองสังกัดโดย
เครงครัด และไมปฏิบัติ
ตนเกินขอบขายที่บริษัท
ประกันภัยและ/หรือ
กฎหมายกําหนดให
อํานาจไว

ระดับสมรรถนะตาม
ความจําเปนที่ตอ ง
ปฏิบัติ

ระดับสมรรถนะ
ตามความเปนจริง

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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กลุมสมรรถนะ
และหนาที่

ลํา สมรรถนะและหนาที่ที่
ดับ จําเปนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
39 มีความภักดีรักษา
ชื่อเสียง ภาพพจนของ
บริษัทประกันภัยที่ตน
สังกัด รวมถึงการ
เผยแพร ประชาสัมพันธ
อยางเหมาะสม ถูกตอง
ตามกฎหมาย
40 รักษาความลับของ
ลูกคาไมนําขอมูล
สวนตัว และ/หรือขอมูล
สวนบุคคลใดๆ ของ
ลูกคาไปเปดเผยตอ
บุคคลอื่นหรือแสวงหา
ผลประโยชนตอบแทน
นอกเหนือจากอํานาจ
หนาที่โดยมิไดรับ
อนุญาตจากลูกคา
41 เต็มใจใหบริการลูกคา
อยางมีคุณภาพ ใสใจ
ชวยเหลือ แนะนํา ให
คําปรึกษา ประสานงาน
อํานวยความสะดวก
โดยไมคํานึงถึงอามิส
สินจาง ตั้งแตการรับโอน
ความเสี่ยงภัย การ
บริการเรียกรองความ

ระดับสมรรถนะตาม
ความจําเปนที่ตอ ง
ปฏิบัติ

ระดับสมรรถนะ
ตามความเปนจริง

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

434
กลุมสมรรถนะ
และหนาที่

ลํา สมรรถนะและหนาที่ที่
ดับ จําเปนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
เสียหาย และการชดใช
คาสินไหมทดแทน
42 สงเสริม จรรยาบรรณ
ตัวแทน จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย
และวิชาชีพประกัน
วินาศภัย เพื่อสรางการ
ยอมรับและความ
นาเชื่อถือในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ใหเปน
ที่ประจักษตอ
สาธารณชนและสังคม
43 ดํารงตนใหปรากฏเปนที่
ประจักษ ไดรับการ
ยอมรับจากบุคลากรรวม
วิชาชีพ สาธารณชนและ
เปนแบบอยางที่ดีในการ
รักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี
ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ที่ดี เพื่อสงเสริมวิชาชีพ
ประกันวินาศภัย

ระดับสมรรถนะตาม
ความจําเปนที่ตอ ง
ปฏิบัติ

ระดับสมรรถนะ
ตามความเปนจริง

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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ส วนที่ 3 ข อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ สมรรถนะหรือหนาที่ ซึ่ง ตอ งปฏิ บัติของตัว แทนประกั น
วินาศภัย
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

