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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจ และรูปแบบการด าเนินชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การใช้คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกเมืองไทย Smile Club จ านวน 400 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และ
ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู  

ผลการวจิยัพบว่า สมาชกิเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพ และ
ประเภทบตัรสมาชกิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวนคะแนนสะสม Smile 
Point โดยเฉลี่ยที่ใช้แลก (คะแนน/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สมาชิกเมืองไทย 
Smile Club ทีม่ ีเพศ อายุ อาชพี การศกึษา และประเภทบตัรสมาชกิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม 
Smile Point ดา้นจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ทีเ่ขา้ร่วม (ครัง้)แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัคะแนนสะสม 
Smile Point แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ทัง้ดา้นจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลีย่ทีใ่ชแ้ลก (คะแนน/ครัง้) และดา้นจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ทีเ่ขา้ร่วม (ครัง้) แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม และด้านความคิดเห็น มีผลต่อ
พฤติกรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ที่ใชแ้ลก (คะแนน/
ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบัในทศิทางตรงกนัขา้ม ส่วนรูปแบบการด าเนิน
ชวีติดา้นความสนใจ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile 
club ทีเ่ขา้ร่วม (ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: ความรูค้วามเขา้ใจ รปูแบบการด าเนินชวีติ สมาชกิเมอืงไทย Smile Club  
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study the factors of cognition and lifestyle that influenced to the Smile 
Point service usage behavior of four hundred members of the Muang Thai Smile Club members by 
Muang Thai Life Assurance In Bangkok metropolitan area who collected the Smile Points in order to 
participate in various activities of Muang Thai Smile Club by using questionnaires as a tool to collect the 
information. The statistics for data analysis were in terms of percentage, mean and standard deviation. 
The statistical hypotheses testing employed a t-test, a one way analysis of variance and the multiple 
regression analysis. 

The results of the hypothesis test were revealed as follows: Muang Thai Smile Club member by 
Muang Thai Life assurance in the Bangkok metropolitan area of different ages, occupations, monthly 
income level, status and ranked membership in Muang Thai Smile Club had different behavior in terms 
of using the average amount of Smile Point points to redeem reward (points/times) at a statistically 
significant level of 0.01.The difference in term of monthly income and status revealed had different 
behavior of using the average amount of Smile Point points to be redeemed reward (points/times) at a 
statistically significant level of 0.01 and 0.05, Furthermore, lifestyles in terms of activities and opinions 
were negatively affected in term of behavior of using an average amount of Smile Points to be redeemed 
for rewards (points/times) at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. The factors of 
lifestyles in terms of interests positively affected the behavior of using the average amount of Smile 
Points to the number of Muang Thai Smile Club activities in terms of participation (times) at a statistically 
significant level of 0.01. 

 
Keywords: Cognition, Lifestyle, Muang Thai Smile Club, Members 
 
บทน า 

ในยุคที่รูปแบบการด าเนินชวีติแบบ Work Life Balance ผูใ้ชบ้รกิารเริม่ใส่ใจและให้ความสนใจในเรื่อง
ของการใชช้วีติ สุขภาพ การเงนิ การลงทุน ตลอดจนการสรา้งเสถียรภาพและความมัน่คงทางการเงนิมากยิง่ขึน้ 
และหนึ่งในความสนใจทีม่ากขึน้นัน้คอืเรื่องของการประกนัชวีติ อัตราการเตบิโตของการประกนัชวีติมแีนวโน้มใน
การเตบิโตทีเ่พิม่มากขึน้อย่างมนีัยส าคญัโดยขอ้มลูจากเอยโูพลร่วมกบั BLT พบว่า คนกรุงเทพฯ รอ้ยละ 73.74 มี
เงนิออม และรอ้ยละ 26.26 ระบุไม่มเีงนิออม โดยรอ้ยละ 21.75 เลอืกที่จะน าเงนิไปลงทุน เช่น ซื้อพนัธบตัร หุ้น 
กองทุนรวม และกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ธุรกิจประกันภัยจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่ อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการวางแผนเกษียณอายุ และจากการที่ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง
เทคโนโลยใีหม่ๆ กน็ับเป็นโอกาสดทีี่ท าใหธุ้รกจิประกนัชวีติเขา้ถงึประชาชนได้ง่ายขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนั ดว้ย
หลากหลายปจัจยัและเงื่อนไขในตวัของผลติภณัฑป์ระกนัชวีตินัน้ กพ็บว่ายงัมผีูใ้ชบ้รกิารบางสว่นทีย่งัคงมคีวามไม่
มัน่ใจ และไม่เชื่อมัน่ในเรื่องการประกนัชวีติ บา้งกล่าวว่าการท าประกนัชวีติ ยุ่งยากต้องศกึษา เพราะกรมธรรม์
ต่างๆ นัน้มมีากมายหลากหลายรปูแบบ ตวัแทนกม็หีลายลกัษณะ หากเลอืกผดิถอืว่าเป็นความลม้เหลวในการท า
ประกนัชวีติเลยทเีดยีว ทัง้ทีแ่ทจ้รงิแลว้การซือ้ผลติภณัฑป์ระกนัชวีตินัน้ยงัมขีอ้เด่นอกีหลายจุดทีน่่าสนใจ อาท ิมี
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เงนิออมจากการซือ้ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ กรณีอยู่จนครบสัญญา ทัง้ยงัเป็นการสรา้งหลกัประกนัอย่างหนึ่งใหก้บั
ครอบครวัในกรณีที่เสยีชวีติ นอกจากนี้ยงัสามารถกู้เงนิจากวงเงนิประกนัชวีติที่ไดท้ าไว้ และสามารถซือ้สญัญา
เพิม่เตมิหรอืสว่นควบอื่นๆ แนบทา้ยกรมธรรม ์ดงันัน้แลว้บรษิทัประกนัชวีติจงึจ าเป็นตอ้งสรา้งสรรคแ์ผนการตลาด
เพื่อดงึดูดผูใ้ช้บรกิาร อาท ิการส่งเสรมิการขาย การมอบของแถมของที่ระลกึต่างๆ ตลอดจนการสรา้งสรรค์การ
บรกิารทีต่อบโจทย ์ตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนการซือ้, การซือ้ และหลงัการซือ้ผลติภณัฑ ์ 

