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หน�วยงานเจ
าของเรื่อง กลุ�มสถิติแรงงาน 
 สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 

 สํานักงานสถิติแห�งชาติ 
 โทรศัพท% 0 2142 1246 

 โทรสาร 0 2143 8134 
 ไปรษณีย%อิเล็กทรอนิกส% : slaborfs@nso.go.th 

  
หน�วยงานที่เผยแพร� สํานักสถิติพยากรณ% 
 สํานักงานสถิติแห�งชาติ 

 ศูนย%ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
 อาคารรัฐประศาสนภักดี  ช้ัน 2 
 ถนนแจ
งวัฒนะ  เขตหลักส่ี 
 กรุงเทพฯ 10210 
 โทรศัพท%  0 2143 1323 ต�อ 17496 

 โทรสาร  0 2143 8132 
 ไปรษณีย%อิเล็กทรอนิกส% : binfopub@nso.go.th 
  

ปMที่จัดพิมพ% 2557 
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คํานํา 

  
  รายงานฉบับนี้ เป�นการสรุปผลการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงสํานักงานสถิติแห2งชาติ ได4ร2วมมือกับกรมสุขภาพจิต 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร4างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) ในการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย โดยใช4ข4อถาม
สุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข4อ ซ่ึงเป�นแบบมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต ในการ
สํารวจคร้ังนี้ 

  สํานักงานสถิติแห2งชาติ หวังว2าการจัดทําข4อมูลอย2างต2อเนื่อง     
เพื่อแสดงสภาวะสุขภาพจิตของประชากรไทยในแง2มุมต2างๆ จะเป�นประโยชน<  
ต2อหน2วยงาน ที่เกี่ยวข4องสําหรับนําไปใช4กําหนดนโยบาย และการวางแผนเพื่อ
พัฒนาประชากรไทยให4มีสุขภาพจิตดีถ4วนหน4าต2อไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

จากการสอบถามคนไทยที่มีอายุ 15 ป�ข้ึนไป ซ่ึงเป�นผู ตอบคําถามด วย
ตนเองเท%านั้น ในเดือนพฤษภาคม 2557 ซ่ึงใช ข อถามสุขภาพจิต 15 ข อ แต%ละข อ
มีคะแนนอยู%ระหว%าง 0-3 คะแนน ซ่ึงคะแนนเต็มของข อถามชุดนี้ คือ 45 คะแนน  

 
สถานการณ�สุขภาพจิตของคนไทย  

 ผลการสํารวจในเดือนพฤษภาคม 2557 พบว%า จํานวนประชากรอายุ 
15 ป�ข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตเท%ากับ 31.30 (สุขภาพจิตเท%ากับคนทั่วไป)  
หากเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ?กับพฤษภาคม 2557 พบว%า คะแนนเฉลี่ย
สุขภาพจิตลดลง 1.84 คะแนน (จาก 33.14 คะแนน เป�น 31.30 คะแนน) และ
เม่ือพิจารณากับผลการสํารวจคร้ังที่ผ%านมาโดยป� 2551-2553 คะแนนสุขภาพจิต 
มีแนวโน มเพิ่มข้ึน ส%วนป� 2554 มีคะแนนสุขภาพจิตเร่ิมลดลง ป� 2555 คะแนน
สุขภาพจิตคนไทยดีข้ึน และลดลงอีกคร้ังในป� 2556-2557   
 

แผนภูมิ ก คะแนนเฉล่ียและรอยละของระดับสุขภาพจิตคนไทย อายุ 15 ป*ขึ้นไป 
             พ.ศ. 2551 - 2557 
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 และเม่ือพิจารณาตามเพศ เขตการปกครองและภาค ในเดือน
พฤษภาคม 2557 พบว%า เพศชายมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตสูงกว%าเพศหญิง   
(ชาย 31.74 หญิง 30.98) และผู ที่อยู%ในเขตเทศบาลมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต  
ต่ํากว%าผู อยู%นอกเขตเทศบาล (ในเขตเทศบาล 31.22 นอกเขตเทศบาล 31.37) 
หากพิจารณาเป�นรายภาค พบว%า ภาคใต มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ยมากที่สุด 
31.91 ภาคเหนือ 31.58 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31.48 กรุงเทพมหานคร 
31.40 และภาคกลาง 30.61 ตามลําดับ  

แผนภูมิ ข คะแนนเฉล่ียสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป*ขึ้นไป จําแนกตามเพศ  
             เขตการปกครอง และภาค 
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สุขภาพจิตตามโครงสรางกําลังแรงงาน 

 เม่ือพิจารณาสุขภาพจิตตามโครงสร างกําลังแรงงานเดือนพฤษภาคม  
พบว%า ประชากรอายุ 15 ป�ข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 31.30 ซ่ึงประกอบ    
ไปด วยผู อยู%ในกําลังแรงงาน มีคะแนนเฉลี่ย 31.52 (ผู มีงานทํา 31.53 ผู ว%างงาน 
29.26 ผู รอฤดูกาล 31.91) และผู อยู%นอกกําลังแรงงาน มีคะแนนเฉลี่ย 30.82 

ตาราง 1  คะแนนเฉลี่ยและรอยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป*ข้ึนไป 
             จําแนกตามโครงสรางกําลังแรงงาน 
 

สถานภาพแรงงาน คะแนนเฉล่ีย 

จํานวนรอยละของระดับสุขภาพจิต 

ต่ํากว4าคนท่ัวไป 

(0.00-27.00) 

เท4ากับคนท่ัวไป 

(27.01-34.00) 

สูงกว4าคนท่ัวไป 

(34.01-45.00) 

ประชากรอายุ 15 ป*ข้ึนไป 31.30 18.43 60.60 20.97 

   ผูอยู4ในกําลังแรงงาน 31.52 16.57 61.82 21.61 

      - ผู มีงานทํา 31.53 16.50 61.79 21.71 

      - ผู ว%างงาน 29.26 28.37 64.25 7.38 

      - ผู รอฤดูกาล 31.91 12.57 64.31 23.12 

   ผูอยู4นอกกําลังแรงงาน 30.82 22.63 57.85 19.53 

      - ทํางานบ าน 30.76 22.24 59.77 18.00 

      - เรียนหนังสือ 32.55 10.30 60.06 29.64 

      - อ่ืนๆ 30.32 26.91 55.43 17.67 
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สุขภาพจิตของผูมีงานทํา 

