
งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1022 

การน าหลกั “Hou-Ren-Sou” มาใช้ในการบริหารงาน : 
กรณีศึกษาภาควชิาภาษาญีปุ่่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

Implementing the "Hou-Ren-Sou" Method in the Administration: 
A Case Study of Japanese Language Department, Faculty of Liberal Arts, Rangsit University 

 
อจัฉรา โหตรภวานนท ์

 

Achara Hotrabhavananda 
 

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย 
Department of Japanese Language, Faculty of Liberal Arts, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand   

E-mail: achara.h@rsu.ac.th   

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการน า Hou-Ren-Sou มาใชใ้นการบริหารองค์กรการศึกษาของไทยท่ีมี
บริบทแตกต่างไปจากบริษทัหรือโรงงานอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นซ่ึงใชห้ลกัการน้ีเป็นปกติอยูแ่ลว้  เป็นการศึกษาโดยใช้
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  กลุ่มประชากรตวัอยา่งคือคณาจารยป์ระจ าและอาจารยพิ์เศษภาควิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 7-10 คน ระหว่างปีพ.ศ. 2550-2560 เพ่ือศึกษาทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั พร้อมทั้ง
สถานการณ์ตวัอย่างท่ีใช้หลกั Hou-Ren-Sou ในการด าเนินงาน ทั้ งในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารงาน และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ   

ผลการศึกษาพบวา่ การน า Hou-Ren-Sou มาใชใ้นการบริหารงานในองคก์รของไทยท่ีเป็นการท างานร่วมกนั
ระหว่างคนไทยและคนญ่ีปุ่นมีขอ้จ ากัดอยู่บ้าง แต่ส่งผลดีมากกว่าผลเสีย ท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน การท างานคล่องตวั และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดความสูญเสียและความสูญเปล่า ผลการศึกษาน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน า  Hou-Ren-Sou ไปปรับใชใ้นการบริหารองคก์รอ่ืนไดเ้ช่นกนั   

  
ค ำส ำคญั: Hou-Ren-Sou  การบริหารงาน ญี่ปุ่ น  

 
Abstract 

The aim of this present article is to study the implementation of Hou-Ren-Sou in the administration of a 
Thai educational organization which has different contexts from Japanese companies or factories having typically 
used this principle. The participant - observation method was used in the study. The samples were seven to ten full-
time and part-time lecturers working in Japanese Language Department, Faculty of Liberal Arts, Rangsit University 
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during the years of 2007-2017 in order to study both advantages and limitations, together with the sample situations 
using the Hou-Ren-Sou method in the operation, both in the process of teaching and learning, administration, and 
problem solving in various situations. 
 The study found that implementing Hou-Ren-Sou in the management of the Thai organizational context 
where Thai and Japanese people collaboratively work imposed certain limitations; however, it contributed to more 
positive outcomes including a good relationship between colleagues, working more efficiently and effectively, and 
reducing loss and waste. The implications of this current study would benefit those applying Hou-Ren-Sou in their 
organizations. 
 
Keywords: Hou-Ren-Sou, Administration, Japanese  
 

1. บทน า 
มีการน าเอาหลักการท างานรูปแบบต่างๆ มาใช้ในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 

หลักการท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาใช้จนเป็นท่ีคุ ้นเคยได้แก่ ระบบ QC (Quality Control)  PDCA (Plan Do Check Act)  
“ไคเซ็น”(การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง) หรือ “5 ส” ซ่ึงหลกัการต่างๆ เหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะถูกน ามาใชใ้นองคก์รท่ีเน้น
กระบวนการผลิตสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริษทัหรือโรงงานอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นเน่ืองจากเป็นกระบวนการในการ
ท างานท่ีเนน้การควบคุมคุณภาพ หรือปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ  รวมทั้งประสิทธิผล เพ่ือก าจดัความสูญ
เปล่าให้ไดม้ากท่ีสุด  แต่ในกระบวนการท างาน ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะงานประเภทใดก็ตาม ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีเราอาจ
มองขา้มหรือไม่ไดใ้หค้วามส าคญั คือการประสานงานระหวา่งบุคคลในองคก์ร 

“Hou-Ren-Sou” เป็นหลกัการท่ีพนักงานใหม่ทุกคนในบริษทัญ่ีปุ่นจะไดรั้บการปลูกฝังให้รับทราบ เขา้ใจ 
และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งในฐานะฟันเฟืองหน่ึงในองคก์ร และหลกัการน้ีเองท่ีอาจจะกล่าวไดว้า่ เป็นกลไกส าคญัท่ี
สะทอ้นภาพลกัษณ์ของการท างานเป็นทีมอนัเขม้แขง็ของญ่ีปุ่นดว้ย อีกทั้งยงัเป็นกลไกส าคญัท่ีส่งเสริม สนบัสนุนให้
เกิดการท างานเป็นทีม ลดความสูญเปล่า ความขดัแยง้ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้มากข้ึน เป็นการส่ือสารทั้ ง 
จากบนลงล่าง (จากผูบ้งัคบับญัชาสู่ลูกน้อง) และจากล่างข้ึนบน(จากลูกน้องสู่ผูบ้งัคบับญัชา) รวมทั้งการส่ือสารใน
แนวราบ (ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกนัหรือระหวา่งบุคลากรต่างหน่วยงาน)  

Ichimura (1985) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของการบริหารงานสไตลญ่ี์ปุ่นไว ้ดงัน้ี 
1. การจา้งงานตลอดชีพ 
2. ระบบอาวโุส การปรับเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่งตามอายงุาน 
3. ใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธ์ของบุคลากรในท่ีท างาน  ลดช่องวา่งระหวา่งเจา้นายและลูกนอ้ง 
4. ระบบการตดัสินใจและความรับผิดชอบแบบกลุ่ม  
สอดคล้องกับท่ี  Raoprasert, T. & Zeidan, S.(2007) และ สุนันทา เสียงไทย (2558) กล่าวถึงระบบการ

