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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑. ศึกษาสภาพการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ๒. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๓. นําเสนอ

รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสาน

วิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยศึกษา

กลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน โดยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ จากประชากรจํานวน ๕๔๗,๖๙๒ คน ซ่ึง

เปนตัวแทนและนายหนาประกันภัย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบ

มาตรประมาณคา ๕ ระดับ ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๘๙๒  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบมีข้ันตอน การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการ โดยสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 

๑๗ รูปหรือคน และการสนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ รูปหรือคน วิเคราะหขอมูลโดย

การวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. สภาพการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (x� = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๖๑) การสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ โดย



ข 

ภาพรวม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๑) และการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๑, S.D. = ๐.๗๓) 

 ๒. ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ประกอบดวย ดานความรูจริยธรรม ดานความรูสึก ดาน

พฤติกรรมการแสดงออก มีอิทธิพลรวมกันตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ และสามารถรวมกันอธิบายความแปรผัน ไดถึงรอยละ ๓๖.๘๐ จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี ๑ ปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ ประกอบดวย ดานหิริ ความละอายแกใจ ดาน

โอตตัปปะ ความเกรงกลัว มีอิทธิพลรวมกันตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ และสามารถรวมกันอธิบายความแปรผัน ไดถึงรอยละ ๔๑.๒๐ จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี ๒ ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม และปจจัยธรรมเปนโลกบาล มีอิทธิพลรวมกันตอ

การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ และสามารถรวมกัน

อธิบายความแปรผัน ไดถึงรอยละ ๓๙.๒๐ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๓ 

 ๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีองคประกอบ ๘ ดาน 

ไดแก ๑) ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม มีความซ่ือสัตยตอองคกร ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

เท่ียงตรง ยึดม่ันในหลักจริยธรรม ๒) ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ใสใจในการ

ปฏิบัติงาน คอยระวังไมใหเกิดความผิดพลาด มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีรัดกุม ๓) ดานความรู

ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี มีการพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ มีการสงเสริมใหแสวงหา

ประสบการณ ใชความสามารถปฏิบัติงานโดยชอบธรรม ๔) ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ ขอมูลลับไม

ถูกเปดเผย ไมมีการนําขอมูลลับไปใชประโยชนในทางท่ีผิด มีการรักษาขอมูลลับไวไมใหรั่วไหล ๕) 

ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ความขัดแยงลดลง ไดรับประโยชนโดยชอบธรรมทุก

ฝาย เขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีจะพึงได ๖) ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

มีการใชอํานาจและหนาท่ีตามความชอบธรรม เขาใจในบทบาทและหนาท่ี ไมมีการปฏิบัติหนาท่ีเกิน

ขอบเขต ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาประโยชน ๗) ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม 

ไมใหกาวกายซ่ึงกันและกัน ๘) ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล มีการบันทึกขอตกลงรวมกัน 

มีการแบงภาระหนาท่ีรับผิดชอบใหจัดเจน มีกลไกสรางความรวมมือ 
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Abstract 

 Objectives of this research were: 1. To study the effectiveness of ethics 

promotion of insurance agents and brokers under the supervision of the office of 

Insurance Commission, 2. To study factors affecting the ethical promotion of 

insurance agents and brokers under the supervision of the Office of Insurance 

Commission and 3. To propose the ethical promotion model for insurance agents 

and brokers under the supervision of the Office of Insurance Commission.  

 Methodology was the mixed methods: The quantitative research, data 

were collected from 400 samples by stratified random sampling from  547,692 

people who were  the insurance agents and brokers The tool used for data 

collection was 5 rating scales questionnaires with the reliability value  at 0.892. The 

statistics used Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, SD and Multiple 

Regression Stepwise. The qualitative research, data were collected by in-depth 

interviewing with 18 key informants and 10 participants in focus group discussion, The 

data were analyzed by content descriptive interpretation. 

 Findings were as follows:  

 1. The ethical promotion of insurance agents and brokers under the 

supervision of the Office of Insurance Commission by overall was at high level (x� = 

4.20, S.D. = 0.61). The ethical promotion according to 2 Lokapāla-dhamma by 

overall was at high level (x� = 4.08, S.D. = 0.71) and ethical promotion of insurance 



ง 

agents and brokers under the supervision of the Office of Insurance Commission by 

overall was at the highest level (x� = 4.21, S.D. = 0.73). 

 2. The factors affecting the ethic promotion consisted of ethical 

knowledge aspect, feeling aspect and behavioral expression aspect that affected the 

ethical promotion model for insurance agents and brokers under the supervision of 

the Office of Insurance Commission at the statistically significant level of 0.01 and 

could explain the variations up to 36.80% accepted the first hypothesis. The factor of 

2 Lokapāla-dhamma include Hiri and Ottappa affected the ethical promotion model 

for insurance agents and brokers under the supervision of the Office of Insurance 

Commission at the statistically significant level of 0.01 and could explain the 

variations up to 41.20%, accepted the second hypothesis. The factors of ethic 

promotion and Lokapāla-dhamma together had influence that affected the ethical 

promotion model for insurance agents and brokers under the supervision of the 

Office of Insurance Commission at the statistically significant level of 0.01 and could 

together explain the variations up to 39.20% accepted third hypothesis 

 3. The ethical promotion model for insurance agents and brokers under 

the supervision of the Office of Insurance Commission consisted of 8 components: 1) 

integrity and fairness aspect was; being honest with the organization, performing 

duties by integrity and firmly abiding by ethical principles, 2) performing duties with 

caution aspect was; paying attention to work, being careful not to make mistakes and 

there was a concise work process, 3) knowledge and ability to perform duties aspect 

was; there was continuous development of knowledge and abilities, there was 

encouraged to seek experiences and used ability to act fairly, 4) treatment of secret 

information aspect was; the secret was not disclosed, there was no misuse of 

confidential information and confidential information was kept, 5) conflict of benefit 

management was conflict decrease, all parties got fair benefits and understood that 

benefits would be  received fairly,  6) the aspect of using of power and duties under 

the law; authority was exercised righteously, all participants understood the roles 

and duties, not to abuse the authority for one own benefits, 7) the aspect of 

independence, transparency and fairness by not interfering with others’ business and 

8) cooperation between regulators aspect was; there was a memorandum of 

understanding. There was clear division of duties and responsibilities and there was a 

mechanism for cooperation creation. 
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 ดุษฎีนิพนธฉบับนี้  สําเร็จลุลวงเปนไปดวยดี  เพราะไดรับการอนุเคราะหชวยเหลือจาก

หลายทานเปนอยางดีตลอดมา ผูจัดทําขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ไว ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประธานท่ีปรึกษา 

ดุษฎีนิพนธ และ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ อาจารย 

ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

 ขอกราบขอบพระคุณ  รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร และผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารย

ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรท่ีไดใหความเมตตาแนะนําในการ

ปรับปรุงแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ขอบคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ  ท่ีไดใหคําแนะนําในการปรับแกจนดุษฎีนิพนธ

เลมนี้ถูกตองสมบูรณ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานท่ีหวงใย เปนกําลังใจ ใหคําแนะนําชวยเหลือจนดุษฎี

นิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 ผูวิจัยหวังวาดุษฎีนิพนธเลมนี้จะเปนประโยชนตอนิสิตและผูสนใจท่ัวไป และเปน

ประโยชนในทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัย และเพ่ิมพูนองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรตอไป 

จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

นางสาวสิริปภา ภาคอัตถ 

กันยายน ๒๕๖๔ 



 สารบัญ 

 

 

เรื่อง  หนา 

บทคัดยอภาษาไทย  ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ค 

กิตติกรรมประกาศ  จ 

สารบัญ   ฉ 

สารบัญตาราง   ซ 

สารบัญภาพ ฐ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ฑ 

  

บทท่ี ๑ บทนํา  

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

๑.๒ คําถามการวิจัย ๔ 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย ๔ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๗ 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๗ 

๑.๗ ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย ๑๐ 
 
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 ๒.๑ หลักธรรมเปนโลกบาล ๑๑ 

 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ ๑๕ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรม ๓๓ 

 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ๓๙ 

 ๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๕๒ 

 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๗๖ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวจิัย ๘๗ 

 

  



ช 

 สารบัญ (ตอ) 

 

 

เรื่อง  หนา 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๙ 

 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๙๐ 

 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๔ 
 
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล   

 ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ๙๘ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ๑๐๑ 

 ๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ ๑๗๖ 

 ๔.๓ องคความรู ๑๗๘ 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๔ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๘๘ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๙๑ 

บรรณานุกรม ๑๙๕ 

ภาคผนวก ๒๐๕ 

 ภาคผนวก ก  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ๒๐๖ 

 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะหผู เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัย 

๒๑๘ 

 ภาคผนวก ค  ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 

เปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

๒๒๑ 

 ภาคผนวก ง  ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ๒๒๘ 

 ภาคผนวก จ  หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ๒๓๑ 

 ภาคผนวก ฉ  ภาพกการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ๒๓๔ 

 ภาคผนวก ช  หนังสือขอความอนุเคราะหในการเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ ๒๔๑ 

 ภาคผนวก ฌ  ประมวลภาพจากการสนทนากลุมเฉพาะ ๒๔๔ 

ประวัติผูวิจัย  ๒๔๖ 
 



ซ 

 สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หนา 

๒.๑  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๑๕ 

๒.๒  ความหมายของรูปแบบ ๑๗ 

๒.๓  ประเภทของรูปแบบ (Model) ๒๑ 

๒.๔  องคประกอบของรูปแบบ (Model) ๒๒ 

๒.๕  การพัฒนารูปแบบ (Model) ๒๕ 

๒.๖  ความหมายของจริยธรรม (Ethics) ๒๙ 

๒.๗  องคประกอบของจริยธรรม (Ethics) ๓๓ 

๒.๘  การสงเสริมจริยธรรมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ๓๘ 

๒.๙  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับธรรมาภิบาล ๔๐ 

๒.๑๐  ความหมายของหลักธรรมาภิบาล ๔๖ 

๒.๑๑  นโยบายธรรมาภิบาล สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ๔๙ 

๒.๑๒  แนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คปภ. ๕๑ 

๒.๑๓  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ ๗๙ 

๒.๑๔  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม ๘๔ 

๓.๑  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ๙๑ 

๔.๑  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๙๙ 

๔.๒  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน โดย

ภาพรวม ๑๐๑ 

๔.๓ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดานความรู ๑๐๒ 

 

  



ฌ 

 สารบัญตาราง (ตอ)  

ตารางท่ี  หนา 

๔.๔ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน

อารมณและความรูสึก ๑๐๓ 

๔.๕ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน

พฤติกรรมการแสดงออก  ๑๐๔ 

๔.๖ คาเฉลี่ย คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย โดยภาพรวม ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล 

๒ โดยภาพรวม ๑๐๕ 

๔.๗ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสรมิจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ ดานหิริ 

ความละอายแกใจ ๑๐๖ 

๔.๘ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ ดาน

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป ๑๐๗ 

๔.๙ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย โดยภาพรวม ๑๐๘ 

๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม ๑๐๙ 

 

  



ญ 

 สารบัญตาราง (ตอ)  

ตารางท่ี  หนา 

๔.๑๑ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ๑๑๐ 

๔.๑๒ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ๑๑๑ 

๔.๑๓ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ ๑๑๒ 

๔.๑๔ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ๑๑๓ 

๔.๑๕ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ๑๑๔ 

๔.๑๖ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม ๑๑๕ 

๔.๑๗ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล ๑๑๖ 

๔.๑๘ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สําหรับ

การทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ ๑๑๗ 

๔.๑๙ ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ ๑๑๘ 

๔.๒๐ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สําหรับ

การทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ ๑๑๙ 
 
 



ฎ 

 สารบัญตาราง (ตอ)  

ตารางท่ี  หนา 

๔.๒๑ ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ ๑๒๐ 

๔.๒๒ ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) โดยกําหนดให

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X๑) และปจจยัธรรมเปนโลกบาล ๒ (X๒) เปนตัวแปร

อิสระ การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (Y) เปนตัว

แปรตาม ๑๒๑ 

๔.๒๓ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรู ๑๒๗ 

๔.๒๔ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานอารมณและความรูสึก ๑๓๑ 

๔.๒๕ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานพฤติกรรมการแสดงออก ๑๓๕ 

๔.๒๖ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานหิริ ความละอายแกใจ ๑๓๘ 

๔.๒๗ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป ๑๔๓ 

๔.๒๘ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม ๑๔๗ 

๔.๒๙ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตวัแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ๑๕๑ 



ฏ 

 สารบัญตาราง (ตอ)  

ตารางท่ี  หนา 

๔.๓๐ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ๑๕๕ 

๔.๓๑ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ ๑๕๙ 

๔.๓๒ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ๑๖๓ 

๔.๓๓ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ๑๖๗ 

๔.๓๔ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม ๑๗๐ 

๔.๓๕ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล ๑๗๔ 

  



ฐ 

 สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพท่ี  หนา 

๒.๑  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๕๙ 

๒.๒  กรอบแนวคิดการวิจัย ๘๘ 

๔.๑  ดานความรู ๑๒๗ 

๔.๒  ดานอารมณและความรูสึก ๑๓๑ 

๔.๓  ดานพฤติกรรมการแสดงออก ๑๓๕ 

๔.๔  ดานหิริ ความละอายแกใจ ๑๓๙ 

๔.๑  ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป ๑๔๓ 

๔.๖  ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม ๑๔๗ 

๔.๗  ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ๑๕๑ 

๔.๘  ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ๑๕๕ 

๔.๙  ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ ๑๖๙ 

๔.๑๐  ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ๑๖๓ 

๔.๑๑ ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ๑๖๗ 

๔.๑๒ ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม ๑๗๑ 

๔.๑๓ ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล ๑๗๕ 

๔.๑๔ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๑๗๙ 

๔.๑๕ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย ๑๘๒ 



ฑ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

การใชอักษรยอ 

 อักษรยอชื่อคัมภีรในวิทยานิพนธนี้ ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับ 

มหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐  และพระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                

เฉลิมพระเกียรติพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙  คัมภีรอรรถกถาภาษา

บาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

 

คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก 

การอางอิงพระไตรปฎกอางท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย ใชระบุชื่อคัมภีร และระบุ

ถึง เลม/ขอ/หนา ตามลําดับ เชน วิ.มหา. (บาลี) ๕/๑๖/๑๕. หมายถึง คัมภีรวินยปฎก มหาวิภงฺคปาลิ 

ภาษาบาลี เลม ๕ ขอ ๑๖ หนา ๑๕ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๖/๒๑-๒๒. หมายถึง คัมภีรวินัยปฎก         

มหาวิภังค ภาษาไทย เลม ๕ ขอ ๑๖ หนา ๒๑-๒๒ เปนตน 

 

พระสุตตันตปฎก 

องฺ.ทุก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต     (ภาษาไทย) 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ๑.๑.๑ ความเปนมา 

 สถานการณปจจุบันของประเทศไทยมีปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลและ

องคกรซ่ึงสงผลใหเกิดเปนปญหาทางสังคม จนกลายเปนปญหาของประเทศชาติบานเมืองในท่ีสุด 

ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยในหลายๆ ประเด็นเริ่มมีแนวโนมท่ีรุนแรงและสะสมตัวมาก

ข้ึน และนับวันมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนเพราะคนในสังคมขาด

ความซ่ือสัตยสุจริต ยึดติดกับกระแสวัตถุนิยม จึงเกิดความหยอนยานในคุณธรรมและจริยธรรม ขาด

จิตสํานึกท่ีดี มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ตลอดจนคานิยมท่ีผิดๆ ซ่ึงมีแนวโนมทํา

ใหสังคมเสื่อมโทรมลง0

๑  

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปน

หนวยงานของรัฐทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและสงเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัย ใหมีประสิทธิภาพและ

คุมครองประชาชนใหไดรับสิทธิประโยชนจากการประกันภัยอยางครบถวนในการปฏิบัติหนาท่ี

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะผูกํากับดูแลไดตระหนักถึง

บทบาทในการเปนแบบอยางท่ีดี โดยไดยึดหลักธรรมาภิบาลและความถูกตองชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

และไดผลักดันและปลูกฝงใหทุกคนในองคกรปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง เปนธรรมและโปรงใส ซ่ึง

ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดเสียขององคกรบนพ้ืนฐานของการ

เติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน พรอมท่ีจะแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณและความต้ังใจจริงในการสราง  

ธรรมาภิบาลท่ีดีใหกับธุรกิจประกันภัยไทย 

 สํานักงาน คปภ. ในฐานะท่ีเปนหนวยงานของรัฐมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการกํากับดูแล

ธุรกิจประกันภัย และการคุมครองสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยและประชาชนใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ เพ่ือใหพนักงานมีหลักแหงความ

ประพฤติท่ีดีงาม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมกับความเปนพนักงานของสํานักงาน ยึดถือปฏิบัต ิ

                                                           
 ๑สมหวัง โอชารส และคณะ, “รูปแบบการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตํารวจใหแก

นักเรียนนายสิบตํารวจ”, วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, ปท่ี ๗ ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐) หนา. ๒๘๖. 



๒ 

 

ถูกตองตามหลักจริยธรรมเคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูท่ีเก่ียวของอยางเสมอภาค เปนธรรมและ

ตรวจสอบได สํานักงานไดกําหนดระเบียบสํานักงาน คปภ. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยม

หลัก ๙ ประการ1

๒ ดังนี้  

 ๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๒) การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

 ๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน 

 ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

 ๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

 ๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 ๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

 ๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 นอกจากการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงาน คปภ. โดยยึดม่ันในประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของพนักงานแลว สํานักงาน คปภ. ตองกําหนดแนวทางปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความซ่ือสัตยสุจริต เท่ียงธรรม มีการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความระมัดระวัง มีผูบริหารและพนักงานท่ีมีความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติ

หนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการเก็บรักษาความลับของขอมูล มีการจัดการความขัดแยง

ทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมาย

กําหนด มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเปนอิสระ โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได รวมท้ัง จัดใหมีกลไก

ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแลเพ่ือลดความซํ้าซอนของการกํากับดูแล ปองกัน และลด

ชองวางของการกํากับดูแลในสวนท่ีมีความเก่ียวของกัน 

 ๑.๑.๒ ความสําคัญของปญหา 

 การประกันภัย เปนธุรกิจการเงินประเภทหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญอยาง

มากตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในการบริหารจัดการ

โอกาสและความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับธุรกิจประกันภัย โดยท่ีการใหบริการของธุรกิจประกันภัยเปนเรื่อง

                                                           
 ๒สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), แนวทางธรร

มาภิบาลของสาํนัก คปภ. ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี ๑ ป ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานาคร : สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ๒๕๕๙), หนา. ๑๖ 



๓ 

 

ท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนสวนไดเสียและความผาสุกของประชาชนหมูมากมีบุคคลเขามาเก่ียวของ

หลายฝาย 2

๓ ผูประกอบธุรกิจประกันภัย ท่ีเปนตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีไดรับการ

วิพากษวิจารณในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในดานวินัยในการปฏิบัติหนาท่ี ความประพฤติท่ีไม

เหมาะสม และการปฏิบัติงานท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงไดรับการวิพากษวิจารณจากสังคมอยางกวางขวาง 

ภาพพจนของผูประกอบธุรกิจประกันภัย อยูในระดับท่ีไมนาพึงพอใจ ท้ังนี้เนื่องจากความคาดหวังของ

ประชาชนวาตัวแทน/นายหนาประกันภัยท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตองดูแลอยูในกํากับจําเปนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพราะเปนหนวยงานใน

กํากับของรัฐ มีภารกิจในการกํากับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุมครองสิทธิประโยชนของ

ประชาชนดานการประกันภัย นี่คือปญหาท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะตองแกไข สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) มีกลไกสําคัญในการแกไขปญหาคุณธรรมจริยธรรม โดยกําหนดใหตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ตองดูแลใหยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  

 การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยจรรยาบรรณและศีลธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัย ไดแก ๑) จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต ๒) จรรยาบรรณและ

ศีลธรรมของตัวแทนวินาศภัย  ๓) จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหนาประกันชีวิต ๔) 

จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหนาประกันวินาศภัย ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงตองปฏิบัติหนาท่ี

อยางมีจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพธุรกิจประกันภัย และเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเพ่ือประโยชน

ของประชาชนอยางแทจริง การกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงนับไดวาเปนอีก

องคกรหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเปนหนวยงานท่ีรักษาสิทธิประโยชน

ของประชาชน  เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีชวยบรรเทาภาระความเดือนรอนทางการเงิน อัน

เนื่องมาจากการสูญเสียชีวิตและความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยตางๆ การทดแทนสินไหมโดยชอบธรรมซ่ึง

เกิดจากการสงเสริมจริยธรรม การบริหารจัดการและสงเสริมบริษัทในกลุมธุรกิจประกันภัยมีการ

                                                           
๓อัญชลิน พรรณนิภา, “การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยภายใตการกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,  ปท่ี ๒๔  ฉบับท่ี ๔๕ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๒๖๖. 



๔ 

 

จัดระบบการบริหารงานท่ีดีและเปนไปตามนโยบาย 3

๔ ท่ีสงผลใหเกิดการสรางและพัฒนาองคกรแหง

จริยธรรม Top-Down-Bottom up ท่ีผูบริหารและบุคลากรมีความรูและความเขาใจตรงกันท้ัง

แนวคิดโครงสรางและแนวคิดกระบวนการ ในการขับเคลื่อนเครอืขายองคกรคุณธรมจริยธรรม4

๕ 

 ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทน

และนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยเปนอยางไร มีรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมวามีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับตัวแทนและ

นายหนาประกันภัย และแนวทางการสรางเสริมประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยควรเปนอยางไรโดยการกําหนด

จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน คปภ.ท้ัง

ระดับ คณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน ถือเปนประมวลแบบแผนกําหนด

ขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติและพฤติกรรมท่ีพึงกระทําในการดําเนินงานและปฏิบัติงานไปใน

วิถีทางเดียวกันภายใตกรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตยในวิถีทางท่ีสรางสรรค เปนระเบียบ

เรียบรอย เสมอภาคเทาเทียม เพ่ือสรางรากฐานและรักษาภาพพจนของสํานักงาน คปภ. ใหเปน

องคกรท่ีมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป 

๑.๒ คําถามการวิจัย 

 ๑.๒.๑ สภาพการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อยูในระดับใด 

 ๑.๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีอะไรบาง 

 ๑.๒.๓ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยควรเปนอยางไร 

  

                                                           
๔ปญมณิสาธ องคปรัชญากุล, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใชคาสินไหมทดแทนของ

กลุมบริษัทประกันภัยตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”, 

วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน,  ปท่ี ๙  ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) : ๓๔. 
๕มกราพันธ จูฑะรสก และศุกรใจ เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

องคกร”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน,  ปท่ี ๑๙  ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) : ๑๗๕. 



๕ 

 

๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับสภาพการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดของเขตของเนื้อหาประกอบดวย 

 ๑.๔.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย และเนื้อหาวาดวยจรรยาบรรณและศีลธรรมของของตัวแทนและนายหนาประกันภัย 

 ๑.๔.๑.๒ ศึกษาหลักพุทธธรรมเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัย ใหมีจรรยาบรรณและศีลธรรมท่ีดี โดยใชหลัก “ธรรมเปนโลกบาล” ๒ คือ หิริ (ความ

ละอายแกใจ) และ โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวตอบาป) 

 โดยนํามาสรุปเปนตัวแปร ดังนี้ 

 ตัวแปรตน 

 ตัวแปรตน ไดแก  

 ๑) การสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน5

๖ 

  ๑.๑) ดานความรู 

  ๑.๒) ดานอารมณและความรูสึก 

  ๑.๓) ดานพฤติกรรมการแสดงออก  

 ๒) ธรรมเปนโลกบาล ๒6

๗ ไดแก 

  ๒.๑) หิริ ความละอายแกใจ 

  ๒.๒) โอตตัปปะ ความเกรงกลัว 

                                                           
๖กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

กรมการศาสนา, ๒๕๒๓), หนา ๓. 
๗อํ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๙/๖๓. 



๖ 

 

 ตัวแปรตาม 

 ตัวแปรตาม ไดแก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ประกอบดวย 

  ๑) ความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม 

  ๒) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 

  ๓) ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 

  ๔) การปฏิบัติตอขอมูลลับ 

  ๕) การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

  ๖) การใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

  ๗) ความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม และการตรวจสอบการปฏิบัติ

หนาท่ีตามความรับผิดชอบ 

  ๘) ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 

 ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย ไดแก ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกัน

วินาศภัย นายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัยท่ีอยูภายใตกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จํานวน ๕๔๗,๖๙๒ คน7

๘  

 ๑) ประชากร ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม เปนตัวแทน

ประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิต และนายหนาประกันวินาศภัย ท่ีอยูภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จํานวน 

๕๔๗,๖๙๒ คน8

๙  

๒) ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป หรือคน โดยแบงไดกลุม ประกอบดวย ผูวิจัยได

กําหนดผูใหขอมูลสําคัญไว ๖ กลุม คือ ๑) ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการกํากับ สงเสริมการ

ประกอบธรุกิจประกันภัย ๒) นายหนาหรือตัวแทนประกันวินาศภัย ๓) นายหนาหรือตัวแทนประกัน

                                                           
๘สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สถิติเกี่ยวกับ

ใบอนุญาตตัวแทน - นายหนาประกันภัย บุคคลธรรมดา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://app.powerbi.com/ 

view?r=eyJrIjoiMjk3ZTVkYzgtNTRlMS00ZDA4LTkzMDQtMzZjNGZkYjQ5MTg0 IiwidCI6IjM2ZTkwZGVjLT 

kxNDQtNGJlMi1hNzBlLTc2N2UzZWVkNzkwMyIsImMi OjEwfQ %3 D% 3D [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓]. 

 ๙เรื่องเดียวกัน. 



๗ 

 

ชีวิต ๔) นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ๕) นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร ๖) ลูกคาประกัน

วินาศภัยหรือประกันชีวิต รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๗ รูปหรือคน 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ตัวแทนและนายหนาประกันภัย ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตดานเวลา 

 ระยะเวลาในการวิจัยในครั้งนี้เริ่มตนตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔ 

รวม ๑๗ เดือน 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

 ๑.๕.๑ การสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน สงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๑.๕.๒ ปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ สงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

 ๑.๕.๓ ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมและปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ สงผลตอการสงเสริม

จริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 ๑.๖.๑ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรม หมายถึง ตัวแบบท่ีกําหนดข้ึนเปนท่ียอมรับในการ

สงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย ประกอบดวย 

  ๑) ความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม หมายถึง การสงเสริมใหตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย มีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย ไมสงเสริมให

ทําผิดเพ่ือหวังประโยชน และสงเสริมใหปฏิบัติตนดวยความเท่ียงธรรมในระเบียบแบบแผนประเพณี

อันดีงาม 



๘ 

 

  ๒) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง หมายถึง การท่ีของตัวแทนหรือนายหนา

ประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังและรอบคอบ มีความเขาใจในงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ

เปนอยางดี เอาใจใสสอดสองดูและซ่ึงกันและกัน และมีการตรวจสอบกระบวนการทํางานอยูเสมอ 

  ๓) ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี หมายถึง การท่ีของตัวแทนหรือ

นายหนาประกันภัย ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง จน

สามารถทํางานไดดวยตนเองและทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๔) การปฏิบัติตอขอมูลลับ หมายถึง การท่ีของตัวแทนหรือนายหนาประกันภัย

ปฏิบัติตามขอบังคับ คําสั่งและวิธีปฏิบัติงานรักษาความลับของสานักงานท่ีกําหนดไว ตลอดจนชวย

สอดสองดูแลระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขอมูลอันเปนความลับรั่วไหล รักษาขอมูลความลับอันเปน

สิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยไวเปนอยางดี หากมีการใชขอมูลมีการขออนุญาตเสมอ 

  ๕) การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง การท่ีของตัวแทนหรือ

นายหนาประกันภัย จัดการความขัดแยงทางผลประโยชนตามแนวทางท่ีกําหนด ชี้แจงสิทธิประโยชน

หรือขอจํากัดตางๆ ใหผูเอาประกันภัยไดทราบอยางชัดเจน 

  ๖) การใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย หมายถึง การท่ีของ

ตัวแทนหรือนายหนาประกันภัย ดําเนินการภายใตอํานาจกฎหมายท่ีมีโดยเครงครัด โดยใหสวนงาน

กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ไมใชอํานาจในการขมขู ใชอํานาจอยูในขอบเขตท่ีกําหนด ไม

ใชอํานาจแสวงหาประโยชน และชี้แจงบทบาทหนาท่ีของตนในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

  ๗) ความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม หมายถึง การท่ีของตัวแทนหรือ

นายหนาประกันภยั มีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวของกับผูมีสวนไดเสียดวยความ

เปนอิสระ โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได มีการทําบทบทบาทหนาท่ีและกระบวนการทํางานอยู

เสมอ 

  ๘) ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล หมายถึง การท่ีของตัวแทนหรือ

นายหนาประกันภัย ปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานกํากับดูแลดวยกันท่ีมีความเก่ียวของหรือทับซอนกัน

และไมมีความชัดเจนวาเปนหนาท่ี หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีเกิดความทับซอนกัน โดยการสรางกลไก

ความรวมมือในการปฏิบัติงาน แบงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบใหอยางชัดเจน และอาศัยความ

รวมมือซ่ึงกันและกัน 

 ๑.๖.๒ การสงเสริมจริยธรรม หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน 

ประกอบดวย 

 ๑) ดานความรู หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมแกตัวแทนหรือนายหนาประกันภัย 

เก่ียวกับความรู ใหมีความรูความเขาใจในจริยธรรมของตัวแทนหรือนายหนาประกันภัย สามารถใช



๙ 

 

ความรูและเหตุผลในการตัดสินแยกแยะถูกผิด และสามารถใชประสบการณในการเลือกทําในสิ่งท่ีควร 

เลือกไมทําในสิ่งท่ีไมควรตามหลักจริยธรรม 

 ๒) ดานอารมณและความรูสึก หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมแกตัวแทนหรือนายหนา

ประกันภัย เก่ียวกับอารมและความรูสึก ไมใหยินดีตอการกระทําในลักษณะใดๆ ท่ีเปนการละเมิด

จริยธรรม ไมใชอารมณและความรูสึกในการตัดสินแยกแยะถูกผิด ใหมีคานิยมท่ีดี  ใหนึกเสมอวาการ

กระทําท่ีละเมิดจริยธรรมจะสงผลเสียอยางรายแรงตอองคกรและประเทศชาติ ดี ใหเกิดความยินดี

และอยากใหการสนับสนุนสงเสริมการกระทําท่ีชอบดวยจรยิธรรม 

 ๓) ดานพฤติกรรมการแสดงออก หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมแกตัวแทนหรือนายหนา

ประกันภัย เก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงออก ใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมาตามหลัก

จริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย ใหบริการดวยความเสมอภาค ใหบริการดวยความ

จริงใจโดยคํานึงถึงประโยชนอันชอบธรรมของผูเอาประกันภัยเสมอ และรวมกันสรางคานิยมในการ

สงเสริมจริยธรรมสําหรับบุคลากรท้ังองคกร 

 ๑.๖.๓ ธรรมโลกบาล ๒ หมายถึง ธรรมะท่ีใชในการสงเสริมจริยธรรมสําหรับตัวแทนและ

หรือนายหนาประกันภัย ประกอบดวย 

 ๑) หิริ ความละอายแกใจ หมายถึง การสงเสริมใหตัวแทนและนายหนาประกันภัย เกิด

ความละอายแกใจในการละเมิดจริยธรรม เม่ือมีเหตุเกิดการละเมิดจริยธรรมใชการตําหนิติโทษผู

ละเมิดอยางจริงจัง ประกาศใหสังคมไดรับรูวามีการละเมิดจริยธรรม เพ่ือใหตัวแทนและนายหนา

เขาใจวาการละเมิดจริยธรรมเปนท่ีนารังเกียจของสังคม 

 ๒) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป หมายถึง การสงเสริมใหตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยเกิดความกลัวตอโทษของการละเมิดจริยธรรม โดยมีการกําหนดบทลงโทษไวอยางชัดเจน 

ใหเกิดความเกรงกลัว และไดตระหนักถึงผลเสียท่ีจะเกิดจากการละเมิดจริยธรรม ซ่ึงใชมาตรการใน

การกํากับดูแลอยางเครงครัด 

 ๑.๖.๔ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีไมเปนท้ังสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคล ทํา

หนาท่ีดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยประเภทตาง ๆ เชน ประกันภัยรถยนต ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมถึงประกันภัย

ประเภทอ่ืน ๆ 

 ๑.๖.๕ ตัวแทนประกันภัย  หมายถึง ตัวแทนหรือผูท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนใหกับบริษัท

ประกันภัยและขายกรมธรรมแกลูกคา ซ่ึงขายไดเฉพาะบริษัทประกันภัยท่ีตนสังกัดอยู และเปน

ตัวแทนประกันภัยเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น และเปนสวนหนึ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกํากับดูแล 

https://masii.co.th/blog/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://masii.co.th/blog/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96


๑๐ 

 

 ๑.๖.๖ นายหนาประกันภัย หมายถึง คนกลางอิสระ ท่ีเปนไดท้ังบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคล ทําหนาท่ีแทนประชาชนท่ีตองการชื้อประกันภัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกํากับดูแล 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 ๑.๗.๑ ไดผลการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๑.๗.๒ ไดองคความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

 ๑.๗.๓ ไดรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๑.๗ .๔ องคความรู ท่ี เปนผลท่ีไดรับจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการนํา

รูปแบบไปใชในการสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานและตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทน

ประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิต นายหนาประกันวินาศภัย ใหมีความรับผิดชอบตนเองและ

สังคมประเทศชาติมากยิ่งข้ึน 

 



 

 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงศึกษารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ท้ังนี้เพ่ือใหการศึกษาคนควาสามารถดําเนินการตอบวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา

คนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากแหลงวิชาการท่ีนาเชื่อถือไดท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ สามารถนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ หลักธรรมเปนโลกบาล 

 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการสงเสริมจรยิธรรม 

 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ หลักธรรมเปนโลกบาล 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมในองคกร 

มีหลากหลายหลักธรรม แตในการวิจัยในเรื่องนี้ผูวิจัยจะไดเนนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี

เก่ียวของกับการสงเสริมจริยธรรมใหเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด นั่นก็คือหลักธรรมเปนโลกบาล คือ ธรรม

คุมครองโลก ๒ อยาง คือ ๑. หิริ ความละอายแกใจ ๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว  

 ในพระไตรปฎกไดมีความท่ีเก่ียวของกับหลัก หิริ และ โอตตัปปะในลักษะท่ีเปนธรรมฝาย

ขาวควรประพฤติใหเกิดข้ึนในขันธสันดาน ดังปรากฏความวา ภิกษุท้ังหลาย ธรรมฝายขาว ๒ ประการ

ยอมคุมครองโลก ธรรมฝายขาว ๒ ประการ อะไรบาง คือ ๑. หิริ  ๒. โอตตัปปะ 

            ธรรมฝายขาว ๒ ประการนี้แล หากไมคุมครองโลก ชาวโลกไมพึงบัญญัติวา 

             “มารดา นา ปา ภรรยาของอาจารย หรือภรรยาของครู” โลกจักถึงความสําสอนกันเหมือน

พวกแพะ แกะ ไก หมู สุนัขบาน และสุนัขจิ้งจอกฉะนั้น 



๑๒ 

             ภิกษุท้ังหลาย แตเพราะเหตุท่ีธรรมฝายขาว ๒ ประการนี้คุมครองโลก ฉะนั้น ชาวโลกจึง

บัญญัติคําวา “มารดา นา ปา ภรรยาของอาจารย หรือภรรยาของครู”๑ 

 หลักคําสอนท่ีทําใหมนุษยอยูรวมกันเปนสังคมอยางมีความสงบสุขหรืออยางปลอดภัยตอง

มีหลักประกันของการอยูรวมกันในทางพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนสําหรับการอยูรวมกันอยางมี

ความปลอดภัยซ่ึงเรียกวา โลกธรรมหรือธรรมคุมครองโลกซ่ึงมีอยู ๒ ประการคือ หิริความละอายแก

ใจ โอตตัปปะความเกรงกลัวตอบาปดังคําท่ีวา ธรรมมาโลกาจะรมเย็น ถาธรรมไมมาโลกาจะพินาศ ท่ี

เปนเชนนี้เพราะวามนุษยมักอาศัยอยูรวมกันเปนสังคม เม่ือมาอยูรวมกันเปนจํานวนมากยอมมีปญหา

ตาง ๆ ตามมาไมวาจะเปนปญหาเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย ปญหาท่ีทํามาหากิน เพราะมนุษยเราสวนมาก

ชอบแสวงหาประโยชนหาความสะดวกสบายใสตน จนบางครั้งอาจไปล้ําสิทธิของผูอ่ืน สรางความ

เดือดรอนใหคนอ่ืนโดยตั้งใจก็มี โดยไมไดตั้งใจก็มีเพราะวาคนเราตางคนตางจิตตางใจ เชนบางคนชอบ

ใชกําลังใชอํานาจของตนทํารายผูอ่ืนรังแกคนท่ีออนแอกวาสรางความเดือดรอน วุนวายใหกับชุมชน 

สังคม ไมเวนแตละวัน ปญหาดังกลาวมานี้ยังมีปญหาความแตกตางระหวางบุคคลอีกดวยเชน ปญหา

ของผูปกครองถาผูปกครองไมมีศีลธรรม บาอํานาจ ลุแกอํานาจ มักทําอะไรตามใจตัวเอง โดยไมเห็น

ใจผูใตปกครองก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีจะทําใหสังคมเดือดรอนไดและปญหาจากผูใตปกครองถาทุกคน

ไมเคารพกฎกติกาหรือขอบังคับของชุมชน สังคมจะสรางปญหาใหกับสังคม ชุมชนท้ังสิ้น1

๒ 

 จากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร ของ ทานเจาพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 

(ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายไววา หิริ-โอตัปปะ : ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป เปน หลักธรรม

คุมครองโลกใหสงบสุข รักตนเอง รักครอบครัว รักสวนรวมโดยจะขออธิบาย เพ่ิมเติมในรายละเอียด

บางประการดังนี้ หิริ (อานวา หิ-ริ หรือ ห-ิหริ) แปลวา ความละอายแกใจ ความละอายตอบาป กลาว

ให ละเอียดอีกทีไดวา หิริ หมายถึงความละอายใจตัวเองตอการทําความชั่วความผิด ละอายตอการ

ประพฤติทุจริตท้ังหลายและความละอาย ใจตัวเองในการท่ีตัวเองจะตองละเวนไมทําความดีซ่ึงควรจะ

ทําใหเกิดมีในตน นั่นคือการไมอายท่ีจะทําความดีใหเกิดข้ึนในจิตในใจของ ตน เชนบิดามารดามีความ

ละอายใจท่ีจะไมดูแลบุตรของตนแลวบิดาไมอายหรือกลาท่ีจะตัดสินใจดูแลบุตรของตน เชนนี้เรียกวา

มี หิริ ดังนี้เปนตน2

๓ 

 หิริ นั้นเกิดข้ึนไดดวยการคิดถึงการศึกษา ฐานะ ยศศักด์ิ ชาติตระกูลของตน คือเปนการ

คิดถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน จากการกระทําของตน รวมกับความแกลวกลาของจิตใจท่ีจะไมทําชั่ว

                                                           
 

๑
องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๙/๖๓. 

 ๒พระมหาธนพจน ธมฺเมสโก และคณะ, “การศึกษาวิเคราะหโลกปาลธรรม”, วารสารวิชาการธรรม

ทรรศน, ปท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน -มิถุนายน  ๒๕๖๒) : ๒๓๗. 

 ๓พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๓๐๑. 



๑๓ 

นั้น หิริ เปนธรรม รักษาคุมครองโลก หรือ “โลกปาลธรรม” ธรรมเปนโลกบาลคือคุมครองโลก หิรินี้

จะทําใหโลกเกิดสันติ ทําใหคนเราอยูกันอยางสงบสุขเพราะคนท่ีมีหิริจะเกลียดความชั่ว และละอายท่ี

จะทําความชั่วท้ังตอหนาและลับ หลัง ทําใหไมกอความเดือดรอนใหแกโลกและสรรพสัตวท้ังปวง หาก

คนเราคิดจะทําในสิ่งท่ีชั่ว ถามี “หิริ” ในใจความละอายจะเกิดข้ึนมาในใจ แมวาคนอ่ืนจะไมรูไมเห็นใน

สิ่งท่ีเขาคิดจะทํานั้นวา คิดทําชั่วอยางไร สิ่งใดท่ี เปนไปเพ่ือความเลวทรามไมถูกตองทางธรรม คําสอน

ของพระพุทธเจาจึงอนุมานไดวา สิ่งนั้นเปนความเลว อะไรท่ีวัดได (โดยหลักศีลธรรม) วาถูกหรือไมถูก 

คือถาทําอะไรลงไปถาไมถูกตองแลวจะรูสึกละอายในใจตนเอง เรียกวา มี “หิริ” ในใจนั่นเองตามหลัก

นั้น กลาวกันวา นักปราชญท้ังหลายไมสรรเสริญ ไมนิยมในสิ่งท่ีผิดจากธรรม ผิดตอคุณธรรมจริยธรรม 

ท้ังหมดท้ังมวลความละอายนี้เปนตนเหตุใหทําความดี ซ่ึงความดีท้ังหมดเกิดจากความละอายท้ังนั้น 

ความไมดีเกิดจากความไมละอายนั่นเอง3

๔  

 อีกประการหนึ่ง คําวา โอตตัปปะ (อานวา โอดตับปะ) แปลวา ความเกรงกลัว หมายถึง

ความสะดุงกลัวตอผลของความชั่วตอผลของความทุจริตท่ีทําไว โอตตัปปะเปนอาการของจิตท่ี

หวั่นไหวเม่ือจะทําความชั่ว เพราะกลัวความผิดท่ีจะตามใหผลในภายหลังเกิดข้ึนได เพราะคิดถึงโทษ

หรือความทุกขท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําชั่วจากการประพฤติทุจริตของตน เชน ตัวเองตองเดือดรอนเกิด

ความเสียหาย เสียทรัพยสินเงินทอง เสีย อิสรภาพ หรือถูกคนอ่ืนตําหนิติเตียนถูกสังคมรังเกียจ เปน

ตน4

๕ 

 ธรรมะท่ีจะรักษาโลกคือ หิริ ความละอายตอการทําบาปหรือทําชั่ว และโอตตัปปะ ความ

เกรงกลัวตอผลจากการกระทําความชั่วประกายความคิดท่ีจะกระตุนจิตสํานึกในการไมทําความชั่ว

เพราะละอาย เชน ปรารภถึงชาติตระกูลวา ชาติตระกูลของตนไดสั่งสมความดีมาตลอดเวลา ตนเอง

เปนสมาชิกคนหนึ่งของตระกูล หากทําความชั่วลงไปแลวเทากับเปนการทําลายวงศตระกูล เม่ือยกเอา

ชาติตระกูลข้ึนมาพิจารณาแลวปลุกจิตสํานึกมิใหกระทําความชั่ว นอกจากนี้ยังมีการปรารภการศึกษา

สถานะทางสังคม การฝกอบรมมาในทางศาสนาลวนเปนเครื่องกระตุนจิตสํานึกตอการไมทําชั่วได

ท้ังนั้น จิตสํานึกดี ๆ แบบนี้เรียกตามสํานวนไทยวา มียางอาย ซ่ึงตรงกันขามกับการกลาทําความชั่ว

โดยไรยางอายคือไรจิตสํานึกท่ีดีคอยกํากับการกระทําและการพูด โอตตัปปะ แปลวา กลัวบาป 

หมายถึงกลัวผลของบาป หรือความชั่วท่ีทําลงไปแลว จะใหผลเปนลําดับ ๆ ไป เชน กลัววาเม่ือทํา

ความชั่วอยางนั้น ๆ ผูรูจักติเตียนสังคมจะวิจารณ ประณาม ดูหม่ิน เหยียดหยาม จะตองติดคุกติด

                                                           
 

๔
หลวงปูเทศก เทสรังสี, “หิริ-โอตัปปะ”, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.openbase.in.th/ 

node/2887 [๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

 ๕ วิกีพิเดีย, คําอธิบาย หิริ-โอตัปปะ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.google.co.th [๒๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๓]. 



๑๔ 

ตะรางตายไปแลวจะตองเกิดในอบาย ความรูสึกกลัวผลจากการทําชั่วเหลานี้จะมาถึงตนจะปลุก

จิตสํานึกมิใหทําบาปได5๖ 

 คนโบราณอบรมสั่งสอนตอ ๆ กันมาวาอยาทําชั่วท้ังในท่ีแจงและในท่ีลับ แมคนไมเห็นแต

เทวดาผีสางจะเห็น หรือบางคนท่ีเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริยปรารภวา ในโลกนี้มีคนท่ีมีอิทธิฤทธิ์มาก มี

หูทิพย มีตาทิพย ใครทําความดีหรือความชั่วท่ีไหน ลึกลับแคไหน รูไดหมด แลวไมกลาทําชั่วจึงเปนอัน

เขาใจตรงกันวา หิริ ความละอายตอการทําความชั่ว และ โอตตัปปะ เกรงกลัวตอผลจากการทําความ

ชั่ว เปนเชนไรเม่ือเขาใจตรงกันแลว ก็มาประยุกตวา หิริโอตตัปปะนี้จะรักษาสังขารโลก คือสิ่งท่ีปจจัย

ปรุงแตงอยางไรความหมายของสังขารโลกท่ีแคบและงายตอการปฏิบัติคือ ชีวิตของตนเอง คนท่ี

ละอายชั่วและกลัวผลของบาป จักไมนําตนเองเขาไปทําชั่วทุกประการ แลวผลแหงความชั่วก็ไมตามมา

สรางความทุกขใหแกชีวิต ก็คือการรักษาและคุมครองสังขารโลกนั่นเอง 

 การนําเอาหิริและโอตตัปปะมาคุมครองโลกคือ หมูสัตว คือเม่ือพิจารณาวา การ

เบียดเบียนผูอ่ืนนั้นนําความทุกขมาสูตนเอง และผูอ่ืนมากเพียงใด แลวยุติการทําความชั่ว ไมไปทําราย

ผูอ่ืน และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เทากับการรักษาสัตวโลกใหปลอดภัยโดยตรงผลจากการเจริญหิริโอตตัปปะ

จะทําใหประชาชนคนในครอบครัว ในชุมชน ในประเทศชาติ และแมพลโลกอยูรอดปลอดภัยมีสันติสุข 

ความทุกขทรมานของเพ่ือนมนุษยท้ังหลายในโลกนี้เกิดข้ึนแลว แผขยายกระจายตัวออกไปเพราะการ

เบียดเบียนกันดวยกาย วาจา ใจ นี้เอง ในทางตรงกันขามหากมนุษยปรับเปลี่ยนกาย วาจาและใจ จาก

การเบียดเบียนมาเปนรักใครเอ้ือเฟอตอกันใหมากข้ึน ละอายชั่วกลัวบาปมากข้ึน ความทุกขเดือดรอน

ของเพ่ือนมนุษยก็จะเบาบางลงทันที ตามปริมาณของหิริโอตตัปปะท่ีเพ่ิมข้ึนนั่นเอง6

๗ 

 สรุปไดวา หากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มี

การสงเสริมและสนับสนุนใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยปฏิบัติตนตามหลักธรรมเปนโลกบาล ซ่ึง

ประกอบดวย หิริ ความละอายแกใจในการละเมิดจริยธรรม โอตตัปปะ ใจความเกรงกลัวตอโทษท่ีเกิด

จากการละเมิดจริยธรรม จะสงผลให การปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามจรรยบรรณและศีลธรรมของตัวแทน

และนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ทําใหการทํางานราบรื่น เกิดสันติสุข  อยูดวยกันอยางมีความสุข ทําใหองคกรมี

เกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความเชื่อม่ันในองคกร 

  

  

                                                           
 ๖พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ,  ธรรมะจากวัด, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://info.matichon. 

co.th/techno/techno.php?srctag=05128151257&srcday=&search=no [๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

 
๗
เรื่องเดียวกัน. 



๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๑ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

อํ.ทุก. (ไทย)  ธรรมฝายขาว ๒ ประการนี้คุมครองโลก ไดแก หิริ และ 

โอตตัปปะ 

พระมหาธนพจน ธมฺเมสโก และคณะ  ๑. การอยูรวมกันในทางพระพุทธศาสนา 

๒. หิริ ความละอายแกใจ 

๓. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  

๑. หลักธรรมคุมครองโลกใหสงบสุข 

๒. ความละอายใจตัวเองตอการทําความชั่วความผิด 

๓. รักตนเอง 

๔. รักครอบครัว 

หลวงปูเทศก เทสรังสี 

หิริ นั้นเกิดข้ึนไดดวยการคิดถึงการศึกษา ฐานะ ยศ

ศักดิ์  ชาติตระกูลของตน คือเปนการคิดถึงความ

เสียหายท่ีจะเกิดข้ึน จากการกระทําของตน 

วิกีพิเดีย 

คําวา โอตตัปปะ (อานวา โอดตับปะ) แปลวา ความ

เกรงกลัว หมายถึงความสะดุงกลัวตอผลของความชั่ว

ตอผลของความทุจริตท่ีทําไว 

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ 

ธรรมะท่ีจะรักษาโลกคือ หิริ ความละอายตอการทํา

บาปหรือทําชั่ว และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอผล

จากการกระทําความชั่ว 

 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับรูปแบบ (Model) 

 ในการศึกษาศึกษารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผูวิจัยได

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบจะกลาวถึงประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๒.๒.๑ ความหมายของรูปแบบ (Model) 

 รูปแบบ หรือ Model เปนสิ่งท่ีสรางและพัฒนาข้ึนไวเปนแนวทางในการทํางานอยางใด

อยางหนึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 



๑๖ 

รูปแบบ (Model) หมายถึง รูปท่ีกําหนดข้ึนเปนหลักหรือเปนแนวซ่ึงเปนท่ียอมรับ 7

๘ รูปแบบ (Model) 

เปนรูปธรรมของความคิดท่ีเปนนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปน

คําอธิบาย เปนแผนผัง ไดอะแกรม หรือ แผนภาพ เพ่ือชวยใหตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขาใจได

ชัดเจนข้ึน รูปแบบจึงเปนเครื่องมือทางความคิดท่ีบุคคลใชในการสืบเสาะหาคําตอบ ความรู ความ

เขาใจในปรากฏการณท้ังหลาย8

๙  

 รูปแบบ หมายถึง โครงสรางของความเก่ียวของของหนวยตางๆ หรือตัวแปร ตางๆ ดังนั้น 

รูปแบบจึงนาจะมีมากกวาหนึ่งมิติ หลายตัวแปรและตัวแปรตางๆ มีความเก่ียวของซ่ึงกันและกันในเชิง

ความสัมพันธและเชิงเหตุและผล 9

๑๐ รูปแบบ คือ วิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดถายทอดความคิด 

ความเขาใจ ตลอดท้ังจินตนาการท่ีมีตอปรากฏการณ หรือเรื่องราวใดๆ ใหปรากฏ โดยใชการสื่อสาร

ในลักษณะตางๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง ตอเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร ให

สามารถเขาใจไดงาย และในขณะเดียวกันก็สามารถนําเสนอเรื่องราว หรือประเด็นตางๆ ไดอยาง

กระชับ ภายใตหลักการอยางมีระบบ1 0

๑๑ นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายรูปแบบวาสามารถจําแนกเปน 

๓ ความหมาย ดังนี้ ๑) แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ียังไมสมบูรณเหมือนของจริง รูปแบบ

ในความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพทในภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก โมเดลบาน โมเดลรถยนต โมเดล

เสื้อ เปนตน ๒) แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตรท่ีรูจัก กันในชื่อท่ี

เรียกวา “Mathematical Model” และ ๓) แผนภาพท่ีแสดงถึงองคประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง  รูปแบบ ในความหมายนี้บางทีเรียกกันวาภาพยอสวนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

เชน รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการ ประเมิน เปนตน 1 1

๑๒ สอดคลองกับนักวิชาการ

อีกทานท่ีกลาววา รูปแบบมีความหมายในหลายลักษณะดังนี้ ๑) รูปแบบท่ีเหมือนจริงแตมีขนาดเล็ก

ลง หรือยอสวนเพ่ือนําไปใชเปนแบบอยางในการดําเนินการตอไป ๒) สิ่งท่ีแสดงโครงสรางของ

ความสัมพันธระหวางชุดของปจจัยหรือองคประกอบท่ีสําคัญ ในเชิงเหตุผลเพ่ือใหเขาใจขอเท็จจริง ๓) 

แบบอยางหรือแนวทางในการกระทํา ท่ีแสดงหรืออธิบายใหเห็นถึงโครงสรางทางความคิด หรือ

                                                           
 ๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพนานมีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๕๖), หนา ๙๖๕. 

 ๙ทิศนา แขมณี, ศาสตรการสอน : องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ, 

พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๒๒๐. 

 ๑๐อุทุมพร จามรมาน, “โมเดลคืออะไร”, วารสารวิชาการ, ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๔๑): ๒๒-

๒๕. 

 ๑๑เยาวดี วิบูลยศรี , การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ,  พิมพครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔),  หนา ๒๗. 

 ๑๒รัตนะ บัวสนธ, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพคําสมัย, 

๒๕๕๒),  หนา ๑๒๔. 



๑๗ 

ความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญ ๔) สิ่ ง ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ืออธิบายลักษณะท่ีสําคัญของ

ปรากฏการณท่ีทําใหงายตอการทําความเขาใจในองคประกอบของรูปแบบท่ีเหมาะสมไมไดมีการ

กําหนดไวตายตัวดังนั้นรูปแบบอาจเปนแบบงายหรือซับซอนก็ได 1 2

๑๓ และยังมีผูใหความหมาย รูปแบบ 

ไวอีกวา คือ กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการ ดําเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ ท่ี

สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคได 1 3

๑๔ มีผูใหความหมายท่ี

แตกตางออกไปโดยบอกวา รูปแบบเปนสิ่งท่ีออกแบบมาเพ่ือแสดงถึงองคประกอบและกระบวนการ

ตรวจสอบความแตกตางระหวางความสัมพันธในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณจริง14

๑๕  

 สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง สิ่ ง ท่ีสรางหรือพัฒนาข้ึนจากการศึกษาเปนกรอบ

แนวความคิด หรือแผนภาพท่ีเขาใจงาย แสดงใหเห็นถึงหลักการ วิธีการดําเนินงาน องคประกอบและ

ปจจัยตางๆ ของระบบหรือสิ่งท่ีสนใจศึกษา สามารถตรวจสอบและยึดถือเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคได เชน ศูนยการเรียนรู เปนตน 
 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของรูปแบบ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน รูปท่ีกําหนดข้ึนเปนหลักหรือเปนแนวซ่ึงเปนท่ียอมรับ 

ทิศนา แขมณี เปนรูปธรรมของความคิดท่ีเปนนามธรรมแสดงออกมาใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปนคําอธิบาย เปนแผนผัง 

ไดอะแกรม แผนภาพ ชวยใหสามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน 

รูปแบบจึงเปนเครื่องมือทางความคิดท่ีใชในการหาคําตอบ 

ความรู ความเขาใจในปรากฏการณท้ังหลาย 

อุทุมพร จามรมาน 

 

โครงสรางความเก่ียวของของหนวยตางๆ หรือตัวแปรตางๆ 

มีมากกวาหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรตางๆ มีความ 

เก่ียวของกันในเชิงความสัมพันธ และเชิงเหตุและผล 

 

                                                           
 ๑๓รุงนภา จิตรโรจนรักษ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สําหรับประเทศไทย”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๑๔. 

 ๑๔วาโร เพ็งสวัสดิ์, “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปท่ี ๒ ฉบับท่ี 

๔ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๓. 

 ๑๕Hauser, D.L., Comparison of Different Model for Organizational Analysis, In 

Organizational Assessment Perspective on the Measurement of Organizational Behavior and 

the Quality of Work Life, (New York: John Wiley & Son, 1980), pp. 132-161. 



๑๘ 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของรูปแบบ (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

เยาวดี วิบูลยศรี 

 

วิธีการถายทอดความคิด ความเขาใจ จินตนาการท่ีมีตอ

ปรากฏการณ หรือเรื่องราวใดๆ ใหปรากฏ โดยใชการสื่อสาร

ในลักษณะตางๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง 

หรือสมการทางคณิตศาสตร ใหสามารถเขาใจไดงาย ภายใต

หลักการอยางมีระบบ 

รัตนะ บัวสนธ 

 

แบงเปน ๓ ความหมาย ๑) แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งท่ียังไมสมบูรณเหมือนของจริง ๒) แบบแผนความสัมพันธ

ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตรเรียกวา “Mathematical 

Model” ๓) แผนภาพท่ีแสดงถึงองคประกอบการทํางานของสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง   

วาโร เพ็งสวัสดิ ์

 

กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการ ดําเนินงานและ

เกณฑตางๆ ของระบบ ท่ีสามารถยึดถือเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคได 

รุงนภา จติรโรจนรักษ 

 

แบงเปน ๔ ความหมาย ๑) รูปแบบท่ีเหมือนจริงแตมีขนาดเล็กลง

เพ่ือนําไปใชเปนแบบอยางในการดําเนินการตอไป ๒) สิ่งท่ีแสดง

โครงสร างของความสัมพันธ ระหว างชุดของปจจัยหรือ

องคประกอบท่ีสําคัญ ในเชิงเหตุผลเพ่ือใหเขาใจขอเท็จจริง  

๓) แบบอยางหรือแนวทาง ท่ีอธิบายใหเห็นถึงโครงสรางทาง

ความคิด หรือความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญ ๔) สิ่งท่ี

พัฒนาข้ึนเพ่ืออธิบายลักษณะท่ีสําคัญของปรากฏการณท่ีทําให

งายตอการทําความเขาใจในองคประกอบของรูปแบบท่ีเหมาะสม 

Hauser, D.L. 