 สุขภาพจิตของผู มีงานทําในเดือนพฤษภาคม 2557 พบว%า อาชีพที่มี
คะแนนสุขภาพจิตสูงที่สุด 3 ลําดับแรก ได แก% กลุ%มอาชีพผู ประกอบวิชาชีพ
ด านต%างๆ (ผู  ประกอบวิชาชีพด านวิทยาศาสตร? วิศวกรรม ด านสุขภาพ     
ด านการสอน ด านธุรกิจและการบริหาร ด าน ICT ด านกฎหมาย สังคม และ
วัฒนธรรม) มีคะแนนเฉลี่ย 33.36 รองลงมาเป�นกลุ%มอาชีพผู บัญญัติกฎหมาย 
ข าราชการอาวุโส 33.32 และกลุ %มอาชีพผู  ประกอบวิชาชีพช%างเทคนิค   
สาขาต%างๆ 32.42    

แผนภูมิ ค คะแนนเฉล่ียสุขภาพจิตของผูมีงานทํา จําแนกตามอาชีพ 
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 และเมื่อพิจารณาผู มีงานทําที่เป�นลูกจ างจากรายได เฉลี่ยต%อเดือน 
พบว%า คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตผู ที่มีรายได ยิ่งสูง สุขภาพจิตก็จะยิ่งสูงขึ้น
ตามไปด วย เห็นได จากผู มีงานทําที่มีรายได เฉลี่ยต%อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป   
ไ ด  ค ะแนน เฉลี ่ย ส ุขภ าพจ ิตอยู %ที ่ 34 . 56  รอ งล งมา เป �นผู  ที ่ม ีร า ย ไ ด       
30,001 – 40,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 33.92 ผู ที่มีรายได  20,001 – 30,000 บาท  
มีคะแนนเฉลี่ย 33.86 บาท ผู ที่มีรายได  10,001 – 20,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 
31.29 และผู ที่มีรายได ต่ํากว%า 10,001 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 30.28  

แผนภูมิ ง คะแนนเฉล่ียสุขภาพจิตของผูมีงานทํา จําแนกตามรายไดเฉล่ียต4อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

   สรุปผลที่สําคัญการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

    

 สํานักงานสถิติแห)งชาติ 

����  viii 

 

สุขภาพจิตของผูว4างงาน 
 หากพิจารณาสุขภาพจิตของผู ว%างงานตามกลุ%มอายุในเดือนพฤษภาคม 
2557 พบว%า ผู ว%างงานที่อายุ 60 ป�ข้ึนไป (วัยสูงอายุ) มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต
มากกว%ากลุ%มอื่นๆ 32.13 คะแนน รองลงมาเป�นกลุ%มอายุ 15-24 ป� (วัยเยาวชน)      
มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 29.43 คะแนน และกลุ%มอายุ 25-59 ป� (วัยผู ใหญ%)            
มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตน อยที่สุด 28.77 คะแนน  

 และเม่ือพิจารณาตามเพศยังพบว%า เพศชายกลุ%มอายุ 25-59 ป� (วัยผู ใหญ%) 
มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตสูงกว%าเพศหญิง  

แผนภูมิ จ คะแนนเฉล่ียสุขภาพจิตของผูว4างงาน จําแนกตามกลุ4มอายุและเพศ 
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สารบัญ 
 

 หน
า 
คํานํา i 
บทสรุปสําหรับผู
บริหาร iii 
สารบัญแผนภูมิ xi 
สารบัญตาราง xii 

  สรุปข
อมูลท่ีสําคัญ  

 1. สุขภาพจิตคนไทย ตามลักษณะประชากร 1 
 1.1 เพศและอายุ 1 
 1.2 รายภาค 3 
 1.3 สถานภาพสมรส 4 
 1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 5 
 2. สุขภาพจิตคนไทย ตามโครงสร
างกําลังแรงงาน 6 
 2.1 โครงสร"างกําลังแรงงาน 6 
 2.2 กลุ%มอายุ 8 

 3. สุขภาพจิตของผู
มีงานทํา 9 
 3.1 ลักษณะอาชีพ 9 
 3.2 ลักษณะการทํางานทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 10 
 3.3 รายได"เฉลี่ยต%อเดอืน 11 

 4. สุขภาพจิตของผู
ว1างงาน 12 
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สารบัญ (ต1อ) 
 

 หน
า 
ภาคผนวก  13 
 ภาคผนวก ก  ความเป9นมา วัตถุประสงค:  แนวคิดและคํานิยาม   15 
 ภาคผนวก ข  ตารางสถิติที่สําคัญ   25 
 ภาคผนวก ค  แบบสอบถาม   33 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

  หน
า 
แผนภูมิ ก คะแนนเฉลี่ยและร"อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป< 

ข้ึนไป จําแนกตามเพศ 
1 

แผนภูมิ ข คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป< ข้ึนไป จําแนก
ตามกลุ%มอายุ 

2 

แผนภูมิ ค คะแนนเฉลี่ยและร"อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 
15 ป< ข้ึนไป จําแนกตามภาค 

3 

แผนภูมิ ง คะแนนเฉลี่ยและร"อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 
15 ป< ข้ึนไป จําแนกตามสถานภาพสมรส 

4 

แผนภูมิ จ คะแนนเฉลี่ยและร"อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 
15 ป< ข้ึนไป จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ 

5 

แผนภูมิ ฉ คะแนนเฉลี่ยและร"อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 
ป< ข้ึนไป จําแนกตามโครงสร"างกําลังแรงงาน 

7 

แผนภูมิ ช คะแนนเฉลี่ยและร"อยละของระดับสุขภาพจิตผู"อยู%ในกําลัง
แรงงาน จําแนกตามกลุ%มอายุ 

8 

แผนภูมิ ซ คะแนนเฉลี่ยและร"อยละของระดับสุขภาพจิตผู"มีงานทํา 
จําแนกตามลักษณะการทํางานทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

10 

แผนภูมิ ฌ คะแนนเฉลี่ยของระดับสุขภาพจิตผู"มีงานทํา จําแนกตาม
รายได"เฉลี่ยต%อเดือน 

11 

แผนภูมิ ณ คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตผู"ว%างงาน จําแนกตามภาค 12 
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สารบัญตาราง 
 

