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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาบทบาทของสมาคมคนไทยใน

บรูไนฯ ซึ่งได้ก่อตั้งโดยกลุ่มคนไทยคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ต้องการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการในรูปของ
สมาคม เพ่ือด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น การเป็นศูนย์รวมในการพบปะของชุมชนไทยในบรูไนฯ 
การช่วยเหลือดูแลคนไทย รวมทั้งได้ร่วมท ากิจกรรมช่วยเหลือท้องถิ่น และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ 
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาและวิเคราะห์
เกี่ยวกับบทบาทและความส าเร็จของสมาคมฯ ในการมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยต่างๆ มีผลต่อของความส าเร็จในการด าเนินงานของสมาคมฯ ดังกล่าว 

ในการศึกษาพบว่า มีปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของสมาคมฯ โดยปัจจัยที่มีความส าคัญได้แก่ บทบาทของนายกสมาคมฯ ซึ่งมีสถานะความเป็นผู้น าที่
ได้รับการยอมรับทั้งจากภายในสมาคมฯ และภายนอกสมาคมฯ ซึ่งได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตฯ และ
ทางการท้องถิ่น ซึ่งบทบาทผู้น าของนายกสมาคมฯ ดังกล่าว มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนของ 
การท างานสมาคมฯ ให้มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่าง และสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกให้ร่วมกันท า
กิจกรรมของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ ได้พบ
ปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของสมาคมฯ โดยมีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ที่ยังเป็นข้อจ ากัดของสมาคมฯ เช่น การช่วยเหลือด้าน
การจัดการ การช่วยประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น และให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการท า
กิจกรรม รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องซึ่งน าไปสู่การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

การด าเนินงานของสมาคมฯ ได้มีส่วนสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้าน
ต่างๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ อาทิ การคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ และการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยใน
ต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือเป็นส่งเสริมการด าเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งเป็นเครือข่ายภาค
ประชาชนในต่างประเทศที่ส าคัญของกระทรวงการต่างประเทศตามแนวทางการทู ตประชารัฐ 
(Inclusive Diplomacy) ให้สามารถมีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ได้อย่างต่อเนื่อง รายงานการศึกษานี้ จึงได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เช่น สถานเอกอัครราชทูตฯ  
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาคมฯ เป็นกลไกส าคัญในการช่วยเหลืองานในด้านต่ างๆ อาทิ  
งานด้านกงสุล งานเผยแพร่วัฒนธรรม เป็นต้น รวมทั้งให้การช่วยเหลือดูแลและช่วยพัฒนาให้สมาคมฯ 
เป็นกลุ่มทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีความยั่งยืนและอยู่รอดได้แม้ได้รับผลกระทบจากภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหาตนเองได้อย่างเป็น
ระบบ มีบทบาทการท างานที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อาจให้การสนับสนุนและ
ผลักดันให้สมาคมฯ มีบทบาทในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
ที่กรุณาช่วยแก้ไข ปรับปรุง ให้ค าแนะน าต่างๆ รวมทั้งให้แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือน าไปศึกษาเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้งานการศึกษาครั้งนี้ มีความถูกต้อง และมีความเชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆ ที่ผู้เขียนต้องการ
น าเสนอ นอกจากนี้ ยังได้ให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ท าให้ผู้เขียนซึ่งละทิ้งงานใน
เชิงวิชาการไปเป็นระยะเวลานานนับตั้งแต่จบการศึกษา ได้มุมานะที่จะท าให้งานการศึกษาชิ้นนี้ 
ส าเร็จลุล่วงไปได้  นอกจากนี้  ผู้ เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอีกสองท่าน ได้แก่ 
เอกอัครราชทูต อุ้ม  เมาลานนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ ที่กรุณาต่อ
ผู้เขียนเป็นอย่างมาก ในการให้ค าแนะน า ข้อชี้แนะ ให้ทัศนะและมุมมองที่ส าคัญและเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ท าให้งานการศึกษาครั้งนี้มีความชัดเจน ตรงประเด็นและน่าสนใจมากขึ้น อีกยังเป็น
ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในทางราชการได้ต่อไป 

ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจในการท างานการศึกษานี้ จากการที่ได้ท างานและติดต่อประสานงาน
กับสมาคมคนไทยในบรู ไนมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ในช่วงที่ ผู้ เขียนประจ าการอยู่ที่  
สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งผู้เขียนคิดไว้เสมอว่าจะศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสมาคมฯ 
ซึ่งน่าจะมีประเด็นส าคัญที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ และให้ได้รับทราบถึง
ข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลในสมาคมฯ ได้แก่ อดีตนายก
สมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และชาวไทยในบรูไนหลายท่าน รวมทั้ง
บุคคลท่านอ่ืนๆ ที่อยู่ภายนอกสมาคมฯ ได้แก่ เอกอัครราชทูต อภิชาติ เพ็ชรรัตน์ ซึ่งได้กรุณาให้
ข้อคิดเห็นและมุมมองต่างๆ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นภวรรณ โกละกะ ส าหรับข้อมูล
ด้านแรงงานและข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณอธิบดีกรมพิธีการทูต ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ และผู้บริหารกรมฯ ทุกท่าน 
ที่ได้ให้ความกรุณาอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้ผู้เขียนได้เข้าร่วมการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหาร
การทูต รุ่นที่ 11 และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ช่วยเหลือ
ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผู้เขียนเข้ารับการศึกษาอบรม
ครั้งนี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศมีภารกิจส าคัญในด้านต่างๆ 
ทั้งการท าหน้าที่ในฐานะคณะผู้แทนทางการทูตในการส่งเสริมความความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศผู้รับ 
การให้ความดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา 
ประเทศไทยเผชิญกับโอกาสและความท้าทายทั้งจากภายในและภายนอก และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ท าให้การด าเนินงานด้านการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมี สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่เป็นกลไกส าคัญ มีภารกิจที่ต้องด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

บทบาทของกลุ่มคนไทยหรือชุมชนไทยในต่างแดนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ภารกิจ
ของสถานเอกอัครราชทูตประสบความส าเร็จ ซึ่งที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้มีกลุ่มแกนน าคนไทย
ในบรูไนกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันท ากิจกรรม ภายใต้ชื่อ “สมาคมคนไทยในบรูไน”1 ในการช่วยเหลือดูแล
คนไทย ส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีกลมเกลียวของชุมชนไทย และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันท ากิจกรรม
ในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือท้องถิ่น มีการด าเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน นับตั้งแต่การก่อตั้ง
สมาคมฯ เมื่อปี 2528 โดยได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรี เบกาวัน 
ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการรวมกลุ่มคนไทย เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการพบปะและ
ติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มชุมชนชาวไทย สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อีกทั้งสามารถด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีผลงานที่ส าคัญและกิจกรรมในหลายๆ ด้าน  
ทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและช่วยเหลืองานในด้านต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และยัง
เป็นกลุ่มแกนหลักคนไทยที่ช่วยเหลือหน่วยราชการไทยในการติดต่อประสานงานกับชุมชนไทย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยท่ีท างานอยู่ในประเทศบรูไนฯ รวมทั้งมีบทบาทการท ากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม 
การปฏิสัมพันธ์ในหมู่คนไทย และการช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก 

งานศึกษาส่วนบุคคลนี้จะมุ่งศึกษาถึงบทบาทการด าเนินงานของสมาคมฯ ที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเน้นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของสมาคมฯ ภายใต้การน าของนายกสมาคมฯ ซึ่งเป็น
                                                 
1 กลุ่มคนไทยในบรูไนได้ประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2528 เพื่อร่วมกันก่อตั้งสมาคมคนไทย 
โดยที่ประชุมมีมติให้ใช้ช่ือสมาคมคนไทยในบรไูน (Thai Association of Negara Brunei Darussalam) ซึ่งมี
สมาชิกผู้ก่อตั้งจ านวน 33 คน และไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จ านวน 11 คน โดยมี
นายวิษณุ ศักดิยากร ชาวไทยซึ่งประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกในประเทศบรูไนฯ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรก 
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แกนน าผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมฯ จนถึงปี 
2561 โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่อชุมชนไทย 
รวมถึงส่วนรวมท้องถิ่น และช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ สถานเอกอัครราชทูตฯ  

  
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  ศึกษาโครงสร้างการท างาน ผลงานและบทบาทของสมาคมฯ โดยวิเคราะห์ถึง 
ความเชื่อมโยงกับภารกิจส าคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

1.2.2  ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยของความส าเร็จ รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆ ในการท างานของ 
สมาคมฯ เพ่ือก าหนดเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมศักยภาพให้กับกลุ่มคนไทยในต่างแดน รวมทั้ง
แนวทางการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพ่ือให้  
การท างานของสมาคมคนไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะเพ่ือให้สมาคมคนไทยสามารถ
ช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มคนไทยในต่างแดนกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในการผลักดัน 
ให้การด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จ  

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานและบทบาทของสมาคมฯ ในช่วงปี 2557–2561 ทั้งนี้ โดยเน้นถึง
การศึกษาและวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการท างานและปัจจัยของความส าเร็จในท างานของสมาคมฯ  
ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯในด้านต่างๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศ อาทิ การดูแลคุ้มครองคนไทย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย  
การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและบรูไนฯ และการขยาย
ตลาดสินค้าไทย เป็นต้น  

งานศึกษาส่วนบุคคลนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะใช้วิธีการศึกษา โดยการค้นคว้าข้อมูล
ทุติยภูมิจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารที่ได้มีการจัดท าหรือ
เผยแพร่ในรูปเอกสารรายงานการด าเนินงาน กิจกรรมโครงการ เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯ 
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ  

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

ปัจจัยของความส าเร็จในการด าเนินงานของสมาคมฯ คืออะไร หรือมีปัจจัยส าคัญอะไร 
ที่ส่งผลให้สมาคมฯ ประสบความส าเร็จในการเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

การด าเนินงานของสมาคมฯ ในเรื่องต่างๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของสมาคมฯ อย่างไรก็ดี ปัจจัยภายใน เช่น บทบาทของนายกสมาคมฯ และสถานะความเป็นผู้น า 
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(personal leadership) ที่ได้รับการยอมรับ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันการด าเนินงานและ
การท ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้ประสบความส าเร็จและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ได้ทราบถึงบทบาทและการด าเนินงานของสมาคมฯ ที่มีส่วนสนับสนุนภารกิจ 
ในด้านต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะภารกิจหรือกิจกรรมโครงการที่ด าเนินไปตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาล 

1.6.2  ได้ทราบถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของสมาคมฯ ซึ่งน าไปสู่
การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาให้สมาคมฯ สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืนและอยู่รอดได้โดยตัวของสมาคมฯ 
และยังสามารถช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558–2561 
กระทรวงการต่างประเทศถือเป็นองค์กรหลักในการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ

เพ่ือรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี อนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค ทั้งในช่วงปี พ.ศ. 2558–2561 ประเทศไทยต้องเผชิญกับโอกาสและความท้าทายทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศที่อาจส่งผลต่อการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลายมิติ 
น าไปสู่วิสัยทัศน์ของกระทรวงการต่างประเทศที่ว่า  “องค์กรน าในการขับเคลื่อนนโยบาย 
การต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ของชาติ” โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 

1) เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหว่างประเทศ ปกป้อง 
รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัด
ฐานระหว่างประเทศ 

2) เป็นองค์กรที่ก ากับดูแลนโยบายการต่างประเทศในภาพรวมให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหว่าง
ประเทศแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 

3) คุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทย  
ในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล 

4) น าองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากล และบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

5) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศและเวที
ระหว่างประเทศ 

6) ด าเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพ่ือสนับสนุนงานด้าน
ต่างประเทศ 

7) ส่งเสริมและด าเนินงานด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

8) สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้าน 
การต่างประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย 

9) บูรณาการภารกิจด้านการต่างประเทศกับทุกภาคส่วน 
10. พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับหลักธรรมาภิบาล 
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ทั้งนี้  ยุทธศาสตร์  4 ปี ของกระทรวงการต่างประเทศ  พ.ศ.  2558–2561  
มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างสถานะเชิงยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของประเทศ โดยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่  

1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

2) ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์  

3) ผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
เช่น ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ และสะท้อน 
แนวปฏิบัติที่ดีหรือประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญในเวทีระหว่างประเทศ  

4) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น 
ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและความเป็นมืออาชีพให้ภาคเอกชนไทย และส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายขยายธุรกิจ การค้าและการลงทุนของภาครัฐและเอกชนไทยในต่างประเทศ ทั้งใน
ตลาดเดิมและตลาดใหม่ เป็นต้น  

5) เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อไทย เช่น สร้าง
ความคุ้นเคย ความไว้เนื้อเชื่อใจ และทัศนคติที่ดีต่อไทย ตลอดจนเอกลักษณ์ของไทย และใช้เครื่องมือ
ทางการทูตต่าง ๆ อาทิ การทูตวัฒนธรรม การเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาของไทย การขยายเครือข่าย 
Friends of Thailand  

6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน เช่น เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศและความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนไทย 
รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะการกงสุล พิธีการทูต และ
กฎหมายระหว่างประเทศ และขยายความร่วมมือและการปฏิสัมพันธ์ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการต่างประเทศของไทย  

7) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร เช่น ส่งเสริมการก าหนดเป้าหมายและ
บูรณาการการท างานร่วมกัน ทั้งส่วนกลาง ส านักงานในต่างประเทศ และระหว่างส่วนราชการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ และพัฒนา
โครงสร้างองค์กร กระบวนการท างาน ระบบ IT และประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร เป็นต้น  

2.1.2  การทูตภาคประชารัฐ (Inclusive diplomacy) 
เมื่อช่วงปลายปี 2558 รัฐบาลได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 

เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศ พร้อมกับปฏิรูปและพัฒนาระบบกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน
เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Stability Prosperity 
Sustainability) โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ทั้งนี้ การท างานผ่านกลไก “ประชารัฐ” เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญที่ถูกน ามาใช้
ขับเคลื่อนประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เป็นพลังในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาขับเคลื่อนประเทศในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืน และมีจุดยืนร่วมกันคือ มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในรัฐที่ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐแบบบูรณาการแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
2) ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวง และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดินเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
3) ระดบัปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน จึงได้น านโยบายประชารัฐดังกล่าวมาใช้
ก าหนดแนวทาง “การทูตประชารัฐ (Inclusive Diplomacy)” ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้  

1) เพ่ือรับฟังความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ  
2) เพ่ือน านโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ 
3) เพ่ือให้ความรู้คนไทยทั้งในและต่างประเทศ 
4) เพ่ือสร้างโอกาสและงานให้คนไทยทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งการขับเคลื่อนการทูตประชารัฐมีแนวทางในการมีส่วนร่วมกับ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 

หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน หรือ  Public–Private–Civil–
Society–Media Partnership (PPCMP) เช่น การรับฟังข้อคิดเห็นโดยการจัดประชุมและสัมมนา 
การร่วมมือกับ PPCMP ให้ความรู้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ การร่วมมือกับ PPCMP เพ่ือด าเนินโครงการและ
ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในลักษณะของที่ปรึกษาและอาสาสมัคร 

ทั้งนี้  การด าเนินงานจะครอบคลุมทุกพ้ืนที่  โดยในต่างประเทศจะผ่านทาง 
สถานเอกอัครราชทูตไทย 96 แห่ง และสถานกงสุลใหญ่ใน 66 ประเทศ ร่วมมือกับชุมชนชาวไทยและ
ภาคเอกชนในต่างประเทศ 

2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มทางสังคม (Social group) 
Aristotle นักปราชญ์ชาวกรีกเคยกล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Human 

being is social animal)” โดยเชื่อว่ามนุษย์จ าเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรืออยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน 
มนุษยไ์ม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือโดยล าพังได้ ทั้งนี้เพราะมนุษย์ต้องพ่ึงพาอาศัยกันตลอดเวลา  

Donald Light Jr. and Suzanne Keller อธิบายว่า กลุ่มสังคมประกอบไปด้วย
บุคคล 2 คน หรือมากกว่านั้น ซึ่งมีความรู้สึกเป็นสมาชิกร่วมกันและมีการกระท าระหว่างกันทางสังคม
ตามเป้าหมายร่วมกัน มีแบบแผนพฤติกรรมของกลุ่มโดยตกลงร่วมกัน 

Charles Horton Cooley แบ่งกลุ่มทางสังคมตามลักษณะความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
คือ กลุ่มสังคมแบบปฐมภูมิ (primary group) ซึ่งสมาชิกมีความสนิทสนมกัน มีความเป็นส่วนตัว 
ปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนาน และกลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากกว่ากลุ่มปฐมภูมิ 
แต่มีความสนิทสนมและความต่อเนื่องของการปฏิสัมพันธ์ที่น้อยกว่ากลุ่มสังคมแบบปฐมภูมิ 
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ทั้งนี้ กลุ่มสังคมแบบทุติยภูมิเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ มีความสัมพันธ์อย่างเป็นระเบียบ 
มีกฎเกณฑ์ แบบแผนและข้อบังคับที่ก าหนดไว้ โดยสมาชิกของกลุ่มมีความผูกพันอย่างเป็นทางการ 
(formal) ไม่ใช่ส่วนตัว (impersonal relation) เช่น กลุ่มสมาคมหรือองค์การ (associations)  

ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง ได้จ าแนกกลุ่มทางสังคมออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่  
1) กลุ่มครอบครัว เป็นกลุ่มทางสังคมขนาดเล็ก สมาชิกมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ 

มีความรัก ความผูกพันในระดับสูง มีความเป็นเครือญาติกัน  
2) กลุ่มสมาคม เป็นกลุ่มทางสังคมที่จงใจจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

โดยมีการจัดระเบียบของกลุ่มอย่างเป็นทางการ มีการก าหนดแผนงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสมาชิก 

3) กลุ่มทางสังคมขนาดเล็ก เป็นกลุ่มทางสังคมที่ไม่ได้มีการจัดระเบียบทางสังคม
ไว้อย่างชัดเจน เช่น กลุ่มเพ่ือนบ้าน กลุ่มร่วมชั้นเรียน เป็นต้น  

4) กลุ่มชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็นชุมชนชนบทและชุมชนเมือง  
Homans ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้คนมารวมกลุ่มว่ามี 3 ประการ คือ  
1) มีกิจกรรม (activity) ซึ่งการรวมกลุ่มของคนจะมีกิจกรรมเกิดขึ้น กิจกรรมนั้น

ส่วนใหญ่บ่งชี้ถึงความสนใจร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มที่จะกระท าร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย 
2) มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) นอกจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในกลุ่ม 

ยังมีการด าเนินปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มอีกด้วย เพ่ือเป็นการขยายกิจกรรมการด าเนินงาน
ออกไปให้สังคมได้รับรู้และเห็นประโยชน์ของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น 

3) มีความรู้สึกผูกพัน หรือมีพันธกิจต่อกัน (sentiment) โดยเฉพาะการท าให้เกิด
ความรู้สึกร่วม ซึ่งอาจได้รับการกระตุ้นจากการมีจิตส านึกเดียวกัน เห็นปัญหาร่วมกันและต้องการ
แสวงหาทางออกในการแก้ปัญหานั้นร่วมกัน 

ส าหรับองค์ประกอบของการรวมตัวกันของกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มทางสังคมที่มี
ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ เช่น สมาคม สโมสร องค์การ เป็นต้น มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน  
ซึ่งโดยทั่วไปต้องมีอย่างน้อย 5 องค์ประกอบหลัก กล่าวคือ  

1) ผู้น ากลุ่ม การเกิดขึ้นของกลุ่มมักจะเริ่มต้นที่มีคณะบุคคลกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง
มารวมตัวกันด้วยเหตุปัจจัยเดียวกัน ผู้น ากลุ่มอาจเกิดขึ้นมาจากความต้องการรวมกลุ่มตั้งแต่เริ่มแรก 
หรืออาจเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มแล้วก็ได้ ซึ่งเมื่อจัดตั้งกลุ่มได้แล้วบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้  
อาจได้รับเลือกให้เป็นผู้น ากลุ่ม ฉะนั้นกลุ่มทุกกลุ่มจึงมักมีการก าหนดให้มีผู้น ากลุ่มขึ้น เพ่ือให้มีอ านาจ
ในการบริหารจัดการกลุ่ม 

2) สมาชิกกลุ่ม คือ บุคคลที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ของกลุ่ม ส่วนใหญ่
สมาชิกกลุ่มจะมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคมที่คล้ายคลึงกัน เช่น เป็นเกษตรกรในหมู่บ้ าน หรือเป็น
กลุ่มสตรี หรือเป็นกลุ่มอาชีพเสริม สมาชิกกลุ่มจะมีบทบาทสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

3) กฎระเบียบของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจร่วมกัน
ของสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งอาจต้องก าหนดให้กลุ่มมีกฎเกณฑ์ กติกา หรือข้อบังคับที่จะใช้เป็นบรรทัดฐาน 
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ในการท างานของกลุ่มเอง จะเห็นว่ากลุ่มต่าง ๆ มีการก าหนดกฎเกณฑ์ของตนเองขึ้นทั้งสิ้น นอกจากนี้ 
ยังมีกฎระเบียบอ่ืน ๆ อีก เช่น ระเบียบในการคัดเลือกผู้น ากลุ่ม หรือการรับสมาชิกใหม่ เป็นต้น 

4) คณะบริหารจัดการกลุ่ม เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ที่ได้รับการคัดเลือกหรือ
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มเพ่ือท าหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ ที่กลุ่มก าหนดขึ้นมา 
โดยทั่วไปโครงสร้างการบริหารกลุ่มจะประกอบด้วยต าแหน่งหน้าที่ที่ส าคัญ เช่น ประธาน รองประธาน 
เลขานุการปฏิคม ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก เป็นต้น คณะบริหารกลุ่มมีบทบาทอย่างมากต่อการก าหนด
ท่าทีและกิจกรรมของกลุ่มที่จะขับเคลื่อนออกไป  

5) ทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการ หมายรวมถึงทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการ
ของกลุ่ม เช่น งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กลุ่มได้ระดมให้มีขึ้นมาเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะงบประมาณของกลุ่ม นอกเหนือจากการระดมมาจากมวลสมาชิกแล้ว ยังสามารถแสวงหา
มาจากแหล่งทุนหรือแหล่งความช่วยเหลือภายนอกได้ 

องค์ประกอบหลักดังกล่าวข้างต้น จะเป็นปัจจัยส าคัญให้การรวมกลุ่มเกิด
ประสิทธิภาพ เช่น ผู้น า ซึ่งได้แก่ การมีผู้น ากลุ่มที่เข้มแข็ง มีภาวะผู้น า และมีวิสัยทัศน์ รวมทั้งสมาชิก
ของกลุ่ม ที่พร้อมจะจัดการแก้ไขปัญหา ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน
การมีอุดมการณ์ มีเป้าหมายเดียวกัน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น 

2.1.4  แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership)  
ภาวะผู้น า หรือความเป็นผู้น าของบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาผู้อ่ืน 

โดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากผู้อ่ืน ท าให้ผู้อ่ืนไว้วางใจและให้ความร่วมมือ  
กรองแก้ว อยู่สุข กล่าวถึง ภาวะผู้น า (leadership) คือ ความสามารถที่จะใช้

อิทธิพลน ากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์ อิทธิพลนั้นอาจได้รับมาแบบเป็นทางการ (ผู้น าอย่างเป็นทางการ) 
หรืออาจไม่ได้รับมอบอ านาจอย่างเป็นทางการ (ผู้น าอย่างไม่เป็นทางการ) แต่สามารถน ากลุ่มและ 
เป็นที่ยอมรับ 

ส านักงาน ก.พ. ระบุถึงสมรรถนะของผู้น าทีมที่มีประสิทธิภาพไว้หลายด้าน2 เช่น 
การมีวิสัยทัศน์ (Visioning–VIS) การมีบริการที่ดี (Service Mind–SERV) การมีจริยธรรม (Integrity–
ING) ซึ่งรวมถึงการมีภาวะผู้น า (Leadership–LEAD) คือ มีความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็น
ผู้น าของกลุ่มคน ปกครองรวมถึงก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์  เป้าหมาย วิธีการท างาน ให้ทีมงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ขององค์กร  

กวี วงศ์พุฒ ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับผู้น าไว้ 5 ประการ คือ  
1) ผู้ที่เป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม 

เป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มสูง 
2) บุคคลซึ่งน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้  

