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บทคัดยํอภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชวีิตที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม 
Smile Point ของสมาชกิเมืองไทย Smile Club บริษัทเมืองไทยประกัน
ชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผ๎ูวิจัย นตกาล ตั้งอมรสุขสันต๑ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2561 
อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑ ดร. อัจฉรียา ศกัดิ์นรงค๑  

  
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาความรู๎ความเข๎าใจ  และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอ

พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ใน
เขตกรุงเทพมหานคร กลํุมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ สมาชิกเมืองไทย Smile Club จ านวน 400 ราย โดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉล่ีย คําร๎อยละ 
และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห๑ความแตกตํางโดยการหาคํา
ที การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห๑ความถดถอยเชิงพหุคูณ                    
                      ผลการวิจัยพบวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ อาชีพ รายได๎เฉล่ียตํอเดือน สถานภาพ 
และประเภทบัตรสมาชิกแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม 
Smile Point โดยเฉล่ียที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สมาชิก
เมืองไทย Smile Club ที่มีเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และประเภทบัตรสมาชิกแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)แตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ทั้งด๎านจ านวน
คะแนนสะสม Smile Point โดยเฉล่ียที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club 
ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านกิจกรรม และ
ด๎านความคิดเห็น มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉล่ียที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับในทิศทางตรงกัน
ข๎าม สํวนรูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านความสนใจ มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎าน
จ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทาง
เดียวกัน 

 
ค าส าคญั : รูปแบบการด าเนินชวีติ, ความรู๎ความเข๎าใจ, เมืองไทย Smile Club, สมาชิก, พฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม 
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บทคัดยํอภาษาอังกฤษ  
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Author NATAKARN TANGAMORNSUKSAN 
Degree MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Academic Year 2018 
Thesis Advisor  Atchareeya Saknarong , Ph.D. 

  
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. 

 
Keyword : Lifestyle, Cognition, Muang Thai Smile Club, Members, Service usage behavior 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ๑ฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงได๎ด๎วยความกรุณาอยํางสูงจากอาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑  
อาจารย๑ ดร.อัจฉรียา ศักด์ินรงค๑ ที่ได๎กรุณาเสียสละเวลาอันมีคําในการให๎ค าปรึกษาชี้แนะ ทั้งยังให๎
ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงแก๎ไข ชํวยเหลือและขัดเกลาข๎อผิดพลาดตํางๆ จนสารนิพนธ๑ฉบับนี้ มี
ความครบถ๎วนของเนื้อหาและมีความถูกต๎อง ผู๎วิจัยรู๎สึกขอบคุณ และซาบซึ้งในความกรุณา และขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูง ณ โอกาสนี ้

ผู๎วิจัยกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย๑ สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย๑ ดร.ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ๑ รวมถึงยังให๎ค าแนะน าตํางๆ 
ตลอดจนให๎ความเมตตากรุณาเป็นผู๎เชี่ยวชาญ ให๎ความชํวยเหลือในการตรวจแบบสอบถาม เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพของเครื่องมือ ยังผลให๎ผู๎วิจัยได๎น ามาปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํอง จนสารนิพนธ๑
ฉบับนี ้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย๑ทุกทําน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ และมีเมตตากรุณา 
มอบประสบการณ๑ที่ดีมากมายตลอดมา รวมถึงเจ๎าหน๎าที่ทุกทําน ที่ให๎ความชํวยเหลือ และให๎
ค าปรึกษา ในการจัดท าสารนิพนธ๑ฉบับนี้เป็นอยํางดี 

สุดท๎ายนี้ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัวของผู๎วิจัย ที่ให๎การสนับสนุน สํงเสริมและเป็น
ก าลังใจให๎ตลอดมา รวมถึงเพื่อนรํวมงาน และเพื่อนๆ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการตลาดรุํนที ่19 โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํม MBA กุ๏ก กุ๏กส าหรับมิตรภาพ 
น้ าใจไมตรีตํางๆ รวมถึงผู๎ที่ตอบแบบสอบถามทุกทําน ที่เสียสละเวลาอันมีคําเพื่อตอบแบบสอบถาม 
จนประสบผลส าเร็จได๎เป็นอยํางดี และผู๎วิจัยขอขอบคุณทุกๆ ทํานที่มีสํวนรํวมในความส าเร็จของสาร
นิพนธ๑ฉบับนี้ที่ไมํได๎เอํยนาม ใน ณ ที่นี้ด๎วย 

ผู๎วิจัยหวังเป็นอยํางยิ่งวําการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จะกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํนิสิต  และ
นักศึกษา ผู๎เกี่ยวข๎อง และผู๎ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข๎อสารนิพนธ๑ไมํมากก็น๎อย และหากผลงานวิจัยนี้มีสิ่งดี
งาม และเป็นประโยชน๑สูงสุด ผู๎วิจัยขออุทิศสิ่งดีงามเหลํานี้ให๎แกํผู๎มีพระคุณทุกทําน ขอขอบพระคุณ
เป็นอยํางยิ่ง 

  
  

นตกาล  ต้ังอมรสุขสันต๑ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง  
ในยุคที่รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ Work Life Balance ผู๎ใช๎บริการเริ่มใสํใจและให๎

ความสนใจในเรื่องของการใช๎ชีวิต สุขภาพ การเงิน การลงทุน ตลอดจนการสร๎างเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในความสนใจที่มากขึ้นนั้นคือเรื่องของการประกันชีวิต 
อัตราการเติบโตของการประกันชีวิตมีแนวโน๎มในการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นอยํ างมีนัยส าคัญโดย
ข๎อมูลจากเอยูโพลรํวมกับ BLT พบวํา คนกรุงเทพฯ ร๎อยละ 73.74 มีเงินออม และร๎อยละ 26.26 
ระบุไมํมีเงินออม โดยร๎อยละ 21.75 เลือกที่จะน าเงินไปลงทุน เชํน ซื้อพันธบัตร หุ๎น กองทุนรวม 
และกรมธรรม๑ประกันชีวิต ด๎านส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เผยรายงานการประกันชีวิตการประกันภัยรวมทุกประเภท ปี 2560 พบวํา 
จ านวนกรมธรรม๑ที่ใหมํระหวํางปีมีทั้งหมด 1,844,811 ราย แบํงเป็น กรุงเทพมหานคร 517,010 
ราย ภาคกลาง 493,599 ราย ภาคเหนือ 248,601 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 430,002 ราย 
และภาคใต๎ 155,599 ราย ทั้งนี้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 143,476.335 
ล๎านบาท โดยเพิ่มขึ้น 5.72% จากปี 2559 (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), 2560) 

ธุรกิจประกันภัยจะมีการออกผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎า
ทุกกลุํมเป้าหมาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งเพื่อรองรับการวางแผนเกษียณอายุ และจากการที่ผู๎ใช๎บริการ
ได๎เข๎าถึงเทคโนโลยีใหมํๆ ก็นับเป็นโอกาสดีที่ท าให๎ธุรกิจประกันชีวิตเข๎าถึงประชาชนได๎งํายขึ้น โดย
ได๎พัฒนาชํองทางการขายผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับชํอง
ทางการขายนี้ เพื่อให๎การท าธุรกรรมเป็นไปด๎วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งในสํวนของ
ชํองทางการจ าหนํายนั้น ตัวแทนประกันชีวิตยังคงนับเป็นชํองทางหลักและชํองทางส าคัญในการ
จ าหนํายผลิตภัณฑ๑ประกันชีวิต โดย ณ สิ้นปี 2560 มีสัดสํวนการจ าหนํายผํานชํองทางนี้มากเป็น
อันดับ 1 ร๎อยละ 49.20 รองลงมาคือ ชํองทางการจ าหนํายผํานธนาคาร ร๎อยละ 44.90 และ ชํอง
ทางการจ าหนํายผํานการตลาดแบบตรง ร๎อยละ 2.45 แตํในขณะเดียวกัน ด๎วยหลากหลายปัจจัย
และเงื่อนไขในตัวของผลิตภัณฑ๑ประกันชีวิตนั้น ก็พบวํายังมีผู๎ใช๎บริการบางสํวนที่ยังคงมีความไมํ
มั่นใจ และไมํเชื่อมั่นในเรื่องการประกันชีวิต บ๎างกลําววําการท าประกันชีวิต ยุํงยากต๎องศึกษา 
เพราะกรมธรรม๑ตํางๆ นั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ตัวแทนก็มีหลายลักษณะ หากเลือกผิดถือ
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วําเป็นความล๎มเหลวในการท าประกันชีวิตเลยทีเดียว ในสํวนของคํารักษาพยาบาลก็มีตัวเลือกและ
คําใช๎จํายที่แตกตํางกันออกไป เลยตัดใจเก็บเป็นเงินออมเพื่อรักษาตัวเองยามเจ็บไข๎เทํานั้น ทั้งที่
แท๎จริงแล๎วการซื้อผลิตภัณฑ๑ประกันชีวิตนั้นยังมีข๎อเดํนอีกหลายจุดที่นําสนใจ อาทิ มีเงินออมจาก
การซื้อผลิตภัณฑ๑ประกันชีวิต กรณีอยูํจนครบสัญญา ทั้งยังเป็นการสร๎างหลักประกันอยํางหนึ่ง
ให๎กับครอบครัวในกรณีที่เสียชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถกู๎เงินจากวงเงินประกันชีวิตที่ได๎ท าไว๎ และ
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมหรือสํวนควบอ่ืนๆ แนบท๎ายกรมธรรม๑ เพราะโดยสํวนใหญํบริษัท
ประกันมักมอบสิทธิพิเศษในการซื้อสัญญาเพิ่มเติมให๎กับลูกค๎าเดิม มีระยะเวลาความค๎ุมครองที่
นานกวําระยะเวลาของการจํายเบี้ยฯ ดังจะเห็นได๎จากผลิตภัณฑ๑ประกันชีวิตรูปแบบใหมํ ที่ให๎
ความค๎ุมครอง 15 ปี แตํจํายเบี้ยฯ เพียง 7 ปี ให๎ความค๎ุมครอง 20 ปี แตํจํายเบี้ยฯ เพียง 10 ปี เป็น
ต๎น และที่ส าคัญสามารถน าเงินในการช าระเบี้ยประกันภัย ไปลดหยํอนภาษีฯ ได๎ ซึ่งผลิตภัณฑ๑
ประกันชีวิตของแตํละบริษัทก็จะมีรายละเอียด เงื่อนไข และข๎อก าหนดตํางๆ แตกตํางกันออกไป
ตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ แตํในขณะเดียวกันรูปแบบของความค๎ุมครอง ระยะเวลาของการ
ช าระเบี้ยฯ อาจไมํได๎มีความแตกตํางในแงํของหลักการมากนัก คือเพื่อการสร๎างหลักประกันให๎กับ
อนาคต เพื่อการออม หรือเพื่อการลงทุน ดังนั้นแล๎วบริษัทประกันชีวิตจึงจ าเป็นต๎องสร๎างสรรค๑
แผนการตลาดเพื่อดึงดูดผู๎ใช๎บริการ อาทิ การสํงเสริมการขาย การมอบของแถมของที่ระลึกตํางๆ 
ตลอดจนการสร๎างสรรค๑การบริการที่ตอบโจทย๑ ต้ังแตํขั้นตอนกํอนการซื้อ , การซื้อ และหลังการซื้อ
ผลิตภัณฑ๑  

การสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎า (Customer Relationship Management) เพื่อการ
สร๎างความรักความผูกพันให๎เกิดขึ้นในใจลูกค๎าอยํางแท๎จริง (Customer Engagement) และการ
ท า CRM ที่ได๎รับความนิยมเป็นอยํางสูง นั่นคือ โปรแกรมสร๎างความภักดีให๎เกิดขึ้นระหวําง
ผู๎ใช๎บริการกับแบรนด๑ โดยสํวนใหญํจะมีการน าไลฟ์สไตล๑ หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู๎ใช๎บริการมาชํวยในการท าตลาด สามารถเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายได๎เหมาะสม โดยการน าเสนอ
กิจกรรมและบริการที่มีลักษณะเฉพาะเข๎ากับแตํละรูปแบบ รวมถึงใช๎ในสังเคราะห๑วิธีที่ใช๎การ
กระต๎ุนความต๎องการในแตํละกลุํมเป้าหมาย ทั้งพฤติกรรมในการเข๎าสังคม ในการบริโภค ในการ
หาความบันเทิง การพักผํอนหยํอนใจใช๎เวลาวําง และการแตํงตัว ล๎วนเป็นสํวนประกอบของ
รูปแบบการด าเนินชีวิต ยกตัวอยํางเชํน เอไอเอ ไวทัลลิต้ี เป็นโปรแกรมสํงเสริมการมีสุขภาพที่ดี
แบบครบวงจร สํงเสริมให๎สมาชิกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ยิ่งสมาชิกท ากิจกรรมเพื่อสุขภาพมากเทําใด
ในแตํละวัน สมาชิกก็จะยิ่งได๎รับสิทธิประโยชน๑มากยิ่งขึ้น อาทิ สํวนลดเบี้ยฯ ของแบบประกันที่เข๎า
รํวมโครงการ ทั้งยังเข๎าถึงสิทธิประโยชน๑ และสํวนลดตํางๆ จากพันธมิตรของเอไอเอ ไวทัลลิต้ี และ
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เข๎ารํวมกิจกรรมสุขภาพตํางๆ ตามที่โครงการแนะน า Thailife Card ของ บมจ. ไทยประกันชีวิต 
บัตรสะสมคะแนนจากการช าระเบี้ยประกันภัย เพื่อรับสิทธิพิเศษ/สํวนลดร๎านค๎า หรือธุรกิจที่รํวม
รายการอีกมากมาย รวมทั้งสิทธิ์ในการเข๎ารํวมกิจกรรมดีๆ 

เมืองไทย Smile Club หนึ่งในต๎นแบบโปรแกรมสร๎างความภักดีของเมืองไทย ด๎วย
แนวความคิดที่ต๎องการสร๎างการบริการที่แตกตํางแบบจับต๎องได๎ รวมถึงการสร๎างสรรค๑ความสุข
และรอยยิ้มผํานกิจกรรมและสิทธิประโยชน๑ที่ครอบคลุมในทุกความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งถือวํา
เมืองไทย Smile Club ของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถสร๎างความรักความและความ
ผูกพันให๎ เกิดขึ้นในใจลูกค๎าได๎อยํางมีนัยส าคัญ แตํในขณะเดียวกัน กับโลกยุค Digital 
Globalization ที่พฤติกรรมของผู๎ใช๎บริการมีการเปลี่ยนแปลงไป ไลฟ์สไตล๑ และความต๎องการมี
มากมายและหลากหลายขึ้น แตํในสํวนของการประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับประกันชีวิตนั้น สืบเนื่อง
จากกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ที่มีการก ากับและควบคุมไมํให๎สถานประกอบการด๎านธุรกิจประกันภัยท าการโฆษณา
ประชาสัมพันธ๑สํงเสริมการขาย หรือสิทธิพิเศษในการได๎สํวนแถม หรือผลตอบแทนโดยตรงไปยัง
สาธารณชน โฆษณาจูงใจอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงเกี่ยวกับบริษัทหรือธุรกิจประกันวินาศภัย
ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 31(15) ทางบริษัทฯ จึงได๎เลือก
ประชาสัมพันธ๑ โปรแกรมสร๎างความภักดีนี้ ผํานชํองทางการสื่อสารหลักบางประเภทเทํานั้น ท าให๎
ผู๎ใช๎บริการไมํมีความรู๎ความเข๎าใจในการสมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต หรืออาจมีความรู๎ความเข๎าใจ เพียงเบื้องต๎น หรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ดังนั้น
ผู๎วิจัยจึงเลือกศึกษาความรู๎ความเข๎าใจ เพื่อน าผลลัพธ๑ที่ได๎จากการศึกษาครั้งนี้ ไปเป็นประโยชน๑
แกํบริษัทในการวางแผนให๎ผู๎ใช๎บริการมีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง และเพื่อน าข๎อมูลไปปรับปรุง
และพัฒนาสํวนประสมการตลาดให๎สอดคล๎อง และสนับสนุนการประชาสัมพันธ๑บริษัทฯ มากขึ้น  

ดังนั้นแล๎วแนวทางการด าเนินงาน กิจกรรมและสิทธิประโยชน๑ตํางๆ ของเมืองไทย Smile 
Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตนั้น จะยังสามารถดึงดูดและเข๎าถึงความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
ยุคใหมํได๎มากน๎อยเพียงใด ในสํวนนี้เองท าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษารูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย๑ทุกไลฟ์สไตล๑
ของสมาชิกฯ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile 

Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด๎านลักษณะสํวน
บุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และประเภทสมาชิก 

2. เพื่อศึกษาความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความ
คิดเห็น ที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผลการวิจัยนี้ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนการ
สํงเสริมการขายของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)   

2. ผู๎สนใจหรือผู๎ประกอบการธุรกิจด๎านประกันชีวิต สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต๑ใช๎
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ๑และการวางแผนการตลาดของตนเอง 

3. เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่ต๎องการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) ที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสมของบริษัทอ่ืนๆที่มีรูปแบบการใช๎คะแนนสะสม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย

ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยสะสมคะแนน Smile Point เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 
ของเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จ านวน 285,000 ราย (บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต; มิถุนายน 2561) 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาคือ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย

ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยสะสมคะแนน Smile Point เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 
ของเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แนํนอน 
จึงได๎ก าหนดขนาดของตัวอยํางโดยใช๎สูตรของยามาเนํ (Yamane, 1973 อ๎างใน ชาญชัย เรืองขจร, 
2550) ซึ่งได๎ขนาดกลุํมตัวอยําง 399.88 หรือเทํากับ 400 ราย  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 การสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเก็บข๎อมูลจาก

ศูนย๑บริการลูกค๎า เมืองไทยประกันชีวิต ที่มีผู๎เข๎าใช๎บริการมากที่สุด 4 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได๎แกํ สาขาส านักงานใหญํ สาขาแฟชั่นไอส๑แลนด๑ สาขาเดอะมอลล๑ บางกะปิ และสาขาเซ็นทรัล
พลาซา เวสต๑เกต(ที่มา : บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต; มิถุนายน 2561)  

ขั้นที่ 2  การสุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) การค านวณหาจ านวน
กลุํมสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคิด
สัดสํวนร๎อยละแตํละศูนย๑บริการลูกค๎า เมืองไทยประกันชีวิต และค านวณหาจากกลุํมตัวอยํางตาม
สัดสํวน แบํงเป็น  

 
ตาราง 1  แสดงการเลือกกลุํมตัวอยําง และจ านวนกลุํมตัวอยํางที่ส ารวจ 
 

 
สาขาบริการ 

จ านวน 
ผู๎เข๎าใช๎บริการ 

(คน) 

สัดสํวนจ านวน 
ผู๎เข๎าใช๎บริการ 

(%) 

จ านวน 
กลุํมตัวอยําง 

(คน) 
สาขาส านักงานใหญํ 28,795 36.18 146 
สาขาแฟชั่นไอซ๑แลนด๑ 17,894 22.49 90 
สาขาเดอะมอลล๑ บางกะปิ  17,009 21.38 86 
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต๑เกต  15,873 19.95 78 
รวมทั้งสิ้น 79,571 100 400 

 
ที่มา: บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต; มิถุนายน 2561 
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ขั้นที่ 3 การสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเก็บขอมูลจากกลุํม
ตัวอยํางที่ท าการสุํมจากขั้นที่ 2 โดยเลือกเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางที่เต็มใจ และยินดีจะให๎ข๎อมูล
ในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตัวอยําง 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบํงเป็นดังนี้ 

1.1 ลักษณะประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1  20 – 29 ปี 
1.1.2.2  30 – 39 ปี 
1.1.2.3  40 – 49 ปี 
1.1.2.4  50 ปีขึ้นไป 

1.1.3 อาชีพ 
1.1.3.1  นักศึกษา/นิสิต 
1.1.3.2  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.3.3  พนักงานบริษัทเอกชน 
1.1.3.4  ธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ 
1.1.3.5  พํอบ๎าน หรือ แมํบ๎าน 
1.1.3.6  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................... 

1.1.4 การศึกษาสูงสุด 
1.1.4.1  ต่ ากวําปริญญาตรี 
1.1.4.2  ปริญญาตร ี
1.1.4.3  สูงกวําปริญญาตรี 

1.1.5 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
1.1.5.1  ต่ ากวําหรือเทํากับ 15,000 บาท 
1.1.5.2  15,001 – 30,000 บาท 
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1.1.5.3  30,001 – 45,000 บาท 
1.1.5.4  45,001 – 60,000 บาท 
1.1.5.5  60,001 บาทขึ้นไป 

1.1.6 สถานภาพสมรส 
1.1.6.1  โสด 
1.1.6.2  สมรส 
1.1.6.3  หยําร๎าง / หม๎าย / แยกกันอยูํ 

1.1.7 ประเภทบัตรสมาชิก 
1.1.7.1  Smile 
1.1.7.2  Platinum 
1.1.7.3  Prestige / Pink Gold 

1.2 ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
1.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ 

1.3.1 ด๎านกิจกรรม 
1.3.2 ด๎านความสนใจ 
1.3.3 ด๎านความคิดเห็น 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได๎แกํ พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต หมายถึง ศูนย๑รวมกิจกรรมเพื่อ

ความสุขและรอยยิ้มของคนหัวคิดทันสมัย ซึ่งสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถเข๎ารํวม
กิจกรรม แบํงเป็น 5 หมวดได๎แกํ กิจกรรมทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ,กิจกรรมแลกรับบัตรก านัล
ห๎างสรรพสินค๎า,กิจกรรมแลกรับบัตรก านัลร๎านอาหาร/โปรโมชั่นร๎านอาหาร,กิจกรรมแลกรับบัตร
ก านัลห๎องพักโรงแรม,กิจกรรมแลกรับบัตรตรวจสุขภาพ และการออกก าลังกาย 

2.  บัตร และประเภทของบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club หมายถึง บัตรสมาชิก
ประเภทตํางๆ ได๎แกํ ประเภท Smile เบี้ยประกันภัยรวมน๎อยกวํา 150,000 บาท (ค านวณแบบราย
ปี), ประเภท Platinum เบี้ยประกันภัยรวมต้ังแตํ 150,000 – 299,999 บาท และประเภท Prestige 
เบี้ยประกันภัยรวมต้ังแตํ 300,000 บาท (ค านวณแบบรายปี)  
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3. ลักษณะสํวนบุคคล หมายถึง ข๎อมูลพื้นฐานทั่วไปของสมาชิกเมืองไทย Smile Club ท่ี
สะสมคะแนน Smile Point และเคยเข๎ารํวมกิจกรรมของเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกดังนี้ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน สถานภาพสมรส และประเภทสมาชิก 

4. ความรู๎ความเข๎าใจคะแนนสะสม Smile Point  หมายถึง ความรู๎ความเข๎าใจถึงการ
เป็นสมาชิก การได๎มาซึ่งคะแนน วิธีการใช๎คะแนนสะสม เพื่อตอบสนองความต๎องการของสมาชิก 
โดยการวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และประเมินผล  

5. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แสดงให๎เห็นถึงกิจกรรม 
(Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และความคิดเห็น (Opinions: O) หรือ “AIO” 
รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดังนี้  

1. ด๎านกิจกรรม (Activities: A) หมายถึง ปฏิกิริยาที่แสดงออกที่มีความเกี่ยวข๎องกับ
กิจกรรมเมืองไทย Smile Club โดยกิจกรรมที่ตอบโจทย๑ไลฟ์สไตล๑ของผู๎ใช๎บริการ แบํงเป็น 5 หมวด 
เชํน ทํานใช๎เวลาวํางไปทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษเฉพาะคุณ การไปซื้อสินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าชั้น
น า การไปสังสรรค๑ ทานข๎าวกับครอบครัว /เพื่อน การพักผํอนตามโรงแรมชั้นน า และการตรวจ
สุขภาพ/การออกก าลังกาย เป็นต๎น 

2. ด๎านความสนใจ (Interests: I) หมายถึง ความสนในเรื่องราว เหตุการณ๑หรือวัตถุที่
เกี่ยวข๎องกับเมืองไทย Smile Club เชํน ทํานสนใจเกี่ยวกับคอนเสิร๑ต/ทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษเฉพาะ
คุณ ทํานสนใจในสินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า ทํานสนใจสิทธิพิเศษ/โปรโมชั่นเกี่ยวกับห๎องพัก
โรงแรมชั้นน าตํางๆ เป็นต๎น 

3. ด๎านความคิดเห็น (Opinions: O) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นตํอเมืองไทย 
Smile Clubเป็นไปในรูปแบบระดับความคิดเห็นเพื่อใช๎อธิบายและแปลความหมายทั้งด๎าน
กิจกรรม ทริปทํองเที่ยว ด๎านการทานอาหารนอกบ๎าน ด๎านทํองเที่ยว ด๎านสุขภาพ เป็นต๎น 

6.  ผู๎ใช๎บริการ หมายถึง สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่เคยสะสมคะแนน Smile Point 
และเคยเข๎ารํวมกิจกรรมของเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

7.  พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point หมายถึง กระบวนการตํางๆ ที่ท าให๎
ผู๎ใช๎บริการเขา๎รํวมกิจกรรม โดยการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในงานวิจัยเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอพฤติกรรมการ

ใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้  
 

     
 

 
 

  

 

 

 

 

ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
การใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
 
รูปแบบการด าเนินชีวิต  
   กิจกรรม 
   ความสนใจ 
   ความคิดเห็น 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ลักษณะสํวนบุคคล 
  เพศ 
  อายุ 
  อาชีพ  
  การศึกษา 
  รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
  สถานภาพ 
  ประเภทบัตรสมาชิก 
 

ตัวแปรตาม (Dependent variable) ตัวแปรอิสระ (Independent variables) 

พฤติกรรมการใช๎ 
คะแนนสะสม Smile Point ของ 
สมาชิกเมืองไทย Smile Club 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

ลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และประเภทสมาชิกแตกตํางกันมี
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตแตกตํางกัน 

2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile 
Point แตกตํางกันจะมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตํางกัน 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น มี
ผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  และได๎น าเสนอตาม

หัวข๎อตํอไปนี ้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร๑ 
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจ 
3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎ใช๎บริการ 
5. ข๎อมูลของเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  
6. เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

ความหมายของลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประชากรศาสตร๑ (Demography) มีรากศัพท๑มาจากภาษากรีก ค าวํา Demo 

หมายถึง ประชาชนหรือประชากร (People) ค าวํา Graphy หมายถึง การศึกษาศาสตร๑ (Study 
หรือ Description) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ and คณะ (2552) กลําววํา การแบํงสํวนตลาดตามตัวแปรด๎าน
ประชากรศาสตร๑ ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน 
ลักษณะทางประชากรศาสตร๑เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได๎ของประชากรมีสํวนชํวย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด๎านจิตวิทยา และสังคม วัฒนธรรม ชํวยอธิบายถึง
ความคิด และความรู๎สึกของผู๎ใช๎บริการ  ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร๑จะสามารถเข๎าถึง และมี
ประสิทธิผลตํอการก าหนดตลาดเป้าหมาย ทั้งนี้คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร๑ที่ตํางกันก็จะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาตํางกันอีกด๎วย โดยวิเคราะห๑จากปัจจัยดังนี้ 

1. ความแตกตํางทางเพศ มีสํวนท าให๎ผู๎บิโภคมีพฤติกรรมของการติดตํอสื่อสารที่
ตํางกัน คือ เพศหญิงนั้นมีแนวโน๎มความต๎องการที่จะสํง และรับขําวสารมากกวําเพศชาย ในขณะ
ที่เพศชายไมํได๎มีความต๎องการที่จะสํง และรับขําวสารเพียงอยํางเดียวเทํานั้น แตํมีความต๎องการที่
จะสร๎างความสัมพันธ๑อันดีให๎เกิดขึ้นจากการรับ และสํงขําวสารนั้นด๎วย นอกจากนี้เพศหญิง และ
เพศชายมีความแตกตํางกัน อยํางมากในเรื่องความคิด คํานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม 
และสังคมก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไว๎ตํางกัน 
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จิตติมา ภานุเดชะ และคณะ (2550) กลําววํา เพศ (Sex) หมายถึง เพศที่ก าหนด
ขึ้นโดยธรรมชาติ และเป็นข๎อก าหนดทางสภาวะชีววิทยา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไมํได๎เป็นตัวก าหนด
บทบาทหน๎าทีใ่ห๎เพศหญิง และเพศชายมีบทบาทมีหน๎าที่แตกตํางกัน  

2. ความแตกตํางทางอายุ เป็นปัจจัยที่ท าให๎ผู๎ใช๎บริการมีความแตกตํางกันใน
เรื่องของความคิด และพฤติกรรม คนที่อายุน๎อยมักจะมีความเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ๑ และมอง
โลกในแงํดีมากกวําคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ๑นิยม ยึดถือการ
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง ระมัดระวัง มองโลกในแงํร๎าย กวําคนที่มีอายุน๎อย เนื่องมาจากผํานประสบการณ๑
ชีวิตที่แตกตํางกัน ลักษณะการใช๎สื่อมวลชนก็ตํางกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช๎สื่อเพื่อแสวงหา
ขําวสารหนักๆ มากกวําความบันเทิง 

ซี.เมเบิล (C.Maple) และไอ แอล เจนิส และดีเรฟ์ (I.L.Janis and D.Rife),1933 
อ๎างถึงใน (พจนพร หุตะวัฒนะ, 2550) ได๎ท าการวิจัย และได๎ให๎ผลสรุปวํา การชักจูงจิตใจ หรือ 
โน๎มน๎าวจิตใจของผู๎ใช๎บริการจะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้นด๎วย อายุยังมีความสัมพันธ๑
เกี่ยวข๎องกับขําวสาร และสื่ออีกด๎วย เชํน ภาษาที่ใช๎ในวัยตํางกัน การเข๎าใจสื่อก็ตํางกัน โดยจะ
พบวําภาษาใหมํๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุํมสาวสูงกวําผู๎สูงอายุ เป็นต๎น อายุ (Age) การสอนผู๎ที่มี
อายุตํางกันให๎ฟัง เปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นมีความยากงํายตํางกัน ยิ่ง
มีอายุมากกวําที่จะสอนให๎เชื่อฟังให๎เปลี่ยนทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งยากขึ้น 

3. ความแตกตํางทางสถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได๎ 
สถานภาพทางสังคมของ บุคคลมีอิทธิพลอยํางส าคัญตํอปฏิกิริยาของผู๎รับสารที่มีตํอผู๎สํงสาร 
เพราะแตํละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ๑ ทัศนคติ คํานิยม และเป้าหมายที่แตกตํางกัน 

สถานะทางเศรษฐกิจ และสังคม จะเป็นเครื่องชี้วัดถึงเรื่องที่กลุํมจะสนใจรับรู๎
ขําวสารผู๎ใช๎บริการที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมที่แตกตํางกันทั้งการประกอบอาชีพ รายได๎ 
รวมไปถึงสถานภาพสมรสยํอมสํงผลตํอการรับสารที่แตกตํางกันด๎วย (ธีระภัทร๑ เอกผาชัยสวัสด์ิ, 
2551) 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และครอบครัว รายได๎ของผู๎ใช๎บริการแสดงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญ แสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง บํงบอกถึง
อ านาจการใช๎จํายในการบริโภคขําวสาร ผู๎ใช๎บริการที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงกวํา จะมีโอกาส
ที่ดีกวําในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน๑ตํอการดูแลตนเอง ผู๎ใช๎บริการที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ต่ ากวํา จะมีการศึกษาน๎อย ท าให๎มีข๎อจ ากัดในการรับรู๎ เรียนรู๎ ตลอดจนการแสวงหาความรู๎ และ
ประสบการณ๑ในการดูแลตนเอง 
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อาชีพ และลักษณะการรวมกลุํมของผู๎ใช๎บริการ ลักษณะอาชีพ หรือลักษณะแหํง
การรวมกลุํม จะบํงบอกลักษณะเฉพาะของผู๎ใช๎บริการ ชํวงเวลาที่เปิดรับขําวสาร เรื่องที่กลุํมผู๎ฟัง
สนใจ เชํน กลุํมชาวนาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องข๎าว ราคาข๎าว ปุ๋ย เป็นต๎น ในบางกรณีคนที่มีอาชีพ
อยํางหนึ่งแตํอาจจะไปรวมกลุํมกับคนที่มีอาชีพหนึ่งก็ได๎ ซึ่งก็จะท าให๎ความสนใจของเขาขยายวง
กว๎างออกไป 

สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือนซึ่งอาจแบํงออกได๎เป็น คนโสด สมรส 
หม๎าย หยํา หรือแยกกันอยูํ ลักษณะความแตกตํางด๎านขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือ
ทางด๎านศาสนา ยํอมมีอิทธิพลตํอสถานภาพการสมรส ซึ่งมีผลโดยตรงตํอการรับรู๎ขําวสาร 
สถานภาพสมรสของบุคคลจะบํงบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและอิทธิพลตํอกระบวนการ
คิดการวิเคราะห๑ข๎อมูลขําวสาร สตรีที่สมรสแล๎วและสตรีที่ยังโสดยํอมมีกระบวนการรับรู๎ขําวสารที่
แตกตํางกันอันเนื่องมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจ านวนบุคคลรอบข๎าง 

จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร๑ สรุปได๎วําปัจจัยด๎าน
ประชากรศาสตร๑เป็นปัจจัยที่นิยมน ามาใช๎ศึกษากันมากที่สุดในการแบํงสํวนการตลาดตามกลุํ ม
ผู๎ใช๎บริการ โดยอาศัยตัวแปรศึกษา ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได๎ โดยใช๎
ทฤษฎีและแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน๑ (2552) น ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ๑สร๎างความต๎องการ
หรือจูงใจให๎ผู๎ใช๎บริการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑หรือบริการ เพื่อให๎เข๎าถึงและตรงกับกลุํมเป้าหมาย
โดยตรงมากที่สุด โดยผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร๑ด๎านเพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และสถานภาพ รวมทั้งผู๎วิจัยต๎องการทราบข๎อมูลของกลุํม
ประชากร เพิ่มเติม ได๎แกํ ประเภทบัตรสมาชิก เนื่องจากเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎คะแนน
สะสมเมืองไทย Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งจะ
ท าให๎ทราบวําผู๎ใช๎บริการที่ลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร๑ที่แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎
คะแนน Smile Point ของสมาชิกฯ และบริษัทฯ ที่ให๎บริการประเภทนี้ยังสามารถน าผลการการวิจัย
ด๎านประชากรศาสตร๑นี้ไปพัฒนารูปแบบบริการให๎สอดคล๎องกับกลุํมเป้าหมายผู๎ใช๎บริการตํอไป 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 

ความหมายของความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนีย๑ ลักขณาภิชนชัช และคณะ (2550, น. 74) สรุปความรู๎เป็นข๎อเท็จจริง 

กฎเกณฑ๑รายละเอียดตําง ๆ ที่ไดัรับจากประสบการณ๑ การเรียนรู๎ มีความเข๎าใจ น าไปใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และประเมินผล ซึ่งได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า สังเกต และ
จากประสบการณ๑ในการท ากิจกรรม 
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อัญชลี ศรีสมุทร๑ (2552, น. 9) ความรู๎ หมายถึง ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในเรื่องตําง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นจากการเรียนรู๎ หรือประสบการณ๑ 

สมถวิล ผลสอาด (2555, น. 24) ได๎สรุปความหมาย ความรู๎ วําความรู๎นั้นเริ่มต๎นจาก
ระดับงําย ๆ กํอน แล๎วเพิ่มความสามารถในการใช๎ความคิดและพัฒนาสติปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ
โดยแบํงออกเป็น 5 ขั้น คือ ความรู๎ความเข๎าใจ การน าความรู๎ไปใช๎ การวิเคราะห๑ การสังเคราะห๑ 
และการประเมินผล และความรู๎นั้นสามารถวัดได๎โดยเครื่องมือที่ใช๎ทดสอบความรู๎แบํงได๎เป็น 2 
ประเภท คือ แบบอัตนัย และแบบปรนัย 

สันต๑ มีเครือ (2545, น. 14) ความรู๎ (Knowledge) หมายถึง ข๎อมูลที่อยูํในความทรง
จ าสํวนหนึ่งของขําวสารเกี่ยวข๎องกับหน๎าที่ของผู๎ใช๎บริการในตลาดเรียกวํา ความรู๎เกี่ย วกับ
ผู๎ใช๎บริการ (Consumer Knowledge) ซึ่งอาจจะศึกษาได๎โดยการตอบค าถามดังนี้คือ ผู๎ใช๎บริการรู๎
อะไร? ความรู๎จัดระเบียบอยูํในความทรงจ าในรูปใด และจะวัดความรู๎ได๎อยํางไร โดยเนื้อหาของ
ความรู๎ (The  Content of Knowledge) ผู๎ใช๎บริการรู๎อะไรทั้งนั้น ขึ้นอยูํกับความเข๎าใจในสิ่งที่บรรจุ
อยูํ ในความทรงจ านักจิตวิทยาจ าแนกไว๎วํา มีความรู๎อยูํ  2 ประเภทดังนี้ คือ Declarative 
Knowledge เป็นข๎อเท็จจริงอันเกิดมาจากการนึกเอาเอง และProcedural Knowledge หมายถึง 
ความเข๎าใจถึงการน าเอาข๎อเท็จจริงเหลํานี้ไปใช๎ ข๎อเท็จจริงเหลํานี้เกิดจากที่ผู๎ใช๎บริการนึกเอาเอง
เพราะมันไมํจ าเป็นต๎องผูกพันกับสิ่งที่เป็นจริงที่เราเห็นได๎ สันต๑ มีเครือ (2545, น. 14) 

ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎า (Product Knowledge) 
ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎ารวมขําวสารไว๎หลายชนิด  คือ 

1. ความรู๎เกี่ยวกับจ าพวกสินค๎ารวมทั้งตราตํางๆ ในจ าพวกสินค๎าด๎วย 
2. ศัพท๑เกี่ยวกับสินค๎า 
3. ลักษณะตํางๆ ของสินค๎า 
4. ความเชื่อเกี่ยวกับจ านวนสินค๎าโดยทั่วๆ ไปและเกี่ยวกับตราใดตราหนึ่ง 

ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎ (Usage Knowledge) 
เป็นสํวนหนึ่งของความรู๎ของผู๎ใช๎บริการ  ความรู๎นี้ครอบคลุมถึงขําวสารที่มีอยูํใน

ความทรงจ าเกี่ยวกับการจะใช๎สินค๎าอยํางไร  และต๎องมีอะไรบ๎างถ๎าจะใช๎สินค๎า   การมีความรู๎
ในการใช๎สินค๎าของผู๎ใช๎บริการเป็นเรื่องส าคัญด๎วยเหตุผลดังนี้ 

1. ผู๎ใช๎บริการมักจะไมํซื้อสินค๎าที่เขาขาดขําวสารเก่ียวกับมันจะใช๎มันอยํางไร  จึง
ต๎องให๎ความรู๎แกผู๎ใช๎บริการถ๎าเกิดกรณีขึ้น 
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2. ผู๎ใช๎บริการจะไมํซื้อสินค๎าถ๎าเขามีขําวสารไมํสมบูรณ๑เกี่ยวกับสถานการณ๑ที่จะ
ใช๎สินค๎า การใช๎สินค๎าผิดสถานการณ๑หรือผิดวิถีทาง  อาจท าให๎ผู๎ ใช๎บริการไมํพอใจ  นอกจากนั้น
การใช๎สินค๎าผิดวิธีหรือสถานการณ๑อาจท าให๎ผู๎ใช๎บริการบาดเจ็บได๎ 

สุรพงษ๑ โสธนะเสถียร (2553, น. 120) ความรู๎เป็นการรับรู๎เบื้องต๎น ซึ่งบุคคลสํวนมาก
จะได๎รับผํานประสบการณ๑ โดยการเรียนรู๎จากการตอบสนองสิ่งเร๎า แล๎วด าเนินการจัดเป็นระบบ
เป็นโครงสร๎างของความรู๎ความสร๎างสรรค๑ของความจ ากับสภาพจิตวิทยา ด๎วยเหตุนี้ ความรู๎ จึง
เป็นความจ าเป็นที่สร๎างสรรค๑ให๎สอดคล๎องกับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู๎จึงเป็นกระบวนการ
ภายใน อยํางไรก็ตามความรู๎นั้นอาจสํงผลตํอพฤติกรรมแสดงออกของมนุษย๑ 

โครงสร้างของความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Structure) 
ความรู๎ความเข๎าใจสามารถจัดการให๎เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมูํ เป็นเรื่องๆ  ไป หรือ

เป็นรูปแบบของขําวสารก็ได๎ โครงสร๎างของความรู๎ความเข๎าใจจะเป็นกรอบการอ๎างอิงที่เหมาะสม 
หรือเป็นแมํพิมพ๑ของการตัดสินใจ (A Suitable Frame of reference or decision matrix) ที่จะ
สามารถระบุ และตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข๎องได๎ คุณสมบัติเกี่ยวกับโครงสร๎างของความเข๎าใจ 
ประกอบด๎วยหลัก 3 ประการคือ 

1. การท าให๎เกิดวามแตกตําง (Differentiation) หมายถึง ความเดํนของ
องค๑ประกอบตํางๆ หรือหนํวยตํางๆ ที่รวมอยูํในชุดความเห็นตํางๆ ซึ่งบุคคลรักษาไว๎ท าให๎บุคคล
เป็นผู๎ที่ “รู๎อะไรมากมายหรือไมํรู๎อะไรเลย” 

2. ความเกี่ยวพันธ๑กัน (Relatedness) หมายถึง ความเดํนขององค๑ประกอบตํางๆ 
ของความสัมพันธ๑ระหวํางโครงสร๎างตํางๆ ของความรู๎ความเข๎าใจ และยังหมายถึงอิทธิพลของ
องค๑ประกอบอ่ืนๆ อีกด๎วย ถ๎าจะพิจารณาในแงํพฤติกรรมของผู๎ใช๎บริการแล๎ว จะเห็นได๎ดังตัวอยําง
การเลือกตรายี่ห๎อมักจะได๎รับการพิจารณาวําเป็นหน๎าที่ของทัศนคติตํางของผู๎ใช๎บริการที่มีตํอตรา
ยี่ห๎อดังกลําว 

3. การรวมกัน (Integration) หมายถึง ขอบเขตการดึงดูดเข๎าหากัน หรือเชื่อม
ระหวํางสํวนตํางๆ ของโครงสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ เพื่อให๎สามารถใช๎สิ่งที่รวมกันเข๎าไปได๎แล๎วให๎
เป็นประโยชน๑ในการประเมินคํา และด าเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับขําวสารทัง๎ หมดตลอดจนถึงการ
ตัดสินใจด๎วย (อดุลย๑ จาตุรงคกุล, 2518, น. 93) 

การเรียนรู๎  (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอัน
เนื่องมาจากการเผชิญสถานการณ๑ โดยเฉพาะสถานการณ๑ซ้ าๆ โดยที่ไมํได๎เป็นสัญชาติญาณหรือ
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เป็นสํวนของการรพัฒนาโดยปกติ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอาจเป็นด๎านความรู๎ (Knowledge) 
ด๎านทัศนคติ (Attitude) หรือด๎านทักษะ (Skill)  

เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom อ๎างถึงในอักษร สวัสดี 2542, น. 26-28) ได๎ให๎
ความหมายของ ความรู๎ วําหมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการ และกระบวนการ
ตําง ๆ รวมถึงวัตถุประสงค๑ในด๎านความรู๎ โดยเน๎นในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของ
ความจ า อันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดยกํอนหน๎านั้นในปี ค.ศ. 1965 
บลูมและคณะ กลําววํา การเรียนรู๎มีผลให๎พฤติกรรมเปลี่ยนไป และได๎จ าแนกประเภทพฤติกรรม
การเรียนรู๎ของมนุษย๑ออกเป็น 3 ด๎าน และได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู๎หรือพุทธิพิสัย 
(cognitive domain) ของคน วําประกอบด๎วยความรู๎ตามระดับตําง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจ
พิจารณาจากระดับความรู๎ในขั้นต่ าไปสูํระดับของความรู๎ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและคณะ ได๎
แจกแจงรายละเอียดของแตํละระดับไว๎ดังนี้  

1. การเรียนรู๎ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ 
2. การเรียนรู๎ด๎านเจตคติ หรือด๎านอารมณ๑ หรือด๎านจิตใจ 
3. การเรียนรู๎ด๎านกล๎ามเนื้อและประสาทสัมผัส 

น าเสนอ “Taxonomy of Education Objectives” โดยแยกระดับของจุดประสงค๑การ
เรียนรู๎ไว๎ 6 ระดับ คือ  

1. ความรู๎ (Knowledge) 
2. ความเข๎าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) 
3. การประยุกต๑ใช๎ (Application) 
4. การวิเคราะห๑ (Analysis) 
5. การสังเคราะห๑ (Synthesis) 
6. การประเมินคํา (Evaluation) 

Pavlov, Skinner, Thorndike ทฤษฎีการเรียนรู๎ แบํงได๎เป็น 2 กลุํม  
1. ทฤษฎีกลุํมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) :  

1.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข Conditioning Theory : Respondent 
Conditioning (Ivan P. Pavlov, 1993 : pp. 80 -119 อ๎างถึงในทิศนา แขมมณี 2550, น. 57 – 58) 
กลําวถึงทฤษฎีนี้วํา ปฏิกิริยาตอบสนองอยํางใดอยํางหนึ่งของคนที่ไมํได๎มาจากสิ่งเร๎า (Stimulus) 
อยํางใดอยํางหนึ่งเพียงอยํางเดียว อาจมีสิ่งอื่นที่ท าให๎เกิดการตอบสนองเชํนเดียว กันได๎ หากมีการ
วางเงื่อนไขที่เหมาะสม จากทฤษฎีนี้ ท าให๎มีการพัฒนาไปสูํ กฎการเรียนรู๎ในหลายกฎ  
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1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข/ทฤษฎีการเสริมแรง (Operant Conditioning 
Theory : S –R Theory) Skinner กลําวถึงทฤษฎีนี้วํา ปฏิกิริยาตอบสนองอยํางหนึ่งอยํางใดอาจ
ไมํใชํเนื่องมาจากสิ่งเร๎าเพียงสิ่งเดียว แตํอาจจะมีจากสิ่งเร๎าอ่ืนที่เสริมเข๎ามา ซึ่งท าให๎เกิดการ
ตอบสนองเชํนเดียวกันได๎ ถ๎ามีการวางเงื่อนไขที่ถูกต๎อง Skinner อธิบาย “พฤติกรรม” 
ประกอบด๎วยองค๑ประกอบ 3 ตัว คือ สิ่งที่กํอให๎เกิดขึ้นกํอนพฤติกรรม และผลที่ได๎รับ การเสริมแรง 
(Reinforcement) หมายถึง สิ่งเร๎าใดที่ท าให๎พฤติกรรมการเรียนรู๎เกิดขึ้นแล๎วมีแนวโน๎มจะเกิดขึ้นอีก 
มีความคงทนถาวร เชํน การกดคานและจิกแป้นสีของนกพิราบได๎ถูกต๎องทุกครั้งเมื่อหิวหรือเมื่อ
ต๎องการ ตัวเสริมแรงมี 2 ลักษณะ คือ 1) ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) 
หมายถึง สิ่งเร๎าใดเมื่อน ามาใช๎แล๎วท าให๎เกิดอัตราการตอบสนองมากขึ้น เชํน ค าชมเชย รางวัล 
อาหาร เป็นต๎น 2) ตัวเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง สิ่งเร๎าใดเมื่อน า
ออกมาใช๎แล๎วท าให๎อัตราการตอบสนองมากขึ้น เชํน เสียงดัง ค าต าหนิ อากาศร๎อน กลิ่นเหม็น  

1.3 ทฤษฎีความสัมพันธ๑ตํอเนื่อง (Connectionism Theory) 
Thorndike กลําวถึงทฤษฎีนี้วํา สิ่งเร๎าอยํางใดอยํางหนึ่งอาจท าให๎เกิดการตอบสนองได๎หลายอยําง 
ซึ่งในที่สุดผู๎ได๎รับสิ่งเร๎านั้นจะค๎นพบและเลือกการตองสนองที่ดีที่สุด  

2. ทฤษฎีกลุํมความรู๎ความเข๎าใจ (Cognitive Learning Theory)  
Cognitive หมายถึง ขบวนการรับประสบการณ๑ตํางๆ ไปประมวลคิดและใช๎ ซึ่งเกี่ยวกับความฉลาด
ใช๎ เป็นการเข๎าใจเรื่องเหตุและผล แนวคิดทฤษฎีจะมุํงไปที่ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ โดยเน๎น
ให๎ผู๎ใช๎บริการได๎เลือกกิจกรรมที่ตนเองพึงพอใจ และคอยกระต๎ุนให๎ผู๎ใช๎บริการเลือกได๎ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ 

กลําวโดยสรุป ความรู๎คือ สิ่งที่มนุษย๑สร๎าง ผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริง 
ความหมาย โดยใช๎ ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น ตรรกะ แสดงผํานภาษา เครื่องหมาย และสื่อตําง ๆ โดย
มีเป้าหมายและวัตถุประสงค๑เป็นไปตามผู๎สร๎าง ผู๎ผลิตจะให๎ความหมาย  

จะเห็นได๎วํา ความรู๎ความเข๎าใจ มีความหมายเกี่ยวข๎อง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู๎ 
การเข๎าใจ ในการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได๎วํา ความรู๎ หมายถึง ข๎อมูลที่ถูกต๎องที่บุคคลหนึ่งได๎รับมาจาก
การเรียนรู๎ ประสบการณ๑ สั่งสมมาจนเกิดเป็นความเข๎าใจ และน าพาไปสูํพื้นฐานของความคิด การ
วิเคราะห๑ ตลอดจนการตัดสินใจเลือกใช๎ หรือเลือกปฎิบัติ ผู๎วิจัยได๎น าเอาความรู๎ความเข๎าใจตาม
ทฤษฎีและแนวคิด สมถวิล ผลสอาด (2555, น. 24) มาเป็นตัวแปร เพื่อน ามาใช๎เป็นสํวนหนึ่งใน
การวิเคราะห๑พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point โดยความรู๎ความเข๎าใจ เป็นหนึ่งในตัว
แปรที่จะท าให๎ผู๎วิจัยสามารถทราบวําผู๎ใช๎บริการที่เคยใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิก
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เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มีความรู๎ความเข๎าใจหรือไมํ เพื่อให๎บริษัท
สามารถน าผลการวิจัยด๎านความรู๎ความเข๎าใจนี้ไปพัฒนารูปแบบการสื่อสารให๎สอดคล๎องกับ
กลุํมเป้าหมายผู๎ใช๎บริการตํอไป 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ความหมายรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyles) 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyles) หมายถึง รูปแบบการด ารงชีวิตในโลกมนุษย๑ 

โดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions)          
(ศิริวรรณ เสรีรัตน๑; และคณะ. 2552, น. 135) 

อดุลย๑ จาตุรงคกุล (2550, น. 277)  ได๎กลําวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว๎วํา “การ
ด ารงชีวิตของมนุษย๑แตํละยุคมิได๎เป็นอยํางไมํมีหลักเกณฑ๑ มนุษย๑อยูํรวมกันเป็นกลุํม แตํละกลุํมมี
กฎหรือเกณฑ๑ที่ทุกคนในกลุํมพึงถือปฏิบัติพฤติกรรมของแตํละคนในกลุํมจึงเป็นไปในท านอง
เดียวกัน เมื่อกลุํมสังกัดชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุํมชั้นทางสังคม และวัฒนธรรมที่กลําว
มาแล๎วนี้พัฒนาแบบแผนการด ารงชีพหรือใช๎ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึ้นมาใช๎ใน
สังคมแบบหรือแบบแผนดังกลําว เราเรียกวํา “แบบของการใช๎ชีวิต” แบบการด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดของผู๎ใช๎บริการมีความแตกตํางจากบุคลิกภาพอยํางชัดเจนแบบการด าเนินชีวิตจะแสดง
ความหมายวํา ผู๎ใช๎บริการด าเนินชีวิตอยํางไร ใช๎เงินและแบํงปันเวลาเพื่อด าเนินกิจกรรมตํางๆ 
อยํางไร ซึ่งจะเห็นได๎ชัดวํา แบบการด าเนินชีวิตเกี่ยวข๎องกับการกระท าและพฤติกรรมที่เปิดเผย 
(Overt action and behaviors) ของผู๎ใช๎บริการที่สังเกตเห็นได๎ ซึ่งแตกตํางจากบุคลิกภาพ ที่
บรรยายลักษณะอันเกิดจากสํวนภายในเสียเป็นสํวนมาก นั่นคือรูปแบบลักษณะของความคิด 
ความรู๎สึก และการรับรู๎ (ดารา ทีปะปาล, 2546, น. 169) รูปแบบการด าเนินชีวิตประเมินโดยการใช๎
ลักษณะจิตวิทยาทางสังคม (Psychographics) ด๎วยการวิเคราะห๑กิจกรรม (Activities: A) ความ
สนใจ (Interests: I) และความคิดเห็น (Opinions: O) หรือ “AIO” โดยเฉพาะการวิเคราะห๑วํา
ผู๎ใช๎บริการใช๎เวลาและทรัพยากรตํางๆ ของเขาอยํางไรในแตํละวัน อะไรในสิ่งแวดล๎อมที่เขาสนใจ
และถือวํามีความส าคัญ และเขาคิดเกี่ยวกับตนเอง และคิดถึงโลกรอบๆ ตัวเขาอยํางไร 
รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดังนี้ (อดุลย๑ จาตุรงคกุล, 2550, น. 285) 

A คือ กิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออกเชํน ซื้อของในร๎านค๎า ดูโทรทัศน๑หรือ
เลําให๎เพื่อนฟังเกี่ยวกับการบริการซํอมรถของอํูประจ า แม๎วําปฏิกิริยานี้ใครๆ ก็เห็นอยูํ แตํไมํ
สามารถคาดเดาเหตุผลของการกระท าทั้งหมด และก็ไมํใครํจะมีใครท าการวัดเพื่อหาเหตุผลของ
ปฏิกิริยานี ้
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I คือ ความสนใจ เป็นความสนในเรื่องราว เหตุการณ๑ หรืออวัตถุโดยมีระดับของความ
ต่ืนเต๎นที่เกิดขึ้นเมื่อได๎ต้ังใจติดตํอกันหรือมีความต้ังใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ 

O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียนตอบ ที่บุคคลตํอสถานการณ๑ ที่
กระต๎ุนเร๎าที่มีการถามค าถาม ความคิดเห็นเพื่อใช๎อธิบายแปลความหมาย การคาดคะเน และการ
ประเมินคํา เชํน เชื่อในสิ่งที่บุคคลอื่นต้ังใจ ความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ๑ในอนาคต ประเมินรางวัลที่
ได๎รับจากการเลือกทางเลือก และโทษที่จะเป็นผลของการเลือกทางเลือก 
 
ตาราง 2 กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่แสดงลักษณะแบบการด าเนินชีวิต (AIO 

Framework) 
 

ACTIVITIES (กิจกรรม) INTERESTS (ความสนใจ) OPINIONS (ความคิดเห็น) 
 - การท างาน 
 - งานอดิเรก 
 - เหตุการณ๑ทางสังคม 
 - วันหยุดพักผํอน 
 - การบันเทิง 
 - สมาชิกสโมสร 
 - ชุมชน 
 - การซื้อสินค๎า 
 - การเลํนกีฬา 

 - ครอบครัว 
 - บ๎าน 
 - งาน 
 - ชุมชน 
 - สันทนาการ 
 - แฟชั่น 
 - อาหาร 
 - สื่อตําง ๆ 
 - ความส าเร็จ 

 - ความสัมพันธ๑สํวนตัว 
 - ปัญหาสังคม 
 - การเมือง 
 - ธุรกิจ 
 - เศรษฐกิจ 
 - การศึกษา 
 - ผลิตภัณฑ๑ 
 - อนาคต 
 - วัฒนธรรม 

 
ที่มา: Assael (1998). Consumer Behavior and Marketing Action. p. 423. 

 
จากตารางจะเห็นได๎วํา AIO Framework ประกอบด๎วยตัวแปรตํางๆ เพื่อใช๎เป็นแนวทาง

ในการวิจัยเพื่อน ามาจัดรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู๎ใช๎บริการที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club     
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในกลุํมตํางๆ ให๎ออกมาชัดเจนขึ้นวํามีลักษณะทางจิตวิทยาเป็น
อยํางไรตัวอยํางของการใช๎ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันดังนี้  

1. บทบาททางสังคม (Social Roles) โครงสร๎างของความสัมพันธ๑ของบทบาทภายใน
ครอบครัวของไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก แตํเดิมสตรีอยูํกับบ๎านและท าหน๎าที่ตัดสินใจกับเรื่อง



  

 

20 

ตํางๆ ภายในบ๎านของตนสามีมักจะท าหน๎าที่ในการตัดสินใจซื้อและซื้อของมาให๎ ในปัจจุบันสตรี
ได๎รับการศึกษาสูงขึ้นออกไปท างานนอกบ๎านจึงท าให๎สตรีมีบทบาทส าคัญในการซื้อและมีอ านาจ
ในการซื้อในอัตราสูงทีเดียวในตลาดซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํแกํแบบของการใช๎ชีวิตของ
ครอบครัวไทย สมาชิกแตํละคนในครอบครัวตํางก็มีบทบาท และอิทธิพลตํอการซื้อสิ่งของให๎กับ
ครอบครัวมากขึ้นเมื่อมีการตัดสินใจเลือกตรายี่ห๎อของสินค๎าใหญํๆก็มักจะมีการตัดสินใจรํวมกัน 

2. เวลาส าหรับการพักผํอน (Leisure Time) ในปัจจุบันเราท างานเพียงแคํสัปดาห๑ละ 
5 วัน ดังนั้น “ปรัชญาของการใช๎เวลาพักผํอน” จึงมีบทบาทเป็นสํวนหนึ่งของแบบของการใช๎ชีวิต 
เราจะเห็นได๎วําทุกวันนี้คนไทยตื่นตัวในเรื่องกิจกรรมและกีฬา เพื่อการพักผํอนมากขึ้น เชํน ไปเที่ยว
ชายทะเล สนใจศิลปกรรม และดนตรี สนใจเกี่ยวกับดอกไม๎ การออกไปรับประทานอาหารนอก
บ๎าน การเข๎าพักผํอนจะน าไปสูํแบบของการใช๎ชีวิตที่แตกตํางกันไปจากเดิม ดังนั้นการด ารงชีพใน
ครอบครัวไปจนถึงการแตํงกาย การใช๎เครื่องทุํนแรง 

3. ชํวงเวลาของชีวิต (Peace of Living) ขณะนี้มีการเรํงชํวงเวลาของชีวิตให๎มากขึ้น 
ผู๎ใช๎บริการจะไมํรอเวลาที่จะตอบสนองความต๎องการส าหรับสินค๎าหรือบริการ แม๎วําผู๎ใช๎บริการจะ
ไมํมีเงินพอที่จะซื้อก็ตาม แนวโน๎มทางสังคมและจิตวิทยาดังกลําวนี้ จะเพิ่มความส าคัญในการให๎
สินเชื่อในการขายของนักการตลาดตลอดจนขายผํอนสํง และสถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังท าให๎
บริษัทฯ ต๎องมีเครื่องอ านวยความสะดวกตํางๆ ในรูปแบบเครื่องจักร ระบบออนไลน๑ และระบบ
อัตโนมัติ  มีเครื่องส าหรับขายสินค๎า ตลอดจนเครื่องยนต๑กลไกในการบรรจุสินค๎าผลิตสินค๎า
ประทับตราสินค๎าไว๎ เพื่อให๎ทันกับความต๎องการของสิ่งแวดล๎อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ 
และเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ ราคาอาจจะต่ าลง แตํบริการดีขึ้น 

4. การเคลื่อนที่ทางสังคม (Social Mobility) การเคลื่อนที่ทางสังคมเป็นลักษณะที่
ส าคัญอยํางหนึ่งของรูปแบบการใช๎ชีวิตของผู๎ใช๎บริการ เชํน การเปลี่ยนงานรายได๎เพิ่มขึ้น 
การศึกษาที่เพิ่มขึ้นได๎ยกระดับรสนิยม และกลายเป็นสํวนส าคัญในการเพิ่มการเคลื่อนที่ทางสังคม 
นอกจากนั้นการศึกษาได๎ท างานเกี่ยวกับการเคลื่อนย๎ายภายในชั้นของสังคมงํายขึ้น และเป็น
ต๎นเหตุให๎กับบุคคลที่หวังจะหารายได๎ที่สูงขึ้นในอนาคตปรากฏวําปัจจุบันนี้นิสัยของการใช๎จําย 
และแบบแผนของครอบครัวได๎เปลี่ยนไป โดยมีความปรารถนาและความคาดหมายมากกวําโดยไมํ
ดูรายได๎ปัจจุบันวําเพียงพอหรือไมํ เราจะเห็นได๎วํามีการใช๎สินเชื่อเพิ่มมากขึ้น ชนชั้นกลางมีมากขึ้น 
บุคคลย๎ายจากท๎องถิ่นเข๎าไปอยูํในเมืองใหญํ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจนแนํนไปหมด 
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รูปแบบของการใช๎ชีวิตของแตํละคนน าไปสูํการแสดงออกของสถานการณ๑ ประสบการณ๑
ชีวิต คํานิยม ทัศนคติ และความคาดหมาย รูปแบบของการใช๎ชีวิตได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยตํางๆ 
มากมาย บุคคลและครอบครัวตํางก็มีรูปแบบการใช๎ชีวิตแตกตํางกันไป 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎น าเอารูปแบบการด าเนินชีวิตตามทฤษฎีและแนวคิด 
อดุลย๑ จาตุรงคกุล (2550, น. 285) มาเป็นตัวแปร เพื่อน ามาใช๎เป็นสํวนหนึ่งในการวิเคราะห๑
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะเป็นตัวแปรส าคัญที่จะ
ท าให๎ผู๎วิจัยสามารถทราบได๎วําผู๎ใช๎บริการที่เคยใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มีความคิดเห็นเชํนไร และบริษัทที่ให๎บริการประเภทนี้ยัง
สามารถน าผลการการวิจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิตนี้ไปพัฒนารูปแบบบริการให๎สอดคล๎องกับ
กลุํมเป้าหมายผู๎ใช๎บริการตํอไป 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรม หมายถึง การกระท าและการแสดงออกของผู๎ใช๎บริการซึ่งเกิดจากสิ่ง

กระต๎ุนภายใน เชํน ความคิด ทัศนคติ และคํานิยม นอกจากน้ีการแสดงออกอาจมาจากการกระทบ
ของปัจจัยภายนอก เชํน วัฒนธรรม และ สังคม (นันทา ศรีจรัส, 2551) โดยท าให๎มนุษย๑แสดงออก
โดยไมํรู๎ตัว การแสดงออกหรือการกระท าโดยธรรมชาติของผู๎ใช๎บริการอาจสํงอิทธิพลทางการตลาด
ได๎ (Foxall & Sigurdsson, 2013) 

ผู๎ใช๎บริการ หมายถึง บุคคลผู๎ซึ่งมีอ านาจซื้อ และจํายเงินเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสินค๎าและ
การบริการนั้นๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการและความพึงพอใจของตน (Ayman & Kaya, 2014; 
นันทา ศรีจรัส, 2551) 

องอาจ ปทะวานิช (2557) พฤติกรรมผู๎ใช๎บริการ หมายถึง การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการจัดหาให๎ได๎มา และการใช๎ซึ่งสินค๎าและบริการที่สามารถสร๎าง
ความพอใจในการซื้อให๎แกํผู๎ซื้อมากที่สุดซึ่งสาเหตุที่ผู๎ใช๎บริการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ อาจจะ
เป็นเพราะสินค๎าและบริการนั้นนั้นมีสิ่งจูงใจบางประการท่ีสอดคล๎องกับทัศนคติของผู๎ใช๎บริการ 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554, น. 6) พฤติกรรมผู๎ใช๎บริการ หมายถึง การกระท าของบุคคลที่
เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจเลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช๎ (Use) และการก าจัดสํวนที่
เหลือ(Dispose) ของสินค๎าหรือบริการตํางๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการของตน 
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
การวิเคราะห๑พฤติกรรมด๎านการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior)(ลักษณ๑

นาราข๑ พันวราสินอ๎างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ, 2546, น. 194) เป็นการค๎นคว๎าเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อโดยการใช๎ค าถามเพื่อค๎นหาลักษณะพฤติกรรมผู๎ใช๎บริการคือ 6Ws และ 1Hs เพื่อ
ค๎นหาค าตอบ 7 ประการ รายละเอียดมีดังตํอไปนี ้

1. ใครอยูํในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามที่
ต๎องการทราบถึงลักษณะกลุํมเป้าหมาย (Occupants) ทางด๎านประชากรศาสตร๑ ภูมิศาสตร๑ 
จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร๑ 

2. ผู๎ใช๎บริการซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ต๎องการ
ทราบถึงสิ่งที่ผู๎ใช๎บริการต๎องการซื้อ เชํน คุณสมบัติ หรือองค๑ประกอบของผลิตภัณฑ๑ (Product 
Components) และความแตกตํางที่เหนือกวําคํูแขํงขัน 

3. ท าไมผู๎ใช๎บริการจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามที่
ต๎องการทราบถึงวัตถุประสงค๑ในการซื้อ (Objectives) ของผู๎ใช๎บริการ ซึ่งจะต๎องศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อ คือปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม และ
ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสํวนรํวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เป็น
ค าถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุํมตํางๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบด๎วย ผู๎ริเริ่ม ผู๎มีอิทธิพล ผู๎ตัดสินใจซื้อ ผู๎ซื้อ และผู๎ใช๎บริการ 

5. ผู๎ใช๎บริการซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามที่
ต๎องการทราบถึงโอกาสในการซื้อ (Occasions) เชํน ชํวงฤดูกาลใดของปี ชํวงเดือนใดของปี ชํวง
วันใดของเดือน ชํวงเวลาใดของโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันส าคัญตํางๆ 

6. ผู๎ใช๎บริการซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามที่
ต๎องการทราบถึงชํองทางหรือแหลํงที่ผู๎ใช๎บริการไปท าการซื้อ เชํน ห๎างสรรพสินค๎า ร๎านค๎า ซุปเปอร๑
มาร๑เก็ต ฯลฯ 

7. ผู๎ใช๎บริการซื้ออยํางไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามที่
ต๎องการทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operation) ซึ่งประกอบด๎วย การรับรู๎ปัญหา การ
ค๎นหาข๎อมูลการประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และความรู๎สึกภายหลังการซื้อ 

คอตเลอร๑ (Kotler, 2003 อ๎างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน๑, 2546) ได๎สร๎างแบบจ าลอง
พฤติกรรมผู๎ใช๎บริการ โดยให๎ความส าคัญไปที่การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให๎เกิดการตัดสินใจซื้อ
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ผลิตภัณฑ๑ โดยแสดงถึงความสัมพันธ๑กันระหวํางสิ่งกระต๎ุนที่ได๎รับ (Input) และการกระท าที่แสดง
ออกมา (Output) โมเดลพฤติกรรมผู๎ใช๎บริการ (Consumer Behavior Model) เริ่มจากการเกิดสิ่ง
กระต๎ุน (Stimulus) สร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ เข๎าไปสูํความรู๎สึก
ของผู๎ใช๎บริการ ซึ่งเปรียบเสมือนกลํองด า (Buyer’s Black Box) ที่ผู๎ผลิตหรือผู๎ขายไมํสามารถ
คาดคะเนได๎ ความรู๎สึกนึกคิดนี้ก็จะได๎รับอิทธิพลมาจากลักษณะตํางๆ และการตัดสินใจซื้อของ
ผู๎ใช๎บริการ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงพฤติกรรมผู๎ใช๎บริการ 