  หน
า 
ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยและร"อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 

15 ป<ข้ึนไป จําแนกตามโครงสร"างกําลังแรงงาน 
6 

ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ยและร"อยละของระดับสุขภาพจิตผู"มีงานทํา จําแนก
ตามอาชีพ 

9 
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สรุปผลการสํารวจ 
 

จากการสอบถามคนไทยที่มีอายุ 15 ป�ข้ึนไป ซ่ึงเป�นผู ตอบคําถามด วย
ตนเองเท%านั้น ในเดือนพฤษภาคม 2557 ซ่ึงใช ข อถามสุขภาพจิต 15 ข อ แต%ละข อ
มีคะแนนอยู%ระหว%าง 0-3 คะแนน ซ่ึงคะแนนเต็มของข อถามชุดนี้ คือ 45 คะแนน  

 

1. สุขภาพจิตคนไทย ตามลักษณะประชากร 

1.1 เพศและอายุ 
 ผลการสํารวจในเดือนพฤษภาคม 2557 พบว%า ประชากรอายุ 15 ป�ข้ึนไป 
54.8 ล านคน มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย 31.30 (ชาย 31.74 และหญิง 30.98)      
เม่ือพิจารณาตามเพศ เพศชายมีจํานวนผู มีคะแนนสุขภาพจิตเท%ากับคนทั่วไป      
ร อยละ 60.8 สูงกว%าคนทั่วไปร อยละ 23.3 และต่ํากว%าคนทั่วไป ร อยละ 15.9      
ส%วนเพศหญิงมีจํานวนผู มีคะแนนสุขภาพจิตเท%ากับคนทั่วไปร อยละ 60.4 สูงกว%า  
คนทั่วไปร อยละ 19.3 และต่ํากว%าคนทั่วไปร อยละ 20.3 และเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบจํานวนผู มีสุขภาพจิตระหว%างชายกับหญิงจะเห็นได ว%า เพศชายมีจํานวน
ผู มีสุขภาพจิตสูงกว%าคนทั่วไปมีมากกว%าเพศหญิง 

แผนภูมิ ก คะแนนเฉลี่ยและร'อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป,ข้ึนไป จําแนกตามเพศ 
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เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของคนไทย ตามกลุ%มอายุ พบว%า 
คนไทยกลุ%มอายุ 40-59 ป� มีคะแนนความสุขเฉลี่ยมากที่สุด 31.52 คะแนน 
รองลงมาเป�นกลุ%มอายุ 15-24 ป� 31.43 คะแนน กลุ%มอายุ 25-39 ป� 31.10 คะแนน 
และกลุ%มอายุ 60 ป�ข้ึนไป 31.06 คะแนน ตามลําดับ 

   

แผนภูมิ ข คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป,ข้ึนไป จําแนกตามกลุ/มอายุ 
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1.2 รายภาค 

 เม่ือพิจารณาคะแนนสุขภาพจิตของคนไทยในแต%ละภาค พบว%า ภาคใต  
มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี ่ยมากที่สุด 31.91 รองลงมาเป�นภาคเหนือ 31.58   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31.48 กรุงเทพมหานคร 31.40  และภาคกลาง 
30.61 ตามลําดับ 

แผนภูมิ ค คะแนนเฉลี่ยและร'อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป,ข้ึนไป จําแนกตามภาค 
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1.3 สถานภาพสมรส 

 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตตามสถานภาพการสมรส พบว%า  
ผู ที่มีสถานภาพหย%าคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตมากที่สุด 31.66 รองลงมาเป�น    
โสด 31.11 ม%าย 30.08 สมรส 30.08 และแยกกันอยู% 29.67 หากพิจารณา     
ในแต%ละสถานภาพสมรส ยังพบว%า จํานวนผู ที่สมรส และโสด มีระดับคะแนน
สุขภาพจิตสูงกว%าคนทั่วไป ร อยละ 22.7 และร อยละ 20.7 ในขณะที่แยกกันอยู% 
ม%าย และหย%า มีจํานวนผู มีระดับคะแนนสุขภาพจิตต่ํากว%าคนทั่วไป ร อยละ 29.4 
ร อยละ 26.2 และร อยละ 24.6 ตามลําดับ  

แผนภูมิ ง คะแนนเฉลี่ยและร'อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป,ข้ึนไป จําแนกตาม 
             สถานภาพสมรส 
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1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 

 สําหรับระดับการศึกษาสูงสุด พบว%า ผู ที่สําเร็จการศึกษาในระดับสูง  
จะมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตสูงกว%าผู ที่มีการศึกษาในระดับต่ําลงมา โดยผู สําเร็จ
การศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 32.68 มัธยมศึกษา 31.43 
ประถมศึกษา 30.79 ไม%มีการศึกษาและต่ํากว%าประถมศึกษาน อยที่สุด 30.52 

 นอกจากนี้ยังพบว%า สัดส%วนของผู มีสุขภาพจิตสูงกว%าคนทั่วไปมีแนวโน ม
สูงข้ึน เม่ือมีระดับการศึกษาสูงข้ึนเช%นเดียวกัน  
แผนภูมิ จ คะแนนเฉลี่ยและร'อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป,ข้ึนไป จําแนกตาม 
             ระดับการศึกษาที่สําเร็จ 
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2. สุขภาพจิตคนไทย ตามโครงสร'างกําลังแรงงาน 

2.1 โครงสร'างกําลังแรงงาน 

 ผลการสํารวจในเดือนพฤษภาคม 2557 เม่ือพิจารณาตามโครงสร าง
กําลังแรงงาน พบว%า สุขภาพจิตของประชากรอายุ 15 ป�ข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ย 
31.30 ประกอบไปด วยผู อยู%ในกําลังแรงงาน 31.52 ได แก% ผู มีงานทํา 31.53     
ผู ว%างงาน 29.26 ผู รอฤดูกาล 31.91 สําหรับผู อยู%นอกกําลังแรงงาน คะแนนเฉลี่ย 
30.82 เห็นได ว%ากลุ%มผู ว%างงาน มีระดับคะแนนสุขภาพจิตเฉล่ียตํ่าสุด ขณะที่
ระดับสุขภาพจิตตํ่ากว%าคนทั่วไปสูงที่สุด 

