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改善 = Kaizen = Continuous Improvement (Continual 

Improvement) 

KaizenKaizen เปนภาษาญี่ปุนที่คนไทยชินจนพูดทับศัพทไป

แลว หรือแมแตตางประเทศอยางตะวันตกที่อยูในภาคอุตสาห-

กรรมก็รูจักคำวา Kaizen โดยสวนใหญมีสำนวนลอเลียนที่ไดยิน

กันบอยๆ คือ ใครเซ็นไมรูแตกูเซ็นแนนอน 

ถามทำไมวาใครเซ็น รูอยูแลวนี่วานายเราตองเซ็น 

เปนคำเลี่ยงบาลี คนไทยมีคานิยม “เวลาทำงานชอบทำ

นอกกรอบ แตเวลาคิดชอบคิดในกรอบ” 

หมายความวา งานที่ทำ ขั้นตอนการทำงานสมมุติวามี 

10 ขั้นตอน พี่ทานก็จะทำขาดบาง เกินบาง โดยใชความเคยชิน

ในการทำงานเปนหลัก อารมณดีก็ทำ แถมลูกคามาแทบจะอุม 

เลี้ยงน้ำ หาหนังสือพิมพใหอาน แตถาทะเลาะกับคนที่บาน

อารมณเสียก็ทำลดเหลือ 5 ขั้นตอน หาน้ำกินเอง แถมยังตวาด

ลูกคาเสียอีก ไมรูจะกับใครก็เอากับลูกคานี่แหละ เพราะไปใส

กับเจานายไมได ลูกนองก็ไมใสใจ แตเวลาประชุมไมมีขอเสนอ

แนะใดๆ เงียบกันหมด แตถาออกนอกหองเมื่อไหร ความคิด

สรางสรรคมาทันที นี่เปนวัฒนธรรมไทย 

แตความเปนจริงของการทำงานคือ 

ตอจากฉบับที่แลว 

“ทำในกรอบ แตคิดนอกกรอบ” 

หมายถึง เวลาทำงานจะตองทำงานในกรอบ ในมาตรฐาน

ที่ไดกำหนดเอาไว เพื่อไมใหสินคาและบริการขึ้นกับอารมณของ

พนักงาน เราคงไมสามารถทำสินคา กะเชา กะบาย หรือ กะจะ

มาก็มา กะจะไปก็ไป ขายได สีแดงกะเชา สีเหลืองกะบาย สีน้ำ

เงินพวกกะจะมาก็มา กะจะไปก็ไป ลูกคาคงไม Happy แนนอน 

สิ่งที่ลูกคาตองการ คือ คุณภาพที่สม่ำเสมอในการผลิตสินคา

และบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา 

ทุกทานเคยไดยินนิทานกระตายกับเตาหรือไมครับ เมื่อ

กระตายทาแขงกับเตา ใครจะไปถึงเสนชัยกอนกัน เตาเปนสัตวที่

ลักษณะเชื่องชา แตมีความขยันอดทนในการเดิน กระตายมี

ความเร็วสงูในการวิ่ง แตขี้เกียจ เมื่อเริ่มแขง กระตายวิ่งออกจาก

จุดเริ่มตน เห็นวาเตายังตามไมทัน เลยพักผอนนอนกลางทาง 

เตาก็ไมลดละ ตั้งหนาตั้งตาคลานตวมเตี้ยมมุงสูจุดหมาย จนใน

ที่สุดก็เปนฝายชนะ เพราะกระตายตื่นมาแลววิ่งไลไมทัน 

ตอน 

“Kaizen ใครเซน็ หรอื ไคเซน็” 
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กระตายมีจุดเดน คือ วิ่งไดเร็ว เตามีขอดี เดินทีละเล็ก- 