ขอขอบคุณในความรวมมือ

436

ภาคผนวก ง
แบบทดสอบ แบบวัด แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ สําหรับผูเขารับการฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิง
สมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
ชุดที่ 1 แบบทดสอบสมรรถนะวิช าชีพของตัวแทนประกัน วิน าศภัยดานความรูเ รื่องกฎหมายที่
เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัยและ แบบทดสอบสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกัน
วินาศภัยดานความรูเรื่องภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการ
ประกันวินาศภัย
ชุดที่ 2 แบบวัดสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยดานทักษะการปฏิบัติในการขายและ
การใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
ชุดที่ 3 แบบวัดสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยดานทัศนคติและจรรยาบรรณในการ
ใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ชุดที่ 4 แบบวัดความพรอมการเรียนรูดวยการนําตนเองของตัวแทนประกันวินาศภัย
ชุดที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใตการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
ชุดที่ 6 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค หลังการ
ฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทน
ประกันวินาศภัย
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ชุดที่ 1 แบบทดสอบความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย และ
แบบทดสอบความรูดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการ
ประกันวินาศภัย
แบบทดสอบความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย
1. ขอใดตอไปนี้ไมใชลักษณะของสัญญาประกันภัย
ก. สัญญาตางตอบแทน
ข. สัญญาที่มีคาตอบแทนเทาเทียมกัน
ค. สัญญาเสี่ยงโชค
ง. สัญญาที่จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
2. สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. เมื่อบริษัทประกันภัยตกลงรับประกันภัยและมีเอกสารเปนลายลักษณอักษร
ข. เมื่อผูเอาประกันภัยเซ็นเอกสารในใบคําขอและยื่นใหกับบริษัทรับประกันภัยแลว
ค.เมื่อตัวแทนออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูเอาประกันภัยเรียบรอยแลว
ง. เมื่อบริษัทประกันภัยตกลงรับประกันภัย แมมิไดมีลายลักษณอักษร
3. ขอใดไมถูกตองสําหรับบุคคลที่เกี่ยวของในสัญญาประกันภัย
ก. ผูรับประกันภัย ตัวแทน และผูเอาประกันภัย
ข. ผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย และผูรับชวงทรัพยที่เอาประกันภัย
ค. ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูไดรับความเสียหายจากการกระทําของผูเอา
ประกันภัย
ง. ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูรับประโยชน
4. ขอใดตอไปนี้ไมใชหลักสําคัญพื้นฐานของสัญญาประกันวินาศภัย
ก. หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย
ข. หลักสุจริตใจอยางยิ่ง
ค. หลักชดใชคาสินไหมตามที่ไดตกลงกันไว
ง. หลักชดใชคาสินไหมตามความเปนจริง
5. ผูใดตอไปนี้สามารถเปนผูรับชวงทรัพยที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัย
ก. ผูรับฝากทรัพย
ข. ผูรับจํานอง
ค. ผูรับเฝาทรัพย
ง. ผูรับประเมินทรัพย
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6. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม ป พ.ศ.2551 คือ ขอ
ใดตอไปนี้
ก. กฎหมายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลความมั่นคงทางการดํารงชีวิต
ข. กฎหมายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลความมั่นคงทางการเงิน
ค. กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองเด็ก สตรี และคนชรา
ง. กฎหมายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลตัวแทนประกันวินาศภัย
7. ขอใดตอไปนี้คือการบริหารจัดการเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัย
ก. การนําเงินลงทุนไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล
ข. การนําเงินลงทุนไปบริจาค
ค. การนําเงินลงทุนไปใหผูบริหารบริษัทประกันภัยไดกูยืม
ง. การนําเงินลงทุนไปใหประชาสัมพันธประโยชนของการประกันวินาศภัย
8. ตัวแทนประกันวินาศภัยไมตองมีคุณสมบัติใดตอไปนี้
ก. บรรลุนิติภาวะ
ข. เปนนายหนาประกันวินาศภัย
ค. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
ง. ไดรับการศึกษาวิชาประกันภัยจากสถาบันการศึกษาที่ คปภ. กําหนด
9. ขอใดตอไปนี้ไมใชคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย
ก. ปลัดกระทรวงพาณิชย
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ง. ผูแทนสมาคมประกันชีวิต
10. บุคคลใดตอไปนี้สามารถเสนอขายผลิตภัณฑประกันภัยได
ก. ตัวแทนที่ไดรับใบอนุญาต จาก คปภ.
ข. พนักงานหางสรรพสินคา
ค. นายหนาตลาดหลักทรัพย
ง. พนักงานธนาคาร
11. ในฐานะที่ทานเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประโยคใดมีความถูกตองมากที่สุด
ก.ความรูคือสินทรัพย ดังนั้น ตองแสวงหาความรูอยางสม่ําเสมอ
ข.การประกันวินาศภัย แบงออกเปนหลายประเภท เราตองรูเรื่องเหลานั้นใหดี
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ค.ในโลกความเปนจริง มีลูกคาทําประกันวินาศภัยไมกี่ประเภท ดังนั้น เราเลือกศึกษาเพียง
สองสามเรื่องใหถองแทก็เพียงพอแลว
ง.เงื่อนไขการประกันภัยขึ้นกับสาระสําคัญของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี่ ความ
ตองการของผูบริโภค และการแขงขัน ดังนั้น เราตองศึกษาสี่เรื่องนี้อยางตอเนื่อง
12. บุคคลใดมีหนาที่ชําระคาเบี้ยประกันภัยตามกฎหมาย ของกรมธรรมอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย
ก. ผูเอาประกันภัย
ข.ผูรับผลประโยชน
ค.ผูตัวแทนประกันวินาศภัย
ง.ผูใหกูเงินซื้อบาน
13. เหตุการณขอใดแสดงวา บริษัทประกันภัยไดใหความคุมครองตามสัญญาประกันภัยแลว
ก.เมื่อนายสุขโทรแจงบริษัท ประกันภัย จํากัด ขอประกันภัยรถยนตโดยแจงรายละเอียดของ
รถและบริษัทประกันภัยไดแจงเลขที่การรับประกันภัยใหนายสุขทราบโดยนายสุขยังไมได
จายเบี้ยประกันภัย
ข. เมื่อนายสุขไดรับคํายืนยันจากตัวแทนประกันวินาศภัยพรอมเอกสารการรับเงินเรียบรอย
แลว
ค. เมื่อนายสุขโทรแจงบริษัท ประกันภัย จํากัด ขอประกันภัยรถยนตโดยแจงรายละเอียด
ของรถและโดยนายสุขยังไดจายเบี้ยประกันภัย
ง. เมื่อนายสุขไดแจง รายละเอียดของรถและตัวแทนไดสงมอบใหกับตัวแทนประกันวินาศ
ภัยรับทราบแลว
14. ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทน ตามขอใด
ก. เพื่อจํานวนวินาศภัยตามที่เกิดขึ้นจริงและความเสียหายที่เกิดกอนการทําประกันวินาศ
ภัย
ข. เพื่อความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสิน ซึ่งไดเอาประกันภัยไวเพราะไดจัดการตามสมควร
เพื่อปองกัน ความวินาศภัย
ค. เพื่อบรรดาคาใชจายทั้งหมด ซึ่งไดเสียไปเพื่อรักษาและปองกันทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัย
ไวนั้นมิใหวินาศ
ง. เพื่อความเสียหมดที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัย
15. การชดใชคาสินไหมทดแทน กระทําไดดวยวิธใี ดถูกตองที่สุด
ก. หาของใหมมาทดแทนที่มีราคาสูงกวาเดิม
ข. จัดซอมแซมใหกลับสูสภาพเดิม
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ค. ทําใหกลับคืนสภาพเดิมโดยหักคาเสื่อม
ง. จายเปนเงินสดไมหักคาเสื่อม
16. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะประกันภัยมีบทบัญญัติให สัญญาประกันภัย
ตกเปนโมฆียะ คําวา “โมฆียะ” หมายถึง
ก. การกระทําที่สมบรูณ ใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะถูกบอกลางสัญญา
ข.การกระทําที่ไมสมบรูณ ใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะถูกบอกลางสัญญา
ค.การกระทําที่สมบรูณ ใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวากรมธรรมจะหมดอายุความ
คุมครอง
ง.การกระทําที่ไมสมบรูณ ใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวากรมธรรมจะหมดอายุความ
คุมครอง
17. สัญญาประกันภัยสิ้นผลบังคับเมื่อใด
ก.เมื่อผูเอาประกันไมจายคางวดใหกับสินเชื่อที่ทําไวกับทางธนาคาร
ข.เมื่อผูรับประกันภัยไดรับเบี้ยประกันภัยครบถวนแลว
ค.เมื่อผูรับผลประโยชนปฎิเสธการรับคาสินไหมทดแทน
ง. ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย
18. สัญญาประกันภัยค้ําจุนคุมครองอะไร
ก.คุมครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินของผูเอาประกันวินาศภัย
ข.คุมครองความรับผดตามกฎหมายของบุคคลภายนอก
ค. คุมครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัย
ง. คุมครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินของบุคคลภายนอก
19. กรณีใดที่ผูรับประกันภัยทรัพยสินไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย
ก. ผูเอาประกันภัยประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหทรัพยสินเสียหาย
ข. ผูเอาประกันแจงความเสียหายชา
ค. ผูเอาประกันภัยจายเบี้ยประกันวินาศภัยหลังกําหนด
ง.ตัวแทนประกันวินาศภัยไมไดสงมอบเบี้ยประกันวินาศภัยใหกับบริษัทประกันภัย
20. กรมธรรมประกันภัย กฎหมายกําหนดใหมีรายการดังตอไปนี้เสมอ
ก. ชื่อเจาหนี้ในทรัพยสินที่เอาประกันภัย
ข. วัตถุที่เอาประกันภัย
ค. ชื่อของผูเชาทรัพยสิน
ง.มูลคาทรัพยสินที่ตองรับผิดตอบุคคลภายนอก
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แบบทดสอบความรูดานภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการ
ประกันวินาศภัย
21. ภัย (Peril) ในการประกันวินาศภัยหมายถึงขอใดตอไปนี้
ก. ความวิตกกังวล
ข. สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหาย
ค. ผลลัพธ ของความเสียหาย
ง. ผลกระทบของความเสียหาย
22. ขอใดตอไปนี้ เปนความเสี่ยงภัยที่การประกันวินาศภัยไมสามารถ รับประกันภัยได
ก. ความเสี่ยงที่เกิดจากไฟไหมปา
ข. ความเสี่ยงที่เกิดจากแผนดินไหว
ค. ความเสี่ยงที่เกิดจากเงินเฟอ
ง. ความเสี่ยงที่เกิดจากโรคมะเร็ง
23. ขอใดตอไปนี้ไมใชความเสี่ยงภัยที่แทจริง (Pure Risk)
ก. ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหมบาน
ข. ความเสี่ยงที่โรงแรมจะโดนน้ําทวม
ค. ความเสี่ยงที่อาคารสูงจะราว เพราะแผนดินไหว
ง. ความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการเลนหุน
24. ขอใดตอไปนี้ ไมไดเปนสภาวะภัยดาน กายภาพ (Physical Hazard)
ก. สภาวะจิตสํานึกในการปองกันภัย
ข. สภาวะ หรือ ลักษณะของสิ่งปลูกสราง
ค. สภาวะหนาที่การงาน หรือ อาชีพ
ง. สภาวะรางกาย หรือ สุขภาพ
25. ขอใดตอไปนี้ ไมใชวิธีการจัดการตอความเสี่ยงภัย
ก.การหามสูบบุหรี่ในบางพื้นที่
ข. การรวบรวมเก็บทรัพยสินไวในสถานที่เดียว
ค. การกระจายการเก็บทรัพยสินไวในหลายสถานที่
ง. การกระจายสถานที่ตั้งของอาคาร
26. การประกันวินาศภัยหมายถึง ขอใดตอไปนี้
ก.การประกันภัยที่สามารถประเมินความเสียหายเปนเงินได
ข. การประกันภัยที่คํานวณสถิติของความเสียหายไมได
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ค.การประกันภัยที่ผูรับประกันภัยไมสามารถยกเลิกไดในระยะเวลาสองปแรกของการทํา
ประกัน
ง. การประกันภัยที่คุมครอง ความประมาทเลินเลออยางรายแรง ของผูเอาประกันภัย
27. ภัยจากขอใดตอไปนี้ ไมไดรับความคุมครองในการประกันอัคคีภัยมาตรฐาน
ก. ไฟไหม
ข. ฟาผา
ค. น้ําทวม
ง. การระเบิดของแกสที่ใชสําหรับทําแสงสวาง
28. ขอใดไมใช ปจจัย ในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล
ก. สภาพของเรือที่ใชในการขนสง
ข. เสนทางการขนสง
ค. ลักษณะของสินคา
ง. ประวัติความเสียหาย
29. รถยนตในขอใดที่ไดรับการยกเวน ไมตองทํา การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ หรือ พรบ.
รถยนต
ก. รถยนตทหาร
ข. รถสามลอเครื่อง
ค.รถอีแตน
ง. รถบดถนน
30. ขอใดไมไดรับความคุมครอง ภายใต การประกันภัยอุบัติเหตุ
ก. การโดนงูกัด
ข. การโดนสุนัขกัดและเปนโรคพิษสุนัขบา
ค.การแพอาหาร หรือ อาหารเปนพิษ
ง.การโดนผึ้ง หรือ ตอ ตอย
31. นายคําเปนครูที่โรงเรียนอนุบาล ไดทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลไวกับบริษัทประกันภัย
แหงหนึ่ง ตอมานายคําเปลี่ยนอาชีพเปนพนักงานขับรถบรรทุกโดยมิไดแจงบริษัทประกันภัยและ
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต นายคําจะไดรับคาทดแทน หรือไม
ก.ไมไดรับคาทดแทนเพราะนายคําเปลี่ยนอาชีพโดยไมแจงใหบริษัทประกันภัยทราบ
ข.ไมไดรับคาทดแทนเพราะนายคําเปลี่ยนอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูงขึ้น
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ค. ไดรับคาตอบแทน แตจะไดรับคาทดแทนเปนจํานวนเงินลดลงเทาที่เบี้ยประกันภัยที่นาย
คําไดจายไปสําหรับภัยของ อาชีพเดิม และสามารถขอซื้อความคุมครองสําหรับอาชีพใหมได
ง.ไดัรับคาตอบแทนตามอาชีพใหม
32. หากมีคาใชจายเกิดขึ้นเพื่อการสงหลักฐาน ในการเรียกรองคาทดแทนจากกรมธรรมประกันภัย
อุบัติเหตุสวนบุคคล คาใชจายดังกลาวเปนความรับผิดชอบของใคร
ก. ผูเอาประกันภัย
ข.ตัวแทนประกันวินาศภัย
ค.บริษัทรับประกันภัย
ง.ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ไดทําการตกลงกอนทําประกันวินาศภัย
33. การเลนพนันถือวาเปนการเสี่ยงภัย (Risk) ประเภทใด
ก.ความเสี่ยงภัยที่แทจริง (Pure Risk)
ข. ความเสี่ยงภัยเก็งกําไร (Speculative Risk)
ค. ความเสี่ยงภัยภัยเฉพาะ (Particular Risk)
ง. ความเสี่ยงภัยผันแปร (Dynamic Risk)
34.การประกันภัยและการพนันตางกันอยางไร
ก. การพนันจะจายเงินเปนกําไรเมื่อชนะพนันตามจํานวนที่ตกลงกันไว แตการประกันภัย
เปนการจายคาสิน ไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทั้งหมดที่ผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนไดรับอันเนื่องจากวินาศภัยตามความเสียหายที่แทจริง
ข. การพนันจะจายเงินใหกับผูใดก็ไดที่เขาเลนการพนันนั้น แตการประกันภัยเปนการจายคา
สินไหมทดแทนใหกับผูใดก็ตามไดรับความเสียหายในขณะที่เกิดวินาศภัยเทานั้น
ค. การพนันนั้นผูเขาเลนไมสามารถทราบลวงหนาไดวาฝายใดจะชนะหรือแพ ผูชนะยอม
ไดรับเงินเปนกําไร ผูแพยอมสูญเงินในการเลนการพนัน แตการประกันภัยนั้น ผูเอา
ประกันภัยสามารถทราบลวงหนาไดวาจะไดรับคาสินไหมทดแทน
ง. การพนันเปนความเสี่ยงภัยที่มีโอกาสไดกําไร เสมอตัว หรือ ขาดทุน แตการประกันวินาศ
ภัยมีแตไดกําไร
35.ภัยใดตอไปนี้ที่เกิดจากความเสียหายทางเศรษฐกิจ (Economic Perils หรือ Business Perils)
ก. ภาวะคาเงินบาทลอยตัว
ข. ธุรกิจหยุดชะงัก
ค. น้ําทวม
ง. กอการราย
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36.ขอใดถือไดวาเปนประโยชนของการประกันภัย
ก. กอใหเกิดเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
ข. เปนรากฐานสําคัญของระบบการเมืองและการปกครอง
ค. ชวยสงเสริมการออมทรัพยและไดรับผลตอบแทนสูงกวาดอกเบี้ยธนาคาร
ง. ชวยสงเสริมไมใหการผลิตขาดทุนจากการคาดการณที่ผิดพลาด
37.หากผูเอาประกันภัยทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยหลายบริษัท เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับ
ผูเอาประกันภัย บริษัทผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนโดยใชหลักการใด
ก.หลักการสุจริตใจอยางยิ่ง
ข.สาเหตุใกลชิด
ค.หลักการรับชวงสิทธิ์
ง. หลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทน
38.ขอควรปฏิบัติอันดับแรกของผูประสงคจะทําประกันภัย คือ
ก. ใหขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงแกผูรับประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย
ข.ใหขอมูลตามราคาทรัพยสินที่ซื้อขายในตลาด
ค.ใหขอมูลมากที่สุดเทาที่ผูเอาประกันภัยทราบ
ง.ใหขอมูลของราคาทรัพยสินรวมกับราคาที่ดิน
39.เหตุการณใดที่บริษัทประกันภัยมักกําหนดเปนขอยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัย และจะไม
คุมครองความเสียหาย
ก. ภัยจากการระเบิดนิวเคลียร
ข. ภัยจากไฟไหม
ค. ภัยจากแผนดินไหว
ง.ภัยจากคลื่นยักษสินามิ
40. การประกันวินาศภัยในประเทศไทย แบงออกเปนประเภทตางๆได
ก. 2 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 5 ประเภท

