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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม จังหวัดสิงหบุรี 
Factors related to data quality according to the standard structure of 43 files, Singburi Province 

อภิชา เอกธีรธรรม 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยดานบุคคล ระดับความรู ทัศนคติและการปฏิบัติของ

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดการขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม และศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับคุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม จังหวัดสิงหบุรี กลุมตัวอยางเปนผูท่ีรับผิดชอบการจัดการ

คุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 47 คน เก็บ

ขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และChi-square test.

หรือ Fisher’s Exact test  

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรูเกี ่ยวกับการจัดการขอมูลตามโครงสราง

มาตรฐาน 43  แฟมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 68.09)  มีทัศนคติที่ดีตอการจัดการขอมูลตาม

โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม (รอยละ 68.09) และมีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับดี (รอยละ 74.47) จากการ

วิเคราะหพบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ี p-value < 0.05 สวนปจจัยดานบุคคล ดานความรู และการปฏิบัติพบวาไมมีความสัมพันธ ผลจาก

การสนทนากลุ ม พบวา ปญหาอุปสรรคของการจัดการขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม ไดแก 

เจาหนาที่บางสวนยังขาดความรูความเขาใจในรายละเอียดของการบันทึกขอมูล โปรแกรม OPPP2010 ที่ใช

ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนไมสามารถบอกขอผิดพลาดแตละจุดได อุปกรณคอมพิวเตอรเกาและลาสมัย รวมท้ัง

ระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชงานคอมพิวเตอรยังไมเพียงพอทำใหการสงออกขอมูลลาชา ขาดงบประมาณ

ในการพัฒนาระบบ และบุคลากรมีภาระงานมาก 

Abstract 
 This research is a descriptive research with the aim of studying the individual 
characteristics, level of knowledge, attitudes and practices of officers related to data 
management according to the standard structure of 43 files, including the study of factors 
related to data quality according to the standard structure of 43 files, Singburi Province. The 
sample consisted of 47 people responsible for data quality management according to the 
standard structure, working in sub-district health promoting hospitals. Data were presented 
by descriptive statistics. The correlation analysis was done using Chi-square test or Fisher's 
Exact test. 
 The results showed that the sample group, 68.09 percent, had knowledge about data 
management according to the 43 file structure standard, overall at a moderate level. It was 
found that 68.09 percent of the sample group had a good attitude towards data management 
according to the 43 file structure standard 74.47 percent of the sample group had good 



2 
 

practice overall. 
 From the analysis, it was found that Attitudes were correlated with data quality 
according to the standard structure of 43 files with statistical significance at p-value < 0.05. 
Personal factors, knowledge and practice were not correlated. The result of the focus group 
discussion, it was found that the problem of managing data according to the standard 43 file 
structure is that some staffs still lack the knowledge and understanding of the details of data 
recording have old and obsolete computer equipment Including various systems related to 
the use of computers is not enough, causing the data export to be delayed, Lack of budget for 
system development and personnel have a lot of workloads. 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเก็บขอมูลสุขภาพใน

สถานบริการสาธารณสุข โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป HOSxP และHOSxP PCU ในการบันทึกและสงออก

ขอมูล 43 แฟม โปรแกรมเดียวกันท้ังจังหวัด และทำการเชื่อมโยงขอมูลกับโรงพยาบาล และเครือขายบริการ

สุขภาพทุกแหง เพ่ือท่ีจะไดปฏิบัติเปนมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน  

 จากการประเมินผลการดําเนินงานที่ผ านมา พบวา ขอมูลดานการแพทยและสุขภาพท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล สงใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) บางสวนยังไม

ถูกตอง ไมครบถวน และไมทันเวลา ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

คุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม จังหวัดสิงหบุรี เพ่ือใหสามารถนําขอมูลไปพัฒนาการจัดการ

ขอมูลใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอการนําขอมูลดังกลาวไปใชในการกำหนดนโยบาย การไดรับจัดสรร

งบประมาณ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี ้ว ัดของกระทรวงสาธารณสุขไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคคล ความรู ทัศนคติและการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ

จัดการขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม จังหวัดสิงหบุรี  

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม จังหวัด

สิงหบุรี 

สมมุติฐานการวิจัย 

 ปจจัยดานบุคคล ความรู ทัศนคติและการปฏิบัติ มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลตามโครงสราง

มาตรฐาน 43 แฟม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross – sectional study)  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ เจาหนาที ่ผู มีสวนเกี ่ยวของในการเก็บรวบรวมขอมูล การบันทึกขอมูล การ

ตรวจสอบและการจัดสงขอมูลตามมาตรฐานโครงสราง 43 แฟม ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลทุกแหง 

 กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง เปนเจาหนาท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม

ขอมูล การบันทึกขอมูล การตรวจสอบและการจัดสงขอมูลตามมาตรฐานโครงสราง 43 แฟม จำนวน 47 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ลักษณะดานบุคคล ความรู ทัศนคติ การปฏิบัติ ในการ

จัดการคุณภาพขอมูลตามมาตรฐานโครงสราง 43 แฟม และการสนทนากลุม ( Focus group discussion)  

 1 แบบสอบถามลักษณะดานบุคคล 8 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ตำแหนง ประสบการณในการทำงาน 43 แฟม การไดรับนิเทศติดตาม การไดรับการอบรมชี้แจง 

 2. แบบสอบถามความรู 15 ขอ แปลผลแบบแบงชวงคะแนนเปน 3 ระดับ คือ 

  ระดับความรูต่ำ หมายถึง  ไดคะแนนนอยกวารอยละ 60 

  ระดับความรูปานกลาง  หมายถึง  ไดคะแนนระหวางรอยละ 60 – 79  

  ระดับความรูสูง หมายถึง  ไดคะแนนมากกวารอยละ  80 ข้ึนไป 

 3. แบบสอบถามทัศนคติ 10 ขอ แปลผลแบบแบงชวงคะแนนเปน 3 ระดับ คือ 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึง ระดับทัศนคติไมดี 

  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.66 หมายถึง ระดับทัศนคติปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 3.67 – 5.00 หมายถึง ระดับทัศนคติดี 

 4. แบบสอบถามการปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการขอมูล 43 แฟม 10 ขอ แปลผลแบบแบงชวง

คะแนนเปน 3 ระดับ คือ 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติต่ำ 

  คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 3.01 – 4.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติดี 

 5. การสนทนากลุม 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 เสนอผูเชี่ยวชาญที่มีความรู และประสบการณ ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา ความตรงตาม

เนื้อหา และความสอดคลองกับวัตถุประสงค จำนวน 3 ทาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564 จากกลุมตัวอยางที่กำหนด และเก็บ

แบบสอบถามคืนภายใน 1 สัปดาห 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลท่ัวไป ใชสถิติเชิงพรรณนา จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2. วิเคราะหความสัมพันธ ใชสถิติ Chi-square test หรือ Fisher’ Exact test ท่ีระดับนัยสำคัญท่ี 

α = 0.05 

 3. วิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 68.09) อาย ุ41-50 ป (รอยละ 74.47) สถานภาพ

สมรสแลว (รอยละ 55.32) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 93.62) ปฏิบัติงานในตำแหนงนักวิชาการ

สาธารณสุข (รอยละ 44.68) มีประสบการณในการทำงานเก่ียวกับขอมูล 43 แฟม เปนระยะเวลามากกวา 6 

ปข้ึนไป (รอยละ 59.57) โดยระยะเวลาเฉลี่ย 7.9 ป (S.D.= 3.96) ต่ำสุด 1 ป สูงสด 15 ป ในรอบ 1 ปท่ีผาน

มา เคยไดรับการนิเทศ ติดตาม (รอยละ 59.57) และเคยผานการอบรมหรือชี้แจง (รอยละ 57.45) 

  ระดับความรูโดยรวมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 73.76 สวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง (รอย

ละ 68.09) รองลงมาคือระดับสงู (รอยละ 31.91) และไมมีระดับต่ำ 

  ระดับทัศนคติโดยรวมตอการจัดการขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม พบวา สวนใหญมี

ทัศนคติอยูในระดับดี (รอยละ 68.09) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (รอยละ 31.91) และไมมีระดับต่ำ 

  ระดับการปฏิบัติโดยรวมตอการจัดการขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม พบวา สวน

ใหญอยูในระดับดี (รอยละ 74.47) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (รอยละ 25.53) และไมมีระดับต่ำ  

 2. การวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลตามโครงสราง

มาตรฐาน 43 แฟม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สวนปจจัยดานลักษณะบุคคล ความรู