บริหารงานของญ่ีปุ่นในประเทศไทยว่า ยึดระบบการให้ค่าตอบแทนและเล่ือนขั้นตามระบบอาวุโส ระบบควบคุม
คุณภาพ (QC) การหมุนเวียนงาน การจา้งงานตลอดชีพ การตดัสินใจแบบกลุ่ม การส่ือสารแบบ Bottom-Up หลกั 5 ส  
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TQM (Total Quality Management) Just in Time รวมไปถึงแผนการจดัสรรหุ้น สถานท่ีส าหรับนันทนาการและท่ีอยู่
อาศยัให้กบัพนกังาน การหมุนเวียนผูบ้ริหาร และจากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมองคก์รโดยทัว่ ๆไปใน
บริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัไทยของสุนนัทา เสียงไทย (2558) พบวา่ ในบริษทัญ่ีปุ่นบทบาทต่างๆ มกัจะมีความคลุมเครือ
และมีการเนน้การท างานเป็นทีม หน่วยหลกั ๆ ขององคก์รคือกลุ่ม ไม่ใช่ปัจเจกบุคคล 

จากการศึกษาของ Wang & Chompuming (2015) พบวา่มีช่องวา่งระหวา่งผูบ้ริหารชาวญ่ีปุ่นกบัพนกังานคน
ไทย เน่ืองจากผูบ้ริหารชาวญ่ีปุ่นมีแนวโนม้ท่ีจะน าระบบการบริหารแบบญ่ีปุ่นมาใชใ้นบริษทัสาขาของตนในต่างแดน 
และไม่ค่อยสะดวกใจท่ีจะปรับรูปแบบการท างานใหเ้ป็นไปตามวฒันธรรมทอ้งถ่ิน แต่อยา่งไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างก็มี
ความพยายามท่ีจะปรับตวัเขา้หากนั 

พนักงานใหม่ในบริษทัญ่ีปุ่นท่ีประเทศญ่ีปุ่นจะไดรั้บการอบรมให้เขา้ใจและรู้จกั Hou-Ren-Sou  เม่ือคนไทย
ไปท างานท่ีญ่ีปุ่นก็จะถูกหล่อหลอมและเรียนรู้ท่ีจะปฏิบัติตามไปโดยปริยาย ในท านองเดียวกันพนักงานชาวไทยท่ี
ท างานบริษทัญ่ีปุ่นในประเทศไทยก็จะไดเ้รียนรู้ระบบการท างานสไตลญ่ี์ปุ่น สุพรรษา ติสิงห์ (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
การยอมรับวฒันธรรมองคก์รและกฎระเบียบแบบญ่ีปุ่นของพนกังานคนไทยในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และ
สรุปผลไดว้า่  พนกังานชาวไทยในนิคมอุตสาหกรรมโดยรวมยอมรับวฒันธรรมแบบญ่ีปุ่นดา้นการท างานในระดบัปาน
กลางถึงมาก  โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับวฒันธรรมองค์กรไดแ้ก่ มีลกัษณะการท างานเป็นทีม การตดัสินใจแบบ
กลุ่ม ในการท างานแต่ละวนัจะตอ้งมีการรายงานผลการท างานใหก้บัหวัหนา้เสมอ (Hou-Ren-Sou) เป็นตน้  

งานวิจยัหลายฉบบัท่ีศึกษาวฒันธรรมการท างานแบบญ่ีปุ่นในประเทศไทย  มีการเอ่ยถึงหลกั Hou-Ren-Sou 
อยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการหยิบยกประเด็นหรือกลุ่มตัวอย่างพนักงานในบริษัทญ่ีปุ่น แต่ยงัไม่มีงานวิจัยใน
หน่วยงานลกัษณะอ่ืนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการน าระบบการบริหารงานแบบญ่ีปุ่นมาใชใ้นการบริหารจดัการในวงการ
การศึกษา  

แมว้่าการท างานแบบส่ือสารทั้ งสองทางคือ จากบนลงล่าง และจากล่างข้ึนบนจะเป็นวิธีการท่ีช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด แต่ในทางปฏิบติัจริงในการบริหารแบบไทยส่วนมากจะเป็นการส่ือสารทางเดียว คือ
จากบนลงล่าง จากเจา้นายสู่ลูกนอ้ง ในการมอบหมายงานมกัจะออกมาในรูปแบบของการสั่งการ เม่ือลูกนอ้งรับค าสั่ง 
หรือรับทราบก าหนดเส้นตายก็ปฏิบติังานไปตามนั้น บางคนอาจจะลงมือด าเนินการทนัที หรือไม่ก็รอใกลก้ าหนดส่ง
ค่อยลงมือท า งานท่ีถึงมือหัวหน้าจึงมกัเป็นงานท่ีเพ่ิงเสร็จ อาจไม่ไดผ้่านการตรวจสอบอีกคร้ัง หรือเป็นงานท่ีท าไป
โดยการตดัสินใจของคนคนเดียว ไม่ไดมี้ความเห็นหรือการแนะน าเพ่ิมเติม ในขณะท่ีเจา้นายญ่ีปุ่นคาดหวงัให้มีการ
รายงานความคืบหนา้ระหวา่งการท างานในแต่ละขั้นตอน การติดตามงานคือการตรวจสอบความเขา้ใจใหต้รงกนัโดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือไม่ให้เกิดความสูญเปล่า หากมีการเขา้ใจผิดหรือด าเนินการช่วงใดช่วงหน่ึงผิดพลาดจะไดแ้กไ้ขได้
ทนัท่วงที หากผูป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจในวตัถุประสงคด์งักล่าวอาจจะเขา้ใจวา่เป็นการทวงงาน หรืออาจคิดไปวา่ไม่ไดรั้บ
ความไวว้างใจ ในบริษทัหรือโรงงานญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีพนกังานคนไทยจะยอมรับแนวทางการท างาน
แบบญ่ีปุ่นไปโดยปริยาย เพราะการท่ีพนักงานตกลงยินดีเขา้ท างานในองค์กรญ่ีปุ่นย่อมตอ้งยอมรับเง่ือนไขพร้อม
ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบหรือระบบต่าง ๆ ท่ีบริษัทวางไวอ้ยู่แลว้ แต่การน าหลัก Hou-Ren-Sou มาใช้ในสถาบัน 
การศึกษาท่ีไม่ไดเ้นน้การผลิตสินคา้หรือบริการยงัไม่ไดมี้การกล่าวถึงมากนกั ดงันั้นในบทความน้ีจึงจะไดน้ าเสนอการ
น า Hou-Ren-Sou มาใช้ในการบริหารงาน โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษารูปแบบการท างานการส่ือสารในภาควิชา
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ภาษาญ่ีปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้จ ากดัรวมทั้งขอ้พึงระวงัในการน าหลกั “Hou-
Ren-Sou” มาใช้ในบริบทท่ีคนต่างวฒันธรรมต้องท างานร่วมกัน เพ่ือแสวงหาแนวทางปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
2. รายละเอยีด  

