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ผลการดําเนินงานรอบ 5 ป เครือขายสารสนเทศนครราชสีมา
ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Information Network : NARINET
นางสาวธันยกานต สินปรุ และ นางสาวยุพาพร ประกอบกิจ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บทคัดยอ
ในปจจุบัน ขณะที่ทั่วทุกภูมิภาคของโลกตางประสบกับปญหาวิกฤตทางการเงิน และมีการแขงขันทางดาน
เศรษฐกิจ และการศึกษามากขึ้ น องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางเห็ นถึงความสําคัญของการแสวงหาความ
รวมมือระหวางองคกร เชน สถาบันอุดมศึกษาของไทย เปนกลุมสถาบันที่มีความพยายามในการสรางความรวมมือ
ดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือระหวางหองสมุด (Library Co-Operation) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใช
ทรัพยากรรวมกัน (Library Resource Sharing) ซึ่งความรวมมือนี้ไดมีพัฒนาการมาเปนเวลายาวนาน เชน ขายงาน
หองสมุดสวนภูมิภาค (PULINET) เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS) เปนตน
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Information Network : NARINET)
ซึ่ง นับ เปนโครงการตน แบบเพื่อ หาแนวทางในการใชท รัพ ยากรทุกๆ ดานร วมกัน ทั้ งในระดับทวิภ าคีและพหุภ าคี
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนภารกิจที่เกื้อหนุนตอความเจริญ และความเขมแข็งของชุมชนในระดับพื้นฐานของจังหวัด
นครราชสีมา ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในระยะ 5 ปแรก เครือขายฯ ไดมีกิจกรรมและผลิตผลงานอยางตอเนื่อง
ภายใต การดําเนิ น งานโครงการต างๆ ไดแ ก โครงการแบ ง ปน ทรั พ ยากร โครงการสหบรรณานุ กรมสารสนเทศ
นครราชสีมา โครงการฐานขอมูลขอความเต็มภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา ซึ่งความรวมมือนี้นําไปสูการแบงปนและ
การใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันอยางคุมคา และเปนทางออกในภาวะที่ประเทศชาติประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจเชน
ในปจจุบัน
คําสําคัญ
ความรวมมือระหวางหองสมุด / เครือขายสารสนเทศ นครราชสีมา / เครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ความนํา
ในปจจุบันขณะที่ทั่วทุกภูมิภาคของโลกตางประสบกับปญหาวิกฤตทางการเงิน อีกทั้งยังมีการ
แขงขันทางดานเศรษฐกิจและการศึกษามากขึ้น องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางเห็นถึงความ สําคัญ
ของการแสวงหาความรวมมือระหวางองคกร สถาบันอุดมศึกษาของไทยเปนกลุม สถาบันทีม่ คี วาม พยายาม
ในการสรา งความรว มมือ ดา นต า งๆ โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ความรวมมือ ระหว า งหอ งสมุด (Library CoOperation) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใชทรัพยากรรวมกัน (Library Resource Sharing) ซึ่งความ
รว มมือ ระหว า งห อ งสมุดนี้ ไดมีพัฒ นาการมาเปน เวลายาวนาน เช น ขา ยงานห อ งสมุดส ว นภู มิภ าค
(PULINET) เครือขายควาวมรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS) เปนตน
จังหวัดนครราชสีมา เปนอีกหนึ่งตัวอยางของการสรางความรวมมือระหวางหองสมุดซึ่งจะได
แนะนําใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเครือขาย ดังนี้
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เครือขายสารสนเทศนครราชสีมา : NARINET (Nakhon Ratchasima Information Network)
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนับเปนโครงการตนแบบเพือ่ หาแนวทางใน
การใชทรัพยากรทุกๆ ดานรวมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนภารกิจ
ที่เกื้อหนุนตอความเจริญและความเขมแข็งของชุมชนในระดับพื้นฐานของจังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงคของการตั้งเครือขาย
1. เพื่อสงเสริมการจัดการระบบสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ ของสถาบันอุดม
ศึกษานครราชสีมาใหมีมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันอยางคุมคา
3. เพื่อ เปน แหลง เรีย นรูท างวิ ช าการสาขาต า งๆ และโคราชศึ ก ษาที่ สํา คั ญ ของจั ง หวั ด
นครราชสีมา
สมาชิกเครือขาย
1. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
นครราชสีมา
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. สํานักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
5. สํานักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
6. หองสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
7. หองสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
โครงสรางการบริการ
1. ระบบบริหาร
โครงสรา งการบริการเครือ ขา ยสารสนเทศนครราชสี ม า ประกอบด ว ยคณะกรรมการที่
ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางาน 3 คณะ ดังแผนภูมิแสดงโครงสรางการบริการดังนี้
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คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะทํางานบริการและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ

คณะทํางานสารสนเทศ
ทองถิ่น

คณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะทํางานมีดังนี้
1.1 กรรมการที่ ปรึก ษา ประกอบดวย อธิการบดีของสถาบัน สมาชิกเครือขา ยอุ ดมศึกษา
นครราชสีมา ซึ่ง ทํา หนา ที่ใ หคํา ปรึกษาเสนอแนะแนวทางในการดํา เนิน งาน และจัดหางบประมาณ
สนับสนุน คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
 รองผู อํา นวยการฝ า ยส งเสริมการศึกษา ห อ งสมุดวิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
 ผู อํ า นวยการสํ า นั กวิ ท ยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
นครราชสีมา
 ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 ผูอํานวยการศูนยขอมูลทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 ผูอํานวยการสํานักบรรณสารและสารสนเทศมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
 ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานนครราชสีมา
 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
โดยกรรมการอํานวยการ 1 ทานทําหนาที่ประธานซึ่งไดมาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
อํ า นวยการทั้ ง หมด และอี ก 1 ท า น ทํ า หน า ที่ เ ลขานุ ก าร ซึ่ ง ไดมาจากการแต ง ตั้ ง ของประธาน โดย
คณะกรรมการอํานวยการทําหนาที่กําหนดนโยบายดําเนินงานกิจกรรมตางๆ วางแผนการใชและอนุมัติ
งบประมาณ การแตงตั้งคณะทํางานรวมทั้งอํานวยการ กํากับดูแลและประสานงานเพื่อใหการดําเนินงาน
ของเครือขายเปนไปโดยราบรื่นและสอดคลองวัตถุประสงคของเครือขาย
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1.2 คณะทํางานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงาน
บริการและงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศแตละสถาบันหรือบุคคลอื่นตาม
ความเหมาะสม ทําหนาที่รวมกันส งเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ใหเกิดประโยชน
สูง สุด กํา หนดระเบีย บวิธีก ารใชท รัพยากรสารสนเทศแตล ะประเภท กํา หนดวิธีบริก ารยืมระหวา ง
หอ งสมุดและพัฒ นาระบบการยืมระหวง หอ งสมุดใหบริก ารใชท รัพ ยากรสารสนเทศรว มกัน กํา หนด
รูปแบบและวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และศึกษาการใชท รัพยากรสารสนเทศของผูใ ช เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาบริการรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัตงาน
1.3 คณะทํางานสารสนเทศทองถิ่น ประกอบดว ย ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศทอ งถิ่น
ของแต ละสถาบัน หรือ บุ ค คลอื่ น ตามความเหมาะสม ทํา หน า ที่ ใ นการจั ด หาและจั ด เก็ บ สารสนเทศ
นครราชสี ม าในสื่ อ รู ป แบบต า งๆ ให ส มบู ร ณ จั ด สร า งฐานข อ มู ล สารสนเทศนครราชสี ม าร ว มกั บ
คณะทํา งานที่เ กี่ย วขอ ง กํา หนดมาตรฐานและหลักการในการลงรายการบรรณานุกรม เผยแพรฐ าน
ขอมูลสารสนเทศนครราชสีมาใหมีการใชอยา งกวา งขวาง และศึกษาการใชท รัพยากรสารสนเทศของ
ผูใชเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาบริการรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.4 คณะทํา งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบด ว ย ผู  รั บ ผิ ด ชอบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศของแตละสถาบัน หรือบุคคลอื่นตามความเหมาะสม ทําหนาที่ใ น
การประสานงานกั บ คณะทํา งานสารสนเทศท อ งถิ่ น และคณะทํา งานบริ ก ารและจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศเพื่อ นํา เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชใ นการดํา เนิน กิจกรรมของทั้ง สองคณะทํา งาน รวมทั้ง
กําหนดคุณลักษณะของเครื่อ งคอมพิว เตอร อุปกรณและโปรแกรม และรว มมือ กับคณะทํา งานพัฒ นา
ฐานขอมูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอ มูลอยูใ นรูปแบบรวมฐานขอ มูล (Central Database) และใชมาตรฐาน
