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ใน
ยุคการบริการที่ต้องมีการตัดสินใจที่ฉับไว โดยไม่ต้องมีการ

ประชมุนัน้ จะต้องมกีระบวนการตดัสนิใจทีแ่ตกต่างจากทีเ่คย

มีมาก่อน สิ่งท่ีส�าคัญที่สนับสนุนผู้ตัดสินใจนั้นก็คือ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์

จะไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็จะไม่เกิดความไม่พอใจในบริษัท นี่คือระบบ

ทีส่�าคญั และจ�าเป็น ส�าหรบับรษิทัยคุใหม่ทีต้่องการด�ารงอยูใ่นยุคสมยั

ที่ไม่มีความแน่นอน

ตัวอย่างแรก ของการตัดสินใจที่ฉับไว คือ การใช้ประโยชน์ AI 

(Artificial Intelligence-ปัญญาประดิษฐ์) เริ่มต้นจาก การน�าเอาจอ

ขนาดยกัษ์ มาตัง้ต่อหน้ากรรมการบรหิาร น�าเสนอนโยบายการบรหิาร

ในอนาคต CEO ตัวจริง ก็คือ AI น�าเสนอสถานการณ์ทางการตลาด 

หรือ ต่างประเทศ หรือสภาพดินฟ้าอากาศ ต่างๆ มาแปรเป็นข้อมูล 

แล้วเสนอข้อสรุป มกีารตดัสนิใจไม่ว่า การเข้าซือ้บรษิทัหรอืการด�าเนนิ

ธรุกจิใหม่ หรือถอนตวัจากธรุกจิ ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทีย่ากๆ ทัง้

นั้น ก็สามารถตัดสินใจได้ กล่าวกันว่าในปี 2045 ถ้าหากว่า AI มี 

Singularity ที่สูงกว่าสมองของมนุษย์ แล้ว บริษัททั้งหมดก็อาจจะ

เปลี่ยนไปสู่การบริหารธุรกิจแบบอนาคตดังกล่าว นั่นคือ ไม่เพียงแต่

การตัดสินใจทางการบริหารเท่าน้ัน แต่กลไกหลายๆ อย่างของระดับ

บรหิาร จะถกูแทนทีด้่วย AI นัน้คงเกดิขึน้ไม่ช้านี ้ขณะนี ้IFTF (Institute 

For The Future) ก�าลังพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ท�าให้งานการบริหารธุรกิจ 

ด�าเนินได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่เรียกว่า iCEO  

AI สามารถตดัสนิใจได้ว่า ควรลงทนุในต่างประเทศหรอืไม่ ใน

ญี่ปุ่นเอง Hitachi ได้เริ่มวิจัย “AI for Management” ตั้งแต่ปี 2013 

แล้ว ถ้าหากว่าใส่ค�าถามเข้าไปใน AI system ว่า “ควรทีจ่ะเข้าสูต่ลาด 

ASEAN” หรือไม่ก็จะได้ค�าตอบในเวลาอันรวดเร็วว่า “เราควรจะ

เข้าไป” พร้อมทัง้อธบิายเหตผุล และหลกัฐานทีส่�าคญั นัน่เป็นตวัอย่าง 

demo ของ Hitachi ทีไ่ด้พฒันา AI เบือ้งหลงัค�าตอบนัน้ เมือ่เรา input 

หัวข้อเข้าไปแล้ว ก็จะใช้ net ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจ�านวน

กว่า 10 ล้านข้อมูล โดยอัตโนมัติ ในการนี้ได้ใช้กลไก 2 อย่าง 

“พจนานุกรมระบบคุณค่า (Value system dictionary) และ Correla-

tion Database ที่พัฒนาขึ้นด้วยตัวเอง สามารถตอบปัญหาประสบ

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

“การตัดสินใจที่ฉับไว”

ในยุคก�รเปลี่ยนแปลงที่ค�ดคะเนไม่ได้  (จบ)

ก�รประชุมที่ยืดย�ว
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ความส�าเร็จในระดับที่สูง  เวลาที่ใช้ตั้งแต่ input ประเด็นปัญหา จน

กระทัง่ได้ค�าตอบเพยีง 80 วนิาทเีท่านัน้ ถ้าเปรยีบเทยีบกบัเวลาทีต้่อง

ใช้ในการประชุมการบริหารของบริษัทญี่ปุ่นแล้ว เทียบกันไม่ได้เลย   

AI system ที่ประกอบด้วย server จ�านวน 25 เครื่อง ปัจจุบัน

ใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ในปีหน้าคงจะใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ อย่างไร

กต็ามการบริหารโดยวธีิการตดัสนิใจฉบัไว้ ทีไ่ม่ต้องมกีารประชมุ แบบ

ตัดสินใจเช้า เปลี่ยนเย็นได้นั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายเลย หากว่า