ตาราง 1  คะแนนเฉลี่ยและร'อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป,ข้ึนไป จําแนกตาม 
               โครงสร'างกําลังแรงงาน 
 

สถานภาพแรงงาน  คะแนนเฉล่ีย  

จํานวนร'อยละของระดับสุขภาพจิต 

ต่ํากว/าคนท่ัวไป 

(0.00-27.00) 

เท/ากับคนท่ัวไป 

(27.01-34.00) 

สูงกว/าคนท่ัวไป 

(34.01-45.00) 

ประชากรอายุ 15 ป,ข้ึนไป 31.30 18.43 60.60 20.97 

   ผู'อยู/ในกําลังแรงงาน 31.52 16.57 61.82 21.61 

       - ผู มีงานทํา 31.53 16.50 61.79 21.71 

       - ผู ว%างงาน 29.26 28.37 64.25 7.38 

       - ผู รอฤดูกาล 31.91 12.57 64.31 23.12 

ผู'อยู/นอกกําลังแรงงาน 30.82 22.63 57.85 19.53 

       - ทํางานบ าน 30.76 22.24 59.77 18.00 

       - เรียนหนังสือ 32.55 10.30 60.06 29.64 

       - อ่ืนๆ 30.32 26.91 55.43 17.67 
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แผนภูมิ ฉ คะแนนเฉลี่ยและร'อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป,ข้ึนไป จําแนกตาม 
             โครงสร'างแรงงาน  
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2.2 กลุ/มอายุ 

 เม่ือพิจารณาผู อยู%ในกําลังแรงงานตามกลุ%มอายุ พบว%า ทุกกลุ%มอายุ    
มีจํานวนผู มีคะแนนสุขภาพจิตเท%ากับคนทั่วไปเป�นส%วนใหญ% โดยผู อยู%ในกําลัง
แรงงานอายุ 60 ป�ข้ึนไป (วัยสูงอายุ) คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตมากที่สุด 31.69  
รองลงมาเป�นอายุ 25-59 ป� (วัยผู ใหญ%) 31.55 และอายุ 15-24 ป� (วัยเยาวชน) 30.63  
 

แผนภูมิ ช คะแนนเฉลี่ยและร'อยละของระดับสุขภาพจิตผู'อยู/ในกําลังแรงงาน จําแนกตาม 
             กลุ/มอายุ 
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3. สุขภาพจิตของผู'มีงานทํา 

3.1 ลักษณะอาชพี 

 หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู มีงานทําตามลักษณะ
อาชีพ ใน 3 ลําดับแรกที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได แก% กลุ%มอาชีพผู ประกอบวิชาชีพ 
ด านต%างๆ เช%น ผู ประกอบวิชาชีพด านวิทยาศาสตรG วิศวกรรม ด านสุขภาพ    
ด านการสอน ด านธุรกิจและการบริหาร ด าน ICT ด านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม            
มีคะแนนเฉลี่ย 33.36 รองลงมาเป�นกลุ%มอาชีพผู บัญญัติกฎหมาย ข าราชการ  
อาวุโส 33.32 และกลุ%มอาชีพผู ประกอบวิชาชีพช%างเทคนิคสาขาต%างๆ 32.42 

ตาราง 2  คะแนนเฉลี่ยและร'อยละของระดับสุขภาพจิตผู'มีงานทํา จําแนกตามอาชีพ 
 

ลักษณะทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คะแนนเฉลี่ย 
ร'อยละของระดับสุขภาพจติ 

ต่ํากว/าคนทั่วไป 
(0.00-27.00) 

เท/ากับคนทั่วไป 
(27.01-34.00) 

สูงกว/าทั่วไป 
(34.01-45.00) 

ยอดรวม 31.53 6.39 61.79 21.71 

ผู บัญญัติกฎหมาย ข าราชการอาวุโส 33.32 4.83 59.34 33.03 

ผู ประกอบวิชาชพีด านต%างๆ 33.36 8.66 57.70 34.39 

ผู ประกอบวิชาชพีช%างเทคนิคสาขาต%าง ๆ 32.42 8.72 60.89 25.97 

เสมียน 30.97 10.75 56.22 22.35 

พนักงานบริการและพนักงานในร านค า 31.45 10.93 62.96 20.86 

ผู ปฏิบัตงิานที่มีฝ�มือในด านการเกษตร 31.81 14.26 63.49 22.71 

ผู ปฏิบัตงิานด านความสามารถทางฝ�มือ 31.01 14.45 60.61 19.16 

ผู ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักร 30.63 20.30 61.29 16.24 

อาชีพข้ันพืน้ฐานต%างๆ ในด านการขาย 30.01 6.39 60.74 12.93 
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3.2 ลักษณะการทํางานทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

 คะแนนเฉล่ียสุขภาพจิตของผู มีงานทําตามลักษณะการทํางานทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญ พบว%า ผู ทํางานในภาคการบริการและการค า มีคะแนน
เฉล่ียมากสุด 31.75 รองลงมาเป�นผู ทํางานภาคเกษตรกรรม 31.68 และ 
ผู ทํางานภาคการผลิต 30.83 

แผนภูมิ ซ คะแนนเฉลี่ยและร'อยละของระดับสุขภาพจิตผู'มีงานทํา จําแนกตามลักษณะ 
             การทํางานทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
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3.3 รายได'เฉลี่ยต/อเดือน 

 และเม่ือพิจารณาผู มีงานทําที่เป�นลูกจ างจากรายได เฉลี่ยต%อเดือน พบว%า 
คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตผู ที่มีรายได ยิ่งสูง สุขภาพจิตก็จะยิ่งสูงข้ึนตามไปด วย เห็นได 
จากผู มีงานทําที่ มีรายได เฉลี่ยต%อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ได คะแนนเฉลี่ย
สุขภาพจิต อยู%ที่  34.56 รองลงมาเป�นผู ที่ มีรายได  30,001 – 40,000 บาท            
มีคะแนนเฉลี่ย 33.92 ผู ที่มีรายได  20,001 – 30,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 33.86   
ผู ที่มีรายได  10,001 – 20,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 31.29 และผู ที่มีรายได ต่ํากว%า 
10,001 บาท มีคะแนนเฉลี่ย 30.28 