Hou-Ren-Sou เป็นค ายอ่ ท่ีเกิดจากการน าเสียงอ่านพยางคแ์รกของค าศพัทภ์าษาญ่ีปุ่น 3 ค ามารวมกนั 
Hou มาจากค าวา่ Houkoku （報告）การรายงาน 
Ren มาจากค าวา่ Renraku （連絡）การติดต่อ การแจง้ใหท้ราบ 
Sou มาจากค าวา่ Soudan （相談）การปรึกษา  
 
稲田(2006) และ 内田 (1998) ต่างสรุปตรงกันว่า หลกัการน้ีมีเป้าหมายคือเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่าง

ราบร่ืน หลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการท างาน ดว้ยการแบ่งปันขอ้มูลร่วมกนั ทั้งน้ีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเม่ือแจง้หรือ
ส่งต่อขอ้มูลใดออกไป จะตอ้งแยกแยะให้ชดัเจนวา่ อะไรคือขอ้เท็จจริง อะไรคือความเห็น รวมทั้งตอ้งค านึงถึงอีกฝ่าย
ดว้ยทั้งในเร่ืองของจงัหวะเวลา และสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  

Hou (報告) การรายงาน คือการรายงานเก่ียวกบัสถานการณ์ ความคืบหน้าหรือผลลพัธ์ของงานท่ีตนไดรั้บ
มอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ ซ่ึงบางคร้ัง ก็อาจจะเป็นการรายงานปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อหัวหนา้จะไดช้ี้แนวทางใน
การแกปั้ญหาหรือตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว  

หลกัพ้ืนฐานส าคญัในการรายงานไม่วา่จะเป็นการรายงานดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ “การบอก 
ขอ้สรุปหรือผลลพัธ์ก่อน” และ ใชค้  าพูดหรือขอ้ความท่ีกระชบัไดใ้จความ หากเป็นการชมภาพยนตร์ก็เรียกไดว้า่ ตอ้ง
บอกตอนจบของเร่ืองก่อน ส่วนท่ีมาท่ีไปของเร่ืองดงักล่าวค่อยอธิบายให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมภายหลงั รวมทั้งตอ้งแยกให้
ชดัเจนวา่ อะไรคือ “ขอ้เท็จจริง” และอะไรคือ “ความคิดเห็น” ส่วนเร่ืองของจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมนั้น จะตอ้งค านึงถึง
ความสะดวกของอีกฝ่ายหน่ึงโดยพิจารณาตามสถานการณ์ และหากเป็นข่าวร้าย ยิง่ตอ้งรีบแจง้หรือรายงานโดยเร็วท่ีสุด  
และควรรายงานเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง (今井, 2006)   

ในบริษทัญ่ีปุ่นโดยปกติในเชา้วนัจนัทร์ทุกสปัดาห์ก่อนเร่ิมงาน จะมีการประชุมทีมพนกังานในแผนกอยูแ่ลว้ 
ภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า Chourei (朝礼) ลกัษณะคลา้ยๆ ช่วงโฮมรูมของนักเรียนท่ีครูประจ าชั้นจะมาพบปะพูดคุยแจ้ง
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทราบ บางองคก์รอาจจะเร่ิมตน้การท างานในแต่ละวนัดว้ยการกล่าวทกัทาย แนะน าพนักงานใหม่ 
อ่านค าขวญั หรือเป้าหมายของบริษทั จะเป็นช่วงเวลาท่ีทุกคนไดพ้บกนัอยา่งพร้อมหนา้ อีกทั้งยงัเป็นการปลุกขวญัและ
ก าลงัใจของพนกังานใหทุ่้มเทเพ่ือเป้าหมายขององคก์รอีกดว้ย  

ในการท างานของคนไทย ส่วนใหญ่การรายงานจะเกิดข้ึนต่อเม่ืองานมีปัญหาไม่สามารถแกไ้ขได ้จึงตอ้ง
รายงานใหห้วัหนา้งานทราบเพ่ือช่วยแกไ้ข หรือไม่เช่นนั้นก็จะรายงานเม่ืองานส าเร็จ ไดค้  าตอบ หรือขอ้สรุปใด ๆ แลว้  
จึงรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบคร้ังเดียวเลย จะไม่ค่อยมีการรายงานความคืบหนา้ระหวา่งท่ีงานก าลงัด าเนินไปอยู ่ซ่ึง
ประเด็นน้ีเป็นเร่ืองความแตกต่างในวถีิปฏิบติั  กรณีชาวญ่ีปุ่น หากผูบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นผูดู้แลรับผิดชอบงานทั้งหมดใน
กรอบใหญ่ ไม่ทราบความเป็นไปในงานส่วนต่างๆ ท่ีตนเองได้จัดสรร มอบหมายกระจายออกไปให้ลูกน้องดูแล
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รับผิดชอบ ก็ยากท่ีจะด าเนินงานในภาพรวมต่อไปได ้ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจึงคาดหวงัให้ลูกนอ้งรายงานความคืบหนา้
ของงานอยูเ่ป็นระยะ เป็นการตรวจสอบ ยืนยนัวา่การปฏิบติังานนั้นด าเนินไปอยา่งถูกตอ้งตามทิศทางท่ีควรจะเป็น ไม่
ผิดไปจากแผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงหากลูกนอ้งผูรั้บค าสัง่ รับขอ้มูลมาแบบคลาดเคล่ือน ตีความผิด ก็จะท าให้เกิดความสูญ
เปล่าทั้งในดา้นเวลา แรงงานและทรัพยากรท่ีใชไ้ป  