 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน๑. (2546 อ๎างถึงใน Kotler, 2003) 

 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ
ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ เลือกผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ เศรษฐกจิ เลือกตรา

ราคา เทคโนโลยี เลือกผู้ขาย

สถานท่ีจ าหน่าย การเมอืง เวลาในการซ้ือ

การส่งเสริมการตลาด วัฒนธรรม ปริมาณการซ้ือ

ลักษณะของผู้ซ้ือ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

ปัจจัยด้านสังคม

ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยด้านจิตวิทยา

ปัจจัยภายใน

1. ด้านวัฒนธรรม 2. ด้านสังคม 4. ด้านจิตวิทยา

วัฒนธรรมพืน้ฐาน กลุ่มอา้งองิ การจูงใจ

วัฒนธรรมย่อย ครอบครัว การรับรู้

ชนชั้นสังคม บทบาททางสังคม การเรียนรู้

ความเชื่อถือ

ทัศนคติ
แนวคิด

ส่ิงกระตุ้นภายนอก

กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิด

ของผู้ซ้ือ

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยเฉพาะบุคคล

3. ด้านส่วนบุคคล

อายุ

วงจรชีวิตครอบครัว

อาชีพ

โอกาสทางเศรษฐกจิ

ค่านิยมและรูปแบบด าเนินชีวิต

ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ
รับรู้ปัญหา

ค้นหาข้อมลู

ประเมนิทางเลือก

ตัดสินใจซ้ือ

พฤติกรรมหลังการซ้ือ
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1. สิ่งกระต๎ุน (Stimulus) เป็นสิ่งที่กระต๎ุนความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ ซึ่งอาจเกิด
จากภายในรํางกายของผู๎ใช๎บริการ เชํน ความหิว ความชื่นชอบ หรือเกิดจากภายนอก ซึ่งก็คือ
กระต๎ุนทางการตลาด และสิ่งกระต๎ุนอ่ืนๆ สิ่งกระต๎ุนนี้ถือวําเป็นเหตุจูงใจให๎เกิดการซื้อผลิตภัณฑ๑ 
นักการตลาดจึงให๎ความส าคัญกับสิ่งกระต๎ุนภายนอก โดยเฉพาะสิ่งกระต๎ุนทางการตลาด เพื่อจูง
ใจให๎เกิดความต๎องการซื้อด๎านเหตุผลและใช๎จูงใจให๎ซื้อด๎านจิตวิทยา (อารมณ๑) สิ่งกระต๎ุน
ภายนอกประกอบด๎วย 2 สํวน ดังนี้ 

1.1 สิ่งกระต๎ุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและจัดให๎มีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งกระต๎ุนที่เกี่ยวข๎องกับสํวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบด๎วย 

1.1.1 สิ่งกระต๎ุนด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) เชํน การออกแบบผลิตภัณฑ๑ให๎
สวยงาม ทันสมัย และงํายตํอการใช๎งาน 

1.1.2 สิ่งกระต๎ุนด๎านราคา (Price) เชํน การก าหนดราคาสินค๎าให๎เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ๑ น าเสนอสํวนลดท่ีดีกวําคํูแขํงขัน 

1.1.3 สิ่งกระต๎ุนด๎านการจัดชํองทางการจัดจ าหนําย (Distribution หรือ 
Place) เชํน การจัดผลิตภัณฑ๑ให๎มีจ าหนํายอยํางทั่วถึงเพื่อความสะดวกสบายแกํผู๎ใช๎บริการ 

1.1.4 สิ่งกระต๎ุนด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) เชํน การจัดกิจกรรม
สํงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม หรือการโฆษณาที่สม่ าเสมอ 

สิ่งกระต๎ุนเหลํานี้ หากนักการตลาดมีความเข๎าใจความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ และ
น าสํวนประสมการตลาดมาใช๎อยํางเหมาะสมกับความต๎องการของกลุํมผู๎ใช๎บริการยํอมสามารถ
สร๎างแรงกระต๎ุนให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความต๎องการได๎ และน าไปสูํพฤติกรรมการซื้อในที่สุด 

1.2 สิ่งกระต๎ุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระต๎ุนความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการภายนอกองค๑กร ซึ่งนักการตลาดไมํสามารถควบคุมได๎ 

1.2.1 สิ่งกระต๎ุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชํน สภาวะเศรษฐกิจ รายได๎ของ
ผู๎ใช๎บริการจะมีผลตํอความต๎องการซื้อของแตํละบุคคล 

1.2.2 สิ่งกระต๎ุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชํน โทรศัพท๑มือถือเป็น
เครื่องมือการสื่อสารที่มากกวําการโทรเข๎า-ออก การช าระบิลคําใช๎จํายผํานเทคโนโลยี 

1.2.3 สิ่งกระต๎ุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชํน 
กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินค๎าชนิดใดชนิดหน่ึง จะมีผลตํอความต๎องการในสินค๎าชนิดนั้น 
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1.2.4 สิ่งกระต๎ุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชํน ขนบธรรมเนียมประเพณีใน
เทศกาลตําง ชํวยกระต๎ุนให๎เกิดความต๎องการสินค๎าบางอยํางในชํวงเวลาเทศกาลนั้นๆ 

2. กลํองด า หรือ ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู๎สึกนึกคิด
ของผู๎ซื้อถูกเปรียบเสมือนกลํองด า ที่นักการตลาดไมํสามารถรับรู๎ได๎จึงจะต๎องพยายามค๎นหา
ความคิดของผู๎ซื้อ เป็นสํวนที่ได๎รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผู๎ซื้อ (Buyer’s Characteristic) และ
กระบวนการตัดสินใจของผู๎ซื้อ (Buyer’s Decision Process) 

3. การตอบสนองของผู๎ซื้อ (Responses) หรือการตัดสินใจซื้อของผู๎ใช๎บริการ โดย
ผู๎ใช๎บริการจะมีการตัดสินใจในประเด็นตํางๆ ดังนี้ 

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ๑ (Product Choice) 
3.2 การเลือกตราสินค๎า (Brand Choice) 
3.3 การเลือกผู๎ขาย (Dealer Choice)  
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Time) 
3.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) 

4. ลักษณะของผู๎ซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผู๎ซื้อนั้นได๎รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางด๎านตํางๆ ไมํวําจะเป็นปัจจัยด๎านวัฒนธรรม ปัจจัยด๎านสังคม ปัจจัยสํวนบุคคล และ
ปัจจัยด๎านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัจจัยด๎านวัฒนธรรม (Culture Factor) เป็นรูปแบบหรือโครงสร๎างเชิง
สัญลักษณ๑ในการท ากิจกรรมตํางๆ ให๎มีความเดํนชัดและส าคัญ เชํน วิถีการด าเนินชีวิตของคนใน
แตํละพื้นที่ ซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นการจากเรียนรู๎และเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แตํ
ละยุคสมัยวัฒนธรรมนั้นจะก าหนดลักษณะทางสังคมของแตํละสังคมใหมีความแตกตํางกัน และ
เป็นสิ่งที่ก าหนดความต๎องการพฤติกรรมของบุคคลโดยวัฒนธรรมแบํงออกเป็น 

1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) 
1.2 วัฒนธรรมยํอย (Subculture) 
1.3 ชั้นทางสังคม (Social Class) 

2. ปัจจัยทางด๎านสังคม (Social Factors) สังคมเป็นหนํวยยํอยของวัฒนธรรม 
ซึ่งอีกปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพลตํอการซื้อของผู๎ใช๎บริการปัจจัย
ด๎านสังคมจะประกอบไปด๎วย 

2.1 กลุํมอ๎างอิง (Reference Groups) 
2.2 ครอบครัว (Family) 
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2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) 
3. ปัจจัยสํวนบุคคล (Personal Factors) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ

ผู๎ใช๎บริการ จะได๎รับอิทธิพลและลักษณะของแตํละบุคคลด๎านตํางๆ ซึ่งประกอบไปด๎วย 
3.1 อายุและล าดับขั้นของวงจรชีวิต (Age and Stage in the Life Cycle) 

ผู๎ใช๎บริการมีพฤติกรรมที่แตกตํางกันออกไปตามชํวงชีวิต  
3.2 อาชีพ (Occupation) ผู๎ใช๎บริการที่มีอาชีพที่แตกตํางกัน จะมีพฤติกรรม

ความต๎องการในการซื้อสินค๎าหรือบริการก็จะแตกตํางกัน 
3.3 สถานการณ๑ทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) การเลือกซื้อ

สินค๎าของผู๎ใช๎บริการมีความเกี่ยวข๎องกับสถานการณ๑ทางเศรษฐกิจ รายรับ รายจํายของแตํละ
บุคคล 

3.4 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ถึงแม๎วําผู๎ใช๎บริการจะมาจาก
วัฒนธรรม สังคม หรือประกอบอาชีพเดียวกันก็ตาม แตํก็มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกตํางกัน ซึ่ง
จะมีผลตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อที่ไมํเหมือนกัน 

3.5 บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง (Personality and Self-
Concept) อุปนิสัยหรือบุคลิกภาพที่แตกตํางกันของแตํละบุคคลจะมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อ 

4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) เป็นแรงผลักดันหรือปัจจัย
ภายในตัวของแตํละบุคคล เป็นตัวกระต๎ุนมีพฤติกรรมหรือการกระท าเพื่อให๎ได๎มาซึ่งเป้าหมาย
อาจจะเกิดจากภายในตัวบุคคล หรืออาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก ประกอบด๎วย 

4.1 การจูงใจ (Motivation) 
4.2 การรับรู๎ (Perception) 
4.3 การเรียนรู๎ (Learning) 
4.4 ความเชื่อและทัศนคติ (Beliefs and Attitudes) 

5. ขั้นตอนการตัดสินใจของผู๎ซื้อ (Buyer’s Decision Process) เป็นกระบวนการ
คิดโดยใช๎หลักเหตุและผลในการเลือกกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือก เพื่อให๎ได๎ทางเลือกที่
ดี และตอบความต๎องการของตนเองมากที่สุด โดยการเลือกตามข๎อมูลหรือสถานการณ๑ตํางๆ การ
ตัดสินใจของผู๎ใช๎บริการจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญ และเป็นปัจจัยที่อยูํภายในจิตใจของ
ผู๎ใช๎บริการ สามารถแบํงได๎เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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5.1 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต๎องการ (Problem or Need 
Recognition) เป็นจุดเริ่มต๎นของความต๎องการ เป็นความรู๎สึกถึงความตํางระหวํางแรงปรารถนา
กับสภาพความเป็นจริงของตนเอง โดยความต๎องการนี้อาจถูกกระต๎ุนจากปัจจัยภายนอกหรือ
ภายในก็ได๎ 

5.2 การเสาะแสวงหาข๎อมูล (Search for Information) เมื่อผู๎ใช๎บริการรับรู๎ถึง
ปัญหา ก็จะแสวงหาทางแก๎ไข โดยการค๎นหาข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ เพื่อใช๎ประกอบในการตัดสินใจ 

5.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ขั้นตอนนี้ผู๎ใช๎บริการ
มักจะเปรียบเทียบข๎อมูลที่แสวงหามาได๎ เกี่ยวกับคุณสมบัติและความค๎ุมคําตํางๆ เพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
ตราสินค๎าที่ดีที่สุด การเลือกอาจขึ้นอยูํกับความเชื่อหรือประสบการณ๑ของผู๎ใช๎บริการที่ผํานมาใน
อดีต 

5.4 การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) เมื่อผู๎ใช๎บริการใช๎เวลาในการ
ประเมินทางเลือกแล๎ว ผู๎ใช๎บริการจะจัดล าดับความชอบของตราสินค๎า และตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎า
ของตราที่ชอบมากท่ีสุด 

5.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังการผู๎ใช๎บริการท่ี
พฤติกรรมการซื้อแล๎ว ผู๎ใช๎บริการจะได๎รับประสบการณ๑ ซึ่งอาจเกิดความพอใจหรือไมํพอใจก็ได๎ ถ๎า
ผู๎ใช๎บริการรู๎สึกค๎ุมคําเกินกวําความคาดหวัง อาจเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ า หรือในทางตรงกันข๎าม 
ผู๎ใช๎บริการรู๎สึกค๎ุมคําน๎อยกวําความคาดหวัง ก็จะเกิดความไมํพอใจและเลิกซื้อตราสินค๎านั้นๆ ใน
ครั้งตํอไป 

ในการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎ใช๎บริการในครั้งนี้ แสดงให๎เห็นวําใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎ใช๎บริการนั้น ยํอมได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยตํางๆ หลากหลายปัจจัย 
และในท๎ายที่สุดก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมการตอบสนองที่แตกตํางกัน ผู๎วิจัยได๎น า
แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห๑พฤติกรรมด๎านการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior)( 
ลักษณ๑นาราข๑ พันวราสิน อ๎างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ , 2546, น. 194) พฤติกรรม
ผู๎ใช๎บริการคือ 6Ws และ 1Hs มาเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม เพื่อให๎สามารถค๎นหา
ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ และสามารถตอบสนองได๎อยํางสูงสุด เนื่องจากผู๎วิจัยเห็นวํา ปัจจัย
ดังกลําวมีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกฯ โดยขอเลือก 6 หัวข๎อ 
จาก 7 หัวข๎อ  

1. ผู๎ใช๎บริการซื้ออะไร (What does the consumer buy?)  
2. ท าไมผู๎ใช๎บริการจึงซื้อ (Why does the consumer buy?)  
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3. ใครมีสํวนรํวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?)  
4. ผู๎ใช๎บริการซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?)  
5. ผู๎ใช๎บริการซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?)  
6. ผู๎ใช๎บริการซื้ออยํางไร (How does the consumer buy?)  

 
ข้อมูลของเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  

1.1 ประวัติบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เปิดด าเนินกิจการด๎านธุรกิจประกันชีวิตมากวํา 60 ปี 

โดยนายจุลินทร๑ ล่ าซ า ผู๎ด ารงต าแหนํงกรรมการผู๎จัดการในขณะนั้นเป็นผู๎กํอต้ัง บมจ . เมืองไทย
ประกันชีวิต เริ่มต๎นด าเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค๑ที่ต๎องการชํวยแบํงเบาภาระของรัฐบาลในเรื่อง
ของสวัสดิการสังคมและเป็นแหลํงระดมเงินทุนให๎กับภาครัฐ นอกจากนี้ยังเพื่อการออมในระยะ
ยาว และเพื่อสร๎างหลักประกันให๎กับประชาชน โดยนับเป็นบริษัทประกันชีวิตของคนไทยแหํงแรก
ของประเทศและยังเป็นบริษัทประกันชีวิตแหํงแรกที่ได๎รับพระมหากรุณาธิคุณแตํงต้ังให๎เป็นบริษัท
ประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่9 มีสิทธิใช๎ตราครุฑ ในเอกสารของบริษัท
และเป็นบริษัทประกันชีวิตแหํงแรกที่ได๎รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งหลังจากเปิด
ด าเนินงานและได๎รับการยอมรับอยํางมากในเรื่องของการด าเนินธุรกิจด๎วยความโปรํงใสและเป็น
ธรรม ภายใต๎การบริหารงานของนายโพธิพงษ๑ ล่ าซ า ประธานกรรมการและนายสาระ ล่ าซ า 
กรรมการผู๎จัดการและประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จึงได๎เริ่มมองหาการ
ขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อรองรับกลุํมเป้าหมายใหมํๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยได๎รํวมมือกับ
พันธ๑มิตรทางธุรกิจ อยําง โฟร๑ทิส อินชัวร๑รัน อินเตอร๑เนชั่นแนล เอ็นวี (ปัจจุบันคือ เอ จิ เอิส อินชัว
รัน อินเตอร๑เนชั่นแนล เอ็นวี) บริษัทประกันชีวิตระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) โดยธนาคารได๎เพิ่มสัดสํวนการถือหุ๎น และได๎เข๎าไปเพิ่มศักยภาพในการ
พัฒนาชํองทางการขายประกันผํานธนาคารอยํางเต็มรูปแบบ มีสาขาที่รองรับการบริการทั่ว
ประเทศถึง 174 สาขา โดยสาขาในกรุงเทพมหานครมีจ านวน 24 สาขาดังนี้   

1. สาขาส านักงานใหญ ํ
2. สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต๑วิลล๑ 
3. สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต๑เกต 
4. สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ๎งวัฒนะ 
5. สาขาบ๊ิกซี พระราม 4 
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6. สาขาเซนทรัลพลาซา พระราม 9 
7. สาขาซีคอน บางแค 
8. สาขาเมกาบางนา 
9. สาขาซีคอนสแควร๑ ศรีนครินทร๑ 
10. สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล๎า 
11. สาขาเซ็นทรัลเวิลด๑ 
12. สาขาเดอะมอลล๑ งามวงศ๑วาน 
13. สาขาเดอะมอลล๑ บางกะปิ 
14. สาขาเดอะมอลล๑ ทําพระ 
15. สาขาพาราไดซ๑พาร๑ค ศรีนครินทร๑ 
16. สาขาแฟชั่นไอส๑แลนด๑ 
17. สาขาโรงพยาบาลเกษมราษฏร๑ บางแค 
18. สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี 
19. สาขาสีลม คอมเพล็กซ๑ 
20. สาขาสุพริม คอมเพล็กซ๑ 
21. สาขาเอ็มควอเทียร๑ 
22. สาขามาบุญครองเซ็นเตอร๑ 
23. สาขาอิมพีเรียลเวิลด๑ ส าโรง 
24. สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ๑ 

นอกจากการด าเนินธุรกิจด๎วยความมุํงมั่นและต้ังใจในเรื่องของหลักธรรมภิบาลคือ
ความโปรํงใสและเป็นธรรมแล๎ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงมุํงมั่นสร๎างความก๎าวหน๎าทาง
ธุรกิจ ด๎วยการด าเนินนโยบายทางการตลาดแบบ Multi Distribution Channels, Multi Targetsคือ
การมีชํองทางการจัดจ าหนํายที่หลากหลายและแข็งแกรํง เพื่อให๎ตอบโจทย๑ลูกค๎าในทุกกลุํม ใน
ขณะเดียวกันยังได๎มุํงเน๎นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรฝ่ายขายและพนักงานอยํางตํอเนื่อง 
รวมถึงการสรรค๑สร๎างสิ่งดีๆ เพื่อประโยชน๑แกํพนักงานและฝ่ายขาย ให๎ได๎รับความทันสมัยและ
สะดวกสบาย ด๎วยการสร๎างศูนย๑การเรียนรู๎เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อเป็นศูนย๑การอบรมหลักสูตร
ตํางๆ เพื่อให๎บุคคลากรสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปปฏิบัติให๎ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด และบริษัทฯ ยังสร๎างอาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ขนาด 450 ที่นั่ง ท าหน๎าที่
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เป็นศูนย๑กลางแหํงศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญของกรุงเทพฯ และในปี พ .ศ. 2532 หอประชุมแหํงนี้ยัง
ได๎รับสถาปัตยกรรมดีเดํน จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ๑อีกด๎วย 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
นอกจากนี้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ยังไมํหยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑แบบ

ประกันตํางๆ ที่สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการให๎ครอบคลุมทุกกลุํมและทันตํอ
สถานการณ๑อยูํเสมอ โดยมีการปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล๑ของลูกค๎า เพื่อตอบสนองความต๎องการ
ของลูกค๎าให๎ได๎หลากหลาย ทันสมัยและได๎รับความค๎ุมคํากับการลงทุนในยุคปัจจุบัน ด๎วยการออก
ผลิตภัณฑ๑ประกันชีวิตมากมาย ในปี 2554 ได๎ออกผลิตภัณฑ๑หลากหลายประเภท ทั้งเน๎นออม
ระยะสั้น อาทิ เมืองไทย ได๎ใจ 3/2 การออมพร๎อมเงินคืน อาทิ เมืองไทย Saving Delight 10/4 หรือ 
การออมเน๎นลดหยํอนภาษีสูงสุด 300,000 บาท เมืองไทย 8555 จี20 (บ านาญแบบลดหยํอนได๎) 
เป็นต๎น การออกผลิตภัณฑ๑ใหมํเพื่อผู๎ใช๎บริการมุสลิม อาทิ เมืองไทย ตะกาฟุล ฮุสนา และแบบ
ประกันเพื่อความค๎ุมครองกลุํมลูกค๎ามุสลิม สัญญาเพิ่มเติม ตะกาฟุล รวมถึงการออกผลิตภัณฑ๑
เพื่อกลุํมลูกค๎าทุกชํวงวัย อาทิ โครงการ เมืองไทยวัยเก๐า เอ็กซ๑ตร๎า โครงการซึ่งผู๎เอาประกันภัยจะ
ได๎รับความค๎ุมครองชีวิตแบบสบายใจจนครบอายุ 90 ปี พร๎อมกับความค๎ุมครองอุบัติเหตุและ
อุบัติเหตุสาธารณะ และในปัจจุบันยังมีผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ที่ตอบโจทย๑มากยิ่งขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ๑
ประกันชีวิตควบการลงทุน เมืองไทยยูนิตลิงค๑ เมืองไทยยูนิเวอร๑แซลไลฟ์ และลําสุดในปี 2561 กับ
ครั้งแรกของเมืองไทยในการเปิดตัว โปรแกรมเบาหวานเบทเทอร๑แคร๑ ประกันชีวิตรูปแบบใหมํ
ส าหรับผู๎ใช๎บริการที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถซื้อประกันชีวิต และสุขภาพได๎ โดยเบี้ย
ประกันจะขึ้นอยูํกับอายุ เพศ และยืดหยุํนตามระดับน้ าตาลที่สะสมในเลือด และยังได๎รํวมมือกับ 
บริษัท Prenetics ประเทศฮํองกง ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน MTL BetterCare แอปฯ ฟรีไมํมี
คําใช๎จําย ส าหรับลูกค๎าที่เลือกผลิตภัณฑ๑เบาหวานเบทเทอร๑แคร๑โดยเฉพาะธุรกิจของบมจ . 
เมืองไทยประกันชีวิตในปัจจุบัน  

- ประกันชีวิตประเภทสามัญ 
- ประกันชีวิตแบบสะสมเงินเดือน 
- ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม 
- ประกันชีวิตประเภทกลุํม 
- ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 
- ประกันสินเชื่อและการจ านอง 
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- การขายประกันชีวิตผํานชํองทางตํางๆ อาทิ ผํานตัวแทน ผํานสาขาทั่วประเทศ ผําน
ธนาคาร ผําน Internet และผํานทางโทรทัศน๑ ฯลฯ 

- บริการสินเชื่อเพื่อการเคหะและเชําซื้อ 
- บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 
- ศูนย๑บริการลูกค๎าทางโทรศัพท๑ โทร.1766 เมืองไทย Smile 

นอกเหนือจากการตอบโจทย๑ความต๎องการของลูกค๎าในทุกจุด ต้ังแตํขั้นตอนกํอนการซื้อ 
การซื้อ แล๎ว ในขั้นตอนหลังการซื้อ ก็ให๎ความส าคัญไมํแพ๎กัน บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มีความ
มั่นใจวําเป็นบริษัทที่เป็นผู๎น าในด๎านการบริการลูกค๎า เพราะนอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ๑ที่มี
มากมาย มีชํองทางการจัดจ าหนํายที่หลากหลายแล๎ว ยังมีเรื่องของการบริการที่พร๎อมตอบโจทย๑
ลูกค๎าในทุกด๎าน ซึ่งในปี 2561 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ได๎เปิดตัวโครงการ MTL Smile Service 
เพื่อตอกย้ าการบริการที่ครบถ๎วน ผํานชํองทางที่หลากหลายและเหมาะกับไลฟ์สไตล๑ของลูกค๎า 
และเพื่อสร๎างประสบการณ๑ใหมํด๎านการบริการที่เหนือระดับ พร๎อมจัดต้ังทีมงาน MTL Smile Care 
เพื่อดูแลและให๎บริการลูกค๎าอยํางครบวงจรด๎วยความเป็นมืออาชีพ ครอบคลุมต้ังแตํขั้นตอนการให๎
ค าแนะน ากํอนการซื้อกรมธรรม๑ประกันภัย ไปจนถึงขั้นตอนการซื้อกรมธรรม๑ประกันภัย พร๎อมตอบ
โจทย๑ความต๎องการของลูกค๎าในยุคดิจิทัลผํานบริการ MTL Smile Tech กับการพัฒนาชํองทาง
ออนไลน๑ตํางๆ อาทิ Line Facebook Twitter IG YouTube ยังได๎พัฒนาฟังก๑ชั่นตํางๆ บน Smile 
Service Application ด๎วยเชํนกัน อาทิ การเปิดบริการ Video Call ซึ่งนับเป็นเจ๎าแรกของธุรกิจ
ประกันชีวิตที่ลูกค๎าจะได๎สัมผัสในอีกรูปแบบของการบริการ พัฒนาชํองทางการติดตํอ เพื่อการ
เข๎าถึงที่หลากหลายผําน MTL Smile Touch อาทิ ศูนย๑บริการลูกค๎าทั่วประเทศทั้งใน
ห๎างสรรพสินค๎า โรงพยาบาลชั้นน า บริการ Call Center 1766 เมืองไทย Smile ตลอด 24 ชั่วโมง 
และลําสุดกับ บริการเมืองไทย Customer Contact Center ภาษาตํางประเทศ ที่เปิดให๎บริการถึง 
3 ภาษา และโดยเฉพาะอยํางยิ่ง การพัฒนาโปรแกรมสร๎างความภักดีอยําง เมืองไทย Smile Club 

เมืองไทย Smile Club 
เมืองไทย Smile Club กํอต้ังขึ้นต้ังแตํปี 2547 ด๎วยแนวคิดในเรื่องของความต๎องการ

ที่จะมอบการบริการที่แตกตํางและสัมผัสได๎ให๎กับลูกค๎าของเมืองไทยประกันชีวิต โดยปัจจุบันมี
สมาชิกฯ ที่สมัครเข๎ารํวมโครงการแล๎วกวํา 1 ล๎านราย ภายใต๎สโลแกนที่วําศูนย๑รวมกิจกรรมเพื่อ
ความสุขและรอยยิ้มของคนหัวคิดทันสมัย ด าเนินการจัดกิจกรรมและมอบสิทธิประโยชน๑ให๎กับ
ผู๎ใช๎บริการโดยยึดลูกค๎าเป็นศูนย๑กลาง (Customer Centricity) เพื่อให๎สามารถตอบสนองตํอความ
ต๎องการของลูกค๎าได๎ตรงตามไลฟ์สไตล๑มากที่สุด โดยกิจกรรมสํวนใหญํจะใช๎คะแนนสะสม Smile 
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Point เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรม โดยกิจกรรมที่ตอบโจทย๑ไลฟ์สไตล๑ของผู๎ใช๎บริการ แบํงเป็น 5 หมวด
ได๎แกํ  

1. Activities เชํน การแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมทริ
ปทํองเที่ยวสุดพิเศษ 

2. Shopping เชํน การแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อรับบัตรก านัล
ห๎างสรรพสินค๎าชั้นน าตํางๆ 

3. Dining เชํน การแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อรับบัตรก านัลร๎านอาหาร
ชั้นน าตํางๆ การท าโปรโมชั่นรํวมกับเมนูขึ้นชื่อในร๎านอาหารโดยวิธีการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point เพื่อแลกรับเมนูนั้น ๆ 

4. Travel เชํน การแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อรับบัตรห๎องพักโรงแรมชั้น
น าตํางๆ และเว็ปไซต๑จองที่พักออนไลน๑ 

5. Health เชํน การแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อรับบัตรตรวจสุขภาพ
หลากหลายแพ็กเกจที่โรงพยาบาลชั้นน าตํางๆ 

มุํงเน๎นกลยุทธ๑ด๎านการบริหารความสัมพันธ๑ลูกค๎า (CRM) และการท ากิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตํอสังคม (CSR) ผสมผสานกับการสร๎างความสมดุลระหวํางธุรกิจและสังคม 
พร๎อมการบริหารความสัมพันธ๑ลูกค๎าเพื่อสร๎างประสบการณ๑ที่ดีให๎ลูกค๎า (CEM) เพื่อการสร๎าง
ความรักความผูกพันให๎เกิดขึ้นในใจลูกค๎าได๎อยํางแท๎จริง (CE) โดยเมืองไทย Smile Club ได๎สร๎าง
ความสุขและรอยยิ้มให๎กับสมาชิกผํานกิจกรมและสิทธิประโยชน๑ตํางๆ ตอบสนองกลุํมลูกค๎าทุก
ชํวงวัยและครอบคลุมในทุกไลฟ์สไตล๑ เชํน กิจกรรมส าหรับเยาวชนและครอบครัว เชํนกิจกรรมสวน
น้ า Fantasia Lagoon ฟรีทั้งครอบครัว กิจกรรมส าหรับกลุํมวัยรุํน เชํน กิจกรรม Relaxing Smile 
แลกบัตรห๎องพัก 4 ทําน/ใบ รวมถึงกิจกรรมที่ตอบโจทย๑ในเรื่องของไลฟ์สไตล๑ตํางๆ อาทิ กิจกรรม
ส าหรับผู๎ที่รักสุขภาพและความสวยความงามในแบบของคนรุํนใหมํ เชํนกิจกรรม Smile Fit Active 
Sports with 911 by JT รับสิทธิ์เข๎าใช๎บริการฟิตเนส และคลาสเรียนเพื่อสุขภา  กิจกรรม 
Workshop ความรู๎ตํางๆ  เชํนกิจกรรม Smile Fiittalks 18 คน 18 แรงบันดาลใจ เวทีที่รวบรวม
เหลําผู๎เชี่ยวชาญที่มีความรู๎ มีประสบการณ๑ ด๎านสุขภาพตํางๆมารํวมแชร๑ไอเดียเพื่อให๎ ความรู๎
ความเข๎าใจ รวมถึงสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับผู๎เข๎าฟัง ทริปทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศ ชม
ละครเวที คอนเสิร๑ต เชํน กิจกรรมเมืองไทย Smile Club with Wonderful Switzerland ทริปที่ชวน
คุณสัมผัสเสนํห๑แหํงขุนเขา ดินแดนในฝันใจกลางทวีปยุโรป รวมไปถึงการสร๎างสิทธิประโยชน๑ 
สํวนลดร๎านค๎า ร๎านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล มากกวํา 2,000 ร๎านค๎า ซึ่งในปี 2561 เมืองไทย 
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Smile Club ยังได๎เปิดตัวกิจกรรมพิเศษ “สไมล๑ โชค ช๎อป ชิม ชิลล๑ กับเมืองไทยประกันชีวิต” รวม
มูลคํารางวัลกวํา 14 ล๎านบาท เพื่อเพิ่มความเข๎มข๎นในการมอบความสุขและรอยยิ้มให๎กับสมาชิก
เมืองไทย Smile Club เพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณที่จะสํงมอบให๎กับลูกค๎าทั้งในกทม. และ
ตํางจังหวัด มุํงเน๎นในการขยายพื้นที่การใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกฯ เพราะใช๎
คะแนนสะสมไมํมาก ก็สามารถเข๎ารํวมโครงการได๎ กิจกรรม Good Health Get Point ยิ่งสุข ยิ่งได๎ 
ส าหรับลูกค๎าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club และซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
ตามที่บริษัทฯ ก าหนด กํอนปี 2561 และไมํมีการเคลมสุขภาพตลอดปี 2561 จะได๎รับคะแนน
สะสม Smile Point เพิ่มพิเศษตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด นอกจากนี้เมืองไทย Smile Club ยัง
ได๎สร๎างสรรค๑กิจกรรมเพื่อสังคมอยํางตํอเนื่องทุกปี ภายใต๎ชื่อกิจกรรมเมืองไทย Smile Society ท่ี
เปิดโอกาสให๎สมาชิกฯได๎รํวมเป็นสํวนหนึ่งในการสร๎างสรรค๑สิ่งดีๆ คืนสูํสังคม นับเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ได๎รับความสนใจเป็นอยํางมากจากสมาชิกฯ 

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต นับเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ประสบความส าเร็จเป็นอยํางมาก 
นอกเหนือจากรางวัลการันตีตํางๆ มากมายที่ได๎เคยได๎รับแล๎ว ในเรื่องของผลประกอบการทาง
ธุรกิจก็ถือวําอยูํในอันดับต๎นของเมืองไทย โดยปัจจุบัน (ข๎อมูลต้ังแตํเดือนมกราคม – ธันวาคม 
2560) เป็นบริษัทประกันชีวิตของคนไทยที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
และมีเบี้ยฯ รับรวมเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต ในด๎านของการบริการยังคงเป็นผู๎น าด๎าน
การบริการอยํางตํอเนื่อง และในขณะเดียวกันโปรแกรมสร๎างความภักดีอยํางเมืองไทย Smile Club 
ยังถือเป็นหนึ่งในโมเดลต๎นแบบ ที่หลายๆ บริษัทได๎น าไปศึกษาและประยุกต๑ใช๎ตามอีกด๎วย 
  