                                                 
2 หลักสูตรผู้น าทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Team Leader) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน 
ก.พ. ระบุถึงคุณสมบัติและสมรรถนะของผู้น าทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึง่จะเป็นส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อนและน าทีม  
ไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะการเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ที่ต้องเผชิญกับการเปลีย่นแปลงอย่างรุนแรงจากผลที่เกิดจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมลูข่าวสาร วิกฤตทางเศรษฐกิจและการขาดแคลนทรัพยากร 
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3) บุคคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้เขาเป็นผู้น ากลุ่มซึ่งเป็นไปโดย
อาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้น าได้ 

4) บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการ 
อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากท่ีสุด  

5) บุคคลที่สามารถน ากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมและ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผู้น า 

Howell and Costley เสนอคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ส าคัญของผู้น าแบบ
บารมี ควรมีลักษณะพฤติกรรมที่ส าคัญคือ การมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น การมีลักษณะที่ก่อให้ผู้ตามเกิด 
แรงบันดาลใจ มีภาพลักษณ์ที่ดีในการแสดงออกและบุคลิกภาพ รวมถึงการตื่นตัวที่จะเสี่ยง มีความ
ยุติธรรม และมีจริยธรรม พฤติกรรมหลักๆ เหล่านี้  ควรเกิดขึ้นในตัวผู้น าที่มีบารมี ซึ่งจะเกิด  
การยอมรับจากผู้ตาม ส่งผลให้การด าเนินการต่างๆ ขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

อุทัย หิรัญโต จัดแบ่งภาวะผู้น าตามลักษณะการได้มาซึ่งอ านาจไว้ 3 แบบ กล่าวคือ 
(1) แบบตามกฎหมายหรือแบบพระเดช (legal) บทบาทการบริหารจะใช้อ านาจตามต าแหน่งที่ด ารง
อยู่อย่างส าคัญ (2) แบบมีคุณลักษณะพิเศษ หรือแบบพระคุณ (charismatic) บทบาทส าคัญจะเน้น
การใช้ศิลปะในการจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ มีบุคลิกภาพโดยรวมเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ 
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงาน และ (3) แบบสัญลักษณ์ (symbolic) ผู้น าจะแสดงบทบาทใน
ฐานะบุคคลที่ควรบูชา จนได้รับการยอมรับให้เป็นสัญลักษณ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในกลุ่ม  

2.1.5  แนวความคิดเกี่ยวกับผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
ภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการท างานของกลุ่มให้ประสบความส าเร็จแล้ว 

ทั้งนี้ ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา การปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานและแนวคิดของกลุ่มให้มีความทันสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ
สภาพแวดล้อม ตลอดจนมีการยกระดับการท างานและการคงรักษาเป้าหมายการท างานให้เป็นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ ซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) 
เป็นแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทและพฤติกรรมของผู้น ากลุ่ม โดยมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้หลายทรรศนะ เช่น Bass และ Avolio ให้ความเห็นว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน
และผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์
ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของ
กลุ่มองค์การหรือสังคม 

 
2.2  สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎี 

จากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของ
สมาคม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมแบบทางการ มีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งองค์การ มีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในองค์การ และมีการด าเนินงานโดยการจัดท ากิจกรรมในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสมาคม (องค์การ) ที่มีส่วนในการ
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สนับสนุน หรือมีความเกี่ยวโยงกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตที่ได้ด าเนินการไปตามกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ  

ความส าเร็จของการรวมกลุ่มสมาคม มีความเกี่ยวโยงกับปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญ 
โดยเฉพาะปัจจัยภาวะความเป็นผู้น าของกลุ่ม ตลอดจนประเด็นส าคัญอ่ืนๆ เช่น ทรัพยากรในการ
บริหารจัดการองค์การ ทัศนคติของสมาชิก เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุป กรอบแนวคิดทฤษฎีและการ
ทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ถูกน ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาในรายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ เพ่ือ
ตอบค าถามการศึกษาว่า (1) บทบาทของสมาคมคนไทยในบรูไนฯ เป็นอย่างไร ได้มีการด าเนินกิจกรรม
ส าคัญในเรื่องใด และมีบทบาทที่ช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านใดบ้าง และ 
(2) ปัจจัยของความส าเร็จในการด าเนินงานของสมาคมฯ คืออะไร หรือมีปัจจัยส าคัญอะไรที่ส่งผลให้
สมาคมฯ ประสบความส าเร็จในการเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของ  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้  

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการท างานของสมาคมฯ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ในด้านต่างๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ โดยน ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับ 
การรวมกลุ่มทางสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบหรือมีปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ที่มีผลให้การด าเนินงานของกลุ่มสังคมประเภทสมาคม (association) ประสบความส าเร็จ 
ทั้งนี้ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส าคัญ เช่น บทบาทความเป็นผู้น าของนายกสมาคมฯ  
ในภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ที่สามารถสร้างการยอมรับและมี
อิทธิพลต่อสมาชิกสมาคมฯ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการท างานของสมาคมฯ ให้ประสบความส าเร็จ 
รวมทั้งศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายนอกหลักท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับสมาคมฯ ในด้านต่างๆ  

ในบทที่ 3 นี้ ผู้เขียนได้แบ่งการน าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เป็น 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 
ลักษณะการจัดตั้งสมาคมฯ บทบาทการด าเนินงานของสมาคมฯ และปัจจัยของความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของสมาคมฯ โดยมีการสรุปให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความส าคัญและปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง 
โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 

 
3.1  การจัดตั้งสมาคมคนไทยในบรูไนฯ  

สมาคมฯ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2528 มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมตามแนวคิดด้าน
สังคมวิทยา โดยมีลักษณะส าคัญ เช่น มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง มีกฎระเบียบและข้อบังคับภายใน
สมาคมฯ และมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก เป็นต้น ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุป
เกีย่วกับลักษณะการรวมกลุ่มของสมาคมฯ ได้ ดังนี้  

3.1.1 การรวมกลุ่มของสมาคมฯ  
มีลักษณะการรวมกลุ่มทางสังคมแบบทุติยภูมิ มีความสัมพันธ์เป็นทางการ โดยมี

ปัจจัยของการรวมกลุ่มตามแนวคิดของ Homans ประกอบด้วย  
1) มีกิจกรรม (activity) ที่เป็นความสนใจร่วมกัน ซึ่งได้แก่การช่วยเหลือดูแลคนไทย 

การส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชนไทย การท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือท้องถิ่น และ
ช่วยเหลือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

2)  มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ซึ่งนอกจากจะมีปฏิสัมพันธ์ภายในระหว่างกัน  
ยังมีการปฏิสัมพันธ์กับภายนอก และขยายกิจกรรมของสมาคมฯ ออกไปให้ภายนอกได้รับรู้ อีกทั้ง 
ท าหน้าที่เป็นตัวกลางหรือเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารหรือประสานสัมพันธ์กับชุมชนไทย  
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3) มีความรู้สึกผูกพันหรือมีพันธกิจต่อกัน (sentiment) โดยเฉพาะการท าให้เกิด
ความรู้สึกร่วม ซึ่งอาจได้รับการกระตุ้นจากการมีจิตส านึกร่วมกัน การเห็นปัญหาร่วมกัน ซึ่งได้แก่
ความตั้งใจที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มสมาชิกด้วยกันที่ต้องการจะช่วยเหลือดูแลคนไทยที่ประสบปัญหาอยู่ใน
ต่างแดน อาจกล่าวได้ว่า สมาคมฯ เป็นก าลังส าคัญให้กับชุมชนไทยในเรื่องต่างๆ และเป็นแกนน า
เครือข่ายให้กับคนไทยในบรูไนในการติดต่อประสานงานภายในชุมชนไทย และได้เชิญชวนให้คนไทย
มาเข้ามาท ากิจกรรมร่วมกันในโอกาสต่างๆ  

นายวิษณุ ศักดิยากร นายกสมาคมฯ ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
สมาคมฯ ดังนี ้

“มีคนไทยกลุ่มหนึ่งได้มาคุยกัน ว่าจะรวมกลุ่มกัน เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน 
ดูแล คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก นอกจากนี้ มีความตั้งใจที่จะช่วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ท ากิจกรรม
ต่างๆ อีกทั้งให้ทางการบรูไนรู้ว่าชุมชนไทยมีสมาคมคนไทย เมื่อก่อตั้ง มีกรรมการสมาคม ส่วนใหญ่
เป็น นักธุรกิจชาวไทยหรือคนไทยที่ประกอบธุรกิจในบรูไน เช่น คุณพงษ์ เป็นสถาปนิก คุณคมสัน เป็น
ผู้จัดการบริษัทจ าหน่ายอาหารสัตว์ และคุณปัญญา วิศวกรท างานกับกรมโยธาธิการบรูไน”3 

3.1.2 สมาคมฯ มีองค์ประกอบส าคัญของการรวมกลุ่มทางสังคมแบบทุติยภูมิ  
ได้แก่ ผู้น ากลุ่ม ซึ่งเริ่มต้นจากคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน และคัดเลือกผู้น ากลุ่ม 

คณะบริหารจัดการและสมาชิกกลุ่ม ซึ่งมีบทบาทช่วยสนับสนุนการท ากิจกรรมของกลุ่มให้ประสบ
ผลส าเร็จ กฎระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคมฯ และทรัพยากรบริหารจัดการ เช่น งบประมาณ  
ในการท ากิจกรรม ซึ่งมาจากการบริจาคของผู้น ากลุ่ม และสมาชิกฯ  

การปฏิสัมพันธ์ภายในสมาคมฯ มีลักษณะที่เป็นการเฉพาะ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ประเทศบรูไนที่มีขนาดเล็ก จึงท าให้คนไทยที่พ านักอาศัยในบรูไน อาทิเช่น
กรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ มีความใกล้ชิดกัน รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี มีการติดต่อไปมาหาสู่กัน
โดยสะดวก ดังนั้น การติดต่อประสานงานและพบปะเพ่ือร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน จึงเป็นไปโดยง่าย  
ไม่มีพิธีการมาก บ่อยครั้งมีการรวมตัวและพบปะกันในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสังสรรค์กินเลี้ยง 
โดยเฉพาะการจัดเลี้ยงสังสรรค์ “ร้องคาราโอเกะ” ตามบ้านพักอาศัยของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความบันเทิงในหมู่คนไทยในประเทศบรูไนที่มีความเข้มงวดด้านศาสนา ดังนั้น การมีปฏิสัมพันธ์และ
รูปแบบการพบปะกันของสมาคมฯ จึงมีความแตกต่างจากสมาคมคนไทยหรือกลุ่มคนไทยในบางประเทศ 
ที่มีขนาดใหญ่กว่า  

ทั้งนี้ กลุ่มแกนน าและสมาชิกสมาคมฯ ส่วนใหญ่เป็นชั้นกลาง เข้าพ านักพักอาศัย  
ตั้งรกราก หลายรายเริ่มต้นจากการเป็นแรงงานในระดับฝีมือ (skilled) หรือกึ่งฝีมือ (semi–skilled) 
ท างานโดยใช้ทักษะด้านวิชาชีพเป็นลูกจ้างหรือพนักงานอยู่ในบริษัทหรือโรงงานต่างๆ และต่อมา  
ได้มองเห็นลู่ทางการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง เช่น อู่ซ่อมรถ ร้านตัดเย็บเสื้อผ้ า ร้านอาหาร  
ร้านประกอบเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น หรือบางรายก็เข้ามาประกอบธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรก อาทิ เปิดร้านขาย
สินค้าไทย น าเข้าสินค้าไทยประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ผลไม้ไทย และเครื่องประดับ  

                                                 
3 สัมภาษณ์  วิษณุ ศักดิยากร, อดตีนายกสมาคมฯ, 14 มิถุนายน 2562. 
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“สมาคมฯ มีการรวมเป็นกลุ่มก้อนที่มีความใกล้ชิดกัน อาจเป็นเพราะบรูไนเป็น
ประเทศเล็ก จึงท าให้ชุมชนคนไทยมีความใกล้ชิดกันมาก นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเป็นแกนน าให้  
คนไทยได้เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกัน ถ้าไม่มีสมาคมฯ เป็นแกนน า คงไม่สามารถผนึกก าลังคนไทยใน
บรูไนให้เป็นกลุ่มก้อน นอกจากนี้ยังเป็นแกนน าส าคัญที่ได้ช่วยเหลืองานของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ซึ่งหากไม่มีสมาคมฯ ก็คงไม่ง่ายที่จะท ากิจกรรมส าคัญๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับคนเป็นจ านวนมาก เช่น การจัดงานกีฬาคนไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ท าให้กับคนไทยเป็น
จ านวนมากในบรูไน และงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ ซึ่งสมาคมฯ ช่วยประสานงานท าให้มี 
คนไทยในบรูไนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก” 4  

