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ABSTRACT 

 The development of human resource management in the public sector is an 

important part of government administration which needs to be adjusted for constant change. 

The existing models of human resource development that might have been thought as an 

effective tool need to be resynthesized. Specifically, determining the factors that affect the 

synthesis of the historical data and information from the current situation to predict the trends 

could be added in the models. The Thai government sector has still commonly used the 

training methods to develop the human resource management despite there are various 

methods which emphasize the organizational development method for human resource 

development. Due to the technology advancement together with the epidemic crisis, the public 

sector needs to adjust itself to the virtual human resource development (VHRD), which is 

currently the most popular method and is also probably popular in the future. The factors that 

greatly influence the development of human resource in the Thai government are leader and 

budget. Applied to the future wheel, the two factors create the four scenarios of human 

resource development: 1) Prosperity HRD Model, 2) Non-Direction HRD Model 3) Priority 

HRD Model, and 4) Dysfunction HRD Model. The four scenarios may be useful for the 

organizations that are likely to face these situations. Such organizations can apply them to 

solve problems and to redesign their policies with the aim in preventing the problems that 

might happen in the future. 
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บทคดัย่อ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยขับเคลื่อนภาครัฐให้
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอ้มได ้ หากแต่การพฒันาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใดจะมี
ความเหมาะสมรวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งสังเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบโดยสังเคราะห์ขอ้มูลในอดีตรวมถึงขอ้มูลจากสถานการณ์ปัจจุบนัเพ่ือท านายแนวโน้มท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ในอดีตการพฒันาทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐของไทยใชรู้ปแบบวธีิการฝึกอบรมเป็นหลกัแต่
ในปัจจุบนัไดมี้วธีิการท่ีหลากหลายมากข้ึนโดยเนน้รูปแบบวธีิการพฒันาองค์การเพ่ือการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์เป็นส าคญั แต่ทั้งน้ีเม่ือมีปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและสถานการณ์โรคระบาดผลกัดนัให้องค์การตอ้ง
ปรับตวั รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เสมือนจึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมน ามาปรับใช้มากท่ีสุดและมี
แนวโน้มว่าจะด าเนินการต่อไปในอนาคต ส าหรับปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลอย่างมากต่อรูปแบบการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นระบบราชการไทยในอนาคตไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผูน้ าและงบประมาณ เม่ือน าปัจจยัดงักล่าว
มาสร้างวงล้ออนาคตแล้วพบรูปแบบอนาคตภาพการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 4 อนาคตภาพ ได้แก่ 1) 
รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์บบรุ่งโรจน์ 2) รูปแบบทรัพยากรมนุษยแ์บบไร้ทิศทาง 3) รูปแบบการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์แบบการจดัล าดบัความส าคญั  และ 4) รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์แบบ
บกพร่อง ทั้งน้ีหากองคก์ารใดมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดรูปแบบอนาคตภาพดงักล่าวสามารถน าอนาคตภาพนั้นไป
ปรับประยุกต์ใชเ้พ่ือรองรับกบัปัญหาท่ีตอ้งเผชิญหรือออกแบบนโยบายเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบั
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารในอนาคตได ้
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