 

สิ่งท่ีออกแบบมาเพ่ือแสดงถึงองคประกอบและกระบวนการ

ตรวจสอบความแตกตางระหวางความสัมพันธในเชิงทฤษฎี

กับปรากฏการณจริง 
 

 ๒.๒.๒ ประเภทของรูปแบบ (Model) 

 รูปแบบสามารถจําแนกออกไดหลายประเภท ไดมีผูจําแนกประเภทของรูปแบบ ดังนี ้

 นักวิชาการ ไดจําแนกรูปแบบออกเปน ๒ ประเภท ไดแก  



๑๙ 

 ๑) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเปน15

๑๖  

  ๑.๑) รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบิน

จําลอง หุนไลกา หุนตามรานตัดเสื้อผา เปนตน  

  ๑.๒) รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน 

การทดลอง ทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนจะทําการทดลอง เครื่องบินจําลองท่ีบินได หรือเครื่อง

ฝกหัดบิน เปนตน  รูปแบบ ชนิดนี้มีความใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก 

 ๒) รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) จําแนกออกเปน 

  ๒.๑) รูปแบบขอความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model) เปนการ ใชขอความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนาลักษณะงาน

คําอธิบายรายวิชาเปนตน ผูสรางทฤษฎีระบบกลาววาการมีรูปแบบขอความนั้นแมบางครั้งจะเขาใจ

ยาก แตก็ยังดีกวาไมมีรูปแบบเสียเลย เพราะอยางนอยก็เปนแนวทางในการสรางรูปแบบประเภทอ่ืน

ตอไป 

  ๒.๒) รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Model) เชน สมการ และโปรแกรมเชิงเสน เปนตน ซ่ึงไดมีการจําแนกรูปแบบทาง

คณิตศาสตรออกเปน ๔ ประเภท ไดแก16

๑๗ 

   (๑) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนรูปแบบเชิงกายภาพ 

สวนใหญใชในดานวิทยาศาสตร เชน รูปแบบโครงสรางอะตอมสรางข้ึนโดยใชหลักการเปรียบเทียบ

โครงสรางของรูปแบบ ใหสอดคลองกับลักษณะท่ีคลายกันทางกายภาพ สอดคลองกับขอมูลและ 

ความรูท่ีมีอยูในลักษณะนั้นดวย  รูปแบบท่ีสรางข้ึนตองมีองคประกอบชัดเจน สามารถนําไปทดสอบ 

ดวยขอมูลเชิงประจักษได และสามารถนําไปใชในการหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง 

เชน รูปแบบจํานวนนักเรียนในโรงเรียนสรางข้ึนโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ํา ประกอบดวยทอน้ํา

เขาและทอน้ําออก ปริมาณท่ีไหลเขาถังเปรียบเทียบได กับจํานวนนักเรียนท่ีเขาโรงเรียน อัตราการ

เกิด  อัตราการยายเขา อัตราการรับเด็กอายุต่ํากวาเกณฑ สวนปริมาณน้ําท่ีไหลออกเปรียบเทียบได

กับจํานวนนักเรียนท่ีออกจากโรงเรียน เนื่องจากพนเกณฑการศึกษา การยายออก การจบการศึกษา 

สําหรับปริมาณน้ําท่ีเหลือในถังเปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนท่ีเหลืออยูในโรงเรียน เปนตน  

จุดมุงหมายของรูปแบบนี้เพ่ืออธิบายปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักเรยีนในโรงเรียน  

                                                           
 ๑๖Smith, R.H., and Others, Measurement: Making Organization Perform, (New York: 

Macmillan, 1980), p. 461. 

 ๑๗Keeves, Peter J., Model and Model Building, Educational Research 

Methodology and Measurement:  An International Handbook, (Oxford: Pergamon Press, 1988), 

pp. 561-565. 



๒๐ 

   (๒) รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบท่ีใชภาษาเปน

สื่อในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือใหเห็น 

โครงสรางทางความคิด องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น และใช

ขอความในการอธิบายเพ่ือให เกิดความกระจางมากข้ึน แตจุดออนของรูปแบบประเภทนี้คือขาดความ

ชัดเจนแนนอน ทําใหยากแกการทดสอบ รูปแบบ แตอยางไรก็ตามไดมีการนํารูปแบบนี้มาใชกับ

การศึกษามาก เชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียน 

   (๓) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบท่ีใช

แสดงความสัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปร โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนม

วาจะนําไปใชในดานพฤติกรรมศาสตรมากข้ึน โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

รูปแบบลักษณะนีส้วนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงขอความ   

   (๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบท่ีเริ่มจากการนํา

เทคนิคการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตร รูปแบบเชิงสาเหตุนี้

ทําใหสามารถศึกษารูปแบบเชิงขอความท่ีมีตัวแปรสลับซับซอนได แนวคิดสําคัญของรูปแบบนี้คือตอง

สรางข้ึนจากทฤษฎีท่ีเก่ียวของ หรืองานวิจัยท่ีมีมาแลว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเสนตรง แต

ละสมการแสดงความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผลระหวางตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมขอมูลใน

สภาพการณท่ีเปนจริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบงออกเปน ๒ ลักษณะ ไดแก ๑) 

รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) เปนรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัว

แปรดวยเสนโยงท่ีมีทิศทางของการเปนสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไมมีความสัมพันธยอนกลับ ๒) 

รูปแบบระบบเสนคู (Non-recursive Model) เปนรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัว

แปร โดยทิศทางความสัมพันธของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจเปนท้ังตัวแปรเชิงสาเหตุ และเชิงผล

พรอมกัน จึงมีทิศทางความสัมพันธยอนกลับได 

 นักนิเวศวิทยาคนสําคัญไดแบงประเภทของรูปแบบดวยการอธิบายลักษณะจากลักษณะ

ของเมืองออกเปนรูปแบบท่ีอธิบายโดยลักษณะพ้ืนท่ีและรูปแบบท่ีอธิบายโดยลักษณะของประชากร

รูปแบบท่ีใชในในการอธิบายโดยพ้ืนท่ีนั้นมีจุดมุงหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองวามีลักษณะ

เชนไร เชน Concentric Zone Model และ Social Area Analysis Model เปนตน สําหรับรูปแบบ

ท่ีใชอธิบายคุณลักษณะของประชากรเมืองนั้น เปนรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกับ

ลักษณะของประชากรเมืองตางๆ เชน Residential Segregation Model เปนตน17

๑๘ 

 สรุปไดวา การแบงประเภทของรูปแบบจะข้ึนอยูกับ วัตถุประสงคในการอธิบายรูปแบบ

นั้นๆ รูปแบบมีหลายประเภท เชน รูปแบบเชิงกายภาพ และรูปแบบเชิงสัญลักษณ ซ่ึงรูปแบบเชิง

                                                           
 ๑๘Bardo, J. W., & Hartman, J. J., Urban society: A Systematic Introduction, (New 

York: F. E. Peacock, 1982), pp. 70-72. 



๒๑ 

สัญลักษณ แบงออกเปน รูปแบบขอความและรูปแบบคณิตศาสตร ภายใตรูปแบบทางคณิตศาสตร

แบงออกเปนอีก ๔ ประเภทยอยๆ ไดแก รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) รูปแบบเชิง 

ขอความ (Semantic Model) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) และ รูปแบบเชิง

สาเหตุ (Causal Model)  

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจสรางรูปแบบประเภทรูปแบบเชิงขอความ (Semantic 

Model) ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาเพ่ือใหเห็น

มโนทัศน โครงสรางทางความคิด อธิบายใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการบริหาร

จัดการศูนยเรียนรูชุมชนการเกษตรวิถีพุทธ เพ่ือใหเปนรูปแบบศูนยเรียนรูฯ ท่ีเหมาะสมตอไป 
 

ตารางท่ี ๒.๓ ประเภทของรูปแบบ (Model) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Smith, R.H., and Others 

 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ จําแนกออกเปน ๑) รูปแบบคลายจริงมี

ลักษณะคลายของจริง ๒) รูปแบบเสมือนจริง มีลักษณะคลาย

ปรากฏการณจริง มีความใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก 

๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ จําแนกออกเปน ๑) รูปแบบขอความ 

หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ เปนการใชขอความปกติธรรมดาใน

การอธิบายโดยยอ ๒) รูปแบบทางคณิตศาสตรหรือรูปแบบเชิง

ปริมาณ เชน สมการ และโปรแกรมเชิงเสน 

Keeves, Peter J. 

 

จําแนกรูปแบบทางคณิตศาสตรออกเปน ๔ ประเภท ไดแก  

๑) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ เปนรูปแบบเชิงกายภาพสวนใหญ

ใชในดานวิทยาศาสตร ๒) รูปแบบเชิงขอความ เปนรูปแบบท่ีใช

ภาษาเปนสื่อในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษา

ดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ๓) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร 

เปนรูปแบบท่ีใชแสดงความสัมพันธขององคประกอบหรือตัว

แปรโดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร (๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ 

เปนรูปแบบท่ีเริ่มจากการนําเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง  

Bardo, J. W., & Hartman, J. J. แบงประเภทของรูปแบบดวยการอธิบายลักษณะจากลักษณะ

ของเมืองออกเปนรูปแบบท่ีอธิบายโดยลักษณะพ้ืนท่ีและ

รูปแบบท่ีอธิบายโดยลักษณะของประชากร 

 

  



๒๒ 

 ๒.๒.๓ องคประกอบของรูปแบบ (Model) 

 องคประกอบของรูปแบบไดมีนักวิชาการทําการศึกษาจากตัวอยางของรูปแบบจาก

เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของพบวาไมมีปรากฏหลักเกณฑท่ีเปนเกณฑตายตัววารูปแบบนั้นตองมี

องคประกอบอะไรบางสวนใหญจะข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณท่ีผูสนใจดําเนินการ

ศึกษา แตก็มีนักวิชาการ ไดสังเคราะหรูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ (System Approach)  

กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) กลาววา องคประกอบของรูปแบบ

ประกอบดวย ๑) สภาพแวดลอม (Environment) ๒) เทคโนโลยี (Technology) ๓) โครงสราง 

(Structure) ๔) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ ๕) การตัดสินใจสั่งการ 

(Decision Making)๑๙ นอกจากนี้ องคประกอบของรูปแบบเชิงระบบ ประกอบดวย ๑) ปจจัยนําเขา 

๒) กระบวนการ ๓) ผลผลิต และ ๔) ขอมูลยอนกลับ19

๒๐การพิจารณารูปแบบในลักษณะนี้ถือวาผลผลิต

ของระบบเกิดจากการท่ีมีปจจัยนําเขาไปผานกระบวนการซ่ึงจะจัดกระทําใหเกิดผลผลิตข้ึน และให

ความสนใจกับขอมูลปอนกลับจากสภาพแวดลอมภายนอก   

 สรุปไดวา องคประกอบของรูปแบบไมมีหลักเกณฑตายตัว ซ่ึงสวนใหญจะข้ึนอยูกับ

ลักษณะเฉพาะตามท่ีผูสนใจจะศึกษาโดยองคประกอบของรูปแบบประกอบดวยสภาพแวดลอม 

เทคโนโลยีโครงสราง กระบวนการจัดการ การตัดสินใจสั่งการหรือปจจัยนําเขา กระบวนการผลผลิต

และขอมูลยอนกลับ 
 

ตารางท่ี ๒.๔  องคประกอบของรูปแบบ (Model) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Brown, W.B. and Moberg, D. J. 

 

องคประกอบของรูปแบบประกอบดวย  

๑) สภาพแวดลอม 

๒) เทคโนโลย ี

๓) โครงสราง 

๔) กระบวนการจัดการ 

๕) การตัดสินใจ 

 

  

                                                           
 ๑๙Brown, W.B. and Moberg, D. J., Organization Theory and Management: A Macro 

Approach, (New York: John Wiley and Sons, 1980), pp. 16-17. 

 ๒๐Ivancevich, J.H.et al., Management : Principles and Functions, [Online], Source: 

http://www.norvathesolybeez.hu/leto/tresek/eng/coldoc [20 July 2017]. 



๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๔  องคประกอบของรูปแบบ (Model) (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Ivencevich, J.H. et. Al. 

 

องคประกอบของรูปแบบเชิงระบบ ประกอบดวย 

๑) ปจจัยนําเขา 

๒) กระบวนการ 

๓) ผลผลิต 

๔) ขอมูลปอนกลับจากสภาพแวดลอม 

 

 ๒.๒.๔ ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 

 รูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้20

๒๑ 

 ๑) รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปรมากกวา

ความสัมพันธเชิงเสนตรงธรรมดา อยางไรก็ตามความสัมพันธเชิงเสนตรงก็มีประโยชนในชวงของการ

พัฒนารูปแบบ     

 ๒) รูปแบบควรนําไปสูการทํานายผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิง 

ประจักษโดยเม่ือทดสอบรูปแบบแลวถาปรากฏวาไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบนั้นตอง

ถูกยกเลิก    

 ๓) รูปแบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาไดอยางชัดเจน   

 ๔) รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) ใหม และการ

สรางความสัมพันธของตัวแปรใหม ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมองคความรู (Body of Knowledge) ในเรื่องท่ี

กําลังศึกษา    

 ๕) รูปแบบในเรื่องใด จะเปนเชนไรข้ึนอยูกับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ  

 ๒.๒.๕ การพัฒนารูปแบบ (Model) 

 คําวาการพัฒนาใชในภาษาอังกฤษวา Development นํามาใชเปนคําเฉพาะและใช 

ประกอบคําอ่ืนก็ไดเชน การพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท  การพัฒนาเมือง และการพัฒนา 

ขาราชการ เปนตน การพัฒนาจึงถูกนําไปใชกันโดยท่ัวไปและมีความหมายแตกตางกันออกไป 

ดังกลาวแลว เก่ียวกบความหมายของการพัฒนานั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมายท้ัง

ความหมายท่ีคลายคลึงกัน และแตกตางกัน ซ่ึงอาจจําแนกออกไดดงนี้คําวา “พัฒนา” มีนักวิชาการให

ความหมายไวหลายคน การพัฒนาท่ีเขาใจโดยท่ัวไป มีความหมายใกลเคียงกับความหมายจากรูปศัพท 

                                                           
 

๒๑
เรื่องเดียวกัน. 



๒๔ 

หมายถึง การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งท่ีดีกวาเดิมยางเปนระบบ 

หรือการทําใหดีข้ึนกวาสภาพเดิมท่ีเปนอยูอยางเปนระบบ21

๒๒ การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีมี

การกําหนดทิศทาง (Directed Change) หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีไดวางแผนไวแนนอนลวงหนา 

(Planned Change)๒๓ โดยสรุปการพัฒนาจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดคุณภาพดี

ข้ึนกวาเดิมนั่นเอง  

 การพัฒนารูปแบบ มีนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศใหความหมายไว

หลากหลาย เปนไปไดท้ังการสรางรูปแบบใหม และการเสริมสราง หรือตอยอดรูปแบบเดิมท่ีมีอยูแลว

ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รูปแบบท่ีไดรับการพัฒนาจะมีอยูในลักษณะดังนี้ ๑) รูปแบบการพัฒนาท่ี

เปนแบบจําลอง หมายถึง องคประกอบท้ังปวงมีความสัมพันธกัน เพ่ือนําไปสูเปาหมาย ซ่ึงจะ

ประกอบดวย วัตถุประสงค กิจกรรมการดําเนินการ ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ

ภายนอก และยุทธวิธีของแตละองคประกอบ ๒) รูปแบบการพัฒนาท่ีเปนระบบ หมายถึง โครงการ 

กิจกรรม หรือการดําเนินการ เก่ียวกับการปรับปรุง เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถ 

ประกอบดวย ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอระบบปจจัยนําเขา ระบบยอย หรือกระบวนการผลิต และ

ขอมูลยอนกลับ ๓) รูปแบบการพัฒนาโดยกําหนดเปนโปรแกรมการพัฒนา หมายถึง แผนงานท่ี

ตองการพัฒนา ซ่ึงประกอบดวย ความสําคัญ แนวคิด และ หลักการ วัตถุประสงค แนวทางในการ

พัฒนา และ กลไกในการดําเนินการ และ ๔) รูปแบบการพัฒนาท่ีสังเคราะห ใหเปนแผนภูมิเปนการ

เชื่อมโยงความสัมพันธของการวิจัยกับการพัฒนา และมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับการพัฒนารูปแบบ 2 3

๒๔  

มีผูกลาวถึงข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ อยูหลายทานดวยกัน ดังตอไปนี้ 

 นักวิชาการทานหนึ่ง กลาววา การพัฒนารูปแบบโดยท่ัวไป แบงออกเปน ๒ ข้ันตอน 

ไดแก ๑) การสราง (Construct) รูปแบบ และ ๒) การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ 2 4

๒๕  

ซ่ึงสอดคลองกับนักวิชาการอีกทาน ท่ีกลาวถึงกระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบโดยไดแบงออกเปน 

๒ ข้ันตอน ไดแก ๑) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ ๒) การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ  

ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบข้ึนมากอน  เปนรูปแบบตามสมมุติฐาน โดยการศึกษา คนควาทฤษฎี  

                                                           
 ๒๒ยุวัฒน วุฒิเมธี,  การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: บางกอกบล็อก, 

๒๕๒๖), หนา ๕๓๔ . 

 ๒๓สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนา 

พานิช, ๒๕๒๖), หนา ๕. 

 ๒๔วิภาดา ศรีจอมขวัญ, “รูปแบบบริหารการพัฒนาสมรรถนะครูการศึกษาไทย”, วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการบริหารการศึกษา , (โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศึกษา: 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔), หนา ๓๒-๓๓. 

 ๒๕Willer, D., Scientific Sociology: Theory and Method Englewood Clift, (NJ: 

Prentice Hall Inc, 1986), p. 83. 



๒๕ 

แนวความคิด รูปแบบ และ ผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะชวยใหสามารถกําหนด

องคประกอบหรือตัวแปรตางๆ2 5

๒๖ ภายในรูปแบบ รวมท้ังลักษณะความสัมพันธระหวางองคประกอบ 

หรือตัวแปรเหลานั้นหรือลําดับกอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบในการพัฒนารูปแบบนั้น

จะตองใชหลักของเหตุผลเปนรากฐานสําคัญ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ การพัฒนารูปแบบ (Model) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ยุวัฒน วุฒิเมธ ี

 

การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพ

หนึ่งท่ีดีกวาเดิมยางเปนระบบ หรือการทําใหดีข้ึนกวาสภาพ

เดิมท่ีเปนอยูอยางเปนระบบ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน 

 

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกําหนดทิศทาง (Directed Change) 

หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีไดวางแผนไวแนนอนลวงหนา 

(Planned Change) 

Willer, D. การ พัฒนารู ปแบบ แบ งออก เป น  ๒  ข้ันตอน ได แก  

๑. การสรางรูปแบบ และ ๒. การหาความเท่ียงตรงของ

รูปแบบ 

วิภาดา ศรีจอมขวัญ 

 

รู ป แ บ บ ท่ี ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า จ ะ มี อยู ใ น ลั ก ษ ณ ะ ดั ง นี้  

๑) รูปแบบการพัฒนาท่ีเปนแบบจําลอง ๒) รูปแบบการ

พัฒนาท่ีเปนระบบ ๓) รูปแบบการพัฒนาโดยกําหนดเปน

โปรแกรมการพัฒนา ๔) รูปแบบการพัฒนาท่ีสังเคราะห ให

เปนแผนภูมิเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธของการวิจัยกับ

การพัฒนา 

บุญชม ศรีสะอาด 

 

กระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ แบงออกเปน ๒ ข้ันตอน 

ไดแก ๑. การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ ๒. การทดสอบ

ความเท่ียงตรงของรูปแบบ 

 

  

                                                           
 ๒๖บุญชม ศรีสะอาด, การพัฒนาการวิจัยโดยใช รูปแบบ ,  [ออนไลน ], แหลง ท่ีมา : 

https://www.kroo bannok.com/news_file/p61238851032.pdf [๑๕ เมษายน ๒๕๖๑]. 



๒๖ 

๒.๓ แนวคิด เกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรม 

 คําวา จริยธรรมมีท้ังความหมายกวางและความหมายแคบ ซ่ึงกลาวเฉพาะความหมายท่ี

เห็นใกลชิดและท่ีจะนําเอาไปปรับใช จริยธรรมท่ีมีความหมายกวางมาก อาจจะรวมไปถึงคานิยม คือ

สภาพหรือการกระทําบางประการท่ีเราเชื่อ ยึดม่ันถือม่ัน เพ่ือจะไดบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือความมุง

หมายของสังคม หรือของตัวเราเอง เชน ความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และอ่ืน ๆ เหลานี้เปนคานิยม

ฝายดี แตอาจจะมีคานิยมฝายชั่ว เชน การดื่มสุรายาเมา การเปนชูกับเมียเขา การแตงกายนิยมใชของ

ท่ีผลิตจากตางประเทศ การใชของราคาแพงและอ่ืน ๆ คานิยมท่ีจัดเปนจริยธรรม คือ คานิยมฝายดี 

สวนจริยธรรมท่ีมีความหมายอยางแคบ หมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม อันเปนธรรมะท่ีควรประพฤติ 

เชน เบญจศีล เบญจธรรม หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ กุศลธรรมบท ๑๐ อริยมรรคมีองค ๘ เปนตน  

 ฉะนั้นจริยธรรมก็คือ คานิยมในระดับตาง ๆ ซ่ึงสังคมและบุคคลตองยึดม่ันถือม่ัน”๒๗ ซ่ึง

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคํานิยามวา “จริยธรรม คือ ธรรมท่ีเปนขอ

ประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม”๒๘ มีลักษณะไมแตกตางกับหลักธรรมท่ีควรประพฤติและพึง

ปฏิบัติระเบียบปฏิบัติซ่ึงมุงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความผาสุกในสังคม เปนสิ่งท่ีมนุษยทําข้ึน แตงข้ึน ตาม

เหตุผลของมนุษยเองหรือตามความตองการของมนุษย”๒๙ เพราะมาจากคําวา พรหมจรรย ซ่ึงในพุทธ

ศาสนาหมายถึง มรรค คือ วิธีการปฏิบัติสายกลาง ประกอบดวยองคประกอบ ๘ ประการ บางครั้ง

เรียกวา ไตรสิกขา คือ การศึกษา ๓ ประการ อันไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ดังนั้น จริยธรรม หรือ

พรหมจรรย มรรค และไตรสิกขา ท้ังหมดนี้เปนทางปฏิบัติเพ่ือนํามนุษยไปสูจุดหมายในชีวิต จริยธรรม 

จึงหมายถึงการนําความรูในความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 

ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือสังคม โดยมีศีล สมาธิ ปญญา เปนองคประกอบ เพ่ือพัฒนา

ตนเองใหมีภาวะของความเปนผูเห็นดี เห็นงาม เห็นชอบ อันเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของจริยธรรม จะเห็น

วา สาระสําคัญของจริยธรรมตองมีปญญาเปนตัวกํากับ โดยมีปญญาเกิดข้ึนไดดวยความรู ความคิด

และการไตรตรองดวยเหตุผล ประสบการณและความเปนจริง ฉะนั้นความหมายของจริยธรรมทาง

                                                           
 ๒๗วศนิ อินทสระ, พุทธจริยศาสตร, (กรุงเทพมหานครมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, ๒๕๔๙), หนา 

๑๖๙. 

 ๒๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพนานมีบุคสพับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๕๖), หนา ๒๙๑. 

 ๒๙พุทธทาสภิกขุ, ความสุขสามระดับ, พิมพครั้ง ๒, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๒), หนา 

๓๐. 



๒๗ 

ศาสนา คือ การใชเหตุผลในการแกปญหา และตัดสินใจเลือกหนทางท่ีปฏิบัติไดอยางเหมาะสมดวย

ปญญา”๓๐  

 จะเห็นไดวา คําวา จริยธรรม (Ethics) คือ ธรรมท่ีควรประพฤติ มงคลในพระพุทธศาสนา

เรียกวา ธรรมจริยา ความประพฤติหรือกิริยาท่ีควรประพฤติ หลักแหงความประพฤติ หรือแนวทาง

ของการประพฤติ ความประพฤติหรือกิริยาทีควรประพฤติธรรม หมายถึง คุณความดี ความชอบ การ

ปฏิบัติตามคําสั่งสอนทางศาสนาโดยท่ัวไปจริยธรรมมักอิงอยูกับศาสนา ท้ังนี้ เพราะคําสอนทางศาสนา

มีสวนรวมสรางระบบจริยธรรมใหสังคม จริยธรรมไมแยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แตจริยธรรมจะมี

ความหมายกวางกวาศีลธรรม เพราะศีลธรรมเปนหลักคําสอนทางศาสนาท่ีวาดวยความประพฤติ

ปฏิบัติชอบ สวนจริยธรรม หมายถึง หลักแหงความประพฤติปฏิบัติชอบ อันวางรากฐานอยูบนหลักคํา

สอนของศาสนาปรัชญา และขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนของการกระทําท่ีถูกตอง หรือเปน

เครื่องนําทางไปสูหลักในการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกหลักศีลธรรม หรือเปนแนวคิดของการประพฤติท่ี

ถูกตอง ซ่ึงจะชวยบอกไดวาพฤติกรรมใดเปนการกระทําท่ีมีศีลธรรม หรือไมมีศีลธรรม และยัง

เก่ียวของกับความสัมพันธพ้ืนฐานของมนุษย วาองคกรหรือบุคคลนั้นคิดและปฏิบัติตอคนอ่ืนอยางไร 

ตองการใหเขาคิดและปฏิบัติตอเราอยางไรหรือหมายถึงสิ่งท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือการอยูรวมกันอยางสงบสุข

ในสังคม หรือเปนธรรมะท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหอยูในแนวทางของศีลธรรมหรือเปนหลักความ

ประพฤติท่ีดีงาม มีคุณธรรมถูกตองตามศีลธรรม เชน เบญจศีล เบญจธรรม หิริ โอตตัปปะ อิทธิบาท 

๔ กุศลกรรมบถ ๑๐ อริยมรรคมีองค ๘ เปนตน ฉะนั้น จริยธรรมก็คือ คานิยมในระดับตาง ๆ ซ่ึง

สังคมและบุคคลจําเปนตองยึดม่ัน  แสดงใหเห็นวา ในการท่ีจะศึกษาเรื่อราวของจริยธรรมใหลึกซ้ึง ลง

ไป ตองศึกษาเรื่องคานิยมเรื่องความดีใหกวางขวางละเอียดลออไปอีก เพ่ือใหสามารถเขาใจงาย ซ่ึง

สามารถสรุปไดวา30

๓๑ 

 ๑. คานิยม ไดแก สภาพ (หรือการกระทํา) บางประการท่ีเราเชื่อวาควรยึดม่ันถือม่ัน 

 ๒. ความดี ไดแก คานิยมท่ีไมเจือปนดวยความโลภ ความโกรธ และความหลงผิด หรือ

ไดแกคานิยมท่ีอาจจะมีโลภ โกรธ หลง เจือปนอยูบางแตก็มีเพียงเล็กนอยท่ีสุด 

 ๓. จริยธรรม ไดแก ความดีระดับตาง ๆ ท่ีสังคมหรือบุคคลจําเปนจะตองยึดม่ันถือม่ัน ซ่ึง

สิ่งท้ังสามประการนี้ จะเห็นไดวาสัมพันธเปนอันเดียวกันอยางจริยธรรมกับการครองชีวิต 

 

 

 

                                                           
 ๓๐ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), จริยธรรม, (แนวทางการพัฒนาจริยธรรม การประชุมเชิง

วิชาการเก่ียวกับจริยธรรม กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๒-๒๗ มกราคม ๒๕๒๓), หนา ๙-๑๐. 

 ๓๑วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทองกวาว, ๒๕๔๑), หนา ๔๔. 



๒๘ 

 ๒.๓.๑ ความหมายของจริยธรรม (Ethics) 

 จริยธรรมเปนเรื่องสําคัญ ท่ีผูบริหารและนักวิชาการไดใหความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือนํา

หลักการของจริยธรรมมาแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรอยางมีประสิทธิผล พรอมท้ังปลูกฝงให

บุคคลในองคกรและสังคมมีจริยธรรม เพ่ือการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ในการศึกษา

เก่ียวกับจริยธรรม ไดมีผูมีความรูใหความหมายของจริยธรรมท่ีเหมือนและแตกตางกัน ดังนี้ 

 จริยธรรม เปนแนวทางท่ีดีงามในการปฏิบัติตนในสังคม เปนการแสดงออกถึงการกระทํา

ท้ังกาย วาจา และใจ ท่ีดีงาม เปนประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม โดยมีความเชื่อเปนฐาน

ในการคิดวาสิ่งใดคือความถูกตองและสิ่งใดคือความไมถูกตองหรือพฤติกรรมใดเปนสิ่งท่ีดี หรือ

พฤติกรรมใดเปนสิ่งท่ีไมดีท้ังนี้ พฤติกรรมเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอบุคคลอ่ืน3 1

๓๒ รวมถึงความรูสึกผิด

ชอบชั่วดี เปนกฎเกณฑ และมาตรฐานของความประพฤติในสังคมซ่ึงบุคคลจะพัฒนาข้ึนจนมี

พฤติกรรมในสังคม ซ่ึงบุคคลจะพัฒนาข้ึนจนมีพฤติกรรมของตนเองไดนั้น สังคมจะเปนตัวตัดสินวา 

การกระทํานั้นถูกหรือผิด โดยในแตละสังคมจะมีเกณฑในการตัดสินของสังคมนั้น 3 2

๓๓ ถือไดวาเปน

มาตรฐานของการควบคุมพฤติกรรมและทางเลือกของบุคคลซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของกฎ คานิยมและ

ความเชื่อดานศีลธรรม บุคคลรับวาถูก วาดี วาควร  เพ่ือใหการยอมรับจากสังคม ถือเปนเขตของ

ความเชื่อในสังคมหนึ่ง ๆ เก่ียวกับอุปนิสัยและความประพฤติวาอะไรเปนสิ่งท่ีคนท้ังหลายพยายามท่ี

จะประพฤติปฏิบัติ3 3

๓๔ถือไดวาจริยธรรม คือ ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ กฎ ศีลธรรม สวนในทาง

พระพุทธศาสนากลาวถึงจริยธรรมวา จริยธรรม แปลวา ธรรม คือ จริยะ หรือหลักแหงจริยะ ไดแกขอ

ท่ีควรประพฤติปฏิบัติตาม ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ จริยธรรมของชนกลุมหนึ่งอาจ

ไมเหมือนกันกับจริยธรรมของชน อีกกลุมหนึ่ง จริยธรรมนี้สามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือประโยชนแก

ชีวิตและสังคมของมนุษยเพ่ือใหสังคมของมนุษยเปนสังคมท่ีดีเปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูล และ

ความสุขแกมนุษย”๓๕ และผูดําเนินชีวิตตามมรรค หรือ ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา ยึดหลักความ

                                                           
 ๓๒Griffin, R. W. & Ebert, R. J. Business, (5th ed.), (New Jersey: Prentice-Hall,.1999). p. 

64. 

  ๓๓Kohlberg, L., Development of Moral Character and Moral Ideology in Moral 

Reasoning, Review of Child Development Research, (Hartford: Connecticul Printers. 1984), pp. 383 – 

432. 

  ๓๔Anderson, H. M., “Self-Instruction as a Method of Preparing Elementary School Social 

Studies Teacher Trainees Apply an Inductive Teaching Mode”, Dissertation Abstracts International, 

Vol. 42 No. 11 (1968): 4795-A. 

 ๓๕พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๕๙๐ – ๕๙๑. 



๒๙ 

ประพฤติ หลักการดําเนินชีวิต หรือหลักการครองชีวิตท่ีถูกตองสมบูรณของมนุษย ท่ีจะนําไปสู

จุดหมายคือความดับทุกขหรือความสิ้นสุดปญหาอยูอยางเปนอิสระไรทุกข”๓๖ 

 สรุปจริยธรรม คือแนวทางหรือกฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองดีงาม เปน

ลักษณะท่ีสังคมตองการ กอใหเกิดประโยชนตอตนเองผู อ่ืนและสังคม  รวมถึงการกระทําหรือ

พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ท่ีถูกตอง ดีงาม ท้ังภายนอกและภายใน ตามกฎเกณฑของ

สังคม อันกอใหเกิดประโยชนและความสุขตอตนเอง ผูอ่ืนและตอสังคม อาจกลาวไดวาบุคคลท่ี

ประพฤติปฏิบัติตนไดตามความหมายอยางใดอยางหนึ่งนี้ จะเปนบุคคลท่ีมีท้ังคุณธรรมและจริยธรรม

อยูในตนเอง เปนท่ียอมรับนับถือของคนในสังคม สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข เปนบุคคลท่ีมี

คุณภาพของสังคม 
 

ตารางท่ี ๒.๖ ความหมายของจริยธรรม (Ethics) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

วศิน อินทสระ 

 

๑. จริยธรรมคือ คานิยมในระดับตาง ๆ ซ่ึงสังคม 

๒. ความดี ความซ่ือสัตยสุจริต 

ราชบัณฑิตยสถาน ๑. ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ 

๒. ศีลธรรม 

๓. กฎศีลธรรม 

พุทธทาสภิกขุ ๑. หลักธรรมท่ีควรประพฤติ 

๒. ระเบียบปฏิบัต ิ

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) 

 

๑. พรหมจรรย    

๒. มรรค 

๓. ไตรสิกขา 

วศิน อินทสระ 

 

๑. คานิยม     

๒. ความดี 

๓. จริยธรรม 

Griffin, R. W. & Ebert 

 

๑. การแสดงออกถึงการกระทําท้ังกาย วาจาและใจ 

๒. เปนประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 

Kohlberg 

 

๑. ความรูสึกผิดชอบชั่วด ี

๒. มาตรฐานของความประพฤติในสังคม 

                                                           
 ๓๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๕๙๒. 



๓๐ 

 

 ๒.๓.๒  องคประกอบของจริยธรรม (Ethics) 

 องคประกอบของจริยธรรม เปนสิ่งท่ีเกิดจาก แนวทางในการดํารงชีวิต ท่ีเกิดจากการอยู

รวมกันในสังคมท่ีมีการถายทอดความคิด ความเชื่อของคนในองคการ หรือสังคมจนกลายเปน

พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเปนท่ียอมรับของคนในสังคม ซ่ึงนักวิชาการไดอธิบายองคประกอบของ

จริยธรรม ดังนี้ 

 จริยธรรมประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ ความรู (Knowledge) ความรูสึก (Feeling) 

และความประพฤติ (Conduct) ซ่ึงสอดคลองกระบวนการซึมซาบทางจริยธรรม (Moral 

Internalization) มี ๓ กระบวนการท่ีเปนอิสระจากกัน คือ ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought) 

ความรูสึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) และพฤติกรรมทาง จริยธรรม (Moral Behavior) จะเห็นไดวา

องคประกอบของจริยธรรมครอบคลุมถึงองคประกอบดานความรู ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตอง 

องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก ซ่ึงเปนความพึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใสในการนําแนวคิดเชิงจริยธรรม

ไปสูการปฏิบัติ และองคประกอบดานพฤติกรรมมา แสดงออกซ่ึงเปนพฤติกรรมการแสดงออกท่ีบุคคล

ตัดสินใจกระทําถูกหรือผิดในสถานการณตาง 3ๆ6

๓๗ 

 จริยธรรมเปนกระบวนการอิสระ ๓ กระบวนการ คือ37

๓๘ 

 ๑. ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought) เปนกระบวนการความเชื่อ ความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมและเปนสวนท่ีใชในการตัดสินความถูกตองและความเหมาะสม

ของพฤติกรรมทางจริยธรรม 

 ๒. ความรูสึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) เปนกระบวนการทัศนคติเชิงจริยธรรมท่ี

แสดงถึงความชอบหรือไมชอบตอพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีไดประสบหรือประพฤติ 

 ๓. พฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Behavior) เปนกระบวนการแหงการกระทําอันมี

ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เปนกระบวนการรูปธรรมท่ีปรากฏใหตัดสินไดวาถูกตองหรือเหมาะสม

เพียงใด 

 องคประกอบท่ีสําคัญของจริยธรรมของบุคคลไว ๓ ดาน ดังนี้ 38

๓๙ 

                                                           
 

๓๗
Brown, R., Social Psychology, (New York: The Free Press), 1978, p 412. 

 
๓๘

Hoffman, M. L, Development of Moral Thought, Feeling and Behavior, (USA: 

American Psychologist, 1979), pp. 958-966. 

 ๓๙กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

กรมการศาสนา, ๒๕๒๓), หนา ๓. 



๓๑ 

 ๑. องคประกอบดานความรู ไดแก ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดีงาม สามารถ

ตัดสินแยกความถูกผิดไดดวยความคิด 

 ๒. องคประกอบดานอารมณและความรูสึก ไดแก ความพึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใส เกิด

ความนิยมยินดีท่ีจะรับจริยธรรมนั้นมาเปนแนวปฏิบัติ 

 ๓. องคประกอบดานพฤติกรรมการแสดงออกหรือพฤติกรรมท่ีบุคคล ตัดสินใจท่ีกระทํา

ถูกหรือในสถานการณแวดลอมตาง ๆ กัน 

 องคประกอบของจริยธรรมแบงออกเปน ๓ อยาง คือ39

๔๐ 

 ๑. องคประกอบทางปญญา คือ สวนท่ีเปนความรู ความเชื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม

ทางจริยธรรม ซ่ึงเปนความรูความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดีงาม สามารถตัดสินแยก

พฤติกรรมท่ีดี ท่ีถูก ท่ีควร ออกจากพฤติกรรมท่ีไมดี ไมถูก ไมควร มโนทัศนอ่ืนท่ีใชเรียกองคประกอบ

สวนนี้ไดแกความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought) คานิยมทางจริยธรรม (Moral Value) ความ

เชื่อทางจริยธรรม (Moral Judgment) การใหเหตุผลทางจริยธรรม (Moral Reasoning) และความรู

ความเขาใจทาง จริยธรรม (Moral Cognition) 

 ๒. องคประกอบทางอารมณ คือ ความรูสึกหรือปฏิกิริยาท่ีมีตอลักษณะหรือพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมวาตนชอบหรือไมชอบเพียงใด ซ่ึงสวนใหญจะสอดคลองกับคานิยมในสังคมนั้นองคประกอบ

ในดานนี้มีความหมายกวางกวาความรูความเขาใจเชิงจริยธรรมของบุคคล เพราะรวมท้ังความรู และ

ความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ เขาดวยกัน และองคประกอบดานนี้ยังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไดมโนทัศนท่ีใช 

เรียกแทนองคประกอบนี้ ไดแก เจตคติทางจริยธรรม (Moral Attitude) ความรูสึกทางจริยธรรม 

(Moral Feeling) และปฏิกิริยาทางจริยธรรม (Moral Reaction) 

 ๓. องคประกอบทางพฤติกรรม คือ พฤติกรรมหรือการกระทําท่ีบุคคลแสดงตอตนเอง ตอ

ผูอ่ืน และตอสิ่งแวดลอม เปนพฤติกรรมท่ีสามารถตัดสินไดวาดีหรือไมดี ถูกหรือผิด ควรหรือไมควรซ่ึง

อิทธิพลสวนหนึ่งท่ีมีผลตอการกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมใดจะข้ึนอยูกับอิทธิพลขององคประกอบ

ท้ังสองประการท่ีกลาวมาแลว พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนสิ่งท่ีสังคมใหความสําคัญมากกวาดานอ่ืน ๆ 

ท้ังนี้เพราะการกระทําในทางท่ีดีและเลวของบุคคลนั้นสงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของ

สังคม มโนทัศนท่ีใชเรียกองคประกอบนี้ ไดแก ความประพฤติทางจริยธรรม 

 จริยธรรมแบงออกเปน ๔ ดาน คือ 40

๔๑ 

                                                           
 ๔๐เจียมจิต บุญรักษ, การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาในเขต

ภาคเหนือ, วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร , ๒๕๓๔). 

  ๔๑ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก,  จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา : 

พฤติกรรมศาสตร เลม ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔), หนา ๒๖-๒๗. 



๓๒ 

 ๑. ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง การบอกไดวาการกระทําใดดีควรทําและการกระทําใด

เลวควรงดเวน ความรูเชิงจริยธรรมของคนเราจะมีมากนอยข้ึนอยูกับอายุ ระดับการศึกษาและ

สติปญญา 

 ๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรูสึกเก่ียวกับพฤติกรรมเชิง จริยธรรม วาชอบ

หรือไมชอบลักษณะนั้นเพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไป 

 ๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การยกเหตุผลมาอางถึงการตัดสินใจท่ี จะกระทําหรือไม

กระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

 ๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ี สังคมนิยมชมชอบ

หรืองดเวนไมแสดงพฤติกรรมท่ีฝาฝนคานิยมหรือกฎเกณฑในสังคมนั้น ๆ  

 องคประกอบของจริยธรรมวา จริยธรรมเปนเครื่องกําหนดหลักปฏิบัติในการดํารงชีวิต เปน

แนวทางใหอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอย ประกอบดวยองคประกอบ ดังตอไปนี้ 41

๔๒ 

 ๑. ระเบียบวินัย (Discipline) เปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่ง สังคมท่ีขาดกฎเกณฑทุกคน

สามารถทําทุกอยางไดตามอําเภอใจ ยอมเดือดรอนระส่ําระสาย ขาดผูนํา ผูตามขาดระบบท่ีกระชับ

ความเขาใจ เปนแบบแผนใหยึดถือปฏิบัติ การหยอนระเบียบวินัยทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและหนาท่ี

ตามบทบาทของแตละบุคคล ชาติใดไรระเบียบวินัยยอมยากท่ีจะพัฒนาไปไดทัดเทียมชาติอ่ืน จึงควร

ประพฤติตามจารีตประเพณีของสังคม 

 ๒. สังคม (Society) การรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผนกอใหเกิด

ขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม มีวัฒนธรรมอันเปนระเบียบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน เปน

กลุมท่ีขยายวงกวาง เรียกวา สังคม 

 ๓. อิสรเสรี (Autonomy) ความมีสํานึกในมโนธรรมท่ีพัฒนาสูความเปนอิสระ สามารถ

ดํารงชีวิตตามสิ่งไดเรียนรูจากการศึกษาและประสบการณในชีวิตมีความสุขอยูในระเบียบวินัยและ

สังคมของตน เปนคานิยมสูงสุดท่ีคนไดรับการขัดเกลาแลวสามารถบําเพ็ญตนตามเสรีภาพเฉพาะตนได

อยางอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักนําตนเองใหอยูในทํานองคลองธรรม 

 องคประกอบของจริยธรรม ประกอบดวย ๓ องคประกอบสําคัญ คือ ความรู (Knowledge) 

ความรูสึก (Feeling) และความประพฤติ (Behavior) จะเห็นไดวาองคประกอบของจริยธรรม

ครอบคลุมถึงองคประกอบดานความรู ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตอง องคประกอบดาน

อารมณความรูสึก ซ่ึงเปนความพึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใสในการนําแนวคิดเชิงจริยธรรมไปสู การปฏิบัติ 

และองคประกอบดานพฤติกรรมเปนกระบวนการแหงการกระทําอันมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เปน

กระบวนการรูปธรรมท่ีปรากฏใหตัดสินไดวาถูกตองหรือเหมาะสมเพียงใด 

                                                           
 ๔๒ ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๓๕-๔๑. 



๓๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ องคประกอบของจริยธรรม (Ethics) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Brown 

 

๑. ความรู (Knowledge) 

๒. ความรูสึก (Feeling) 

๓. ความประพฤติ (Conduct) 

Hoffman 

 

๑. ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought) 

๒. ความรูสึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) 

๓. พฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Behavior) 

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑. ความรู 

๒. อารมณและความรูสึก 

๓. พฤติกรรมการแสดงออกหรือพฤติกรรมท่ี

บุคคล 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ๑. ความรูเชิงจริยธรรม 

๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม 

ประภาศรี สีหอําไพ  ๑. ระเบียบวินัย (Discipline) 

๒. สังคม (Society) 

๓. อิสรเสรี (Autonomy) 

 

 ๒.๓.๓ การสงเสริมจริยธรรมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

 สํานักงาน คปภ. ในฐานะท่ีเปนหนวยงานของรัฐมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการกํากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยและการคุมครองสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยและประชาชนใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ เพ่ือใหพนักงานมีหลักแหงความ

ประพฤติท่ีดีงามเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมกับความเปนพนักงานของสํานักงาน ยึดถือปฏิบัติ 

ถูกตองตามหลักจริยธรรมเคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูท่ีเก่ียวของอยางเสมอภาค เปนธรรมและ

ตรวจสอบได สํานักงานไดกําหนดระเบียบสํานักงาน คปภ.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ



๓๔ 

ของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยม

หลัก ๙ ประการ ดังนี4้2

๔๓ 

 ๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  

 ๒) การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

 ๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ไมมีประโยชนทับซอน 

 ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

 ๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

 ๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 ๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

 ๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 นอกจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน

แลว สํานักงาน คปภ. ตองกําหนดแนวทางปฏิบัติของผูบริหารและพนักงานเพ่ือใหการปฏิบัติงาน

เปนไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความซ่ือสัตยสุจริต เท่ียงธรรม มีการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 

มีผูบริหารและพนักงานท่ีมีความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล มีการเก็บรักษาความลับของขอมูล มีการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการปฏิบัติงาน และตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี

เปนอิสระ โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได รวมท้ัง จัดใหมีกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับ

ดูแลเพ่ือลดความซํ้าซอนของการกํากับดูแล ปองกัน และลดชองวางของการกํากับดูแลในสวนท่ีมีความ

เก่ียวของกัน ๘ แนวทาง ดังนี ้ 

 ๑) ความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม ผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ไมมีอคติ และหลีกเลี่ยงหรือใหเอกสิทธิหรือความอนุเคราะหแกบุคคลใด ๆ 

โดยไมเปนธรรม ยึดม่ันในระบบคุณธรรม และไมแสวงหาตําแหนง ความดีความชอบหรือประโยชนอ่ืน

ใดโดยมิชอบรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ท่ีอาจทาใหเกิดขอครหาในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริตและ

เท่ียงธรรม รวมถึงไมใชตําแหนงหรืออํานาจหนาท่ีของตน หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหรืออํานาจ

หนาท่ีของตน ไมวาโดยตรงหรือโดยออม แสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืนและไมใชอํานาจหนาท่ี

ในลักษณะท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของพนักงานอ่ืนโดยทุจริตไมวาทางตรงหรือ

                                                           
 

๔๓
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗, [ออนไลน],  แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/sites/default/files/maincontent 

/files/cchrryaabrrnphnakngaan58.pdf [๑๐ เมษายน ๒๕๖๔]. 



๓๕ 

ทางออม โดยผูบริหารตองผลักดันและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน

อยางเครงครัด 

 ๒) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความระมัดระวังและรอบคอบ มีความเขาใจในงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบเปนอยางดี และปฏิบัติหนาท่ี

ตามขอบเขตของกฎหมายบนพ้ืนฐานของความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

 ๓) ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ผูบริหารและพนักงานตองเปนผูท่ีมีความรู

ความสามารถท่ีจําเปนและเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะงานท่ีกําหนดไว โดยเริ่มพิจารณาตั้งแตการ

คัดเลือกพนักงาน ซ่ึงตองมีการพิจารณาในเรื่องประวัติการศึกษา ประสบการณ ทักษะและความชํานาญ

ใหเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะงานในความรับผิดชอบ ผูบริหารและพนักงานจะตองใหความสําคัญ

กับการพัฒนาความรูและปรับตัวเพ่ือใหทันตอสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอยางมาก รวมท้ังพิจารณาถึงการจัดการและจัดเก็บขอมูลองคความรูท่ีสําคัญของสํานักงานใหเปน

ระบบและเปนปจจุบัน เพ่ือสามารถใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว ในการเสริมสรางการพัฒนาศักยภาพ

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาองคกรสูความกาวหนาอยางยั่งยืน 

 ๔) การปฏิบัติตอขอมูลลับ 

  (๑) ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามขอบังคับ คําสั่งและวิธีปฏิบัติงานรักษา

ความลับของสํานักงานท่ีกําหนดไว ตลอดจนชวยสอดสองดูแลระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขอมูลอัน

เปนความลับรั่วไหล หรือตกไปถึงผูท่ีไมเก่ียวของอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายโดยรวมแก

สํานักงาน รวมท้ังระมัดระวังไมใหเอกสารหรือขอมูลของสํานักงานท่ีไมพึงเปดเผยออกไปสู

บุคคลภายนอกดวยวิธีการใด ๆ ก็ตามและใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานอยางเครงครัด 

  (๒) พึงรักษาความลับขององคกร และกิจการอันไดลวงรูมาจากการปฏิบัติหนาท่ีของ

ตนอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ โดยระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขอมูลดังกลาวขางตนรั่วไหลหรือตกไป

ถึงผูท่ีไมเก่ียวของ และไมใชขอมูลลับหรือท่ีไดลวงรูจากการปฏิบัติหนาท่ีของตนและยังไมเปดเผยตอ

สาธารณะไปแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน 

 ๕) การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ผูบริหารและพนักงานตองรายงานเพ่ือการ

จัดการความขัดแยงทางผลประโยชนตามแนวทางท่ีกําหนด หลีกเลี่ยงและปองกันมิใหมีการกระทําใด 

ๆ ท่ีอาจเขาขายหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงาน

อยางเครงครัด 

 ๖) การใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

  (๑) การปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงาน ตองดําเนินการภายใตอํานาจกฎหมายท่ีมีโดย

เครงครัด โดยใหสวนงานกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สอดคลองตามข้ันตอนและกรอบ

ของกฎหมาย 



๓๖ 

  (๒) การแสดงไดวาการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายไดดําเนินการอยางมีประสิทธิผลบน

พ้ืนฐานความเขาใจในอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยางชัดเจน ถูกตอง เปนธรรมและดวยความรับผิดชอบ 

  (๓) การแสดงไดวาในกรณีท่ีมีการมอบหมายบุคคลภายนอก สํานักงานตองมีการ

กํากับดูแลบุคคลภายนอกใหดําเนินงานอยางครบถวนเพียงพอและเปนไปตามกฎหมาย 

  (๔) มีการจัดทําแนวทางการมอบอํานาจในการสั่งการในงานของสํานักงานและการลง

นามในหนังสือของสํานักงานตามโครงสรางองคกรท่ีชัดเจนและเหมาะสม โดยมีการทบทวนและแกไข

ปรับปรุงแนวทางการมอบอํานาจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งท่ีมี เพ่ือใหการดําเนินงานมี

ความคลองตัวรวมท้ังเพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารสามารถดําเนินการตามความรับผิดชอบภายใต

อํานาจท่ีไดรับมอบหมายอยางครบถวนถูกตอง 
 ๗) ความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ี

ตามความรับผิดชอบ 

  (๑) กําหนดใหสวนงานมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวของกับผูมีสวนไดเสีย

ดวยความเปนอิสระ โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได โดยเฉพาะการปฏิบัติงานท่ีมีความสําคัญและ

มีลักษณะของฐานความเสี่ยงสูง โดยสํานักงานตองกํากับดูแลใหสวนงานไดปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีวางไว

ในทุกกรณีอยางเทาเทียมกัน 

  (๒) ในกรณีท่ีจําเปนตองใชดุลยพินิจในการตีความระเบียบกฎเกณฑหรือการ

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีใด ๆ ตอผูมีสวนไดเสีย ตองจัดใหมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีเปนอิสระ 

โปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังมีการจัดทําบันทึกการดําเนินการไว

เปนลายลักษณอักษร 

  (๓) จัดใหมีเกณฑการหารือหรือการรับฟงความคิดเห็นในการออกระเบียบกฎเกณฑ

หรือการวางนโยบายในเรื่องตาง ๆ ตามความจาเปนและเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีความสําคัญ

และมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในวงกวาง โดยใหมีการดําเนินการผานสื่อและชองทางท่ีผูมีสวนได

เสียสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก รวดเร็ว ภายในระยะเวลาและวิธีการดําเนินการท่ีเอ้ืออานวยตอการมี

สวนรวมของผูมีสวนไดเสียหรือผูท่ีสนใจในการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ 

  (๔) จัดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันการแทรกแซงจากการเมือง หรือ

กลุมธุรกิจผลประโยชน ท่ีมีผลตอความเปนอิสระในการตัดสินใจของสํานักงานมิใหตกอยูภายใตการ

ครอบงาของอิทธิพลใด ๆ และเปนไปเพ่ือประโยชนโดยรวมของสาธารณชน โดยกําหนดใหการ

พิจารณาตัดสินใจดําเนินการในเรื่องดังกลาวตองมีการกลั่นกรองเปนลําดับชั้น มีการบันทึกผลการ

พิจารณาเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมีการบันทึกความเห็นท่ีแตกตางกันไวอยางครบถวน 



๓๗ 

  (๕) การตัดสินใจดําเนินการของสํานักงานท่ีตองหารือ หรือขอความเห็นชอบจาก

ภาครัฐตองไมกําหนดเปนข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเปนงานประจําหรืองานปกติ โดยตองเปนการหารือ

หรือขอความเห็นชอบระดับนโยบายในภาพรวมท่ีมีข้ันตอนท่ีชัดเจน โปรงใสและตรวจสอบได 

  (๖) ในการบังคับใชกฎหมาย ไมวาจะเปนการดําเนินการทางบริหาร หรือการ

ดําเนินการทางอาญาซ่ึงมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย ตองจัดใหมีข้ันตอนการดําเนินการ ท่ีโปรงใส 

เปนธรรมและตรวจสอบได รวมท้ังจัดใหมีข้ันตอนรองรับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินการดังกลาวสามารถขออุทธรณตามกฎหมาย หรือรองขอใหมีการพิจารณาทบทวนการสั่งการ

ได 

  (๗) เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จะตองจัดใหมีแหลงรายได งบประมาณและทรัพยากรท่ีเพียงพอ เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาท่ีท้ังในเรื่อง

การใหผลตอบแทนบุคลากรท่ีมีประสบการณความรูความสามารถ ตลอดจนมีงบประมาณท่ีจําเปนตอ

การปฏิบัติงานและตองมีชองทางท่ีเปดใหสามารถตรวจสอบการใชทรัพยากรของสํานักงานไดวามีการ

ดําเนินการดวยความโปรงใส 

  (๘) จัดใหมีชองทางหรือกระบวนการเพ่ือใหผูบริหาร พนักงานหรือผูมีสวนไดเสีย

สามารถแจงเบาะแสการดําเนินการของสํานักงานท่ีเขาขายการกระทําทุจริต หรือการกระทําความผิดใด 

ๆ รวมท้ัง จัดใหมีมาตรการเพ่ือคุมครองผูแจงเบาะแส อยางเปนธรรมและเหมาะสม 

 ๘) ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล 

  (๑) ในกรณีท่ีการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานกํากับดูแลดวยกันท่ีมีความเก่ียวของหรือ

ทับซอนกันและไมมีความชัดเจนวาเปนหนาท่ี ความรับผิดชอบหลักของหนวยงานใด สํานักงานตองจัด

ใหมีกลไกความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดทําบันทึกความเขาใจ หรือบันทึกขอตกลง เพ่ือ

กําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางหนวยงานใหครบถวนชัดเจน เพ่ือใหเกิดความชัดเจน

และเกิดความเขาใจท่ีถูกตองท้ังฝายผูกํากับดูแล และผูอยูภายใตการกํากับดูแล และเพ่ือปองกันมิให

เกิดชองวางในการกํากับดูแล หรือเกิดการกํากับดูแลท่ีกอใหเกิดภาระเกินสมควร ซ่ึงจะสงผลกระทบ

ในเชิงลบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการได 

  (๒) ในการใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลตางประเทศ เพ่ือสนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือแลกเปลี่ยนความชวยเหลือระหวางหนวยงานในการปองกัน และปราบปราม

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจขามชาติ ตองพิจารณารวมถึง ความเปนไปไดในการขจัดขอจํากัดทาง

กฎหมายท่ีมี ซ่ึงอาจปดก้ันความสามารถในการใหความชวยเหลือ และแลกเปลี่ยนความรวมมือ

ระหวางกันดวย43

๔๔ 

 สรุปไดวา การสงเสริมจริยธรรมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารและ
                                                           
 

๔๔
เรื่องเดียวกัน. 



