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บทความในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงแนวทางใน
การจัดการ Process แบบใหม่ ในลักษณะที่
เรียกว่า Adaptive Case Management (ACM)
ซึง่ เป็นลักษณะของ Process ทีผ่ ใู้ ช้งานเป็นกลุม่
ของ Knowledge Worker หมายถึงผู้ที่ท�ำงาน
โดยใช้ข้อมูล ความรู้เป็นองค์ประกอบในการ
ตัดสินใจ โดยได้สรุปลักษณะของ Adaptive
Case Management (ACM) ที่แตกต่างกับ
Business Process Management (BPM)
โดย ACM และ BPM มีความต่าง คือ การที่เรา
ไม่สามารถก�ำหนด Flow ของการด�ำเนินการ
ตามกฎ และเงื่อนไข (Rule and Condition) ได้
ทั้งหมด ผู้ที่ด�ำเนินการในแต่ละขั้นตอนจะใช้
ข้อมูล และความรู้ของตัวเองในการตัดสินใจ
ว่าจะให้ Flow วิ่งไปทางไหนแทนที่การก�ำหนด
โดยเงื่อนไขใน Workflow ในลักษณะ Static
Workflow

ลักษณะงานแบบใดที่เรียกว่า
Knowledge Work

ก่อนที่จะอธิบายในเรื่อง ACM ต่อไป เรามา
ท�ำความเข้าใจก่อนว่า Knowledge Work หรือ
งานที่ด�ำเนินการโดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นเครื่อง
มือ มีลักษณะที่ส�ำคัญเป็นอย่างไร ดังนี้

1.Non-Repeated

งานที่เป็น Knowledge Work ใช้วิธีการหรือ
ขั้นตอน ด�ำเนินการที่ไม่ซ�้ำจากเดิม ถึงแม้ว่าจะ
เป็นสถานการณ์เดียวกัน ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัว
คืองาน IT Helpdesk Support ถึงแม้วา่ ผูใ้ ช้งาน
(User) จะแจ้ง Case มาทาง Service Desk หรือ
Helpdesk แต่ก็ไม่จ�ำเป็นที่ทุก Case จะด�ำเนิน
การด้วยขั้นตอนเดียวกัน เช่น เมื่อแจ้งมาว่า
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานไม่ได้ Service
Desk อาจจะต้องท�ำการตรวจสอบสาเหตุก่อน
ว่าเกิดจากอะไร แล้วค่อยส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง อาจ
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จะเป็น System Engineer, Developer หรือ
บุคลากรที่อยู่ในกระบวนการซัพพอร์ตเรื่องที่
แจ้งมาบางครัง้ อาจจะเกิดจากโปรแกรมท�ำงาน
ผิดพลาด ก็แจ้งให้ทีมพัฒนาแก้ Bug หรือ อาจ
จะเกิดจากเน็ตเวิร์กมีปัญหา ซึ่งทาง Service
Desk อาจจะต้องใช้เครื่องมือ เช่น Knowledge
Base System หรือความรูเ้ กีย่ วกับระบบในการ
ตรวจสอบเบื้องต้น

2.Unpredictable

งานที่เป็นงานประจ�ำอาจจะสามารถก�ำหนด
เงือ่ นไขการท�ำงานได้ชดั เจน เช่น หากด�ำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 แล้วต้องไปขั้นตอนที่ 2 หรือ 3 ตาม
เงื่อนไขที่เกิดขึ้นในระหว่างการด�ำเนินการ เช่น
กระบวนการจัดซือ้ (Procurement) เมือ่ พนักงาน
ท�ำเรือ่ งขอจัดซือ้ หรือจัดหา ระบบก็จะส่งงานไป
ให้ผู้บริหารอนุมัติตามล�ำดับขั้น โดยดูเงื่อนไข
เช่น ยอดเงินหรือประเภทการจัดหา ซึ่งสามารถ
บอกได้ล่วงหน้าว่า ในใบค�ำจัดซื้อนี้ จะถูกส่งไป
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ให้ใครบ้างตั้งแต่ต้นจนจบ
ส่วนงานที่เป็น Knowledge Work อย่างที่กล่าว
ในเบื้องต้นว่า เราไม่สามารถทราบล่วงหน้าว่า
งานจะด�ำเนินการไปอย่างไร ขึ้นอยู่กับขั้นตอน
ในแต่ละขั้น ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับการจัดซื้อ
จัดหา เช่น เมื่อมีการขออนุมัติเพื่อซื้ออาคาร
ทีท่ ำ� การหรือเช่าส�ำนักงานแห่งใหม่ ซึง่ ไม่ได้เกิด
ขึ้นบ่อยส�ำหรับบางองค์กร ผู้ขออนุมัติอาจจะ
ต้องใช้วิจารณญาน รวมถึงข้อมูลที่มีเช่น กฎ
ระเบียบขององค์กร ในการตัดสินใจว่าจะให้ผใู้ ด
เป็นผูอ้ นุมตั หิ รือจะต้องส่งให้หน่วยงานใดตรวจ
สอบ หรือกลั่นกรองก่อนหรือไม่ ผู้ที่อนุมัติเอง
ก่อนที่จะอนุมัติอาจจะต้องเลือกว่าจะอนุมัติ
เลยหรือขอข้อมูลประกอบจากหน่วยงานใดทั้ง
ภายใน และภายนอก ก่อนตัดสินใจ เช่น ฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายการเงิน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กรณีนี้เราไม่สามารถระบุล่วงหน้าได้ชัดเจนว่า
ค�ำขอ (Request) จะถูกส่งไปที่ใครบ้าง ตั้งแต่