Ren（連絡）การติดต่อ การแจง้ให้ทราบ คือการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมา แจง้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับรู้ อาจจะเป็นทั้ง
เจา้นาย เพ่ือนร่วมงาน หรือบุคลากรต่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายของการติดต่อ คือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีวตัถุประสงค์
หลกัคือเพ่ือใหทุ้กคนมีขอ้มูลร่วมกนั  

หลกัในการติดต่อ คือ เรียบเรียงขอ้มูลให้ชัดเจนก่อน  เทคนิคในเรียบเรียงขอ้มูลเพ่ือแจ้งต่อผูอ่ื้นใช้หลกั    
5W 1H (Who, What, When, Where, Why, How) ใช้ค  าพูดหรือข้อความท่ีกระชับเข้าใจง่าย หลีกเล่ียงการใช้ค  าย่อ 
เพราะอาจท าให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน และอาจะน าไปสู่การตัดสินใจท่ีผิดพลาดได้ ประการต่อมาคือ            
ควรตระหนักถึงสถานการณ์โดยรวม เช่น ความส าคัญหรือความเร่งด่วนของเร่ืองดังกล่าว เพื่อจะได้เลือกวิธีการ      
หรือช่องทางในการติดต่อไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น ติดต่อแจง้ข่าวดว้ยวาจา โทรศพัท์ อีเมล ์กระดาษโน้ต แฟกซ์ และ
หลงัจากนั้นควรตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีตนเองส่งไปนั้น อีกฝ่ายไดรั้บอยา่งถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ เพราะการแจง้แลว้ 
ไม่ไดเ้ป็นการยนืยนัถึงการรับรู้ของอีกฝ่ายหน่ึงเสมอไป การแจง้แลว้เป็นมุมมองของผูส่้งสารส่วนการรับรู้ เป็นมุมมอง
ของผูรั้บสาร ประการสุดทา้ยคือการจดบนัทึก เพ่ือลดปัญหาการลืมหรือขอ้มูลอาจตกหล่น ควรตรวจสอบกบัผูรั้บสาร
วา่เขา้ใจเน้ือหาถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ โดยเฉพาะตวัเลข วนัท่ี หรือจ านวนต่าง ๆ 

Sou（相談）การปรึกษา  
คือการน าข้อสงสัย ส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ หรือตดัสินใจไม่ได้ไปปรึกษาผูบ้ังคับบัญชา เพื่อสอบถามความเห็น           

ขอค าช้ีแนะ หรือการตดัสินใจ หลกัในการขอค าปรึกษาคือ จะตอ้งมีความคิดเห็นของตนเองดว้ย กระท าดว้ยความจริงใจ    
แมว้า่ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอของตนเองถูกปฏิเสธ ก็ควรเปิดใจรับฟัง ไม่ควรยึดติดในความคิดเห็นของตนเอง ใน
ขณะเดียวกนัก็ไม่จ าเป็นตอ้งยอมรับค าช้ีแนะทั้งหมดของอีกฝ่ายหน่ึงเสมอไป อาจจะน าความเห็นของอีกฝ่ายมาปรับ
แลว้น าไปเสนอใหม่อีกคร้ัง และควรรายงานผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากได้รับค าแนะน าไปแลว้พร้อมค าขอบคุณ ผูท่ี้ให้
ค  าปรึกษาอาจจะอยากทราบวา่ค าแนะน าท่ีตนเองใหไ้ปนั้นมีประโยชน์หรือไม่ การขอค าปรึกษาเป็นการแสดงถึงความ
เช่ือถือและความไวว้างใจท่ีมีต่ออีกฝ่ายหน่ึง ช่วยสร้างใหเ้กิดจิตส านึกของความเป็นกลุ่ม หรือพวกพอ้งข้ึนในหน่วยงาน 

 
วธีิเก็บขอ้มูล 

ผูเ้ขียนใชว้ิธีเก็บขอ้มูลกระบวนการท างาน ประสิทธิผลในการท างานท่ีเกิดข้ึนในการใช ้Hou-Ren-Sou โดย
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ.2550-2560 ประชากรตวัอยา่งไดแ้ก่   
อาจารยแ์ละวิทยากรพิเศษทั้งชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น ในแต่ละปี มีจ านวนราว 7-10 คน ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั การ
ส่ือสารดว้ยหลกั Hou-Ren-Sou ไดถู้กน าไปใชใ้นหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ โดยช่องทางเรียงตามล าดบั
ความถ่ีในการใชง้าน ไดแ้ก่ การพูดคุยโดยตรง เขียนขอ้ความบนกระดาษโนต้ สมุดบนัทึกการสอนไลน์ส่วนตวั ไลน์
กลุ่ม อีเมล โทรศพัท ์และเฟซบุ๊กกลุ่ม 
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ผลจากการเก็บขอ้มูล  
รูปแบบการส่ือสารโดยใชห้ลกั  Hou-Ren-Sou ภายในภาควชิาแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 
1. Hou-Ren-Sou ในการสอน 
1.1 การประชุม หรือพูดคุย ปรึกษาหารือระหว่างทีมผูส้อนในรายวิชา มีการตกลงวางแผนร่วมกันทั้ งใน     