และการปฏิบัติไมมีความสัมพันธ 

 3. ขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus group discussion) พบวา ดานการบันทึกขอมูล บุคลากร
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มีความเขาใจในรายละเอียดของการบนัทึกขอมูลไมเทากัน ผูลงบันทึกไมใชเจาของงานทำใหลงรายละเอยีด

ไดไมครบถวน มีการเปลี่ยนผูทำหนาที่บันทึกขอมูล โครงสรางฐานขอมูลมีการเพิ่มเติมแกไขทำใหวิธีการ

บันทึกขอมูลแบบเดิมไมสามารถสงออกขอมูลตามโครงสรางฐานปจจุบัน ดานการสงออกขอมูล พบวา มีการ

ตรวจสอบขอมูลที่สงออกทุกครั้งกอนสงรายงาน สสจ. แตกรณีขอมูลผิดพลาดไมไดแจงเจาของงานหรือไม

ทราบวาจะแกไขอยางไร มีการสงออกขอมูลทุกสัปดาหโดยเจาหนาที่บันทึกขอมูล แตผูสงออกไมทราบวา

ขอมูลครบหรือไม จำเปนตองใหเจาของงานประสานกับกลุมงาน/ฝาย ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือ

ขอรายละเอียดและยอนไปตรวจสอบ โปรแกรม/เครื่องมือที่ใชในการสงขอมูลเขาสูระบบประมวลผลกลาง 

ไมมีการอัพเดตทำใหไมสามารถสงออกขอมูลไดสมบูรณ โปรแกรมประมวลผลตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

(OPPP2010) ไมสามารถตรวจสอบความผิดพลาดไดวาเกิดจากขั้นตอนใด ดานวัสดุอุปกรณ บางแหง

ความเร็วอินเตอรเน็ตท่ีใชงานในปจจุบัน ระบบความปลอดภัย/โปรแกรมปองกันไวรัส ยังมีไมเพียงพอกับการ

ใชงาน อุปกรณคอมพิวเตอรเกาไมเหมาะสมกับการใชงาน บุคลากรขาดความรูในการใชโปรแกรม ขาด

งบประมาณในการพัฒนาระบบ การซอมบำรุงและจางเจาหนาที่บันทึกขอมูล ดานการควบคุม กำกับและ

ติดตาม มีระบบควบคุมกำกับการตรวจสอบและสงขอมูล 43 แฟม ลงนามโดย ผอ.รพ.สต. แตบางครั้งภาระ

งานมาก ทำใหการควบคุม กำกับและติดตามไมสม่ำเสมอ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุม

ประจำเดือนของหนวยงาน/คป.สอ. มีการจัดประชุมทีม IT แลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหาและอุปสรรคในการสง

ขอมูล เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีถูกตอง ดานการสนับสนุนแรงจูงใจตอการจัดการมาตรฐานคุณภาพ 

43 แฟม ผูบังคับบัญชามีการติดตาม กำกับผลงานตามตัวชี้วัดซึ่งประมวลผลจาก 43 แฟม ทุกเดือนเพ่ือ

กระตุนเตือนและรวมกันหาทางแกไขขอผิดพลาดพรอมทั้งติดตามการไดรับคาตอบแทนตามผลงาน (QOF) 

และงบประมาณอื่นๆที่เกี่ยวของใหหนวยบริการไมเกิดภาวะขาดสภาพคลองทางการเงิน มีการชื่นชมในท่ี

ประชุมหัวหนาหนวยงาน มีการนำผลการดำเนินงานมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาระดับความรูดานการจัดการขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม ผล

การศึกษาพบวาสวนใหญ มีความรูอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 68.09) โดยความรูสูงในดานนโยบาย

และการใชประโยชน (รอยละ 96.81) รองลงมาคือดานโปรแกรมและฐานขอมูล (รอยละ 94.33) แสดงวา

ผูที ่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการขอมูลทราบถึงความสำคัญของการจัดการขอมูลใหมีคุณภาพตาม

โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม และมีความเขาใจในการใชโปรแกรม HOSxP PCU ทำใหโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหงผานเกณฑคุณภาพดานความถูกตองและความครบถวน ถึงแมวาการผาน

เกณฑดานความทันเวลาสวนใหญยังต่ำกวาเกณฑ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุจรรยา ทั่งทอง 

