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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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บทคัดย่อ
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ภ าครั ฐ เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ที่ จะช่ ว ยขับ เคลื่ อ นภาครั ฐ ให้
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมได้ หากแต่การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์รูปแบบใดจะมี
ความเหมาะสมรวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้น้ นั จาเป็ นต้องสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาปั จจัยที่
ส่ งผลกระทบโดยสังเคราะห์ขอ้ มูลในอดีตรวมถึงข้อมูลจากสถานการณ์ ปัจจุบนั เพื่อทานายแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ในอดีตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทยใช้รูปแบบวิธีการฝึ กอบรมเป็ นหลักแต่
ในปั จจุบนั ได้มีวธิ ี การที่หลากหลายมากขึ้นโดยเน้นรู ปแบบวิธีการพัฒนาองค์การเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์เป็ นสาคัญ แต่ท้ งั นี้ เมื่อมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีและสถานการณ์ โรคระบาดผลักดันให้องค์การต้อง
ปรั บตัว รู ปแบบการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์เสมื อนจึ งเป็ นรู ปแบบที่ นิ ยมน ามาปรั บใช้มากที่ สุ ดและมี
แนวโน้มว่าจะดาเนิ น การต่อไปในอนาคต ส าหรั บปั จจัยส าคัญ ที่ ส่งผลอย่างมากต่อ รู ปแบบการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในระบบราชการไทยในอนาคตได้แก่ปัจจัยด้านผูน้ าและงบประมาณ เมื่อนาปั จจัยดังกล่าว
มาสร้ างวงล้อ อนาคตแล้วพบรู ปแบบอนาคตภาพการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ 4 อนาคตภาพ ได้แ ก่ 1)
รู ปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบรุ่ งโรจน์ 2) รู ปแบบทรัพยากรมนุษย์แบบไร้ ทิศทาง 3) รู ปแบบการ
พัฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์แบบการจัดลาดับความส าคัญ และ 4) รู ปแบบการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์แบบ
บกพร่ อง ทั้งนี้หากองค์การใดมีแนวโน้มที่จะเกิดรู ปแบบอนาคตภาพดังกล่าวสามารถนาอนาคตภาพนั้นไป
ปรับประยุกต์ใช้เพื่อรองรั บกับปั ญหาที่ตอ้ งเผชิญหรื อออกแบบนโยบายเพื่อป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในอนาคตได้
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