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Background Work Stress (occupational/job stress) is a psychological problem

that seems increasing among lawyers in various countries

nowadays due to organizational pressure for high performance

that exceeds workloads or low job decision. The long-term work

stress causes burnout that will reduce personal performance

effectiveness. Work stress and burnout among licensed lawyers

have not been studied in Thailand.

Objectives To identify the prevalence of work stress (occupational/job

stress) and burnout, and the associated factors with work stress

(occupational/job stress) and burnout among licensed lawyers

of Thai Lawyers Council under  Royal Patronage.

Methods Four hundred licensed lawyers were recruited at the Thai

Lawyers Council under Royal Patronage from August 2015 to

January 2016. All subjects completed four questionnaires

include: 1) Personal data form; 2) Work information questionnaire;

3) Thai version of the Karasek’s Job Content Questionnaire with
45 items (Thai JCQ-45); and, 4) Thai version of Maslach Burnout
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Inventory with 22 items (Thai MBI 22). The associated factors of
work stress and burnout were analyzed by chi-square test.
Logistic regression was used to identify the predictors of work
stress (occupational/ job stress) and burnout in licensed lawyers.
Chi-square test was used to analyze the association between
occupational stress and burnout.

Results The prevalence of work stress among licensed lawyers was
22.3% (89 subjects) and burnout 7.0% (28 subjects). Logistic
regression showed that the predictors of work stress were
average income above 40,000 baht and new and 2-year type of
lawyer licenses (P < 0.01), and those with burnout were average
income above 40,000 baht, work experience that was less than
10 years (P < 0.01), regular practice on legal advice on criminal
cases and working hours less than or equal 8 hours per day
(P < 0.05). Chi-square test showed that occupational stress was
associated to burnout.

Conclusion In all 22.3% (89 persons) of licensed were considered work
stress. The work stress lawyers were ones with new licenses or
2-year licenses to practice law, and had average income more
than 40,000 THB per month; 7.0% (28 persons) of lawyers were
considered burnout. The burnout lawyers were those with average
income above 40,000 THB per month, and had work experiences
less than or equal 10 years who were practicing legal advice on
criminal cases and with working hours less than or equal 8 hours
per day. The occupational stress was associated to burnout
occurrence.
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เหตุผลของการทำวิจัย ภาวะเครียดจากการทำงาน เป็นปัญหาทางสุขภาพจิตที่มีแนวโน้ม

สูงขึ ้นในในทนายความของหลาย ๆ ประเทศในปัจจุบัน เนื่องจาก

ความกดดันจากองค์กรที่ต้องการผลงานมากขึ้น  ทำให้งานล้นมือ

ลูกจ้าง หรือการไม่มีสิทธิในการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างเต็มที่

ภาวะเครียดจากการทำงานที่สะสมเป็นเวลานานทำให้เกิดภาวะหมด

ไฟได้  ซึ่งจะลดประสิทธิภาพในการทำงานของตัวบุคคล   โดยภาวะ

เครียดจากการทำงานและภาวะหมดไฟในทนายความผู้มีใบอนุญาต

ทนายความยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ เพ ื ่อศ ึกษาความชุกและปัจจ ัยที ่ เก ี ่ยวข ้องของภาวะเคร ียดจาก

การทำงานและภาวะหมดไฟ    ในทนายความผู้มีใบอนุญาตทนายความ

ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการทำวิจัย ศึกษาในทนายความผู ้มีใบอนุญาตทนายความจำนวน 400 ราย

ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.

2558 – มกราคม พ.ศ. 2559 โดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง

จำนวนทั ้งหมด 4 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

2) แบบสอบถามด้านการทำงาน 3) แบบสอบถามวัดภาวะเครียด

จากการทำงาน และ  4) แบบสอบถามวัดภาวะหมดไฟ วิเคราะห์ปัจจัย

ที่เกี ่ยวข้องกับภาวะเครียดจากการทำงาน และภาวะหมดไฟโดยใช้

การทดสอบไคสแควร์ และวิเคราะห์ปัจจัยทำนายภาวะเครียดจาก

การทำงานและภาวะหมดไฟโดยการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก

และวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างความเครียดจากการทำงาน และ

ภาวะหมดไฟโดยใช้การทดสอบไคสแควร์
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ผลการศึกษา พบอัตราความชุกของ ภาวะเครียดจากการทำงาน ในทนายความ

ผู้มีใบอนุญาตทนายความ ร้อยละ 22.3 (89 ราย) และภาวะหมดไฟ

ร้อยละ 7.0 (28 ราย) ผลการวิเคราะห์ความถดถอยลอจิสติก พบว่า

ปัจจัยทำนายภาวะเครียดจากการทำงาน ได้แก่ รายได้เฉลี่ยมากกว่า

40,000 บาทขึ ้นไปและประเภทใบอนุญาตทนายความใหม่และ

ประเภท 2 ปี และปัจจัยทำนายภาวะหมดไฟ ได้แก่ รายได้เฉลี่ย

มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป ประสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า 10 ปี

ทำงานให้คำปรึกษา/แนะนำทางกฎหมายด้านงานอาญา และจำนวน

ช่ัวโมงการทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ชม.ต่อวัน และผลการทดสอบ

ไคสแควร์ พบว่าภาวะเครียดจากการทำงานเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะ

หมดไฟ

สรุป ทนายความผู้มีใบอนุญาตทนายความที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน

ร้อยละ 22.3 (89 ราย) เป็นผู้ท่ีเพ่ิงได้รับใบอนุญาตทนายความและผู้มี

ใบอนุญาตทนายความประเภท 2 ปี และมีรายได้จากการทำงานเฉลี่ย

มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป ส่วนผู้ท่ีมีภาวะหมดไฟร้อยละ 7.0 (28 ราย)

เป็นผู ้ที ่มีรายได้เฉลี ่ยมากกว่า 40,000 บาท และมีประสบการณ์

การทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี  โดยอยู่ในกลุ่มที่ทำงานด้าน

ให้คำปรึกษา/แนะนำทางกฎหมายด้านงานอาญาเพียงอย่างเดียว

และมีจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ชม. โดย

ภาวะเครียดจากการทำงานเก่ียวข้องกับการเกิดภาวะหมดไฟ

คำสำคัญ ภาวะเครียดจากการทำงาน,  ภาวะหมดไฟ,  ทนายความท่ีมีใบอนุญาต

ทนายความ.
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อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมาย

และความชอบธรรมทางกฎหมาย  งานของทนายความ

มีด้วยกันอยู่หลายด้าน อาทิ การว่าความ  การให้บริการ

การปรึกษาทางกฎหมาย  การรับรองเอกสาร เป็นต้น

ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างสูง

และหลายคร้ังท่ีต้องเผชิญกับความกดดันของเวลาท่ีจำกัด

ในการทำงาน จึงทำให้เกิดความเครียดจากการทำงาน

เพราะนอกจากต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างมาก

และต้องแข่งกับเวลาอีกด้วย   ภาวะเครียดจากการทำงาน

ที ่สะสมมาเป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟ

ทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของตัวบุคคลลง เพราะ

ทำให้ตัวบุคคลรู้สึกเหน่ือยหน่าย  หมดแรง  ขาดพลัง  ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อองค์กรด้วยเช่นกัน

การศึกษาในประเทศไต้หวัน ปีพ.ศ. 2551 ได้

ศึกษาเกี ่ยวกับภาวะเครียดจากการทำงานและความ

เหนื่อยล้าจากการทำงานในทนายความจำนวน 217 ราย

พบว่า 180 ราย มีความเครียดจากการทำงานท่ีอายุเฉล่ีย

ทนาย 32.3 ปี และทำงานมาแล้วเฉล่ีย 3.6 ปี(1)   การสำรวจ

ในปีพ.ศ. 2557 ของสหรัฐอเมริกาพบว่าทนายความ มี

อัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดเป็นลำดับที่ 4 จากสาเหตุการ

สะสมความเครียดจากการทำงานเป็นเวลานาน(2) การ

ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ปีพ.ศ. 2554 ท่ีศึกษาเก่ียวกับ

ภาวะหมดไฟในทนายความ พบว่าร้อยละ 48 จาก 94 ราย

ประสบกับภาวะหมดไฟเนื่องจากความทุกข์ทางจิตใจ(3)

และการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ปีพ.ศ. 2543 พบว่า

ทนายความเป็นอาชีพที่มีปัญหาความเครียดหลักมาจาก

ความกดดันในขณะปฏิบัติงาน โดยมีความเครียดเป็น

ลำดับท่ี 2 จาก  6 อาชีพ จำนวน 2,589 ราย(4)

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาความ

ชุกของภาวะเครียดจากการทำงาน  และภาวะหมดไฟใน

ทนายความ และหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องของทนายความเพื่อ

เป็นแนวทางในการป้องกัน  พัฒนาสุขภาพจิตและส่งเสริม

คุณภาพชีวิตการทำงานในกลุ่มทนายความของประเทศไทย

วิธีการศึกษา

ศึกษาในทนายความผู้มีใบอนุญาตทนายความ

จำนวน 400 ราย ท่ีสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 – มกราคม พ.ศ. 2559

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยการศึกษาแบบภาคตัดขวาง

ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง (cross-sectional, descriptive

study) โดยมีเกณฑ์คัดเลือกเข้าคือ ทนายความผู้มีใบ

อนุญาตทนายความใหม่ หรือ ประเภท 2 ปี หรือ ตลอดชีพ

จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประวัติ

การทำงานในสายงานกฎหมายมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน

ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสายงานกฎหมายอยู่ ณ ขณะที่ทำ

การศึกษา ไม่เป็นผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพ หรือ ปัญหาการส่ือสาร

จนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ โดยเก็บข้อมูลจากทนายความ

ที่มาติดต่อ ดำเนินการใบอนุญาตทนายความ ณ สภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

การศ ึกษาคร ั ้งน ี ้ ได ้ร ับการอนุม ัต ิจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการศึกษา

ทุกรายเข้าร่วมด้วยความสมัครใจหลังจากให้อ่านคำชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยจากผู้วิจัย และลงนามสมัครใจ