3.1.3 การท ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้ามาร่วมกันท างานในลักษณะจิตอาสา 

ภายใต้การก ากับดูแลของนายกสมาคมฯ โดยมอบภารกิจการท างานตามความรู้ความช านาญของแต่ละ
บุคคล เช่น งานช่างและงานฝีมือในการตบแต่งสถานที่ ส าหรับการจัดงานกิจกรรมต่างๆ หรืองานพิธีการ
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอรับการสนับสนุนจากสมาคมฯ หรือการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือทางการท้องถิ่น อาทิ การปรับปรุงศูนย์กีฬา
เยาวชนของบรูไน เป็นต้น ตลอดจนงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดง นอกจากนี้ กรรมการบริหาร
หรือสมาชิกฯ ส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของและอาหาร  

“สมาคมคนไทยที่ประเทศบรูไน ค่อนข้างมีลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนที่ อ่ืน คือ 
สมาชิกทุกคนมาร่วมกันท างาน มาประชุมหารือร่วมกัน โดยไม่มีปัญหาเรื่องสถานะภาพ บางคนเป็น
สถาปนิก บางคนเป็นมนุษย์เงินเดือน บางคนเป็นแม่บ้าน เป็นช่างซ่อมรถ ช่างไม้ แต่มาประชุมด้วยกัน 
ท างานด้วยกัน” 5  

“สมาชิกทุกคนมีจิตอาสา อาสามาท างานตามความถนัด ในการท างาน ก็มี 
การพูดคุยกันว่า อันไหนท าได้ อันไหนท าไม่ได้ โดยคุณวิษณุเป็นหัวเรือใหญ่ ช่วยมองภาพรวม และ
มอบงานกันไป” 6  

ทั้งนี้ ในห้วงตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การก่อตั้ง ได้มีการเปลี่ยนแปลงภายใน
สมาคมฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ เนื่องจากกรรมการบริหาร
และสมาชิกหลายคนได้โยกย้ายถิ่นฐานกลับประเทศไทย เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การหมด
วาระการท างานในบรูไนฯ เลิกประกอบกิจการธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสมาคมฯ ดังกล่าว ท าให้สมาคมฯ ได้หยุดชะงักการท ากิจกรรมไปในบางช่วง หรือมี
กิจกรรมที่ลดน้อยลงไป อย่างไรก็ดี สมาคมฯ ก็กลับมาด าเนินการตามบทบาทหน้าที่อย่างแข็งขันอีกครั้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2551 
และด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

                                                 
4 สัมภาษณ์  อภิชาติ เพ็ชรรตัน์, อดีตเอกอัครราชทูตประจ าประเทศบรูไน, 2 กรกฎาคม 2562. 
5 สัมภาษณ์  วิษณุ ศักดิยากร, อดตีนายกสมาคมฯ, 21 มิถุนายน 2562. 
6 สัมภาษณ์  ธันวา เหลี่ยมพันธ์ุ, รองนายกสมาคมฯ, 4 กรกฎาคม 2562. 
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“ภายหลังการเมืองไทยตั้งแต่ปี 2549 คนไทยในต่างประเทศก็มีความเห็นต่างทาง
การเมืองเช่นเดียวกันกับในประเทศ การท ากิจกรรมหรือการพบปะพูดคุยติดต่อกันก็มีไม่มาก มีการจัด
งานบ้าง แต่การรวมตัวก็เป็นไปอย่างหลวมๆ อย่างไรก็ดี คนในบรูไนกลุ่มหนึ่งเห็นถึงความส าคัญว่า
ควรท ากิจกรรมอะไรให้กับคนไทย จึงได้เชิญชวนกันมาทานข้าวพบปะสังสรรค์กัน มีการเชิญคุณวิษณุ 
มาเป็นผู้น าการพบปะ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งได้ตกลงที่จะเลือกกรรมการบริหารสมาคมฯ  
 ชุดใหม่กันอีกครั้งหนึ่ง มีจ านวน 35 คน เป็นคนที่มีความตั้งใจท างาน ไม่พูดคุยเรื่องการเมือง ที่ส าคัญ
คือ มีความคิดตรงกัน คือความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลคนไทย แรงงานไทยที่ประสบปัญหา 
ให้ก าลังใจคนไทยด้วยกัน ตั้งใจที่จะแสดงให้สังคมบรูไนได้เห็นถึงวัฒนธรรมไทย และได้ช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดี เช่น การร่วมแสดงร าไทยในงานแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ และร่วมเดินพาเหรด  
ในงานวันชาติบรูไน”7  

3.1.4 การจัดตั้งสมาคมฯ  
มีพ้ืนฐานมาจากการรวมกลุ่มกันของชนชั้นกลาง กรรมการบริหารและสมาชิกฯ 

หลายคนเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หลายคนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยขนาดกลางและขนาดเล็ก 
มีฐานะรายได้ไม่สูงมาก ซึ่งบางครั้งด้วยข้อจ ากัดในเรื่องการประกอบอาชีพหรือมีงานประจ าวัน  
ไม่สามารถมาร่วมท างานให้กับสมาคมฯ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งอาจมีข้อจ ากัด
ในเรื่องความรู้ในเชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ ภาษาและประสบการณ์ในระดับสากล 
ดังนั้น การท างานของสมาคมฯ ในหลายๆ เรื่อง ยังต้องอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือจาก 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการช่วยเหลือด าเนินการ เช่น ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น  
การช่วยเหลือด้านงานธุรการส าหรับการจัดประชุมหารือของสมาคมฯ เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  

“กฎหมายบรูไนค่อนข้างเคร่งครัด ท ากิจกรรมอะไรก็ต้องระมัดระวัง หากมีปัญหา
อะไร คนไทยก็จะคลี่คลายด้วยตัวเองไม่ได้ ก็ต้องอาศัยสถานเอกอัครราชทูตฯ มาช่วย” “คนไทยใน
สมาคมฯมีปัญหาด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารหรือการประสานงาน อยากให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ มาช่วยเหลือด้านภาษา”8 

 
3.2  บทบาทการด าเนินงานของสมาคมคนไทยในบรูไน 

นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปี 2528 สมาคมฯ ได้ด าเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการรวมกลุ่มตามแนวคิดของ Homans ที่กล่าวถึงปัจจัยประการหนึ่งที่ท าให้คนมารวมกลุ่ม คือ
การมีกิจกรรม (activity) โดยกิจกรรมส่วนใหญ่บ่งชี้ถึงความสนใจร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มที่กระท า
ร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการรวมกลุ่มกัน
อย่างเป็นทางการ เพ่ือด าเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือดูแลคนไทย การช่วยเหลือ
หรือให้ความร่วมมือกับทางการท้องถิ่น และให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต  
โดยการด าเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีทั้งช่วงเวลาที่มีการท ากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และช่วงเวลาที่มีการท ากิจกรรมที่ลดน้อยลงไปหรือหยุดชะงักไปบ้าง โดยในช่วงปี 

                                                 
7 สัมภาษณ์  ธันวา เหลี่ยมพันธ์ุ, รองนายกสมาคมฯ, 4 กรกฎาคม 2562. 
8 สัมภาษณ์  ธันวา เหลี่ยมพันธ์ุ, รองนายกสมาคมฯ, 4 กรกฎาคม 2562. 



15 

 

2557–2561 สมาคมฯ ยังคงมีกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนภารกิจของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสามารถจ าแนกบทบาทการด าเนินงานที่ส าคัญของสมาคมฯ ได้ ดังนี้ 

3.2.1 บทบาทการช่วยเหลือดูแลคนไทยในบรูไนฯ  
นับเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญเริ่มต้นของการจัดตั้งสมาคมฯ ซึ่งมีความตั้งใจที่จะให้

ความช่วยเหลือดูแลคนไทยที่ประสบปัญหาหรือตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งในเรื่องนี้ สมาคมฯ ได้มีกิจกรรม
ส าคัญหลายกิจกรรมนับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้แก่  

1) การตั้ง “กองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือคนไทยในบรูไน” โดยกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนฯ เพ่ือช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยนายวิษณุ ศักดิยากร 
นายกสมาคมฯ ได้เป็นผู้เริ่มต้นบริจาคเงินเพ่ือจัดตั้งกองทุนฯ เป็นจ านวน 500 ดอลลาร์บรูไน และ 
เงินบริจาคสมทบจากกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิก และต่อมาได้มีการรวบรวมเงินรายได้จาก
การจัดงานของสมาคมฯ เช่น การจัดงานรื่นเริงในโอกาสต่างๆ รวมทั้งเงินบริจาคจากชุมชนชาวไทย 
ท าให้มีเงินสมทบในกองทุนเพ่ิมเติม สมาคมฯ ได้น าเงินจากกองทุนฯ น าไปช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ เช่น ผู้ที่เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุหรือช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในบรูไน เป็นต้น  

2) การช่วยเหลือดูแลและเยี่ยมเยียนดูแลคนไทยหรือแรงงานไทยที่ประสบเหตุ
เจ็บป่วย นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาหรือเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาให้กับคนไทยหรือแรงงานไทยที่เสียชีวิต รวมทั้งร่วมกิจกรรม
เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคณะแพทย์และพยาบาลจากประเทศไทยที่เดินทางไปให้การตรวจสุขภาพ
แรงงานไทย และคนไทยที่พ านักอยู่บรูไนฯ  

3) การช่วยเหลือดูแลแรงงานไทยที่ประสบปัญหา ซึ่งกรรมการบริหารสมาคมฯ 
และสมาชิกสมาคมฯ หลายคนได้ใช้ประสบการณ์จากการท างานและใช้ชีวิตอยู่ในบรูไนฯ มาเป็น
เวลานาน เข้าไปช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับแรงงานไทยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
หรือช่วยเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ ภายหลัง
ส านักงานแรงงานประจ าประเทศบรู ไน ได้ เริ่มกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานเมื่อปี  2555 
กรรมการบริหาร สมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ยังท าหน้าที่เป็นอาสาสมัครแรงงาน ช่วยเหลือ
ส านักงานแรงงานฯ ในลักษณะท าหน้าที่ “ช่วยเป็นหูเป็นตา” ให้กับหน่วยงานไทย และเป็น 
ผู้ประสานงานเบื้องต้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการช่วยเหลือดูแลคนไทยและแรงงานไทย อีกทั้ง
ยังเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ส าคัญในการติดต่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้คนไทยในบรูไนได้รับทราบ หรือ
เป็นสื่อกลางในการช่วยติดต่อหาญาติพ่ีน้องให้กับคนไทย  

4) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี ส่งเสริมความผูกพันในหมู่คนไทย
และช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้กับคนไทยในบรูไน โดยมีกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การจัดงานกีฬา
สามัคคี ซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานฯ ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี  
เพ่ือส่งเสริมให้คนไทย ในบรูไนได้มาร่วมแข่งขันกีฬา เพ่ือผ่อนคลายความเครียดและสร้างสุขภาพที่
แข็งแรง อีกทั้ งได้มาพบปะสังสรรค์กัน ร่วมรับประทานอาหารซึ่ ง ได้รับการสนับสนุนจาก 
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมฯ ซึ่งงานกีฬาฯ ดังกล่าวได้รับความสนใจและชื่นชมจากคนไทยใน
บรูไนเป็นจ านวนมาก 
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5) การจัดงานรื่นเริงตามประเพณีไทยให้กับชุมชนไทย เช่น การจัดงานขึ้นปีใหม่ 
และงานสงกรานต์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ  

3.2.2 บทบาทการมีส่วนร่วมในเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในโอกาสต่างๆ โดยมีกรรมการบริหาร

หรือสมาชิกสมาคมฯ ที่มีความรู้หรือมีทักษะด้านการแสดงทางวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งมี
ส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เช่น  

1) จัดคณะนาฏศิลป์ไทยเข้าร่วมแสดงในงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติของบรูไน 
และงานแสดงทางวัฒนธรรมเพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งบรูไน ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและการกีฬาของบรูไนเป็นประจ าทุกปี  

