
 
 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับกรม
สุขภาพจิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ในการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย 
พ.ศ. 2558  ซึ่งได้ดําเนินการสํารวจในไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2558 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกับโครงการ
สํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกรกฎาคม 
สิงหาคม กันยายน 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพจิตของคนไทย
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในการสํารวจครั้งนี้ได้ทําการ
สัมภาษณ์ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ผลการสํารวจ
สรุปได้ดังนี้ 

1. ภาวะสุขภาพจติคนไทย  
จากการสํารวจพบว่า ในปี 2558 คะแนนเฉลี่ย

สุขภาพจิตเฉลี่ยของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 
31.44 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
สําหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป (27.01-34.00 คะแนน) 
ประชากรในกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 64.9  ผู้ที่มีสุขภาพจิต
สูงกว่าคนทั่วไป (34.01-45.00 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 18.7  
และเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตตํ่ากว่าคนท่ัวไป  (0.00–27.00 
คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 16.4 ของคนอายุ 15 ปีขึ้นไป 

 

แผนภูมิ ก คะแนนเฉลี่ยและร้อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทย 
อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2551-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เมื่อพิจารณาตามเพศ เขตการปกครอง และภาค 
พบว่า เพศชายมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 31.79 คะแนน  
ส่วนเพศหญิง 31.17 คะแนน  และผู้อยู่ในเขตเทศบาล
มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 31.45 คะแนน  ผู้อยู่นอกเขต 
 

 
 
เทศบาล 31.43 คะแนน  หากพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า 
คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ย
สุขภาพจิตเท่ากันคือ 31.71 คะแนน  ภาคเหนือ 31.55 
คะแนน  กรุงเทพมหานคร 31.34 คะแนน  และ 
ภาคกลาง 30.97 คะแนน 
 

คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามเพศ 
เขตการปกครองและภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สุขภาพจิตคนไทยตามโครงสร้างกําลังแรงงาน 
ผลการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย 

พ.ศ. 2558 เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างกําลังแรงงาน 
พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 
31.44 คะแนน โดยผู้อยู่ในกําลังแรงงานมีคะแนนเฉลี่ย 
31.62 คะแนน ได้แก่ ผู้มีงานทํา 31.64 คะแนน ผู้ว่างงาน 
29.04 คะแนน และผู้รอฤดูกาล 31.09 คะแนน สําหรับ 
ผู้อยู่นอกกําลังแรงงาน มีคะแนนเฉลี่ย 31.01 คะแนน 
หากพิจารณาร้อยละของระดับสุขภาพจิตของคนไทยอายุ 
15 ปีขึ้นไปที่อยู่ในกําลังแรงงานและนอกกําลังแรงงาน 
พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับคะแนนสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์
เท่ากับคนทั่วไป 

 

ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยและร้อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทย 
จําแนกตามโครงสร้างกําลังแรงงาน 

 
ร้อยละของระดับสุขภาพจิต (ความสุข) 

โครงสร้างกําลังแรงงาน คะแนน
เฉลี่ย ต่ํากว่าคนทั่วไป 

 (0.00-24.00) 
เท่ากับคนทั่วไป  
(24.01-34.00) 

สูงกว่าคนทั่วไป 
 (34.01-45.00) 

ประชากรคนไทยอายุ 15 ปี ข้ึนไป 31.44 16.4 64.9 18.7 
ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 31.62 14.9 65.9 19.2 
      ผู้มีงานทํา 31.64 14.7 66.0 19.3 
      ผู้ว่างงาน 29.04 33.5 58.8 7.7 
      ผู้รอฤดูกาล 31.09 12.4 72.8 14.8 
ผู้อยู่นอกกําลังแรงงาน 31.01 20.0 62.4 17.6 
      ทํางานบ้าน 30.99 19.3 64.9 15.8 
      เรียนหนังสือ 32.06 13.6 63.8 22.6 
      อื่นๆ 30.74 22.3 60.0 17.7 

ชาย 31.79 คะแนน
หญงิ 31.17 คะแนน

 ในเขตเทศบาล 31.45 คะแนน
 นอกเขตเทศบาล 31.43 คะแนน

 กรุงเทพมหานคร 31.34 คะแนน
 ภาคกลาง 30.97 คะแนน
 ภาคเหนอื 31.55 คะแนน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 31.71 คะแนน
 ภาคใต้ 31.71 คะแนน

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

การสํารวจสขุภาพจิต (ความสุข) คนไทย  พ.ศ. 2558 
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    2.1 สุขภาพจิตของผู้มีงานทาํ   
 เมื่อพิจารณาสุขภาพจิตของผู้มีงานทําตาม
ลักษณะทางเศรษฐกิจที่สําคัญ พบว่า ผู้ทํางานในภาค
การบริการและการค้ามีความสุขมากที่สุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสุขภาพจิตมากสุด 31.86 คะแนน รองลงมาป็น 
ภาคเกษตรกรรม 31.62 คะแนน และภาคการผลิต 
31.21 คะแนน 
 

แผนภูมิ ข คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู้มีงานทํา จําแนกตามลักษณะ 
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 หากพิจารณาสุขภาพจิตของผู้มีงานทําตาม
สถานภาพการทํางาน พบว่า ลูกจ้างรัฐบาลมีความสุข
มากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 33.22 คะแนน 
รองลงมาเป็นนายจ้าง 32.61 คะแนน  ทํางานส่วนตัว 
31.69 คะแนน  ทํางานให้ครอบครัว 31.67 คะแนน  
การรวมกลุ่ม 31.45 คะแนน  และลูกจ้างเอกชน 31.00 
คะแนน 
 

