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ผนวก ข.
คําถามในการสัมภาษณ
คําถามชุดที่ 1 ถามแรงงานขามชาติ
1. คําถามทั่วไป
คําถามพื้นฐานเกี่ยวกับผู ใหสัมภาษณ เชน อายุ อาชี พ การศึก ษา สถานภาพการมี
คูครอง การมี บุต ร สัญ ชาติ เชื้ อชาติ การนับ ถือศาสนา ระยะเวลาที่อาศั ยอยูใ นประเทศไทยและ
จัง หวัดสมุทรสาคร วิ ธีการเขามาทํางานในจัง หวัดสมุทรสาคร สาเหตุที่ เขามาทํางานในจั งหวัด
สมุทรสาคร เปนตน
2. แรงงานขามชาติมีสภาพการจางงานและการทํางานอยางไร
2.1 ทํางานวันละกี่ชั่วโมง เริ่มงานเวลาใด และเลิกงานเวลาใด
2.2 เวลาพักระหวางการทํางานมีกี่ชวง ชวงพักเที่ยงใหเวลาในการพักกี่นาที
2.3 ในหนึ่ งเดือ นมี วัน หยุด กี่วั น วัน ใดบา ง วั นที่ ทางการกํา หนดให เป นวั นหยุด
ไดรับอนุญาตใหหยุดงานหรือไม อยางไร
2.4 ถามีการเจ็บปวย มีสิทธิลาปวยหรือไม และโดนหักเงินเดือนหรือไม อยางไร
2.5 มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการลาคลอดอยางไร (ถาไปพบแรงงานขามชาติที่กําลัง
จะมีบุตร) **ผูใหสัมภาษณอยูกินกับคูรัก
2.6 การลากิจไปทําธุระที่สําคัญ เชน การไปเยี่ยมเพื่อนที่ตองการความชวยเหลือ
ลาไดหรือไม และจะโดนหักเงินหรือไม อยางไร
2.7 อัตราคา จางสมเหตุสมผลกับลักษณะของงานที่ทําหรือไม ไดคาจา งวั นละ
หรือเดือนละเทาไร
2.8 นายจางจายเงินเดือนตรงตอเวลาหรือไม อยางไร
2.9 มีการใหรางวัลในการทํางานหรือไม อยางไร ถาทํางานดี ขยัน
2.10 มีการกําหนดเรื่องการใหเบี้ยขยันหรือไม อยางไร
2.11 ไดรับคาลวงเวลาในการทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติ หรือ การทํางาน
ในวันหยุด หรือไมอยางไร
2.12 สภาพแวดลอมของที่พักและสถานที่ทํางานเปนอยางไร คิดวามีสุขลักษณะ
ที่ดีหรือไม อยางไร
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2.13 เคยทํางานที่เสี่ยงอันตรายบางหรือไม อยางไร
2.14 มีการจดบันทึกเวลาทํางานไวเปนหลักฐาน หรือไม อยางไร
2.15 ทราบขาวการจัดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติของรัฐบาลหรือไม ผู
จางงานแจงขาวใหทราบหรือไม และพาไปขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวหรือไม อยางไร
2.16 ผูจางมี การใหคําปรึก ษา หารือ หรือ ใหการแนะนํ าในการดําเนิ นชี วิต บาง
หรือไม อยางไร
2.17 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานทั้งแรงงานขามชาติ ดว ยกัน และกับเพื่อน
รวมงานชาวไทย เปนอยางไร
2.18 การสงเสริมดานสุขภาพ เชน การจัดใหมีส นามกีฬา การจั ดการแขงขัน กีฬา
ภายใน มีหรือไม อยางไร
2.19 มีการใหบริการน้ําดื่มฟรีที่สะอาด ในสถานที่ทํางาน หรือไม อยางไร
3. การใชชีวิตของแรงงานขามชาติในชุมชนเปนอยางไร
3.1 ลักษณะที่อยูอาศัยของแรงงานขามชาติเปนอยางไร
3.2 แรงงานขามชาติอาศัยรวมกับใครบาง
3.3 กรณีที่แรงงานขามชาติอ ยูอาศัย รวมกันเปน กลุม เชน อาศัย อยู หอพักหรือ
บานพักเดีย วกัน หรื อในละแวกใกลๆกัน มีปจ จัยอะไรเปนตัวกํา หนดหรื อไมใ นการอยู รวมกันเปน
กลุม
3.4 การหุงหาอาหารภายในครัวเรือนของแรงงานขามชาติเปนอยางไร
3.5 แรงงานขามชาติไดใชบริการอะไรบางภายในชุ มชน เชน รานคา รานตัดผม
คลินิก หรือรานขายยา รานอาหาร หรือสถานบันเทิง เปนตน ถาเคยการบริการที่ไดรับเปนอยางไร
3.6 การเดินทางภายในละแวกชุม ชนไมวาจะเปนการเดินทางเพื่อไปทํางาน เพื่ อ
ติดตอกับญาติมิตรเพื่อนฝูงมีลักษณะอยางไร
3.7 เมื่ อถึ ง วั นสํ า คัญ ต า งๆที่ เ กี่ ย วขอ งกับ ประเพณี แ ละวัฒ นธรรมของตนเอง
แรงงานขามชาติไดเขารวมหรือจัดกิจกรรมเหลานั้นหรือไมอยางไร
3.8 แรงงานขามชาติมีการติดตอกับญาติที่อยูในประเทศตนทางหรือไมอยางไร
3.9 คนไทยในชุมชนปฏิบัติตอทานอยางไร
3.10 ทานรูจักใครที่เปนคนไทยในชุมชนบาง
