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คานา
ชุดวิชาธุกิจการเกษตรระหว่างประเทศ มี เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร การรวมกลุ่มทางการผลิตและการค้า ปัญหา
และอุปสรรคทางการค้าสิ นค้าเกษตรระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ บทบาทของเทคโนโลยีที่ส าคัญ ต่อธุรกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ที่สาคัญ อาทิ ด้านการตลาด การเงิ น โลจิสติกส์
มาตรฐานสินค้าเกษตรด้านการส่งออกและการนาเข้า สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
กฎ ระเบี ย บและเอกสารส าคัญ ในธุร กิจการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐต่อการดาเนินธุรกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ โดยเนื้อหาในหน่วยที่ 7 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ จะมุ่งให้
ความรู้เกี่ยวกับ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการค่าตอบแทนและแรงงาน
สัมพันธ์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการแรงงานไร้พรมแดนในธุรกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ
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รายละเอียดชุดวิชา
ชุดวิชา 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (International Agribusiness)
คาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร การ
รวมกลุ่ มทางการผลิตและการค้า ปั ญหาและอุปสรรคทางการค้าสิ นค้าเกษตรระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ
บทบาทของเทคโนโลยีที่สาคัญต่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ
นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ที่สาคัญ
อาทิ ด้านการตลาด การเงิน โลจิสติกส์ มาตรฐานสินค้าเกษตรด้านการส่งออกและการนาเข้า สารสนเทศเพื่อการ
จัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ กฎ ระเบียบและเอกสารสาคัญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของ
รัฐต่อการดาเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
3. เพื่อให้สามารถนาความรู้มาประยุกต์กับการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 2 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านการตลาด
หน่วยที่ 3 การลงทุนในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 4 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านการผลิต
หน่วยที่ 5 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านโลจิสติกส์
หน่วยที่ 6 สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 7 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
หน่วยที่ 8 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านการเงิน
หน่วยที่ 9 จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 10 บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 11 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 12 องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 13 ข้อตกลงทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 14 มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 15 แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน

5

แผนผังแนวคิดหน่วยที่ 7 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์

7.1 การวางแผน การสรร

หา การคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ และ
การจัดการค่าตอบแทน
และแรงงาน
สัมพันธ์ในธุรกิจ
การเกษตรระหว่าง
ประเทศ

การจัดการธุรกิจ
การเกษตร
ระหว่างประเทศ
ด้านทรัพยากร
มนุษย์

7.1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของ
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.1.2 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ
7.1.3 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของ
ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.1.4 การจัดการค่าตอบแทนและแรงงาน
สัมพันธ์ในธุรกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ

7.2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจ
การเกษตรระหว่าง
ประเทศ

7.3 การจัดการแรงงานไร้
พรมแดนในธุรกิจ
การเกษตรระหว่าง
ประเทศ

7.2.1 เป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ
7.2.2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
การเกษตร
7.3.1 ความหมาย ความสาคัญ และ
ผลกระทบของแรงงานไร้พรมแดน