๓๘ 

บุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแทนและนายหนาธุรกิจประกันภัยซ่ึงจะตองมีการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางท่ีสําคัญคือ สงเสริมความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม การปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความระมัดระวัง ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี การปฏิบัติตอขอมูลลับ การ

จัดการความขัดแยงทางผลประโยชน การใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ความ

เปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ  

ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล 

 
ตารางท่ี ๒.๘  การสงเสริมจริยธรรมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

๑. ความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม 

๒. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 

๓. ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 

๔. การปฏิบัติตอขอมูลลับ 

๕. การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

๖. การใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมาย 

๗. ความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม 

และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีตามความ

รับผิดชอบ 

๘. ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล 

 

  



๓๙ 

๒.๔  แนวคิด เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

 แนวคิดเรื่อง “Governance” ไดปรากฏมาตั้งแตอารยธรรมการปกครอง ของกรีกสมัย

โบราณมาจากศัพทของคําวา “Kubernan” ท่ีบัญญัติโดยปราชญท่ีชื่อ Plato ซ่ึงก็คือระบบการ

ปกครอง (System of Governing) คําวา Gubernare ซ่ึงหมายถึง “Rule making or Steering” 

การกําหนดหรือถือหางเสือในการปกครองแต เดิมในภาษาอังกฤษคํานี้หมายถึง รัฐบาล 

(Government) ในเชิงนามธรรม (Act of Governing หรือ Manner of Governing) คือการจัดการ

ปกครอง 4 4

๔๕ แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามภาษาไทยเปนแนวคิดท่ีไดมีการ

กลาวถึงแบบกวางขวาง หลังจากมีเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทย และในเอเชีย

ตะวันออกโดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครอง และการจัดการปกครองท่ีดีนั้น ไดรับการรณรงคอยาง

มากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก4 5

๔๖ และดังท่ีทราบแลววาแนวคิดนี้ไดมีการคนพบ

มาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ แตถึงกระนั้นก็มิไดมีการนําคําวา Good Governance มาใชอยางเปน

รูปธรรมซ่ึงท่ีกลาวไดวาคําวา Good Governance พ่ึงมีการนํามาใชอยางเปนทางการเม่ือไมนานนี้

เอง 

 ในสมัยโบราณเนนการปกครอง (Governing) ผูปกครองเรียกวารัฐบาลในสมัยราชาธิป

ไตยการปกครองท่ีดี อยูท่ีมีธรรมราชาดังท่ีมีการเนนเรื่องทศพิธราชธรรมถัดจากสมัยราชาธิปไตย

ผูปกครองเปนทหารบางเปนนักการเมืองบางเม่ือสังคมวิวัฒนาการไปภาคธุรกิจเติบโตข้ึนและมี

ผลกระทบตอสังคมมากข้ึน และภาคประชาชนและสังคมไดมีบทบาทมากข้ึน หลักการของเรื่องการ

ปกครอง (Governing) โดยรัฐนั้น เปนลักษณะการใชอํานาจจากบนลงลาง ไมเพียงพอเพราะอํานาจ

ไมไดอยูท่ีรัฐบาลเทานั้นแตอยูท่ีภาคธุรกิจและภาคสังคมดวยจึงมีการนําคําวา Governing ในสังคม

สมัยใหมคงจะตองคํานึงถึงไตรภาคีคือภาครัฐภาคธุรกิจและภาคสังคมในการอภิบาลท้ังภาครัฐบาล 

และภาคธุรกิจตองมีความโปรงใส ถูกตรวจสอบไดจึงจะตั้งอยูในความถูกตอง (ธรรมะ หรือ Good) 

สังคมตองเขมแข็ง จึงจะทําใหรัฐและธุรกิจโปรงใส Good Governance จึงประกอบดวยรัฐโปรงใส

ธุรกิจโปรงใสและสังคมเขมแข็ง ยั่งยืนสืบไป 

 ปจจุบันนี้  ท้ั ง ในด านการศึกษา และวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร ถือได ว า

“Governance”หรือการจัดการปกครองเปนกรอบแนวคิด ท่ีสําคัญของการบริหารภาครัฐซ่ึงมี

                                                           
 ๔๕Agere,Sam, Promoting Good Governance : Principles, Practices and 

Perspective, (London : Commonwealth Secretariat, 2000), p. 34. 

 ๔๖พฤทธิสาณ ชุมพล, คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย,  (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๐. 



๔๐ 

องคประกอบหลักท่ีสําคัญ คือ การเนนบทบาทของการบริหารภาครัฐกรอบแนวคิด Governance 

เปนประเด็นสําคัญในการศึกษาถึงความสัมพันธ และความรับผิดชอบระหวางรัฐกับประชาชน

ความสัมพันธและความรับผิดชอบ ระหวางรัฐกับภาคเอกชนหรือกลุมทางสังคมท่ีเกิดการรวมตัวกัน

โดยสมัครใจความสัมพันธ และความรับผิดชอบระหวางรัฐกับประชาสังคม 4 6

๔๗ แนวความคิด 

“Governance” ไดมีการศึกษากวางขวางข้ึนและคํานี้ก็ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายในวงการและ

องคการเครือขายของธนาคารโลกโดยในระยะแรก ๆ ธนาคารโลกกําหนดความหมายตามกรอบ

ความคิด ของการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับขอบเขต ของธนาคารโลกวาดวย Governance and 

Development ดังนั้นคําวา Governance จึงเปนท่ีเขาใจกันวา “การกําหนดกลไกอํานาจของภาครัฐ

ในการบริหารทรัพยากรท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพ่ือใหเกิดการพัฒนา” ในระยะ

เริ่มแรกนั้นธนาคารโลกไดพยายามอธิบายความหมายของ Governance วาครอบคลุมถึงความหมาย 

๓ ลักษณะคือ4 7

๔๘โครงสรางและรูปแบบของระบอบการเมือง (Political Regime) กระบวนการและ

ข้ันตอนท่ีผูมีอํานาจในการเมือง ใชในการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือพัฒนา

ประเทศ และขีดความสามารถของรัฐบาลในการกําหนดนโยบาย และการดําเนินการตามนโยบาย

อยางมีประสิทธิผล 

 

ตารางท่ี ๒.๙ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับธรรมาภิบาล 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Agere, Sam ๑. Act of Governing 

๒. Manner of Governing 

พฤทธิสาณ ชุมพล 

 

๑. การจดัการปกครอง 

๒. การจัดการปกครองท่ีดี 

Morren, Tatiana 

 

๑. การเนนบทบาทของการบริหารภาครัฐ 

๒.ความรับผิดชอบระหวางรัฐกับประชาชน 

๓. ความรับผิดชอบระหวางรัฐกับประชาสังคม 

 

  

                                                           
 ๔๗ Morren, Tatiana, “Conceptualizing Civil Society within Good Governance and 

SocialCapital Policies”, Dissertation, (Department of Education: Dalhousie Universityof Canada, 

2001), p. 56. 

 ๔๘ เอเจอร, แซม, ธรรมาภิบาลการปกครองท่ีโปรงใสดวยจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

นํ้าฝน, ๒๕๔๕), หนา ๓๑. 



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๙ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับธรรมาภิบาล. (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

เอเจอร, แซม 

 

๑. โครงสรางและรูปแบบของระบอบการเมือง 

๒. ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกําหนด

นโยบาย 

๓. การดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิผล 

 

 ๒.๔.๑ ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

 การนําหลักการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช มีความจําเปน

อยางยิ่งสําหรับประเทศไทย  เพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือ การบริหารท่ีสามารถตรวจสอบไดมี

ประสิทธิผล และเปนระบบท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม ในปจจุบันสถานการณดานการเมือง

เศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐท้ังภายในและตางประเทศ มีความเปลี่ยนแปลงไปมากและเปนไป

อยางรวดเร็ว กวางขวาง ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากความกาวหนาทางดานการสื่อสารเทคโนโลยี การถายทอด

ขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วสูประชาชน ในขณะท่ีสภาพแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเขาสูยุค

โลกาภิวัตน แตระบบการบริหารงานของภาครัฐ และสังคมไทยโดยรวมท่ีผานมา ไมสอดคลอง ไมทันตอ

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

 ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคมโดยการนําหลักการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีด ี

(Good Governance) หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยเรา

เพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือ การบริหารท่ีสามารถตรวจสอบได มีประสิทธิผลและเปนระบบท่ีเปดโอกาส

ใหประชาชนไดมีสวนรวม โดยสามารถเสนอขอเรียกรองมีการรวมตัวของประชาชน กลุมมวลชนผูใช

แรงงานและองคกรภาคเอกชน เพ่ือเขามามีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการทางการเมือง

และการบริหารงานภาครัฐ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเอกชน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนโดยรวมและสังคมไทยเติบโตดวยความแข็งแกรง สามารถแขงขันกับตางประเทศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะชวยใหประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาอยางรวดเร็วและยั่งยืนตอไป 

ความหมายของธรรมาภิบาล4 8

๔๙ (Good Governance)คําวา Good Governance เริ่มนํามาใชกันเม่ือ

ประมาณ ๒๐ กวาปท่ีผานมา โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก เม่ือป ค.ศ. ๑๙๘๙ เม่ือ

แนวความคิด Good Governance เขามาในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ธรรมาภิบาลเปนแนวคิดท่ีไดรับความสนใจจากนักวิชาการและจากผูบริหารของหนวยงาน

ภาครัฐเปนอยางมาก โดยธรรมาภิบาล สามารถยกระดับและสรางความนาเชื่อถือขององคการไดใน

                                                           
 ๔๙World Bank, Underlying  Litany of Africa. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา 

:http://web.worldbank.org/ [๒  มิถุนายน ๒๕๖๓].  



๔๒ 

ระดับสูง รวมถึงชวยเพ่ิมศักยภาพขององคกรใหสอดคลองกับทิศทางพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อัน

นําไปสูการตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดเพ่ิมมากข้ึน เพราะระบบโครงสรางและ

กระบวนการตาง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑความสําพันเพ่ือใหเกิดความสมดุลข้ึนระหวางภาคประชาสังคม 

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคปจเจกและครอบครัว และภาคตางประเทศ เพ่ือใหภาคตาง ๆ ดังกลาว

มีการพพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยเปาหมายของธรรมาภิบาลจึงมีจุดและสังคมใหกับทุก

ภาคสวนในสังคมดังนี้  

 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล หรือการจัดการท่ีดี โดยหลักสากลจะประกอบดวย

คุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๑. ความรับผิดชอบตอสาธารณะชน  หมายถึงการมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 ๒. ความโปรงใส หมายถึง สาธารชนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ได 

 ๓. ความม่ันใจ  หมายถึงการมีหลักการท่ีแนนอน เปนธรรมท่ีทําใหสาธารณชนม่ันใจ 

 ๔. การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการในดาน

กิจการของรัฐ49

๕๐ 

 การใชอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และรัฐประศาสนศาสตร เพ่ือการบริหารกิจกรรม

ตาง ๆ ของชาติบานเมือง และหมายรวมถึง กระบวนการ ความสัมพันธ และสถาบันตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยง

กันอยางซับซอน ซ่ึงประชาชนพลเมืองใชเปนเครื่องมือ หรือชองทางในการบริหารจัดการกิจการตาง 

ๆ อันเก่ียวของกับชีวิตประเทศ ซ่ึงมีองคประกอบรวม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการสรางหลักธรรมาภิบาล

อันไดแก50

๕๑ 

 ๑. การรับผดิชอบ 

 ๒. ความโปรงใส 

 ๓. การปราบปรามทุจรติและการประพฤตมิิชอบ 

 ๔. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ๕. กรอบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 

 สําหรับประเทศไทยนั้นเริ่มใชคําวา “ธรรมาภิบาล” หรือท่ีบางทานเรียกวา ธรรมรัฐ กัน

แพรหลายภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม  และหลังจากภาวะ

วิกฤตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ท้ังนี้  เนื่องมาจากในหนังสือแสดงเจตจํานงกูเงินจํานวน ๑๗.๒ 

พันลานดอลลารสหรัฐ จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)  รัฐบาลไทยใหคําม่ันวาจะตองสราง 

                                                           
 ๕๐ชัยอนันต สมุทรวานิช, ธรรมาภิบาลการมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการทางดาน

สิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร : เดือนตุลาการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๑๒. 

 ๕๑ไชยวัฒน  ค้ําชู, การบริหารการปกครองท่ีโปรงใสดวยจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : นําฝนการ

พิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๒๘. 



๔๓ 

“Good Governance” ข้ึนในการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงแสดงโดยปริยายวา ท้ังรัฐบาลไทยและ

กองทุนการเงินระหวางประเทศเชื่อวาวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน เปนผลสวนหนึ่งมาจากการบริหาร

จัดการท่ีไมดี หรืออธรรมาภิบาล (Bad Governance)๕๒  

 โครงสรางและกระบวนการของธรรมาภิบาลจะตองมีกฎเกณฑมุงหมายในการสรางความ

เปนธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมใหกับทุกภาคสวนในสังคมท้ังนี้ โครงสรางและ

กระบวนการของธรรมาภิบาลจะตองมีกฎเกณฑเปนตัวกําหนดความสัมพันธของแตละภาคเพ่ือสราง

สิทธิและการยอมรับรวมกัน 5 2

๕๓ และการปรับวิธีคิด วิธีบริหารราชการของประเทศไทยเสียใหมท้ัง

ระบบ โดยการกําหนดเจตนารมณของแผนดินข้ึนมาเพ่ือทุกคนทุกฝายในประเทศไดรวมกันทํา รวมกัน

จัดการ และรวมกันรับผิดชอบในการแกปญหาเพ่ือการพัฒนาเพ่ือนําแผนดินไปสูความม่ันคง ความ

สงบสันติสุข และมีการพัฒนาท่ียั่งยืนและกาวไกล 5 3

๕๔ ทางดานองคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

United Nations Development; UNDP๕๕ ระบุไววา ธรรมาภิบาล เปนการดําเนินงานของภาค

การเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจท่ีจะจักการกิจการของประเทศในทุกระดับ ซ่ึงประกอบดวย

กลไก กระบวนการ และสถาบันตาง ๆ ท่ีชวยใหประชาชนและกลุม/องคกรสามารถแสดงออก เพ่ือ

การปองกันผลประโยชนและสิทธิของตนไดตามกฎหมาย รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตาง

กันบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และการสงเสริมหลักนิติธรรมเพ่ือให

เกิดความม่ันใจในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ท่ีอยูบนความเห็นในทางเดียวกันทางสังคมท้ังยัง  

ชวยใหความตองการของคนยากจนและผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการกําหนดนโยบายเพ่ือการ

พัฒนาตอไป หรือเปนการมุงความสนใจไปท่ีองคประกอบท่ีทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือชวยใหม่ันใจวา นโยบายท่ีกําหนดไวเกิดผลในการปฏิบัติไดจริง ซ่ึงหมายถึงการมีบรรทัดฐาน

เพ่ือใหแนใจวารัฐบาลสามารถสรางผลงานตามท่ีสัญญาไวกับประชาชนได55

๕๖  

 สําหรับองคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน ซ่ึงไดนิยามไวคอยขางจะไม

แตกตางกันมากนักธรรมาภิบาลเปนรากฐานการพัฒนาอยางมีสวนรวม โดยกําหนดใหภาครัฐมีหนาที

ในการสงเสริมและสรางบรรยากาศการมีสวนรวม  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ประชาชนสามารถ

                                                           
 ๕๒บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย ,

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพวิญูชน จํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๑๗ - ๑๘. 

 ๕๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗ - ๑๘. 

 ๕๔ประมวล รุจนเสร,ี การบริหาร – การจัดการท่ีดี (Good Governance), (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพอาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๒), หนา ๖๘. 

 ๕๕สุดจิต นิมิตกุล, กระทรวงมหาดไทยกับการจัดดารท่ีดี : การปกครองท่ีดี (Good 

Governance), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๓), หนา ๑๓ – ๑๔  

 ๕๖อมรา พงศาพิชญ, ธรรมรัฐกับประชาสังคม. การปกครองท่ีดี, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมรัฐ

ประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๔๓),หนา ๗๕ 



๔๔ 

พ่ึงตนเองได และการพัฒนามีความยุติธรรมทางสังคม5 6

๕๗ หรือแมแตสํานักนายกรัฐมนตรี มองวา เปน

การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเอาไววา เปนการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปน

แนวทางในการจัดระเบียบทางสังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุม

รวมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มี

ความรู รักสามัคคีและรวมกันเปนพลังท่ีกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ท้ังยังเปนการเสริมสรางความ

เขมแข็งและสรางภูมิคุมกันใหแกประเทศ 5 7

๕๘ ซ่ึงเปนผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซ่ึงบุคคล และ

สถาบันท้ังในภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปในหลายทาง มีลักษณะเปน

ขบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจนําไปสูการผสมผสานผลประโยชนท่ีหลากหลาย และขัดแยง

กันได 5 8

๕๙  แตอยางนอยก็ตองมองไปท่ีกติกาตามโครงสราง และรูปแบบท่ีสังคมหรือองคกรกําหนดข้ึน

เพ่ือบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางมี

ศักยภาพ และเกิดความเจริญรุงเรืองอยางยั้งยืน ท้ังยังเปนกฎเกณฑ กติกาท่ีกําหนดความสําพันธของ

ภาคสวนตาง ๆ ในสังคมและแนวทางการอภิบาลสังคมเพ่ือใหภาคสวนตาง ๆ ในสังคมสามารถอยู

รวมกันไดอยางสงบสุข59

๖๐ 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 6 0

๖๑ มาตรา ๓ (๑) 

วาดวย การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยมีหลักพ้ืนฐาน

ของ การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ประกอบดวยหลักสําคัญ ๖ ประการ61

๖๒ ดังนี้ 

 ๑) หลักนิติธรรม (Rule of law) ไดแกการตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัย

และเปนธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎขอบังคับ

เหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

 ๒) หลักคุณธรรม (Morality) ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคให

เจาหนาท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนให

                                                           
 ๕๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๗. 

 ๕๘ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒, (สํานักนายกรัฐมนตร,ี ๒๕๕๒). 

 ๕๙อานันท ปนยารชุน, “ธรรมรัฐกับสังคมไทย”, หนังสือพิมพมติชารายวัน, ( ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๑) : 

๖.    

 ๖๐อรพินท สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐท่ีดี”, รายงาน TDRI, (๒๐  ธันวาคม  

๒๕๔๐) : ๑๕. 

 ๖๑ดูรายละเอียดเพ่ิมใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕,  

(สํานักนายกรัฐมนตร,ี ๒๕๔๕). 

 ๖๒ดูรายละเอียดเพ่ิมใน พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

๒๕๔๖, (สํานักนายกรัฐมนตร,ี ๒๕๔๖). 



๔๕ 

ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

ประกอบอาชีพสจุรติจนเปนนิสัยประจําชาติ 

 ๓) หลักความโปรงใส (Transparency) ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของ

คนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารได

สะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

 ๔) หลักความมีสวนรวม (Participation) ไดแกการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู

และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความคิดเห็นการไต

สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 

 ๕) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึก

ในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการ

แกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทํา

ของตนเอง 

 ๖) หลักความคุมคา (Utility) ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคา 

และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ

ยั่งยืน 

 การนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี ๙ ไดทรงใชในการปกครองประเทศมาตั้งแตเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติ เม่ือพระองคไดตั้ง

พระราชสัตยาธิษฐานและทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการท่ีนั่งไพศาลทักษิณพระบรมมหาราชวัง 

เม่ือวันศุกรท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ความวา “ เราจะปกครองแผนดินโดยธรรมเพ่ือประโยชนสุข 

แหงมหาชนชาว สยาม " นับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญท้ังหลายท้ังปวงโดยชอบธรรม คือโดยหลักธรรมาภิบาลนี้ เพ่ือบําบัด

ทุกขบํารุงสุข แกพสกนิกรของ พระองคใหไดอยูเย็นเปนสุขตามสมควรแกฐานะตลอดมา 

 

  



๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ชัยอนันต สมุทรวานิช 

 

๑. ความรับผิดชอบตอสาธารณะชน 

๒. ความโปรงใส 

๓. ความม่ันใจ 

๔. การมีสวนรวมของประชาชน 

ไชยวัฒน  คํ้าชู ๑. การรับผดิชอบ 

๒. ความโปรงใส 

๓. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

๔. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

๕. กรอบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

 

๑. การสรางความเปนธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒. มีกฎเกณฑเปนตัวกําหนดความสัมพันธของแตละภาคเพ่ือสรางสิทธิ

และการยอมรับรวมกัน 

ประมวล รุจนเสรี 

 

๑. รวมกันทํา 

๒. รวมกันจัดการ 

๓. รวมกันรับผิดชอบ 

สุดจิต นิมิตกุล ๑. การมีสวนรวม  

๒. ความโปรงใส 

๓. ความรับผิดชอบ 

๔. การสงเสริมหลักนิติธรรม 

อมรา พงศาพิชญ 

 

๑. สรางบรรยากาศการมีสวนรวม   

๒. ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได  

๓. การพัฒนามีความยุติธรรมทางสังคม 

อานันท ปนยารชุน ๑. มีผลประโยชนรวมกัน 

๒. มีลักษณะเปนขบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

๓. การเสริมสรางความเขมแข็งและสรางภูมิคุมกันใหแกประเทศ 

 

  



๔๗ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายของหลักธรรมาภิบาล (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  

๑. หลักนิติธรรม (Rule of law) 

๒. หลักคุณธรรม (Morality) 

๓. หลักความโปรงใส (Transparency) 

๔. หลักความมีสวนรวม (Participation) 

๕. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 

๖. หลักความคุมคา (Utility) 

 

 ๒.๔.๒ นโยบายธรรมาภิบาล สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย62

๖๓ 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปน

หนวยงานของรัฐ ทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและสงเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีประสิทธิภาพและ

คุมครองประชาชนใหไดรับสิทธิประโยชนจากการประกันภัยอยางครบถวน  

 ในการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ใน

ฐานะผูกํากับดูแลตระหนักถึงบทบาทในการเปนแบบอยางท่ีดีโดยไดยึดหลักธรรมาภิบาลและความ

ถูกตองชัดเจนในการปฏิบัติงาน และไดผลักดันและปลูกฝงใหทุกคนในองคกรปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ถูกตอง เปนธรรมและโปรงใส ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดเสียของ

องคกรบนพ้ืนฐานของการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน และพรอมแสดงเห็นถึงเจตนารมณและความ

ตั้งใจจริงในกํารสรางธรรมาภิบาลท่ีดีใหกับธุรกิจประกันภัยไทย  

 เพ่ือใหม่ันใจวา คณะกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความรู ความรับผิดชอบ ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล โดยตองปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ กฎ 

ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ และไดกําหนดนโยบายและหลักสําคัญในการปฏิบัติไวตอไปนี้  

 ๑. จรรยาบรรณ  

  ๑.๑ รับผิดชอบเชิงจรรยาบรรณตอผูท่ีเก่ียวของ ประชําชน และสังคมโดยรวม และ

สนับสนุนหลักจรรยาบรรณใหเกิดข้ึนอยางท่ัวถึงในองคกร  

                                                           
 ๖๓สํ า นักงานคณะกรรมการ กํา กับและส ง เสริมการประกอบธุร กิจประกันภั ย  (คปภ . ) , 

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/about/good-governance-

ethics [๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 



๔๘ 

  ๑.๒ กําหนดใหสํานักงาน คปภ. จัดทําจรรยาบรรณของบุคลํากรทุกคนของ

สํานักงาน คปภ. ใหถือเปนมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรม ท่ีพึงกระทําในการดําเนินงานและ

ปฏิบัตงิานภายใตกรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตยในวิถีทางท่ีสรางสรรค เปนระเบียบเรียบรอย 

เสมอภาคเทาเทียม เพ่ือสรางรากฐาน และรักษาภาพพจนของสํานักงาน คปภ. ใหเปนองคกรท่ีมีการ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืน  

 ๒. ความขัดแยงทางผลประโยชน  

  ๒.๑ ใหความสําคัญและมุงเนนใหมีคณะกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานทุกระดับ 

มีการปฏิบัติงํานอยางเปนธรรมและโปรงใส เพ่ือประโยชนของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายตลอดจนประ

ชําชน และสังคมโดยรวม  

  ๒.๒ ไมใหกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานทุกระดับ ใชโอกาสจากการเปน

กรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงาน แสวงหําผลประโยชนสวนตน  

  ๒.๓ ใหมีความระมัดระวังในเรื่องการดําเนินการท่ีมีสวนไดเสีย มีระบบการปองกัน

ความขัดแยงทางผลประโยชน และมีมาตรการในการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสีย  

 ๓. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย  

  ๓.๑ ใหความสําคัญตอการดูแลและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ โดยคํานึงถึง

สิทธิท่ีพึงมีของผูมีสวนไดเสีย และไมกระทําการใด ๆ ท่ีเปนการละเมิดสิทธิ  

  ๓.๒ สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางสํานักงาน คปภ. และผูมีสวนไดเสีย 

ตลอดจน ผูมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญและสังคมโดยรวม รวมแสดงความคิดเห็น แจงเบาะแส และการ

เปดเผยขอมูล ใหรับทราบตามความจําเปนและเหมาะสม  

  ๓.๓ ใหสํานักงาน คปภ. จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติและใหยึดถือปฏิบัติบนพ้ืนฐาน 

ของความเปนธรรมและสมดุลในการประสานประโยชนรวมกันเปนหลัก เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ 

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

 ๔. การปลอดคอรรัปชั่น  

  ๔.๑ วางนโยบาย สงเสริม ติดตามดูแลเพ่ือใหม่ันใจวา สํานักงาน คปภ. มีระบบงาน ท่ี

มีประสิทธิภาพเพียงพอในการสรางเสริมและดํารงไวซ่ึงมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

หนาท่ี และเปนองคกรปลอดคอรรัปชั่น ท้ังในระดับคณะกรรมการ และสํานักงาน 

  ๔.๒ หามกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานทุกคน ของสํานักงาน คปภ. ดําเนินการ

หรือยอมรับกาคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางออม  

  ๔.๓ ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายคอรรัปชั่น ตองแจง ให

ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ โดย



๔๙ 

สํานักงาน คปภ. จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธเรื่องท่ีคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับ

สํานักงาน  

  ๔.๔ สํานักงาน คปภ. จัดใหมีระบบงานและมาตรการท่ีชัดเจนท่ีเพียงพอเพ่ือปองกัน 

การคอรรัปชั่น มีการแบงหนาท่ีเพ่ือใหสามารถสอบทานถวงดุล และประเมินความเสี่ยงในการ

ดําเนินงานเปนระยะเพ่ือควบคุมหรือลดโอกาสเกิดการคอรรัปชั่น 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑  นโยบายธรรมาภิบาล สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) 

๑. จรรยาบรรณ  

๒. ความขัดแยงทางผลประโยชน  

๓. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย  

๔. การปลอดคอรรัปชั่น 

 

 ๒.๔.๓ แนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คปภ. 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) Office 

of Insurance Commission ไดจําทําแนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คปภ. ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 

๑ ป ๒๕๕๙ ไว โดยผูวิจัยจะไดนําเสนอเนื้อหาโดยสังเขป ดังนี้ 

 หลักการและเหตุผลของสํานักงาน คปภ. ไดตระหนักถึงความสําคัญของธรรมาภิบาล 

(Good Corporate Governance) เพ่ือนําองคกรไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน ท้ังยัง

เสริมสรางความเชื่อม่ันและความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และในฐานะหนวยงานของรัฐ 

ท่ีทาหนาท่ีในการกํากับดูแลและสงเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีประสิทธิภาพ และคุมครอง

ประชาชนใหไดรับสิทธิประโยชนจากการประกันภัยอยางครบถวน จะตองแสดงใหเห็นถึงการมีระบบ

การบริหารจัดการและการใชอํานาจหนาท่ีดวยความโปรงใส นาเชื่อถือ 

 แนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คปภ. มีความเขมงวดไมนอยไปกวามาตรฐานธรรมาภิ

บาลท่ีไดกําหนดใหผูอยูใตการกํากับดูแลถือปฏิบัติ โดยไดอางอิงมาจากหลักธรรมาภิบาลตาม

มาตรฐานสากลขององคกรเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 

Economic Co-operation and Development : OECD) และมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัย (Insurance Core Principles : ICP) ซ่ึงกําหนดโดยสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย



๕๐ 

นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) ท้ังยังไดเทียบเคียงกับ

หลักธรรมาภิบาลของหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

 สํานักงาน คปภ. ไดยึดหลักธรรมาภิบาลและความถูกตองชัดเจนในการดําเนินงาน ซ่ึงถือ

เปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูความนาเชื่อถือใหกับผูมีสวนไดเสียขององคกรบนพ้ืนฐานของการเติบโต

อยางสมดุลและยั่งยืน จึงไดกําหนดกรอบหลักการธรรมาภิบาล เพ่ือใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 ๑. การเติบโตอยางยั่งยืนของสํานักงาน คปภ. (Sustainable growth)  

 ๒. ความรับผิดชอบตอหนาท่ีอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

(Responsibility) 

 ๓. ความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง (Accountability) 

 ๔. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct and Code 

of Ethics) 

 ๕. การเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสตรวจสอบได (Disclosure & Transparency) 

 ๖. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยสุจริตและอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) 

 โครงสรางแนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คปภ. มี ๒ สวน ประกอบดวย ธรรมาภิ

บาลในระดับคณะกรรมการ และธรรมาภิบาลในระดับสํานักงาน ภายใตกรอบแนวทางท่ีไดกําหนดไว 

๔ ขอ ดังนี้ 

 ๑. โครงสรางการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 

  เพ่ือใหม่ันใจวา มีคณะกรรมการท่ีมีทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญเพียงพอกับ

ขนาดโครงสราง และลักษณะการดําเนินงานของสํานักงาน 

 ๒. ความรับผิดชอบอยางเหมาะสมในการกํากับดูแล 

  ๑) เพ่ือสรางความม่ันใจวาสํานักงานมีการกําหนดแนวทางกลยุทธในการดําเนินงาน

ท้ังยังมีการวางระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและ

ผูบริหารระดับสูง 

  ๒) เพ่ือใหม่ันใจวาคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีของตนบนพ้ืนฐานของขอมูลขาวสารท่ี

ครบถวน ทําหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร และระมัดระวัง เพ่ือผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของ

องคกรและผูมีสวนไดเสีย และรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ีของตนท้ังตอองคกรและผูมีสวนไดเสีย 

  ๓) เพ่ือใหม่ันใจวาสํานักงานมีการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความ

ซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความรูความสามารถ

ท่ีเพียงพอ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

 ๓. การเปดเผยขอมูล ความโปรงใส และการสื่อสาร 



๕๑ 

  เพ่ือใหม่ันใจวาสํานักงานมีการเปดเผยขอมูลในเรื่องสําคัญๆอยางถูกตองและทันตอ

เหตุการณ และมีระบบท่ีทําใหเชื่อม่ันไดวาขอมูลตาง ๆ ท่ีเปดเผยนั้นมีความนาเชื่อถือ 

 ๔. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

  ๑) เพ่ือสรางความม่ันใจวาสํานักงานมีการบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี ซ่ึงเปนสวนสําคัญของการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ๒) เพ่ือใหม่ันใจวามีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระ ทําหนาท่ีสนับสนุน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการสอบทานการกํากับดูแลกิจการ การบริหารงาน การบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมท้ังการจัดทํารายงานทางการเงินท่ี

นาเชื่อถือ เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของสํานักงานเปนไปอยางโปรงใส และ

นาเชื่อถือ 

 สํานักงาน คปภ. กําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกคนของสํานักงาน คปภ.ท้ังระดับ 

คณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน ถือเปนประมวลแบบแผนกําหนดขอบเขต 

มาตรฐาน ความประพฤติและพฤติกรรมท่ีพึงกระทาในการดําเนินงานและปฏิบัติงานไปในวิถีทาง

เดียวกันภายใตกรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตยในวิถีทางท่ีสรางสรรค เปนระเบียบเรียบรอย 

เสมอภาคเทาเทียม เพ่ือสรางรากฐาน และรักษาภาพพจนของสํานักงาน คปภ.ใหเปนองคกรท่ีมีการ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒  แนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คปภ. 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) 

 

๑. การเติบโตอยางยั่งยืนของสํานักงาน คปภ.  

๒. ความรับผิดชอบตอหน า ท่ีอย างเต็มความสามารถและมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ  

๓. ความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง  

๔. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

๕. การเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสตรวจสอบได 

๖. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยสุจริตและอยางเทาเทียมกัน  

 

 

  



๕๒ 

๒.๕ ขอมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย  

 ๒.๕.๑ ขอมูลท่ัวไป 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 6 3

๖๔ การจัดตั้ง

เก่ียวกับประกันภัยครั้งแรก คือ "พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท ร.ศ. ๑๓๐" เม่ือป 

พ.ศ. ๒๔๕๔ ตอมาไดจัดตั้ง "พระราชบัญญัติควบคุมการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความ

ผาสุกแหงสาธารณชน" ข้ึนในป พ.ศ. ๒๔๗๑ ในป พ.ศ. ๒๔๗๒ ไดจัดตั้ง "กองควบคุมบริษัท

ประกันภัย" ข้ึนภายใตกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยและคมนาคม และไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน 

"แผนกควบคุมประกันภัย" สังกัดกองหุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงเศรษฐการ ตอมา

ไดยกฐานะข้ึนเปน "กองประกันภัย" กรมทะเบียนการคา กระทรวงเศรษฐการ ในป พ.ศ. ๒๔๙๕ ในป 

พ.ศ. ๒๕๑๑ กองประกันภัยไดยายมาสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ และไดเปลี่ยนชื่อเปน 

"สํานักงานประกันภัย" สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดยกฐานะสํานักงานประกันภัย

เทียบเทาเปนกรมหนึ่งในกระทรวงพาณิชย 

 ป ๒๕๓๓ สํานักงานประกันภัย ไดเปลี่ยนชื่อกรมจากสํานักงานประกันภัยเปน "กรมการ

ประกันภัย" กระทรวงพาณิชย และไดจัดตั้งหนวยงานสวนภูมิภาคข้ึน ทําหนาท่ีควบคุมดูแลการ

ประกอบกิจการของสาขาบริษัทประกันภัย ดูแลรักษาสิทธิประโยชนและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ

ประกันภัยแกประชาชน จึงไดเชิญชวนผูมีจิตอาสาเขารับการอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันภัย

เปนตนมา เม่ือ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๖ เมษายน 

๒๕๓๖ จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเรื่อง พ.ร.บ. สูประชาชน

ใหท่ัวถึง ป ๒๕๔๕ สํานักงานฯ ไดจัดโครงการสัปดาหรวมใจประกันภัย พ.ร.บ. ๑๐๐% จึงเปน

ชองทางหนึ่งท่ีนําอาสาสมัครประกันภัยในพ้ืนท่ีเขารวมโครงการดังกลาว ป ๒๕๔๖ รัฐบาลไดอนุมัติ

งบประมาณสําหรับจัดอบรมใหแกอาสาสมัครประกันภัย และไดประกาศใช “ระเบียบกรมการ

ประกันภัยวาดวยอาสาสมัครประกันภัย” เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ จึงนับไดวาอาสาสมัคร

ประกันภัยกําเนิดข้ึนมีระเบียบรองรับอยางเปนทางการในวันดังกลาว ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ กรม

ประกันภัยไดเปลี่ยนสถานะเปนองคกรอิสระ ภายใตชื่อ "สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) มีสถานะเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติ

                                                           
 ๖๔สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, ความเปนมาและ

วัตถุประสงค, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/fund/good-governance [๒๔ มิถุนายน 

๒๕๖๓]. 



๕๓ 

บุคคลทําหนาท่ีดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีภารกิจอยู ๓ ดานดวยกัน ดังนี้ 

 ๑. กํากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีความเขมแข็งม่ันคง 

 ๒. สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสรางเสริมความแข็งแกรงใหระบบ

เศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

 ๓. คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนดานประกันภัย 

 ๒.๕.๒ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ). 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มี

ยุทธศาสตร ๕ ดาน ประกอบดวย64

๖๕ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ : สงเสริมการใหความรูเชิงรุกตอสาธารณชน ตลอดจนสงเสริมการ

พัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองของตลาดและเสริมสรางความนาเช่ือถือและ

เสถียรภาพใหระบบประกันภัยของประเทศ  

 ๑. เพ่ือใหสาธารณชนมีความรูความเขาใจตอระบบการประกันภัยไดอยางชัดเจน ถูกตอง 

และสามารถนําไปใชประโยชนไดมากยิ่งข้ึน 

 ๒. เพ่ือใหระบบการประกันภัยของประเทศมีทิศทางการเติบโตท่ีชัดเจน ม่ันคงและ

นาเชื่อถือ ดวยการใชกลไกการใหความรูและประชาสัมพันธเปนตัวกระตุน 

 ๓. เพ่ือพัฒนาความรวมมือกันระหวางภาครัฐ เอกชนและประชาชนใหเกิดมากยิ่งข้ึนและ

เพ่ิมความเขาใจและสรางประโยชนจากการใชระบบประกันภัยใหไดครอบคลุมและกวางขวางข้ึน 

 ๔. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนและกวางขวาง ในการตระหนักและรับรูของสาธารณชนตอ

บทบาทหนาท่ีของสํานักงาน คปภ. ในการใหความรูและพัฒนาใหระบบประกันภัยของประเทศมี

ความนาเชื่อถือ 

 กลยุทธในยุทธศาสตรท่ี ๑ : สงเสริมการใหความรูเชิงรุกตอสาธารณชน ตลอดจนสงเสริม

การพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองของตลาดและเสริมสรางความนาเชื่อถือและ

เสถียรภาพใหระบบประกันภัยของประเทศ  

 ๑. ยกระดับความรูของกลุมเปาหมาย (Change-Agent และ Multipliers) ในพ้ืนท่ีสําคัญ 

ท่ัวประเทศเพ่ือใหมีความเขาใจ สามารถสรางประโยชนจากระบบประกันภัยและนําไปขยายผลตอ

                                                           
 

๖๕
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, กลยุทธในยุทธศาสตร, 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/fund/good-governance [๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 



๕๔ 

สาธารณชนท่ัวไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็วข้ึน และเอ้ือตอการเติบโตเพ่ิมความม่ันคงและ

นาเชื่อถือใหภาคอุตสาหกรรม 

 ๒. ผลักดันใหภาคธุรกิจประกันภัย หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของเกิดความ

รวมมือในการสงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

 ๓. เผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือใหสํานักงาน คปภ. เปนท่ีรูจักและใหธุรกิจประกันภัยเปน

ท่ียอมรับของสาธารณชนอยางชัดเจน และกวางขวางมากข้ึน ผานการประชาสัมพันธ การเผยแพร

ขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพ่ือใหการปฏิบัติ

ภารกิจมีความรวดเร็วคุมคาและเอ้ือตอการเปลี่ยนผานบทบาท การบริหารจัดการภายในองคกร 

 ๑. เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติ

หนาท่ี ใหมีความรวดเร็ว ไดมาตรฐาน เอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจ และพัฒนาไดอยางตอเนื่องเพ่ือ

รองรับอนาคต 

 ๒. เพ่ือยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน คปภ. ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน มีบุคลากรท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการใหบริการ ใหความรูแกประชาชนและการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับภารกิจของสํานักงาน คปภ. ไดดียิ่งข้ึน 

 ๔. เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงาน คปภ. ไดประจักษ เขาใจ และซาบซ้ึงในคานิยมองคกร 

 กลยุทธในยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพ่ือใหการ

ปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็วคุมคาและเอ้ือตอการเปลี่ยนผานบทบาท การบริหารจัดการภายในองคกร 

 ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเอ้ือตอการ

พัฒนาในอนาคต 

 ๒. ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนมาตรฐาน โดยครอบคลุม การปรับ

โครงสรางองคกรและถายทอด/สื่อสารใหโครงสรางใหมสามารถเปนท่ีเขาใจไดงายและเอ้ือตอการ

ปรับตัวไดอยางรวดเร็วรวมถึงการวางแผนอัตรากําลังคน และการพัฒนาระบบการบริหาร

ความกาวหนาในอาชีพ 

 ๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจของสํานักงาน คปภ. 

 ๔. เพ่ิมศักยภาพในการถายทอดและสื่อสารวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหเปนท่ีรับรู เขาใจและ

ซาบซ้ึงไดงายและรวดเร็ว 

 



๕๕ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ : สรางและขยายเครือขายพันธมิตรและสงเสริมภาคอุตสาหกรรม

ประกันภัย เพ่ือเพ่ิมอัตราการเติบโตและสภาพคลองของภาคอุตสาหกรรม  

 ๑. เพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนมีความรวมมือกันอยางใกลชิด 

และมีแนวทางการกํากับดูแลท่ีสอดคลองกัน 

 ๒. เพ่ือขยายชองทางและเพ่ิมโอกาสใหบริษัทประกันภัยของประเทศสามารถขยาย

กิจการไปสูประเทศในภูมิภาคอาเซียน (CLMV) ไดอยางม่ันคง 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกรในการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานโครงสรางธุรกิจ

ประกันภัยท่ีเหมาะสม 

 กลยุทธในยุทธศาสตรท่ี ๓ : สรางและขยายเครือขายพันธมิตรและสงเสริม

ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพ่ือเพ่ิมอัตราการเติบโตและสภาพคลองของภาคอุตสาหกรรม  

 ๑. ยกระดับความรวมมือระหวางกันในภูมิภาคอาเซียนผานการแลกเปลี่ยนความรูและ

การผลักดันใหกฎหมายและกรอบการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในแตละประเทศมีความสอดคลอง

เปนไปในทิศทางเดียวกัน (Harmonization of Rules and Regulations) ในการเปนกลไกสําคัญท่ี

เพ่ิมโอกาสในการขยายกิจการไปสูประเทศในภูมิภาคอาเซียน (CLMV) 

 ๒. พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาระบบการกํากับและตรวจสอบดานเสถียรภาพ พฤติกรรม

การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิประโยชนประชาชนดานการประกันภัย เพ่ือสรางความเช่ือม่ันของ

สาธารณชนตอระบบประกันภัย 

 ๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการกํากับ ตรวจสอบและพัฒนากฎหมายแมบทดานการ

ประกันภัยใหเหมาะสม เปนไปตามมาตรฐานสากลพรอมท้ังมีการสื่อสารทําความเขาใจกับผูมีสวนได

เสียอยางชัดเจน ท่ัวถึง และสามารถใชประโยชนจากระบบประกันภัยไดอยางเต็มรูปแบบ  

 ๒. เพ่ือใชแนวทางการกํากับและตรวจสอบเปนกลไกท่ีทําใหตลาดมีความม่ันคง ยุติธรรม 

และนาเชื่อถือ 

 ๓. เพ่ือใหสาธารณชนไดรับความคุมครองชวยเหลืออยางเหมาะสมดวยความรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพจากการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 

 ๔. เพ่ือยกระดับพฤติกรรมทางตลาดและการคุมครองสิทธิประโยชนดานการประกันภัย

ใหมีมาตรฐานและสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธในยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาระบบการกํากับและตรวจสอบดานเสถียรภาพ 

พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิประโยชนประชาชนดานการประกันภัย เพ่ือสรางความ

เชื่อม่ันของสาธารณชนตอระบบประกันภยั 



๕๖ 

 ๑. พัฒนามาตรฐานการกํากับตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลใหธุรกิจประกันภัย

มีความเขมแข็งมีการบริหารงานท่ีดี 

 ๒. พัฒนากฎหมายแมบทดานการประกันภัยใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจและสงเสริมใหธุรกิจประกันภัยมีความเขมแข็ง มีการบริหารงานท่ีดี 

 ๓. เพ่ิมศักยภาพการใหความเห็นชอบผลิตภัณฑประกันภัย เพ่ือใหภาคธุรกิจประกันภัย มี

ผลิตภัณฑประกันภัยท่ีตอบสนองความตองการและความเสี่ยงของผูบริโภคไดทันสถานการณ 

 ๔. ปรับปรุงการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ โดยมุงเนนการปรับ

วงเงิน ปรับโครงสรางตลาดประกันภัยรถภาคบังคับและการจัดการกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

 ๕. ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดและการคุมครองสิทธิประโยชนดานการประกันภัยใหมี

มาตรฐานและสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร ท่ี  ๕ :  พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี และฐานขอมูลเ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

 ๑. เพ่ือสรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือใหมี

ความทันสมัย สามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียท้ังในและนอกองคกร

ไดรวดเร็วข้ึน เพ่ือสรางและพัฒนาฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานภายในองคกร และการ

เผยแพรความรูและใหบริการตอสาธารณชน  

 กลยุทธในยุทธศาสตรท่ี ๕ : พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี และฐานขอมูลเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

 ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสํานักงาน คปภ. และ

เพ่ิมบทบาทการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรความรู 

 ๒. พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติงานภายในองคกรการเผยแพรความรูและ

ใหบริการตอสาธารณชน 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. ในฐานะ

หนวยงานของรัฐ ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและสงเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีประสิทธิภาพ 

และคุมครองประชาชนใหไดรับสิทธิประโยชนจากการประกันภัยอยางครบถวน ไดตระหนักถึง

ความสําคัญของธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) และการปฏิบัติตามแนวทางธรร

มาภิบาลท่ีเปนสากล เพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ัน โปรงใส เปนธรรมและความนาเชื่อถือตอผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝาย และนําพาองคกรไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 

 แนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย คปภ. ไดจัดทําข้ึนตามหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีดีตามมาตรฐานสากล และมีความ

เขมงวดไมนอยไปกวามาตรฐานธรรมาภิบาล ท่ีไดกําหนดใหผูอยูใตการกํากับดูแลถือปฏิบัติ ซ่ึงไดรับ



๕๗ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. 

จากการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ และเพ่ือใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย คปภ. ไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแนวทางธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติตาม

ธรรมาภิบาลสําหรับคณะกรรมการ คปภ. โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปภ. เม่ือวันท่ี 

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ภายใตแนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย คปภ. ท่ีประชุมคณะกรรมการ คปภ. เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันท่ี ๒๓ 

กันยายน ๒๕๕๙ ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตามธรรมาภิบาลสําหรับ

คณะกรรมการ คปภ. ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๔ เรื่อง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 ๑. จรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมาย ใหเกิดความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี ผดุงเกียรติ และศักดิ์ศรีอันควรแกความไววางใจ 

และเชื่อม่ันของประชาชน ตลอดจนดํารงตน ตั้งม่ันเปนแบบอยางท่ีดีงาม อันเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญใน

การเสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การกําหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาท่ีของ

กรรมการฯ ไดอางอิงจากคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

และเจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการ ท่ีกําหนดโดยสํานักงานผูตรวจการแผนดิน และมีการกําหนด

หลักเกณฑเก่ียวกับสวนไดเสียของกรรมการท่ีพึงหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีจะทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และมี

กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในกรณีมีสวนไดเสียเพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

สนับสนุนใหเกิดความโปรงใสและความอิสระในการตัดสินใจ 

 ๒. แนวทางปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ คปภ. มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติในการประชุมสําหรับคณะกรรมการตามภารกิจในการกํากับและติดตามการดําเนินงานของ

สํานักงาน ครอบคลุมถึงการกําหนดตารางการประชุมลวงหนา ประชุมสมํ่าเสมออยางนอยเดือนละ

หนึ่งครั้ง มีการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมอยางเหมาะสมท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ จัดสง

วาระการประชุมลวงหนา เพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ รวมท้ัง

จัดทํารายงานการประชุมท่ีมีเนื้อหาสาระครบถวนและจัดเก็บดวยความรัดกุม 

 ๓. การรายงานเพ่ือการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนของคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสรางระบบ

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน สนับสนุนใหเกิดความโปรงใส 

และความเปนอิสระในการตัดสินใจ รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดีในการผลักดัน เสริมสรางและปลูกฝงให



๕๘ 

ทุกคนในองคกรปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางรากฐานและรักษา

ภาพลักษณของสํานักงานใหเปนองคกรท่ีมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และสวนไดเสียท่ีตองรายงาน

เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการมีสวนไดเสียของกรรมการในจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๔. การประเมินผลคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มี

วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือท่ีชวยวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซ่ึงถือเปน

สวนหนึ่งของระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากนี้ ยังเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนา

สํานักงาน คปภ. สําหรับหลักเกณฑท่ีใชในการประเมินประกอบดวย นโยบายคณะกรรมการ การ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ โครงสรางของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การ

จัดเตรียมและดําเนินการประชุมคณะกรรมการ และคุณลักษณะของกรรมการ 

 สรุปไดวา ตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ไดมีพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผล

บังคับใช เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๐ สงผลให กรมการประกันภัย ปรับเปลี่ยนสถานะองคกรจาก

สวนราชการ เปนสํานักงาน คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึงเปน

หนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีภารกิจในการกํากับดูแล ตรวจสอบ สงเสริม และพัฒนา

ธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนดานประกันภัย ดังนั้นสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงเปนหนวยงานกํากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยท่ีเปนภูมิคุมกันของประเทศในการบริหารความเสี่ยงใหคนไทยมีความเปนอยูท่ีม่ันคง 

ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

  



๕๙ 

 ๒.๕.๓ โครงสรางการบริหาร 

 คณะกรรมการกํากับและสง เสริมการประกอบธุร กิจประกันภัย  ประกอบดวย

คณะกรรมการโดยตําแหนง และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังนี6้5

๖๖ 
 

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 

๖๖
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, ผูบริหาร คปภ., 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/consumer/oicbod [๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

คณะกรรมการโดยตําแหนง 

ปลัดกระทรวง 
พาณิชย 

ผูอํานวยการธนาคาร
แหงประเทศไทย 

ปลัดกระทรวง 
การคลัง 

ปลัดกระทรวง 
พาณิชย 

ผูอํานวยการธนาคาร
แหงประเทศไทย 

ปลัดกระทรวงการคลัง 

เลขาธิการ 
ส.ค.บ. 

เลขาธิการ (ศปภ.) 
เลขานุการ 

เลขาธิการ 
ก.ล.ต. 

ดานบริหารธุรกิจ ดานการเงิน ดานกฎหมาย 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ดานการประกันภัย ดานการบัญช ีดานเศรษฐศาสตร 

ดานเศรษฐศาสตร 

แผนภาพท่ี ๒.๑ คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 



๖๐ 

 ๒.๕.๔ ธรรมาภิบาล66

๖๗ 

 สํานักงาน คปภ. ในฐานะหนวยงานของรัฐ ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและสงเสริม

พัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีประสิทธิภาพ และคุมครองประชาชนใหไดรับสิทธิประโยชนจากการ

ประกันภัยอยางครบถวน ไดตระหนักถึงความสําคัญของธรรมาภิบาล (Good Corporate 

Governance) และการปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลท่ีเปนสากล เพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ัน 

โปรงใส เปนธรรมและความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และนําพาองคกรไปสูการเติบโต

อยางสมดุลและยั่งยืน 

 แนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คปภ. ไดจัดทําข้ึนตามหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ี

ดีตามมาตรฐานสากล และมีความเขมงวดไมนอยไปกวามาตรฐานธรรมาภิบาล ท่ีไดกําหนดใหผูอยูใต

การกํากับดูแลถือปฏิบัติ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปภ. จากการประชุม ครั้งท่ี ๖/

๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ และเพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป สํานักงาน คปภ. ไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแนวทางธรรมาภิบาล และแนว

ปฏิบัติตามธรรมาภิบาลสําหรับคณะกรรมการ คปภ. โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

คปภ. เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ๒.๕.๕  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตามธรรมาภิบาลสําหรับคณะกรรมการ คปภ.  

 ภายใตแนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงาน คปภ. ท่ีประชุมคณะกรรมการ คปภ. เม่ือวันท่ี 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

ตามธรรมาภิบาลสําหรับคณะกรรมการ คปภ. ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๔ เรื่อง 

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 ๑. จรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมาย ใหเกิดความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี ผดุงเกียรติ และศักดิ์ศรีอันควรแกความไววางใจ 

และเชื่อม่ันของประชาชน ตลอดจนดํารงตน ตั้งม่ันเปนแบบอยางท่ีดีงาม อันเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญใน

การเสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การกําหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาท่ีของ

กรรมการฯ ไดอางอิงจากคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

และเจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการ ท่ีกําหนดโดยสํานักงานผูตรวจการแผนดิน และมีการกําหนด

หลักเกณฑเก่ียวกับสวนไดเสียของกรรมการท่ีพึงหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีจะทําใหเกิดความขัดแยงทาง

                                                           
 

๖๗
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, บทบาทหนาท่ีและ

ประวัติ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/about/good-governance-ethics [๒๔ มิถุนายน 

๒๕๖๓]. 



๖๑ 

ผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และมี

กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในกรณีมีสวนไดเสียเพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

สนับสนุนใหเกิดความโปรงใสและความอิสระในการตัดสินใจ 

 ๒. แนวทางปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ คปภ. มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติในการประชุมสําหรับคณะกรรมการตามภารกิจในการกํากับและติดตามการดําเนินงานของ

สํานักงาน ครอบคลุมถึงการกําหนดตารางการประชุมลวงหนา ประชุมสมํ่าเสมออยางนอยเดือนละ

หนึ่งครั้ง มีการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมอยางเหมาะสมท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ จัดสง

วาระการประชุมลวงหนา เพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ รวมท้ัง

จัดทํารายงานการประชุมท่ีมีเนื้อหาสาระครบถวนและจัดเก็บดวยความรัดกุม 

 ๓. การรายงานเพ่ือการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนของคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสรางระบบการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน สนับสนุนใหเกิดความโปรงใส และ

ความเปนอิสระในการตัดสินใจ รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดีในการผลักดัน เสริมสรางและปลูกฝงใหทุก

คนในองคกรปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางรากฐานและรักษา

ภาพลักษณของสํานักงานใหเปนองคกรท่ีมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และสวนไดเสียท่ีตองรายงาน

เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการมีสวนไดเสียของกรรมการในจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๔. การประเมินผลคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มี

วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือท่ีชวยวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซ่ึงถือเปน

สวนหนึ่งของระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากนี้ ยังเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนา

สํานักงาน คปภ. สําหรับหลักเกณฑท่ีใชในการประเมินประกอบดวย นโยบายคณะกรรมการ การ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ โครงสรางของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การ

จัดเตรียมและดําเนินการประชุมคณะกรรมการ และคุณลักษณะของกรรมการ 

 ๒.๕.๖ การสงเสริมจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย 

 จรรยาบรรณตัวแทนและนายหนาประกันภัย ซ่ึงประกอบไปดวย จรรยาบรรณตัวแทน

ประกันชีวิต จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณและศีลธรรมของ

นายหนาประกันชีวิต จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหนาประกันวินาศภัย ดังนั้นถาทุกคนสามารถ

ประพฤติปฏิบัติติไดตามจรรยาบรรณและศีลธรรมท่ีบัญญัติไว จะทําใหบุคลากรในสายอาชีพนี้เปน

วิชาชีพท่ีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สามารถสรางคุณประโยชนใหกับผูเอาประกันภัย สังคม และประเทศชาติ

ได 



๖๒ 

 หลักจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย67

๖๘ มีดังตอไปนี้ 

 ๑) จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต 

 จรรยาบรรณขอ ๑ มีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัยบริษัทและเพ่ือนรวมอาชีพ 

 ตัวแทนประกันชีวิตท่ีดีตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตตอผูเก่ียวของทุกฝายครั้ง

ตอผูเอาประกันภัยตอบริษัทและตอตนเองคือไมหลอกลวงเพ่ือใหฝายใดฝายหนึ่งไดประโยชนในสิ่งท่ี

ไมควรตัวแทนประกันชีวิตตองชี้แจงถึงเรื่องไขสิทธิประโยชนหนาท่ีและขอยกเวนของกรมธรรมใหผู

เอาประกันภัยทราบตามความเปนจริงโดยไมปดบังเพ่ือเปนขอมูลใหผูเอาประกันภัยตัดสินใจในการทํา

ประกันชีวิตอยางตรงตามความตองการอันจะนํามาซ่ึงภาพพจนท่ีดีของธุรกิจ 

 ซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย 

 - ใหบริการและรักษาประโยชนตอผูเอาประกันภัย  

 - รักษาความลับของผูเอาประกันภัยโดยเปดเผยเฉพาะขอมูลซ่ึงเปนขอกําหนดท่ีผูเอา

ประกันภัยจะตองแถลงขอความจริงเพ่ือการพิจารณารับประกันของบริษัทเทานั้น  

 - ไมเสนอขายนอกเง่ือนไขกรมธรรม  

 - ไมยุใหสละกรมธรรมเดิมเพ่ือทําใหม  

 - ไมลดหรือเสนอท่ีจะลดคาบําเหน็จจากการประกันชีวิตใหกับผูเอาประกันภัยเพราะ

ผิดจรรยาบรรณและผิดตอกฎหมาย 

 ซ่ือสัตยตอบริษัท 

 - รักษาความลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก  

 - เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันชีวิตตอบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณารับ

ประกันภัย  

 - ไมใหรายทับถมบริษัทอ่ืนเพ่ือรักษาภาพพจนท่ีดีของธุรกิจซ่ือสัตยตอเพ่ือนรวมอาชีพ  

 - ไมใหรายทับถมซ่ึงกันและกัน  

 - เปนผูท่ีหม่ันศึกษาเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอ 6 แสดงความยินดีตอเพ่ือนรวมงาน

ประสบความสําเร็จในอาชีพ 

 จรรยาบรรณขอ ๒ ใหบริการท่ีดีอยางสมํ่าเสมอและช้ีแจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึง

สิทธิและหนาท่ีเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 

                                                           
๖๘สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, หลักจรรยาบรรณและ

ศีลธรรม, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/industry/intermediaries/agent/moral [๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๓]. 



๖๓ 

 ตัวแทนประกันชีวิตท่ีดีตองใหบริการแกผูเอาประกันภัยอยางสมํ่าเสมอท้ังกอนและหลัง

การขายประกันชีวิตโดยใชหลักการดีกวาเร็วกวาและประหยัดกวาคือตองนําชี้แจงใหผูเอาประกันภัย

ทราบถึงสิทธิและหนาท่ีท่ีตองกระทําเชน 

 - ตองอธิบายและตอบคําถามเก่ียวกับความคุมครองสิทธิประโยชนตามกรมธรรมหาก

ผูเอาประกันภัยมีคูสมรสหรือบุตรควรเชิญนั่งฟงพรอมกันเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 

 - เยี่ยมเยียนและติดตอสัมพันธกับผูเอาประกันภัยตามโอกาสสําคัญท้ังในโอกาสท่ี

สมหวังและผิดหวังเชนวันเกิดหรือยามเจ็บปวย 

 - บริการเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนอยาง

รวดเร็วและไมหวังผลประโยชนอ่ืนใด 

 - แนะนําและใหบริการเก็บเบี้ยประกันภัยแกลูกคาตามกําหนด 

 - ใหบริการและคําแนะนําแกผูเอาประกันชีวิตทุกคนโดยไมเรียกวาเปนลูกคาของ

ตัวแทนคนใด 

 จรรยาบรรณขอ ๓ รักษาความลับอันมิควรเปดเผยของผูเอาประกันภัยและของบริษัท

ตอบุคคลภายนอก 

 ตัวแทนประกันชีวิตตั้งรักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัยและบริษัทเชน

ไมเปดเผยขอมูลในใบคําขอของผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนขอมูลสวนตัวเก่ียวกับอายุอาชีพสุขภาพเปนตน

ซ่ึงถือวาเปนความลับมันไมควรเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเอาประกันภัยหรือการท่ีตัวแทน

ทราบวาผูเอาประกันภัยปวยเปนโรครายและนําไปเปดเผยแกคนอ่ืนหรือนําขอมูลสวนตัวของผูเอา

ประกันภัยไปพูดในวงสนทนา 

 ตัวแทนประกันชีวิตตองไมเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีตนสังกัดเชนระเบียบคําสั่งหรือขอมูล

สําคัญตาง ๆ ใหแกบุคคลภายนอกหรือบริษัทคูแขงทราบ68

๖๙ 

 จรรยาบรรณขอ ๔ เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ

เพ่ือการพิจารณารับประกันภัยหรือเพ่ือความสมบูรณแหงกรมธรรม 

 ตัวแทนประกันชีวิตจะตองชี้แจงใหเอาผูประกันภัยทราบวาตองกรอกขอความในใบคําขอ

เอาประกันชีวิตใหตรงตามความเปนจริงตามหลักสุจริตใจอยางยิ่งพระเปนสวนสําคัญท่ีบริษัทใชเปน

ขอมูลหรือสาระสําคัญเพ่ือการพิจารณารับประกันภัยและเช็คเบี้ยประกันภัยหากผูเอาประกันภัย

ปกปดในสวนท่ีเปนสาระสําคัญในการพิจารณารับประกันภัยบริษัทรูอาจจะทําใหเลือกเก็บเบี้ยสูงข้ึน

หรือปฏิเสธไมรับประกันภัยเชนผูเอาประกันภัยปวยเปนโรครายแรงประวัติบุคคลในครอบครัวเคยเปน

                                                           
 

๖๙
เรื่องเดียวกัน. 



