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 ในช่วงกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาย่อมจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีได้ถูกพฒันาขึน้มาอย่าง
ตอ่เนื่องโดยไมห่ยดุยัง้จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสูรู่ปแบบที่
เรียกกันว่าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) โดยที่ทุกอย่างมีการเช่ือมต่อถึงกันระหว่าง
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และแอพพลเิคชนัตา่งๆ บนอปุกรณ์เคลือ่นท่ี รวมตลอดจนถึงสิง่ที่เก่ียวข้อง
อื่น ๆ ตวัอย่างเช่น อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (the Internet of Things) เป็นต้น ซึ่งได้ท าให้เกิดการ

 
 
รับสง่ข้อมลูมีผลกระทบอยา่งมากตอ่สถานท่ีท างาน (Workplace) (Lengnick-Hall, Neely & Stone, 
2018, p.1) ซึ่งนัน่หมายความว่า เทคโนโลยีดิจิทลัได้เข้ามาเป็นสว่นเสริมส าคญัที่มีต่อแนวทางการ
ท างานของผู้ คนในสังคมปัจจุบันซึ่งช่วยให้ผู้ คนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล ตลอดจนสามารถน าเสนอผลลพัธ์ของงานที่มีคณุภาพสงูมากขึน้ แต่ในทิศทางที่ตรงกนั
ข้ามเทคโนโลยีดิจิทัลก็ได้ก่อให้เกิดความท้าทายและมีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน เนื่องจาก
เทคโนโลยีดิจิทลัที่ได้รับการพฒันาให้ก้าวหน้าไปนัน้ได้น าไปสูก่ารเกิดขึน้ของระบบและแอพพลิเคชนั
ใหม่ ๆ ที่มีความสลบัซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ส่งผลให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลัที่มิอาจกระท าได้
โดยง่าย หากแต่จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล ด้วยเหตุนัน้องค์การจึงต้องมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะดิจิทลัที่แข็งแกร่ง ทัง้นีเ้นื่องจากว่าบุคลากรที่มีทักษะดิจิทลัย่อมมีโอกาสที่จะ
ก้าวหน้าด้วยการเป็นผู้น าเคร่ืองมืออจัฉริยะ ในทางตรงกนัข้าม หากบคุลากรไมไ่ด้รับการฝึกอบรมให้
มีทกัษะดิจิทลัอยา่งเหมาะสมแล้วก็ย่อมอาจท าให้เกิดความพ่ายแพ้หรือประสบความล้มเหลวในแง่
ของการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การท างานได้ในท่ีสดุ  
 หนงัสือเร่ือง “Digital HR: A Critical Management Approach to the Digitalization of 
Organizations หรือแปลเป็นภาษาไทยได้วา่ทรัพยากรมนษุย์ยคุดิจิทลั: แนวทางการจดัการที่ส าคญั
สูก่ารปรับเปลี่ยนองค์การสูด่ิจิทลั” เลม่นีถื้อเป็นผลงานเขียนชิน้ส าคญัของ 2 นกัวิชาการชาวอิตาลี 
ที่มีช่ือว่ามานุตี (Manuti) และเด ปาลมา (De Palma) ซึ่งจัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ Palgrave 
Macmillan จึงเป็นหนงัสอืที่ตอบโจทย์ขององค์การยคุดจิิทลัเป็นอยา่งดี โดยหนงัสอืดงักลา่วพยายาม
น าเสนอให้เห็นถึงการปฏิบตัิด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ (HRM) แบบดิจิทลัในยคุเทคโนโลยีการ
จดจ า โดยคณะผู้ เขียนได้มีการจดัแบ่งเนือ้หาสาระของหนงัสือเลม่นีอ้อกเป็นจ านวน 6 บท โดยที่ใน
แตล่ะบทมีสาระโดยสงัเขปดงันี ้  

บทที่ 1 ว่าด้วยแนวทางท่ีเน้นคนเป็นฐานในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (The People-
Based Approach in Human Resource Management) เป็นบทที่พยายามอธิบายเพื่อสร้างพืน้
ฐานความรู้ความเข้าใจเร่ืองการจดัการทรัพยากรมนษุย์ที่มุ่งให้ความสนใจตอ่ทุนมนษุย์ (Human 
Capital) ในฐานะท่ีเป็นแหลง่ที่มาของความได้เปรียบในการแขง่ขนัขององค์การตา่ง ๆ การที่องค์การ
ใดสามารถสะสมทรัพยากรมนษุย์ที่มีคณุภาพสงูย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนัทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นีม้มุมองดงักลา่วนีจ้ึงสะท้อนให้เห็นถงึบทบาทของทรัพยากรมนษุย์ในด้าน