7.3.2 กลยุทธ์การจัดการแรงงานไร้พรมแดน
ในธุรกิจเกษตร
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แผนการสอนประจาหน่วย
หน่วยที่ 7 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 7.1 การวางแผน การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการค่าตอบแทนและแรงงาน
สัมพันธ์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.1.2 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.1.3 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.1.4 การจัดการค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ตอนที่ 7.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.2.1 เป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ
7.2.2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ตอนที่ 7.3 การจัดการแรงงานไร้พรมแดนในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.3.1 ความหมาย ความสาคัญ และผลกระทบของแรงงานไร้พรมแดน
7.3.2 กลยุทธ์การจัดการแรงงานไร้พรมแดนในธุรกิจเกษตร
แนวคิด
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิผลนั้น ต้องเริ่มต้นจากการวางแผนด้านอุปสงค์และอุปทาน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ การจั ด ท าแผนที่ มี ดุ ล ยภาพ กรณี อุ ป สงค์ ม ากกว่าอุ ป ทานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ฝ่ ายจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคลต้องดาเนินการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้ามาทางานกับองค์การ และ
ต้องมีการจัดการค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งในการรักษาพนักงานให้
ทางานตามที่มุ่งหวังและอยู่กับองค์การต่อไป โดยไม่ย้ายงานหรือลาออก
2.
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง กระบวนการและกรรมวิ ธี ในการเพิ่ ม ความรู้ ทั ก ษะ
สมรรถนะ และทั ศ นคติของบุ คคลในองค์ก ารที่ เริ่มจากการหาความจาเป็ น ในการพั ฒ นา การจัดท าแผนงาน/
โครงการพัฒนา การดาเนินการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงศักยภาพของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และตาแหน่งปัจจุบัน พร้อมกับการเตรียมการรองรับงานที่องค์การ
จะหมอบหมายให้ปฏิบัติในอนาคต เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อัน จะส่งผล
ให้องค์การประสบความสาเร็จในการดาเนินงานและตัวบุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3.
แรงงานไร้พรมแดน หมายถึง การเคลื่อนย้าย ย้ายถิ่นฐาน ของแรงงานจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีก
สถานที่ห นึ่ ง ซึ่งสถานที่ดังกล่ าวอาจเป็ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ภูมิภ าค ภายในประเทศเดี ยวกัน หรือระหว่าง
ประเทศ ซึ่งบุคคลที่เคลื่อนย้ายจากประเทศต่างๆ โดยไม่ได้ถือสัญชาติไทย เพื่อเข้ามาทางานในประเทศไทยนั้น หรือ
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ที่เรี ย กว่า “คนต่างด้าว” กลยุ ท ธ์การจั ด การแรงงานไร้พรมแดนในธุรกิจเกษตร เพื่ อให้ เกิดการขับเคลื่ อนทาง
เศรษฐกิจในภาคการเกษตรและไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ด้านการทางานของคนไทย และความมั่นคงของ
ประเทศในอนาคต
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 7 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการวางแผน การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการค่าตอบแทนและแรงงาน
สัมพันธ์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
2. อธิบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
3. อธิบายการจัดการแรงงานไร้พรมแดนในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 7.1-7.3
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและวีซีดีประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. ทากิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
7. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
5. กิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
การประเมินผล
1.ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4.ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 7 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ด้านทรัพยากรมนุษย์”
คาแนะนา
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ก. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ
ข. การพยากรณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์
ค. การพยากรณ์อุปทานทรัพยากรมนุษย์
ง. การเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์
จ. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2. การประมาณจานวณบุคคลที่ต้องการสรรหาจัดเป็นกิจกรรมในกระบวนการสรรหาตามข้อใด
ก. การวางแผนสรรหา
ข. การพัฒนากลยุทธ์การสรรหา
ค. การดาเนินกิจกรรมการสรรหา
ง. การประเมินผลการสรรหา
จ. การกาหนดคุณลักษณะบุคคล
3. หลังจากมีการสรรหาผู้สมัคร ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการคัดเลือก
ก. การทดสอบ
ข. การสัมภาษณ์เพื่อจ้างงาน
ค. การอ้างอิงและตรวจสอบประวัติ
ง. การสัมภาษณ์เบื้องต้น
จ. การทบทวนใบสมัครและประวัติของผู้สมัคร
4. กิจกรรมใดเป็นการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดการค่าตอบแทนให้เป็นระบบ
ก. การพิจารณาหลักการจ่ายค่าตอบแทน
ข. การวางแผนการจ่ายค่าตอบแทน
ค. การวิเคราะห์งาน
ง. การสารวจค่าตอบแทน
จ. การจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทน
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5. วิธีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใดเน้นในเรื่องการให้ความรู้
ก. การส่งไปศึกษาดูงาน
ข. การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
ค. การส่งเสริมด้านวิชาการ
ง. การปฐมนิเทศ
จ. การฝึกอบรม
6. ข้อใดคือขั้นตอนการพัฒนาผู้บริหารที่จะไปทางานต่างประเทศ
ก. การเตรียมความพร้อม
ข. การปฐมนิเทศ
ค. การส่งไปศึกษาดูงาน
ง. การส่งเสริมด้านวิชาการ
จ. การทดสอบ
7. ข้อใดอธิบายความหมายของคาว่า “แรงงานไร้พรมแดน” ได้ถูกต้องที่สุด
ก. การเคลื่อนย้ายหรือย้ายถิ่นฐานของแรงงานจากอาเภอหนึ่งสู่อาเภอหนึ่งภายในประเทศ
ข. การเคลื่อนย้ายหรือย้ายถิ่นฐานของแรงงานจากต่างจังหวัดสู่เมืองหลวง
ค. การเคลื่อนย้ายหรือย้ายถิ่นฐานของแรงงานจากภูมิภาคต่างๆ สู่เมืองหลวง หรือระหว่างประเทศ
ง. การเคลื่อนย้ายหรือย้ายถิ่นฐานของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
จ. การเคลื่อนย้ายหรือย้ายถิ่นฐานของแรงงานจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอาจเป็น
ตาบล อาเภอ จังหวัด ภูมิภาค ภายในประเทศเดียวกัน หรือระหว่างประเทศ
8. แรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขาเมืองและไดรับอนุญาตให้อยู่และทางานได้เป็น
