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“โลกหมุนเวียนกับการเปลีย่ นแปลง”

เมื่อแรกกาวเขาสูวัยทํางานนั้นจิบกาแฟมีครูดีที่สอนงานการจัดสรรการวิเคราะหการใชจายเงินของสวนราชการที่มีตัวเลขวงเงินในความ
รับผิดชอบเพียงหลักหาลานสิบลานรอยลานที่เปนตัวเลขตัวตั้งของงบประมาณรายจายที่นําไปสูกิจกรรมตางๆเชนการสรางตึกสรางหองเรียนสราง
โรงพยาบาล การทํางานในชวงนั้นก็ไดเรียนหนังสือเพิ่มเติมไปและรูไปถึงงานถึงเรื่องราวที่มีการกูเงินจากตางประเทศเขามาสมทบใชอยางเชนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและทางหลวง ซึ่งมีเรื่องราวของการควบคุมการใชจายเงินอยางคุมคาใหมีประสิทธิภาพและประหยัดไมใหรั่วไหล
ถึงกับมีประวัติวาไดโยกยายผูบริหารระดับสูงขามกระทรวงเพื่อไปควบคุมดําเนินงานดวย และไอเจาเงินงบประมาณที่มากมายหลายๆสวนงาน
หลายๆกระทรวงที่มาเปนเงินงบประมาณชาตินั้นมันก็มีมากกวาหมื่นๆลานบาทและยิ่งพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นเพียงใด วงเงินในสวนที่รัฐบาลจะ
จับจายใชสอยก็จะมีมากขึ้นตามนั้นและมากขึ้นๆไปเปนแสนๆลานซึ่งมันควรเปนไปตามกําลังทรัพยของประเทศในดานการจัดการรายไดและการ
ระมัดระวังในการกอหนี้สาธารณะ
การเปลี่ยนงานมาทํ างานในที่ ทํางานที่ดูแลเกี่ยวกั บเสถียรภาพทางการเงิ นและเสถี ยรภาพของระบบสถาบั นการเงินนั้นไดใหภ าพการ
เปลี่ยนแปลงไปอีกแบบอยางหนึ่งของการพยากรณสภาวะการเงินที่จะเปนผลพวงของความพยายามในการใชจายเงินทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยในประเทศและตางประเทศจะกระเทือนตอการขยายสินเชื่อหรือเครดิตอยางไร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
จะมีแนวโนมทิศทางและผันแปรไปอยางใดจะไปมีผลกระทบกับกิจกรรมงานโครงการที่รัฐบาลและวิสาหกิจใหญๆในประเทศกําลังดําเนินการอยู
เพียงใด เชน รัฐบาลกําลังกูเงินโครงการยักษๆหลายโครงการ บริษัทการบินของชาติกําลังจัดซื้อฝูงบินใหมฯ ตัวเม็ดเงินจะมาจากไหน ตัวธนบัตรที่
พิมพออกมาจะมีมากและเพียงพอที่จะจับจายใชสอยผานมือใหกับสาธารณะอยางเหมาะสมเพียงใดและนี่ยังไปไมถึงเรื่อง"คุณภาพของตัวธนบัตร"
ที่จะหมุนเวียนอยูในทองตลาดจะดีเพียงใด?
