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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์   1) เพื่ อศึกษาปรากฏการณ์หญิงไทยท่ีแต่งงานกับ
ชาวต่างชาติในพื้นท่ีอ าเภอปง  จงัหวดัพะเยา  2) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดเ้สนอต่อราชการส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเก่ียวกับคนต่างชาติในพื้นท่ีอ าเภอปง  จงัหวดัพะเยา  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  21  คน  ผูน้  าชุมชน  จ านวน  28  คน  
บุคคลใกลชิ้ด  จ  านวน  56  คน  และหญิงไทยท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติ  จ  านวน  56  คน  เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถามโดยใช้ค  าถามปลายเปิดและปลายปิด  วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  และการตรวจสอบขอ้มูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบขอ้มูลแบบ
สามเส้า  น าเสนอผลการศึกษาโดยวธีิพรรณนาวเิคราะห์   
 ผลการศึกษาพบวา่  หญิงไทยท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติส่วนใหญ่  อายรุะหวา่ง  36 – 45 ปี  
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  อาชีพแม่บา้น  รายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 15,001 – 20,000 บาท  รู้จกั
กบัสามีโดยมีเพื่อนแนะน า  ส่วนใหญ่สามีเป็นคนประเทศญ่ีปุ่น  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  อายุ
มากกว่า 56 ปี  หลงัแต่งงานยงัคงประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  และส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในประเทศ
ญ่ีปุ่น  หญิงไทยตดัสินใจแต่งงานกบัชาวต่างชาติเน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ  คิดวา่ชาวต่างชาติ
สามารถดูแลตนเองและครอบครัวไดดี้กว่าผูช้ายไทย  ซ่ึงหลงัจากแต่งงานกบัสามีชาวต่างชาติแลว้
หญิงไทยมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  มีโอกาสเขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีดีข้ึน  มีความรู้ทางภาษามาก
ข้ึน  สามีดูแลเอาใจใส่  และหญิงไทยตอ้งการเดินทางไปอยู่กบัสามีท่ีต่างประเทศ  ชาวต่างชาติท่ี
แต่งงานกบัหญิงไทยในพื้นท่ีไม่ไดท้  าประโยชน์แต่ก็ไม่ไดส้ร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กบัพื้นท่ี  
เพราะชาวต่างชาติชอบความเป็นส่วนตวัและไม่ไดต้ั้งรกรากอยูอ่ยา่งถาวร  ชาวต่างชาติท่ีแต่งงานกบั



จ 
 

หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการอยู่อาศยัร่วมกับครอบครัวใหญ่แบบสังคมไทย  เน่ืองจาก
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นคร้ังคราว  และใชเ้วลาอยูร่่วมกบัครอบครัวของหญิงไทยไม่
นานจึงสามารถปรับตวัเขา้กบัครอบครัวชาวไทยได ้
 ผลการศึกษาพบวา่  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีการจดัท าฐานขอ้มูลของชาวต่างชาติ
ในพื้นท่ี  ไม่มีการออกกฎระเบียบเก่ียวกบัการเขา้มาอยูอ่าศยัของชาวต่างชาติในพื้นท่ี  ในดา้นการ
ปรับตวัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีการปรับตวั และไม่มีการวางแผนใดๆ เก่ียวกบัการเขา้มา
อยูอ่าศยัในพื้นท่ีของชาวต่างชาติ  เพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการท่ี
ชาวต่างชาติเขา้มาอยู่อาศยัในพื้นท่ี  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจหลายด้าน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ได้ยุ่งเก่ียวกบัชาวต่างชาติ แต่ในกรณีท่ีชาวต่างชาติเขา้มาติดต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ไดรั้บการอ านวยความสะดวกอยา่งดี  
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ABSTRACT 
  
 The  objectives  of  research  were  1) to  study  the face of  Thai  woman who married  
with  foreigners  in  Pong District,  Phayao Province  2) to  propose  information to local  
governments  for guidance policy of  foreigners live in Pong District,  Phayao Province .The  
sample were selected from local  governments 21 person , community  leader  28 person, people 
who are related with Thai women 56 person  and Thai  woman who married with foreigners 56 
person. The Methodology for this study is questionnaire with open-ending question and close-
ending question ,Using descriptive statistic to analyze data .Doing data verification by tri-angle 
method . Present the result by descriptive analysis. 
             It was  found  Thai women who married many foreigners  age for 36-45 year , learned 
high school , occupation was housekeeper , revenue about 15,001-20,000 bath , meet husband by 
friend invite , many husband were Japaniss , them occupation  were private businessage , age over 
56 year ,after married they did  private business and many will live in Japan , Thai Women  
married  to  foreigners  because economic reason  she think  foreigners can take care than Thai 
man , after marry  Thai women were rich and entrance to good treatment , she excellent in 
language and husband take care them after married  Thai women want to go foreign , Foreigners 
who marry with  Thai women were not use and did problem for local because foreigners like alone 
and were not permanent , Foreigners who marry with Thai  woman have not problem in Thai 
family because foreigners travel temporary .They like  and can stay with Thai family. 
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        It was  found  local governments did not do data for foreigners , not rule about foreigners  
living in local and Local governments were not  adjustment  and not plane for living in local  
because Local government were many working ,Local governments were not relate foreigners but 
can assist and introduce foreigners. 