๖๔ 

โรครายแรงผูเอาประกันภัยปวยเปนโรคท่ีบริษัทยกเวนไมคุมครองตัวแทนประกันชีวิตตองไมชวยเหลือ

ปกปดเพ่ือหวังผลประโยชนจากคาบําเหน็จหากบริษัททราบความจริงภายหลังใชสิทธิ์บอกลาง

โมฆียะกรรมทําใหผูเอาประกันภัยไมไดประโยชนจากการทําประกันชีวิต 

 จรรยาบรรณขอ ๕ ไมเสนอแนะนําผูขอเอาประกันภัยทําประกันภัยเกินความสามารถ

ในการชําระเบ้ียประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไขแหงกรมธรรม 

 - ไมควรเสนอใหผูเอาประกันภัยทําประกันชีวิตเกินความสามารถในการชําระเบี้ย

ประกันภัยการทําประกันชีวิตเกินความสามารถในการชําระเบี้ยจะทําใหเกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย

โดยรวมเพราะจะทําใหผูเอาประกันภัยไมสามารถรักษากรมธรรมไวไดจนครบกําหนดสัญญาทําใหผู

เอาประกันภัยไมไดรับประโยชนตามเง่ือนไขของกรมธรรมและบริษัทเสียโอกาสขาดรายไดจากเบี้ย

ประกันภยัเปนผลเสียตอธุรกิจโดยรวมท้ังระบบ 

 -  ควรแนะนําใหผูเอาประกันภัยทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับรายรับรายจายและ

ภาระตาง ๆ ของตนเม่ือสัญญาเกิดข้ึนแลวผูเอาประกันชีวิตมีหนาท่ีตองสงเบี้ยประกันภัยตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกรมธรรมและตลอดอายุของสัญญา 

 - ตองไมเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไขหรืออธิบายเง่ือนไขบิดเบือนไปจากกรมธรรมเชน

ตัวแทนประกันชีวิตแจงกลับผูเอาประกันภัยวากรมธรรมคุมครองท้ังท่ีไมมีในเง่ือนไขหรือมีแตมี

ขอยกเวนเม่ือเกิดเหตุทําใหผูเอาประกันภัยไมไดรับผลประโยชนตามท่ีตัวแทนประกันชีวิตเสนอไวจะ

ทําใหเกิดผลกระทบทางลบตอธุรกิจประกันภัยและตอตัวแทนประกันภัย 

 จรรยาบรรณขอ ๖ ไมลดหรือเสนอท่ีจะลดคาบําเหน็จเพ่ือเปนแรงจูงใจใหเอา

ประกันภัย 

 ตัวแทนประกันชีวิตมีรายไดหลักจากคาบําเหน็จหนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการ

ใหบริการท่ีดีตอผูเอาประกันภัยการท่ีตัวแทนประกันชีวิตลดหรือเสนอจะลดคาบําเหน็จใหผูเอา

ประกันภัย จะสงผลกระทบโดยรวมตอธุรกิจประกันภยั ในสวนของตวัแทนประกันชีวิต ผลท่ีเกิดคือจะ

ทําใหรายไดท่ีสุจริตและถูกตองตามกฎหมายลดลงไมมีแรงจูงใจท่ีจะใหบริการท่ีดีตอผูเอาประกันภัย

นอกจากนี้แลวยังสงผลกระทบตอผูรวมอาชีพตัวแทนประกันชีวิต69

๗๐ 

 จรรยาบรรณขอ ๗ ไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพ่ือทําสัญญาใหม

หากทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน 

 ตัวแทนประกันชีวิตตองแนะนําใหผูเอาประกันภัยรักษากรมธรรมใหมีผลตามสัญญาไม

ชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมหรือแปรงกลมทําเปนแบบมูลคาใชเงินสําเร็จหรือมูลคา

                                                           
 

๗๐
อางแลว 



๖๕ 

ขยายเวลาเพ่ือมาซ้ือกรมธรรมฉบับใหมเพราะการยกเลิกกรมธรรมและทําประกันภัยใหมทําใหผูเอา

ประกันภัยเสียประโยชนเนื่องจากเงินเวียนคืนจะมีจํานวนนอยกวาเม่ือเทียบกับจํานวนเบี้ยประกันภัย

ท่ีสงไปหรอืผลประโยชนจากการแปลงกรมธรรมคือมูลคากรมธรรมท่ีเหลือซ่ึงไมมากนักเม่ือทําประกัน

ชีวิตฉบับใหมผูเอาประกันภัยตองชําระเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนตามอายุและกรณีท่ีทําประกันสุขภาพ

ระยะเวลารอคอยจะเริ่มนับใหมการเจ็บไขบางรายการท่ีสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก

สัญญาฉบับเดิมไดจะไมไดรับความคุมครองเนื่องจากเปนโรคท่ีเปนมากอนการทําสัญญาฉบับใหมนี้ 

 กรณีท่ีผูเอาประกันภัยตองยกเลิกกรมธรรมเดิมและทําใหมตัวแทนประกันชีวิตควรใหการ

แนะนําท่ีถูกตองแกผูเอาประกันภัยวาอยาละท้ิงกรมธรรมเดิมเพราะจะทําใหตองเสียประโยชนในการ

กระทําดังกลาว 

 จรรยาบรรณขอ ๘ ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 

 ตัวแทนประกันชีวิตตองไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืนและไม

แสดงความเห็นท่ีกอใหเกิดความเสียหายระหวางตัวแทนประกันชีวิตดวยกันหรือระหวางบริษัทกับ

บริษัทตัวแทนประกันชีวิตตองใหเกียรติยกยองและยอมรับเพ่ือนรวมวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถ

และมีความประพฤติดี 

 จรรยาบรรณขอ ๙ หม่ันศึกษาหาความรูในวิชาชีพเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

 ตัวแทนประกันชีวิตตองหม่ันศึกษาหาความรูในวิชาชีพทางดานประกันชีวิตกรมธรรมแบบ

ตาง ๆเทคนิคการขายเง่ือนไขความคุมครองวิธีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนและจรรยาบรรณมาใช

ในการทํางานเพ่ือทําใหตัวเองมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี

คุณภาพท่ีดีสามารถใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดีการท่ีตัวแทนมีความรับผิดชอบตอลูกคาตอสังคม

และตออาชีพความรับผิดชอบตอลูกคาจะทําใหผูซ้ือประกันชีวิตไดรับประโยชนจากการท่ีตัวแทน

ประกันชีวิต70

๗๑ 

 จรรยาบรรณ ขอ ๑๐ ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงามท้ังธํารงไวซ่ึงเกียรติ

และศักดิ์ศรีและคุณธรรมแหงอาชีวปฏิญาน 

 ตัวแทนประกันชีวิตจะตองดําเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรมท่ีดีคือตองประพฤติตนอยู

ในศีลธรรมประเพณีอันดีงามโดยประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมแหงศาสนาตัวแทนประกันชีวิตท่ีดี

ยังตองมีการยึดถือประเพณีอันดีงามเปนแนวทางในการประกอบวิชาชีพโดยจะตองประพฤติปฏิบัติตน

ดวยความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอบริษัทท่ีสังกัดและผูเอาประกันภัยการปฏิบัติตนดังกลาวจะทําใหตัวแทน

ประกันชีวิตไดรับความเชื่อถือและไววางใจตอลูกคาจะทําใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

                                                           
 

๗๑
อางแลว. 



๖๖ 

 นอกจากนี้ตัวแทนประกันชีวิตท่ีดีจะตองธํารงไวซ่ึงเกียรติศักดิ์ศรี และคุณธรรมแหง 

อาชีวปฏิญาณคําวาอาชีวปฏิญาณหมายถึงการท่ีผูประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตจะตอง

ปฏิบัติงานตอวิชาชีพกลาวคือตัวแทนประกันชีวิตจะตองละเวนไมปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอาจจะทําใหเสื่อม

เสียชื่อเสียงของสถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตตนสังกัดเชนกรณีตัวแทนยายไปสังกัด

บริษัทประกันชีวิตอ่ืนโดยกลาวหาวาบริษัทประกันชีวิตท่ีตนสังกัดเดิมมีฐานะการเงินม่ันคงเปนตน 

 ๒) จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย 

 ขอท่ี ๑ ประพฤติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมมีพฤติกรรมและการกระทําการใด ๆ 

ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงินและผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

 ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจดานการบริหารทางการเงินและการบริหารการเสี่ยง ภัย

ในรูปแบบตาง ๆ ชวยสรางหลักประกันความม่ันคงแกประชาชนผูเอาประกันภัยและธุรกิจอ่ืนทุก 

สาขา ดวยการบรรเทาความเสียหายจากภัยตาง ๆ อันอาจเกิดข้ึน และผลิตภัณฑประกันภัย มี 

ลักษณะเปนนามธรรม เปนสิ่งท่ีจับตองไมได เง่ือนไขของสัญญาท่ีผูซ้ือจะไดรับผลประโยชนในอนาคต 

หรือมีเหตุการณตามท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน และมีรายละเอียดท่ีคอนขาง 

เขาใจยากจึงจําเปนท่ีบุคคลท่ีจะเขามาสูการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยซ่ึงถือเปนคนของบริษัท

ประกัน วินาศภัยท่ีทําหนาท่ีชักชวน แนะนํา และเสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย

ประเภทตาง ๆ แกประชาชนท่ัวไปตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจผลิตภัณฑประกันวินาศภัย มีความ

ซ่ือสัตยสุจริต ไดรับความเชื่อถือไววางใจ ไมมีพฤติกรรมท่ีเสียหายผิดกฎหมายและ/หรือศีลธรรมอันดี

งาม ยึดม่ันใน จรรยาบรรณ เพ่ือใหบริการตอผูเอาประกันภัยอยางมีประสิทธิภาพ และสมํ่าเสมอ71

๗๒ 

 ขอท่ี ๒ พัฒนาความรู  ทักษะ ใหเทาทันกับความเส่ียง และปจจัยแวดลอมท่ี

เปล่ียนแปลง อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูสมํ่าเสมอ 

 ตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีดีควรศึกษาหาความรู ในวิชาชีพ ทําใหตัวเองมีความรู 

ความสามารถเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตลอดเวลา การท่ีตัวแทนประกันวินาศภัยศึกษาหาความรูในอาชีพ 

เพ่ิมเติมอยูเสมอ สรางพฤติกรรมการใฝรู หม่ันศึกษา หาประสบการณเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง แสดงให 

เห็นวาตัวแทนประกันวินาศภัยรูจักพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพท่ีดี นอกจากจะเปนประโยชนตออาชีพ 

สรางศรัทธาท้ังในตัวแทนและในอาชีพแลว ยังสามารถนําไปใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดี เปน 

ประโยชนอยางยิ่งตอผู ซ้ือประกันวินาศภัย ท้ังนี้ เนื่องจากวิทยาการใหมๆได เกิดข้ึนตามการ 

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตนรวมตลอดถึง ความเสี่ยงภัย และภัยในอนาคต เปนเรื่องท่ี 

สลับซับซอนมากข้ึน ดังนั้น จึงกลาวไดวาการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในอาชีพของตัวแทนประกัน

                                                           
 

๗๒
อางแลว. 



๖๗ 

วินาศ ภัยนอกจากจะเปนการขยายแนวความคิดในการใหขอมูลแกผูซ้ือประกันวินาศภัยท่ีไดพัฒนาข้ึน

อยาง หลากหลายแลวยังสามารถชักชวน แนะนําผูท่ีสนใจจะทําประกันวินาศภัย ใหเห็นประโยชนและ

คุณคา ของการประกันวินาศภัยอีกดวย 

 ขอท่ี ๓ ปองกัน หลีกเล่ียง ตระหนักในสวนไดเสียและไมปฏิบัติการใด ๆ ท่ีอาจขัดแยง

ทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือท่ีจะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคาบริษัท

ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืนและผูท่ีเกี่ยวของ 

 ผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีชวยทําใหธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัว คือ ตัวแทนประกันวินาศ 

ภัย ซ่ึงถือเปนคนของบริษัทประกันวินาศภัยท่ีทําหนาท่ีชักชวน แนะนํา และเสนอขายความคุมครอง 

ตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตาง ๆ แกประชาชนท่ัวไป ดังนั้นตัวแทนประกันวินาศภัยจึงอยูใน 

ฐานะคนกลาง ระหวางบริษัทประกันภัยกับผูเอาประกันภัย และในบางสถานการณจะมีขอมูล หรือรู

เห็น ขอมูลมากกวาฝายอ่ืน ๆ ซ่ึงขอมูลเหลานั้นสงผลกระทบทางบวก/ลบตอผูมีสวนไดเสียหลายฝาย 

ท่ีมี ผลประโยชนขัดแยงกัน (conflict of interest) อาทิ ผูเอาประกันภัย บริษัท ผูเก่ียวของอ่ืน เชน 

อู Dealer supplier ฯลฯ ถาตัวแทนใหขอมูลผิดพลาด หรือไมเปนกลาง หรือไมถูกตอง หรือเห็นแก 

ประโยชนตน จะทําใหผูท่ีเก่ียวของบางฝายเสียโอกาสในการไดรับประโยชนสูงสุด หรือในบางกรณี 

ผูแทนประกันวินาศภัยอาจมีผลประโยชนทับซอนกับบริษัท หรือผู เอาประกันภัย ดังนั้น การ

ปฏิบัติการใด ๆ จึงจําเปนตองมีการกํากับ ควบคุมใหเปนไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย เพ่ือพึงรักษา

ผลประโยชน ของทุกฝาย โดยดําเนินอยางตรงไปตรงมา และใหเปนไปตามกติกา เง่ือนไขของสัญญา 

ความคุมครอง และการชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง72

๗๓ 

 ขอท่ี ๔ พ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบ กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาท่ี ใน

ฐานะ ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยท่ีตนเองสังกัดโดยเครงครัด และไมปฏิบัติตน 

เกินขอบขายท่ีบริษัทประกันภัย และหรือ กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว 

 ธุรกิจประกันวินาศภัยภัยจะเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและตอเนื่องนั้น จะตองดําเนินธุรกิจ 

ตามหลักการความสุจริตใจอยางยิ่ง (Utmost good faith) และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ 

ข้ันตอนท่ีกําหนดอยางโปรงใส โดยมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถท่ีหลากหลายรวมกันทํางาน

เปน ทีม บทบาทของแตละคนในธุรกิจนี้จึงแตกตางกันไป อาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยเปนอาชีพท่ีมี

การ ปฏิบัติงานคอนขางอิสระ สามารถสงงานใหกับหลายบริษัทได หากไดรับการยินยอมจากบริษัทท่ี

สงักัด อยูและกระจายตัวอยูท่ัวประเทศ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดกรอบภารกิจ บทบาท หนาท่ี และ

ขอบเขต การปฏิบัติงานของตัวแทน ซ่ึงกําหนดมาจากบทบัญญัติของกฎหมาย และจรรยาบรรณ 

                                                           
 

๗๓
อางแลว. 



๖๘ 

ดังนั้นตัวแทน ตองศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบ กติกา ขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัด การ

ท่ีตัวแทน ไม ปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบ กติกา ขอบังคับและกฎหมาย นอกจากจะมีผลใหตองยุติการ

ประกอบอาชีพ ตัวแทนแลว ยังมีผลตอบริษัทตนสังกัดท่ีตองรับผิดชอบการกระทําของตัวแทนดวย 

รวมถึงภาพพจน ความนาเชื่อถือของธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคตอีกดวย 

 ขอท่ี ๕ มีความภักดี รักษาช่ือเสียง ภาพพจนของบริษัทประกันภัย ท่ีตนเองสังกัด 

รวมถึงการ เผยแพรประชาสัมพันธ อยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย 

 ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีลักษณะเปนนามธรรม โดยท่ีลักษณะเง่ือนไขของสัญญาท่ี ผู

ซ้ือจะไดรับผลประโยชนในอนาคตหรือมีเหตุการณตามท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย 

เกิดข้ึน และมีรายละเอียดท่ีคอนขางเขาใจยากจึงจําเปนท่ีบุคคลท่ีจะเขามาสูการเปนตัวแทนประกัน 

วินาศภัย ตองศึกษารายละเอียดในกรมธรรมประกันภัยใหถองแท และตองทุมเทการทํางานใหกับ

บริษัท และรวมสรางบรรยากาศการทุมเทในการทํางานใหเปนวัฒนธรรมองคกร รวมท้ังอธิบายถึง

คุณประโยชน ของการทําประกันวินาศภัย วามีประโยชนในการคุมครอง และปองกันความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดข้ึนเพ่ือท่ีจะ สรางหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัวตลอดจนตองมีความเชื่อม่ัน ศรัทธาใน

ปรัชญา ทิศทาง เปาหมาย การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความจงรักภักดีตอบริษัทท่ีตนเอง

สังกัด ไมกลาวใหราย บริษัท ปฏิบัติตนใหเหมาะสมเพ่ือสรางภาพลักษณดวยการประชาสัมพันธอันจะ

สงผลดีตอความ นาเชื่อถือและชวยการขับเคลื่อนใหบริษัท และธุรกิจประกันวินาศภัยเจริญเติบโต

อยางยั่งยืนตอไป73

๗๔ 

 ขอท่ี ๖ รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลสวนตัวและ/หรือขอมูลสวนบุคคลใด ๆ 

ของลูกคาไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืนหรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี 

โดยมิไดรับอนุญาตจากลูกคา 

 ในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทยอมมีผลตอการแขงขันทางธุรกิจ และการตัดสินใจ 

ของหลายฝายท่ีเก่ียวของ ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยมีโอกาสรูขอมูลบางอยางมากกวาผูมีสวนได

เสียอ่ืน ๆ จึงตองรักษาความลับของทุกฝาย ไมเปดเผยขอมูลสวนตัว หรือขอมูลของผูเอาประกันภัย 

เชน เรื่องฐานะทางการเงิน ชีวิตครอบครัว พฤติกรรมนิสัย ความสามารถ ความเกลียดความชอบ 

ฯลฯ รวมท้ังภัยท่ีจะขอรับการคุมครอง มีผลตอการรับประกันภัย การกําหนดจํานวนเงินเอา

ประกันภัย อัตรา เบี้ยประกันภัย และเง่ือนไขการคุมครอง ขอยกเวน ฯลฯ ดังนั้น ตัวแทนประกัน 

วินาศภัยจึงตอง เสาะหาขอมูลท่ีเปนจริงใหมากท่ีสุด และรายงานใหบริษัทตนสังกัดทราบ เพราะ

                                                           
 

๗๔
อางแลว. 



๖๙ 

ขอมูลเหลานี้ อาจเปน ประโยชนและโทษท้ังทางตรงและออมแกผูเอาประกันภัย โดยเฉพาะการท่ี

บุคคลอ่ืน สามารถนําขอมูล ไปแสวงหาผลประโยชน 

 ขอท่ี ๗ เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา 

ประสานงาน อํานวยความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอนความเส่ียงภัย 

การบริการเรียกรองความเสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทน 

 ตัวแทนประกันวินาศภัยตองเขาใจหนาท่ีของตน ในฐานะท่ีเปนตัวกลางเชื่อมความ 

ตองการของลูกคาใหไดรับการตอบสนองจากบริษัทใหมากท่ีสุด กลาวคือ ลูกคาตองไดรับการแนะนํา 

ให คําปรึกษาถึงความคุมครองความเสี่ยงภัยท่ีเหมาะสมท่ีสุด ภายใตกรมธรรมประกันภัย และเง่ือนไข 

ท่ี เม่ือเกิดความเสียหาย ผูเอาประกันภัยสามารถมีฐานะทางการเงินกลับสูสภาพเดิม สามารถดําเนิน

ชีวิต การงานและธุรกิจไดอยางปกติ อยางเร็วท่ีสุด ฉะนั้นตัวแทนประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาท่ี

อยางเต็ม ใจ ในการบริการตั้งแตการรับประกันภัย ประสานงานใหความชวยเหลือ ขจัดขอขัดของ 

ความไมเขาใจ ระหวางการรับประกันภัย เม่ือผูเอาประกันภัยเกิดความเสียหาย ตัวแทนประกันวินาศ

ภัยตองตอบสนอง อยางกระตือรือรนในการอํานวยความสะดวกการเรียกรองและการจายคาสินไหม

ทดแทนใหเปนไปตาม หลักการของการประกันภัย โดยไมหวัง อามิสสินจางหรือผลประโยชนใด ๆ 

 ขอท่ี ๘ สงเสริม จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกัน

วินาศภัย และ วิชาชีพประกันวินาศภัย เพ่ือสรางการยอมรับและความนาเช่ือถือในธุรกิจประกัน

วินาศภัย ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณชนและสังคม 

 จรรยาบรรณเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีทุกอาชีพ รวมท้ัง การประกันภัย สรางข้ึนมา เพ่ือให สมาชิก

ท่ีอยูในอาชีพนี้ไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ ใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ตัวแทน

ประกันวินาศภัย นอกจากจะตองศึกษาผลิตภัณฑประกันภัย เง่ือนไขความคุมครอง อัตราเบี้ย 

ประกันภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรอบกติกา จรรยาบรรณท่ีครอบคลุมถึงการประพฤติตนท่ีดี

งาม ไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม สนใจใฝหาความรู เพ่ือพัฒนางานอยางตอเนื่องแลว ยังตอง

ชวยกัน สงเสริมใหเพ่ือนรวมอาชีพ และสังคมเขาใจ ยอมรับในจรรยาบรรณท่ีกําหนดนี้เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของ อาชีพนั้นเปนไปอยางโปรงใส ยุติธรรม เปนไปตามระบบคุณธรรม และรับผิดชอบตอผู

ท่ีไดรับผลกระทบ จากการดําเนินงาน74

๗๕ 

 ขอท่ี ๙ ดํารงตนใหปรากฏ เปนท่ีประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมวิชาชีพ 

สาธารณชน และเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ช่ือเสียง ในฐานะตัวแทน 

ประกันวินาศภัยท่ีดี เพ่ือสงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

                                                           
๗๕อางแลว. 



๗๐ 

 การกําหนดจรรยาบรรณแบบแผนพฤติกรรมและแนวทางในการดําเนินงานสําหรับแต ละ

กลุมอาชีพ จะเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน หากมีการสรางตนแบบหรือตัวอยางท่ีดีให 

เพ่ือนรวมอาชีพไดรับรู และศึกษาบทเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยสมาชิกของกลุมอาชีพ หรือตัวแทน 

ประกันวินาศภัยตองพยายามปฏิบัติตามจรรยาบรรณใหมากท่ีสุด ตองแขงขันกันทําแบบอยางท่ีดีและ

เผยแพรขอมูลใหแกเพ่ือนรวมอาชีพ และกลุมอ่ืน ๆ ในสังคมไดทราบ รูปธรรมของการสรางการ

ยอมรับ ในเกียรติภูมิของวิชาชีพ และอาชีพประกันวินาศภัย คือ การดํารงตนถูกตองตามทํานองคลอง

ธรรม ตามจรรยาบรรณ ยืนหยัดในการทํางานท่ีตรงไปตรงมา มีหลักการในการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับ 

ผลประโยชน เนนการรักษาชื่อเสียงของตนเอง และสรางการยอมรับในการทํางานท่ีมีแบบแผนถูกตอง 

สมาชิกของกลุมตองยอมรับ ยกยองในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของเพ่ือนรวมอาชีพกอน จากนั้นกลุม อ่ืน 

ๆ ในสังคมจึงจะคอยๆเห็นดีงามกับอาชีพ และวิชาชีพนี้ 

 ๓) จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหนาประกันชีวิต 

 ขอท่ี ๑ มีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย บริษัท และเพ่ือนรวมอาชีพ 

 นายหนาประกันชีวิตท่ีดีควรจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริตตอผูเอาประกันภัย

ตอ บริษัท ตอตนเอง และตออาชีพการเปนนายหนาประกันชีวิต ไมหลอกลวง เพ่ือใหฝายหนึ่งฝายใด

ได ประโยชนในสิ่งท่ีไมควรได ตองชี้แจงผลประโยชนและขอยกเวนของกรมธรรมใหผูเอาประกันภัย

ทราบโดยไมปกปดเพ่ือเปนขอมูลใหผูเอาประกันภัยทําประกันชีวิตอยางตรงตามความตองการ อันจะ

นํามาซ่ึง ภาพพจนท่ีดีของธุรกิจ 

 ขอท่ี ๒ ใหบริการท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ และช้ีแจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ และ

หนาท่ีเพ่ือ รักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 

 นายหนาประกันชีวิตท่ีดีควรใหบริการแกผูเอาประกันภัยอยางสมํ่าเสมอท้ังกอนและ หลัง

การขายประกันชีวิต ตองแนะนําชี้แจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหนาท่ีของผูเอาประกันภัย 

ท่ีตองกระทํา เชน หนาท่ีการชําระเบี้ยประกันภัย ตองชําระเบี้ยประกันภัยใหตรงตามกําหนด หากมี

เหตุ จําเปนท่ีไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัยตรงตามกําหนดได ก็จะมีระยะเวลาผอนผันใหตามท่ี

กําหนดไว ในเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย (๓๑ วันหรือ ๖๐ วัน) เปนตน เนื่องดวยสัญญาประกันชีวิต

เปนสัญญา ระยะยาว ฉะนั้นการบริการหลังการขาย เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดโดยเฉพาะอยางยิ่งการให

คําแนะนําในการ เรียกรองคาสินไหมทดแทนอยางถูกตองตามเง่ือนไขกรมธรรม เพ่ือมิใหผูเอา

ประกันภัยเสียประโยชน75
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อางแลว. 



๗๑ 

 ขอท่ี ๓ รักษาความลับอันมิควรเปดเผยของผูเอาประกันภัยและของบริษัทตอ

บุคคลภายนอก 

 นายหนาประกันชีวิตท่ีดีตองรักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัย และ 

ของบริษัท การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับของผูเอาประกันภัยและของบริษัทตอบุคคลภายนอก เชน 

การท่ีนายหนาประกันชีวิตทราบวาผูเอาประกันภัยปวยเปนโรคติดตอและนําไปเปดเผยแกคนอ่ืน อาจ

ทําใหเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชนตอผูเอาประกันภัย และทําใหเกิดความไมไววางใจใน

นายหนา ประกันชีวิตซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาพพจนของนายหนาประกันชีวิต 

 ขอท่ี ๔ เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ เพ่ือการ

พิจารณา รับประกัน หรือเพ่ือความสมบูรณแหงกรมธรรม 

 นายหนาประกันชีวิตท่ีดีควรจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบวาตองกรอกใบคําขอเอา 

ประกันชีวิตใหตรงตามความเปนจริงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญเพ่ือการพิจารณารับประกัน หรือเพ่ือ

ความ สมบูรณแหงกรมธรรม ซ่ึงสวนท่ีเปนสาระสําคัญในการพิจารณารับประกันเม่ือบริษัทไดรับรู

อาจจะทําให เรียกเก็บเบี้ยเพ่ิมพิเศษหรือปฏิเสธไมรับประกัน เชน ผูเอาประกันภัยปวยเปนโรค

รายแรง ประวัติบุคคล ในครอบครัวเคยปวยเปนโรครายแรง ผูเอาประกันภัยปวยเปนโรคท่ีบริษัท

ยกเวนไมคุมครอง เปนตน การท่ีนายหนาประกันชีวิตชวยเหลือปกปดความจริงอันเปนสาระสําคัญ

ของผูเอาประกันภัย หากบริษัท ทราบความจริงในภายหลังอาจใชสิทธิบอกลางโมฆยกรรม ทําใหผูเอา

ประกันภัยไมไดประโยชน จาก การทําประกันชีวิต 

 ขอท่ี ๕ ไมเสนอแนะผูขอเอาประกันภัย ทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําระ

เบ้ีย ประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 

 นายหนาประกันชีวิตท่ีดีไมควรเสนอแนะผูเอาประกันภัยทําประกันภัยเกิน ความสามารถ

ในการชําระเบี้ยประกันภัย 

 การทําประกันชีวิตเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย จนทําใหเกิดผลเสียกับ 

ธุรกิจประกันภัยโดยรวม ดังนั้นนายหนาประกันชีวิตท่ีดีควรแนะนําผูเอาประกันภัยใหจัดสรรรายได

เพ่ือ ทําประกันชีวิตไดอยางเหมาะสม โดยไมเดือดรอนในชีวิตความเปนอยู หากจํานวนเงินเบี้ย

ประกันภัยไม สมดุลกันระหวางรายรับ-รายจาย ก็จะทําใหผูเอาประกันภัยไมสามารถรักษากรมธรรม

ไวไดจนครบ กําหนดสัญญา ทําใหผูเอาประกันภัยไมไดรับประโยชนครบถวนตามเง่ือนไขของ

กรมธรรม และบริษัท ตองขาดรายไดจากเบี้ยประกันภัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโตตอไปได76

๗๗ 

                                                           
 

๗๗
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๗๒ 

 ถึงแมวาจะเปนการขอซ้ือการประกันภัยจากผูเอาประกันภัยท่ีเกินความสามารถในการ 

ชําระเบี้ยประกันภัย นายหนาประกันชีวิตก็ควรแนะนําใหทําประกันภัย ใหเหมาะสมกับรายได-

รายจาย และภาระตาง ๆ ของผูเอาประกันภัยดวย ในการนี้ นอกจากจะทําใหเกิดปญหาในการรักษา

กรมธรรมไว จนครบสัญญาแลว อาจจะทําใหเกิดปญหาในการทุจริตในการทําประกันภัยดวย 

 นอกจากนี้แลว การเสนอายนอกเหนือเง่ือนไขในกรมธรรม ซ่ึงไมมีผลผูกพันตามสัญญา 

ทําใหผูเอาประกันภัยเกิดความเขาใจผิดและไมไดรับผลประโยชนตามท่ีนายหนาประกันชีวิตเสนอไว 

จะ ทําใหเกิดผลกระทบทางลบตอธุรกิจประกันภัยและตอนายหนาประกันชีวิตดวย 

 ขอท่ี ๖ ไมลดหรือเสนอท่ีจะลดคาบําเหน็จ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเอาประกันภัย 

 นายหนาประกันชีวิตมีรายไดหลักจากคาบําเหน็จ ซ่ึงเปนตนทุนในหมวดคาใชจาย ท่ี 

บริษัทประกันภัยคิดรวมเขาไวในเบี้ยประกันภัย ดังนั้น หนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของนายหนา 

ประกันชีวิตก็คือ การใหบริการท่ีดีตอผูเอาประกันภัย การกระทําผิดจรรยาบรรณขอนี้ จะสงผล

กระทบ โดยรวมตอธุรกิจประกันภัยในสวนของนายหนาประกันชีวิต ผลท่ีเกิดคือ จะทําใหรายไดท่ี

สุจริตและ ถูกตองตามกฎหมาย ลดลง ไมมีแรงจูงใจท่ีจะใหบริการท่ีดีตอผูเอาประกันภัย นอกจากนี้

แลวยังสงผล กระทบตอผูรวมอาชีพนายหนาประกันชีวิต 

 ขอท่ี ๗  ไมแนะนําผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพ่ือทําสัญญาใหม หากทําใหผู

เอา ประกันภัยเสียประโยชน 

 นายหนาประกันชีวิต ตองไมชี้ชองใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมซ่ึงมีผลบังคับ 

แลว (เวนคืนกรมธรรม) หรือแปลงกรมธรรมเปนแบบมูลคาใชเงินสําเร็จหรือมูลคาขยายเวลาเพ่ือมา

ซ้ือกรมธรรมฉบับใหม เพราะการเลิกกรมธรรม และทําประกันภัยใหม ทําใหผูเอาประกันภัยเสีย

ประโยชน เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม หรือผลประโยชนจาการแปลงกรมธรรม คือมูลคากรมธรรม

ท่ีเหลือซ่ึงไม มาก เม่ือทําประกันชีวิตฉบับใหม ผูเอาประกันภัยตองชําระเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนตามอายุ 

และกรณีท่ีทําประกันสุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ่มนับใหมโรคท่ีเคย claim จากสัญญาฉบับเดิม 

อาจจะไมไดรับ ความคุมครอง เนื่องจากเปนโรคท่ีเปนมากอนการทําสัญญาฉบับใหมนี้ ซ่ึงเปน

ขอยกเวน 

 กรณีท่ีผูเอาประกันภัยตองการเลิกกรมธรรมเดิม และทําใหม นายหนาประกันชีวิต ควร

ใหคําแนะนําท่ีถูกตองใหผูเอาประกันภัยอยาละท้ิงกรมธรรมเดิมอันจะทําใหตองเสียประโยชนในการ

ทําประกันภัย77
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๗๓ 

 ขอท่ี ๘ ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนหรือบริษัทอ่ืน 

 นายหนาประกันชีวิต ตองไมกลาวพาดพิงถึงบริษัทประกันชีวิตบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ

นายหนาประกันชีวิตบุคคลอ่ืน ในทางเสื่อมเสีย 

 ขอท่ี ๙ หม่ันศึกษาหาความรูในวิชาชีพเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

 นายหนาประกันชีวิต ท่ี ดีควรศึกษาหาความรู ในวิชาชีพ ทําใหตั ว เองมีความรู 

ความสามารถเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตลอดเวลา การท่ีนายหนาประกันชีวิตศึกษาหาความรูในวิชาชีพ 

เพ่ิมเติมอยูเสมอแสดงใหเห็นวานายหนาประกันชีวิตรูจักพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพท่ีดี สามารถนําไป 

ใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดี การนําความรูท่ีไดรับไปใชในการใหบริการลูกคา กลาวไดวานายหนา 

ประกันชีวิตมีความรับผิดชอบตอลูกคา ตอสังคมและตออาชีพ ความรับผิดชอบตอลูกคา เพราะวาได 

ใหบริการท่ีดีและเชื่อถือได ทําใหผูซ้ือประกันชีวิตไดรับประโยชนจากการท่ีนายหนาประกันชีวิตมี

ความ รอบรูและใหขอแนะนําท่ีดี  

 ขอท่ี ๑๐ ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ท้ังธํารงไวซ่ึงเกียรติศักดิ์ศรี 

และคุณธรรมแหงอาชีวปฏิญาณ 

 นายหนาประกันชีวิตท่ีดีควรจะดําเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมท่ีดี กลาวคือ ตอง 

ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงามโดยเสมอภาคกัน ไมวาผูนั้นจะเปนลูกคาหรือไมก็ตาม 

โดย ประพฤติตนอยูในศีลในธรรมแหงศาสนา ดวยการไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมกลาวเท็จ ไม

ประพฤติผิด ในกาม และไมดื่มสุราหรือของมึนเมา 

 ๔) จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหนาประกันวินาศภัย 

 ขอท่ี ๑ ประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต และไมสนับสนุนการกระทําอันเปน 

ความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใด ๆ 

 นายหนาประกันวินาศภัยท่ีดีควรปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมสนับสนุนการ 

กระทําอันเปนความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณ ไมหลอกลวงเพ่ือใหฝาย หนึ่งฝาย

ใดไดประโยชนในสิ่งท่ีไมควรได ตองชี้แจงเง่ือนไขความคุมครอง ขอยกเวนของ กรมธรรมประกันภัย 

ใหผูเอาประกันภัยทราบโดยไมปกปด เพ่ือเปนขอมูลใหผูเอาประกันภัยทําประกันวินาศภัยอยางตรง

ตามความตองการ อันจะนํามาซ่ึงภาพพจนท่ีดีของธุรกิจ78
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๗๔ 

 ขอท่ี ๒ ปฏิบัติลูกคาอยางเปนธรรม และยึดถือประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 นายหนาประกันวินาศภัยท่ีดีควรปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมและยึดถือประโยชน ของ

ลูกคาเปนสําคัญ โดยใหคําปรึกษา แนะนํา และจัดการดูแลเก่ียวกับการประกันภัยใหกับผู เอา

ประกันภัยรวมท้ังการใหบริการแกผูเอาประกันภัยอยางสมํ่าเสมอท้ังกอนและหลังการขาย ประกัน

วินาศภัย เชน ตองแนะนําชี้แจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหนาท่ีของผูเอา ประกันภัยท่ีตอง

กระทําหรือผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีท่ีจะตองชําระเบี้ยประกันภัยตามท่ีกําหนด ในกรมธรรมประกันภัย 

ตองดูแลรักษาทรัพยสินท่ีประกันวินาศภัยไวอยางปกติ ตามวิสัยของ วิญูชนจะพึงปฏิบัติ เม่ือเกิด

วินาศภัยข้ึนจะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา 

 ขอท่ี ๓ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรูความสามารถ ใหรองรับ

ตอ การเปล่ียนแปลงของธุรกิจโดยตลอด 

 นายหนาท่ีดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของอาชีพ อาทิเชน การปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีกํากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองใหมีความรูความสามารถอยาง ตอเนื่อง 

ท้ังนี้เพ่ือใหทันตอสภาวการณ ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑประกันวินาศ

ภัยไดพัฒนา และเปลี่ยนแปลงจากอดีตคอนขางมาก ผลิตภัณฑประกัน วินาศภัยบางประเภทมีความ

สลับซับซอน บางประเภทไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเหมาะสม กับภัยตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ัง

การท่ีนายหนาประกันวินาศภัย เปนผูท่ีชี้ชอง หรือจัดการให บุคคลทําสัญญาประกันวินาศภัยกับ

บริษัทโดยกระทําเพ่ือบําเหน็จ เนื่องจากการนั้น ดังนั้น นาย หนาฯ จึงตองเปนบุคคลท่ีตองพัฒนาใหมี

ความรูดานผลิตภัณฑประกันวินาศภัยท่ีหลากหลาย สามารถท่ีจะอธิบายใหลูกคา (ผูเอาประกันภัย) 

ไดเห็นความแตกตางของสินคา (ผลิตภัณฑฯ) ท้ังในดานความคุมครอง เง่ือนไข ขอกําหนดใน

กรมธรรมประกันวินาศภัย เสนอแนะวากรมธรรมประเภทไหนเหมาะสมกับลูกคาท้ังดานราคา (เบี้ย

ประกันภัย) และความคุมครอง การพัฒนา ความรู ความสามารถของนายหนาฯ เพ่ือท่ีจะรอรับตอ

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ สงผลใหนายหนาฯ มีรายไดจากการประกอบ

อาชีพดังกลาวเพ่ิมข้ึน รวมท้ังจะ สงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัวตามไปดวย นอกจากนี้ 

นายหนายังสามารถหาความรู เพ่ิมเติมในดานอ่ืน ๆ โดยไมถือวาผิดจรรยาบรรณ เชน ศึกษาหาความรู

เก่ียวกับทักษะการพูด การนําเสนอ หรือในเรื่องท่ีเก่ียวของกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน 

เปนตน การพัฒนา ความรู  ความสามารถจะทําใหนายหนาประกันวินาศภัยกาวทันตอการ

เปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึน คอนขางเร็วมากในยุคปจจุบัน79
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๗๕ 

 ขอท่ี ๔ รักษาความลับของลูกคาท่ีตนไดลวงรูมาจากการดําเนินธุรกิจอยางดี และไม 

เปดเผยแกบุคคลภายนอกอ่ืนใด ยกเวนเปนการเปดเผยตามหนาท่ี หรือตามกฎหมาย 

 นายหนาประกันวินาศภัยท่ีดีตองรักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัย 

และของบริ ษัท การเปดเผยขอมูล ท่ีเปนความลับของผู เอาประกันภัย และของบริ ษัทตอ

บุคคลภายนอก เชน การท่ีนายหนาประกันวินาศภัยทราบวาผูเอาประกันภัยประสบปญหา ทางดาน

การเงิน ไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได รวมท้ังไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัยเพ่ือตอ อายุกรมธรรม

ประกันภัยไดตรงตามกําหนดท่ีนัดหมาย จึงเปดเผยเรื่องนี้ใหบุคคลอ่ืนฟง อาจทํา ใหเกิดความเสียหาย

หรือเสียประโยชนตอผูเอาประกันภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัยได ทราบขาวจากแหลงขาวท่ี

เชื่อถือไดวาบริษัทประกันวินาศภัยท่ีสงงานอยู มีฐานะทางการเงินไม คอยจะม่ันคง จึงนําเรื่องดังกลาว

ไปแจงเพ่ือนซ่ึงกําลังจะตัดสินใจทําประกันวินาศภัยกับบริษัทนี้ อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท

ประกันภัย 

 ขอท่ี ๕ ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานท่ีเปนมาตรฐาน มีการควบคุมท่ีดี มี

ความ โปรงใสเพียงพอท่ีจะสรางความเช่ือม่ันใหกับประชาชนได 

 โดยท่ีนายหนาประกันวินาศภัยเปนผูชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับ

บริษัท ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนวานายหนาเปนผูท่ีตองจัดใหบุคคลสามารถทําประกันภัยเหมาะสม ท้ัง

ในดานความคุมครอง และราคา (เบี้ยประกันภัย) ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ จะตองประกอบธุรกิจโดยมี ระบบ

การดําเนินงานท่ีเปนมาตรฐาน มีการควบคุมท่ีดี ใหเปนไปตามกรอบกติกา กฎหมายท่ีกํากับอยู 

สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน 

 ขอท่ี ๖ ไมใชถอยคําหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธกิจการท่ีเกินจริง 

หรือกอใหเกิดความเขาใจผิด 

 นายหนาประกันวินาศภัย ตองมีความรู ความเขาใจผลิตภัณฑประกันวินาศภัยของแต ละ

บริษัทท่ีตนตองการสงงานอยางทองแท โดยศึกษาจากกรมธรรมประกันภัยของบริษัทตาง ๆ ท้ังในแง

เง่ือนไขความคุมครอง อัตราเบี้ยประกันภัย เพ่ือท่ีจะสามารถแนะนําผู เอาประกันภัยได อยาง

เหมาะสม และไมใชถอยคําท่ีแสดงออกไมวาจะเปนการนําเสนอขายตอผู เอาประกันภัย หรือ

ประชาชนท่ัวไปท่ีเปนการสรางความเขาใจผิด ซ่ึงจะสงผลตอภาพพจนของธุรกิจ80
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๗๖ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา ไดมีงานของนักวิจัยหลาย

ชิ้นเก่ียวของกับคําวา “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” แตในงานวิจัยชิ้นนี้ 

ผูวิจัยจะขอหยิบยกมาเพ่ือใหเปนตัวอยางพอสังเขป  ดังนี้ 

 ๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบ 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ พบวา ไดมีงานของ

นักวิจัยหลายชิ้นเก่ียวของกับคําวา “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” แตใน

งานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยจะขอหยิบยกมาเพ่ือใหเปนตัวอยางพอสังเขป  ดังนี้  

 พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท พิลาพันธุ) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหาร

จัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ ผลของการศึกษาเรื่องนี้ พบวา 

รูปแบบการพัฒนาบริหารจัดการการสอนกัมมัฏฐานของผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษโดยสรุป

รูปแบบดานท้ัง ๓ คือ ๑) ดานสถานท่ีวัดตองมีสัปปายะท้ัง ๗  (๑.ท่ีอยู เสนาสนะสัปปายะ  ๒.โคจร

คาม การเดินทางสะดวก ๓. การพูดคุยคือธัมมัสสวนสัปปายะ ๔. บุคคลคือปุคคลสัปปายะ ๕. โภชนะ

คืออาหารสัปปายะ ๖. ฤดู คืออุตุสัปปายะ ๗. อิริยาบถ) ตามหลักสัปปายะ  ๒) ดานวิทยากร ควรเปน

รูปแบบวิทยากรมีความรูดี ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ มีความประพฤติดี มีความสามารถดี  รูเหตุ

แหงการเกิดของสุขหรือทุกข และผลท่ีจะเกิดจากเหตุ รูจักตนเอง รูจักประมาณ รูจักกาละเทสะ รูจัก

ชุมชน และบุคคลท่ีเขาไปเก่ียวของแลวนํากระบวน การพัฒนาเชิงระบบมาใช และ ๓) การบริหาร

จัดการท่ีดี ตองมีการประชุมปรึกษาหารือกันเนือง ๆ และมีการวางแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

ระยะ ๓ ป ๕ ป ๑๐ ป ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗81

๘๒ 

 อภิษฎาข  ศรีเครือดง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคตาม

แนวพุทธของผูบริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําท่ีพึง

ประสงค ตามแนวพุทธของผูบริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ๓ 

องคประกอบ คือ ๑) องคประกอบดานจักขุมา ประกอบดวย การมีวิสัยทัศนมองการณไกล มี

ความสามารถในการวางแผน คิดตาง พัฒนา มีสติปญญา ไหวพริบปฏิภาณดี  ริเริ่มสิ่งใหม ๆ นโยบาย

ใหม ๒) องคประกอบดานวิธุโร ประกอบดวย ตองเปนผูมีสมรรถภาพในการทํางาน มีความเชี่ยวชาญ

                                                           
 

๘๒
พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท พิลาพันธุ),รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ของผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๗ 

ในการบริหาร คํานึงถึงความสามารถและปจเจคบุคคล มุงเกณฑ มุงงาน  มีความยืดหยุนสูง จัดใหมี

การประชุมเสมอ สงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานพัฒนาตนเอง นําเทคโนโลยีมาใชพัฒนางาน ทักษะใน

การสื่อสารดี และมีความสามารถในการทํางานเปนทีม ๓) องคประกอบดานนิสสยสัมปนโน 

ประกอบดวย มีมนุษยสัมพันธดี มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดตอประสานงานดี  การวางตัวเสมอ

ตนเสมอปลาย มีความสามารถครองใจคน ใหคําแนะนําชวยเหลือประสานใหองคการเกิดความสามัคคี 

มีความเชื่อม่ันในตัวเอง เมตตา กรุณา ยุติธรรม ซ่ือสัตยสุจริต82

๘๓ 

 นาตยา แทนนิล  ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวน

รวมในการจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบวา ขอมูลท้ังหมดได

ถูกวิเคราะหตามแนวทางของทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) เพ่ือพัฒนาตัวแบบเชิงทฤษฎี ท่ี

สามารถอธิบายถึงรูปแบบการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ และปจจัยท่ีสนับสนุน การมีสวนรวมของ

เครือขายในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือจัดการอาหารปลอดภัย การทบทวนและเปลี่ยนแปลง

นโยบาย ใหสอดคลองกับสถานฯการณ โดยมีปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะของเครือขาย จํานวน ๑๔ ปจจัย คือ การมีกลไกการประสานงานท่ีชัดเจน ไดรับ

การยอมรับจากเครื่องขายและดําเนินการไดอยางตอเนื่อง การจัดโครงสรางของเครือขายท่ีเหมาะสม

รวมกับการพัฒนาความสัมพันธและขยายเครือขายทําใหเกิดการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย การจัด

กระบวนการเรียนรูและพัฒนาองคความรูรวมกันของเครือขาย และการสื่อสารกระตุนเครือขายและ

สังคมอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเรียนรูคุณคาของเกษตร83

๘๔ 

 บรรจง เจริญสุข ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร

มาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใตตอนบน” ผลการวิจัย พบวา สถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใตตอนบนมีสถานภาพการบริหารสถานศึกษาท่ีสะทอนใหเห็นถึงการขาด

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามขอบขายภารกิจการบริหารสถานศึกษาท้ัง ๔ ดาน สวน

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต

ตอนบน พบวา รูปแบบซ่ึงเปนวิธีการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีโครงสรางซ่ึงประกอบดวย 

ภารกิจสถานศึกษา ๔ ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ

บริหารบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป แตละดานประกอบดวยภารกิจการบริหารตามหลักธรรมาภิ

                                                           
 

๘๓
อภิษฎาช ศรีเครือดง, รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคตามแนวพุทธของผูบริหารสตรีใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

 ๘๔นาตยา แทนนิล ,“รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในการจัดการ เกษตร

และอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๕). 



๗๘ 

บาล ๖ หลัก ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใตตอนบนมีความเห็นวารูปแบบมีความ

เหมาะสม และเปนไปไดในทางปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดทุกดาน84

๘๕ 

 นาคม  ธีรสุวรรณจักร ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี ขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดราชบุรี”ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการ

บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดราชบุรี 

ประกอบดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 

และหลักความคุมคา  ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดราชบุรี 

ตามรูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พบวาสมาชิกองคการบริหารสวน

ตําบลมีการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยรวมอยูในระดับมาก 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ ไดแก หลักนิติ

ธรรม หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม หลักความคุมคา หลักการมีสวนรวม และหลักความรับผิดชอบ

85

๘๖ 

 

  

  

                                                           
 ๘๕บรรจง เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใตตอนบน”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๒) : ๑๑๗. 

 ๘๖นาคม  ธีรสุวรรณจักร, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

ขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔). 



๗๙ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ  

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ  
(ปกานนท พิลาพันธุ) 

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของ
ผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ พบวา รูปแบบการพัฒนาบริหาร
จัดการการสอนกัมมัฏฐานของผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษโดยสรุป
รูปแบบดานท้ัง ๓ คือ  ๑) ดานสถานที  ๒) ดานวิทยากร และ ๓) การ
บริหารจัดการท่ีด ี

อภิษฎาข  ศรีเครือดง งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคตามแนวพุทธ
ของผูบริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูนําท่ีพึงประสงค ตามแนวพุทธของผูบริหารสตรีในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ๓ องคประกอบ คือ ๑) 
องคประกอบด านจัก ขุมา การมีวิสั ย ทัศนมองการณ ไกล  ๒) 
องคประกอบดานวิธุโร ตองเปนผูมีสมรรถภาพในการทํางาน มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหาร ๓) องคประกอบดานนิสสยสัมปนโน มีมนุษย
สัมพันธดี  

นาตยา แทนนิล งานวิจัยเรื่อง รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
ในการจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดสงขลา พบวา 
รูปแบบการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ และปจจัยท่ีสนับสนุน การมีสวน
รวมของเครือขายในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือจัดการอาหาร
ปลอดภัย โดยมีปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะของเครือขาย จํานวน ๑๔ ปจจัย เชน การมีกลไกการ
ประสานงานท่ีชัดเจน ไดรับการยอมรับจากเครื่องขายและดําเนินการได
อยางตอเนื่อง การจัดโครงสรางของเครือขายท่ีเหมาะสมรวมกับการ
พัฒนาความสัมพันธและขยายเครือขายทําใหเกิดการขับเคลื่อนในเชิง
นโยบาย เปนตน 

บรรจง เจรญิสุข งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใตตอนบน พบวา 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใตตอนบนมีสถานภาพการ
บริหารสถานศึกษาท่ีสะทอนใหเห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานตามขอบขายภารกิจการบริหารสถานศึกษาท้ัง ๔ ดาน น 
ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป  

 

  



๘๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

นาคม  ธีรสุวรรณจักร วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี ขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดราชบุรี พบวา
รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ประกอบดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมี
สวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดราชบุรี ตาม
รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พบวา
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวามีการปฏิบั ติอยู ในระดับมากทุกดาน
ตามลําดับ ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม หลัก
ความคุมคา หลักการมีสวนรวม และหลักความรับผิดชอบ 

 

 ๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรม 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเองสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม พบวา ไดมีงานของ

นักวิจัยหลายชิ้นเก่ียวของกับคําวา “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” แตใน

งานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยจะขอหยิบยกมาเพ่ือใหเปนตัวอยางพอสังเขป  ดังนี้ 

 จิดาภา เรงมีศรีสุข ไดศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตภาคกลาง พบวา การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคกลางมีสาระสําคัญ ประกอบดวย วิสัยทัศน คือ “จริยธรรมาภิ

บาลงานปกครองสวนทองถ่ิน  พัฒนางานคุณภาพ สรางสังคมคุณธรรม” พันธกิจ คือ การเสริมหนุน

กิจการขององคกรทุกมิติงานใหมีจริยธรรมาภิบาลสูงข้ึน สรางเสริมความรูและทัศนคติท่ีดีของบุคลากร

ในการปฏิบัติหนาท่ี รับผิดชอบในการกํากับดูแลพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใหมีธรรมาภิบาล 

และมุงเนนการสรางคานิยมและจิตสํานึกธรรมาภิบาล (Good Governance Mind) ใหเกิดกับ

บุคลากรทุกคนในองคกรอยางตอเนื่องเพ่ือใหบริการตอประชาชนโดยองคกรท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม 

โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ เพ่ือใหระบบการบริหารงานท่ีมีความเปนธรรมาภิบาล ดวยหลัก

ความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีสวนรวม เพ่ือใหระบบการบริการงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนธรรมาภิบาลดวยหลักการความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และ

หลักการมีสวนรวม และเพ่ือใหระบบงานสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปน 



๘๑ 

ธรรมาภิบาลดวยหลักการความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีสวนรวม กระบวนการ

ดําเนินการเชิงยุทธศาสตรขององคกรปกครอง  สวนทองถ่ิน ควรมีการกําหนดกลยุทธเพ่ือการ

บริหารงานเชิงยุทธศาสตรใหเกิดเปนองคกรท่ีมีความเปนจริยธรรมาภิบาล ประกอบดวย กลยุทธการ

สรางความโปรงใสงานบริหาร กลยุทธการสรางความโปรงใสการบริการประชาชน กลยุทธการสราง

ความโปรงใสในงานสนับสนุน กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในงานบริหาร กลยุทธการสรางการมี

สวนรวมในการบริการประชาชน กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในงานสนับสนุน กลยุทธการสราง

ความรับผิดชอบในงานบริหาร กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในการบริการประชาชน และกลยุทธ

การสรางความรับผิดชอบในงาน86

๘๗ 

 วีรชัย อนันตเธียร ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย มี

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประเด็นปญหาของของเยาวชน เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการกระทํา

ผิดของเยาวชน เพ่ือศึกษาวิธีการประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการขัดเกลาจิตใจของ

เยาวชนใหมีพฤติกรรมท่ีดี และเพ่ือกําหนดกลยุทธการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยการใชหลักธรรมท่ี

เหมาะสม ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการกระทําผิดของเยาวชนมีปจจัย ๔ ดาน คือ 

ปจจัยดานสังคม เชน สภาพสังคม เพ่ือนของเยาวชน ชุมชนท่ีอยูอาศัย การเขาถึงสิ่งผิดกฎหมายและ

อบายมุขไดงาย ฯลฯ ปจจัยดานเศรษฐกิจ เชน ความตองการเกินปจจัย ๔ คาครองชีพสูง การขาด

โอกาสในการทํางาน เปนตน ปจจัยดานครอบครัว เชน ลักษณะการเลี้ยงลูก ลักษณะครอบครัว 

ลักษณะพอแม เปนตน และปจจัยดานตัวเยาวชนเอง เชน ลักษณะของพันธุกรรม วุฒิภาวะท่ียังไม

พัฒนา ปญหาการเจ็บปวยของเยาวชน เปนตน โดยปจจัยท้ัง ๔ ดานนี้สงผลตอเยาวชนแตกตางกันไป 

วิธีการนําหลักธรรมมาใชกับเยาวชนทําไดใน ๒ มิติ คือ การประยุกตวิธีการสอนหลักธรรม เชนการ

เปดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การเขาคายตาง ๆ เปนตน และการขัดเกลาจิตใจ เชน การทํา

ใหเยาวชนมีโอกาสเขาใกลศาสนา การสรางสํานึกท่ีดีใหกับเยาวชน เปนตน ดานกลยุทธการพัฒนา

จริยธรรมของเยาวชนโดยใชหลักธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชน ไดแก หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ 

มรรค พรหมวิหาร ๔ เปนตน ผูวิจัยไดคนพบแผนกลยุทธในการพัฒนาเยาวชน ๔ แผน คือ แผนกล

ยุทธดานการอยูรวมกับเพ่ือนๆ และบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางสงบสุข แผนกลยุทธดานการสรางเสริม

จิตสํานึกดานจริยธรรมของเยาวชนและคานิยมท่ีถูกตอง แผนกลยุทธดานการการปฏิบัติตนใหอยูใน

ศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธดานการสั่งสอนใหมีแนวคิดในการดําเนินชีวิตท่ีด8ี7

๘๘ 

                                                           
 ๘๗จิดาภา เรงมีศรีสุข, ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

เขตภาคกลาง, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

 ๘๘วีรชัย อนันตเธียร,กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๘๒ 

 ศิวาพร ศรีศักดินันท ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการเสริมสรางจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ 

ทางสื่อออนไลนของสื่อมวลชนไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เก่ียวกับจริยธรรมการ

สื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลน เพ่ือศึกษาสภาพปญหา ผลกระทบ และการเสริมสรางจริยธรรม การ

สื่อสารเชิงพุทธทางสื่อออนไลน และเพ่ือนําเสนอรูปแบบการเสริมสรางจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ 

ทางสื่อออนไลนของสื่อมวลชนไทย ผลการศึกษาพบวา มีรูปแบบการเสริมสรางจริยธรรมการสื่อสาร

เชิงพุทธ ๒ รูปแบบ ไดแก (๑) การสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ (๒) การสื่อสารภายใน

ตนเอง (โยนิโสมนสิการ) เม่ือสื่อมวลชนเปนผูสงสารการสื่อสารกับบุคคลภายนอกควรยึดถือ

กัลยาณมิตร พูดเชิงบวก เขียนหรือพิมพในสิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม เชน การใชสื่อ

ออนไลนของสื่อมวลชนควรผานกระบวนการสื่อสารภายในจิตใจ โดยใชหลัก“ไตรสิกขา”ไดแก ศีล 

สมาธิ ปญญา และ อริยสัจจ ๔ เพ่ือเปนการรูเทาทันสื่อ รูเทาทันความทุกข เม่ือสื่อมวลชนเปนผูรับ

สารควรใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คิดใครครวญอยางแยบคายพรอมดวยกาลามสูตร หลักความเชื่อ 

๑๐ ประการ ไมเชื่อทันทีท่ีพบเห็นขาวสารมีการยับยั้งชั่งใจและ เปนการดําเนินชีวิตในทางสายกลาง

ซ่ึงมนุษยทุกคนยังไมสามารถละกิเลสไดท้ังหมด เปนการพัฒนาทางจิตใจเพ่ือสงเสริมใหเกิดการ

ประพฤติปฏิบัติตามหนาท่ีไดอยางถูกตอง เปนกลาง เหมาะสมและดีงาม สื่อมวลชนควรใชสติในการ

พูด การพิมพ หรือการโพสตขอความรวมท้ังภาพและเสียง ตระหนักรูถึงผลกระทบตอสังคมโดยยึด

หลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเปนสําคัญ88

๘๙ 

 ศันสนีย ชุมพลบัญชร ไดศึกษาเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจของผูบริหารท่ีมีตอพนักงานใน

มุมมองทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา จริยธรรมของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญท่ีตองมีเปนอันดับ

แรก  เนื่องจากผูบริหารตองปกครองตนเองใหมีพฤติกรรมท่ีถูกตองดีงามจนเปนแบบอยางท่ีดีได

กอน  จึงจะปกครองหรือบริหารพนักงานใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารควรเริ่มตนการ

วางแผนจากความคิดท่ีดีเพ่ือกําหนดเปาหมายกําไรท่ีเปนธรรมและทิศทางการบริหารงานท่ีไมมี

โทษ ขณะบริหารงานก็ควรมีความสัมพันธท่ีดีกับพนักงาน  ในตอนทายจะมีการประเมินผลวาเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ไมวาผลจะเปนอยางไรผูบริหารตองทําความเขาใจตามความเปน

จริงของสรรพสิ่งและดํารงสติใหม่ันเพ่ือปองกันการละเมิดจริยธรรมในการบริหารงาน นอกจากนี้

ผูบริหารควรมองและปฏิบัติตอพนักงานในฐานะเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคามากท่ีสุดในองคกร  ซ่ึงมี

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกัน  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  มีสิทธิและหนาท่ีตามสมควร

แกฐานะ  จึงไมควรดูหม่ินและไมใชเปนเครื่องมือเพ่ือประโยชนตน  แตควรใหโอกาสฝกอบรมเพ่ือ

                                                           
 ๘๙ศิวาพร  ศรีศักดินันท, รูปแบบการเสริมสรางจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลนของ

สื่อมวลชนไทย, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘)  



๘๓ 

พัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึนและเคารพในสิทธิของพนักงาน  สิ่งเหลานี้ไดกอใหเกิดคุณคามากมายท้ังใน

ดานผูบริหาร  พนักงาน  องคกร  และสังคมโดยรวม89

๙๐ 

 พระวิสุทธิภัทรธาดา และคณะ ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจัก

สาน : กรณีศึกษากลุมจักสาน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี พบวา  

 ผลการศึกษาการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน กรณีศึกษา กลุมจักสาน  

อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี พบวา ภาพรวมคาเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุมตัวอยางจาก

แบบสอบถามดานความเชื่อตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมพละ ๕ ความเชื่อตาม

หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมหิริ

โอตัปปะ และความเชื่อตามหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ผูเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยระดับคะแนน

เพ่ิมข้ึน มากข้ึนกวากอนการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ   

 ผลการวิจัยพบวา การประเมินโครงการโดยภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนรวมของ

กลุมตัวอยางจากแบบสอบถามการประเมินโครงการ สรุปภาพรวมโครงการฝกอบรมรูปแบบการ

พัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธอยูในระดับมาก90

๙๑ 

ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา พบวา ๑. ระดับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารการศึกษา โดยภาพรวมและ

รายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดานจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดานมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาดานคุณธรรม

จริยธรรม ๒. ผลการสรางรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย ๔ องคประกอบหลัก ไดแก ๑) หลัก

คุณธรรมจริยธรรมท่ีสะทอนถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ๒) หลักการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาไดแก การยกยองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัดโครงการ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ๓) กระบวนการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมไดแก การพัฒนามาตรฐานแนวปฏิบัติ การยกยองและใหรางวัล การสรางการมีสวนรวม 

แผลการเผยแพรเกียรติคุณ ๔) ข้ันตอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตกอนการพัฒนา ระหวาง

การพัฒนา และหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๓. ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา

                                                           
 ๙๐ศันสนีย  ชุมพลบัญชร, “จริยธรรมทางธุรกิจของผูบริหารท่ีมีตอพนักงานในมุมมองทาง

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 
๙๑

พระวิสุทธิภัทรธาดา และคณะ, “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน : กรณีศึกษา

กลุมจักสาน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๓), หนา ก-ข. 