การชั่วคราวมี 3 สัญชาติ คือ
ก. เมียนม่าร์ กัมพูชา เวียดนาม
ข. เมียนม่าร์ กัมพูชา ลาว
ค. เมียนม่าร์ ไทยใหญ่ ลาว
ง. ไทยใหญ่ กระเหรี่ยง ลาว
จ. ลาว กัมพูชา เวียดนาม
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9. ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ระดับเลวร้าย
ที่สุด หมายความว่าอย่างไร
ก. ประเทศที่ดาเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายของสหรัฐฯ ทั้งด้านการป้องกันและบังคับใช้
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์
ข. ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายสหรัฐฯ และไม่มีความพยายามแก้ไข ซึ่ง
สหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการค้าได้
ค. ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข
ง. ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข
โดยมีจานวนเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายามดาเนินการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์
จ. ไม่มีข้อใดถูก
10. ข้อใดไม่ใช่การบริหารจัดการด้านต่างๆ 6 ด้านในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในธุรกิจการเกษตร
ก. การจัดการด้านสวัสดิการแรงงานต่างด้าว
ข. การจัดการด้านกฎหมายแรงงาน
ค. การต่อต้านการเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว
ง. การประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
จ. การดาเนินการตาม MOU ด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
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ตอนที่ 7.1 การวางแผน การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการค่าตอบแทนและ
แรงงานสัมพันธ์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
7.1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.1.2 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.1.3 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.1.4 การจัดการค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
แนวคิด
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ต้องอาศัยการเก็บรวมรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรณ์มนุษย์ หรือที่เรียกว่า การพยากรณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ และการ
คาดคะเนการเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ อ งค์ การมี อ ยู่ เพื่ อการพยากรณ์ การสนองความต้อ งการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ห รื อ ที่ เรี ย กว่ า การพยากรณ์ อุ ป ทานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยน าอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน
ทรัพยากรณ์ที่คาดคะเนมาเปรียบเทียบกั น เพื่อจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ทาให้เกิดดุลยภาพระหว่างอุป
สงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์นั้นเอง
2. การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ เป็น กระบวนการในการชักจูงบุคคลที่มีคุณ สมบัติและจานวนที่เหมาะสมมา
สมัครทางานกับองค์การในเวลาที่องค์การต้องการ
3. การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การกลั่นกรองผู้สมัครเพื่อทาให้สามารถบรรจุผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด
ในตาแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
4. การจัดการค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งในการรักษาพนักงานให้
ทางานตามที่มุ่งหวังและอยู่กับองค์การต่อไป โดยไม่ย้ายงานหรือลาออก และประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายของ
แรงงานสัมพันธ์ คือ การระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยแรงงานสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการเข้าไปรักษาดุลแห่งความเป็นธรรมในการทางานเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในการทางาน
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 7.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
2. อธิบายการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
3. อธิบายการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
4. อธิบายการจัดการค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
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ตอนที่ 7.1 การวางแผน การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการค่าตอบแทนและ
แรงงานสัมพันธ์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (human resource planning) หมายถึง กระบวนการกาหนดความต้องการและ
การตอบสนองความต้องการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทาแผนให้ องค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้อง
เหมาะสม ทั้งในด้านจานวน คุณลักษณะ ตาแหน่งงาน และเวลา ให้สามารถดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อป้องกันสภาวการณ์ที่มีจานวนทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ
2) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะถูกต้องเหมาะสม
3) เพื่อเพิ่มความสามารถขององค์การในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
4) เพื่อกาหนดทิศทางและการประสานกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
5) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายอื่นในองค์การ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ
ขั้นตอนที่ 2 การพยากรณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์
ขั้นตอนที่ 3 การพยากรณ์อุปทานทรัพยากรมนุษย์
ขั้นตอนที่ 4 การเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
การสรรหา (recruitment) หมายถึง กระบวนการในการชักจูงบุคคลที่มีคุณสมบัติและจานวนที่เหมาะสมมา
สมัครทางานกับองค์การในตาแหน่งงานและเวลาที่องค์การต้องการ ซึ่งองค์การโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะได้ทา
การคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ตรงหรือใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่ได้ทาการวิเคราะห์งานไว้แล้วเข้าทางานกับองค์การ
ต่อไป
กิจกรรมในกระบวนการสรรหาประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การวางแผนการสรรหา (recruitment planning)
2. การพัฒนากลยุทธ์การสรรหา (recruitment strategy development)
3. การดาเนินกิจกรรมการสรรหา (recruitment activities)
4. การประเมินผลการสรรหา (recruitment evaluation)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสรรหาบุคลากรที่สาคัญๆ มีดังนี้
1. นโยบายขององค์ ก าร (Organization policy) เช่น นโยบายการเลื่ อนตาแหน่ งจากบุ ค ลากรใน