ทีละนอยอยางไมหยุดยั้ง เดินตอเนื่องแตชา ที่สำคัญไมเดินยอน

กลับทางเดิม มีการตอยอดตลอดเวลา แตถากระตายไมขี้เกียจ 

กระตายจะสามารถไปถึงเสนชัยไดเร็วกวาแนนอน  เตาคงไมมี

ทางสูได แตถาเสนทางแขงขันมีทั้งทางบกและทางน้ำ กระตาย

ตองแพแนนอน เพราะไมสามารถวายน้ำได ดังนั้น ถาตองการไป

ถึงเสนชัยไดทั้งคู การรวมจุดแข็งของแตละฝายจึงเปนการ “ทวี

ประโยชน (Synergy)” ซึ่งมีความหมายวา 1+1 > 2 การแยกกัน

ทำงานของคน 2 คนตางฝายตางทำงาน งานที่ไดจะไดคนละ

หนวย รวมกันได 2 หนวย แตถา 2 คนรวมกันทำงานเปนทีม งาน

รวมที่ไดจะมากกวา 2 หนวย จะเปน 3 หนวย 4 หนวย ขึ้นกับ

ประสิทธิภาพของการทำงานเปนทีม ดังนั้น ถากระตายจับมือกับ

เตา ทางบกใหกระตายวิ่งไปแลวอุมเตาไปดวย แตเมื่อถึงทางนำ้ 

เตาวายน้ำแลวใหกระตายขี่หลัง ทั้งคูก็จะสามารถไปถึงเปาหมาย

ไดอยางรวดเร็ว 

องคการของเราจะมีความเร็วเหนือคูแขงไดนั้น จะตองได

รับความรวมมือกันระหวางผูบริหารกับพนักงานระดับปฏิบัติการ 

พนักงานระดับปฏิบัติการเปรียบเสมือนเตาและเปนสวนที่มี

ความสำคัญที่สุด เนื่องจากเปนสวนที่ผลิตและบริการ สิ่งที่ลูกคา

ไดรับไมวาจะเปนสินคาหรือบริการ จะถูกผลิตหรือบริการดวย

พนักงานระดับปฏิบัติการ ของจะดีจะเสียขึ้นกับพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ ไมใชผูบริหาร ดังนั้น จึงเปนกลไกสำคัญที่สุด ผูบริหาร

มีหนาที่สนับสนุนใหพนักงานระดับปฏิบัติการทำงานไดเกง 

สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น สินคาและบริการตองมีการพัฒนาปรับ-

ปรุงใหดี หรือทำอยางไรถึงจะไมสงของเสียไปใหลูกคา พนักงาน

ปฏิบัติจึงจำเปนตอง “มีการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องทีละเล็ก- 

ทีละนอยตลอดเวลา” หรือภาษาอังกฤษเรียกวา “Continuous Im-

provement หรือ Continual Improvement” Continuous หมายถึง 

การปรับปรุงอยางตอเนื่องโดยไมถูกขัดจังหวะ เมื่อเจอจุดใดที่

มีโอกาสปรับปรุงจะทำทันที ความถี่ไมแนนอน แต Continual 

นั้น หมายถึง การปรับปรุงที่มีความถี่ที่ทำเปนชวงระยะเวลาคงที่ 

สม่ำเสมอ มีวินัยในภาษาญี่ปุนใชคำวา “Kaizen” ดังนั้นคำวา 

“Kaizen” จึงเปนหัวใจของการทำงาน พนักงานทุกคนจะตองมี

จิตสำนึกวา “ตองทำวันนี้ใหดีกวาเมื่อวาน” มีการปรับปรุงงาน

ตลอดเวลาทีละเล็กทีละนอย ไมหยุดยั้ง ไมยอทอ อยางสม่ำ-

เสมอ คงที่และเมื่อมีโอกาสในการปรับปรุงก็ไมรีรอที่จะทำ 

เหมือนกับเตาเดินทีละเล็กทีละนอยแตขยันเดินตลอดเวลา   

ผูบริหารจะเปรียบเสมือนกระตาย ถามีนโยบาย หรือการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะเปนการเปลี่ยนแปลงอยางมาก พลิก-

หนามือเปนหลังมือ เชน การเปลี่ยนระบบการผลิต การเปลี่ยน

เครื่องจักร การเปลี่ยนวัตถุดิบ เปนตน สิ่งเหลานี้เมื่อมีนโยบาย

แลว สวนใหญจะเปนเรื่องของ “นวัตกรรม หรือ Innovation” ซึ่ง

จะมีเปาหมายในการลดตนทุน การปรับปรุงคุณภาพของสินคา

และบริการเพื่อใหเกิดความแตกตาง เดนกวาคูแขง หรือสามารถ
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ผลิตไดรวดเร็ว สามารถรองรับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี   