๘๔ 

คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปรับประยุกตใชรูปแบบ 

ดานองคประกอบของรปูแบบ ดานความเหมาะสมของรางรปูแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม91

๙๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

จิดาภา เรงมีศรีสุข การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกร

ปกครอ งส ว นท อ ง ถ่ิ น ใน เ ขตภ าคกล า ง มี ส า ร ะสํ า คัญ 

ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และมุงเนนการสรางคานิยม

และจิตสํานึกธรรมาภิบาล (Good Governance Mind) ใหเกิด

กับบุคลากรทุกคนในองคกรอยางตอเนื่องเพ่ือใหบริการตอ

ประชาชนโดยองคกรท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม โดยมีเปาหมายเชิง

ยุทธศาสตร คือ เพ่ือใหระบบการบริหารงานท่ีมีความเปนธรร

มาภิบาล ดวยหลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และ

หลักการมีสวนรวม 

วีรชัย อนันตเธียร ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการกระทําผิดของเยาวชนมีปจจัย ๔ 

ดาน คือ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดาน

ครอบครัว และปจจัยดานตัวเยาวชนเอง โดยปจจัยท้ัง ๔ ดานนี้

สงผลตอเยาวชนแตกตางกันไป วิธีการนําหลักธรรมมาใชกับ

เยาวชนทําไดใน ๒ มิติ คือ การประยุกตวิธีการสอนหลักธรรม 

และการขัดเกลาจิตใจ 
 

  

                                                           
 ๙๒ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล, “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอรท  กรุงเทพ, ๒๕๕๗). 



๘๕ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ศิวาพร ศรีศักดินันท มีรูปแบบการเสริมสรางจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ๒ รูปแบบ 

ไดแก (๑) การสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ (๒) 

การสื่อสารภายในตนเอง (โยนิโสมนสิการ) เม่ือสื่อมวลชนเปนผู

สงสารการสื่อสารกับบุคคลภายนอกควรยึดถือกัลยาณมิตร พูด

เชิงบวก เขียนหรือพิมพในสิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง

และสังคม เชน การใชสื่อออนไลนของสื่อมวลชนควรผาน

กระบวนการสื่อสารภายในจิตใจ โดยใชหลัก“ไตรสิกขา”ไดแก 

ศีล สมาธิ ปญญา และ อริยสัจจ ๔ 

ศันสนีย ชุมพลบัญชร จริยธรรมของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญท่ีตองมีเปนอันดับแรก  

เนื่องจากผูบริหารตองปกครองตนเองใหมีพฤติกรรมท่ีถูกตองดี

งามจนเปนแบบอยางท่ีดีไดกอน  จึงจะปกครองหรือบริหาร

พนักงานใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารควรเริ่มตนการ

วางแผนจากความคิดท่ีดีเพ่ือกําหนดเปาหมายกําไรท่ีเปนธรรม

และทิศทางการบริหารงานท่ีไมมีโทษ ขณะบริหารงานก็ควรมี

ความสัมพันธท่ีดีกับพนักงาน 

พระวิสุทธิภัทรธาดา และคณะ ภาพรวมคาเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุมตัวอย างจาก

แบบสอบถามดานความเชื่อตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ความ

เชื่อตามหลักธรรมพละ ๕ ความเชื่อตามหลักธรรมทิฏฐธัม

มิกัตถประโยชน ๔ ความเชื่อตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ความ

เชื่อตามหลักธรรมหิริโอตัปปะ และความเชื่อตามหลักธรรม

พรหมวิหาร ๔  ผู เขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยระดับคะแนน

เพ่ิมข้ึน มากข้ึนกวากอนการเขารวมกิจกรรมการพัฒนา

จริยธรรมเชิงพุทธ 

 

  



๘๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล ผลการสรางรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประกอบดวย ๔ องคประกอบหลัก ไดแก ๑) หลักคุณธรรม

จริยธรรมท่ีสะทอนถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ๒) 

หลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ไดแก การยกยองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัดโครงการ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

๓) กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไดแก การพัฒนา

มาตรฐานแนวปฏิบัติ การยกยองและใหรางวัล การสรางการมี

สวนรวม แผลการเผยแพรเกียรติคุณ ๔) ข้ันตอนการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมต้ังแตกอนการพัฒนา ระหวางการพัฒนา 

และหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

  



๘๗ 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ผูวิจัยไดศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชประกอบดวย 

 ตัวแปรตน  

 ๑) การสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน92

๙๓ 

  ๑.๑) ดานความรู 

  ๑.๒) ดานอารมณและความรูสึก 

  ๑.๓) ดานพฤติกรรมการแสดงออก  

 ๒) ธรรมเปนโลกบาล ๒93

๙๔ ไดแก 

  ๒.๑) หิริ ความละอายแกใจ 

  ๒.๒) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป 

 ตัวแปรตาม คือรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย94

๙๕ ประกอบดวย 

  ๑) ความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม 

  ๒) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 

  ๓) ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 

  ๔) การปฏิบัติตอขอมูลลับ 

  ๕) การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

  ๖) การใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

  ๗) ความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม และการตรวจสอบการปฏิบัติ

หนาท่ีตามความรับผิดชอบ 

  ๘) ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล 

  

                                                           
 ๙๓กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

กรมการศาสนา, ๒๕๒๓), หนา ๓. 

 
๙๔

อํ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๙/๖๓. 

 
๙๕

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ตัวแทน /

นายหนาประกันภัย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/industry/intermediaries/agent [๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓]. 



๘๘ 

 ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

    (Independent Variables)                                      (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การสงเสริมจริยธรรม 

ตามองคประกอบ ๓ ดาน 

๑. ดานความรู 

๒. ดานอารมณและความรูสึก 

๓. ดานพฤติกรรมการแสดงออก 

ธรรมเปนโลกบาล ๒ 

๑. หิริ ความละอายแกใจ 

๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป 

 

รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของ 

ตัวแทนและนายหนาประกันภัย 

ภายใตกํากับของสํานักงาน 

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ 

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

๑. ความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม 

๒. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 

๓. ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 

๔. การปฏิบัติตอขอมูลลับ 

๕. การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

๖. การใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ี

ตามกฎหมาย 

๗. ความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปน

ธรรม และการตรวจสอบการปฏิบัติ

หนาท่ีตามความรับผิดชอบ 

๘. ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับ

ดูแล 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ผูวิจัยไดกําหนด

แนวทางระเบียบวธิีวิจัยซ่ึงประกอบดวย รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย จะได

นําเสนอขอมูลท่ีมีรายละเอียดเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ๓.๒.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ 

  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ

ผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการ

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูล (Key Informants) และการสนทนา

กลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ดําเนินการโดยศึกษาจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสนับสนุนขอมูลเชิงคุณภาพ 
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๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 รูปแบบการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการโดยศึกษาจากแบบสอบถามของ

ผูตอบแบบสอบถาม ท้ังตัวแปรตน คือคุณลักษณะ สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ความเห็นเก่ียวกับ

การสงเสริมจริยธรรม และตัวแปรตามคือแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตัวแทน

และนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๑) ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม เปนตัวแทนประกันชีวิต 

ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิต และนายหนาประกันวินาศภัย ท่ีอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จํานวน ๕๔๗,๖๙๒ 

คน0

๑ 

  ๒) กลุมตัวอยาง 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสุมตัวอยางจากประชาการ จํานวน ๕๔๗,๖๙๒ คน ซ่ึงคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้1๒ 

 

 สูตร  n  = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

 โดยท่ี  n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N  = จํานวนประชากร 

   e  = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได เทากับ ๐.๐๕ 

 

  

                                           

 ๑ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สถิติเก่ียวกับ

ใบอนุญาตตัวแทน - นายหนาประกันภัย บุคคลธรรมดา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://app.powerbi.com/view?r= 

eyJrIjoiMjk3ZTVkYzgtNTRlMS00ZDA4LTkzMDQtMzZjNGZkYjQ5MTg0IiwidCI6IjM2ZTkwZGVjLTkxNDQtNGJl

Mi1hNzBlLTc2N2UzZWVkNzkwMyIsImMiOjEwfQ%3D%3D [๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓]. 

 
๒
สุวรีย สิริโภคาภิรมณ, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภัฏ- 

เทพสตรี, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 
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แทนคาในสูตร n = 
547,692

1+547,692(0.05)2
  

 

 n = 
547,692
1,370.23

  
 

   = ๓๙๙.๗๐๘๑ 

 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๐๐ คน 

 สามารถจัดกลุมตัวอยางในจํานวน ๔๐๐ คน โดยกลุมประชากรท้ังหมด ๕๔๗,๖๙๒ คน 

ไดกลุมตัวอยางของแตละกลุมท่ีใชเปนตัวแทนในการวิจัย โดยผูวิจัยใชการสุมแบบชั้นภูมิ และไดทํา

การสุมอยางงายในแตละกลุมตามสัดสวนของประชากรแตละชั้นภูมิ ดังตารางท่ี ๓.๑ 
 

ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ท่ี กลุมเปาหมาย ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

๑ ตัวแทนประกันชีวิต ๒๔๓,๓๓๘ ๑๗๘ 

๒ เปนตัวแทนประกันวินาศภัย ๒๒,๖๒๔ ๑๗ 

๓ นายหนาประกันชีวิต ๑๒๑,๓๕๓ ๘๘ 

๔ นายหนาประกันวินาศภัย ๑๖๐,๓๗๗ ๑๑๗ 

รวม ๕๔๗,๖๙๒ ๔๐๐ 
 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ๑) ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม 

 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตางๆ ท่ีเ ก่ียวของ โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดตาง ๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว 

 ๓) ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 ๔) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

 ๕ )  นําเสนอรางแบบสอบถามตออาจารย ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและผู เชี่ ยวชาญ  

เพ่ือตรวจสอบและปรบัปรุงแกไข 

 ๖) นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ กลุม

ตัวอยาง เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา 
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 ๗) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง และนําไปแจกกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 ๘) รวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะห 

 ๒) การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาความเท่ียงตรง 

(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 

 ๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ 

ท่ีสรางไว 

 ๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนอประธานและ

กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุง

แกไขใหเหมาะสม จํานวน ๕ ทาน ไดแก 

  ๑) รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

  ๒) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

  ๓) ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

  ๔) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

  ๕) ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 และในแตละขอนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) ไดคาความเชื่อม่ัน ๐.๘๐ – ๑.๐ ซ่ึงอธิบายไดวา เครื่องมือมี

ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 ๓. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliabilty) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไป

ทดลองใชเครื่องมือ (Try Out) กับประชาการท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาคาความ

เชื่อม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha α-Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ

เทากับ ๐.๘๙๒ 

 ๔. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือขอ

ความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณในการนําไปใชแจกกลุมตัวอยางในการวิจัย

ตอไป 
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 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี

ข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑ ) ขอหนังสือจากผู อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน

กลุมเปาหมาย เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรในพ้ืนท่ี  

 ๒) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูล กับ กลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไว จํานวน 

๔๐๐ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง แลวนํามาตรวจสอบความถูกตอง ไดขอมูล ท่ีสมบูรณ

ท้ังหมด จํานวน ๔๐๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

 ๓) นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย ทาง

สังคมศาสตรตอไป 

 ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัย เม่ือไดรับและรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมา

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ แลวนํามาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s Correlation) และการถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน (Multiple regression  Stepwise) 

 เกณฑท่ีใชแปลผลขอคําถามท่ีไดจากการประเมินผล มีดังนี้ 

 ชวงคาเฉล่ีย   การแปลความหมาย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๒๑ – ๕.๐๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๔๑ – ๔.๒๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๖๑ – ๓.๔๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๑ – ๒.๖๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐ – ๑.๘๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด2

๓ 

 

  

                                           

 ๓วัฒนา สุนทรธัย, เรียนสถิติดวย SPSS ภาคการวิเคราะหเคร่ืองมือการวิจัยและการวิเคราะห

ขอสอบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพลับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๗๑. 



๙๔ 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยดําเนินการโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ เชน พระไตรปฎก 

งานวิชาการของผูทรงคุณวุฒิ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ เปนตน นอกจากนี้มีการสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 ๓.๓.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ 

 ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญไว ๖ กลุม คือ ๑) ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๒) นายหนาหรือตัวแทนประกันวินาศภัย ๓) นายหนาหรือ

ตัวแทนประกันชีวิต ๔) นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ๕) นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร  

๖) ลูกคาประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิต รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๗ รูปหรือคน ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการกํากับ                     ตําแหนง 

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย                       

๑ นายชนะพล มหาวงษ รองเลขาธิการ ดานกฎหมาย คดี และคุมครอง

สิทธิประโยชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

สงเสริมการประกอบธุรกิจ 

๒ ดร. อายุศรี คําบรรลือ ผูชวยเลขาธิการสายตรวจสอบ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับ สงเสริมการประกอบ

ธุรกิจ 

๓ นายจอม จีระแพทย รองเลขาธิการสายตรวจคนกลางประกันภัย  

 

ลําดับท่ี นายหนาหรือตัวแทนประกันวินาศภัย                      ตําแหนง 

๔ ดร.ปยวดี โขวิฑูรกิจ ผูชวยผูอํานวยการใหญ สายงานปฏิบัติตาม

กฎหมายและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรับ

ประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 

๕ นายประสทิธิชัย สุนทราภิรมย รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพย

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

๖ นางนภัสนันท พรรณนิภา ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม  

อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด 

  



๙๕ 

 นายหนาหรือตัวแทนประกันชีวิต                            ตําแหนง 

๗ นางบงกช บวรฤกษ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษา

การเงิน 

๘ ผศ.ชญณา ศิริภิรมย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท  

ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

๙ นายจรุง เชื้อจินดา สํานักงานคณะกรรมการกํากับ สงเสริมการ

ประกอบธุรกิจ 

๑๐ นายวีรภัทร สภากาญจน ประธานเจาหนาท่ีสายงานบุคลากรและ

วัฒนธรรม บริษัท เอฟดับบลิว ประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) 

 นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ตําแหนง 

๑๑ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๑๒ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

และรักษาการเจาคณะจังหวัดเชียงราย 

(ธรรมยุต) 

 นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร ตําแหนง 

๑๓ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๑๔ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๑๕ รศ.ประณต นันทิยกุล อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ลูกคาประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิต                     ตําแหนง 

๑๖ นางรัตนา ตฤษณารังสี ผูเอาประกันภัย 

๑๗ นางพัชราภรณ สันติเสว ี ผูเอาประกันภัย 

 ๓.๒.๓ ผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 ผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิดานธุรกิจประกันภัย ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร ผูทรงคุณวุฒิดาน

พระพุทธศาสนา และผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 



๙๖ 

 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานธุรกิจประกันภัย ตําแหนง 

๑ รศ.ดร.กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย รองอธิการบดีฝายการเงินทรัพยสิน 

ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒ นายธนากร ฤทฺธิ์ถาวร ท่ีปรึกษาบริษัท เอไอเอ จํากัด 

 ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร ตําแหนง 

๓ รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๔ ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๕ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๖ ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ตําแหนง 

๗ ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๘ ผศ.ดร.ธิติวุฒ ิหม่ันมี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย ตําแหนง 

๙ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๑๐ อ.ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ๓.๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง ซ่ึงผูวิจัยได

สรางข้ึนตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสัมภาษณ 



๙๗ 

 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวของ โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดตาง ๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว 

 ๓) ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

 ๔) สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือนํามาวิเคราะห 

 การสนทนากลุมเฉพาะ ผูวิจัยไดทําการสนทนากลุมเฉพาะกับผูมีสวนเก่ียวของกับรูปแบบ

การสงเสริมจริยธรรมตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๐ รูปหรือคน เพ่ือยืนยันขอมูล 

 ๓.๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑ ) ขอหนังสือจากผู อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือ

ขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 

 ๒) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ

ตามท่ีกําหนดไว 

 ๓) ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น โดย

ขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

 ๔) นําขอมูลดิบท่ีไดมารวบรวมเพ่ือวิเคราะหโดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนําเสนอตอไป 
 

 ๓.๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหโดยนําขอมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามา

วิเคราะหเชิงเนื้อหา ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวม

ได เพ่ือจะไดศึกษาประเด็นไดลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็ตามไปเก็บขอมูล

เพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ นั้น เพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีวัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริม

จริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเพ่ือนําเสนอรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคโดยแบง

ออกเปน ๔ ประเด็นดังนี้  

 ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค 

  ๔.๒.๑ การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

  ๔.๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

  ๔.๒.๓ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

 ๔.๔ องคความรู 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ซ่ึงประกอบดวย ความเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายตอเดือน  มีรายละเอียด

การวิเคราะหขอมูล ดังตารางท่ี ๔.๑  



 

๙๙ 

ตารางท่ี ๔.๑ จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล     (n=๔๐๐) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๑๙๖ ๔๙.๐๐ 

หญิง ๒๐๔ ๕๑.๐๐ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

อายุ   

นอยกวา ๒๕ ป ๔๗ ๑๑.๗๕ 

๒๖-๓๕ ป ๙๘ ๒๔.๕๐ 

๓๖-๔๕ ป ๑๒๖ ๓๑.๕๐ 

๔๖-๕๕ ป ๕๒ ๑๓.๐๐ 

๕๖ ปข้ึนไป ๗๗ ๑๙.๒๕ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

สถานภาพ   

โสด ๑๒๙ ๓๒.๓๐ 

สมรส ๒๒๔ ๕๖.๐๐ 

หมาย (คูครองเสียชีวิต) ๑๗ ๔.๓๐ 

หยาราง/แยกกันอยู ๓๐ ๗.๕๐ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

ระกับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตร ี ๗๕ ๑๘.๗๕ 

ปริญญาตร ี ๒๑๖ ๕๔.๐๐ 

ปริญญาโท ๙๔ ๒๓.๕๐ 

ปริญญาเอก ๑๕ ๓.๗๕ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

รายไดตอเดือน   

นอยกวา ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๕ ๓.๘๐ 

๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท ๑๕๕ ๓๘.๘๐ 

๔๐,๐๐๑-๖๐,๐๐๐ บาท ๑๔๘ ๓๗.๐๐ 

มากกวา ๖๐,๐๐๐ บาท ๘๒ ๒๐.๕๐ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 



 

๑๐๐ 

 

 จากตางราง ๔.๑ จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล มี

รายละเอียดดังนี้ 

 เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๐๔ คน คิดเปนรอยละ 

๕๑ และเปนเพศชายจํานวน ๑๙๖ คนคิดเปนรอยละ ๔๙ 

 อาย ุพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูระหวาง ๓๖ - ๔๕ ป จํานวน ๑๒๖ คน 

คิดเปนรอยละ ๓๑.๕๐ มีอายุอยูในระหวาง ๒๖ - ๓๕ ปจํานวน ๙๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๕๐ มี

อายุ ๕๖ ปข้ึนไป จํานวน ๗๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๒๕ มีอายุอยูในระหวาง ๔๖ - ๕๕ ป จํานวน 

๕๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๐๐ และมีอายุอยูนอยกวา ๒๕ ปจํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๕ 

ตามลําดับ 

 สถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน ๒๒๔ คน คิด

เปนรอยละ ๕๖ มีสถานภาพโสดจํานวน ๑๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๓๐ มีสถานภาพหยาราง/

แยกกันอยู จํานวน ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๗.๕๐ มีสถานภาพหมาย (คูครองเสียชีวิต) จํานวน ๑๗ 

คน คิดเปนรอยละ ๔.๓๐ 

 ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี จํานวน ๒๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๕๔ มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน ๙๔ คน คิดเปนรอย

ละ ๒๓.๕๐ มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๗๕ มีการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกจํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๓.๗๕ ตามลําดับ 

 รายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได ๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท 

จํานวน ๑๕๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๘๐ มีรายได ๔๐,๐๐๑-๖๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๘ คน คิด

เปนรอยละ ๓๗.๐๐ มีรายไดมากกวา ๖๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๐ 

ตามลําดับ 

  

  



 

๑๐๑ 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค 

 ๔.๒.๑ สภาพการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๑) ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ  

๓ ดาน โดยภาพรวม                                  (n=๔๐๐) 

ท่ี 
การสงเสริมจริยธรรม 

ตามองคประกอบ ๓ ดาน 
x� S.D. ระดับ 

๑ ดานความรู ๔.๐๓ ๐.๗๒ มาก 

๒ ดานอารมณและความรูสึก ๔.๒๙ ๐.๗๑ มากท่ีสุด 

๓ ดานพฤติกรรมการแสดงออก ๔.๒๗ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยรวมทุกดาน ๔.๒๐ ๐.๖๑ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดย

ภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๖๑) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานอารมณและความรูสึก มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๙, S.D. = ๐.๗๑) 

รองลงมา ดานพฤติกรรมการแสดงออก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๗, S.D. = ๐.๖๘) 

และดานความรู มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๒) ตามลําดับ 

 เม่ือแยกเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  



 

๑๐๒ 

ตารางท่ี ๔.๓  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ  

๓ ดานความรู                                     (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานความรู x� S.D. ระดับ 

๑. หนวยงานสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีความรู

ความเขาใจในจริยธรรมของตัวแทน/นายหนา

ประกันภัย ๔.๑๓ ๐.๘๑ มาก 

๒. บุคลากรในหนวยงานสามารถใชความรูในการตัดสิน

แยกแยะถูกผิด ๔.๐๕ ๐.๖๔ มาก 

๓. บุคลากรในหนวยงานสามารถใชหลักของเหตุผลใน

ตัดสินการแยกแยะถูกผิด ๔.๑๑ ๐.๕๙ มาก 

๔. บุคลากรในหนวยงานสามารถใชประสบการณในการ

เลือกทําในสิ่งท่ีควร เลือกไมทําในสิ่งท่ีไมควรตามหลัก

จริยธรรม ๓.๘๔ ๐.๖๘ มาก 

 รวม ๔.๐๓ ๐.๗๒ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับ

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดานความรู โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(x� = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๒) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยท่ี ขอท่ี ๑ 

หนวยงานสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในจริยธรรมของตัวแทน/นายหนา

ประกันภัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๘๑) รองลงมาคือ ขอ ๓ บุคลากร

ในหนวยงานสามารถใชหลักของเหตุผลในตัดสินการแยกแยะถูกผิด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 

๔.๑๑, S.D. = ๐.๕๙) และขอ ๔ บุคลากรในหนวยงานสามารถใชประสบการณในการเลือกทําในสิ่งท่ี

ควร เลือกไมทําในสิ่งท่ีไมควรตามหลักจริยธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๔, S.D. = 

๐.๖๘) 

  



 

๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๔  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓  

ดานอารมณและความรูสึก                            (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานอารมณและความรูสึก x� S.D. ระดับ 

๑ หนวยงานสงเสริมคานิยมแกบุคลากร ไมใหยินดีตอ

การกระทําในลักษณะใดๆ ท่ีเปนการละเมิดจริยธรรม ๔.๒๔ ๐.๕๖ มากท่ีสุด 

๒ หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไมใชอารมณและ

ความรูสึกในการตัดสินแยกแยะถูกผิด ๔.๕๑ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 

๓ หนวยงานสงเสริมบุคลากรใหมีคานิยมท่ีดี ใหนึกเสมอ

วาการกระทําท่ีละเมิดจริยธรรมจะสงผลเสียอยาง

รายแรงตอองคกรและประเทศชาต ิ ๔.๐๙ ๐.๕๘ มาก 

๔ องคกรของทานสงเสริมบุคลากรดานเจตคติท่ีดี ให

เกิดความยินดีและอยากใหการสนับสนุนสงเสริมการ

กระทําท่ีชอบดวยจริยธรรม ๔.๓๑ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๒๙ ๐.๗๑ มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับ

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดานอารมณและความรูสึก โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๒) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ี ๒ หนวยงาน

สงเสริมใหบุคลากรไมใชอารมณและความรูสึกในการตัดสินแยกแยะถูกผิด มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๕๑, S.D. = ๐.๕๘) รองลงมาคือ ขอ ๔ องคกรของทานสงเสริม

บุคลากรดานเจตคติท่ีดี ใหเกิดความยินดีและอยากใหการสนับสนุนสงเสริมการกระทําท่ีชอบดวย

จริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๑, S.D. = ๐.๗๓) และขอ ๓ องคกรของทาน

สงเสริมบุคลากรใหมีคานิยมท่ีดี ใหนึกเสมอวาการกระทําท่ีละเมิดจริยธรรมจะสงผลเสียอยางรายแรง

ตอองคกรและประเทศชาติ อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๕๘) 

  



 

๑๐๔ 

ตารางท่ี ๔.๕  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ 

ดานพฤติกรรมการแสดงออก                          (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานพฤติกรรมการแสดงออก x� S.D. ระดับ 

๑. หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยาง

ตรงไปตรงมาตามหลักจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัย ๔.๕๒ ๐.๖๔ มากท่ีสุด 

๒. หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรใหบริการดวยความ

เสมอภาค ๔.๒๑ ๐.๕๑ มากท่ีสุด 

๓. หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรใหบริการดวยความ

จริงใจโดยคํานึงถึงประโยชนอันชอบธรรมของผูเอา

ประกันภัยเสมอ ๔.๓๔ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

๔. บุคลากรในหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการ

สงเสริมจริยธรรมสําหรับบุคลากร ๓.๙๙ ๐.๖๙ มาก 

 รวม ๔.๒๗ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี ๔.๕ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับ

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดานพฤติกรรมการแสดงออก โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๗, S.D. = ๐.๖๘) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ี ๑ หนวยงาน

สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมาตามหลักจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๕๒, S.D. = ๐.๖๔) รองลงมาคือ 

ขอ ๓ หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรใหบริการดวยความจริงใจโดยคํานึงถึงประโยชนอันชอบธรรมของ

ผูเอาประกันภัยเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๑, S.D. = ๐.๗๓) และขอ ๔ บุคลากร

ในหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการสงเสริมจริยธรรมสําหรับบุคลากร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๖๙) 

  



 

๑๐๕ 

 ๑.๒) ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ มีรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๖  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย โดยภาพรวม ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปน

โลกบาล ๒ โดยภาพรวม                               (n=๔๐๐) 

ท่ี 
ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปน

โลกบาล ๒ ภาพรวม 
x� S.D. ระดับ 

๑. ดานหิริ ความละอายแกใจ ๔.๐๔ ๐.๗๔ มาก 

๒. ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป ๔.๑๑ ๐.๖๙ มาก 

 คาเฉลี่ยรวมทุกดาน ๔.๐๘ ๐.๗๑ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๖ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปจจัยการ

สงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก (x� = 

๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๑) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัว มีคาเฉลี่ย

สูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๙) และดานหิริ ความละอายแกใจ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๔)  

 เม่ือแยกเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  



 

๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๗  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ 

ดานหิริ ความละอายแกใจ                              (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานหิริ ความละอายแกใจ x� S.D. ระดับ 

๑. หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรเกิดความละอายใจตอ

การละเมิดจริยธรรม ๔.๒๘ ๐.๗๕ มากท่ีสุด 

๒. เม่ือมีเหตุละเมิดจริยธรรมหนวยงานมีการตําหนติิ

เตียนผูละเมิดอยางจริงจัง ๓.๙๘ ๐.๗๑ มาก 

๓. หนวยงานมีการประกาศรายชื่อผูละเมิดจริยธรรมให

เกิดความเสียหายตอองคกรและสิทธิประโยชนอัน

ชอบธรรมของผูเอาประกันภัยใหสาธารณชนทราบ ๔.๑๕ ๐.๖๘ มาก 

๔. หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไดเขาใจเสมอวา การ

กระทําท่ีละเมิดตอจริยธรรม เปนท่ีนารังเกียจของ

สังคม ๓.๗๕ ๐.๖๓ มาก 

 รวม ๔.๐๔ ๐.๗๔ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับ

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ ดานหิริ ความละอายแกใจ โดยภาพรวม มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๔) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๑ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรเกิดความละอายใจตอการละเมิดจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ

มากท่ีสุด (x� = ๔.๒๘, S.D. = ๐.๗๕) รองลงมาคือ ขอ ๓ หนวยงานมีการประกาศรายชื่อผูละเมิด

จริยธรรมใหเกิดความเสียหายตอองคกรและสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของผูเอาประกันภัยให

สาธารณชนทราบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๖๘) และขอ ๔ หนวยงาน

สงเสริมใหบุคลากรไดเขาใจเสมอวา การกระทําท่ีละเมิดตอจริยธรรม เปนท่ีนารังเกียจของสังคม มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๖๓) 

  



 

๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๘  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ 

ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป                          (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาท x� S.D. ระดับ 

๑. หนวยงานมีการกําหนดบทลงโทษเปนการเฉพาะ

สําหรับผูละเมิดจริยธรรม ๔.๓๒ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

๒. หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไดเกิดความเกรงกลัวตอ

โทษจากการละเมิดจริยธรรม ๓.๙๓ ๐.๗๓ มาก 

๓. หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไดตระหนักถึงโทษและ

ผลเสียของการละเมิดจริยธรรม ใหรูจักยับยั้งชั่งคิด 

ละการกระทําท่ีเปนการละเมิดจริยธรรม ๓.๙๗ ๐.๗๔ มาก 

๔. หนวยงานมีมาตรการในการลงโทษผูละเมิดจริยธรรม

อยางเครงครัดตามโทษานุโทษ ๔.๒๑ ๐.๖๑ มาก 

 รวม ๔.๑๑ ๐.๖๙ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เก่ียวกับ

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัว โดยภาพรวม 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๑ 

หนวยงานมีการกําหนดบทลงโทษเปนการเฉพาะสําหรับผูละเมิดจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๒, S.D. = ๐.๖๗) รองลงมาคือ ขอ ๔ หนวยงานมีมาตรการในการลงโทษผู

ละเมิดจริยธรรมอยางเครงครัดตามโทษานุโทษ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๑, S.D. = 

๐.๖๘) และขอ ๒ หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไดเกิดความเกรงกลัวตอโทษจากการละเมิดจริยธรรม 

มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๗๓) 

 ๓) การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ๘ ดาน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 



 

๑๐๘ 

ตารางท่ี ๔.๙  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย โดยภาพรวม                                    (n=๔๐๐) 

ท่ี 

การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
x� S.D. ระดับ 

๑. ความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม ๔.๒๑ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

๒. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ๔.๑๘ ๐.๖๙ มาก 

๓. ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ๔.๒๔ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

๔. การปฏิบัติตอขอมูลลับ ๔.๒๓ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

๕. การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ๔.๑๘ ๐.๗๒ มาก 

๖. การใช อํานาจหนา ท่ีและการปฏิบัติหน า ท่ีตาม

กฎหมาย ๔.๒๐ ๐.๗๕ มาก 

๗. ความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม และ

การตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ ๔.๒๒ ๐.๗๑ มากท่ีสุด 

๘. ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล ๔.๒๑ ๐.๖๙ มากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยรวมทุกดาน ๔.๒๑ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดย

ภาพรวม เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๑, S.D. = ๐.๗๓) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 

๔.๒๔, S.D. = ๐.๖๗) รองลงมา ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� 

= ๔.๒๓, S.D. = ๐.๗๓) สวนดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนและการปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความระมัดระวัง มีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๘, S.D. = ๐.๗๒ และ ๖๙) ตามลําดับ 

 เม่ือแยกเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  



 

๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม 

                    (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม x� S.D. ระดับ 

๑. มีการสงเสริมใหซ่ือสัตยตอองคกร ๔.๓๕ ๐.๖๙ มากท่ีสุด 

๒. มีการสงเสริมใหซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย ๔.๑๓ ๐.๗๑ มาก 

๓. ไมสงเสริมใหทําผิดเพ่ือหวังประโยชน ๔.๒๖ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

๔. มีการสงเสริมใหปฏิบัติตนตามหลักจารีตประเพณี ๔.๐๘ ๐.๖๘ มาก 

 รวม ๔.๒๑ ๐.๖๘ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๒๑, S.D. = 

๐.๖๘) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๑ มีการสงเสริมใหซ่ือสัตยตอองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยู

ในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๕, S.D. = ๐.๖๙) รองลงมาคือ ขอ ๓ ไมสงเสริมใหทําผิดเพ่ือหวัง

ประโยชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๖, S.D. = ๐.๗๓) และขอ ๔ มีการสงเสริมให

ปฏิบัติตนตามหลักจารีตประเพณี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๖๘) 

  



 

๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง                

(n=๔๐๐) 

ท่ี ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง x� S.D. ระดับ 

๑. มีความใสใจในการปฏิบัติงาน ๔.๓๒ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

๒. คอยดูแลสอดสองซ่ึงกันและกัน ๔.๑๒ ๐.๘๗ มาก 

๓. มีการพิจารณาผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําเสมอ ๔.๑๑ ๐.๘๑ มาก 

๔. มีการตรวจสอบกระบวนการทํางานอยูเสมอ ๔.๑๘ ๐.๖๕ มาก 

 รวม ๔.๑๘ ๐.๖๙ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๘, S.D. 

= ๐.๖๙) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๑ มีความใสใจในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๒, S.D. = ๐.๖๘) รองลงมาคือ ขอ ๔ มีการตรวจสอบกระบวนการทํางาน

อยูเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท (x� = ๔.๑๘, S.D. = ๐.๖๕) และขอ ๓ มีการพิจารณาผลท่ีจะ

เกิดข้ึนจากการกระทําเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๘๑) 

 

  



 

๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี            

(n=๔๐๐) 

ท่ี ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี                x� S.D. ระดับ 

๑. มีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ๔.๓๕ ๐.๖๙ มากท่ีสุด 

๒. ใชความสามารถปฏิบัติงานโดยชอบธรรม ๔.๓๒ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

๓. มีการพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ ๔.๑๙ ๐.๗๔ มาก 

๔. สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ๔.๑๑ ๐.๖๙ มาก 

 รวม ๔.๒๔ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 

๔.๒๔, S.D. = ๐.๖๗) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๑ มีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๕, S.D. = ๐.๖๙) รองลงมาคือ ขอ ๒ ใช

ความสามารถปฏิบัติงานโดยชอบธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๒, S.D. = ๐.๖๗) 

และขอ ๔ สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = 

๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๙) 

 

  



 

๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๓ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ                                  

(n=๔๐๐) 

ท่ี ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ                x� S.D. ระดับ 

๑. รักษาความลับไมใหรั่วไหล ๔.๑๘ ๐.๖๙ มาก 

๒. ใชขอมูลเพ่ือสิทธิประโยชนอันชอบธรรมเทานั้น ๔.๒๖ ๐.๗๔ มากท่ีสุด 

๓. มีการขออนุญาตใชขอมูลเสมอ ๔.๑๕ ๐.๗๖ มาก 

๔. ไมเปดเผยขอมูลลับของลูกคา ๔.๓๒ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๒๓ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๓, S.D. = ๐.๗๓) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๔ ไมเปดเผยขอมูลลับของลูกคา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ

มากท่ีสุด (x� = ๔.๓๒, S.D. = ๐.๗๓) รองลงมาคือ ขอ ๒ ใชขอมูลเพ่ือสิทธิประโยชนอันชอบธรรม

เทานั้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๖, S.D. = ๐.๗๔) และขอ ๓ มีการขออนุญาตใช

ขอมูลเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๗๖) 

 

 

  



 

๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

      (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน x� S.D. ระดับ 

๑. มีการชี้แจงเหตุผลในการจัดการผลประโยชน ๔.๑๙ ๐.๖๘ มาก 

๒. มีการชี้แจงถึงขอจํากัดตางๆ ๔.๐๘ ๐.๗๑ มาก 

๓. มีการจัดการผลประโยชนโดยชอบธรรม ๔.๒๔ ๐.๖๙ มากท่ีสุด 

๔. มีการชี้แจงใหเขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีจะพึงได ๔.๒๑ ๐.๗๒ มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๑๘ ๐.๗๒ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๘, 

S.D. = ๐.๗๒) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๓ มีการจัดการผลประโยชนโดยชอบธรรม มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๔, S.D. = ๐.๖๙) รองลงมาคือ ขอ ๔ มีการชี้แจงให

เขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีจะพึงได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๑, S.D. = ๐.๗๒) และขอ 

๒ มีการชี้แจงถึงขอจํากัดตางๆ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๑) 

 

  



 

๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมาย            (n=๔๐๐) 

ท่ี 
ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมาย 
x� S.D. ระดับ 

๑. ไมใชอํานาจหนาท่ีในการขมขู ๔.๑๑ ๐.๘๑ มาก 

๒. ไมปฏิบัติหนาท่ีเกินขอบเขต ๔.๒๑ ๐.๗๕ มากท่ีสุด 

๓. ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาประโยชน ๔.๑๓ ๐.๗๖ มาก 

๔. ชี้แจงบทบาทและหนาท่ีของตนใหชัดเจน ๔.๓๕ ๐.๗๑ มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๒๐ ๐.๗๕ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(x� = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๗๕) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๔ ชี้แจงบทบาทและหนาท่ีของตน

ใหชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๕, S.D. = ๐.๗๑) รองลงมาคือ ขอ ๒ ไม

ปฏิบัติหนาท่ีเกินขอบเขต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๑, S.D. = ๐.๗๕) และขอ ๑ ไมใช

อํานาจหนาท่ีในการขมขู มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๘๑) 

 

  



 

๑๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม 

        (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม x� S.D. ระดับ 

๑. ทบทวนบทบาทและหนาท่ีอยูเสมอ ๔.๑๙ ๐.๗๖ มาก 

๒. สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ๔.๓๑ ๐.๗๒ มากท่ีสุด 

๓. ใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ๔.๑๕ ๐.๗๑ มาก 

๔. มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔.๒๒ ๐.๖๙ มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๒๒ ๐.๗๑ มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 

๔.๒๒, S.D. = ๐.๗๑) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๒ สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

โปรงใส มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๕, S.D. = ๐.๗๑) รองลงมาคือ ขอ ๔ มี

กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๒, S.D. = ๐.๓๙) 

และขอ ๓ ใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๕, S.D. = 

๐.๗๑) 

 

  



 

๑๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล 

        (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล x� S.D. ระดับ 

๑. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีความทับซอน ๔.๑๘ ๐.๗๒ มาก 

๒. มีกลไกสรางความรวมมือ ๔.๑๙ ๐.๖๙ มาก 

๓. แบงภาระหนาท่ีรับผิดชอบใหจัดเจน ๔.๓๑ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

๔. ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน ๔.๑๕ ๐.๗๑ มาก 

 รวม ๔.๒๑ ๐.๖๙ มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา ระดับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 

๔.๒๑, S.D. = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๓ แบงภาระหนาท่ีรับผิดชอบใหจัดเจน มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๑, S.D. = ๐.๗๓) รองลงมาคือ ขอ ๒ มีกลไกสราง

ความรวมมือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๖๙) และขอ ๑ หลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติงานท่ีมีความทับซอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๘, S.D. = ๐.๗๒) 

 

 ๔.๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

  ๑) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้คือ 

สมมติฐานท่ี ๑ ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม สงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทน

และนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 

  



 

๑๑๗ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (multiple linear regression) ผูวิจัย

กําหนดใหปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) เปนตัวแปรอิสระ ซ่ึงมีองคประกอบคือ ดานความรู

จริยธรรม (X11), ดานความรูสึก (X12), ดานพฤติกรรมการแสดงออก (X13) การสงเสริมจริยธรรม

ของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (Y) เปนตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้คือ 

ตารางท่ี ๔.๑๘  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สําหรับ

การทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ 

Correlations                                                                                         (n=400) 

 X11 X12 X13 Y 

X11 

 

Pearson 

Correlation 

1    

Sig. (2-tailed)     

X12 

 

Pearson 

Correlation 

.521** 1   

Sig. (2-tailed) .000    

X13 

 

Pearson 

Correlation 

.475** .518** 1  

Sig. (2-tailed) .000 .000  . 

Y 

 

Pearson 

Correlation 

.509** .493** .648** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีไดมีคา

ระหวาง  ๐.๔๗๕ – ๐.๖๔๘ 

  



 

๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๙  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ 

Coefficientsa                                                                                     (n=400) 

Model 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 36.897 2.413  14.216 .000 

 X11 .451 .135 .207 3.891 .000 

 X12 .609 .147 .163 4.614 .000 

 X13 .317 .126 .274 4.562 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

F-test = 48.315, p-value (sig.) = 0.000, และ R-square = 0.368 (36.80%)   

 

 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

  Y′ = 36.897 + 0.451 (X11) + 0.609 (X12) + 0.317 (X13) 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  ZY′ = 0.207 (Z1X11) + 0.163 (Z2X12) + 0.274 (Z3X13) 

จากสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′ = 36.897 + 0.451 (X11) + 0.609 (X12) + 

0.317 (X13) โดยมี F = 48.315, p-value = 0.000 และ R2 = 0.368 (36.80%)  β1 = 0.207 β2 

= 0.163 และ β3 = 0.274 แสดงวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ มี

องคประกอบคือ ดานความรูจริยธรรม (X11), ดานความรูสึก (X12), ดานพฤติกรรมการแสดงออก 

(X13), มีอิทธิพบรวมกันตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (Y) ซ่ึงเปนตัวแปรตาม ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑  และสามารถรวมกันอธิบายความแปรผันของการสงเสริมจริยธรรม

ของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ไดรอยละ ๓๖.๘๐ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๑ 

  



 

๑๑๙ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (multiple linear regression) ผูวิจัย

กําหนดใหปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ (X2) เปนตัวแปรอิสระ ซ่ึงมีองคประกอบคือ ดานหิริ ความ

ละอายแกใจ (X21) ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัว (X22) และการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (Y) เปนตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้คือ 

ตารางท่ี ๔.๒๐  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สําหรับ

การทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ 

Correlations                                                                                         (n=400) 

  X11 X12 Y 

X11 

 

Pearson 

Correlation 

1   

Sig. (2-tailed)    

X12 

 

Pearson 

Correlation 

.448** 1  

Sig. (2-tailed) .000   

Y 

 

Pearson 

Correlation 

.563** .587** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีไดมีคา

ระหวาง  ๐.๔๔๘ – ๐.๕๘๗ 

  



 

๑๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๑  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ 

Coefficientsa                                                                                     (n=400) 

Model 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 38.745 3.126  13.861 .000 

 X21 .592 .185 .141 4.69 .000 

 X22 .483 .1137 .214 3.295 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

F-test = 47.209, p-value (sig.) = 0.000, และ R-square = 0.412 (41.20%)   

 

 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

  Y′ =  38.755 + 0.592 (X21) + 0.483 (X22) 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  ZY′ = 0.141 (Z1X21) + 0.241 (Z2X22) 

จากสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′ = 38.755 + 0.592 (X21) + 0.483 (X22) โดย

มี F = 47.209, p-value = 0.000 และ R2 = 0.412 (41.20%) β1 = 0.141 และ β2 = 0.214 

แสดงวา ปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ (X2) ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ มีองคประกอบคือ ดานหิริ ความ

ละอายแกใจ (X21) ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัว (X22)  มีอิทธิพบรวมกันตอ การสงเสริมจริยธรรม

ของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (Y) ซ่ึงเปนตัวแปรตาม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ และสามารถ

รวมกันอธิบายความแปรผันของการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดรอยละ ๔๑.๒๐ 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๒ 

  



 

๑๒๑ 

๔.๓ สมมติฐานท่ี ๓ ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมและปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ สงผลตอ

การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ตารางท่ี ๔.๒๒  ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) โดยกําหนดให

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) และปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ (X2) เปนตัวแปร

อิสระ การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (Y) เปนตัว

แปรตาม  

Variables Entered/Removeda                                                             (n=400) 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 X1 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 X2 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Y 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .716a .364 .334 3.61573 

2 .527b .392 .386 3.25971 

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Predictors: (Constant), X1, X2 

  



 

๑๒๒ 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3074.2071 1 3074.2071 168.981 .000b 

Residual 7137.1499 398 17.489   

Total 10247.357 399    

2 Regression 3381.62781 2 1690.8139 112.364 .000c 

Residual 6865.72919 397 13.297   

Total 10247.357 399    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1 

c. Predictors: (Constant), X1, X2 

 

ตารางท่ี ๔.๒๒  ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) โดยกําหนดให

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) และปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ (X2) เปนตัวแปร

อิสระ การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (Y) เปนตัว

แปรตาม (ตอ) 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 39.132 3.148  15.915 .000 

X1 .408 .045 .613 13.806 .000 

2 (Constant) 33.812 3.184  11.984 .000 

X1 .402 .067 .542 7.925 .000 

X2 .317 .065 .428 5.167 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

  



 

๑๒๓ 

 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Y′ =  33.812 + 0.402 (X1) + 0.317 (X2) 

 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZY′ = 0.542 (Z1X1) + 0.428 (Z2X2) 

 จากสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′ = 33.812 + 0.402 (X1) + 0.317 (X2) โดยมี 

F = 112.364 , p-value = 0.000 และ R2 = 0.392 (39.20%) β1 = 0.542 และ β2 = 0.428 

แสดงวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) และปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ (X2) มีอิทธิพลรวมกันตอ

การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยท่ีปจจัยการ

สงเสริมจริยธรรม (X1) และปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ (X2) สามารถรวมกันอธิบายความแปรผันของ

การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดถึงรอยละ ๓๙.๒๐ และเม่ือพิจารณาอิทธิพลเปน

รายปจจัย พบวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β1) 

เทากับ ๐.๕๔๒ และปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ (X2) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β2) 

เทากับ ๐.๔๒๘ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๓ 

 ๒) การวิเคราะหขอมูลจากการ ณเชิงลึก 

 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริม

จริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึงมี ๒ ปจจัย คือ ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม และปจจัยธรรม

เปนโลกบาล ๒ ผูวิจัยจะไดนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้ 

 ๒.๑) การสงเสริมจริยธรรม 

 ๒.๑.๑ ดานความรู 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรม

ของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ในประเด็นปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานความรู มีผลการวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปนี้ 



 

๑๒๔ 

 ๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาความรูในดานจริยธรรมอยางตอเนื่องใหตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยและสามารถศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองไดในภายภาคหนา0

๑ 

 ๒. ประเด็นท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการสงเสริมใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยไดมี

ความรูและจากนั้นก็สงเสริมใหมีการใชความรูในการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ1

๒ 

 ๓. การพัฒนาความรูใหมีความยั่งยืนก็คือการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 

จัดโครงการกิจกรรมอบรมความรู และมีการใชระบบบริหารจัดการความรูเพ่ือถายทอดความรูของ

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหกับผูอ่ืนในองคกร2

๓ 

 ๔. มีการปฏิบัติงานเพ่ือองคกรจะตองมีการสงเสริมใหบุคลากรภายในองคกรนั้นรูจักใช

ความรูในการคิดวิเคราะหแยกแยะไมมีการเพ่ิมทักษะในการคิดวิเคราะหแยกแยะอยากจะฝกโดยใช

ประสบการณจากการทํางานหรือมีการอบรมก็ได3๔ 

 ๕. ในเรื่องของการสงเสริมความรูจริยธรรมซ่ึงจะตองสงเสริมใหตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยไดมีจริยธรรม กระบวนการท่ีสําคัญก็คือการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูพรอมท้ัง

ความสามารถและสิ่งท่ีขาดไมไดคือคุณธรรมจะตองมีควบคูเสมอ4

๕ 

 ๖. การปฏิบัติงานในดานธุรกิจประกันภัยจะตองมีความเก่ียวของกับผูเอาประกันภัยและ

การแสดงออกก็จะตองสรางความเชื่อถือใหกับผูเอาประกันภัย ไดดังนั้นจึงตองมีการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมรวมท้ังการแสดงออกท่ีแสดงใหเห็นถึงทาทีของตัวแทนหรือนายหนามีความจริงใจตอผูเอา

ประกันภัย5

๖  

 ๗. เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจําเปนท่ีจะตองมีการสงเสริมกันอยางตอเนื่อง และตอง

สรางคานิยมใหเกิดข้ึนภายในองคกรท้ังองคกรจะตองเปนองคกรแหงจริยธรรมมีสื่อประชาสัมพันธท่ี

แสดงใหเห็นถึงการเนนในเรื่องของคุณธรรม และการเผยแพรความรูท่ีเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม

ใหกับบุคลากรในองคกรใหทราบอยางท่ัวถึง6

๗ 

 ๘. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะตองสงเสริมใหบุคลากรไดรูและเขาใจในหลักการและ

เหตุผลโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเหตุผล จากนั้นก็ใหสงเสริมใหมีการคิดวิเคราะหเก่ียวกับ

                                           

 ๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

 ๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๒๕ 

กระบวนการในเชิงคุณธรรมจริยธรรม ตั้งตนและการวางแผนมาจะตองประกอบดวยจริยธรรม

กระบวนการในการดําเนินการจะตองเปนไปภายใตจริยธรรมท้ังสิ้น7

๘ 

 ๙. เรื่องคุณธรรมจริยธรรมจะตองเกิดจากการท่ีองคกรไดสรางคานิยมใหเกิดข้ึนภายใน

องคกรมีสื่อซ้ือองคความรูท่ีเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมเผยแพรใหกับองคกรไดรับรูและรับทราบอยาง

ท่ัวถึง พรอมกันนั้นตัวผูนําเองจะตองเปนผูสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนใหอยูภายใตคุณธรรม

จริยธรรมใหเปนแบบอยางท่ีดี8๙ 

 ๑๐. ความรูและประสบการณจะเปนตัวบงบอกวาบุคคลแตละบุคคลนั้นมีคุณธรรมมาก

นอยเพียงใด บุคลากรท่ีมีความสามารถและก็มีประสบการณในดานการปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

จริยธรรมก็ตองเปนแบบอยางและคอยใหคําแนะนํากับบุคลากรใหม9๑๐ 

 ๑๑. เม่ือเราสงเสริมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจะตองมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน

และพันธกิจท่ีจะไปใหถึงคุณธรรมจริยธรรม10

๑๑  

 ๑๒. ไมวาจะทําอะไรก็ตองอยูภายใตจะเรียกทําคิดก็ตองมีกระบวนการคิดท่ีสอดคลองกับ

จริยธรรม ทําก็ตองอยูภายใตกรอบของจริยธรรม แนะนําผูอ่ืนหรือสอนผูอ่ืนก็ตองสอนใหปฏิบัติงาน

อยูในกรอบของจริยธรรม11

๑๒ 

 ๑๓. ไมมีการอบรมและพัฒนาความรูท่ีเก่ียวกับตัวแทนและนายหนาประกันภัย จะตองมี

การผนวกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเขาดวยเสมอ ใหถือวาเปนกิจกรรมหลักท่ีจะตองมีการสงเสริม

คุณธรรมจรยิธรรมเขากับทุกกิจกรรมทุกโครงการ12

๑๓  

 ๑๔. การปฐมนิเทศบุคลากรใหมจะตองชี้ใหชัดวาบุคลากรทุกคนจะตองปฏิบัติตนใหอยู

ภายใตคุณธรรมจริยธรรมยกเอาหัวขอนี้ใหเปนใหญ ผูท่ีปฏิบัติตนผิดจากแบบแผนหรือผิดจริยธรรมให

ถือวามีโทษรายแรง สามารถเอาผิดทางวินัยได13

๑๔ 

 ๑๕. ประเด็นความรูท่ีสําคัญท่ีจะสงผลตอการใหเกิดคุณธรรมจริยธรรมแกตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยจะตองมีการสงเสริมและมีกระบวนการในการพัฒนาความรูของบุคลากรคือ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยใหมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง กิจกรรมหลักท่ีจะตองกระทําใน

                                           

 ๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๒๖ 

แตละปโครงการท่ีจะตองดําเนินการทุกปจะตองมีการระบุโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม14

๑๕  

 ๑๖. ผูท่ีมีความรูและประสบการณในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมควรจะมีการจัดพิมพ

หรือมีระบบในการจัดเก็บความรูท่ีจะสามารถเผยแพรใหกับบุคลากรในองคกรไดศึกษาเรียนรูและตอ

ยอด15

๑๖ 

 ๑๗. เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งท่ีลึกซ้ึงเม่ือมองแลวก็จะเห็นวาเปนนามธรรม แต

การกระทําจะบงบอกวาบุคคลนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมมากนอยเพียงใดการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ท่ีจะใหไดผลก็ตองขับเคลื่อนและสงเสริมกันท้ังองคกร16

๑๗ 

 สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรู 

ประกอบดวย มีการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนาประกันภัย สงเสริมใหมี

การคิดและสรางกระบวนการคิดในเชิงคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมใหมีการเรียนรูและใหพัฒนา

ประสบการณในหนาท่ีท่ีสอดคลองกับคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมใหมีการพัฒนาความรูดานจริยธรรม

อยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการจัดเก็บและเผยแพรองคความรูคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรใน

หนวยงาน 
 

  

                                           

 ๑๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรู 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. สงเสริมความรูเก่ียวกับจริยธรรม ๔ ๕,๑๒,๑๓,๑๗ 

