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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยนี ได้ศึกษาถึงแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยในมหาวิทยาลัยเปิด: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
 1. แนวคิดเก่ียวกับนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัย 
 2. แนวคิดเก่ียวกับข้อมูลวิจัยและการจัดการข้อมูลวิจัย 
  3. แนวคิดในการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี 
 3. แนวคิดเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเปิด 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัย 

1.1 ความหมายของนโยบาย 
 นโยบาย หมายถึง หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทางการด าเนินการ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554) ได้มีผู้ให้ความหมายของนโยบายไว้หลากหลายเช่น นโยบายคือหลัก
และวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทางด าเนินการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Anderson, 1975; Terry, 1977; Dye, 
1981) นโยบาย เป็นกลยุทธ์ที่เลือกสรรแล้วน าไปสู่การแก้ปัญหา ดังนั นนโยบายเปรียบเสมือนแนว
ทางการแก้ปัญหา การก าหนดนโยบายจึงเป็นความพยายามขององค์การเพ่ือน าไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลในองค์การ และ นโยบายหมายถึงข้อความที่บอก
ให้ทราบถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงองค์การหรือของสังคม ทิศทางดังกล่าวอาจจะอธิบายถึงเรื่อง
อะไร เพ่ืออะไร อย่างไร และเพียงใด ของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ นได้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548) 
 ความหมายของนโยบายออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มความหมายแรก หมายถึง ข้อความที่
บอกให้ทราบถึงกิจกรรมหรือการกระท า (activity or action) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งใน
ที่สุดจะแปรรูปออกมาเป็นแผนงานโครงการที่ก าหนดขึ น ข้อความเชิงนโยบายในความหมายนี จะบอก
ถึงเป้าหมายปลายทางของกิจกรรม แนวทางปฏิบัติ และคุณประโยชน์ของกิจกรรมหรือการกระท าที่
ก าหนดนั น กลุ่มความหมายที่สอง หมายถึงข้อความที่บอกให้ทราบถึงแนวทางหรือวิธีการ (strategy 
or means) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือเป็นเครื่องชี น าและก าหนดแนวทางปฏิบัติจาก
ปัจจุบันสู่อนาคต กลุ่มความหมายที่สาม หมายถึงข้อความที่บอกให้ทราบถึงคุณค่าและการตัดสินใจ 
(value and decision) ที่ได้เลือกสรรแล้วซึ่งนโยบายประเภทนี จะบ่งบอกทางเลือกที่มีหลายทางว่า
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ทางเลือกใดดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด และจากแนวคิดนี นโยบายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 
นโยบายจึงเป็นกรอบส าหรับการตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้บริหารเพ่ือเป็นแนวทางในอันที่จะปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสานความพยายามในการท าหน้าที่ของ
สมาชิกภายในองค์การว่าได้ท าตามนโยบายหรือไม่ (ประชุม รอดประเสริฐ, 2545; ศิริอร ขันธหัตถ์, 
2539; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2539) 
 จึงสรุปได้ว่า นโยบาย เป็นทิศทางหรือเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การซึ่งจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานขององค์การ 

1.2 การก าหนดนโยบาย 
การก าหนดนโยบายเป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารองค์กรทุกคน ที่จะต้องร่วมกันจัดท า

และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ การมีนโยบายและแผนงานก็เพ่ือให้สมาชิก
ภายในองค์กรให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายและแผนงานนั น เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 

โดยทั่วไป ขั นตอนการก าหนดนโยบายมี 2 ขั นตอนได้แก่ การก่อตัวเพ่ือก าหนดนโยบาย 
(policy formulation) การน านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) และการประเมินผล
นโยบาย (policy evaluation) ซึ่งจ าแนกได้เป็นหลายขั นตอนย่อย ส่วนวิธีการก่อตัวเพ่ือก าหนด
นโยบายขององค์การซึ่งเป็นขั นตอนแรกดังนี  (มณภร มนุญศาสตรสาทร, 2559) 

1. การส ารวจข้อมูลขององค์การ ก่อนการก าหนดนโยบายขององค์กรผู้บริหารองค์กร
ต้องศึกษาและส ารวจข้อมูลในด้านต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของสมาชิก
ในองค์กรก่อน 

2. การน าปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ส ารวจและจัดล าดับความส าคัญตามข้อ 1 มาศึกษาความ
เป็นไปได้ในการแก้ไขและด าเนินการโดยแบ่งนโยบายออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามที่เกี่ยวข้อง การ
ก าหนดนโยบายตามล าดับการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของสมาชิกในองค์การและผู้บริหาร
องค์การดังกล่าว คือ เป็นการก าหนดนโยบายที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารองค์การ 
ทั งนี การก าหนดนโยบายองค์การนั นต้องให้สอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์การและสังคมเป็น
ส าคัญ และการก าหนดนโยบายต้องสามารถปฏิบัติได้จริง วางแผนในการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนงานของแต่ละฝ่าย และท าการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนให้สมาชิกในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมที่
จัดขึ นตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

1.3 นโยบายการจัดการข้อมูลวิจัย 
นโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยมีความส าคัญตั งแต่เริ่มต้นของการจัดการข้อมูลวิจัย 

ดังนั นผู้บริหารองค์การวิจัยจึงให้ความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากสมาคม
มหาวิทยาลัยยุโรปได้จัดตั งคณะท างานนโยบายการวิจัยเพ่ือร่วมกันจัดท าแนวทางในการก าหนดนโยบาย
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การวิจัยตั งแต่ พ.ศ.2553 เรียกว่า Research Policy Working Group (RPWG 2014) สภาวิจัย
เศรษฐศาสตร์และสังคมของสหราชอาณาจักร ได้มีการก าหนดนโยบายข้อมูลวิจัย (ESRC Research 
Data Policy) เช่นเดียวกับทุกมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย เพ่ือก าหนด
แนวทางการจัดการข้อมูลวิจัยตั งแต่เริ่มต้นเขียนโครงการวิจัยและจัดท าแผนการจัดการข้อมูลวิจัย 
การฝากข้อมูลไว้ในคลังสารสนเทศดิจิทัล การก าหนดรายละเอียดของข้อมูล การจัดการด้านลิขสิทธิ์ 
และการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยแบบเสรีตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรีของแต่ละมหาวิทยาลัย 

นโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยจึงท าขึ นเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ให้ทุนก าหนดแนวทางในการ
รวบรวมข้อมูลวิจัย การผลิตและการใช้ข้อมูลซ  า โดยก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของนักวิจัยและ
มหาวิทยาลัย บทบาทของคลังสารสนเทศสถาบันหรือคลังสารสนเทศดิจิทัล โดยทั่วไปนโยบายการ
จัดการข้อมูลวิจัยมี 3 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 หลักการการจัดการข้อมูลวิจัย  
ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน  
ส่วนที่ 3 ค าอธิบายบทบาทความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
การจัดการข้อมูลวิจัยเป็นการก าหนดแนวทางการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยทั งใน

มหาวิทยาลัยปิดและมหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยเปิดเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ในระบบเปิดใช้รูปแบบการศึกษาทางไกล ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ ที่รับผู้เรียนเข้าเรียนแบบไม่จ ากัดจ านวนหรือตามเงื่อนไขที่ก าหนด ไม่มีชั นเรียน
ตามปกติเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป  

แนวปฏิบัติที่ดีในมหาวิทยาลัยเปิดจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่มีขั นตอนการด าเนินงาน ที่
ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย ที่ส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเปิดประสบ
ความส าเร็จหรือมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย ที่มีหลักฐานของความส าเร็จที่ปรากฏชัดเจน โดยมี
การบันทึกวิธีปฏิบัติเป็นเอกสาร สามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในและภายนอกน าไปใช้ประโยชน์
ได้ แนวปฏิบัติที่ดีจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะท าให้มหาวิทยาลัยเปิดมีนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยให้
สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลวิจัยได้สะดวกยิ่งขึ น โดยมหาวิทยาลัยเปิดมีกระบวนการผลิต
ที่เป็นระบบ ทั งที่เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้เป็นบทเรียน เป็นแบบฝึกปฎิบัติ
และ เป็นกิจกรรมการศึกษาทางไกลให้ศึกษาด้วยตนเอง มีระบบการวัดและประเมินผลความรู้และ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มั่นใจว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมมหาวิทยาลัยทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเปิดที่เป็นสมาชิกถาวรของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งอาเซียน (Asian 
Association of Open Universities) มีมหาวิทยาลัยเปิดที่เป็นสมาชิกจ านวน 44 แห่ง จากการศึกษา
สภาพปัจจุบันและแนวทางในอนาคตของคลังสารสนเทศดิจิทัลในเอเชีย (Loan, 2014) พบว่าคลัง
สารสนเทศดิจิทัลที่มีการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในเอเชียจากนามานุกรมคลังสารสนเทศดิจิทัล 
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(OpenDOAR) มีจ านวน 400 แห่งเป็นอันดับสามรองจากยุโรปและอเมริกาเหนือ โดย 8 ใน 10 แห่ง
เป็นคลังสารสนเทศดิจิทัลในประเทศญี่ปุ่น อินเดีย ไต้หวัน จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีและไทย 
ดังนั น การศึกษานโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชียที่มีคลังสารสนเทศดิจิทัล 
จะช่วยให้ได้แนวทางการจัดท านโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยเพ่ือการจัดการข้อมูลวิจัยที่เป็นระบบ
และเปิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 

จากการศึกษาเก่ียวกับนโยบายข้อมูลวิจัยในระบบเปิดและการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล
วิจัยในฐานข้อมูลและคลังสารสนเทศสถาบันในงานวิจัยเรื่อง มาตรฐานการจัดการข้อมูลวิจัยในคลัง
สารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยไทย (น  าทิพย์ วิภาวิน, 2559) ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยไทย
ส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายในการก าหนดให้ข้อมูลวิจัยเป็นข้อมูลเปิด (open data) ที่จัดเก็บไว้ในคลัง
สารสนเทศสถาบันเพ่ือการใช้งานในระยะยาว โดยห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลวิจัยของ
มหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรี เพ็ชรวงษ์ (2554) การส่งรายงานการวิจัยมาให้ห้องสมุด
จัดเก็บเพ่ือให้บริการโดยความสมัครใจของผู้วิจัยนั น ส่งผลให้คณาจารย์และนักวิจัยจ านวนไม่มากที่ส่ง
ข้อมูลวิจัยเข้าระบบคลังสารสนเทศสถาบันโดยสมัครใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ 
(2558) ในขณะที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศมีความพยายามในการสร้างและก าหนดการ
ใช้เกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบเพ่ือความเหมาะสม และมีการเตรียมการเพ่ือตรวจประเมินเพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงในอนาคต 

ในขณะเดียวกันการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในฐานข้อมูลและคลังสารสนเทศสถาบัน
ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลวิจัยในส่วนของวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย
ทุกแห่ง มีการวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการโดยจัดท าเมตะดาตาในการอธิบายรายละเอียด
ของไฟล์ข้อมูลดิจิทัล เพ่ือจัดเก็บและการใช้งานในระยะยาว ในขณะที่หลายสถาบันที่เผยแพร่ข้อมูล
วิจัยโดยส านักวิจัยและคณะยังขาดการจัดการข้อมูลวิจัยโดยการลงรายการเพื่อการใช้งานในระยะยาว 
ได้แก่ข้อมูลวิจัยที่เป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย และข้อมูลวิจัยที่เป็นไฟล์ดิจิทัลวิทยานิพนธ์
และรายงานการวิจัยฉบับเต็มโดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่งขาดระบบฐานข้อมูลวิจัยเพื่อการ
สืบค้น (นพวรรณ บุญธรรม, 2553) จากปัญหานี ส่งผลท าให้เกิดปัญหาการจัดการระบบข้อมูลวิจัยใน
มหาวิทยาลัยยังขาดความครบถ้วนผลการวิจัยของน  าทิพย์ วิภาวิน (2559) พบว่า ปัญหาการจัดการ
ข้อมูลวิจัยในมหาวิทยาลัยไทย จ าแนกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลวิจัย และด้านการจัดการข้อมูลวิจัย 
โดยข้อมูลวิจัยที่เผยแพร่ในคลังสารสนเทศสถาบันส่วนใหญ่เป็น การรายงานผลการวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์ 
รายงานการวิจัย ที่เป็นผลการวิจัย (research output) แต่ยังขาดไฟล์ข้อมูลดิบที่สนับสนุนผลการวิจัย
เรียกว่าดาต้าเซท (datasets) ที่ใช้สนับสนุนกระบวนการวิจัยที่เป็นไฟล์ตาราง ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง 
ส่วนข้อมูลวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลและคลังสารสนเทศสถาบันของห้องสมุดส่วนใหญ่มีการลงรายการ
เพ่ืออธิบายรายละเอียดของข้อมูลด้วยเมตะดาตา แต่ข้อมูลวิจัยที่จัดเก็บและเผยแพร่โดยส านักวิจัย
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และส านักบริการคอมพิวเตอร์บางแห่งยังขาดการลงรายการเมตะดาตาตามมาตรฐาน ท าให้เป็นข้อจ ากัด
ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลวิจัยของผู้ใช้ อีกทั งยังขาดกระบวนการรับรองความถูกต้องและความครบถ้วน
ของข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ อีกทั งขาดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรใน
การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในระยะยาว และขาดแนวปฏิบัติของกระบวนการด าเนินงานใน
ลักษณะการไหลของข้อมูล (flow) ลักษณะเดียวกันทั งมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน
และเอื อประโยชน์ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล ณ จุดเดียว และขาดการประสานความร่วมมือเพ่ือการจัดการ
ด้านลิขสิทธิ์เพ่ือจัดท าข้อตกลงในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงาน ระบบวิจัยเพ่ือเป็นโครงสร้างพื นฐานทางปัญญาของประเทศ (2558) ที่สะท้อนว่าการปฏิรูป
ระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นวาระปฏิรูปที่ส าคัญและเร่งด่วน ที่ปัจจุบันข้อมูลของประเทศ
ยังขาดความพร้อมใช้ ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดความสอดคล้องกับการใช้งาน ขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน รวมทั งขาดข้อมูลระดับพื นที่ที่จะน าไปสู่การบริการจัดการในระดับชุมชนและรายบุคคล 
ดังนั นการจัดการระบบข้อมูลวิจัยให้ได้มาตรฐานเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
พัฒนาระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื นฐานทางปัญญาของประเทศ  
  
2. แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลวิจัยและการจัดการข้อมูลวิจัย 

ในโลกของการแข่งขันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลจ านวนมหาศาลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างเท่าเทียมกัน นวัตกรรมซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาถือเป็นตัวแปรหลักตัวหนึ่ง
ที่สามารถบ่งชี ระดับความเจริญของแต่ละประเทศได้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงหันมาให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและการจัดการข้อมูลวิจัยอย่างเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ น เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลวิจัย
เหล่านั นมาพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมในด้านต่างๆ ที่หลากหลายได้  

2.1 ข้อมูลวิจัย (Research data) เป็นสารสนเทศที่เกิดขึ นระหว่างการท าวิจัยที่สนับสนุน
ผลการวิจัย เป็นข้อมูลที่บันทึกข้อเท็จจริงที่ได้จากการท าวิจัยซึ่งได้รับการยอมรับในชุมชนวิชาการว่า 
มีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบผลการวิจัย โดยสารสนเทศเหล่านี อาจเป็น
สารสนเทศที่เกิดขึ นตั งแต่เริ่มต้นงานวิจัย ระหว่างการวิจัย และเมื่อสิ นสุดการวิจัย เช่น เอกสาร
น าเสนอโครงการวิจัย (Proposals) บทความทางวิชาการที่เขียนขึ นระหว่างการท าวิจัย (Academic 
journal articles) บทความที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ (Conference proceedings) ผลลัพธ์ที่
ได้เมื่อสิ นสุดงานวิจัย (Research outputs) เอกสารการวิจัย (Research documents) ชุดข้อมูล 
(Datasets) รายงานการวิจัย (Research reports) วิทยานิพนธ์  (Theses and dissertations) 
สิทธิบัตรและมาตรฐาน (Patents and standards) เป็นต้น นอกจากนี  ข้อมูลวิจัยยังครอบคลุมถึง
นักวิจัย (Researchers) และเครือข่ายวิจัย (Research networks) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั นๆ อีก
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ด้วย ข้อมูลวิจัยสัมพันธ์กับกระบวนการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยเนื่องจากข้อมูลการวิจัยเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย  

ผลการวิจัย ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงจากการตีพิมพ์บทความในวารสารเท่านั นแต่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ทั งสองส่วนคือ ส่วนที่ 1 การตีพิมพ์บทความวิจัย (Publications) และส่วนที่ 2 ข้อมูลวิจัย 
(research data) โดยการตีพิมพ์เผยแพร่ (publication) เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลวิจัย
ไว้ในคลังสารสนเทศดิจิทัล (digital repository) หรือคลังจดหมายเหตุดิจิทัล (digital archive) 
ตามภาพที่ 2.2 ขั นตอนของการจัดการข้อมูลวิจัย การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management 
หรือ RDM) จึงเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่ท าใน 3 ระยะคือ ก่อนการวิจัย ระหว่างการวิจัย และ
หลังการวิจัย ตามวงจรชีวิตของการวิจัย ประกอบด้วย การท าแผนการจัดการข้อมูล การจัดเก็บและ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล จนถึงขั นตอนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการอนุรักษ์ข้อมูลเพ่ือการ
ใช้งานในระยะยาว ขั นตอนของการจัดการข้อมูลวิจัย เป็นดังนี  

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ขั นตอนของการจัดการข้อมูลวิจัย 
 

เนื่องจากผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ไปยังชุมชนนักวิจัยและนักวิชาการ 
เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการสามารถเข้าถึงข้อมูลวิจัย(research data)และใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
(research findings) นั นได้โดยไม่ต้องท าซ  า 
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กระบวนการวิจัย (research process) ประกอบด้วย การจัดการโครงการวิจัย ผ่านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล โดยหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยจะ
เป็นผู้รับผิดชอบในการเขียนรายงานการวิจัยผ่านช่องทางการสื่อสารทางวิชาการต่างๆ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยต่อกลุ่มผู้อ่านในวงวิชาการในระดับกว้าง เช่น การเขียนบทความ การประชุมวิชาการ และ
การสรุปงานวิจัยออกมาเป็นรายงานการวิจัยที่เป็นรูปเล่ม เป็นต้น ทีมงานวิจัยมีหน้าที่ในการผลิตรายงาน
การวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่ให้ทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
หรือการรวบรวมข้อมูลวิจัยยังต้องการการเก็บรักษาที่ดีเพ่ือให้สามารถน างานวิจัยกลับมาใช้งานได้ใหม่
ในอนาคต หรือเพ่ือน าผลการวิจัยหรือโครงการวิจัยนั นมาต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อไป  

เนื่องจากการวิจัยเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศและข้อมูลวิจัยเป็นแหล่งก าเนิด
ของนวัตกรรม การอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย (Research data curation) อย่างมีระเบียบแบบแผนและได้
มาตรฐานเพ่ือการสงวนรักษาระยะยาว (Long term preservation) จะช่วยให้นักวิจัย นักวิชาการ 
นักพัฒนา และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เปิดกว้าง (Open Access) น าข้อมูลวิจัยเหล่านั นมาใช้
ประโยชน์ (Reuse) จนเกิดการประยุกต์ (Application) และต่อยอดงานวิจัย (Repurpose) อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (Development) ได้ในที่สุด  

การอนุรักษ์ข้อมูล (Data Curation) หรือการสงวนรักษาข้อมูลระยะยาว (Digital Preservation) 
หมายถึง การจัดการข้อมูลวิจัย (Research data) ที่มีคุณค่าในรูปแบบดิจิทัล ด้วยการน ามาจัดเก็บไว้
ในคลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional Repository) โดยใช้สถาปัตยกรรมของระบบห้องสมุดดิจิทัล
เพ่ือรับรองการใช้งานข้อมูลในระยะยาวตามวัฏจักรข้อมูล (Gold 2010) โดยเริ่มจากการสร้างหรือ
รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล และการพัฒนาระบบคลังข้อมูล โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ข้อมูลนั นสามารถสืบค้นได้ อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย ไม่ได้มุ่งเป้าเพียงการพัฒนา
แหล่งจัดเก็บเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลวิจัยได้เท่านั น แต่ยังมุ่งเน้นให้มีการน าข้อมูลวิจัยที่เคยท าไป
ใช้งานได้อีกโดยไม่ท าซ  า และสามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต 

การอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ (Morrison, 2009) ได้แก่ 
1. การก าหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี (Open Access policy) โดย 

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย และการจัดการสิทธิ์ของข้อมูลวิจัย 
2. การสร้างโปรไฟล์ของข้อมูลวิจัย (Data Curation Profile: DCP) ด้วยการสัมภาษณ์ 

นักวิจัยที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลวิจัยในระบบคลังข้อมูล 
3. การจัดหาหรือพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบัน(Institutional Repositories : IR) หรือ

ห้องสมุดดิจิทัล หรือ Digital Library : DL)) เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ สงวนรักษาและค้นคืนข้อมูลวิจัย 
4.  การสร้างตัวแทนเอกสารหรือการจัดท าเมตะดาตา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการลงรายการ

ข้อมูลวิจัย 
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5.  ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) หรือเว็บท่า (Web 
portal) เพ่ือความสะดวกในการค้นหาและค้นคืนข้อมูลวิจัย 

6.  การรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัย เพ่ือเป็นหลักประกันว่า ข้อมูลวิจัยที่จัดเก็บในคลัง
สารสนเทศมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 

กิจกรรมการอนุรักษ์ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีแบบแผนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม 
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถสงวน
รักษางานวิจัยที่มีคุณค่าไว้ได้ในระยะยาว และการเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานร่วมกันหรือการ
ใช้ข้อมูลวิจัยร่วมกัน (interoperability) ทั งในส่วนของคลังสารสนเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

กระบวนการผลิตข้อมูลวิจัยหรือบทความวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบใน
การอนุรักษ์ข้อมูลดิจิทัลที่เรียกว่า data curator หรือ data curation specialist และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตข้อมูล ดังนี  