ดา้นเน้ือหา แผนการสอนตลอดรายวชิา หนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างๆ การตรวจการบา้น ออกขอ้สอบ โดยในทุกรายวชิา
จะตอ้งจดัท าสมุดบนัทึกการสอนประจ ารายวิชา เพ่ือบนัทึกขอ้มูลการสอนในแต่ละคร้ังว่าจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนมีเน้ือหาเป็นไปตามแผนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีผูส้อนร่วมหลายคน จะมีการส่งต่อสมุดบนัทึกการสอนเป็นทอดๆ 
เพ่ือรายงานให้ผู ้รับผิดชอบสอนในคาบต่อไปรับทราบ เพ่ือไม่ให้การสอนสะดุด กรณีรายวิชาท่ีสอนคนเดียว          
สมุดบนัทึกดงักล่าวน้ี จะสามารถช่วยเตือนความจ าไดด้ว้ยวา่ สอนเน้ือหาไปถึงหวัขอ้ใด จดักิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งไร ซ่ึงสมุดบนัทึกการสอนเหล่าน้ีจะตอ้งส่งมอบให้กบัภาควิชา เม่ือส้ินสุดภาคเรียน ประโยชน์ท่ีมีต่อเน่ืองคือ 
กรณีมีอาจารยใ์หม่เขา้มารับผิดชอบในรายวชิาดงักล่าว จะสามารถทราบขอ้มูลการสอน การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผา่นมา
เพื่อเป็นแนวทางได ้

1.2 การเวียนเอกสารข้อสอบกลางภาค ปลายภาค การประเมินผลคะแนนรายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนโดย
แบ่งกลุ่มเป็นทีมยอ่ยทีมละ 3-4 คน โดยแต่ละทีมก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบหลกัท าหนา้ท่ีเวียนเอกสาร จดัคิวพิจารณา
เอกสารขอ้สอบ คะแนนรายวชิาต่างๆ หลงัจากนั้นก็ส่งหวัหนา้ภาคอนุมติัในขั้นสุดทา้ย แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1.2.1 กรณีท่ีรายวชิานั้นๆ มีอาจารยช์าวไทยเป็นผูรั้บผิดชอบสอนเพียงคนเดียว จะตอ้งส่งเอกสารให้อาจารย์
ชาวญ่ีปุ่นตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาก่อน แลว้จึงส่งให้หัวหน้าภาควิชาพิจารณา แลว้เวยีนในทีมกรรมการกลุ่ม
ย่อยพิจารณา (peer review) หากมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะก็จะเขียนขอ้ความลงไปในเอกสาร(แบบฟอร์มของ
ภาควิชา)แลว้เวียนจนครบคณะกรรมการแลว้จึงส่งกลบัผูรั้บผิดชอบรายวิชาดงักล่าวเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข หาก
ผูรั้บผิดชอบรายวิชายงัยืนยนัท่ีจะไม่แกไ้ข ก็จะใชว้ิธีพูดคุยอธิบายท าความเขา้ใจร่วมกนั  หลงัจากนั้นจึงส่งต่อไปยงั
หวัหนา้ภาควชิาพิจารณาและอนุมติัในขั้นตอนสุดทา้ย   

1.2.2 กรณีท่ีรายวชิานั้นมีผูร่้วมสอนหลายคน โดยปกติก็จะแบ่งหนา้ท่ีกนัออกขอ้สอบแต่ละส่วนอยูแ่ลว้ เม่ือ
เวยีนขอ้สอบพิจารณากนัในทีมผูร่้วมสอนเรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นจึงค่อยส่งหวัหนา้ทีมพิจารณาขอ้สอบ ด าเนินการ
ตามขั้นตอนเดียวกบักรณีแรก   

1.3 การแชร์เอกสารและขอ้มูลต่างๆ ร่วมกนัระหวา่งคณาจารยภ์ายในภาควชิา หรือทีมผูส้อน โดยการตั้งไลน์
กลุ่ม หรือสร้างแฟ้มเอกสารใน Google Driveโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีรายวิชานั้นมีผูส้อนร่วมหลายคน เพื่อความ
สะดวกต่อการแกไ้ข ปรับปรุงขอ้มูลเอกสารให้เป็นปัจจุบนั เอกสารจะไม่สูญหาย และสามารถส่งต่อหรือแชร์ขอ้มูล
รายวิชาดงักล่าวให้กบัผูรั้บผิดชอบสอนคนต่อไปไดส้ะดวกและรวดเร็ว เช่น  ขอ้มูล มคอ.3-5 ของรายวิชาต่างๆท่ีเปิด
สอน มีการรวบรวมจดัเก็บอยา่งเป็นระบบในแฟ้มแยกตามภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา สามารถสืบคน้ยอ้นหลงัไดใ้น 
Google Drive ท่ีคณาจารยทุ์กคนภายในภาควชิาสามารถเขา้ถึงได ้ 

1.4 การตั้งกลุ่มเฟซบุ๊กส าหรับรายวชิา หรือส าหรับกลุ่มนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อความสะดวกในการติดต่อ 
ประสานงาน แจง้ข่าว ประกาศขอ้มูลส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2. Hou-Ren-Sou ในการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน 
2.1 การทกัทายเม่ือมาถึงท่ีท างานและการลากลบับา้น เป็นธรรมเนียมปฏิบติัของชาวญ่ีปุ่นท่ีมาถึงท่ีท างาน

จะตอ้งเอ่ยทกัทายหรือบอกกล่าวเม่ือยามจะกลบับา้นดว้ยเสียงดงัฟังชดั การท าเช่นน้ีจะท าให้คณาจารยใ์นภาคทราบ
ความเคล่ือนไหวของเพ่ือนร่วมงาน 

