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รูปแบบการจัดการสูความเปนเลิศของโรงพยาบาลคริสเตียน 
สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

Management Format for Excellence of Christian Hospitals 
The Church of Christ in Thailand

ประทุม เจริญรูป*

บทคัดยอ
 ดุษฎีนิพนธเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการท่ีทําใหโรงพยาบาลคริสเตียน

ในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยสามารถกาวไปสู ความเปนเลิศในสวนของแพทย พยาบาล 

และเจาหนาที่ของโรงพยาบาล (2) เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของรูปแบบการจัดการที่สงผลตอโรงพยาบาล

คริสเตียนกาวไปสูความเปนเลิศ ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู ทรงคุณวุฒิดวยวิธีคํานวณหา 

IOC และทดสอบความนาเชื่อถือดวยการหาคาสหสัมพันธดวยวิธีของครอนบัช (Cronbach) โดยเก็บ

ขอมูลจากบคุลากรของโรงพยาบาลคริสเตยีนประกอบดวย แพทย พยาบาล และเจาหนาทีข่องโรงพยาบาล 

จาํนวน 400 คน โดยใชสถติกิารวเิคราะหเสนทาง (Path Analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั

 ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศภายในองคการสงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตอการจัดการบริการ ( =0.90) การจัดการความรู ( =0.98) การจัดการนวัตกรรม ( =0.93) และการจัดการ

โรงพยาบาลคริสเตยีนสูความเปนเลศิ ( =0.69) อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

ในขณะท่ีการจัดการนวัตกรรมสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการจัดการโรงพยาบาลคริสเตียน

สูความเปนเลิศ ( =0.46) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ขอคนพบใหมจากการวิจัย คือ บรรยากาศ

ภายในองคการถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอความเปนเลิศของโรงพยาบาลคริสเตียน เพราะวา

ปจจัยนี้มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมเหนือกวาทุกปจจัยในการสร างความเปนเลิศ ดังนั้น

บรรยากาศภายในองคการจึงเปนปจจยัหลักทีผู่บรหิารของโรงพยาบาลตองใหความสนใจในการกําหนดเปน

นโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในโรงพยาบาลคริสเตียนสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการ ความเปนเลิศ บรรยากาศ การจัดการบริการ การจัดการความรู การจัดการ

นวัตกรรม
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Abstract
 The objectives of this dissertation are 1) to study the management format enabling 

Christian hospitals to become excellence on the part of medical doctors, nurses, and the 

staff of the hospitals 2) to analyze the influence of the management format on the excellence 

of the Christian hospitals. This research is quantitative in nature. The research instrument 

are questionnaires; that were tested validity of the content by means of IOC and the reliability 

of the instrument was tested by using Cronbach’s alpha. The needed data were collected 

from 400 staff members including medical doctors, nurses, and the staff of the hospitals. The 

collected data were analyzed using path analysis and confirmatory factor analysis.

 The data analysis found that the organizational atmosphere have positive direct 

influence with statistical significance on the service management ( =0.90), on the knowledge 

management ( =0.98), on innovation ( =0.93), and on Christian hospitals management for 

excellence ( =0.69), with statistical significance at the 0.01 and the 0.05 levels respectively. 

Meanwhile, innovation factors have significance influence on the Christian hospital management 

for excellence ( =0.06), with statistical significant at the 0.01 levels. As to the new finding, 

the organizational atmosphere is the most important factor on the excellence of Christian 

hospitals because this factor has both direct and indirect influence above all factors in 

erecting the excellence. For this reason, organizational atmosphere is the major factor that 

the hospital executives must pay attention for policy formulation implementation in Christian 

hospitals the Church of Christ in Thailand. Service management,

Keywords : management model, organizational atmosphere, Innovation, knowledge management, 

innovation management.

