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สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจ าเดือน กันยายน – ตุลาคม 2562

บุคลากรยคุใหม่เพื่ออนาคตธุรกิจเกษตรไทย1

โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ น ามาจากผลสรุปจากการจัดสัมมนาโต๊ะกลมของสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์เร่ือง”บุคคลากรยุคใหม่เพื่ออนาคตธุรกิจเกษตรไทย” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ในทศวรรษที่ผ่านมาภาคเกษตรของไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก  โดยเฉพาะการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของ
ไทย อาทิ ธุรกิจสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และอาหารแปรรูป  Modern Trade ต่างๆ การค้าปลีกและบริการรวมทั้งการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตรอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะตัวเลขมูลค่า
ด้านเศรษฐกิจ และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค การก้าวสู่ประเทศไทย 
4.0 และการน านวัตกรรมมาใช้ในภาคเกษตรและอาหารเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ภาคเกษตรของไทยสามารถขึ้น
เป็นผู้น าและแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิทัลและโลกาภิวัตน์

ที่มา: www.salika.co/2018/05/19/cp_difital_agriculture-2018/



ปัจจุบันการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหาร ได้
เปิดกว้างตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยี
สารสนเทศและการขนส่ง  ท าให้โลกกลายเป็นตลาดเดียวกันหรือไร้
พรมแดน  การศึกษาและเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดที่
กระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกที่มีความต้องการที่
หลากหลาย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยและการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  กลายเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับผู้ผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารทุกระดับ รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ถึง
พฤติกรรมผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งขันและคู่ค้าที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไป
ด้วย  กล่าวได้ว่าธุรกิจการเกษตรและอาหารถือเป็นจักรกลหลัก ใน
การสร้างอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับภาคเกษตรของ
ไทยอย่างมีนัยส าคัญ

อย่างไรก็ตามแม้ว่ ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เจริญเติบโต 
แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมดุลเพียงพอมีส่วนสร้างปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมจนส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอาหาร ระบบอาหาร
ท้องถิ่น รวมทั้งวิถีการผลิตและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
ยังคงเกิดช่องว่างรายได้ระหว่างคนจนกับคนกับคนรวย  ซึ่งเป็น
ปัจจัยเร่งให้เกิดปัญหาทางสังคม มีการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม  
ขาดจริยธรรม และมีปัญหาอาชญากรรมตามมา

ภายใต้สถานการณ์ และพลวัตการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงและรวดเร็วใน
ปัจจุบันดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนของระบบ
เศรษฐกิจจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวด้านก าลังแรงงานทั้งในมิติเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาของประเทศโดยภาคเกษตรเป็นภาค
เศรษฐกิจที่ส าคัญที่มีการจ้างก าลังแรงงานคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
คร่ึงหนึ่งของก าลังแรงงานทั้งประเทศ   ประกอบกับมีนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นการเตรียมความพร้อมของคน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ท าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เห็นความส าคัญของเร่ืองการการวางแผนผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มี คุณภาพเหมาะสมตรงกับตามความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกิจ จึงได้จัดประชุมสัมมนาเร่ืองบุคลากร
ยุคใหม่เพื่ออนาคตธุรกิจไทยเพื่อหาแนวทางในเตรียมการผลิตและ
พัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ที่พร้อมท างานในระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปในอนาคต ซึ่งผลการสัมมนาดังกล่าวได้สะท้อนแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะแนวทางที่ส าคัญ กล่าวคือ

ด้านความต้องการบัณฑิต   คุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการ
ของภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร  ภาครัฐ และองค์กรต่างๆ  
ประกอบด้วยการมีทักษะในการน าเสนอ  การสื่อสาร การใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
เป็นผู้ฝึกฝน ใส่ใจ และสามารถค้นคว้าสิ่งรอบตัวและเรียนรู้งานได้
ด้วยตนเอง   คิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   
มีทักษะทางวิชาชีพ/วิชาการและการบริหารจัดการ   (อาทิ  การใช้
เทคโนโลยีเพื่อไปท าเป็น platform ในการท า Big data  ด้าน
การตลาด/พฤติกรรมผู้บริโภค  ด้านการวางแผนกลยุทธ์  ด้าน
จิตวิทยา  ด้านกฎ ระเบียบการค้าโลก กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายใหม่ๆ ทั้งในและระหว่างประเทศ รวมทั้งสามารถคิด
กฎระเบียบใหม่ๆ เป็นต้น )   มีความรอบรู้และรู้ลึกในเร่ืองต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกัน เช่น  อาหารและความปลอดภัยทางด้านอาหาร  มี
คุณธรรมและจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกาของสังคม  
รับฟังและท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สู้งาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างสันติสุข  มีจิตอาสาที่ตระหนักถึงผลกระทบที่มี ต่อ
สาธารณะชน  สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   มีทักษะใน
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจและเสนอแนวทางแก้ไข
อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมได้  และเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

