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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. 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั

การศึกษาสูงสุด 21 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 21 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั

ต าแหน่ง 22 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อ

เดือน 23 
ตารางท่ี 4.11 KMO and Bartlett's test 24 
ตารางท่ี 4.12 แสดงผลค าถามและน ้าหนกัตวัประกอบ “จิตส านึกต่อสังคม” 27 
ตารางท่ี 4.13 แสดงผลค าถามและน ้าหนกัตวัประกอบ “จิตส านึกท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม” 28 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลค าถามและน ้าหนกัตวัประกอบ “จิตส านึกของการปราศจาก

หน้ีสิน” 29 
ตารางท่ี 4.15 แสดงผลค าถามและน ้าหนกัตวัประกอบ “จิตส านึกดา้นความประหยดั

และคุม้ค่า” 30 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลค าถามและน ้าหนกัตวัประกอบ “จิตส านึกดา้นผลประโยชน์

ในการใชง้าน” 31 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.17 แสดงผลค าถามและน ้ าหนกัตวัประกอบ “จิตส านึกท่ีไม่บริโภคร่วมกบั

คนอ่ืน” 31 
ตารางท่ี 4.18 แสดงผลค าถามและน ้าหนกัตวัประกอบ “จิตส านึกของการวางแผน

ทางการเงินระยะยาว” 32 
ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉล่ียองคป์ระกอบของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 33 
ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวเิคราะห์ ANOVA 35 
ตารางท่ี 4.21 แสดง Profile ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 36 
ตารางท่ี 4.22 แสดง Cross-tabulation ระหวา่งผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มและเพศ 38 
ตารางท่ี 4.23 แสดง Cross-tabulation ระหวา่งผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มและอาย ุ 39 
ตารางท่ี 4.24 แสดง Cross-tabulation ระหวา่งผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มและสถานภาพ 40 
ตารางท่ี 4.25 แสดง Cross-tabulation ระหวา่งผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มและจ านวนบุตร 41 
ตารางท่ี 4.26 แสดง Cross-tabulation ระหว่างผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มและการพกัอาศยั

อยูก่บับุตร 42 
ตารางท่ี 4.27 แสดง Cross-tabulation ระหวา่งผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มและพื้นท่ีพกัอาศยั 43 
ตารางท่ี 4.28 แสดง Cross-tabulation ระหว่างผู ้บ ริโภคทั้ ง  4 ก ลุ่มและระดับ

การศึกษา 44 
ตารางท่ี 4.29 แสดง Cross-tabulation ระหวา่งผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มและอาชีพ 45 
ตารางท่ี 4.30 แสดง Cross-tabulation ระหวา่งผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มและระดบัต าแหน่ง 46 
ตารางท่ี 4.31 แสดง Cross-tabulation ระหวา่งผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มและรายไดต่้อเดือน 47 
ตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ดา้นต่าง ๆ   กบัผูบ้ริโภคทั้ง  4 กลุ่ม 48 
ตารางท่ี 4.33 แสดงลกัษณะปัจจยัหลกัและปัจจยัขยายของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 49 
ตารางท่ี 5.1 แสดงการเปรียบเทียบลกัษณะองคป์ระกอบท่ีน ามาใชใ้นการจดักลุ่มท่ี

ไดจ้ากการศึกษา กบังานวจิยัตน้ฉบบัของ Balderjahn et al. (2013) 55 
ตารางท่ี 5.2  แสดงการเปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืของงานวจิยัอ่ืนๆ และจากการศึกษา 57 
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  หน้า 
ภาพท่ี 2.1 ภาพท่ี 2.1  แสดงขั้นตอนการแบ่งส่วนตลาด 9 
ภาพท่ี 4.1 Scree plot 25 
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ภาคผนวก ก 
Anti-image Matrices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENV1 ENV2 ENV3 ENV4 ENV5 ENV6 ENV7 ENV8 SOC1 SOC2 SOC3 SOC4 SOC5 SOC6 SOC7 SOC8 ECON1 ECON2 ECON3 ECON4 ECON5 ECON6 ECON7 ECON8 ECON9 ECON10 ECON11 ECON12 ECON13 ECON14 ECON15 ECON16 ECON17 ECON18 ECON19 ECON20 ECON21 ECON22 ECON23 ECON24