1.  ผู้เขียนหรือผู้ผลิตผลงานวิจัย (Author) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน า
ผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

2. ส านักพิมพ์หรือผู้เผยแพร่ (Publisher) เป็นผู้รับผลงานวิจัยที่ถูกส่งมาตีพิมพ์ในวารสาร 
โดยบรรณาธิการวารสารจะส่งบทความให้คณะกรรมการประเมินบทความพิจารณา (Peer review) 
ก่อนพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

3. ผู้อนุรักษ์ข้อมูล (Curators) เป็นผู้บันทึกข้อมูลวิจัยและจัดท าดรรชนีในคลังสารสนเทศสถาบัน 
4.  ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้บริโภคข้อมูล (Consumers) เป็นอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ

ที่อ่านผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์รวมถึงผู้ที่สนใจอ่ืนๆ และน าผลงานวิจัยในไปใช้อ้างอิงในการท างานวิจัยครั ง
ต่อไปหรือน าไปพัฒนาต่อยอดความรู้จากข้อค้นพบดังกล่าว 

หัวใจส าคัญในการท างานร่วมกันหรือการใช้ข้อมูลวิจัยร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการอนุรักษ์ข้อมูลตั งแต่ขั นตอนของการผลิต การจัดเก็บ การเข้าถึง การใช้งาน ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล คือ ความไว้วางใจ (Trust) ในข้อมูลวิจัย ความไว้วางใจจึงเกี่ยวข้องกับผู้สร้างหรือ
ผู้ผลิตข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยความไว้วางใจเกิดขึ นได้จากการอุทิศตนท า
หน้าที่ตามพันธกิจที่ได้แถลงหรือระบุไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและกระบวนการรับรองคุณภาพ 

กิจกรรมการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยเพ่ือการใช้งานในระยะยาว มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลไว้ใน
คลังสารสนเทศสถาบันตามมาตรฐานการจัดการสารสนเทศ โดยใช้ตัวระบุวัตถุดิจิทัลแบบคงที่  
(Persistent URI) ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ก าร พั ฒ น า
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แผนการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย (Data Curation) ซึ่งเป็นแนวโน้มของการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ
หรือสถาบัน จึงควรประกอบไปด้วย 

1.  การก าหนดมาตรฐานการลงรายการคลังสารสนเทศตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพข้อมูล
วิจัยดิจิทัล (Digital Research Data) ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานที่เรียกว่า Data Seal of Approval 
(DSA) ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและจัดเก็บข้อมูลไว้ใช้งานในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพ 
เริ่มตั งแต่การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการน าข้อมูลวิจัยออกมาใช้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักให้สามารถค้นพบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงได้ และใช้งานได้หลายรูปแบบ 

2.  การก าหนดมาตรฐานการใช้ตัวระบุวัตถุดิจิทัล DOI (digital object identifier) กับ
ข้อมูลวิจัยดิจิทัลในคลังสารสนเทศ 

3.  การศึกษาต้นแบบคลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional Repository) ที่มีการลงรายการตาม
มาตรฐานการลงรายการคลังสารสนเทศและการใช้ตัวระบุวัตถุดิจิทัลกับข้อมูลวิจัยดิจิทัล 
 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อ พ .ศ. 2554 ได้เสนอแนะให้สมาชิกสหภาพ
ยุโรปทุกประเทศ เปิดเผยข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ได้ทุนวิจัยจากภาครัฐ โดยต้องเผยแพร่ผลการวิจัยสู่
สาธารณะผ่านคลังสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะ
ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลการวิจัยจากงานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างกว้างขวาง ลดการท างานวิจัยที่
ซ  าซ้อน ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล เพ่ือมุ่งสร้างความเข้มแข็งในเชิงเศรษฐกิจฐานความรู้ตาม
ข้อแนะน าในข้อตกลงของกลุ่มประเทศยุโรป และ เป็นการเตรียมความพร้อมในเชิงกลยุทธ์สู่การเป็น 
Digital Agenda for Europe ใน พ.ศ.2563 ดังนี  

“นโยบายการเข้าถึงข้อมูลเปิดมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลวิจัยและผลงานตีพิมพ์
ที่ผ่านการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางกระบวนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเอ้ือต่อการใช้และใช้ซ้้าผลการวิจัย โดยนโยบาย
ดังกล่าวควรค้านึงถึงสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาด้วย” (European Commission, 
2012) 

 ในประเทศไทย หน่วยงานที่เริ่มให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย คือ มหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสูงที่มีพันธกิจโดยตรงต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ส่งเสริมการวิจัยเริ่ ม
พัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันเพ่ือจัดเก็บวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ผลิตโดยนักวิจัย นักวิชาการ 
อาจารย์ และนักศึกษาของสถาบัน อย่างไรก็ตาม สภาพการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในมหาวิทยาลัยไทย
ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปแบบของ Project-based คือ มีการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ เมื่อสิ นสุด
โครงการวิจัยแต่ละโครงการ มากกว่าที่จะอนุรักษ์อย่างเป็นทางการในรูปแบบ Institution-based ซึ่ง
จะต้องมีการค านึงถึงการจัดการระยะยาว การน ากลับมาใช้ใหม่ และการต่อยอดงานวิจัยมหาวิทยาลัย
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ส่วนใหญ่ขาดแผนการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในระดับสถาบัน ขาดแรงจูงใจในการจัดเก็บข้ อมูลวิจัยเพ่ือ
เผยแพร่ ขาดคลังสารสนเทศระดับชาติ รวมทั งข้อมูลวิจัยกระจัดกระจาย ดังนั น การพัฒนาแผนและ
นโยบายการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในระดับสถาบันและระดับชาติจึงมีความจ าเป็น 

2.2 การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management: RDM) เป็นการสื่อสารทางวิชาการ 
(Scholarly Communication) ที่เป็นองค์ประกอบของวงจรชีวิตการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย 
ประกอบด้วย การจัดการโครงการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
เผยแพร่ข้อมูล หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยจะรับผิดชอบในการเขียนรายงานการวิจัย โดยเลือก
ช่องทางการสื่อสารทางวิชาการ เช่น บทความในวารสาร การประชุมวิชาการ และรายงานการวิจัยที่
เป็นเล่ม เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อกลุ่มผู้อ่านในวงวิชาการในระดับกว้าง ทีมงานวิจัยรับผิดชอบใน
การผลิตรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพออกเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่ให้ทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่
เกี่ยวข้อง การสร้างหรือการรวบรวมข้อมูลวิจัยยังต้องการการเก็บรักษาเพ่ือการใช้งานในอนาคตหรือ
การน าผลการวิจัยหรือโครงการวิจัยนั นมาต่อยอด ดังนั นวงจรชีวิตการวิจัยจึงช่วยพัฒนาและแก้ปัญหา
ในปัญหาวิจัยที่ใกล้เคียงกันและการพัฒนาความก้าวหน้าทางความรู้วงจรการวิจั ยเป็นตัวแทนของ
กิจกรรมที่เกิดขึ นในกระบวนการวิจัยโดยเริ่มต้นจากความคิดไปสู่การปฏิบัติ ตามด้วยการรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วต่อด้วยตัวแทนของการวิเคราะห์ในรูปแบบของการตีพิมพ์งานวิจัย 
จากกลุ่มมาเป็นขั นตอนตามล าดับ วงจรการวิจัยครอบคุลมทุกอย่างจากแนวคิดถึงการส่งต่อความรู้ 
แต่ละขั นตอนประกอบด้วย กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมตัวกันก้าวไปขั นตอนต่อไป ผลการวิจัย
สามารถเผยแพร่ผ่านหนังสือหรือบทความ เว็บบล็อก การน าเสนอผ่านช่องทางการสื่อการอ่ืน 
ผลการวิจัยเบื องต้นที่เผยแพร่จะเปิดโอกาสให้ชุมชนนักวิชาการได้เกี่ยวข้องกับการสนทนา วิพากษ์ 
และมีการน าไปศึกษาต่อในหัวข้อนั น ๆ ผลลัพธ์ของการน าไปศึกษาก็จะเกิดวงจรใหม่ของการวิจัย การ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันของขั นตอนการวิจัยในกระบวนการวิจัยตามล าดับ จะมีวงจรการวิจัยเป็นตัวแทน
ภายในวงจรการวิจัย มีหลายขั นตอนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดการข้อมูลและเมตะดาตา แยกจาก
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยซึ่งเป็นผลการวิจัย ไดอะแกรมวงจรการวิจัยที่พัฒนาโดยคณะกรรมการร่วมของ
ระบบสารสนเทศ (JISC) ได้แสดงให้เห็นถึงวงจรการเชื่อมโยงแต่ละขั นตอน  
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ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของข้อมูลวิจัยกับกระบวนการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย (Sabharwal, 2015) 

2.3 การอนุรักษ์ข้อมูล (Data Curation หรือ Digital Preservation) หมายถึง การจัดการ
ข้อมูลวิจัย (Research Data) ในรูปดิจิทัลที่เป็นข้อมูลจากผลการวิจัยที่มีคุณค่า น ามาจัดเก็บไว้ในคลัง
สารสนเทศของสถาบัน (Institutional Repository) โดยใช้สถาปัตยกรรมห้องสมุดดิจิทัลเพ่ือการใช้
งานในระยะยาวตามวัฏจักรข้อมูล (Gold, 2010) โดยเริ่มจากการสร้างหรือรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ
ข้อมูล การจัดระบบโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ข้อมูลนั นสามารถสืบค้นได้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิจัยต่อไป
ในอนาคตหรือน ากลับมาใช้ได้อีก ประกอบด้วยกระบวนการอนุรักษ์เอกสาร (Archiving) และการ
อนุรักษ์ข้อมูล (preservation) ที่อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัลซึ่งเป็นงานของห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลวิจัย 
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องอนุรักษ์เป็นข้อมูลที่เป็นมีคุณค่าที่เกิดจากกระบวนการวิจัยที่เรียกว่า Ephemeral 
data  โดยเมทาดาทา (metadata) ก็ถือว่าเป็น Ephemeral data  แต่ข้อมูลที่เป็น Stable data  
ไม่จ าเป็นต้องท าการอนุรักษ์ เพราะข้อมูลนั นสามารถท าขึ นใหม่ได้ (Gray, 2002) การตีพิมพ์ผลงานที่
เกิดจากการวิจัยจึงเป็นข้อมูลที่ต้องการการจัดเก็บเพ่ือใช้งาน นักอนุรักษ์ข้อมูลจะต้องท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลก่อนจัดเก็บข้อมูลวิจัยนั นโดยจัดท าเมทาดาทาส าหรับข้อมูลนั นไว้ในคลัง
สารสนเทศของสถาบัน เพ่ือให้ข้อมูลนั นสามารถสืบค้นออนไลน์ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้จากการวิจัย และน ากลับมาใช้อีก  
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ด้วยเหตุนี มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยวิจัย จึงต้องมีการประสานความร่วมมือกันระหว่าง
บรรณารักษ์ นักจดหมายเหตุ นักวิจัยและนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการอนุรักษ์ข้อมูลตาม
มาตรฐานอย่างเป็นระบบ และให้บริการข้อมูลวิจัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่นการตั งหน่วยงานที่เรียกว่า 
Data Curation Center หรือ Institutional Repository หรือ Research Repository หรือ Digital 
Library ซึ่งมีส่วนประกอบของการก าหนดนโยบายในการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย การท าเมตะดาตาตาม
มาตรฐานการลงรายการที่เป็นสากล การบริการสืบค้นออนไลน์  เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลวิจัย 
และต่อยอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยให้เกิดผลกระทบต่อสังคม การอนุรักษ์ข้อมูลดิจิทัล จึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของสังคมที่ใช้การวิจัย
และพัฒนาเป็นกลไกขับเคลื่อนความเจริญของประเทศ โดยหลักการของการอนุรักษ์ข้อมูลคือการใช้
ระบบเปิดในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลวิจัยออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
มีการลงรายการในเมตะดาตาเพ่ือการจัดเก็บไว้ในคลังสารสนเทศอย่างมีมาตรฐานโดยขจัดปัญหาของ
ระบบสารสนเทศที่เป็นระบบปิดให้เป็นระบบเปิด มีการคัดเลือกข้อมูลและอนุรักษ์ข้อมูลเพ่ือการใช้
งานในระยะยาว 