ต้นจนจบ ซึง่ เป็นลักษณะงานทีอ่ ธิบายไว้วา่ เป็น
ลักษณะงานที่ Unpredictable

3.Emergent

งานที่เป็นลักษณะเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือ
เพิ่งเคยเกิดขึ้นครั้งแรก อาจจะไม่เคยมีขั้นตอน
หรือวิธีการด�ำเนินการในขั้นตอนต่างๆ อย่างไร
ในบางครั้งอาจจะต้องใช้ข้อมูลความรู้ของขั้น
ตอนก่อนหน้า ในการที่จะบอกว่าจะต้องด�ำเนิน
การในขั้นตอนต่อไปอย่างไร ยกตัวอย่างที่ผู้
เขียนได้มีโอกาสให้ค�ำปรึกษากับองค์กรแห่ง
หนึ่ง คือ เรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุ (Incident
Investigation) เป็นลักษณะของการสอบสวน
สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
เพื่อหาแนวทางป้องกัน โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มักจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อเกิดเหตุการณ์
ขึ้ น หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลความปลอดภั ย จะต้ อ ง
สอบสวนให้ได้มาซึ่งสาเหตุที่แท้จริง เช่น เมื่อมี
การเกิดอุบตั เิ หตุลนื่ ล้มขาหัก ผูส้ อบสวนต้องไป
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ตรวจสถานที่เกิดเหตุไปสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
หาหลักฐานที่สงสัยในการที่จะสรุปสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุนี้ ซึ่งไม่สามารถบอกขั้นตอนที่
เป็นระบบได้ชดั เจน บางครัง้ เราต้องอาศัยข้อมูล
จากขั้นตอนก่อนหน้า เช่น การตรวจสอบสถาน
ที่ ก ่ อ นจึ ง ทราบว่ า จะต้ อ งไปสอบถามราย
ละเอียดอะไรเพิม่ เติม จากใครบ้าง หรือไปตรวจ
สอบสิ่งอื่นอะไรเพิ่มบ้าง เป็นต้น

4.Variable Conditions

งานลักษณะของ Knowledge Work อีกอย่าง
หนึ่งคืองานที่มีปัจจัย หรือตัวปัจจัย ซึ่งโดยมาก
จะเป็นงานทางด้านเทคนิค ผู้ที่ด�ำเนินการจะ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ว่าหากมีเงื่อนไขหรือปัจจัย
แบบหนึ่งแบบใด จะต้องท�ำต่ออย่างไร ลอง
เปรียบเทียบงานประเภทนีห้ ากต้องเขียนเป็นขัน้
ตอนการด�ำเนินการที่ชัดเจนออกมาคงจะเกิด
เป็นขั้นตอนย่อยๆ เต็มไปหมด ตามเงื่อนไขที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะเงือ่ นไขทีเ่ ป็นข้อยกเว้น
ต่างๆ ซึ่งแทนที่จะก�ำหนดเงื่อนไขที่เป็นไปได้
ทั้งหมดในขั้นตอนงาน จะใช้วิธีการให้ความรู้
(Knowledge) แก่ผู้ปฏิบัติงานแทน เมื่อเกิด
เงื่อนไขหรือตัวแปรต่างๆ ในขั้นตอนการด�ำเนิน
การก็สามารถทีจ่ ะใช้ความรูท้ ไี่ ด้รบั การถ่ายทอด
มาด�ำเนินการไปได้ โดยองค์กรที่เป็นตัวอย่าง
หนึ่ง ก็คือ บริษัท โตโยต้า ที่ประยุกต์ใช้ในเรื่อง
ของ Lean TPS (Toyota Production System)
ในกระบวนผลิต อันโด่งดัง

จากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
สู่ยุคข้อมูลข่าวสาร

ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial
Revolution Era) ราวช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 มี
หลักการการจัดการในเรือ่ ง การผลิตจ�ำนวนมาก
(Mass Production) ซึ่งมักจะก�ำหนดขั้นตอน
การด�ำเนินการที่เป็นลักษณะของการท�ำงาน
แบบอัตโนมัตทิ สี่ ดุ เพือ่ ให้ได้ผลิตผลจ�ำนวนมาก
ในต้นทุนที่ต�่ำสุด พนักงานในกระบวนการผลิต
จะมีการก�ำหนด Job Description โดยละเอียด
ว่าจะต้องท�ำอะไรบ้าง แล้วก็ด�ำเนินการตามขั้น

