สรุปผลการสํารวจหาดใหญโพล HATYAI POLL
เรื่อง “ พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา
และพลังงานอื่นๆในภาวะวิกฤตพลังงาน ”

หาดใหญ โพล โดยสํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒนา มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ สํ ารวจความคิ ดเห็ น
ประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการประหยัดไฟฟาในภาวะวิกฤตพลังงาน โดย
กลุมตัวอยางที่สํารวจครั้งนี้เปนประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต จํานวน 809 คน โดยใชแบบสํารวจ
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการสํารวจระหวางวันที่ 20-26 มีนาคม 2556 สรุปผลการ
สํารวจดังนี้
สถานภาพกลุม ตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการสํารวจครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 68.2) มีอายุระหวาง 31-40 ป
(รอยละ 38.0) รองลงมา อายุ 21-30 ป (รอยละ 22.2) และอายุ 41-50 ป (รอยละ 20.7) ตามลําดับ
นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีอาชีพประกอบกิจการสวนตัว/คาขาย (รอยละ 27.8) รองลงมา อาชีพรับจางทัว่ ไป
(รอยละ 20.3) พนักงานบริษัท/รับจาง (รอยละ 15.7) และแมบาน/พอบาน/เกษียณอายุ (รอยละ 11.4)
ตามลําดับ
สรุปผลการสํารวจ
ผศ.ดร.วิ วั ฒ น จั น ทร กิ่ ง ทอง ผู อํา นวยการสํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิท ยาลัย หาดใหญ
เปดเผยผลการสํารวจหาดใหญโพล พบวา ประชาชนภาคใตสวนใหญมีการรับรูเรื่องวิกฤตพลังงาน
ไฟฟา ในชวงวันที่ 5-14 เมษายน 2556 (รอยละ 71.4) ทั้งนี้ประชาชนไมกังวลวาในวันที่ 5 เมษายน
2556 จะเกิดไฟดับในพื้นที่ภาคใต (รอยละ 50.7) และประชาชนที่กังวลวาในวันที่ 5 เมษายน 2556 จะ
เกิดไฟดับในพื้นที่ภาคใต (รอยละ 49.3) เมื่อสอบถามความตระหนักในการประหยัดไฟฟา พบวา
ประชาชนมีความตระหนักในการประหยัดไฟฟาในระดับปานกลาง (รอยละ 35.4) รองลงมา ประชาชน
มีความตระหนักนอยและไมมีความตระหนักในการประหยัดไฟฟา (รอยละ 34.1) และประชาชนมี
ความตระหนักในการประหยัดไฟฟาในระดับมาก (รอยละ 30.5)

รอยละของความถี่ในการปฏิบัติ
ไมเคยทํา นานๆครั้ง เปนประจํา
1. ปดสวิตชไฟ และเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงาน
4.3
30.6
65.1
2. ทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเครือ่ งปรับอากาศบอยๆ
19.0
30.1
50.9
3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-27 องศาเซลเซียส
24.9
33.6
41.5
4. ปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ ในสํานักงานระหวางเวลา 12.0030.0
22.7
47.3
13.00 น.
5. ใชหลอดตะเกียบแทนหลอดไส หรือหลอดคอมแพคท
23.9
26.5
49.6
ฟลูออเรสเซนต
6. หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟที่บาน อยางนอย 4 ครั้งตอป
14.0
61.2
24.0
7. เลือกขนาดตูเย็นใหเหมาะสมกับครอบครัวและตั้งตูเย็นหาง
7.0
22.8
63.2
ผนังบาน15ซม.
8. รีดเสื้อครั้งละเยอะๆในการรีดในแตละครั้ง
7.0
37.4
55.6
9. ปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดู
2.9
33.1
64.0
10. ดูโทรทัศนรายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่องเดียวกัน
5.7
24.5
69.8
11. ปดคอมพิวเตอรทิ้งไวถาไมใชงาน
16.2
38.4
45.4
12. ดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อตองจอดรถเปนเวลานานๆ
14.1
37.2
48.7
13. ขณะออกรถดวยความเร็วคงที่เปนประจํา
35.0
39.3
25.7
14. ตรวจเช็คเครื่องยนตสม่ําเสมอ
18.9
36.6
44.5
15. ไปธุระใกลบานหรือใกลๆ ที่ทํางาน อาจจะเดิน/ใชจักรยาน
16.4
35.8
47.8
16. กําหนดเสนทาง/ชวงเวลาที่เหมาะสม หมั่นศึกษาเสนทางลัด
31.3
26.1
42.6
17. ขับรถดวยความเร็ว70-80 กม./ชม.ที่ 2,000-2,500 รอบ
28.5
30.1
41.4
เครื่องยนต
18. ใชน้ําอยางประหยัดและคุมคา
13.6
47.9
38.5
19. ใชสายยางและปดน้ําไหลตลอดเวลาในขณะที่ลางรถ
26.6
36.5
36.9
20. ใหใชกระดาษอยางคุมคาใชทั้งสองหนา
11.9
58.4
29.7
21. รูจักคัดแยกประเภทขยะ เพื่อชวยลดขั้นตอน และลดพลังงาน
11.0
54.5
34.5
22. ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น ไมจําเปนตองใชลิฟท
18.3
54.4
27.3
23. ลดการใชผลิตภัณฑ ที่มีบรรจุภัณฑที่ยากตอการทําลาย เชน
20.3
55.5
24.2
วิธีการประหยัดพลังงานตางๆในชีวิตประจําวัน