2) ฝึกสอนร าไทยให้กับนักศึกษาบรูไนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรูไน ซึ่งท าให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะการร าไทย และจัดชุดการแสดงร าไทยเข้าร่วมแสดงในงานเลี้ยงรับรอง
ในโอกาสวันชาติ วันที่ 5 ธันวาคม รวมถึงได้มอบหมายให้กรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีความรู้ด้าน
อาหารไทยไปเป็นวิทยากรสอนการท าอาหารไทยให้กับนักศึกษาบรูไนในช่วงการท ากิจกรรมพิเศษของ
นักศึกษา 

3) นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้ร่วมแสดงความเป็นไทยในโอกาสต่างๆ เช่น การแต่งกาย
ชุดไทยเข้าร่วมขบวนเดินในพิธีเดินสวนสนามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ของบรูไนใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งให้ความร่วมมือ
กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดแสดงอาหารไทยและขนมไทยในงานนิทรรศการทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอรับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เป็นประจ าทุกป ี

3.2.3 บทบาทการช่วยส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าไทย 
สมาคมฯ ได้ด าเนินกิจกรรมที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการเปิดตลาดสินค้าไทยในบรูไนฯ 

รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าไทย  

“กิจกรรมแรกๆ ที่สมาคมฯ ได้ท า คือการจัดงานผลไม้ไทย ซึ่งเมื่อก่อน ยังไม่มีผู้น า
เข้าผลไม้ไทย สมาคมฯ จึงได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานแสดงและจ าหน่าย
ผลไม้ไทย ได้รับความนิยมจากชาวบรูไนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทุเรียน ขายดีมาก เป็นที่ชื่นชอบของ
ชาวบรูไน”  

สมาคมฯ ได้จัดงานแสดงและจ าหน่ายผลไม้ไทยในบรูไน เมื่อปี 2529 และปี 2530 
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือนายวิษณุฯ นายกสมาคมฯ ให้ช่วยด าเนินการจัดงานฯ 
ซึ่งเป็นงานการกุศลร่วมกับธนาคารแห่งประเทศบรูไนและสมาคมสตรีบรูไน ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี 
โดยนายกสมาคมฯ ได้ออกเงินทุนส่วนตัวจ านวนหนึ่ง และได้ด าเนินการร่วมกับกรรมการบริหาร
สมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันจัดงานผลไม้ไทยในนามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้ประสบ
ความส าเร็จด้วยดี ผลไม้ไทยได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากจากชาวบรูไน สถานเอกอัครราชทูตฯ  
ได้น ารายได้จากการจ าหน่ายผลไม้ไทย ได้น าไปมอบให้กับสมาคมสตรีบรูไน ศูนย์กีฬาเยาวชนของ
บรูไน และกองทุนเด็กก าพร้าของบรูไน 
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ในช่วงเวลาถัดมาจนถึงปัจจุบัน สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าไทย “Thailand Grand Fairs” ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี
ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติบรูไน โดยนายกสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนของสมาคมฯ เข้าร่วมเป็น ที่ปรึกษา
ให้ค าแนะน าในเรื่องกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายในตลาดบรูไน และเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้ประกอบการจากประเทศไทยที่เข้าร่วมงานฯ รวมทั้งสมาคมฯ ยังได้ร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในการพิจารณาจัดสรรพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าให้กับชุมชนไทยในบรูไน ซึ่งท าให้ผู้บริโภคท้องถิ่นได้ทราบถึง
แหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าไทยในบรูไน โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนชาวไทยในบรูไน เช่น 
ขนมไทย อาหารไทย เป็นต้น ขณะที่สมาชิกสมาคมฯ ส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการได้รับเชิญเข้าร่วม
จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าไทยในงานฯ ด้วย นอกจากนี้ กรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิกบางคน 
ยังช่วยเหลือแนะน าช่องทางการค้าการลงทุนในตลาดบรู ไน หรือช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
ทางการบรูไนด้านการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย  

3.2.4 บทบาทการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและบรูไน และ
ส่งเสริมการสร้างทัศนะคติที่ดีต่อไทย 

นับตั้งแต่การก่อตั้ง สมาคมฯ ได้ด าเนินกิจกรรมที่มีบทบาทในการให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือท้องถิ่น ตลอดจนให้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส าคัญหรืองานพิธีการส าคัญของบรูไนฯ ได้แก่ 

1) การรวมกลุ่มคนไทยในบรูไนร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลกลางบรูไน 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และในช่วงฤดูถือศีลอด 
เพ่ือช่วยเหลือโรงพยาบาลบรูไน ในการเตรียมความพร้อมหากเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตกะทันหัน
ในช่วงเทศกาลถือศีลอด  

2) การจัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬาเยาวชน และบ้านอบรมเยาวชน
ของกรมประชาสงเคราะห์ เยาวชนและการกีฬาบรูไน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กรรมการและสมาชิก
สมาคมฯ ได้ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ “ร่วมกันลงแรง” ด าเนินการอีกทั้งยัง
ได้เชิญชวนชาวไทยจ านวนมากที่มีทักษะฝีมือช่างได้เข้าช่วยกันด าเนินการ 

3) การเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” ด้วยการท าความสะอาด เก็บขยะ และตัดแต่ง 
กิ่งไม้ ตามเส้นทางในชุมชนใกล้เคียงที่ท าการสถานเอกอัครราชทูตฯ  

4) การจัดขบวนชุมชนไทยร่วมเดินสวนสนามในพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันชาติ
บรูไน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และชาวไทยได้แต่งกาย 
ชุดไทยเดินขบวนสวนสนามในงานดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของบรูไน  

“เป็นความประทับใจ เนื่องจากได้เห็นความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย
ในบรูไน ได้เห็นการแสดงออกถึงความเป็นไทย การถือธงชาติไทยเดินอยู่ในสนามร่วมกับชาวบรูไน”9 
  

                                                 
9 สัมภาษณ์  อภิชาติ เพ็ชรรตัน์, อดีตเอกอัครราชทูตประจ าประเทศบรูไน, 2 กรกฎาคม 2562. 
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“คนบรูไน เขาชื่นชมมาก ที่เห็นขบวนคนไทยเดินในสนาม ต ารวจบรูไนที่มา
ช่วยฝึกเดิน ก็ดีใจ บอกว่าคนไทยตั้งใจเดินอย่างพร้อมเพรียง ส่วนพวกเราก็ดีใจ พอเดินผ่านด้านหน้าที่
ประทับสุลต่านบรูไน เห็นท่านโบกพระหัตถ์ให้ พวกเราก็หายเหนื่อย” 10  

5) การจัดกิจกรรมการปลูกป่าโดยชุมชนชาวไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับกรมป่าไม้บรูไน เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสวันเฉลิม  
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ  

6) การจัดคณะผู้แทนชุมชนไทยเข้าร่วมรับเสด็จโดยพยุหยาตราฯ ในงานพระราชพิธี
เฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 50 ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ    

กล่าวโดยสรุป สมาคมฯ จึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยการสนับสนุนภารกิจของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ ได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ไปตามนโยบา ยและยุทธศาสตร์ด้าน 
การต่างประเทศ โดยเป็นกลไกส าคัญของภาคประชาชนที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.3  ปัจจัยของความส าเร็จในการด าเนินงานของสมาคมฯ 

การด าเนินงานของสมาคมฯ มีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
ที่มีส่วนผลักดันการท างานและการท ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งสามารถ
ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ได้ ดังนี้ 

3.3.1 ปัจจัยภายใน  
โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบส าคัญของกลุ่ม (สมาคมฯ) ได้แก่  
1) ผู้น า คือ นายกสมาคมฯ ซึ่งเป็นแกนน าผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ตั้งแต่เริ่มแรก เป็นผู้ที่

ได้รับการยอมรับจากกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนกลุ่มคนไทยในบรูไน โดยได้ด ารง
ต าแหน่งนายกสมาคมฯ มาโดยตลอดอย่างยาวนาน ซึ่ง 

2) คณะกรรมการบริหารและสมาชิก ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะรวมกลุ่มกันท า
ประโยชน์เพ่ือชุมชนไทย และท้องถิ่น โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นทางการในรูปแบบสมาคมฯ มีความตั้งใจ
ในการท างานในเรื่องต่างๆ ในลักษณะ “จิตอาสา” ร่วมกัน  

3) ทรัพยากรการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร เป็นต้น 
สมาคมฯ มีรูปแบบการท างาน และการเตรียมการท ากิจกรรมต่างๆ โดยมีการจัดประชุมหารือ 
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพบปะหารือออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ แล้ว 
ยังเป็นการประชุมเพ่ือระดมอาสาสมัครภายในสมาคมฯ ที่มีความช านาญในด้านต่างๆ เพ่ือเข้ามา
ร่วมกันท างาน รวมถึงการระดมทุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการ ซึ่งเรื่องนี้ โดยที่
กรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิกส่วนใหญ่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก 
งบประมาณส่วนใหญ่ที่ใช้ในการท ากิจกรรม จะมาจากการบริจาคโดยนายกสมาคมฯ และบางส่วนมา

                                                 
10 สัมภาษณ์  ไมมุง มะมิง, นายทะเบียนสมาคมฯ, 10 มิถุนายน 2562. 
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จากคณะกรรมการบริหารบางคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือมีสถานะครอบครัวที่มีรายได้มากพอที่จะ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนได้เป็นบางครั้ง 

เมื่อศึกษาและวิเคราะห์ในส่วนเกี่ยวกับปัจจัยภายในแล้ว จะเห็นได้ว่า ปัจจัยภายใน
ที่มีส่วนส าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการท างานของสมาคมฯ ได้แก่ บทบาทของผู้น า ซึ่งก็คือ 
นายกสมาคมฯ ซึ่งมีส่วนส าคัญมากในการผลักดันการท างาน การท ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้
สามารถเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จ ซึ่งสามารถอธิบายถึงลักษณะบทบาทที่ส าคัญ
ของนายกสมาคมฯ ได้ดังนี้  

3.3.1.1 บทบาทการสนับสนุนด้านงบประมาณ  
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้มีแกนน าสมาคมฯ ได้แสดงความชื่นชมและกล่าวถึง

บทบาทของนายกสมาคมฯ ในเรื่องนี้ว่า  
“คิดว่านายกสมาคมฯ เป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อน เป็นผู้ที่ได้รับการ

ยอมรับ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง คุณวิษณุฯ รู้ว่าทุกคนที่มาช่วยงาน มีสภาพเป็นอย่างไร รายได้เป็น
อย่างไร จึงยินดีที่จะออกงบประมาณด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ตอนนั้น ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนมา
จากข้างนอก ดังนั้น การท างาน (ของสมาคมฯ และสมาชิก) ใจต้องมาก่อน คุณวิษณุฯ เป็นผู้ใหญ่ใจดี 
เสียสละ ยอมรับเป็นนายกสมาคมฯ ท างานด้วยความเสียสละ” 11 “เมื่อมีการริเริ่มจัดกิจกรรม  
คุณวิษณุ จะเป็นผู้เริ่มต้นบริจาคเป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ผู้ร่วมท ากิจกรรม น าไปใช้จ่ายด าเนินการ” 12  

จะเห็นว่า องค์ประกอบภายในด้านทรัพยากรบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนหลักมาจากผู้น า ซึ่งในประเด็นนี้ ไม่เพียงจะมีนั ยส าคัญในเชิง
งบประมาณ แต่ยังหมายถึงการแสดงบทบาทการน าที่ส าคัญภายในกลุ่ม ที่น าไปสู่การขับเคลื่อน
กิจกรรมให้สามารถ “เดินหน้า” ได้ อีกทั้งน าไปสู่การเริ่มต้นที่จะช่วยกันระดมสรรพก าลังหรือ
ทรัพยากรในเรื่องต่างๆ ตามก าลังของสมาชิก เช่น บางคนช่วยบริจาคเงินสมทบ บางคนสนับสนุนด้าน
วัสดุอุปกรณ์ หรือสนับสนุนด้วยการลงมือท าตามทักษะความสามารถของตนเอง อาทิ งานช่าง งานตกแต่ง 
เป็นต้น 

3.3.1.2 บทบาทภาวะผู้น า (Leadership)  
บทบาทภาวะผู้น าของนายกสมาคมฯ มีความส าคัญที่ท าให้สมาคมฯ  

ยังสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมีภาวะผู้น ากลุ่ม (Leadership) ที่เป็นยอมรับ
ภายในสมาคมฯ การยอมรับจากชุมชนไทย รวมทั้งการได้รับการยอมรับจากภายนอก ซึ่งได้แก่  
สถานเอกอัครราชทูตฯ และท้องถิ่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้ตาม ส่งผลให้  
การด าเนินการต่างๆ ของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

“พ่ีวิษณุฯ เป็นผู้ใหญ่ที่เราพึ่งได้ มีบารมีและเป็นผู้น า”13  

                                                 
11 สัมภาษณ์  ธันวา เหลี่ยมพันธ์ุ, รองนายกสมาคมฯ, 4 กรกฎาคม 2562. 
12 สัมภาษณ์  ชัชชัย อมรทัพ, กรรมการสมาคมฯ และผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าไทย (ผลิตภณัฑด์อยค า),  
7 มิถุนายน 2562. 
13 สัมภาษณ์  สุมติรา บูรณารมย์, กรรมการสมาคมฯ และผู้จัดการรา้นสินค้าไทยท่ีประเทศบรูไน, 14 มิถุนายน 
2562. 
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“คุณวิษณุฯ ช่วยให้สามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเชิงลึกเก่ียวกับบรูไนได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และให้ค าชี้แนะแก่ สอท . ได้ 
เนื่องจากคุณวิษณุฯ อยู่มานาน รู้เรื่องเก่ียวกับบรูไนอย่างดี รู้จักคนมาก มีประสบการณ์ มีความรอบรู้
อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งการเป็นสถาปนิกออกแบบและควบคุมดูแลการก่อสร้างที่มีฝีมือเยี่ยม ท าให้  
พระราชวงศ์บรูไนให้การยอมรับ ให้ดูแลการก่อสร้าง ซ่อมแซมพระราชวังต่างๆ ดังนั้น ส่วนตัวในทาง
วิชาชีพ และบุคลิก จึงมีความเหมาะสม”14  

ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลความเหมาะสมในด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนไทย 
และด้านการด ารงและการกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี นายวิษณุฯ นายกสมาคมฯ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอขอพระราชทานฯ ผ่านกระทรวง 
การต่างประเทศในโอกาสดังกล่าว 

ซึ่งในหนังสือรับรองผลงาน เพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า  

“ตลอดเวลาที่ผ่านมา นายวิษณุฯ ได้อุทิศก าลังกายและเสียสละทรัพย์สิน
ส่วนตัวให้กับกิจกรรมของชุมชนไทยในบรูไน การส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของคนไทยในบรูไน 
และได้สงเคราะห์ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่คนไทยที่มาท างานอยู่ในบรูไนอย่างสม่ าเสมอ จนเป็น
ที่รักและเคารพนับถือของคนไทยในบรูไน ตราบกระทั่งได้มีการเปิดสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปี 2526 
จนถึงการเปิดสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเวลาต่อมา นายวิษณุฯ ก็ได้อุทิศตนเข้ามามีส่วนช่วยเหลืองาน
ของทางราชการในทุกด้านอย่างเข้มแข็ง ทั้งในเรื่องการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย การส่งเสริมสินค้าไทย 
และการสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับบรูไนด้วยดีตลอดมา” 15  

จากคุณลักษณะข้างต้น ท าให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้น ากลุ่มที่ได้รับ 
การยอมรับและ มีบทบาทส าคัญมาเป็นระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ท าให้
นายวิษณุฯ ได้ลาออกจากต าแหน่งนายกสมาคมฯ เมื่อต้นปี 2561 โดยได้มอบหมายให้นายพยัพ นิลแย้ม 
รองนายกสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไทย รักษาการแทนจนถึงปัจจุบัน  

“ปัจจุบันการเข้าเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกเปลี่ยนไป สมาชิกกลุ่มที่เป็น
ผู้ประกอบการ เช่น ช่างแดง ช่างสมเกียรติ (ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถ) คุณสุมิตรา ร้านสินไทย ก็ไม่ค่อย
เข้ามาร่วมประชุมหารือ คนที่มาพูดคุยกันในตอนนี้ บางคนเป็นกลุ่มเดิม ผสมกับกลุ่มใหม่ แต่ก็มี
จ านวนไม่มากเหมือนก่อน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มร าฟ้อน แต่คุณพยัพ ก็พยายามเต็มที่ 
ท างานหนักเหมือนเดิม เข้าไปช่วยงานตามที่สถานทูตขอมา เต็มที่เหมือนเดิม” 16  

3.3.2 ปัจจัยภายนอก  
สามารถจ าแนกปัจจัยภายนอกที่ส าคัญได้ ดังนี้  

                                                 
14 สัมภาษณ์  อภิชาติ เพ็ชรรตัน์, อดีตเอกอัครราชทูตประจ าประเทศบรูไน, 2 กรกฎาคม 2562. 
15 ข้อความส่วนหน่ึงในหนังสือรับรองผลงาน ลงนามโดยอดตีเอกอัครราชทูตประจ าประเทศบรูไน (นายพิทักษ์ 
พรหมบุปผา) เพื่อยื่นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับนายวิษณุฯ เมื่อปี 2552 
16 สัมภาษณ์  ชัชชัย อมรทัพ, กรรมการสมาคมฯ และผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าไทย, 7 มิถุนายน 2562. 
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3.3.2.1 หน่วยงานภายนอก ซึ่งหมายถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนมีการปฏิสัมพันธ์ มีการประสานงาน หรือมีการให้ความร่วมมือ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งในเรื่องนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นหน่วยงานภายนอกที่ส าคัญ 
ซึ่งสมาคมฯ ได้มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์ มีการประสานงานและให้ร่วมมือระหว่างกันเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ และ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ขณะเดียวกันก็มีการรับความช่วยเหลือ
จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องต่างๆ เพื่อด าเนินกิจกรรมหรือโครงการของสมาคมฯ  

“ด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยเรียนและท างานอยู่ท่ีสหรัฐฯ คิดว่าคนไทยใน
ต่างแดนที่อ่ืน มีความพร้อมมากกว่า (ที่บรูไน) ที่อ่ืนพ่ึงพาตัวเองได้ สมาชิกในสมาคมฯ ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานหรืออดีตแรงงานที่มาตั้งหลักปักฐาน อาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร นอกจากนี้ กฎหมายบรูไน
ค่อนข้างเคร่งครัด มีความเกี่ยวข้องด้านศาสนาอย่างมาก คนไทยจะท าอะไรต้องระมัดระวัง ท าอะไรก็
ไม่ได้มาก ดังนั้น การท างานหลายอย่างก็ต้องอาศัยพ่ึงพา หรือผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตฯ”17  

ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ทั้งนี้ สามารถจะกล่าวได้ว่า นอกจากปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ บทบาทของนายกสมาคมฯ แล้ว 
ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็มีความส าคัญในการผลักดันการด าเนินงานของ
สมาคมฯ หรือช่วยท าให้เกิดการขับเคลื่อนและมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะหากมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์
กับสมาคมฯ ในลักษณะที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (actively engage) โดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1)  มีการริเริ่มหรือผลักดันโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้สมาคมฯ ได้มี
การจัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนร าไทย สอนท าอาหารไทยในกับนักศึกษาบรูไน เป็นต้น  

2) มีการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เช่น งานพิธีการในโอกาสต่างๆ งานกิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น  

“การมารับหน้าที่รักษาการนายกสมาคมฯ ก็มีความหนักใจ แต่คิดว่า 
สมาคมฯ ก็ยังคงอยู่ต่อไป ตราบใดที่ยังมีคนไทย มีชุมชนไทย และมีสถานเอกอัครราชทูตฯ เพราะเรา
ท างาน และท ากิจกรรมด้วยกัน อยากให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ริเริ่มท ากิจกรรมต่างๆ ไปเรื่อยๆ 
สมาคมฯ จะได้มีกิจกรรมท าต่อไปเรื่อยๆ” 18  

3) มีการสนับสนุนในด้านทรัพยากรบริหารจัดการ เช่น สนับสนุนด้าน
งบประมาณ บุคลากร การจัดการ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่วนสนับสนุนให้สมาคมฯ สามารถขับเคลื่อน
การท างานและการท ากิจกรรมต่างๆ ไปได้เป็นระยะๆ  

ดังตัวอย่างเช่น สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยฝ่ายกงสุลได้ช่วยท าหน้าที่
เสมือนฝ่ายเลขานุการช่วยสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ในการประชุมหารือของสมาคมฯ หรือด าเนินการใน
เชิงธุรการช่วยประสานงานกับทางการท้องถิ่นส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ ในนามของสมาคมฯ เช่น 
การจัดขบวนเดินพาเหรดร่วมในพิธี เฉลิมฉลองวันชาติบรูไน อีกทั้ งสถานเอกอัครราชทูตฯ  

                                                 
17 สัมภาษณ์  ธันวา เหลี่ยมพันธ์ุ, รองนายกสมาคมฯ, 4 กรกฎาคม 2562. 
18 สัมภาษณ์  พยัพ นิลแย้ม, เหรญัญิกสมาคมฯ ปัจจุบันปฏิบัตหิน้าท่ีรักษาการนายกสมาคมฯ, 10 กรกฎาคม 
2562.  
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ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ให้กับสมาคมฯ จนงานกิจกรรมส าเร็จ
ลุล่วงไปได้  

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนด้านงบประมาณด้วย 
การมอบเงินบริจาค ซึ่งได้ขอรับการจัดสรรอย่างต่อเนื่องจากงบประมาณ “เงินอุดหนุนสมาคม องค์กร
ท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่ พลเมืองดีในประเทศและต่างประเทศที่ช่วยเหลืองานการกงสุล” 
จ านวน 50,000 บาท ให้กับสมาคมฯ ได้น าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ  

3.3.2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินการของสมาคมฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง  
ที่ส าคัญ กล่าวคือ  

1) ผลกระทบทางการเมืองไทย เหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย
ช่วงหลังรัฐประหารเมื่อปี 2549 เป็นต้นมา ส่งผลต่อความเป็นเอกภาพของคนไทยทั้งในและนอกประเทศ 
ซึ่งสมาคมฯ ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน การท ากิจกรรมและการพบปะหารือระหว่างกัน
เป็นไปน้อยลง  

“การเมือง เห็นชัดเลย กิจกรรมน้อยลง รวมกันแบบหลวมๆ”  
“การรื้อฟ้ืนสมาคมฯ ขึ้นมาใหม่ ต้องค่อยๆ คุยกัน ต้องเก็บเรื่องเสื้อเหลือง เสื้อแดงไว้ก่อน ตอนนั้น
ค่อนข้างแรงมาก แม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ ผมต้องค่อยชวนมาทานข้าว เชิญพ่ีวิษณุฯ มาร่วมวงด้วย  
เอาเฉพาะคนที่คิดว่าเราคุยกันได้ก่อน มาพูดคุยกัน เริ่มให้มีปฏิสัมพันธ์กัน” 19  

สมาคมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี 
2551 ร่วมกันท างาน และให้การสนับสนุนและร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการท ากิจกรรม
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามผลักดันให้ กิจกรรมเพ่ือชุมชนไทยได้
เดินหน้าต่อไป และ ลดความเห็นต่าง สร้างความสามัคคีและสร้างเข้าใจระหว่างกัน โดยจะเห็นได้จาก
การจัดงานกีฬาประจ าปี ซึ่งได้ก าหนดแนวคิดใช้ชื่อ“งานกีฬาสามัคคี” เพ่ือส่งเสริมความสมานสามัคคี
ในหมู่คนไทย 

2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
ภายในประเทศบรูไน ได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับลดลง ท าให้มีการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณภาครัฐ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ ส่งผลต่อเนื่องให้
ธุรกิจต่างๆ ค่อนข้างซบเซา โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้างและการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งมีผลต่อการการจ้างแรงงาน และงานรับเหมาต่างๆ  

นายพยัพ นิลแย้ม ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ได้กล่าวถึง
อุปสรรคในการท างานของสมาคมฯ ส่วนหนึ่ง ดังนี้  

“เศรษฐกิจบรูไนตอนนี้ไม่ค่อยดี กรรมการบริหารและสมาชิกฯ ต้อง
มัวท ามาหากิน ยุ่งเรื่องงาน ผมต้องพยายามติดต่อ เชิญชวนให้มาช่วยกันท างาน อันนี้ ต้องอาศัยความ

