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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะการปวดหลังกับกระบวนการแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โรงงานนี้ถูกเลือกอยาง
เฉพาะเจาะจงโดยเขาไปทําการศึกษาเปนโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีระบบการแบงงานกันทําที่มีความเขมขน
ซึ่งมีแรงงานทั้งหมด 92 คน เก็บขอมูลตั้งแต สิงหาคม 2544 ถึง ธันวาคม 2545 โดยใชการสังเกตอยางมีสวนรวม,
การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามในแรงงานทั้งหมด และ การสัมภาษณแบบเจาะลึกในแรงงานที่มีภาวะปวด
หลังทั้งหมด 25 คน
คนงานที่มีภาวะปวดหลังมีประมาณ27.17%ซึ่งมีลักษณะเรื้อรัง ปญหาความปวดหลังของแรงงานมีสาเหตุ
มาจากองคประกอบ 2 ประการของกระบวนการแรงงานแบบทุนนิยม คือการจัดองคกรการทํางานกับ
กระบวนการทํางานของแรงงาน การจัดองคกรนั้นประกอบไปดวย นโยบายและ การกําหนดเปาในการทํางาน,
โครงสรางการจัดการแบบลําดับขั้น, การแบงงานกันทําอยางเฉพาะเจาะจง, การทํางานนอกเวลาปกติ และระบบ
การจางงานแบบรายชิ้น สวนในเรื่องของกระบวนการทํางานนั้นประกอบดวยการใชวัสดุอุปกรณที่ไมเหมาะสม
และ การทํางานในลักษณะทาทางที่ไมเหมาะสม
ซึ่งกระบวนการแรงงานแบบทุนนิยมที่กลาวมานั้นทําให
แรงงานตองทํางานดวยความเครียด งานที่ทํามีลักษณะเรงรีบ ซ้ําซาก และ มีความตอเนื่องในลักษณะที่
เฉพาะเจาะจง ในเวลาการทํางานที่มากจนเกินไปจนไมมีเวลาพักที่เพียงพอซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดภาวการณ
ปวดหลังได
เสนอแนะวาในสวนของเจาของกิจการควรที่จะใหความสนใจภาวะสุขภาพของแรงงานใหมากขึ้น และ
ในสวนของแรงงานเองก็ควรที่จะมีบทบาทในการตัดสินใจในการทํางานของตัวเองมากขึ้นเชนกัน
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ABSTRACT
The aim of this qualitative study was to investigate the relationship between back
pain and the labour process in a ready-made clothes factory. The factory was
purposively selected. This factory employed 92 workers in a labour intensive division
of labour systems to produce ready-made clothes. This study was conducted in the
period of August 2001 to December 2002, using participation observation,
questionnaire interviews of all the labourers and in-depth interviews of 25 labourers
who had back pain.
About 27.17 % of the workers had chronic back pain problems. The back pain
problem of the labourers was caused by the two components in the capitalist labour
process: organization and the production process. Organization include, policy and
target, the hierarchical structure of management, the division of labour, overtime
working and the piece rate wage system. The production processes include, the usage
of imperfect instruments and working in awkward postures. This capitalist labour
process caused the labourers to have stress, due to intensive, repetitive and continuous
work in specific manner for excessive periods of time with inadequate rest time might
also be a significant factor in the occurrence of back pain problems.
It is recommended that the entrepreneur should pay additional attention to the
workers health, and the workers should play a greater role in the decision-making
process regarding the organization and process of production.
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