องค์การ นโยบายรับบุคคลภายนอกมาบรรจุในตาแหน่งงานที่ว่างลง นโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทน นโยบายด้าน
สภาพการจ้างงาน และนโยบายด้านการจ้างคนต่างชาติ
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2. แผนด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resoureces Plans)
3. สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ๆ ไป (Enviornmental Condition) ได้ แ ก่ สภาพตลาดแรงงาน สภาพทาง
เศรษฐกิจ และกาลังแรงงานและสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
4. การกาหนดคุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับงาน (Job Requirement)
5. ภาพพจน์ขององค์การ (Organization's image)
6. คุณสมบัติของผู้สรรหา (Recruiter qualification)
วิธีการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ต้องมีความสอดคล้องกับแหล่งที่ใช้ในการสรรหา ซึ่งสามารถจาแนก
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วิธีการสรรหาภายในองค์การ และวิธีการสรรหาภายนอกองค์การ มีรายละเอียดดังนี้
วิธีการสรรหาจากแหล่งภายในองค์การ ได้แก่ การเลื่อนตาแหน่ง การโอนโยกย้าย และการวางแผน
สืบทอดตาแหน่ง
วิธีการสรรหาจากแหล่งภายนอกองค์การ ประกอบด้วย สานักงานจัดหางานของรัฐ สานักจัดหางานเอกชน
หน่วยจัดหางานของสถาบันการศึกษา จากผู้มาสมัครงานด้วยตัวเอง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลหรือ
สมาคมวิชาชีพต่างๆ การประกาศรับ ตลาดนัดแรงงาน แหล่งอื่นๆ เช่น จากศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพคนพิการ หรือจากสถาน
ฝึกอาชีพของคนบางประเภท ซึ่งมีการอบรมและฝึกหัดให้ปฏิบัติงานบางอย่าง เป็นต้น
การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
การคัดเลือก (selection) หมายถึง กระบวนการที่องค์การใช้กลั่นกรองผู้สมัครงาน โดยเลือกใช้เครื่องมือ
หรื อ วิธี ก ารในการเลื อ กผู้ ส มั ค รเพื่ อ ให้ ได้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมที่ สุ ด ตามเกณฑ์ ที่ อ งค์ ก ารก าหนดไว้เข้ ามา
ปฏิบัติงานตามตาแหน่งที่เปิดรับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกคือ เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดี มีความรู้ ความสามารถตรง
ต่อความต้องการขององค์การ
กระบวนการคัดเลือกมีขั้นตอน ดังนี้
1. การสัมภาษณ์ขั้นต้น
2. การทบทวนใบสมัครและประวัติของผู้สมัครงาน
3. การทดสอบ
4. การสัมภาษณ์เพื่อจ้างงาน
5. การอ้างอิงและตรวจสอบประวัติ
6. การตัดสินใจคัดเลือก
7. การตรวจสุขภาพ
8. การรับเข้าทางาน
ปัจจัยที่มีความสาคัญที่ต้องพิจารณาประกอบในการคัดเลือกผู้บริหาร ได้แก่ ภาพลักษณ์ตนเองของผู้บริหาร
ปฏิสัมพันธ์อย่างปกติของผู้บริหารกับบุคคลอื่น และการมุ่งเน้นการรับรู้ของผู้บริหาร
การจัดการค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
หลักในการจัดการค่าตอบแทนจะประกอบไปด้วย
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(1) หลักความเป็นธรรมภายในองค์การ คือ การจ่ายค่าจ้างจะต้องมีความเป็นธรรมในการจ่าย การที่พนักงานแต่
ละคนในองค์การจะมีค่าจ้างเงินเดือนที่ไม่เท่ากันนั้นก็ต้องมาจาก
(2) การแข่งขันกับภายนอก คือการนาข้อมูลการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนของตลาดที่องค์การแข่งขันด้วยมาเป็น
ตัวเปรียบเทียบและกาหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การ
(3) หลักการจูงใจ คือการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานในการสร้างผลงานที่ดีขึ้นทุกๆ ปี
แนวปฏิบัติพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการค่าตอบแทน ให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับองค์การ ดังนิ้
1) ต้องยุติธรรมทั้งนายจ้างและพนักงาน
2) ต้องเหมาะสมกับผลผลิตที่พนักงานทาได้
3) ต้องพอเพียงแก่มาตรฐานการครองชีพของพนักงานโดยทั่วๆ ไป
4) ค่าตอบแทนทางอ้อมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบกับค่าจ้างและเงินเดือนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ พนักงานได้รับ
ความสะดวกสบายในการทางาน
5) ความมั่นคงในการทางานเป็นสิ่งที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการ
6) สภาพการทางานมีผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงาน
7) การกาหนดอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับการยอมรับต้องมีรากฐานมาจากการวัดและการประเมินที่ถูกต้อง
8) ต้องสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านค่าตอบแทนที่จะเกิดขึ้นได้
กิจกรรมสาคัญของการจ่ายค่าตอบแทน คือ
1. การพิจารณาหลักการจ่ายค่าตอบแทน
2. การวางแผนการจ่ายค่าตอบแทน
3. การวิเคราะห์งาน
4. การประเมินค่างาน
5. การสารวจค่าตอบแทน
6. การจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทน
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การจูงใจพนักงาน
9. การควบคุมการบริหารแผนการจ่ายค่าตอบแทน
สรุปแนวทางการจัดการค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศได้ดังนี้
1. ออกแบบแผนงานการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
2. ยึดถือปฏิบัติตามหลักการบริหารที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์ของทั้งฝ่ายจัดการและฝ่ายพนักงานควบคู่กัน
3. มีการประสานงานที่ดี กับ หน่ วยงานต่างๆ ทั้งองค์การเพราะการจัดการค่าตอบแทนที่ดีเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. พยายามให้เป็นที่ยอมรับของพนักงาน
5. สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของท้องถิ่น เช่น หากตลาดแรงงานมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างค่าตอบแทนต้องมีความคล่องตัวสามารถปรับให้สอดคล้องกันได้
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6. พิ จ ารณาและค านึ งถึ งประโยชน์ ของชุม ชน ความยุติ ธ รรมและเป็ น ที่ย อมรับ ของชุ มชน ภายนอกที่ เป็ น
ผู้สนับสนุนกิจการต้องมีอยู่เสมอ
สวัสดิการสาหรับพนักงานในองค์การส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วย กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ตรวจ
สุขภาพประจาปี การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือพนักงาน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ทุนการศึกษา
จุดมุ่งหมายของแรงงานสัมพันธ์ คือการระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยแรงงานสัมพันธ์เป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการเข้าไปรักษาดุลแห่งความเป็นธรรมในการทางานเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในการทางาน
----------------------------------------------------------------กิจกรรม 7.1.1
1. จงบอกวัตถุประสงค์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 7.1.1