เมืองไทย Smile Club หนึ่งในต้นแบบโปรแกรมสร้างความภักดีของเมืองไทย ด้วยแนวความคิดที่
ตอ้งการสรา้งการบรกิารทีแ่ตกต่างแบบจบัตอ้งได ้รวมถงึการสรา้งสรรคค์วามสุขและรอยยิม้ผ่านกจิกรรมและสทิธิ
ประโยชน์ที่ครอบคลุมในทุกความต้องการของลูกค้า ซึง่ถอืว่าเมอืงไทย Smile Club ของบมจ. เมอืงไทยประกนั
ชวีติ สามารถสรา้งความรกัความและความผกูพนัใหเ้กดิขึน้ในใจลูกคา้ไดอ้ย่างมนีัยส าคญั แต่ในขณะเดยีวกนั กบั
โลกยุค Digital Globalization ที่พฤติกรรมของผู้ใช้บรกิารมกีารเปลี่ยนแปลงไป ไลฟ์สไตล์ และความต้องการมี
มากมายและหลากหลายขึน้ แต่ในสว่นของการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัประกนัชวีตินัน้ สบืเนื่องจากกฎระเบยีบของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) ที่มกีารก ากบัและควบคุมไม่ให้
สถานประกอบการด้านธุรกจิประกนัภยัท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส่งเสรมิการขาย หรอืสทิธพิเิศษในการได้
สว่นแถม หรอืผลตอบแทนโดยตรงไปยงัสาธารณชน โฆษณาจงูใจอนัเป็นเทจ็หรอืเกนิความจรงิเกีย่วกบับรษิทัหรอื
ธุรกจิประกนัวนิาศภยัของบรษิทั ตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ.2535 มาตรา 31(15) ทางบรษิทัฯ จงึ
ได้เลือกประชาสมัพันธ์ โปรแกรมสร้างความภักดีนี้ ผ่านช่องทางการสื่อสารหลักบางประเภทเท่านัน้ ท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการสมคัรสมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ หรอือาจ
มคีวามรู้ความเขา้ใจ เพียงเบื้องต้น หรอืบิดเบอืนไปจากความเป็นจรงิ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเลอืกศกึษาความรู้ความ
เขา้ใจ เพื่อน าผลลพัธท์ี่ได้จากการศกึษาครัง้นี้ ไปเป็นประโยชน์แก่บรษิัทในการวางแผนให้ผู้ใช้บรกิารมคีวามรู้
ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง และเพื่อน าขอ้มลูไปปรบัปรุงและพฒันาสว่นประสมการตลาดใหส้อดคลอ้ง และสนับสนุนการ
ประชาสมัพนัธบ์รษิทัฯ มากขึน้  

ดงันัน้ แลว้แนวทางการด าเนินงาน กจิกรรมและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ของเมอืงไทย Smile Club บมจ. 
เมอืงไทยประกนัชวีตินัน้ จะยงัสามารถดึงดูดและเขา้ถงึความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารยุคใหม่ไดม้ากน้อยเพยีงใด 
ในส่วนนี้เองท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติ ที่มผีลต่อพฤติกรรมการใชค้ะแนน
สะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ.เมืองไทยประกนัชวีติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดั
กจิกรรมทีต่อบโจทยท์ุกไลฟ์สไตลข์องสมาชกิเมอืงไทย Smile Club 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี การศกึษา
สงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพ และประเภทบตัรสมาชกิ 

2. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้คะแนนสะสม Smile Point ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ ทีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ของสมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. สมาชิกเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกนัชวีติ ที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

อาชพี การศกึษาสูงสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพ และประเภทบตัรสมาชกิแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้
คะแนนสะสม Smile Point แตกต่างกนั 

2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้
คะแนนสะสม Smile Point แตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point แตกต่างกนั 

3. รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรม
การใช้คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ปจัจยัทางดา้นประชากรนัน้ยงัมลีกัษณะอื่นๆ อกี ซึง่
สามารถน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธส์รา้งความตอ้งการหรอืจูงใจใหผู้ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 
เพื่อใหเ้ขา้ถงึและตรงกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากทีสุ่ด ผูว้จิยัไดก้ าหนดลกัษณะทางประชากรศาสตรโ์ดยอา้งองิ
แนวคดิของ ของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) อธบิายว่า ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรห์ลายตวัแปรทีน่ิยมน ามาใช้
เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาแบ่งส่วนตลาด ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ รายได้ วงจรชวีติครอบครวั และตวัแปรอื่น 
เช่น การศกึษา อาชพี เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตรข์องงานวจิยันี้ด้านเพศ อายุ อาชพี 
การศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพ รวมทัง้ผูว้จิยัต้องการทราบขอ้มลูของกลุ่มประชากร เพิม่เตมิ 
ได้แก่ ประเภทบตัรสมาชกิ เนื่องจากเป็นตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้คะแนนสะสมเมอืงไทย Smile Point ของ
สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต ซึ่งจะท าให้ทราบว่าผู้ใช้บริการที่ลกัษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้คะแนน Smile Point ของสมาชิกฯ และบรษิัทฯ ที่ให้บริการ
ประเภทนี้ยังสามารถน าผลการการวิจัยด้านประชากรศาสตร์นี้ ไปพัฒนารูปแบบบริการให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิารต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรูค้วามเข้าใจ เมื่อไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรูค้วาม
เขา้ใจแล้ว ผู้วจิยัได้น าแนวคดิและทฤษฎีของ สมถวลิ ผลสอาด (2552, น. 24) ที่กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge) 
นัน้เริม่ต้นจากระดบัง่าย ๆ ก่อน แลว้เพิม่ความสามารถในการใชค้วามคดิและพฒันาสติปญัญาเพิม่ขึน้เป็นล าดบั
โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ คอื ขัน้ความรูค้วามเขา้ใจ ขัน้การน าความรูไ้ปใช ้ขัน้การวเิคราะห ์ขัน้การสงัเคราะห ์และ
ขัน้การประเมนิผล มาประกอบกบัการสรา้งเครื่องมอืวจิยั ดว้ยการตัง้ค าถามวดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การใชค้ะแนนสะสม Smile Point แตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point แตกต่างกนั โดยใช้
รูปแบบค าถามปรนัยตามที่ จ านง พรายแย้มแข (2535: 24-29, อ้างถึงใน นันทรกิา ไปเรว็ 2557: 8) ได้กล่าวไว ้
เพื่อวดัความสามารถในการพจิารณาขอ้ความทีก่ าหนดใหว้่าใช่หรอืไม่ใช่ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ตัวแปรที่ผู้ใช้บริการแสดงออกมาในรูปของ
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) ผู้วิจยัได้อ้างอิงทฤษฎีและแนวคิดของ 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550, น. 285) ซึง่กล่าวไวว้่า รูปแบบของการใช้ชวีติของแต่ละคนน าไปสู่การแสดงออกของ
สถานการณ์ ประสบการณ์ชวีติ ค่านิยม ทศันคติ และความคาดหมาย รูปแบบของการใชช้วีติไดร้บัอทิธพิลจาก
ปจัจยัต่างๆ มากมาย บุคคลและครอบครวัต่างกม็รีูปแบบการใชช้วีติแตกต่างกนัไป เพื่อน ามาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งใน
การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point โดยรปูแบบการด าเนินชวีติจะเป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะท า
ใหผู้ว้จิยัสามารถทราบไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารทีเ่คยใชค้ะแนนสะสม Smile Point ของสมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. 
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เมอืงไทยประกนัชีวติ มคีวามคดิเหน็เช่นไร และบรษิัทที่ให้บรกิารประเภทนี้ยงัสามารถน าผลการการวจิยัด้าน
รปูแบบการด าเนินชวีติน้ีไปพฒันารปูแบบบรกิารใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิารต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) (ลกัษณ์นาราข ์
พนัวราสนิ อ้างถึงใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ , 2546, น. 194) กล่าวว่า ในการวเิคราะห์ตลาดผู้บรโิภคและ
พฤติกรรมผู้บรโิภคนัน้มคี าถาม 7 ประการ หรอื 6Ws และ 1H เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7Os เกี่ยวกบั
พฤติกรรมผู้บริโภค มาอ้างอิงในการตัง้ค าถามในด้านพฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ได้แก่ 
ประกอบดว้ย ชนิดกจิกรรมที่ชื่นชอบ ดา้นจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ จ านวนกจิกรรมทีเ่คยเขา้
ร่วม วตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมกจิกรรม บุคคลทีไ่ปร่วมกจิกรรมดว้ย และช่องทางในการแลกคะแนนสะสม Smile 
Point เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลของเมืองไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2547 ด้วยแนวคดิใน
เรื่องของความต้องการที่จะมอบการบรกิารที่แตกต่างและสมัผสัได้ให้กบัลูกค้าของเมืองไทยประกนัชีวติ โดย
ปจัจุบนัมสีมาชกิฯ ทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการแลว้กว่า 1 ลา้นราย ภายใต้สโลแกนทีว่่าศูนยร์วมกจิกรรมเพื่อความสุข
และรอยยิม้ของคนหวัคดิทนัสมยั ด าเนินการจดักจิกรรมและมอบสทิธปิระโยชน์ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารโดยยดึลูกคา้เป็น
ศูนยก์ลาง (Customer Centricity) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใชบ้รกิารไดต้รงตามรูปแบบ
การด าเนินกชวีติมากทีส่ดุ กจิกรรมสว่นใหญ่จะใชค้ะแนนสะสม Smile Point เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรม  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยสะสมคะแนน Smile Point เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของเมอืงไทย Smile Club บมจ. 
เมอืงไทยประกนัชวีติ จ านวน 285,000 ราย (ทีม่า : บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ; มถุินายน 2561)                                         

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คอื สมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยสะสมคะแนน Smile Point เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของเมอืงไทย Smile Club บมจ. 
เมอืงไทยประกนัชวีติ เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึไดก้ าหนดขนาดของตวัอย่างโดยใชส้ตูรของยา
มาเน่ (Yamane, 1973 อา้งใน ชาญชยั เรอืงขจร, 2550) ซึง่ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 399.88 หรอืเท่ากบั 400 ราย 

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ที่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเกบ็ขอ้มูลจากสาขาที่มผีูเ้ขา้ใช้บรกิาร

มากทีส่ดุ 4 สาขาไดแ้ก่ สาขาส านักงานใหญ่ สาขาแฟชัน่ไอสแ์ลนด ์สาขาเดอะมอลล ์บางกะปิ และสาขาเซน็ทรลั
พลาซา เวสตเ์กต (ทีม่า : บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ; มถุินายน 2561) 

ขัน้ที ่2  การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) การค านวณหาจ านวนกลุ่มสมาชกิ
เมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ค านวณแยกตามสาขา โดยคดิสดัส่วนร้อยละแต่ละสาขาและ
ค านวณหาจากกลุ่มตวัอย่างตามสดัสว่น ดงันี้ 

สาขาส านักงานใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนได้ 36.18% จากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 ราย จะได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างสาขาส านกังานใหญ่ จ านวน 145.72  ราย หรอื 146 ราย 