ปริมาณเงินที่อยูในระบบของประเทศจึงมีขนาดมากขึ้นและไมไดมีแตเพียงเจาตัวเงินตัวธนบัตรเทานั้นมันยังรวมไปถึงเจาวงเงินที่เปน"เครดิต"
อีกตางหากดวย และปริมาณเงินในกรณีหลังที่เปนวงเงินเครดิตนี้ซึ่งหากมองไปที่รัฐบาลนั้นที่จับตองไดก็คือการที่รัฐบาลเอากระดาษที่ เรียกวา
"พันธบัตร" ซึ่งตนค้ําประกันนั้น ออกไปแลกเอาเงินจากสาธารณะมาใชจายเพิ่มไปจากเงินภาษีอากรที่เก็บมาจากประชาชน
ปริมาณเงินที่จะตองมองไปที่สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชยปลอยเครดิตมากหรือนอยขึ้นอยูกับการทําธุรกิจภายใตการกํากับดูแลจาก
ธนาคารกลางก็เปนวงเงินที่สูงมากมายอีกเชนกันและนี่ยังไมไดรวมถึงปริมาณเงินที่มาจากการกูเงินจากภายนอกประเทศของทั้งรัฐบาลและของ
สถาบันการเงินที่จะนําเขามาดําเนินกิจกรรมของตน
เมื่อปริมาณเงินเปนตนทางของการสรางกิจกรรม เมื่อเงินมีมากขึ้นกิจกรรมก็มากขึ้นในแงมุมของการเปลี่ยนแปลงที่จับตองไดในลักษณะจริต
ของ "การบริหารงานแบบโครงการ"(Project Management disciplinary) เปนโครงการๆไปเพราะมันจะบอกวาเราอยากจะทําอะไร?หรือก็
คือวัตถุประสงคเจตจํานงหมายที่มีเหตุผลความจําเปน เราจะทําอยางไร? เราจะทําที่ไหน? เราจะใชคนใชทรัพยากรเงินสิ่งของอีกเทาใด? รวมทั้งใช
เวลานานเพียงใด? ประโยชนจะตกแกสาธารณะแคไหน?และเพียงใด? ที่มันจะไปตอบโจทยวัตถุประสงคความตองการของโครงการไดจริงและสม
กับเงิน คนและเวลาที่ใสเขาไป
เจาลักษณะจริตการบริหารโครงการที่เรียนรูและมาทํางานจริงในที่ทํางานดานการรักษาเสถียรภาพทางการเงินนี่แหละที่ทําใหจิบกาแฟเห็น
ภาพโลกหมุนเวียนกับการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางแจมชัดในพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกรใหเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการบริหารที่หลายๆคนอยากกระโดดขึ้นรถไฟขบวนที่เรียกวา "ขบวนโลกาภิวัฒน" ไดทัน ไดกาวไป
พรอมกับโลกที่กําลังเปลี่ยนไปๆ
ประสบการณที่จิบกาแฟเห็นและเรียนรูจากโลกตะวันตกจากเจาจริตของ"การบริหารโครงการ" นั้นมันก็เปนเพียง "เครื่องมือ "(Tool)ของ
การวางกรอบวิธีดําเนินการความคิดที่จะทําการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบขนานใหญหรือที่เคยเรียกขานกันวา "การรีเอนจิเนียริ่ง" หรือ "การรื้อ
ปรับระบบทั้งองคกร" ที่มีบางตําราบอกวาเปนการเปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือโดยเฉียบพลันทันที่ ลืมแนวทางดําเนินการเกาๆเอา
แนวทางดําเนินการใหมๆที่เชื่อวาดีแลวเขาไปใสไปใชในระบบงานเดิม เคี่ยวเข็ญผลักดันสื่อสารกับคนในองคกรทั้งระบบใหเขาใจและกาวเขาสูการ
เปลี่ยนแปลงที่ประสงคซึ่งมักจะคงอยูไมไดนานไมไดเขาไปเปนวัฒนธรรมใหมสืบสานในองคกรนั้นๆเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกรคนใหมมาคน
เกาไป เจาความขลังของการมุงสืบสานวัฒนธรรมทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงใหมก็จางหายไป
นี่ดูจะเปนจริตนิยมอยูยุคหนึ่งที่เราเรียนรูและรับความรูจากโลกตะวันตกผานบริษัทที่ปรึกษา(Consultant)ที่เขามารับงานกับองคกร ที่ทําให
ไดสติวาเมื่อทํางานกับองคกรที่พยามยามสรางระบบ และวิธีการปฏิบัติงานใหมในแนวคิดใหมนั้นเราจะตองรูจริงและรูเทาทันวาแนวคิดนั้นเกิดขึ้น
ตั้งอยูและเปนไปอยางไร ยังมีคนอื่นๆโลกอื่นๆอยางโลกตะวันออกที่คิด คิดอยางไร?
การอานการแสวงหาความรูในเรื่องที่เกี่ยวของจึงเกิดขึ้นแบบเรียนรูดวยตนเองดวยการซื้อหาหนังสือมาอาน จะใหงายหนอยก็ไปเล็งหนังสือ
ที่วาขายดีมา หรือโลกสื่อมาทางจอเริ่มมีมากขึ้นเขาไปทองดูก็พบเรื่องงายๆอธิบายกันสั้นๆวามีการวิจัยสํารวจองคกรที่ประสบความสําเร็จนั้นมี
องคประกอบอะไรบาง?