ดังนั้นความรวมมือระหวางผูบริหารและพนักงานระดับ

ปฏิบัติการจึงตองทำงานเปนทีม ผูบริหารมีหนาที่ที่จะตองทำให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ขนานใหญซึ่งมุงเนนในการลดตนทุน สวนพนักงานระดับปฏิบัติ

การ เมื่อมีระบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป จะตองรักษา

มาตรฐานการทำงานและดำเนินการปรับปรุงทีละเล็กทีละนอย 

เพราะเนื่องจากเวลาสวนใหญตองใชในการผลิต งานที่ปรับปรุง

จึงเนนการปรับอยางตอเนื่อง ทีละเล็กทีละนอย เปาหมายของ

พนักงานที่ตองการปรับปรุงงาน จึงมีเปาหมายเพื่อลดความ 

สูญเปลา ไมผลิตของเสีย เพื่อใหชีวิตการทำงานมีความสะดวก

สบายมากขึ้น 

Differentiate เปนกลยุทธที่สรางความแตกตางจากคู

แขงขัน เปนสิ่งที่ลูกคาตองการ เหตุใดลูกคาถึงเลือกสินคาของ

เรา ทั้งที่มีสินคาประเภทเดียวกันขายเต็มตลาดไปหมด อยางเชน 

ถาทานตองการซื้อแชมพูสระผมเดินเขาไปในหางสรรพสินคา สิ่ง

ที่จะพบ คือ แชมพูสระผมมีมากมายหลากหลายยี่หอจนลานตา 

ดังนั้นผูประกอบการจะตองสรางจุดเดนที่แตกตางจากยี่หออ่ืน 

สิ่งแรกคือ มองแลวเตะตา นาจับ การปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ หรือ 

Kaizen เกี่ยวกับบรรจุภัณฑจะมีสวนชวยใหลูกคาสนใจ บรรจุ-

ภัณฑถูกออกแบบใหมีสีฉูดฉาดทำใหมองเห็นแตไกล แตขอเสีย

ของ Kaizen คือ เมื่อคูแขงเห็นเราเปลี่ยนบรรจุภัณฑเปนสีสม

สดใส การเลียนแบบก็ไมยาก คูแขงติดตอโรงงานทำบรรจุภัณฑ

ใหม ใหฉีดบรรจุภัณฑดวยสีเขียวสดใสวางคูกับสินคาของเรา 

ความไดเปรียบจะหมดไปทันที    

ทำอยางไรที่จะเลียนแบบไดยาก ? 

ถาแชมพูของเรามีคุณสมบัติพิเศษ “สระผมแลวผมขึ้น

ภายใน 3 วันรับรองผล” การเลียนแบบจะทำไดยาก เพราะเนื่อง-

จากตองอาศัยการวิจัยพัฒนา มีการทดลองมาหลายป อาศัยนา-

โนเทคโนโลยีที่ทำใหสารบำรุงรากผมสามารถซึมผานหนังศีรษะ

ไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับสูตรสมุนไพรที่เปนคุณสมบัติเฉพาะ

ทำใหคูแขงขันเลียนแบบไดยาก 

สูตรสมุนไพรไดมาจากภูมิปญญาของตระกูลที่ไดสะสม

มาเปนเวลานานหลายชั่วอายุคน บรรพบุรุษมีการ Kaizen ทีละ

เล็กทีละนอย ลองผิด ลองถูก ทดลองแลวทดลองอีก จนกลาย

เปนภูมิปญญาสะสมกลายเปนผลิตภัณฑหรือบริการที่เปนหนึ่ง

เดียวในโลกนี้ไมเหมือนกับใครและไมมีใครเหมือน สิ่งที่เราผลิต

หรือบริการใหกับลูกคาโดยที่ไมสามารถหาไดจากที่อื่น หรือ

สามารถจดสิทธิบัตรได เราเรียกวา “นวัตกรรม หรือ Innovation” 

ทำใหสินคาของเราสามารถขายไดดี เพราะมีจุดตางจากยี่หออ่ืน 

มีการบอกปากตอปาก คูแขงที่มองเห็นถึงสวนแบงตลาดของเรา

สูงขึ้นๆ ถาคูแขงตองการขอแบงสวนแบงตลาด ตองทำแชมพูที่มี

คุณสมบัติเหนือกวาคุณสมบัติของเรา เชน ใชแลวผมขึ้นภายใน 

3 วันและรักษารากผมใหแข็งแรง ไมหลุดรวงงาย แตบริษัทคู

แขงของเราไมมีสูตรสมุนไพร ไมเคยทำการวิจัยพัฒนาในเรื่องนี้ 

ดังนั้นถาตองการนวัตกรรมโดยไมได Kaizen มากอนแลว สิ่งที่

จะทำได คือ การซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศ เชน ซื้อสูตร