2.3.1 ความเป็นมาของการอนุรักษ์ข้อมูล 
การอนุรักษ์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลวิจัยดิจิทัลมาตั งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา โดยใน

ปี 1994 ในรายงานของกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความส าคัญต่อการเข้าถึงและการ
บริหารข้อมูล (data access and management) ที่เรียกว่า database curators ทั งนี ค าว่า data 
curation ปรากฎครั งแรกในการตีพิมพ์เอกสารของMuseum Collection and Management ของ 
Diane Zurich ในปี 1995 และในเอกสารคณะกรรมการ Joint Information Systems Committee 
(JISC) ของอังกฤษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Data Preservation โดย Neal Beagrie ได้อธิบาย
ความหมายของ data curation ว่าเป็นค าที่ใช้ในการอนุรักษ์ข้อมูลดิจิทัล และวัสดุดิจิทัลอื่นๆ ตลอด
อายุการใช้งาน เป็นกระบวนการของ digital archive และ digital preservation ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ที่ต้องการในการสร้างข้อมูลที่ดีและการบริหารข้อมูลเพ่ือการใช้งานในระยะยาว หรือหมายถึง กิจกรรม
การจัดการสารสนเทศ และการอนุรักษ์ข้อมูลดิจิทัลส าหรับการใช้งานในอนาคต 

ดังนั นการอนุรักษ์ข้อมูลจึงเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลดิจิทัลหรือข้อมูลวิจัยดิจิทัลเพื่อ
การใช้งานในระยะยาว จึงมีการเปิดสอนโปรแกรมการอนุรักษ์ข้อมูลในหลักสูตรปริญญาโททาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  มีเนื อหาการเรียนการสอนใน 3 ด้านดังนี  

มิติที่ 1 ด้านวัฒนธรรมการวิจัย (research culture) ในการผลิตข้อมูลวิจัยในรูปดิจิทัล 
เป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตข้อมูลวิจัย การใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการ
ในการสื่อสารทางวิชาการ (scholarly communication) การท า data curation จะต้องเข้าใจ
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ข้อมูลวิจัยที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อกลุ่มผู้ใช้ในแวดวงวิชาการ ซึ่งต้องเข้าใจขอบเขตของการวิจัย 
และข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในอนาคต 

มิติที่ 2 ด้านทรัพยาการสารสนเทศดิจิทัล (collection) เป็นการคัดเลือกข้อมูลที่
มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างข้อมูลดิจิทัล โดยผ่านการวางแผน การจัดเก็บและการเผยแพร่ การจัดการ
ที่เก่ียวข้องกับลิขสิทธิ์ของข้อมูล 

มิติที่ 3 ด้านตัวแทนข้อมูล (Representation) ในการใช้มาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือการใช้งานในระยะยาว โดยใช้มาตรฐานการลงรายการที่เรียกว่าเมตะดาตา (metadata) 
เพ่ืออธิบายรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล โดยใช้มาตรฐาน Resource Description 
Framework : RDF และ มาตรฐาน Semantic Web เช่น Web Ontology Language : OWL 
  
3. แนวคิดในการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี 

การจัดการข้อมูลวิจัยใช้แนวคิดในการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี (Open Access : OA) ซึ่งมี 
แนวปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่บทความวิจัย และข้อมูลวิจัย โดยผู้ใช้ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และสามารถน าข้อมูลนั นไปใช้ได้อีก  

การเผยแพร่บทความวิจัยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเสรี ในบทความวิจัยที่ผ่านการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (peer reviewed scientific research article) ประกอบด้วย 

3.1 Self-archiving หรือ Green open access หมายถึง การที่ผู้เขียนหรือผู้วิจัย น า
บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปจัดเก็บเพ่ือฝากไว้ในคลังสารสนเทศดิจิทัล
หรือคลังสารสนเทศสถาบัน เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงบทความวิจัยนั นได้โดยเสรี หรือจะอนุญาตสิทธิการ
เผยแพร่ผ่านคลังสารสนเทศดังกล่าวหลังจากพ้นระยะการที่บทความวิจัยนั นเป็นสินค้าที่จ าหน่ายโดย
วารสารในกรณีท่ีการที่ผู้ใช้จะเข้าถึงวารสารได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบอกรับเป็นสมาชิก 

3.2 Open access publishing หรือ Gold open access หมายถึง บทความนั น
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เปิดให้เข้าถึงบทความวิจัยนั นได้แบบเสรี โดยเป็นโมเดลธุรกิจที่ค่าใช้จ่ายใน
ตีพิมพ์บทความเผยแพร่เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนหรือนักวิจัยซึ่งอาจได้ทุนสนับสนุนในการท าวิจัย
ที่เรียกค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่บทความนี ว่า Article Processing Charges (APCs) โดยค่าใช้จ่าย
ในการตีพิมพ์เผยแพร่ได้รวมไว้ในการให้ทุนวิจัย 

ส่วนการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรีในการเข้าถึงข้อมูลวิจัย จึงหมายถึงสิทธิในการเข้าถึง และการ
น าข้อมูลวิจัยในรูปดิจิทัลมาใช้ซ  าตามข้อตกลงที่ก าหนด ผู้ใช้สามารถเข้าถึง น ามาใช้ ผลิตใหม่ และ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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Open Access to Knowledge เป็นค าที่ใช้ส าหรับทรัพยากรความรู้ที่ เผยแพร่ผ่านโดเมน
สาธารณะ เพ่ือการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลในวงกว้างโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบอกรับสมาชิกหรือ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรีหรือ Open Access (OA) ใช้กับสภาพแวดล้อมออนไลน์ผ่านอิ
เทอร์เน็ต Peter Suber (2012) ให้ความหมายของ OA ว่า วรรณกรรม OA เป็นรูปแบบดิจิทัล
ออนไลน์ฟรี และปลอดจากข้อจ ากัดด้านลิขสิทธิและการก าหนดสิทธิการใช้ 

ค าว่า Gold OA ส าหรับวารสารตามโมเดลตามธุรกิจของวารสาร 
Green OA ส าหรับคลังสารสนเทศดิจิทัล การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศขององค์การไว้ใน

คลังสารสนเทศ OA (Stevan Harnad)  
ส่วนงานที่ไม่ใช่ OA เรียกว่า Toll Access (TA) เมื่อ OA ทุกประเภทตัดราคาออก จะมีสิทธิ

อ่ืน ๆ ที่สามารถเอาออกได้ หากต้องการ  
ถ้าเอาข้อจ ากัดด้านราคาออกเรียกว่า Gratis OA  
ถ้าเอาข้อจ ากัดด้านอนุญาตออก หรือสิทธิอ่ืน ๆ เรียกว่า Libre OA 
ในการสื่อสารทางวิชาการ ได้เกิดแนวคิดของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบเสรีได้

แพร่หลายอย่างรวดเร็ว นับตั งแต่มีโครงการน าร่องการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี เช่น Budapest Open 
Access Initiative (BOAI) เป็นกลุ่มริเริ่มสนับสนุนอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2002 ได้รับ
การสนับสนุนจาก Open Society Institute (ปัจจุบันเรียกว่า Open Society Foundation) และ 
Berlin Declation on Open Access to Knowledge ด้านวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในเดือน
ตุลาคม 2003 หลังจาก 10 ปี จะเห็นการเติบโตที่มีทรัพยากรแบบเสรีมากขึ นโดยมี องค์การกลุ่ม 
บุคคลที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี ได้แก่กลุ่มนักศึกษาที่เรียกว่าวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูล
แบบเสรี Free Culture โดยมีสัญญาอนุญาตแบบเปิด Open license คือการน าข้อมูลไปใช้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตผู้ถือครองลิขสิทธิ์ เพียงตกลงยินดีที่จะท าตามเงื่อนไขที่ทางผู้ถือครองสิทธิ์ประกาศไว้ และ
กลุ่ม Right to Research Coalition เป็นตัวอย่างของกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ โดย
เรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี 

การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรีในระยะเริ่มต้นเป็นการเข้าถึงข้อมูลจากคอลเล็กชั่นตามสาขาวิชาคือ
คลังสารสนเทศดิจิทัลที่ชื่อว่า arXiv ที่เป็นคลังสารสนเทศแห่งแรกที่พัฒนาขึ นในปี 1991 ซึ่งประกอบด้วย
บทความอิเล็กทรอนิกส์และบทความที่เป็นเอกสารในสาขาพลังงานฟิสิกส์ ในระยะแรกท าการจัดเก็บ
บทความไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ส าหรับใช้เป็นการภายใน ต่อมาเมื่อมีอินเทอร์เน็ต
เกิดขึ นจึงได้เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตในปี 1999 คลังสารสนเทศดิจิทัลที่ชื่อว่า arXiv จึงเป็นคลังความรู้
ที่จัดเก็บบทความวิจัยด้านพลังงานฟิสิกส์จากทั่วโลก ปัจจุบันคลังสารสนเทศดิจิทัลที่ชื่อว่า arXivอยู่ใน
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยคอร์แนลในสหรัฐอเมริกา ที่ให้บริการการเข้าถึงบทความวิจัยและ
บทความวิชาการด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ nonlinear science คอมพิวเตอร์ศาสตร์ ชีววิทยา การเงิน
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และสถิติในรูปเอกสารฉบับเต็ม (full-text) ในแต่ละปีจะมีการส่งข้อมูลมาจัดเก็บและให้บริการการเข้าถึง
ข้อมูลแบบเสรีเป็นหลายพันรายการและสามารถเชื่อมต่อกับทรัพยากรสารสนเทศด้านนี ได้มากกว่า
ล้านรายการ (arxiv.org : 2012) นอกเหนือจากคลังสารสนเทศดิจิทัลที่ชื่อว่า arXiv ยังมีคลังสารสนเทศ
ดิจิทัลด้านเศรษฐศาสตร์ cognitive and computer science และศึกษาศาสตร์เกิดขึ น นับตั งแต่ปี 
1997 เป็นต้นมา 