๒. สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห ๔ ๔,๖,๘,๑๑ 

๓. สงเสริมการใชความรูและประสบการณในการปฏิบัติ

หนาท่ี ๓ ๒,๑๐,๑๔ 

๔. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง ๓ ๑,๓,๑๕ 

๕. สงเสริมใหมีการจัดเก็บและเผยแพรความรู ๓ ๗,๙,๑๖ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๓ ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานความรูสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

สงเสริมความรูเก่ียวกับจริยธรรม 

ดานความรู 

สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห 

สงเสริมการใชความรูและประสบการณในการปฏิบัตหินาท่ี 

ติดตามผลการอบรมความรูเชิงจริยธรรม 

จัดพิมพสื่อจริยธรรมเผยแพร 

แผนภาพท่ี ๔.๑ ดานความรู 



 

๑๒๘ 

 

 ๒.๑.๒ ดานอารมณและความรูสึก 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรม

ของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ในประเด็นปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานอารมณและความรูสึก มีผลการ

วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. กระบวนการในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีองคกรไดดําเนินการนั้นจะตองมุงไปถึง

กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีมุงเนนใหตัวแทนและนายหนาแตแกไขปญหาดวยคุณธรรม

จริยธรรม17

๑๘ 

 ๒. หากมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานโดยชอบธรรมนั้นก็ถือวามีการปฏิบัติตนอยูภายใต

กรอบของจริยธรรมองคกรอยูแลว อยางไรก็ตามการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะตองเกิดจากผูนํา

เปนผูผลักดัน18

๑๙ 

 ๓. การแกไขปญหาจะตองไมใชอารมณในการแกไขปญหาจะตองยกหลักของความถูกตอง

ตามหลักจริยธรรมข้ึนเปนหลักเกณฑแยกแยะเหตุผลแกไขปญหาตัดสินความผิดความถูก ไมออกนอก

หลักเกณฑของคุณธรรมจริยธรรมก็ถือวาใชได19

๒๐ 

 ๔. ความผิดท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันก็คือการละเมิดจริยธรรมและไดผลตอบแทนท่ีไมชอบ

ธรรมจึงเปนคานิยมผิดๆ ท่ีทําใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยนั้นทําตามตัวอยางทางสื่อตางๆ 

ดังนั้นการสงเสริมจริยธรรมจะตองสรางคานิยมใหมไมใหยินดียินรายในการปฏิบัติผิดเพ่ือผลประโยชน

20

๒๑ 

 ๕. ทุกครั้งท่ีมีการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมผูนําองคกรจะตองมีการใหความ

ชื่นชมยินดีกลับบุคลากรท่ีปฏิบัติตนถูกตองตามหลักจริยธรรมอาจจะมีเรื่องของการใหรางวัลกับบุคคล

คนนั้นก็ไดก็เปนการใหกําลังใจและเปนการสรางแรงจูงใจใหผู อ่ืนไดปฏิบัติตนถูกตองตามหลัก

จริยธรรม21

๒๒  

 ๖. คนท่ีจะสามารถปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมไดทุกสถานการณ คือคนท่ีมีวุฒิ

ภาวะทางอารมณสูง ประเด็นสําคัญท่ีจะตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมควรจะตองใหบุคลากรใหรูจัก

                                           

 ๑๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๒๙ 

การนั่งสมาธิฝกจิตใหแนวแน เม่ือจิตมันนิ่งแลวก็จะมีความคิดวิเคราะห ยับยั้งชั่งใจและไมผิดจริยธรรม

22

๒๓  

 ๗. สิ่งท่ีจะมองเห็นไดจากภายนอกวาตัวแทนและนายหนานั้นมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม 

คือการมีเหตุผลไมใชอารมณในการแกไขปญหาบางครั้งเวลาทํางานก็อาจจะมีกระทบกระท่ังกันบาง

ตองใจเย็นและไมใชอารมณแกไขปญหา23

๒๔  

 ๘. การสงเสริมจริยธรรมใหเกิดกับนายหนาและตัวแทนประกันภัยนั้นจะตองสราง

จิตสํานึกใหเกิดและมีเจตคติมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมอยางเครงครัด24

๒๕ 

 ๙. ถามีการฝกอบรมจิตใจใหแนวแนเปนสมาธิแลวในเรื่องของการสงเสริมจริยธรรมก็เปน

เรื่องท่ีงายควรจะตองมีการประสานงานกับวัดนิมนตพระมาฝกสมาธิควบคูไปกับการทํากิจกรรม

สงเสริมจริยธรรม25

๒๖  

 ๑๐.ตองฝากไปยังผูนําองคกรท่ีมีสวนในการผลักดันจริยธรรมใหเกิดข้ึนกับบุคลากรได

ตระหนักในเรื่องของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย 

เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนก็อยาดวนตัดสินใจใหใชเหตุผลมากกวาการใชอารมณเนื่องจากปญหาท่ีเกิดข้ึน

มากมายเกิดจากการละเมิดจริยธรรมเพราะใชอารมณในการตัดสินใจแกไขปญหาและปฏิบัติงาน26

๒๗  

 ๑๑. ในปจจุบันปญหาท่ีเก่ียวของกับการละเมิดจริยธรรมมีเปนจํานวนมากสวนหนึ่งเกิด

จากการใชอารมณในการแกไขปญหาในสวนหนึ่งเกิดจากการท่ีเห็นแกประโยชนสวนตนจึงทําผิด

จริยธรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนท่ีตนเองตองการเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนและกําลังรอรับการแกไข27

๒๘  

 ๑๒. ตองมีการทบทวนกันใหมในเรื่องของจริยธรรมทําอยางไรเราจะสรางคานิยมเรื่องของ

จริยธรรมท่ีดีใหเกิดข้ึนในสังคมไทยไดครบสมบูรณแบบ ตองมองไปถึงเรื่องของการใชเทคโนโลยี

สมัยใหม AI เขามาชวยในการคัดกรองเรื่องของจริยธรรมมองไปในอนาคตถึงข้ันท่ีวาใช Application 

ในการตรวจจับการกระทําท่ีผิดจริยธรรม ถาเปนอยางนั้นไดจะดีมากทุกคนจะไมผิดจริยธรรมคือมีการ

ปลูกฝงใหเกิดข้ึนภายในใจสวนหนึ่งและมีกฎขอบังคับและระเบียบสวนหนึ่งเปนตัวผลักดันไมใหทําผิด

จริยธรรม28

๒๙ 

                                           

 ๒๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๓๐ 

 ๑๓. ผูท่ีทําผิดจริยธรรมควรไดรับการตําหนิติเตียนและผูท่ีทําถูกตองควรไดรับการยกยอง

เชิดชูใหปรากฏในสังคมกระบวนการท่ีจะเปนตัวสงเสริมใหเกิดคุณธรรมจริยธรรมแกทุกฝายคือ

สงเสริมใหรูจักตัวจริยธรรม ใหไดรูถึงโทษท่ีเกิดข้ึนจากการละเมิดจริยธรรมและผลท่ีจะพึงไดรับจาก

การปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรม29

๓๐  

 ๑๔. สวนมากผูท่ีผิดจริยธรรมก็คือคนท่ีหลงผิดอีกสวนหนึ่งก็เกิดจากความโกรธดวยความ

ไมรูดังนั้นจะตองมีการอบรมพัฒนาความรู และทักษะในการแกปญหาไมใชอารมณในการแกปญหาให

ใชเหตุผลเปนตัวแกไข30

๓๑ 

 ๑๕. การมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนตอง

พัฒนาและสงเสริมใหเกิดข้ึนกับตัวแทนและนายหนาประกันภัยฉันจะตองออกไปปกปองสิทธิ

ประโยชนของประชาชนคือผูเอาประกันภัย คุณธรรมจริยธรรมเทานั้นจะเปนสิ่งท่ี ทําใหผูเอา

ประกันภัยนัน้ไวเนื้อเชื่อใจและใหการยอมรับ31

๓๒ 

 ๑๖. ตองเอาแบบอยางของพระมาใช คือมีการฝกปฏิบัติกรรมฐานฝกจิตใหมีจิตใจแนวแน

ใหมีธรรมะคนท่ีมีธรรมะจะไมผิดจริยธรรมเปนตรรกะท่ีถือวาเชื่อถือไดมาก เพราะฉะนั้นการพัฒนาให

นายหนาและตัวแทนประกันภัยรูจักปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจะเปนการสงเสริมใหเขาตระหนักและใสใจ

ในจรยิธรรมมากข้ึน32

๓๓ 

 ๑๗. จริยธรรมเปนเรื่องนามธรรมท่ีเก่ียวของกับอารมณและความรูสึกการแสดงออกจะบง

บอกถึงอารมณและความรูสึก และการบงบอกวาตัวแทนและนายหนามีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม ซ่ึง

จะสรางความม่ันใจและไววางใจใหกับผูเอาประกันภัย33

๓๔ 

 สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดาน

อารมณและความรูสึก ประกอบดวย มีการสงเสริมการไมใชอารมณในการแกไขปญหา สงเสริม

คานิยมไมใหยินดีตอการละเมิดจริยธรรม สงเสริมใหมีการฝกอารมณและจิตใจใหแนวแน และสงเสริม

ใหเกิดเจตคติมุงม่ันตอการปฏิบัติชอบ 
 

  

                                           

 ๓๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๓๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๓๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๓๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๓๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๑ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานอารมณและความรูสึก 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. สงเสริมการไมใชอารมณในการแกไขปญหา ๕ ๑,๓,๗,๑๐,๑๗ 

๒. สงเสริมคานิยมไมใหยินดีตอการละเมิดจริยธรรม ๓ ๔,๑๑,๑๒ 

๓. สงเสริมใหชื่นชมยินดีกับผูปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ๓ ๕,๑๓,๑๔ 

๔. สงเสริมใหมีการฝกอารมณและจิตใจใหแนวแน ๓ ๖,๙,๑๖ 

๕. สงเสริมใหเกิดเจตคติมุงม่ันตอการปฏิบัติชอบ ๓ ๒,๘,๑๕ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๔ ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานอารมณและความรูสึก สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

สงเสริมการไมใชอารมณในการแกไขปญหา 

ดานอารมณ

และความรูสึก 

สงเสริมคานิยมไมใหยินดีตอการละเมิดจริยธรรม 

สงเสริมใหชื่นชมยินดีกับผูปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

สงเสริมใหมีการฝกอารมณและจิตใจใหแนวแน 

สงเสริมใหเกิดเจตคติมุงม่ันตอการปฏิบัติชอบ 

แผนภาพท่ี ๔.๒ ดานอารมณและความรูสึก 



 

๑๓๒ 

 ๒.๑.๓ ดานพฤติกรรมการแสดงออก 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรม

ของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ในประเด็นปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานพฤติกรรมการแสดงออก มีผล

การวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. ในเชิงปฏิบัติตองไปกันสงเสริมการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมเปนคน

ซ่ือตรงซ่ือสัตยสุจริตปฏิบัติหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมาไมมีเลหเหลี่ยมหรือลับลมคมในซ่ึงเปนการ

เบียดบังเอาประโยชน34

๓๕ 

 ๒. การแสดงออกดวยความสุภาพเรียบรอยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการท่ีบุคลากรคือ

ตัวแทนและนายหนาประกันภยันั้นมีจรยิธรรม35

๓๖ 

 ๓. การแสดงออกท่ีจะเปนตัวบงบอกวามีจริยธรรมก็คือการรักษาสิทธิประโยชนอันชอบ

ธรรมของผูเอาประกันภัยคือตัวแทนและนายหนาจะตองมองถึงเรื่องของประโยชนท่ีผูเอาประกันภัย

จะพึงไดรับเปนประการแรก ตอมาคือประโยชนขององคกรซ่ึงก็คือการท่ีตัวแทนหรือนายหนาปฏิบัติ

ตนถูกตองตามหลักจริยธรรมทําใหอุปกรณไดรับความไววางใจ36

๓๗ 

 ๔. การสงเสริมจริยธรรมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยนั้นจะมุงใหบุคลากรไดปฏิบัติตนอยางตรงไปตรงมาซ่ือสัตยสุจริตไมประพฤติผิดเพ่ือ

ประโยชน37

๓๘  

 ๕. การแสดงออกเปนสวนหนึ่งของการบงบอกวามีจริยธรรมการใหบริการดวยความเสมอ

ภาคเปนสิ่งท่ีสํานักงานจะตองสงเสริมใหกับตัวแทนและนายหนาประกันภัยใหมีการบริการผูเอา

ประกันภัยดวยความเสมอภาค38

๓๙  

 ๖. ผูเอาประกันภัยหวังเปนอยางยิ่งวาตัวแทนหรือนายหนาจะปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือปกปอง

และรักษาสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของตนจึงไดไวเนื้อเชื่อใจและใหความไววางใจกับบริษัท

ประกันภัย ดังนั้นสิ่งท่ีตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะตองทําก็คือการใหความไววางใจกับผูเอา

ประกันภัยดวยการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมนั้นเอง39

๔๐  

                                           

 ๓๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๓๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๓๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๓๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๓๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๔๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๓๓ 

 ๗. การใหบริการดวยความเสมอภาคเปนคุณธรรมและจริยธรรมประการแรกท่ีตัวแทน

และนายหนาจะพึงตระหนักทุกคนท่ีเขามารับบริการจะตองไดรับการใหบริการอยางเสมอภาคและฉับ

ไวซ่ึงจะสรางความพึงพอใจใหกับผูเอาประกันภัย40

๔๑  

 ๘. สิ่งท่ีสําคัญท่ีตัวแทนและนายหนาจะพึงตระหนักประการแรกก็คือความจริงใจวา

จะตองมีความจริงใจกับลูกคาคือผูเอาประกันภัยกอน จากนั้นในการดําเนินการการใหบริการตางๆ ก็

จะตองไมผิดจริยธรรม41

๔๒ 

 ๙. ระเบียบวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยมีข้ันตอนและกระบวนการในการทํางานอยูแลว ซ่ึงจะสอดคลองกับหลักของจริยธรรม

องคกรและจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย42

๔๓  

 ๑๐. เม่ือมีการสงเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวกับผูประกอบการดานธุรกิจ

ประกันภัยจะสงผลให ทุกคนทุกฝายมีจริยธรรมมีความซ่ือสัตยตอกันและรวมกันรักษาประโยชนอัน

ชอบธรรมของทุกฝาย43

๔๔  

 ๑๑. เพียงแคการบริการดวยความจริงใจก็เปนตัวชี้วัดอยางนึกวาตัวแทนและนายหนานั้น

มีจริยธรรม ผูเอาประกันภัยสวนใหญตองการตัวแทนและนายหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความ

จริงใจ44

๔๕  

 ๑๒. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมาเปนการใหเกียรติผูเอาประกันภัยและแสดง

ถึงการมีจริยธรรม สิ่งท่ีสังเกตไดจากตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมคือการ

ปฏิบัติตนท่ีถูกตองตามหลักศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมองคกรท่ีดี ไมมีความโลภท่ีจะเปนตัวสงเสริม

ใหเกิดการพิจารณาธรรม45

๔๖ 

 ๑๓. การใหบริการท่ีดีถูกตองรวดเร็วเสมอภาคเปนสิ่งท่ีตัวแทนและนายหนาประกันภัย

จะตองตระหนักเพราะจะบงบอกถึงการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรม46

๔๗  

 ๑๔. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการปกครองธุรกิจประกันภัยจะมีการ

อบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาในสวนของการแสดงออกตอผูเอา

                                           

 ๔๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๔๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๔๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๔๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๔๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๔๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๔๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๔ 

ประกันภัยดวยความสุภาพเรียบรอยละซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีอยูภายใต

กํากับจะตองปฏิบัติตาม47

๔๘ 

 ๑๕. ตัวแทนนี้และนายหนาประกันภัยท่ีปฏิบัติตอผูเอาประกันภัยดวยความจริงใจ

ตรงไปตรงมาถือวาเปนผูท่ีปฏิบัติตนตามหลักของจริยธรรม48

๔๙  

 ๑๖. เรื่องของจริยธรรมเปนเรื่องท่ีดูไดยากดังนั้นการแสดงออกในเชิงจริยธรรมท่ีจะสังเกต

ไดก็คือความจริงใจตอผูเอาประกันภัย การใหบริการดวยความเสมอภาคการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง

และเปนประโยชนแกผูเอาประกันภัย49

๕๐ 

 ๑๗. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีอยูภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัยจะไดรับการสงเสริมในเรื่องของจริยธรรม ท่ีจะตองปฏิบัติตอ

ผูเอาประกันภัยอยางถูกตองและเหมาะสม โดยรวมแลวก็คือการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต

50

๕๑ 

 สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดาน

พฤติกรรมการแสดงออก ประกอบดวย การสงเสริมการปฏิบัติงานดวยความตรงไปตรงมา สงเสริมให

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยไดใหบริการดวยความจริงใจ ใหบริการดวยความเสมอภาค และรักษา

สิทธิประโยชนอันชอบธรรมของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนของผูเอาประกันภัย พรอมท้ังมี

การสงเสริมใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยไดปฏิบัติงานดวยความสุภาพเรียบรอย 
 

  

                                           

 ๔๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๔๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๕๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๕๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๕ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานพฤติกรรมการแสดงออก 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. สงเสริมการปฏิบัติงามดวยความตรงไปตรงมา ๔ ๑,๔,๑๒,๑๕ 

๒. สงเสริมการใหบริการดวยความจริงใจ ๔ ๘,๙,๑๑,๑๗ 

๓. สงเสริมการใหบริการดวยความเสมอภาค ๔ ๕,๗,๑๓,๑๖ 

๔. สงเสริมใหมีการรักษาสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของ

ทุกฝาย ๓ ๓,๖,๑๐ 

๕. สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพเรียบรอย ๒ ๒,๑๔ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๕ ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานพฤติกรรมการแสดงออก สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

สงเสริมการปฏิบัติงามดวยความตรงไปตรงมา 

ดานพฤติกรรม

การแสดงออก 

สงเสริมการใหบริการดวยความจริงใจ 

สงเสริมการใหบริการดวยความเสมอภาค 

สงเสริมใหมีการรักษาสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของทุกฝาย 

สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพเรียบรอย 

แผนภาพท่ี ๔.๓ ดานพฤติกรรมการแสดงออก 



 

๑๓๖ 

 ๒.๒) การสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ 

 การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ในประเด็นปจจัยหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ ดานหิริ ความละอายแกใจ และ

ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๒.๒.๑ ดานหิริ ความละอายแกใจ 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรม

ของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ในประเด็นปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ ดานหิริ ความละอายแกใจ มีผลการ

วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคุณธรรมธรรมเปนโลกบาล ๒ ในสวนของ

ความละอายแกใจก็คือ จะตองมีการสงเสริมและสนับสนุนใหตัวแทนและนายหนานั้นรักในเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของความเปนตัวแทนในหนาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติงานเพ่ือสังคม51

๕๒ 

 ๒. จะตองมีมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความละอายก็คือสําหรับผูท่ี

ผิดจริยธรรมรายแรงควรจะมีการนํารายชื่อมาประกาศ52

๕๓ 

 ๓. จะตองมีการสรางคานิยมใหเกิดข้ึนวาการละเมิดจริยธรรมเปนสิ่งท่ีนารังเกียจไมมี

ตัวแทนหรือนายหนาผูใดกระทํา53

๕๔ 

 ๔. ถาจะพูดถึงความละอายตอการทําผิดจริยธรรมในสวนนี้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและสงเสริมใหกับตัวแทนและนายหนาเรียนรูและเขาใจอยู

แลว และผูท่ีอยูภายใตกํากับก็รับรูและเขาใจเปนอยางด5ี4

๕๕  

 ๕. ผูเอาประกันภัยควรไดทราบถึงขอมูลวาใครตัวแทนและนายหนาทานใดท่ีมีผลการ

ปฏบิัติงานท่ีเปนไปตามตัวชี้วัดของจริยธรรม คือมีขอมูลประวัติของการพิจารณาธรรมหรือการปฏิบัติ

ตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมเพ่ือใหผูเอาประกันภัยไดรับทราบ เชนเดียวกันกับการซ้ือขายสินคา

ออนไลนท่ีจะมีประวัติของผูขายใหผูซ้ือไดรับทราบ55

๕๖  

                                           

 ๕๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๕๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๕๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๕๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๕๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๓๗ 

 ๖. การละเมิดจริยธรรมถือเปนสิ่งท่ีไมสมเกียรติและศักดิ์ศรีและเปนสิ่งท่ีนาละอาย คนท่ี

ผิดจริยธรรมควรไดรับการตําหนิติโทษและลงโทษตามโทษานุโทษ56

๕๗  

 ๗. ตามปกติในวิถีชีวิตความเปนอยูก็จะเปนอยางนั้นเม่ือทราบขาวมาวามีตัวแทนหรือ

นายหนาทานใดละเมิดจริยธรรมก็จะทําใหเพ่ือนรวมงานนั้นเกิดความรังเกียจและไมอยากคบหา57

๕๘  

 ๘. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยจะเนนในเรื่องของการใหตัวแทนและนายหนาและรักในเกียรติและศักดิ์ศรี

ของตน การปฏิบัติตนตอผูเอาประกันภัยดวยความสุภาพเรียบรอย ความรูและการแสดงออก58

๕๙ 

 ๙. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีกิจกรรมท่ี

จะใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยไดเขารวมซ่ึงเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยอยางตอเนื่อง59

๖๐ 

 ๑๐. มีกระบวนการในการสรางคานิยมและความเขาใจใหเกิดข้ึนกับนายหนาและตัวแทน

ประกันภัยวาการละเมิดจริยธรรมเปนเรื่องท่ีนารังเกียจไมมีตัวแทนและนายหนาผูใดประพฤติละเมิด

จริยธรรม สงเสริมใหเห็นในลักษณะนี้60

๖๑ 

 ๑๑. ผูท่ีปฏิบัติผิดควรจะไดรับการตําหนิติเตียนและลงโทษตามโทษานุโทษ ทําใหเห็นเปน

รูปธรรมเปนการปรามเพ่ือไมใหตัวแทนและนายหนาคนอ่ืน61

๖๒  

 ๑๒. ปจจัยท่ีจะทําใหตัวแทนและนายหนาไมเกิดการละเมิดจริยธรรมก็คือสรางคานิยมให

เกิดข้ึนภายในองคกรวาการละเมิดจริยธรรมนั้น เปนเรื่องท่ีสังคมไมตองการสังคมไมยอมรับ เปนเรื่อง

ท่ีนาละอายท่ีประพฤติผิดจริยธรรม62

๖๓ 

 ๑๓. ถาปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรมแลวก็จะไมทําบาปการท่ีเรามีความละอายแกใจก็

หมายความวาเราอายท่ีจะทําบาปหรือทําความชั่วซ่ึงจะเปนการผิดศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม63

๖๔  

 ๑๔. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะตองรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ไมปฏิบัติ

ตนผิดศีลธรรมจริยธรรมซ่ึงจะเปนการใหเกิดความเสื่อมเสีย ตอผูเอาประกันภัยตัวเองและองคกร64

๖๕ 

                                           

 ๕๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๕๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๕๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๖๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๖๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๖๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๖๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๖๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๖๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๘ 

 ๑๕. ผูนําภายในองคกรจะตองมีการตําหนิติเตียนโทษของผูท่ีประพฤติผิดจริยธรรม มีการ

ประชุมอบรมตักเตือนผู ท่ีผิดจริยธรรมแลวปฏิบัติดวยความเสมอภาคกับตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยทุกคน65

๖๖  

 ๑๖. จะตองมีระบบสารสนเทศท่ีเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับคุณธรรม

จริยธรรมพรอมท้ังประกาศเตือนผูท่ีละเมิดจริยธรรม ประกาศรายชื่อของผูท่ีปฏิบัติผิดจริยธรรมอยาง

รายแรงจนถึงข้ันพนจากตําแหนงซ่ึงเปนการเตือนใหพวกประกันภัยไดรับทราบ66

๖๗ 

 ๑๗. การประยุกตหลักพุทธธรรมเรื่องของธรรมเปนโลกบาล ๒ ดานหิริความละอายแกใจ 

เพ่ือใชในการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะตองประยุกตในเรื่องของการให

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยนั้นไดเกิดการละอายท่ีจะทําความผิด ซ่ึงเปนการละเมิดจริยธรรมผูนํา

องคกรจะตองมีการตําหนิติเตียนวากลาวเพ่ือใหเห็นผลในเชิงประจักษ67

๖๘ 

 สรุปไดวา  
 

ตารางท่ี ๔.๒๖ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภยัภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานหิริ ความละอายแกใจ 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. สงเสริมใหละอายตอการละเมิดจริยธรรม ๔ ๔,๑๒,๑๓,๑๗ 

๒. ประกาศรายนามผูละเมิดจรยิธรรม  ๔ ๒,๕,๘,๑๖ 

๓. ตําหนิตเิตียนผูละเมิดจริยธรรม ๓ ๖,๑๑,๑๕ 

๔. สรางความเขาใจวาการละเมิดจริยธรรมเปนท่ีนา

รังเกียจ ๓ ๓,๗,๑๐ 

๕. สงเสริมใหรักในเกียรติศักดิ์ศรี ๓ ๑,๙,๑๔ 

 

                                           

 ๖๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๖๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๖๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๙ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๖ ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานพฤติกรรมการแสดงออก สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

สงเสริมใหละอายตอการละเมิดจริยธรรม 

ดานหิริ ความ

ละอายแกใจ 

ประกาศรายนามผูละเมิดจริยธรรม 

ตําหนิติเตียนผูละเมิดจริยธรรม 

สรางความเขาใจวาการละเมิดจริยธรรมเปนท่ีนา

รังเกียจ 

สงเสริมใหรักในเกียรติศักดิ์ศรี 

แผนภาพท่ี ๔.๔ ดานหิริ ความละอายแกใจ 



 

๑๔๐ 

 ๒.๒.๒ ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรม

ของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ในประเด็นปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอ

บาป มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. นอกจากจะมีการอบรมใหมีความรูและความเขาใจในเรื่องของการปฏิบัติตนใหถูกตอง

ตามหลักจริยธรรมแลว สวนหนึ่งก็ควรจะตองมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูท่ีละเมิดจริยธรรมให

เปนกิจจะลักษณะอยางชัดเจน68

๖๙ 

 ๒. การจัดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนกับตัวแทนและหนาประกันภัยนั้นจะตอง

ทําในลักษณะขององคกร องคกรจะตองเนนในเรื่องของจริยธรรมสําหรับผูท่ีประพฤติผิดจริยธรรม 

และจะตองไดรับการยกโทษโดยไมมีขอยกเวนทุกคนตองไดรับโทษหากผิดจริยธรรมโดยความเสมอ

ภาค69

๗๐ 

 ๓. เม่ือมีการละเมิดจริยธรรมควรจะตองมีการลงโทษตามโทษานุโทษผิดถูกวาไปตาม

ความผิดท่ีกระทํานั้น ความผิดหวังอยางรายแรงถึงข้ันพนจากหนาท่ีและถึงการระงับใบประกอบการ 

ซ่ึงทําใหสูญเสียบุคลากรท่ีสําคัญขององคกรไปหากมีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดย วางหรือ

กําหนดโทษไวอยางเครงครัดจะแกปญหาได70

๗๑ 

 ๔. ผูละเมิดจริยธรรมควรจะตองไดรับการลงโทษตามบทกําหนดโทษท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดวางไว องคกรของตัวแทนและนา

จะตองมีการลงโทษผูท่ีละเมิดจริยธรรมดวย71

๗๒  

 ๕. เม่ือสงเสริมตัวแทนและนายหนาประกันภัยใหมีความรูและความเขาใจในเรื่องของ

จริยธรรมแลวจะตองมีการชี้แจงใหเห็นโทษสูงสุดท่ีผูละเมิดจริยธรรมจะพึงไดรับ ซ่ึงเปนการตักเตือน

หรือเปนการสรางกําแพงก้ันไมใหตัวแทนและนายหนากระทําความผิดพวกกลัวตอโทษท่ีจะเพ่ิงไดรับ

72

๗๓  

                                           

 ๖๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๗๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๗๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๗๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๗๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๔๑ 

 ๖. มีการกําหนดโทษของการละเมิดจริยธรรมไวเปนเบื้องตนแตเรื่องของการลงโทษ

จะตองดูจากมูลความผิดวามีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใด73

๗๔  

 ๗. การลงโทษมองวาเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุแตก็ควรจะมีไว เพ่ือใหเกรงกลัวตอ

โทษท่ีจะพ่ึงไดรับไมกลาละเมิดจริยธรรม74

๗๕  

 ๘. ตองมีการระบุโทษของการละเมิดจริยธรรมไวอยางชัดเจนโดยปกติแลวจริยธรรมจะ

เปนเรื่องของนามธรรมและตัวหนังสือเม่ือปฏิบัติงานไปเรื่อยๆ ก็หางเหินไมไดอานขอบทกฎหมายและ

ขอบังคับทําใหประพฤติผิดจริยธรรมไปบาง จะไดปกติตัวแทนและนายหนาก็จะเขาใจอยูแลววาการ

ละเมิดจะใหทําก็จะไดรับการลงโทษ75

๗๖ 

 ๙. ตองสงเสริมใหตัวแทนและนายหนาไดรูและเขาใจถึงโทษท่ีจะพึงไดรับจากการผิด

จริยธรรมรายแรงตองมีการเขียนเปนระเบียบขอบังคับวาอยางชัดเจน76

๗๗  

 ๑๐. ผูท่ีละเมิดจริยธรรมจะตองไดรับการลงโทษโดยไมมีขอยกเวนเพราะถือวาไดมีความ

ไปตองไปแลวและตัวแทนในหนาท่ีอยูภายใตสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยนั้นถือวาเปนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมมาแลวการ

ละเมิดจริยธรรมจึงถือวาเปนการจงใจเพ่ิงไดรับโทษสูงสุด77

๗๘  

 ๑๑. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีการ

กําหนดโทษสําหรับผูท่ีละเมิดจริยธรรมอยูแลวแตในสวนขององคกรก็จะตองมีการกําหนดบทลงโทษ

เปนการเฉพาะของแตละองคกรสําหรับตัวแทนและนายหนาท่ีผิดจริยธรรม78

๗๙  

 ๑๒. ตองมีกระบวนการและกลไกท่ีจะสงเสริมตัวแทนและนายหนาประกันภัยใหรูจักเกรง

กลัวตอโทษท่ีจะพ่ึงไดรับ รูจักยับยั้งชั่งใจมีสติกอนคิดกอนทําจะทําใหสามารถลดปญหาท่ีจะเกิดจาก

การละเมิดจริยธรรมได79

๘๐ 

 ๑๓. ผลของการสงเสริมจริยธรรมท่ีพ่ึงประสงคคือกอใหเกิดการยับยั้งชั่งใจไมผิดจริยธรรม

คิดกอนพูดคิดกอนทํา มีสติคอยกํากับอยูตลอดเวลาไมใหเกิดความหลงจนกลายเปนละเมิดจริยธรรม

80

๘๑  

                                           

 ๗๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๗๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๗๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๗๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๗๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๗๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๘๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๘๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๒ 

 ๑๔. สิ่งท่ีตัวแทนและนายหนาจะตองตระหนักเสมอก็คือเรื่องของการละเมิดจริยธรรม

และจะตองจําเสมอวาหากทําผิดจริยธรรมจะไดรับโทษสูงสุด81

๘๒ 

 ๑๕. มีการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู ท่ีละเมิดจริยธรรมโดย ปกติแลวตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยก็จะเขาใจและรับทราบเปนอยางด8ี2

๘๓  

 ๑๖. การละเมิดจริยธรรมก็จะมีตั้งแตการละเมิดโทษเล็กนอยและไปจนถึงโทษสูงสุดจนถึง

ข้ันตองออกจากตําแหนงบางคราวก็ถึงกับการเปนคดีอาญา ซ่ึงในความเปนจริงแลวไมควรเกิดข้ึน83

๘๔ 

 ๑๗. ผูมีธรรมยอมไมผิดธรรมเชนเดียวกันกับตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีไดรับการ

สงเสริมและสนับสนุนดานจริยธรรมหากมีการกํากับดูแลติดตามในเรื่องของจริยธรรมอยูเสมอก็จะไมมี

การละเมิดจริยธรรมสงเสริมใหมีการยับยั้งชั่งใจและเกรงกลัวตอโทษของการละเมิดจริยธรรม84

๘๕ 

 สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดาน

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป ประกอบดวยการกําหนดบทลงโทษเปนการเฉพาะเพ่ือใหตัวแทน

และนายหนาประกันภัยนั้นไดทราบมีการลงโทษตามโทษานุโทษ ในกรณีท่ีมีการผิดจริยธรรมโดย

จะตองลงโทษทุกคนท่ีผิดจริยธรรมโดยไมมีขอยกเวน มีการสงเสริมใหรูจักใชสติยับยั้งชั่งใจไมใหเกิด

การผิดจริยธรรมและชี้แจงใหตัวแทนและนายหนาไดรูและเขาใจถึงบทลงโทษสูงสุดท่ีจะพึงไดรับจาก

การละเมิดจริยธรรม 
 

  

                                           

 ๘๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๘๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๘๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๘๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๗ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. กําหนดโทษเปนการเฉพาะ ๔ ๑,๔,๘,๑๑ 

๒. ลงโทษตามโทษานุโทษ ๔ ๓,๖,๑๕,๑๖ 

๓. ทุกคนท่ีละเมิดจริยธรรมลงไดรับโทษโดยไมมีขอยกเวน ๓ ๒,๗,๑๐ 

๔. สงเสริมใหรูจักยับยั้งชั่งใจ ๓ ๑๒,๑๓,๑๗ 

๕. ชี้แจงโทษสูงสุดท่ีจนพึงไดรับเม่ือละเมิดจริยธรรม ๓ ๕,๙,๑๔ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๗ ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ดานพฤติกรรมการแสดงออก สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

กําหนดโทษเปนการเฉพาะ 

ดานโอตตัปปะ 

ความเกรงกลัว

ตอบาป 

ลงโทษตามโทษานุโทษ 

ทุกคนท่ีละเมิดจริยธรรมลงไดรับโทษโดยไมมี

ขอยกเวน 

สงเสริมใหรูจักยับยั้งชั่งใจ 

ชี้แจงโทษสูงสุดท่ีจนพึงไดรับเม่ือละเมิดจริยธรรม 

แผนภาพท่ี ๔.๕ ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป 



 

๑๔๔ 

 ๔.๒.๓ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทน

และนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแลวจะมีความ

ซ่ือสัตยสุจริตตอองคกรซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ีท่ีปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความซ่ือสัตยตอผูเอา

ประกันภัย85

๘๖ 

 ๒. ผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมจะมีความซ่ือสัตยตอองคกรปฏิบัติงานก็จะนึกถึงองคกรเปน

สําคัญไมละเมิดจริยธรรมเนื่องจากหวงภาพลักษณขององคกร86

๘๗ 

 ๓. ผลประโยชนเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสียในดานการพิจารณาธรรมเปนอยางมาก 

ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศเกิดจากการท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงตางๆ นั้นมี

ความโลภ ตองการผลประโยชนจึงมีการทําผิดจริยธรรม ตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะตองไมทํา

อยางนั้นเพราะไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมมาแลว87

๘๘ 

 ๔. มีความจริงใจตอผูเอาประกันภัยและซ่ือสัตยรักษาผลประโยชนท่ีชอบทําไมใหถูกเอา

รัดเอาเปรียบ ไมปดบังขอมูลขาวสารท่ีจะเปนประโยชน ชี้แจงถึงรายละเอียดตางๆใหผูเอาประกันภัย

ไดรับทราบ88

๘๙  

 ๕. การท่ีตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีจริยธรรม สามารถสรางความเปนธรรมใหเกิด

ข้ึนกับผูเอาประกันภัยได ผูเอาประกันภัยจะเกิดความไววางใจและเชื่อถือ และจะใชบริการอยาง

ตอเนื่อง เชิญชวนเพ่ือนและคนรูจักหรือบุคคลในครอบครัวใหซ้ือประกันภัยซ่ึงจะเปนประโยชนตอ

บริษัทประกันภัยตอๆไป89

๙๐  

                                           

 ๘๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๘๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๘๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๘๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๙๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๔๕ 

 ๖. ชื่อเสียงนั้นสรางข้ึนไดยากสวนชื่อเสียสรางไดงายความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัยนั้น

จะเปนการสรางชื่อเสียงใหกับตัวแทนและนายหนาและบริษัทประกันภัย ปจจุบันมีบริษัทประกันภัยท่ี

จดทะเบียนเปนจํานวนมาก การท่ีตัวแทนและนายหนานั้นปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมเปน

การสงเสริมการขายดวย90

๙๑  

 ๗. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแลวจะมีความรู

และเขาใจวาตนปฏิบัติหนาท่ีโดยเปนตัวแทนขององคกรการเสื่อมเสียจะสงผลเสียตอองคกรดวย91

๙๒  

 ๘. ผูเอาประกันภัยกอนท่ีจะซ้ือประกันภัยจะศึกษาหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพ่ือตัดสินใจ

ในการซ้ือประกันภัยสวนท่ีสําคัญมากไปกวาทุนประกันท่ีจะพึงไดรับก็คือการติดตอกับตัวแทนและ

นายหนาผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตมีความซ่ือตรงกับลูกคา92

๙๓ 

 ๙. จะเกิดการรักองคกรมีความซ่ือสัตยสุจริตองคกรของตนไมกลาทําความผิดพอนึกถึง

ภาพพจนขององคกรและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน93

๙๔  

 ๑๐. ตัวแทนและนายหนาท่ีไดผานการอบรมจริยธรรมมาแลวจะมีความเท่ียงตรงปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความซ่ือตรงตามระเบียบขอบังคับ และตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ใหบริการดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต94

๙๕  

 ๑๑. จะเห็นภาพจากสื่อตางๆ ท่ีนําเสนอวาตัวแทนและนายหนาประพฤติผิดจริยธรรม ซ่ึง

เปนความผิดสวนบุคคลท่ีเกิดกับตัวแทนและนายหนาท่ีไมไดผานการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

สวนมากผูท่ีผานการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแลวจะมีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัยปฏิบัติตนให

ถูกตองภายใตตามหลักจริยธรรม95

๙๖  

 ๑๒. ประกันแรกผูเปนตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะตองมีความซ่ือสัตยสุจริตและ

ความเท่ียงธรรมหมายถึงวามีธรรมะอยูในใจ คนท่ีมีธรรมะจะเห็นใจผูอ่ืน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เพ่ือให

ไดมาซ่ึงประโยชนของตนเอง ประกอบดวยความเมตตากรุณา ใสใจในรายละเอียดของการใหบริการ

96

๙๗ 

                                           

 ๙๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๙๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๙๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๙๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๙๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๙๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๙๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๔๖ 

 ๑๓. การสงเสริมดานจริยธรรมจะกอใหเกิดความปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ไมทําผิดเพ่ือเห็นแกผลประโยชน97

๙๘  

 ๑๔. กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเอาประกันภัยดวยเหตุวา นายหนาและตัวแทน

ประกันภัยมีคุณธรรมรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมของผูเอาประกันภัย ไมปดบังขอมูลและไมละเมิด

จริยธรรมเพ่ือเอาประโยชนใสตน98

๙๙ 

 ๑๕. เปาหมายของการสงเสริมจริยธรรมก็คือการใหตัวแทนและนายหนาไดปฏิบัติตนให

ถูกตองตามหลักจริยธรรมซ่ือสัตยและเท่ียงตรงในการปฏิบัติหนาท่ี รักษาสิทธิประโยชนอันชอบธรรม

ของผูเอาประกันภัย99

๑๐๐  

 ๑๖. ตัวแทนประกันภยัและนายหนาประกันภัยท่ีมีจริยธรรมจะยึดม่ันในความถูกตองและ

ความดีปฏิบัติหนาท่ีอยูในขอบเขตและในกรอบท่ีถูกตองเหมาะสม100

๑๐๑ 

 ๑๗. ในการปฏิบัติงานตัวแทนและนายหนาจะทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรเปด

ใหบริการ การท่ีตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเปนสวนในการยับยั้งไมให

เกิดความผิดท่ีจะสงผลตอภาพลักษณขององคกร101

๑๐๒ 

 สรุปไดวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความซ่ือสัตยสุจริต

และเท่ียงธรรม ประกอบดวย ตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีความซ่ือสัตยตอองคกรไมประพฤติผิด

จริยธรรม ซ่ึงจะเปนความเสื่อมเสียใหเกิดข้ึนแกองคกร มีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความเท่ียงตรง ซ่ือสัตยสุจริตยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรม ไมทําความผิดเพ่ือหวังประโยชน 
 

  

                                           

 ๙๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๙๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๐๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๐๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๐๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๘ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. มีความซ่ือสัตยตอองคกร ๕ ๑,๒,๗,๙,๑๗ 

๒. มีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย ๓ ๔,๖,๑๑ 

๓. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงตรง ๓ ๘,๑๐,๑๕ 

๔. ยึดม่ันในหลักจริยธรรม ๓ ๑๒,๑๓,๑๖ 

๕. ไมทําผิดเพ่ือหวังประโยชน ๓ ๓,๕,๑๔ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๘ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความ

ซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

มีความซ่ือสัตยตอองคกร 

ดานความ

ซ่ือสัตยสุจริต

และเท่ียงธรรม 

มีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงตรง 

ยึดม่ันในหลักจริยธรรม 

ไมทําผิดเพ่ือหวังประโยชน 

แผนภาพท่ี ๔.๖ ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม 



 

๑๔๘ 

 ๒. ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. ผูท่ีมีจริยธรรมจะใสใจในการปฏิบัติหนาท่ีทํางานดวยความระมัดระวังเนื่องจากวารูถึง

ผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือทําผิดพลาดหรือผิดจริยธรรมนั้นเอง ก็เธอเปนเพ่ือนท่ีดีท่ีจะทําใหงานท่ีออกมาและ

มีประสิทธิภาพ102

๑๐๓ 

 ๒. ความใสใจในการปฏิบัติหนาท่ีเปนประการแรกท่ีตัวแทนและนายหนาจะพึงตระหนัก

อยูแลว ยิ่งองคกรไดมีการสงเสริมและสนับสนุนในดานจริยธรรมแลวก็จะทําให ตัวแทนและนายหนา

ปฏิบัติหนาท่ีดีข้ึนไปอีก103

๑๐๔ 

 ๓. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนดานคุณธรรม

จริยธรรมจะมีความประพฤติท่ีเปลี่ยนไป เนื่องจากเปนความรูและความเขาใจในหลักจริยธรรมการ

ละเมิดจริยธรรม และผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมคอยระมัดระวังอยู

เสมอไมใหทําผิด104

๑๐๕ 

 ๔. โดยปกติแลวตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะรูและเขาใจเปนอยางดีแลววาการ

ละเมิดจริยธรรมนั้นจะเกิดอะไรข้ึน หากมีการอบรมสงเสริมดานจริยธรรม และผูนําองคกรไดใสใจใน

เรื่องจริยธรรมก็จะเปนตัวสงเสริมใหตัวแทนและหนานั้นคอยระมัดระวังไมทําผิดจริยธรรม105

๑๐๖  

 ๕. สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการสงเสริมจริยธรรมคือกระบวนการท่ีจะเปนตัวคอย

สงเสริมสนับสนนุ และเปนกลไกท่ีจะคอยผลักดันใหองคกรนั้นมีจริยธรรมโดยมีแผนงานในการสงเสริม

จริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกรทุกคน มีการปฏิบัติการท่ีรัดกุมไมใหเกิดชองวางซ่ึงจะนําไปสูการ

ละเมิดจริยธรรม106

๑๐๗  

 ๖. เรื่องของการละเมิดจริยธรรมเปนสิ่งท่ีตัวแทนและนายหนาจะพึงระวังก็จะกอใหเกิด

ผลเสียมากกวาได ประเด็นสําคัญคือตองคอยระมัดระวังตรวจสอบซ่ึงกันและกัน คอยตักเตือนกัน เปน

กัลยาณมิตรตอกัน107

๑๐๘  

                                           

 ๑๐๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๐๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๐๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๐๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๐๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๐๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๔๙ 

 ๗. การสงเสริมจริยธรรมจะมีการตรวจสอบกระบวนการในการสงเสริมจริยธรรมอยูเสมอ 

ไมใหเกิดชองวางในการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงจะเปนชองใหผูไมหวังดีละเมิดจริยธรรมเพ่ือแสวงหา

ประโยชน108

๑๐๙  

 ๘. ตัวแทนและนายหนาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมจะใสใจในการปฏิบัติหนาท่ีเปนพิเศษ 

เขาใจความรูสึกของผูเอาประกันภัยเปนหวงเปนใยและใสใจในความรูสึก ซ่ึงจะเปนการสรางจุดเดนให

เกิดข้ึนกับบริษัทประกันภัย109

๑๑๐ 

 ๙. เรื่องจริยธรรมเปนเรื่องละเอียดออนตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะตองระมัดระวัง

ไมใหเกิดการละเมิดจริยธรรม ก็มีผลตอจิตใจของลูกคาคือผูเอาประกันภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย

ปจจุบันจึงมีการคุยกันในโลกออนไลน พูดผิดจริยธรรมเล็กนอยอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท

อยางรายแรงได110

๑๑๑  

 ๑๐. มีมาตรการในการตรวจสอบกระบวนการทํางานอยูเสมอเพ่ือตรวจสอบถึงการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกตองมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักจริยธรรม111

๑๑๒  

 ๑๑. เม่ือมีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแลวจะเกิดการสรางกระบวนการในการ

ปฏิบัติงานท่ีรัดกุมเพ่ือไมใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยไดชองในการละเมิดจริยธรรมเพ่ือหา

ประโยชนใสตนเอง112

๑๑๓  

 ๑๒. ผูท่ีมีจริยธรรมนั้นก็หมายความวาผูท่ีเขาใจและมีสติ คอยระมัดระวังในการปฏิบัติ

หนาท่ีไมใหเกิดความผิดพลาดหรือผิดจริยธรรม113

๑๑๔ 

 ๑๓. ตัวแทนและนายหนาเพ่ือนรวมงานจะตองคอยวากลาวตักเตือนกันสอดสองดูแล

ความประพฤติซ่ึงกันและกันไมใหเกิดการละเมิดจริยธรรม114

๑๑๕  

 ๑๔. ผูท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลัก

จริยธรรมจะมีความใสใจในการปฏิบัติงานเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยท่ีอยูภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย115

๑๑๖ 

                                           

 ๑๐๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๑๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๑๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๑๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๑๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๑๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๑๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๑๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๐ 

 ๑๕. มีการสรางกระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพไมเอ้ือตอกันผิดหรือละเมิด

จริยธรรม แตโดยปกติแลวนายหนาประกันภัยและตัวแทนประกันภัยท่ีไดรับการอบรมเรื่องคุณธรรม

จริยธรรมจะตระหนักในเรื่องนี้เปนพิเศษ116

๑๑๗ 

 ๑๖. ในการปฏิบัติงานบางคราวก็จะตองมีการปฏิบัติผิดหรือละเมิดจริยธรรมบางตอง

อาศัยเพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาคอยวากลาวตักเตือนซ่ึงกันและกันเพ่ือไมใหเกิดการละเมิด

จริยธรรมในข้ันรายแรง117

๑๑๘ 

 ๑๗. ผูท่ีมีความใสใจในการปฏิบัติหนาท่ีคือผูท่ีไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี โดยท่ัวไป

แลวตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะรักในเกียรติและศักด์ิศรีในการเปนนายหนาและตัวแทน

ประกันภัย เม่ือไดรับการสงเสริมดานจริยธรรมแลวก็จะทําใหมีความใสใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน

118

๑๑๙ 

 สรุปไดวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความระมัดระวัง ประกอบดวย ตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีความใสใจในการปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึน คอยระมัดระวังอยางปฏิบัติงานไมใหเกิดความผิดพลาด มีกระบวนการในการปฏิบัติงานท่ี

รัดกุมไมมีชองวางท่ีจะกอใหเกิดการละเมิดจริยธรรม เปนกัลยาณมิตรตอกันคอยสอดสองดูแลซ่ึงกัน

และกันไมใหเกิดการละเมิดจริยธรรม มีการตรวจสอบกระบวนการในการสงเสริมจริยธรรมอยูเสมอ 
 

  

                                           

 ๑๑๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๑๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๑๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๑ 

ตารางท่ี ๔.๒๙ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. ใสใจในการปฏิบัติงาน ๕ ๑,๒,๘,๑๔,๑๗ 

๒. คอยระวังไมใหเกิดความผิดพลาด ๔ ๓,๖,๙,๑๒ 

๓. มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีรัดกุม ๓ ๕,๑๑,๑๕ 

๔. คอยดูแลสอดสองซ่ึงกันและกัน ๓ ๔,๑๓,๑๖ 

๕. มีการตรวจสอบกระบวนการทํางานเสมอ ๒ ๗,๑๐ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๙ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการ

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

ใสใจในการปฏิบัติงาน 

ดานการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความ

ระมัดระวัง 

คอยระวังไมใหเกิดความผิดพลาด 

มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีรัดกุม 

คอยดูแลสอดสองซ่ึงกันและกัน 

มีการตรวจสอบกระบวนการทํางานเสมอ 

แผนภาพท่ี ๔.๗ ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 



 

๑๕๒ 

 ๓. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. มีการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมจะมีการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เนื่องจากวาทุกคนมีจริยธรรมจึงสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพไมกอใหเกิดปญหาหรือ

ความขัดแยงตามมา119

๑๒๐ 

 ๒. จริยธรรมจะเปนเครื่องสงเสริมใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีความกระตือรือรน 

มีความใสใจในการปฏิบัติงานแสวงหาความรูและพัฒนาความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานอยู

เสมอ120

๑๒๑ 

 ๓. มีการทํางานกันเปนทีมในกลุมของผูท่ีมีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะกอเปน

ทีมงานยอยในองคกร ซ่ึงจะมีการคัดกรองผู ท่ี เขาสูกลุมยอยนี้โดยใชเกณฑของจริยธรรม ซ่ึง

กระบวนการนี้จะเปนการดึงผูท่ีปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมใหเขากลุมโดยอัตโนมัต1ิ21

๑๒๒ 

 ๔. การปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมเปนเรื่องท่ีอยากหากเปนผูท่ีไมมีความ

ซ่ือสัตย แตในทางกลับกันการปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตตอองคกรและตอตนเองท้ังผูเอา

ประกันภัยก็เทากับวามีจริยธรรมเปนพ้ืนฐานแลว122

๑๒๓  

 ๕. ทําใหบุคลากรมีสมรรถนะประจําสายงานเพ่ิมมากข้ึน ทุกครั้งท่ีมีการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมก็จะมีการพัฒนาฝกอบรมในเรื่องของประสิทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานดวย123

๑๒๔  

 ๖. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีมีจริยธรรมจะมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน

แสวงหาความรูและประสบการณใหมๆ อยูเสมอเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนและ

การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ124

๑๒๕  

 ๗. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมคือมีประเด็นสําคัญอยูท่ีวารูแลวตองทําคือรูจริยธรรมวา

มีหลักการและหลักเกณฑอยางไรทําคือทําใหถูกตองและเหมาะสมใหสอดคลองกับหลักจริยธรรมนั้น 

                                           

 ๑๒๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๒๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๒๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๒๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๒๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๒๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๕๓ 

ซ่ึงกระบวนการท่ีจะกอใหเกิดจริยธรรมไดก็ตองเปนหนาท่ีขององคกรท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงไดแกองคกรท่ี

ตัวแทนและนายหนาสังกัดอยูและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยนั่นเอง125

๑๒๖  

 ๘. มีการใชความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานโดยชอบธรรมเกิดจากการสงเสริม

และสนับสนุนใหตัวแทนและนายหนาประกันภยัใสใจและตระหนักในหลักหลักจริยธรรม126

๑๒๗ 

 ๙. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีจริยธรรม

ปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมจะเปนการสงเสริมใหมีการแสวงหาความรูและประสบการณใน

การปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามหลักจริยธรรม127

๑๒๘  

 ๑๐. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีไดรับการสงเสริมจริยธรรมแลวนั้นจะใสใจเสมอวา 

สมรรถนะและจริยธรรมเปนเรื่องคูกันถาหากวามีความรูความสามารถแตไมปฏิบัติตนใหถูกตองภายใต

หลักจริยธรรมแลวก็ถือวาไมมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน128

๑๒๙  

 ๑๑. เม่ือองคกรมีการสงเสริมจริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนาประกันภัยสงไปอบรม

ในหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ก็จะไดรับการฝกอบรมในเรื่องของความรูและประสบการณทํางานเพ่ิมมา

ดวย129

๑๓๐  

 ๑๒. ผูท่ีประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรมจะใชความสามารถและความรูของตนเองใน

การปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบธรรมจะไมใชความรูเพ่ือแสวงหาประโยชนโดยโดยละเมิดจริยธรรม130

๑๓๑ 

 ๑๓. การสงเสริมจริยธรรมเปนเรื่องท่ีจะตองกระทําอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดเปนนิสัย มี

การอบรมจิตเจริญปญญาใหเปนผูมีความใฝในธรรม ซ่ึงจะสงผลตอการประพฤติดีปฏิบัติชอบเพ่ือ

ตนเององคกรและสวนรวม131

๑๓๒  

 ๑๔. ผูท่ีใฝใจในหลักจริยธรรมจะเปนผูท่ีมีลักษณะแสวงหาความรูและประสบการณอยู

เสมอ งานบริการของนายหนาและตัวแทนประกันภัยนั้น เปนงานในลักษณะท่ีเปนพลวัตมีการ

ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา132

๑๓๓ 

                                           

 ๑๒๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๒๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๒๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๒๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๓๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๓๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๓๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๓๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๔ 

 ๑๕. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในดานความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีจะสงผลให

บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน และท่ีสําคัญจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพภายใต

หลักจริยธรรมขององคกร133

๑๓๔ 

 ๑๖. ในบางคราวเม่ือปฏิบัติหนาท่ีตัวแทนและนายหนาประกันภัยก็จะพบกับผูเอา

ประกันภัยซ่ึงมีความรูและมีความฉลาดหลักแหลมซ่ึงจะหาแนวทางใหตัวแทนและนายหนาละเมิด

จริยธรรมเพ่ือปกปองสิทธิ์ของตนตัวแทนและนายหนาประกันภัย ท่ีมีจริยธรรมจะยึดม่ันในการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยชอบ ไมละเมิดจริยธรรมเพ่ือหวังประโยชน134

๑๓๕ 

 ๑๗. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยในการปฏิบัติหนาท่ี จะตองประสบพบเห็นกับผูคน

เปนจํานวนมากพ่ีมีความคิดความรูความสามารถตางกันหลายรูปแบบ สิ่งท่ีจะเปนตัวกลางซ่ึงจะเชื่อม

ใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยสามารถสื่อสารและปฏิบัติหนาท่ีใหกับผูเอาประกันภัยเหลานั้นได

คือการปฏิบัติตนท่ีถูกตองตามหลักจริยธรรม135

๑๓๖ 

 สรุปไดวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรู

ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ประกอบดวยมีการพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอมีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยไดแสวงหาประสบการณอยางตอเนื่องและ

สงเสริมใหใชความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงานโดยชอบธรรมพัฒนาสมรรถนะ ในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลโดยรวมกันทํางานเปนทีมเปนเครือขายซ่ึงกันและกัน 
 

  

                                           

 ๑๓๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๓๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๓๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๕ 

ตารางท่ี ๔.๓๐ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. มีการพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ ๔ ๒,๔,๗,๑๔ 

๒. มีการสงเสริมใหแสวงหาประสบการณ ๔ ๖,๙,๑๑,๑๗ 

๓. ใชความสามารถปฏิบัติงานโดยชอบธรรม ๔ ๘,๑๒,๑๓,๑๖ 

๔. บุคลากรมีสมรรถนะ ๓ ๕,๑๐,๑๕ 

๕. มีการทํางานเปนทีม ๒ ๑,๓ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๐ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรู

ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้   

มีการพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ 

ดานความรู

ความสามารถใน

การปฏิบัติหนาท่ี 

มีการสงเสริมใหแสวงหาประสบการณ 

ใชความสามารถปฏิบัติงานโดยชอบธรรม 

บุคลากรมีสมรรถนะ 

มีการทํางานเปนทีม 

แผนภาพท่ี ๔.๘ ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 



 

๑๕๖ 

 ๔. ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. การปฏิบัติตอขอมูลลับของผูเอาประกันภัยจะตองมีการขออนุญาตกอนนําเอาขอมูล

เหลานั้นมาใชเสมอไมมีการขายขอมูลใหกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือประโยชนของตนเอง136

๑๓๗ 

 ๒. ขอมูลลับของลูกคาหรือผูเอาประกันภัยนั้นเปนความลับสูงสุดท่ีตัวแทนและนายหนา

จะพึงรักษาไวใหดีท่ีสุด การท่ีตัวแทนและนายหนามีจริยธรรมก็เปนเครื่องยืนยันไดวาจะไมมีการ

เปดเผยขอมูลอันเปนความลับของผูเอาประกันภัย137

๑๓๘ 

 ๓. เม่ือมีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะสามารถ

สรางภาพพจนและภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรคือบริษัทประกันภัยได ผูเอาประกันภัยจะรูสึกถึงความ

ปลอดภัยท่ีจะพ่ึงไดรับ จะใหความไววางใจแนะนําผูอ่ืนมาซ้ือประกันภัยซ่ึงก็จะเกิดผลดีตอบริษัท

ประกันภัยตามมา138

๑๓๙ 

 ๔. ขอมูลสวนบุคคลท่ีวาเปนขอมูลท่ีเปนความลับผูท่ีจะนําเอาขอมูลมาใชจะตองขอ

อนุญาตเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแทนและนายหนาประกันภัยซ่ึงไดรับการสงเสริมดานจริยธรรม

แลวจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองขออนุญาตในการใชขอมูลเหลานั้น139

๑๔๐  

 ๕. การสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตนตอขอมูลลับนั้น ตัวแทน

และนายหนาประกันภัยจะไดรับการสงเสริมใหรูจักวิธีในการปฏิบัติตอขอมูลรับใชขอมูลลับเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดไมใชในทางท่ีผิดหรือเพ่ือผลประโยชนสวนตน140