(2556) ที่ไดศึกษาปจจัยที ่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานสุขภาพ (21 แฟม) ของเจาหนาที ่
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สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแกน พบวา ความรูในการพัฒนาคุณภาพ

ขอมูลสุขภาพเปนปจจัยที ่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานสุขภาพ (21 แฟม) ของเจาหนาที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแกน (p-value = 0.002) 

ระดับทัศนคติตอการจัดการขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม ผลการศึกษาพบวา สวน

ใหญมีทัศนคติอยูในระดับดี (รอยละ 68.09) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (รอยละ 31.91) ซ่ึงจะพบวา ใน

การดําเนินงานตามนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีและกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป 2550 

จนถึงปจจุบันไดใหความสำคัญกับระบบขอมูลดานสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำขอมูลให

มีคุณภาพทั้งดานความถูกตอง ครบถวน และทันเวลา การเชื่อมโยงเครือขายเพื่อการใชประโยชนขอมูล

รวมกัน ลดความซ้ำซอนในการจัดทำรายงานของหนวยบริการ และการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงเปนผลรวมของกระบวนการที่กอใหเกิดการจูงใจ และการ

ยอมรับของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดการคุณภาพขอมูล 43 แฟม ใหมีคุณภาพและนาเชื่อถือ ดังนั้น 

ในการแสดงความคิดเห็นดานทัศนคติจึงอยูในระดับดี 

ระดับการปฏิบัติในการจัดการขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม ผลการศึกษา พบวา 

สวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับดี (รอยละ 74.47) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (รอยละ 25.53) และไม

มีระดับต่ำ ซ่ึงจะพบวาถึงแมผลการศึกษาจะมีการปฏิบัติอยูในระดับดี แตเจาหนาท่ีก็ยังมีปญหาอุปสรรค

ในสวนของผูรับผิดชอบจัดการขอมูลบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในรายละเอียดของการลงขอมูลใน

โปรแกรม HOSxP PCU รวมถึงโปรแกรมการตรวจสอบขอมูลยังไมสามารถหาขอผิดพลาดของขอมูลได 

อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบันเกาและลาสมัย ขาดคูมือการใชที่เปนปจจุบัน รวมทั้งภาระงานที่มี

มาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของชื่นจิต หลายลอย (2551) ที่พบวา ในการปฏิบัติการจัดการคุณภาพ

ขอมูล 43 แฟม มีปจจัยหลายดานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนดานโปรแกรม (Soft  Ware) พบวาโปรแกรม

บันทึกขอมูลมีความซ้ำซอน การสงออกขอมูลใชเวลานาน และยังขาดคูมือการใช ดานผูใชงาน (People 

Ware) พบวาเจาหนาท่ีมีความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรนอย 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยดานทัศนคติมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สวนความรูและการปฏิบัติพบวาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลการศึกษาในครั ้งนี ้พบวาปจจัยดานทัศนคติมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลตาม
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โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สวนความรูและการปฏิบัติ

พบวาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม ซึ่งขอคนพบที่ไดจากการ

สนทนากลุมเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของและรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล การบันทึกขอมูล การ

ตรวจสอบขอมูลและการจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล ทำใหทราบขอมูลเชิงคุณภาพคือ ปญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน เชน ความรู

ความเขาใจอยางลึกซึ้งในรายละเอียดของการบันทึกขอมูล โปรแกรมที่ใชตรวจสอบขอมูลเบื้องตนไม

สามารถบอกขอผิดพลาดแตละจุดได อุปกรณที่เกาและลาสมัย ระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงาน

คอมพิวเตอร งบประมาณท่ีจำเปน และภาระงานท่ีมีมากทำใหการควบคุม กำกับและติดตามไมสม่ำเสมอ 

เปนตน ปญหาตาง ๆ เหลานี้ อาจเปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 

ดานความทันเวลาซ่ึงผานเกณฑไมถึงรอยละ 80 

2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  

เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการคนหาปญหาที่เกิดขึ้นจริงตามบริบทของพื้นที่ ควร

ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกระดับมีสวนรวมอยางสำคัญ

ในการคนหาปญหา กำหนดแนวทางและเปาหมายในการพัฒนา ดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่วางไว 

และประเมินผลการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน เพ่ือใหการจัดการคุณภาพขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 

แฟมจังหวัดสิงหบุรี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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