องค์การที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี ได้แก่ SPARC (The Scholarly Publishing and 
Academic Resources Coalition) ปัจจุบันจึงมอีงค์การความร่วมมือในแต่ละภูมิภาคเช่น SPARC Europe, 
SPARC Japan, SPARC Africa เป็นต้น Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
(SPARC) เริ่มในปี 1998 โดยกลุ่มสัมพันธมิตรห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดวิจัยเพ่ือสร้างระบบ
เปิดของการสื่อสารทางวิชาการ กลุ่มนี ได้สันบสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสิทธิ
ในการใช้บทความในรูปดิจิทัล ทั งในระดับปฏิบัติการ และระดับนโยบาย 

The European research Library network LIBER, EIFL รวมถึงมหาวิทยาลัยที่สนับสนุน
สังคมวิชาการแบบเสรี 

- El Electronic Information for Libraries (EIFL.net) ในปี 1999 เน้นการเข้าถึงแบบเสรี
ในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น EIFL ในปี 2010 เป็นการท าโครงการความร่วมมือ
ของห้องสมุด 2,300 แห่งกับ 47 ประเทศในอาฟริกา เอเชีย และยุโรป 

- International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP) ใน ป ี
1992 โดยเน้นการปรับปรุงการเข้าถึงแบบเสรีในประเทศที่ก าลังพัฒนามีสมาชิก 28 ประเทศ INASP 
is an international development charity working with a global network of partners in 
Africa, Latin America and Asia 

- Enabling Open Scholarship (EOS) เป็นองค์การสนับสนุนหลักของนโยบาย OA ในมหาวิทยาลัย 
โดยได้ออก EurOpenScholar ในปี 2007 ประชุมครั งแรกที่ University of Liege on 18 October 
2007 (The Liege Convention) เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลวิจัยแบบเสรีโดยกลุ่มอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในยุโรป EOS เป็นองค์การส าหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วโลก ได้สนับสนุน
หลักการของ Open Scholarship ในระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ก าหนดนโยบาย Global 
Partalo ที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี หรือ OA ได้แก่ 

1. Open Access Scholarly Information sourcebook (openoasis.org) 
2. ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving 

Policies) (roarmap.eprints.org) 
ความเคลื่อนไหวของ OA เป็นความท้าทายของห้องสมุดและสถาบันวิจัยทั่วโลก ที่เรียกว่า

วิกฤตการณ์วารสาร ที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสารในราคาที่สูงขึ น และการเข้าถึง
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 1990 ที่น าไปสู่การยกเลิกการบอกรับวารสาร การริเริ่ม OA จึงเกิดขึ น
เพ่ือให้บริการ Gratis OA ต่อมาเป็น Libre OA ของวรรณกรรมทางวิชาการ คลังสารสนเทศ OA อัน
แรกเริ่มขึ นในปี 1991 คือ arxiv.org เพ่ือช่วยนักวิจัยในการจัดเก็บบทความวิจัยก่อนตีพิมพ์ ในสาขา
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

ทั งนี ที่ส าคัญคือ The Budapest, Berlin and Bethesda (BBB) OA declaration หรือข้อความ
ที่ลงนามโดยชุมชนวิชาการได้แก่ หน่วยงานให้ทุน สภาวิจัย สังคมหรือสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย 
และนักวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเผยแพร่ OA ของงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย 

3.3 โมเดลของการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี (OA Approaches to Open Access) มี
รูปแบบของโมเดลธุรกิจของการตีพิมพ์ OA ในรูปเนื อหาของเอกสารเต็มรูปที่เผยแพร่ในกลุ่ม
นักวิชาการ 
 โมเดลธุรกิจ จ าแนกตามเนื อหา ดังนี  
  คลังสารสนเทศ OA (Open Access repositories) 
  วารสาร OA (Open Access Journals) 
  ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด OER 
  หนังสือ/เอกสารแบบเปิด (Open Monographs) 
  การประชุมวิชาการแบบเปิด (Open Conference) 
  วิทยานิพนธ์แบบเปิด (Open Access Theses and Dissertations) 

3.4 โมเดลธุรกิจของการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี 
 Hedlund, Gustafsson and Bjork (2004: 202) ได้เสนอรายการของโมเดลธุรกิจในการ
เข้าถึงข้อมูลแบบเสรี ดังนี   
 1. การเข้าถึงข้อมูลโดยต้องเสียค่าใช้จ่าย เรียกว่า Paid access 
 2. การเข้าถึงข้อมูลโดยมีทั งแบบที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและแบบที่เข้าถึงได้โดยเสรี เรียกว่า 
Hybird access 
 3. การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี เรียกว่า Open access 
 สิ่งพิมพ์ OA มีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง Gold และ Green OA มีบางโมเดลโดยส านักพิมพ์
ธุรกิจที่เลือกเนื อหาบางส่วนเผยแพร่ในโดเมน OA โดยเลือกเผยแพร่เนื อหาแบบเปิด โดยการอนุญาต
สิทธิการเข้าใช้ ตัวอย่างของโมเดล OA ที่ใช้ในส านักพิมพ์ที่ท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ได้แก ่

1. Hybrid OA: วิธีนี ส านักพิมพ์จะตีพิมพืบทความในวารสารที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
บอกรับ หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์จากบทความเจ้าของ 

2. Delayed OA: วิธีนี ส านักพิมพ์จะอนุญาตให้ใช้ในช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น 6 เดือน – 2 ปี 
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3. Short-term OA: วิธีนี อนุญาตให้ใช้ฟรี 6 เดือน ถึง 1 ปี หลังจากนั นจะให้ใช้ผ่านการ
บอกรับเป็นสมาชิก 

4. Selected OA: วิธีส านักพิมพ์ให้ใช้ฟรีส าหรับเนื อหาที่คัดเลือกให้เท่านั น 
5. Partial OA: ส านักพิมพ์จะคัดเลือกให้ใช้ฟรีเฉพาะเนื อหาบางส่วนเท่านั น เช่น รายงานการ

วิจัย แต่ไม่ใช่บทความวิจารณ์ ส่วนเนื อหาอ่ืน ๆ จะเข้าถึงได้ผ่านการบอกรับเป็นสมาชิกเท่านั นปกติ
แล้วโมเดลของ Gold OA และHybrid OA ส านักพิมพ์จะตีพิมพ์บทความวารสารโดยใช้  Creatine 
Commons (CC) licenses. ทั งสองโมเดลเป็นส่วนหนึ่งของ Libre OA ส่วนอีก 4 โมเดลจะเป็นส่วน
หนึ่งของ Gratis OA ซึ่งจะไม่อยู่ภายใต้ CC: 

3.5 โมเดลธุรกิจของ OA 
ทั งวารสาร OA และคลังสารสนเทศ OA ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรได้ฟรีเท่า

เทียมกัน ทรัพยากรหลายอย่างมี CC licenses เพ่ือให้อิสระในการแลกเปลี่ยน น ามาใช้อีก เผยแพร่
และปรับเปลี่ยน โดยมีรูปแบบส าหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม คลังสารสนเทศให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศที่หลากหลาย 

OER มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษา
เพ่ือการอาชีพ และการเรียนทางไกล 

MOOC, Open textbooks และOpen Courseware เกี่ยวข้องกับการใช้ OER ทั่วโลก 
ส านักพิมพ์ในปัจจุบันตีพิมพ์หนังสือ OA โดยใช้โมเดลที่ผู้เขียนเป็นผู้จ่ายค่าตีพิมพ์เผยแพร่เรียกว่า 
Author Pay Model โดยได้รับ Article Processing Charge (APC) จากผู้แต่งในการตีพิมพ์หนังสือ 
OA Books หรือเอกสาร จึงสามารถค้นหาได้จาก DOAB (Directory of Open Access Books) ซอฟต์แวร์ 
Open source เช่น PKP Open conference Systems (OCS) ให้บริการ Public Knowledge Project 
ช่วยให้ผู้จัดการประชุมวิชาการโดยใช้ Free web Publishing fool ซอฟต์แวร์นี ใช้ในหลาสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัย และสังคมการเรียนรู้อ่ืน ที่สร้างข้อมูลการประชุมน าเสนอผ่านเว็บ ส านักพิมพ์พาณิชย์
บางแห่งก็ใช้ OA Conference Proceeding โดยร่วมมือกับผู้จัดประชุมวิชาการ 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นรูปแบบที่มีประโยชน์มากส าหรับการ
สื่อสารทางวิชาการทั งงานวิจัยระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย 

รูปแบบของคลังสารสนเทศ OA ที่เกี่ยวข้องกับ Theses และDissertations เรียกว่า 
คลังสารสนเทศ ETD (electronic Theses and Dissertations) องค์การนานาชาติที่สนับสนุนการ
สร้างการใช้การเผยแพร่และการอนุรักษ์วิทยานิพนธ์ หรือ NDLTD (The Networked Digital Library 
of Theses and Dissertations) คลังสารสนเทศ ETD และ OA มีการท าดรรชนีในฐานข้อมูล OAIster 
database และสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ 



 23 

 3.6 โมเดลการอนุรักษ์ข้อมูลเพื่อการใช้งานในระยะยาว 
การตีพิมพ์ OA เป็นกิจกรรมออนไลน์ที่เน้นการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ทางวิชาการทั ง Glod, 

hybrid และการตีพิมพ์ OA เป็นการสร้างเนื อหา OA ที่เผยแพร่ผ่าน Portal ของส านักพิมพ์ที่เป็น 
OA หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่พบเห็นทางออนไลน์วันนี  อาจไม่เผยแพร่ในวันพรุ่งนี  Online 
Portals, gateways, E-Journals, online repositories หรือฐานข้อมูลออนไลน์ อาจไม่ให้บริการ 
หรือแปลงรูปแบบไปในรูปแบบอื่นในวันหน้า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่า ความศิ
วิไลของเมนูเมื่อเนื อหาถูกสร้างออนไลน์มากเท่าใด ความจ าเป็นที่ต้องตระหนังถึงการที่เนื อหาดิจิทัล
อาจไม่มีบริการอ่ืนมากเพียงนั น จากพัฒนาการของ web 1.0 เป็น web 2.0 หรือเวอร์ชั่นใหม่ ๆ เรา
จึงจ าเป็นต้องมีแผนการอนุรักษ์ เพ่ือการใช้งานในระยะยาว เพ่ือคนรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์ 

Open access declarations ที่เรียกว่า Berlin, Budapest and Bethesda (BBB) ได้
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการสื่อสารทางวิชาการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้เกิดขึ นในช่วงนั น ซึ่ง
นักวิชาการเคยใช้วารสารฉบับตีพิมพ์เป็นเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้น าแนวคิดของวารสาร OA ที่
ซึ่งคนสารมารถเข้าถึงเนื อหาวารสารได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามกรอบของลิขสิทธิ์ยังไม่ให้
สิทธิ์ที่เพียงพอต่อ OA ในการสื่อสารทางวิชาการ เมื่อ Creative Commons (CC) licenses เกิดขึ น
ในปี 2001 โดยองค์การไม่แสวงหาผลก าไร ที่ช่วยให้ทรัพยากรความรู้ที่เป็นแบบเปิด สามารถเข้าถึงได้
ทั่วโลกโดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องลิขสิทธิ์ Open content licenses ช่วยให้นักวิจัยสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผ่านช่องทางของ OA มี 2 ช่องทางที่ช่วยชุมชนนักวิจัยเผยแพร่ ผลงานได้ผ่าน Gold Open Access 
และ Green Open Access 