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กนกกาญจน๑ จริยธรรมวัติ (2553) ได๎ศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีตํอการแลกคะแนน
สะสม Forever Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC  ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา
ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตํอการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ด๎านรูปแบบ
และวิธีการสะสมคะแนน ด๎านรูปแบบและวิธีการแลกคะแนน ด๎านความสะดวกในกระบวนการ
แลกของคะแนน ด๎านการให๎บริการสมาชิกและด๎านรายการสํงเสริมการขาย โดยรวมอยูํในระดับดี
มาก ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 15,001 – 25,000 บาท ประเภทบัตรเครดิตที่ถือ คือ 
บัตรทอง/บัตรไทเทเนียม/บัตรเจซีบี เป็นสมาชิกบัตร 4 - 6 ปี มีจ านวนคะแนนสะสม Forever 
Rewards 5,001 – 15,000 คะแนน ประเภทของรางวัลที่เคยแลก คือ ร๎านอาหาร / ผับและสถาน
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บันเทิง และชํองทางที่ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํใช๎บริการแลกบํอยที่สุด คือ ร๎านค๎าที่รํวม
รายการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีเพศ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํางกันมีความพึงพอใจที่มีตํอการแลก คะแนนสะสม Forever Rewards 
แตกตํางกัน สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีจ านวนคะแนนสะสม ตํางกันมีความพึงพอใจที่มีตํอการ
แลกคะแนนสะสม Forever Rewards ในด๎านรูปแบบและวิธีการสะสมคะแนน และด๎านความ
สะดวกในกระบวนการแลกของรางวัล แตกตํางกันในด๎านรูปแบบ และวิธีการสะสมคะแนน และ
ด๎านความสะดวกในกระบวนการแลกของรางวัล 

นวพร จริยะนันตกุล (2557) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
ของบมจ. ประกันชีวิตที่มีความสัมพันธ๑กับแนวโน๎มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ
ผู๎ใช๎บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มี
อายุ 24-32 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นในด๎านการขายตรงโดยใช๎
พนักงานขายในระดับดีมาก มีความคิดเห็นในด๎านการโฆษณา ด๎านการสํงเสริมการขาย ด๎านการ
ประชาสัมพันธ๑ ด๎านการประชาสัมพันธ๑ และด๎านการตลาดเชิงกิจกรรม อยูํในระดับดี  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎ใช๎บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกตํางกัน มีแนวโน๎มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในด๎านการซื้อประกันชีวิตมีความค๎ุมคําแตกตํางกัน การสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิตด๎านการโฆษณา และด๎านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ๑
กับแนวโน๎มพฤติกรรมการตัดสินใจในด๎านการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันชีวิตโดยมีความสัมพันธ๑
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ าอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เครื่องมือการสื่อสารของ
บริษัทประกันชีวิตด๎านการโฆษณา มีความสัมพันธ๑กับแนวโน๎มพฤติกรรมการตัดสินใจในด๎านการ
ประกันชีวิตด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด๎านทิศทางการสื่อสารการตลาด และด๎านความค๎ุมคําใน
การซื้อประกันชีวิต โดยมีความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด๎าน
การตลาดทางตรงมีความส าคัญกับแนวโน๎มพฤติกรรมการตัดสินใจใน ด๎านความค๎ุมคําในการซื้อ
ประกันชีวิต ด๎านทิศทางการสื่อสารการตลาดของบริษัทประกันชีวิตแตํละบริษัท และด๎านการ
ตัดสินใจเลือกบริษัทประกันชีวิต โดยมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

พงศธร สุทธิพงษ๑ (2552) ได๎ศึกษาถึงทัศนคติที่มีความสัมพันธ๑กับการเลือกซื้อประกัน
ชีวิตของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย
อายุ 36 -  45 ปี สมรสแล๎ว มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํในชํวง 25,001 - 35,000 บาท ระดับ
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การศึกษาที่ส าเร็จในระดับปริญญาตรี และสํวนใหญํประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํใช๎ ประกันชีวิตยี่ห๎อ ไทยประกันชีวิต ข๎อมูลด๎านทัศนคติของกลุํมตัวอยํางที่มีตํอปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจประกันชีวิต ปัจจัยตัวแทนประกันชีวิต  มีความสัมพันธ๑ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และมี
ความสัมพันธ๑ในระดับสูงถึง 4.136 หมายความวํา ถ๎าปัจจัยตัวแทนประกันชีวิต เพิ่มขึ้น 1 หนํวย 
จะท าให๎การเลือกซื้อประกันชีวิตเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 4.136% ปัจจัยความยืดหยุํนของกรมธรรม๑ มี
ความสัมพันธ๑ไปในทิศทางเดียวกันกับการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และมีความสัมพันธ๑ในระดับสูงถึง 1.312 หมายความวํา ถ๎าปัจจัยความยืดหยุํนของกรมธรรม๑ 
เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะท าให๎การเลือกซื้อประกันชีวิตเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.312% ปัจจัยการสํงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธ๑ไปในทิศทางเดียวกันกับการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีความสัมพันธ๑ในระดับสูง คือ 1.101 หมายความวําถ๎าปัจจัยการสํงเสริม
การตลาด เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะท าให๎การเลือกซื้อประกันชีวิตเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.101% 

ภัทราภรณ๑ เลียบทวี (2556) ได๎ศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการใช๎บัตรเงินสดของผู๎ใช๎บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ถือบัตรกด
เงินสดสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมีอายุระหวําง 21 - 30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนอยูํในชํวง 15,001 - 20,000 บาท มีสถานภาพโสด และมีระดับการศึกษาต่ ากวํา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา ผู๎ใช๎บริการมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรม ความสนใจ ความ
คิดเห็นอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํมีการท ากิจกรรมในเรื่องไปสังสรรค๑ และ
รํวมกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนๆ หรือครอบครัวมากที่สุด สนใจในการวางแผน และควบคุม
การเงินของตนเอง มีความคิดเห็นวําบัตรกดเงินสดท าให๎ทํานมีเงินส ารองไว๎ใช๎จํายยามฉุกเฉิน 
ผู๎ใช๎บริการมีเหตุผลในการใช๎บัตรกดเงินสดเพื่อซื้อสินค๎าบริการมากที่สุด โดยมีบัตรกดเงินสดยี่ห๎อ 
เฟิร๑สช๎อย ไว๎ในครอบครองมากที่สุด วงเงินที่ได๎รับมีคําเฉลี่ยเทํากับ 37,730.00 บาท และ
ระยะเวลาที่ถือครองบัตรกดเงินสดมีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.06 ปี จ านวนเงินขั้นต่ าที่ใช๎จํายคืนสถาบัน
บัตรกดเงินสดตํอเดือนสํวนใหญํคือ 6-10% ของเงินที่กู๎ยืม และตัดสินใจใช๎บัตรกดเงินสดด๎วย
ตนเองมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวําผู๎ถือบัตรกดเงินสดที่มีเพศ รายได๎ รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือนแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บัตรกดเงินสดแตกตํางกัน ในด๎านเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช๎
บัตรกดเงินสด ด๎านยี่ห๎อบัตรกดเงินสดที่ผู๎ใช๎บริการมีอยูํ และด๎านจ านวนเงินขั้นต่ าที่ใช๎จํายคืนแกํ
สถาบันบัตรกดเงินสด และด๎านผู๎ที่มีสํวนรํวมในการตัดสินใจให๎ผู๎ใช๎บริการเลือกใช๎บัตรกดเงินสด 
สํวนผู๎ถือบัตรกดเงินสดท่ีมีอาชีพแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎บัตรกดเงินสดแตกตํางกันด๎านยี่ห๎อ
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บัตรกดเงินสดที่ผู๎ใช๎บริการมีอยูํ และผู๎ถือบัตรกดเงินสดที่มีระดับการศึกษา มีผลตํอพฤติกรรมการ
ใช๎บัตรกดเงินสดแตกตํางกันด๎านเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช๎บัตรกดเงินสด ด๎านยี่ห๎อบัตรกดเงินสดที่
ผู๎ใช๎บริการมีอยู ํและด๎านจ านวนขั้นต่ าที่ใช๎จํายคืนแกํสถาบันบัตรกดเงินสด ผู๎ถือบัตรกดเงินสดที่มี
รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านกิจกรรมในการไปซื้อของตามห๎างสรรพสินค๎าหรือซุปเปอร๑มาร๑เก็ต การ
ไปทํองเที่ยวตามสถานที่ตํางๆ เพื่อพักผํอน การชอบดูรายการแนะน าสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆจาก
โทรทัศน๑ มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บัตรเงินสดได๎เงินที่ได๎รับ รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎าน
ความสนใจในสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นตํางๆของบัตรกดเงินสด ความสนใจด๎านสุขภาพ และการ
ออกก าลังกาย ความสนใจในการเลือกสรรผลิตภัณฑ๑ใหมํๆในการดูแลผิวหน๎า และผิวกายความ
สนใจ ความสนใจในการวางแผน และควบคุมการใช๎เงินของตนเอง มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรม
การใช๎บัตรกดเงินสดได๎ และระยะเวลาที่ถือครองบัตร รูปแบบการด าเนินชีวิตในดานความคิดเห็น
ในการใช๎บัตรกดเงินสดเฉพาะ เพราะไมํต๎องกู๎ยืมเงินนอกระบบมาใช๎  การใช๎บัตรกดเงินสดเพราะ
ผํอนจํายได๎ตามก าลังของตนเอง การใช๎บัตรกดเงินสดพร๎อมเบอร๑โทรได๎ 24 ชั่วโมงผํานต๎ู ATM 
บัตรกดเงินสดท าให๎ทํานมีเงินส ารองไว๎ใช๎จํายยามฉุกเฉิน  การใช๎บัตรกดเงินสดเพราะมีความ
รวดเร็วในการอนุมัติเงินกู๎การใช๎บัตรกดเงินสดเพราะไมํมี คําธรรมเนียมในการกดเงิน มี
ความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บัตรกดเงินสดที่ได๎วงเงินที่ได๎รับและระยะเวลาที่ถือครองบัตร  

ฑีฆายุ เชียงทา (2556) ได๎ศึกษาถึงอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตผํานสื่อสังคม
ออนไลน๑ที่มีตํอการตัดสินใจซื้อบัตรแรบบิท จากผลการวิจัยดังกลําวพบวํา กลุํมตัวอยํางเป็นเพศ
หญิงมากกวําเพศชาย สํวนใหญํมีอายุระหวําง 21 - 30 ปี และมีการศึกษาอยูํในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทํา เกินครึ่งประกอบอาชีพเป็นพนักงาน / ลูกจ๎างบริษัทเอกชน สํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือนมากกวํา 20,001 - 30,000 บาท ในด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู๎ใช๎บริการที่ใช๎บัตร
แรบบิทผํานสื่อสังคมออนไลน๑ทั้ง 3 ด๎าน ดังนี้ ด๎านกิจกรรม ผู๎ใช๎บริการมีการตรวจสอบสถานะการ
ใช๎งานของบัตรมากที่สุด รองลงมาคือ พูดคุยติดตามขําวสารเกี่ยวกับบัตร ด๎านความสนใจ 
ผู๎ใช๎บริการสนใจขําวโปรโมชั่นตํางๆ ของบัตรมากที่สุด รองลงมาคือ สนใจสิทธิประโยชน๑ตํางๆ ของ
บัตร ด๎านความคิดเห็น ผู๎ใช๎บริการเห็นด๎วยกับสื่อสังคมออนไลน๑ ท าให๎ทราบข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับ
บัตรได๎รวดเร็วขึ้น ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน มีผลตํอรูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านความคิดเห็น ในสํวนของกระบวนการตัดสินใจซื้อบัตร
แรบบิทมีความสัมพันธ๑กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านกิจกรรม และด๎าน
ความสนใจมีผลตํอกระบวนการตัดสินใจซื้อบัตรแรบบิท แตํไมํมีความสัมพันธ๑กับสื่อสังคมออนไลน๑
ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อ 
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สุวพิชญ๑ ต้ังนิมิตชัยกูล (2552) ศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพร๎อมบริโภคของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุ 26 - 30 ปี มีสถานภาพโสด โดยสํวนใหญํมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001 - 
25,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยูํรํวมกัน ณ ปัจจุบัน  2 - 3 คน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวํา ชํวงอายุมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการบริโภค ในด๎านประเภทของอาหาร ด๎าน
บุคคลที่รํวมบริโภคด๎วย และด๎านโอกาสในการบริโภค สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร๎อมบริโภค ในด๎านสถานที่บริโภค ด๎านบุคคลที่รํวมบริโภคด๎วย และ
ด๎านโอกาสในการบริโภค ระดับการศึกษามีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร๎อม
บริโภค ในด๎านประเภทของอาหาร ด๎านบุคคลที่รํวมบริโภคด๎วย และด๎านโอกาสในการบริโภค 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบริโภคในด๎านโอกาสในการบริโภค 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านกิจกรรมของผู๎ใช๎บริการมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พร๎อมบริโภค ในสํวนของสถานที่บริโภคซื้ออาหารและด๎านโอกาสในการบริโภค รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด๎านความสนใจเกี่ยวกับอาหารมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร๎อมบริโภคใน
ด๎านประเภทของอาหาร รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู๎ใช๎บริการด๎านความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร
พร๎อมบริโภคมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบริโภคในด๎านบุคคลที่รํวมบริโภค
ด๎วยและมื้ออาหาร 

อลิสา ตังกบดี (2561) ศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค๎า
เกี่ยวกับความงามของสตรีสูงอายุที่รักความงาม ผลการวิจัยพบวํา กลุํมรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของสตรีสูงอายุที่รักความงาม สามารถแบํงได๎เป็น 9 รูปแบบ คือ 1)กลุํมแมํบ๎านแมํเรือน 2)กลุํม
คลั่งไคล๎ความงาม 3)กลุํมสังคมชั้นสูง 4)กลุํมอนุรักษ๑นิยม 5)กลุํมหัวก๎าวหน๎า 6)กลุํมเข๎าใจสัจ
ธรรมชีวิต 7)กลุํมมีวิสัยทัศน๑ 8)กลุํมรักการออกก าลังกาย 9)กลุํมรักการเรียนรู๎ สตรีสูงอายุที่รัก
ความงามสํวนใหญํไปซื้อสินค๎าคนเดียว รองลงมาคือไปกับเพื่อน และไปกับครอบครัว นิยมไปซื้อ
สินค๎าเกี่ยวกบัความงามที่ห๎างสรรพสินค๎ามากที่สุด รองลงมาคือร๎านขายผลิตภัณฑ๑เกี่ยวกับความ
งาม และขายตรง มักหาข๎อมูลกํอนการซื้อจากสื่อโฆษณามากที่สุด รองลงมาคือเพื่อนและประเมิน
จากประสบการณ๑ที่ผํานมา สํวนใหญํนิยมซื้อสินค๎าเกี่ยวกับความงาม ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ส าหรับ
อาบน้ า ผลิตภัณฑ๑ท าความสะอาดเส๎นผม ผลิตภัณฑ๑ท าความสะอาด ผลิตภัณฑ๑บ ารุงผิวหน๎า 
ผลิตภัณฑ๑บ ารุงผิวกาย ผลิตภัณฑ๑จัดแตํงทรงผมและผลิตภัณฑ๑เครื่องส าอางส าหรับแตํงหน๎า สํวน
ใหญํไมํนิยมซื้อผลิตภัณฑ๑ก าจัดขนและผลิตภัณฑ๑ท าสีผม รูปแบบการด าเนินชีวิตของสตรีสูงอายุที่
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รักความงามที่นิยมซื้อสินค๎าเกี่ยวกับความงามมีความถี่และประเภทที่หลากหลายในระดับสูง 
ได๎แกํ กลุํมหัวก๎าวหน๎า กลุํมคลั่งไคล๎ความงาม กลุํมสังคมชั้นสูง กลุํมมีวิสัยทัศน๑ และกลุํมรักการ
ออกก าลังกาย ในขณะที่รูปแบบการด าเนินชีวิตของสตรีสูงอายุที่รักความงามที่นิยมซื้อสินค๎า
เกี่ยวกับความงามที่มีความถี่และประเภทที่หลากหลายในระดับต่ า ได๎แกํ กลุํมแมํบ๎าน แมํศรีเรือน 
กลุํมเข๎าใจสัจธรรมในชีวิต กลุํมรักการเรียนรู๎ และกลุํมอนุรักษ๑นิยม  ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิตในด๎านกิจกรรม สตรีสูงอายุที่รักความงามเป็นกลุํมผู๎ใช๎บริการที่ให๎
ความส าคัญกับการดูแลผิวหน๎าและผิวกายมากที่สุด สํวนกิจกรรมการออกก าลังกาย สตรีสูงอายุที่
รักความงามการออกก าลังเลํนกีฬาที่เรํงอัตราการเต๎นของหัวใจและปอด เชํน วํายน้ า แอโรบิค 
รูปแบบการด าเนินชีวิตในด๎านความสนใจสตรีสูงอายุที่รักความงามสนใจเรื่องดูแลสุขภาพมาก
ที่สุด หมั่นตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจ าดูแลรูปรํางตัวเองให๎ดูดีอยูํเสมอ รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎าน
ความคิดเห็น สตรีสูงอายุที่รักความงามเห็นด๎วยเป็นอยํางมากในเรื่องคํานิยมความเชื่อทางด๎าน
วัฒนธรรมที่สังคมไทย และถํายทอดจากรุํนสูํรุํน 

จิรวรรณ ดีประเสริฐ (2558) ได๎ศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อ
สินค๎าที่ร๎านสะดวกซื้อของผู๎หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ 25-28 มีการศึกษาอยูํในระดับปริญญาตรี สํวนใหญํมีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการ และอาชีพอ่ืนๆ ได๎แกํ รับจ๎าง ค๎าขายผู๎จัดการสํวนตัวนักแสดง 
สถาบันการศึกษา สถาปนิก แมํบ๎าน อาจารย๑ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานขาย นักศึกษา นัก
ลงทุน สํวนใหญํมีรายได๎ 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพโสด รองลงมา สมรสและมีบุตร สมรส
แล๎วแตํยังไมํมีบุตร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู๎หญิงวัยท างาน
แบํงออกเป็น 5 กลุํมได๎แกํ กลุํมสาวทันสมัยไร๎ขีดจ ากัด กลุํมสาวไทยนักพัฒนา กลุํมสาว NGO 
กลุํมสาวกุลสตรีแท๎ และกลุํมสาวจานดํวนพบวํา กลุํมสาวทันสมัยไร๎ขีดจ ากัด มีลักษณะเดํนของ
ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น ชื่นชอบกิจกรรมที่มีเทคโนโลยีและทันสมัย 
สนใจแฟชั่นมากที่สุด รองลงมากลุํมสาว NGO ชื่นชอบการท ากิจกรรม ผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการซื้อสินค๎าของผู๎หญิงวัยท างานทั้ง5 กลุํม มีความต๎องการประเภทของสินค๎าที่
แตกตํางกันโดยเฉพาะอยํางยิ่ง อาหารสด ผลไม๎สด การค านึงถึงคุณภาพและราคา และความ
ต๎องการรายละเอียดข๎อมูลการสํงเสริมการขายภายในร๎านค๎ามากน๎อยแตกตํางกัน 

ปุญชรัสมิ์ ตระกลตรีสัตย๑ (2556) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการด ารงชีวิต แรงจูงใจ 
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต๑ประหยัดพลังงานประเภทไฮบริด (Hybrid) ของผู๎ใช๎บริการ
ในกรุงเทพมหานคร พบวํา ผู๎ใช๎บริการให๎ความส าคัญเกี่ยวกับ รูปแบบการด ารงชีวิตที่เกี่ยวข๎องกับ
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รถยนต๑ประหยัดพลังงานประเภทไฮบริด ตํอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต๑ประหยัดพลังงาน 
ประเภทไฮบริด โดยรวมในระดับปานกลาง และให๎ความส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจในการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต๑ประหยัดพลังงาน ประเภทไฮบริด โดยรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา 
แรงจูงใจด๎านเหตุผล มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต๑ประหยัดพลังงาน
ประเภทไฮบริด ของผู๎ใช๎บริการในกรุงเทพมหานคร ด๎านการตัดสินใจซื้อ และด๎านยี่ห๎อรถยนต๑ที่จะ
ซื้อ แรงจูงใจด๎านอารมณ๑ มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต๑ประหยัดพลังงาน
ประเภทไฮบริด ของผู๎ใช๎บริการในกรุงเทพมหานคร ด๎านการตัดสินใจซื้อและ ด๎านยี่ห๎อรถยนต๑ที่จะ
ซื้อ 

อกนิษฐ๑ เลิศสิริศรีสกุล (2555) ศึกษาถึงทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีตํอพฤติกรรมการ
สะสมแสตมป์เซเวํนอีเลฟเวํน เพื่อแลกของพรีเมี่ยมของผู๎ใช๎บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํเป็นเพศหญิงอายุต่ ากวําหรือเทํากับ 29 ปี สถานภาพโสดมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-
20,000 บาทมีทัศนคติตํอของพรีเมียมจากรายการสํงเสริมการขายอยูํในระดับปานกลางมีความ
พึงพอใจตํอการแลกแสตมป์เซเวํนอีเลฟเวํนในด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านการสํงเสริมการขายด๎าน
บุคลากรหรือพนักงานและด๎านกระบวนการอยูํในระดับปานกลางมีคําใช๎จํายโดยเฉลี่ย 1,477.93 
บาทตํอเดือนได๎รับแสตมป์เซเวํนอีเลฟเวํนโดยเฉลี่ยประมาณสี่ดวงตํอครั้งและเข๎ารํวมรายการ
สํงเสริมการขายโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวําผู๎ใช๎บริการที่มีอายุ
สถานภาพสมรสรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพแตกตํางกันมีพฤติกรรมการสะสมแสตมป์เซเวํน
อีเลฟเวํนเพื่อแลกของพรีเมี่ยมในด๎านคําใช๎จํายโดยเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
และ 0.01 ตามล าดับผู๎ใช๎บริการที่มีเพศแตกตํางกันมีพฤติกรรมการสะสมแสตมป์เซเวํนอีเลฟเวํน
เพื่อแลกของพรีเมี่ยมในด๎านจ านวนครั้งที่ผู๎ใช๎บริการเข๎ารํวมรายการสํงเสริมการขายแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติของผู๎ใช๎บริการที่มีตํอของพรีเมียมจากรายการ
สํงเสริมการขายมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการสะสมแสตมป์เซเวํนอีเลฟเวํนเพื่อแลกสินค๎าพ
รีเมี่ยมในด๎านคําใช๎จํายโดยเฉลี่ยและด๎านจ านวนแสตมป์ที่ได๎รับโดยเฉลี่ยของผู๎ใช๎บริการอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก และมีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการสะสมแสตมป์เซเวํนอีเลฟเวํนเพื่อแลกของพรีเมี่ยมในด๎านจ านวนครั้งที่ผู๎ใช๎บริการ
เข๎ารํวมรายการสํงเสริมการขายอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ าความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการที่มีตํอการแลกแสตมป์เซเวํนมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการ
สะสมแสตมป์เซเวํนอีเลฟเวํนเพื่อแลกของพรีเมี่ยมในด๎านคําใช๎จํายโดยเฉลี่ยของผู๎ใช๎บริการอยําง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามากและมีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการสะสมแสตมป์เซเวํนอีเลฟเวํนเพื่อแลกของพรีเมี่ยมในด๎านจ านวนแสตมป์ที่ได๎รับโดย
เฉลี่ยของผู๎ใช๎บริการและด๎านจ านวนครั้งที่ผู๎ใช๎บริการ เข๎ารํวมรายการสํงเสริมการขายอยํางมี
นัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

จากการที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ท าให๎ทราบถึง
พฤติกรรมการบริโภค และการด าเนินชีวิตของผู๎ใช๎บริการในหลายด๎าน ซึ่งตรงกับจุดมุํงหมายใน
การท าวิจัยเรื่อง ความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท าให๎ผู๎วิจัยสามารถทราบได๎วําผู๎ใช๎บริการที่เคยใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มีความคิดเห็นเชํนไร และบริษัท ที่
ให๎บริการประเภทนี้ยังสามารถน าผลการการวิจัยด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิตนี้ ไปพัฒนารูปแบบ
บริการให๎สอดคล๎องกับกลุํมเป้าหมายผู๎ใช๎บริการตํอไป แตํเนื่องจากยังไมํมีงานวิจัยใดที่ศึกษาแล๎ว
สามารถสรุปได๎โดยตรงอยํางชัดเจนเกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผล
ตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเลือกแนวคิดวิจัยของภัทราภรณ๑ เลียบทวี (2556) ที่ศึกษาถึงรูปแบบ
การด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บัตรเงินสดของผู๎ ใช๎บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร น ามาประยุกต๑ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามใน
เรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต ทั้งด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น รํวมกับการ
วิเคราะห๑พฤติกรรมด๎านการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) (ลักษณ๑นาราข๑ พันวราสิน
อ๎างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ, 2546 : 194) เป็นการค๎นคว๎าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อโดย
การใช๎ค าถามเพื่อค๎นหาลักษณะพฤติกรรมผู๎ใช๎บริการคือ 6Ws และ 1Hs เพื่อเป็นหลักน ามา
สนับสนุน กรอบแนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค๑การใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิก
เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จากทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยทั้งหมดที่ได๎
อ๎างอิงข๎างต๎นล๎วนชํวยเกื้อหนุนในการออกแบบสอบถามวิจัยในครั้งนี้ได๎สมบูรณ๑มากย่ิงขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการสุํมกลุํมตัวอยําง 
2. การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
5. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย

ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยสะสมคะแนน Smile Point เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 
ของเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จ านวน 285,000 ราย (ที่มา : บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต; มิถุนายน 2561)                                         

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาคือ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย

ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยสะสมคะแนน Smile Point เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 
ของเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แนํนอน 
จึงได๎ก าหนดขนาดของตัวอยํางโดยใช๎สูตรของยามาเนํ (Yamane, 1973 อ๎างใน ชาญชัย เรืองขจร, 
2550) ซึ่งได๎ขนาดกลุํมตัวอยําง 399.88 หรือเทํากับ 400 ราย 

 

สูตร n    =    

     
 

 
โดยที ่ n     คือ   จ านวนกลุํมตัวอยํางที่ใช๎แทนประชากร 

  N     คือ   จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e      คือ   ความคลาดเคลื่อนของกลุํมตัวอยําง (ก าหนด 0.05) 
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  แทนคําในสูตร n  =            

                 
 

 

            n  =   399.44 ราย 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 การสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บข๎อมูลจาก

สาขาที่มีผู๎เข๎าใช๎บริการมากที่สุด 4 สาขาได๎แกํ สาขาส านักงานใหญํ สาขาแฟชั่นไอส๑แลนด๑ สาขา
เดอะมอลล๑ บางกะปิ และสาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต๑เกต (ที่มา : บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต; 
มิถุนายน 2561) 

ขั้นที่ 2  การสุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) การ
ค านวณหาจ านวนกลุํมสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ค านวณแยกตาม
สาขา โดยคิดสัดสํวนร๎อยละแตํละสาขาและค านวณหาจากกลุํมตัวอยํางตามสัดสํวน แบํงเป็น  

 
ตาราง 3 แสดงการเลือกกลุํมตัวอยําง และจ านวนกลุํมตัวอยํางที่ส ารวจ 

 

สาขาบริการ จ านวน 
ผู๎เข๎าใช๎บริการ 

(คน) 

สัดสํวนจ านวน 
ผู๎เข๎าใช๎บริการ 

(%) 

จ านวน 
กลุํมตัวอยําง 

(คน) 
สาขาส านักงานใหญํ 28,795 36.18 146 
สาขาแฟชั่นไอซ๑แลนด๑ 17,894 22.49 90 
สาขาเดอะมอลล๑ บางกะปิ  17,009 21.38 86 
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต๑เกต  15,873 19.95 78 
รวมทั้งสิ้น 79,571 100 400 

 
ที่มา: บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต; มิถุนายน 2561 

 

สัดสํวนผู๎เข๎าใช๎บริการแตํละสาขา  =  
จ านวนผู๎เข๎าใช๎บริการแตํละสาขา

จ านวนผู๎เข๎าใช๎บริการรวมทั้ง   สาขา
 

 

 สาขาส านักงานใหญํ  =        
      

  คิดเป็นสัดสํวน 36.18% 
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 สาขาแฟชั่นไอซ๑แลนด๑  =        
      

  คิดเป็นสัดสํวน 22.49% 

 สาขาเดอะมอลล๑ บางกะปิ =        
      

  คิดเป็นสัดสํวน 21.38% 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต๑เกต =        
      

  คิดเป็นสัดสํวน 19.95% 
  

เมื่อได๎สัดสํวนเปอร๑เซ็นต๑ของแตํละสาขาแล๎ว น าเปอร๑เซ็นต๑ที่ได๎มาคูณกับกลุํมตัวอยําง
ทั้งหมด จะได๎ขนาดตัวอยํางแตํละสาขา ดังนี้ 

สาขาส านักงานใหญํ คิดเป็นสัดสํวนได๎ 36.18% จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 คน จะได๎
ขนาดกลุํมตัวอยํางสาขาส านักงานใหญํ จ านวน 145.72  คน หรอื 146 คน 

สาขาแฟชั่นไอซ๑แลนด๑ คิดเป็นสัดสํวนได๎ 22.49% จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 คน จะ
ได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางสาขาแฟชั่นไอซ๑แลนด๑ จ านวน 89.96 คน หรือ 90 คน 

สาขาเดอะมอลล๑ บางกะปิ คิดเป็นสัดสํวนได๎ 21.38% จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 คน 
จะได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางสาขาเดอะมอลล๑ บางกะปิ จ านวน 85..52 คน หรือ 86 คน 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต๑เกต คิดเป็นสัดสํวนได๎ 19.95% จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 
คน จะได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางสาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต๑เกต จ านวน 78 คน  

ขั้นที่ 3 การสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเก็บข๎อมูลจากกลุํม
ตัวอยํางที่ท าการสุํมจากขั้นที่ 2 โดยเลือกเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางที่เต็มใจ และยินดีจะให๎ข๎อมูล
ในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตัวอยําง 

 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการ

สร๎างเครื่องมือตามล าดับดังนี้ 
1. ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากตารางเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็น

แนวทางในการสร๎างกรอบแนวคิด และแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวข๎องกับปัจจัยด๎านรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตที่มีตํอการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต และสร๎างแบบสอบถามจ าลอง โดยแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นจะต๎องมีความ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ นิยามศัพท๑ และกลุํมตัวอยําง 
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3. ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น และข๎อบกพรํองของค าถามไปเสนอตํอ
อาจารย๑ทีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง และเพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถาม
ให๎ถูกต๎องเหมาะสม มีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ นิยามศัพท๑ และกลุํมตัวอยําง 

4. ประมวลความเห็นทั้งหมดที่ได๎รับการพิจารณาแบบสอบถามเป็นรายข๎อ แล๎ว
น ามาปรับปรุงแบบสอบถามให๎เป็นไปตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษา 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยจัดท าขึ้นเพื่อให๎ครอบคลุมกับสิ่งที่
ต๎องการศึกษาวิจัย โดยแบํงแบบสอบถามออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เพศ อายุ 
อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน สถานภาพ และประเภทสมาชิก ซึ่งลักษณะ
แบบสอบถามประกอบด๎วย 

ข๎อที่ 1 เพศ เป็นแบบสอบถามที่มีค าตอบให๎เลือก 2 ทาง (Dichotomous 
Questions) ระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได๎แกํ  

1.  เพศชาย 
2.  เพศหญิง  

ข๎อที่ 2 อายุ เป็นแบบสอบถามที่มีหลายค าตอบให๎เลือก (Multiple Choices 
Questions) ระดับการวัดข๎อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ผู๎ใช๎บริการที่ถือกรมธรรม๑ขอ
งบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และสมัครเข๎ามาเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต โดยสมาชิกฯ ต๎องมีอายุถึงก าหนดที่กฎหมายให๎พ๎นจากภาวะผู๎ เยาว๑และให๎มี
ความสามารถใช๎สิทธิตามกฎหมายได๎ด๎วยตนเองเมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ๑ (ที่มา : บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต; 2561) โดยมีค าตอบให๎เลือกดังนี้ 

1.  20 – 29 ปี 
2.  30 – 39 ปี 
3.  40 – 49 ปี 
4.  50 ปีขึ้นไป 

ข๎อที่ 3 อาชีพ เป็นแบบสอบถามที่มีหลายค าตอบให๎เลือก (Multiple Choices 
Questions) ระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมีค าตอบให๎เลือกดังนี้ 

1.  นักศึกษา/นิสิต 
2.  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
3.  พนักงานบริษัทเอกชน 
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4.  ธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ                   
5.  พํอบ๎าน/แมํบ๎าน 
6.  อ่ืนๆ..................................... 

