โครงการยุวชนประกันภัย
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ได้เข้าร่วมดําเนินโครงการยุวชนประกันภัยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒
ซึ่งเป็นการดําเนินการเรียนการสอนบูรณาการประกันภัย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
ด้วยกิจกรรมทีห่ ลากหลาย และกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนัก
เห็นความสําคัญของการประกันภัย เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย สามารถนําความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง
พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 และการประกันชีวิตและการใช้ประโยชน์จากการ
ทําประกันภัยได้ถูกต้องและสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผูอ้ ื่นได้ สร้างความรู้ความเข้าใจจากโรงเรียน สู่ครอบครัว
สู่ชุมชน และสังคมในวงกว้าง
ดังนั้น การดําเนินโครงการยุวชนประกันภัย จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนที่ดี ให้มีจิตสาธารณะ
ร่วมกันในการสร้างประโยชน์และการให้บริการชุมชนและสังคม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างความรู้ ของการประกันภัยรถและประกันชีวิตเบื้องต้นให้กับนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนนําความรู้ไปเผยแพร่สู่ครอบครัว และชุมชนได้
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มจี ิตอาสาในการบริการช่วยเหลือสังคมให้ใช้ประโยชน์จากการประกันภัยที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวันได้
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ของการประกันภัยรถและประกันชีวิตเบื้องต้น
2. นักเรียนมี ความสามารถในการเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน
3. นักเรียนมีจิตอาสาในการบริการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมให้ใช้ประโยชน์จากการประกันภัยที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวันได้
4.นักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริการให้การเผยแพร่ความรู้ของโรงเรียนร้อยละ 80
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริการให้การเผยแพร่ความรู้ของโรงเรียนร้อยละ 80
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551
และการประกันชีวิต
2. นักเรียนแกนนํามีจิตอาสาในการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมให้ใช้ประโยชน์จากการประกันภัยที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
วิธีดําเนินการ
1. จัดอบรมบูรณาการให้กับแกนนํายุวชนประกันภัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับความรู้เรื่องประกันภัยรถ
และประกันชีวิตเบื้องต้น

2.

ดําเนินการจัดทําวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมเผยแพร่ความรู้ เช่น แผ่นพับ ปฏิทินความรู้ หนังสือ
เล่มเล็ก โมบายซีดี ป้ายนิเทศ ไวนิล ฯลฯ

3. ครูและ นักเรียนแกนนํายุวชนประกันภัยดําเนินการเผยแพร่ความรู้สู่สถานศึกษาและชุมชน ประกอบด้วย
3.1 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้บูรณาการประกันภัยภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ภายในสถานศึกษาโดยบูรณากับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับนักเรียนหรือชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ที่
เข้ามาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น

กิจกรรมพี่สอนน้อง

บูรณาการวันพบผู้ปกครอง

บูรณาการวันประชุมท้องถิ่น

3.2 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สชู่ ุมชน เช่น
- กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ คือการจัดนิทรรศการและให้ความรู้สู่ประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ

ตลาดย้อนยุค

โรงพยาบาล

ตลาดนัดคลองถม

ตลาดนัดโขมงหัก

เทศบาลเทพนคร

ตลาดไนท์

- กิจกรรมสานสัมพันธ์บูรณาการประกันภัยสถานศึกษาเครือข่าย คือ ให้ความรู้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เช่น

- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล คือการเผยแพร่ความรู้ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

เทศกาลงานกล้วยไข่

เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลลอยกระทง

- กิจกรรมยุวชนประกันภัยสัญจร คือ เผยแพร่ความรู้ ตามสถานที่ท่องเที่ยวจากการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี

ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี

วัดพระธาตุลําปาง จ.ลําปาง

- กิจกรรมรวมพล คนรักประกัน คือ การเดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในหมู่บ้าน

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
1. แบบประเมินความพึงพอใจการรับการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันภัยรถและการประกันชีวิตเบื้องต้น
วิธีการเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้จากนักเรียนและชุมชน จํานวน 150 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การประเมินระดับความพึงพอใจ ระดับ 1 – 5 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย X
เกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็น
กําหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.39 หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.29 หมายถึง
พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการดําเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การประกันภัยสู่ชุมชน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยรถ และการประกันชีวิตในรูปแบบการนําเสนอความรู้กับชุมชนทั่วไป ในสถานที่ต่าง ๆ ของ จังหวัด
กําแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2556 ผลการดําเนินกิจกรรมพบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจจาก
การดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.68 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ตามตาราง ดังนี้
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้การประกันภัย
ของโครงการยุวชนประกันภัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร
รายการ
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย
1. ก่อนได้รับการเผยแพร่ความรูเ้ รื่องการ
ประกันภัย ท่านมีความเข้าใจเพียงใด
2. หลังได้รับการเผยแพร่ความรูเ้ รื่องการ
66.00
ประกันภัย ท่านมีความเข้าใจเพียงใด
(99คน)
ด้านความพึงพอใจในการเผยแพร่ความรู้
3. ท่านคิดว่าการเผยแพร่ความรูน้ ี้มี
52.70
ประโยชน์เพียงใด
(79คน)
4. ท่านมีความตระหนักและได้รบั ความรู้
40.70
และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (61คน)
5. สถานที่ในการให้ความรู้มีความเหมาะสม 74.00
(111คน)
6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ 67.30
ตัวแทนชมรมยุวชนประกันภัย
(101คน)
7. เนื้อหาสาระสอดคล้องและเหมาะสมกับ
53.30
ชุมชน
(80 คน)
8. สื่อ เอกสารในการเผยแพร่มคี วาม
40.70
เหมาะสม
(61คน)
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
(X)

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

2.70
(4 คน)
30.70
(46คน)

26.00
(39คน)
3.30
(5คน)

53.50
(80คน)
-

18.00
(27คน)
-

4.63

46.00
(69คน)
56.70
(85คน)
24.70
(37คน)
29.30
(44 คน)
41.30
(62 คน)
51.30
(77คน)

1.30
(2 คน)
2.60
(4 คน)
1.30
(2 คน)
3.40
(5 คน)
5.40
(8 คน)
8.00
(2 คน)

-

-

4.75

-

-

4.50

-

-

4.72

-

-

4.64

-

-

4.69

-

-

4.57

2.07

4.68