Gold open access channel ปกติจะให้วารสาร OA และเนื อหา OA ใน hybrid E-journals 
ส่วน Green open access channels จะให้บริการคลังสารสนเทศสถาบัน และคลังสารสนเทศ
เฉพาะสาขาวิชา (Disciplinary knowledge repositories) ผู้แต่งที่เป็นนักวิชาการจะต้องตระหนัก
ถึงสิทธิของผู้แต่งและสิทธิ์ที่เกิดขึ นหลังจากการเซ็นข้อตกลงในลิขสิทธิ์ หรือ การให้สิทธิ ( licenses) 
ในข้อตกลงการพิมพ์ ในบทนี จะพูดถึงสิทธิ์ของผู้แต่ง licenses และเครื่องมือในการประเมินสิทธิ์ที่
นักวิจัยควรตระหนัก 

3.7 สิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา 
การก าหนดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของผลงาน จิตใจที่

สร้างสรรค์และนวัตกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยหลักท่ีอยู่เบื องหลังการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตาม
ความต้องการของสังคม และความพยายามในการแก้ปัญหาสังคมในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
ต้องจัดการกับสภาพปัญหาจากชีวิตจริงเช่นเดียวกับปัญหาจากทฤษฎี และสมมุติฐาน ผลการวิจัยได้
เผยแพร่ในเอกสารรูปแบบต่างๆ เช่น 
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- บทความวารสาร (Journal Article) 
- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา (Conference Papers) 
- บทหนึ่งในหนังสือ (Book Chapters) 
- เอกสารสิ่งตีพิมพ์ (Monographs) 
- วิทยานิพนธ์ (Thesis, Dissertation) 
- รายงานการวิจัย (Research Report) 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยน าไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หรือ

การประดิษฐเครื่องจักรใหม่ การคิดสูตร การออกแบบ และการปรับปรุงกระบวนการ ดังนั น การวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ จึงน าไปสู่กิจกรรมทางวิชาการ และการฝึกหัดทางวิชาการในกรอบที่กว้างขึ นของ
นักวิจัย ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นผู้สร้างความรู้ ผู้ประดิษฐ์ และในที่สุด เป็นผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ในทรัพยสินทาง
ปัญญา WIPO (2008) ได้ให้ความหมายของ ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้าง ๆ ว่า หมายถึงสิทธิตาม
กฎหมาย ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมทางปัญญาในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม การเขียน 
ประเทศท่ีมีกฎหมายปกป้องทรัพย์สินทางปัญญามี 2 เหตุผลคือ 

1. เพ่ือที่จะให้สิทธิทางจริยธรรมและเศรษฐกิจของผู้สร้างผลงานในการสร้าง และสิทธิ์
ของสาธารณะในการเข้าถึงงานสร้างสรรค์นั น 

2. เพ่ือสนับสนุนตามนโยบายของสร้างสรรค์การเผยแพร่และการใช้ผลงานสร้างสรรค์
นั น และสนับสนุนธุรกิจที่เป็นธรรมเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

รูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญามีหลายรูปแบบที่จะปกป้องสิทธิของผู้สร้างความรู้ผู้
ประดิษฐคิดค้น หรือผู้เขียน ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม 
วงจรรวม และเครื่องชี วัดทางภูมิศาสตร์ (GI) 

ลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือเบื องต้นในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน นักวิทยาศาสตร์
และนักวิจัย เป็นการสื่อสารผลการวิจัยผ่านเอกสารการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมสัมมนา 
หนังสือ วิทยานิพนธ์ และวรรณกรรมการวิจัยอ่ืน ๆ สิทธิบัตรเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งในการปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยชุมชนทางวิทยาศาสตร์ 

กฎหมายลิขสิทธิ์จะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ผู้แต่งเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง
ความรู้ และการเขียน เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั น อย่างไรก็ตาม ชี ให้เห็นถึงการถ่ายโอนลิขสิทธิจากผู้เขียน
ไปยังส านักพิมพ์ หรือได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในช่องทางการตีพิมพ์ เช่นวารสารวิชาการ หนังสือ 
เอกสารประกอบการสัมมนา และกรณีศึกษา 

เมื่อค่าโอนลิขสิทธิของงานวิชาการไปยังส านักพิมพ์ ถึงผู้แต่งโอนสิทธิอ่ือน ๆ ไปด้วยเช่น
การน ามาใช้อีก การเผยแพร่ การจัดแสดง การปรับบางส่วนที่แสดงให้เห็นสิทธิของผู้แต่ง และการโอน
สิทธิให้ส านักพิมพ์ผ่าน (CTA) Copyright Transfer Agreement หรือ License to Publish (LTP) 
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3.8 สิทธิของผู้แต่ง 
1. ผู้แต่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้แต่งเป็นเจ้าของผลงานหากยังไม่เซ็นต์สัญญา หรือเซ็นต์

ข้อตกลงในการถ่ายโอนลิขสิทธิให้บุคคลอื่น 
2. ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ให้สิทธิในการผลิตการเผยแพร่ และ

สิทธิการสู่สาธารณะ 
3. เจ้าของงานเป็นผู้ควบคุมงาน การตัดสินใจใช้งานของผู้แต่งจะถ่ายโอนให้ส านักพิมพ์

โดยไม่ได้รักษาสิทธิ์ไว้ไม่สามารถน างานมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือฝากใน  public online archive ได ้
4. การโอนสิทธิ์ไม่จ าเป็นต้องโอนให้ทั งหมด กฎหมายอนุญาตให้โอนลิขสิทธิ์ ขณะที่

สงวนรักษาลิขสิทธิ์เอาไว้ ดังนั น SPARC Author Addendum ช่วยให้เรารักษาข้อมูลไว้ได้ 
 Copyright © All Rights Reserved 
 Copyleft All Wrongs Reserved 
 Creative Commons (CC) Some Rights Reserved 

3.9 Open License 
Copyright เป็นวิธีการสร้างสรรค์งานที่ให้บริการฟรีโดยผู้ใช้สามารถน าไปใช้ปรับแต่งได้ 

ซึ่งงานที่ปรับแต่งแล้วต้องให้บริการฟรีด้วย 
GNU General Public License เป็นซอฟต์แวร์ฟรี ซึ่งอนาคตให้น าไปใช้งานได้ฟรี 

เรียกว่า free software 
Open Content Licensing (OCL) เป็ น อีกรูปแบบหนึ่ ง Open license ซึ่ งไช้ กับ

เอกสารเทคนิค คู่มือซอฟต์แวร์ และโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น wiki books project ได้ประยุกติ OPL 
Open Publication License (OPL) ทั ง Copyleft, GNU-GPL และ OPL  
 

3.10 การสนับสนุนการเข้าถึงแบบเสรี 
การก าหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงแบบเสรี ในโลก

ของการสื่อสารทางวิชาการ แนวคิดของการตีพิมพ์แบบเสรีได้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว นับตั งแต่มี
ประกาศการเข้าถึงแบบเสรี เช่น Budapest Open Access Initiative (BOAI) ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2002 และ Berlin Declation on Open Access to Knowledge ด้านวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ในเดือนตุลาคม 2003 หลังจาก 10 ปี จะเห็นการเติบโตที่มีทรัพยากรแบบเสรีมากขึ นโดยมีองค์การ
กลุ่ม บุคคลที่สนับสนุนการเข้าถึงแบบเสรี 

ตัวอย่างกลยุทธ์ที่สนับสนุนการเข้าถึงแบบเปิดเน้น 2 ประการ คือ 
1. สร้างหลักฐานชัดเจนให้เห็นประโยชน์ของ OA 
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2. ท าให้เป็นกรณีศึกษาแก่ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ให้ทุนสนุบสนุนและผู้จัดการการวิจัย เช่น 
BOAI เป็นกลุ่มริเริ่มสนับสนุนอย่างเป็นทางการในปี  2002 ได้รับการสนับสนุนจาก 

Open Security Institute (ปัจจุบันเรียกว่า Open Security Foundation) 
กลุ่มนักศึกษาที่เรียกว่าวัฒนธรรมเปิด (Free Culture) ได้เคลื่อนไหวและกลุ่ม Right to 

Research Coalition เป็นตัวอย่างของกลุ่มนักศึกษาท่ีต้องการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 
SPARC, the European research Library network LIBER, EIFL รวมถึง

มหาวิทยาลัยที่สนุบสนุนสังคมวิชาการแบบเสรี 
ต่อมาการรณรงค์ Open Access Day ในปี 2008 กับประชาคมส าเร็จ โดยต่อมามีการ

จัดกิจกรรม Open Access Week ในปี 2010 รวมถึงการสร้างเว็บบล็อก OA Blog for OA 
Advocac และ OA Advocacy Organizations and Initiatives เป็นต้น  

นอกจากนี ยังมีองค์การ Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition (SPARC) เริ่มในปี 1998 โดยกลุ่มสัมพันธมิตรห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดวิจัยเพื่อ
สร้างระบบเปิดของการสื่อสารทางวิชาการ กลุ่มนี ได้สันบสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ และสิทธิในการใช้บทความในรูปดิจิทัล ทั งในระดับปฏิบัติการ และระดับนโยบาย 

El Electronic Information for Libraries (EIFL.net) ในปี 1999 เน้นการเข้าถึงแบบเสรี
ในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา  

International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP) ในปี 
1992 โดยเน้นการปรับปรุงการเข้าถึงแบบเสรีในประเทศที่ก าลังพัฒนา 

Enabling Open Scholarship (EOS) เป็นองค์การสนับสนุนหลักของนโยบาย OA ใน
มหาวิทยาลัย โดยได้ออก Europe Scholar ในปี 2007 

EOS เป็นองค์การส าหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วโลก ได้สนับสนุนหลักการของ 
Open Scholarship ในระหว่างผู้บริการมหาวิทยาลัย และผู้ก าหนดนโยบาย 

Global Partalo ที่สนับสนุน OA ได้แก่ 
1. Open Access Scholarly Information sourcebook (openoasis.org) 
2. ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving 

Policies) (roarmap.eprints.org) 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปิด 

 มหาวิทยาลัยเปิด (Open University) เป็นแนวคิดของรัฐในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 