๑๔๑  

 ๖. กอนท่ีจะมีการใชขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลอันเปนความลับของผูเอาประกันภัยซ่ึง

เปนลูกคาบริษัทประกันภัยจะใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยนั้นไดขออนุญาตเพ่ือการนําขอมูลมา

ใชเสมอ โดยจะมีการใหเซ็นยินยอมไมวาจะเปนการนํามาใชหรือการเปดเผยขอมูลตอท่ีสาธารณะ141

๑๔๒  

                                           

 ๑๓๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๓๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๓๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๔๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๔๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๔๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๕๗ 

 ๗. การสงเสริมจริยธรรมดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ เปนการสงเสริมใหตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยไดปดบังขอมูลอันเปนสวนบุคคลของผูเอาประกันภัยไมใหเปดเผยหรือรั่วไหลซ่ึงจะ

กอใหเกิดความเสียหายในภายหลัง142

๑๔๓  

 ๘. เม่ือลูกคาหรือผูเอาประกันภัยไดซ้ือประกันภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีมีตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมก็สามารถเชื่อใจและไววางใจไดวา ขอมูลอัน

เปนความลับนั้นจะไมถูกเปดเผยหรือแพงพายใหเกิดความเสียหาย143

๑๔๔ 

 ๙. สิ่งท่ีลูกคาหรือผูเอาประกันภัยกังวลมากก็คือเรื่องของการนําขอมูลของลูกคาเปดเผย

ตอท่ีสาธารณะหรือท่ีเรียกวาขายขอมูล ในเบื้องตนเราก็จะเห็นจากการท่ีมีขอความสงเขา

โทรศัพทมือถือของเราโดย ท่ีเราไมรูวาเขาไดเบอรโทรศัพทมือถือเรามาไดอยางไร หากเปนขอมูล

ความลับสูงสุดซ่ึงถาหากเปดเผยแลวจะกอใหเกิดความเสียหายก็อาจจะสงผลเสียหายมากกวาการท่ี

กอใหเกิดความรําคาญจากการสงขอความ144

๑๔๕  

 ๑๐. การสงเสริมจริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนาประกันภัยในดานปฏิบัติตอขอมูลรับ

เปนเพ่ือนท่ีดี เพราะจะเปนการรักษาสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของลูกคาหรือผูเอาประกัน ซ่ึงจะ

กอใหเกิดความไววางใจและใหการยอมรับตอบริษัทประกันภัย145

๑๔๖  

 ๑๑. ในชวงปท่ีผานมามีคดีความเกิดข้ึนมากมายในเรื่องของการเปดเผยขอมูลลับของผู

เอาประกันภัย ซ่ึงเหตุการณเหลานั้นจะลดนอยลงหรือไมเกิดข้ึนกับตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ี

ไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรม146

๑๔๗  

 ๑๒. ความลับจะไมเปนความลับถาถูกเปดเผย ดังนั้นการสงเสริมคุณธรรมใหกับนายหนา

และตัวแทนประกันภัยเก่ียวกับการปฏิบัติตนใหถูกตองกับขอมูลลับ จะเปนเรื่องท่ีดี จะสามารถ

ปกปองสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของลูกคาหรือผูเอาประกันภัยไวไดเปนอยางดี147

๑๔๘ 

 ๑๓. ผูเอาประกันภัยหรือลูกคาเม่ือซ้ือประกันภัยแลวก็ตองการไดรับสิทธิประโยชนอัน

ชอบธรรมท่ีจะพ่ึงไดตัวแทนและนายหนาประกันภัยก็จะทําหนาท่ีในการเก็บขอมูลของผูเอาประกันภัย

ไว การเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตถือวาผิดศีลธรรม เรียกไดวาเปนการขโมยขอมูลเพ่ือไปใช

ประโยชนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ148

๑๔๙  

                                           

 ๑๔๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๔๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๔๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๔๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๔๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๔๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๔๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๘ 

 ๑๔. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะปฏิบัติตอขอมูลลับอยางถูกวิธี ไมมีการเปดเผยตอ

ท่ีสาธารณะ ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียตอลูกคาหรือผูเอาประกันภัย ซ่ึงจะเปนคนสะทอนถึงบริษัท

ประกันภัย149

๑๕๐ 

 ๑๕. การสงเสริมใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยปฏิบัติตอขอมูลรับท่ีถูกตองและเปน

การชวยรักษาสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของผูเอาประกันภัย150

๑๕๑  

 ๑๖. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยหรือวาเปนตัวแทนของบริษัทประกันภัยท่ีจะเปนผู

ติดตอสื่อสารกับลูกคาคือผูเอาประกันภัยอยากใกลชิดมากท่ีสุด แลวจะรูถึงขอมูลความลับหรือสิทธิ

ประโยชนของผูเอาประกันภัยมากท่ีสุด ดังนั้นสิ่งท่ีจะพึงปฏิบัติตอขอมูลลับก็คือการไมเปดเผยขอมูล

ในท่ีสาธารณะและเก็บรักษาไวเปนอยางดีไมใหรั่วไหลเพ่ือใหผูอ่ืนนําไปใชประโยชนในทางท่ีผิด151

๑๕๒ 

 ๑๗. การปฏิบัติตอขอมูลลับท่ีดีท่ีสุดคือการเก็บรักษาไวไมเปดเผยในท่ีสาธารณะ และใช

ประโยชนจากขอมูลรับนั้นเฉพาะท่ีเปนสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยเทานั้น กอนนําขอมูลลับมา

ใชจะตองไดรับอนุญาตเสมอ152

๑๕๓ 

 สรุปไดวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการปฏิบัติตอขอมูล

ลับ ประกอบดวย การปฏิบัติตอขอมูลลับโดยไมเปดเผยขอมูลลับในท่ีสาธารณะ ไมมีการนําขอมูลลับ

ไปใชประโยชนในทางท่ีผิด เก็บรักษาขอมูลลับไวอยางปลอดภัย ใชขอมูลลับเพ่ือสิทธิประโยชนอัน

ชอบธรรมเทานั้น เม่ือนําขอมูลลับมาใชมีการขออนุญาตเจาของขอมูลเสมอ 
 

  

                                           

 ๑๕๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๕๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๕๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๕๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๙ 

ตารางท่ี ๔.๓๑ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. ขอมูลลับไมถูกเปดเผย ๔ ๒,๓,๘,๑๑ 

๒. ไมมีการนําขอมูลลับไปใชประโยชนในทางท่ีผิด ๔ ๕,๑๐,๑๔,๑๗ 

๓. มีการรักษาขอมูลลับไวไมใหรั่วไหล ๓ ๗,๙,๑๖ 

๔. มีการใชขอมูลเพ่ือสิทธิประโยชนอันชอบธรรมเทานั้น ๓ ๑๒,๑๓,๑๕ 

๕. เม่ือนําขอมูลมาใชมีการขออนุญาตเสมอ ๓ ๑,๔,๖ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๑ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการ

ปฏิบัติตอขอมูลลับ สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

ขอมูลลับไมถูกเปดเผย 

ดานการปฏิบัติ

ตอขอมูลลับ 

ไมมีการนําขอมูลลับไปใชประโยชนในทางท่ีผิด 

มีการรักษาขอมูลลับไวไมใหรั่วไหล 

มีการใชขอมูลเพ่ือสิทธิประโยชนอันชอบธรรมเทานั้น 

เม่ือนําขอมูลมาใชมีการขออนุญาตเสมอ 

แผนภาพท่ี ๔.๙ ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ 



 

๑๖๐ 

 

 ๕. ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. การใชหลักจริยธรรมในการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนจะตองดําเนินการโดย

การชี้แจงใหเขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีจะพึงไดรับใหทุกฝายไดรับทราบอยางถ่ีถวน153

๑๕๔ 

 ๒. ผลท่ีเกิดจากการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนโดยปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก

จริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย จะสงผลใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนลดนอยลง

หรือโดยท่ีสุดไมมีความขัดแยง154

๑๕๕ 

 ๓. การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดคือการชี้แจงใหทุกฝายเขาใจถึง

เหตุผลในการจัดการผลประโยชนท่ีสอดคลองตามหลักจริยธรรม155

๑๕๖ 

 ๔. การดําเนินการจัดการผลประโยชนตามหลักจริยธรรมทุกฝายจะไดประโยชน อยางเทา

เทียมกันตามสิทธิท่ีตนเองจะพ่ึงได 156

๑๕๗  

 ๕. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะตองยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมและเปน

สื่อกลางในการจัดการผลประโยชนเพ่ือลดความขัดแยง และจะตองมีการชี้แจงในเรื่องของสิทธิ

ประโยชนท่ีจะพ่ึงไดใหทุกฝายเขาใจอยางชัดเจน157

๑๕๘  

 ๖. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะตองทําตนใหเปนสื่อกลางชี้แจงถึงขอจํากัดตางๆท่ี

เปนเหตุผลในการจัดการผลประโยชน ซ่ึงในการจัดการผลประโยชนบางฝายอาจจะตองเสียประโยชน

ไป จะตองมีการชี้แจงใหทราบอยางชัดเจนถึงเหตุผลดังกลาว158

๑๕๙  

 ๗. เม่ือกลาวถึงการจัดการผลประโยชนแลวทุกฝายก็จะมีเหตุผลเปนของตัวเองเพ่ือจะ

นํามาชี้แจงเพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด ดังนั้นนายหนาและตัวแทนประกันภัยจะตองมีหลักในการท่ีจะ

                                           

 ๑๕๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๕๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๕๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๕๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๕๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๕๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๖๑ 

จัดการผลประโยชนเพ่ือไมใหเกิดความขัดแยง ซ่ึงก็คือการจัดการผลประโยชนโดยใชหลักของ

จริยธรรม159

๑๖๐  

 ๘. การจัดการผลประโยชนมีขอจํากัดตางๆ มากมายซ่ึงจะกอใหเกิดความขัดแยงหากมี

การไดรับผลประโยชนท่ีไมเทาเทียมกัน ภายใตหลักคุณธรรมจรยิธรรมตัวแทนและนายหนาประกันภัย

จะตองชี้แจงใหทราบถึงขอจํากัดตางๆ160

๑๖๑ 

 ๙. เม่ือมีการใชหลักจริยธรรมมาจัดการผลประโยชนก็จะสามารถลดความขัดแยงใหเกิด

ลงไดเพราะทุกคนจะรูและเขาใจหลักจริยธรรม จะมีความถูกตองโดยหลักการของมันซ่ึงทุกคนไม

สามารถจะโตแยงได161

๑๖๒  

 ๑๐. ปจจุบันมีเรื่องรองเรียนในการเสียผลประโยชนมากมายซ่ึงผูท่ีเสียประโยชนก็จะเปนผู

รองเรียน ถาหากตัวแทนและนายหนาประกันภัยไมยึดม่ันอยูในหลักจริยธรรมก็ไมสามารถท่ีจะลด

ความขัดแยงจะเกิดจากการจัดการผลประโยชนนั้นได162

๑๖๓  

 ๑๑. ในการจัดการเรื่องผลประโยชนโดยมากแลวผู เอาประกันภัยก็ตองการไดรับ

ผลประโยชนสูงสุดแตบางครั้งก็ไมสามารถท่ีจะไดรับประโยชนสูงสุดไดเนื่องจากวาผิดเง่ือนไขของ

บริษัทประกันภัยทําใหเสียประโยชนไป ตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะตองชี้แจงใหเขาใจใน

หลักการและเหตุผล163

๑๖๔  

 ๑๒. เม่ือทุกคนมีคุณธรรมไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแลวก็จะมีความรักความ

เมตตาตอเพ่ือนมนุษยดวยกันไมเกิดความขัดแยงไหนผลประโยชนตางๆ ท่ีสําคัญตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยก็จะตองเปนสื่อกลางท่ีจะยืนหยัดอยูบนความถูกตองจัดการผลประโยชนอยางยุติธรรม164

๑๖๕ 

 ๑๓. คุณธรรมจริยธรรมเทานั้นเปนทางออกของสังคมท่ีจะทําใหสังคมนั้นอยูรอดไดโดยไม

มีความขัดแยงนายหนาและตัวแทนของบริษัทประกันภัยจําเปนท่ีจะตองฝกฝนอบรมในเรื่องของ

จริยธรรมเปนสําคัญ เม่ือจะตองออกไปใหบริการกับลูกคาหรือผูเอาประกันภัย ก็ตองมีการตั้งหลักไว

กอนวาจะปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักจริยธรรม165

๑๖๖  

                                           

 ๑๖๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๖๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๖๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๖๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๖๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๖๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๖๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๒ 

 ๑๔. การไดรับผลประโยชนโดยชอบธรรมก็ตองมาจากการท่ีผูจัดการประโยชนมีจริยธรรม 

จะสงผลใหทุกฝายไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกันตามสิทธิ์ท่ีจะพ่ึงได ซ่ึงจะเปนการลดความขัดแยง

ท่ีจะเกิดข้ึนในการจัดการผลประโยชน166

๑๖๗ 

 ๑๕. การจัดการผลประโยชนเพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงกับทุกฝาย ผูจัดการผลประโยชน

จะตองยึดม่ันอยูในหลักจริยธรรม แจงใหกับทุกฝายไดทราบถึงขอจํากัดตางๆ วาทําไมไดรับประโยชน

เทานี้ เม่ือเขาเขาใจในเหตุผลก็จะสามารถลดความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนได167

๑๖๘  

 ๑๖. เม่ือตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีจริยธรรม ปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบธรรมไมทุจริต

คอรัปชั่นเพ่ือการจัดประโยชนโดยมิชอบ ทุกฝายก็จะไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกันตามสิทธิ์ ความ

ขัดแยงก็จะลดลงไปเองโดยอัตโนมัต1ิ68

๑๖๙ 

 ๑๗. การลดความขัดแยงทางผลประโยชนมีเหตุมาจากการท่ีทุกฝายไดรับผลประโยชน

อยางเทาเทียมกัน ซ่ึงมีผลสืบเนื่องมาจากการท่ีตัวแทนและนายหนาประกันภัยปฏิบัติงานดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริตตามหลักจริยธรรม169

๑๗๐ 

 สรุปไดวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการจัดการความ

ขัดแยงทางผลประโยชน ประกอบดวยความขัดแยงทางผลประโยชนลดลงทุกฝายไดรับประโยชนอยาง

ชอบธรรม เนื่องจากเขาใจในสิทธิและประโยชนท่ีตนจะพึงไดรับซ่ึงตัวแทนและนายหนาประกันภัยได

ทําการชี้แจงใหทราบอยางชัดเจน พรอมท้ังรับรูถึงขอจํากัดตางๆ ท่ีเปนเหตุผลในการรับผลประโยชน

มากหรือนอยเขาใจในเหตุผลและหลักการในการจัดการผลประโยชน 
 

  

                                           

 ๑๖๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๖๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๖๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๗๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๓ 

ตารางท่ี ๔.๓๒ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. ความขัดแยงลดลง ๔ ๒,๙,๑๒,๑๖ 

๒. ไดรับประโยชนโดยชอบธรรมทุกฝาย ๔ ๔,๑๓,๑๔,๑๗ 

๓. เขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีจะพึงได ๓ ๑,๕,๑๐ 

๔. รับรูถึงขอจํากัดตางๆ ๓ ๖,๘,๑๕ 

๕. เขาใจถึงเหตุผลในการจัดการผลประโยชน ๓ ๓,๗,๑๑ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๒ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการ

จัดการความขัดแยงทางผลประโยชน สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

ความขัดแยงลดลง 

ดานการจัดการ

ความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไดรับประโยชนโดยชอบธรรมทุกฝาย 

เขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีจะพึงได 

รับรูถึงขอจํากัดตางๆ 

เขาใจถึงเหตุผลในการจัดการผลประโยชน 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 



 

๑๖๔ 

 ๖. ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย มีผลการวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปนี้ 

 ๑. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะเขาใจใน

บทบาทและหนาท่ีของตนเองอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลัก

จริยธรรม170

๑๗๑ 

 ๒. การสงเสริมจริยธรรมดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายจะไม

มีการใชอํานาจและหนาท่ีในการขมขูเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชน เนื่องจากตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของตนเอง171

๑๗๒ 

 ๓. บทบาทและหนาท่ีเปนเรื่องสําคัญตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีบทบาทและหนาท่ี

อยางชัดเจน ใหปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบตามหลักจริยธรรมเพ่ือสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยนี่ถือวา

เปนหนาท่ีหลักท่ีตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะพึงตระหนัก172

๑๗๓ 

 ๔. เม่ือตัวแทนนายหนาของบริษัทประกันภัย ถูกควบคุมและสงเสริมใหปฏิบัติตนถูกตอง

ตามหลักจริยธรรมขององคกรและมีการตรวจสอบกระบวนการทํางานอยูเสมอ จะสงผลใหตัวแทน

และนายหนาประกันภัยปฏิบัติหนาท่ีภายในขอบเขตท่ีไดกําหนดไว173

๑๗๔  

 ๕. ปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคกรตางๆ สวนหนึ่งมาจาก

การใชอํานาจหนาท่ีในการแสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนโดยไมคํานึงถึงการละเมิดจริยธรรม ตัวแทน

และนายหนาประกันภัยท่ีผานการฝกอบรมแลว เปนผูท่ีตระหนักและใสใจในเรื่องของการละเมิด

จริยธรรมมาก โดยจะไมแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาท่ีการงานซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียตอผู

เอาประกันภัยและองคกร174

๑๗๕  

 ๖. การปฏิบัติงานของตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีขอบเขตท่ีชัดเจน อํานาจและ

หนาท่ีท่ีบริษัทไดมอบหมายใหนั้น ตัวแทนและนายหนาจะตองใชใหถูกตองตามชอบธรรม175

๑๗๖  

                                           

 ๑๗๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๗๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๗๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๗๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๗๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๗๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๖๕ 

 ๗. บางครั้งเกิดปญหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือเรียกรับผลประโยชน สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็รีบเรงท่ีจะกําจัดปญหาเหลานั้น โดยมี

นโยบายในการจัดการสงเสริมจริยธรรมสําหรับตัวแทนและนายหนาประกันภัย มีการนิมนตพระมา

เทศนใหฟง ฝกปฏิบัติธรรม เปนตน176

๑๗๗  

 ๘. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีมีจริยธรรมจะเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองและ

ทบทวนอยูเสมอ ไมใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน177

๑๗๘ 

 ๙. บทบาทและหนาท่ีของตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีการระบุไวอยางชัดเจนและมี

จริยธรรมกํากับอยูซ่ึงตัวแทนและนายหนาจะเขาใจเปนอยางดี แตในเชิงปฏิบัติก็จะตองข้ึนอยูกับ

สภาพจิตใจและระดับคุณธรรมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย วาจะปฏิบัติตนให

ถูกตองตามหลักจริยธรรมมากนอยเพียงใด แตเชื่อแนวาผูท่ีไดรับการฝกอบรมดานจริยธรรมแลวก็จะ

ใชอํานาจและหนาท่ีในทางท่ีชอบ178

๑๗๙  

 ๑๐. หนาท่ีขอบเขตของการปฏิบัติการถูกกําหนดไวเปนท่ีเรียบรอย บริษัทประกันภัยมี

การอบรมจริยธรรมของบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแทนและนายหนาเปนประจํานอกจากนั้นยังได

สงเสริมสนับสนุนใหไดรับการอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยอีกดวย179

๑๘๐  

 ๑๑. การปฏิบัติงานจะอยูภายใตขอบเขตของหนาท่ีท่ีบริษัทประกันภัยไดระบุไว โดยท่ัวไป

แลวบริษัทประกันภัยจะพยายามอุดชองวางไมใหมีชองวางใหตัวแทนหรือนายหนาละเมิดจริยธรรม

เพ่ือแสวงหาผลประโยชน180

๑๘๑  

 ๑๒. สิ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตองการ

จากการสงเสริมดานจริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนาประกันภัยก็คือการปฏิบัติตนใหถูกตองทํา

หนาท่ีโดยชอบธรรม ซ่ึงเปนความคาดหวังวาจะเกิดข้ึนกับตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีผานการ

อบรมและพัฒนาจริยธรรมมาแลว181

๑๘๒ 

 ๑๓. การใชอํานาจหนาท่ีโดยชอบธรรมคือการแสดงออกถึงการท่ีตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยนั้นมีจริยธรรม จริยธรรมจะเกิดข้ึนไดก็ตองมาจากการพัฒนาคุณธรรมใหตัวแทนและ

                                           

 ๑๗๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๗๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๗๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๘๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๘๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๘๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๖๖ 

นายหนานั้นมีคุณธรรมประจําใจเสียกอน เม่ือมีคุณธรรมประจําใจแลวก็จะปฏิบัติตนในถูกตองตาม

หลักจริยธรรมไดอยางงายๆ182

๑๘๓  

 ๑๔. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะไมมีการขมขูผูเอาประกันภัยเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ประโยชน หรือการเรียกรับสินบน เพ่ือท่ีจะอํานวยประโยชนใหกับผูเอาประกันภัย ซ่ึงถือวาเปนการ

พิจารณาทําอยางไรแบง183

๑๘๔ 

 ๑๕. การปฏิบัติงานเกินขอบเขตถือวาเปนการพิจารณาธรรมประการหนึ่ง ซ่ึงจะสงผลตอ

ความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย ลูกคาหรือผูซ้ือประกันภัยจะเลือกซ้ือประกันภัยกับบริษัทท่ี

นาเชื่อถือ ตัวแทนและนายหนาปฏิบัติงานภายใตหลักจริยธรรมไมถูกเอารัดเอาเปรียบ184

๑๘๕  

 ๑๖. การปฏิบัติงานอยูในขอบเขตท่ีไดระบุไวนั้นเปนเรื่องท่ีถูกตองและเปนไปตามหลัก

จริยธรรม ซ่ึงขอบเขตและหนาท่ีท่ีบริษัทประกันภัยไดกําหนดไวใหกับตัวแทนและนายหนาก็จะอยู

ภายใตของหลักคุณธรรมจริยธรรม185

๑๘๖ 

 ๑๗. กอนการซ้ือประกันภัยลูกคาหรือผูซ้ือประกันภัยก็จะคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตไม

ทราบถึงเบื้องหลังและการปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทนและนายหนาประกันภัยของบริษัทนั้นหากเกิดการ

ละเมิดจริยธรรมหรือใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบก็จะมีขอมูลปรากฏอยูในอินเทอรเน็ตใหผู ซ้ือ

ประกันภัยไดรับทราบ ซ่ึงจะเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือไมซ้ือประกันภัยดังกลาว186

๑๘๗ 

 สรุปไดวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการใชอํานาจหนาท่ี

และการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ประกอบดวย การใชอํานาจและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหตาม

ความชอบธรรม การเขาใจในบทบาทและหนาท่ีในการปฏิบัติงานของตน ไมใชอํานาจและหนาท่ี

ปฏิบัติงานจนเกินขอบเขต ไมใชอํานาจและหนาท่ีในการขมขูเบียดบังเพ่ือแสวงหาผลประโยชน 
 

  

                                           

 ๑๘๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๘๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๘๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๘๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๘๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๗ 

ตารางท่ี ๔.๓๓ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมาย 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. มีการใชอํานาจและหนาท่ีตามความชอบธรรม ๔ ๖,๑๒,๑๓,๑๗ 

๒. เขาใจในบทบาทและหนาท่ี ๔ ๑,๓,๘,๑๑ 

๓. ไมมีการปฏิบัติหนาท่ีเกินขอบเขต ๔ ๔,๑๐,๑๕,๑๖ 

๔. ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาประโยชน ๓ ๕,๙,๑๖ 

๕. ไมใชอํานาจหนาท่ีในการขมขู ๓ ๒,๗,๑๔ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๓ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานการใช

อํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

มีการใชอํานาจและหนาท่ีตามความชอบธรรม 

ดานการใช

อํานาจหนาท่ีและ

การปฏิบัติหนาท่ี

ตามกฎหมาย 

เขาใจในบทบาทและหนาท่ี 

ไมมีการปฏิบัติหนาท่ีเกินขอบเขต 

ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาประโยชน 

ไมใชอํานาจหนาท่ีในการขมขู 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 



 

๑๖๘ 

 ๗. ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะมีการตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบัติงานของ

ตนเองอยูเสมอวา เปนไปตามหลักจริยธรรมหรือไม หากพบวามีการผิดจริยธรรมก็ตองมีการปรับปรุง

แกไขเก็บไวเปนประสบการณและปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งตอไป187

๑๘๘ 

 ๒. สิ่งท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีไดรับการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมจะไมกาวกายในหนาท่ีซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนผลมาจากการสงเสริมคุณธรรมดานความเปน

อิสระความโปรงใสและความเปนธรรม188

๑๘๙ 

 ๓. มีการทบทวนบทบาทหนาท่ีของตัวแทนและนายหนาประกันภัยอยูเสมอเพ่ือใหเปนไป

ตามหลักจริยธรรมสอดคลองกับความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีสามารถตรวจสอบไดและเปนไป

ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม189

๑๙๐ 

 ๔. กระบวนการปฏิบัติงานของตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะไดรับการตรวจสอบอยู

เสมอมาจากบริษัทประกันภัยซ่ึงเปนตนสังกัด ในสวนนี้ก็จะเปนการสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานวา

เปนไปตามหลักจริยธรรมหรือไมอยางไร190

๑๙๑  

 ๕. องคกรคือบริษัทประกันภัยมีสวนอยางยิ่งในการท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหตัวแทน

และนายหนาประกันภัยไดปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติงานโดยไมกาวกายงานซ่ึงกันและ

กัน และปฏิบัติดวยความโปรงใสเปนธรรมแกทุกฝาย191

๑๙๒  

 ๖. การปฏิบัติงานของตัวแทนและนายหนาประกันภัยซ่ึงยึดม่ันในหลักจริยธรรมจะมีการ

ทํางานโดยความเปนอิสระเนื่องจากไมถูกเบียดบังจากอํานาจหรือประโยชนท่ีไมชอบธรรมอ่ืนใด 

เพราะบางครั้งผลประโยชนก็อาจทําใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยไขวเขวได192

๑๙๓  

                                           

 ๑๘๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๘๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๙๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๙๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๙๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๙๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๖๙ 

 ๗. ความเปนอิสระในการทํางานมีผลมาจากการท่ีตัวแทนและนายหนาประกันภัยไมข้ึน

ตรงตออํานาจฝายใดข้ึนตรงตอการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักจริยธรรมซ่ึงเปนหลักในการ

ปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย193

๑๙๔  

 ๘. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ โดยยึดหลักของ

จริยธรรมเปนสําคัญ ทําอะไรก็ตองนึกถึงวาจะผิดจริยธรรมไวกอน เปนไปตามระเบียบขอบังคับของ

บริษัทหรือไม194

๑๙๕ 

 ๙. มีการทบทวนบทบาทและหนาทีอยูเสมอเพ่ือใหปฏิบัติตนไดถูกตองตามหลักจริยธรรม 

โดยบริษัทประกันภัยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มี

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับตัวแทนและนายหนาประกันภัยอยางตอเนื่อง195

๑๙๖  

 ๑๐. เกิดการสรางกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม โดยท่ีบริษัท

ประกันภัยไดรับแรงผลักดันมาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ท่ีสนับสนุนสงเสริมใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยปฏิบัติตามหลักจรยิธรรม196

๑๙๗ 

 ๑๑. ตัวแทนและนายหนาประกันภัยจะไมกาวกายงานซ่ึงกันและกันอันนี้ถือเปนหลัก

จริยธรรมอันหนึ่งท่ีตัวแทนและนายหนาประกันภัยตางตระหนักและใสใจเสมอ197

๑๙๘ 

 ๑๒. ความโปรงใสเปนเรื่องสําคัญมาก ถาเราทําใหมันถูกตองตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

เสียแลวก็ไมมีปญหา ในอนาคตโลกจะเจริญไปมากกวานี้ สํานักงานจะตองสงเสริมจริยธรรมใหมากข้ึน 

ในสวนของการปราบปรามผูผิดจริยธรรมก็ตองมีเครื่องมือท่ีทันสมัย ไวคอยตรวจจับผูละเมิดจริยธรรม

198

๑๙๙ 

 ๑๓. จริยธรรมเปนเรื่องท่ีจะตองพัฒนามาจากจิตใจ เม่ือจิตใจใสสะอาดแลวคาดวาไมมี

การละเมิดจริยธรรมแนนอน เพราะคนเรามีธรรมแลว ก็จะไมทุจริตโดยประการท้ังปวง ความโปรงใสก็

เกิดข้ึน ความชอบธรรมก็เกิด199

๒๐๐  

 ๑๔. บทบาทและหนาท่ีของตัวแทนและนายหนาเปนเรื่องสําคัญ ตองมีการทบทวนกันอยู

เสมอ การทํางานเกินขอบเขตและบทบาทหนาท่ีเปนเรื่องท่ีผิดจริยธรรมอยางหนึ่ง200

๒๐๑ 

                                           

 ๑๙๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๙๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๑๙๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๙๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๙๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๙๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๐๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๐๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๗๐ 

 ๑๕. นายหนาและตัวแทนประกันภัยท่ีไดรับการพัฒนาจริยธรรมแลวจะรับรูไดถึงความ

เปนอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไมจําเปนตองข้ึนตรงตออํานาจท่ีไมชอบธรรมท่ีจะสงผลใหละเมิด

จริยธรรมเพ่ือประโยชนใดๆ201

๒๐๒  

 ๑๖. ความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดจากผลการปฏิบัติงานของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัย หากมีขอรองเรียนเปนจํานวนมากก็ตั้งขอสังเกตไดวามีการละเมิดจริยธรรมจนกอใหเกิด

ผลเสีย202

๒๐๓ 

 ๑๗. บริษัทประกันภัยจะเนนในเรื่องของความโปรงใส และสงเสริมใหตัวแทนและ

นายหนาไดปฏิบัติตนใหอยูภายใตกรอบจริยธรรมอยางตอเนื่อง203

๒๐๔ 

 สรุปไดวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความเปนอิสระ 

ความโปรงใส ความเปนธรรม ประกอบดวย มีการปฏิบัติงานโดยไมกาวกายงานซ่ึงกันและกันปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความโปรงใส มีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยอยางชัดเจน ตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระไมข้ึนตรงตอ

อํานาจใดๆ และมีมีการทบทวนบทบาทหนาท่ีอยูเสมอ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๔ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. ไมใหกาวกายซ่ึงกันและกัน ๔ ๒,๕,๗,๑๑ 

๒. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ๔ ๑๒,๑๓,๑๖,๑๗ 

๓. มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๓ ๑,๔,๑๐ 

๔. มีเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ๓ ๖,๘,๑๕ 

๕. มีการทบทวนบทบาทและหนาท่ีอยูเสมอ ๒ ๓,๙,๑๔ 

 

                                           

 ๒๐๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๐๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๐๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๗๑ 

 จากตารางท่ี ๔.๓๔ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความ

เปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๘. ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. บริษัทประกันภัยไดทําขอตกลงรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยในเรื่องของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนาของ

บริษัทเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสงเสริมในดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง204

๒๐๕ 

 ๒. มีการทํา MOU กันระหวางบริษัทประกันภัยซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซ่ึงเปน

ผลดีก็คือตัวแทนและนายหนาของบริษัทประกันภัยไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง

205

๒๐๖ 

                                           

 ๒๐๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๐๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

ไมใหกาวกายซ่ึงกันและกัน 

ดานความเปน

อิสระ ความ

โปรงใส ความ

เปนธรรม 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส 

มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

มีเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

มีการทบทวนบทบาทและหนาท่ีอยูเสมอ 

แผนภาพท่ี ๔.๑๒ ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม 



 

๑๗๒ 

 ๓. การรวมมือกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยจะเปนการรวมมือในดานการสงเสริมจริยธรรม เพ่ือใหมีการปรับ

ทิศทางในการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันโดยไมใหเกิดการซํ้าซอนกัน206

๒๐๗ 

 ๔. เม่ือบริษัทประกันภัยรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จะเปนการกระจายอํานาจหนาท่ีในการ

สงเสริมจริยธรรมใหกับหนวยงานตนสังกัดของตัวแทนและนายหนาประกันภัย207

๒๐๘  

 ๕. สํานักงานคณะกรรมการตองกลับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีโครงการ

และกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมมากมายใหตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ไดเขารับการฝกอบรมและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงในสวนท่ีถือเปนคุณวุฒิของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยท่ีจะไปทําหนาท่ีใหกับบริษัทประกันภัยอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม208

๒๐๙  

 ๖. บริษัทประกันภัยมีการใหการสนับสนุนและสงเสริมพรอมท้ังใหความรวมมือกับ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดวยการสงบุคลากรเขารวม

การอบรมและพัฒนาจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ209

๒๑๐  

 ๗. การใหการรวมมือกันจะทําใหทราบบทบาทและหนาท่ีของสํานักงานวาจะดําเนินการ

ในการสงเสริมจริยธรรมในดานใดซ่ึงบริษัทประกันภัยเองก็จะไดไมกระทําการท่ีซํ้ากันจะไดทําการ

สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในดานอ่ืนๆ ดวยการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน210

๒๑๑  

 ๘.  เ กิดการสรางกลไกความรวมมือกันระหวางบริ ษัทประกันภัยกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือดําเนินการในการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนาประกันภัย เพ่ือใหไดรับการสงเสริมจริยธรรมอยางตอเนื่อง211

๒๑๒ 

 ๙. การรวมมือกันระหวางบริษัทประกันภัยกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยจะเปนการกระจายอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยเพ่ือใหสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตัวอยางท่ัวถึง212

๒๑๓  

                                           

 ๒๐๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๐๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๐๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๑๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๑๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๑๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๑๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๗๓ 

 ๑๐. เปนการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอนกันในเรื่องของการอบรมจริยธรรม 

หากไมมีการประสานงานกับหนวยงานในกํากับก็อาจจะสงผลใหเกิดการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทับ

ซอนกันในเรื่องเดียวกันซ่ึงเปนการทํางานท่ีซํ้าซอน213

๒๑๔  

 ๑๑. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีประสิทธิภาพก็คือการติดตอและใหความรวมมือ

กับหนวยงานในกํากับเพ่ือใหทราบทิศทางและนโยบายโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมพรอมท้ัง

รับรูหลักการกิจกรรมและโครงการท่ีจะนําไปสูการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม214

๒๑๕  

 ๑๒. การใหความรวมมือในการสงเสริมจริยธรรมแกตัวแทนและนายหนาประกันภัย จะ

สงผลใหมีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนาประกันภัยอยางท่ัวถึง215

๒๑๖ 

 ๑๓. การสงเสริมจริยธรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการเปนเครือขายซ่ึงกันและกันทุก

สวนจะตองเนนเรื่องของจริยธรรมโดยพรอมเพียงกันถือเปนกฎระเบียบท่ีสําคัญท่ีทุกฝายจะพึงปฏิบัติ

ตาม216

๒๑๗  

 ๑๔. เม่ือเกิดความรวมมือกันระหวางบริษัทประกันภัยกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะเกิดความรวมมือในการสงเสริมจริยธรรมเปนผลให

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยไดรับการสงเสริมจริยธรรมอยางตอเนื่อง217

๒๑๘ 

 ๑๕. มีการสรางกลไกความรวมมือระหวางบริษัทประกันภัยและหนวยงานในกํากับ โดย

บริษัทประกันภัยจะตองมีการสงบุคลากรคือตัวแทนและนายหนาประกันภัยเผื่อเขารักกันสงเสริม

จริยธรรมกอนปฏิบัติหนาท่ี218

๒๑๙  

 ๑๖. อํานาจหนาท่ีในการสงเสริมจริยธรรมไมใชอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเทานั้น แตเปนอํานาจของบริษัทประกันภัยดวยท่ีจะตอง

สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการสงเสริมดานคุณธรรมอยางท่ัวถึง219

๒๒๐ 

 ๑๗. เ กิดการสรางกลไกความรวมมือกันระหวางบริ ษัทประกันภัยกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัยในการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรให

ไดรับการสงเสริมดานจริยธรรมครบทุกคน220

๒๒๑ 

                                           

 ๒๑๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๑๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๑๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 ๒๑๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๑๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๑๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๒๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๒๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๗๔ 

 สรุปไดวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรวมมือ

ระหวางหนวยงานกํากับดูแล ประกอบดวยมีการใหความรวมมือกันระหวางบริษัทประกันภัยกับ

หนวยงานในกํากับ โดยมีการบันทึกขอตกลงในการสงเสริมดานจริยธรรมรวมกันในการกระจาย

อํานาจหนาท่ีในการสงเสริมจริยธรรม มีคนไกลท่ีสรางความรวมมือใหมีการสงเสริมใหตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยไดรับการสงเสริมจริยธรรมอยางท่ัวถึง ซ่ึงเปนการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ี

ซํ้าซอนกันโดยการใหความรวมมือทางจริยธรรม 
 

ตารางท่ี ๔.๓๕ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท่ี 

๑. มีการบันทึกขอตกลงรวมกัน ๔ ๑,๒,๕,๑๑ 

๒. มีการกระจายหนาท่ีในการสงเสริมจริยธรรม ๔ ๔,๙,๑๔,๑๖ 

๓. มีกลไกสรางความรวมมือใหตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยไดรับการสงเสริมจริยธรรม ๔ ๘,๑๓,๑๕,๑๗ 

๔. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีความทับซอน ๓ ๓,๗,๑๐ 

๕. ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน ๓ ๖,๑๒,๑๔ 

 

  



 

๑๗๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๓๕ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความ

รวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

มีการบันทึกขอตกลงรวมกัน 

ดานความรวมมือ

ระหวาง

หนวยงานกํากับ

ดูแล 

มีการแบงภาระหนาท่ีรับผิดชอบใหจัดเจน 

มีกลไกสรางความรวมมือ 

หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีความทับซอน 

ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน 

แผนภาพท่ี ๔.๑๓ ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล 



 

๑๗๖ 

๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ  

 ๔.๓.๑ ผลจากการสนทนากลุมเฉพาะ 

 การสนทนากลุมเฉพาะผูวิจัยไดนําเอาองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ซ่ึงมีองคประกอบดวย

ตางๆ ประกอบดวย รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดแก ๑) ความซ่ือสัตย

สุจริตและเท่ียงธรรม ๒) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ๓) ความรูความสามารถในการปฏิบัติ

หนาท่ี ๔) การปฏิบัติตอขอมูลลับ ๕) การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ๖) การใชอํานาจ

หนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ๗) ความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม และการ

ตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ ๘) ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล การ

สงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานความรู ๒) ดานอารมณและความรูสึก ๓) 

ดานพฤติกรรมการแสดงออก และ ธรรมเปนโลกบาล ๒ ไดแก ๑) หิริ ความละอายแกใจ ๒) 

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป โดยทําการสนทนากลุมเฉพาะกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ รูปหรือ

คน โดยผูทรงคุณวุฒท้ังสิ้นไดใหความเห็นวาองคความรูท่ีผูวิจัยนําเสนอนั้นมีความเหมาะสมสามารถ

นําไปใชเปนรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดเปนอยางดี และมีขอเสมอ

แนะเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

 ๑. องคความรูท่ีผูวิจัยไดนําเสนอมีความสมบูรณในเชิงเนื้อหาและเห็นวาสามารถนําไปใช

เปนรูปแบบในการสงเสริมจริยธรรมใหกับนายหนาและตัวแทนประกันภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในสวนของการสรางคานิยมใหเกิดข้ึนกับองคกรท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ใหดําเนินการสงเสริมจริยธรรมใหกับบุคลากรอยางท่ัวถึง221

๒๒๒ 

 ๒. ควรมีการกําหนดใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยไดทบทวนในบทบาทและหนาท่ี

ของตนเปนประจําทุกป โดยใหบริษัทประกันภัยไดสงบุคลากรเขารวมโครงการท่ีจัดโยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย222

๒๒๓ 

 ๓. เปนองคความรูท่ีมีความสมบูรณแบบ และแสดงถึงหลักธรรมท่ีจะเปนตัวเสริมใหการ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนั้นมีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี แตในเรื่องของการนําเสนอตัวแบบหรือ

องคความรูควรกําหนดทิศทางใหชัดเจนจะทําใหองคความรูสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน223

๒๒๔ 

                                           

 ๒๒๒สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 ๒๒๓สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 ๒๒๔สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๑๕๖๔. 



 

๑๗๗ 

 

 ๔. ในสวนขององคความรูนั้นมีความสมบูรณเพียงแตการนําเสนอตัวแปรผลยังเปนวิธีการ

ปฏิบัติอยูควรปรับคําใหเปนไปในลักษณะท่ีเปนผลจากการสงเสริมจริยธรรม224

๒๒๕ 

 ๕. เสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของการนําเสนอองคประกอบท่ีสงผลตอตัวแปรตาม ทิศทาง

ขององคประกอบควรนําไปสูตัวแปรผล225

๒๒๖ 

 ๖. ผลการวิจัยท่ีผูวิจัยไดนําเสนอสามารถนําไปใชในการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของหลักธรรมเปนโลกบาล ควรมีการกําหนดบทลงโทษผู

ละเมิดจริยธรรมอยางรัดกุมและใหมีการสงเขารับการอบรมจริยธรรมในหนวยงานในกํากับ226

๒๒๗ 

 ๗. องคความรูมีความเหมาะสม และสามารถนําไปใชเปนแบบในการสงเสริมจริยธรรม

ใหกับองคกรในภาครัฐตางๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรท่ีตองปฏิบัติงานเพ่ือรักษาผลประโยชนของ

ประชาชน227

๒๒๘ 

 ๘. องคความรูมีความเหมาะสม ควรแกไขลําดับความสําคัญของตัวแปรตนใหสอดคลอง

กับกรอบแนวคิดการวิจัย เนื่องจากการสงเสริมจริยธรรมมีหลายปจจัยท่ีจะทําใหเกิดการสงเสริม

จริยธรรมท่ีสมบูรณแบบ228

๒๒๙ 

 ๙. ผลการวิจัยตอบโจทยของการสงเสริมจริยธรรมไดเปนอยางดี การนําหลักหิริโอตตัปปะ

มาใชเพ่ือสงเสริมจริยธรรมเห็นวามีความเหมาะสมหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานควรตระหนัก ใสใจ

และดําเนินการสงเสริมจริยธรรมใหกับบุคลากรของตน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีความ

ตรงไปตรงมา เปนผลใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองกาวหนา229

๒๓๐ 

 ๑๐. องคความรู มีความเหมาะสมการสงเสริมจริยธรรมเปนหนาท่ีของทุกองคกร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานท่ีตองกํากับดูและเรื่องจริยธรรมและโยชนอันชอบธรรมของประชาชน

230

๒๓๑ 

 สรุปไดวา การสนทนากลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๐ รูปหรือคน ผูทรงคุณวุฒิท้ังสิ้นมี

ความเห็นตรงกันวาองคความรูดังกลาวมีความเหมาะสมองคความรูดังกลาวมีความเหมาะสมสามารถ

                                           

 ๒๒๕สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 ๒๒๖สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 ๒๒๗สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 ๒๒๘สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 ๒๒๙สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 ๒๓๐สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 ๒๓๑สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๑๕๖๔. 



 

๑๗๘ 

นําไปประยุกตใชเปนรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๔ องคความรู 

 ๔.๔.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยครบทุกข้ันตอนแลว และจากนั้นไดทําการ

สนทนากลุมเฉพาะกับผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณเก่ียวกับรูปแบบการสงเสริมจริยธรรม

ของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย และไดสรุปเปนองคความรูท่ีไดจากการวิจัยดังตอไปนี้  



  

ความซ่ือสัตยสุจริต
และเท่ียงธรรม 

๑.  มีความซ่ือสัตยตอองคกร 
๒.  มีความซ่ือสัตยตอผูเอา

ประกนัภัย 
๓. ปฏิบัติหนาที่ดวยความ

เที่ยงตรง 
๔. ยึดมั่นในหลักจริยธรรม 
๕. ไมทําผิดเพ่ือหวังประโยชน 
 

การปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความระมัดระวัง 

๑.  ใสใจในการปฏิบัติงาน 

๒.  คอยระวังไมใหเกิดความ

ผิดพลาด 

๓. มีกระบวนการปฏิบัติงานที่

รัดกมุ 

๔. คอยดูแลสอดสองซ่ึงกัน

และกนั 

๕. มีการตรวจสอบ

กระบวนการทํางานเสมอ 

 

ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

๑. มีการพัฒนาความรู

ความสามารถอยูเสมอ 

๒. มีการสงเสริมใหแสวงหา

ประสบการณ 

๓. ใชความสามารถปฏิบัติงาน

โดยชอบธรรม 

๔. บุคลากรมีสมรรถนะ 

๕. มีการทํางานเปนทีม 

 
 

การปฏิบัติตอขอมูลลับ 
๑. ขอมูลลับไมถกูเปดเผย 
๒. ไมมีการนําขอมูลลับไปใช

ประโยชนในทางที่ผิด 
๓. มีการรกัษาขอมูลลับไว

ไมใหรั่วไหล 
๔. มีการใชขอมูลเพ่ือสิทธิ

ประโยชนอันชอบธรรม
เทานั้น 

๕. เมื่อนําขอมูลมาใชมีการขอ
อนุญาตเสมอ 

 
การจัดการความ

ขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

๑. ความขัดแยงลดลง 
๒. ไดรับประโยชนโดยชอบ

ธรรมทกุฝาย 
๓.  เขาใจถึงสิทธิประโยชนที่จะ

พึงได 
๔. รับรูถึงขอจํากัดตางๆ 
๕. เขาใจถึงเหตุผลในการ

จัดการผลประโยชน 
 

การใชอํานาจหนาท่ี
และการปฏิบัติหนาท่ี

ตามกฎหมาย 
๑.  มีการใชอํานาจและหนาที่

ตามความชอบธรรม 
๒. เขาใจในบทบาทและหนาที ่
 ๓. ไมมีการปฏิบัติหนาทีเ่กนิ

ขอบเขต 
๔.  ไมใชอํานาจหนาทีแ่สวงหา

ประโยชน 
๕. ไมใชอํานาจหนาที่ในการ

ขมขู 
 

ความเปนอิสระ 
ความโปรงใส ความ

เปนธรรม  
๑. ไมใหกาวกายซ่ึงกนัและกนั 
๒. ปฏิบัติหนาที่ดวยความ

โปรงใส 
๓. มีกระบวนการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน 
๔. มีเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 
๕. มีการทบทวนบทบาทและ

หนาที่อยูเสมอ 
 

ความรวมมือระหวาง
หนวยงานกํากับดูแล 
๑. มีการบันทกึขอตกลง

รวมกัน 

๒. มีการแบงภาระหนาที่

รับผิดชอบใหจัดเจน 

๓. มีกลไกสรางความรวมมือ 

๔.  หลีกเล่ียงการปฏิบัติงานที่มี

ความทับซอน 

๕.  ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน 

 

รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

แผนภาพท่ี ๔.๑๔ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

ดานความรู 
๑.  สงเสริมความรูเกี่ยวกับจริยธรรม 
๒. สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห 
๓. สงเสริมการใชความรูและประสบการณในการ

ปฏิบัติหนาที ่
๔. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรูอยางตอเนือ่ง 
๕.  สงเสริมใหมกีารจัดเก็บและเผยแพรความรู 
 

ดานอารมณและความรูสึก 
๑.  สงเสริมการไมใชอารมณในการแกไขปญหา 
๒. สงเสริมคานิยมไมใหยินดีตอการละเมิดจริยธรรม 
๓. สงเสริมใหชืน่ชมยินดีกับผูปฏิบัติตามหลัก

จริยธรรม 
๔.  สงเสริมใหมกีารฝกอารมณและจิตใจใหแนวแน 
๕. สงเสริมใหเกิดเจตคตมิุงมั่นตอการปฏิบัติชอบ 
 

ดานพฤติกรรมการแสดงออก 
๑.  สงเสริมการปฏิบัติงามดวยความตรงไปตรงมา 
๒. สงเสริมการใหบริการดวยความจริงใจ 
๓. สงเสริมการใหบริการดวยความเสมอภาค 
๔. สงเสริมใหมกีารรกัษาสิทธิประโยชนอนัชอบธรรม

ของทุกฝาย 
๕. สงเสริมใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพเรียบรอย 
 

หิริ ความละอายแกใจ 
๑. สงเสริมใหละอายตอการละเมิดจริยธรรม  ๒. ประกาศรายนามผูละเมิดจริยธรรม 

๓. ตําหนิติเตียนผูละเมิดจริยธรรม ๔. สรางความเขาใจวาการละเมิดจริยธรรมเปนที่

นารังเกียจ ๕. สงเสริมใหรักในเกียรติศักด์ิศรี 

 

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป 
๑. กําหนดโทษเปนการเฉพาะ ๒. ลงโทษตามโทษานุโทษ ๓. ทกุคนที่ละเมิด

จริยธรรมลงไดรับโทษโดยไมมขีอยกเวน ๔. สงเสรมิใหรูจกัยับย้ังชั่งใจ  
๕. ชี้แจงโทษสูงสุดที่จนพึงไดรับเมื่อละเมิดจริยธรรม 



 

๑๘๐ 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑๔ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย สามารถอธิบายรายละเอียดในเชิง

ปฏิบัติ จากลางข้ึนบน ไดดังตอไปนี้ 

 ๑. การสงเสริมจริยธรรม 

 การสงเสริมจริยธรรม มีองคประกอบท่ีสําคัญ ๔ ประการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจะกอใหเกิด

รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดแก 

 ๑) ดานความรู เปนการสงเสริมความรูเ ก่ียวกับจริยธรรม สงเสริมกระบวนการคิด

วิเคราะห สงเสริมการใชความรูและประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี สงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรู

อยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการจัดเก็บและเผยแพรความรู 

 ๒) ดานอารมณและความรูสึก สงเสริมการไมใชอารมณในการแกไขปญหา สงเสริม

คานิยมไมใหยินดีตอการละเมิดจริยธรรม สงเสริมใหชื่นชมยินดีกับผูปฏิบัติตามหลักจริยธรรม สงเสริม

ใหมีการฝกอารมณและจิตใจใหแนวแน สงเสริมใหเกิดเจตคติมุงม่ันตอการปฏิบัติชอบ 

 ๓) ดานพฤติกรรมการแสดงออก เปนการสงเสริมการปฏิบัติงามดวยความตรงไปตรงมา 

สงเสริมการใหบริการดวยความจริงใจ สงเสริมการใหบริการดวยความเสมอภาค สงเสริมใหมีการ

รักษาสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของทุกฝาย สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพเรียบรอย 

 ๒. ธรรมเปนโลกบาล ๒ 

 การสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจะกอใหเกิดรูปแบบ

การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดแก 

 ๑) หิริ ความละอายแกใจ สงเสริมใหละอายตอการละเมิดจริยธรรม  ทําการประกาศ

รายนามผูละเมิดจริยธรรม ตําหนิติเตียนผูละเมิดจริยธรรม สรางความเขาใจวาการละเมิดจริยธรรม

เปนท่ีนารังเกียจ และสงเสริมใหรักในเกียรติศักดิ์ศรี 

 ๒) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป กําหนดโทษเปนการเฉพาะ ลงโทษตามโทษานุโทษ 

ทุกคนท่ีละเมิดจริยธรรมลงไดรับโทษโดยไมมีขอยกเวน สงเสริมใหรูจักยับยั้งชั่งใจ และชี้แจงโทษสูงสุด

ท่ีจนพึงไดรับเม่ือละเมิดจริยธรรม  

  



 

๑๘๑ 

 ๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีรายละเดียด ๘ ประการ

ดังตอไปนี้ 

 ๑) ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม มีความซ่ือสัตยตอองคกร มีความซ่ือสัตยตอผู

เอาประกันภัย ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงตรง ยึดม่ันในหลักจริยธรรม ไมทําผิดเพ่ือหวังประโยชน 

 ๒) ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ใสใจในการปฏิบัติงาน คอยระวังไมใหเกิด

ความผิดพลาด มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีรัดกุม คอยดูแลสอดสองซ่ึงกันและกัน มีการตรวจสอบ

กระบวนการทํางานเสมอ 

 ๓) ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี มีการพัฒนาความรูความสามารถอยู

เสมอ มีการสงเสริมใหแสวงหาประสบการณ ใชความสามารถปฏิบัติงานโดยชอบธรรม บุคลากรมี

สมรรถนะ มีการทํางานเปนทีม 

 ๔) ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ ขอมูลลับไมถูกเปดเผย ไมมีการนําขอมูลลับไปใช

ประโยชนในทางท่ีผิด มีการรักษาขอมูลลับไวไมใหรั่วไหล มีการใชขอมูลเพ่ือสิทธิประโยชนอันชอบ

ธรรมเทานั้น เม่ือนําขอมูลมาใชมีการขออนุญาตเสมอ 

 ๕) ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ความขัดแยงลดลง ไดรับประโยชนโดย

ชอบธรรมทุกฝาย เขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีจะพึงได รับรูถึงขอจํากัดตางๆ เขาใจถึงเหตุผลในการ

จัดการผลประโยชน 

 ๖) ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย มีการใชอํานาจและหนาท่ี

ตามความชอบธรรม เขาใจในบทบาทและหนาท่ี ไมมีการปฏิบัติหนาท่ีเกินขอบเขต  ไมใช อํานาจ

หนาท่ีแสวงหาประโยชน ไมใชอํานาจหนาท่ีในการขมขู 

 ๗) ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม ไมใหกาวกายซ่ึงกันและกัน ปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความโปรงใส มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีเปนอิสระในการปฏิบัติงาน มีการ

ทบทวนบทบาทและหนาท่ีอยูเสมอ 

 ๘) ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล มีการบันทึกขอตกลงรวมกัน  มี ก า ร แ บ ง

ภาระหนาท่ีรับผิดชอบใหจัดเจน มีกลไกสรางความรวมมือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีความทับซอน 

ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
 
  



 

๑๘๒ 

 ๔.๕.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

 จากองคความรูท่ีไดจากการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหใหเปนองคความรูท่ีได

สังเคราะหจากการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๕ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

หลักธรรม 

หลักการ 

มีปญญา 
 

มีเหตุผล ปฏิบัติตนชอบธรรม 

อายช่ัว กลัวบาป 

 

รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๑. ซ่ือสัตย ๒. ระมัดระวัง ๓. ฉลาดในหนาท่ี ๔. รักษาความลับ ๕. จัดการความขัดแยง  

๖. ใชอํานาจโดยชอบธรรม ๗. โปรงใส ๘. รวมมือ 

นําไปสู 
 



 

๑๘๓ 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑๕ สามารถอธิบายถึงรายละเอียดขององคความรูท่ีไดสังเคราะหจาก

การวิจัยดังตอไปนี้  

 ๑. หลักการ เปนวิธีการในการสงเสริมจริยธรรมใหเกิดกับตัวแทนและนายหนาประกันภัย 

โดยจะตอง เริ่มจากการสงเสริมในดานความรู ใหรูจักหลักจริยธรรม หลักการและเหตุผล รวมท้ังองค

ความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของ จากนั้นดําเนินการตอในข้ันตอนท่ี ๒ คือ การสรางเสริมในเรื่องอารมณและ

ความรูสึกใหตัวแทนและนายหนาประกันภัยไดมีคานิยมเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

ประการสุดทายคือการสงเสริมในข้ันของการแสดงออกกลาวคือการปฏิบัติงาน ท่ีจะตองมีการปฏิบัติ

หนาท่ีใหเปนไปตามหลักจริยธรรม 

 ๒. หลักธรรม ไดแกหลัก หิริ ความละอายแกใจ และ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป 

ซ่ึงท้ังสองหลักนี้จะเปนหลักท่ีคอยกํากับไมใหเกิดการละเมิดจริยธรรมตั้งแตกระบวนการคิด โดยมีการ

สงเสริมใหใชกระบวนการคิดท่ีจะเปนการระงับไมใหเกิดการละเมิดจริยธรรม ตามหลักหิริ คือใหเกิด

ความละอายแกใจ ยับยั้งชางคิดวา หากทําการละเมิดจริยธรรมจะกอใหเกิดความเสียหาย และสังคม

ตองรู และเกิดการตําหนิ สังคมจะมองไมดี จึงเกิดความละอายไมกลาละเมิดจริยธรรม และโอตตัปปะ 

ความเกรงกลัวตอบาป กลาวคือการเกรงกลัวตอโทษท่ีจะไดรับจากการละเมิดจริยธรรม  

 ๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนรูปแบบท่ีมีความ

เหมาะสม ซ่ึงควรนําไปใชสงเสริมจริยธรรมสําหรับตัวแทนและนายหนาประกับภัย โดยเนื้อหาแลวก็

คือการสงเสริมจริยธรรม โดยใชหลักการบวกกับหลักธรรม เพ่ือใหเกิดผลคือ เกิดความซ่ือสัตยตอ

องคกร ปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง มีความฉลาดในการปฏิบัติหนาท่ี ปดบังความลับ จัดการ

ความขัดแยง  ใชอํานาจโดยชอบธรรม มีความโปรงใส และมีความรวมมือ 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีวัตถุประสงค ๑. 