แผนภูมิ ฌ คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตผู'มีงานทํา จําแนกตามรายได'เฉลี่ยต/อเดือน 
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4. สุขภาพจิตของผู'ว/างงาน 

 เม่ือพิจารณาสุขภาพจิตของผู ว%างงานในแต%ละภาค พบว%า ผู ว%างงาน 
ในกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 32.70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30.25 ภาคเหนือ 29.28 ภาคใต  29.11 และภาคกลาง 28.24 
 

แผนภูม ิณ คะแนนเฉลี่ยสขุภาพจิตผู'ว/างงาน จําแนกตามภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ความเป�นมา วัตถุประสงค� แนวคิด และคํานิยาม 
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ความเป�นมา วัตถุประสงค� แนวคิด และคํานิยาม 
 

ความเป�นมา 
สํานักงานสถิติแห�งชาติ ได�ร�วมมือกับกรมสุขภาพจิต จัดทําการสํารวจ

ส ุขภาพจ ิตของประชากร ครั ้งแรกในป$ 2551 โดยสํารวจไปพร�อมก ัน        
การสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม สําหรับการสํารวจในครั้งที่ 2 และ
คร้ังที่ 3 (ป$ 2552 และ 2553) ได�สํารวจไปพร�อมกับการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ในคร้ังที่ 4 (ป$ 2554) ได�สํารวจไปพร�อมกับการสํารวจ
อนามัยและสวัสดิการ การสํารวจพฤติกรรมการเล�นกีฬาหรือออกกําลังกาย
ของประชากร และการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื ่มสุราของ
ประชากรในเดือนมีนาคม การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยในเดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม และการสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมใน
เดือนตุลาคม ในคร้ังที่ 5 (ป$ 2555) ได�สํารวจไปพร�อมกับการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนในเดือนมกราคม – ธันวาคม และสํารวจพร�อมกับ       
การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2555 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคมในคร้ังที่  6         
(ป$ 2556) สํารวจพร�อมกับการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556 ในเดือน
มีนาคม และในครั้งที่ 7 (ป$ 2557) เป?นครั้งล�าสุดนี้จะดําเนินการสํารวจพร�อม
กับโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557 ในเดือน
กุมภาพันธ@ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ซึ่งเก็บรวบรวมข�อมูลจาก
ครัวเรือนตัวอย�างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และใช�ข�อถามสุขภาพจิตฉบับสั้น 
20 ข�อ โดยสัมภาษณ@ผู�ที่มีอายุ 15 ป$ข้ึนไปที่ตอบด�วยตนเอง 
 
วัตถุประสงค� 
 เพื่อเก็บรวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพจิตของประชากรที่มี
อายุ 15 ป$ข้ึนไป 
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ขอบข�ายและคุ�มรวม 
 ประชากรที่อยู�ในคุ�มรวมของการสํารวจคร้ังนี้ ได�แก� บุคคลผู�อาศัยอยู�    
ในครัวเรือนส�วนบุคคลและครัวเรือนกลุ�มบุคคลประเภทคนงานทั้งในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ 
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ในการเก็บรวมรวมข�อมูลดําเนินการพร�อมโครงการสํารวจภาวะ        
การทํางานของประชากร โดยให�พนักงานแจงนับออกไปสัมภาษณ@ครัวเรือน
ตัวอย�างทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ระหว�างวันที่ 1-12 ของเดือนทั้งในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
ระเบียบวิธีและการดําเนินการสํารวจ 
 ใช�ระเบียบวิธีการสํารวจด�วยตัวอย�าง โดยแผนแบบการสุ�มตัวอย�าง   
ที่ใช�เป?นแบบ Stratified Two Stage Sampling มีจังหวัดเป?นสตราตัม (Stratum) 
ซ่ึงมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม และในแต�ละสตราตัม (จังหวัด) ได�แบ�งออกเป?น 2 สตราตัมย�อย
ตามเขตการปกครองคือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยมีเขตแจงนับ (EA) 
หน�วยตัวอย�างข้ันที่หนึ่ง ครัวเรือนส�วนบุคคลและสมาชิกในครัวเรือนกลุ�มบุคคล  
เป?นตัวอย�างข้ันที่สอง  
  จํานวนครัวเรือนตัวอย�างชุดเดียวกับสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
พ.ศ. 2557 ประมาณ 27,960 ครัวเรือนต�อเดือน 
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แนวคิดและคํานิยาม 
 สุขภาพจิต  

องค@การอนามัยโลกนิยามสุขภาพจิต หมายถึง สุขภาวะ (State of well-being) 
ซ่ึงบุคคลเข�าถึงศักยภาพของตนเอง สามารถจัดการป_ญหาและความเครียดใน
ชีวิตประจําวัน ทํางานอย�างสร�างสรรค@และมีประสิทธิผล สามารถสร�างประโยชน@
ให�แก�ชุมชนของตนเองได�   

สําหรับในประเทศไทย กรมสุขภาพจิตได�กําหนดนิยามสุขภาพจิตว�า 
หมายถึง “สภาพชีวิตที่เป?นสุข อันเป?นผลจากการมีความสามารถในการจัดการ
ป_ญหาในการดําเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี       
โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต�สภาพสังคมและสิ่งแวดล�อม        
ที่เปลี่ยนแปลงไป” 

องค�ประกอบหลักของสุขภาพจิต 
 แบบสํารวจสุขภาพจิตคนไทยสามารถจัดข�อถามตามองค@ประกอบหลัก     
ได�  5 ด�าน (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) โดยแต�ละข�อถามจะมีคะแนนในการ
ประเมิน 4 ระดับ ดังนี้ 
  0 คะแนน หมายถึง ไม�เลย 
  1 คะแนน หมายถึง เล็กน�อย 
  2 คะแนน หมายถึง มาก 
  3 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 
 สําหรับองค@ประกอบหลัก 5 ด�าน สามารถจําแนกได�ดังนี้ 

1. สภาพจิตใจ (6 ข�อ 18 คะแนน) หมายถึง สภาพจิตใจที่เป?นสุขหรือทุกข@ 
การรับรู�สภาวะสุขภาพของตนเอง ความเจ็บปdวยทางด�านร�างกาย ที่ส�งผลกระทบ
ทางด�านจิตใจ และความเจ็บปdวยทางจิต สามารถแบ�งเป?น 2 องค@ประกอบย�อย คือ  