ข๎อที่ 4 การศึกษาสูงสุด เป็นแบบสอบถามที่มีหลายค าตอบให๎เลือก (Multiple 
Choices Questions)ระดับการวัดข๎อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยมีค าตอบให๎
เลือกดังนี้ 

1.  ต่ ากวําปริญญาตรี        
2.  ปริญญาตรีหรือ เทียบเทําปริญญาตรี    
3.  สูงกวําปริญญาตรี 

ข๎อที่ 5 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน เป็นแบบสอบถามที่มีหลายค าตอบให๎เลือก (Multiple 
Choices Questions) ระดับการวัดข๎อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ซึ่งการก าหนดชํวง
รายได๎ตามเงื่อนไขการสมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ได๎ต๎องมี
ฐานเงินเดือนขั้นต่ า 15,000 บาท ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงได๎ใช๎ชํวงเงินเดือนดังกลําวเป็นเกณฑ๑ใน
การก าหนดชํวงรายได๎ (ที่มา : บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต; 2561) โดยมีค าตอบให๎เลือกดังนี้  

1.  ต่ ากวํา หรือเทํากับ 15,000 บาท     
2.  15,001 – 30,000 บาท 
3.  30,001 – 45,000 บาท              
4.  45,001 – 60,000 บาท 
5.  60,001 บาทขึ้นไป 

ข๎อที่ 6 สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามที่มีหลายค าตอบให๎เลือก (Multiple 
Choices Questions) ระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมีค าตอบให๎
เลือกดังนี้ 

1.  โสด 
2.  สมรส 
3.  หยําร๎าง / หม๎าย / แยกกันอยูํ 

ข๎อที่ 7 ประเภทบัตรสมาชิก เป็นแบบสอบถามที่มีหลายค าตอบให๎เลือก (Multiple 
Choices Questions)ระดับการวัดข๎อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยมีค าตอบให๎
เลือกดังนี้ 

1.  Smile 
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2.  Platinum 
3.  Prestige / Pink Gold 

ส่วนที่ 2 ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิก
เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าถามความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิก
เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครให๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous questions) คือ ใชํ และไมํใชํ 
จ านวน 6 ข๎อ เป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีข๎อค าถามที่เป็นข๎อ
ถูกจ านวน 4 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 1, 3, 5, 6 และมีข๎อค าถามที่เป็นข๎อผิดจ านวน 2 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 2,4 
ส าหรับเกณฑ๑การให๎คะแนน คือ 

ตอบถูกให๎คะแนน 1 คะแนน 
ตอบผิดให๎คะแนน 0 คะแนน 
และในการทดสอบสมมติฐานได๎ใช๎มาตรวัดข๎อมูลประเภทเรียงล า ดับ (Ordinal 

Scale) โดยเมื่อรวมคะแนนและแจกแจงความถี่แล๎ว จะแบํงระดับความรู๎ความเข๎าใจออกเป็น 3 
ระดับ โดยสูตรการค านวณชํวงกว๎างของชั้นดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ, 2549, น. 129)  

 

 ความกว๎างอันตรภาคชั้น =     
คะแนนสูงสุด   คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

                     
     

 
 

              =      2 
 

การสรุปผลความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิก
เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยแบํงระดับความรู๎
ความเข๎าใจ ออกเป็น 3 ระดับ เพื่อแปลความหมายระดับความรู๎ความเข๎าใจดังนี้ 

มีความรู๎ความเข๎าใจระดับมาก หมายถึง สามารถตอบค าถามได๎  5 - 6 ข๎อ 
มีความรู๎ความเข๎าใจระดับปานกลาง หมายถึง สามารถตอบค าถามได๎  3 - 4 ข๎อ 
มีความรู๎ความเข๎าใจระดับน๎อย หมายถึง สามารถตอบค าถามได๎  0 - 2 ข๎อ 
โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ  
3.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรม จ านวน 5 ข๎อ 
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โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราวัด (Rating Scale) โดยมีค าตอบให๎
เลือก  5 ระดับ ค าถามแตํละข๎อแบํงระดับความถี่ในการท ากิจกรรมออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีระดับ
การวัดข๎อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยก าหนดการให๎คะแนนไว๎ ดังนี้ 

ค่าประเมิน  ระดับความถี่ในการท ากิจกรรม 
5   ท าอยูํเป็นประจ า (เป็นประจ าทุกสัปดาห๑) 
4   ท าอยูํบํอยๆ (มากกวํา 1 ครั้งตํอเดือน) 
3   ท าบ๎างเป็นบางครั้ง (อยํางน๎อย 1 ครั้งตํอเดือน) 
2     เคยท านานๆ ครั้ง (อยํางน๎อย 3 เดือนตํอครั้ง) 
1   ไมํเคยท าเลย 

ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้ง 5 ข๎อ เป็นลักษณะแบบสอบถามที่ใช๎ในระดับการวัดข๎อมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 
เกณฑ๑คําเฉลี่ยผลจากการค านวณความกว๎างของอันตรภาคชั้น หากึ่งกลางพิสัยโดยใช๎สูตร
ค านวณชํวงกว๎างของอันตรภาคชั้น (ประสพชัย พสุนนท๑, 2555, น. 137) ดังนี้ 

 

ความกว๎างของอันตรภาคชั้น = 
ข๎อมูลที่มีคําสูงสุด ข๎อมูลที่มคีําต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

     = 
   

 
 

= 0.80 
 

จากสูตรข๎างต๎น สามารถสรุปเกณฑ๑เฉลี่ยระดับความถี่ในการท ากิจกรรมของผู๎ตอบ
แบบสอบถามที่มีการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

เกณฑ๑เฉลี่ยระดับความถี่ในการท ากิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฎิบัติกิจกรรมเป็นประจ า 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฎิบัติกิจกรรมบํอยๆ 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฎิบัติกิจกรรมบางครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฎิบัติกิจกรรมนานๆ ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามไมํเคยมีระดับการปฎิบัติกิจกรรม 

3.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ จ านวน 5 ข๎อ 



  

 

48 

 โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราวัด (Rating Scale) โดยมีค าตอบ
ให๎เลือก 5 ระดับ ค าถามแตํละข๎อแบํงระดับความสนใจออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีระดับการวัดข๎อมูล
แบบอันตรภาค (Interval Scale) โดยก าหนดการให๎คะแนนไว๎ ดังนี้ 

ค่าประเมิน  ระดับความสนใจ 
5   สนใจมากท่ีสุด 
4   สนใจมาก 
3   สนใจปานกลาง 
2     สนใจน๎อย 
1   ไมํสนใจ 

ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้ง 5 ข๎อ เป็นลักษณะแบบสอบถามที่ใช๎ในระดับการวัดข๎อมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 
เกณฑ๑คําเฉลี่ยผลจากการค านวณความกว๎างของอันตรภาคชั้น หากึ่งกลางพิสัยโดยใช๎สูตร
ค านวณชํวงกว๎างของอันตรภาคชั้น (ประสพชัย พสุนนท๑, 2555, น. 137) ดังนี้ 

 

ความกว๎างของอันตรภาคชั้น = 
ข๎อมูลท่ีมีคําสูงสุด ข๎อมูลท่ีมีคําต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

= 
   

 
 

     = 0.80 
 

จากสูตรข๎างต๎น สามารถสรุปเกณฑ๑เฉลี่ยระดับความสนใจของผู๎ตอบแบบสอบถามที่มี
การใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

เกณฑ๑เฉลี่ยระดับความสนใจ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจในกิจกรรมมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจในกิจกรรมมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจในกิจกรรมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจในกิจกรรมน๎อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจในกิจกรรมน๎อยท่ีสุด 
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3.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็น จ านวน 5 ข๎อ  
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราวัด (Rating Scale) โดยมีค าตอบให๎

เลือก 5 ระดับ ค าถามแตํละข๎อแบํงระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีระดับการวัดข๎อมูล
แบบอันตรภาค (Interval Scale) โดยก าหนดการให๎คะแนนไว๎ ดังนี้ 

ค่าประเมิน  ระดับความคิดเห็น 
5   เห็นด๎วยอยํางยิ่ง 
4   เห็นด๎วย 
3   ปานกลาง 
2     ไมํเห็นด๎วย 
1   ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง 
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้ง 5 ข๎อ เป็นลักษณะแบบสอบถามที่ใช๎ในระดับการวัดข๎อมูล

ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 
เกณฑ๑คําเฉลี่ยผลจากการค านวณความกว๎างของอันตรภาคชั้น หากึ่งกลางพิสัยโดยใช๎สูตร
ค านวณชํวงกว๎างของอันตรภาคชั้น (ประสพชัย พสุนนท๑, 2555, น. 137) ดังนี้ 

 

ความกว๎างของอันตรภาคชั้น = 
ข๎อมูลท่ีมีคําสูงสุด ข๎อมูลท่ีมีคําต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

= 
   

 
 

     = 0.80 
จากสูตรข๎างต๎น สามารถสรุปเกณฑ๑เฉลี่ยระดับความสนใจของผู๎ตอบแบบสอบถามที่มี

การใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็น 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูํในระดับ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูํในระดับ ดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูํในระดับ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูํในระดับ ไมํดี 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูํในระดับ ไมํดีอยํางมาก 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิก
เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ข๎อ 2 
ประเภท ดังนี้  

ประเภทที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบมีหลายค าตอบให๎เลือก (Multiple Choice Question) ประกอบด๎วย ชนิดกิจกรรม
ที่ชื่นชอบ วัตถุประสงค๑ในการเข๎ารํวมกิจกรรม บุคคลที่ไปรํวมกิจกรรมด๎วย และชํองทางในการแลก
คะแนนสะสม Smile Point เป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

ประเภทที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point เป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question)  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ย และ
จ านวนกิจกรรมที่เคยเข๎ารํวม มีระดับการวัดข๎อมูลประเภทอัตราสํวน (Ratio Scale)  

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

ที่มีขั้นตอนในการสร๎างเครื่องมือดังนี้ 
1. ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล บทความ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ

ก าหนดขอบเขตของงานวิจัยและเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม 
2. ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อก าหนดขอบเขต 

และน าข๎อมูลที่ได๎มาสร๎างเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ให๎ตรงตามความมุํ งหมายของ
การวิจัย 

3. สร๎างแบบสอบถาม โดยใช๎ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ที่ได๎ศึกษา
มา โดยแบํงออกเป็น 3 สํวน ได๎แกํ ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต และพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต 

4. น าแบบสอบถามฉบับรํางที่ได๎เสนอตํออาจารย๑ พิจารณาความถูกต๎องและ
เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามตามค าปรึกษาของอาจารย๑ 

5. น าแบบสอบถามที่ผํานการแก๎ไขแล๎ว ไปทดสอบใช๎ (Try out) กับกลุํมตัวอยําง

จ านวน 40 คน แล๎วน าผลไปวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการ

หาคําสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s alpha Coefficient) คํา   ที่ได๎จะแสดงถึงระดับความคงที่

ของแบบสอบถามโดยมีคําระหวําง        ซึ่งคําที่ได๎ใกล๎เคียงกับ 1 มาก แสดงวํามี

ความเชื่อมั่นสูง โดยงานวิจัยนี้ก าหนดคําความเชื่อมั่นที่ยอมรับได๎ต๎องไมํต่ ากวํา 0.70 จึงจะ
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ยอมรับได๎ (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2555, น. 449) โดยการทดสอบแบบสอบถามโดยรวมของ

งานวิจัยนี้เทํากับ .759 แบํงเป็นรายด๎านได๎ ดังนี้ 

 - ด๎านกิจกรรม   .823 
 - ด๎านความสนใจ  .850 
 - ด๎านความคิดเห็น  .810 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี
ผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแหลํงข๎อมูลในการศึกษาค๎นคว๎าประกอบด๎วย 
2 สํวนคือ 

1. แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษานี้เป็นข๎อมูลปฐมภูมิ 
ซึ่งเก็บโดยใช๎ แบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางจ านวน 400 คน จากกลุํมตัวอยํางที่เคยแลกคะแนน
สะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู๎วิจัยได๎แจกแบบสอบถาม จนได๎ครบตามที่ก าหนดไว๎ 

2. แหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได๎มาจากการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจาก
วิทยานิพนธ๑ สารนิพนธ๑ บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ๑ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
รวมถึงแหลํงข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต หนังสือที่เกี่ยวข๎อง บทความ งานวิจัย และงานเขียนทาง
วิชาการ 

 
4. การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท าข้อมูล 
จากการที่ได๎น าแบบสอบถามไปให๎กลุํมตัวอยํางตอบเพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลเรียบร๎อย

แล๎ว ผู๎วิจัยจ าน าแบบสอบถามที่ตอบแล๎วทั้งหมด 400 ชุด มาด าเนินการดังตํอไปนี้ 
1. การตรวจสอบข๎อมูล (Editing) โดยผู๎วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ๑ของการ

ตอบแบบสอบถามที่ได๎เก็บมา และแยกแบบสอบถามเพื่อคัดแยกแบบสอบถามที่ไมํสมบูรณ๑ออก 
2.  การลงรหัส (Coding) โดยผู๎วิจัยจะน าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ๑มาลงรหัส

ตามที่ก าหนดไว๎ในแบบสอบถามในแตํละสํวน 
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3. การประมวลผลข๎อมูล (Processing) โดยผู๎วิจัยจะน าแบบสอบถามที่ลงรหัส
เรียบร๎อยมาบันทึก และประมวณผลข๎อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบาย

ถึงข๎อมูลดังนี้ 
1.1 ลักษณะสํวนบุคคลกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด 

รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน สถานภาพสมรส และประเภทบัตรสมาชิก โดยน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และแสดงผลเป็นคําร๎อยละ (Percentage) 

1.2 ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile Point, รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น และพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point โดยหาคําเฉลี่ย (Mean) และคําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใช๎แปลใน
การทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 

2.1 วิเคราะห๑ความแตกตํางระหวําง ลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน สถานภาพสมรส และประเภทบัตรสมาชิกกับพฤติกรรมการ
ใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช๎สถิติวิเคราะห๑คําที (Independent sample – t-test) และการวิเคราะห๑
ความแปรปรวนทางเดียว (One–way analysis of variance)  

 2.2 วิเคราะห๑ความแตกตํางระหวําง ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม 
Smile Point กับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช๎สถิติวิเคราะห๑คําที (Independent 
sample – t-test) 

2.3 การวิเคราะห๑ รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ 
และด๎านความคิดเห็น ที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช๎สถิติวิเคราะห๑ความถดถอย
เชิงซ๎อน (Multiple Regression Analysis)  
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด๎วย 
1.1 คําร๎อยละ (Percentage) โดยใช๎สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2544, น. 

49) 
 

P =  

  
      

 
เมื่อ P แทน คําร๎อยละ หรือ % (Percentage) 

  f แทน คําความถี่ที่ต๎องการแปลเป็นคําร๎อยละ 
  n แทน คําจ านวนความถี่ทั้งหมดหรือจ านวนกลุํมตัวอยําง 

คําเฉลี่ย  (Mean) โดยใช๎สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2544, น. 49) 
 

 ̅ = ∑ 

 
 

 
เมื่อ  ̅ แทน คะแนนเฉลี่ย 

  ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  n แทน จ านวนกลุํมตัวอยําง 

คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : SD) โดยใช๎สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย๑
บัญชา, 2544, น. 49) 

 

S.D. = √
 ∑ 

 
  ∑  

 

      
 

 
เมื่อ S.D. แทน คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  n แทน จ านวนคนในกลุํมตัวอยําง 
  x  แทน คะแนนแตํละตัวในกลุํมตัวอยําง 
  ∑ 

  แทน ผลรวมของคะแนนแตํละตัว ยกก าลัง 
          ∑     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลัง 

2. สถิติที่ใช๎หาคุณภาพของแบบสอบถาม 



  

 

54 

โดยใช๎วิธีหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)(
กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2546)  
 

  =            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅⁄

                 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅⁄
 

 
เมื่อ k แทน จ านวนค าถาม 

          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คําเฉลี่ยของความแปรปรวนรํวมระหวํางค าถามตํางๆ 
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คําเฉลี่ยของความแปรปรวนรํวมของค าถาม 

    แทน คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ซึ่งใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ  

3.1 สถิติการวิเคราะห๑คําที (Independent Sample t-test) เป็นการทดสอบความ
แตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 2 กลุํมที่เป็นอิสระตํอกัน  (ชูศรี วงศ๑รัตนะ, 2541, น. 
165) โดยใช๎สูตรดังนี้ 
 

F =      ∑     ̅
 
      ̅  

     ∑ ∑    
    ̅ 

       ̅   
 

 
โดยที่       F แทน คําสถิติที่ใช๎ในการพิจารณา Levene 

      แทน คํา ̅     ̅  ดังนี้ 
     ̅   = คําเฉลี่ยของตัวอยํางที่ 1 
     ̅   = คําสังเกตที่ j ของตัวอยํางที่ 1 
  df แทน ชั้นของความอิสระดังนี้ 
    ระหวํางกลุํม = k - 1 
    ในกลุํม  = n – k 
    เมื่อ n  คือ จ านวนข๎อมูลทั้งหมด 
    k คือ จ านวนกลุํม 

3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนทั้ง 2 กลุํมเทํากัน          
   

 

t =  ̅   ̅ 

  √
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เมื่อ t แทน คําสถิติที่ใช๎พิจารณาใน t-distribution 
   ̅  แทน คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่ 1 
   ̅  แทน คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่ 2 
    

  แทน คําความแปรปรวนของคะแนนกลุํมตัวอยํางที่ 1 
    

  แทน คําความแปรปรวนของคะแนนกลุํมตัวอยํางที่ 2 
     แทน ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ 1 
     แทน ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ 2 

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนทั้ง 2 กลุํมไมํเทํากัน      ≠   
   

   t = 
 ̅   ̅ 

√[
  
    

 

  ̅̅̅̅   ̅̅̅̅
] 

  

  

Degree of Freedom (df) = 
[
  
    

 

  ̅̅̅̅   ̅̅̅̅
] 

*
  
 

  
+ 

    
  

*
  
 

  
+ 

    

  

เมื่อ t แทน คําสถิติที่ใช๎พิจาณาใน t-distribution 
   ̅  แทน คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่ 1 
   ̅  แทน คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่ 2 
    

  แทน คําความแปรปรวนของคะแนนกลุํมตัวอยํางที่ 1 
    

  แทน คําความแปรปรวนของคะแนนกลุํมตัวอยํางที่ 2 
     แทน ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ 1 
     แทน ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ 2 
  df แทน    +         

3.2 สถิติการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance 
หรือ One-way ANOVA) ทดลองความแตกตําง ระหวํางคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่มากกวํา 2 
กลุํมขึ้นไป (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2548, น. 113)  
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ตาราง 4 แสดงการค านวณ Completely Randomized Design (CDR) ANOVA 
 

แหลํงแปรปรวน
หรือแหลํงความ

ผันแปร 

องศาอิสระ 
(df) 

ผลบวกก าลัง 
สอง 

คําประมาณของ 
ความแปรปรวน 

(MS) 

F-Prob. 

ระหวํางกลุํม  
(Treatment): K 

k – 1 SSb
 MSb

 MSb

MS 
 

ภายในกลุํม n – k SS  MS   

ทั้งหมด (Total) n – 1 SS    

 
ที่มา : กัลยา วานิชย๑บัญชา (2545). การวิเคราะห๑สถิติส าหรับบริหารและวิจัย. หน๎า 14. 
 

F =    

   
 

 MSb
 = SSb

    –     

 MSw
 = SSw

       
   

โดยที่ k – 1  แทน Degree of Freedom ส าหรับการแปรผันระหวํางกลุํม dfb
  

            n – k  แทน Degree of Freedom ส าหรับการแปรผันระหวํางกลุํม dfw
  

เมื่อ   F แทน คําสถิติที่ใช๎พิจารณา F – Distribution 

           MSb  แทน คําความแปรปรวนระหวํางกลุํม 

           MSw
 แทน คําความแปรปรวนภายในกลุํม 

           SSb
 แทน ผลบวกก าลังสองภายในกลุํม 

           k แทน จ านวนของกลุํมตัวอยําง 
           n แทน จ านวนกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 

           dfb  แทน ชั้นแหํงความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหวํางกลุํม 

           dfw  แทน ชั้นแหํงความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุํม 
กรณีพบความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบความแตกตํางเป็น

รายคํูที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช๎สูตรตามวิธี Fisher’s 
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Least – Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคํูของกลุํมตัวอยําง เพื่อดูวําคํู
ใดบ๎างที่แตกตํางกัน โดยใช๎สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2546, น. 258) 

 
LSD  =  

( 
 

 
    )√    

 

  
 

 

  
 
 

 

เมื่อ                     
 

LSD  =    
( 

 

 
    )√

    

  

 

 

เมื่อ            

โดยที่ dfw
= n – k 

LSD แทน คําผลตํางนัยส าคัญที่ค านวณได๎ส าหรับกลุํมตัวอยํางกลุํมที่ i และ j 

MSE แทน ความแปรปรวนภายในกลุํม (MSw
) (Mean square error) 

k แทน จ านวนกลุํมของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ทดสอบ 
n แทน จ านวนกลุํมของกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 

α แทน คําความคลาดเคลื่อน 
   แทน จ านวนตัวอยํางในกลุํมในกลุํมที่ i 
   แทน จ านวนตัวอยํางในกลุํมที่ j 

3.2.1 กรณีคําความแปรปรวนของแตํละกลุํมไมํเทํากันใช๎คําBrown-Forsythe 

(β) (Hartung. 2001, p. 300) ใช๎สูตรดังนี้ 
 

  = 
   

   
 

 
โดยคํา     = ∑    

  

 

 
      

  
เมื่อ     แทน คําสถิติที่ใช๎พิจารณาใน Brown-Forsythe 
             แทน คําประมาณของความแปรปรวนระหวํางกลุํม 
  (Mean square between groups) 
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                  แทน คําประมาณของความแปรปรวนภายในกลุํม 
  (Mean square within group) 
ส าหรับสถิติ Brown-Forsythe 

  k แทน จ านวนกลุํมของกลุํมตัวอยําง 
     แทน จ านวนตัวอยํางในกลุํมในกลุํมที่ ii 
  N แทน ขนาดของประชากร 
    

  แทน คําความแปรปรวนของคะแนนกลุํมตัวอยํางที่ i 
 2.2.2 กรณีผลการทดสอบมีความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติจะ

ท าการทดสอบเป็นรายคํู เพื่อดูวําคํูใดที่แตกตํางกัน โดยใช๎วิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตุสิงห๑. 
2543, น. 116) 

 

t = 
  ̅  ̅ 

   (
 

  
 

 

  
)

 

 
เมื่อ t แทน คําสถิติที่ใช๎พิจาณาใน t-distribution 

  ̅  แทน คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่ i 
  ̅  แทน คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่ j 
    แทน จ านวนตัวอยํางในกลุํมในกลุํมที่ i 
    แทน จ านวนตัวอยํางในกลุํมที่ j 

 กรณีตรวจสอบเงื่อนไขแล๎วพบวํา ตัวแปรของแตํละกลุํมยํอยมีการแจกแจงแบบ

ปกติ และมีคําความแปรปรวนของทุกกลุํมแตกตํางกัน จะใช๎สถิติทดสอบ Brown-Forsythe (β) ใน
การทดสอบคําเฉลี่ย ถ๎าพบวํามีความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบ
เชิงซ๎อน (Multiple comparisons) เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยเป็นรายคํูวํามีคํูใดบ๎างที่มีคําเฉลี่ย
แตกตํางกัน ในระดับความส าคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช๎วิธี Dunnett’s T3 เพื่อ
เปรียบเทียบคําเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2548, น. 242) 

3.3 สถิติวิเคราะห๑ความถดถอยเชิงพหูคูณ(Multiple Regression Analysis) เป็น
การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือผลตํอตัวแปรตามหลายๆปัจจัย (กัลยา วานิชย๑บัญชา. 2550) 
ใช๎ในการทดสอบสมมติฐานเรื่องความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
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ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครจากสมการความถดถอยเชิงซ๎อน ซึ่งมีพารามิเตอร๑ k+1 ตัว คือ 
  ,   ,   ,   ,,...,    การประมาณ   ,   ,   ,   ,,...,    จะต๎องใช๎ข๎อมูล ตัวอยํางของตัวแปร 
Y ,   ,   ,,...,     โดยใช๎ตัวอยํางขนาด n จากสมการเชิงความถดถอยเชิงพหูคูณ 

 

Y  =    +      +       + +      +……………..+        , i ≠ 1, 2,….., 3 
 
เมื่อ Y = ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 X = ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
    = สํวนตัดแกน Y หรือคําของ Y เมื่อ X มีคําเป็นศูนย๑ 
 e  = ความคลาดเคลื่อนอยํางสุํม (Random error) 
     = ความชัน (Slope) ของเส๎นตรง และจะเรียกวําสัมประสิทธิ์ความ

ถดถอย (Regression coefficient) 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลของงานวิจัยเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบ

การด าเนินชีวิตที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยการวิเคราะห๑ข๎อมูลและการแปลผล 
ความหมายของผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ก าหนดสัญลักษณ๑และอักษรยํอตํางๆ ที่ใช๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้  
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternataive hypothesis) 
n  แทน จ านวนผู๎ตอบแบบสอบถาม 
X  แทน คําเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน คําสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
t  แทน คําสถิติที่พิจารณาใน t-distribution 
df  แทน ระดับชั้นความอิสระ (Degree of freesom) 
F  แทน คําสถิติที่พิจารณาใน F-distribution 
SS  แทน ผลรวมคะแนนยกก าลังสอง (Sum of square) 
MS  แทน คําเฉลี่ยของผลรวมยกก าลังสอง (Meanof square) 
F-Ratio แทน คําที่ใช๎พิจารณาใน F-distribution 
F-Prop.,p  แทน  คําที่ใช๎พิจารณาใน F-distribution 
Sig  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบที่โปรแกรม 
*  แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**  แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล และการแปลผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลของการวิจัย

ครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑และน าเสอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบํงออกเป็น 2 สํวน
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาเพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน โดย
แบ่งผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

ตอนที่  1  การวิเคราะห๑ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ 
อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และประเภทสมาชิก 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห๑ข๎อมูลความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point 

ตอนที่ 3   การวิเคราะห๑ข๎อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความ
สนใจ และด๎านความคิดเห็น 

ตอนที่ 4  การวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิก
เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานจ านวน 3 ข้อ
ดังน้ี  

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และประเภท
สมาชิกแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน 

2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันจะมีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น 
มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพรรณาเพื่ออธิบายข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด๎วย ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิเคราะห๑แบํง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห๑ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน สถานภาพ และประเภทสมาชิก 

 
ตาราง 5 แสดงจ านวน และร๎อยละของข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะสํวนบุคคล    จ านวน (คน)       ร๎อยละ 
1. เพศ 

ชาย     171   42.80 

หญิง     229   57.20 

  รวม              400             100.00 

2. อายุ 

20 – 29 ปี        35     8.75 

30 – 39 ปี    234   58.50 

40 – 49 ปี    114   28.50 

50 ปีขึ้นไป      17     4.25 

 รวม     400             100.00 

3. อาชีพ 

นักศึกษา/นิสิต     33    8.30 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    71   17.80 
พนักงานบริษัทเอกชน              199   49.80 
ธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ     86   21.50 
พํอบ๎าน หรือ แมํบ๎าน     11     2.60      

 รวม        400   100.00 
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ตาราง 5 (ตํอ) 

 

ลักษณะสํวนบุคคล    จ านวน (คน)       ร๎อยละ 
4. การศึกษาสูงสุด 

ต่ ากวําปริญญาตรี     20     5.00 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา   233    58.30 

สูงกวําปริญญาตรี   147    36.70 

 รวม     400   100.00 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ ากวําหรือเทียบเทํา 15,000 บาท          8    2.00 

15,001 – 30,000 บาท       99              24.80 

30,001 – 45,000 บาท      187              46.80   

45,001 – 60,000 บาท        56   14.00 

60,001 บาทขึ้นไป       50    12.40 

 รวม      400   100.00 

6. สถานภาพ 

โสด         267   66.80 

สมรส       126   31.50 

หม๎าย/หยําร๎าง/แยกกันอยูํ       7     1.70 

 รวม       400   100.00 

7. ประเภทบัตรสมาชิก 

Smile        216    54.00 

Platinum       157    39.30 
Prestige/ Pink Gold        27      6.70  

          รวม      400      100.00 
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามจ านวน 
400 คน พบวํา 

เพศ  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน  229 คน คิดเป็นร๎อยละ 
57.20  รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน  171 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.80 

อายุ  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 234 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 58.50 รองลงมา 40 – 49 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.50  รองลงมา คือ อายุ  20 – 
29 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.80 และ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.20 
ตามล าดับ 

อาชีพ  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพพนักงานงานเอกชน จ านวน 199 คน คิด
เป็นร๎อยละ 49.80 รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 
21.50 ผู๎ตอบ รองลงมา คือ อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จ านวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.80  
และอาชีพพํอบ๎าน หรือแมํบ๎าน จ านวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.60 ตามล าดับ 

การศึกษาสูงสุด  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
233 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.30  รองลงมา คือ ระดับสูงกวําปริญญาตรี จ านวน 147 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 36.70 และต่ ากวําปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 5 ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎ 30,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 187 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.80 รองลงมา รายได๎ 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 99 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 24.80 รองลงมา 45,001 – 60,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร๎อยละ 14 
รองลงมาคือรายได๎ 60,001 บาทขึ้นไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.40 และ รายได๎ต่ ากวํา
หรือเทียบเทํา 15,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ตามล าดับ 

สถานภาพ  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีสถานภาพโสด จ านวน 267 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 66.80  รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จ านวน 126 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.50 และสถานภาพ
หม๎าย/หยําร๎าง/แยกกันอยูํ จ านวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.70 ตามล าดับ 

ประเภทบัตรสมาชิก  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีประเภทบัตร Smile จ านวน 216 
คน คิดเป็นร๎อยละ 54.00  รองลงมา คือ ประเภทบัตร Platinum จ านวน 157 คน คิดเป็นร๎อยละ 
39.30 เทํากับประเภทบัตร Prestige/Pink Gold จ านวน 27 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.70 ตามล าดับ 

 

เนื่องจากข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลได๎แกํ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน สถานภาพ และประเภทบัตรสมาชิก มีความถี่ข๎อมูลกระจายตัวอยํางไมํสม่ าเสมอและมี
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จ านวนความถี่น๎อยเกินไป ผู๎วิจัยจึงได๎ท าการรวบรวมกลุํมข๎อมูลใหมํเพื่อให๎กระจายของข๎อมูลมี
ความสม่ าเสมอและเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งได๎กลุํมใหมํดังนี้ 

 
ตาราง 6  แสดงจ านวนและร๎อยละข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่จัดกลุํมใหมํ 
 

ลักษณะสํวนบุคคล         จ านวน (คน)             ร๎อยละ 
1. อายุ 

20 – 29 ปี      35    8.80 

30 – 39 ปี                234   58.50 

40 ปีขึ้นไป     131   32.70 

 รวม      400   100.00 

2. อาชีพ 

นักศึกษา/นิสิต/พํอบ๎าน หรือแมํบ๎าน    44   11.00  

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     71   17.75 

พนักงานเอกชน     199   49.75 

ธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ        86   21.50 

 รวม      400             100.00 

3. การศึกษาสูงสุด 

ต่ ากวําหรือเทํากับปริญญาตรี    253    63.30  

สูงกวําปริญญาตรี     147    36.70 

 รวม       400   100.00 
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ตาราง 6 (ตํอ) 
 

ลักษณะสํวนบุคคล         จ านวน (คน)             ร๎อยละ 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ ากวําหรือเทํากับ 30,000 บาท   107   26.80   

30,001 – 45,000 บาท    187              46.80   

45,001 – 60,000 บาท        56   14.00 

60,0001 บาทขึ้นไป        50    12.40 

รวม      400   100.00 

5. สถานภาพ 

โสด/หม๎าย/หยําร๎าง/แยกกันอยูํ   274    68.50 

สมรส      126    31.50 

 รวม      400   100.00 

6. ประเภทบัตรสมาชิก 

Smile      216   54.00 

Platinum/Prestige/ Pink Gold   184   46.00  

          รวม                                400                 100.00 

 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามจ านวน 
400 คน พบวํา 

อายุ  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 234 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 58.50 รองลงมา 40 ปีขึ้นไป จ านวน 131 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.70  และอายุ  20 – 29 ปี 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.80 ตามล าดับ 

อาชีพ  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพพนักงานงานเอกชน จ านวน 199 คน คิด
เป็นร๎อยละ 49.80 รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ/พํอบ๎าน หรือแมํบ๎าน จ านวน 97 
คน คิดเป็นรอ๎ยละ 24.10 ผู๎ตอบ รองลงมา คือ อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จ านวน 71 คน คิด
เป็นร๎อยละ 17.80  และนักศึกษา/นิสิต จ านวน 33 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.30 ตามล าดับ 
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การศึกษาสูงสุด  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีการศึกษาระดับต่ ากวําหรือเทํากับ
ปริญญาตรี จ านวน 253 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.30  รองลงมา คือ ระดับสูงกวําปริญญาตรี จ านวน 
147 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.70 ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎ 30,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 187 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.80 รองลงมา คือ ต่ ากวําหรือเทํากับ 30,000 บาท จ านวน 107 
คน คิดเป็นร๎อยละ 26.80 รองลงมา 45,001 – 60,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร๎อยละ 14 และ
รายได๎ 60,001 บาทขึ้นไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.50 ตามล าดับ 

สถานภาพสมรส  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีสถานภาพโสด/หม๎าย/หยําร๎าง/
แยกกันอยูํ จ านวน 274 คน คิดเป็นร๎อยละ 68.50  และสถานภาพสมรส จ านวน 126 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 31.50 ตามล าดับ 

ประเภทบัตรสมาชิก  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีประเภทบัตร Smile จ านวน 216 
คน คิดเป็นร๎อยละ 54.00  และประเภทบัตร Platinum/Prestige/Pink Gold จ านวน 184 คน คิด
เป็นร๎อยละ 46.00 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห๑ข๎อมูลความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point 

จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลในสํวนนี้ ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑ โดยการแจกแจงความถี่ และคําร๎อย
ละ ผลการวิเคราะห๑ปรากฏตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 7 แสดงจ านวน และร๎อยละของความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point  

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้คะแนนสะสม 
Smile Point 

ตอบถูก ตอบผิด 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่
ร้อย
ละ 

1. คะแนนสะสม Smile Point สามารถแลกทริปทํองเที่ยวได๎ 380 95.00 20 5.00 

2. การเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถเป็นได๎โดย
อัตโนมัติเพียงแคํซื้อกรมธรรม๑ ประกันชีวิต บมจ.เมืองไทย
ประกันชีวิต 

29 7.30 371 92.70 

3. คะแนนสะสม Smile Point เกิดจากการช าระเบี้ย
กรมธรรม๑ 

369 92.30 31 7.70 

4.ทํานสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อเป็น
สํวนลดเบี้ยประกันได๎ 