เพ่ือศึกษาการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๒. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ

สงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ ๓. เพ่ือนําเสนอรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอประเด็นสําคัญอันเปนผลจากการวิจัยดังหัวขอ

ตอไปนี้  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๒.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากตํารา และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการ

สงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จากนั้นไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการ

วิเคราะหขอมูล และสังเคราะหเปนองคความรู ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 ๕.๑.๑ การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก (x� = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๖๑) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานอารมณและความรูสึก มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๙, S.D. = ๐.๗๑) 



๑๘๕ 

รองลงมา ดานพฤติกรรมการแสดงออก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๗, S.D. = ๐.๖๘) 

และดานความรู มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๒) ตามลําดับ 

 การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมตาม

หลักธรรมเปนโลกบาล ๒ โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๑) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัว มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = 

๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๙) และดานหิริ ความละอายแกใจ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, 

S.D. = ๐.๗๔) 

 การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับ

มาก (x� = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๑) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัว มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๙) และดานหิริ ความละอายแกใจ มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๔) 

 ๕.๑.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย พบวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ มีองคประกอบคือ ดาน

ความรูจริยธรรม (X11), ดานความรูสึก (X12), ดานพฤติกรรมการแสดงออก (X13), มีอิทธิพบรวมกัน

ตอ การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต กํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (Y) ซ่ึงเปนตัวแปรตาม ไดรอยและ 

๓๖.๘๐ 

 ปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ (X2) ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ มีองคประกอบคือ ดานหิริ ความ

ละอายแกใจ (X21) ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัว (X22)  มีอิทธิพบรวมกันตอ การสงเสริมจริยธรรม

ของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (Y) ซ่ึงเปนตัวแปรตาม ไดรอยและ ๔๑.๒๐ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

 Y = 33.812 + 0.402 (X1) + 0.317 (X2) โดยมี F = 112.364 , p-value = 0.000 และ 

R
2 = 0.392 (39.20%) β1 = 0.542 และ β2 = 0.428 แสดงวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) 



๑๘๖ 

และปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ (X2) มีอิทธิพลรวมกันตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยท่ีปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) และปจจัยธรรม

เปนโลกบาล ๒ (X2) สามารถรวมกันอธิบายความแปรผันของการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ไดถึงรอยละ ๓๙.๒๐ และเม่ือพิจารณาอิทธิพลเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยการสงเสริม

จริยธรรม (X1) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β1) เทากับ ๐.๕๔๒ และปจจัยธรรมเปน

โลกบาล ๒ (X2) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β2) เทากับ ๐.๔๒๘ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวา 

 ๑. การสงเสริมจริยธรรม 

 การสงเสริมจริยธรรม มีองคประกอบท่ีสําคัญ ๔ ประการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจะกอใหเกิด

รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดแก 

 ๑) ดานความรู เปนการสงเสริมความรูเ ก่ียวกับจริยธรรม สงเสริมกระบวนการคิด

วิเคราะห สงเสริมการใชความรูและประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี สงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรู

อยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการจัดเก็บและเผยแพรความรู 

 ๒) ดานอารมณและความรูสึก สงเสริมการไมใชอารมณในการแกไขปญหา สงเสริม

คานิยมไมใหยินดีตอการละเมิดจริยธรรม สงเสริมใหชื่นชมยินดีกับผูปฏิบัติตามหลักจริยธรรม สงเสริม

ใหมีการฝกอารมณและจิตใจใหแนวแน สงเสริมใหเกิดเจตคติมุงม่ันตอการปฏิบัติชอบ 

 ๓) ดานพฤติกรรมการแสดงออก เปนการสงเสริมการปฏิบัติงามดวยความตรงไปตรงมา 

สงเสริมการใหบริการดวยความจริงใจ สงเสริมการใหบริการดวยความเสมอภาค สงเสริมใหมีการ

รักษาสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของทุกฝาย สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพเรียบรอย 

 ๒. การสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

 การสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมเปนโลกบาล ๒ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจะกอใหเกิดรูปแบบ

การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดแก 

 ๑) หิริ ความละอายแกใจ สงเสริมใหละอายตอการละเมิดจริยธรรม  ทําการประกาศ

รายนามผูละเมิดจริยธรรม ตําหนิติเตียนผูละเมิดจริยธรรม สรางความเขาใจวาการละเมิดจริยธรรม

เปนท่ีนารังเกียจ และสงเสริมใหรักในเกียรติศักดิ์ศรี 
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 ๒) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป กําหนดโทษเปนการเฉพาะ ลงโทษตามโทษานุโทษ 

ทุกคนท่ีละเมิดจริยธรรมลงไดรับโทษโดยไมมีขอยกเวน สงเสริมใหรูจักยับยั้งชั่งใจ และชี้แจงโทษสูงสุด

ท่ีจนพึงไดรับเม่ือละเมิดจริยธรรม 

 ๕.๑.๓ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย

ภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และไดสรุป

ผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

 รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีรายละเดียด ๘ ประการ

ดังตอไปนี้ 

 ๑) ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม มีความซ่ือสัตยตอองคกร มีความซ่ือสัตยตอผู

เอาประกันภัย ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงตรง ยึดม่ันในหลักจริยธรรม ไมทําผิดเพ่ือหวังประโยชน 

 ๒) ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง ใสใจในการปฏิบัติงาน คอยระวังไมใหเกิด

ความผิดพลาด มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีรัดกุม คอยดูแลสอดสองซ่ึงกันและกัน มีการตรวจสอบ

กระบวนการทํางานเสมอ 

 ๓) ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี มีการพัฒนาความรูความสามารถอยู

เสมอ มีการสงเสริมใหแสวงหาประสบการณ ใชความสามารถปฏิบัติงานโดยชอบธรรม บุคลากรมี

สมรรถนะ มีการทํางานเปนทีม 

 ๔) ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ ขอมูลลับไมถูกเปดเผย ไมมีการนําขอมูลลับไปใช

ประโยชนในทางท่ีผิด มีการรักษาขอมูลลับไวไมใหรั่วไหล มีการใชขอมูลเพ่ือสิทธิประโยชนอันชอบ

ธรรมเทานั้น เม่ือนําขอมูลมาใชมีการขออนุญาตเสมอ 

 ๕) ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ความขัดแยงลดลง ไดรับประโยชนโดย

ชอบธรรมทุกฝาย เขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีจะพึงได รับรูถึงขอจํากัดตางๆ เขาใจถึงเหตุผลในการ

จัดการผลประโยชน 

 ๖) ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย มีการใชอํานาจและหนาท่ี

ตามความชอบธรรม เขาใจในบทบาทและหนาท่ี ไมมีการปฏิบัติหนาท่ีเกินขอบเขต  ไมใช อํานาจ

หนาท่ีแสวงหาประโยชน ไมใชอํานาจหนาท่ีในการขมขู 

 ๗) ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม ไมใหกาวกายซ่ึงกันและกัน ปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความโปรงใส มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีเปนอิสระในการปฏิบัติงาน มีการ

ทบทวนบทบาทและหนาท่ีอยูเสมอ 
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 ๘) ความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล มีการบันทึกขอตกลงรวมกัน  มี ก า ร แ บ ง

ภาระหนาท่ีรับผิดชอบใหจัดเจน มีกลไกสรางความรวมมือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีความทับซอน 

ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ผูวิจัยไดสรุปผล

วิจัยตามเนื้อหาท่ีปรากฏแลวขางตน และมีประเด็นสําคัญท่ีนําไปสูการอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

 ๑. การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอารมณและความรูสึก ดานพฤติกรรมการแสดงออก มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ พระวิสุทธิภัทรธาดา และคณะ0

๑ ไดศึกษา

เรื่องการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน : กรณีศึกษากลุมจักสาน อําเภอพนัสนิคม  

จังหวัดชลบุรี พบวา มีการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธอยูในระดับมาก กลุมตัวอยางท่ีไดเขารับการพัฒนา

จริยธรรม มีระดับจริยธรรมเพ่ิมข้ึน และสอดคลองกับ ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล ท่ีไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของผูบริหารการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ระดับความ

เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธอยูในระดับมากเชนกัน 

 ๒. ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คือปจจัยการสงเสริม

จริยธรรม ประกอบดวย ดานความรูจริยธรรม ดานความรูสึก และดานพฤติกรรมการแสดงออก และ

ปจจัยธรรมเปนโลกบาล ๒ ประกอบดวย ดานหิริ ความละอายแกใจ ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัว 

โดยท้ัง ๒ ปจจัย สามารถรวมกันอธิบายความแปรผันของการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ไดถึงรอยละ ๓๙.๒๐ แสดงใหเห็นวา การสงเสริมจริยธรรมตองเริ่มสงเสริมท่ีอารมณและ

ความสูสึกและจิตสํานึกกอน จากนั้นก็สงเสริมดานพฤติกรรมการแสดงออกท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัย

                                           

 
๑
พระวิสุทธิภัทรธาดา และคณะ, “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน : กรณีศึกษากลุม

จักสาน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), 

หนา ก-ข. 



๑๘๙ 

ของ วีรชัย อนันตเธียร1

๒ ท่ีไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย ผลการวิจัย

พบวา แผนกลยุทธในการพัฒนาเยาวชน ๔ แผน คือ แผนกลยุทธดานการอยูรวมกับเพ่ือนๆ และ

บุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางสงบสุข แผนกลยุทธดานการสรางเสริมจิตสํานึกดานจริยธรรมของเยาวชน

และคานิยมท่ีถูกตอง แผนกลยุทธดานการการปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และ

แผนกลยุทธดานการสั่งสอนใหมีแนวคิดในการดําเนินชีวิตท่ีดี และยังสอดคลองกับงานวิจัยจอง ศิวาพร 

ศรีศักดินันท2๓ ท่ีไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสรางจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลนของ

สือ่มวลชนไทย ผลการวิจัยพบวา  มีรูปแบบการเสริมสรางจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ จะเสริมสราง 

โดยใชหลักพุทธธรรม เพ่ือใหมีสติรูเทาทัน เปนการพัฒนาทางจิตใจเพ่ือสงเสริมใหเกิดการประพฤติ

ปฏิบัติตามหนาท่ีไดอยางถูกตอง เปนกลาง เหมาะสมและดีงาม 

 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นวาการสงเสริมจริยธรรม เปนการพัฒนาศักยภาพของ

ตัวแทนและนายหนาประกับภัยไปในตัว เนื่องจากเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหตัวแทนและ

นายหนาประกับภัยปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความเท่ียงธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ระมัดระวัง พัฒนาความรูความสามารถของตนอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเรียบรอยดีงาม 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศันสนีย ชุมพลบัญชร 3

๔ ท่ีไดวิจัยเรื่อง เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจของ

ผูบริหารท่ีมีตอพนักงานในมุมมองทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมจริยธรรมเปนสิ่ง

ท่ีสําคัญเพราะจะทําใหบุคลากรเกิดความมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน เกิดการพัฒนา

ศักยภาพตนเอง เพ่ือใหมีศักดิ์และสิทธิเทียบเทากับผูอ่ืนและสมควรแกฐานนะ และจะกอใหเกิดการไม

ดูหม่ินดูแคลนกัน 

 ๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผลของการวิจัยชี้ใหเห็นวา

การสงเสริมจริยธรรมเกิดประสิทธิผล ๘ ประการคือ ความมีความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม ปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความระมัดระวัง ใชความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีในทางท่ีชอบ ปฏิบัติตอขอมูล

ลับใหปลอดภัยไมใชทางทางท่ีมิชอบ ขอมูลลับไมถูกเปดเผย ไมมีการนําขอมูลลับไปใชประโยชน

                                           

 
๒
วีรชัย อนันตเธียร,กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

 
๓
ศิวาพร  ศรีศักดินันท, รูปแบบการเสริมสรางจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลนของ

สื่อมวลชนไทย, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘)  

 ๔ศันสนีย  ชุมพลบัญชร, “จริยธรรมทางธุรกิจของผูบริหาร ท่ีมีตอพนักงานในมุมมองทาง

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๙๐ 

ในทางท่ีผิด มีการรักษาขอมูลลับไวไมใหรั่วไหล มีการใชขอมูลเพ่ือสิทธิประโยชนอันชอบธรรมเทานั้น 

เม่ือนําขอมูลมาใชมีการขออนุญาตเสมอ จัดการความขัดแยงทางผลประโยชน ใชอํานาจหนาท่ีและ

การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย  มีความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปนธรรม ไมใหกาวกายซ่ึงกัน

และกัน อาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิดาภา  

เรงมีศรีสุข4

๕ ไดศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล 

เนนในเรื่องของ ความโปรงใสและรับผิดชอบและหลักการมีสวนรวม โดยท่ีจริยธรรมาภิบาล 

ประกอบดวย กลยุทธการสรางความโปรงใสงานบริหาร กลยุทธการสรางความโปรงใสการบริการ

ประชาชน กลยุทธการสรางความโปรงใสในงานสนับสนุน กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในงาน

บริหาร กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในการบริการประชาชน กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในงาน

สนับสนุน กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงานบริหาร กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในการ

บริการประชาชน และกลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงาน 

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมท่ีดี คือการสงเสริมให

บุคลากรมีคุณธรรม ปฏิบัติหนาทีดวยความโปรงใส มีควมรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ นาคม  ธีรสุวรรณจักร 5

๖ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดราชบุรี”ผลการวิจัยพบวา 

รูปแบบการบริหารท่ีดีจะสงผลใหเกิดความโปรงใส บุคลากรมีคุณธรรม บริหารองคกรใหเกิดความ

คุมคาในการใชทรัพยากร ทุกสวนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และรวมกันรับผิดชอบ และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง เจริญสุข6

๗ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใตตอนบน” ผลการวิจัยพบวา 

รูปแบบการพัฒนาท่ีดี จะตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล กลาวคือเม่ือทุกฝายมีจริยธรรมการบริหาร

ก็เกิดความโปรงใส ปญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาก็นอยลง ซ่ึงเปนผลมาจาการสงเสริมจริยธรรม 

                                           

 
๕
จิดาภา เรงมีศรีสุข, ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขต

ภาคกลาง, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

 
๖
นาคม  ธีรสุวรรณจักร, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

ขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔). 

 
๗
บรรจง เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใตตอนบน”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๒) : ๑๑๗. 



๑๙๑ 

 ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

คือการฝกอบรมและการสงเสริมดานการศึกษาเรียนรู ภายใตหลักจริยธรรมขององคกร ซ่ึงสงผลให

เกิดจริยธรรมภายในองคกร เกิดการเรียนรูรวมกันท้ังองคกร เกิดความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ี ท่ี

นําไปสูความสําเร็จขององคกรธุรกิจประกันภัย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นาตยา แทนนิล 7

๘  ท่ีได

วิจัยเรื่อง “รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในการจัดการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยของจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี

สวนรวม เกิดกลไกในการประสานงานท่ีชัดเจน เกิดการเรียนรูและพัฒนาองคกรรวมกัน เกิดการสราง

เครือขายความรวมมือซ่ึงกันและกัน 

 อีกประการหนึ่งรูปแบบในการสงเสริมจริยธรรมซ่ึงเกิดจากการสงเสริมปจจัยดานความรู  

ยังกอใหเกิดความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาสติปญญา และกิริยามารยาทในการปฏิบัติ

หนาท่ีตามหลักจริยธรรมท่ีแสดงออกมาทางกาย สงผลใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ

เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธดี มีบุคลิกภาพดี ปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงม่ันเพ่ือประโยชยอันชอบธรรม

ของผูเอาประกันภัย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิษฎาข  ศรีเครือดง8

๙ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ

การพัฒนาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคตามแนวพุทธของผูบริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัย

พบวา รูปแบบในการพัฒนาภาวะผูนําท่ีพึงประสงค สงผลใหบุคลากร มีวิสัยทัศน พัฒนาสติปญญา

ของตน มุงม่ันทํางาน และมีมนุษยสัมพันธดี มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดตอประสานงานดี  การ

วางตัวเสมอตนเสมอปลาย มีความสามารถครองใจคน ใหคําแนะนําชวยเหลือประสานใหองคการเกิด

ความสามัคคี มีความเชื่อม่ันในตัวเอง เมตตา กรุณา ยุติธรรม ซ่ือสัตยสุจริต 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใต

กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะ ๓ ประการ ประกอบดวย 

  

                                           

 
๘
นาตยา แทนนิล ,“รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในการจัดการ เกษตร

และอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๕). 

 
๙
อภิษฎาช ศรีเครือดง, รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคตามแนวพุทธของผูบริหารสตรีใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๙๒ 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังตอไปนี้ 

 ๑) ควรมีการสงเสริมจริยธรรมสําหรับตัวแทนและนายหนาประกันภัย ปจจุบันภาพท่ี

ปรากฏคือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในสวนของ

จริยธรรมมีหนาท่ีในการกํากับสงเสริมดานจริยธรรมแตเพียงผูเดียว จึงควรมีหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของเขามารวมในการใหการสงเสริมจริยธรรมดวย 

 ๒) การสงเสริมจริยธรรมสําหรับตัวแทนและนายหนาประกันภัย ในปจจุบันยังไมสามารถ

สงเสริมจริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนาไดอยางครบถวน จึงควรมีนโยบายในเชิงบังคับใหทุกคน

เขารับการสงเสริมจริยธรรม 

 ๓) รัฐควรมีนโยบายในการกระจายอํานาจการสงเสริมจริยธรรมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

สามารถใหการสงเสริมจริยธรรมแกตัวแทนและนายหนาประกันภัยได ซ่ึงจะทําใหการสงเสริม

จริยธรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความท่ัวถึง 

 ๔) การสงเสริมจริยธรรมโดยการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานในกํากับ ใหเกิด

ความรวมแรงรวมใจกัน สงเสริมจริยธรรม ระหวางหนวยงานกํากับและหนวยงานในกํากับ ซ่ึงผูกมัด

กันดวยการบันทึกขอตกลงรวมกัน เปนผลใหเกิดการสงเสริมจริยธรรมภายในองคกรไดเปนอยางดีจึง

ควรอาศัยกลไกลนี้ในการสงเสริมจริยธรรม 

 ๕) ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาบุคลากรยังขาดองคความรูและขาดความเขาใจอยางลึกซ่ึง

เก่ียวกับการละเมิดจริยธรรมวา การละเมิดจริยธรรมสงผลเสียรายแรงตอองคกรและประเทศชาติ ซ่ึง

ในประเด็นนี้สํานักงานและหนวยงานในกับกับตองเรงดําเนินการสงเสริมบุคลากรและใหความรู

เก่ียวกับการละเมิดจริยธรรมในสวนของผลเสียท่ีจะเกิด และผลดีจากการไมละเมิดจริยธรรม 

 ๖) บุคลากรสวนหนึ่งยังขาดความรูและความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรมวา

จําเปนตองมีการสงเสริมจริยธรรมท้ังองคกร โดยทุกสวนงาน ทุกคน ตองรวมมือกัน จึงจะสงผลใหการ

สงเสริมจริยธรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ๗) การสงเสริมจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมเปนโลกบาล หิริ ความละอายแกใจ และ

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป สามารถสรางจริยธรรมใหเกิดแกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

บุคลากรจะเกิดความละอายตอการละเมิดจริยธรรม และกลัวตอโทษท่ีจะพึงไดรับ 

  



๑๙๓ 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ๑) รัฐบาลควรมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดานจริยธรรม เชน 

กระทรวงยุติธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนตนใหเขามามีสวนรวมในการใหการสงเสริม

จริยธรรมแกตัวแทนและนายหนาประกันภัย 

 ๒) ภาครัฐโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมจริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนา

ประกันภัย ดําเนินการสงเสริมจริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนาประกันภัย โดยมีระเบียบในเชิง

บังคับใหทุกคนตองไดรับการสงเสริมคุณธรรมในระดับดี 

 ๓) รับบาลควรกําหนดใหหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการสงเสริมจริยธรรมแกตัวแทนและ

นายหนาประกับภัย จัดการสงเสริมจริยธรรมใหกับตัวแทนและนายหนาประกับภัยได ซ่ึงจะสงผลให

ตัวแทนและนายหนาประกับภัยไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางท่ัวถึง 

 ๔) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ควรรวมมือ

กับหนวยงานในกํากับ สรางกลไกลความรวมมือกันโดยบันทึกขอตกลงรวมกัน ในการสงเสริม

จริยธรรมแกบุคลากร ออกนโยบายในเชิงบังกับใหหนวยงานในกํากับเรงดําเนินการสงเสริมจริยธรรม

ใหกับบุคลากรครบทุกคน 

 ๕) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ควรรวมมือ

กับหนวยงานในกํากับ เรงดําเนินการฝกอบรมและสงเสริมความรูใหบุคลากรไดมีความรูและความ

เขาใจอยางลึกซ้ึงวาการละเมิดจริยธรรมสงผลเสียรายแรงตอองคกรและประเทศชาติอยางไร เพ่ือให

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยไดตระหนักถึงผลเสียจากการละเมิดจริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน 

 ๖) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ

หนวยงานในกํากับควรเรงทําความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรมใหเกิดภายในองคกร โดย

จะตองรวมมือกันทุกฝาย ทุกคน ในลักษณะสรางคานิยมรวมกัน เพ่ือใหองคกรเปนองคกรแหง

จริยธรรม 

 ๗) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ

หนวยงานในกํากับควรนําเอาหลักธรรมเปนโลกบาล หิริ ความละอายแกใจ และโอตตัปปะ ความเกรง

กลัวตอบาป มาประยุกตในการสงเสริมจริยธรรมแกตัวแทนและนายหนาประกับภัย โดยการตําหนิติ

โทษ ลงโทษตามโทสานุโทษ จนถึงข้ันประกาศรายชื่อผูละเมิดจริยธรรมอยางรายแรง ซ่ึงสงผลเสียใน

วงกวาง ใหสังคมทราบผานสื่อตางๆ เพ่ือใหสังคมไดระวังบุคคลเหลานั้น ซ่ึงจะสงผลใหตัวแทนและ

นายหนาเกิดความละอายและเกรงกลัวตอโทษท่ีจะพึงไดรับ ไมละเมิดจริยธรรม 

  



๑๙๔ 

 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปดังตอไปนี้ 

 ๑) ควรมีการวิจัยเรื่อง กลยุทธในการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เพ่ือใหทราบถึงกลวิธีในการสงเสริมจริยธรรมเชิงลึก 

 ๒) ควรมีการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมสําหรับตัวแทนและนายหนา

ประกันภัย เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมใหมีประสิทธิภาพ 

 ๓) ควรมีการวิจัยในเชิงลึกเก่ียวกับ นโยบายในการสงเสริมจริยธรรมของภาครัฐ เพ่ือ

ขับเคลื่อนการสงเสริมจริยธรรมใหกับหนวยงานภาครัฐ 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 

 ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการ

ศาสนา, ๒๕๒๓. 

ชัยอนันต สมุทรวานิช. ธรรมาภิบาลการมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการทางดาน

ส่ิงแวดลอม. กรุงเทพ: เดือนตุลาการพิมพ, ๒๕๔๓. 

ไชยวัฒน  คํ้าชู. การบริหารการปกครองท่ีโปรงใสดวยจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : นําฝนการพิมพ, 

๒๕๔๘. 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก. จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา : 

พฤติกรรมศาสตร เลม ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔. 

ทิศนา แขมณี. ศาสตรการสอน : องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ. พิมพ

ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. การสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทสํานักพิมพวิญูชน จํากัด, ๒๕๔๒. 

ประภาศรี สีหอําไพ. พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

ประมวล รุจนเสรี. การบริหาร – การจัดการท่ีดี (Good Governance). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

อาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๒. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๖. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งท่ี ๑๑. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

  



๑๙๖ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

พฤทธิสาณ ชุมพล. คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พุทธทาสภิกขุ. ความสุขสามระดับ. พิมพครั้ง ๒. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๒. 

ยุวัฒน วุฒิเมธี.  การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: บางกอกบล็อก, ๒๕๒๖. 

เยาวดี วิบูลยศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

รัตนะ บัวสนธ. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพคําสมัย, ๒๕๕๒. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานครมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสภาน, ๒๕๕๖. 

วศิน อินทสระ. พุทธจริยศาสตร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพทองกวาว, ๒๕๔๑. 

_________. พุทธจริยศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานครมหานคร: สํานักพิมพธรรมดา, ๒๕๔๙). 

วัฒนา สุนทรธัย. เรียนสถิติดวย SPSS ภาคการวิเคราะหเครื่องมือการวิจัยและการวิเคราะห

ขอสอบ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพลับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๗. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน. การพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนา พานิช, 

๒๕๒๖. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). แนวทางธรรมาภิ

บาลของสํานัก คปภ. ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ ป ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ๒๕๕๙. 

สุดจิต นิมิตกุล. กระทรวงมหาดไทยกับการจัดดารท่ีดี : การปกครองท่ีดี (Good Governance). 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๓.  

สุวรีย สิริโภคาภิรมณ. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภัฏ- 

เทพสตรี, ๒๕๔๖. 

อมรา พงศาพิชญ. ธรรมรัฐกับประชาสังคม การปกครองท่ีดี. กรุงเทพมหานคร : สมาคมรัฐประศาสน

ศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๔๓. 

เอเจอร, แซม. ธรรมาภิบาลการปกครองท่ีโปรงใสดวยจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพน้ําฝน, 

๒๕๔๕. 

  



๑๙๗ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

 (๒) ดุษฎีนิพนธ : 

จิดาภา เรงมีศรีสุข. “ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขต

ภาคกลาง”. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอรท  กรุงเทพ, ๒๕๕๗. 

นาคม  ธีรสุวรรณจักร. “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ของ

องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดราชบุรี”. ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

พัฒนาทรัพยากรมนุษย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔. 

นาตยา แทนนิล. “รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในการจัดการ เกษตรและ

อาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา”. ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการส่ิงแวดลอม. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๕. 

พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท พิลาพันธุ). รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของ

ผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสน

ศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

รุงนภา จิตรโรจนรักษ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับ

ประเทศไทย”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

วิภาดา ศรีจอมขวัญ. “รูปแบบบริหารการพัฒนาสมรรถนะครูการศึกษาไทย”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิทยาการบริหารการศึกษา. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศึกษา: 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔. 

วีรชัย อนันตเธียร. “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ศันสนีย  ชุมพลบัญชร .  “จริยธรรมทางธุร กิจของผูบริหาร ท่ี มีตอพนักงานในมุมมองทาง

พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. 

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



๑๙๘ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ศิวาพร  ศรีศักดินันท. “รูปแบบการเสริมสรางจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลนของ

สื่อมวลชนไทย”. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อภิษฎาช ศรีเครือดง. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคตามแนวพุทธของผูบริหารสตรีใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร. 

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

(๓) รายงานการวิจัย : 

พระวิสุทธิภัทรธาดา และคณะ. “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน : กรณีศึกษากลุมจัก

สาน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

(๔) บทความ : 

บรรจง เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใตตอนบน”. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน. ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ 

(๒๕๕๒) : ๑๑๗. 

พระมหาธนพจน ธมฺเมสโก และคณะ. “การศึกษาวิเคราะหโลกปาลธรรม”. วารสารวิชาการธรรม

ทรรศน. ปท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน -มิถุนายน  ๒๕๖๒) : ๑๓๗. 

วาโร เพ็งสวัสดิ์, “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๔ 

(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓): ๓. 

สมหวัง โอชารส และคณะ. “รูปแบบการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตํารวจใหแก

นักเรียนนายสิบตํารวจ”. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. ปท่ี ๗ ฉบับพิเศษ (๒๕๖๐) : 

๒๘๖. 

  



๑๙๙ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

(๕) ส่ืออิเล็กทรอนิกส : 

บุญชม ศรีสะอาด. การพัฒนาการวิจัยโดยใชรูปแบบ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https://www.kroo 

bannok.com/news_file/p61238851032.pdf [๑๕ เมษายน ๒๕๖๑]. 

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ.  ธรรมะจากวัด. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://info.matichon. 

co.th/techno/techno.php?srctag=0 5 1 2 8 1 5 1 2 5 7 &srcday=&search=no [๒ ๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

วิกีพิเดีย. คําอธิบาย หิริ-โอตัปปะ. [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.google.co.th [๒๒ ตุลาคม 

๒๕๖๓]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). สถิติเกี่ยวกับ

ใบอนุญาตตัวแทน - นายหนาประกันภัย บุคคลธรรมดา. [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjk3ZTVkYzgtNTRlMS00ZDA4LTkzMD

QtMzZjNGZkYjQ5MTg0IiwidCI6IjM2ZTkwZGVjLTkxNDQtNGJlMi1hNzBlLTc2N2Uz

ZWVkNzkwMyIsImMiOjEwfQ%3D% 3D [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของพนั กงาน  พ.ศ .  ๒๕๕๗ ,  [ออนไลน ],   แหล ง ท่ี มา  : 

https://www.oic.or.th/sites/default/files/maincontent/files/cchrryaabrrnphna 

kngaan58.pdf [๑๐ เมษายน ๒๕๖๔]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). ธรรมาภิบาลและ

จริยธรรม. [ออนไลน ]. แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/about/good-

governance-ethics [๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ตัวแทน /นายหนา

ประกันภัย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/industry/intermed 

iaries/agent [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓]. 

 

 

  



๒๐๐ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สถิติเก่ียวกับใบอนุญาต

ตัวแทน - นายหนาประกันภัย บุคคลธรรมดา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

https://app.powerbi.com/view?r 

=eyJrIjoiMjk3ZTVkYzgtNTRlMS00ZDA4LTkzMDQtMzZjNGZkYjQ5MTg0IiwidCI6IjM

2ZTkwZGVjLTkxNDQtNGJlMi1hNzBlLTc2N2UzZWVkNzkwMyIsImMiOjEwfQ%3D

%3D [๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. กลยุทธในยุทธศาสตร. 

[ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/fund/good-governance [๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. ความเปนมาและ

วัตถุประสงค .  [ออนไลน ] .  แหล ง ท่ีมา :  https://www.oic.or.th/th/fund/good-

governance [๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. บทบาทหนาท่ีและประวัติ. 

[ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/about/good-governance-ethics 

[๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. ผูบริหาร คปภ.. [ออนไลน]. 

แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/consumer/oicbod [๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. หลักจรรยาบรรณและ

ศีลธรรม. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/industry/intermed 

iaries/agent/moral สืบคน ขอมูลเมือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓. 

หลวงปูเทศก เทสรังสี. “หิริ-โอตัปปะ”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://www.openbase.in.th/ 

node/2887 [๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

  



๒๐๑ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

(๖) สัมภาษณ : 

สัมภาษณ นายชนะพล มหาวงษ. รองเลขาธิการ ดานกฎหมาย คดี และคุมครองสิทธิประโยชน 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ สงเสริมการประกอบธุรกิจ, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔.  

ดร. อายุศรี คําบรรลือ. ผูชวยเลขาธิการสายตรวจสอบ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

สงเสริมการประกอบธุรกิจ, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔.  

นายจอม จีระแพทย. รองเลขาธิการสายตรวจคนกลางประกันภัย . ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔.  

ดร. ปยวดี โขวิฑูรกิจ. ผูชวยผูอํานวยการใหญ สายงานปฏิบัติตามกฎหมายและบริหาร

ความเสี่ยง บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน), วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔.  

นายประสิทธิชัย สุนทราภิรมย. รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน), วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔.  

นางนภัสนันท พรรณนิภา. ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม  

อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔.  

นางบงกช บวรฤกษ. นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน, วันท่ี ๒๗ 

เมษายน ๒๕๖๔.  

ผศ. ชญณา ศิริภิรมย. ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท  

ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔.  

นายจรุง เชื้อจินดา. สํานักงานคณะกรรมการกํากับ สงเสริมการประกอบธุรกิจ, วันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔. .  

นายวีรภัทร สภากาญจน. ประธานเจาหนาท่ีสายงานบุคลากรและวัฒนธรรม บริษัท เอฟ

ดับบลิว ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน), วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔.  

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร. . อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔.  

พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช). ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ

รักษาการเจาคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต), วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔.  

รศ. ดร. สมาน งามสนิท. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔.  

รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔.  



๒๐๒ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สัมภาษณ รศ. ประณต นันทิยกุล. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔.  

นางรัตนา ตฤษณารังสี. ผูเอาประกันภัย, วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔.  

นางพัชราภรณ สันติเสวี. ผูเอาประกันภัย, วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

(๗) สนทนากลุมเฉพาะ : 

สนทนากลุมเฉพาะ รศ.ดร.กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย. รองอธิการบดีฝายการเงินทรัพยสิน ผูอํานวยการ

สํ านักบริการการศึกษา  อาจารยประจํ าหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

นายธนากร ฤทฺธิ์ถาวร. ท่ีปรกึษาบริษัท เอไอเอ จํากัด, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

รศ.ดร.สมาน งามสนิท. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

อ.ดร.สมบัติ นามบุรี. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

  



๒๐๓ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

๒. ภาษาอังกฤษ : 

I (Books): 

Agere, Sam. Promoting Good Governance : Principles Practices and Perspective. 

London: Commonwealth Secretariat, 2000. 

Bardo, J. W., & Hartman, J. J. Urban society: A Systematic Introduction. New York: F. E. 

Peacock, 1982. 

Brown, R. Social Psychology. New York: The Free Press. 

Brown, W.B. and Moberg, D. J. Organization Theory and Management: A Macro 

Approach. New York: John Wiley and Sons, 1980. 

Griffin, R. W. & Ebert, R. J. Business. (5th ed.). (New Jersey: Prentice-Hall, 1999. 

Hauser, D.L. Comparison of Different Model for Organizational Analysis, In 

Organizational Assessment Perspective on the Measurement of 

Organizational Behavior and the Quality of Work Life. New York: John 

Wiley & Son, 1980. 

Hoffman, M. L. Development of moral thought, feeling and behavior. USA: American 

Psychologist, 1979. 

Keeves, Peter J. Model and Model Building, Educational Research Methodology and 

Measurement:  An International Handbook. Oxford: Pergamon Press, 1988. 

Kohlberg, L. Development of moral character and moral ideology in moral 

reasoning Review of child development research. Hartford: Connecticul 

Printers. 1984. 

Smith, R.H., and Others. Measurement: Making Organization Perform. New York: 

Macmillan, 1980. 

Willer, D. Scientific Sociology: Theory and Method. Englewood Clift. NJ: Prentice Hall 

Inc, 1986. 

II (Dissertation): 

  



๒๐๔ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

Morren, Tatiana. “Conceptualizing Civil Society within Good Governance and 

SocialCapital Policies”. Dissertation. (Department of Education: Dalhousie 

Universityof Canada, 2001. 

III (Alitcle): 

Anderson, H. M. “Self-Instruction as a Method of Preparing Elementary School Social 

Studies Teacher Trainees Apply an Inductive Teaching Mode”, Dissertation 

Abstracts International. Vol. 42 No. 11 (1968): 4795-A. 

IV (Electronics): 

Ivancevich, J.H.et al. Management: Principles and Functions, [Online], Source: 

http://www.norvathesolybeez.hu/leto/tresek/eng/coldoc. [20 July 2017]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



๒๐๖ 

 
ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 



๒๐๗ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง : รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

--------------------------------------- 

คําช้ีแจง 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการสงเสริมจริยธรรมปจจัยท่ีสงผลนําเสนอ

รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอความกรุณาทานไดตอบ

แบบสอบถามใหครบทุกขอ 

แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ แบงเปน ๕ ตอน คือ 

 ตอนท่ี ๑ : เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี ๒ : เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรม 

 ตอนท่ี ๓ : เปนแบบสอบท่ีเก่ียวกับธรรมเปนโลกบาล ๒ 

 ตอนท่ี ๔ : เปนแบบสอบท่ีเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ตอนท่ี ๕ : เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 ขอมูลจากแบบสอบถามของทาน ผู ศึกษาวิจัยจะถือวาเปนความลับท่ีสุดและไมมี

ผลกระทบกระเทือนตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด 

 ขอบพระคุณทานท่ีไดอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเพ่ือเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้ 

เปนอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้ 
 

นางสาวสิริปภา ภาคอัตถ 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๒๐๘ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง : รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

--------------------------------------- 

ตอนท่ี ๑ : คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน   หนาขอความตามสภาพท่ีเปนจริงเก่ียวกับผูตอบ

แบบสอบถาม 

๑. เพศ 

   ชาย     หญิง  

๒. อายุ 

   นอยกวา ๒๕ ป   ๒๖-๓๐ ป  

 ๓๖-๔๕ ป    ๔๖-๕๕ ป 

 ๕๖ ปข้ึนไป 

๓. สถานภาพ 

   โสด     สมรส  

 หมาย (คูครองเสียชีวิต)  หยาราง/แยกกันอยู 

๔. ระดับการศึกษา 

   ปริญญาตรี    ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

๕. รายได 

 นอยกวา ๒๐,๐๐๐ บาท  ๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท 

   ๔๐,๐๐๑-๖๐,๐๐๐ บาท  มากกวา ๖๐,๐๐๐ บาท 

  



๒๐๙ 

ตอนท่ี ๒ การสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน 

คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานท่ีสุดเพียงขอ

เดียว โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาดังนี ้

 (๕) มากท่ีสุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ มากท่ีสุด 

 (๔) มาก   หมายถึง มีความเห็นในระดับ มาก 

 (๓) ปานกลาง หมายถึง มีความเห็นในระดับ ปานกลาง 

 (๒) นอย  หมายถึง มีความเห็นในระดับ นอย 

 (๑) นอยท่ีสุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ นอยท่ีสุด. 

ขอ การสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. ดานความรู      

๑ 

หนวยงานสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมี

ความรูความเขาใจในจริยธรรมของตัวแทน/

นายหนาประกันภยั 
     

๒ 
บุคลากรในหนวยงานสามารถใชความรูในการ

ตัดสินแยกแยะถูกผิด 
     

๓ 
บุคลากรในหนวยงานสามารถใชหลักของเหตุผลใน

ตัดสินการแยกแยะถูกผิด 
     

๔ 

บุคลากรในหนวยงานสามารถใชประสบการณใน

การเลือกทําในสิ่งท่ีควร เลือกไมทําในสิ่งท่ีไมควร

ตามหลักจริยธรรม 
     

 ๒. ดานอารมณและความรูสึก      

๑ 

หนวยงานสงเสริมคานิยมแกบุคลากร ไมใหยินดีตอ

การกระทําในลักษณะใดๆ ท่ี เปนการละเมิด

จริยธรรม 
     

๒ 
หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไมใชอารมณและ

ความรูสึกในการตัดสินแยกแยะถูกผิด 
     

๓ 
หนวยงานสงเสริมบุคลากรใหมีคานิยมท่ีดี ใหนึก

เสมอวาการกระทําท่ีละเมิดจริยธรรมจะสงผลเสีย
     



๒๑๐ 

ขอ การสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
อยางรายแรงตอองคกรและประเทศชาติ 

๔ 

องคกรของทานสงเสริมบุคลากรดานเจตคติท่ีดี ให

เกิดความยินดีและอยากใหการสนับสนุนสงเสริม

การกระทําท่ีชอบดวยจริยธรรม 
     

 ๓. ดานพฤติกรรมการแสดงออก      

๑ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยาง

ตรงไปตรงมาตามหลักจริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภยั 
     

๒ 
หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรใหบริการดวยความ

เสมอภาค 
     

๓ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรใหบริการดวยความ

จริงใจโดยคํานึงถึงประโยชนอันชอบธรรมของผูเอา

ประกันภัยเสมอ 
     

๔ 
บุคลากรในหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการ

สงเสริมจริยธรรมสําหรับบุคลากร 
     

 

 

ตอนท่ี ๓ ธรรมเปนโลกบาล ๒ 

ขอ ธรรมเปนโลกบาล ๒ 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

 ๑. ดานหิริ ความละอายแกใจ      

๑ 
หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรเกิดความละอายใจตอ

การละเมิดจริยธรรม 
     

๒ 
เม่ือมีเหตุละเมิดจริยธรรมหนวยงานมีการตําหนิติ

เตียนผูละเมิดอยางจริงจัง 
     



๒๑๑ 

ขอ ธรรมเปนโลกบาล ๒ 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

๓ 

หนวยงานมีการประกาศรายชื่อผูละเมิดจริยธรรม

ใหเกิดความเสียหายตอองคกรและสิทธิประโยชน

อันชอบธรรมของผูเอาประกันภัยใหสาธารณชน

ทราบ 

     

๔ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไดเขาใจเสมอวา การ

กระทําท่ีละเมิดตอจริยธรรม เปนท่ีนารังเกียจของ

สังคม 
     

 ๒. ดานโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาท      

๑ 
หนวยงานมีการกําหนดบทลงโทษเปนการเฉพาะ

สําหรับผูละเมิดจริยธรรม 
     

๒ 
หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไดเกิดความเกรงกลัว

ตอโทษจากการละเมิดจริยธรรม 
     

๓ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไดตระหนักถึงโทษ

และผลเสียของการละเมิดจริยธรรม ใหรูจักยับยั้ง

ชั่งคิด ละการกระทําท่ีเปนการละเมิดจริยธรรม 
     

๔ 
หนวยงานมีมาตรการในการลงโทษผูละเมิด

จริยธรรมอยางเครงครัดตามโทษานุโทษ 
     

 

ตอนท่ี ๔  การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ขอ 
การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัย 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

 ๑. ดานความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม      

๑ มีการสงเสริมใหซ่ือสัตยตอองคกร      

๒ มีการสงเสริมใหซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย      

๓ ไมสงเสริมใหทําผิดเพ่ือหวังประโยชน      



๒๑๒ 

ขอ 
การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัย 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

๔ มีการสงเสริมใหปฏิบัติตนตามหลักจารีตประเพณี      

 ๒. ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง      

๑ มีความใสใจในการปฏิบัติงาน      

๒ คอยดูแลสอดสองซ่ึงกันและกัน      

๓ มีการพิจารณาผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําเสมอ      

๔ มีการตรวจสอบกระบวนการทํางานอยูเสมอ      

 ๓. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัตหินาท่ี                     

๑ มีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง      

๒ ใชความสามารถปฏิบัติงานโดยชอบธรรม      

๓ มีการพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ      

๔ สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ      

 ๔. ดานการปฏิบัติตอขอมูลลับ                     

๑ รักษาความลับไมใหรั่วไหล      

๒ ใชขอมูลเพ่ือสิทธิประโยชนอันชอบธรรมเทานั้น      

๓ มีการขออนุญาตใชขอมูลเสมอ      

๔ ไมเปดเผยขอมูลลับของลูกคา      

 ๕. ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน      

๑ มีการชี้แจงเหตุผลในการจัดการผลประโยชน      

๒ มีการชี้แจงถึงขอจํากัดตางๆ      

๓ มีการจัดการผลประโยชนโดยชอบธรรม      

๔ มีการชี้แจงใหเขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีจะพึงได      

 
๖. ดานการใชอํานาจหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ี

ตามกฎหมาย 
     

๑ ไมใชอํานาจหนาท่ีในการขมขู      

๒ ไมปฏิบัติหนาท่ีเกินขอบเขต      

๓ ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาประโยชน      

๔ ชี้แจงบทบาทและหนาท่ีของตนใหชัดเจน      



๒๑๓ 

ขอ 
การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนา

ประกันภัย 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

 
๗. ดานความเปนอิสระ ความโปรงใส ความเปน

ธรรม 
     

๑ ทบทวนบทบาทและหนาท่ีอยูเสมอ      

๒ สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส      

๓ ใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน      

๔ มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน      

 ๘. ดานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแล      

๑ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีความทับซอน      

๒ มีกลไกสรางความรวมมือ      

๓ แบงภาระหนาท่ีรับผิดชอบใหจัดเจน      

๔ ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน      

 

ตอนท่ี ๕ :  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ๑. สภาพการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีปญหาอุปสรรคหรือไม 

อยางไร โปรดชี้แนะ 

 ปญหาอุปสรรค 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ขอเสนอแนะ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



๒๑๔ 

 ๒. ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีอะไรบาง โปรดชี้แนะ 

 ขอเสนอแนะ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ๓. การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ควรเปนอยางไร 

 ขอเสนอแนะ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

นางสาวสิริปภา ภาคอัตถ 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๒๑๕ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสัมภาษณเชิงลึก 

เรื่อง : รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

--------------------------------------- 

ช่ือผูใหสัมภาษณ____________________________________________________________ 

ตําแหนงหนาท่ี______________________________________________________________ 

สัมภาษณเม่ือ วันท่ี__________เดือน__________________พ.ศ.___________ 

 

ตอนท่ี ๑ หลักจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย 

๑. หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต มีผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนประกันภัย

และนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย อยางไรบาง 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

๒. หลักจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย มีผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย อยางไรบาง 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



๒๑๖ 

_________________________________________________________________________ 

๓. หลักจรรยาบรรณของนายหนาประกันวินาศภัย มีผลตอการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทน

ประกันภัยและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย อยางไรบาง 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

๔. หลักจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหนาประกันชีวิต มีผลตอการสงเสริมจริยธรรมของ

ตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย อยางไรบาง 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ตอนท่ี ๒ ธรรมเปนโลกบาล  

๑. หลักธรรมเปนโลกบาล (หิริ ความละอายแกใจ) สามารถนํามาประยุกตใชในการสงเสริม

จริยธรรมของตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดอยางไรบาง โปรดชี้แนะ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

๒. หลักธรรมเปนโลกบาล (โอตตัปปะ ความเกรงกลัว) สามารถนํามาประยุกตใชในการสงเสริม

จริยธรรมของตวัแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดอยางไรบาง โปรดชี้แนะ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



๒๑๗ 

 

ตอนท่ี ๓ รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๑. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดานความรู ควรเปนอยางไร 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

๒. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ความรูสึก ควรเปนอยางไร 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ความประพฤติ ควรเปน

อยางไร 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหสัมภาษณ 

 

สิริปภา ภาคอัตถ 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  



๒๑๘ 

 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

  



๒๑๙ 

 

 

 

 
 



๒๒๐ 

 

 

 

 

 

  



๒๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 

เปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

  



๒๒๒ 

 
ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง : รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

--------------------------------------- 

 
 

ตอนท่ี ๒ การสงเสริมจริยธรรมตามองคประกอบ ๓ ดาน 

ขอ การสงเสริมจริยธรรม 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 ๑. ดานความรู         

๑ 

หนวยงานสงเสริมและ

สนับสนุนบุคลากรใหมีความรู

ความเขาใจในจริยธรรมของ

ตัวแทน/นายหนาประกันภัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

บุคลากรในหนวยงานสามารถ

ใชความรูในการตัดสิน

แยกแยะถูกผดิ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

บุคลากรในหนวยงานสามารถ

ใชหลักของเหตุผลในตัดสิน

การแยกแยะถูกผิด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 

บุคลากรในหนวยงานสามารถ

ใชประสบการณในการเลือก

ทําในสิ่งท่ีควร เลือกไมทําใน

สิ่งท่ีไมควรตามหลักจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
๒. ดานอารมณและ

ความรูสึก 
    

    

๑ 

หนวยงานสงเสริมคานิยมแก

บุคลากร ไมใหยินดีตอการ

กระทําในลักษณะใดๆ ท่ีเปน

การละเมิดจรยิธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๒๒๓ 

ขอ การสงเสริมจริยธรรม 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

๒ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากร

ไมใชอารมณและความรูสึกใน

การตัดสินแยกแยะถูกผิด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

หนวยงานสงเสริมบุคลากรให

มีคานิยมท่ีดี ใหนึกเสมอวา

การกระทําท่ีละเมิดจริยธรรม

จะสงผลเสียอยางรายแรงตอ

องคกรและประเทศชาต ิ

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 

องคกรของทานสงเสริม

บุคลากรดานเจตคติท่ีดี ใหเกิด

ความยินดีและอยากใหการ

สนับสนุนสงเสริมการกระทําท่ี

ชอบดวยจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
๓. ดานพฤติกรรมการ

แสดงออก 
    

    

๑ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากร

ปฏิบัติหนาท่ีอยาง

ตรงไปตรงมาตามหลัก

จริยธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันภัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 
หนวยงานสงเสริมใหบุคลากร

ใหบริการดวยความเสมอภาค 
+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๓ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากร

ใหบริการดวยความจริงใจโดย

คํานึงถึงประโยชนอันชอบ

ธรรมของผูเอาประกันภัย

เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 

บุคลากรในหนวยงานรวมกัน

สรางคานิยมในการสงเสรมิ

จริยธรรมสําหรับบุคลากร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 

  



๒๒๔ 

ตอนท่ี ๓ ธรรมเปนโลกบาล ๒ 
 

ขอ 
การสงเสริมจริยธรรมตาม

หลักฆราวาสธรรม ๔ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 
๑. ดานหิริ ความละอาย 

แกใจ 
    

    

๑ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากร

เกิดความละอายใจตอการ

ละเมิดจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

เมื่อมีเหตุละเมดิจริยธรรม

หนวยงานมีการตาํหนิติเตียนผู

ละเมิดอยางจริงจัง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

หนวยงานมีการประกาศ

รายช่ือผูละเมดิจรยิธรรมให

เกิดความเสียหายตอองคกร

และสิทธิประโยชนอันชอบ

ธรรมของผูเอาประกันภัยให

สาธารณชนทราบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากร

ไดเขาใจเสมอวา การกระทําท่ี

ละเมิดตอจริยธรรม เปนท่ีนา

รังเกียจของสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
๒. ดานโอตตัปปะ ความเกรง

กลัวตอบาท 
    

    

๑ 

ห น ว ย ง า น มี ก า ร กํ า ห น ด

บทลงโทษเปนการ เฉพาะ

สําหรับผูละเมิดจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากร

ไดเกิดความเกรงกลัวตอโทษ

จากการละเมิดจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

หนวยงานสงเสริมใหบุคลากร

ไดตระหนักถึงโทษและผลเสีย

ของการละเมิดจริยธรรม ให

รูจักยับยั้งช่ังคิด ละการกระทํา

ท่ีเปนการละเมิดจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๒๒๕ 

ขอ 
การสงเสริมจริยธรรมตาม

หลักฆราวาสธรรม ๔ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

๔ 

หนวยงานมีมาตรการในการ

ลงโทษผูละเมดิจรยิธรรมอยาง

เครงครดัตามโทษานุโทษ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
ตอนท่ี ๔  การสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ขอ 

การพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 
๑. ดานความซ่ือสัตยสุจริต

และเท่ียงธรรม 
    

    

๑ 
มีการสงเสริมใหซื่อสัตยตอ

องคกร 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 
มีการสงเสริมใหซื่อสัตยตอผู

เอาประกันภัย 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 
ไมสงเสริมใหทําผิดเพ่ือหวัง

ประโยชน 
+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ 
มีการสงเสรมิใหปฏิบัติตนตาม

หลักจารตีประเพณ ี
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
๒. ดานการปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความระมัดระวัง 
    

    

๑ มีความใสใจในการปฏิบัติงาน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 
คอยดูแลสอดสองซึ่งกันและ

กัน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 
มีการพิจารณาผลท่ีจะเกิดข้ึน

จากการกระทําเสมอ 
+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ 
มีการตรวจสอบกระบวนการ

ทํางานอยูเสมอ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
๓. ดานความรูความสามารถ

ในการปฏิบัติหนาท่ี                
    

    

๑ 
มีการพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๒๒๖ 

ขอ 

การพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

๒ 
ใชความสามารถปฏิบัติงาน

โดยชอบธรรม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 
มีการพัฒนาความรู

ความสามารถอยูเสมอ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 
สามารถทํางานเปนทีมไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
๔. ดานการปฏิบัติตอขอมูล

ลับ                
        

๑ รักษาความลับไมใหรั่วไหล +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 
ใชขอมูลเพ่ือสิทธิประโยชนอัน

ชอบธรรมเทาน้ัน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ มีการขออนุญาตใชขอมูลเสมอ +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ ไมเปดเผยขอมูลลับของลูกคา +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
๕. ดานการจัดการความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 
        

๑ 
มีการ ช้ีแจง เหตุ ผล ในการ

จัดการผลประโยชน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ มีการช้ีแจงถึงขอจํากัดตางๆ +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๓ 
มีการจัดการผลประโยชนโดย

ชอบธรรม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 
มีการช้ีแจงใหเขาใจถึงสิทธิ

ประโยชนท่ีจะพึงได 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 

๖. ดานการใชอํานาจหนาท่ี

และการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมาย 

        

๑ ไมใชอํานาจหนาท่ีในการขมขู +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ ไมปฏิบัติหนาท่ีเกินขอบเขต +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๓ 
ไมใช อํานาจหนาท่ีแสวงหา

ประโยชน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 
ช้ีแจงบทบาทและหนาท่ีของ

ตนใหชัดเจน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๒๒๗ 

ขอ 

การพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 

๗. ดานความเปนอิสระ 

ความโปรงใส ความเปน

ธรรม 

        

๑ 
ทบทวนบทบาทและหนาท่ีอยู

เสมอ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 
สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความโปรงใส 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 
ให ความ เปน อิสระ ในการ

ปฏิบัติงาน 
+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ 
มีกระบวนการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
๘. ดานความรวมมือระหวาง

หนวยงานกํากับดูแล 
        

๑ 
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมี

ความทับซอน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ มีกลไกสรางความรวมมือ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 
แบงภาระหนาท่ีรับผิดชอบให

จัดเจน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ ใหความรวมมือซึ่งกันและกัน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 

 

  



๒๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

  



๒๒๙ 

ผลการหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 

เร่ือง : รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัยภายใตกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.892 52 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

v1 188.9000 247.334 .199 .900 

v2 189.0333 240.723 .430 .897 

v3 189.1000 241.266 .315 .899 

v4 188.9333 238.133 .481 .897 

v5 188.9000 245.955 .262 .899 

v6 188.8667 245.568 .396 .898 

v7 189.1667 244.351 .289 .899 

v8 189.2333 242.116 .398 .898 

v9 189.1667 241.799 .319 .899 

v10 189.2000 241.407 .363 .898 

v11 189.1333 238.878 .548 .896 

v12 189.2000 241.062 .515 .897 

v13 189.0667 252.961 -.052 .902 

v14 189.4333 250.875 .035 .902 

v15 188.9000 245.817 .415 .898 



๒๓๐ 

v16 189.1333 242.947 .531 .897 

v17 188.9333 248.823 .175 .900 

v18 188.8667 246.671 .237 .900 

v19 189.0000 245.586 .427 .898 

v20 188.9667 245.689 .381 .898 

v21 189.1333 248.395 .185 .900 

v22 189.2333 247.840 .187 .900 

v23 189.2000 242.441 .386 .898 

v24 189.0333 241.275 .434 .897 

v25 189.0333 236.585 .599 .895 

v26 189.0667 241.168 .540 .896 

v27 188.9667 238.378 .544 .896 

v28 189.1667 236.282 .585 .895 

v29 188.9667 239.068 .387 .898 

v30 188.8333 241.868 .444 .897 

v31 189.3333 237.264 .539 .896 

v32 188.9000 244.438 .359 .898 

v33 189.0333 243.826 .414 .898 

v34 189.0000 247.931 .188 .900 

v35 189.4333 251.495 .001 .903 

v36 189.1667 246.351 .185 .901 

v37 189.0000 253.241 -.064 .903 

v38 189.0333 247.551 .284 .899 

v39 188.9667 248.171 .152 .901 

v40 189.0333 239.689 .501 .897 

v41 189.0667 241.099 .500 .897 

v42 189.1333 245.568 .204 .901 

v43 189.0667 241.582 .477 .897 

v44 189.0000 244.966 .332 .899 

v45 189.1667 239.316 .466 .897 

v46 189.1333 241.637 .428 .897 

v47 189.3667 238.585 .466 .897 

v48 189.2667 239.306 .516 .896 

v49 189.2667 236.961 .659 .895 

v50 189.2000 239.545 .510 .896 

v51 189.4000 236.662 .539 .896 

v52 189.0667 238.340 .587 .896 

 
 



๒๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

  



๒๓๒ 

 



๒๓๓ 

 
  



๒๓๔ 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

ภาพกการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

  



๒๓๕ 

 
สัมภาษณ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

และรกัษาการเจาคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 
สัมภาษณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



๒๓๖ 

 
สัมภาษณ นายชนะพล มหาวงษ รองเลขาธิการ ดานกฎหมาย คดี และคุมครองสิทธิประโยชน 

สํานักงาน คปภ. วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 
สัมภาษณ  ดร.ปยวดี โขวิฑูรกิจ ผูชวยผูอํานวยการใหญ สายงานปฏิบัติตามกฎหมาย 

และบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)  

วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 



๒๓๗ 

 
สัมภาษณ นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย รองกรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 
สัมภาษณ ดร. อายุศรี คําบรรลือ ผูชวยเลขาธิการสายตรวจสอบ สํานักงาน คปภ. 

วันท่ี วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

 



๒๓๘ 

 
สัมภาษณ ผศ.ชญณา ศิริภิรมย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท  

ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
สัมภาษณ รศ.ประณต นันทิยกุล อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



๒๓๙ 

 
สัมภาษณ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 
สัมภาษณ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

 



๒๔๐ 

 
สัมภาษณ นางบงกช บวรฤกษ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน 

วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

  



๒๔๑ 

 

 

 
ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 

  



๒๔๒ 

  

 
  



๒๔๓ 

 

 
  



๒๔๔ 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฌ 

ประมวลภาพจากการสนทนากลุมเฉพาะ 

  



๒๔๕ 

 

 

 

ประมวลภาพจากการสนทนากลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คน 

วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 



 

๒๔๖ 

ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล : นางสาวสิริปภา ภาคอัตถ 

วัน/เดือน/ปเกิด : วันศุกรท่ี ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ภูมิลําเนาท่ีเกิด : กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา  

พ.ศ.๒๕๔๐ : นิติศาสตรบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ.๒๕๔๒          :  ใบอนุญาตวาความ รุนท่ี ๒๓ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

พ.ศ.๒๕๔๓ : เนติบัณฑิตไทย รุนท่ี ๕๓ สํานักฝกอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

พ.ศ.๒๕๔๖           :   นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๗          :   ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

รุนท่ี ๖ ศาลปกครอง 

ประสบการณการทํางาน  

พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๑   : อาจารยพิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตรคณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ.๒๕๕๒-ปจจุบัน  : สายกฎหมายและคดี สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธรุกิจประกันภัย (คปภ.) 

ผลงานทางวิชาการ : สิริปภา ภาคอัตถ. สองมาตรฐาน : ความเสมอภาคท่ีไมเสมอภาคใน

สังคมไทย. วารสาร มจร. มนุษยศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ 

(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๖๓.  

  สิริปภา ภาคอัตถ . ทุนมนุษย แนวคิด วิวัฒนาการ และแนวโนม . 

นิตยสารพุทธจักร. ฉบับพิเศษ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

  สิริปภา ภาคอัตถ. พุทธจริยธรรมในการประกอบการธุรกิจประกันภัย 

สัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๖. 

ปท่ีเขาศึกษา : ปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร รุนท่ี ๖ 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา : ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ีอยูปจจุบัน : ๓๘ ซ.กานตประภา ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ โทร. ๐๘๑-๓๑๓-๙๕๗๙ 

  E-mail: siriprapapakaut@gmail.com 
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