2.2 การประชุมกลุ่มย่อยของคณะท างาน  ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการ จดัข้ึนตามความสะดวกของ
คณะท างาน กิจกรรมหรือโครงการของภาควิชาจะมีการแบ่งหนา้ท่ี กระจายความรับผิดชอบโดยเนน้ให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมทั้งชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นตามความสมคัรใจ หรือมอบหมายโดยหัวหนา้ภาควิชา ในกรณีท่ีอาจารยช์าวญ่ีปุ่นเป็น
ผูรั้บผิดชอบหลกั จะมีอาจารยช์าวไทยร่วมอยูใ่นทีมดว้ย เพ่ือท าหน้าท่ีช่วยประสานงานดา้นการท าเอกสารหรือการ
ติดต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ในระดบัคณะ หรือมหาวทิยาลยั  เม่ือคณะท างานประชุมไดข้อ้สรุป หัวหนา้กลุ่มจะน าขอ้มูลมา
รายงาน หรือหากมีปัญหาติดขดัก็จะน าเร่ืองไปปรึกษาหรือขอความเห็นจากหวัหนา้ภาควชิา   

2.3 การติดประกาศขอ้มูลส าคญับนบอร์ดส าหรับคณาจารยภ์ายในภาควิชา เช่น ปฏิทินการศึกษา ประกาศ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลยั ก าหนดการส าคญั / วนัเวลาท่ีจะจัดกิจกรรมของภาควิชาของคณะ หรือของมหาวิทยาลยั 
ตารางสอน / ตารางสอบของคณาจารยทุ์กคน เป็นเคร่ืองช่วยเตือนความจ า บอร์ดน้ีจะติดอยู่ในพ้ืนท่ีส่วนกลางของ
ภาควชิาท่ีทุกคนสามารถมองเห็นไดง่้าย โดยภาควชิามอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางรวมรวมขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งคอยปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัตลอดเวลา  

2.4 แฟ้มเอกสาร ใส่แบบฟอร์มส าคัญต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย ฉบับแปลเทียบภาษาญ่ีปุ่น เช่น 
แบบฟอร์ม การจองขอใชห้อ้ง แบบฟอร์มจดัท าขอ้สอบ แบบฟอร์มการบนัทึกเกรด แบบประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนกัศึกษา เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือลดความสูญเปล่าในการอธิบายหรือแปลใหอ้าจารยช์าวญ่ีปุ่นฟัง  

2.5 การจดัประชุมสรุปงาน ประเมินผลการท างาน พร้อมทั้ งรายงานปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ พร้อม
จดัท ารายงานสรุปส าหรับเก็บไวอ้า้งอิงส าหรับการจดักิจกรรมในอนาคต  

3. Hou-Ren-Sou ในสถานการณ์ต่างๆ  
3.1 การลาหยดุ 
การลางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลากิจ หรือลาป่วย โดยปกติมหาวิทยาลยัจะมีระบบขออนุญาตลาโดยใช้ 

แบบฟอร์มการลางานอยูแ่ลว้ นบัเป็นเร่ืองปกติทัว่ไปท่ีทุกองคก์รกระท า ซ่ึงส่วนมากผูท่ี้จะทราบวา่บุคลากรขอลาหยดุ  
มกัจะมีเพียงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือเพ่ือนร่วมงานท่ีสนิทสนมบางคนเท่านั้น และบางคร้ังอาจจะทราบหลงัจากผา่น
วนัลาไปแลว้ แต่ในระบบญ่ีปุ่นจะตอ้งมีการแจง้การลาดว้ยการส่งอีเมลแจง้เวียนให้หัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานทุกคน
ทราบล่วงหนา้ 

ในกรณีของภาควิชาภาษาญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็นตวัหัวหน้าภาควิชาเอง หรือตวัคณาจารยใ์นภาควิชามีภารกิจ 
ประชุม อบรม สัมมนา ลาป่วย ลากิจ ก่อนอ่ืนจะตอ้งแจง้ให้หัวหนา้ภาควิชาและคณาจารยใ์นภาควชิารับทราบ กรณีท่ี
ทราบก าหนดการล่วงหนา้เป็นระยะเวลานานๆ จะมีการจดโนต้แจง้ไวบ้นบอร์ดภายในภาควิชา ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวก
กรณีนดัหมายประชุม หรือปรึกษาหารือเร่ืองงาน แมจ้ะเป็นเร่ืองเล็กๆ นอ้ยๆ เช่น หัวหนา้ภาควิชาถูกเชิญประชุมด่วน 
อย่างน้อยๆ ก็จะต้องแจ้งให้คณาจารยใ์นภาครับรู้หรือรับทราบอย่างน้อย 1 คน ผลท่ีเกิดข้ึนคืองานจะไม่สะดุด 
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ผูร่้วมงานจะไดท้ราบกรณีมีความจ าเป็น หรือมีงานเร่งด่วนจะไดจ้ัดสรรเวลา ส าหรับด าเนินการ หรือวางแผนการ
ท างาน การประสานงานล่วงหนา้ได ้ 

3.2 เม่ือเกิดปัญหาในการท างานหรือเหตุฉุกเฉิน  
กรณีเกิดปัญหาหรือขอ้ขดัขอ้งในการท างาน จะตอ้งรีบรายงานหวัหนา้ภาควชิารับทราบและขอค าปรึกษาใน

การแกไ้ขปัญหา หากจ าเป็นท่ีจะตอ้งขอความเห็นหรือมติของคณาจารยทุ์กคน หัวหน้าก็จะจดัประชุม หรือแจง้ให้
สมาชิกคนอ่ืนๆ รับทราบดว้ยวาจาหรือช่องทางอ่ืนๆ ต่อไป การใช ้Hou-Ren-Sou อยูใ่นวิถีปฏิบติัจนเป็นเร่ืองปกติ ท า
ใหเ้ม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ  ก็สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที ดงัเช่น 