จากประเทศฝรั่งเศส เปนตน ผลที่ตามมา คือ “ตนทุนสูง” ถึง

แมวาจะมีคุณภาพที่เหนือกวาแตกำไรก็นอยกวา เพราะตองเสีย

ตนทุนในการซื้อเทคโนโลยี 

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทีละเล็กทีละนอย หรือ Kaizen 

เมื่อทำอะไรไดจะมีการนำเสนอตอผูบริหาร เอกสารที่ไดดำเนิน

การกำหนดเปนมาตรฐานนั้น จะถือวาเปนองคความรูที่ถูกเก็บ

สะสมไปเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่งจะกลายเปนนวัตกรรม 

สรุปวาขอดีของ Kaizen คือ การที่พนักงานทุกระดับใน

องคการสามารถดำเนินการได ตนทุนต่ำหรือบางครั้งอาศัยความ

ชาญฉลาด ไมตองเสียคาใชจายหรือลงทุนอะไร เพียงแต

ปรับปรุงวิธีการทำงาน สามารถลดตนทุนลงไดอยางมหาศาลซึ่ง

เรียกปญหาแบบเสนผมบังภูเขา แตขอเสีย คือ คูแขงสามารถ

เลียนแบบไดงาย แตถาเรามีการวิจัยพัฒนา สรางนวัตกรรม คูแขง

ผลิตไดรวดเร็ว สามารถรองรับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับสตรสมนไพรที่เปนคณสมบัติเฉพาะ
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จะเลียนแบบไดยากแตตองลงทุนสูง เพราะเรื่องดังกลาวเปนการ

ลงทุนระยะยาวและถาทำถึงขั้นที่สามารถจดสิทธิบัตรได จะ

สามารถสรางความแข็งแกรงและปองกันการเลียนแบบไดโดยมี

กฎหมายคุมครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อมองถึงจำนวนสิทธิบัตรที่มีอยูทั้งโลกจากขอมูลป 

2007 ของกรมทรัพยสินทางปญญาเห็นวามีประมาณ 50 ลาน

ฉบับ ประเทศอเมริกามีประมาณ 5 ลานฉบับ ถามองยอน 

กลับมาที่ประเทศไทยเรามีประมาณ 20,000 กวาฉบับ จะเห็นวา

ทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทยมีนอยมาก อีกทั้งยังเปน

เทคโนโลยีที่ไมสลับซับซอน สามารถเลียนแบบและตอยอดไดงาย 

จึงเปนสิ่งที่นาเปนหวงหากประเทศไทยที่ไมไดสงเสริมในเรื่อง

ของการวิจัยและพัฒนาในอนาคต ถึงแมวาเราจะมี คน เครื่องจักร 

สถานที่ วัตถุดิบ เงินทุน ก็ไมสามารถผลิตได เพราะจะติดสิทธิ-

บัตรของประเทศนั้น ประเทศนี้ คนไทยไมชอบเรื่องของเอกสาร

เพราะจะยุงยาก ไมชอบยุงเกี่ยวกับเรื่องพิธีการ ดังนั้นจึงไมจด

บันทึก ขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะภูมิปญญาชาวบาน ถาไมมีการนำ

สิ่งที่เปนทรัพยสินทางปญญาหรือสมบัติของชาติไปจดสิทธิบัตร

แลว หากมีประเทศอื่นเห็นถึงชองทางในการหาผลประโยชนจาก

ภูมิปญญาทองถิ่นดังกลาวนำไปอางสิทธิขอจดสิทธิบัตรจะทำให

ประเทศชาติเสียโอกาส ดังนั้นการสงเสริมใหคนไทยมีคานิยม

ประดิษฐคิดคนมากกวาการใชเปนเรื่องจำเปน รถยนต มือถือ 

คอมพิวเตอร รุนใหมๆ ออกมาหาไดที่ประเทศไทย สังคมไทยใน

ปจจุบันเนนการมีความสุขจากการเสพ มากกวาความสุขจาก

การสราง เราตองสวนกระแสเปลี่ยนคานิยมใหคนไทยรักการ

ประดิษฐคิดคนเปนเรื่องจำเปนและสำคัญตอไปในอนาคต การ

ปรับปรุงงาน การทำวันนี้ใหดีกวาเมื่อวาน เปนเรื่องที่ทำใหศักยภาพ

เชิงแขงขันของประเทศไทยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเรื่อง