จิบกาแฟยามเชา

ขาวคณะวิทยาศาสตร ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

จากการสํารวจและวิจัยเขาพบวาองคกรที่ประสบความสําเร็จเจริญรุงเรืองนั้นตองมีองคประกอบ 7 ประการรวมกัน พอมาถึงตอนนี้ทําใหจิบ
กาแฟหวนยอนรําลึกไปถึงคําสอนเรื่องทฤษฎีระบบการเมืองที่วาการเมืองในระบอบระบบหนึ่งใดจะดีงามนั้นมันก็มีเหตุปจจัยและองคประกอบที่
จะตองนํามาพิจารณารวมดวยเชนกันอยางองครวม
เอาละกลับมาอยูในเรื่องขององคประกอบขององคกรที่ประสบความสําเร็จกันตามที่ William G. Ouchi แกประมวลไววา ประการแรกองคกร
นั้นตองมี"กลยุทธเชิงวัตถุประสงค" ที่ดีงามเปนจริง นั่นคือทิศทางที่องคกรนั้นจะกาวเดินไป แตจะเดินไปไดดีนั้นองคกรจะตองมี "ระบบงาน" และ
มี "โครงสรางองคกร" ที่เหมาะสม และมี"คน" ที่มีคุณภาพความสามารถเขาใจในงานรักอุทิศทุมเทใหกับองคกร มี "ทักษะ" ที่จําเปนในงาน
แคนั้นยังไมพอ คนในองคกรทุกระดับจะตองมี "คานิยมรวมกัน" เปนน้ําหนึ่งใจเดียวไมแตกแถวเพราะเชื่อมั่นวาเดินมาดวยความคิดที่ถูกตอง
แลวและประการสุดทายที่สําคัญยิ่งก็คือองคกรพวกนี้มักจะมี "ผูนําที่มีสไตลการนําอันเขมแข็ง" แนละองคกรใดมีผูนําออนแอก็ยอมมีผลตอองคกร
คอนขางมากเพราะแมจะมีทหารเอกหรือผูบริหารระดับรองๆลงมาดีๆ ก็ยังมีปญหาความเชื่อมั่นในองคกรอยูดี นี่คือที่มาของ 7S's ที่ Ouchi ที่แกมี
เชื้อสายคนทางโลกตะวันออกแกประมวลออกมา
นั่นเปนความพยายามมองไปที่ภาพรวมวาประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดเกิดขึ้นในองคกรหนึ่งๆ แตในเมื่อองคกรมีสมาชิก สมาชิกในองคกร
คือ "คน" ซึ่งมีชีวิตจิตใจ คนจึงมีความสําคัญและเปนหัวใจที่จะไปขับเคลื่อนองคกรไมวาจะเปนผูบริหารระดับสูงไลลงมาเปนลําดับชั้นจนถึงระดับ
ลางที่ปฏิบัติงานอยูที่หนางาน เรื่องของ "พฤติกรรมของคนในองคกร" จึงเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องที่เกิดการศึกษาและติดตามกันอยางมากมาย
หนึ่งในหนังสือขายดีไดมีการนําความคิดมาบอกพวกเราในเรื่องพฤติกรรมของคนที่มีจริตเปนคนมีประสิทธิภาพสามารถสรางประสิทธิผล
ดีๆงามๆใหเกิดขึ้นกับองคกรนั้นก็ตองมีพฤติกรรม 7 ประการ ประการแรกตองมีพฤติกรรมกระตือรือรนอยูประจําสม่ําเสมอ ประการที่สองตอง
เปนคนที่มีพฤติกรรมเริ่มคิดถึงผลสําเร็จที่หวังหรือจะยังใหเกิดขึ้นมาจากกนบึ้งของหัวใจของตนเองกอน ประการที่สามมีพฤติกรรมรูจักจัดลําดับ
ความสําคัญกอน-หลังวาเรื่องใดตองคิดกอนทํากอนเรื่องใด ประการที่สี่เปนคนที่มีพฤติกรรมสํานึกอยูเสมอวาทําสิ่งใดนั้นตองมองดวยความ
รอบคอบวาเราจะทําอะไรใหสําเร็จสัมฤทธิผลนั้นคนอื่นเขาก็ตองสัมฤทธิผลรวมดวยกัน ประการที่หาตองเปนคนที่มีพฤติกรรมที่รําลึกถึง "ใจเขา ใจ