3.2.1 ในปี พ.ศ.2554 เกิดอุทกภยัใหญ่ น ้ าท่วมมหาวิทยาลยั ในขณะนั้นภาควิชามีนักศึกษาแลกเปล่ียนชาว
ญ่ีปุ่นท่ีอยู่ในความดูแล 1 คน หัวหนา้ภาคไดรั้บขอ้มูลจากหน่วยงานของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการอพยพคนออกจาก
พ้ืนท่ีท่ีน ้ าท่วม  ก็รีบประสานงานไปยงัอาจารยใ์นภาควชิาท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วม รวมทั้งได้
มอบหมายให้ท าหนา้ท่ีกระจายข่าวและติดตามความเคล่ือนไหวของคณาจารยช์าวญ่ีปุ่นคนอ่ืนๆ วา่ปลอดภยัดีหรือไม่ 
อยา่งไร และตดัสินใจมอบหมายใหน้กัศึกษาไทยคนหน่ึงท าหนา้ท่ีดูแลนกัศึกษาชาวญ่ีปุ่น ดว้ยการรับไปอาศยัอยูท่ี่บา้น
ดว้ยในช่วงวกิฤติ หลงัจากนั้นเม่ือเหตุการณ์เร่ิมคล่ีคลายก็ตดัสินใจส่งตวันกัศึกษาญ่ีปุ่นกลบัไปพกัท่ีประเทศญ่ีปุ่นช่วง
ท่ีมหาวทิยาลยัปิดปรับปรุง มีการติดต่อส่ือการกนัแบบสองทาง ซ่ึงสถานการณ์น ้ าท่วมในขณะนั้นการติดต่อส่ือสารทาง
โทรศพัท์ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าใดนัก  ภาควิชาจึงใชเ้ร่ิมมาใชช่้องทางการติดต่อใหม่คือ เฟซบุ๊กและไลน์ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมถูก
น าเขา้มาใชใ้นประเทศไทยในช่วงเวลาดงักล่าวแทนโทรศพัท ์  

3.2.2 กรณีน าคณะนักศึกษาออกเดินทางไปจัดกิจกรรมค่ายภาษา เกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารยางระเบิด 
สมัภาระไดรั้บความเสียหายเล็กนอ้ย แต่ไม่มีผูใ้ดไดรั้บบาดเจ็บ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบติดต่อแจง้ข่าวใหห้ัวหนา้ภาควิชา
รับทราบทนัทีหลงัจากการเกิดอุบติัเหตุ ติดต่อบริษทัรถโดยสารเพ่ือแกไ้ขปัญหา และคอยรายงานหัวหนา้ภาควชิาเป็น
ระยะจนกระทัง่ทุกคนเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  

3.2.3 คณาจารยช์าวญ่ีปุ่นป่วย เม่ือไปตรวจพบวา่จ าเป็นตอ้งเขา้รับการผา่ตดัด่วน เพื่อนอาจารยท่ี์เป็นผูดู้แลพา
ไปตรวจท่ีโรงพยาบาล รีบแจง้หัวหน้าภาคและเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้าภาคแจ้งผูบ้ังคบับัญชาระดับสูงข้ึนไป เพื่อ
ตรวจสอบเง่ือนไข กรณีลาหยดุและสวสัดิการในกรณีดงักล่าว หลงัจากปรึกษากบัทางครอบครัวชาวญ่ีปุ่น อาจารยค์น
ดงักล่าว ตดัสินใจเดินทางกลบัไปรักษาตวัชัว่คราวท่ีประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากนั้นภาควชิาทั้งหมดก็ประชุมร่วมกนัหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ จดัการเร่ืองภาระงานสอน กิจกรรมต่างๆ ช่วงท่ีอาจารยค์นดงักล่าวลาพกัรักษาตวั  

ธรรมเนียมปฏิบติัท่ีกระท ากนัเสมอ คือการรายงานต่อหวัหนา้ภาควชิาโดยเร็วท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย
ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งขอค าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ หรือเป็นเร่ืองร้ายแรงก็ตาม ก็จะตอ้งรายงานความคืบหนา้และผล
ท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ัง หวัหนา้เองเม่ือไดรั้บรายงานจากลูกนอ้งหรือขา่วสารส าคญัจากหน่วยงานอ่ืนก็มีหนา้ท่ีกระจายข่าวแจง้
ใหเ้พ่ือนร่วมงานทราบดว้ยเช่นกนั  

ขอ้ดีของการใช ้Hou-Ren-Sou 
1. เป็นระบบท่ีท าใหเ้กิดการส่ือสารกนัตลอดเวลาทั้งจากบนสู่ล่าง ล่างสู่บน และในแนวระนาบ ท าใหเ้กิดการ

เช่ือมโยงขอ้มูล มีผลดีในแง่ของความชดัเจนในการท างาน ท าให้ทราบความคิดของแต่ละฝ่าย  และสร้างสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคลากรใหเ้หนียวแน่นยิง่ข้ึน  
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2. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบสถานการณ์ เป้าหมายต่างๆ รวมทั้งสามารถด าเนินงานแทน
กนัได ้ยามจ าเป็น 

3. เกิดความร่วมมือร่วมใจ เอ้ือใหเ้กิดการท างานเป็นทีม  
4. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าให้การท างานมีความราบร่ืนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  หากเกิด

ปัญหาก็สามารถแกไ้ขสถานการณ์ไดท้นัเวลา 
5. ประหยดัเวลา ประหยดังบประมาณ ลดความเสียหาย 
6. หากเกิดเหตุฉุกเฉินระหวา่งการท างาน คนท่ีมารับช่วงต่อจะสามารถลงมือท างานไดท้นัท่วงที 
7. มีความใจกวา้ง เปิดใจรับฟังค าวจิารณ์ และเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ขอ้จ ากดัของการใช ้Hou-Ren-Sou 
1. มีขั้นตอนการท างานเพ่ิมมากข้ึน ใชร้ะยะเวลามากข้ึน  
2. บางคร้ังผูป้ฏิบติังานอาจจะเกิดความไม่มัน่ใจ หรือไม่กลา้ตดัสินใจ  
3. การมีขอ้มูลร่วมกนัในแทบทุกดา้น บางคร้ังอาจท าใหเ้กิดความไม่ตระหนกัหรือชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีของตน 
4. อาจเกิดทศันคติไม่ดีกบัหวัหนา้ หากไม่ไดท้ าความเขา้ใจเป้าหมายของหลกัการดงักล่าวร่วมกนั ลูกนอ้งจะ