กิจกรรม 7.1.2
1. กิจกรรมในกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศประกอบด้วยหน้าที่
ใดบ้าง
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการสรรหาทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้าง
3. วิธีการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีวิธีใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 7.1.2
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กิจกรรม 7.1.3
กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีขั้นตอนอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 7.1.3

กิจกรรม 7.1.4
1. กิจกรรมที่ใช้สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนมีกิจกรรมใดบ้าง
2. ประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายของแรงงานสัมพันธ์ คืออะไร
บันทึกตอบกิจกรรม 7.1.4
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ตอนที่ 7.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
7.2.1 เป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.2.2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
แนวคิด
1. เป้ าหมายของการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ คือ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพขององค์การด้วยการคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การในอนาคต แล้วเตรียมบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ธุรกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศได้รับผลกระทบจากการแข่งขันระดับโลก และต้องสร้างความได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจ ด้วยการ
พัฒนาต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรจึงเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์การ
2. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ คือ การเตรียมผู้บริหาร
สาหรับการเดินทางไปทางานต่างประเทศ เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนาเน้น เรื่องภาษาและ
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 7.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
2. อธิบายวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
3. อธิบายแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
4. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศได้
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ตอนที่ 7.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
เป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
เป้าหมายหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การดาเนินการเชิงรุกในการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ การล่ ว งหน้ า แล้ ว ด าเนิ น การเพื่ อตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้น เพื่ อ การด าเนิ น การให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีเ ป้าหมายในการพัฒนา 3 ประการคือ เพื่อพัฒนาบุคคล
(Individual Development) เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชีพ (Career Development) และเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก าร (Organization
Development)
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การประเมินความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการหาความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ โดยการส ารวจเพื่ อ หาช่ อ งว่ า งระหว่ า งสิ่ งที่ บุ ค คลมี (ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และสมรรถนะ) ขั้ น ตอนนี้
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประเมินความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) น าช่ อ งว่ าง
สิ่งที่มีกับสิ่งที่ต้องการให้มีมาจัดลาดับความต้องการในการพัฒนา
2. การออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดาเนินการในการ
พัฒนา ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ได้แก่ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 2) การวางแผนสร้างบทเรียน 3)
จั ด ท าเอกสารที่ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและการจั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นา 4) การเลื อ กวิ ท ยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นาในการพัฒนาเป็นผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ 5) การเลือกวิธีการและเทคนิคในการพัฒนา และ6) การจัดทา
กาหนดการ
3. การดาเนินการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ เป็นการนาแผนงาน/โครงการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไปปฏิบัติ
4. การประเมินผล เป็นการประเมินการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อทราบความสาเร็จในการพัฒนา
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การกาหนดเกณฑ์ในการประเมินผล 2) การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผล 3) การประเมินผลการพัฒนาว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ 4) การแปลผลการประเมิน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีรูปแบบการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ สามารถสรุปได้ดังนี้
การปฐมนิเทศ เป็นการพัฒนาบุคลกรในองค์การที่เข้ามาทางานใหม่หรือสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายหรือหมุน เวียน
มาปฏิบัติงานใหม่
การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชานาญ
การส่งเสริมด้านวิชาการ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้รับความรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
การส่งไปศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนคุณวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ยิ่งขึ้น
การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ เป็นการพัฒนาที่จะทาให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นหรืออาจได้รับความรู้ใหม่ๆ
แนวทางการพัฒนาผู้บริหารของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
การพัฒนาผู้บริหารที่จะไปทางานต่างประเทศเน้นที่การฝึกอบรมให้เรียนรู้งานที่ต้องมีความชานาญทางเทคนิค
และมีการพัฒนาขีดความสามารถที่จะนาไปใช้ในต่างประเทศซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ขั้นที่ 2 โปรแกรมการฝึกอบรมในขณะทางานในประเทศเจ้าบ้าน
ขั้นที่ 3 การเตรียมตัวเพื่อกลับคืนประเทศ
-----------------------------------------------------------------------กิจกรรม 7.2.1
1. เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร
2. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 7.2.1