ENV1 .937a -.244 .069 -.153 -.084 -.156 -.085 .019 -.185 -.010 .065 .079 -.099 .038 .021 .032 -.040 .023 .007 -.133 -.066 -.063 .042 -.057 .150 -.048 .046 -.115 .087 -.005 .100 -.090 .028 .031 -.091 -.050 -.025 .127 -.024 -.055
ENV2 -.244 .926a -.388 .032 -.131 -.069 .064 -.172 .052 -.061 .077 -.117 .011 .009 -.040 .037 .040 -.054 -.095 .018 .030 -.024 .070 .103 -.022 .023 .032 .055 -.100 -.028 -.106 .127 -.060 -.039 .051 -.025 .009 -.027 -.067 .130
ENV3 .069 -.388 .910a -.351 -.062 .017 -.139 -.006 -.029 .125 .020 .033 -.047 -.046 .083 -.061 .152 -.186 .027 .057 -.038 .042 -.050 -.076 -.030 .024 -.053 -.129 .139 -.033 .080 -.037 .011 .022 -.189 .022 .020 -.045 -.078 .049
ENV4 -.153 .032 -.351 .918a -.353 .085 -.080 -.137 -.040 -.010 -.087 .052 -.053 .083 .019 .016 .032 .106 -.036 -.044 .016 .029 -.063 .054 -.041 -.103 .073 -.044 -.047 .145 -.121 -.036 -.083 .022 .139 .006 -.048 -.054 .058 .051
ENV5 -.084 -.131 -.062 -.353 .930a -.276 .086 -.140 -.019 -.051 -.051 .068 .048 -.003 .023 -.161 -.005 -.097 .005 .148 -.012 -.033 -.062 .017 -.040 .051 -.053 -.020 .097 -.012 .057 -.039 .128 -.043 -.027 .079 -.061 .017 .000 .016
ENV6 -.156 -.069 .017 .085 -.276 .929a -.206 -.009 .001 -.025 .082 -.091 -.018 .012 .062 -.026 .044 .048 .016 .047 -.050 -.027 -.020 -.022 -.036 -.069 .052 .142 -.042 .039 -.175 -.030 -.129 -.024 .102 .039 -.048 .004 .045 -.072
ENV7 -.085 .064 -.139 -.080 .086 -.206 .909a -.520 .050 -.026 .101 -.204 .050 -.017 .003 -.019 .006 -.007 -.026 -.031 -.031 -.077 -.003 .016 .027 .116 -.004 .116 -.005 -.084 -.032 -.033 .095 -.075 .001 -.033 .087 -.122 .010 .004
ENV8 .019 -.172 -.006 -.137 -.140 -.009 -.520 .916a .065 -.023 -.081 .102 .041 -.058 -.135 .022 -.088 .106 -.002 -.016 .015 .060 .036 -.024 .003 -.043 -.126 -.034 -.047 -.012 .081 .059 -.017 .037 .035 -.033 .022 .097 .020 -.111
SOC1 -.185 .052 -.029 -.040 -.019 .001 .050 .065 .938a -.285 -.158 -.158 -.059 -.095 -.076 -.050 -.128 .088 .065 .034 .012 .109 -.092 .012 -.016 -.030 -.015 -.224 .113 .007 .055 .083 .010 -.040 -.099 -.143 .164 -.184 -.027 .112
SOC2 -.010 -.061 .125 -.010 -.051 -.025 -.026 -.023 -.285 .956a -.088 -.117 -.042 -.059 -.060 -.086 .108 -.082 -.049 -.028 -.048 .096 .008 -.052 -.015 .052 .106 -.002 -.060 .141 -.042 -.182 -.116 .045 -.093 .057 .030 -.024 .049 .030
SOC3 .065 .077 .020 -.087 -.051 .082 .101 -.081 -.158 -.088 .941a -.346 .002 -.162 -.107 .021 .047 .001 -.099 -.050 -.020 -.105 .018 -.027 -.032 .009 .055 .218 -.184 -.045 .017 -.074 .087 -.043 -.026 .156 -.033 -.008 -.041 -.034
SOC4 .079 -.117 .033 .052 .068 -.091 -.204 .102 -.158 -.117 -.346 .944a -.176 -.042 -.102 -.136 -.019 -.114 .056 .008 .158 .009 -.061 .060 .030 .013 -.085 -.129 .081 -.036 -.004 .053 -.017 .048 .021 -.020 -.090 .047 .013 .074
SOC5 -.099 .011 -.047 -.053 .048 -.018 .050 .041 -.059 -.042 .002 -.176 .948a -.392 -.086 -.086 -.108 .080 -.013 .091 -.141 .021 -.016 -.107 .108 -.005 -.009 .039 .049 -.089 .012 .093 .015 .003 .051 -.005 -.074 .056 -.031 -.108
SOC6 .038 .009 -.046 .083 -.003 .012 -.017 -.058 -.095 -.059 -.162 -.042 -.392 .947a -.153 -.174 .085 -.066 .073 -.027 -.032 -.105 .063 .053 .006 -.017 -.040 .104 -.166 .019 -.035 -.053 .067 .085 -.006 .000 .030 -.071 .058 .027
SOC7 .021 -.040 .083 .019 .023 .062 .003 -.135 -.076 -.060 -.107 -.102 -.086 -.153 .961a -.310 .009 -.026 .038 .027 -.008 -.010 -.031 -.001 -.034 .052 -.047 -.022 .149 -.121 .034 .027 -.069 -.086 .033 -.069 .003 -.019 .038 .039
SOC8 .032 .037 -.061 .016 -.161 -.026 -.019 .022 -.050 -.086 .021 -.136 -.086 -.174 -.310 .961a .022 .047 -.093 -.120 -.020 .037 .103 .014 -.033 -.092 -.021 .002 .012 .087 -.042 .035 -.018 -.060 .052 .006 -.007 .095 -.033 -.060
ECON1 -.040 .040 .152 .032 -.005 .044 .006 -.088 -.128 .108 .047 -.019 -.108 .085 .009 .022 .918a -.394 -.201 -.160 -.006 .006 -.029 .015 .010 .057 -.074 -.123 -.051 -.021 -.016 -.023 .005 -.069 -.049 .133 -.091 -.209 .102 .075
ECON2 .023 -.054 -.186 .106 -.097 .048 -.007 .106 .088 -.082 .001 -.114 .080 -.066 -.026 .047 -.394 .931a -.164 -.116 -.044 -.048 -.018 -.150 .041 -.148 .058 -.056 -.059 .065 .048 -.013 .001 .004 .111 -.016 -.023 .126 -.094 -.057
ECON3 .007 -.095 .027 -.036 .005 .016 -.026 -.002 .065 -.049 -.099 .056 -.013 .073 .038 -.093 -.201 -.164 .951a -.187 -.048 -.066 -.095 .007 -.185 .079 -.007 -.031 .048 -.112 .011 .111 .012 .018 -.028 -.088 .080 .006 -.096 .021
ECON4 -.133 .018 .057 -.044 .148 .047 -.031 -.016 .034 -.028 -.050 .008 .091 -.027 .027 -.120 -.160 -.116 -.187 .927a -.187 .030 .038 -.130 -.123 -.098 .047 -.027 .072 -.006 -.087 -.002 .035 .086 .004 .084 -.114 .131 -.159 .041
ECON5 -.066 .030 -.038 .016 -.012 -.050 -.031 .015 .012 -.048 -.020 .158 -.141 -.032 -.008 -.020 -.006 -.044 -.048 -.187 .960a -.207 -.141 .051 -.022 -.041 -.036 .043 -.048 .088 -.002 -.025 -.013 .038 -.002 -.021 -.042 .003 -.001 -.001
ECON6 -.063 -.024 .042 .029 -.033 -.027 -.077 .060 .109 .096 -.105 .009 .021 -.105 -.010 .037 .006 -.048 -.066 .030 -.207 .928a -.267 .010 -.111 -.052 -.022 -.044 .088 -.033 .059 .074 -.133 -.109 .025 -.090 .061 -.047 .137 -.028
ECON7 .042 .070 -.050 -.063 -.062 -.020 -.003 .036 -.092 .008 .018 -.061 -.016 .063 -.031 .103 -.029 -.018 -.095 .038 -.141 -.267 .951a -.200 .029 -.201 -.069 .120 -.037 .025 -.122 -.063 .034 .017 -.068 -.022 -.006 -.006 -.008 .061
ECON8 -.057 .103 -.076 .054 .017 -.022 .016 -.024 .012 -.052 -.027 .060 -.107 .053 -.001 .014 .015 -.150 .007 -.130 .051 .010 -.200 .949a -.194 -.051 -.207 .046 -.090 -.058 .036 -.035 .083 -.085 .036 .003 .032 -.069 .111 -.057
ECON9 .150 -.022 -.030 -.041 -.040 -.036 .027 .003 -.016 -.015 -.032 .030 .108 .006 -.034 -.033 .010 .041 -.185 -.123 -.022 -.111 .029 -.194 .953a -.160 -.009 -.028 -.062 -.034 .086 -.054 -.076 .021 .007 .001 .004 -.043 .045 -.088
ECON10 -.048 .023 .024 -.103 .051 -.069 .116 -.043 -.030 .052 .009 .013 -.005 -.017 .052 -.092 .057 -.148 .079 -.098 -.041 -.052 -.201 -.051 -.160 .949a -.232 .036 -.003 -.044 .035 -.018 .017 .023 -.023 -.117 .093 -.028 -.064 .046
ECON11 .046 .032 -.053 .073 -.053 .052 -.004 -.126 -.015 .106 .055 -.085 -.009 -.040 -.047 -.021 -.074 .058 -.007 .047 -.036 -.022 -.069 -.207 -.009 -.232 .945a .037 -.093 .043 -.089 -.022 -.040 .023 -.009 .159 -.194 .107 -.022 -.063
ECON12 -.115 .055 -.129 -.044 -.020 .142 .116 -.034 -.224 -.002 .218 -.129 .039 .104 -.022 .002 -.123 -.056 -.031 -.027 .043 -.044 .120 .046 -.028 .036 .037 .898a -.461 -.147 -.115 .007 -.061 -.048 .006 .073 .016 -.104 .093 -.094
ECON13 .087 -.100 .139 -.047 .097 -.042 -.005 -.047 .113 -.060 -.184 .081 .049 -.166 .149 .012 -.051 -.059 .048 .072 -.048 .088 -.037 -.090 -.062 -.003 -.093 -.461 .909a -.250 -.102 .078 -.102 -.121 -.135 -.060 .003 -.030 -.071 .174
ECON14 -.005 -.028 -.033 .145 -.012 .039 -.084 -.012 .007 .141 -.045 -.036 -.089 .019 -.121 .087 -.021 .065 -.112 -.006 .088 -.033 .025 -.058 -.034 -.044 .043 -.147 -.250 .946a -.164 -.236 -.043 -.002 -.007 .015 -.002 .032 -.059 .072
ECON15 .100 -.106 .080 -.121 .057 -.175 -.032 .081 .055 -.042 .017 -.004 .012 -.035 .034 -.042 -.016 .048 .011 -.087 -.002 .059 -.122 .036 .086 .035 -.089 -.115 -.102 -.164 .949a -.270 -.029 -.053 .015 -.093 .024 -.022 -.014 -.010
ECON16 -.090 .127 -.037 -.036 -.039 -.030 -.033 .059 .083 -.182 -.074 .053 .093 -.053 .027 .035 -.023 -.013 .111 -.002 -.025 .074 -.063 -.035 -.054 -.018 -.022 .007 .078 -.236 -.270 .938a -.080 .002 -.084 -.082 -.122 .057 .006 -.086
ECON17 .028 -.060 .011 -.083 .128 -.129 .095 -.017 .010 -.116 .087 -.017 .015 .067 -.069 -.018 .005 .001 .012 .035 -.013 -.133 .034 .083 -.076 .017 -.040 -.061 -.102 -.043 -.029 -.080 .950a -.204 -.073 .018 -.079 -.018 .065 -.101
ECON18 .031 -.039 .022 .022 -.043 -.024 -.075 .037 -.040 .045 -.043 .048 .003 .085 -.086 -.060 -.069 .004 .018 .086 .038 -.109 .017 -.085 .021 .023 .023 -.048 -.121 -.002 -.053 .002 -.204 .950a -.332 -.032 -.030 .063 .028 -.073
ECON19 -.091 .051 -.189 .139 -.027 .102 .001 .035 -.099 -.093 -.026 .021 .051 -.006 .033 .052 -.049 .111 -.028 .004 -.002 .025 -.068 .036 .007 -.023 -.009 .006 -.135 -.007 .015 -.084 -.073 -.332 .932a -.228 .031 .061 -.030 -.074
ECON20 -.050 -.025 .022 .006 .079 .039 -.033 -.033 -.143 .057 .156 -.020 -.005 .000 -.069 .006 .133 -.016 -.088 .084 -.021 -.090 -.022 .003 .001 -.117 .159 .073 -.060 .015 -.093 -.082 .018 -.032 -.228 .881a -.594 .033 .033 -.041
ECON21 -.025 .009 .020 -.048 -.061 -.048 .087 .022 .164 .030 -.033 -.090 -.074 .030 .003 -.007 -.091 -.023 .080 -.114 -.042 .061 -.006 .032 .004 .093 -.194 .016 .003 -.002 .024 -.122 -.079 -.030 .031 -.594 .895a -.035 -.091 -.007
ECON22 .127 -.027 -.045 -.054 .017 .004 -.122 .097 -.184 -.024 -.008 .047 .056 -.071 -.019 .095 -.209 .126 .006 .131 .003 -.047 -.006 -.069 -.043 -.028 .107 -.104 -.030 .032 -.022 .057 -.018 .063 .061 .033 -.035 .802a -.252 -.367
ECON23 -.024 -.067 -.078 .058 .000 .045 .010 .020 -.027 .049 -.041 .013 -.031 .058 .038 -.033 .102 -.094 -.096 -.159 -.001 .137 -.008 .111 .045 -.064 -.022 .093 -.071 -.059 -.014 .006 .065 .028 -.030 .033 -.091 -.252 .816a -.442
ECON24 -.055 .130 .049 .051 .016 -.072 .004 -.111 .112 .030 -.034 .074 -.108 .027 .039 -.060 .075 -.057 .021 .041 -.001 -.028 .061 -.057 -.088 .046 -.063 -.094 .174 .072 -.010 -.086 -.101 -.073 -.074 -.041 -.007 -.367 -.442 .748a
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Anti-image Matrices 