ในการเข้าร่วมการศึกษา และผู ้เข้าร่วมการวิจัยต้อง

ตอบแบบสอบด้วยตนเองจำนวนทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่

1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 11 ข้อประกอบ

ด ้วยแบบสอบถามข ้อม ูลท ั ่ ว ไปและด ้ านส ุขภาพ

2) แบบสอบถามด้านการทำงาน จำนวน 7 ข้อ 3) แบบ

สอบถามวัดภาวะเครียดจากการทำงาน Thai Version of

the Karasek’s Job Content Questionnaire 45-item

(Thai JCQ-45) จำนวน 45 ข้อ โดยข้อท่ี1 - 37 ประกอบ

ด้วย 4 คำตอบ แบบ Likert scale 4 ระดับ คือ (4) เห็นด้วย

มาก (3)เห็นด้วย (2) ไม่เห็นด้วย และ (1) ไม่เห็นด้วยมาก

และข้อท่ี 38 - 45  เป็นแบบ Likert Scale 3 ระดับ คือ (0)

ไม่มีปัญหา (1) มี/เป็นปัญหาน้อย (2) มี/เป็นปัญหามาก

วิธีการคิดคะแนนแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ คือ 1. อำนาจ
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การควบคุมงาน 2.การเรียกร้องรวม 3.การเรียกร้องจาก

งานทางกาย 4. การสนับสนุนทางสังคม 5. งานมั่นคง

6. สิ่งคุกคามสุขภาพในงาน ใช้คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50

ในการแบ่งกลุ่มคะแนนเป็นต่ำ-สูง การแปลผลผู้ ท่ีมีภาวะ

เครียดจากการทำงาน คือ ผู้ที่มีคะแนนองค์ประกอบที่ 1

อำนาจการควบคุมงาน [2  (ผลรวมตั้งแต่ข้อคำถามที่

1-9)] อยู่ในเกณฑ์ต่ำ และองค์ประกอบที่ 2 การเรียกร้อง

รวม [0.9  (ผลรวมตั้งแต่ข้อคำถามที่10 - 19)] + [3 
(ผลรวมตั้งแต่ข้อคำถามที่ 20 - 22)] อยู่ในเกณฑ์สูง;

และ 4) แบบสอบถามวัดภาวะหมดไฟ Thai Version of

Maslach Burnout Inventory (MBI) จำนวน 22 ข้อ

ประกอบด้วย 7 คำตอบ แบบ Likert Scale 7 ระดับคือ

(0) ไม่เคย รู้สึกเช่นนั้น จนถึง (6) ทุก ๆ วัน วิธีการคิด

คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1. การอ่อนล้าทางอารมณ์

2. การลดความเป็นบุคคล 3. ความรู้สึกไม่สำเร็จของตน

การแปลผลผู ้ที ่มีภาวะหมดไฟคือ ผู ้ที ่มีคะแนนอยู ่ใน

เกณฑ์สูงด้านใดด้านหนึ่งตั ้งแต่ 2 ด้านขึ ้นไป  ได้แก่

ด้านการอ่อนล้าทางอารมณ์สูง (27 - 54 คะแนน) หรือ

ด้านการลดความเป็นบุคคลสูง (13 - 30 คะแนน) หรือ

ด้านความรู้สึกไม่สำเร็จของตนสูง (39 - 48 คะแนน)

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS

(Statistic Package for the Social Sciences) นำเสนอ

ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตเป็นค่าร้อยละ ทำการวิเคราะห์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดจากการทำงานและภาวะ

หมดไฟโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (chi-square) กำหนด

ระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ต่ำกว่า 0.05 นำปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับภาวะเครียดจากการทำงาน และภาวะหมดไฟจาก

การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องขั้นต้นเข้าสู่สมการ เพื่อหา

ปัจจัยทำนายภาวะเครียดจากการทำงานและภาวะหมด

ไฟในทนายความผู ้มีใบอนุญาตทนายความ โดยการ

วิเคราะห์ความถดถอยลอจิสติก  ซ่ึงกำหนดระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติต่ำกว่า 0.05 และวิเคราะห์ความเก่ียวข้องระหว่าง

ภาวะเครียดจากการทำงานและภาวะหมดไฟโดยใช้

การทดสอบไคสแควร์ กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ

ไว้ต่ำกว่า 0.05

ผลการศึกษา

ข้อมูลท่ัวไป

กล ุ ่มต ัวอย ่างทนายความผ ู ้ม ี ใบอน ุญาต

ทนายความ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน 400 ราย ข้อมูลด้านส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย (ร้อยละ 78.0) ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 40 ปี (ร้อยละ 58.3) ส่วนใหญ่สถาพภาพโสด

(ร้อยละ 53.0) ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี

(ร้อยละ 79.2) รายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ย 30,001 - 35,000

บาทต่อเดือน (ร้อยละ 24.3) ข้อมูลด้านการทำงาน พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นทนายความอิสระ (ร้อยละ 39.2) ส่วนใหญ่

อยู่หน่วยงานหรือฝ่ายกฎหมายขนาดเล็ก (ร้อยละ 45.8)