คนเจบ็ปวยจากโรคภยัตางๆ เพ่ือเปนทานแกราษฎร

ทั่วๆ ไปดวย ชาวบานจึงเรียกมิชชันนารีเหลานั้น

ว า “หมอศาสนา” ในเวลาน้ันมิชชันนารีก็ได 

ทําการบุกเบิกนําเอาการแพทย เขามาเผยแพร

ในประเทศไทย ทั้งยังริเริ่มกิจการอ่ืนๆ ขึ้นมาดวย 

เชน โรงพิมพ โรงเรียน และกิจการดานหนังสอืพมิพ

 จากสถติขิองสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 

ไดมีการสํารวจขอมูลโรงพยาบาลท้ังของรัฐและ

บทนํา
 เมื่อสามรอยกวาปที่ผานมา คือประมาณ

ป ค.ศ. 1669 โรงพยาบาลแหงแรกของประเทศไทย

ไดถกูกอตัง้ขึน้โดยพระสงัฆราช ลงัแบรตเดอลามอ็ต 

ที่ในรัฐสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช แหง

กรุงศรีอยุธยามิชชันนารีไดเขามาเพื่อประกาศ

เผยแพรเรื่องราวขององคพระเยซูคริสตตามหลัก

คาํสอนของพระคมัภรีไบเบิล้ นอกจากการประกาศ

เผยแพรแลวมิชชันนารีเหลาน้ันยังไดทําการรักษา
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เอกชนมีจํานวนทั้ งหมด  48,424 แห ง  โดย

ในจํานวนดังกลาวมีจํานวน โรงพยาบาลเอกชน 

จํานวน 322 แหง จํานวนเตียง 33,405 เตียง ซึ่ง

เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลและชวยเหลือ

ผูปวยไดอยางมคีณุภาพมาเปนระยะเวลายาวนาน 

จากจํานวนโรงพยาบาลที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว

เป นตัวบ ง ช้ีให  เ ห็นว าความต องการในด าน

การรักษาพยาบาลน้ันมีเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง และ

ยังชี้ใหเห็นถึงการแขงขันที่กําลังทวีความรุนแรง

มากขึ้น ดังนั้น การพัฒนา และการปรับปรุง

ในดานตางๆ ของโรงพยาบาลจึงจําเปนที่จะตอง

คํ า นึ ง ถึ งคุณภาพและความเป นมาตรฐาน

มากข้ึนไมวาจะเปนโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 

 โรงพยาบาลไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน

จะตองใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหา

ดานคุณภาพการรักษาพยาบาล และจําเปนตอง

มีการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศดานคุณภาพ

การจัดการการรักษาพยาบาลในมิติหรือมุมมอง

ของคุณภาพ  (Dimension of Aual i ty)  คือ 

(1) เปนที่ยอมรับของผู ปวย (Acceptability) 

(2) การเขาถึงและการใหบรกิารในเวลาทีเ่หมาะสม 

(Accessibility) (3) ความถูกตองเหมาะสมทาง

วิชาการ  (Appropriateness) (4) ศักยภาพ

ในการใหบรกิาร (Competency) (5) ความตอเน่ือง

และ การประสานงาน (Continuity) และ (6) ผลลพัธ

ทีด่ ี(Effectiveness) การปรับเปล่ียนหรอืมุงพฒันา

องคการจึงเปนเร่ืองท่ีจําเปนตองทําเพ่ือใหองคการ

สามารถอยูรอด

 งานวิจัยเร่ืองน้ีผู วิจัยไดศึกษาถึงรูปแบบ

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการนําโรงพยาบาลคริสเตียนให ก าวไปสู 

ความเปนเลิศตามเปาประสงคของการจัดตั้ง 

เพื่อใชเปนกรณีศึกษาสําหรับสําหรับโรงพยาบาล

รัฐและเอกชนตางๆ และเพ่ือใหเปนแนวทางแก

โ รงพยาบาลคริส เตียนเพื่ อนํ าไปพัฒนาให 

สามารถตอบรบัและเผชญิหนากบัการเปลีย่นแปลง

ที่เพิ่มทวีและการแขงขันในยุค AEC ที่กําลังเขามา

ไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการที่ทําให

โรงพยาบาลคริสเตียนในสังกัดสภาคริสตจักร

ในประเทศไทยสามารถกาวไปสูใหกาวไปสูความ

เปนเลิศของแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ของ

โรงพยาบาล

 2. เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของรูปแบบการ

จัดการที่สงผลใหโรงพยาบาลคริสเตียนสูความ

เปนเลิศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏี

ที่ เกี่ยวข องแล วนํามาสังเคราะห  เป น  กรอบ

แนวคิดของรูปแบบการจัดการโรงพยาบาล

คริสเตียนสูความเปนเลิศ ซึ่งจะเปนแนวทางการ

วิจัยเชิงปริมาณโดยสรางข้ึนเปนกรอบแนวคิด

ของการจัดการสูความเปนเลิศ ดังภาพ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