                                                 
19 สัมภาษณ์  ธันวา เหลี่ยมพันธ์ุ, รองนายกสมาคมฯ, 4 กรกฎาคม 2562. 
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เสียสละอย่างมาก และอีกอย่าง เศรษฐกิจไม่ดี ค้าขายไม่ค่อยดีเหมือนก่อน รายรับของแต่ละคนก็
น้อยลง จะมาออกเงินช่วยกัน ก็น้อยลง” 20  

นอกจากนี้ นโยบายการผลักดันให้คนท้องถิ่นเข้ามาท างานทดแทน 
คนต่างชาติและแรงงานต่างชาติ ขณะที่แรงงานไทยเริ่มสนใจไปท างานในตลาดแรงงานอ่ืน เช่น 
ไต้หวัน อิสราเอล เกาหลีใต้ ที่มีค่าแรงสูงกว่า ขณะที่ค่าแรงขั้นต่ าในประเทศไทยที่ปรับสูงขึ้น ท าให้คนไทย
ในบรูไน ลดจ านวนลง คนไทยที่อยู่เดิมจ านวนไม่น้อยทยอยเดินทางกลับ ซึ่งรวมถึงกรรมการสมาคมฯ 
และสมาชิกสมาคมฯ หลายคนที่เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน ช่างฝีมือ หรือท างานในภาครัฐและ
เอกชนบรูไนได้เดินทางกลับประเทศไทย ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ
สมาชิกสมาคมฯ ที่ เคยมีบทบาทท ากิจกรรมร่วมกันมาตั้ งแต่ช่วงแรก ปัจจัยที่ เกิดจากการ
สภาพแวดล้อมดังกล่าว ส่งผลต่อการท างานของสมาคมฯ โดยเฉพาะการระดมทรัพยากรภายใน
สมาคมฯ เช่น การบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือกิจกรรมลดน้อยลง และขาดแคลนบุคลากรที่เคยช่วยงาน
ในด้านต่างๆ เป็นต้น  

3.3.3 ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาคมฯ  
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีปัจจัยหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อ 

การด าเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ถึงปัจจัยที่มีความส าคัญ
และมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสมาคมฯ ได้ ดังนี้  

3.3.3.1 บทบาทความเป็นผู้น าของนายกสมาคมฯ  
เป็นปัจจัยหลักที่มีส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของสมาคมฯ  

ซึ่งสามารถจ าแนกคุณลักษณะความเป็นผู้น าของนายกสมาคมฯ ได้ กล่าวคือ 
1)  ความเป็นผู้น าของนายกสมาคมฯ ซึ่งได้รับจากยอมรับและยกย่อง

จากสมาชิก และบุคคลภายนอก ซึ่งท าให้เกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือ โดยบทบาทความเป็น
ผู้น า มาจากการมีภาวะผู้น า (Leadership) คือ ความตั้งใจในการน าหรือมีความสามารถในการน า 
รวมถึงการมีองค์ประกอบส าคัญของการเป็นผู้น า21 อาทิ เป็นบุคคลที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่ม และเป็น
บุคคลที่มสีถานะทางสังคมท่ีได้รับการยอมรับ เป็นต้น ตลอดจนการมีคุณลักษณะพิเศษและพฤติกรรม
ส าคัญของผู้น าแบบมีบารมี (charismatic leader) ซึ่งท าให้เกิดการยอมรับจากผู้ตาม และส่งผลให้เกิด
การด าเนินการของสมาคมฯ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และคงสถานะของสมาคมฯ ไว้ได้ 

2)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่ง
นายกสมาคมฯ เป็นผู้น าที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม ซึ่งมาจากพฤติกรรมส าคัญ อาทิ การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างและแสดงความเสียสละ เป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก สร้างแรงจูงใจ
ให้กับสมาชิก แม้อยู่ในช่วงได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสร้างการตระหนักรู้ถึงภารกิจของ
สมาคมฯ ทั้งนี้ ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองไทย ก่อให้การเกิดแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ภายในกลุ่มสมาชิกฯ และชุมชนไทย แต่นายกสมาคมฯ ยังคงเป็นศูนย์รวมของสมาชิกฯ ในการผลักดัน 

                                                 
20 สัมภาษณ์  พยัพ นิลแย้ม, เหรญัญิกสมาคมฯ, 10 กรกฎาคม 2562. 
21 กวี วงศ์พุฒ, “แนวความคิดเกี่ยวกับผู้น า 5 ประการ,” ใน ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาวิสัยทัศน์
นักบริหาร, 2550).  
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การท างานร่วมกัน และยังคงความพยายามในการรวมตัวกันโดยก้าวข้ามความขัดแย้ง นอกจากนี้ 
ยังคงแสดงภาวะผู้น าของกลุ่ม แม้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารและสมาชิกฯ โดยมี
ความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนสมาคมฯ ให้เดินหน้าต่อไป  

3.3.3.2 ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีส่วนสนับสนุน
การท างานของสมาคมฯ และมีส่วนในการช่วยผลักดันการขับเคลื่อนการท ากิจกรรมของสมาคมฯ 
เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นหน่วยงานหลักภายนอกที่ส าคัญที่สมาคมฯ ได้มีการติดต่อ
ประสานงาน มีปฏิสัมพันธ์ และมีความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ก็ได้ช่วยริเริ่ม ให้ค าแนะน าและผลักดันให้เกิดการการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ  

นอกจากนี้ ยังมีการปฏิสัมพันธ์ในลักษณะการพ่ึงพา เนื่องจากข้อจ ากัด
ของสมาคมฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบริหารจัดการ เช่น งบประมาณ บุคลากร 
หรือความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการ ดังนั้น การให้การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเป็น
เรื่องที่จ าเป็นหากจะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมส าคัญที่ต้องมีการบริหารจัดการ 
และมีการเตรียมการค่อนข้างมาก หรือกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารหรือประสานงานกับ
ทางการท้องถิ่น  

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีส่วนส าคัญในการผลักดันการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสมาคมฯ ดังนั้น จึงเห็นว่า โดยที่สมาคมฯ มีส่วนส าคัญหรือเป็นกลไกส าคัญของภาค
ประชาชนในการสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ  
ก็เป็นหน่วยงานภายนอกหรือเป็นปัจจัยภายนอกที่ช่วยให้สมาคมฯ ประสบความส าเร็จด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานและบทบาทของสมาคมฯ รวมทั้งการศึกษาลักษณะ
องค์ประกอบส าคัญของสมาคมฯ และปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในท างานของสมาคมฯ ที่มี
ส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศในด้านต่างๆ มีผลสรุปที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.1.1  ลักษณะส าคัญของสมาคมฯ 
สมาคมฯ เป็นการรวมกลุ่มทางสังคมของชุมชนไทยในบรูไน ซึ่งมีวัตถุประสงค์

รวมตัวกันอย่างเป็นทางการเพ่ือท าประโยชน์ให้กับชุมชนไทย ช่วยเหลือท้องถิ่น และให้ความร่วมมือ
กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ด้วยสภาพพ้ืนที่ของประเทศบรูไนฯ ที่มี 
ขนาดเล็ก ท าให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแกนน าสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เป็นไปโดยใกล้ชิด 
มีความรู้จักมักคุ้นและการติดต่อไปมาหาสู่กัน ซึ่งพบปะหารือและท ากิจกรรมร่วมกันในโอกาสต่างๆ 
จึงเป็นไปโดยสะดวก  

ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปตามวัตถุประสงค์ของ 
การรวมกลุ่มก่อตั้งสมาคมฯ ซึ่งการท างานที่ผ่านมา มีทั้งความต่อเนื่องและหยุดชะงักไปบ้าง เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารและสมาชิก ซึ่งสมาคมฯ ได้มีบทบาทที่แข็งขัน
อย่างต่อเนื่องอีกครั้งเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ทั้งนี้ 
องค์ประกอบภายในที่ส าคัญ ได้แก่ นายกสมาคมฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการรวมกลุ่ม มีบทบาทน าใน
การก าหนดเป้าหมาย และการขับเคลื่อนสมาคมฯ เนื่องจากเป็นผู้น ากลุ่มที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง
ทั้งจากภายในและภายนอก และองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ กรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชั้นกลาง และมีพ้ืนฐานมาจากการประกอบอาชีพแรงงานในระดับกึ่งฝีมือและ
ฝีมือ หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ขณะที่องค์ประกอบด้านทรัพยากรบริหาร
จัดการสมาคมฯ ยังมีข้อจ ากัดบางประการ อาทิ ด้านงบประมาณ บุคลากร รวมทั้งความรู้ความช านาญ
ต่างๆ ส าหรับการจัดการ ดังนั้น การท ากิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย จึงเป็นไปได้ในระดับท่ีจ ากัด 

4.1.2  บทบาทการด าเนินงานของสมาคมฯ ที่มีส่วนในการสนับสนุนภารกิจของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศโดย
ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ซ่ึงเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นกลไกที่มีความส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การท างานของ
หน่วยงานภาครัฐประสบความส าเร็จ ส าหรับการด าเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีส่วนช่วย
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สนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ด้านการประเทศ โดยสามารถจ าแนกออกมาได้ ดังนี้  

4.1.2.1 ในด้านยุทธศาสตร์การคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างประเทศ สมาคมฯ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

สมาคมฯ มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือดูแลคนไทยในบรูไนผ่าน
กิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การตั้งกองทุนช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก การท าหน้าที่
อาสาสมัครด้านแรงงาน ช่วยดูแล ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบของแรงงานไทย การท ากิจกรรม
ต่างๆ ที่ช่วยสร้างความผูกพัน ความรักความสามัคคีในหมู่ชุมชนชาวไทย เป็นต้น  

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้ให้การช่วยเหลืองานด้านกงสุล และงานด้าน
แรงงานให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และส านักงานแรงงานประจ าประเทศบรูไน เช่น การอาสา
ช่วยเหลือกิจกรรมตรวจสุขภาพแรงงานไทย การเยี่ยมเยียนคนไทยที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ หรือการเป็นเครือข่ายช่วยประสานงานติดตามหาคนไทย
ในบรูไน เป็นต้น สมาคมฯ จึงเป็นกลไกส าคัญในระดับปฏิบัติที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐใน
ด้านนี้ 

4.1.2.2 ในด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทย
ในต่างประเทศและเวทีระหว่างประเทศ สมาคมฯ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

สมาคมฯ สามารถด าเนินบทบาทในการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ทัศนคติที่ดี รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทย ในโอกาสต่างๆ อาทิ  

1) สมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เช่น โครงการปลูกป่า ซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนไทยที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และช่วยเหลือท้องถิ่น  

2) สมาคมฯ จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นการด าเนินการในลักษณะ 
collective action เช่น การจัดขบวนพาเหรดโดยแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมเดินสวนสนามเพ่ือร่วม 
เฉลิมฉลองวันชาติบรูไน ซึ่งนอกจากจะสร้างความรู้สึกที่ดีต่อชุมชนไทยแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของ 
การช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในกิจกรรมที่มี
ความส าคัญของบรูไนฯ หรือการด าเนินกิจกรรมในลักษณะ individual action ในหลายกิจกรรม เช่น 
การฝึกสอนท าอาหารไทย สอนร าไทยให้กับนักศึกษาบรูไน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการสร้างความนิยมไทยในหมู่เยาวชนบรูไน เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ระดับประชาชนต่อประชาชน และสร้างเครือข่าย Friends of Thailand ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์
ของไทยให้ประสบความส าเร็จได้มากขึ้น 

4.1.2.3 ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ขยายธุรกิจ การค้าและการลงทุนของภาครัฐและเอกชนไทย
ในต่างประเทศ สมาคมฯ สามารถด าเนินการได้ดังนี้  

สมาคมฯ ได้มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการเปิดตลาดสินค้าไทยในบรูไนฯ 
โดยให้ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมและขยายตลาด
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สินค้าไทย โดยในช่วงปี 2557–2561 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมงานแสดงสินค้าไทย “Thailand 
Grand Fairs” โดยมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ประกอบการจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน และร่วม
จัดสรรพื้นที่ในงานให้กับผู้ประกอบการจากชุมชนไทยในบรูไน ซึ่งมีส่วนส าคัญให้ผู้น าเข้าและผู้บริโภค
ท้องถิ่นได้มีโอกาสพบกับผู้จ าหน่ายหรือน าเข้าสินค้าไทยในบรูไน อีกทั้งท าให้สินค้าไทยหลายประเภท 
ได้รับความสนใจและชื่นชอบจากผู้บริโภคภายในบรูไนและตลาดใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย เพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์ช่องทางการค้าการลงทุนในประเทศบรูไนให้กับ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย 