ตอนที่ได้ระบุไว้อย่างละเอียด จริงๆ แล้วเครื่อง
มือของ BPM ก็ได้รับการพัฒนามาจากแนว
ความคิดนี้ ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่สูงส�ำหรับการ
สร้าง Process เพื่องานที่เป็นประจ�ำเหล่านี้
แนวคิดเหล่านีไ้ ด้รบั การเปลีย่ นไปในปัจจุบนั ซึง่
เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ความเชื่อในการด�ำเนิน
การแบบเดียวกันเพื่อได้งานจ�ำนวนมาก ได้
เปลี่ ย นเป็ น การน� ำ ข้ อ มู ล ความรู ้ ม าปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้ ดี ขึ้ น โดยอาศั ย ความรู ้ ข องผู ้
ปฏิบัติงานเอง โดยเชื่อว่าแนวคิดนี้จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็วในปัจุบัน

Routine Work กับ Knowledge
Work ต่างกันอย่างไร

เมือ่ Routine Work คูก่ บั BPM ส่วน Knowledge
Work ก็คู่กับ ACM เราจะแยกได้อย่างไรว่างาน
ใดควรเป็นงานประเภท Routine Work งานใด
ควรเป็นแบบ Knowledge Work ตัวอย่างเช่น
กระบวนการส�ำหรับการขอเปิดบัญชีธนาคาร จะ
เป็นงานประเภททีจ่ ะมีขนั้ ตอนทีไ่ ม่สามารถระบุ
ล่วงหน้า (Unpredictable Task) ได้น้อยมาก
เช่น ลูกค้าที่จะเปิดบัญชีธนาคาร จะต้องกรอก
แบบฟอร์ม ให้พนักงานไปบันทึกในระบบ ส่งให้
ผูจ้ ดั การอนุมตั ิ สร้างเป็น Account ใหม่ในระบบ
ไอทีแล้วก็พมิ พ์สมุดบัญชี ซึง่ ทุกขัน้ ตอนสามารถ
ก�ำหนดงานล่วงหน้าได้ และไม่ว่าการเปิดบัญชี
ใหม่โดยลูกค้าอื่นๆ ก็จะด�ำเนินการแบบนี้ใน
ลักษณะ Routine Work ซึง่ บอกได้วา่ 100% ของ
ขั้นตอนเป็น Predictable
ส่วนตัวอย่างงานที่เป็น Knowledge Work เช่น
การเคลมประกันของลูกค้าประกันภัย ขั้นตอน

ข้อมูลอ้างอิง
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อาจจะไม่เหมือนกันทุกครัง้ เช่น เมือ่ มีการเคลม
โดยเงือ่ นไขต่างๆ พนักงานทีท่ ำ� เคลมอาจจะต้อง
ใช้ความรู้ที่มี และกฎเกณฑ์ (Regulation) ใน
การเลือกว่าจะด�ำเนินการอย่างไร และการเคลม
แต่ ล ะครั้ ง ก็ อ าจจะมี ขั้ น ตอนด� ำ เนิ น การที่ ไ ม่
เหมือนกัน
โดยหลักการง่ายๆ ในการระบุว่างานใดเป็น
Routine Work งานใดเป็น Knowledge Work
ก็คือสัดส่วนของกระบวนการหรือขั้นตอนที่ระบุ
ล่วงหน้าได้ (Predictable Task) จะต้องเป็น
สัดส่วนใหญ่ หรือ เกือบ 100% ส่วนงานที่เป็น
พวก Knowledge Work ก็แน่นอนจะมีสัดส่วน
กระบวนการ หรือขั้นตอนที่ระบุล่วงหน้าไม่ได้
(Unpredictable Work) จ�ำนวนมากกว่า

การประยุกต์ ใช้ ACM

จากการส�ำรวจโดย AIIM.ORG Application ใน
ลักษณะ ACM โดย Ranking จากมากที่สุดไป
หาน้อยสุด มีดังภาพประกอบที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่า
Project Management เป็นอันดับหนึง่ ตามด้วย
Payment Management/Contract Admin,
Incident Management / Reporting ไปจนถึง
Loan Originator โดยแอพพลิเคชันที่ได้รับ
คะแนนมากๆ จะมีพนื้ ฐานมาจากปัจจัยของทาง
เลือกในการด�ำเนินการของแต่ละขัน้ ตอนมีมาก
และต้องอาศัยข้อมูลหลายเรื่องประกอบ
ในฉบับหน้าเราจะมาดูในมุมมองด้านเทคนิค
ของระบบงาน Adaptive Case Management
เช่น การสร้าง Model, องค์ประกอบที่ควรจะมี
ในแอพพลิเคชัน เป็นต้น โปรดติดตาม

http://www.k2.com
https://acmisis.wordpress.com/what-is-adaptive-case-management-acm/(Swenson 2010), Keith D. Swenson,
“Mastering the Unpredictable : How Adaptive Case Management Will Revolutionize the Way That Knowledge
Workers Get Things Done”
Industry Watch: Case Management and Smart Process Application Report from http://aiim.org