445
ชุดที่ 2 แบบวัดสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยดานทักษะการปฏิบัติในการ
ขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามประเมินดานทักษะการปฏิบัตใิ นการขายและการใหคําแนะนํา
ดานการประกันวินาศภัย โปรดอานคําถามแตละขอแลวทําเครื่องหมาย ()ลงในชองที่ตรงกับ
ทักษะของทาน โดยพิจารณาจาก 5 ตัวเลือกตอไปนี้
มากที่สุด
หมายถึง ทานไดปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
มากที่สุด
มาก
หมายถึง ทานไดปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
มาก
ปานกลาง
หมายถึง ทานไดปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
บางเปนบางครั้ง
นอย
หมายถึง ทานไดปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
นอยครั้ง
นอยที่สุด
หมายถึง ทานไดปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
ขอ รายการทักษะที่ทําการประเมิน
มากที่สุด
1
2
3
4
5.
6.

อธิบายแนวทางในการเสนอขาย
กรมธรรม
การปฏิบัตใิ นขอกําหนดการเสนอ
ขายกรมธรรม
วิเคราะหความเสี่ยงภัยของลูกคา
ระบุความตองการของลูกคาใน
การทําประกันวินาศภัย
ประเมินความเสี่ยงภัยของลูกคา
ใหคําแนะนําดานการประกัน
วินาศภัยตามความเสี่ยงภัยของ
ลูกคา

ระดับพฤติกรรม
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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ขอ รายการทักษะที่ทําการประเมิน
มากที่สุด
7.

อธิบายความหมายและเนื้อหา
ของกรมธรรมที่นําเสนอ
8. ดําเนินการในการทําประกันวินาศ
ภัย
9. ดําเนินการใหบริการเมื่อมีการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทน
10. ติดตามและปรับปรุงเมื่อมีขอ
รองเรียน

ระดับพฤติกรรม
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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ชุ ด ที่ 3 แบบวั ด สมรรถนะวิ ช าชี พ ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ด า นทั ศ นคติ แ ละ
จรรยาบรรณในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามดานทัศนคติของตัวแทนประกันวินาศภัย
โปรดอานคําถามแตละขอแลวทําเครื่องหมาย ()ลงในชองที่ตรงกับทัศนคติของทาน
โดยพิจารณาจาก 5 ตัวเลือกตอไปนี้
เห็นดวยมากที่สุด
หมายถึง ทานเห็นดวยทั้งหมด
เห็นดวย
หมายถึง ทานเห็นดวย
ไมแนใจ
หมายถึง ทานเห็นดวยบางเปนบางสวน
ไมเห็นดวย
หมายถึง ทานไมเห็นดวยเปนสวนใหญ
ไมเห็นดวยอยางมาก
หมายถึง ทานไมเห็นดวยทั้งหมด
ขอ

1.

2.

3.

รายการ
วัดดานทัศนคติ
ทานมั่นใจวาทาน
ปฏิบัติการขาย
ประกันตาม
กฎระเบียบของ
บริษัทประกันภัยและ
ตามที่กฎหมาย
กําหนด
ทานตระหนักในการ
ปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริต ไมมี
พฤติกรรมเสียหาย
ดานการเงิน
ทานยอมรับวาปจจัย
แวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยาง

เห็นดวยมาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางมาก
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ขอ

4.

5.

6.

7.