4.1.3  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้สมาคมฯ ประสบความส าเร็จในการเข้ามามีบทบาทใน
การช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

ปัจจัยหลักที่มีส าคัญของความส าเร็จของสมาคมฯ คือ บทบาทของนายกสมาคมฯ 
โดยภาวะความเป็นผู้น า ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากภายในสมาคมฯ และการยอมรับจากภายนอก ซึ่งได้แก่ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ และทางการท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และท าให้การด าเนินงานของ
สมาคมฯ ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ แม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะมีผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบจากปัญหาการเมืองที่ ส่งผล
ต่อความเป็นเอกภาพของชุมชนไทย และผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตัวบุคคลในสมาคมฯ มีการเปลี่ยนแปลงแกนน ากลุ่มและสมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรการบริหารจัดการ โดยกรรมการบริหารและสมาชิกฯ จ านวนหลายคนได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ มีรายได้ลดน้อยลง หรือมีข้อจ ากัดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุน
กิจกรรมได้อย่างเต็มที่เหมือนเช่นที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ด้วยภาวะผู้น า  (Leadership) ของนายก
สมาคมฯ และบทบาทภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership) ซึ่ งเป็น
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น าที่เป็นแบบอย่าง และสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกฯ ได้ท าให้สมาคมฯ 
ยังคงมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน และการแสดงบทบาทส าคัญได้ต่อไป 

ทั้งนี้ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของสมาคมฯ โดยการช่วยสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ให้กับสมาคมฯ ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เป็นปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนให้สมาคมฯ ประสบความส าเร็จ และสามารถด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ในฐานะเป็นกลไก
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินภารกิจด้านต่างประเทศของภาครัฐด้วยเช่นกัน 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  สถานเอกอัครราชทูตควรสนับสนุนบทบาทและการด าเนินการของสมาคมคนไทย

ในต่างแดน ตามแนวทางการทูตประชารัฐ (Inclusive Diplomacy) โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน เช่น ชุมชนไทย สมาคมคนไทย ในการขับเคลื่อนการท างานในมิติด้านการต่างประเทศ
ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การท างานของภาครัฐ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและสัมฤทธิ์ผล 
โดยเฉพาะการท างานของหน่วยงานไทยในต่างประเทศซึ่งมีภารกิจที่หลากหลายที่ต้องด าเนินการ  
เพ่ิมมากข้ึน 
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2) สถานเอกอัครราชทูตควรสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของคนไทย และการสร้าง
เครือข่ายของชุมชนไทย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างแดน  
ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์
สิ่งที่เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคมและท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนไทย และ
ป้องกันปัญหาความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบแบบแผน  

3)  สถานเอกอัครราชทูตควรส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของสมาคมคนไทย 
เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลืองานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 
ซึ่งในปัจจุบันมีภารกิจที่เพ่ิมขึ้นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากสมาคมคนไทยหรือชุมชนไทยมีความช านาญหรือคุ้นเคยในพ้ืนที่ ทั้งนี้ โดยสถานเอกอัครราชทูต
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง
การรักษาการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

4)  สถานเอกอัครราชทูตสามารถส่งเสริมและช่วยพัฒนาให้สมาคมคนไทยเป็น
กลุ่มทางสังคมที่มีการจัดตั้งและด าเนินการได้อย่างเข้มแข็ง มีการท างานที่เป็นระบบ สามารถบริหาร
จัดการได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนมีความสามารถในการ
ด ารงสถานะและบทบาท หรือสามารถปรับตัวได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้ โดยเป็นกลุ่มทางสังคมที่ได้รับการยอมรับทั้งจากหน่วยงานไทย ชุมชนไทย และท้องถิ่น 

5)  สถานเอกอัครราชทูตควรสนับสนุนให้ชุมชนไทยหรือสมาคมคนไทย ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่มีความส าคัญ เช่น การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
เผยแพร่ความเป็นไทย การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ เป็นต้น ตามก าลังและศักยภาพ ทั้งนี้ 
เป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการต่างประเทศร่วมกันอย่างบูรณาการ และมี
เอกภาพ  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ในการด าเนินการเพ่ือให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาคมฯ ให้สามารถเป็นกลุ่ม

ทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์แก่สังคม และเป็นกลุ่มคนไทยที่ได้รับ  
การยอมรับ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

4.2.2.1  การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับสมาคมฯ  
1)  สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสรรความช่วยเหลือด้านงบประมาณให้กับ

สมาคมฯ เช่น เงินบริจาค เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการหรือเป็นทุนส าหรับการด าเนินกิจกรรมของ
สมาคมให้มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยเป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยมีการให้ค าปรึกษา 
ชี้แนะ และมีการติดตามผลการด าเนินการ โดยประเมินว่าการท ากิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณดังกล่าว ได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุนหรือไม่ และมี
การประเมินผลลัพธ์ เช่น กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมเป็นอย่างไร มีจ านวนมากน้อย
เพียงใด  
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2)  สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจมีปฏิสัมพันธ์กับสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพ่ือสร้างความใกล้ชิด รวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา เสมือนเป็นที่ปรึกษาที่ดี 
เพ่ือให้สมาคมฯ มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นในการบริหารจัดการกลุ่มและสามารถท ากิจกรรมต่างๆ  
ที่หลากหลาย มีการท างานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างแข็งแรง 
ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกสมาคมฯ และชุมชนไทย และด้วยการบริหารจัดการที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

3)  สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรจัดโครงการช่วยเหลือพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ หรือสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นให้กับสมาคมฯ เพ่ือให้เป็นสมาคมที่มีความเข้มแข็ง 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบ เช่น ปัญหา ในการประสานงานกับท้องถิ่น ที่อาจติดขัดด้วยกฎระเบียบ ปัญหาความขัดแย้ง
หรือความไม่มีเอกภาพภายใน โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาตัวบุคคลเป็นหลัก และสามารถสานต่องาน 
กิจกรรม และโครงการ ไปได้อย่างต่อเนื่อง  

4)  สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่เพ่ิม
ศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถและเสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกสมาคมฯ และคนไทยใน
บรูไน เช่น จัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษา กฎหมาย ความรู้ด้าน IT การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตัล การสร้างนวัตกรรม ความรู้ด้านการตลาด เป็นต้น 

5)  สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งชุมชนคนไทย เช่น การจัด
ฝึกอบรมการท าอาหารไทย ศิลปะงานฝีมือ งานช่าง โดยสามารถด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะให้สูงขึ้น และให้การรับรองวิทยฐานะ เช่น ให้ใบประกาศนียบัตร 
หนังสือรับรอง เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการยอมรับในฝีมือคนไทย ซึ่งคนไทย
เหล่านี้ จะเป็นก าลังส าคัญให้กับชุมชนไทยและสมาคมคนไทยต่อไป  

6)  สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรส่งเสริมให้สมาคมฯ ได้สร้างเครือข่ายกับ
สมาคมหรือชุมชนชาวต่างชาติอื่นๆ ในประเทศบรูไน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าไปช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้มีการติดต่อ ประสานงาน จัดท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การแข่งขันกีฬาสามัคคี
ระหว่างชุมชนชาวต่างชาติ การร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือการกุศลช่วยเหลือท้องถิ่น การจัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้การสนับสนุน
ในด้านต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น งบประมาณช่วยเหลือ การสนับสนุนด้านบุคลากร และการติดต่อ
ประสานงาน ในลักษณะการท ากิจกรรมร่วมกันได้  

7)  สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจช่วยพัฒนาให้สมาคมฯ เป็นกลุ่มทาง
สังคมท่ีมีพลวัต มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดสมาชิกใหม่ๆ ทั้งท่ีเป็นคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ หรือคน
ที่ตั้งรกรากมานานและคนที่เพ่ิงเดินทางเข้าไปพ านักอาศัยไม่นาน ให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ หรือ
เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของสมาชิกใหม่ในการ
ช่วยเหลือท างานให้กับสมาคมฯ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในด้านทรัพยากรบริหาร
จัดการ และความสามารถในการระดมสรรพก าลัง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมฯ อาจจัด
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กิจกรรมร่วมกัน เช่น การไปพบปะเยี่ยมเยียน และสร้างสัมพันธ์กับคนไทยอ่ืนๆ ที่ท างานอยู่ใน
หน่วยงานต่างๆ ของบรูไน อาทิ พยาบาลประจ าโรงพยาบาลกลางของบรูไน ซึ่งเคยได้ให้การช่วยเหลือ
ดูแลคนไทยที่พักรักษาตัว และอาจารย์ประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน เป็นต้น 

4.2.2.2  การสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของสมาคมฯ  
1)  สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจัดท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสมาคมฯ 

ส่งเสริมและผลักดันการท างานของสมาคมฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยสนับสนุนภารกิจของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยมีการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
เช่น การติดต่อประสานงาน จัดการประชุมพบปะหารือ หรือจัดงานพบปะสังสรรค์กับสมาคมฯ  
เพ่ือสร้างความใกล้ชิด (ซึ่งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ บางรายได้ให้ข้อคิดเห็นว่า แม้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณเป็นเรื่องส าคัญ แต่การให้การสนับสนุนด้วยการให้ “ก าลังใจ” ก็เป็นเรื่องที่
มีความส าคัญด้วยเช่นกัน 

2)  สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจใช้ประโยชน์จากสมาคมฯ หรือสนับสนุน
ให้สมาคมฯ เป็นกลไกที่ช่วยเหลือท างานให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และส านักงานไทยในเรื่องต่างๆ 
เช่น ในเรื่องการช่วยเหลือดูแลคนไทย ได้แก่  

–  การปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นหน่วยให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา  
ให้การดูแล ในเบื้องต้นแก่คนไทย แรงงานไทยที่เดินทางไปท างานหรือพ านักพักอาศัยอยู่ในประเทศ
บรูไนฯ เนื่องจากการมีจุดแข็งในเรื่องการสื่อสาร การเข้าใจซึ่งกันและกัน “พูดภาษาเดียวกัน” จะช่วย
ให้แรงงานไทย สามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น  

–  ช่วยเหลืองานด้านการดูแลคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก ในลักษณะ 
“อาสาสมัครกงสุล” ช่วยเหลือในการติดต่อ ประสานงาน แจ้งข่าว ให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ 
รวมทั้งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนไทย นอกจากนี้ อาจด าเนินการร่วมกับ
สมาคมฯ จัดท าโครงการ “พ่ีดูแลน้องในต่างแดน” โดยให้สมาชิกสมาคมฯ หรืออาสาสมัครคนไทย
ที่ตั้งรกรากอยู่ในบรูไนมาเป็นเวลานาน มีบุตรหลานที่มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารและภาษา 
มีความเข้าใจในด้านสังคมและวัฒนธรรม เข้าไปให้ช่วยเหลือดูแล ให้ค าแนะน าแก่คนไทย เ ช่น 
นักเรียนไทย ที่เดินทางมาศึกษาหรือแลกเปลี่ยนที่ประเทศบรูไน เป็นต้น  

3)  สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจช่วยเหลือประสานงานและผลักดันให้
สมาคมฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของบรูไนฯ เพ่ือ
ช่วยเหลือสังคม อาทิ โครงการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะ 
หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือแม้แต่ประเพณีที่เกี่ยวข้องในด้าน
ศาสนา หากไม่ขัดต่อหลักค าสอนหรือศาสนกิจของทางศาสนาใด เช่น การร่วมบริจาคอาหารให้กับ
มัสยิดต่างๆ เพื่อไปมอบให้ชาวมุสลิมในช่วงละศีลอด (ในช่วงฤดูถือศีลอด) เป็นต้น  

4)  สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจส่งเสริมให้สมาคมฯ สามารถแสดง
บทบาทเป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีส าคัญให้กับท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน
ไทย เช่น การเป็นเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นต้น โดยในเบื้องต้น อาจช่วยประสานงาน
ให้สมาคมฯ มอบหมายสมาชิกที่มีความพร้อม ร่วมเป็นผู้ประสานงานในกิจกรรมโครงการต่างๆ ของ
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ทางการท้องถิ่น หรืออาจสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาหรือเสวนาระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับ 
สมาคมฯ ในหัวข้อตัวอย่างข้างต้น หรือเก่ียวกับประเด็นส าคัญที่เป็นที่สนใจในสังคม หรือเป็นประเด็น
ที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องการรับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ เป็นต้น  
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