ส่วนใหญ่เป็นใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ (ร้อยละ

73.4) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี

ขึ้นไป (ร้อยละ 59.2) ส่วนใหญ่ให้คำปรึกษาและแนะนำ

ทางกฎหมายบ่อยที่สุด (ร้อยละ 68.8) ในกลุ่มผู ้ที ่ว่า

ความบ่อยที่สุด (n = 125) ส่วนใหญ่ว่าความคดีแพ่ง

บ่อยที่สุด (ร้อยละ 16.8) ในกลุ่มผู้ที ่ให้คำปรึกษาและ

แนะนำทางกฎหมายบ่อยท่ีสุด (n = 275) ส่วนใหญ่ให้คำ

ปรึกษาแนะนำด้านกลุ่มงานทั้งแพ่งและอาญาบ่อยที่สุด

(ร้อยละ 42.2) ส่วนใหญ่ทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8

ช่ัวโมงต่อวัน (ร้อยละ 71.8) ส่วนใหญ่ทำงานมากกว่า 4 วัน

ข้ึนไป (ร้อยละ 79.0) ส่วนข้อมูลด้านสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่

ไม่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 85.0) พบผู้มีโรคทางจิตเวช

1 ราย (ร้อยละ 0.2) ส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเป็น

คร้ังคราว (ร้อยละ 50.0) ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ีเลย (ร้อยละ

78.0) และส่วนใหญ่ดื่มสุราและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

เป็นคร้ังคราว (ร้อยละ 59.3) (ตารางท่ี 1)
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ตารางท่ี 1.  ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง: ด้านส่วนบุคคล, ด้านการทำงาน และด้านสุขภาพ

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ ข้อมูล จำนวน ร้อยละ
(n = 400) (%) (n = 400)    (%)

ด้านส่วนบุคคล ด้านการทำงาน (ต่อ)
เพศ ประเภทคดีในการว่าความท่ีเก่ียวข้อง

ชาย 312 78.0 บ่อยท่ีสุด (n = 125)
หญิง 88 22.0 คดีแพ่ง 67 16.8

อายุ คดีอาญา 41 10.2
ไม่เกินหรือเท่ากับ 40 ปี 233 58.2 คดีปกครอง 9 2.2
มากกว่า 40 ปีข้ึนไป 167 41.8 ท้ังคดีแพ่งและอาญา 8 2.0

สถานภาพสมรส กลุ่มงานในการให้คำปรึกษา/แนะนำ
โสด 212 53.0 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องบ่อยท่ีสุด (n = 275)
สมรส 176 44.0 กลุ่มงานแพ่งและอาญา 169 42.2
หย่าร้าง 5 1.3 กลุ่มงานแพ่ง 36 9.0
แยกทาง 5 1.3 กลุ่มงานคดีพิเศษ 35 8.8
หม้าย 2 0.4 กลุ่มงานกฎหมายอ่ืนๆ 18 4.5

ระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มงานอาญา 17 4.3
ปริญญาตรี 317 79.2 เวลาในการทำงานแต่ละวัน (ชม./วัน)
ปริญญาโท 79 19.8 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ชม. 287 71.8
ปริญญาเอก 4 1.0 มากกว่า 8 ชม.ข้ึนไป 111 27.8

รายได้ต่อเดือน (โดยเฉล่ีย) ไม่แน่นอน 2 0.4
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 2 0.5 จำนวนวันในการทำงาน (วัน/สัปดาห์)
10,001 – 15,000 บาท 6 1.5 มากกว่า 4 วันข้ึนไป 316 79.0
15,001 – 20,000 บาท 14 3.5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 วัน 82 20.5
20,001 – 25,000 บาท 23 5.8 ไม่แน่นอน 2 0.5
25,001 – 30,000 บาท 61 15.2  *หมายเหตุ: แบ่งจำนวนวันอ้างอิงตาม
30,001 – 35,000 บาท 97 24.3 ผลการวิเคราะห์ท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติ
35,001 – 40,000 บาท 64 16.0 โดยการทดสอบไคสแควร์ (ภาวะเครียด
40,001 – 45,000 บาท 62 15.5 จากการทำงานและภาวะหมดไฟ)
45,001 – 50,000 บาท 29 7.2 ด้านสุขภาพโรคประจำตัว
50,001 บาทข้ึนไป 42 10.5 ไม่มี 340 85.0
ด้านการทำงาน มี 60 15.0
หน่วยงานท่ีสังกัด  โรคทางจิตเวช
ประกอบวิชาชีพทนายความอิสระ 157 39.2 ไม่มี 399 99.8
ฝ่ายกฎหมายในบริษัท/องค์กรเอกชน 145 36.3 มี 1 0.2
รัฐ/รัฐวิสาหกิจ 98 24.5 การด่ืมเคร่ืองด่ืมคาเฟอีน(เช่น ชา กาแฟ)
ขนาดของหน่วยงาน หรือ ฝ่าย ด่ืมเป็นคร้ังคราว (ด่ืม 2 - 4 วัน/สัปดาห์) 200 50.0
กฎหมายท่ีสังกัด ไม่ด่ืมเลย 124 31.0
ขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 50 ราย) 183 45.8 ด่ืมประจำ (ด่ืม 5 วัน/สัปดาห์ข้ึนไป) 76 19.0
ขนาดใหญ่ (ต้ังแต่ 100 รายข้ึนไป) 136 34.0 การสูบบุหร่ี
ขนาดกลาง (50 – 99 ราย) 81 20.2 ไม่สูบเลย 312 78.0
*หมายเหตุ: ทนายความอิสระในการ สูบเป็นคร้ังคราว (สูบ 2-4 วัน/สัปดาห์) 63 15.8
ศึกษาวิจัยน้ีเลือกหน่วยงานขนาดเล็ก สูบประจำ (สูบ 5 วัน/สัปดาห์ข้ึนไป) 25 6.2
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดจากการทำงานและ

ภาวะหมดไฟของทนายความผูมี้ใบอนุญาตฯ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่ามีทนายความผู้มี

ภาวะเครียดจากการทำงานร้อยละ 22.3 (89 ราย) และผู้มี

ภาวะหมดไฟร้อยละ 7.0 (28 ราย) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ภาวะเครียดจากการทำงาน ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป และใบอนุญาตทนายความ

ใหม่หรือประเภท 2 ปี (P < 0.01) ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับภาวะหมดไฟ ได้แก่ อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป สังกัด

บริษัท/องค์กรเอกชน  ใบอนุญาตทนายความใหม่หรือ

ประเภท 2 ปี มีประสบการณ์การทำงานทนายความและ

ด้านกฎหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และด่ืมเคร่ืองด่ืม

คาเฟอีนเป็นประจำ (ด่ืม 5 วัน/สัปดาห์ข้ึนไป) (P < 0.01)

และ ให้คำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมายกลุ่มงานอาญา

บ่อยท่ีสุด และทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ช่ัวโมงต่อวัน

(P < 0.05) (ตารางท่ี 2)

ปัจจัยทำนายภาวะเครียดจากการทำงานและภาวะ

หมดไฟของทนายความผู้มีใบอนุญาตฯ

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยลอจิสติก พบว่า

ปัจจัยทำนายภาวะเครียดจากการทำงาน ได้แก่ รายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป และใบอนุญาต

ทนายความใหม่หรือประเภท 2 ปี (P < 0.01) และปัจจัย

ทำนายภาวะหมดไฟ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า

40,000 บาทขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 10 ปี (P < 0.01) ให้คำปรึกษาและแนะนำ

ทางกฎหมายกลุ่มงานอาญาบ่อยท่ีสุด และทำงานน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 8 ช่ัวโมงต่อวัน (P < 0.05) (ตารางท่ี 3)

ผลการวิเคราะห์ความเกี ่ยวข้องระหว่างภาวะ

เครียดจากการทำงานและภาวะหมดไฟของทนายความ

ผู้มีใบอนุญาตฯ พบว่า ภาวะเครียดจากการทำงานเก่ียวข้อง

กับการเก ิดภาวะหมดไฟอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิ

(P < 0.01) (ดังตารางท่ี 4)

ตารางท่ี 1.  (ต่อ) ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง: ด้านส่วนบุคคล, ด้านการทำงาน และด้านสุขภาพ

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ ข้อมูล จำนวน ร้อยละ
(n = 400) (%) (n = 400) (%)

ประเภทใบอนุญาตทนายความ ลักษณะงานทนายความและด้าน
ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ 294 73.4 กฎหมายท่ีปฏิบัติบ่อยท่ีสุด 275 68.8
ใบอนุญาตทนายความใหม่ 75 18.8 ให้คำปรึกษา/แนะนำทางกฎหมาย 125 31.2
ใบอนุญาตทนายความแบบ 2 ปี 31 7.8 ว่าความ
ระยะเวลาประสบการณก์ารทำงาน การด่ืมสุรา เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
ทนายความและด้านกฎหมาย ด่ืมเป็นคร้ังคราว (ด่ืม 2 – 4 วัน/สัปดาห์) 237 59.2

มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 237 59.2 ไม่ด่ืมเลย 147 36.8
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี 163 40.8 ด่ืมเป็นประจำ (ด่ืม 5 วัน/สัปดาห์ข้ึนไป) 16  4.0

*หมายเหตุ: ทนายความอิสระในการศึกษาวิจัยน้ีเลือกข้อขนาดหน่วยงานขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 50 ราย)
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ตารางท่ี 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดจากการทำงานและภาวะหมดไฟ (n = 400) โดยใช้สถิติ chi-square และ
Fisher’s exact

ปัจจัย ไม่มีภาวะเครียด มีภาวะเครียด
จากการทำงาน จากการทำงาน 2 P-value
(n = 311) (n = 89)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

เพศ
หญิง 68 77.3 20 22.7 0.015 0.903
ชาย 243 77.9 69 22.1

อายุ (ปี)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี 179 76.8 54 23.2 0.277 0.599
มากกว่า 40 ปีข้ึนไป 132 79.0 35 21.0

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท-เอก 61 73.5 22 26.5 1.097 0.295
ปริญญาตรี 250 78.9 67 21.1

สถานภาพสมรส
หย่าร้าง/แยกทาง/หม้าย 8 66.7 4 33.3 0.897 0.639
โสด 165 77.8 47 22.2
สมรส 138 78.4 38 21.6

รายได้เฉล่ีย (บาท)
มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป 93 69.9 40 30.1 7.053 0.008**
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท 218 81.6 49 18.4

ประเภทหน่วยงาน/ฝ่ายกฎหมายท่ีสังกัด
บริษัทเอกชน /องค์กรเอกชน 103 71.0 42 29.0 5.930 0.052
ประกอบวิชาชีพทนายความอิสระ 128 81.5 29 18.5
รัฐ/รัฐวิสาหกิจ 80 81.6 18 18.4

