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ในช่วงกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาย่อมจะเห็นได้ ว่า เทคโนโลยีได้ ถูกพัฒนาขึน้ มาอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่หยุดยังจนก่
้ อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงและความก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ วสูร่ ู ปแบบที่
เรี ยกกันว่าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) โดยที่ทุกอย่างมีการเชื่ อมต่อถึงกันระหว่าง
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และแอพพลิเคชันต่างๆ บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ รวมตลอดจนถึงสิง่ ที่เกี่ยวข้ อง
อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น อินเทอร์ เน็ต แห่งสรรพสิ่ง (the Internet of Things) เป็ นต้ น ซึ่งได้ ทาให้ เกิดการ
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รับส่งข้ อมูลมีผลกระทบอย่างมากต่อสถานที่ทางาน (Workplace) (Lengnick-Hall, Neely & Stone,
2018, p.1) ซึ่งนัน่ หมายความว่า เทคโนโลยีดิจิทลั ได้ เข้ ามาเป็ นส่วนเสริ มสาคัญที่มีต่อแนวทางการ
ท างานของผู้ คนในสัง คมปั จจุ บัน ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ผ้ ู คนสามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนสามารถนาเสนอผลลัพธ์ ของงานที่มีคณ
ุ ภาพสูงมากขึ ้น แต่ในทิศทางที่ตรงกัน
ข้ า มเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ก็ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความท้ า ทายและมี ผ ลกระทบต่อ ตลาดแรงงาน เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ได้ รับการพัฒนาให้ ก้าวหน้ าไปนันได้
้ นาไปสูก่ ารเกิดขึ ้นของระบบและแอพพลิเคชัน
ใหม่ ๆ ที่มีความสลับซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้นส่งผลให้ เกิดการใช้ งานเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มิอาจกระทาได้
โดยง่า ย หากแต่จ าเป็ นต้ องมี บุคลากรที่มีทักษะดิจิ ทัล ด้ วยเหตุนนั ้ องค์ การจึงต้ อ งมีการพัฒนา
บุคลากรให้ มีทักษะดิจิทลั ที่แข็งแกร่ ง ทังนี
้ ้เนื่องจากว่า บุคลากรที่มีทักษะดิจิทลั ย่อมมีโอกาสที่จะ
ก้ าวหน้ าด้ วยการเป็ นผู้นาเครื่ องมืออัจฉริ ยะ ในทางตรงกันข้ าม หากบุคลากรไม่ได้ รับการฝึ กอบรมให้
มีทกั ษะดิจิทลั อย่างเหมาะสมแล้ วก็ย่อมอาจทาให้ เกิดความพ่ายแพ้ หรื อประสบความล้ มเหลวในแง่
ของการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การทางานได้ ในที่สดุ
หนังสือเรื่ อง “Digital HR: A Critical Management Approach to the Digitalization of
Organizations หรื อแปลเป็ นภาษาไทยได้ วา่ ทรัพยากรมนุษย์ยคุ ดิจิทลั : แนวทางการจัดการที่สาคัญ
สูก่ ารปรับเปลี่ยนองค์การสูด่ ิจิทลั ” เล่มนี ้ถือเป็ นผลงานเขียนชิ ้นสาคัญของ 2 นักวิชาการชาวอิตาลี
ที่มีชื่ อว่า มานุตี (Manuti) และเด ปาลมา (De Palma) ซึ่ง จัดพิม พ์ โ ดยสานักพิม พ์ Palgrave
Macmillan จึงเป็ นหนังสือที่ตอบโจทย์ขององค์การยุคดิจิทลั เป็ นอย่างดี โดยหนังสือดังกล่าวพยายาม
นาเสนอให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) แบบดิจิทลั ในยุคเทคโนโลยีการ
จดจา โดยคณะผู้เขียนได้ มีการจัดแบ่งเนื ้อหาสาระของหนังสือเล่มนีอ้ อกเป็ นจานวน 6 บท โดยที่ใน
แต่ละบทมีสาระโดยสังเขปดังนี ้
บทที่ 1 ว่าด้ วยแนวทางที่เน้ นคนเป็ นฐานในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (The PeopleBased Approach in Human Resource Management) เป็ นบทที่พยายามอธิบายเพื่อสร้ างพื ้น
ฐานความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งให้ ความสนใจต่อทุนมนุษย์ (Human
Capital) ในฐานะที่เป็ นแหล่งที่มาของความได้ เปรี ยบในการแข่งขันขององค์การต่าง ๆ การที่องค์การ
ใดสามารถสะสมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงย่อมก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน ทังใน
้
ระยะสันและระยะยาว
้
ทังนี