การบันทึกขอมูลแบบ Metadata
3. ระบบโทรคมนาคม
การเชื่อมโยงระบบเครือขายของแตละสถาบัน ภายใตเครือขายสารสนเทศนครราชสีมาอยูใ น
รูปของ Physical Union Catalog โดยแตละสถาบันฯ ตองมีระบบเครือขายเปนของตนเองและเชือ่ มโยง
กับภายนอกได ซึ่ ง แต ล ะสถาบัน จะทํ า หน า ที่ ปอ นขอ มู ลที่ รวบรวมมาได เ ขา สู ระบบกลาง ผ า นระบบ
เครือขาย Internet เมื่อผูใชคนสารสนเทศจากฐานขอ มูลเครือ ขา ยสารสนเทศนครราชสีมาจะสามารถ
ทราบไดทันทีวา คําคนที่พิมพลงในระบบมีจํานวนเทาไร และจัดเก็บไวที่สถาบันใดบาง
การดํา เนิน งานเครือ ขา ยสารสนเทศนครราชสีม า ในระยะ 5 ปแ รก (พ.ศ.2547-2552)
ประกอบดวยการดําเนินโครงการยอย 3 โครงการ ไดแก โครงการแบงปนทรัพยากรสารสนเทศ โครงการ
สหบรรณานุกรมสารสนเทศนครราชสีมา และโครงการฐานขอมูลขอความเต็มภูมิปญญาทองถิ่นโคราช
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ซี่งแตละโครงการมีแนวคิดดังนี้
 โครงการแบงปนทรัพยากรสารสนเทศ
ปจจุบันทรัพยากรสารสนเทศไดรับการผลิตขึ้นจํานวนมหาศาลในรูปแบบที่แตกตางกัน
แตโดยขอ เท็จจริง คือ ไมมีส ถาบัน บริการสารสนเทศแหง ใดที่ส ามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได
ครอบคลุมความต อ งการของผู ใ ช อ ย า งครบครั น การดํา เนิ น โครงการนี้ จ ะช ว ยให เ กิ ด การประหยั ด
งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยลดการซื้อที่ซ้ํ าซอนกันได นอกจากนี้ผูใ ชยังสามารถ
ขยายขอบเขตการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไปยังสถาบันสมาชิกเครือขาย ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดย
จัดใหกิจกรรมการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan) หรือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมกันใน
รูปเครือขาย (Consortium)
 โครงการสหบรรณานุกรมสารสนเทศนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาเปนเมืองเกาแกที่มีการสะสมอารยธรรมมาหลายยุคหลายสมัยและมี
พัฒนาการจากอดีตสูปจจุบันอยางเปนระบบ สารสนเทศนครราชสีมาจึง เปนสารสนเทศที่ทรงคุณคาทั้ ง
ทางดา นประวัติศ าสตร ภูมิศาสตร ศิลปวัฒ นธรรม และอื ่น ๆ ปจจุบัน สถาบัน บริการสารสนเทศของ
สถาบันสมาชิกเครือขายอุดมศึกษานครราชสีมา ไดจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศนครราชสีมาจํานวน
หนึ่งในลักษณะตางคนตางทํา ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการเขาถึงของผูใช กลาวคือผูใชตองใชเวลามากใน
การเขา ถึง สารสนเทศที ่ตอ งการจากสถาบัน บริก ารสารสนเทศแตล ะแหง ดัง นั ้น การจัด ทํ า รายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่เ กี่ย วกับนครราชสีมา ใหอ ยูใ นรูปแบบดิจิต อลที่เ ปน มาตรฐาน
เดียวกันสามารถคนคืนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สหบรรณานุกรมสารสนเทศนครราชสีมาจึงเปน
เครื่องมือที่ชวยใหผูคนควา สามารถเขาถึงสารสนเทศนครราชสีมาจากแหลงเดียวไดครอบคลุมทุกดานโดย
ไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่
 โครงการฐานขอมูลขอความเต็มภูมิปญญาทองถิ่นโคราช
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนความสามารถในการใชความรูจากประสบการณสรางสรรคงานเพือ่
การพัฒนาและการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่นนั้นๆ ในแตละพื้นที่ตางมีบุคคลในทองถิ่นที่ไดสั่งสมความรู
ความสามารถ ประสบการณ ต ามความถนั ด ความเชี่ ย วชาญ ตามแขนงสาขาวิ ช าต า งๆ กัน อาทิ
เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษาและวรรณกรรมและสาขาวิชาอื่นๆ จึงควรคาแกการ
อนุรักษและสืบทอด ในอดีตการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นยังอยูในวงจํากัด อยางไรก็ตามในปจจุบัน
การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นไดขยายวงกวางไปสูสาธารณชนทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากไดรับการ
กระตุนและสนับสนุนจากหนวยงานตา งๆ ทั้ง ภาครัฐ และเอกชนรวมถึง เทคโนโลยีส มัย ใหมที่ส ามารถ
ถายทอดความรูไดอยางกวางขวางและหลากหลายรูปแบบ โครงการฐานขอ มูลขอความเต็มภูมิปญญา
ทองถิ่นโคราชจึงมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม จัดระบบ และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นโคราชใหอ ยูใ นรูป
ขอ ความเต็ม (Fulltext) และมัล ติมีเ ดีย (Multimedia) เพื่อ เปน แหลง สารสนเทศภูมิปญ ญาท องถิ่ น