 27 

แนวคิดการจัดตั งมหาวิทยาลัยเปิดมีมาตั งแต่ พ.ศ. 2369 หรือ ค.ศ. 1826 ที่มหาวิทยาลัย
ลอนดอน  เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลคู่ขนานกับการเรียนในชั นเรียนผ่านระบบการศึกษา
นอกระบบ มีนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระบบชั นเรียนและนอกระบบชั นเรียน แนวคิดการก่อตั งในนั นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั งเพศหญิง ชาย ทุกส่วนในสหราชอาณาจักร มีโอกาสเรียน 
ต่อมาในปี 1858 มีการขยายแนวคิดนี ไปยังกลุ่มประชาชนประเทศที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ โดยมี
การจัดท าพันธกิจ Imperial mission เพ่ือจัดการศึกษาในระดับสากล ตามพันธกิจนี มหาวิทยาลัย
ขยายการจัดการเรียนการสอนไปยังประเทศท่ีเป็นอาณานิคมโพ้นทะเลเพ่ือช่วยประชาชนที่ยากจนใน
ประเทศเหล่านั น (Tait 2008) 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยลอนดอน ท าให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มี
งานท าและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีภาระการเลี ยงดูบุตรและผู้ท างานเต็มเวลาได้มีโอกาสเรียน มหาวิทยาลัย
มีการจัดท ามาตรฐานหลักสูตร ระบบการสอบและน าเสนอนวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ใจความสนใจในระบบสนับสนุนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกที่น าวิธีการเรียนทางไกลมาใช้ โดย
แนวคิดแรก เพ่ือจัดเตรียมโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสที่เป็นประชาชนยากจนและผู้ที่ไม่สามารถเรียนใน
เวลาได้เนื่องจากมีภาระงานและแนวคิดที่สองเป็นการแทรกแซงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ
เปลี่ยนวิถีการเรียนที่การศึกษาในระบบไม่สามารถท าได้ 

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเปิดอีกแห่ง คือ The University of South Africa เป็นมหาวิทยาลัย
ที่ใช้ระบบการเรียนทางไกลแบบไม่มีชั นเรียนมีนักศึกษากว่า 2 แสนคน แนวคิดการก่อตั งเพ่ือลดการ
ครอบง าของเครือจักรภพอังกฤษในประเทศแอฟริกาใต้ ในปี 1920 มหาวิทยาลัยมีการจัดตั งองค์คณะ
บุคคลด้านการสอบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มหาวิทยาลัยเปิดอ่ืนยังไม่มีในเวลานั น รวมทั งมีระบบสนับสนุน
นักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าพบเพ่ือปรึกษาการเรียนกับอาจารย์ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ยัง
ไม่ได้ให้ความสนใจกับระบบสนับสนุนนักศึกษา ส่งผลท าให้มีนักศึกษาลาออกกลางคันสูง ดังนั นจึงมี
การรวมกลุ่มขององค์การภาคประชาชนในชื่อ The South Africa Committee for Higher Education 
and Democracy เพ่ือแก้ปัญหาและผลักดันระบบสนับสนุนนักศึกษา (Tait, 2008) 

The University of South Africa เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เป็นตัวแทนของแนวคิดภาครัฐที่
พัฒนารัฐโดยวิเคราะห์ความจ าเป็นด้านสมรรถนะของคนในชาติและใช้วิธีการเรียนทางไกลเป็น
เครื่องมือแก้ปัญหาและลดความกดดันของคนในเรื่องการขาดโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย Surrey  ก่อตั งขึ นเมื่อวันที่ 9 กันยายน ในปี ค.ศ. 1966 เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ นส าหรับประชาชนที่ยากจน มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี หลากหลายสาขาวิชาใน 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ University 
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of Surrey ได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียน โดยมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมากและ
มีอัตราการได้รับการจ้างงานที่สูงมาก โดย Times and Sunday Times Good University Guide 
2016 ได้ยกย่อง University of Surrey เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยมากที่สุดในสหราชอาณาจักร 
โดยบริการสารสนเทศส าหรับผู้เรียนทางไกล (The Distance Learners’ Information Service--DiLIS) 
ที่มีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเรียนทางไกลได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของห้องสมุด (The University 
of Surrey, 2018) 

จากนั นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งสหราชอาณาจักร (The Open University of United Kingdom) 
มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั นเรียนเป็นแห่งแรกก่อตั งในปี 1970 จุดประสงค์การก่อตั ง
เพ่ือขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กว้างมากขึ น โดยการให้โอกาสครั งที่สองให้กับผู้ที่
ต้องการเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้เข้าศึกษาในระบบหลักจากส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน นอกจากนี  
มหาวิทยาลัยยังมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องการเรียนการสอนหลายประเด็น การจัดเตรียมวัสดุการสอน การ
พิจารณาภาระของผู้เรียน การบูรณาการประเมินการเรียนการสอนในวัสดุการเรียน กระบวนการเรียนรู้ 
การประเมินอย่างต่อเนื่อง การถ่ายโอนหน่วยกิต การฝึกอบรมผู้สอน การตระหนักถึงแนวคิดการเรียน
ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั งวิธีการเรียนแบบยืดหยุ่น  

 
The Universidad National a Distancia (UNED) ประเทศสเปนเป็นอีกตัวอย่างของพัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเปิด ก่อตั งเมื่อปี 1972 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัย
ของประเทศต่างๆ รวมมหาวิทยาลัยเปิด มีการตั งคณะกรรมการหลักสูตร และมีการสร้างนวัตกรรมใน
รูปมหาวิทยาลัยเสมือน (virtual university) ที่เป็นพัฒนาการที่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ยุโรปอื่น ที่ก่อตั งในระยะเวลาเดียวกัน (ระหว่าง 1920-1980) 

จากพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเปิดดังกล่าว สรุปว่ามหาวิทยาลัยเปิดเป็นสถาบันการศึกษาที่
สามารถสนับสนุนแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่าง ทั งแนวคิด ประชาธิปไตย ฟาสซิสต์ โซเชียลลิสม์ 
ได้อย่างลงตัว และยังเป็นตัวแทนขององค์การการศึกษาที่ภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
สังคมให้ดีขึ น การจัดตั งมหาวิทยาลัยเปิดมีวัตถุประสงค์โดยรวม (Tait, 2008) ดังนี  

1. ช่วยพัฒนาชาติและเศรษฐกิจ 
2. สนับสนุนความต้องการของสังคม 
3. เพ่ือเข้าถึงนักศึกษากลุ่มใหม่ 
4. แทรกแซงเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแง่คุณภาพและนวัตกรรม 
5. เสริมระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในส่วนที่การจัดการศึกษาในระบบไม่สามารถท าได้ 
6.  จัดเตรียมโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนที่มีความต้องการ ความสนใจและรูปแบบการเรียน

แตกต่างได้เรียนรู้ตามความต้องการ นอกจากนี ยังมีวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเปิดในวิถีการจัดการ
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พัฒนา (development management) ตามนิยามนี  สถาบันการศึกษาทางไกลต้องมีการสื่อสาร
อย่างสม่ าเสมอในสิ่งที่มหาวิทยาลัยเป็นอยู่ การแบ่งปันที่เพียงพอ และการจูงใจให้นักศึกษาและบุคลากร
คงอยู่ในระบบ ยิ่งกว่านั น มหาวิทยาลัยต้องมุ่งการท างานบนฐานคุณค่าและนวัตกรรม (value and 
innovative) ขับเคลื่อนโดยคุณค่า หรือ ค่านิยม (value) และมีความเที่ยงธรรมด้านสังคม (social justice)  

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งฮ่องกง (The Open University of Hong Kong-OUHK) เป็นมหาวิทยาลัย
ที่ตั งขึ นตามกฎหมายในเมือง Ho Man Tin ประเทศฮ่องกง ก่อตั งโดยรัฐบาลฮ่องกง ในปี 1989 เป็น
มหาวิทยาลัยการศึกษาทางไกล (The Open University of Hong Kong, 2018)  