เรา" คือตองเขาไปนั่งอยูในหัวใจของคนอื่นและเขาใจในคนอื่นดวย ประการที่หก ตองมีพฤติกรรมการพิจารณาองครวมผนึกกําลังการทํางาน
เปนทีมเพื่อทํางานใหสําเร็จและบรรลุเปาหมายไมปลอยใหใครคนใดคนหนึ่งทํางานแตผูเดียวมาใน พฤติกรรมประการสุดทายที่สําคัญอยูมากๆ ก็คือ
ตองมีนิสัยใฝเรียนรูอยูเสมอๆ นี่เปนสิ่งที่หนังสือขายดีเขียนโดย Stephen R. Covey ในหนังสือชื่อ The Seven Habits of Highly Effective
People
เมื่อเราเขาใจในเรื่องราวของโลกหมุนเวียนกับการเปลี่ยนแปลงในสวนที่มององครวมขององคกร และขยายความในพฤติกรรมของ "คน" ใน
องค กรแล ว ลองย อ นมาพิ จารณาหลั กธรรมใกลตัวแตไกลจากการหยิบมาใช ง านเพราะไม ส นใจของดี ที่มีอ ยู อย า ง ธรรม 2เรื่อ ง เรื่ อ งแรกที่
ศาสตราจารยพิเศษ จํานงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตไดเมตตาเลาใหจิบกาแฟฟงก็คือ สมบัติ 4 หมายถึงองคประกอบตางๆที่ชวยสงเสริม "กรรม
ดี"ใหปรากฏชัดยิ่งขึ้นมี 4 ประการคือ
1.คติสมบัติ คือ สถานที่หรือสภาพแวดลอมเหมาะสมเกื้อกูล
2.อุปธิสมบัติ คือ การมีบุคลดี เชน มีรูปสวย รางกายสงางาม มีความรูความสามารถ
3.กาลสมบัติ คือการทําอะไรที่ถูกที่ถูกเวลา ถูกจังหวะ
4.ปโยคสมบัติ คือความสมบูรณเรื่องที่จะทํา เชน ทําเรื่องตรงกับเขาที่ตองการ
ขณะเดียวกันธรรมที่วาดวย "สัปปุริสธรรม 7 " ธรรมที่ทําใหคนเปนสัตบุรุษ คือคนที่เกง ดี คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต มี 7 ประการ คือ
1.เปนคนที่รูจักเหตุ
2.เปนคนที่รูจักผล
3.เปนคนที่รูจักกาล
4.เปนคนที่รูจักตน
5.เปนคนที่รูจักประมาณ
6.เปนคนที่รูจักชุมชน
7.เปนคนที่รูจักบุคคล
ทั้ง7 ประการนี้ก็พอจะเปนแนวชี้นําผูคนใหมีความคิดชอบ ดําเนินพฤติกรรมดี ประกอบกรรมดี ก็จะเปนคุณแกองคกร
คราวนี้เราลองมาพิจารณา"โลกหมุนเวียนกับการเปลี่ยนแปลง" ในเชิงศึกษาติดตามพฤติกรรมการบริหารจัดการองคกรของโลกตะวันออก
อยางวิถีของญี่ปุนที่ผานมาในชวง30-40ปที่ผานมา จิบกาแฟอยากใหคอกาแฟยอนไปทบทวนวิถีชีวิตประจําวันกับเครื่องไมใชสอยในชีวิตประจําวัน
ของพวกเราในชวงสิบยี่สิบปกอนหลังจากพวกเราหันหนามานิยมใชสินคาในครัวเรือนเชนหมอขาว ตูเย็น พัดลม เครื่องดูดฝุน เครื่องซักผา จนมาถึง
รถยนตซึ่งบางคนบอกวาเปนปจจัยที่ 5 นี้ลวนแลวแตจะใชสินคาญี่ปุน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวนั้นมันเปนผลิตภัณฑที่ใชงายใชคลองราคาถูกกวา
สินคาจากยุโรปและอเมริกาที่เคยครองตลาดอยูเดิม

จิบกาแฟยามเชา

ขาวคณะวิทยาศาสตร ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ที่เปนเชนนี้เพราะอะไร? ก็เพราะผลิตภัณฑที่ญี่ปุนทําขึ้นมานั้นไดมี "การปรับปรุงคุณภาพ" ความมีคุณภาพในสินคาและผลิตภัณฑของญี่ปุน