รายการ
วัดดานทัศนคติ
ตอเนื่องทําใหทาน
ตองพัฒนาความรู
ทักษะและทัศนคติให
เทาทันกับความเสี่ยง
ภัยที่เปลี่ยนไปดวย
ทานมั่นใจวาทาน
ปฏิบัติตนอยางเปน
กลางไดโดยไมเอน
เอียงไมขางใด ขาง
หนึ่ง ระหวาง ลูกคา
บริษัท และผูที่
เกี่ยวของ
ทานปฏิบัตหิ นาที่
ตามกรอบ กติกา
และอํานาจหนาที่ ที่
ไดรับจากบริษัท
ประกันภัยและ
กฎหมายกําหนด
ทานตั้งใจที่จะรักษา
ชื่อเสียงของบริษัท
ประกันภัยที่ตนสังกัด
ทานเชื่อมั่นวาทานได
มีการเผยแพร หรือ
โฆษณา
ประชาสัมพันธอยาง
เหมาะสมและ
ถูกตองตามกฎหมาย

เห็นดวยมาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางมาก
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ขอ

8.

9.

10.

11.

12.

13.

รายการ
วัดดานทัศนคติ
ทานมั่นใจวา รักษา
ความลับ และ/หรือ
ขอมูลของลูกคา
อยางเต็มที่
ทานยอมรับการถูก
เรียกใชบริการจาก
ลูกคาไดตลอดเวลา
ทานชวย
ประสานงาน และ
อํานวยความสะดวก
ใหกับลูกคา โดยไม
คํานึงถึงอามิส
สินจาง ตั้งแตการรับ
โอนความเสี่ยงภัย
การเรียกรองคา
สินไหมทดแทน และ
ทานยินดีเขาไปชวย
ลูกคาเมื่อเกิดขอ
พิพาทกับบริษัท
ประกันภัย
ทานสงเสริม
จรรยาบรรณของ
ตัวแทนประกันวินาศ
ภัย
ทานยอมรับวาการไร
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพตัวแทนฯ

เห็นดวยมาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางมาก
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ขอ

รายการ
วัดดานทัศนคติ

สรางความเสียหาย
ใหกับตัวทานเอง
เพื่อนรวมวิชาชีพ
บริษัทประกันภัย
และสังคม
14. ทานมีความตั้งใจ
อยางสูงที่จะ
ประพฤติ ปฏิบัตติ น
ใหไดรับการยอมรับ
จากบุคลากรรวม
วิชาชีพ
15. ทานตองการเปน
แบบอยางที่ดีเพื่อ
สงเสริมวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศ
ภัย

เห็นดวยมาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางมาก
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ชุดที่ 4 แบบวัดความพรอมการเรียนรูดวยการนําตนเองของตัวแทนประกันวินาศภัย
สําหรับผูตอบแบบสอบถาม ในการเลือกตอบแบบสอบถามนี้ ผูตอบเลือกตอบ โดยอาศัย
เกณฑตามความคิดเห็นของตนเองดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับ 5 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน
มากที่สุด
ระดับ 4 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน
มาก
ระดับ 3 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน
ปานกลาง
ระดับ 2 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน
นอย
ระดับ 1 ถาขอคําถามดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของทาน
นอยที่สุด
ขอ รายการวัดความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
ดานการเปดโอกาสในการเรียนรู
1. ทานรักที่จะเรียนรูอยูเสมอเพราะ
เชื่อวาสามารถเรียนรูไดตลอด
ชีวิต
2. ทานทราบดีวาทานตองการเรียนรู
สิ่งใด
3. เมื่อทานพบวามีบางสิ่งที่ไมเขาใจ
ทานมักจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นและไม
พยายามทําความเขาใจ*
4. ถามีสิ่งที่ทานตองการเรียนรูทาน
สามารถที่จะหาทางเรียนรูไดดวย
ตนเอง
5. ทานรักที่จะเรียนรูอยูเสมอ
6. เมื่อทานเริ่มเรียนรูสิ่งใหมๆ ทาน
จะใชเวลาคิดชั่วขณะหนึ่ง
7. ทานคาดหวังวาจะมีผูใหความรู
ในเรื่องใหมๆ เสมอ*

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

-

-

-

-

-

452
ขอ รายการวัดความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
ดานรับอัตมโนทัศนของการเปน
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
8. ทานเชื่อวาการเขาใจในตนเอง
การคิดเสมอวาตัวเราเปนใครและ
อยูที่ไหน และจะทําอะไร เปน
หลักสําคัญของการเรียนรูของทุก
คน
9. การที่ทานทํางานไดไมดีนักก็
เนื่องมาจากตัวของทานเอง
10. เมื่อทานตองการขอมูลอะไรก็ตาม
ทานมีความสามารถสืบคนขอมูล
ได
11. ทานสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ดวย
ตัวเองไดมากกวาคนสวนใหญ
12. แมวาทานมีความคิดที่ดีแต
บางครั้งทานก็ไมสามารถนําลงสู
การปฏิบัตไิ ด*
13. ทานชอบที่จะมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจวาจะเรียนอะไรและเรียน
อยางไร
14. การเรียนรูสิ่งที่ยากๆ จะไมเปน
อุปสรรคตอทาน ถาทานมีความ
สนใจในสิ่งนั้น
ดานความคิดริเริ่มและสามารถ
เรียนรูไดโดยอิสระ
15. ทานคิดวาไมมีใครที่จะรับผิดชอบ
การเรียนรู ไดดีเทากับตัวของทาน
เอง

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

-

-

-

-

-

-

-

-
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ขอ รายการวัดความพรอมในการ
มากที่สุด
เรียนรูดวยการนําตนเอง
16. ทานสามารถที่จะบอกไดวา
ผลลัพธการเรียนรูของทานดี
หรือไมดี
17. มีหลายสิ่งที่ทานตองการเรียนรู
ซึ่งทานตองการเวลาเพิ่มมากขึ้น
ในแตละวัน
18. ถาทานตัดสินใจจะเรียนรูสิ่งใด
แลว ทานสามารถจะจัดเวลาที่จะ
เรียนรูสิ่งนั้นไดเสมอไมวาจะมี
ภารกิจมากมายเพียงใด
19. เมื่อทานอานหนังสือมักมีปญหา
เกี่ยวกับการทําความเขาใจ
20. ทานคิดวาเมื่อทานไมตองการ
เรียนรูก็ไมใชความผิดของทาน
21. ทานรูตัวดีวา เมื่อไหรทานตองการ
ที่จะเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรู
ดวยตัวเอง
22. หากทานสามารถทําความเขาใจ
กับสิ่งที่ทานตองการเรียนรูอยางดี
พอแลว ก็จะไมเปนอุปสรรคตอ
การเรียนรูของทานอีก
23. ทานคิดวาหองสมุดคือสถานที่ที่
นาเบื่อ
24. ทานชื่นชมบุคคลที่เรียนรูสิ่งใหมๆ
อยูเสมอ
25. ทานสามารถคิด แสวงหาวิธีการ
เรียนรูไดหลายวิธีเพื่อการเรียนรู