ไม่ใช่ผู้บริหารที่ชอบความเส่ียง แน่นอนไม่ว่าการตัดสินใจทางการ

บริหาร หรือการบริหารงานหน้างาน ผู้ตัดสินใจนั้นจะต้องได้รับความ

กดดนัไม่น้อยเลย ในการประชมุนัน้ เป็นการฟังความเหน็ของบคุคลที่ 

3 เป็นการกระจายความรบัผดิชอบออกไป หากไม่มโีอกาสเช่นนัน้ การ

ตดัสนิใจกอ็าจจะยิง่ช้าไปก็ได้ นอกจากน้ี การตดัสินใจทีฉั่บไว หากว่า

ได้ผลตามที่ตัดสินก็ดีไป ถ้าหากว่าไม่ได้ก็ย่อมจะมีเสียงตามมาว่า 

“ตัดสินใจไวไป ก็เป็นอย่างนี้”   ดังนั้น จึงมีข้อเสนอว่า ในบริษัทที่ไม่มี

ผู้บริหาร (เจ้าของกิจการ) ที่ชอบความเสี่ยง เป็นบริษัทธรรมดาๆ แล้ว 

ในการด�าเนินการ “ตัดสินใจฉับไว โดยไม่มีการประชุม” นั้น จะต้องมี

เงือ่นไขส�าคญั 2 ประการคอื 1. ไม่ใช่ให้ผูต้ดัสนิใจ (decision making 

people) เป็นผู้ก�าหนด แต่ต้องมีระบบ “อะไรบางอย่าง”  ท�าหน้าที่ใน

การตดัสนิ  2. ไม่ใช่การตดัสนิใจทีร่วดเรว็เท่านัน้ แต่ต้องมวีธิกีารตดัสนิ

ทีถ่งึแม้ว่าผลลพัธ์ทีไ่ด้จะตรงกันข้าม กไ็ม่เกดิความพอใจภายในบรษิทั

การตัดสินใจ โดยการใช้ AI น้ัน นอกจากจะรวดเร็วแล้ว ยัง

สามารถท�าให้เงือ่นไข 2 ประการดงักล่าว เกดิขึน้ได้ด้วย เพราะว่า เป็น 

“การตดัสนิใจทีไ่ด้ก�าจดัปัจจยัต่างๆ ทีท่�าให้การตดัสนิใจผดิพลาด เช่น 

อคติ หรือความเชื่อออกไปให้หมด” สามารถท�าให้ผู้ตัดสินใจ มีความ

สบายใจในการตัดสินใจ เพราะผลลัพธ์ถึงแม้จะตรงกันข้าม แต่ก็ไม่มี

ใครว่าอะไร

Panasonic กลับมาสู่การตัดสินใจที่ฉับไว ผู้ก่อตั้ง Pana-

sonic คือ Matsushita Konosuke เป็นผู้บริหารที่ใช้สโลแกน “ตัดสิน

ใจที่ฉับไว” ได้ด�าเนินการเอาระบบ Business unit ที่ยังไม่มีใครรู้จัก

เข้ามาใช้ในปี 1933 สามารถท�าให้การบริหารเกิดความรวดเร็วขึ้นได้ 

แต่เมือ่เกดิสถานการณ์ฟองสบูแ่ตก กต้็องประสบกบั “โรคบริษัทขนาด

ใหญ่” ที่ได้จากการน�าเอาระบบ Business domain เข้ามาใช้ ท�าให้

ต้องมีโครงสร้างการตัดสินใจที่มีหลายชั้น ดังนั้น ในการด�าเนิน

มาตรการสักอย่างหนึ่ง จะต้องได้รับการยอมรับจากคนจ�านวนมาก 

ปัจจุบันในปี 2013 ประธานบริษัท ได้ฟื้นระบบ Business unit ขึ้นมา

ใหม่ ซึ่งในการฟื้นสภาพธุรกิจได้นั้น จะต้องกลับไปสู่ “บริษัทที่ตัดสิน

ใจฉับไว” เหมือนในสมัยเริ่มต้นท�าการลด ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เคย

มีอยู่ 90 ชนิด ให้เหลือเพียง 50 ชนิด Business domain ลดลงจาก 9 

เหลือ 4 เท่านั้น  โครงสร้างหลายชั้น ก็ปรับเป็นแบบง่ายๆ จ�านวนคน

ที่ต้องให้ความเห็นชอบก็ลดลงตามความจ�าเป็น ปัจจุบันก็พยายาม

ทดลองการตดัสนิใจให้มคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้อยู ่ทีผ่่านมา ตวัอย่าง

เช่น การซือ้ธรุกิจ Hathmann ของอเมรกิา ผู้ผลิตตู้เย็นในอุตสาหกรรม 

ด้วยเงนิ 1,545 ล้านดอลล่าร์ หรอืการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรีส่�าหรบั

รถยนต์ไฟฟ้า ที่ร่วมทุนกับ Tesla Motor ของอเมริกา ก็ล้วนแต่ใช้ 

Frame work ที่เรียกว่า “Decision Management” ที่อยู่เบื้องหลังของ

การตัดสินใจ

ในยุคใหม่ Decision Management ในการตัดสินใจนั้น จะ

ต้องท�าให้ปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยง ความกังวล  สามารถมองเห็น

ได้เชิงปริมาณ ที่ท�าให้สามารถตัดสินใจขั้นสุดท้ายได้อย่างมีความ

มั่นใจเป็น Frame work ที่น�าเสนอโดย ศาสตราจารย์ Stanford Uni-

versity ของสหรฐัอเมรกิา DM ทีว่่านี ้ไม่ได้ใช้เฉพาะในการลงทนุขนาด

ใหญ่เท่านัน้ ยงัใช้ได้ส�าหรบัการวเิคราะห์ความเสีย่ง เช่น การจดัล�าดบั

การออกสินค้าใหม่หรือการพิจารณาว่า ควรจะถอนตัวออกจากธุรกิจ

หรอืไม่ในอนาคตใช้ AI ใน กระบวนการวิเคราะห์ปัจจยัความเสีย่งต่างๆ 

โดยไม่ต้องใส่ อัตวิสัยของมนุษย์เข้าไป ท�าให้สามารถวิเคราะห์ความ

เสี่ยงอย่างเป็นภาวะวิสัยได้มากยิ่งขึ้น
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