ขนาดของหน่วยงาน
ขนาดเล็ก  (ต่ำกว่า 50 ราย) 140 76.5 43 23.5 1.448 0.485
ขนาดใหญ่ (ต้ังแต่100 รายข้ึนไป) 104 76.5 32 23.5
ขนาดกลาง  (50 - 99 ราย) 67 82.7 14 17.3

ประเภทใบอนุญาตทนายความ
ใบอนุญาตฯใหม่-ประเภท 2 ปี 70 66.0 36 34.0 11.436 0.001**
 ใบอนุญาตฯตลอดชีพ 241 82.0 53 18.0

ประสบการณ์การทำงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี 119 73.0 44 27.0 3.579 0.059
มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 192 81.0 45 19.0

ลักษณะงานทนายความท่ีปฏิบัติ (บ่อยท่ีสุด)
ให้คำปรึกษา/แนะนำทางกฎหมาย 210 76.4 65 23.6 0.978 0.323
ว่าความ 101 80.8 24 19.2

ประเภทคดีท่ีว่าความบ่อยท่ีสุด (n = 125)
ท้ังคดีแพ่งและอาญา 5 62.5 3 37.5 5.567 0.210
คดีแพ่ง 52 77.6 15 22.4
คดีปกครอง 7 77.8 2 22.2
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ตารางท่ี 2. (ต่อ) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดจากการทำงานและภาวะหมดไฟ (n = 400) โดยใช้สถิติ chi-square
และ Fisher’s exact

ปัจจัย ไม่มีภาวะหมดไฟ มีภาวะหมดไฟ 2 P-value
(n = 372) (n = 28)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ประเภทกลุ่มงานท่ีให้คำปรึกษา/แนะนำทางกฎหมายบ่อยท่ีสุด (n = 275)
กลุ่มงานอาญา 13 76.5 4 23.5 11.444 0.025*
กลุ่มงานแพ่ง 31 86.1 5 13.9
ท้ังกลุ่มงานแพ่งและอาญา 158 93.5 11 6.5
กลุ่มงานคดีพิเศษ 35 100.0 0 0.0
กลุ่มงานทางกฎหมายอ่ืน ๆ 18 100.0 0 0.0

จำนวนช่ัวโมงทำงาน (ชม./วัน)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ชม. 261 90.9 26 9.1 7.657 0.021*
มากกว่า 8 ชม.ข้ึนไป 109 98.2 2 1.8
ไม่แน่นอน 2 100.0 0 0.0

จำนวนวันทำงาน (วัน/สัปดาห์)
มากกว่า 4 วันข้ึนไป 293 92.7 23 7.3 0.434 0.805
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 วัน 77 93.9 5 6.1
ไม่แน่นอน 2 100.0 0 0.0

โรคประจำตัว
ไม่มี 315 92.6 25 7.4 - 0.783
มี 371 93.0 28 7.0 -

โรคทางจิตเวช
ไม่มี 371 93.0 28 7.0 - 1.000
มี 1 100.0 0 0.0

การด่ืมเคร่ืองด่ืมคาเฟอีน
ด่ืมเป็นประจำ 64 84.2 12 15.8 11.289 0.004**
ไม่ด่ืมเลย 117 94.4 7 5.6
ด่ืมเป็นคร้ังคราว 191 95.5 9 4.5

การสูบบุหร่ี
สูบเป็นคร้ังคราว 56 88.9 7 11.1 1.805 0.179
สูบเป็นประจำ 23 92.0 2 8.0
ไม่สูบเลย 293 93.9 19 6.1

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ด่ืมเป็นประจำ 13 81.3 3 18.8 3.590 0.166
ด่ืมเป็นคร้ังคราว 221 93.2 16 6.8
ไม่ด่ืมเลย 138 93.9 9 6.1

*P < 0.05, **P < 0.01, Fisher’s exact test
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ตารางท่ี 3.  ปัจจัยทำนายภาวะเครียดจากการทำงานและภาวะหมดไฟโดยการวิเคราะห์ความถดถอย ลอจิสติก

ปัจจัยทำนาย Adjusted 95% CI of Adjusted P-value
Odds Ratio   Odds Ratio (OR)

Lower Upper

ภาวะเครียดจากการทำงาน
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล
รายได้เฉล่ีย > 40,000 บาทข้ึนไป 2.162 1.310 3.568 0.003**

ด้านการทำงาน
 ใบอนุญาตทนายความใหม่หรือประเภท 2 ปี 2.226 1.232 4.023 0.008**

ภาวะหมดไฟ
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ 1.756 0.504 6.119 0.377
รายได้ > 40,000 บาทข้ึนไป 4.348 1.590 11.894 0.004**

 ด้านการทำงาน
บริษัท/องค์กรเอกชน 0.743 0.261 2.114 0.577
ประสบการณ์การทำงาน  10 ปี 8.496 2.735 26.396 0.001**
ให้คำปรึกษา/แนะนำทางกฎหมายกลุ่มงาน 4.699 1.073 20.572 0.040*
 อาญาบ่อยท่ีสุด
ทำงาน  8 ช่ัวโมงต่อวัน 6.230 1.339 28.998 0.020*

 ด้านสุขภาพ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมคาเฟอีนเป็นประจำ (ด่ืม 5 วัน/สัปดาห์ข้ึนไป) 2.085 0.831 5.229 0.117