สาขาแฟชัน่ไอซ์แลนด ์คดิเป็นสดัส่วนได้ 22.49% จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ราย จะได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างสาขาแฟชัน่ไอซแ์ลนด ์จ านวน 89.96 ราย หรอื 90 ราย 

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ คดิเป็นสดัส่วนได้ 21.38% จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ราย จะได้ขนาด
กลุ่มตวัอย่างสาขาเดอะมอลล ์บางกะปิ จ านวน 85.52 ราย หรอื 86 ราย 
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สาขาเซ็นทรลัพลาซา เวสต์เกต คิดเป็นสดัส่วนได้ 19.95% จากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 ราย จะได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่างสาขาเซน็ทรลัพลาซา เวสตเ์กต จ านวน 78 ราย 

ขัน้ที ่3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีท่ าการ
สุม่จากขัน้ที ่2 โดยเลอืกเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ตม็ใจ และยนิดจีะใหข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถามจนครบ 
400 ราย 

เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้เองจาก

การรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง แล้วน ามาประยุกต์เป็นลกัษณะเฉพาะและขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบั
การศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพ และประเภทบตัรสมาชิก โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
ค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มคี าตอบหลายตวัเลอืก จ านวน 7 ขอ้ (Multiple Choice Question) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้คะแนนสะสม Smile Point ของ
สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีวจากค าตอบ 2 ตวัเลอืก (Dichotomous questions) คอื ใช่ และไม่ใช่ จ านวน 6 ขอ้ ใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชวีติ แบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านกจิกรรม ด้าน
ความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราวดั (Rating Scale) โดยมคี าตอบ
ใหเ้ลอืก  5 ระดบั ค าถามแต่ละขอ้แบ่งระดบัความถี่ในการท ากจิกรรมออกเป็น 5 ระดบั ซึง่มรีะดบัการวดัขอ้มูล
แบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชกิเมอืงไทย 
Smile Club บมจ. เมืองไทยประกนัชีวติ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ขอ้ ซึ่งมีค าถามลกัษณะปลายปิด 
(Close-Ended Question) ค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 4 ขอ้ และมคี าถามลกัษณะ
ปลายเปิด (Open-Ended Question) จ านวน 2 ขอ้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติแิละโปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
1. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึง
ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพ ประเภทบตัร
สมาชิก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัคะแนนสะสม Smile Point รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้
คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ดงันี้ 

 2.1 วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี การศกึษาสงูสุด รายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพ และประเภทบตัรสมาชิกกบัพฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิก
เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าท ี
(Independent sample – t-test) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One–way analysis of variance)  
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 2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile Point กับ
พฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ของสมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์่าท ี(Independent sample – t-test) 

 2.3 การวเิคราะห ์รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ ที่
มผีลต่อพฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ของสมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 229 คน คดิเป็นร้อยละ 57.20 มอีายุ 30 – 39 ปี 
จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีอาชีพพนักงานงานเอกชน จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 233 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.30 มรีายได ้30,001 – 45,000 บาท จ านวน 187 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.80 มสีถานภาพโสด จ านวน 267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.80 และมปีระเภทบตัรสมาชกิระดบั
Smile จ านวน 216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.00 

2. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชค้ะแนนสะสม Smile Point อยู่
ในระดบัมาก จ านวน 326 คน คดิเป็นร้อยละ 81.50 รองลงมามรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้คะแนน
สะสม Smile Point อยู่ในระดบัปานกลางจ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 

3. การวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
สามารถสรุปไดด้งันี้ ดา้นกจิกรรม โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมรีูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรมอยู่ ในระดบั
การปฎบิตักิจิกรรมค่อนขา้งบ่อย ดา้นความสนใจ โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมรีูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความ
สนใจโดยรวมอยู่ในระดบัสนใจกจิกรรมมากทีสุ่ด ดา้นความคดิเหน็ ดา้นความคดิเหน็โดยรวมผูต้อบแบบสอบถาม
มรีปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก  

4. ขอ้มลูพฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เขา้ร่วมกจิกรรม
แลกรบับตัรก านลัหา้งสรรพสนิคา้ จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.30 จ านวนคะแนน Smile Point โดยเฉลีย่ที่
ใชแ้ลก 2,500 คะแนนต่อครัง้ น้อยทีส่ดุคอื 1 คะแนนต่อครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 59.64 คะแนน จ านวนกจิกรรมของ
เมืองไทย Smile club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ที่เข้าร่วมมากที่สุดจ านวน 50 ครัง้ น้อยที่สุดคือ 1 ครัง้ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 ครัง้ หรอื 4 ครัง้ บุคคลทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมดว้ย คอืเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน มากทีส่ดุจ านวน 195 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.80 วตัถุประสงค์หลกัในการเขา้ร่วมกจิกรรม คอื กจิกรรมตรงกบัความต้องการ มากที่สุด
จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 ช่องทางในการแลกคะแนนสะสม Smile Point ส่วนใหญ่เลือกช่องทาง 
Smile Service Application จ านวน 291 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.80 

5. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ ีอายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพ และประเภทบตัรสมาชกิแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช้แลก 
(คะแนน/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

6. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด และประเภทบตัรสมาชิกแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข้าร่วม (ครัง้) 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

7. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่เีพศ และการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point 
ดา้นจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ทีใ่ชแ้ลก (คะแนน/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05  
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8. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้คะแนน
สะสม Smile Point ด้านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข้าร่วม (ครัง้) ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

9. ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile 
Point ด้านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช้แลก (คะแนน/ครัง้) และด้านจ านวนกิจกรรมของ
เมอืงไทย Smile club ทีเ่ขา้ร่วม (ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

10. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรม และดา้นความคดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรม
การใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ทีใ่ชแ้ลก (คะแนน/ครัง้) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบัในทศิทางตรงกนัขา้ม ส่วนรูปแบบการด าเนินชวีติดา้นความ
สนใจ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ทีเ่ขา้ร่วม 
(ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. เพศ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ทีใ่ช้
แลก (คะแนน/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากเมอืงไทย Smile Club มกีารจดักจิกรรมทีเ่ขา้ถงึสมาชกิกลุ่มทัง้เพศ
หญงิและเพศชาย จ านวนคะแนนในแต่ละกจิกรรมกข็ึน้อยู่กบัไลฟ์สไตสค์วามชื่นชอบของแต่ละกลุ่ม ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของกนกกาญจน์ จรยิธรรมวตั ิ(2553) ไดศ้กึษาถงึความพงึพอใจทีม่ต่ีอการแลกคะแนนสะสม Forever 
Rewards ของสมาชกิบตัรเครดติ KTC  ในกรุงเทพมหานคร พบว่า สมาชกิบตัรเครดติ KTC ทีม่เีพศแตกต่างกนัมี
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ไม่แตกต่างกนั 

สมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข้าร่วม (ครัง้) 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเพศชายมพีฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point  
ดา้นจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ทีเ่ขา้ร่วม (ครัง้) มากกว่าเพศหญงิ เนื่องจากเพศชายเป็นเพศทีใ่ช้
ชวีติเรยีบง่าย มคีวามมัน่ใจในตวัเอง และมคีวามเชื่อในความคดิของตนเอง หากรปูแบบกจิกรรมนัน้น่าสนใจ กจ็ะ
เลือกเข้าร่วมทันที โดยไม่ปรึกษาคนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของพงศธร สุทธิพงษ์ (2552) ได้ศึกษาถึง
ทศันคติที่มีความสมัพันธ์กับการเลือกซื้อประกนัชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศชายมี
อทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้มากกว่าเพศหญงิ ในดา้นจ านวนกรมธรรมท์ีถ่อืครองมากทีส่ดุ 

2. อายุ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ทีใ่ช้
แลก (คะแนน/ครัง้) และด้านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข้าร่วม (ครัง้)แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point มากทีส่ดุ เน่ืองจากช่วงอายุ 40 
ปีขึน้ไปจะมวีาระในการซือ้กรมธรรมไ์ดง้่ายกว่า เพราะมองถงึสขุภาพและการลงทุน เมื่อมกีรมธรรมเ์พิ่มขึน้ กจ็ะมี
คะแนนสะสม Smile Point เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรม จงึมกีารใชค้ะแนนสะสม Smile Point และจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมสงู
ตามไปดว้ยทัง้ ดา้นจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ทีใ่ชแ้ลก (คะแนน/ครัง้) และดา้นจ านวนกจิกรรม
ของเมอืงไทย Smile club ที่เขา้ร่วม (ครัง้)  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของพงศธร สุทธพิงษ์ (2552) ได้ศกึษาถึง
ทศันคตทิีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั 
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มกีารเลอืกซือ้ประกนัชวีติยีห่อ้ AIA  ไทยประกนัชวีติ และเมอืงไทยประกนัชวีติ แตกต่างกนั โดยอายุ 41 -  50 ปี 
มกีารเลอืกซือ้ประกนัมากทีส่ดุ 

3. อาชพี สมาชกิเมอืงไทย Smile Club ที่มีอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile 
Point ดา้นจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ทีใ่ชแ้ลก (คะแนน/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยอาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ มพีฤตกิรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวน
คะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช้แลก (คะแนน/ครัง้) มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มอาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพี
อสิระ เป็นกลุ่มทีท่างเมอืงไทย Smile Club มกัจดักจิกรรมเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายน้ี เช่น กจิกรรม Smile For You 
ทีส่ามารถแลกคะแนนเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าได ้กจิกรรมละครเวท ีหรอืทรปิท่องเทีย่ว ทีจ่ะใหส้มาชกิเมอืงไทย Smile 
Club กลุ่มอาชพีนี้มเีวลาในการเขา้ร่วมกจิกรรมได้มากกว่า และมีก าลงัซื้อที่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบัวจิยัของ
รตันา เตชะโชคววิฒัน์ (2547) ไดศ้กึษาถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบ
สามัญในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัท เอไอเอ จ ากัด พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมี
พฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติแบบสามญัในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ทีเ่ขา้ร่วม (ครัง้) 
มากทีส่ดุ เนื่องจากรูปแบบการจดักจิกรรมและสทิธปิระโยชน์ของเมอืงไทย Smile Club มลีกัษณะเป็นสทิธิส์ว่นลด
รา้นคา้ รา้นอาหาร ทีพ่นัธมติรเหล่านี้กระจายอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ ตกึใหญ่ๆ ในย่านธุรกจิการคา้ อกีทัง้จ านวน
คะแนนสะสมทีต่ัง้ไวน้ัน้ไม่สงูมาก จงึสง่ผลใหพ้นกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีปูแบบการด าเนินชวีติตามลกัษณะอาชพีที่
จ าเป็นต้องใชช้วีติในหา้งสรรพสนิคา้ ในตกึเหล่านี้ เกดิความสนใจ และเกดิพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมกจิกรรมและ
ใช้สทิธปิระโยชน์ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์(2552) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปร
ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน สามารถ
น ามาวางแผนก าหนดกลยุทธส์รา้งความต้องการหรอืจูงใจให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร เพื่อ ให้
เขา้ถงึและตรงกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากทีส่ดุ 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวน
คะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช้แลก (คะแนน/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการจดักิจกรรมไม่ได้
แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามระดบัการศกึษา แต่จะเน้นแบ่งตามรูปแบบการด าเนินชวีติ หรอืสิง่ทีก่ลุ่มเป้าหมายใหค้วาม
สนใจมากกว่า ดงันัน้ สมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบั
การศึกษาแตกต่างกันอาจจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเดียวกนัได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจยัของกนกกาญจน์ 
จรยิธรรมวตั ิ(2553) ไดศ้กึษาถึงความพงึพอใจที่มต่ีอการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ของสมาชกิบตัร
เครดติ KTC  ในกรุงเทพมหานคร พบว่า สมาชกิบตัรเครดติ KTC ทีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกนัมคีวามพงึพอใจทีม่ี
ต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ไม่แตกต่างกนั 

สมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษา
สงูสุดแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ที่
เข้าร่วม (ครัง้)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมการใช้คะแนน
สะสม Smile Point มากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากวา่ หรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีเน่ืองจากผูท้ีม่กีารศกึษาสงูกว่าจะเรยีนรู้
และศกึษาขอ้มลูกจิกรรม ในบางกจิกรรมกเ็จาะเฉพาะกลุ่มคนทีช่อบการลงทุน หุน้ หรอืเทคโนโลยใีหม่ ทีอ่าจตรง
กบักลุ่มคนเหล่านี้จงึท าให้เกดิพฤติกรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ (2552)  กล่าวว่าระดบัการศกึษาสงูสดุทีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั  



10 
 

5. รายได้ เฉลี่ย ต่อ เดือน สมาชิก เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวน
คะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ที่ใชแ้ลก (คะแนน/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 
โดยสมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
60,001 บาทขึน้ไป มพีฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point มากที่สุด เนื่องจากผู้ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
60,001 บาทขึน้ไป ถอืเป็นผูท้ีม่รีายไดส้งู มกัมแีนวโน้มการซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติมากขึน้เรื่อยๆ ท าใหม้คีะแนน
สะสม Smile Point มากขึน้เมื่อคะแนนสะสมมาก กจ็ะสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมไดห้ลากหลายกจิกรรมเช่นกนั ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของภัทราภรณ์ เลยีบทว ี(2556) ได้ศกึษาถึงรูปแบบการด าเนินชวีติที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บัตรเงินสดของสมาชิก เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  ในเขต
กรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ถือบัตรกดเงินสดที่มีเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดทีแ่ตกต่างกนั  

สมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ที่
เขา้ร่วม (ครัง้)ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผู้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงู หรอืต ่า กส็ามารถเขา้ร่วมกจิกรรมเมอืงไทย 
Smile Club ได ้เพราะกจิกรรมเมอืงไทยมคีะแนนการเขา้ร่วมตัง้แต่ 0 – 15,000 คะแนน ผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ต ่า มคีะแนนสะสม Smile Point ต ่ากจ็ะเขา้ร่วมกจิกรรมคะแนนน้อยบ่อยๆ จงึไม่มผีลในดา้นจ านวนกจิกรรมของ
เมอืงไทย Smile club ทีเ่ขา้ร่วม 

6. สถานภาพ สมาชกิเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกนัชีวติ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
สถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช้แลก (คะแนน/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  โดยสมาชกิเมอืงไทย Smile 
Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพสมรส มพีฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม 
Smile Point มากกว่า ผูท้ีม่สีถานภาพโสด เนื่องจากผูท้ีม่สีถานภาพสมรส นอกจากจะค านึงถงึตวัเองแลว้ จะมกีาร
ค านึงถงึครอบครวั กจิกรรมทีส่นใจกจ็ะมมีากขึน้ กจิกรรมทีต่อบสนองกลุ่มคนทีม่คีรอบครวัแลว้ เช่น กจิกรรมสวน
น ้าแฟนตาซลีากูน กจิกรรมห้องพกั กจิกรรมทรปิท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งกจิกรรมเหล่านี้ลว้นมคีะแนนสะสม Smile 
Point ทีส่งูกว่า กจิกรรมทีส่ามารถไปเดีย่วๆ ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกกาญจน์ จรยิธรรมวตั ิ(2553) ได้
ศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC  ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า สมาชกิบตัรเครดติ KTC ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการแลกคะแนน
สะสม Forever rewards แตกต่างกนั ในดา้นรปูแบบและวธิกีารแลกคะแนนสะสม Forever Rewards 

สมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่าง
กนัมพีฤติกรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ทีเ่ขา้ร่วม (ครัง้) 
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากกจิกรรมของทางเมอืงไทย Smile Club สามารถเขา้ร่วมไดทุ้กสถานภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิด้านบทบาทและพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อของฟิลปิ คอตเลอร(์1944)เกี่ยวกบัผู้มอีทิธพิล กล่าวคอืผู้ที่มี
ครอบครวัแลว้จะมีผูใ้ห้ค าแนะน าหรอืเสนอความคดิเหน็ซึง่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ อาท ิภรรยา สาม ีและบุตร
หลาน เป็นตน้ 

7. ประเภทบัตรสมาชิก  สมาชิก เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  ใน เขต
กรุงเทพมหานครที่มปีระเภทบตัรสมาชกิแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวน
คะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ทีใ่ชแ้ลก (คะแนน/ครัง้) และดา้นจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ที่
เข้าร่วม (ครัง้)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ.
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เมอืงไทยประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ปีระเภทบตัรสมาชกิ Platinum/Prestige/Pink Gold มพีฤตกิรรม
การใช้คะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช้แลก (คะแนน/ครัง้) และ
ด้านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข้าร่วม (ครัง้) มากที่สุด เนื่ องจากประเภทบัตรสมาชิก 
Platinum/Prestige/Pink Gold จะตอ้งช าระเบีย้เกนิ 300,000 บาทขึน้ไป ต่อการซือ้กรมธรรม ์ท าใหม้คีะแนนสะสม 
เมื่อมคีะแนนสะสมมากย่อมมตีวัเลอืกในการใชค้ะแนน และการเขา้ร่วมกจิกรรมมากกว่า สมาชกิเมอืงไทย Smile 
Club ประเภทบตัรสมาชกิ Smile ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกกาญจน์ จรยิธรรมวตั ิ(2552) ไดศ้กึษาถงึความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ของสมาชกิบตัรเครดติ KTC  ในกรุงเทพมหานคร พบว่า
สมาชิกบตัรเครดิต KTC ที่มีจ านวนคะแนนสะสมแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในด้านรูปแบบและวธิีการสะสม
คะแนนแตกต่างกนั 

8. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัคะแนนสะสม Smile Point สมาชกิเมอืงไทย Smile Club บมจ. เมอืงไทย
ประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มรีะดบัความรู้ความเขา้ใจ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม 
Smile Point ดา้นจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลีย่ทีใ่ชแ้ลก (คะแนน/ครัง้) และดา้นจ านวนกจิกรรมของ
เมอืงไทย Smile club ที่เขา้ร่วม (ครัง้)แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยสมาชกิเมอืงไทย 
Smile Club มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจมากมพีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวนคะแนนสะสม 
Smile Point โดยเฉลีย่ทีใ่ชแ้ลก (คะแนน/ครัง้) และดา้นจ านวนกจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ทีเ่ขา้ร่วม (ครัง้) 
มากกว่า สมาชกิ เมอืงไทย Smile Club ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัปานกลาง เนื่องจากบมจ. เมอืงไทยประกนั
ชวีติ มชี่องทางการขายหลกัมาจากตวัแทนขายประกนั มกีารใหข้อ้มูลแก่สมาชกิเมอืงไทย Smile Club เกดิความ
สนใจในกจิกรรม น าเสนอให้สมาชิกเขา้ใจ และโน้มน้าวให้เกดิการหาขอ้มูลศึกษาพร้อมทัง้บอกถึงความคุ้มค่า 
กรณีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ Smile Point  และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมจนก่อให้เกิด
พฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ในทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีละแนวคดิของสนัต ์มเีครอื (2545, น. 
14) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในความทรงจ าส่วนหนึ่งของข่าวสารเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในตลาดเรยีกว่า ความรูเ้กีย่วกบัผูใ้ชบ้รกิาร (Consumer Knowledge) ซึง่อาจจะศกึษาไดโ้ดยการตอบ
ค าถามดงันี้คอื ผูใ้ชบ้รกิารรู้อะไร? ความรูจ้ดัระเบยีบอยู่ในความทรงจ าในรูปใด และจะวดัความรูไ้ดอ้ย่างไร โดย
เน้ือหาของความรู ้(The  Content of Knowledge) ผูใ้ชบ้รกิารรูอ้ะไร ขึน้อยู่กบัความเขา้ใจในสิง่ทีน่กัการตลาด จะ
สือ่ออกมา เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความรูค้วามเขา้ใจ 

9. รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวน
คะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช้แลก (คะแนน/ครัง้) โดยมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง เชิงลบ เนื่องจาก
เมอืงไทย Smile Club จดักจิกรรมทีต่อบสนองรูปแบบการด าเนินชวีติและความชอบของสมาชกิเมอืงไทย Smile 
Club เป็นหลกั โดยหนึ่งในกจิกรรมดงักล่าว คอืการจดัทรปิท่องเทีย่วซึง่มรีาคาต้นทุนต่อทรปิสงู ในขณะเดยีวกนั
เมื่อเมอืงไทย Smile Club  จดักจิกรรมที่สมาชกิเมอืงไทย Smile Club ชื่นชอบ จงึอยากเขา้ร่วมกจิกรรม และหา
ขอ้มูลเพิม่เตมิ ท าใหส้มาชกิเมอืงไทย Smile Club  เกดิการเปรยีบเทยีบจากขอ้มูลของทรปิทวัรอ์ื่นๆ และรบัรูว้่า
การจ่ายเงนิเพื่อท่องเทีย่วกบัทรปิอื่นๆนัน้ มคีวามคุม้ค่ามากกว่าการใชค้ะแนนสะสม เมื่อสมาชกิเมอืงไทย Smile 
Club รบัรูข้อ้มลูมากขึน้ จงึท าใหม้พีฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นจ านวนในการแลกคะแนนสะสม 
Smile Point ลดลง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดอดุลย์ จาตุรงคกุล (2550)  กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า 
รปูแบบของการใชช้วีติของแต่ละคนน าไปสูก่ารแสดงออกของสถานการณ์ ประสบการณ์ชวีติ ค่านิยม ทศันคต ิและ
ความคาดหมาย รปูแบบของการใชช้วีติไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ มากมาย บุคคลและครอบครวัต่างกม็รีปูแบบ
การใชช้วีติแตกต่างกนัไป หากสนใจกจิกรรม จะเกดิการวเิคราะหก์จิกรรม และหาขอ้มลู เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีต่นสนใจ 
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10. รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านสนใจ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ด้านจ านวน
กจิกรรมของเมอืงไทย Smile club ทีเ่ขา้ร่วม (ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง เชงิบวก เนื่องจากกจิกรรมที่
ตอบโจทยร์ูปแบบการด าเนินชวีติของเมอืงไทย Smile Club ท าใหส้มาชกิเมอืงไทย Smile Club มคีวามสนใจใน
กจิกรรม ทัง้ทรปิท่องเทีย่วสุดพเิศษ สนิคา้ตามหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า โปรโมชัน่เกีย่วกบับตัรก านัลรา้นอาหารชัน้
น าต่างๆ ดา้นสขุภาพ และการออกก าลงักาย จงึท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้นการเขา้
ร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจยัของ ภัทราภรณ์ เลียบทวี (2556) ได้ศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเงนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจในสทิธพิเิศษ และโปรโมชัน่ต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัร
กดเงนิสดได ้และระยะเวลาทีถ่อืครองบตัร 

11. รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point ดา้น
จ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช้แลก (คะแนน/ครัง้) โดยมีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรง เชิงลบ 
เน่ืองจากเมอืงไทย Smile Club จดักจิกรรมทีต่อบสนองรปูแบบการด าเนินชวีติและความชอบของสมาชกิเป็นหลกั 
ท าให้สมาชกิเมืองไทย Smile Club ให้ความคดิเหน็เกี่ยวกบัเมอืงไทย Smile Club ด ี สมาชกิเมอืงไทย Smile 
Club มกีารเขา้ร่วมกจิกรรมผ่านช่องทางหลกัคอื Smile Service Application แต่ระบบปฏบิตัิการของแอปฯ มกั
เกดิการขดัขอ้งบ่อยครัง้ ซึง่ส่งผลให้สมาชกิเมอืงไทย Smile Club มพีฤติกรรมการใชค้ะแนนสะสม Smile Point 
ดา้นจ านวนคะแนนสะสม Smile Point จงึมจี านวนลดลง เพราะเมื่อเกดิระบบขดัขอ้งสมาชกิเมอืงไทย Smile Club 
ก็จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2539) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
หลกัเกณฑ์หน่ึงในการแบ่งส่วนตลาดที่นิยมน ามาใช้ในปจัจุบนั คอื รูปแบบการด าเนินชวีติ โดยน าความคดิเหน็
ของผูบ้รโิภคมาเป็นตวัแปรส าคญัในการวเิคราะหเ์รื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท าประกนัชวีติ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านลกัษณะส่วนบุคคล ทางฝ่ายการตลาดควรก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของสมาชกิเมอืงไทย Smile Club ระดบับน เช่น การจดักจิกรรมไดรฟ์กอลฟ์การกุศล กจิกรรมเกีย่วกบั
การลงทุน กจิกรรมทรปิท่องเทีย่วต่างประเทศ เน่ืองจากการวเิคราะหผ์ูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เพศชาย มอีายุ 
40 ปีขึน้ไป มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 60,001 
บาทขึน้ไป สถานภาพสมรส และมปีระเภทบตัรสมาชกิ Platinum/Prestige/Pink Gold ซึง่ถอืว่าเป็นค่าเฉลีย่ทีส่งู 

2. ด้านความรู้ความเขา้ใจ ทางฝ่ายบรหิารประสบการณ์ลูกค้า ต้องสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้ 
คะแนนสะสม Smile Point ไม่สามารถน าไปลดค่าเบี้ยประกนัได ้แต่สามารถน ามาแลกเขา้ร่วมกจิกรรม หรอืรบั
สทิธปิระโยชน์ต่างๆได ้ควรมกีารจดัท าสื่อประชาสมัพนัธต์รงไปยงักลุ่มสมาชกิเมอืงไทย Smile Club โดยเฉพาะ 
ถงึประโยชน์ของคะแนนสะสม Smile Point รวมถงึการสรา้งมาตรฐานของตวัแทนฝ่ายขายและพนักงานในทุกจุด 
ใหต้ระหนกัถงึการบอกต่อและชีแ้จงลกูคา้และสมาชกิเมอืงไทย Smile Club ใหเ้กดิความเขา้ใจตัง้แต่ครัง้แรก ทีเ่ขา้
มาเป็นสมาชกิเมอืงไทย Smile Club 

3. ด้านรูปแบบการด าเนินชวีติ เมอืงไทย Smile Club ควรจดักจิกรรมเพื่อเพิม่การใชค้ะแนนสะสมตาม
รปูแบบการด าเนินชวีติทีต่อบโจทยส์มาชกิเมอืงไทย Smile Club มาประยุกต์ใชใ้นกจิกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
มากยิง่ขึน้ ทัง้ดา้นกจิกรรม ฝา่ยการตลาดกลยุทธ ์ตอ้งท าการวเิคราะหต์น้ทุนต่อคะแนนสะสม Smile Point และท า
การลดต้นทุน เพื่อลดจ านวนคะแนนสะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ควรมีการต่อรองแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์กบัพนัธมติร เช่น การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัพนัธมติร หรอืการให้สื่อประชาสมัพนัธก์บัพนัธมติรเพื่อ
แลกสทิธปิระโยชน์ และลดราคาค่าใช้จ่ายต้นทุนลง ดา้นความสนใจ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและฝ่ายสื่อสารการตลาด 



13 
 

ควรมีการวางแผนในการสร้างสื่อประชาสมัพนัธ์ที่สามารถตอกย ้าภาพลกัษณ์ของเมืองไทย Smile Club อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใหส้มาชกิมคีวามสนใจเมอืงไทย Smile Club ตลอดทุกช่วงเวลา เช่น การสรา้งกจิกรรมผ่านสื่อ หรอื
ช่องทางต่างๆ ทัง้สื่อสิง่พิมพ์วทิยุ ป้ายประกาศ และสื่อโฆษณาผ่านช่องทางอนิเทอร์เน็ต เช่น Facebook Line 
และด้านความคิดเห็น เมืองไทย Smile Club ควรให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม และสิทธิ
ประโยชน์ใหล้กูคา้มคีวามเขา้ใจ และมคีวามชดัเจนในขอ้มลูมากยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั ควรเพิม่ช่องทางในการรบั
แลกคะแนนเขา้ร่วมกจิกรรม และสทิธปิระโยชน์ให้กบัสมาชกิ เช่น การแลกบตัรก านัลส าหรบัใช้สิทธิส์่วนลดผ่าน
พนัธมติรโดยตรง เพื่อลดขอ้ขดัแยง้กรณีเกดิระบบแอปพลเิคชัน่ขดัขอ้ง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเสรจ็ลุล่วงดว้ยด ีโดยไดร้บัความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์
อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ ที่ให้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการในการสอบ           
สารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัชิน้น้ี 
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