รู้สึกวา่ตนเองถูกบงัคบั ควบคุม หรือรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บความไวว้างใจ ขาดอิสระในการตดัสินใจ 
ขอ้พึงระวงัในการใชห้ลกั Hou-Ren-Sou 
1. การขาดความรู้ ความเขา้ใจ หรือตระหนักในความส าคญัของ Hou-Ren-Sou ของคนไทย หรือแมก้ระทัง่

คนญ่ีปุ่นเอง แมจ้ะคุน้เคยกบัหลกัการดงักล่าว แต่เม่ือมาอาศยัและท างานในประเทศไทย จึงไม่คิดวา่จะตอ้งยึดถือหรือ
ปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หากผูบ้งัคบับญัชาเป็นคนไทย ดงันั้นควรจดัอบรมให้ความรู้ สร้าง
ความเขา้ใจเพื่อใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการใช ้Hou-Ren-Sou เขา้มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  

2. การท างานท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน ตอ้งผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน หากแต่ละฝ่ายไม่รักษากฎ กติกา 
หรือตรงต่อเวลา ก็จะท าใหร้ะบบทั้งหมดไดรั้บผลกระทบ หรือภาระจะตกไปอยูท่ี่ใครคนใดคนหน่ึงมากเกินไป  

3. พฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีอาจจะมีความถนดั หรือความสะดวกในการใชช่้องทางการส่ือสารท่ีต่างกนั ดงันั้น
จ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงกาลเทศะ ความเหมาะสม และความสะดวกของอีกฝ่ายหน่ึงเสมอ  ท าใหก้ารติดต่อเร่ืองเดียวกนั 
ในบางคร้ังอาจจะตอ้งใชก้ารส่ือสารหลายๆ ช่องทาง  ดงันั้นในแต่ละหน่วยงานควรท าความตกลงเก่ียวกบัรูปแบบ
ช่องทางส่ือสารใหช้ดัเจนก่อน 
 
3. บทสรุป 

ปัจจุบนัพบวา่มีหนงัสือหลายเล่มหลายส านกัพิมพร์วมทั้งส่ือออนไลน์ท่ีกล่าวถึงการท างานแบบญ่ีปุ่น ซ่ึงไม่
วา่จะเป็นการท างานแบบใดก็ตามมกัจะน า Hou-Ren-Sou ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการท างานแบบญ่ีปุ่นไปใชใ้นการ
ท างานอยูเ่สมอ และในงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัระบบการท างานแบบญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ กรณีตวัอยา่งท่ีหยิบยกมาศึกษา
มกัจะเป็นการท างานในรูปแบบบริษทัหรือโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในความเป็นจริงแลว้ แมจ้ะไม่ใช่บริษัทหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นก็สามารถน า Hou-Ren-Sou ไปปรับใชไ้ดเ้ช่นกนั  และเป็นระบบท่ีมีขอ้ดีมากกวา่ขอ้เสีย  
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การน า Hou-Ren-Sou  มาใช้ในการบริหารภาควิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตท าให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ในดา้นการสอน ท าใหเ้กิดความชดัเจนในการท างาน มีการวางแผนการสอนร่วมกนั มีการแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบทั้ งในการสอน การออกขอ้สอบ การตรวจงาน การวดัและประเมินผล และการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน      
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน ท าให้มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการรายวิชา รวมทั้ งการ
ควบคุมคุณภาพของหลกัสูตร  

2. ในดา้นการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน ท าให้มีการแบ่งปันขอ้มูลร่วมกนั เอ้ือต่อการท างานเป็นทีม 
ท าให้เกิดระบบพ่ีเล้ียง การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ช่วยกันหาแนวทางหรือวิธีการท างานท่ีสะดวกและมี
ประสิทธิภาพร่วมกนั สร้างความสมัพนัธภาพและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ประหยดัทั้งเวลาและทรัพยากร 

3. ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา และเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
อยา่งไรก็ตามการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงการเร่ิมตน้ตั้งขอ้สังเกต ประเด็นท่ีควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมคือ การ

ส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นในการน า Hou-Ren-Sou ไปใช้ในการบริหารงานของสถาบันอ่ืนๆ ข้อดี 
ขอ้จ ากดั และขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้จะน าหลกัการดงักล่าวไปปฏิบติัต่อไป นอกจากนั้นแลว้ การไดท้ าการส ารวจ
ความคิดเห็นจากทั้ งสองมุมมอง คือจากมุมมองของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานแลว้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดร่วมท่ี
สามารถน าไปปฏิบติัได ้จะยิง่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการน า Hou-Ren-Sou ไปใชใ้นการท างานมากข้ึน  

 
4. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณอาจารยมิ์ตซูโอะ นากายามา หัวหน้าภาควิชาภาษาญ่ีปุ่นคนแรกผู ้เร่ิมตน้วางรากฐานการใช ้     
Hou-Ren-Sou มาเป็นส่วนส าคญัในการบริหารและการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา ขอขอบคุณหัวหนา้ภาควชิา
ทุกท่านท่ียงัคงสืบทอดรูปแบบการท างานดงักล่าว รวมทั้งคณาจารยป์ระจ าภาควิชาและคณาจารยพ์ิเศษทุกท่านท่ีให้
ความร่วมมือ และเลง็เห็นประโยชน์ของการใช ้Hou-Ren-Sou ในการท างานตลอดมา  
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