1.1 ความรู�สึกที่ดี (3 ข�อ 9 คะแนน) ประกอบด�วยความรู�สึกพึงพอใจ   
สบายใจ ภูมิใจ 
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1.2 การมีความรู�สึกที่ไม�ดี (3 ข�อ 9 คะแนน) ประกอบด�วยความรู�สึก
ผิดหวัง มีทุกข@ เบ่ือหน�าย ซ่ึงในการวิเคราะห@องค@ประกอบนี้ ได�มีการแปลงรหัส
คําตอบแล�ว กล�าวคือ หากมีความรู�สึกไม�ดีมากที่สุดจะได� 0 คะแนน ขณะที่ไม�มี
ความรู�สึกไม�ดีเลยจะได� 3 คะแนน 

2. สมรรถภาพของจิตใจ (3 ข�อ 9 คะแนน) หมายถึง ความสามารถของจิตใจ
ในการสร�างความสัมพันธ@กับผู�อื่น และการจัดการป_ญหาต�างๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อการ
ดําเนินชีวิตอย�างปกติสุข 

3. คุณภาพของจิตใจ (3 ข�อ 9 คะแนน) หมายถึง คุณลักษณะที่ดีงามของ
จิตใจในการดําเนินชีวิตอย�างเกิดประโยชน@ต�อตนเอง และสังคม แม�บางคร้ัง
จะต�องเสียสละความสุขสบายหรือทรัพย@สินส�วนตัวบ�างก็ตาม  

4. ป_จจัยสนับสนุน (3 ข�อ 9 คะแนน) หมายถึง ป_จจัยต�างๆ ที่สนับสนุนให�
บุคคลมีสุขภาพจิตดี ซ่ึงเป?นป_จจัยที่เกี่ยวข�องกับคนในครอบครัว ชุมชน การทํางาน 
รายได� ศาสนา ความเชื่อของแต�ละบุคคล ความสามารถในการทํางาน ตลอดจน
สิ่งแวดล�อมและความรู�สึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย@สิน 

 ผู�มีงานทํา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ป$ขึ้นไป และในสัปดาห@แห�ง
การสํารวจมีลักษณะอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 

1. ได�ทํางานต้ังแต� 1 ช่ัวโมงขึ้นไป โดยได�รับค�าจ�าง เงินเดือน กําไร เงินป_นผล
ค�าตอบแทนที่มีลักษณะอย�างอ่ืนสําหรับผลงานที่ทําเป?นเงินสดหรือส่ิงของ 

2. ไม�ได�ทํางาน หรือทํางานน�อยกว�า 1 ช่ัวโมง แต�เป?นบุคคลที่มีลักษณะ
อย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ (ซึ่งจะถือว�าเป?น ผู�ท่ีปกติมีงานประจํา) 

2.1 ยังได�รับค�าตอบแทน ค�าจ�าง หรือผลประโยชน@อ่ืนๆ หรือ     
ผลกําไรจากงานหรือธุรกิจใน ระหว�างที่ไม�ได�ทํางาน 

2.2 ไม�ได�รับค�าตอบแทน ค�าจ�าง หรือผลประโยชน@อ่ืน ๆ หรือ   
ผลกําไรจากงานหรือธุรกิจในระหว�างที่ไม�ได�ทํางาน แต�ยังมีงานหรือธุรกิจ    
ที่จะกลับไปทํา 
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2.3 ทํางานอย�างน�อย 1 ช่ัวโมง โดยไม�ได�รับค�าจ�างในวิสาหกิจหรือ
ไร�นาเกษตรของหัวหน�าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 

 ผู�ว�างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ป$ขึ้นไปและในสัปดาห@แห�ง  
การสํารวจมีลักษณะอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 

1. ไม�ได�ทํางานและไม�มีงานประจํา แต�ได�หางาน สมัครงานหรือ 
รอการบรรจุ ในระหว�าง 30 วัน ก�อนวันสัมภาษณ@ 

2. ไม�ได�ทํางานและไม�มีงานประจํา และไม�ได�หางานทําในระหว�าง 30 วัน
ก�อนวันสัมภาษณ@ แต�พร�อมที่จะทํางานในสัปดาห@แห�งการสํารวจ 

 กําลังแรงงานป*จจุบัน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ป$ขึ้นไป ซึ่งในสัปดาห@
แห�งการสํารวจ มีงานทําหรือว�างงาน ตามคํานิยามที่ได�ระบุข�างต�น 

 กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ป$ขึ้นไป ในสัปดาห@
แห�งการสํารวจเป?นผู�ไม�เข�าข�ายคํานิยามของผู�มีงานทํา หรือผู�ว�างงาน แต�เป?น         
ผู�รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทํางาน และเป?นบุคคลที่ตามปกติจะทํางานที่ไม�ได�
รับส่ิงตอบแทนในไร�นาเกษตร หรือธุรกิจซึ่งทํากิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหัวหน�า
ครัวเรือน หรือสมาชิกคนอ่ืน ๆ  ในครัวเรือนเป?นเจ�าของหรือผู�ดําเนินการ 

 ผู�อยู�ในกําลังแรงงาน หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ป$ขึ้นไป ในสัปดาห@
แห�งการสํารวจเป?นผู�อยู�ในกําลังแรงงานป_จจุบัน หรือเป?นผู�ถูกจัดจําแนกอยู�         
ในประเภทกําลังแรงงานที่รอฤดูกาลตามคํานิยาม ที่ได�ระบุข�างต�น 

 ผู�ไม�อยู�ในกําลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ไม�เข�าข�ายคํานิยามของ 
ผู�อยู�ในกําลังแรงงานในสัปดาห@แห�งการสํารวจ  คือ  

 บุคคลซึ่งมีอายุ 15 ป$ขึ้นไป แต�ไม�ได�ทํางาน และไม�พร�อมที่จะทํางาน 

1. บุคคลซึ่งในสัปดาห@แห�งการสํารวจมีอายุ 15 ป$ขึ้นไป แต�ไม�ได�ทํางาน 
และไม�พร�อมที่จะทํางานเนื่องจากเป?นผู�ที ่
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1.1. ทํางานบ�าน 
1.2. เรียนหนังสือ 
1.3. ยังเด็กเกินไป หรือชรามาก 
1.4. ไม�สามารถทํางานได� เนื่องจากพิการทางร�างกายหรือ  