72 18.00 328 82.00 

5.สามารถรับสิทธิ์การเข๎ารํวมกิจกรรมผํานทาง Smile 
Service Application 

377 94.30 23 5.70 

6. ปัจจุบันคะแนนสะสม Smile Point สามารถใช๎ได๎ทั่ว
ประเทศ 

    387 96.80    13  3.20 

  
จากตาราง 7  ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม 

Smile Point ของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบวํา 
ข๎อ 1. คะแนนสะสม Smile Point สามารถแลกทริปทํองเที่ยวได๎ ผู๎ตอบแบบสอบถาม

สํวนใหญํตอบถูกจ านวน  380 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.00 ตอบผิดจ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 
5.00 

ข๎อ 2. การเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถเป็นได๎โดยอัตโนมัติเพียงแคํซื้อ
กรมธรรม๑ ประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํตอบถูกจ านวน  
29 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.30 ตอบผิดจ านวน 371 คน คิดเป็นร๎อยละ 92.70 
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ข๎อ 3. คะแนนสะสม Smile Point เกิดจากการช าระเบี้ยกรมธรรม๑ ผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนใหญํตอบถูกจ านวน  369 คน คิดเป็นร๎อยละ 92.30 ตอบผิดจ านวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 
5.70 

ข๎อ 4. ทํานสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อเป็นสํวนลดเบี้ยประกันได๎ ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํตอบถูกจ านวน  72  คน คิดเป็นร๎อยละ 18.00 ตอบผิดจ านวน 328 คน คิด
เป็นร๎อยละ 82.00 

ข๎อ 5. สามารถรับสิทธิ์การเข๎ารํวมกิจกรรมผํานทาง Smile Service Application ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํตอบถูกจ านวน  377 คน คิดเป็นร๎อยละ 94.30 ตอบผิดจ านวน 23  คน คิด
เป็นร๎อยละ 5.70 

ข๎อ 6. ปัจจุบันคะแนนสะสม Smile Point สามารถใช๎ได๎ทั่วประเทศ ผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนใหญํตอบถูกจ านวน  387 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.80 ตอบผิดจ านวน 13 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
3.20 

 
ตาราง 8  แสดงคําระดับคะแนนระดับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  
 

ระดับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
การใช๎คะแนนสะสม Smile Point 

จ านวน (คน)             ร๎อยละ 

มีความรู๎ความเข๎าใจระดับมาก                       326      81.50 
มีความรู๎ความเข๎าใจระดับปานกลาง                        74                 18.50 

รวม         400                 100.00 

 

จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลระดับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point อยูํในระดับมาก จ านวน 326 คน คิดเป็นร๎อยละ 81.50 รองลงมา คือ มี
ระดับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point อยูํในระดับปานกลางจ านวน 
74 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.50 ตามล าดับ    
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 

ตาราง 9  แสดงคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรม                         ̅        S.D.      ระดับการปฎิบัติกิจกรรม 

1. การมักไปทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ 3.47 1.5850 คํอนข๎างบํอย 

2. การไปซื้อสินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า 4.05 .9774 คํอนข๎างบํอย  

3.  การไปสังสรรค๑ ทานข๎าวกับครอบครัว/เพื่อน 4.22 .8144 เป็นประจ า 

4.  การพักผํอนตามโรงแรมชั้นน า 3.49 1.0945 คํอนข๎างบํอย 

5.  การตรวจสุขภาพ และการออกก าลังกาย 3.76 1.0278 คํอนข๎างบํอย 

  รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมโดยรวม 3.80 1.0145 คํอนข๎างบํอย 
 

จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห๑คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมโดยรวมพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฎิบัติกิจกรรมอยูํในระดับ
คํอนข๎างบํอย มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.80 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับการ
ปฎิบัติกิจกรรมอยูํในระดับปฎิบัติเป็นประจ า ข๎อการไปสังสรรค๑ ทานข๎าวกับครอบครัว/เพื่อน มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.22 สํวนข๎อทํานมักไปทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ ข๎อการพักผํอนตามโรงแรมชั้นน า 
และข๎อการตรวจสุขภาพ และการออกก าลังกาย ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับปฎิบัติกิจกรรมใน
ระดับคํอนข๎างบํอย มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.47 ,4.05 ,3.49 และ 3.76 ตามล าดับ 
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ตาราง 10  แสดงคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ 
 

    รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ                       ̅         S.D.         ระดับความสนใจ 

1. ความสนใจเกี่ยวกับทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ 4.34 .9273 มากที่สุด 

2. ความสนใจในสินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า 4.64 .5927 มากที่สุด 

3.  ความสนใจสิทธิพิเศษ/โปรโมชั่นเกี่ยวกับบัตร
ก านัลร๎านอาหารชั้นน าตํางๆ 

4.67 .5316 มากที่สุด 

4.  ความสนใจสิทธิพิเศษ/โปรโมชั่นเกี่ยวกับ
ห๎องพักโรงแรมชั้นน าตํางๆ 

4.51 .6292 มากที่สุด 

5.  ความสนใจด๎านสุขภาพ และการออกก าลังกาย 4.39 .7381 มากที่สุด 

 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจโดยรวม     4.51 .6838     มากที่สุด 

 
จากตาราง 10  ผลการวิเคราะห๑คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนิน

ชีวิต ด๎านความสนใจโดยรวม พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.51 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความสนใจอยูํในระดับมากที่สุดทุก
ข๎อ ได๎แกํ ข๎อทํานสนใจเกี่ยวกับทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ ข๎อสนใจในสินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าชั้น
น า ,ข๎อทํานสนใจสิทธิพิเศษ/โปรโมชั่นเกี่ยวกับบัตรก านัลร๎านอาหารชั้นน าตํางๆ และข๎อทํานสนใจ
ด๎านสุขภาพ และการออกก าลังกายมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.36 ,4.64 ,4.67 ,4.51 และ 4.39 
ตามล าดับ   
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ตาราง 11  แสดงคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็น 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็น                        ̅          S.D.      ระดับความคิดเห็น 

1. ทํานคิดวําการไปทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษเฉพาะ
คุณ ท าให๎ทํานอยูํในแวดวงสังคมที่ดี 

4.71 .5637 ดีมาก 

2. การซื้อสินค๎าในห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า หรือ
สินค๎าออนไลน๑ ท าให๎ทํานดูทันสมัย 

4.57 .7327 ดีมาก 

3.  การทานข๎าวนอกบ๎าน ชํวยสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลหรือกลุํมคน 

4.72 .5324             ดีมาก 

4.  ทํานคิดวําการพักผํอนตํางจังหวัด ชํวยสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลหรือกลุํมคน 

4.65 .6397 ดีมาก 

5.  การออกก าลังกาย คือสิ่งส าคัญส าหรับทําน 4.66 .6605 ดีมาก 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็นโดยรวม 4.66 .6258 ดีมาก 

 
จากตาราง 11  ผลการวิเคราะห๑คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนิน

ชีวิต ด๎านความคิดเห็นโดยรวมพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูํในระดับดีมาก มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.66 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูํในระดับดี
มากทุกข๎อ ได๎แกํ ข๎อทํานคิดวําการไปทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษเฉพาะคุณ ท าให๎ทํานอยูํในแวดวง
สังคมที่ดี ข๎อการซื้อสินค๎าในห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า หรือสินค๎าออนไลน๑ ท าให๎ทํานดูทันสมัย ข๎อการ
ทานข๎าวนอกบ๎าน ชํวยสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลหรือกลุํมคน และข๎อการออกก าลังกาย คือ
สิ่งส าคัญส าหรับทําน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.71 ,4.57 ,4.72 ,4.65 และ 4.66 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4  การวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิก
เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ตาราง 12 แสดงความถี่ และคําร๎อยละของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของ

สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

        พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ความถี่ (คน) ร๎อยละ 
1. กิจกรรมของเมืองไทย Smile club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตที่
เข๎ารํวมมากที่สุด 

  

    กิจกรรมทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ             54 13.50 
    กิจกรรมแลกรับบัตรก านัลห๎างสรรพสินค๎า 153 38.30 
    กิจกรรมแลกรับบัตรก านัลร๎านอาหาร/โปรโมชั่นร๎านอาหาร 116 29.00 
    กิจกรรมแลกรับบัตรก านัลห๎องพักโรงแรม 
    กิจกรรมแลกรับบัตรตรวจสุขภาพ และการออกก าลังกาย                                                    

38 
39 

9.50 
9.70 

    รวม 400 100 
2. บุคคลที่เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยสํวนใหญํ   
    ครอบครัว   140     35.00 
    เพื่อน/เพื่อนรํวมงาน 195 48.80 
    คนรัก/แฟน 65 16.20 
    รวม 400 100 
3. วัตถุประสงค๑หลักในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
   ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ 
   กิจกรรมตรงกับความต๎องการ      
   พบปะเพื่อน หรือสังคมใหมํๆ 

 
127 
222 
51 

 
31.80 
55.50 
12.70 

    รวม          400 100 
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ตาราง 12 (ตํอ) 

        พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ความถี่ (คน) ร๎อยละ 
4. ชํองทางในการแลกคะแนนสะสม Smile Point    
    Smile Service Application                  291 72.80 
    เครื่องรูดบัตร (EDC) 
    ระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR         
    สาขา (Non-Kiosk) 

       24 
            15 
      19 

6.00 
3.80 
4.80 

    Call Center        51 12.60 
    รวม      400 100 

 
จากตาราง 12  แสดงความถี่ และคําร๎อยละของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 

Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบวํา 

กิจกรรมของเมืองไทย Smile club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตที่เข้าร่วมมากที่สุด 
พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเข๎ารํวมกิจกรรมแลกรับบัตรก านัลห๎างสรรพสินค๎า จ านวน 153 
คน คิดเป็นร๎อยละ 38.30 รองลงมาคือ กิจกรรมแลกรับบัตรก านัลร๎านอาหาร/โปรโมชั่นร๎านอาหาร 
จ านวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.00 รองลงมาคือ กิจกรรมทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ จ านวน 54 
คน คิดเป็นร๎อยละ 13.50 รองลงมาคือ กิจกรรมแลกรับบัตรตรวจสุขภาพ และการออกก าลังกาย 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.70 และกิจกรรมแลกรับบัตรก านัลห๎องพักโรงแรม จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 38 ตามล าดับ 

บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยส่วนใหญ่ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเข๎ารํวม
กิจกรรมกับเพื่อน/เพื่อนรํวมงาน  มากที่สุดถึง 195 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.80 รองลงมา คือ 
ครอบครัวจ านวน 140 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.00 และคนรัก/แฟน จ านวน 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 
16.20 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมกิจกรรม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเข๎า
รํวมกิจกรรมเพราะกิจกรรมตรงกับความต๎องการมากที่สุดถึง 222 คน คิดเป็นร๎อยละ 55.50 
รองลงมา คือ ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ จ านวน 127 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.80 และพบปะเพื่อน 
หรือสังคมใหมํๆ จ านวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.70 ตามล าดับ 
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ช่องทางในการแลกคะแนนสะสม Smile Point พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เลือกชํองทาง Smile Service Application สูงถึง 291 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.80 รองลงมา คือ Call 
Center จ านวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.60 รองลงมา คือผํานเครื่องรูดบัตร EDC จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 6.00 รองลงมา คือสาขา (Non-Kiosk) จ านวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.80 และ
ระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR จ านวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.80 ตามล าดับ 
 

ตาราง 13 แสดงข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point          Minimum Maximum  ̅ S.D. 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point                      1            2,500          59.64    209.194 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง)        
ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club 
ที่เข๎ารํวม(ครั้ง)           

     1       50   4.32        4.493 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของ

สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครพบวํา 
ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง)  มากที่สุดคือ 

2,500 คะแนนตํอครั้ง น๎อยที่สุดคือ 1 คะแนนตํอครั้ง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 59.64 คะแนน และมีคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 209.194 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มากที่สุดคือ 50 ครั้ง น๎อย
ที่สุดคือ 1 ครั้ง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.32 ครั้ง และมีคําเบ่ียงเบนมาตรฐานเทํากับ 4.493  
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานจ านวน 3 ข้อดังน้ี  

สมมติฐานที่ 1 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน และประเภทสมาชิก แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point กัน จ าแนก
ออกเป็นสมมติฐานยํอย ได๎ดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1.1 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มี เพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของ แตกตําง
กัน 

H0: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ไมํแตกตํางกัน 

H1: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑คําที (Independent sample t-test)โดยใช๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม 
2 กลุํม ที่เป็นอิสระจากกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) เมื่อคําระดับนัยส าคัญทางสถิติคําน๎อยกวํา 0.05 

การทดสอบคําความแปรปรวน โดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0: คําความแปรปรวนเทํากัน 
H1: คําความแปรปรวนไมํเทํากัน 

 
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 

ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club จ าแนกตามเพศ โดยใช๎  Levene’s test 
 

พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point 
Levene’s test for Equality of Variances 

F  Sig 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก 
(คะแนน/ครั้ง) 

8.829 
 

.003** 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม 
(ครั้ง) 

.740 
 

.390 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนน

สะสม Smile Point จ าแนกตามเพศ โดยใช๎  Levene’s test พบวํา พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มีคํา Sig 
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เทํากับ 0.003  ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวํา มีคําความแปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎การทดสอบคํา t กรณีคําความ
แปรปรวนแตกตํางกัน (Equal variances not assumed)  

พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มีคํา Sig เทํากับ 0.390 ซึ่งมากกวํา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา มีคําความแปรปรวนไมํแตกตํางกัน จึงใช๎การ
ทดสอบคํา t กรณีคําความแปรปรวนไมํแตกตํางกัน (Equal variances assumed) 
 
ตาราง 15  แสดงผลการวิเคราะห๑พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการใช้คะแนน
สะสม 

Smile Point 

 
เพศ 

t-test of Equality of Means 

 ̅ S.D. T df Sig.(2-
tailed) 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม 
Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎
แลก (คะแนน/ครั้ง) 

ชาย 44.08     56.608     -1.470 254.108 .143 

หญิง 71.25 271.804 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของ
เมืองไทย Smile club ที่เข๎า
รํวม(ครั้ง) 

ชาย 4.84 4.980 4.815 44.305 .047* 

หญิง 3.93 4.061 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห๑ พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point โดยจ าแนก

ตามเพศ พบวํา 
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย

เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ .143  ซึ่งมากกวํา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีเพศ
แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) ไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม(ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ .047 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีเพศแตกตํางกันมี
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile ที่เข๎ารํวม
(ครั้ง) แตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีเพศชาย
มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎า
รํวม(ครั้ง) มากกวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีเพศหญิง 

สมมติฐานที่ 1.2 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มี อายุแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน 

H0: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ไมํแตกตํางกัน 

H1: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ คือสถิติการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบ
ความแปรปรวนจ าแนกตามกํอนโดยดูจากตาราง Homogeneity of variances หากพบความ
แปรปรวนเทํากันทุกกลุํมจะทดสอบความแตกตํางด๎วย F-Test และหากคําความแปรปรวนไมํ
เทํากันจะทดสอบด๎วย Brown-Foysythe รวมทั้งถ๎าผลการทดสอบมีความแตกตํางอยํางมี
นัยยส าคัญทางสถิติแล๎ว จะท าการทดสอบเป็นรายคํูเพื่อดูวํามีคํูใดบ๎างที่แตกตํางกัน โดยถ๎าผล
การทดสอบของตาราง F-Test มีความแตกตํางกันจะใช๎วิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคํู แล๎วถ๎าผลการทดสอบของตาราง Brown-Foysythe มี
ความแตกตํางกันจะใช๎วิธี Dunnett’s T3 ท าการทดสอบเป็นรายคํู 

การทดสอบคําความแปรปรวน โดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0: คําความแปรปรวนเทํากัน 
H1: คําความแปรปรวนไมํเทํากัน 
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ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
จ าแนกตามอายุ โดยใช๎ Levene’s test  

 

พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม  
Smile Point 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

17.945 2 397 .000** 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club 
ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

  2.888 2 397 .057 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 16 ผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 

Smile Point จ าแนกตามอายุ โดยใช๎ Leven’s test พบวํา 
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย

เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (  ) และยอมรับสมมติฐานรอง (  ) หมายความวํา มีคําความแปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎ 
Brown-Forsythe test ในการทดสอบ 

พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ .057 ซึ่งมากกวํา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (  )  
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (  )  หมายความวํา มีคําความแปรปรวนไมํแตกตํางกัน จึงใช๎สถิติ F-
test ในการทดสอบ 
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ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตํางพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) จ าแนกตาม
อายุ  โดยใช๎   Brown-Forsythe test 

 

พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม  
Smile Point 

Brown-Forsythe test 

Statistic df1 df2 Sig. 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

7.885 2 134.394 .001** 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

จากตาราง 17 พบวําพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนน
สะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.001 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 
นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา สมาชิก
เมืองไทย Smile Club ที่มีอายุแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎าน
จ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ จึงใช๎การทดสอบจ าแนกเป็นรายคํู ด๎วย 
Dunnett T3 เพื่อหาวําคําเฉลี่ยคํูใดบ๎างที่แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคํู ระหวํางอายุกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) โดย
ใช๎ Dunnett T3 

 

อายุ  ̅ 20 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป 

20 - 29 ปี 14.37 - -19.411** 
(0.000) 

-103.537** 
(0.003) 

30 - 39 ปี 33.78  - - 84.126* 
(0.023) 

40 ปีขึ้นไป 117.91   - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 18 พบวําสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 20 - 29 ปี กับสมาชิก
เมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 30 - 39 ปี มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความ
วํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 20 - 29 ปี กับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 30 - 
39 ปี มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 30 – 39  ปี มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มากกวํา
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 20 - 29 ปี โดยมีผลตํางเฉลี่ยเทํากับ 19.411 คะแนน 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 20 - 29  ปี กับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มี
อายุ 40 ปีขึ้นไป มีคํา Sig. เทํากับ 0.003 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile 
Club ที่มีอายุ 20 - 29  ปี กับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสมาชิก
เมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎าน
การรํวมกิจกรรมจากทางเมืองไทย Smile club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มากกวําสมาชิก
เมืองไทย Smile Clubที่มีอายุ 20 - 29 ปี โดยมีผลตํางเฉลี่ยเทํากับ 103.537 คะแนน 
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สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 30 - 39  ปี กับสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มี
อายุ 40 ปีขึ้นไป มีคํา Sig. เทํากับ 0.023 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile 
Clubที่มีอายุ 30 - 39  ปี กับสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสมาชิก
เมืองไทย Smile Clubที่มีอายุที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ใน
ด๎านการรํวมกิจกรรมจากทางเมืองไทย Smile club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มากกวําสมาชิก
เมืองไทย Smile Clubที่มีอายุ 30 - 39  ปี โดยมีผลตํางเฉลี่ยเทํากับ 84.126 คะแนน 
  

ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตํางพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)เมื่อจ าแนกตามอายุ โดย
ใช๎ F-test  

 

พฤติกรรมการใช้คะแนน
สะสม Smile Point 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านจ านวนกิจกรรมของ
เมืองไทย Smile club  
 ที่เข้าร่วม(ครั้ง) 

ระหวํางกลุํม 2 165.892 82.946 4.174 .016* 
ภายในกลุํม 397 7889.148 19.872   

รวม 399 8055.040    

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 19 พบวํา พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรม

ของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มีคํา Sig. เทํากับ 0.016 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club
ที่มีอายุแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ จึงใช๎การทดสอบจ าแนกเป็นรายคํู ด๎วย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาวําคําเฉลี่ยคํูใดบ๎างแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคํูระหวํางอายุกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) โดยใช๎ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) 

 

อายุ  ̅ 20 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป 

20 - 29 ปี 2.29 - -2.125** 
(0.009) 

-2.417** 
(0.005) 

30 - 39 ปี 4.41  - -.292 
(0.549) 

40 ปีขึ้นไป 4.70   - 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ตาราง 20 พบวําสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุ 20 - 29 ปี กับสมาชิกเมืองไทย 

Smile Clubที่มีอายุ 30 - 39 ปี มีคํา Sig. เทํากับ 0.009 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา สมาชิก
เมืองไทย Smile Clubที่มีอายุ 20 - 29 ปี กับสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอายุ 30 - 39 ปี มี
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอายุ 30 – 39  ปี มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ในด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มากกวําสมาชิกเมืองไทย 
Smile Clubที่มีอายุ 20 - 29 ปี โดยมีผลตํางเฉลี่ยเทํากับ 2.125  ครั้ง 

สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอายุ 20 - 29  ปี กับสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มี
อายุ 40 ปีขึ้นไป มีคํา Sig. เทํากับ 0.003 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile 
Clubที่มีอายุ 20 - 29  ปี กับสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสมาชิก
เมืองไทย Smile Clubที่มีอายุที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ใน
ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มากกวําสมาชิกเมืองไทย Smile 
Clubที่มีอายุ 20 - 29 ปี โดยมีผลตํางเฉลี่ยเทํากับ 2.417 ครั้ง 

ส าหรับรายคํูอ่ืนไมํพบวํามีความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สมมติฐานที่ 1.3 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มี อาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน 

H0: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ไมํแตกตํางกัน 

H1: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ คือสถิติวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบ
ความแปรปรวนจ าแนกตามกํอนโดยดูจากตาราง Homogeneity of variances หากพบความ
แปรปรวนเทํากันทุกกลุํมจะทดสอบความแตกตํางด๎วย F-Test และหากคําความแปรปรวนจ าแนก
ตามไมํเทํากันจะทดสอบด๎วย Brown-Foysythe รวมทั้งถ๎าผลการทดสอบมีความแตกตํางอยํางมี
นัยยะส าคัญทางสถิติแล๎ว จะท าการทดสอบเป็นรายคํูเพื่อดูวํามีคํูใดบ๎างที่แตกตํางกัน โดยถ๎าผล
การทดสอบของตาราง F-Test มีความแตกตํางกันจะใช๎วิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคํู แล๎วถ๎าผลการทดสอบของตาราง Brown-Foysythe มี
ความแตกตํางกันจะใช๎วิธี Dunnett’s T3 ท าการทดสอบเป็นรายคํู 

การทดสอบคําความแปรปรวน โดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0: คําความแปรปรวนเทํากัน 
H1: คําความแปรปรวนไมํเทํากัน 

 

ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
จ าแนกตามอาชีพ โดยใช๎  Levene’s test 

 

พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

21.095 3 396 .000** 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club 
ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

4.189 3 396 .006** 

 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตาราง 21 พบวํา พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club จ าแนกตามอาชีพโดยใช๎ Leven’s test ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มี
คํา Sig. เทํากับ .000 และ .006 ตามล าดับ ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความวํา มีคําความแปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ 
 
ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 

จ าแนกตามอาชีพ โดยใช๎  Brown-Forsythe test 
 

พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม  
Smile Point 

Brown-Forsythe test 

Statistic df1 df2 Sig. 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

7.959 3 103.960 .000** 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club 
ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

4.284 3 69.185 .008** 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 22 พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม 

Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club 
ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 และ 0.008 ตามล าดับ ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club
ที่มีอาชีพแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม 
Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club 
ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ัง
ไว๎ จึงใช๎การทดสอบจ าแนกเป็นรายคํู ด๎วย Dunnett T3 เพื่อหาวําคําเฉลี่ยคํูใดบ๎างแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 23 และ 24 
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ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคํูระหวํางอาชีพกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) โดยใช๎ 
Dunnett T3 

 

อาชีพ  ̅ นักศึกษา / 
นิสิต/พํอบ๎าน 
หรือ แมํบ๎าน 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
สํวนตัว/

อาชีพอิสระ  
นักศึกษา / นิสิต  
/พํอบ๎าน หรือ
แมํบ๎าน 

39.00 - -4.676 
(.998) 

13.744 
(0.175) 

-109.866 
(0.057) 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ   

43.68  - - -105.190 
(.080) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

25.26   - -123.610* 
(.021) 

ธุรกิจสํวนตัว/
อาชีพอิสระ 

148.87    - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตาราง 23 พบวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ

สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ มีคํา Sig. เทํากับ 0.021 ซึ่งน๎อย
กวํา 0.05 หมายความวําสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับสมาชิก
เมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพธุรกิจสํวนตัว/อาชีพ
อิสระ มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มากกวําสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยมีผลตํางเฉลี่ยเทํากับ 123.610 คะแนน 
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ส าหรับรายคํูอ่ืนไมํพบความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคํูระหวํางอาชีพกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 

Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)โดยใช๎ Dunnett 
T3 

 

อาชีพ  ̅ นักศึกษา / 
นิสิต/
พํอบ๎าน 

หรือแมํบ๎าน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ /  
รับราชการ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสํวนตัว/
อาชีพอิสระ 

นักศึกษา / นิสิต/
พํอบ๎าน หรือแมํบ๎าน 

7.30 - 2.669 
(.427) 

-3.735** 
(.009) 

2.684 
(0.414) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ /  
รับราชการ 

4.63  - 1.066 
(.244) 

.015 
(1.000) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.57   - -1.051 
(.499) 

ธุรกิจสํวนตัว/อาชีพ
อิสระ 

4.62    - 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ตาราง 24 พบวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอาชีพนักศึกษา / นิสิต/พํอบ๎าน หรือ

แมํบ๎าน กับสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีคํา Sig. เทํากับ 0.009 
ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวําสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพนักศึกษา / นิสิต/พํอบ๎าน 
หรือแมํบ๎าน กับสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)แตกตําง
กัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
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Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มากกวําสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพนักศึกษา / นิสิต/
พํอบ๎าน หรือแมํบ๎าน โดยมีผลตํางเฉลี่ยเทํากับ 3.735 ครั้ง 

ส าหรับรายคํูอ่ืนไมํพบความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 1.4 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาสูงสุดแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑คําที (Independent sample t-test)โดยใช๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม 
2 กลุํม ที่เป็นอิสระจากกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) เมื่อคําระดับนัยส าคัญทางสถิติคําน๎อยกวํา 0.05  

การทดสอบคําความแปรปรวน โดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0: คําความแปรปรวนเทํากัน 
H1: คําความแปรปรวนไมํเทํากัน 
 

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด โดยใช๎  Levene’s test 

 

พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก 
(คะแนน/ครั้ง) 

1.281 .258 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม 
(ครั้ง) 

.742 .049* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 25 พบวํา ผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด โดยใช๎ Levene’s test พบวํา พฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) มีคํา Sig เทํากับ 0.258  ซึ่งมากกวํา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา มีคําความแปรปรวนไมํแตกตํางกัน จึงใช๎การทดสอบคํา t กรณี
คําความแปรปรวนไมํแตกตํางกัน (Equal variances assumed) 

พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)คํา Sig เทํากับ 0.049 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา มีคําความแปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎การทดสอบ
คํา t กรณีคําความแปรปรวนแตกตํางกัน (Equal variances not assumed)  
 
ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของ

สมาชิกเมืองไทย Smile Club โดยจ าแนกตามการศึกษาสูงสุด 
 

 พฤติกรรมการใช๎ 
 คะแนนสะสม 

Smile Point 

 
การศึกษาสูงสุด 

t-test of Equality of Means 

 ̅ S.D. T df Sig.(2-
tailed) 

ด๎านจ านวนคะแนน
สะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก 
(คะแนน/ครั้ง) 

ต่ ากวํา หรือเทํากับ
ปริญญาตรี 

49.92   169.240     -1.220 398 .223 

สูงกวําปริญญาตรี 76.36 264.034 

ด๎านจ านวนกิจกรรม
ของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

ต่ ากวํา หรือเทํากับ
ปริญญาตรี 

 3.98     4.905 -2.129 375.847 .047* 

สูงกวําปริญญาตรี 4.90    3.620 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point โดยจ าแนกตามการศึกษาสูงสุด พบวํา 

พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ .223  ซึ่งมากกวํา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนน
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สะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) ไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว ๎

พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มีคํา Sig. เทํากับ .047 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)) แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎า
รํวม (ครั้ง)มากกวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับการศึกษาต่ ากวํา หรือเทํากับปริญญา
ตร ี
 

สมมติฐานที่ 1.5 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มี รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน  มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point แตกตํางกัน 

H0 : สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีรายได๎ แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ไมํแตกตํางกัน 

H1 : สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีรายได๎ แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ คือสถิติวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบ
ความแปรปรวนจ าแนกตามกํอนโดยดูจากตาราง Homogeneity of variances หากพบความ
แปรปรวนเทํากันทุกกลุํมจะทดสอบความแตกตํางด๎วย F-Test และหากคําความแปรปรวนจ าแนก
ตามไมํเทํากันจะทดสอบด๎วย Brown-Foysythe รวมทั้งถ๎าผลการทดสอบมีความแตกตํางอยํางมี
นัยยะส าคัญทางสถิติแล๎ว จะท าการทดสอบเป็นรายคํูเพื่อดูวํามีคํูใดบ๎างที่แตกตํางกัน โดยถ๎าผล
การทดสอบของตาราง F-Test มีความแตกตํางกันจะใช๎วิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคํู แล๎วถ๎าผลการทดสอบของตาราง Brown-Foysythe มี
ความแตกตํางกันจะใช๎วิธี Dunnett’s T3 ท าการทดสอบเป็นรายคํู 
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การทดสอบคําความแปรปรวน โดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0: คําความแปรปรวนเทํากัน 
H1: คําความแปรปรวนไมํเทํากัน 

 
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 

จ าแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎  Levene’s test 
 

พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

50.938 3 396 .000* 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

1.145 3 396 .331 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 27 พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม 

Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ 
ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา มีคําความแปรปรวน
แตกตํางกัน จึงใช๎สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มีคํา Sig. เทํากับ 0.331 ซึ่งมากกวํา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวํา มีคําความแปรปรวนไมํแตกตํางกัน จึงใช๎สถิติ F-test 
ในการทดสอบ  
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ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
จ าแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนโดยใช๎ Brown-Forsythe test 

 

 
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 

Brown-Forsythe test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ย
ที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

7.700 3 51.237 .000** 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 28 พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม 

Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile 
Club ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎าน
จ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ จึงใช๎การทดสอบจ าแนกเป็นรายคํู ด๎วย 
Dunnett T3 เพื่อหาวําคําเฉลี่ยคํูใดบ๎างแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
ตาราง 
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ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคํูระหวํางรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนกับพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) โดยใช๎ Dunnett T3 

 

รายได๎  ̅ ต่ ากวํา หรือ
เทํากับ 

30,000 บาท 

30,001 – 
45,000 
บาท 

45,001 – 
60,000 
บาท 

60,001 บาท
ขึ้นไป 

ต่ ากวํา หรือเทํากับ 
30,000 บาท 

26.47 - -4.902 
(.725) 

-21.426 
(.221) 

-223.013* 
(.035) 

30,001 – 45,000 บาท 31.37  - -16.524 
(.499) 

-218.111* 
(.041) 

45,001 – 60,000 บาท 47.89   - -201.587 
(.074) 

60,001 บาทขึ้นไป 59.64     

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 29 พบวําสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ ากวํา หรือ

เทํากับ 30,000 บาท กับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 60,001 บาทขึ้นไป 
มีคํา Sig. เทํากับ 0.035 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนต่ ากวํา หรือเทํากับ 30,000 บาท กับสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 60,000 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 60,001 
บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มากกวําสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ า
กวํา หรือเทํากับ 30,000 บาทโดยมีผลตํางเฉลี่ยเทํากับ 223.013 คะแนน 

สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,000 – 45,000 บาท กับสมาชิก
เมืองไทย Smile Club ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 60,001 บาทขึ้นไป มีคํา Sig. เทํากับ 0.041 ซึ่งน๎อย
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กวํา 0.05 หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,000 – 45,000 
บาท กับสมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 60,001 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมการ
ใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสมาชิก
เมืองไทย Smile Clubที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 60,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มากกวํา
สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,000 – 45,000 บาท โดยมีผลตํางเฉลี่ย
เทํากับ 218.111 คะแนน 

ส าหรับรายคํูอ่ืนไมํพบความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 30  แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)โดยจ าแนกตามอายุโดย
ใช๎  F-test ในการทดสอบ  

 

พฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point 

แหลํงความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
Sig.(2-
tailed) 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของ
เมืองไทย Smile club ที่เข๎า
รํวม (ครั้ง) 

ระหวํางกลุํม 13.653 3 4.551 .244 .880 

ภายในกลุํม 8041.387 396 20.307   

รวม 8055.040 399    

 
ตาราง 30 พบวํา พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของ

เมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มีคํา Sig. เทํากับ 0.880 ซึ่งมากกวํา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club 
ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวน
กิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)ไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว ๎

สมมติฐานที่ 1.6 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรงุเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตําง
กัน 
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H0: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานภาพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ไมํแตกตํางกัน  
H1: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานภาพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑คําที (Independent sample t-test)โดยใช๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม 
2 กลุํม ที่เป็นอิสระจากกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) เมื่อคําระดับนัยส าคัญทางสถิติคําน๎อยกวํา 0.05  

การทดสอบคําความแปรปรวน โดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0: คําความแปรปรวนเทํากัน 
H1: คําความแปรปรวนไมํเทํากัน 

 

ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใช๎  Levene’s test 

 

พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก 
(คะแนน/ครั้ง) 

42.312 .000** 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม 
(ครั้ง) 

1.889 .170 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 31 พบวํา ผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนน

สะสม Smile Point จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช๎  Levene’s test พบวํา พฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มีคํา 
Sig เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวํา มีคําความแปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎การทดสอบคํา t กรณีคําความ
แปรปรวนแตกตํางกัน (Equal variances not assumed) 
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พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มีคํา Sig เทํากับ 0.170 ซึ่งมากกวํา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา มีคําความแปรปรวนไมํแตกตํางกัน จึงใช๎การ
ทดสอบคํา t กรณีคําความแปรปรวนไมํแตกตํางกัน (Equal variances assumed) 