กิจกรรม 7.2.2
1. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรปัจจุบัน เน้นแนวทางใด
2. ขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
3. โปรแกรมใดเป็นการพิจารณาค่านิยมของวัฒนธรรมของประเทศตนกับค่านิยมวัฒนธรรมของประเทศอื่น การ
ติดต่อสื่อสาร และเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ
บันทึกตอบกิจกรรม 7.2.2

20

ตอนที่ 7.3 การจัดการแรงงานไร้พรมแดนในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
7.3.1 ความหมาย ความสาคัญ และผลกระทบของแรงงานไร้พรมแดน
7.3.2 กลยุทธ์การจัดการแรงงานไร้พรมแดนในธุรกิจเกษตร
แนวคิด
1. จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรของไทย ที่แรงงานภาคเกษตรที่มีอยู่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับแรงงานภาคการเกษตรวัยหนุ่มสาวที่ได้รับการศึกษาเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งต้องน าเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่ อลดต้น ทุน การผลิ ต จึงท าให้ ป ระเทศไทยประสบปัญ หาในการจัดการ
แรงงานภาคการเกษตร โดยเฉพาะการจัดการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามฤดูกาลและมาเช้าเย็นกลับ
ยังไม่สามารถกาหนดเป็ นกฎกระทรวงได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ การใช้แรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรเป็น
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นจานวนมาก อีกทั้งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ มีการ
ลักลอบเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
2. ความต้องการแรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตรจะมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห าร แรงงานต่างด้ าว จึ งควรหาแนวทางและมาตรการในการบริการจัดการแรงงานต่างด้าวให้
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาคการเกษตรและไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
ด้านการทางานของคนไทย และความมั่นคงของประเทศในอนาคต
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 7.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. บอกความหมาย ความสาคัญและผลกระทบของแรงงานไร้พรมแดนได้
2. อธิบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในธุรกิจการเกษตรได้
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ตอนที่ 7.3 การจัดการแรงงานไร้พรมแดนในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
ความหมาย ความสาคัญและผลกระทบของแรงงานไร้พรมแดน
1) แรงงานฝีมือ (Skilled Labor) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ ความชานาญในงานอาชีพ
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานด้วยตนเองได้
2) แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled Labor) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่มีความชานาญเพียง
บางส่วนของงานอาชีพ
3) แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) หมายถึง ผู้ที่ทางานโดยใช้กาลังกาย ไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้ความ
ชานาญ เพียงได้รับคาแนะนาบ้างเล็กน้อยก็สามารถทางานได้
“แรงงานไร้พรมแดน” จึงหมายถึง การเคลื่อนย้าย ย้ายถิ่นฐาน ของแรงงานจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง
ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอาจเป็น ตาบล อาเภอ จังหวัด ภูมิภาค ภายในประเทศเดียวกัน หรือระหว่างประเทศ ซึ่งบุคคลที่
เคลื่อนย้ายจากประเทศต่างๆ โดยไม่ได้ถือสัญชาติไทย เพื่อเข้ามาทางานในประเทศไทยนั้น ถูกให้นิยามว่า “คนต่างด้าว”
คนต่ างด้ าวออกเป็ น 2 ประเภทคื อ (1) คนต่ างด้ าวเข้ าเมื องถูก กฎหมาย และ (2) คนต่ างด้ าวเข้ าเมื องผิ ด
กฎหมาย
ความสาคัญของแรงงานไร้พรมแดน
ความสาคัญด้านเศรษฐกิจ แรงไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับอนุญาต
ให้อยู่และทางานได้เป็นการชั่วคราวมี 3 สัญชาติ คือ เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา และความสาคัญด้านสังคมและวัฒนธรรม
ผลกระทบของแรงงานไร้พรมแดน
สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็น คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การกีดกันทางการค้า การตัด
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ผลกระทบด้านความมั่นคง เช่น อาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยแรงงานต่างด้าว (ไร้ฝีมือ)
การใช้ประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นเพื่อต่อต้านรัฐบาลของประเทศต้นทาง และผลกระทบด้านสุขอนามัย
กลยุทธ์การจัดการแรงงานไร้พรมแดนในธุรกิจการเกษตร
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในธุรกิจการเกษตร ได้แก่ การจัดระบบแรงงานต่างด้าว การจัดการด้าน
สวัสดิการแรงงานต่างด้าว การจัดการด้ านสวัสดิการแรงงานต่างด้าวด้วยการจัดการด้านกฎหมายแรงงาน การสร้าง
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว และการดาเนินการตาม MOU ด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่ อน
บ้าน
------------------------------------------------------------------------
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กิจกรรม 7.3.1
1. อธิบายความหมายของแรงงานต่างด้าวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
2. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการแรงงานไร้พรมแดน
บันทึกตอบกิจกรรม 7.3.1