คือสิ่งที่สามารถสงตอและเชื่อมโยงไปยังผูบริโภคผูใชงานไดเมื่อเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นเจา "ความพึงพอใจของลูกคา" จึงเปนหัวใจที่ผูผลิตดึงเอา
ออกไปจากผูบริโภคไปสรางผลิตภัณฑ มันถูกนําไปจากการศึกษาปรับปรุงใหสินคาและผลิตภัณฑแตละชิ้นแตละอันทําหนาที่ใหกับผูใชงานหรือ
ผูบริโภคไดดังใจประสงค นี่เองดูจะเปนคําตอบและคําตอบนั้นมันไมไดลอยๆอยูมันนั่งอยูบนเรื่องของ "คุณภาพ" เรื่องของคุณภาพที่โลกตะวันตก
นําความคิดมาใหญี่ปุนและญี่ปุนเขาใจสามารถตอยอดความคิดดวยการ "ทําการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง"(Continuous improvement)
แลวเจาการปรับปรุงอยางตอเนื่องนั้นญี่ปุนเขาทํากันอยางไร? ก็งายๆเขาหูก็หลายคนแลว ลองทําเลียนแบบญี่ปุนกันในหลายองคกรก็แลวคือ
พยายามทํากิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย ที่มีนซึมลึกลงกนบึ้งหัวใจ "คน" ญี่ปุน และถาจะเอาเรื่องพฤติกรรมมนุษย
เขามาประกอบในนัยวาลึกๆคนนั้นอยากทําดี เมื่อทําดีแลวตองมี "แรงเสริมทางบวก" หรือการใหรางวัลกับคนทําดี นั่นคือที่มาของการสราง "กลุม
ควบคุมคุณภาพ" และ "กิจกรรมการประกวดการปรับปรุงคุณภาพ" ที่กระทําโดยกลุมคนที่ทํางานอยูหนางาน
"อาจารยครับ หัวหนาพยายามรีดเอาการปรับปรุงงานเดือนละเรื่องครับ ผมจะทํายังไงดี?" คําถามนี้หลุดออกจากปากพนักงานที่หนางานของ
โรงงานผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน ทุนจากเกาหลี โรงงานตั้งอยูยานปลวกแดง จังหวัดระยอง ยานนิคมอุตสาหกรรมของไทยแลนด
การปรับปรุงในที่นี้เปนเรื่องงายๆใกลตัวคนปฏิบัติงานที่หนางาน และก็มิใชเรื่องใหญโตขนาดจะตองไปพลิกหนามือเปนหลังมืออยาง "การรีเอนจิ
เนียริ่ง" หรือ "การรื้อปรับระบบ" แตอยางใด หากแตเปนกิจกรรมเล็กๆกระจายกันอยูที่หนางานของกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑตางๆที่คนที่หนา
งานทํามันอยูกับมือและคนคิดหาทางปรับปรุงเอาไปแขงขันทางความคิดในความเฉลียวฉลาดและสามารถที่พลังความคิดกลุมสรางขึ้นมา
รวมกัน ฟงกันและกัน รวมทั้งฟงความมาจากลูกคา ฟงมาจากหัวหนางานที่มีประสบการณมารวมกันหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงในภาพของ
การวางแผนรวมกัน การลงมือรวมกัน การควบคุมตรวจสอบคุณภาพรวมกันและการผลิตออกมาใหเปน "ชิ้นงานที่มีคุณภาพ"
โลกหมุนเวียนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคกรของญี่ปุนหรือตัวแทนของโลกตะวันออกจึงเปนไปในลักษณะที่มีการปรับปรุงอยางคอยๆ
เปนคอยๆไปและกระทํากันอยางตอเนื่องที่เรียกวา KAIZEN และเรื่องนี้ไดสรางปรากฏการณใหญในการไดเปรียบเสียเปรียบทางการคาระหวาง
