
 ง 

ชื่อเรื่อง  แนวทางการก าหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย 
ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.น  าทิพย์ วิภาวิน 
ปีท่ีแล้วเสร็จ  2562 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย 2) สังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยใน
มหาวิทยาลัยเปิดในต่างประเทศ และ 3) เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายของการจัดการข้อมูลวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย งานวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิด 8 แห่ง ที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิด
แห่งอาเซียน จ านวน 16 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน รวมจ านวน 26 คน เครื่องมือการวิจัย
คือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย 
พบว่าทุกแห่งมีการจัดเก็บฐานข้อมูลวิจัยและฐานข้อมูลห้องสมุด ส่วนการจัดเก็บข้อมูลวิจัยในคลัง
สารสนเทศสถาบันมี 4 แห่งจากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 8 แห่ง และมีการเผยแพร่ข้อมูลผลการวิจัย
ในรูปวารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ และรายงานการวิจัย แต่ยังไม่มีนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลวิจัย 
2) ผลการสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยในมหาวิทยาลัยเปิดพบว่า
องค์ประกอบของนโยบายการจัดการข้อมูลในมหาวิทยาลัยต่างประเทศส่วนใหญ่มี 5 ด้าน ได้แก่ ขอบเขต 
เป้าหมาย หลักการ บทบาทความรับผิดชอบ และค าจ ากัดความ และ 3) แนวทางการก าหนดนโยบาย
ของการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย ประกอบด้วยการจัดตั งคณะท างานฯ 
พิจารณาในด้านหลักการ ความรับผิดชอบ ข้อก าหนดทางจริยธรรม ข้อก าหนดทางกฎหมาย และ
ด้านการท างานร่วมกัน โดยมีประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาคือด้านลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลวิจัย 
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Abstract 

This research aims: (1) to study the current status of the research data management 
policy in the open universities in Asia.; (2) to synthesize the best practice of the research 
data management policy in the open universities; (3) to develop the guidelines for 
the research data management policy in the open universities in Asia.  

This research employed a qualitative method using an in-depth interview of 
16 staff from 8 member institutions from the ASEAN Open University Association and 
10 research experts. Purposive sampling was used in this work. The research tools included 
interviewing and recording documents, the data were analyzed using content analysis. 

The research findings were as follows: (1) regarding the current status of the 
research data management policy in the open universities in Asia, there were the collection 
of research databases, library databases and the dissemination of research articles in 
journals, proceedings, and research reports. However, only 4 out of 8 universites had 
the research databases in their institutional repositories. Most universities applied the 
government open data policy but were still ingenuous of such research data publication; 
(2) the synthesis of the research data management policy in the open universities 
composed of at least 5 components: scopes, aims, principles, roles, responsibilities 
and definitions; and (3) the guidelines for the research data management policy in the 
open universities organizing  working group to determine the principles, responsibilities, 
ethical requirements, legal requirements, collaborations, and  especially the copyright 
issues of research data dissemination. 
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