โฟม/พลาสติก ควรเลือกใชบรรจุภัณฑที่นํากลับมาใชใหมได

จากการสํารวจ พบวา ประชาชนมีการประหยัดพลังงานเปนประจํา (รอยละ 44.5) รองลงมา
เปนการประหยัดพลังงานนานๆครั้ง (รอยละ 38.1) และไมไดมีการประหยัดพลังงานเลย (รอยละ 17.4)
ซึ่งเมื่อมีการแยกตามวิธีการประหยัดพลังงาน พบวา ประชาชนมีการประหยัดพลังงานดวยการดู
โทรทั ศ น ร ายการเดี ย วกั น ก็ ค วรดู ด ว ยกั น มากที่ สุ ด (ร อ ยละ 69.8)รองลงมา ป ด สวิ ต ซ ไ ฟและ
เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงาน (รอยละ 65.1) ปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดู (รอยละ 64.0)
เลือกขนาดตูเย็นใหเหมาะสมกับครอบครัวและตั้งตูเย็นหางจากผนัง 15 ซ.ม. (รอยละ 63.2) รีดเสื้อครั้งละ
เยอะๆในการรีดแตละครั้ง (รอยละ 55.6) และทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ
ของเครื่องปรับอากาศบอยๆ (รอยละ 50.9) ทุกๆวิธีที่กลาวมาขางตนที่เปนวิธีการประหยัดพลังงานที่
ประสบความสํ า เร็ จ ในการรณรงค ใ ห ป ระชาชนประหยั ด พลั ง งาน นอกจากนี้ วิ ธี ก ารที่ ป ระชาชน
ตองปลูกฝงเพิ่มเติมในการลดใชพลังงาน พบวา การทําความสะอาดหลอดไฟที่บานอยางนอย 4 ครั้งตอป
มากที่สุด (รอยละ 76.0) รองลงมา การลดใชผลิตภัณฑที่ทําลายยาก (รอยละ 75.8) การออกรถดวย
ความเร็วคงที่ (รอยละ 74.3) การขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้นไมจําเปนตองใชลิฟท (รอยละ 72.7) การใช
กระดาษอยางคุมคา (รอยละ 70.3) การคัดแยกประเภทขยะ (รอยละ 65.5) และการใชสายยางและเปดน้ํา
ขณะลางรถ (รอยละ 63.1)
ส ว นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มาตรการป อ งกั น วิ ก ฤตพลั ง งานวั น ที่ 5 เมษายน 2556 พบว า
ประชาชนตองการเห็นกระทรวงพลังงานจัดรณรงคเชิญชวนลดใชพลังงาน มากที่สุด (รอยละ 32.3)
รองลงมา ปดหางสรรพสินคา 20.00 น. (รอยละ 28.6) และหนวยงานราชการเลื่อนวันทํางานเปนวัน
เสารหรือวันจักรี (รอยละ 14.4)