โลกตะวันตกกับโลกตะวันออกตอมามากตอมากแลว ลึกๆสวนหนึ่งอาจจะไปเปนตนเหตุตอเนื่องไปยัง Wall Street Occupy
".....จากประเทศที่มีระบบการปกครองซึ่งใชกันมาแตโบราณกาล ประเทศไทยไดรับและถูกอิทธิพลตะวันตกบีบบังคับใหปรับปรุงระบบการ
ปกครองใหมีระเบียบแบบแผนตามแบบฉบับตะวันตก อันผลของการปฏิรูปดังกลาว ยังปรากฏใหเห็นในโครงสรางของการปกครองไทยตราบ
เทาทุกวันนี้" (ขบถ ร.ศ.121 ,เตช บุนนาค 2533)
ความเห็นดังกลาวในเรื่องโลกหมุนเวียนกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศในราชอาณาจักรดังที่คุณเตชฯ กลาวในคํานําหนังสือเลมนี้ยังยืนยันวา
พวกเรารับความคิดตะวันตกมา และมาในวันนี้เราตอสูกับความคิดนี้ดวยความสับสน เพราะพวกเราบางคนที่กาวยางขึ้นมาใชอํานาจฝายบริหารใน
ระบอบที่เรียกวา"ประชาธิปไตย" ยังขาดสติและขาดความตั้งใจจริงที่จะทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองจริงๆ ยังพึงหวังเอากระบวนการของโลก
ตะวันตกที่เรียกวา "ประชาธิปไตย" นี้มาสวมใสในรางกายเสื้อผาและจิตใจในความเปนคนไทยที่รักเสรีเปนไทโดยแฝงเอาประโยชนจากระบอบเขา
ประโยชนตนประโยชนหมูคณะและพรรคพวกมากกวาจะใหตกแกสวนรวม
โลกของการเมืองการปกครองประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยละ ในเมื่อคณะที่อางตัววาเปน "คณะราษฎร" ไดมีความเพียรพยายาม
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแตป 2475 ปจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแลวนั้น? นาจะมาลองทบทวนดู วาหากจะนําความคิดของ
องคประกอบ 7ประการขององคกรที่ประสบความสําเร็จมาเทียบเคียงกันดูกับในระดับประเทศแลวพิจารณาไตรตรองวา สวนไหนที่ใดที่เราควรจะ
เรงปรับปรุงกอนหลังใน 7 ประการนั้น เราจะปรับตรงไหนกอน จะปรับแบบพลิกหนามือเปนหลังมือแบบโลกตะวันตกหรือจะปรับแบบคอยเปน
คอยไปอยางโลกตะวันออก ก็ยังตองทิ้งไวเปนขอคิดตอไป
จิบกาแฟไมขอเขาไปแตะเรื่องการเมืองการปกครองไทยในรายละเอียดของการพิจารณานําเอาองคประกอบ 7 ประการขององคกรที่ประสบ
ความสําเร็จมาศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหแตอยากใหคอกาแฟลองนําไปคิดเทียบเคียงกันดูเอาเองในแตและองคประกอบตามธรรมของสัปบุรุษ
ใหไดรูเทาทันกับความพยายามเปลี่ยนแปลงของคนที่กุมอํานาจในระบอบการปกครองที่เราตองอยูภายใตในปจจุบัน เพราะอะไร?
เพราะวาไมอยากสูญเสียเงิน 2,000 ลาน เงินภาษีที่จิบกาแฟก็รวมกรอกในแบบ ภงด.และถูกหักจาย จายไปเพื่อจะซื้อคําตอบที่ก็ยังไมได
สามารถปรับปรุงประเทศไทยใหดีกวาเดิมแตอยางใด? จะปรับปรุงตรงไหนกอนหลัง ก็นาจะใชเอกสิทธิของผูทําหนาที่เสียภาษีของแตละคนไปพินิจ
พิจารณากันดูนะครับ
สมลักษณ หิรัญบูรณะ