 
ตาราง 32  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 

Point จ าแนกตามสถานภาพ 
 

พฤติกรรมการใช้คะแนน
สะสม 

Smile Point 

สถานภาพ t-test of Equality of Means 

 ̅ S.D. T df Sig.(2-
tailed) 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม 
Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎
แลก (คะแนน/ครั้ง) 

โสด/หม๎าย/หยํา
ร๎าง/แยกกันอยูํ 

32.83 39.018    -2.629 126.3
34 

.010** 

สมรส 117.93 362.440 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของ
เมืองไทย Smile club 
 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  
ที่เข๎ารํวม(ครั้ง) 

โสด/หม๎าย/หยํา
ร๎าง/แยกกันอยูํ 

4.09 4.474 -1.504 398 .133 

สมรส 4.82 4.512 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห๑ พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point โดยจ าแนก

ตามสถานภาพ พบวํา 
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย

เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.010  ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มี
สถานภาพแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม 
Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานภาพสมรส มี
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พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎
แลก (คะแนน/ครั้ง) มากกวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานภาพโสด/หม๎าย/หยําร๎าง/
แยกกันอยู ํ

พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มีคํา Sig เทํากับ 0.133 ซึ่งมากกวํา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานภาพ
แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในทํานรํวมกิจกรรมจากทางเมืองไทย 
Smile club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มาแล๎วกี่ครั้ง ไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว ๎

 

สมมติฐานที่ 1.7 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มี ประเภทบัตรสมาชิกแตกตํางกัน  มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point แตกตํางกัน 

H0: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ประเภทบัตรสมาชิกแตกตํางมีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสมSmile Point ไมํแตกตํางกัน 

H1: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ประเภทบัตรสมาชิกแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการ
ใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑คําที (Independent sample t-test)โดยใช๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม 
2 กลุํม ที่เป็นอิสระจากกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) เมื่อคําระดับนัยส าคัญทางสถิติคําน๎อยกวํา 0.05 

การทดสอบคําความแปรปรวน โดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0: คําความแปรปรวนเทํากัน 
H1: คําความแปรปรวนไมํเทํากัน 
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ตาราง 33 แสดงการตรวจสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประเภทบัตรสมาชิก โดยใช๎  Levene’s test 

 

พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก 
(คะแนน/ครั้ง) 

22.506 0.000** 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม 
(ครั้ง) 

9.563 0.000** 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 33 พบวํา ผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนน

สะสม Smile Point จ าแนกตามประเภทบัตรสมาชิก โดยใช๎  Levene’s test พบวํา พฤติกรรมการ
ใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มีคํา Sig เทํากับ 0.000 
และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวํา มีคําความแปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎การทดสอบคํา t กรณีคําความ
แปรปรวนแตกตํางกัน (Equal variances not assumed) 
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ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
โดยจ าแนกตามประเภทบัตรสมาชิก 

 

พฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม 
Smile Point 

ประเภทบัตรสมาชิก t-test of Equality of Means 

 ̅ S.D. T df Sig.(2-
tailed) 

ด๎านจ านวนคะแนน
สะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก 
(คะแนน/ครั้ง) 

Smile 22.42 30.853    -3.627 186.273 .000** 

Platinum/Prestige 
/Pink Gold 

103.32 301.237 

ด๎านจ านวนกิจกรรม
ของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

Smile 3.09 3.006   -5.932 274.887 .000** 

Platinum/Prestige 
/Pink Gold 

5.76 5.435 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห๑ พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point โดยจ าแนก

ตามประเภทบัตรสมาชิก พบวํา 
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย

เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มี
คํา Sig. เทํากับ 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีประเภทบัตร
สมาชิก แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile 
Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎า
รํวม (ครั้ง)แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีประเภทบัตรสมาชิก Platinum/Prestige/Pink Gold มี
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่
ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มากกวํา 
สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีประเภทบัตรสมาชิก Smile 
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สมมติฐานข้อที่ 2 : สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันจะมี
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน  

H0: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม 
Smile Point แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ไมํแตกตํางกัน  

H1: สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม 
Smile Point แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑คําที (Independent sample t-test)โดยใช๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม 
2 กลุํม ที่เป็นอิสระจากกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) เมื่อคําระดับนัยส าคัญทางสถิติคําน๎อยกวํา 0.05  

การทดสอบคําความแปรปรวน โดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานได๎ดังนี้ 
H0: คําความแปรปรวนเทํากัน 
H1: คําความแปรปรวนไมํเทํากัน 

 
ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 

ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile 
Point โดยใช๎  Levene’s test 

 

พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 

ด๎านจ านวนในการแลกคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ย 
ที่ใช๎แลก(คะแนน/ครั้ง) 

17.331 .000** 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 
  7.350 .007** 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 35 พบวํา ผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎คะแนน

สะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม 
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Smile Point โดยใช๎  Levene’s test พบวํา พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎าน
จ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของ
เมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มีคํา Sig เทํากับ 0.000 และ 0.007 ตามล าดับ ซึ่งน๎อยกวํา 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา มีคํา
ความแปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎การทดสอบคํา t กรณีคําความแปรปรวนแตกตํางกัน (Equal 
variances not assumed) 
 
ตาราง 36  แสดงผลการวิเคราะห๑พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point จ าแนกตามความรู๎

ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile Point 
 

พฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม 
Smile Point 

 
ระดับความรู๎ความเข๎าใจ 

t-test of Equality of Means 

 ̅ S.D. T df Sig.(2-
tailed) 

ด๎านจ านวนคะแนน
สะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) 

มีความรู๎ 
ความเข๎าใจมาก 

3.56 .683   17.042 101.538 .000** 

มีความรู๎ 
ความเข๎าใจปาน

กลาง 

2.24 .534 

ด๎านจ านวนกิจกรรม
ของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

มีความรู๎ 
ความเข๎าใจมาก 

4.45 1.041   -4.662 86.036 .000** 

มีความรู๎ 
ความเข๎าใจปาน

กลาง 

3.79 1.019 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห๑ พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point โดยจ าแนก

ตามความรู๎ความเข๎าใจ พบวํา 
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พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มี
คํา Sig. เทํากับ 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจ แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)แตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจมาก จะมี
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่
ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มากกวํา 
สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับความรู๎
ความเข๎าใจปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และ
ด๎านความคิดเห็น มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point จ าแนกออกเป็นสมมติฐาน
ยํอยดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 3.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และ
ด๎านความคิดเห็น มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง)  

  : รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความ
คิดเห็น ไมํมีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile 
Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

  : รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความ
คิดเห็น มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile 
Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐานคือ กาวิเคราะห๑ความถดถอยพหุคูณ (Sample 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข๎าสมการถดถอยด๎วยเทคนิค Enter จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคํา Sig. มีระดับนัยส าคัญทางสถิติน๎อย
กวํา 0.05 
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะห๑ความถดถอยแบบพหุคูณ รูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีผลตํอพฤติกรรม
การใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎
แลก (คะแนน/ครั้ง) โดยใช๎สถิติ Multiple Regression 

 

แหลํงความแปรปรวน SS    df Mean Square F Sig. 

Regression 12.758 3 4.253        6.661**   .000 

Residual 252.832 396  .638     

Total 265.590 399       

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 37  ผลการวิเคราะห๑พบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎

คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) (Y1)  มี
คํา sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวํา รูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถท านายพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และสามารถสร๎างสมการพยากรณ๑เชิงเส๎นตรงได๎ ซึ่งจากการวิเคราะห๑ถดถอยเชิง
พหุคูณ สามารถค านวณหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑พหุคูณได๎ดังนี้ 
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ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห๑รูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) โดยใช๎
วิธีการวิเคราะห๑ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร 
Unstandardized Coefficients 

           t                      Sig. 
B Std. Error 

(Constant) 4.515 .403       11.208** .000 

ด๎านกิจกรรม (X1) -.189 .075       -2.533* .012 

ด๎านความสนใจ (X2)  .109 .063        1.745 .082 

ด๎านความคิดเห็น (X3) -.194 .070       -2.764** .006 

r     =  0.331          Adjusted R2     = 0.041 

R2   =  0.048 SE      =  0.799    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห๑พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวน

คะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) (Y1) พบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ด๎านกิจกรรม (X1) และด๎านความคิดเห็น (X3) สามารถพยากรณ๑พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) (Y1) อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับจากสมมติฐานที่ต้ังไว๎ จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ทั้งนี้ตัวแปรด๎านกิจกรรม (X1) และด๎านความคิดเห็น (X3) 
สามารถพยากรณ๑พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile 
Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) ได๎ร๎อยละ 4.1 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการปัจจัยที่สํงผลตํอ
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก 
(คะแนน/ครัง้) (Y1) ได๎ดังนี้ 

Y1= 4.515 - 0.189(X1) - 0.194(X3) 
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ผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ๑ในทิศทางตรงกันข๎ามกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 

Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) (Y1) เมื่อ
พิจารณาหาคําสัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) พบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรม (X1)  มี
คําสัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) เทํากับ -2.533 หมายความวํา เมื่อสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมเพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะ
ท าให๎มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ลดลง 2.533 หนํวย เนื่องจากในบางกิจกรรม 
มีต๎นทุนสูง ท าให๎สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร
ต๎องใช๎คะแนนสะสม Smile Point จ านวนมาก สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครจึงมีการหาข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบ เมื่อรับรู๎ข๎อมูลมากขึ้นท าให๎
มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนในการแลกคะแนนสะสม Smile Point 
ลดลง เชํน กิจกรรมทริปตํางประเทศ ที่บริษัททัวร๑จะมีโปรโมชั่นราคาถูกกวําทริปตํางประเทศที่ทาง
เมืองไทย Smile Club จัดขึ้น  

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ๑ในทิศทางตรงกันข๎ามกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) (Y1) เมื่อ
พิจารณาหาคําสัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) พบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็น (X3)   
มีคําสัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) เทํากับ -2.764 หมายความวํา เมื่อสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับด๎านความคิดเห็นเพิ่มขึ้น 1 
หนํวย จะท าให๎มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ลดลง 2.764 หนํวย เนื่องจาก
เมืองไทย Smile Club จัดกิจกรรมที่ตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวิตและความชอบของสมาชิก
เป็นหลัก ท าให๎สมาชิกเมืองไทย Smile Club ให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองไทย Smile Club ดี  
สมาชิกเมืองไทย Smile Club มีการเข๎ารํวมกิจกรรมผํานชํองทางหลักคือ Smile Service 
Application แตํระบบปฏิบัติการของแอปฯ มักเกิดการขัดข๎องบํอยครั้ง ซึ่งสํงผลให๎สมาชิก
เมืองไทย Smile Club มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม 
Smile Point จึงมีจ านวนลดลง เพราะเมื่อเกิดระบบขัดข๎องสมาชิกเมืองไทย Smile Club ก็จะไมํ
เข๎ารํวมกิจกรรมน้ันๆ 

หากไมํพิจารณา รูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 3 ด๎าน ตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) (Y1) มีคําอยูํ
ที่ระดับ 4.515 หนํวย 
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สมมติฐานข้อที่ 3.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และ
ด๎านความคิดเห็น มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

  : รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความ
คิดเห็น ไมํมีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

  : รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความ
คิดเห็น มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

สถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐานคือ กาวิเคราะห๑ความถดถอยพหุคูณ (Sample 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข๎าสมการถดถอยด๎วยเทคนิค Enter จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคํา Sig. มีระดับนัยส าคัญทางสถิติน๎อย
กวํา 0.05 

 
ตาราง 39 ผลการวิเคราะห๑ความถดถอยแบบพหุคูณ พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 

ในด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (คร้ัง)โดยใช๎สถิติ Multiple 
Regression 

 

แหลํงความแปรปรวน SS    df Mean Square        F          Sig. 

Regression 11.695 3 3.898        3.509*   .015 

Residual 439.895 396  1.111     

Total 451.590 399       

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห๑พบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)(Y2) มีคํา sig. 
เทํากับ 0.015 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวํา รูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถท านายพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครด๎าน
จ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)(Y2) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และสามารถสร๎างสมการพยากรณ๑เชิงเส๎นตรงได๎ ซึ่งจากการวิเคราะห๑ถดถอยเชิงพหุคูณ 
สามารถค านวณหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑พหุคูณได๎ดังนี้ 
 

 
ตาราง 40 แสดงการวิเคราะห๑ พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรม

ของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร 
Unstandardized Coefficients 

           t                      Sig. 
B Std. Error 

(Constant) 2.793 .531         5.257** .000 

ด๎านกิจกรรม (X1) -.006 .099       -.062 .095 

ด๎านความสนใจ (X2)  .261 .083         3.155** .002 

ด๎านความคิดเห็น (X3) .019 .092         .210 .834 

r     =  0.161          Adjusted R2     = 0.026 

R2   =  0.019 SE      =  1.054    

                   
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห๑พบวํา พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎าน

จ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)(Y2) มีความสัมพันธ๑เชิงเส๎นตรง เชิงบวก
กับ พบวํา ด๎านความสนใจ (X2) สามารถพยากรณ๑พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของ
สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวน
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กิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)(Y2) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จากสมมติฐานที่ต้ังไว๎ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ทั้งนี้ตัวแปรด๎าน
ความสนใจ (X2) สามารถพยากรณ๑พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวน
กิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวมได๎ร๎อยละ 2.6 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการ ปัจจัยที่
สํงผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎า
รํวม (ครั้ง)(Y2) มีสมการดังนี้ 

 
Y2= 2.793 +0.261 (X2) 

 
ผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)(Y2) เมื่อพิจารณาหาคํา
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) พบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ (X2)  มีคํา
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) เทํากับ .261 หมายความวํา เมื่อสมาชิกเมืองไทย Smile Club   
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครให๎ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เมืองไทยจัด
เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะท าให๎พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านความสนใจทั้งทริปทํอง
เที่ยวสุดพิเศษ สินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า โปรโมชั่นเกี่ยวกับบัตรก านัลร๎านอาหารชั้นน า
ตํางๆ ด๎านสุขภาพ และการออกก าลังกายเพิ่มขึ้น 0.261 หนํวย 

หากไมํพิจารณา รูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 3 ด๎าน ตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point มีคําอยูํที่ระดับ 2.793 หนํวย 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 41 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 
 

สมมติฐาน   สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยด๎านลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน และประเภทสมาชิกแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของ บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิตแตกตํางกัน 

1.1 เพศ 

• ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

• ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

 
t-test 

 
t-test 

 
ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐาน 
 
สอดคล๎องกับสมมติฐาน 

1.2 อายุ 

• ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

• ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

 
Brown-Forsythe 

 
F-test 

 
สอดคล๎องกับสมมติฐาน 
 
สอดคล๎องกับสมมติฐาน 

1.3 อาชีพ 

• ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

• ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

 
 

Brown-Forsythe 
 

F-test 

 
 

สอดคล๎องกับสมมติฐาน 
 
สอดคล๎องกับสมมติฐาน 
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ตาราง 41 (ตํอ) 

 

สมมติฐาน   สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1.4 การศึกษา 

• ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

• ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

 
t-test 

 
t-test 

 
 

ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐาน 
 
สอดคล๎องกับสมมติฐาน 

1.5 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

• ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

• ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

 
Brown-Forsythe 

F-test 

 
สอดคล๎องกับสมมติฐาน 
ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐาน 

1.6 สถานภาพ 

• ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

• ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

 
t-test 
  

t-test 

 
สอดคล๎องกับสมมติฐาน 

 
ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐาน 

1.7 ประเภทสมาชิก 

• ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 

• ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

 
t-test 
t-test 

 
สอดคล๎องกับสมมติฐาน 
สอดคล๎องกับสมมติฐาน 
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ตาราง 41 (ตํอ) 

 

สมมติฐาน   สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันจะมีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point แตกตํางกัน 

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง)  

   t-test สอดคล๎องกับสมมติฐาน 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 

     t-test สอดคล๎องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น 
มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดย
เฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) (Y1) 

Multiple 
Regression 

สอดคล๎องกับสมมติฐาน 

ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)(Y2) 

Multiple 
Regression 

สอดคล๎องกับสมมติฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่อง ความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี

ผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
วางแผนการสํงเสริมการขายของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และผู๎ประกอบการ
ธุรกิจด๎านประกันชีวิต สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต๑ใช๎เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ๑ 
และการวางแผนการตลาดชํวยเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจ 
 

สังเขปการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด๎านลักษณะสํวน
บุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และประเภทสมาชิก 

2. เพื่อศึกษาความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎าน
ความคิดเห็น ที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลการวิจัยนี้ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการวาง

แผนการสํงเสริมการขายของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)   
2. ผู๎สนใจหรือผู๎ประกอบการธุรกิจด๎านประกันชีวิต สามารถน าผลการวิจัยไป

ประยุกต๑ใช๎เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ๑และการวางแผนการตลาดของตนเอง 
3. เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่ต๎องการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนิน

ชีวิต (Lifestyle) ที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสมของบริษัทอ่ืนๆที่มีรูปแบบการใช๎คะแนน
สะสม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ที่มีลักษณะสํวนบุคคล 

ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และประเภทสมาชิกแตกตํางกันมี
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน 

2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ที่มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันจะมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point แตกตํางกัน 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น 
มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผล

ตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย

ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยสะสมคะแนน Smile Point เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 
ของเมืองไทย Smile Club บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จ านวน 285,000 ราย (บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต; มิถุนายน 2561) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
ผู๎ตอบแบบสอบถามที่ใช๎ในการศึกษาคือ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. 

เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยสะสมคะแนน Smile Point เพื่อเข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆ ของเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เนื่องจากทราบจ านวน
ประชากรที่แนํนอน จึงได๎ก าหนดขนาดของตัวอยํางโดยใช๎สูตรของยามาเนํ (Yamane,1973 อ๎างใน 
ชาญชัย เรืองขจร, 2550) ซึ่งได๎ขนาดผู๎ตอบแบบสอบถาม 399.88 หรือเทํากับ 400 ราย  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 การสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเก็บข๎อมูลจาก

ศูนย๑บริการลูกค๎า เมืองไทยประกันชีวิต ที่มีผู๎เข๎าใช๎บริการมากที่สุด 4 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ได๎แกํ สาขาส านักงานใหญํ สาขาแฟชั่นไอส๑แลนด๑ สาขาเดอะมอลล๑ บางกะปิ และสาขาเซ็นทรัล
พลาซา เวสต๑เกต(ที่มา : บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต; มิถุนายน 2561)  

ขั้นที่ 2  การสุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) การค านวณหาจ านวน
กลุํมสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคิด
สัดสํวนร๎อยละแตํละศูนย๑บริการลูกค๎า เมืองไทยประกันชีวิต และค านวณหาจากผู๎ตอบ
แบบสอบถามตามสัดสํวน แบํงเป็น  

 
ตาราง 42 แสดงการเลือกผู๎ตอบแบบสอบถาม และจ านวนผู๎ตอบแบบสอบถามที่ส ารวจ 
 

 
สาขาบริการ 

จ านวน 
ผู๎เข๎าใช๎บริการ 

(คน) 

สัดสํวนจ านวน 
ผู๎เข๎าใช๎บริการ 

(%) 

จ านวน 
ผู๎ตอบ

แบบสอบถาม 
(คน) 

สาขาส านักงานใหญํ 28,795 36.18 146 
สาขาแฟชั่นไอซ๑แลนด๑ 17,894 22.49 90 
สาขาเดอะมอลล๑ บางกะปิ  17,009 21.38 86 
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต๑เกต  15,873 19.95 78 
รวมทั้งสิ้น 79,571 100 400 

 
ที่มา: บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต; มิถุนายน 2561 

 
ขั้นที่ 3 การสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเก็บขอมูลจาก

ผู๎ตอบแบบสอบถามที่ท าการสุํมจากขั้นที่ 2 โดยเลือกเก็บข๎อมูลจากผู๎ตอบแบบสอบถามที่เต็มใจ 
และยินดีจะให๎ข๎อมูลในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตัวอยําง 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
(Questionaire) ที่มีขั้นตอนในการสร๎างเครื่องมือดังนี้ 
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1. ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล บทความ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อก าหนด
ขอบเขตของงานวิจัยและเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม โดยใช๎ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
ที่ได๎ศึกษามา ได๎แกํ ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ด๎านความรู๎ความใจ และ
ด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต ทั้งด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น และ
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร๎างแบบสอบถามให๎สอดคล๎องกัน 

3. ด าเนินการสร๎างแบบสอบถาม โดยอ๎างอิงจากกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎
ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของ
สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. น าแบบสอบถามฉบับรํางขึ้นตามกรอบแนวคิดเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ๑ เพื่อพิจารณาความถูกต๎องและเสนอแนะเพิ่มเติม 

5. น าแบบสอบถามที่ได๎มาปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎อง ตามข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
อาจารย๑ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ๑ 

6. น าแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบไปทดลองใช๎จริง(Try Out) กับผู๎ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุดเพื่อหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช๎วิธีการหาคําสัมประสิทธิ์ 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) คําที่ได๎จะแสดงถึงระดับความคงที่ของ
แบบสอบถาม โดยจะมีคําระหวําง 0 ≤α≤ 1 คําที่ใกล๎เคียงกับ 1 แสดงวําหมายความวํามีคําความ
เชื่อมั่นสูง ซึ่งในงานวิจัยน้ีความเชื่อมั่นที่ยอมรับได๎ต๎องไมมํต่ ากวํา 0.70 ถือวํามีความนําเชื่อถือสูง 
(กัลยา,2554) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจ และความรู๎ความเข๎าใจ และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแหลํงข๎อมูลในการศึกษา
ค๎นคว๎าประกอบด๎วย 2 สํวนคือ 

1. แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษานี้เป็นข๎อมูลปฐมภูมิ 
ซึ่งเก็บโดยใช๎ แบบสอบถามจากผู๎ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน จากผู๎ตอบแบบสอบถามที่
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เคยแลกคะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู๎วิจัยได๎แจกแบบสอบถาม จนได๎ครบตามที่ก าหนดไว๎ 

2. แหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได๎มาจากการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจาก
วิทยานิพนธ๑ สารนิพนธ๑ บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ๑ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
รวมถึงแหลํงข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต หนังสือที่เกี่ยวข๎อง บทความ งานวิจัย และงานเขียนทาง
วิชาการ 

 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท าข้อมูล 
จากการที่ได๎น าแบบสอบถามไปให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามตอบเพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูล

เรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยจ าน าแบบสอบถามที่ตอบแล๎วท้ังหมด 400 ชุด มาด าเนินการดังตํอไปนี้ 
1. การตรวจสอบข๎อมูล (Editing) โดยผู๎วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ๑ของการ

ตอบแบบสอบถามที่ได๎เก็บมา และแยกแบบสอบถามเพื่อคัดแยกแบบสอบถามที่ไมํสมบูรณ๑ออก 
2.  การลงรหัส (Coding) โดยผู๎วิจัยจะน าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ๑มาลงรหัส

ตามที่ก าหนดไว๎ในแบบสอบถามในแตํละสํวน 
3. การประมวลผลข๎อมูล (Processing) โดยผู๎วิจัยจะน าแบบสอบถามที่ลงรหัส

เรียบร๎อยมาบันทึก และประมวณผลข๎อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบาย
ถึงข๎อมูลดังนี้ 

1.1 ลักษณะสํวนบุคคลผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา
สูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน สถานภาพสมรส และประเภทบัตรสมาชิก โดยน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และแสดงผลเป็นคําร๎อยละ (Percentage) 

1.2 ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile Point, รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และด๎านความคิดเห็น และพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point โดยหาคําเฉลี่ย (Mean) และคําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใช๎แปลใน
การทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 
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2.1 วิเคราะห๑ความแตกตํางระหวําง ลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน สถานภาพ และประเภทบัตรสมาชิกกับพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช๎สถิติวิเคราะห๑คําที (Independent sample – t-test) และการวิเคราะห๑
ความแปรปรวนทางเดียว (One–way analysis of variance)  

 2.2 วิเคราะห๑ความแตกตํางระหวําง ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม 
Smile Point กับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช๎สถิติวิเคราะห๑คําที (Independent 
sample – t-test) 

2.3 การวิเคราะห๑ รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ 
และด๎านความคิดเห็น ที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช๎สถิติวิเคราะห๑ความถดถอย
เชิงซ๎อน (Multiple Regression Analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห๑ของงานวิจัยเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผล
ตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลได๎ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาเพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน โดย
แบ่งผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

ตอนที่  1  การวิเคราะห๑ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ 
อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และประเภทสมาชิก โดยแจกแจงความถี่ และ
ร๎อยละ 

จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 400 ตัวอยําง พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน  229 คน คิดเป็นร๎อยละ 57.20 มีอายุ 30 – 39 ปี 
จ านวน 234 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.50 มีอาชีพพนักงานงานเอกชน จ านวน 199 คน คิดเป็นร๎อยละ 
49.80 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 233 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.30 มีรายได๎ 30,001 – 
45,000 บาท จ านวน 187 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.80 มีสถานภาพโสด จ านวน 267 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 66.80 และมีสถานะระดับบัตร Smile จ านวน 216 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.00 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะห๑ข๎อมูลความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ของผู๎ตอบแบบสอบถามโดยแจกแจงจ านวนความถี่ และคําร๎อยละ  

ผลการวิเคราะห๑เกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวําในภาพรวมผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point อยูํในระดับมาก จ านวน 326 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 81.50 รองลงมามีระดับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point อยูํใน
ระดับปานกลางจ านวน 74 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.50 

ตอนที่ 3   การวิเคราะห๑ข๎อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความ
สนใจ และด๎านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
โดยแสดงคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการวิเคราะห๑เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) โดยรวมอยูํในระดับดี
มาก  เมื่อพิจารณารายด๎าน สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

ด้านกิจกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมโดยรวมผู๎ตอบแบบสอบถามมี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมอยูํในระดับการปฎิบัติกิจกรรมคํอนข๎างบํอย มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.795 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมอยูํใน
ระดับการปฎิบัติกิจกรรมเป็นประจ า  ได๎แกํ ข๎อการไปสังสรรค๑ ทานข๎าวกับครอบครัว/เพื่อน 
รองลงมา คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรมอยูํในระดับการปฎิบัติกิจกรรมคํอนข๎างบํอย 
ได๎แกํ ข๎อทํานมักไปทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ ข๎อการพักผํอนตามโรงแรมชั้นน า  และข๎อการตรวจ
สุขภาพ และการออกก าลังกาย ตามล าดับ 

ด้านความสนใจ โดยรวมผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความ
สนใจโดยรวมอยูํในระดับสนใจกิจกรรมมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจกิจกรรมมากที่สุดทุกข๎อ ได๎แกํ  ข๎อทํานสนใจเกี่ยวกับ        
ทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ ข๎อสนใจในสินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า ,ข๎อทํานสนใจสิทธิพิเศษ/
โปรโมชั่นเกี่ยวกับบัตรก านัลร๎านอาหารชั้นน าตํางๆ และข๎อทํานสนใจด๎านสุขภาพ และการออก
ก าลังกายมี ตามล าดับ 

ด้านความคิดเห็น ด๎านความคิดเห็นโดยรวมผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็นอยูํในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็นอยูํในระดับดีมาก ทุกข๎อ ได๎แกํ ข๎อทํานคิดวําการไปทริ
ปทํอง เที่ ยวสุดพิ เศษเฉพาะคุณ ท าให๎ทํานอยูํ ในแวดวงสั งคมที่ ดี  ข๎อการซื้ อสินค๎าใน
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ห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า หรือสินค๎าออนไลน๑ ท าให๎ทํานดูทันสมัย ข๎อการทานข๎าวนอกบ๎าน ชํวยสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลหรือกลุํมคน และข๎อการออกก าลังกาย คือสิ่งส าคัญส าหรับทําน 
ตามล าดับ 

ตอนที่ 4  การวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎คะแนน สะสม Smile Point ของ
สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม โดยแจกแจงจ านวนความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการวิเคราะห๑พฤติกรรมการใช๎คะแนน สะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา 

ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเข๎ารํวมกิจกรรมแลกรับบัตรก านัลห๎างสรรพสินค๎า 
จ านวน 153 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.30 จ านวนคะแนน Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก 2,500 
คะแนนตํอครั้ง น๎อยที่สุดคือ 1 คะแนนตํอครั้ง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 59.64 คะแนน จ านวนกิจกรรมของ
เมืองไทย Smile club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ที่เข๎ารํวมมากที่สุดจ านวน 50 ครั้ง น๎อยที่สุดคือ 
1 ครั้ง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.32 ครั้ง บุคคลที่เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วย คือเพื่อน/เพื่อนรํวมงาน มากที่สุด
จ านวน 195 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.80 วัตถุประสงค๑หลักในการเข๎ารํวมกิจกรรม คือ กิจกรรมตรง
กับความต๎องการ มากที่สุดจ านวน 222 คน คิดเป็นร๎อยละ 55.50 ชํองทางในการแลกคะแนน
สะสม Smile Point สํวนใหญํเลือกชํองทาง Smile Service Application จ านวน 291 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 72.80 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานจ านวน 3 ข้อ
ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน และประเภทสมาชิกแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของ บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิตแตกตํางกัน จ าแนกออกเป็นสมมติฐานยํอย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1.1 สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน 
พบวํา 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีเพศแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) ไมํแตกตําง
กัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 
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สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีเพศแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)แตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิกเมืองไทย Smile 
Clubเพศชายมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนครั้งในการรํวมกิจกรรมกับ
ทางเมืองไทย Smile club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มากกวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club เพศ
หญิง 

สมมติฐานที่ 1.2 สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอายุแตกตํางกันมีพฤติกรรมการ
ใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน พบวํา 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) แตกตํางกัน 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวน
คะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มากที่สุด 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอายุแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)แตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของ
เมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) มากที่สุด 

สมมติฐานที่ 1.3 สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีอาชีพแตกตํางกันมีพฤติกรรม
การใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน พบวํา 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอาชีพแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) แตกตํางกัน 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club ที่มีอาชีพธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ/พํอบ๎าน หรือแมํบ๎าน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มาก
ที่สุด 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอาชีพแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิกเมืองไทย Smile 
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Club ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวน
กิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) มากที่สุด 

สมมติฐานที่ 1.4 สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตําง
กันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน พบวํา 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)
แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิก
เมืองไทย Smile Club ที่มีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) มากกวํา สมาชิก
เมืองไทย Smile Club ระดับการศึกษาต่ ากวําหรือเทํากับ ปริญญาตรี 

สมมติฐานที่ 1.5 สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน
มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน พบวํา 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดย
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 60,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) มากที่สุด 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)ไมํ
แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

 

สมมติฐานที่ 1.6 สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีสถานภาพแตกตํางกันมี
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน พบวํา 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานภาพแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 
แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิก
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เมืองไทย Smile Club ที่มีสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎าน
จ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มากกวําสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club ที่มีสถานภาพโสด/หม๎าย/หยําร๎าง/แยกกันอยูํ 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานภาพแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)ไมํแตกตํางกัน 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.7 สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีประเภทบัตรสมาชิกแตกตํางกัน
มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน พบวํา 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีประเภทบัตรสมาชิกแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดย
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ประเภทบัตรสมาชิก Platinum/Prestige/Pink Gold มีพฤติกรรมการ
ใช๎คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก 
(คะแนน/ครั้ง) มากกวําสมาชิกเมืองไทย Smile Clubประเภทบัตรสมาชิก Smile 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ประเภทบัตรสมาชิกแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)
แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิก
เมืองไทย Smile Clubประเภทบัตรสมาชิก Platinum/Prestige/Pink Gold มีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point ในด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) 
มากกวําสมาชิกเมืองไทย Smile Clubประเภทบัตรสมาชิก Smile 

สมมติฐานที่ 2 สมาชิกเมืองไทย Smile Clubที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point แตกตํางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจ แตกตํางกันมีพฤติกรรม
การใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก 
(คะแนน/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ัง
ไว๎ โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจมาก มีพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) 
มากกวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจปานกลาง 
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สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจ แตกตํางกันมีพฤติกรรม
การใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)
แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยสมาชิก
เมืองไทย Smile Clubที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจมาก จะมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)มากกวํา สมาชิกเมืองไทย 
Smile Clubที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจปานกลาง 

สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ และ
ด๎านความคิดเห็น ที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club จ าแนกออกเป็นสมมติฐานยํอย ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 3.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ 
และด๎านความคิดเห็น มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนน
สะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรม และด๎านความคิดเห็น มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ัง
ไว๎ โดยมีความสัมพันธ๑เชิงเส๎นตรง เชิงลบ 

สมมติฐานข้อที่ 3.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม ด๎านความสนใจ 
และด๎านความคิดเห็น มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย 
Smile Club ในด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวํา 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยมี
ความสัมพันธ๑เชิงเส๎นตรง เชิงบวก 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง ความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอพฤติกรรมการ
ใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