ระดับความคิดเห็น
มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

-

-

-

-
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ขอ รายการวัดความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
สิ่งใหมๆ
26. ทานพยายามหาความเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งที่ทานกําลังเรียนรูกับ
เปาหมายระยะยาวในชีวิตของ
ทานเสมอ
27. ทานมีความสามารถที่จะเรียนรู
ดวยตัวเองเกือบจะทุกเรื่องที่ทาน
ตองการจะเรียนรู
28. ทานรูสึกสนุกสนานในการคนหา
คําตอบของขอคําถามตางๆ
29. ทานชอบตอบคําถามที่มีคําตอบ
ถูกตองมากกวา 1 คําตอบ
ดานความรักในการเรียนรู
30. ทานมีความอยากรูอยากเห็น
เกี่ยวกับสิ่งตางๆเสมอ
31. ทานจะมีความยินดีมากเมื่อการ
เรียนรูของทานเสร็จสิ้นลง
32. ทานไมไดสนใจในการเรียนรู
เหมือนกับคนอื่นๆ ทั่วไป
33. ทานไมมีปญหาใดๆ เกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรูพื้นฐาน (ทักษะ
การฟง การอาน การเขียน การจํา)
34. ทานชอบทดลองสิ่งใหมๆ ถึงแม
ทานจะไมแนใจในผลลัพธก็ตาม
35. ทานไมชอบใหคนอื่นมาชี้ใน
ขอผิดพลาดที่ทานทําอยู

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

-

-

-

-

-
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ขอ รายการวัดความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
36. ทานจะรูสึกดีมากที่เมื่อไดทําสิ่ง
แปลกๆ ใหมๆ
มีความคิดสรางสรรค
37. ทานชอบที่จะคิดเกี่ยวกับอนาคต
38. ทานมีความพยายามคนหาสิ่งที่
ตองการเรียนรูไดดีเมื่อเทียบกับ
ผูอื่น
39. ทานคิดวาปญหาคือสิ่งที่ทาทาย
ไมใชสิ่งที่ทําใหทอถอย
40. ทานสามารถที่จะทําอะไรดวย
ตัวเองถาทานคิดจะทํา
41. ทานรูสึกมีความสุขกับวิธีการ
สํารวจตรวจสอบปญหาของทาน
เสมอ
42. ทานมักจะเปนผูนําของกลุมใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ
43. ทานมีความสนุกสนานในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูอื่น
ดานการมองอนาคตในแงดี
44. ทานไมชอบสถานการณการ
เรียนรูที่มีความทาทาย
45. ทานมีความปรารถนาอยางแรง
กลาที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
ทานคิดวาการเรียนรู คือเรื่องนา
46. ตื่นเตน

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ขอ รายการวัดความพรอมในการ
มากที่สุด
เรียนรูดวยการนําตนเอง
47. ทานคิดวาการเรียนรูมีความ
สนุกสนาน
48. ทานคิดวาการยึดถือวิธีการเรียนรู
แบบเดิม ดีกวาการที่จะทดลอง
เรียนรูสิ่งใหมๆ*
49. ทานตองการเรียนรูมากยิ่งขึ้น เพื่อ
จะไดเปนคนที่มีความ
เจริญเติบโตและกาวหนา
50. ทานรับผิดชอบในการเรียนรูของ
ทานเอง ไมมีใครรับผิดขอบแทน
ทานได
ดานความสามารถใชทักษะหา
ความรูและทักษะการแกปญหา
51. การเรียนรูถึงวิธีการเรียนเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับทาน
52. ทานไมเคยคิดวาแกเกินไปที่จะ
เรียนรูสิ่งใหมๆ
53. ทานคิดวาการเรียนรูสิ่งอยู
ตลอดเวลาเปนสิ่งที่นาเบื่อหนาย
54. ทานคิดวาการเรียนรูเปนเครื่องมือ
ในการดําเนินชีวิต
55. ทานเรียนรูสิ่งใหมๆ หลายๆ สิ่ง
ดวยตัวเองตลอดเวลา
56. ทานคิดวาการเรียนรูไมไดทําให
ชีวิตของทานแตกตางไปจากเดิม
57. ทานมักจะเปนผูที่เรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในชั้นเรียนและ

ระดับความคิดเห็น
มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

-

-

-

-
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ขอ รายการวัดความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูดวยตนเอง
58. ทานคิดวาผูเรียนรูอยูเสมอ คือ
“ผูนํา”

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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ชุดที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
คะแนนการพิจารณา

ขอ รายการประเมินความพึงพอใจตอการฝกอบรม

ความพึ งพอใจด านการมีส ว นรว มในการพัฒนาเนื้อหา
และหลักสูตร
1. ความครบถวนของเนื้อหา
2. ความทันสมัยของเนื้อหา
3. เนื้อหาตรงตอความตองการ
4. หลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
5. การไดมีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหา
ความพึ ง พอใจด า นการมี ส ว นร ว มในการเรี ย นรู ข อง
ผูเรียนและผูสอน
6. ผูสอนใหความรวมมือเปนอยางดี
7. ผูสอนชวยเหลือผูเรียนในทุกขั้นตอน
8. ผูสอนใหความกระจางในขอสงสัย
9. ผูสอนมีความเปนมิตรที่ดีตอผูเรียน
10. การประเมินผลมีความเที่ยงตรง
11. ผูสอนประเมินผลอยางเปนธรรม
12. ผูเรียนมีสวนในการประเมินผลในทุกขั้นตอน
13. ผูเรียนประเมินผลไดดวยตนเอง
ความพึงพอใจในดานเนื้อหาความรู
และกิจกรรมการสอน
14. มีกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณใน
กลุม
15. มีเนื้อหาการเรียนรูที่ตรงตอความตองการ
16. มีกิจกรรมที่ทําใหเขาถึงเนื้อหาการเรียนไดงาย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