้ ้มุมมองดังกล่าวนี ้จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในด้ าน
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ที่เป็ นสินทรัพย์ที่มีคณ
ุ ค่า หาได้ ยาก และไม่สามารถทดแทนกันได้ ขององค์การ อย่างไรก็ตาม การ
ปฏิวตั ิโดยการนาเทคโนโลยีการจดมาใช้ ในตลาดแรงงานอาจถือได้ ว่าเป็ นแนวร่ วมที่สาคัญของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้ นคนเป็ นฐานซึง่ ช่วยให้ ผ้ จู ดั การมีเครื่ องมือและแอพพลิเคชันที่เหมาะสม
และสามารถนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การทางาน ซึง่ ช่วยให้ การจัดการข้ อมูลได้ สะดวกและง่ายขึ ้น
ขณะเดียวกันก็อาจช่วยให้ เกิดการพัฒนาพื ้นที่ว่างเสมือน (Virtual Space) เพื่อเป็ นการกระตุ้นและ
ให้ อานาจแก่พนักงานในการทางานที่เป็ นไปเพื่อบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
ต่อมาบทที่ 2 ว่าด้ วยการปฏิวตั ิเทคโนโลยีการจดจา: อัตลักษณ์ ใหม่สาหรับคนงาน (The
Cognitive Technology Revolution: A New Identity for Workers) และบทที่ 3 ว่าด้ วยการปฏิวตั ิ
เทคโนโลยีการจดจา: บทบาทใหม่ของการปฏิบัติด้านทรั พยากรมนุษย์จริ งหรื อ (The Cognitive
Technology Revolution: A New Role of HR Practices?) ซึ่งสองบทนี ้กล่าวถึงการปฏิวตั ิ
เทคโนโลยีการจดจา โดยบทที่สองได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจที่ดาเนินควบคู่กนั ไปกับการปฏิวตั ิแบบดิจิทลั นันได้
้ ก่อให้ เกิดการออกแบบสภาพแวดล้ อม
ทางสังคมใหม่ในปั จจุบนั โดยมีการให้ คานิยามใหม่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคนงานและความหมายที่
ผูกโยงกับการทางานซึง่ ถือเป็ นเรื่ องความท้ าทายสาหรับผู้จดั การและผู้เชี่ยวชาญที่จะได้ พบเห็นต่อไป
ในอนาคต ซึ่งนัน่ ก็ คือ การปะทะกันระหว่างกลุ่มคนงานหลายชั่วอายุคนหรื อเจเนอเรชั่นที่มีความ
แตกต่างกันได้ แก่ กลุม่ คนยุคเบบี ้บูมเมอร์ (Baby Boomer) กลุม่ คนยุคเจเนอเรชัน่ (Generation X)
รวมถึงกลุม่ คนยุคเจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) หรื อยุค Millennials ทังนี
้ ้ความหลากหลายของ
กลุม่ คนงานเหล่านีส้ ง่ ผลก่อให้ เกิดความคาดหวังและทักษะทางเทคโนโลยีที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
ตามไปด้ วย ดังนัน้ จึงเป็ นความท้ าทายสาคัญสาหรั บผู้จัดการที่ไม่เพียงแต่จะต้ องเข้ าใจถึงความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มคนรุ่ นต่างๆ เท่านัน้ หากแต่ยงั ต้ องแสวงหาวิธีการที่จะทาให้ กลุ่มคนรุ่ นต่างๆ
ได้ รั บ การพัฒ นาทัก ษะทางเทคโนโลยี อ ย่า งดี ที่ สุด ส่ว นบทที่ สามได้ พ ยายามอธิ บ ายถึ ง การ
ปรับเปลีย่ นบทบาทการทางานของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ใหม่ โดยการอ้ างอิงถึงตลาดแรงงานที่
มีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ ้นเชิงและมีความต้ องการที่หลากหลายในแง่ของการปฏิบตั ิการ
ด้ า นบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ เ น้ น เทคโนโลยี เ ป็ นฐาน (Technology-based
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วิเคราะห์อย่างละเอียด ซึง่ จะนาไปสูก่ ารกาหนดบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหม่ในแง่ที่
เป็ นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ
สาหรั บ บทที่ 4 ว่าด้ วยเครื อ ข่า ยทางสัง คมเป็ นแนวร่ วมเชิ งกลยุทธ์ ของการปฏิ บัติ ด้า น
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคเทคโนโลยีการจดจา (Social Networks as Strategic Ally of HRM Practices
in the Cognitive Technology Era) เป็ นบทที่อธิบายให้ เห็นถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
เทคโนโลยีการสือ่ สารใหม่ ๆ ซึง่ นัน่ ก็คือ การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สาคัญในองค์กร
เพื่อก่อให้ เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการทางานร่ วมกัน องค์การจะต้ องมีการพัฒนาสถานที่
ทางานให้ มีลกั ษณะเป็ นแบบดิจิตอล แต่ทงนี