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ที่เป็นสินทรัพย์ที่มีคณุค่า หาได้ยาก และไม่สามารถทดแทนกันได้ขององค์การ อย่างไรก็ตาม การ
ปฏิวตัิโดยการน าเทคโนโลยีการจดมาใช้ในตลาดแรงงานอาจถือได้ว่าเป็นแนวร่วมที่ส าคญัของการ
จดัการทรัพยากรมนษุย์ที่เน้นคนเป็นฐานซึง่ช่วยให้ผู้จดัการมีเคร่ืองมือและแอพพลิเคชนัที่เหมาะสม
และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การท างาน ซึง่ช่วยให้การจดัการข้อมลูได้สะดวกและง่ายขึน้ 
ขณะเดียวกนัก็อาจช่วยให้เกิดการพฒันาพืน้ที่ว่างเสมือน (Virtual Space) เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ให้อ านาจแก่พนกังานในการท างานที่เป็นไปเพื่อบรรลตุามเป้าหมายขององค์การ 

ต่อมาบทที่ 2 ว่าด้วยการปฏิวติัเทคโนโลยีการจดจ า: อตัลกัษณ์ใหม่ส าหรับคนงาน (The 
Cognitive Technology Revolution: A New Identity for Workers) และบทที่ 3 ว่าด้วยการปฏิวติั
เทคโนโลยีการจดจ า: บทบาทใหม่ของการปฏิบัติด้านทรัพยากรมนษุย์จริงหรือ (The Cognitive 
Technology Revolution: A New Role of HR Practices?) ซึ่งสองบทนีก้ล่าวถึงการปฏิวตัิ
เทคโนโลยีการจดจ า โดยบทที่สองได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจท่ีด าเนินควบคู่กนัไปกบัการปฏิวตัิแบบดิจิทลันัน้ได้ก่อให้เกิดการออกแบบสภาพแวดล้อม
ทางสงัคมใหมใ่นปัจจบุนั โดยมีการให้ค านิยามใหมเ่ก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของคนงานและความหมายที่
ผกูโยงกบัการท างานซึง่ถือเป็นเร่ืองความท้าทายส าหรับผู้จดัการและผู้ เช่ียวชาญที่จะได้พบเห็นตอ่ไป
ในอนาคต ซึ่งนัน่ก็คือ การปะทะกันระหว่างกลุ่มคนงานหลายชั่วอายุคนหรือเจเนอเรชั่นที่มีความ
แตกต่างกนัได้แก่ กลุม่คนยคุเบบีบ้มูเมอร์ (Baby Boomer) กลุม่คนยคุเจเนอเรชัน่ (Generation X) 
รวมถึงกลุม่คนยคุเจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) หรือยคุ Millennials ทัง้นีค้วามหลากหลายของ
กลุม่คนงานเหลา่นีส้ง่ผลก่อให้เกิดความคาดหวงัและทกัษะทางเทคโนโลยีที่มีลกัษณะแตกต่างกัน
ตามไปด้วย ดังนัน้จึงเป็นความท้าทายส าคัญส าหรับผู้ จัดการที่ไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มคนรุ่นต่างๆ เท่านัน้ หากแต่ยงัต้องแสวงหาวิธีการที่จะท าให้กลุ่มคนรุ่นต่างๆ 
ได้รับการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีอย่างดีที่สุด ส่วนบทที่สามได้พยายามอธิบายถึงการ
ปรับเปลีย่นบทบาทการท างานของฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ (HR) ใหม ่โดยการอ้างอิงถึงตลาดแรงงานที่
มีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิน้เชิงและมีความต้องการที่หลากหลายในแง่ของการปฏิบติัการ
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-based People 
Management Practices) ตวัอย่างเช่น People Analytics และ Big Data เป็นต้น เพื่อช่วยในการ
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วิเคราะห์อยา่งละเอียด ซึง่จะน าไปสูก่ารก าหนดบทบาทของการจดัการทรัพยากรมนษุย์ใหม่ในแง่ที่
เป็นสนิทรัพย์เชิงกลยทุธ์ขององค์การ 
  ส าหรับบทที่ 4 ว่าด้วยเครือข่ายทางสงัคมเป็นแนวร่วมเชิงกลยุทธ์ของการปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรมนษุย์ในยคุเทคโนโลยีการจดจ า (Social Networks as Strategic Ally of HRM Practices 
in the Cognitive Technology Era) เป็นบทที่อธิบายให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีการสือ่สารใหม ่ๆ ซึง่นัน่ก็คือ การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่ส าคญัในองค์กร 
เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการท างานร่วมกนั องค์การจะต้องมีการพฒันาสถานที่
ท างานให้มีลกัษณะเป็นแบบดิจิตอล แต่ทัง้นีอ้งค์การจะต้องมีแผนด้านผลการด าเนินงานบคุลากร 