กิจกรรม 7.3.2
อธิบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในธุรกิจการเกษตร
บันทึกตอบกิจกรรม 7.3.2
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 7 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 7.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
แนวตอบกิจกรรม 7.1.1
1. วัตถุประสงค์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้แก่
1) เพื่อป้องกันสภาวการณ์ที่มีจานวนทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ
2) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการมีทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องเหมาะสม
3) เพื่อเพิ่มความสามารถขององค์การในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
4) เพื่อกาหนดทิศทางและการประสานกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
5) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายอื่นในองค์การ
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ
2) การพยากรณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์
3) การพยากรณ์อุปทานทรัพยากรมนุษย์
4) การเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์
5) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
แนวตอบกิจกรรม 7.1.2
1. กิจกรรมในกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศประกอบด้วยหน้าที่ การ
วางแผนการสรรหา การพัฒนากลยุทธ์การสรรหา การดาเนินกิจกรรมการสรรหา และ การประเมินผลการสรรหา
2. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การสรรหาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ นโยบายขององค์ ก าร แผนด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป การกาหนดคุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับงาน ภาพพจน์ขององค์การ คุณสมบัติของผู้สรรหา
3. วิธีการสรรหาทรั พยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสามารถจาแนกออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ วิธีการสรรหาจากแหล่งภายในองค์การ และวิธีการสรรหาจากแหล่งภายนอกองค์การ
แนวตอบกิจกรรม 7.1.3
กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมี 8 ขั้นตอน ได้แก่
1. การสัมภาษณ์ขั้นต้น
2. การทบทวนใบสมัครและประวัติของผู้สมัครงาน
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3. การทดสอบ
4. การสัมภาษณ์งานเพื่อการจ้างงาน
5. การอ้างอิงและตรวจสอบประวัติ
6. การตัดสินใจคัดเลือก
7. การตรวจสุขภาพ
8. การรับเข้าทางาน
แนวตอบกิจกรรม 7.1.4
1. กิจกรรมที่ใช้สาหรับการจ่า ยค่าตอบแทน เช่น การพิจารณาหลักการจ่ายค่าตอบแทน การวางแผนการจ่าย
ค่าตอบแทน การวิเคราะห์ งาน การประเมิน ค่างาน การส ารวจค่าตอบแทน การจัดท าโครงสร้างค่าตอบแทน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจพนักงาน และการควบคุมการบริหารแผนการจ่ายค่าตอบแทน
2. ประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายของแรงงานสัมพันธ์ คือ การระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยแรงงาน
สัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเข้าไปรักษาดุลแห่งความเป็นธรรมในการทางานเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในการ
ทางาน
ตอนที่ 7.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
แนวตอบกิจกรรม 7.2.1
1. เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ เพื่อการพัฒนาผลงานและเพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้
2. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การส่งเสริมด้านวิชาการ การส่งไป
ศึกษาดูงาน และการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
แนวตอบกิจกรรม 7.2.2
1. แนวทางการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ในธุรกิจการเกษตรปั จจุบั น มุ่งเน้น โปรแกรมการพั ฒ นาซึ่งมาจาก
ภายนอกองค์การในสั ดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่ อกจากการพัฒ นาจากภายนอกองค์การจะสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์การมากกว่าโปรแกรมการพัฒนาที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
2. ขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมี 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การเตรียมเนื้อหา
ขั้นที่ 2 โปรแกรมการฝึกอบรมในขณะทางานในประเทศเจ้าบ้าน
ขั้นที่ 3 การเตรียมตัวเพื่อกลับคืนประเทศ
3. โปรแกรมการตระหนักถึงวัฒนธรรม
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ตอนที่ 7.3 การจัดการแรงงานไร้พรมแดนในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
แนวตอบกิจกรรม 7.3.1
1. คนต่างด้าวตามความหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบไปด้วย 1) คน
ต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย และ 2) คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
2. ผลกระทบที่เกิดจากแรงงานไร้พรมแดนสามารถจาแนก ได้ 3 ด้านหลัก คือ 1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 2) ผลกระทบด้านความมั่นคง และ 3) ผลกระทบด้านสุขอนามัย