 
ENV1 ENV2 ENV3 ENV4 ENV5 ENV6 ENV7 ENV8 SOC1 SOC2 SOC3 SOC4 SOC5 SOC6 SOC7 SOC8 ECON1 ECON2 ECON3 ECON4 ECON5 ECON6 ECON7 ECON8 ECON9 ECON10 ECON11 ECON12 ECON13 ECON14 ECON15 ECON16 ECON17 ECON18 ECON19 ECON20 ECON21 ECON22 ECON23 ECON24

ENV1 .937a -.244 .069 -.153 -.084 -.156 -.085 .019 -.185 -.010 .065 .079 -.099 .038 .021 .032 -.040 .023 .007 -.133 -.066 -.063 .042 -.057 .150 -.048 .046 -.115 .087 -.005 .100 -.090 .028 .031 -.091 -.050 -.025 .127 -.024 -.055
ENV2 -.244 .926a -.388 .032 -.131 -.069 .064 -.172 .052 -.061 .077 -.117 .011 .009 -.040 .037 .040 -.054 -.095 .018 .030 -.024 .070 .103 -.022 .023 .032 .055 -.100 -.028 -.106 .127 -.060 -.039 .051 -.025 .009 -.027 -.067 .130
ENV3 .069 -.388 .910a -.351 -.062 .017 -.139 -.006 -.029 .125 .020 .033 -.047 -.046 .083 -.061 .152 -.186 .027 .057 -.038 .042 -.050 -.076 -.030 .024 -.053 -.129 .139 -.033 .080 -.037 .011 .022 -.189 .022 .020 -.045 -.078 .049
ENV4 -.153 .032 -.351 .918a -.353 .085 -.080 -.137 -.040 -.010 -.087 .052 -.053 .083 .019 .016 .032 .106 -.036 -.044 .016 .029 -.063 .054 -.041 -.103 .073 -.044 -.047 .145 -.121 -.036 -.083 .022 .139 .006 -.048 -.054 .058 .051
ENV5 -.084 -.131 -.062 -.353 .930a -.276 .086 -.140 -.019 -.051 -.051 .068 .048 -.003 .023 -.161 -.005 -.097 .005 .148 -.012 -.033 -.062 .017 -.040 .051 -.053 -.020 .097 -.012 .057 -.039 .128 -.043 -.027 .079 -.061 .017 .000 .016
ENV6 -.156 -.069 .017 .085 -.276 .929a -.206 -.009 .001 -.025 .082 -.091 -.018 .012 .062 -.026 .044 .048 .016 .047 -.050 -.027 -.020 -.022 -.036 -.069 .052 .142 -.042 .039 -.175 -.030 -.129 -.024 .102 .039 -.048 .004 .045 -.072
ENV7 -.085 .064 -.139 -.080 .086 -.206 .909a -.520 .050 -.026 .101 -.204 .050 -.017 .003 -.019 .006 -.007 -.026 -.031 -.031 -.077 -.003 .016 .027 .116 -.004 .116 -.005 -.084 -.032 -.033 .095 -.075 .001 -.033 .087 -.122 .010 .004
ENV8 .019 -.172 -.006 -.137 -.140 -.009 -.520 .916a .065 -.023 -.081 .102 .041 -.058 -.135 .022 -.088 .106 -.002 -.016 .015 .060 .036 -.024 .003 -.043 -.126 -.034 -.047 -.012 .081 .059 -.017 .037 .035 -.033 .022 .097 .020 -.111
SOC1 -.185 .052 -.029 -.040 -.019 .001 .050 .065 .938a -.285 -.158 -.158 -.059 -.095 -.076 -.050 -.128 .088 .065 .034 .012 .109 -.092 .012 -.016 -.030 -.015 -.224 .113 .007 .055 .083 .010 -.040 -.099 -.143 .164 -.184 -.027 .112
SOC2 -.010 -.061 .125 -.010 -.051 -.025 -.026 -.023 -.285 .956a -.088 -.117 -.042 -.059 -.060 -.086 .108 -.082 -.049 -.028 -.048 .096 .008 -.052 -.015 .052 .106 -.002 -.060 .141 -.042 -.182 -.116 .045 -.093 .057 .030 -.024 .049 .030
SOC3 .065 .077 .020 -.087 -.051 .082 .101 -.081 -.158 -.088 .941a -.346 .002 -.162 -.107 .021 .047 .001 -.099 -.050 -.020 -.105 .018 -.027 -.032 .009 .055 .218 -.184 -.045 .017 -.074 .087 -.043 -.026 .156 -.033 -.008 -.041 -.034
SOC4 .079 -.117 .033 .052 .068 -.091 -.204 .102 -.158 -.117 -.346 .944a -.176 -.042 -.102 -.136 -.019 -.114 .056 .008 .158 .009 -.061 .060 .030 .013 -.085 -.129 .081 -.036 -.004 .053 -.017 .048 .021 -.020 -.090 .047 .013 .074
SOC5 -.099 .011 -.047 -.053 .048 -.018 .050 .041 -.059 -.042 .002 -.176 .948a -.392 -.086 -.086 -.108 .080 -.013 .091 -.141 .021 -.016 -.107 .108 -.005 -.009 .039 .049 -.089 .012 .093 .015 .003 .051 -.005 -.074 .056 -.031 -.108
SOC6 .038 .009 -.046 .083 -.003 .012 -.017 -.058 -.095 -.059 -.162 -.042 -.392 .947a -.153 -.174 .085 -.066 .073 -.027 -.032 -.105 .063 .053 .006 -.017 -.040 .104 -.166 .019 -.035 -.053 .067 .085 -.006 .000 .030 -.071 .058 .027
SOC7 .021 -.040 .083 .019 .023 .062 .003 -.135 -.076 -.060 -.107 -.102 -.086 -.153 .961a -.310 .009 -.026 .038 .027 -.008 -.010 -.031 -.001 -.034 .052 -.047 -.022 .149 -.121 .034 .027 -.069 -.086 .033 -.069 .003 -.019 .038 .039
SOC8 .032 .037 -.061 .016 -.161 -.026 -.019 .022 -.050 -.086 .021 -.136 -.086 -.174 -.310 .961a .022 .047 -.093 -.120 -.020 .037 .103 .014 -.033 -.092 -.021 .002 .012 .087 -.042 .035 -.018 -.060 .052 .006 -.007 .095 -.033 -.060
ECON1 -.040 .040 .152 .032 -.005 .044 .006 -.088 -.128 .108 .047 -.019 -.108 .085 .009 .022 .918a -.394 -.201 -.160 -.006 .006 -.029 .015 .010 .057 -.074 -.123 -.051 -.021 -.016 -.023 .005 -.069 -.049 .133 -.091 -.209 .102 .075
ECON2 .023 -.054 -.186 .106 -.097 .048 -.007 .106 .088 -.082 .001 -.114 .080 -.066 -.026 .047 -.394 .931a -.164 -.116 -.044 -.048 -.018 -.150 .041 -.148 .058 -.056 -.059 .065 .048 -.013 .001 .004 .111 -.016 -.023 .126 -.094 -.057
ECON3 .007 -.095 .027 -.036 .005 .016 -.026 -.002 .065 -.049 -.099 .056 -.013 .073 .038 -.093 -.201 -.164 .951a -.187 -.048 -.066 -.095 .007 -.185 .079 -.007 -.031 .048 -.112 .011 .111 .012 .018 -.028 -.088 .080 .006 -.096 .021
ECON4 -.133 .018 .057 -.044 .148 .047 -.031 -.016 .034 -.028 -.050 .008 .091 -.027 .027 -.120 -.160 -.116 -.187 .927a -.187 .030 .038 -.130 -.123 -.098 .047 -.027 .072 -.006 -.087 -.002 .035 .086 .004 .084 -.114 .131 -.159 .041
ECON5 -.066 .030 -.038 .016 -.012 -.050 -.031 .015 .012 -.048 -.020 .158 -.141 -.032 -.008 -.020 -.006 -.044 -.048 -.187 .960a -.207 -.141 .051 -.022 -.041 -.036 .043 -.048 .088 -.002 -.025 -.013 .038 -.002 -.021 -.042 .003 -.001 -.001
ECON6 -.063 -.024 .042 .029 -.033 -.027 -.077 .060 .109 .096 -.105 .009 .021 -.105 -.010 .037 .006 -.048 -.066 .030 -.207 .928a -.267 .010 -.111 -.052 -.022 -.044 .088 -.033 .059 .074 -.133 -.109 .025 -.090 .061 -.047 .137 -.028
ECON7 .042 .070 -.050 -.063 -.062 -.020 -.003 .036 -.092 .008 .018 -.061 -.016 .063 -.031 .103 -.029 -.018 -.095 .038 -.141 -.267 .951a -.200 .029 -.201 -.069 .120 -.037 .025 -.122 -.063 .034 .017 -.068 -.022 -.006 -.006 -.008 .061
ECON8 -.057 .103 -.076 .054 .017 -.022 .016 -.024 .012 -.052 -.027 .060 -.107 .053 -.001 .014 .015 -.150 .007 -.130 .051 .010 -.200 .949a -.194 -.051 -.207 .046 -.090 -.058 .036 -.035 .083 -.085 .036 .003 .032 -.069 .111 -.057
ECON9 .150 -.022 -.030 -.041 -.040 -.036 .027 .003 -.016 -.015 -.032 .030 .108 .006 -.034 -.033 .010 .041 -.185 -.123 -.022 -.111 .029 -.194 .953a -.160 -.009 -.028 -.062 -.034 .086 -.054 -.076 .021 .007 .001 .004 -.043 .045 -.088
ECON10 -.048 .023 .024 -.103 .051 -.069 .116 -.043 -.030 .052 .009 .013 -.005 -.017 .052 -.092 .057 -.148 .079 -.098 -.041 -.052 -.201 -.051 -.160 .949a -.232 .036 -.003 -.044 .035 -.018 .017 .023 -.023 -.117 .093 -.028 -.064 .046
ECON11 .046 .032 -.053 .073 -.053 .052 -.004 -.126 -.015 .106 .055 -.085 -.009 -.040 -.047 -.021 -.074 .058 -.007 .047 -.036 -.022 -.069 -.207 -.009 -.232 .945a .037 -.093 .043 -.089 -.022 -.040 .023 -.009 .159 -.194 .107 -.022 -.063
ECON12 -.115 .055 -.129 -.044 -.020 .142 .116 -.034 -.224 -.002 .218 -.129 .039 .104 -.022 .002 -.123 -.056 -.031 -.027 .043 -.044 .120 .046 -.028 .036 .037 .898a -.461 -.147 -.115 .007 -.061 -.048 .006 .073 .016 -.104 .093 -.094
ECON13 .087 -.100 .139 -.047 .097 -.042 -.005 -.047 .113 -.060 -.184 .081 .049 -.166 .149 .012 -.051 -.059 .048 .072 -.048 .088 -.037 -.090 -.062 -.003 -.093 -.461 .909a -.250 -.102 .078 -.102 -.121 -.135 -.060 .003 -.030 -.071 .174
ECON14 -.005 -.028 -.033 .145 -.012 .039 -.084 -.012 .007 .141 -.045 -.036 -.089 .019 -.121 .087 -.021 .065 -.112 -.006 .088 -.033 .025 -.058 -.034 -.044 .043 -.147 -.250 .946a -.164 -.236 -.043 -.002 -.007 .015 -.002 .032 -.059 .072
ECON15 .100 -.106 .080 -.121 .057 -.175 -.032 .081 .055 -.042 .017 -.004 .012 -.035 .034 -.042 -.016 .048 .011 -.087 -.002 .059 -.122 .036 .086 .035 -.089 -.115 -.102 -.164 .949a -.270 -.029 -.053 .015 -.093 .024 -.022 -.014 -.010
ECON16 -.090 .127 -.037 -.036 -.039 -.030 -.033 .059 .083 -.182 -.074 .053 .093 -.053 .027 .035 -.023 -.013 .111 -.002 -.025 .074 -.063 -.035 -.054 -.018 -.022 .007 .078 -.236 -.270 .938a -.080 .002 -.084 -.082 -.122 .057 .006 -.086
ECON17 .028 -.060 .011 -.083 .128 -.129 .095 -.017 .010 -.116 .087 -.017 .015 .067 -.069 -.018 .005 .001 .012 .035 -.013 -.133 .034 .083 -.076 .017 -.040 -.061 -.102 -.043 -.029 -.080 .950a -.204 -.073 .018 -.079 -.018 .065 -.101
ECON18 .031 -.039 .022 .022 -.043 -.024 -.075 .037 -.040 .045 -.043 .048 .003 .085 -.086 -.060 -.069 .004 .018 .086 .038 -.109 .017 -.085 .021 .023 .023 -.048 -.121 -.002 -.053 .002 -.204 .950a -.332 -.032 -.030 .063 .028 -.073
ECON19 -.091 .051 -.189 .139 -.027 .102 .001 .035 -.099 -.093 -.026 .021 .051 -.006 .033 .052 -.049 .111 -.028 .004 -.002 .025 -.068 .036 .007 -.023 -.009 .006 -.135 -.007 .015 -.084 -.073 -.332 .932a -.228 .031 .061 -.030 -.074
ECON20 -.050 -.025 .022 .006 .079 .039 -.033 -.033 -.143 .057 .156 -.020 -.005 .000 -.069 .006 .133 -.016 -.088 .084 -.021 -.090 -.022 .003 .001 -.117 .159 .073 -.060 .015 -.093 -.082 .018 -.032 -.228 .881a -.594 .033 .033 -.041
ECON21 -.025 .009 .020 -.048 -.061 -.048 .087 .022 .164 .030 -.033 -.090 -.074 .030 .003 -.007 -.091 -.023 .080 -.114 -.042 .061 -.006 .032 .004 .093 -.194 .016 .003 -.002 .024 -.122 -.079 -.030 .031 -.594 .895a -.035 -.091 -.007
ECON22 .127 -.027 -.045 -.054 .017 .004 -.122 .097 -.184 -.024 -.008 .047 .056 -.071 -.019 .095 -.209 .126 .006 .131 .003 -.047 -.006 -.069 -.043 -.028 .107 -.104 -.030 .032 -.022 .057 -.018 .063 .061 .033 -.035 .802a -.252 -.367
ECON23 -.024 -.067 -.078 .058 .000 .045 .010 .020 -.027 .049 -.041 .013 -.031 .058 .038 -.033 .102 -.094 -.096 -.159 -.001 .137 -.008 .111 .045 -.064 -.022 .093 -.071 -.059 -.014 .006 .065 .028 -.030 .033 -.091 -.252 .816a -.442
ECON24 -.055 .130 .049 .051 .016 -.072 .004 -.111 .112 .030 -.034 .074 -.108 .027 .039 -.060 .075 -.057 .021 .041 -.001 -.028 .061 -.057 -.088 .046 -.063 -.094 .174 .072 -.010 -.086 -.101 -.073 -.074 -.041 -.007 -.367 -.442 .748a