การจัดการบริการ

การจัดการความรู ความเปนเลิศบรรยากาศ
ภายในองคการ

การจัดการ
นวัตกรรม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

ที่มา : จากการทบทวนวรรณกรรม



55
ปที่ 3 ฉบับท่ี 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
 ผูวิจัยหาขนาดกลุมตัวอยางโดย ใชสูตรหา

ขนาดกลุมตัวอยางของค็อชฮาน (1953) ดังนี้

 
n =

 (P (1-P) Z2) 
d2

 แทนคาตามสูตรไดเทากับ

 
n =

 (0.5 (0.5) 1.962) 
0.052

 = 384.16 ตัวอยาง

 ผู วิจัยเพิ่มจํานวนของกลุ มตัวอย างอีก

ร อยละ 5 เพื่อปองกันการตอบแบบสอบถาม

ไมครบตามจํานวน ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ตอง

เก็บทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบโควตา 

(Quota Sampling) จากแพทย พยาบาล และ

เจาหนาที่ของโรงพยาบาลคริสเตียนในสังกัด

สภาคริสตจักรในประเทศไทยจํานวน 5 แหงดวย

กันดังนี้ คือ 1) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

2) โรงพยาบาลโอเวอรบรูค 3) โรงพยาบาลแพร

คริส เตียน  4 )  โรงพยาบาลแวนแซนต วู ร ด 

5) โรงพยาบาลแมคคอรมิค โดยแบงอัตราสวน

ของผูตอบแบบสอบถามในจํานวนเทาๆ กัน คือ 

80 คน ตอโรงพยาบาล

 การวิจัยคร้ังนี้ ได ใช แบบสอบถามเป น

เคร่ืองมือในการวิจัย ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบ

และวเิคราะหเครือ่งมอืหาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา 

(Content Validity) และตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเ น้ือหา  โดยอาศัยดุลยพินิจของอาจารย 

ที่ปรึกษารวมกับ ผูทรงคุณวุฒิรวม 3 ทาน และ

ความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม

โดยไดทําการทดลอง (try-out) กับบุคลากร

ในโรงพยาบาลเซนตหลุยสซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 40 ชุด

ผลการวิจัย
คุณลักษณะส  วนบุคคลของผู ตอบแบบ
สอบถาม
 ผลการวิจัยพบวา ผู ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 72.75) 

สถานภาพสวนใหญสมรส (คิดเปนรอยละ 49.87) 

การศึกษาส วนใหญจบปริญญาตรี  (คิดเป น

รอยละ 70.51) ลักษณะงานที่ปฏิบัติสวนใหญ 

ไดแก งานดานการรักษาพยาบาล (คิดเปนรอยละ 

45.52)  ส วนตําแหน งผู ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ ไดแก เจาหนาที่ (คิดเปนรอยละ 47.74) 

โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย 38 ป และ

มีอายุงานเฉลี่ยที่ 13 ปตามลําดับ

 การทดสอบสมมตฐิานดวยการวเิคราะห
อิทธิพลของกลุมตัวแปรที่สงผลตอการจัดการ
โรงพยาบาลคริสเตียนสูความเปนเลิศ : สังกัด
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
 เพื่อตอบสมมติฐานดังกลาวผูวิจัยเลือกใช

เทคนิคนําการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 

โดยอาศัยรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน

หรอืโมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship 

Model or LISREL Model) กอนทําการวิเคราะห

มีการทดสอบ คุณสมบัติตางๆ วาขอมูลเหมาะสม

กับเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธโครงสราง

เชิงเสนหรือไม ดวยการทดสอบคาสหสัมพันธ

แบบเพยีรสนั (Pearson’s Coefficient Correlation) 

ระหวางกลุมตัวแปรแฝง ผลการวิเคราะห พบวา

ตวัแปรทัง้หมดไมมคีูใดมปีญหาการรวมเสนตรงพหุ 

(Multicollinearity) ผู วิจัยจึงนําขอมูลทั้งหมด

มาวิ เคราะห  เส นทางโดยใช ดัชนีที่ ใช ในการ

ตรวจสอบความสอดคลองและความกลมกลืน

ของตัวแบบกับขอมูลเชิงประจักษ ในลําดับตอไป



ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
56

 ผลการวิเคราะหพบวา บรรยากาศภายใน

องคการสงอทิธพิลทางตรงเชงิบวกอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิตติอการจัดการบริการ ( =0.90) การจัดการ

ความรู ( =0.98) การจัดการนวัตกรรม ( =0.93) 