โคราชที่สมบูรณและเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นโคราชใหคงอยูตลอดไป
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กิจกรรม/ผลงาน
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในระยะ 5 ปแรก เครือขายฯ ไดมีกิจกรรมและผลิตผลงานอยาง
ตอเนื่อง ภายใตการดําเนินงานโครงการตางๆ ดังนี้
1. โครงการแบงปนทรัพยากรสารสนเทศ
 แผนพับ โปสเตอรและชุดนิทรรศการประชาสัมพันธเครือขายฯ
 คูมือ การให บริ การยื มระหว า งห อ งสมุดและคูมือ การใช ง านเครือ ข า ยสารสนเทศ
นครราชสีมา
 ใหบริการยืมระหวางหองสมุดและสําเนาเอกสารรวมกัน
2. โครงการสหบรรณานุกรมสารสนเทศนครราชสีมา
 จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เครื อ ข า ยสารสนเทศนครราชสี ม า โดยสามารถสื บ ค น ได ที่
www.narinet.in.th หรือ http://203.158.6.11/
 จัดทําบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกสภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา
 จัดทําหนังสือบรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษา พรอมซีดี-รอม
 จัดทําหนังสือบทคัดยองานวิจัยโคราชศึกษา พรอมซีดี-รอม
 จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง การจัดการสารสนเทศทองถิ่น
 จัดอบรมทางวิชาการเรื่องการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน Metadata และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง การจัดการสารสนเทศทองถิ่น กรณีศึกษา นนทบุรีศึกษา
3. โครงการฐานขอมูลขอความเต็มภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมา
 จัดทําสื่อประสมภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมาไดแก พุทธทายาทในโคราช ศิลปน
แหงชาติ : กําปน บานแทน ขนมจีนประโดก หมี่ตะคุ วัดในเขตเมืองนครราชสีมาและ
คําขวัญเดิมของจังหวัดนครราชสีมา
 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
 บทเรียนเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับสารสนเทศทองถิ่นนครราชสีมา
 หนังสือการตูนภูมิปญญาทองถิ่นนครราชสีมาและซีดี-รอม ไดแก หมี่ตะคุ
ขนมจีนประโดก
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ประโยชนที่ไดรับจากการสรางเครือขายความรวมมือ
 ดานการปฏิบัติงานของสถาบันบริการสารสนเทศสมาชิกเครือขายฯ
เกิดการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา ประหยัดงบประมาณในการจัดหา จัดเก็บ และ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งสถาบันบริการสารสนเทศของเครือขายอุดมศึกษานครราชสีมา ไดรับ
การพัฒ นาดา นเทคโนโลยีส ารสนเทศใหอ ยู ในมาตรฐานเดีย วกัน และจังหวัดนครราชสีมามีแหลงการ
เรียนรูทางวิชาการและโคราชศึกษาที่สมบูรณ
 ดานผูใชบริการ
สามารถขยายขอบเขตการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่อยูตางสถาบัน การไดรับสารสนเทศที่รวดเร็วและทันกับความตองการ อีกทั้งสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดโดยไมมีขอจํากัด
ดานเวลาและสถานที่โดยสามารถสั่ง พิมพห รือ ดาวนโหลดขอ มูลที่ตอ งการไดทัน ที เปน การประหยัด
คาใชจายและเวลาในการเดินทางและสามารถเขาถึงขอมูลไดพรอมๆ กันหลายคนในเวลาเดียวกัน
 ดานผูปฏิบัติงาน
การฝกอบรม ประชุม สัมมนา ทําใหผูปฏิบัติงานไดรับความรูเพิ่มขึ้น สามารถนําไปใชใ น
การปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบ รวมทั้งการปรึกษาแลกเปลี่ย นความรูประสบการณและความ
คิ ด เห็ น ระหว า งกั น จะเป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นางานของสถาบั น บริ ก ารสารสนเทศแต ล ะแห ง
สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดการบริการที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งการมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน จะทําใหสามารถลดความซ้ําซอนในการดําเนินงานดานการลงรายการได
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บทสรุป
การจัดตั้งเครื อขายสารสนเทศนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Information Network –
NARINET) ชวยใหสถาบัน บริการสารสนเทศของจังหวัดนครราชสีมา ทั้ ง 7 สถาบัน รวมมือกันกําหนด
แนวทางและพัฒนาการดํา เนิน งานอัน จะนํา ไปสูการแบง ปน และการใชท รัพยากรสารสนเทศรว มกัน
อยางคุมคา และเปนทางออกในภาวะที่ประเทศชาติประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจเชนในปจจุบัน
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