ENV1 ENV2 ENV3 ENV4 ENV5 ENV6 ENV7 ENV8 SOC1 SOC2 SOC3 SOC4 SOC5 SOC6 SOC7 SOC8 ECON1 ECON2 ECON3 ECON4 ECON5 ECON6 ECON7 ECON8 ECON9 ECON10 ECON11 ECON12 ECON13 ECON14 ECON15 ECON16 ECON17 ECON18 ECON19 ECON20 ECON21 ECON22 ECON23 ECON24

ENV1 .937a -.244 .069 -.153 -.084 -.156 -.085 .019 -.185 -.010 .065 .079 -.099 .038 .021 .032 -.040 .023 .007 -.133 -.066 -.063 .042 -.057 .150 -.048 .046 -.115 .087 -.005 .100 -.090 .028 .031 -.091 -.050 -.025 .127 -.024 -.055
ENV2 -.244 .926a -.388 .032 -.131 -.069 .064 -.172 .052 -.061 .077 -.117 .011 .009 -.040 .037 .040 -.054 -.095 .018 .030 -.024 .070 .103 -.022 .023 .032 .055 -.100 -.028 -.106 .127 -.060 -.039 .051 -.025 .009 -.027 -.067 .130
ENV3 .069 -.388 .910a -.351 -.062 .017 -.139 -.006 -.029 .125 .020 .033 -.047 -.046 .083 -.061 .152 -.186 .027 .057 -.038 .042 -.050 -.076 -.030 .024 -.053 -.129 .139 -.033 .080 -.037 .011 .022 -.189 .022 .020 -.045 -.078 .049
ENV4 -.153 .032 -.351 .918a -.353 .085 -.080 -.137 -.040 -.010 -.087 .052 -.053 .083 .019 .016 .032 .106 -.036 -.044 .016 .029 -.063 .054 -.041 -.103 .073 -.044 -.047 .145 -.121 -.036 -.083 .022 .139 .006 -.048 -.054 .058 .051
ENV5 -.084 -.131 -.062 -.353 .930a -.276 .086 -.140 -.019 -.051 -.051 .068 .048 -.003 .023 -.161 -.005 -.097 .005 .148 -.012 -.033 -.062 .017 -.040 .051 -.053 -.020 .097 -.012 .057 -.039 .128 -.043 -.027 .079 -.061 .017 .000 .016
ENV6 -.156 -.069 .017 .085 -.276 .929a -.206 -.009 .001 -.025 .082 -.091 -.018 .012 .062 -.026 .044 .048 .016 .047 -.050 -.027 -.020 -.022 -.036 -.069 .052 .142 -.042 .039 -.175 -.030 -.129 -.024 .102 .039 -.048 .004 .045 -.072
ENV7 -.085 .064 -.139 -.080 .086 -.206 .909a -.520 .050 -.026 .101 -.204 .050 -.017 .003 -.019 .006 -.007 -.026 -.031 -.031 -.077 -.003 .016 .027 .116 -.004 .116 -.005 -.084 -.032 -.033 .095 -.075 .001 -.033 .087 -.122 .010 .004
ENV8 .019 -.172 -.006 -.137 -.140 -.009 -.520 .916a .065 -.023 -.081 .102 .041 -.058 -.135 .022 -.088 .106 -.002 -.016 .015 .060 .036 -.024 .003 -.043 -.126 -.034 -.047 -.012 .081 .059 -.017 .037 .035 -.033 .022 .097 .020 -.111
SOC1 -.185 .052 -.029 -.040 -.019 .001 .050 .065 .938a -.285 -.158 -.158 -.059 -.095 -.076 -.050 -.128 .088 .065 .034 .012 .109 -.092 .012 -.016 -.030 -.015 -.224 .113 .007 .055 .083 .010 -.040 -.099 -.143 .164 -.184 -.027 .112
SOC2 -.010 -.061 .125 -.010 -.051 -.025 -.026 -.023 -.285 .956a -.088 -.117 -.042 -.059 -.060 -.086 .108 -.082 -.049 -.028 -.048 .096 .008 -.052 -.015 .052 .106 -.002 -.060 .141 -.042 -.182 -.116 .045 -.093 .057 .030 -.024 .049 .030
SOC3 .065 .077 .020 -.087 -.051 .082 .101 -.081 -.158 -.088 .941a -.346 .002 -.162 -.107 .021 .047 .001 -.099 -.050 -.020 -.105 .018 -.027 -.032 .009 .055 .218 -.184 -.045 .017 -.074 .087 -.043 -.026 .156 -.033 -.008 -.041 -.034
SOC4 .079 -.117 .033 .052 .068 -.091 -.204 .102 -.158 -.117 -.346 .944a -.176 -.042 -.102 -.136 -.019 -.114 .056 .008 .158 .009 -.061 .060 .030 .013 -.085 -.129 .081 -.036 -.004 .053 -.017 .048 .021 -.020 -.090 .047 .013 .074
SOC5 -.099 .011 -.047 -.053 .048 -.018 .050 .041 -.059 -.042 .002 -.176 .948a -.392 -.086 -.086 -.108 .080 -.013 .091 -.141 .021 -.016 -.107 .108 -.005 -.009 .039 .049 -.089 .012 .093 .015 .003 .051 -.005 -.074 .056 -.031 -.108
SOC6 .038 .009 -.046 .083 -.003 .012 -.017 -.058 -.095 -.059 -.162 -.042 -.392 .947a -.153 -.174 .085 -.066 .073 -.027 -.032 -.105 .063 .053 .006 -.017 -.040 .104 -.166 .019 -.035 -.053 .067 .085 -.006 .000 .030 -.071 .058 .027
SOC7 .021 -.040 .083 .019 .023 .062 .003 -.135 -.076 -.060 -.107 -.102 -.086 -.153 .961a -.310 .009 -.026 .038 .027 -.008 -.010 -.031 -.001 -.034 .052 -.047 -.022 .149 -.121 .034 .027 -.069 -.086 .033 -.069 .003 -.019 .038 .039
SOC8 .032 .037 -.061 .016 -.161 -.026 -.019 .022 -.050 -.086 .021 -.136 -.086 -.174 -.310 .961a .022 .047 -.093 -.120 -.020 .037 .103 .014 -.033 -.092 -.021 .002 .012 .087 -.042 .035 -.018 -.060 .052 .006 -.007 .095 -.033 -.060
ECON1 -.040 .040 .152 .032 -.005 .044 .006 -.088 -.128 .108 .047 -.019 -.108 .085 .009 .022 .918a -.394 -.201 -.160 -.006 .006 -.029 .015 .010 .057 -.074 -.123 -.051 -.021 -.016 -.023 .005 -.069 -.049 .133 -.091 -.209 .102 .075
ECON2 .023 -.054 -.186 .106 -.097 .048 -.007 .106 .088 -.082 .001 -.114 .080 -.066 -.026 .047 -.394 .931a -.164 -.116 -.044 -.048 -.018 -.150 .041 -.148 .058 -.056 -.059 .065 .048 -.013 .001 .004 .111 -.016 -.023 .126 -.094 -.057
ECON3 .007 -.095 .027 -.036 .005 .016 -.026 -.002 .065 -.049 -.099 .056 -.013 .073 .038 -.093 -.201 -.164 .951a -.187 -.048 -.066 -.095 .007 -.185 .079 -.007 -.031 .048 -.112 .011 .111 .012 .018 -.028 -.088 .080 .006 -.096 .021
ECON4 -.133 .018 .057 -.044 .148 .047 -.031 -.016 .034 -.028 -.050 .008 .091 -.027 .027 -.120 -.160 -.116 -.187 .927a -.187 .030 .038 -.130 -.123 -.098 .047 -.027 .072 -.006 -.087 -.002 .035 .086 .004 .084 -.114 .131 -.159 .041