ความสามารถของคนไทยไมไดดอยกวาชาติใดในโลก โดยเฉพาะ

ยุคที่มีการแขงขันรุนแรงทั่วโลกอยางที่เขาเรียกวา “โลกาภิวัตน 

(globalization)” 

Learning Organization หรือองคการแหงการเรียนรู เปน

ยุคที่เกิดขึ้นพรอมกับ Knowledge Management หรือ KM และ

พวงอยูในคำวา Globalization ซึ่งองคการแหงการเรียนรูจะเกิด

ขึ้นไดจะตองมีการบริหารจัดการความรูที่ดี เพราะองคการแหง

การเรียนรูจะตองมี 3 องคประกอบที่สำคัญถึงจะทำใหเกิดเรื่อง

นี้ไดคือ 

● Vision and Mission หมายความวา สถานประกอบการ

จะตองมีความเชื่อในเรื่องทรัพยกรมนุษยเปนทรัพยากรที่สำคัญ

ที่สุด มีการมุงเนนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูตลอดเวลา

และตอเนื่อง 

● Environment หมายถึง สภาพแวดลอมที่องคการจะ

ตองเอื้ออำนวยใหเกิดการเรียนรู เชน หองประชุม  หองฝกอบรม 

Internet หองสมุด การพัฒนาการเติบโตสายวิชาชีพ หรือ 

Career Path Development จะตองเอื้ออำนวยใหพนักงานมี

การพัฒนาตนเองตลอดเวลา อยางบริษัทญี่ปุนบางแหงจะกำหนด

ใหพนักงานที่จะเติบโตขึ้นเปนพนักงานระดับหัวหนางานนั้น จะ

ตองผานการฝกอบรมหลักสูตร การเตรียมพรอมเปนหัวหนางาน 

ถาไมผานหลักสูตรดังกลาวจะไมสามารถขึ้นเปนหัวหนางานได

ไมวาจะเปนกรณีใดก็ตามและเรียนไดครั้งเดียว ไมมีการซอม

หากสอบตก เพราะขณะที่คุณเรียนนั้นงานที่รับผิดชอบจะตอง

โอนใหพนักงานอื่นดำเนินการ ดังนั้น หากพนักงานที่เขาอบรม

หลักสูตรเตรียมพรอมเปนหัวหนางานแลวสอบตก จะมีทางเลือก 

2 ทาง คือ 1.ลาออก 2. คืออยูในตำแหนงเดิมจนเกษียณ และ

เมื่อพนักงานใดสอบผานจะมีการติดแถบสีที่หมวกหรือแขนเพื่อ

แสดงวาไดผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวพรอมที่จะขึ้นเปน

ระดับหัวหนางานไดทันทีหากมีโอกาส ดังนั้น เพื่อนรวมงานที่

เห็นแถบสีที่ไดติดที่หมวกหรือเสื้อก็จะมีความตองการเขาฝก-

อบรมหลักสูตรดังกลาวดวย ไมเชนนั้นตนเองจะเสียโอกาส ตอง

กลายเปนลูกนองของเพื่อนที่โตมาในระดับเดียวกัน การวาง

ระบบดังกลาวไมไดบังคับวาตองอบรม แตถาไมอบรมตำแหนง

จะไมไดรับการพิจารณา เพราะผิดคุณสมบัติ     
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● Management System ระบบการบริหารงาน ซึ่งจะ

ตองมีระบบที่มีแนวคิดของ Kaizen ประกอบอยูดวย เชน การ

บริหารคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม (Total Quality Management: 

TQM) การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม (Total Produc-

tive Maintenance: TPM) เปนตน เพราะถาวิเคราะหกันลึกๆ 

Kaizen = Learning Organization 

เมื่อเกิด Learning Organization แลว พนักงานจะถูก

พัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหพนักงานทำงานแลวมีผลิตภาพสูง