และการจัดการโรงพยาบาลคริสเตียนสู ความ

เปนเลิศ ( =0.69) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ในขณะที่การ

จัดการบริการกลับสงผลอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติตอการจัดการโรงพยาบาลคริสเตียนสูความ

เปนเลิศ ( =0.16) และการจัดการความรู สงผล

อย างไม มีนัยสําคัญทางสถิติต อการจัดการ

โรงพยาบาลคริสเตียนสูความเปนเลิศ ( =-0.75) 

ในขณะที่ การจัดการวัตกรรมสงผลอยางมีนัย

สาํคญัทางสถติติอการจดัการโรงพยาบาลครสิเตยีน

สูความเปนเลิศ ( =0.46) ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.01

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอ
แนะ
 ผลจากการวิจัยรูปแบบการจัดการที่ทําให

โรงพยาบาลคริสเตียนในสังกัดสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทยสามารถกาวไปสูความเปนเลิศ พบวา 

ปจจัยที่มีผลตอการนํามาสูความเปนเลิศในการ

วิเคราะหเชิงปริมาณ ไดแก บรรยากาศภายใน

องคการ การจัดการบริการ การจัดการความรู และ

การจัดการนวัตกรรม ซึ่งแตละปจจัยอาจจะสงผล

มากนอยแตกตางกัน บางปจจัยไมสงผลทางตรง 

แตสงผลทางออมตอการเปนเลิศของโรงพยาบาล

แผนภาพท่ี 2 รปูแบบการจดัการโรงพยาบาลครสิเตียนสูความเปนเลศิ : สงักดัสภาครสิตจกัรในประเทศไทย 

(หลังปรับ) 

ตารางที่ 1 รูปแบบการจัดการโรงพยาบาลคริสเตียนสูความเปนเลิศ : สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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คริสเตียนท้ังส้ินซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวสามารถ

ยนืยนัไดจากการวเิคราะหความสอดคลองกบัขอมลู

ในเชิงประจักษ และสอดคลองกับงานวิจัยของ

วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย (2553) ที่เสนอวา ปจจัย

การนํามาสูความเปนเลศิขององคการจะตองอาศัย

สวนประสมของปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายๆ ปจจัย

ในการสรางอิทธิพลตอความเปนเลิศอันประกอบ

ไปดวยการมุ งเนนที่การปฏิบัติ ความเอาใจใส

ในความเปนเลิศ การใหความอิสระในการทํางาน 

การสรางคุณคาโดยเจาหนาที่ การใชคานิยมเปน

แรงผลกัดนั การทาํในภารกจิทีต่นมคีวามเช่ียวชาญ 

การมีรูปแบบท่ีเรียบง ายและมีประสิทธิภาพ 

และการใหความยืดหยุนในหนาที่ ตามลําดับ

 2. การวิเคราะห อิทธิพลของรูปแบบ

การจัดการท่ีสงผลใหโรงพยาบาลคริสเตียนกาว

ไปสูความเปนเลิศ จากการสอบถามขอมูลจาก

แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ของโรงพยาบาล 

ผลการวิจัยพบวา ความเปนเลิศของโรงพยาบาล

คริสเตียนไดรับอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม

มาจากบรรยากาศภายในองคการเปนสวนสําคัญ

ในมิติด านลักษณะงาน มิติด านสัมพันธภาพ

กับเพ่ือนรวมงาน และมิติดานโครงสรางองคการ

สอดคลองกับงานของนงเยาว แกวมรกต (2542, 

หนา 15-16) ไดแบงองคประกอบบรรยากาศ

ภายในองคการเป น  6 ดาน  รวมถึงงานของ

จุฬารัตน เสกนําโชค (2548, หนา 11) ที่เสนอวา 

บรรยากาศภายในองคการเปนสภาพแวดลอม

ที่ เ กิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธ ระหว างบุคคล

กับ ส่ิงแวดล อมในองค การและส งผลไปถึง

ความรูสึกของบุคลากรภายในองคการบรรยากาศ

ภายในองคการมีอิทธิพลตอบุคลากรทุกคนภายใน

องคการภายในบรรยากาศองคการทีด่จีะทาํใหการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคการบรรลุ

จุดมุงหมายตามท่ีตองการ ในขณะท่ีปจจัยท่ีมีผล

รองลงมา ไดแก การจัดการนวัตกรรมซึ่งมีอิทธิพล

ทางตรงสูความเปนเลิศของโรงพยาบาลคริสเตียน

สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ (ปเตอร & วอเตอรแมน (1982) 