ECON5 -.066 .030 -.038 .016 -.012 -.050 -.031 .015 .012 -.048 -.020 .158 -.141 -.032 -.008 -.020 -.006 -.044 -.048 -.187 .960a -.207 -.141 .051 -.022 -.041 -.036 .043 -.048 .088 -.002 -.025 -.013 .038 -.002 -.021 -.042 .003 -.001 -.001
ECON6 -.063 -.024 .042 .029 -.033 -.027 -.077 .060 .109 .096 -.105 .009 .021 -.105 -.010 .037 .006 -.048 -.066 .030 -.207 .928a -.267 .010 -.111 -.052 -.022 -.044 .088 -.033 .059 .074 -.133 -.109 .025 -.090 .061 -.047 .137 -.028
ECON7 .042 .070 -.050 -.063 -.062 -.020 -.003 .036 -.092 .008 .018 -.061 -.016 .063 -.031 .103 -.029 -.018 -.095 .038 -.141 -.267 .951a -.200 .029 -.201 -.069 .120 -.037 .025 -.122 -.063 .034 .017 -.068 -.022 -.006 -.006 -.008 .061
ECON8 -.057 .103 -.076 .054 .017 -.022 .016 -.024 .012 -.052 -.027 .060 -.107 .053 -.001 .014 .015 -.150 .007 -.130 .051 .010 -.200 .949a -.194 -.051 -.207 .046 -.090 -.058 .036 -.035 .083 -.085 .036 .003 .032 -.069 .111 -.057
ECON9 .150 -.022 -.030 -.041 -.040 -.036 .027 .003 -.016 -.015 -.032 .030 .108 .006 -.034 -.033 .010 .041 -.185 -.123 -.022 -.111 .029 -.194 .953a -.160 -.009 -.028 -.062 -.034 .086 -.054 -.076 .021 .007 .001 .004 -.043 .045 -.088
ECON10 -.048 .023 .024 -.103 .051 -.069 .116 -.043 -.030 .052 .009 .013 -.005 -.017 .052 -.092 .057 -.148 .079 -.098 -.041 -.052 -.201 -.051 -.160 .949a -.232 .036 -.003 -.044 .035 -.018 .017 .023 -.023 -.117 .093 -.028 -.064 .046
ECON11 .046 .032 -.053 .073 -.053 .052 -.004 -.126 -.015 .106 .055 -.085 -.009 -.040 -.047 -.021 -.074 .058 -.007 .047 -.036 -.022 -.069 -.207 -.009 -.232 .945a .037 -.093 .043 -.089 -.022 -.040 .023 -.009 .159 -.194 .107 -.022 -.063
ECON12 -.115 .055 -.129 -.044 -.020 .142 .116 -.034 -.224 -.002 .218 -.129 .039 .104 -.022 .002 -.123 -.056 -.031 -.027 .043 -.044 .120 .046 -.028 .036 .037 .898a -.461 -.147 -.115 .007 -.061 -.048 .006 .073 .016 -.104 .093 -.094
ECON13 .087 -.100 .139 -.047 .097 -.042 -.005 -.047 .113 -.060 -.184 .081 .049 -.166 .149 .012 -.051 -.059 .048 .072 -.048 .088 -.037 -.090 -.062 -.003 -.093 -.461 .909a -.250 -.102 .078 -.102 -.121 -.135 -.060 .003 -.030 -.071 .174
ECON14 -.005 -.028 -.033 .145 -.012 .039 -.084 -.012 .007 .141 -.045 -.036 -.089 .019 -.121 .087 -.021 .065 -.112 -.006 .088 -.033 .025 -.058 -.034 -.044 .043 -.147 -.250 .946a -.164 -.236 -.043 -.002 -.007 .015 -.002 .032 -.059 .072
ECON15 .100 -.106 .080 -.121 .057 -.175 -.032 .081 .055 -.042 .017 -.004 .012 -.035 .034 -.042 -.016 .048 .011 -.087 -.002 .059 -.122 .036 .086 .035 -.089 -.115 -.102 -.164 .949a -.270 -.029 -.053 .015 -.093 .024 -.022 -.014 -.010
ECON16 -.090 .127 -.037 -.036 -.039 -.030 -.033 .059 .083 -.182 -.074 .053 .093 -.053 .027 .035 -.023 -.013 .111 -.002 -.025 .074 -.063 -.035 -.054 -.018 -.022 .007 .078 -.236 -.270 .938a -.080 .002 -.084 -.082 -.122 .057 .006 -.086
ECON17 .028 -.060 .011 -.083 .128 -.129 .095 -.017 .010 -.116 .087 -.017 .015 .067 -.069 -.018 .005 .001 .012 .035 -.013 -.133 .034 .083 -.076 .017 -.040 -.061 -.102 -.043 -.029 -.080 .950a -.204 -.073 .018 -.079 -.018 .065 -.101
ECON18 .031 -.039 .022 .022 -.043 -.024 -.075 .037 -.040 .045 -.043 .048 .003 .085 -.086 -.060 -.069 .004 .018 .086 .038 -.109 .017 -.085 .021 .023 .023 -.048 -.121 -.002 -.053 .002 -.204 .950a -.332 -.032 -.030 .063 .028 -.073
ECON19 -.091 .051 -.189 .139 -.027 .102 .001 .035 -.099 -.093 -.026 .021 .051 -.006 .033 .052 -.049 .111 -.028 .004 -.002 .025 -.068 .036 .007 -.023 -.009 .006 -.135 -.007 .015 -.084 -.073 -.332 .932a -.228 .031 .061 -.030 -.074
ECON20 -.050 -.025 .022 .006 .079 .039 -.033 -.033 -.143 .057 .156 -.020 -.005 .000 -.069 .006 .133 -.016 -.088 .084 -.021 -.090 -.022 .003 .001 -.117 .159 .073 -.060 .015 -.093 -.082 .018 -.032 -.228 .881a -.594 .033 .033 -.041
ECON21 -.025 .009 .020 -.048 -.061 -.048 .087 .022 .164 .030 -.033 -.090 -.074 .030 .003 -.007 -.091 -.023 .080 -.114 -.042 .061 -.006 .032 .004 .093 -.194 .016 .003 -.002 .024 -.122 -.079 -.030 .031 -.594 .895a -.035 -.091 -.007
ECON22 .127 -.027 -.045 -.054 .017 .004 -.122 .097 -.184 -.024 -.008 .047 .056 -.071 -.019 .095 -.209 .126 .006 .131 .003 -.047 -.006 -.069 -.043 -.028 .107 -.104 -.030 .032 -.022 .057 -.018 .063 .061 .033 -.035 .802a -.252 -.367
ECON23 -.024 -.067 -.078 .058 .000 .045 .010 .020 -.027 .049 -.041 .013 -.031 .058 .038 -.033 .102 -.094 -.096 -.159 -.001 .137 -.008 .111 .045 -.064 -.022 .093 -.071 -.059 -.014 .006 .065 .028 -.030 .033 -.091 -.252 .816a -.442
ECON24 -.055 .130 .049 .051 .016 -.072 .004 -.111 .112 .030 -.034 .074 -.108 .027 .039 -.060 .075 -.057 .021 .041 -.001 -.028 .061 -.057 -.088 .046 -.063 -.094 .174 .072 -.010 -.086 -.101 -.073 -.074 -.041 -.007 -.367 -.442 .748a
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ภาคผนวก ข 
Communalities 