        จิตใจหรือเจ็บปdวยเรื้อรัง 
1.5. ไม�สมัครใจทํางาน 
1.6. ทํางานโดยไม�ได�รับค�าจ�าง ผลกําไร ส�วนแบ�ง หรือส่ิงตอบแทนอ่ืน  ๆ
 ให�แก�บุคคลซึ่งมิได�เป?นสมาชิกใน ครัวเรือนเดียวกัน 
1.7. ทํางานให�แก�องค@การ หรือสถาบันการกุศลต�าง ๆ โดยไม�ได� 

     รับค�าจ�างผลกําไร ส�วนแบ�งหรือส่ิงตอบแทนอย�างใด 
1.8. ไม�พร�อมที่จะทํางาน เนื่องจากเหตุผลอ่ืน 
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ตารางสถิติที่สําคัญ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสถิติ 
 

 
 

 หน�า 

ประชากรอายุ 15 ป�ข้ึนไป 

ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนก
ตามเขตการปกครอง และภาค 

25 

ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนก
ตามกลุ$มอายุ และเพศ 

25 

ตาราง 3 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนกตาม
สถานภาพสมรส และเพศ 

25 

ตาราง 4 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนก
ตามระดับการศึกษา และเพศ 
 

26 
 
 โครงสร�างกําลังแรงงาน 

ตาราง 5 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนก
ตามโครงสร/างกําลังแรงงาน และเพศ 

26 

ตาราง 6 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตผู/อยู$ในกําลังแรงงาน จําแนกตามกลุ$ม
อายุ และเพศ 

27 

ตาราง 7 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตผู/อยู$ในกําลังแรงงาน จําแนกตาม
ภาค และเพศ 

27 

ผู�มีงานทํา 

ตาราง 8 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู/มีงานทํา จําแนกตามลักษณะ
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ และเพศ 

27 

ตาราง 9 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู/มีงานทํา จําแนกตามอาชีพและ
เพศ 
 

28 



 

ตารางสถิติ (ต&อ) 
 

  หน�า 
ตาราง 10 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู/มีงานทํา จําแนกตามระดับ

การศึกษาที่สําเร็จ และเพศ 
28 

ตาราง 11 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู/มีงานทํา จําแนกตามชั่วโมง
ทํางานต$อสัปดาห> และเพศ 

29 

ผู�ว&างงาน 

ตาราง 12 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู/ว$างงาน จําแนกตามกลุ$มอายุ
และเพศ 

29 

ตาราง 13 
 
 

คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของว$างงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
ที่สําเร็จ และเพศ 

29 
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ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยสขุภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนกตามตามเขตการปกครอง 
             และภาค 

เขตการปกครอง 
เขตการปกครอง 

รวม ในเขต นอกเขต 

รวม 31.30 31.22 31.37 
กรุงเทพมหานคร 31.40 31.40 - 

ภาคกลาง 30.61 30.26 30.90 

ภาคเหนือ 31.58 31.70 31.52 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31.48 31.59 31.44 

ภาคใต& 31.91 32.19 31.77 

 
ตาราง 2  คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนกตามกลุ*มอายุและเพศ 

กลุ*มอายุ 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

รวม 31.30 31.74 30.98 
อายุ 15-24 ป(  31.43 31.47 31.39 

อายุ 25-39 ป(  31.10 31.17 31.04 

อายุ 40-59 ป(  31.52 32.06 31.13 

อายุ 60 ป(ข้ึนไป  31.06 31.86 30.46 

 
ตาราง 3 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนกตามสถานภาพ 
           สมรสและเพศ 

สถานภาพสมรส 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

รวม 31.30 31.74 30.98 
โสด  31.11 30.94 31.27 

สมรส  31.66 32.13 31.28 

ม0าย 30.08 30.99 29.85 

หย0า 30.08 29.97 30.13 

แยกกันอยู0 29.67 29.89 29.54 
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ตาราง 4 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนกตามระดับการศึกษา 
            และเพศ 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 31.30 31.74 30.98 

ไม0มีการศึกษา 30.07 31.05 29.70 

ตํ่ากว0าประถมศึกษา 30.97 31.60 30.56 

ประถมศึกษา 30.79 31.08 30.58 

มัธยมศึกษาตอนต&น 30.97 31.19 30.79 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 31.90 32.11 31.71 

อุดมศึกษา 32.68 33.09 32.37 

อ่ืน ๆ 36.05 38.15 34.57 

 
ตาราง 5 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนกตามโครงสร8างกําลัง 
            แรงงาน และเพศ 

สถานภาพแรงงาน 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

ประชากรอายุ 15 ป�ข้ึนไป 31.30 31.74 30.98 

ผู8อยู*ในกําลังแรงงาน 31.52 31.88 31.17 
     - ผู&มีงานทํา 31.53 31.90 31.18 

     - ผู&ว0างงาน 29.26 29.12 29.42 

     - ผู&รอฤดูกาล 31.91 32.35 31.61 

ผู8อยู*นอกกําลังแรงงาน 30.82 31.18 30.69 

     - ทํางานบ&าน 30.76 30.91 30.76 

     - เรียนหนังสือ 32.55 32.32 32.71 

     - อ่ืนๆ 30.32 30.84 29.92 
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ตาราง 6 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตผู8อยู*ในกําลงัแรงงาน จําแนกตามกลุ*มอายุและเพศ 

กลุ*มอายุ 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

รวม 31.52 31.88 31.17 

อายุ 15-24 ป( (วัยเยาวชน) 30.63 30.84 30.40 

อายุ 25-59 ป( (วัยผู&ใหญ0) 31.55 31.87 31.27 

อายุ 60 ป(ข้ึนไป (วัยสูงอายุ) 31.69 32.42 30.82 

 

ตาราง 7 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตผู8อยู*ในกําลงัแรงงาน จําแนกตามภาคและเพศ 

ภาค 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

รวม 31.52 31.88 31.17 

กรุงเทพมหานคร 31.09 31.41 30.75 

ภาคกลาง 30.80 31.04 30.56 

ภาคเหนือ 31.93 32.31 31.57 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31.88 32.45 31.38 