แผนภูมิ ค คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู้มีงานทํา จําแนกตาม 
สถานภาพการทํางาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    2.2 สุขภาพจิตของผู้ว่างงาน   
  สําหรับสุขภาพจิตของผู้ว่างงาน พบว่า ผู้ว่างงาน
ที่อยู่ในภาคกลางมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตน้อยกว่าภาคอ่ืน  ๆ
27.58 คะแนน จัดอยู่ในระดับคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับ 
คนทั่วไป (27.01-34.00 คะแนน) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า 
จะมีระดับคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป แต่มี
ระดับคะแนนที่ค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน
กลุ่มผู้มีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ส่วนผู้ว่างงานที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานครและภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต
ใกล้เคียงกัน 29.15 คะแนน และ 28.35 คะแนน  ภาคเหนือ 
30.21 คะแนน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30.95 คะแนน 
 

แผนภูมิ ง คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู้ว่างงาน จําแนกตามภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อพิจารณาสุขภาพจิตของผู้ว่างงานตามระดับ
การศึกษาที่สําเร็จ พบว่า ผู้ว่างงานที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตน้อยกว่าระดับอ่ืน ๆ  27.01 
และ 27.38 คะแนน ตามลําดับ  ส่วนผู้ว่างงานที่สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 
28.91 คะแนน  และระดับอุดมศึกษา 30.14 คะแนน  
 

แผนภูมิ จ คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู้ว่างงาน จําแนกตามระดับ
การศึกษาที่สําเร็จ 
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3. องค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต   
 เมื่อพิจารณาแบบสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) 
คนไทย สามารถแบ่งข้อถามตามองค์ประกอบหลักของ
สุขภาพจิต ได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึกที่ดีและด้าน
การมีความรู้สึกที่ไม่ดี  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภาพ
จิตใจและด้านสมรรถภาพจิตใจ  ด้านคุณภาพของจิตใจ 
และด้านสุดท้ายคือด้านปัจจัยสนับสนุน (ตามรายละเอียด
ในบทที่ 1) 
 จากการสํารวจไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558 เมื่อ
แปลงคะแนนในแต่ละด้านให้เป็นร้อยละ โดยแต่ละด้านมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า การไม่มีความรู้สึกไม่ดี
เป็นองค์ประกอบที่มีคะแนนมากที่สุด (ร้อยละ 91.6) 
หมายความว่า คนไทยแทบไม่มีความรู้สึกผิดหวัง ทุกข์ 
เบื่อหน่าย หรือท้อแท้เลย รองลงมาเป็นปัจจัยสนับสนุน 
(ร้อยละ 73.5) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว 
ชุมชน การทํางาน รายได้ ความเชื่อ ความสามารถใน
การทํางาน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และความรู้สึกมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพจิตใจ (ร้อยละ 
63.5) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจ ในการ
ดําเนินชีวิตอย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
ความรู้สึกที่ดีซึ่งเป็นความรู้สึกพึงพอใจ สบายใจ ภูมิใจ 
(ร้อยละ 63.2)  แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์ในแต่ละ
องค์ประกอบมีความสอดคล้องกันกับสภาพสังคมไทยที่
มีความผูกพันกันเป็นอย่างมากและในทางตรงกันข้าม 
องค์ประกอบที่อ่อนแอที่สุดคือ สมรรถภาพของจิตใจ 
(ร้อยละ 57.6) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
จึงแสดงให้เห็นว่า การที่คนไทยจะมีระดับสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้นได้ ควรมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของจิตใจเป็นหลัก 
 

แผนภูมิ ฉ สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามองค์ประกอบ
หลักของสุขภาพจติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    3.1 ภาวะการทํางาน 

 เมื่ อ เปรี ยบเทียบองค์ประกอบหลักของ
สุขภาพจิตทั้ง 5 ด้าน เปรียบเทียบระหว่างผู้มีงานทํา
และผู้ว่างงาน จะเห็นได้ว่า บุคคล 2 กลุ่ม นี้มีความ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีงานทํา
จะไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีคือ ไม่รู้สึกผิดหวัง ทุกข์ เบ่ือหน่าย 
ร้อยละ 92.0  ในขณะที่ผู้ว่างงานมีเพียงร้อยละ 83.9  
สําหรับความรู้สึกที่ดี ได้แก่ ความรู้สึกพึงพอใจ สบายใจ 
ภูมิใจ  เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความแตกต่างใน
ลําดับรองลงมา (ผู้มีงานทําร้อยละ 63.7  ขณะที่ผู้ว่างงาน
ร้อยละ 52.5)  และเป็นที่น่าสังเกตอีกองค์ประกอบ คือ 
ปัจจัยสนับสนุนซึ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัว ชุมชน ความ
มั่นคงและความปลอดภัย ซึ่ งองค์ประกอบนี้ เ ป็น
องค์ประกอบที่ผู้ ว่างงานและผู้มีงานทํามีคะแนนไม่
แตกต่างกันมากนัก (ผู้มีงานทําร้อยละ 73.5 ผู้ว่างงาน
ร้อยละ 71.5) แสดงให้เห็นว่า ผู้ว่างงานมีความเข้มแข็ง 
มีสถาบันครอบครัวที่คอยให้ความช่วยเหลือ และเป็น
กําลังใจ  มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
เนื่องจากองค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว 
ชุมชน และศาสนา 

 
แผนภูมิ ช สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามองค์ประกอบ

หลักด้านสุขภาพจิต และภาวะการทํางาน 
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ผูม้ีงานทํา ผูว้่างงาน