  Initial Extraction 
ENV1 1.000 .608 
ENV2 1.000 .695 
ENV3 1.000 .677 
ENV4 1.000 .696 
ENV5 1.000 .701 
ENV6 1.000 .551 
ENV7 1.000 .616 
ENV8 1.000 .657 
SOC1 1.000 .708 
SOC2 1.000 .667 
SOC3 1.000 .718 
SOC4 1.000 .784 
SOC5 1.000 .730 
SOC6 1.000 .786 
SOC7 1.000 .741 
SOC8 1.000 .727 
ECON1 1.000 .687 
ECON2 1.000 .701 
ECON3 1.000 .655 
ECON4 1.000 .688 
ECON5 1.000 .544 
ECON6 1.000 .533 
ECON7 1.000 .640 
ECON8 1.000 .591 
ECON9 1.000 .549 
ECON10 1.000 .570 
ECON11 1.000 .509 
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  Initial Extraction 
ECON12 
ECON13 
ECON14 
ECON15 
ECON16 
ECON17 
ECON18 
ECON19 
ECON20 
ECON21 
ECON22 
ECON23 
ECON24 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

.762 

.765 

.623 

.561 

.563 

.548 

.612 

.593 

.747 

.731 

.713 

.743 

.791 
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ภาคผนวก ค 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulat

ive % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 14.106 35.264 35.264 14.106 35.264 35.264 5.788 14.469 14.469 
2 3.452 8.631 43.895 3.452 8.631 43.895 5.038 12.594 27.063 
3 2.468 6.170 50.065 2.468 6.170 50.065 4.877 12.192 39.255 
4 2.125 5.312 55.377 2.125 5.312 55.377 3.813 9.532 48.787 
5 1.791 4.478 59.855 1.791 4.478 59.855 2.739 6.847 55.635 
6 1.511 3.777 63.632 1.511 3.777 63.632 2.192 5.481 61.115 
7 1.028 2.571 66.203 1.028 2.571 66.203 2.035 5.088 66.203 
8 .936 2.340 68.543             
9 .810 2.026 70.568             
10 .778 1.944 72.513             
11 .707 1.769 74.281             
12 .650 1.625 75.906             
13 .632 1.580 77.487             
14 .605 1.512 78.999             
15 .567 1.417 80.415             
16 .539 1.348 81.763             
17 .503 1.258 83.022             
18 .477 1.193 84.214             
19 .456 1.141 85.356             
20 .432 1.080 86.436             
21 .421 1.053 87.489             
22 .402 1.005 88.493             
23 .385 .963 89.456             
24 .366 .916 90.372             
25 .347 .867 91.239             
26 .341 .852 92.091             
27 .316 .791 92.882             
28 .306 .764 93.646             
29 .284 .710 94.355             
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Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulat

ive % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

30 .265 .663 95.019             
31 .263 .657 95.676             
32 .243 .607 96.283             
33 .235 .588 96.871             
34 .222 .556 97.426             
35 .207 .519 97.945             
36 .197 .493 98.438             
37 .170 .424 98.862             
38 .165 .412 99.275             
39 .156 .391 99.665             
40 .134 .335 100.000             
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ภาคผนวก ง 

Rotated Component Matrixa 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 

SOC6 .832 .189 .095 .204 .054 .022 .066 
SOC4 .811 .215 .209 .115 .136 -.021 .056 
SOC7 .797 .206 .150 .178 .051 -.002 .076 
SOC5 .781 .204 .060 .179 .100 .075 .167 
SOC3 .771 .134 .163 .235 .144 .051 -.020 
SOC8 .750 .307 .059 .184 .136 .047 .112 
SOC1 .734 .219 .299 .035 .156 .072 .017 
SOC2 .718 .243 .262 .061 .117 .005 .083 
ENV4 .159 .792 .105 .147 .089 .025 .046 
ENV5 .239 .777 .032 .180 .048 .004 .063 
ENV3 .135 .765 .152 .137 .146 .102 .030 
ENV2 .193 .755 .210 -.006 .197 -.026 .057 
ENV8 .266 .728 .106 .192 .027 .073 -.054 
ENV7 .276 .695 .114 .184 -.009 .100 -.003 
ENV6 .171 .629 .086 .243 -.139 .042 .197 
ENV1 .191 .619 .120 .032 .250 -.006 .332 
ECON13 .197 .070 .790 .185 .250 .029 -.022 
ECON12 .148 .130 .760 -.011 .351 .106 -.107 
ECON14 .205 .083 .700 .186 .215 .034 .051 
ECON18 .164 .151 .693 .205 -.006 .070 .188 
ECON17 .105 .137 .659 .197 -.044 .102 .181 
ECON19 .150 .097 .641 .131 .051 .108 .345 
ECON15 .161 .200 .617 .189 .088 .066 .259 
ECON16 .129 .149 .507 .251 .025 .100 .440 
ECON7 .179 .209 .209 .679 .160 -.006 .184 
ECON6 .129 .178 .158 .668 .065 -.035 .087 
ECON10 .172 .175 .125 .640 .226 .077 .164 
ECON8 .187 .085 .253 .630 .280 .101 -.002 
ECON11 .243 .167 .226 .587 .105 .079 .094 
ECON9 .094 .138 .280 .574 .271 .178 -.084 
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Rotated Component Matrixa 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 