ที่เสนอวา การจัดการดานคุณภาพสูความเปนเลิศ

จะประกอบดวยองคประกอบหลัก คือ การจัด

การความรู และงานของแทรพ (1999) ที่เสนอ

ไววาการจัดการความรูจะมีลักษณะของบูรณการ

เพือ่กอใหเกดิคุณประโยชนทีค่าดหวงัไวการจดัการ

ความรูจึงเปนแนวคิดองครวมที่จะบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่เปนความรูในองคการธุรกิจ

 นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบวา เบื้องหลัง

ความ สํา เ ร็ จของการ สู  ค วาม เป  น เลิ ศของ

โรงพยาบาลครสิเตยีน ไดแก การจดัการบรรยากาศ

ภายในองคการ ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวาปจจัย

ดังกลาวที่มีอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับการจัดการความรู การจัดการบริการ 

และการจัดการนวัตกรรม สอดคลองกับงาน

ของ แฮริซ & ดิชิมอน, (1994, p. 96) ที่เสนอวา 

บรรยากาศภายในองคการเปนปจจัยสําคัญที่ชวย

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหประสบความสําเร็จ

ในทุกปจจัย ทั้งนี้หากวา บรรยากาศไมอํานวย 

การวางแผนและการนําไปใชทางการจัดการก็จะ

ทําไดยากลําบาก

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
 แนวคิดในการพัฒนาความเปนเลิศของ

โรงพยาบาลคริสเตียนสังกัดสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทยอาจจะมีหลายๆ ปจจัย แตจากผลการ

วิจัยพบวา ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่นําโรงพยาบาล
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คริสเตียนฯ กาวสูความเปนเลิศถือเปนการคนพบ

องคความรูใหม คือ การจัดการบรรยากาศภายใน

องคการ ซึ่งสงอิทธิทั้งทางตรงและทางออมตอ

ความเปนเลิศ โดยมีอิทธิพลตอปจจัยสงผานทุกตัว 

รองลงมาคือ การจัดการนวัตกรรมซ่ึงมีอิทธิพล

ทางตรงตอความเปนเลิศของโรงพยาบาลคริสเตยีน

สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย บรรยากาศ

ภายในองคการยงัสงอทิธพิลทางตรงตอการจดัการ

บรกิาร การจดัการความรูและการจดัการนวตักรรม

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 1. งานวิ จั ยดั งกล  าว เก็บข  อมูลจาก

บุคลากรของโรงพยาบาลคริสเตียนสังกัดสภา

คริสตจักรในประเทศไทยอันประกอบไปดวย

แพทย พยาบาล และเจ าหนาท่ีโรงพยาบาล 

ผู ที่ สนใจอาจจะต อยอดการวิจัยไปยังกลุ ม

บุคลากรอื่นๆ อาทิ ผู บริหารโรงพยาบาล และ

กลุมลูกคา ก็อาจจะไดผลหรือมิติของการศึกษา

ที่สอดคลองหรือแตกตางกันได รวมถึงอาจจะ

กอใหเกิดแนวคิดในเชิงเปรียบเทียบไดอีกดวย

 2. จากการสอบถามโดยใชแบบสอบถาม

แบบปลายเปด (Open Ended Questions พบวา

ยังมีตัวแปรที่นาสนใจอีกบางประการที่บุคลากร

เสนอวาควรจะทําการศึกษา อาทิ เรื่องภาวะผูนํา 

การจูงใจ  และเ ร่ืองการส่ือสารซ่ึงถ าหากว า

นํามาวิเคราะหในตัวแบบอาจจะไดข อคนพบ

ที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูที่สนใจจะทําการ

ศึกษาเร่ือง องคการแหงความเปนเลิศจะนํามา

พจิารณาในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป

 3. การวิจัยดังกลาวเป นการศึกษาใน

รูปภาคตัดขวางในชวงระยะเวลาหน่ึงผูที่สนใจ 

อาจจะขยายเวลาในการศึกษาแบบ  อนุกรม

เวลา เพื่อดูความคงเสนคงวาของรูปแบบการ

จัดการโรงพยาบาลคริสเตียนสูความเปนเลิศ ได

 4. งานวิจัยฉบับนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ 

ซึ่งไดขอมูลในระดับกวางแตไมสามารถลงลึกใน

รายละเอียดไดดีนัก ผูที่สนใจอาจจะนําแนวคิด

ดังกลาวไปทําวิจัยแบบผสม หรือเนนไปทางการ

วิจัยเชิงคุณภาพก็ได
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