*P < 0.05, **P, 0.001

ตารางท่ี 4. ผลการวิเคราะห์ความเก่ียวข้องระหว่างภาวะเครียดจากการทำงานและภาวะหมดไฟโดยการ ทดสอบไคสแควร์

ปัจจัย ไม่มีภาวะหมดไฟ มีภาวะหมดไฟ 2 P-value
     (n = 372)      (n = 28)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ไม่มีภาวะเครียดจากการทำงาน (n = 311) 296 95.2 15 4.8 10.174 0.001**
มีภาวะเครียดจากการทำงาน (n = 89) 76 85.4 13 14.6

*P < 0.05, **P < 0.01
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วิจารณ์

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

ภาวะเครียดจากการทำงานและภาวะหมดไฟในทนายความ

ผู้มีใบอนุญาตทนายความ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ภาวะเคร ียดจากการทำงานและภาวะหมดไฟใน

ทนายความผู้มีใบอนุญาตทนายความ ณ สภาทนายความ

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 400 ราย

ผู้ที ่มีภาวะเครียดจากการทำงานมีโอกาสเกิด

ภาวะหมดไฟ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Maslach(5) ที่

ได้อธิบายความหมายของภาวะหมดไฟไว้ว่า เป็นความรู้สึก

อ่อนล้าท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อันเกิดจาก

การที่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดเป็น

เวลานาน  ซ่ึงภาวะเครียดจากการทำงานเป็นรูปแบบหน่ึง

ของภาวะเครียดที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลัก 8 ปัจจัยคือ

ความต้องการงาน สิทธิในการทำงานระดับต่ำ การสนับสนุน

จากหัวหน้าหรือผู้ร่วมงาน  การขาดหน้าท่ีท่ีชัดเจน   การจัด

การความ สัมพันธ์ที่ไม่ดี การยอมและการตอบแทนใน

ระดับต่ำ  การจัดการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ดี และความยุติธรรม

ขององค์กร(6)  ดังนั้น การเกิดภาวะหมดไฟ(7) จึงเป็นผล

ตามมาจากความเครียดรุนแรง สามารถเกิดภาวะนี้ขึ้นได้

ในทุกสาขาอาชีพ มีสาเหตุจากแรงกดดันจากการทำงาน

อย่างต่อเนื่อง และมักจะมีอาการของภาวะหมดไฟหลัง

จากการสะสมความเครียดมาเป็นเวลานานหลายปี เช่น

ความเจ็บปวดทางร่างกายท่ีไม่ทราบสาเหตุ อาการวิงเวียน

ศีรษะ เป็นต้น(8,9)

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่าทนายความผู้มี

ใบอนุญาตทนายความ ณ สภาทนายความใน พระบรม

ราชูปถัมภ์มีความชุกของภาวะเครียดจากการทำงานร้อยละ

22.3 (89 ราย) ปัจจัยทำนายภาวะเครียดจากการทำงาน

ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป

และใบอนุญาตทนายความใหม่-ประเภท 2 ปี ซ่ึงการมีใบ

อนุญาตใหม่ – ประเภท 2 ปี(10) อาจพิจารณาได้ว่า ทนาย

ความในการศึกษานี้เป็นทนายความความที่อาจจะมีอายุ

งานน้อย หรือ เป็นทนายความที่ยังไม่มีประสบการณ์ใน

งานว่าความ หรือ เป็นทนายความท่ีเพ่ิงเร่ิมทำงานจึงทำให้

ต้องปรับตัวกับลักษณะการปฏิบัติงานใหม่ ส่วนจากปัจจัย

ทำนายใบอนุญาตทนายความ และทนายความมีรายได้

โดยเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป สามารถ

พิจารณาได้ในแง่ของปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

เป็นจำนวนมาก หรือ มีความเชี ่ยวชาญในประเภทคดี

ความและกลุ่มงานท่ีมีปริมาณงานมาก(11) หรือ มีผู้ร่วมงาน

ในสังกัดเดียวกันน้อย

ความชุกภาวะหมดไฟร้อยละ 7.0 (28 ราย) ปัจจัย

ทำนายภาวะหมดไฟ  ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า

40,000 บาทขึ้นไป ประสบการณ์การทำงานน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 10 ปี ให้คำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมายด้าน

กลุ่มงานอาญาบ่อยที่สุด และเวลาในการทำงานน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 8 ช่ัวโมงต่อวัน อาจพิจารณาได้ว่าทนายความ

ในการศึกษาน้ีเป็นทนายความท่ีมีประสบการณ์การทำงาน

น้อย หรือ เพิ่งเริ่มทำงานในสายงานกฎหมาย ทำให้ต้อง

ปรับตัวกับการทำงาน และหมายรวมถึงการหาลักษณะ

งานด้านกฎหมายท่ีอยากปฏิบัติและกลุ่มงานทางกฎหมาย

ที่อยากมีความชำนาญการ  ด้านรายได้โดยเฉลี่ยมากกว่า

40,000 บาทขึ้นไป  พบว่าเป็นปัจจัยทำนายเดียวกันกับ

ภาวะเครียดจากการทำงาน สามารถพิจารณาได้ว่าเป็น

ผลกระทบจากปริมาณงานท่ีมาก  การอยู่ในสังกัดกลุ่มงาน

ท่ีมีปริมาณงาน หรือมีผู้ร่วมงานในสังกัดกลุ่มเดียวกันน้อย

ทำให้ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้น ซึ่งทนายความที่อยู่ใน