เห็นดวย

-1

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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17. มีกิจกรรมที่เสริมทักษะการเรียนรู
18. มี ก รณี ตั ว อย า งและการแสดงที่ สื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง การมี
ทัศนคติที่ดี
ความพึงพอใจดานอื่นๆ
19. มีระบบชวยเหลือในการเรียนที่ใชงานงาย
20. มีสื่อการเรียนการสอนชวยใหผูเรียนทําความเขาใจกับ
บทเรียนไดดี
21. มีขั้นตอนการเรียนที่เขาใจไดงาย
22. มีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรูและทํา
กิจกรรมครบถวน
23 สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการฝกอบรม

-

-

-
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ชุดที่ 6 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค
หลังการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
สวนคําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณงานวิจัยฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยของ นางสาวเอกจิตตรา ใหญ
สวาง
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2. แบบสัมภาษณงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยที่
เกี่ยวของ ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค หลังการฝกอบรม ในการเรียนรู
ของตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
3. เพื่อใหเกิดประโยชนในเชิงวิชาการ ผูวิจัยหวังวาผูตอบแบบสอบถามนี้จะใหขอมูลที่
ถูกตองและตามความเปนจริง ซึ่งการใหขอมูลในครั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอทานทั้ง
ทางตรงและทางออม
4. แบบสัมภาษณฉบับนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1: แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาปจจัยและปญหา หลังการฝกอบรม
ตอนที่ 2 : ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ผูวิจัยใชเครื่องมือชุดนี้ เปนกรอบในการสัมภาษณ สําหรับผูสอนและ กลุมทดลอง ที่อาสา
เขารวมฝกอบรมจํานวน 34 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดไปเพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ
ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค หลังการฝกอบรม ในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
1. เปาหมายที่ตองการจากการฝกอบรม
 เหมาะสม เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. วัตถุประสงคในการฝกอบรม (ในแตละหนวยการเรียนรู)
 เหมาะสม เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ขั้นตอนการคัดเลือกผูเรียน
 เหมาะสม เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ควรปรับปรุง เพราะ
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ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
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..............................................................................................................................................
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4. คุณสมบัติของผูสอน
 เหมาะสม เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. หลักสูตรและเนื้อหาสาระในการฝกอบรม
 เหมาะสม เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. สื่อการเรียนการสอนที่ใชในการฝกอบรม
 เหมาะสม เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. กิจกรรมการเรียนรูกลุมที่ใชในการฝกอบรม
 เหมาะสม เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. ทานชอบกิจกรรมการเรียนรูกลุมใด ที่ใชในการฝกอบรมมากที่สุด
 เพราะอะไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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9. ทานไดอะไรจากกิจกรรมการเรียนรูกลุม
 เพราะอะไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
10. แหลงขอมูลความรู
 เหมาะสม เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
11. สภาพแวดลอมของการฝกอบรม
 เหมาะสม เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
12. การวัดและประเมินผลในการฝกอบรม
 เหมาะสม เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 ควรปรับปรุง เพราะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ถาควรปรับปรุง ทําอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
13. ปญหาที่เกิดขึ้นพรอมขอเสนอแนะ
ปญหาที่พบ
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความรวมมือ
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ภาคผนวก จ
ดัชนีความสอดคลองและความเที่ยงของเครื่องมือในการวิจัย
1.

2.
3.

4.

เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูปฏิบัติงาน ดานดูแลตัวแทนบริษัทประกัน
วินาศภัย เพื่อศึกษาลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติและความถนัดที่จําเปนของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย
แบบทดสอบแบบวัด แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สําหรับผูเขารับการฝกอบรมใน
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
ชุ ด ที่ 1 แบบทดสอบสมรรถนะวิ ช าชี พ ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ด า นความรู เ รื่ อ ง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ดานความรูเรื่องภาพรวมของธุรกิจประกัน
วินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
ชุดที่ 2 แบบวัดสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยดานทักษะการปฏิบัติในการ
ขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
ชุ ด ที่ 3 แบบวั ด สมรรถนะวิ ช าชี พ ของตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ด า นทั ศ นคติ แ ละ
จรรยาบรรณในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ชุดที่ 4 แบบวัดความพรอมการเรียนรูดวยการนําตนเองของตัวแทนประกันวินาศภัย
ชุดที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใตการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ชุดที่ 6 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค
หลังการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
โปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศ
ภัย
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1. เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูปฏิบัติงาน ดานดูแลตัวแทนบริษัท
ประกันวินาศภัย เพื่อศึกษาลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติและความถนัดที่จําเปน
ของตัวแทนประกันวินาศภัย
ดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นผูปฏิบัติงาน ดานดูแลตัวแทนบริษัทประกัน
วินาศภัย เพื่อศึกษาลักษณะหนาที่ ความรู ทักษะ ทัศนคติและความถนัดที่จําเปนของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

1

0.86

23

1

2

1

24

1

3

0.86

25

1

4

0.72

26

1

5

1

27

0.86

6

1

28

1

7

1

29

1

8

0.86

30

1

9

1

31

1

10

1

32

1

11

33

1

12

0.86
0.86

34

1

13

1

35

1

14

0.71

36

1

15

0.57

37

1

16

1

38

1

17

1

39

0.86

18

1

40

1

19

1

41

1

20

1

42

1

21
22

1
1

43
44

1
1

รวม

0.95
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2. เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย
ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดสมรรถนะและตรวจสอบหนาที่ที่
ตองปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัย
ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

1

1

23

0.67

2

1

24

0.67

3

1

25

0.67

4

1

26

0.67

5

1

27

0.50

6

1

28

0.50

7

1

29

0.67

8

1

30

0.67

9

1

31

0.83

10

1

32

0.83

11

33

0.67

12

1
1

34

0.67

13

1

35

0.67

14

1

36

0.67

15

0.83

37

0.83

16

0.83

38

0.83

17

0.83

39

0.83

18

0.83

40

1

19

0.83

41

0.83

20

0.83

42

0.83

21
22

0.83
0.67

43
รวม

1
0.84
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3. แบบทดสอบแบบวัด แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สําหรับผูเขารับการฝกอบรม
ในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
ดัชนีความสอดคลองของ ชุดที่ 1 แบบทดสอบสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยดาน
ความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ดานความรูเรื่องภาพรวมของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย
ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