มหาวิทยาลัยเปิดในเอเชียที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งอาเซียน (Asian Association 
of Open Universities : AAOU) ที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งอาเซียน ซึ่งมีมากกว่า 
20 แห่ง ตัวอย่างเช่น 
 ไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 มาเลเซีย Open University Malasia 
 จีน Shanghai Open University  
 ญี่ปุ่น The Open University of Japan 
 ไต้หวัน Open university of Kaohsiung 
 ฟิลิปปินส์ University of the Phillippines Open University 
 เกาหลี Korea National Open University 
 อินโดนีเซีย Universitas Terbuka 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ น  าทิพย์ วิภาวิน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การบริการ
สารสนเทศงานวิจัย โดยบริการสารสนเทศงานวิจัยที่เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัย 
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการบริการข้อมูลวิจัย รวมถึงการ
เขียนแผนการจัดการข้อมูล และกระบวนการจัดเก็บไว้ในคลังสารสนเทศสถาบันเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงผลการวิจัยได้ โดยการบริการสารสนเทศงานวิจัยประกอบด้วยการเขียนแผนการจัดการสารสนเทศ
งานวิจัย การใช้โปรแกรมเพ่ือเขียนแผนการจัดการสารสนเทศงานวิจัย การท าเอกสารเมตะดาตา การจัดเก็บ
ข้อมูลวิจัยเพ่ือการใช้งานระยะยาวไว้ในคลังสารสนเทศสถาบัน ได้แก่ คลังสารสนเทศสถาบันและตัว
ระบุวัตถุดิจิทัล และการจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่นักวิจัยในการจัดการข้อมูล การบริการสารสนเทศ
งานวิจัยในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยมีลักษณะการบริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า บริการสนับสนุน
การวิจัย เช่น การให้ค าแนะน าด้านสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบ
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บรรณานุกรม บริการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการสืบค้นข้อมูลเพ่ือจัดท าวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่น าข้อมูลวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์นักศึกษาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ห้องสมุดเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยเสรี 
 และจากงานวิจัยของน  าทิพย์ วิภาวิน (2559) เรื่อง มาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการ
ข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน 2) ศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลวิจัย
ในมหาวิทยาลัยไทย 3) ศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทยในการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลใน
การรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน 4) พัฒนารูปแบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพ
ข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันที่ เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) 
องค์ประกอบของมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน ทั ง 4 มาตรฐาน มี 
10 องค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตข้อมูล คลังสารสนเทศสถาบัน และผู้ใช้ ข้อมูล 2) สภาพการ
จัดการข้อมูลวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยทั ง 30 แห่ง มีการจัดการข้อมูลวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์และ
รายงานการวิจัยในฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยในโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ใช้
เข้าถึงได้ทั งรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล โดยน าไฟล์ดิจิทัลที่เป็นฉบับเต็มเผยแพร่ผ่านระบบ ThaiLIS บางแห่ง
มีการจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านคลังสารสนเทศสถาบัน แต่ส่วนใหญ่ขาดนโยบายการจัดเก็บและการ
เผยแพร่ข้อมูลวิจัยในระยะยาว 3) มหาวิทยาลัยไทยมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานสากลในการรับรอง
คุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันในด้านการจัดการวัตถุดิจิทัลโดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่ มีการใช้คลังสารสนเทศสถาบันเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในระบบเปิด แต่ยังขาดความพร้อมในด้าน
นโยบายระดับองค์การ และโครงสร้างพื นฐาน 4) รูปแบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลัง
สารสนเทศสถาบันเป็นแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล เพ่ือให้ได้การรับรอง
มาตรฐานในด้านองค์การ ด้านคลังสารสนเทศดิจิทัล และด้านโครงสร้างพื นฐานทางเทคนิค 
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาเครือข่ายทางสังคมในแง่ของความร่วมมือด้านการวิจัยและความ
เป็นผู้แต่งร่วมที่เอื อต่อการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยวิจัยไทย และพัฒนาเป็น
แบบจ าลองเครือข่ายทางสังคมที่เหมาะสมต่อการเพ่ิมผลผลิตงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย
ไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้แต่งร่วมที่ผลิตผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัยไทย มีจ านวน 
14 ประเภท ผู้แต่งร่วมที่มีความส าคัญสูงสุด ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยไทยโดยเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่าซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ และ
อาจารย์มหาวิทยาลัยต่างประเทศ แบบจ าลองเครือข่ายทางสังคมที่พัฒนาขึ นประกอบด้วยปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมทั งในแง่ของความร่วมมือด้านการวิจัยและความเป็นผู้แต่งร่วมซึ่งเอื อ
ต่อการเพ่ิมผลผลิตวิจัย จ านวน 7 ปัจจัย ปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ส่วนตัว
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ระหว่างบุคคล และลักษณะเฉพาะบุคคลด้านความสัมพันธ์ (รุจเรขา  วิทยาวุฑฒิกุล, น  าทิพย์ วิภาวิน 
และนงเยาว์  เปรมกมลเนตร 2558) 
 วัชรี เพ็ชรวงษ์ และคณะ (2554) ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัย
ไทยและต่างประเทศ ในประเด็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงสร้างชุมชนวิชาการ ประเภท
และรูปแบบเอกสารที่จัดเก็บ บริการ ข้อมูลสถิติกิจกรรมการจัดเก็บ และค าแนะน าส าหรับผู้ใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือ คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยไทย 5 แห่งที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ 
OpenDoar และคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโลกสูงสุด 
5 แห่ง จากเว็บไซต์ Webometric วิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์เนื อหาจากเว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่าง ผล
การศึกษาพบว่า 1) ส่วนใหญ่ห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการคลังสารสนเทศสถาบันทั งมหาวิทยาลัยไทย
และต่างประเทศ 2) โครงสร้างชุมชนวิชาการมักจัดกลุ่มตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่แบ่งตามคณะวิชา 
ศูนย์ และสถาบันที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 3) ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
เป็นเอกสารที่จัดเก็บมากที่สุด นอกจากนั น ได้แก่ วิทยานิพนธ์ และหนังสือ 4) คลังสารสนเทศสถาบัน
มีบริการพื นฐานคือ บริการจัดเก็บและบริการการสืบค้นข้อมูล ส่วนบริการเฉพาะมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละมหาวิทยาลัย 5) ข้อมูลสถิติกิจกรรมการจัดเก็บ ชี ให้เห็นถึงปริมาณของเนื อหา และความต่อเนื่อง
ของกิจกรรมการจัดเก็บที่เกิดขึ นในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัย และ 6) ค าแนะน าส าหรับ
ผู้ใช้ คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีค าแนะน าที่สมบูรณ์ในหลายด้าน เช่น นโยบาย
ของคลังสารสนเทศสถาบัน คู่มือการใช้งาน และ FAQ เป็นต้น 
 ผลของการศึกษาเรื่องบทบาทของห้องสมุดในการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย  (The Role of Libraries 
in Curation and Preservation of Research Data in Germany: Findings of a survey) ในเยอรมนี 
(Osswald and Strathmann, 2012) พบว่าส่วนใหญ่ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลรับผิดชอบการจัดการ
และเผยแพร่ข้อมูลวิจัย โดยมีมาตรฐานการลงรายการและตัวบ่งชี ถาวรมาเกี่ยวข้อง แต่บทบาทยังไม่
ชัดเจน และมีบางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากขึ นในการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัย  
(research data curation) 
 อนุรักษ์ อยู่วัง และพิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ (2556) ศึกษาการจัดการคลังสถาบันในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในด้านวัตถุประสงค์ นโยบาย งบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบ ทรัพยากรสารสนเทศ
ในคลังสถาบัน เทคโนโลยีที่ใช้ การให้บริการ วิธีการประชาสัมพันธ์ และการประเมินผล ผลการวิจัย
พบว่า คลังสถาบันส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บและให้บริการผลงานทางวิชาการ
ของประชาคมมหาวิทยาลัย และเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของประชาคมมหาวิทยาลัย 
โดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัดมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดการคลังสถาบันในด้านเทคโนโลยี 
และด้านการพัฒนาบุคลากร แต่ยังมีการก าหนดนโยบายแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คลังสถาบันทุก
แห่งมีฝ่าย/งานภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการคลังสถาบัน โดยจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
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ประเภท วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ บทความวิจัย และรายงานการวิจัยด้วยโปรแกรมดีสเปซ 
(DSpace) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางด้านคลังข้อมูลสถาบัน (Institutional Repository) ที่มีการใช้
งานอย่างแพร่หลายในประชาคมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ใช้บริการแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ ประชาคม
มหาวิทยาลัย และ บุคคลทั่วไป  
 กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ (2558) ด าเนินการส ารวจสถานภาพและปัญหาแพลตฟอร์ม DSpace 
ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยใช้ จากการวิจัยพบว่า เหตุผลที่คลังหน่วยเก็บถาวร
สถาบันเลือกใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซคือ การเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่มีกลไกทางเทคนิคสูง
และท างานบนเว็บ โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยด าเนินการติดตั ง พัฒนา ดูแลระบบด้วยตนเอง โดยมี
การพัฒนาเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับการใช้งาน วัสดุที่จัดเก็บในคลังหน่วยเก็บถาวรครอบคลุมสารสนเทศ
ทางวิชาการทุกประเภท เช่น บทความวารสาร รายงาน วิทยานิพนธ์ เป็นต้น การให้บริการเป็นการ
ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั งผ่านเว็บไซต์ของคลังฯ เอง  ผ่านเครื่องมือช่วยค้น (Search Engine) 
ส าหรับปัญหาที่ส ารวจพบ ได้แก่ การที่คณาจารย์/นักวิจัยยังไม่ค่อยส่งผลงานเข้าระบบด้วยตนเอง  
และการขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้มีผู้ส่งผลงานและผู้ใช้น้อยเกินไป ทั งนี  ผู้เขียนได้เสนอแนะให้คลัง
หน่วยเก็บถาวรสถาบันร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันและก าหนด
เป็นนโยบายระดับชาติ 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทั งในประเทศไทยและต่างประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนางานวิจัย
และคลังข้อมูลวิจัยเพ่ิมขึ นเป็นอย่างมาก หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการดูแลข้อมูลวิจัย โดยเฉพาะ
ส านักวิจัยและส านักหอสมุด จึงต้องพัฒนาแผนงานและกลยุทธด้านการจัดเก็บ การสงวนรักษา การค้นคืน
และการเผยแพร่งานวิจัยอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานเพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนและใช้งาน
ข้อมูลวิจัยร่วมกันระหว่างองค์การ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา องค์การและหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศมี
ความพยายามในการสร้างและก าหนดใช้เกณฑ์การรับรองคุณภาพคลังข้อมูลวิจัยขึ น เพ่ือประโยชน์
ด้านการประเมินคุณภาพของข้อมูลวิจัยและคลังจัดเก็บข้อมูลวิจัยหรือคลังสารสนเทศสถาบัน โดยมี
การน าเสนอกรอบแนวคิดและเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมต่อการน าไปประยุกต์ใช้
ในองค์การซ่ึงมีรูปแบบและความต้องการที่แตกต่างกัน 
 Kurata and others (2017) ได้ศึกษาสถานภาพของการจัดการข้อมูลวิจัยในมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานวิจัยในญี่ปุ่น พบว่าจากการส่งแบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย 494 
แห่งว่ามีแนวทางการจัดการข้อมูลวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยเช่นเดียวกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา
และยุโรปหรือไม่ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ก าหนดกฏเกณฑ์และจัดท าแผนการจัดการข้อมูลวิจัย มีเพียงแนวทาง
ด้านจริยธรรมการวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 Nugroho and others (2015) ได้ศึกษาเปรียบเทียบกรอบนโยบายข้อมูลเปิดของรัฐบาล
และบทเรียนที่ได้จากการพัฒนานโยบายจากประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ 
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เคนยา อินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า นโยบายของข้อมูลและบทเรียนที่ได้จากกรอบของกฎหมาย 
นโยบายการด าเนินงาน ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ คุณภาพของข้อมูล หน่วยงานหรือองค์การที่รับผิดชอบ
ข้อมูล นโยบายข้อมูลเปิดจะช่วยขจัดปัญหาในระดับด าเนินงานและส่งเสริมการใช้ข้อมูล งานวิจัยนี จึง
เป็นการพัฒนาและประเมินผลนโยบายข้อมูลเปิด 
 McHugh and others (2008) ได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการตรวจประเมินคลังสารสนเทศ
ดิจิทัลด้วยวิธีการประเมินความเสี่ยงในชื่อ DRAMBORA (The Digital Repository Audit Method 
Based in Risk Assessment) ซึ่งผู้ดูแลคลังสารสนเทศดิจิทัลสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ตนเองเพ่ือควบคุมความเสี่ยงได้โดยใช้เครื่องมือตรวจประเมินแบบออนไลน์ 

Houghton (2015) น าเสนอประสบการณ์ในการน าเงื่อนไขของมาตรฐานการตรวจประเมิน 
ISO 16363 (Space data and information transfer systems -- Audit and certification of 
trustworthy digital repositories) ไปใช้ในการตรวจประเมินคลังสารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยดิกกิ น (Deakin University) ด้วยตนเอง ทั งในส่วนของกระบวนการประเมินและค าแนะน า
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานอื่นที่ต้องการตรวจประเมินตนเองในรูปแบบเดียวกัน  
 Maemura and others (2014) ได้ด าเนินการส ารวจต้นแบบ (Models) และกรอบแนวคิด 
(Frameworks) ที่ใช้ในการประเมินความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายด้านการสงวนรักษา
สารสนเทศดิจิทัลด้วยการผนวกรวม บุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการเข้าด้วยกัน เพ่ือตอบโจทย์
วิจัยสองข้อ คือ 1) มีตัวเลือกใดบ้างที ่สามารถใช้ในการประเมินองค์การ และตัวเลือกเหล่านี  มี
ความแตกต่างกันอย่างไรในด้านของการจุดโฟกัส ความต้องการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง และ 2) มี
แนวโน้มหรือช่องว่างใดบ้างที่นักวิจัยสามารถน าไปศึกษาต่อเพ่ือประเมินและปรับปรุงองค์การให้ดีขึ น 
มาเอมูระได้จัดกลุ่มต้นแบบ (Models) ตามเป้าหมายหลักของการประเมิน ได้แก่ การประเมินเพ่ือการ
วางแผนงาน การประเมินเพ่ือการปรับปรุง และการประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพ จากนั นจึงกล่าวถึง
ข้อก าหนดอ่ืนๆ และการใช้งานต้นแบบ ผลของการส ารวจยังไม่สามารถบ่งชี ระยะเวลาและทรัพยากรในการ
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดต่างๆ  รวมถึงประสิทธิผลของรายงานการประเมิน ผลลัพธ์ที่ได้ และสิ่งที่
องค์การได้รับโดยรวมได้ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยด้านลึกเพ่ือให้เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และความ
เหมาะสมของเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินความสามารถขององค์การต่อไป 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลวิจัยในสถาบันการศึกษา มีงาน
ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี จะช่วยให้งานวิจัยมีกรอบการวิจัย
ที่ชัดเจน สามารถศึกษาได้ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ และได้รับประโยชน์บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 