ภาคใต& 32.10 32.47 31.76 

 
ตาราง 8 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู8มีงานทํา จําแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจ 
           ท่ีสําคัญและเพศ 

ลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

รวม 31.53 31.90 31.18 

ภาคเกษตรกรรม 31.68 32.17 31.18 

ภาคการผลิต 30.83 31.16 30.45 

ภาคการบริการและการค&า 31.75 32.10 31.47 
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ตาราง 9 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู8มีงานทํา จําแนกตามอาชีพและเพศ 

อาชีพ 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 
ยอดรวม 31.53 31.90 31.18 

ผู&บัญญัติกฎหมาย ข&าราชการอาวุโส 33.32 33.55 32.90 

ผู&ประกอบวิชาชีพด&านต0างๆ 33.36 33.83 33.11 

ผู&ประกอบวิชาชีพช0างเทคนิคสาขาต0าง ๆ 32.42 32.74 32.06 

เสมียน 30.97 32.04 30.51 

พนักงานบริการและพนักงานในร&านค&า 31.45 32.06 31.10 

ผู&ปฏิบัติงานท่ีมีฝ(มือในด&านการเกษตร 31.81 32.28 31.32 

ผู&ปฏิบัติงานด&านความสามารถทางฝ(มือ 31.01 31.26 30.57 

ผู&ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 30.63 30.72 30.46 

อาชีพข้ันพ้ืนฐานต0างๆ ในด&านการขาย 30.01 30.00 30.02 

อาชีพซ่ึงมิได&จําแนกไว&ในหมวดอ่ืน ๆ 27.00 - 27.00 

 
ตาราง 10 คะแนนเฉลีย่สุขภาพจิตของผู8มีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 

ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 
ยอดรวม 31.53 31.90 31.18 

 ไม0มีการศึกษา 30.77 31.25 30.49 

 ตํ่ากว0าประถมศึกษา  31.47 32.04 30.95 

 ประถมศึกษา  31.01 31.21 30.83 

 มัธยมศึกษาตอนต&น  30.95 31.20 30.66 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  31.71 32.12 31.25 

 อุดมศึกษา  32.64 33.08 32.28 

 อ่ืนๆ  35.95 38.33 34.21 

 ไม0ทราบระดับการศึกษา  30.91 32.06 30.50 
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ตาราง 11 คะแนนเฉลีย่สุขภาพจิตของผู8มีงานทํา จําแนกตามช่ัวโมงทํางานต*อ 
             สัปดาห?และเพศ 

ช่ัวโมงทํางาน 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 31.53 31.91 31.17 

น&อยกว0า 35 ชั่วโมง/สัปดาหI 31.67 32.18 31.27 

ต้ังแต0 35 ชั่วโมง/สัปดาหI 31.50 31.85 31.15 

 
ตาราง 12 คะแนนเฉลีย่สุขภาพจิตของผู8ว*างงาน จําแนกตามกลุ*มอายุและเพศ 

หมวดอายุ 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 29.26 29.12 29.42 

15 - 24 ป( (วัยเยาวชน) 29.43 28.36 30.28 

25 - 59 ป(  (วัยผู&ใหญ0) 28.77 29.40 27.69 

60 ป(ข้ึนไป  (วัยสูงอายุ) 32.13 31.60 34.28 

 
ตาราง 13 คะแนนเฉลีย่สุขภาพจิตของว*างงาน จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 
             และเพศ 

ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 29.26 29.12 29.42 

ไม0มีการศึกษา 31.48 - 31.64 

ตํ่ากว0าประถมศึกษา 31.32 31.54 30.77 

ประถมศึกษา 26.47 26.88 25.46 

มัธยมศึกษาตอนต&น 28.17 27.61 27.39 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 28.78 29.87 27.80 

อุดมศึกษา 30.84 30.91 30.81 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
การสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557 

 
ข อคําถามภาพรวมความสุขและความพึงพอใจในชีวิต 

• ป�จจุบัน.....ชื่อ…..มีความสุขอยู�ระดับใด (สเกล 0-10) 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

            ไม�มีความสุขเลย                สุขมากท่ีสุด 
 

• ในช�วง 1 เดือนท่ีผ�านมาจนถึงป�จจุบัน…..ได3สํารวจตัวเองและประเมินความรู3สึกตนเอง ว�า….. 
ท�านรู3สึกพึงพอใจในชีวิตระดับใด (สเกล 0-10) 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

             ไม�พึงพอใจในชีวิตเลย                            พึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ข อถามสุขภาพจิตฉบับส้ัน 15 ข อ  
 

“ในช-วง 1 เดือนท่ีผ-านมาจนถึงป4จจุบัน ท-านได สํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ7 อาการ ความคิดเห็น
และความรู สึกของท-านว-าอยู-ในระดับใด” 

คําถาม 
ไม-เลย 
(0) 

เล็กน อย 
(1) 

มาก 
(2) 

มากท่ีสุด 
(3) 

1.ท�านรู3สึกพึงพอใจในชีวิต     
2.ท�านรู3สึกสบายใจ     
3.ท�านรู3สึกภูมิใจในตนเอง     
4.ท�านรู3สึกเบ่ือหน�ายท3อแท3กับการดําเนินชีวิตประจําวัน     
5. ท�านรู3สึกผิดหวังในตนเอง     
6.ท�านรู3สึกว�าชีวิตมีแต�ความทุกข;     
7.ท�านสามารถทําใจยอมรับได3สําหรับป�ญหาท่ียากจะแก3ไข     
8.ท�านม่ันใจว�าจะสามารถควบคุมอารมณ;ได3เม่ือมีเหตุการณ;คับ
ขันหรือร3ายแรงเกิดข้ึน 

    

9.ท�านม่ันใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ;ร3ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต     
10.ท�านรู3สึกเห็นอกเห็นใจเม่ือผู3อ่ืนมีทุกข;     
11.ท�านรู3สึกเป@นสุขในการช�วยเหลือผู3อ่ืนท่ีมีป�ญหา     
12.ท�านให3ความช�วยเหลือแก�ผู3อ่ืนเม่ือมีโอกาส     
13.ท�านรู3สึกม่ันคงปลอดภัยเม่ืออยู�ในครอบครัว     
14.เม่ือท�านปBวยหนักเชื่อว�าครอบครัวจะดูแลเป@นอย�างดี     
15.ท�านและสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต�อกัน     

 