แนวตอบกิจกรรม 7.3.2
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในธุรกิจการเกษตร ประกอบด้วย
(1) การจัดระบบแรงงานต่างด้าว
(2) การจัดการด้านสวัสดิการแรงงานต่างด้าว
(3) การจัดการด้านกฎหมายแรงงาน
(4) การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
(5) การประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
(6) การดาเนินการตาม MOU ด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์”
คาแนะนา
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ก. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ
ข. การพยากรณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์
ค. การพยากรณ์อุปทานทรัพยากรมนุษย์
ง. การเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์
จ. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2. การแจ้งตาแหน่งงานที่ว่างเป็นกิจกรรมในกระบวนการสรรหาตามข้อใด
ก. การวางแผนสรรหา
ข. การพัฒนากลยุทธ์การสรรหา
ค. การดาเนินกิจกรรมการสรรหา
ง. การประเมินผลการสรรหา
จ. การกาหนดคุณลักษณะบุคคล
3. ขั้นตอนใดของกระบวนการคัดเลือก ที่มีเป้า หมายเพื่อให้ผู้ทาการคัดเลือกมีความเข้าใจในคุณลักษณะโดยรวมของ
ผู้สมัครงาน
ก. การทดสอบ
ข. การสัมภาษณ์เพื่อจ้างงาน
ค. การอ้างอิงและตรวจสอบประวัติ
ง. การสัมภาษณ์เบื้องต้น
จ. การทบทวนใบสมัครและประวัติของผู้สมัคร
4. กิจกรรมใดเป็นการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ
ก. การพิจารณาหลักการจ่ายค่าตอบแทน
ข. การวางแผนการจ่ายค่าตอบแทน
ค. การควบคุมการบริหารแผนการจ่ายค่าตอบแทน
ง. การสารวจค่าตอบแทน
จ. การจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทน
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5. ข้อใดคือเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก. เพื่อป้องกันสภาวการณ์ที่มีจานวนทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ
ข. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะถูกต้องเหมาะสม
ค. เพื่อเพิ่มความสามารถขององค์การในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ง. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายอื่นในองค์การ
จ. เพื่อพัฒนาบุคคล
6. วิธีพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์สาหรับแนะนา ชี้แจง ให้ทราบความรู้ทั่วๆ ไป กฎ ระเบียบ
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ร่วมงาน
ก. การส่งไปศึกษาดูงาน
ข. การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
ค. การส่งเสริมด้านวิชาการ
ง. การปฐมนิเทศ
จ. การฝึกอบรม
7. ข้อใดอธิบายการเคลื่อนย้ายของแรงงานไร้พรมแดนได้ดีที่สุด
ก. นายมะขิ่นชาวเชียงรายมาทางานล้างจานที่ร้านอาหารชื่อดังจังหวัดภูเก็ต
ข. นางสาวชะม้อยไปเป็นแม่บ้านในนายฝรั่งที่สิงคโปร์
ค. Mr.John ย้ายมาจากออสเตรเลีย มีครอบครัวและเป็นผู้จัดการภาคพื้นเอเชียที่กรุงเทพ
ง. นายจะแมะชาวพม่าย้ายไปทางานจาก อ.บางกรวย ไป อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
จ. ถูกทุกข้อ
8. งานในข้อใดที่แรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ คือ เมียนม่าร์ กัมพูชาและลาว ได้รับอนุญาตทางาน
กับกรมการจัดหางาน
ก. กรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน
ข. พนักงานขับรถ และกรรมกร
ค. คนรับใช้ในบ้าน และพนักงานโรงงาน
ง. พนักงานโรงงาน และกรรมกร
จ. พนักงานโรงงาน และพนักงานขับรถ
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9. ประเทศไทยได้ถูกลดอันดับจากบั ญชีกลุ่มที่ 2 ซึ่งต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) เป็นบัญชีกลุ่มที่ 3
(Tier 3) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด อยากทราบว่าบัญชีกลุ่มที่ 2 หมายถึงข้อใด
ก. ประเทศที่ดาเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายของสหรัฐฯ ทั้งด้านการป้องกันและ
บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์
ข. ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายสหรัฐฯ และไม่มีความพยายามแก้ไข
ซึ่งสหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการค้าได้
ค. ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่มีความพยายามปรับปรุง
แก้ไข
ง. ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่มีความพยายามปรับปรุง
แก้ไขโดยมีจ านวนเหยื่อการค้ามนุ ษย์เพิ่มขึ้น หรือไม่มีห ลักฐานชัดเจนว่ารัฐ บาลเพิ่มความพยายาม
ดาเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์
จ. ไม่มีข้อใดถูก
10. ข้อใดไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแรงงาน สาหรับประเทศไทยและในหลายประเทศทั่วโลก
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายสินเชื่อแรงงาน
กฎหมายความปลอดภัย
กฎหมายกองทุนเงินทดแทน
กฎหมายประกันสังคม
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 7
ก่อนเรียน
1. ก.
2. ก.
3. ง.
4. ข.
5. ค.
6. ก.
7. จ.
8. ข.
9. ง.
10. ค.

หลังเรียน
1. จ.
2. ค.
3. ข.
4. ค.
5. จ.
6. ง.
7. จ.
8. ก.
9. ง.
10. ข.
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