3.11 ทานเคยไดรับความชวยเหลือจากใครบางภายในชุมชนเมื่อทานมีปญหาใน
ดานตางๆ
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4. แรงงานขามชาติมีทัศนคติตอชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูอยางไร
4.1 ลูกคาที่เขามารับบริการแสดงทาทีอยางไร เมื่อรูวาเปนแรงงานขามชาติ
4.2 การแสดงพฤติกรรมของนายจาง เชน การพูดจา การแสดงทาที เปนอยางไร
และรูสึกอยางไร
4.3 เคยคิดไหมวาทําไมจึงตองมาทํางานในที่ไกลบานและญาติพี่นอง และคิดวา
วาชีวิตในวันขางหนาจะเปนอยางไร
4.4 เคยคิดเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนไทยหรือไม ถาคิด คิดอยางไร
4.5 รูสึกอยางไรกับคนไทยในชุ มชน เช น นาย จาง เพื่อ นรวมงานคนไทย พ อคา
แมคา และเจาหนาที่ที่เขามาเกี่ยวของกับแรงงานขามชาติ
5. แรงงานขามชาติมีกระบวนการปรับตัว อย างไรเพื่อใหสามารถดํารงชี วิตอยู ใ น
ชุมชนได
5.1 เมื่อมีปญหา ทั้งกับ ผูจาง หรือ เพื่อนรวมงาน มีวิธีการแกปญหาอยางไร
5.2 มี ก ารชั ก ชวนและช ว ยเหลื อ แรงงานข า มชาติ ผู เ ข า มาทํ า งานใหม ห รื อ ไม
อยางไร
5.3 มีการปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน รานคา และผูในชุมชนหรือไมอยางไร
5.4 นับถือศาสนาอะไร และไปศาสนสถานบอยแคไหน นอกจากไปปฏิบัติกิจทาง
ศาสนาแลว การไปศาสนสถานมีจุดประสงคอยางอื่นอีกหรือไม อยางไร
5.5 เคยมีคนไทยแสดงความดูถูกดูแคลนหรือลอเลียนหรือตอวาหรือไม ถามีทาน
ปฏิบัติตนอยางไร หรือแกปญหาอยางไร
คําถามชุดที่ 2 ถามคนไทยในชุมชน
1. คําถามทั่วไป
คําถามพื้นฐานเกี่ยวกับผู ใหสัมภาษณ เชน อายุ อาชี พ การศึก ษา สถานภาพการมี
คูครอง การมีบุตร สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ระยะเวลาที่อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสาคร เปนตน
2. คนไทยในชุมชนมีทัศนคติและการปฏิบัติอยางไรตอแรงงานขามชาติ
2.1 รูสึกอยางไรกับแรงงานขามชาติ
2.2 คิดวาประเทศไทยจําเปนตองจางแรงงานขามชาติเขามาทํางานหรือไม
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2.3 คิดวาการจ างงานแรงงานขามชาติใ นจั ง หวัดสมุ ทรสาคร เพราะสาเหตุที่
เจ าของกิจการมีค วามตอ งการจ าง หรือ การหลบหนีเ ขา เมือ งของแรงงานข ามชาติ เข ามาและมี
นายหนามาเสนอแรงงานราคาถูกตอเจาของกิจการ
2.4 ทานคิดวาในชุมชนของทานผูคนสวนใหญมีความคิดอยางไรตอแรงงานขาม
ชาติ
2.5 ระหวาง แรงงานขามชาติ แรงงานไทยที่ไมนิ ยมทํ างานที่แรงงานขามชาติทํา
เจาของกิจการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับระบบการจางงาน ทานคิดวาใครคือตัวการที่ทํา
ใหเกิดปญหาการเขามาทํางานในประเทศของแรงงานขามชาติ
3. ความสัมพันธระหวางคนไทยในชุมชนและแรงงานขามชาติเปนอยางไร
3.1 เคยพบปะพูดคุยกับแรงงานขามชาติบางหรือไม มีความถี่แคไหน
3.2 ในการพบปะพูดคุยกั บแรงงานขามชาติ สั งเกตว าแรงงานขามชาติมีทาทาง
อยางไร
3.3 ภายในชุมชน คนไทยอื่นๆมีพฤติกรรมตอแรงงานขามชาติอยางไร
3.4 ทานเคยชวยเหลือแรงงานขามชาติบางหรือไม อยางไร
3.5 ทานเคยแสดงพฤติกรรมตอตานแรงงานขามชาติในชุมชนบางหรือไมอยางไร
4. การมีแ รงงานขามชาติเขามาทํางานและอาศั ยอยูในชุ มชน กอ ใหเกิดผลกระทบ
ทางบวกหรือทางลบอยางไรตอชุมชน
4.1 ก อ นมี แ รงงานข า มชาติ เ ข า มาทํ า งานชุ ม ชนเป น อย า งไร และหลั ง จากมี
แรงงานขามชาติเขามาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง
4.2 มีปญหาใดบางภายในชุมชนที่เกิดจากแรงงานขามชาติ
4.3 มีหนวยงานราชการหรือองคกรที่เกี่ยวขั้องเขามาแกปญหาที่เกิดจากแรงงาน
ขามชาติหรือไมอยางไร
4.4 ทานคิดวาถาแรงงานขามชาติสรางปญหาใหกับทานหรือชุมชนของทาน
หรือไม ถามีทานคิดวาปญหานั้นมีความรุนแรงแคไหน และทานตองการใหปญหานั้นไดรับการ
แกไขมากนอยเพียงใด อยางไร

