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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย 2) สังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยใน
มหาวิทยาลัยเปิดในต่างประเทศ และ 3) เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายของการจัดการข้อมูลวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย งานวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิด 8 แห่ง ที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่ง
อาเซียน จ านวน 16 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน รวมจ านวน 26 คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบ
บันทึกข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดใน
เอเชีย พบว่าทุกแห่งมีการจัดเก็บฐานข้อมูลวิจัยและฐานข้อมูลห้องสมุด ส่วนการจัดเก็บข้อมูลวิจัยใน
คลังสารสนเทศสถาบันมี 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) แนวทางการ
ก าหนดนโยบายของการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย ประกอบด้วยการจัดตั ง
คณะท างานฯ พิจารณาในด้านหลักการ ความรับผิดชอบ ข้อก าหนดทางจริยธรรม ข้อก าหนดทาง
กฎหมาย และด้านการท างานร่วมกัน โดยมีประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาคือด้านลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่
ข้อมูลวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ คือ ควรก าหนดนโยบายการจัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูลผลการวิจัยในระดับสถาบัน เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงผลการวิจัยในระบบเปิด ในรูปแบบนโยบายการ
เข้าถึงข้อมูลแบบเสรี (Open Access Policy) และนโยบายข้อมูลวิจัย (Research Data Policy) ใน
ระดับมหาวิทยาลัย โดยการตั งคณะท างานการจัดท านโยบายการจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data 
Management)ในคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ส าหรับงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยและองค์การภาครัฐ  
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การก าหนดกรอบนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรีและการจัดการข้อมูลวิจัย สรุปได้เป็น 6 
ด้าน พร้อมค าอธิบาย ดังนี  

1. ด้านหลักการ เป็นการเขียนค าอธิบายถึงลักษณะของข้อมูล ได้แก่ 
1.1 ข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการวิจัยเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร ซึ่งชุดข้อมูล (datasets) 

เหล่านี เป็นขององค์กรหรือมหาวิทยาลัย ยกเว้นมีการก าหนดทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อตกลงอื่นหรือ
นโยบายขององค์กร 

1.2 ข้อมูลวิจัยจะต้องมีการจัดการเพ่ือประโยชน์ของนักวิจัย องค์กรหรือมหาวิทยาลัย 
และสังคมโดยรวม เพ่ือเพ่ิมผลกระทบการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ให้มากขึ น 

1.3 งานวิจัยทั งหมดและวิทยานิพนธ์ขององค์กร/มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตามนโยบายนี 
ตามแผนการจัดการข้อมูลวิจัย 

2. ด้านความรับผิดชอบของนักวิจัย มหาวิทยาลัย และองค์การ 
2.1 ความรับผิดชอบของนักวิจัย 

- นักวิจัยจะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลวิจัยตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย
และองค์กรที่ให้ทุนวิจัย 

- นักวิจัยจะต้องเปิดเผยข้อมูลวิจัยให้เป็นข้อมูลเปิด (Open Data) ตามข้อก าหนด
ทางจริยธรรมและกฎหมาย 

- เป็นความรับผิดชอบของนักวิจัยที่ต้องแน่ใจว่าข้อมูลวิจัยนั นสนับสนุนผลการวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในคลังสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บในระยะยาวและการเข้าถึง 

- นักวิจัยต้องลงรายการข้อมูลวิจัยพร้อมเมตะดาตาในคลังสารสนเทศสถาบันหรือ
คลังสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือให้นักวิจัยอ่ืนค้นหาข้อมูลวิจัยนั นได้ 

2.2 ความรับผิดชอบขององค์กร/มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยจะต้องประสานกับผู้ให้ทุน ผู้ก าหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยเป็นนโยบายขององค์กร 
- เป็นความรับผิดชอบของคณบดีหรือผู้อ านวยการที่ดูแลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ใน

การจัดการและเผยแพร่ผลการวิจัยโดยปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้ให้ทุนที่ระบุว่าต้องเผยแพร่
ผลการวิจัย 

- มหาวิทยาลัยต้องบริการการเข้าถึงการบริการ การจัดเก็บ การสงวนรักษางานวิจัย
และวิทยานิพนธ์ที่ท าภายใต้ชื่อหรือสังกัดองค์กร/มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยต้องจัดฝึกอบรมและให้ค าแนะน าตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการข้อมูลวิจัยและการสงวนรักษา 
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- ผู้บริหารองค์กร/มหาวิทยาลัย ผู้บริหารทางวิชาการและกลยุทธ์ คณะกรรมการ
การวิจัย คณบดีและผู้อ านวยการด้านวิชาการและวิจัยต้องรับผิดชอบต่อการบริหารการจัดการข้อมูล 

3. ด้านข้อก าหนดทางจริยธรรม 
ข้อก าหนดทางจริยธรรมในการวิจัยจะต้องได้รับการปกป้อง ตามนโยบายทางจริยธรรม

ขององค์กรหรือมหาวิทยาลัย รวมถึงจริยธรรมในมนุษย์ 

4. ด้านข้อก าหนดทางกฎหมาย 
ข้อก าหนดทางกฎหมายของนักวิจัยแต่ละคนสัมพันธ์กับการจัดการข้อมูลวิจัยที่ครอบคลุม

ถึงมาตรการปกป้องข้อมูล และนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา ที่ต้องมีการ Login เข้าสู่ระบบ 

5. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลวิจัย 
5.1 การเข้าถึงข้อมูลวิจัยที่อยู่ระหว่างการท าวิจัยควรให้สิทธิเฉพาะนักวิจัยและทีมวิจัย

เท่านั น 
5.2 การสนับสนุนข้อมูลวิจัยต้องเผยแพร่เมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์ โดยรายงาน

การวิจัยที่ตีพิมพ์จะต้องระบุข้อความสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลวิจัย 
5.3 การสนับสนุนข้อมูลวิจัยต้องจัดเก็บเป็นเวลานานเท่าที่งานวิจัยนั นยังเป็นประโยชน์ต่อ

นักวิจัยอื่น ประมาณ 10 ปี ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อก าหนดของผู้ให้ทุน 
5.4 องค์กรหรือมหาวิทยาลัยยอมรับว่าข้อมูลวิจัยอาจก าหนดโดยเงื่อนไขท่ีเป็นข้อจ ากัด

การเข้าถึงด้วยเหตุผลต่างๆ โดยระบุไว้ในเมตะดาตา 
5.5 การจัดเก็บข้อมูลวิจัยไว้ในคลังสารสนเทศสถาบันหรือคลังสารสนเทศดิจิทัล ควร

ปฏิบัติตามนโยบายการสงวนรักษาข้อมูลขององค์กรหรือมหาวิทยาลัย 

6. ด้านการท างานร่วมกัน 
เป็นความรับผิดชอบของนักวิจัยแต่ละคนที่ต้องมั่นใจในความปลอดภัยของการท างาน

ร่วมกันในการจัดท าข้อมูลวิจัยภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทั งในระหว่างกระบวนการท าวิจัย
และภายหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ นแล้ว 
 
 
 
 
 
 




