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วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคท่ีมีจิตส านึกของการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และศึกษาลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีมีจิตส านึกของการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน
แต่ละกลุ่ม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 425 คน คัดเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) ตามสัดส่วนอายุของประชากร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามท่ี
ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับจิตส านึกของการบริโภคอย่างย ัง่ยืน 3 มิติ คือ จิตส านึกทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม จิตส านึกทางด้านสังคม และจิตส านึกทางด้านเศรษฐกิจ จากนั้นท าการวิเคราะห์ตัว
ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อค านวณคะแนนตวัประกอบ (Factor Score) สกดัปัจจยัโดยใช้กฎท่ีค่า 
Eigen Valued มากกวา่ 1  แลว้ท าการวเิคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่อแบ่งส่วนผูบ้ริโภคออกเป็น
กลุ่มๆ ใช้คะแนนตัวประกอบ (Factor Score) ท่ีได้น าไปท าการวิเคราะห์แบบ K-Mean Cluster 
Analysis  

ผลการศึกษาและการวิเคราะห์พบวา่ สามารถจดัรูปแบบการวดัจิตส านึกของการบริโภค
อยา่งย ัง่ยืนของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ได ้7 องคป์ระกอบ คือ จิตส านึกต่อสังคม จิตส านึกท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม จิตส านึกของการปราศจากหน้ีสิน  จิตส านึกด้านความประหยดัและคุม้ค่า  
จิตส านึกดา้นผลประโยชน์ในการใชง้าน  จิตส านึกท่ีไม่บริโภคร่วมกบัคนอ่ืนๆ และจิตส านึกของการ
วางแผนทางการเงินระยะยาว  โดยสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกไดเ้ป็น  4 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มมี
จิตส านึกของการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ร้อยละ 59.1  กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเป็นกลาง ร้อยละ 24.2  กลุ่มท่ี 3 
คือ กลุ่มเร่ิมมีจิตส านึกของการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื ร้อยละ 8.2  และกลุ่มท่ี 4 คือ กลุ่มสนใจแต่เศรษฐกิจ
ของตนเอง ร้อยละ 8.5 โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มมีลักษณะแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 
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ความเช่ือมัน่ 95% ในลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุสถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระดบัการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

กลุ่มมีจิตส านึกของการบริโภคอย่างย ัง่ยืน (กลุ่มท่ี 1) เป็นกลุ่มท่ีมีความตั้งใจในการ
บริโภคโดยค านึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ครบทั้ง 3 มิติ เป็นผูท่ี้มีอาย ุ      
31-70 ปี สถานภาพสมรส มีทั้งมีบุตรและไม่มีบุตรในจ านวนใกลเ้คียงกนั แต่หากมีบุตรจะมีบุตรตั้งแต่ 
1 คนข้ึนไป การศึกษาสูงสุดในระดบั ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จนถึงปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของธุรกิจ  อาชีพอิสระ และพนักงานเอกชน มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท   
ต่อมาคือกลุ่มเป็นกลาง (กลุ่มท่ี 2) เป็นกลุ่มท่ีบริโภคโดยค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และเศรษฐกิจอยู่บา้งเล็กนอ้ย แต่จะบริโภคโดยไม่ค  านึงถึงการเป็นหน้ีสิน และความประหยดั คุม้ค่า  
เป็นผูท่ี้มีอายุ 18-30 ปี สถานภาพโสด ไม่มีบุตร แต่หากมีบุตรจะมีบุตรไม่เกิน 1 คน  การศึกษาสูงสุด
คือปริญญาตรี มีอาชีพนกัศึกษา และรับราชการ/พนกังานราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 
บาท  ส่วนกลุ่มเร่ิมมีจิตส านึกของการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน (กลุ่มท่ี 3) เป็นกลุ่มท่ีเร่ิมบริโภคโดยค านึงถึง
ผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ ทั้ง 3 มิติ แต่จะไม่วางแผนการใช้เงินในระยะยาว 
เป็นผูท่ี้มีอายุ 18-30 ปี  สถานภาพโสดและยงัไม่มีบุตร ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ระดบัปริญญาตรี     
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท และสุดท้าย กลุ่มสนใจแต่
เศรษฐกิจของตนเอง (กลุ่มท่ี 4) กลุ่มน้ีบริโภคโดยไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสังคม
อยูเ่ลย แต่จะใหค้วามส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจของตนเองเป็นหลกั มีลกัษณะอาย ุสถานภาพ และระดบั
การศึกษา เหมือนกลุ่มท่ี 3 แต่กลุ่มน้ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่ โดยมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this study were to examine market segmentation for sustainable 

conscious consumers in Mueang Chiang Mai district and to investigate characteristics of each group 
of sustainable conscious consumers. Data were collected from 425 samples according to quota 
sampling method, classified by age groups.  The tool to collect data was questionnaires, composing 
of questions on sustainable conscious consumption in 3 dimensions: environmental consciousness, 
social consciousness, and economical consciousness. Data obtained were analyzed by factor 
analysis to figure out factor score, and derived factors under the principle that the Eigen value was 
greater than 1. The cluster analysis was, then, applied to divide consumers into groups. The factor 
score obtained were, later on, analyzed by the use of K-Mean Cluster Analysis.  

The results of the study and the analyses indicated that the assessment of sustainable 
conscious consumers in Mueang Chiang Mai district could be sorted out into 7 principles: social 
consciousness, environment-friendly consciousness, debt-free consciousness, saving and 
worthwhile consciousness, functional consciousness, non-sharing consumption consciousness, and 
long term financial planning consciousness. Consumers were divided into 4 groups: Group 1 
including 59.1% of consumers with sustainable consciousness, Group 2 including 24.2% of neutral 
consumers, Group 3 including 8.2% of the beginners of sustainable conscious consumer, and Group 
4 including 8.5% of consumers with self-absorbed in individual economy affairs.  The consumers in 
these 4 groups were significantly different at 95% of confidence interval, especially in demographic 
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characteristics namely age, marital status, number of children, education background, career, and 
average monthly income. 

 The group of consumers with sustainable consciousness (Group 1) was the group 
of those who intentionally took their consumption into full consideration of effects in 3 dimensions: 
environment, society, and economy. They were 31-70 years old, and married. In similar numbers, 
they had and did not have children. For those who had children, the number of children was 1 child 
or more. Their education background was referred to the high vocational certificate/diploma or 
equivalence to Bachelor’s degree. The majority was self-employed/business owner, freelance and 
private company employee, and earned income at the amount of lower than 30,000 Baht. Next, the 
group of neutral consumers (Group 2) was the group of those who concerned a little bit on 
environmental, social, and economic effects; but without debt-free, saving and worthwhile 
consciousness. The consumers in this group were 18-30 years old, single, and did not have children. 
For those who had children, they had only 1 child at the maximum. Their education background was 
Bachelor’s degree. Some of them were students and some were government officials/state 
employees. They earned monthly income at the amount of lower than 15,000 Baht. For the group of 
the beginners of sustainable conscious consumer, they started to think about effects in 3 dimensions: 
environment, society, and economy; but without long-term financial planning. They were 18-30 
years old, single and without children. Their education background was Bachelor’s degree. Most of 
them were students and earned average monthly income at lower than 10,000 Baht. Lastly, it was 
the group of consumers with self-absorbed in individual economy affairs (Group 4). The consumers 
in this group took consumption without any consciousness on environment and society; but paid 
mainly concern self-economy.  Their age, marital status and education background were similar to 
the consumers in Group 3; but the consumers in Group 4 earned higher income, in the range of 
15,000 Baht or lower. 