(The People Performance Plan) ซึง่เป็นเคร่ืองมือการจดัการทรัพยากรมนษุย์ที่เน้นเทคโนโลยีเป็น
ฐาน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ดงักลา่วอย่างเหมาะสม ส าหรับบทที่ 5 ว่าด้วยวิธีการ
พัฒนาการปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์แบบดิจิทัลในยุค เทคโนโลยีการจดจ า: หลักฐานจาก
กรณีศึกษา (How to Develop Digital HRM Practices in the Cognitive Technology Era: 
Evidences from a Case Study) เป็นบทที่พยามยามอธิบายให้เห็นถึงผลการส ารวจที่มาจาก
กรณีศึกษาของประเทศอิตาลี (an Italian Case Study) โดยเป็นการสมัภาษณ์ผู้ จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพฒันาแพลตฟอร์มทางสงัคม 
(Social Platform) ของบรรดาบริษัทเหลา่นัน้ที่ได้พยายามทุ่มเทให้กบัการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
(HRM) นัน้ อาจเป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ที่สนบัสนนุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ HRM จาก
กระบวนการอุปมา/เปรียบเทียบ (Analogical Process) มาสู่กระบวนการทางสงัคม (Social 
Process) มากขึน้ เนื่องจากเทคโนโลยีการจดจ าช่วยให้เกิดการประมวลผลและการจัดการข้อมูล
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ สว่นบทที่ 6 ว่าด้วยบทสรุป (Conclusion) เป็นบททิง้
ท้ายทีค่ณะผู้ เขียนได้พยายามหาข้อสรุปเพื่อตอบค าถามข้อสงสยัหลาย ๆ ประการที่เกิดขึน้ในหนงัสอื
เลม่นี ้
 กลา่วโดยสรุปในภาพรวม หนงัสือเลม่นีจ้ดัเป็นหนงัสือทางวิชาการที่มีเนือ้หาเชิงวิเคราะห์
เก่ียวกบัการปฏิบตัิด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์สู่การปรับเปลี่ยนองค์การแบบดิจิทลัที่น่าสนใจ
เล่มหนึ่ง โดยได้มีการอรรถาธิบายเนือ้หาสาระอย่างเป็นล าดับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมโยง
ระหวา่งแนวคิดและทฤษฎีกบัการปฏิบตัิได้ค่อนข้างชดัเจน หนงัสือเลม่นีจ้ึงมีคณุค่าและประโยชน์ที่
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จะช่วยให้ผู้อา่นได้เปิดโลกทศัน์ทางความคิดใหม่ๆ  โดยสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
อา่นหนงัสอืเลม่นีไ้ปปรับใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามามีบทบาทส าคญัตอ่
แนวทางการท างานได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกบับริบทขององค์การแต่ละแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม 
หนงัสอืเลม่นีก็้ยงัคงมีจดุออ่นท่ีควรได้รับการเติมเต็มเพื่อให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ในบางประเด็น
กลา่วคือ เนื่องจากคณะผู้ เขียนไม่ได้มีการสรุปกุญแจส าคญั (Key Words) สอดแทรกไว้ตามแต่ละ
บท เพื่อให้ผู้อา่นได้ท าการทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาโดยเฉพาะความเข้าใจต่อประเด็น
หลกัได้ง่ายขึน้ ดงันัน้ ในการปรับปรุงเนือ้หาในครัง้ตอ่ไป ผู้วิจารณ์จึงเห็นวา่ผู้ เขียนควรมีการเพิ่มเติม
ในสว่นของสรุปกญุแจส าคญั (Key Words) เอาไว้ในหนงัสอืด้วยก็จะเป็นการช่วยเติมเต็มเนือ้หาของ
หนงัสอืเลม่นี ้เพื่อให้สามารถเป็นแหลง่อ้างอิงทีม่ีความสมบรูณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึน้ ขณะเดียวกนั
ก็มีประโยชน์ส าหรับอาจารย์ นิสติ และนกัศกึษาผู้ที่ก าลงัศึกษาทางด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
การบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
หรือท าวิจยั เพื่อพฒันาองค์ความรู้ทางด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ 
นอกจากนี ้หนงัสอืเลม่นีย้งัมีประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษาองค์การ นกับริหารทรัพยากรมนษุย์ 
พนกังาน และบคุคลผู้ที่สนใจโดยทัว่ไปอีกด้วย 
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