1

1

21

1

2

1

22

1

3

1

23

1

4

1

24

1

5

1

25

1

6

1

26

1

7

1

27

1

8

1

28

1

9

1

29

1

10

1

30

1

11

31

1

12

1
1

32

1

13

1

33

1

14

1

34

1

15

1

35

1

16

1

36

1

17

1

37

1

18

1

38

1

19

1

39

1

20

1

40

1

รวม

1
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ดัชนีความสอดคลองของ ชุดที่ 2 แบบวัดสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยดานทักษะ
การปฏิบัติในการขายและการใหคําแนะนําดานการประกันวินาศภัย
ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

รวม

1
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ดัชนีความสอดคลองของ ชุดที่ 3 แบบวัดสมรรถนะวิชาชีพ ของตัวแทนประกันวินาศภัยดาน
ทัศนคติและจรรยาบรรณในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย

ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

รวม

1
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ดัชนีความสอดคลองของ ชุดที่ 4 แบบวัดความพรอมการเรียนรูดวยการนําตนเองของตัวแทน
ประกันวินาศภัย
ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

1

1

30

1

2

1

31

1

3

1

32

1

4

1

33

1

5

1

34

1

6

1

35

1

7

1

36

1

8

1

37

1

9

1

38

1

10

1

39

1

11

40

1

12

1
1

41

1

13

1

42

1

14

1

43

1

15

1

44

1

16

1

45

1

17

1

46

1

18

1

47

1

19

1

48

1

20

1

49

1

21
22

1
1

50
51

1
1

23

1

52

1

24

1

53

1

25

1

54

1

26

1

55

1

27

1

56

1
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ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

28

1

57

1

29

1

58

1

รวม

1

ดัชนีความสอดคลองของ ชุดที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใตการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

1

1

13

1

2

1

14

1

3

0.86

15

1

4

1

16

0.83

5

0.86

17

1

6

1

18

1

7

1

19

1

8

1

20

1

9

1

21

1

10

1

22

1

11

1
1

23

1

รวม

0.98

12
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ดัช นีความสอดคลองของ ชุดที่ 6 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ ปจ จัยสนับสนุน
ปญหา และอุปสรรค หลังการฝกอบรม สําหรับกลุมตัวอยางที่อาสาเขารวมฝกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย
ขอที่

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

1

1

2

0.86

3

0.83

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

รวม

0.98

ดัชนีความสอดคลองของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
ขอ
รายการประเมิน
คาความสอดคลอง (IOC)
1.
หลักการและเหตุผล
1
2.
แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1
3.
องคประกอบของโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ
1
4.
แผนการเรียนรู
1
รวม
1
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผูเขารวมอบรม
รายชื่อผูเขาฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย (กลุมทดลอง)
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รายชื่อผูเขาฝกอบรมในโปรแกรมการฝกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของตัวแทนประกันวินาศภัย (กลุมทดลอง)
เลขที่

รายชื่อ

1

คุณ ศรแดง อบแสงทอง

2

คุณ สามัคคี จันทรประทักษ

3

คุณ ศุภโชค รัตนตั้งตระกูล

4

คุณ วันชัย ผองวรรณโณ

5

คุณ ณัฏ ศรีเฟองฟุง

6

คุณ ฐิตาภรณ ศรีกิตติศักดิ์

7

คุณ นพพล แกวกอ

8

คุณ ศราวุธ ชัยสมบัติ

9

คุณ นงนุช แซตั้ง

10

คุณ สมพร ศรีกิตติศักดิ์

11

คุณ ละเอียด ขําอาจ

12

คุณ พรรณี วงศเกิด

13

คุณ รจนา อินคง

14

คุณ ธาริณี แกวเขียว

15

คุณ อดิศักดิ์ คลังเจริญกุล

16

คุณ วันทนา บัวรุง

17

คุณ กันเกตุ กนกชวกุล

18

คุณ วรนารถ สวัสดิ์ธนพิศุทธิ์
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เลขที่

รายชื่อ

19

คุณ สรรเสริญ สุรินทร

20

คุณ นันทนา ฐิติพานิชยางกูร

21

คุณ นิธิวัชร บรรเจิดจรัสเลิศ

22

คุณ สมชาย นิติพรพิสิฐ

23

คุณ กานตสินี อัครสิริศักดิ์

24

คุณ จิรายุ ณ ระนอง

25

คุณ นพวรรณ ณ ระนอง

26

คุณ พัทธธิรา ปยะโรจนานุกูล

27

คุณ วรรณณี ผลมงคลวัฒน

28

คุณ ประภารัตน อิทรวิสูตร

29

คุณ ดาริน วิชัยปะ

30

คุณ ณฎฐมน พงศอริยนรากร

31

คุณ วิภาภรณ เรืองรองรัตนา

32

คุณ ศิริพร สุพจนานนท

33

คุณ ดรุณี วัฒนศุนานนท

34

คุณ วิจิตร พาณิชไวศวรรณ
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ภาคผนวก ช
จดหมายเชิญผูทรงคุณวุฒิ

479
ผูทรงคุณวุฒิดานโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1. ร.ศ. ดร.วิกร ตัณฑวุฒโฒ

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. รศ.ดร วรรณี แกมเกตุ

คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4. ดร. พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์

ผูอํานวยการสถาบันปลูกรัก

5. ดร. บุญสง เสริมศรีสุวรรณ

4

4

ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด
บริษัทแอล เอ็ม จีประกัน

6. คุณ ปพัศจิญา ชวัจนปนเจริญ

ผูชวยผูอํานวยการสถาบันประกันภัยไทย

7. คุณ ชูชีพ ศรีตระกูล

ผูชวยกรรมการผูจัดการบริษัทมิตรแทประกันภัย

480

481

482

483

484

485

486

487

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวเอกจิตตรา ใหญสวาง เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2516 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปการศึกษา 2540 และสําเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ
ระหวางประเทศ จากคณะพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ประเทศออสเตรเลีย เมื่อป
การศึกษา 2542 เขารับการศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ย น ภาควิ ช านโยบายและความเป น ผู นํ า ทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2551 ปจจุบันทํางานเปนผูจัดการอาวุโส และผูบรรยาย หลักสูตรการ
ประกันวินาศภัย ฝายการประกันวินาศภัย สถาบันประกันภัยไทย