ECON5 .209 .226 -.005 .517 .294 .042 .306 
ECON4 .178 .075 .043 .324 .707 .075 .195 
ECON2 .226 .162 .214 .336 .674 .079 .070 
ECON1 .198 .025 .394 .225 .657 .096 -.027 
ECON3 .158 .202 .201 .334 .651 .114 .024 
ECON24 -.019 .039 .088 .142 -.026 .853 .179 
ECON23 .031 .087 .038 .020 .256 .791 .202 
ECON22 .112 .067 .235 .053 .053 .784 -.143 
ECON20 .136 .135 .388 .173 .035 .087 .722 
ECON21 .146 .127 .309 .200 .144 .156 .716 
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ภาคผนวก จ 

Component Score Coefficient Matrix 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 

ENV1 -.039 .154 -.052 -.156 .155 -.057 .201 
ENV2 -.052 .214 .026 -.142 .101 -.051 -.013 
ENV3 -.071 .213 .001 -.042 .032 .022 -.057 
ENV4 -.063 .219 -.010 -.024 .003 -.013 -.042 
ENV5 -.033 .203 -.041 .003 -.025 -.017 -.025 
ENV6 -.033 .150 -.020 .075 -.154 .004 .046 
ENV7 -.012 .173 -.002 .025 -.085 .039 -.091 
ENV8 -.021 .188 .000 .027 -.064 .025 -.124 
SOC1 .167 -.023 .037 -.102 .015 .019 -.045 
SOC2 .161 -.018 .021 -.085 -.001 -.017 .004 
SOC3 .185 -.066 -.019 .030 -.029 .017 -.075 
SOC4 .191 -.039 -.004 -.055 -.002 -.027 -.011 
SOC5 .191 -.049 -.078 -.017 -.022 .026 .072 
SOC6 .207 -.055 -.048 .019 -.068 .007 -.008 
SOC7 .192 -.045 -.024 .001 -.065 -.009 -.005 
SOC8 .168 -.009 -.073 -.021 .000 .011 .031 
ECON1 -.016 -.039 .048 -.068 .306 -.019 -.067 
ECON2 -.021 -.009 -.044 -.025 .316 -.029 .007 
ECON3 -.043 .014 -.038 -.013 .301 -.007 -.030 
ECON4 -.017 -.034 -.122 -.037 .371 -.032 .130 
ECON5 -.012 -.009 -.127 .143 .074 -.029 .152 
ECON6 -.037 -.017 -.011 .312 -.132 -.051 -.058 
ECON7 -.035 -.020 -.022 .273 -.078 -.052 .005 
ECON8 -.021 -.049 .006 .248 -.016 .009 -.119 
ECON9 -.051 -.014 .033 .229 -.017 .053 -.182 
ECON10 -.027 -.025 -.058 .245 -.024 -.005 .009 
ECON11 -.001 -.030 .000 .245 -.109 .006 -.057 
ECON12 -.033 .017 .241 -.143 .124 -.005 -.172 
ECON13 -.022 -.026 .241 -.021 .019 -.048 -.143 
ECON14 -.014 -.026 .200 -.018 .010 -.043 -.082 
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Component Score Coefficient Matrix 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 

ECON15 -.029 .006 .152 -.018 -.048 -.029 .061 
ECON16 -.027 -.020 .089 .018 -.078 -.013 .193 
ECON17 -.033 -.005 .194 .034 -.144 .003 -.011 
ECON18 -.022 -.008 .199 .022 -.125 -.018 -.008 
ECON19 -.016 -.026 .156 -.047 -.056 -.008 .127 
ECON20 -.014 -.032 .010 -.059 -.019 -.031 .424 
ECON21 -.011 -.037 -.036 -.066 .047 .002 .432 
ECON22 .022 -.003 .044 -.004 -.078 .408 -.197 
ECON23 -.004 .000 -.092 -.104 .111 .383 .096 
ECON24 -.007 -.019 -.048 .037 -.108 .433 .032 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคทีม่จีิตส านึกของการบริโภคอย่างยัง่ยนื 
ในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่  

 
แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ในโครงการปริญญาโท สาขาการตลาด     
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคท่ีมี
จิตส านึกของการบริโภคอย่างย ัง่ยืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และศึกษาลักษณะของผูบ้ริโภคท่ีมี
จิตส านึกของการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืแต่ละกลุ่ม จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อมูลลงในช่องว่างทีก่ าหนดให้ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  

(  )   ชาย    (  )  หญิง 
2. อาย ุ
 (  )   18-30 ปี    (  )   31-40 ปี 
 (  )   41-50 ปี   (  )   51-60 ปี 
 (  )   61-70 ปี 
3.สถานภาพ 
 (  ) โสด    (  ) สมรส 
 (  ) หมา้ย    (  ) หยา่ร้าง 
4. จ  านวนบุตร  
 (  ) ไม่มีบุตร (ขา้มไปตอบขอ้ 7) (  ) มีบุตร 1 คน 
 (  ) มีบุตร 2 คนข้ึนไป 
5. อายขุองบุตรท่ีอายนุอ้ยท่ีสุด ……………… ปี 
6. บุตรของท่านอาศยัอยูก่บัท่านหรือไม่ 
 (  ) อาศยัอยูด่ว้ยกนั   (  ) ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั 
 
7. ปัจจุบนัท่านพกัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีใด 
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 (  ) เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  (  ) นอกเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
8. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

(  )  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (  )  ปวส./อนุปริญญา  
  หรือเทียบเท่า    หรือเทียบเท่า 
 (  )  ปริญญาตรี   (  )  สูงกวา่ปริญญาตรี 
9. ท่านประกอบอาชีพ  
 (  )  รับราชการ/พนกังานราชการ (  ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ   

(  )  พนกังานเอกชน   (  ) อาชีพอิสระ (ขา้มไปตอบขอ้ 11) 
 (  )  ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ (ขา้มไปตอบขอ้ 11)  

(  )  นกัเรียน/นกัศึกษา (ขา้มไปตอบขอ้ 11)  
(  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ ……………………………………………) 

10. ระดบัต าแหน่ง 
 (  ) พนกังานชัว่คราว   

(  ) พนกังานประจ าทัว่ไป 
 (  ) ผูบ้ริหารระดบัต ่า (เช่น หวัหนา้แผนก หรือหวัหนา้ฝ่าย)  

(  ) ผูบ้ริหารระดบักลาง (เช่น ผูจ้ดัการ/รองผูจ้ดัการแผนก หรือผูจ้ดัการ/รองผูจ้ดัการฝ่าย) 
(  ) ผูบ้ริหารระดบัสูง (เช่น กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูอ้  านวยการ)  

11. รายไดต่้อเดือน 
 (  ) ไม่เกิน 10,000 บาท  (  ) 10,001 - 15,000 บาท   

(  )  15,001 - 20,000 บาท  (  ) 20,001 -  25,000 บาท 
 (  ) 25,001 - 30,000 บาท  (  ) 30,001 - 35,000 บาท 
 (  ) 35,001 - 40,000 บาท  (  ) 40,001 - 45,000 บาท 
 (  ) 45,001 - 50,000 บาท  (  ) มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2  ค าถามเกีย่วกบัจติส านกึของการบริโภคอย่างยัง่ยนื 

12. กรุณาตอบเก่ียวกบัวา่ “ฉันเป็นคนทีเ่ช่ือ และให้ความส าคญัในประเดน็เหล่านี้มากน้อยเพยีงใด”  (กรุณาแสดงเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านเห็นดว้ย) 
ความเช่ือ หมายถึง ความคิด ความรู้ หรือการอนุมานท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ความส าคญัส่วนตวั หมายถึง การท่ีบุคลนั้นใหค้วามส าคญัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นการส่วนตวั 

12.1 ประเดน็เกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

พฤติกรรม 
ด้านความเช่ือ ด้านความส าคญัส่วนตัว 

ฉันซ้ือสินค้ากต่็อเมื่อ ฉันเช่ือว่า  ในระหว่าง  
การผลติ….(ค าถาม ข้อ 1-8)…. เท่านั้น 

มันมีความส าคญักบัฉันเป็นการส่วนตัว  
หากในระหว่างการผลติ....(ค าถาม ข้อ 1-8)… 

ระดบัความคดิเห็น 
ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ค่อนข้า
งเห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ค่อย
เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ค่อนข้า
งเห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค าถามข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 สินคา้ท่ีจะซ้ือท ามาจากวสัดุรีไซเคิล 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2 สินคา้สามารถท าลายได ้ดว้ยวธีิการท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3 สินคา้บรรจุในบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4 สินคา้ถูกผลิตโดยมีการประหยดัการ
ใชท้รัพยากร 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5 สินคา้ใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
6 สินคา้มีตน้ก าเนิดมาจากทอ้งถ่ินนั้น 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7 สินคา้มีการผลิตดว้ยวธีิการท่ีเป็นมิตร
ต่อสภาพอากาศ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8 สินคา้มีการผลิตดว้ยวธีิการท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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12.2 ประเดน็เกีย่วกบัสังคม 

พฤตกิรรม 
ด้านความเช่ือ ด้านความส าคญัส่วนตวั 

ฉันซื้อสินค้ากต่็อเมือ่ ฉันเช่ือว่า  ในระหว่าง  
การผลติ….(ค าถาม ข้อ 1-8)…. เท่านั้น 