ในระบบเศรษฐกิจจ าเป็นต้องร่วมกันวางแผนการผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ
ของภาคธุรกิจการเกษตร   โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการรับบัณฑิตเข้าท างาน 
อาทิ สถานประกอบการ บริษัทธุรกิจเอกชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ   
เป็นต้น 

ที่มา: www.posttoday.com/sports/football/206530
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ข้อเสนอแนะในการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษาที่ควร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับยุคสมัยมีหลายเร่ือง 

ได้แก่

1. การพัฒนาหลักสูตรศึกษาควรบูรณาการให้เป็นแบบสหศึกษา ที่จะ
ช่วยให้นักศึกษามีความรอบรู้ รอบด้านและเกี่ยวข้องกัน  และผู้สอน
ควรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งควรเน้นการสอนในแต่สินค้าที่แตก
ต่างกัน

2. การศึกษาข้อมูลควรเน้นย้ าการสืบค้นข้อมูลให้ชัดเจนและถ่องแท้
เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรควรต้องบูรณา
การกับสังคมชุมชนด้วย

3. ควรส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่รอบตัวให้มากยิ่งขึ้น  ดังตัวอย่างคน
ไต้หวันที่เติบโตจากระดับนายช่างเล็กๆ ที่มีการศึกษาไม่สูงมาก แต่
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็วจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายช่างวาง
ระบบและเป็นผู้บริหารในที่สุด  ทั้งหมดเกิดจากการเรียนรู้สิ่งใหม่
รอบตัว

4. ควรให้ความรู้นักศึกษาในประเด็นการท าธุรกิจที่จะต้องมอง
พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการ ซึ่งจะท าให้ขาย
สินค้าได้มากขึ้น   รวมทั้งการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาในเร่ืองอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ ปัญหามาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTB) ที่
เข้มงวด เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร โดย
แนวทางแก้ไขปัญหาทางหนึ่งอาจเน้นเร่ืองแปรรูปสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยง
มาตรการ NTB ดังกล่าว เป็นต้น   

5. สถาบันการศึกษาควรผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับภูมิลักษณะของ
แต่ละภาคของประเทศไทย  และควรปลูกฝังว่าการท าธุรกิจออนไลน์
อาจไม่ยั่งยืนเมื่อเทคโนโลยีและกระแสสังคมเปลี่ยน รวมทั้งควร
ปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของเกษตรกรและเข้าใจภาค
เกษตรและธุรกิจเกษตรให้ถ่องแท้ขึ้น

6. สถาบันการศึกษาควรเน้นการให้ความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นกระแส
ปัจจุบันของโลก อาทิ  Digital Technology,  Marketing ,  Food 
Value Chain และ  Global Value Chain  ซึ่งเป็นกระแสที่มาแรง
และประเทศต่างๆ ต่ืนตัวกันมาก

7. ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ควรสร้างเครือข่ายด้าน
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างกัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลและสร้างความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัยและการศึกษา  
แนวทางพัฒนาการเศรษฐกิจการเกษตรต่างๆ ของทุกภาคส่วน

8. สถานศึกษาควรปลูกฝังเร่ืองความรับผิดชอบ ความอดทน ขยัน สู้
งาน และ ความมีวินัยให้มาก เนื่องจากปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่รักสบาย มี
ความอดทนต่ า ขาดวินัยในการท างาน

9. สถานการศึกษาควรให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการฝึกงาน
อย่างมีระบบและได้ประโยชน์จริง เน้นพื้นฐานความรู้เพื่อน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

10. สถาบันการศึกษาควรจัดหลักสูตรพิเศษหรืออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ และสถานประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลให้
นักศึกษาพิจารณาตัดสินใจว่าเมื่อจบแล้วจะสามารถประกอบอาชีพใด
ได้บ้าง และแต่ละอาชีพมีลักษณะการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อให้มี
ความพร้อมสามารถปฏิบัติได้ทันที  และควรผลิตบัณฑิตให้พร้อม
ท างานในพื้นที่ให้มากขึ้นที่สามารถบริหารการตลาดสินค้าเกษตรได้

11. สถาบันครอบครัวควรเข้ามามีบทบาทในการปลูกฝังให้เด็กไทยหา
ตัวตนของตัวเองให้เจอเพื่อให้มีโอกาสร้างประสบการณ์ด้วยตัวเอง
โดยเร็ว 

12. สถาบันการศึกษาควรแบ่งกลุ่มพัฒนาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่
ชัดเจน  อาทิ  พัฒนาให้สามารถด าเนินธุรกิจทั้ง Start up และสืบ
ทอดธุรกิจครอบครัว    พัฒนาให้เป็น Staff และ Manager  และ
พัฒนาให้เป็นนักวิชาการป้อนภาครัฐและเอกชน  เป็นต้น 

ที่มา: www.google.co.th

ที่มา: www.gananci.org/tipos-de-clientes/