1. เพศ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวน
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คะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) ไมํแตกตํางกัน เนื่องจากเมืองไทย 
Smile Club มีการจัดกิจกรรมที่เข๎าถึงสมาชิกกลุํมทั้งเพศหญิงและเพศชาย จ านวนคะแนนในแตํ
ละกิจกรรมก็ขึ้นอยูํกับไลฟ์สไตส๑ความชื่นชอบของแตํละกลุํม ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของกนก
กาญจน๑ จริยธรรมวัติ (2553) ได๎ศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีตํอการแลกคะแนนสะสม Forever 
Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC  ในกรุงเทพมหานคร พบวํา สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มี
เพศแตกตํางกันมีความพึงพอใจที่มีตํอการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ไมํแตกตํางกัน 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
เพศแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมี
พฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point  ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎า
รํวม (ครั้ง) มากกวําเพศหญิง เนื่องจากเพศชายเป็นเพศที่ใช๎ชีวิตเรียบงําย มีความมั่นใจในตัวเอง 
และมีความเชื่อในความคิดของตนเอง หากรูปแบบกิจกรรมนั้นนําสนใจ ก็จะเลือกเข๎ารํวมทันที  
โดยไมํปรึกษาคนอ่ืน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของจิตติมา ภานุเดชะ และคณะ (2550) กลําววํา 
เพศ (Sex) หมายถึง เพศที่ก าหนดขึ้นโดยธรรมชาติ และเป็นข๎อก าหนดทางสภาวะชีววิทยา ซึ่ง
เปลีย่นแปลงไมํได๎เป็นตัวก าหนดบทบาทหน๎าที่ให๎เพศหญิง และเพศชายมีบทบาทมีหน๎าที่แตกตําง
กัน อีกทั้งยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของพงศธร สุทธิพงษ๑ (2552) ได๎ศึกษาถึงทัศนคติที่มี
ความสัมพันธ๑กับการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา เพศชายมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากกวําเพศหญิง ในด๎านจ านวนกรมธรรม๑ที่ถือครองมากท่ีสุด 

2. อายุ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวน
คะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของ
เมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 40 ปีขึ้น
ไป มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point มากที่สุด เนื่องจากชํวงอายุ 40 ปีขึ้นไปจะมีวาระ
ในการซื้อกรมธรรม๑ได๎งํายกวํา เพราะมองถึงสุขภาพและการลงทุน เมื่อมีกรมธรรม๑เพิ่มขึ้น ก็จะมี
คะแนนสะสม Smile Point เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรม จึงมีการใช๎คะแนนสะสม Smile Point และจ านวน
ครั้งที่เข๎ารํวมสูงตามไปด๎วยท้ัง ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน๑ (2552)  กลําววํา ความแตกตํางทางอายุ เป็นปัจจัยที่ท าให๎ผู๎บริโภคมีความ
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แตกตํางกันในเรื่องของความคิด และพฤติกรรม คนที่มีอายุมากมักจะใช๎สื่อเพื่อแสวงหาขําวสาร
หนักๆ มากกวําความบันเทิง การชักจูงจิตใจ หรือโน๎มน๎าวจิตใจของผู๎บริโภคจะยากขึ้นตามอายุ
ของคนที่เพิ่มขึ้นด๎วย แตํหากกิจกรรมนั้นนําสนใจก็จะสามารถตอบสนองความต๎องการได๎อยําง
รวดเร็ว อีกทั้งยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของพงศธร สุทธิพงษ๑ (2552) ได๎ศึกษาถึงทัศนคติที่มี
ความสัมพันธ๑กับการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา อายุที่
แตกตํางกัน มีการเลือกซื้อประกันชีวิตยี่ห๎อ AIA  ไทยประกันชีวิต และเมืองไทยประกันชีวิต 
แตกตํางกัน โดยอาย ุ41 -  50 ปี มีการเลือกซื้อประกันมากที่สุด 

3. อาชีพ สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/
ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มี
อาชีพธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนน
สะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) มากที่สุด เนื่องจากกลุํมอาชีพธุรกิจสํวนตัว/
อาชีพอิสระ เป็นกลุํมที่ทางเมืองไทย Smile Club มักจัดกิจกรรมเพื่อเจาะกลุํมเป้าหมายนี้ เชํน 
กิจกรรม Smile For You ที่สามารถแลกคะแนนเป็นเครื่องใช๎ไฟฟ้าได๎ กิจกรรมละครเวที หรือทริ
ปทํองเที่ยว ที่จะให๎สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครกลุํมอาชีพนี้มีเวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรมได๎มากกวํา และมีก าลังซื้อที่มากกวํา 
ซึ่งสอดคล๎องกับวิจัยของรัตนา เตชะโชควิวัฒน๑ (2547) ได๎ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการซื้อกรมธรรม๑ประกันชีวิตแบบสามัญในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัท เอไอ
เอ จ ากัด พบวําผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตแบบสามัญในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตํางกันในเรื่องจ านวนกรมธรรม๑ของ AIA ที่ซื้อระยะเวลา 5 ปีที่ผํานมา 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) แตกตํางกัน โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีพฤติกรรมด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) มากที่สุด 
เนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรมและสิทธิประโยชน๑ของเมืองไทย Smile Club มีลักษณะเป็นสิทธิ์
สํวนลดร๎านค๎า ร๎านอาหาร ที่พันธมิตรเหลํานี้กระจายอยูํในห๎างสรรพสินค๎า ตึกใหญํๆ ในยํานธุรกิจ
การค๎า อีกทั้งจ านวนคะแนนสะสมที่ต้ังไว๎นั้นไมํสูงมาก จึงสํงผลให๎พนักงานบริษัทเอกชนที่มี
รูปแบบการด าเนินชีวิตตามลักษณะอาชีพที่จ าเป็นต๎องใช๎ชีวิตในห๎างสรรพสินค๎า ในตึกเหลํานี้ เกิด
ความสนใจ และเกิดพฤติกรรมในการเข๎ารํวมกิจกรรมและใช๎สิทธิประโยชน๑ ซึ่งสอดคล๎องกับ
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แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน๑(2552) กลําววํา การแบํงสํวนตลาดตามตัวแปรด๎านประชากรศาสตร๑ 
ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร๑เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได๎ของประชากรมีสํวนชํวยก าหนดตลาด
เป้าหมาย และน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ๑สร๎างความต๎องการหรือจูงใจให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ๑หรือบริการ เพื่อให๎เข๎าถึงและตรงกับกลุํมเป้าหมายโดยตรงมากที่สุด 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) ไมํแตกตําง
กัน เนื่องจากการจัดกิจกรรมไมํได๎แบํงกลุํมเป้าหมายตามระดับการศึกษา แตํจะเน๎นแบํงตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิต หรือสิ่งที่กลุํมเป้าหมายให๎ความสนใจมากกวํา ดังนั้น สมาชิกเมืองไทย 
Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน
อาจจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเดียวกันได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับวิจัยของกนกกาญจน๑ จริยธรรม
วัติ (2553) ได๎ศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีตํอการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ของสมาชิก
บัตรเครดิต KTC  ในกรุงเทพมหานคร พบวํา สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีระดับการศึกษา ตํางกัน
มีความพึงพอใจที่มีตํอการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ไมํแตกตํางกัน 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวน
กิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point มากกวําผู๎ที่มี
การศึกษาต่ ากวํา หรือเทํากับปริญญาตรี เนื่องจากผู๎ที่มีการศึกษาสูงกวําจะเรียนรู๎และศึกษาข๎อมูล
กิจกรรม ในบางกิจกรรมก็เจาะเฉพาะกลุํมคนที่ชอบการลงทุน หุ๎น หรือเทคโนโลยีใหมํ ที่อาจตรง
กับกลุํมคนเหลํานีจ้ึงท าให๎เกิดพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน๑ (2552)  กลําววําระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกตํางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อที่
แตกตํางกัน อีกทั้งยังสอดคล๎องกับวิจัยของกิตติพงษ๑ ปาลี (2550)ได๎ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํออุปสงค๑ในการถือกรมธรรม๑ประกันชีวิตในจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา ผู๎บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม๑ประกันชีวิตแตกตํางกัน 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
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Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 60,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point มากที่สุด เนื่องจากผู๎ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 60,001 บาทขึ้นไป ถือเป็นผู๎ที่มีรายได๎
สูง มักมีแนวโน๎มการซื้อกรมธรรม๑ประกันชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให๎มีคะแนนสะสม Smile Point 
มากขึ้นเมื่อคะแนนสะสมมาก ก็จะสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎หลากหลายกิจกรรมเชํนกัน ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของภัทราภรณ๑ เลียบทวี (2556) ได๎ศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี
ความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บัตรเงินสดของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา ผู๎ถือบัตรกดเงินสดที่มีเพศ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎บัตรกดเงินสดที่แตกตํางกัน อีกทั้งยังสอดคล๎องกับ
แนวคิดของ ธีระภัทร๑ เอกผาชัยสวัสด์ิ, (2551) กลําววํา ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และครอบครัว 
รายได๎ของผู๎บริโภค แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญ แสดงถึงการมี
ศักยภาพในการดูแลตนเอง บํงบอกถึงอ านาจการใช๎จํายในการบริโภคขําวสาร ผู๎บริโภคที่มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจสูงกวํา จะมีโอกาสที่ดีกวําในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน๑ตํอการดูแล
ตนเอง ผู๎บริโภคที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ ากวํา จะมีการศึกษาน๎อย ท าให๎มีข๎อจ ากัดในการรับรู๎
เรียนรู๎ ตลอดจนการแสวงหาความรู๎ และประสบการณ๑ในการดูแลตนเอง 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวน
กิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)ไมํแตกตํางกัน เนื่องจากผู๎ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือนสูง หรือต่ า ก็สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมเมืองไทย Smile Club ได๎ เพราะกิจกรรมเมืองไทยมี
คะแนนการเข๎ารํวมต้ังแตํ 0 – 15,000 คะแนน ผู๎ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ า มีคะแนนสะสม Smile 
Point ต่ าก็จะเข๎ารํวมกิจกรรมคะแนนน๎อยบํอยๆ จึงไมํมีผลในด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย 
Smile club ที่เข๎ารํวม 

6. สถานภาพ สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎าน
จ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point มากกวํา ผู๎ที่มี
สถานภาพโสด เนื่องจากผู๎ที่มีสถานภาพสมรส นอกจากจะค านึงถึงตัวเองแล๎ว จะมีการค านึงถึง



  

 

128 

ครอบครัว กิจกรรมที่สนใจก็จะมีมากขึ้น กิจกรรมที่ตอบสนองกลุํมคนที่มีครอบครัวแล๎ว เชํน 
กิจกรรมสวนน้ าแฟนตาซีลากูน กิจกรรมห๎องพัก กิจกรรมทริปทํองเที่ยวตํางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลํานี้
ล๎วนมีคะแนนสะสม Smile Point ที่สูงกวํา กิจกรรมที่สามารถไปเด่ียวๆ ได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของกนกกาญจน๑ จริยธรรมวัติ (2553) ได๎ศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีตํอการแลกคะแนน
สะสม Forever Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC  ในกรุงเทพมหานคร พบวํา สมาชิกบัตร
เครดิต KTC ที่มีสถานภาพแตกตํางกันมีความพึงพอใจที่มีตํอการแลกคะแนนสะสม Forever 
rewards แตกตํางกัน ในด๎านรูปแบบและวิธีการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards 

สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
สถานภาพแตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของ
เมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) ไมํแตกตํางกัน เนื่องจากกิจกรรมของทางเมืองไทย Smile 
Club สามารถเข๎ารํวมได๎ทุกสถานภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดด๎านบทบาทและพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของฟิลิป คอตเลอร๑(1944)เกี่ยวกับผู๎มีอิทธิพล กลําวคือผู๎ที่มีครอบครัวแล๎วจะมีผู๎ให๎
ค าแนะน าหรือเสนอความคิดเห็นซึ่งมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ อาทิ ภรรยา สามี และบุตรหลาน 
เป็นต๎น 

7. ประเภทบัตรสมาชิก สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประเภทบัตรสมาชิกแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวน
กิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง)แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ประเภทบัตรสมาชิก Platinum/Prestige/Pink Gold มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรม
ของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) มากที่สุด เนื่องจากประเภทบัตรสมาชิก 
Platinum/Prestige/Pink Gold จะต๎องช าระเบี้ยเกิน 300,000 บาทขึ้นไป ตํอการซื้อกรมธรรม๑ ท า
ให๎มีคะแนนสะสม เมื่อมีคะแนนสะสมมากยํอมมีตัวเลือกในการใช๎คะแนน และการเข๎ารํวม
กิจกรรมมากกวํา สมาชิกเมืองไทย Smile Club ประเภทบัตรสมาชิก Smile ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของกนกกาญจน๑ จริยธรรมวัติ (2552) ได๎ศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีตํอการแลกคะแนน
สะสม Forever Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC  ในกรุงเทพมหานคร พบวําสมาชิกบัตร
เครดิต KTC ที่มีจ านวนคะแนนสะสมแตกตํางกันมีความพึงพอใจในด๎านรูปแบบและวิธีการสะสม
คะแนนแตกตํางกัน 
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8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile Point สมาชิกเมืองไทย 
Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจ 
แตกตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point 
โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม 
(ครั้ง)แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club รวมมี
ระดับความรู๎ความเข๎าใจมากมีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนน
สะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) และด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile 
club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) มากกวํา สมาชิก เมืองไทย Smile Club ท่ีมีความรู๎ความเข๎าใจระดับปาน
กลาง เนื่องจากบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มีชํองทางการขายหลักมาจากตัวแทนขายประกัน มี
การให๎ข๎อมูลแกํสมาชิกเมืองไทย Smile Club เกิดความสนใจในกิจกรรม น าเสนอให๎สมาชิกเข๎าใจ 
และโน๎มน๎าวให๎เกิดการหาข๎อมูลศึกษาพร๎อมทั้งบอกถึงความค๎ุมคํา กรณีสมาชิกเข๎ารํวมกิจกรรมที่
ใช๎ Smile Point  และไมํต๎องเสียคําใช๎จํายในการเข๎ารํวมกิจกรรมจนกํอให๎เกิดพฤติกรรมการใช๎
คะแนนสะสม Smile Point ในที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีและแนวคิดของสันต๑ มีเครือ (2545, น. 
14) ความรู๎ (Knowledge) หมายถึง ข๎อมูลที่อยูํในความทรงจ าสํวนหนึ่งของขําวสารเกี่ยวข๎องกับ
หน๎าที่ของผู๎ใช๎บริการในตลาดเรียกวํา ความรู๎เกี่ยวกับผู๎ใช๎บริการ (Consumer Knowledge) ซึ่ง
อาจจะศึกษาได๎โดยการตอบค าถามดังนี้คือ ผู๎ใช๎บริการรู๎อะไร? ความรู๎จัดระเบียบอยูํในความทรง
จ าในรูปใด และจะวัดความรู๎ได๎อยํางไร โดยเนื้อหาของความรู๎ (The  Content of Knowledge) 
ผู๎ใช๎บริการรู๎อะไร ขึ้นอยูํกับความเข๎าใจในสิ่งที่นักการตลาด จะสื่อออกมา เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการเกิด
ความรู๎ความเข๎าใจ 

9. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) โดยมี
ความสัมพันธ๑เชิงเส๎นตรง เชิงลบ เนื่องจากเมืองไทย Smile Club จัดกิจกรรมที่ตอบสนองรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและความชอบของสมาชิกเมืองไทย Smile Club เป็นหลัก โดยหนึ่งในกิจกรรม
ดังกลําว คือการจัดทริปทํองเที่ยวซึ่งมีราคาต๎นทุนตํอทริปสูง ในขณะเดียวกันเมื่อเมืองไทย Smile 
Club  จัดกิจกรรมที่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ชื่นชอบ จึงอยากเข๎ารํวมกิจกรรม และหาข๎อมูล
เพิ่มเติม ท าให๎สมาชิกเมืองไทย Smile Club  เกิดการเปรียบเทียบจากข๎อมูลของทริปทัวร๑อ่ืนๆ และ
รับรู๎วําการจํายเงินเพื่อทํองเที่ยวกับทริปอ่ืนๆนั้น มีความค๎ุมคํามากกวําการใช๎คะแนนสะสม เมื่อ
สมาชิกเมืองไทย Smile Club รับรู๎ข๎อมูลมากขึ้น จึงท าให๎มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ด๎านจ านวนในการแลกคะแนนสะสม Smile Point ลดลง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดอดุลย๑ จาตุ
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รงคกุล (2550)  กลําวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว๎วํา รูปแบบของการใช๎ชีวิตของแตํละคนน าไปสูํ
การแสดงออกของสถานการณ๑ ประสบการณ๑ชีวิต คํานิยม ทัศนคติ และความคาดหมาย รูปแบบ
ของการใช๎ชีวิตได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยตํางๆ มากมาย บุคคลและครอบครัวตํางก็มีรูปแบบการใช๎
ชีวิตแตกตํางกันไป หากสนใจกิจกรรม จะเกิดการวิเคราะห๑กิจกรรม และหาข๎อมูล เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
ที่ตนสนใจ 

10. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านสนใจ มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม 
Smile Point ด๎านจ านวนกิจกรรมของเมืองไทย Smile club ที่เข๎ารํวม (ครั้ง) โดยมีความสัมพันธ๑
เชิงเส๎นตรง เชิงบวก เนื่องจากกิจกรรมที่ตอบโจทย๑รูปแบบการด าเนินชีวิตของเมืองไทย Smile 
Club ท าให๎สมาชิกเมืองไทย Smile Club มีความสนใจในกิจกรรม ทั้งทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ 
สินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า โปรโมชั่นเกี่ยวกับบัตรก านัลร๎านอาหารชั้นน าตํางๆ ด๎านสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย จึงท าให๎เกิดพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ด๎านการเข๎ารํวม
กิจกรรม ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ ดารา ทีปะปาล (2546) กลําววํา ความสนใจ เป็นความสน
ในเรื่องราว เหตุการณ๑ หรืออวัตถุโดยมีระดับของความต่ืนเต๎นที่เกิดขึ้นเมื่อได๎ต้ังใจติดตํอกัน หรือมี
ความต้ังใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ อีกทั้งยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ภัทราภรณ๑ เลียบทวี 
(2556) ได๎ศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บัตรเงินสดของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา รูปแบบการด าเนินชีวิตด๎านความ
สนใจในสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นตํางๆของบัตรกดเงินสด ความสนใจด๎านสุขภาพ และการออก
ก าลังกาย ความสนใจในการเลือกสรรผลิตภัณฑ๑ใหมํๆในการดูแลผิวหน๎า และผิวกายความสนใจ  
ความสนใจในการวางแผน และควบคุมการใช๎เงินของตนเอง มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎
บัตรกดเงินสดได๎ และระยะเวลาที่ถือครองบัตร 

11. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนน
สะสม Smile Point ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ยที่ใช๎แลก (คะแนน/ครั้ง) โดยมี
ความสัมพันธ๑เชิงเส๎นตรง เชิงลบ เนื่องจากเมืองไทย Smile Club จัดกิจกรรมที่ตอบสนองรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและความชอบของสมาชิกเป็นหลัก ท าให๎สมาชิกเมืองไทย Smile Club ให๎ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเมืองไทย Smile Club ดี  สมาชิกเมืองไทย Smile Club มีการเข๎ารํวมกิจกรรมผําน
ชํองทางหลักคือ Smile Service Application แตํระบบปฏิบัติการของแอปฯ มักเกิดการขัดข๎อง
บํอยครั้ง ซึ่งสํงผลให๎สมาชิกเมืองไทย Smile Club มีพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point 
ด๎านจ านวนคะแนนสะสม Smile Point จึงมีจ านวนลดลง เพราะเมื่อเกิดระบบขัดข๎องสมาชิก
เมืองไทย Smile Club ก็จะไมํเข๎ารํวมกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของอดุลย๑ จาตุรงคกุล 
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(2539) ซึ่งสามารถอธิบายได๎วํา หลักเกณฑ๑หนึ่งในการแบํงสํวนตลาดที่นิยมน ามาใช๎ในปัจจุบัน 
คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยน าความคิดเห็นของผู๎บริโภคมาเป็นตัวแปรส าคัญในการวิเคราะห๑
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจท าประกันชีวิต อีกทั้งยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของเพ็ญจ
มาส ศิริกิจวัฒนา (2543) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจท าประกันชีวิต
ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํารูปแบบของการใช๎ชีวิตของแตํละคนน าไปสูํการ
แสดงออกของสถานการณ๑ ประสบการณ๑ชีวิต คํานิยม ทัศนคติ และความคาดหมาย รูปแบบของ
การใช๎ชีวิตได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยตํางๆ มากมาย บุคคลและครอบครัวตํางก็มีรูปแบบการใช๎ชีวิต
แตกตํางกันไป 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

ผลจากการวิจัยเรื่อง ความรู๎ความเข๎าใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลตํอพฤติกรรม
การใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ด๎านลักษณะสํวนบุคคล ทางฝ่ายการตลาดควรก าหนดกลยุทธ๑ทางการตลาดให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับบน เชํน การจัดกิจกรรมไดร๑ฟ
กอล๑ฟการกุศล กิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุน กิจกรรมทริปทํองเที่ยวตํางประเทศ เนื่องจากการ
วิเคราะห๑ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเพศชาย มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีอาชีพธุรกิจสํวนตัว/อาชีพ
อิสระ มีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 60,001 บาทขึ้นไป สถานภาพ
สมรส และมีประเภทบัตรสมาชิก Platinum/Prestige/Pink Gold ซึ่งถือวําเป็นคําเฉลี่ยที่สูง 

2. ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ทางฝ่ายบริหารประสบการณ๑ลูกค๎า ต๎องสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉพาะประเด็นที่ไมํสามารถน าคะแนนไปลด
คําเบี้ยประกันใดๆได๎ โดยควรมีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ตรงไปยังกลุํมสมาชิกเมืองไทย Smile 
Club โดยเฉพาะ ถึงประโยชน๑ของคะแนนสะสม Smile Point วําสามารถน ามาแลกเข๎ารํวม
กิจกรรม หรือรับสิทธิประโยชน๑ตํางๆได๎ รวมถึงการสร๎างมาตรฐานของตัวแทนฝ่ายขายและ
พนักงานในทุกจุด ให๎ตระหนักถึงการบอกตํอและชี้แจงลูกค๎าและสมาชิกเมืองไทย Smile Club ให๎
เกิดความเข๎าใจตั้งแตํครั้งแรก ที่เข๎ามาเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club 

3. ด๎านรูปแบบการด าเนินชีวิต เมืองไทย Smile Club ควรจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มการใช๎
คะแนนสะสมตามรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ตอบโจทย๑สมาชิกเมืองไทย Smile Club มาประยุกต๑ใช๎
ในกิจกรรมให๎ตรงกลุํมเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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- ด๎านกิจกรรม ฝ่ายการตลาดกลยุทธ๑ ต๎องท าการวิเคราะห๑ต๎นทุนตํอคะแนนสะสม 
Smile Point และท าการลดต๎นทุน เพื่อลดจ านวนคะแนนสะสมในการเข๎ารํวมกิจกรรมแตํละ
กิจกรรม ควรมีการตํอรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน๑กับพันธมิตร เชํน การจัดโปรโมชั่นรํวมกับ
พันธมิตร หรือการให๎สื่อประชาสัมพันธ๑กับพันธมิตรเพื่อแลกสิทธิประโยชน๑ และลดราคาคําใช๎จําย
ต๎นทุนลง 

- ด๎านความสนใจ ฝ่ายสื่อสารองค๑กรและฝ่ายสื่อสารการตลาด ควรมีการวางแผนใน
การสร๎างสื่อประชาสัมพันธ๑ที่สามารถตอกย้ าภาพลักษณ๑ของเมืองไทย Smile Club อยํางตํอเนื่อง
เพื่อให๎สมาชิกมีความสนใจเมืองไทย Smile Club  ตลอดทุกชํวงเวลา เชํน การสร๎างกิจกรรมผําน
สื่อ หรือชํองทางตํางๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ๑วิทยุ ป้ายประกาศ และสื่อโฆษณาผํานชํองทางอินเทอร๑เน็ต 
เชํน Facebook Line 

- ด๎านความคิดเห็น เมืองไทย Smile Club ควรให๎ข๎อมูลลูกค๎าเกี่ยวกับรายละเอียด
ของกิจกรรม และสิทธิประโยชน๑ให๎ลูกค๎ามีความเข๎าใจ และมีความชัดเจนในข๎อมูลมากยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ควรเพิ่มชํองทางในการรับแลกคะแนนเข๎ารํวมกิจกรรม และสิทธิประโยชน๑ให๎กับ
สมาชิก เชํน การแลกบัตรก านัลส าหรับใช๎สิทธิ์สํวนลดผํานพันธมิตรโดยตรง เพื่อลดข๎อขัดแย๎งกรณี
เกิดระบบแอปพลิเคชั่นขัดข๎อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในด๎านอ่ืนที่คาดวําจะสํงผลหรือมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรม
การใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club ซึ่งได๎แกํ ปัจจัยด๎านการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมของเมืองไทย Smlie 
Club 

2. ควรมีการเลือกศึกษาพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม ในกลุํมประชากรหรือผู๎ตอบ
แบบสอบถามอ่ืน เชํน ผู๎ใช๎บริการที่พักอาศัยในตํางจังหวัด หรือภาคตํางๆ ที่มีส านักงานใหญํของ 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ต้ังอยูํ (FPO) เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile 
Point ในวงกว๎างขึ้น 

3. ควรเลือกท าการวิจัยเก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรม เพื่อศึกษาถึงกระแสความนิยมของ
กลุํมเป้าหมายและน ามาปรับเป็นกลยุทธ๑ ตามเป้าหมายองค๑กรที่วํา เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท
ของคนหัวคิดทันสมัย และเพื่อใช๎ประโยชน๑จากการวิจัยในการท ากิจกรรมสํงเสริมการขาย หรือ
กิจกรรมทางการตลาดครั้งตํอไป 
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แบบสอบถาม 
ความรู้ความเขา้ใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

ใช้คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แบบสอบถามนี้เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท คณะสังคมศาสตร๑ 

สาขาการตลาด (นอกเวลาราชการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งข๎อมูลที่ได๎รับจากผู๎ตอบแบบสอบถามทุก
ทํานจะใช๎เพื่อการวิจัยนี้และน าเสนอเป็นภาพรวมเทํานั้น ผู๎วิจัยจึงขอความอนุเคราะห๑จากทํานใน
การตอบแบบสอบถามให๎ครบทุกข๎อตามความจริง เพื่อให๎การวิจัยนี้ได๎ผลสมบูรณ๑ตามความมุํง
หมายและขอขอบคุณเป็นอยํางสูงที่ทํานให๎ความรํวมมือ 

แบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้  
สํวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
สํวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎คะแนนสะสม Smile 

Point  
สํวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  
สํวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎คะแนนสะสม Smile Point ของสมาชิก

เมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง: โปรดใสํเครื่องหมาย  ลงในชํองข๎อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของทําน 

   1. เพศ 
□ 1.  ชาย              □   2.  หญิง 

   2. อายุ 

□   1. 20 - 29 ปี          □   2. 30 - 39 ปี 
□   3. 40 - 49 ปี    □   4. 50 ปีขึ้นไป 

   3. อาชีพ 

□   1. นักศึกษา/นิสิต             □   2. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
□   3. พนักงานบริษัทเอกชน            □   4. ธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ 

□   5. พํอบ๎าน/แมํบ๎าน               □   6. อ่ืนๆ............................. 
   4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

□    1. ต่ ากวําปริญญาตรี       □   2.ปริญญาตร ี
□    3. สูงกวําปริญญาตรี 

    5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

□   1. ต่ ากวํา หรือเทํากับ 15,000 บาท    □   2. 15,001 – 30,000 บาท 
□   3. 30,001 – 45,000 บาท                □   4. 45,001 – 60,000 บาท 

□   5. 60,001 บาทขึ้นไป 
     6. สถานภาพสมรส 

□    1. โสด          □   2. สมรส 
□    3. หยําร๎าง/หม๎าย/แยกกันอยู ํ

     7. ประเภทบัตรสมาชิก 

□    1. Smile    □   2. Platinum 
□    3. Prestige/Pink Gold 
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ส่วนท่ี 2 :  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คะแนนสะสม Smile Point 

ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในชํองที่ตรงกับความเข๎าใจของทํานมากที่สุด 
 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้คะแนนสะสม Smile Point ของ
สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ใช ่ ไม่ใช่ 

1. คะแนนสะสม Smile Point สามารถแลกทริปทํองเที่ยวได๎   

2. การเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถเป็นได๎โดยอัตโนมัติ
เพียงแคํซื้อกรมธรรม๑ ประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 

  

3. คะแนนสะสม Smile Point เกิดจากการช าระเบี้ยกรมธรรม๑   

4. ทํานสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อเป็นสํวนลดเบี้ย
ประกันได๎ 

  

5.สามารถรับสิทธิ์การเข๎ารํวมกิจกรรมผํานทาง Smile Service 
Application 

  

6.ปัจจุบันคะแนนสะสม Smile Point สามารถใช๎ได๎ทั่วประเทศ   
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
    1. ด้านกิจกรรม 

 ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในชํอง ที่ตรงกับความเห็นของทํานมากที่สุด 
          คําประเมิน  ระดับการปฏิบัติ 
        1   ไมํเคยท าเลย 
        2     เคยท านานๆ ครั้ง (น๎อยกวํา 1 ครั้งตํอเดือน) 
        3   ท าบ๎างเป็นบางครั้ง (อยํางน๎อย 1 ครั้งตํอเดือน) 
        4   ท าอยูํบํอย ๆ (มากกวํา 1 ครั้งตํอเดือน) 
        5   ท าอยูํเป็นประจ า (เป็นประจ าทุกสัปดาห๑) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านกิจกรรม ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

   1. ทํานมักไปทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ      

   2. การไปซื้อสินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า      

   3.  การไปสังสรรค๑ ทานข๎าวกับครอบครัว/เพื่อน      

   4.  การพักผํอนตามโรงแรมชั้นน า      

   5.  การตรวจสุขภาพ และการออกก าลังกาย      
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2. ด้านความสนใจ 

 ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในชํอง ที่ตรงกับความเห็นของทํานมากที่สุด 
คําประเมิน  ระดับความสนใจของผู๎ใช๎บริการ 

        1   สนใจน๎อยท่ีสุด 
        2     สนใจน๎อย 
        3   สนใจปานกลาง 
        4   สนใจมาก  
        5   สนใจมากท่ีสุด 
 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความสนใจ 
ระดับความสนใจ 

5 4 3 2 1 
   1. ทํานสนใจเกี่ยวกับทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ      

   2. ทํานสนใจในสินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า      

   3. ทํานสนใจสิทธิพิเศษ/โปรโมชั่นเกี่ยวกับบัตรก านัลร๎านอาหาร
ชั้นน าตํางๆ 

     

   4. ทํานสนใจสิทธิพิเศษ/โปรโมชั่นเกี่ยวกับห๎องพักโรงแรมชั้นน า
ตํางๆ 

     

   5. ทํานสนใจด๎านสุขภาพ และการออกก าลังกาย      
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3. ด้านความคิดเห็น 

 ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในชํอง ที่ตรงกับความเห็นของทํานมากที่สุด 
คําประเมิน  ระดับความคิดเห็น 

        1   ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง 
        2     ไมํเห็นด๎วย 
        3   ไมํแนํใจ/เฉย ๆ 
        4   เห็นด๎วย 
        5   เห็นด๎วยอยํางยิ่ง 
 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด๎านความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
   1. ทํานคิดวําการไปทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษเฉพาะคุณ ท าให๎ทํานอยูํใน
แวดวงสังคมที่ดี 

     

   2. การซื้อสินค๎าในห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า หรือสินค๎าออนไลน๑ ท าให๎
ทํานดูทันสมัย 

     

   3. การทานข๎าวนอกบ๎าน ชํวยสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลหรือ
กลุํมคน 

     

   4. ทํานคิดวําการพักผํอนตํางจังหวัด ชํวยสร๎างความสัมพันธ๑ระหวําง
บุคคลหรือกลุํมคน 

     

   5.  การออกก าลังกาย คือสิ่งส าคัญส าหรับทําน      
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ส่วนท่ี 4 : พฤติกรรมการใช้คะแนนสะสม Smile Point 
ค าชี้แจง : โปรดกรอกข๎อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของทํานลงในชํองวําง 
1. ทํานชอบเข๎ารํวมกิจกรรมใดของเมืองไทย Smile club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตมากที่สุด 

□   1. กิจกรรมทริปทํองเที่ยวสุดพิเศษ             
□   2. กิจกรรมแลกรับบัตรก านัลห๎างสรรพสินค๎า 

□   3. กิจกรรมแลกรับบัตรก านัลร๎านอาหาร/โปรโมชั่นร๎านอาหาร 
□   4. กิจกรรมแลกรับบัตรก านัลห๎องพักโรงแรม 
□   5. กิจกรรมแลกรับบัตรตรวจสุขภาพ และการออกก าลังกาย 
2. จ านวนในการแลกคะแนนสะสม Smile Point โดยเฉลี่ย....................................... คะแนน/ครั้ง 
3. ทํานรํวมกิจกรรมจากทางเมืองไทย Smile club บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มาแล๎ว............ครั้ง 
4. บุคคลที่ทํานพาเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยสํวนใหญํคือใคร 

□   1. ครอบครัว                    □   2. เพื่อน / เพื่อนรํวมงาน      
□   3. คนรัก / แฟน    □   4. อ่ืนๆโปรดระบ ุ________________________ 
5. วัตถุประสงค๑หลักในการเข๎ารํวมกิจกรรมของทํานคือข๎อใด 
□   1. ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑            □   2. กิจกรรมตรงกับความต๎องการ      
□   3. พบปะเพื่อน หรือสังคมใหมํๆ  □   4. อ่ืนๆโปรดระบุ _____________ 
6. ทํานแลกคะแนนสะสม Smile Point ผํานชํองทางใดบํอยที่สุด 
□   1. Smile Service Application          □   2. เครื่องรูดบัตร (EDC)      
□   3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR         □   4. สาขา (Non-Kiosk) 

          □   5. Call Center                
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวนตกาล ต้ังอมรสุขสันต๑ 
วัน เดือน ปี เกิด 17 กันยายน 2528 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2547-2551 นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ๑)   

จาก มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย  
พ.ศ. 2560-2562 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  
จาก คณะสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ๎านเลขที่ 388/5 ซอยประชาอุทิศ 4 แขวงห๎วยขวาง เขตห๎วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10310   
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