มนัมคีวามส าคญักบัฉันเป็นการส่วนตวั  
หากในระหว่างการผลติ....(ค าถาม ข้อ 1-8)… 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น

ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่ค่อย

เห็นด้วย 
เฉยๆ 

ค่อนข้าง

เห็นด้วย 

เห็น

ด้วย 

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่ค่อย

เห็นด้วย 
เฉยๆ 

ค่อนข้าง

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

ค าถามข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 คนงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ไดรั้บสิทธิ

อยา่งถูกตอ้งตามสิทธิของผูใ้ชแ้รงงาน 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2 มีการปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของคนงาน 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3 ไม่มีการลกัลอบใชแ้รงงานเด็กท่ีผิดกฎหมาย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4 คนงานไม่ถูกบงัคบัใหใ้ชแ้รงงาน 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5 คนงานไม่ถูกแบ่งแยกชาติพนัธ์ุ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6 คนงานไม่ถูกกดข่ี 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7 คนงานไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรมหรือใหค้่าตอบแทนท่ียติุธรรม 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8 มีความใส่ใจต่อปัญหาทางสงัคม 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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12.3 ประเดน็เกีย่วกบัเศรษฐกจิ 

พฤติกรรม 
ด้านความเช่ือ ด้านความส าคัญส่วนตัว 

แม้ว่าฉันมเีงนิซื้อสินค้า แต่ฉันจะซ้ือกต่็อเมือ่ 
ฉันเช่ือว่า….(ค าถาม ข้อ 1-24)…. 

แม้ว่าฉันมเีงนิทีจ่ะซ้ือสินค้าได้ แต่ มนัมคีวาม ส าคญักบัฉันเป็น
การส่วนตวัหาก….(ข้อ 1-24) 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

เฉยๆ 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

เฉยๆ 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค าถามข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 สินคา้ช้ินน้ีมีความจ าเป็นกบัฉนัจริงๆ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
2 มนัเป็นสินคา้ท่ีมีประโยชน์ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
3 มนัเป็นสินคา้ทนทาน ใชไ้ดน้าน 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
4 ฉนัตอ้งการสินคา้ช้ินน้ีอยา่งแน่นอน 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
5 มนัเป็นสินคา้ท่ีไม่หรูหรา ฟุ่ มเฟือย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6 
ฉนัจะไม่ซ้ือสินคา้ใหม่ ถา้มีสินคา้เก่า
ท่ียงัใชง้านแบบเดียวกนัไดทุ้ก
ประการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7 มนัเป็นไปตามแนวคิดของการบริโภค
อยา่งประหยดั 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8 ฉนัมีความสามารถทางการเงินท่ีจะซ้ือ
สินคา้น้ีได ้ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9 สินคา้คุม้ค่า เม่ือเทียบกบัราคา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

10 
ฉนัสามารถใหเ้หตุผลไดว้า่การซ้ือ
สินคา้นั้น เป็นไปโดยประหยดัส าหรับ
ตวัฉนั 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

11 ฉนัไม่ไดใ้ชจ่้าย เกินความสามารถ
ทางการเงินของตวัเอง 1 2 3 

4 
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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พฤตกิรรม 
ด้านความเช่ือ ด้านความส าคญัส่วนตวั 

แม้ว่าฉันมเีงนิซื้อสินค้า แต่ฉันจะซ้ือกต่็อเมือ่ 
ฉันเช่ือว่า….(ค าถาม ข้อ 1-24)…. 

แม้ว่าฉันมเีงนิทีจ่ะซ้ือสินค้าได้ แต่ มนัมคีวาม ส าคญักบัฉันเป็น
การส่วนตวัหาก.….(ข้อ 1-24)…. 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

เฉยๆ 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

เฉยๆ 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค าถามข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
12 ฉนัจะไม่เป็นหน้ีในระยะยาว 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

13 การซ้ือสินคา้นั้น จะไม่กระทบตอ่
ฐานะทางการเงินของฉนัในระยะยาว 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

14 ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะไม่เป็นภาระหน้ีสิน
ใหฉ้นั 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

15 ฉนัไม่จ าเป็นตอ้งสละการใชสิ้นคา้
จ าเป็นอ่ืนๆ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

16 ฉนัไม่จ าเป็นตอ้งสละการซ้ือสินคา้ใน
อนาคต 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

17 ฉนัไม่จ าเป็นตอ้งเอาเงินเก็บส าหรับ
กรณีฉุกเฉินมาใชเ้พ่ือซ้ือสินคา้ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

18 
ฉนัพิจารณาอยา่งระมดัระวงั วา่อะไร
คือผลกระทบทางการเงินในระยะยาว
บา้ง 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

19 ฉนัไม่สร้างความเส่ียงใหแ้ก่ความ
มัน่คงทางการเงินของตนเอง 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

20 ฉนัไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้งินนั้นส าหรับการ
ใชจ่้ายในอนาคต 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

21 ฉนัไม่ตอ้งใชเ้งินนั้น เพ่ือวางแผน
การเงินในอนาคต 1 2 3 4 

5 
6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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พฤตกิรรม 
ด้านความเช่ือ ด้านความส าคญัส่วนตวั 

แม้ว่าฉันมเีงนิซื้อสินค้า แต่ฉันจะซ้ือกต่็อเมือ่ 
ฉันเช่ือว่า….(ค าถาม ข้อ 1-24)…. 

แม้ว่าฉันมเีงนิทีจ่ะซ้ือสินค้าได้ แต่มนัมคีวาม ส าคญักบัฉันเป็น
การส่วนตวัหาก.….(ข้อ 1-24)…. 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

เฉยๆ 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

เฉยๆ 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค าถามข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
22 ฉนัไม่ตอ้งการยมืสินคา้จากเพ่ือน 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

23 
ฉนัอยากเป็นเจา้ของสินคา้น้ีคนเดียว
จริงๆ และไม่ตอ้งการใชร่้วมกบัคน
อ่ืน 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

24 ฉนัไม่ตอ้งการเช่าสินคา้น้ี 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-  ขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมอื       - 
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ภาคผนวก ช 

ค ำถำมเก่ียวกบัจิตส ำนึกของกำรบริโภคอยำ่งย ัง่ยนืทั้ง 3 มิติ ของ Balderjahn et al. (2013) 
 Items 

CSC scale B: I buy a product only if I believe that (during the manufacturing)… 
× 
I: How important is it for you personally that (during the manufacturing of a 
product)… 

Environmental (ENV) 
 ENV1 It is made from recycled materials? 
 ENV2 It can be disposed of in an environmentally friendly manner? 
 ENV3 It is packaged in an environmentally friendly manner? 
 ENV4 It is produced in a manner which minimizes the use of resources? 
 ENV5 It is energy efficient? 
 ENV6 It is of regional origin? 
 ENV7 It is produced in a climate friendly manner? 
 ENV8 It is produced in an environmentally manner? 
Social (SOC) 
 SOC1 Workers’ human rights are adhered to? 
      SOC2 The minimum standards for workers’ health and safety are adhered to? 
 SOC3 No illegal child labor is involved? 
 SOC4 No worker are subjected to forced labor? 
 SOC5 Workers are not discriminated against? 
 SOC6 Workers are not abused? 
 SOC7 Workers are treated fairly or are fairly compensated? 
 SOC8 Attention is given to social issues? 
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 Items 
CSC scale B: Even if I can financially afford a product I buy a product only if I believe that… 

× 
I: Even if you can financially afford a product, how important is it for you personally 
that… 

Simplicity (SIMP) 
ECON1 I/you really need this product? 
ECON2 It is a useful product? 
ECON3 A product is long lasting? 
ECON4 I/you absolutely require this product? 
ECON5 A product is no unnecessary luxury? 
ECON6 I/you don’t buy a new product if I/you already have a fully functioning old one? 
ECON7 It is in accordance with the principle of frugal consumption? 

Debt-free consumption (NO DEBT) 
ECON8 I/you really can afford the product financially? 
ECON9 A product is worth its price? 
ECON10 I/you can justify the purchase economically for myself/yourself? 
ECON11 I/you don’t spend more than I/you can afford? 
ECON12 I/you don’t become overindebted in the long term? 
ECON13 The purchase doesn’t exceed my/your financial resources in the long term? 
ECON14 The expenses don’t unduly burden my/your financial situation? 
ECON15 I/you don’t have to forego other necessary products? 
ECON16 I/you don’t have to forego future purchases? 
ECON17 I/you don’t have to take money from my/your financial reserve for emergency cases 

for it? 
ECON18 I/you considered very carefully what the long-term financial consequences are? 
ECON19 I/you don’t put my/your financial security at risk? 
ECON20 I/you don’t need the money for future purchases? 
ECON21 I/you don’t need the money for my/your future pension plan? 

 Items 
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CSC scale B: Even if I can financially afford a product I buy a product only if I believe that… 
× 
I: Even if you can financially afford a product, how important is it for you personally 
that… 

Collaborative consumption (COLLAB) 
ECON22 I/you don’t want to borrow it from friends? 
ECON23 I/you really need to own it and don’t want to share with others? 
ECON24 I/you don’t want to rent or lease it? 
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