กลุ่มให้คำปรึกษาและแนะนำด้านกลุ่มงานอาญา(12,13) ใน

การศึกษานี้ พบว่ามีภาวะหมดไฟ อาจเป็นเพราะลักษณะ

การทำงานที ่ต้องเกี ่ยวข้องกับการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท

และการปกป้องสิทธิของมนุษย์ จึงมีเนื้อหางานที่ละเอียด

ซับซ้อน แต่ท้ังน้ี กลุ่มงานอ่ืน ๆ ก็มีโอกาสเกิดภาวะเครียด

จากการทำงานและภาวะหมดไฟได้ มิได้เกิดเฉพาะในกลุ่ม

งานอาญา และทนายความท่ีแม้มีเวลาการทำงานน้อยกว่า

หรือ เท่ากับ 8 ช่ัวโมงต่อวัน พบว่ามีภาวะหมดไฟ สามารถ

พิจารณาได้ว่าทนายความในกลุ่มดังกล่าวมักต้องทำใน

เวลาที่จำกัดด้วยความรวดเร็ว หรือ ทำงานยากในเวลา

จำกัด หรือ งานที่ไม่เป็นเวลา จึงส่งผลให้ทนายความเกิด

การสะสมความเครียดส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าอย่างมาก

ในการทำงาน
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ประเด็นที่น่าสนในที่พบในการศึกษานี้จากผล

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาวะหมดไฟด้านสุขภาพ

คือ การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเป็นประจำ (ดื่ม 5 วันต่อ

สัปดาห์ขึ ้นไป) หากพิจารณาตามทฤษฏีทางสุขภาพ

การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน(14)  มีผลต่อการกระตุ้นระบบ

ประสาท ซ่ึงเป็นกลไกเดียวกันกับสารเสพติดอ่ืน เช่น ยาบ้า

โคเคน ทำให้สมองตื่นตัว มีแรง ไม่ง่วง แต่เมื่อหมดฤทธิ์

ของคาเฟอีนจะทำให้รู ้สึกเหนื่อย หมดแรง  เนื ่องจาก

คาเฟอีนไม่ได้ทำให้รู้สึกมีเร่ียวแรง แต่เป็นตัวดึงให้ร่างกาย

ใช้พลังงานสำรองมาใช้ ดังนั้น จึงพบว่า ผู้ที ่ดื ่มเครื่อง

คาเฟอีนบ่อย ๆ หรือเป็นเวลานาน จะมีภูมิต้านทานต่ำ

ล้มป่วยง่ายและหายจากอาการป่วยยาก โดยเคร่ืองด่ืมท่ีมี

คาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลมบางชนิด ยาชูกำลัง

เป็นต้น และทางสุขภาพจิต ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเป็น

ประจำอาจเป็นผลมาจากความรู้สึกเหน่ือยล้า เหน่ือยหน่าย

หมดแรง  รู้สึกสมองไม่แล่น เบ่ือ หรือ รู้สึกเครียด ปวดหัว

คิดอะไรไม่ออก จนต้องพึ่งสารที่เชื่อว่าช่วยทำให้สามารถ

ทำงานได้

ข้อเสนอแนะ

1. ในการศึกษาครั้งต่อไป พบว่าทนายความที่มีภาวะ

เครียดเป็นทนายความที่มีใบอนุญาตใหม่-ประเภท 2 ปี

และทนายความที่มีภาวะหมดไฟเป็นทนายความที่ทำงาน

ไม่เกิน 10 ปี ดังนั ้น ควรมีการพัฒนาโปรแกรมช่วย

ส่งเสริมสนับสนุนทนายความที่เพิ่งเข้าทำงาน หรือ เพิ่งมี

ประสบการณ์การทำงานในลักษณะงานปฏิบัติใหม่

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมการศึกษาทนายความ

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงมีภาวะเครียดจากการทำงาน

จากปัจจัยใดบ้าง และจะสามารถช่วยแก้ไขได้อย่างไร

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจจะทำการศึกษาเปรียบเทียบ

ภาวะเครียดจากการทำงานระหว่างทนายความผู้มีใบ

อนุญาตทนายความกับทนายความผู ้ไม่มีใบอนุญาต

ทนายความ

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ท่านสรัลชา ศรีชลวัฒนา

อดีตเลขาธิการสภาทนายความ ท่ีอนุญาตให้เข้าเก็บข้อมูล

การวิจัย ขอขอบพระคุณท่านนิวัติ แก้วล้วน เลขาธิการ

สภาทนายความสำหรับคำแนะนำในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัย ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับการอนุญาตให้ใช้

และคำแนะนำการใช้แบบสอบถาม Thai JCQ-45 ฉบับ

ภาษาไทย ขอขอบพระคุณท่านคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการอนุญาตให้ใช้แบบสอบถาม

MBI-22 ข้อ ฉบับภาษาไทย ซึ่งแปลโดย รศ.ดร.สิระยา

สัมมาวาจ และขอขอบพระคุณคุณชัชเวศย์ ชิตวรากร

ทนายความหุ้นส่วนประจำสำนักกฎหมายสากลสยาม

พรีเมียร์ จำกัด สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับงานกฎหมาย

และทนายความ ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนตลอด
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