ั ้ ้องค์การจะต้ องมีแผนด้ านผลการดาเนินงานบุคลากร
(The People Performance Plan) ซึง่ เป็ นเครื่ องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้ นเทคโนโลยีเป็ น
ฐาน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นดังกล่าวอย่างเหมาะสม สาหรับบทที่ 5 ว่าด้ วยวิธีการ
พัฒ นาการปฏิ บัติ ด้ า นทรั พ ยากรมนุษ ย์ แ บบดิ จิ ทัล ในยุค เทคโนโลยี ก ารจดจ า: หลัก ฐานจาก
กรณีศึกษา (How to Develop Digital HRM Practices in the Cognitive Technology Era:
Evidences from a Case Study) เป็ นบทที่พยามยามอธิ บายให้ เห็นถึง ผลการสารวจที่มาจาก
กรณีศึกษาของประเทศอิตาลี (an Italian Case Study) โดยเป็ นการสัมภาษณ์ ผ้ ูจัดการฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษัทข้ ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการพัฒนาแพลตฟอร์ มทางสังคม
(Social Platform) ของบรรดาบริ ษัทเหล่านันที
้ ่ได้ พยายามทุ่มเทให้ กบั การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HRM) นัน้ อาจเป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ ที่สนับสนุนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ HRM จาก
กระบวนการอุปมา/เปรี ย บเที ยบ (Analogical Process) มาสู่ก ระบวนการทางสัง คม (Social
Process) มากขึ ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการจดจาช่วยให้ เกิดการประมวลผลและการจัดการข้ อมูล
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ส่วนบทที่ 6 ว่าด้ วยบทสรุ ป (Conclusion) เป็ นบททิ ้ง
ท้ ายทีค่ ณะผู้เขียนได้ พยายามหาข้ อสรุปเพื่อตอบคาถามข้ อสงสัยหลาย ๆ ประการที่เกิดขึ ้นในหนังสือ
เล่มนี ้
กล่าวโดยสรุ ปในภาพรวม หนังสือเล่มนี ้จัดเป็ นหนังสือทางวิชาการที่มีเนื ้อหาเชิงวิเคราะห์
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่กู ารปรับเปลี่ยนองค์การแบบดิจิทลั ที่น่าสนใจ
เล่มหนึ่ง โดยได้ มีการอรรถาธิ บายเนื ้อหาสาระอย่างเป็ นลาดับที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวคิดและทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิได้ ค่อนข้ างชัดเจน หนังสือเล่มนี ้จึงมีคณ
ุ ค่าและประโยชน์ที่
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จะช่วยให้ ผ้ อู า่ นได้ เปิ ดโลกทัศน์ทางความคิดใหม่ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ ที่ได้ รับจากการ
อ่านหนังสือเล่มนี ้ไปปรับใช้ ได้ จริ งในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ ามามีบทบาทสาคัญต่อ
แนวทางการทางานได้ เป็ นอย่างดีและเหมาะสมกับบริ บทขององค์การแต่ละแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม
หนังสือเล่มนี ้ก็ยงั คงมีจดุ อ่อนที่ควรได้ รับการเติมเต็มเพื่อให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้นในบางประเด็น
กล่าวคือ เนื่องจากคณะผู้เขียนไม่ได้ มีการสรุ ปกุญแจสาคัญ (Key Words) สอดแทรกไว้ ตามแต่ละ
บท เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ ทาการทบทวนความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาโดยเฉพาะความเข้ าใจต่อประเด็น
หลักได้ ง่ายขึ ้น ดังนัน้ ในการปรับปรุงเนื ้อหาในครัง้ ต่อไป ผู้วิจารณ์จึงเห็นว่าผู้เขียนควรมีการเพิ่มเติม
ในส่วนของสรุปกุญแจสาคัญ (Key Words) เอาไว้ ในหนังสือด้ วยก็จะเป็ นการช่วยเติมเต็มเนื ้อหาของ
หนังสือเล่มนี ้ เพื่อให้ สามารถเป็ นแหล่งอ้ างอิงทีม่ ีความสมบูรณ์และครบถ้ วนมากยิ่งขึ ้น ขณะเดียวกัน
ก็มีประโยชน์สาหรับอาจารย์ นิสติ และนักศึกษาผู้ที่กาลังศึกษาทางด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้
หรื อทาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความก้ าวหน้ ามากยิ่ งขึ ้น
นอกจากนี ้ หนังสือเล่มนี ้ยังมีประโยชน์สาหรับผู้บริ หาร ที่ปรึ กษาองค์การ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
พนักงาน และบุคคลผู้ที่สนใจโดยทัว่ ไปอีกด้ วย
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