ขึ้น (Productivity) สงผลใหเงินเดือนตนเองสูงขึ้นดวยและการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน มีการปรับปรุงมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

ความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้น (Safety) รวมไปถึงเมื่อ

ตนเองมั่นคง ปลอดภัย ขวัญกำลังใจ (Morale) ยอมดีตาม     

พนักงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทักษะความชำนาญ

จะสูงขึ้น สิ่งที่สถานประกอบการจะไดโดยไมตองรองขอคือ  

● คุณภาพ (Quality) ผลิตไดตาม Spec ที่ลูกคา

กำหนด มีคุณภาพสูง ขณะเดียวกัน 

● ตนทุน (Cost) มีการลดของเสีย ลดพลังงานจากการ 

Kaizen ทำใหตนทุนต่ำและ 

● สงมอบไดทันเวลา (Delivery Time) 

 

ตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่สถานประกอบการพยายามวัด แตก็

สามารถวัดไดทางออม คือ ขวัญกำลังใจ ทั้งนี้เนื่องจากขวัญ

กำลังใจ บางครั้งดูจากการมาทำงาน การเขาออกพนักงาน อาจ

จะไดเหตุผลทางออม เชน มีการยายภูมิลำเนา แตงงานมี

ครอบครัวไปทำธุรกิจของตนเอง เปนตน แตตัวชี้วัดที่สำคัญใน

การวัดขวัญกำลังใจของพนักงาน คือ จำนวน Kaizen หรือ 

กิจกรรมขอเสนอแนะที่เพิ่มขึ้น ทำไมจึงเปนเชนนั้น 

ถาทานรักบานทาน วันเสาร - อาทิตย อยูบานจะทำ

อะไร? 

ตกแตงบาน จัดสวน ซอมสวนที่เสียหาย ปรับปรุงสภาพ

แวดลอมใหนาอยู   

ทำนองเดียวกัน ถาพนักงานรักองคการ พนักงานจะเสนอ

แนะใหองคการทำโนนทำนี่ ปรับปรุงจุดนั้นจุดนี้ แสดงวา ถา

กิจกรรม ขอเสนอแนะมีจำนวนและมีคุณภาพมากขึ้น ยอมแสดง

วาขวัญกำลังใจของพนักงานดี เมื่อขวัญดีก็สงผลใหมีจินตนา

การณความคิดสรางสรรค เพราะขวัญไมไดเครียดกับเรื่องปาก

ทอง ความคิดสรางสรรคยอมเกิด  

ระบบบริหารจึงเปนเรื่องสำคัญที่จะทำใหเกิดองคการ

แหงการเรียนรู หรือองคการ Kaizen หรือพูดอีกนัยหนึ่งวา 

องคการแหงการเรียนรูจะทำใหเกิดการพัฒนาองคการ ทำให

องคการมีการเติบโต มีความแข็งแรงสามารถปรับเปลี่ยนได

อยางทันเหตุการณ 

ความหมายของ Kaizen คือ “ทำวันนี้ใหดีกวาเมื่อวาน” 

เครื่องมือบริหารอะไรก็ตามที่เขาสูความหมายดังกลาว ถือไดวา

เปน Subset ของ Kaizen ทั้งสิ้นและการ Kaizen อยางตอเนื่อง

จะสงผลใหสามารถสรางนวัตกรรมได    

บางคนถามวาถาตองการ “ทำพรุงนี้ใหดีกวาวันนี้หละ” 

นั่นก็คือ ความหมายตรงกันขามกับ Kaizen แสดงวาทานตองทำ

วันนี้ใหแยสุด วันพรุงนี้จะดีขึ้นแนนอน สิ่งสำคัญไมไดอยูที่ความ

หมาย สิ่งสำคัญ คือ กฎ 3A คือ Action And Action   

คือใหทำ Kaizen ตั้งแตวันนี้ เดี๋ยวนี้ แลวผลดีจะเกิดขึ้น

ในวันพรุงนี้แนนอน เพราะเมื่อสรางเหตุดีในวันนี้ ยอมไดผลดีใน

วันขางหนา แตถาไมได Kaizen เลยแลวเมื่อถึงวันขางหนา คิด

อยากจะทำก็ไมทันคูแขงแลว... 
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