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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวโนมคาใชจายเพ่ือการผลิตและเผยแพรจดหมายขาว

ประชากรและการพัฒนาดวยสื่อสิ่งพิมพ และเพ่ือศึกษาการคาดประมาณคาใชจายในการผลิตจดหมายขาว
ประชากรและการพัฒนา และการเผยแพรผานระบบสื่อออนไลน โดยใชขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจาก
การผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ระหวาง พ.ศ. 2556-2560 จากใบเสร็จท่ีเรียกเก็บจาก
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และแบบตอบรับท่ีสงใหกับสมาชิกจดหมายขาวประชากร
และการพัฒนา ผลการศึกษาพบวา เมื่อเปลี่ยนรูปแบบสื่อสิ่งพิมพมาเปนสื่อออนไลน จากการคาดประมาณจะ
เห็นไดวา คาจัดพิมพจดหมายขาวเมื่อใชระบบออนไลนเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพคาดวาในป 2561 จะมีคาใชจาย
ในการจัดพิมพแบบฉบับพิมพสูง รอยละ 60.8  หากจัดทําระบบออนไลนจะมีคาจัดพิมพเพียง รอยละ 39.5 
ดังน้ันคาใชจายเพ่ือเผยแพรบทความในจดหมายขาวฯ เมื่อปรับมาใชระบบออนไลนคาใชจายในการจัดพิมพจะลดลง
เกือบครึ่งหน่ึงของคาใชจายในการจัดพิมพ หรือ  คนวัยทํางานสามารถเขาถึงสื่อออนไลนไดงายและสะดวกรวดเร็ว 
และผลการวิจัยน้ียังสามารถมองเห็นแนวโนมคาใชจายเพ่ือการผลิตและเผยแพร แตอยางไรก็ตามการเขาถึงสื่อ
ของผูสูงอายุก็ยังสะดวกกับการรับเปนสิ่งพิมพ 
คําสําคัญ: แนวโนมคาใชจาย การคาดประมาณคาใชจาย สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน 

Abstract 
This study is aimed to explore the trend of cost of Population and Development 

Newsletter production and distribution by publishing method and estimate the cost of the 
newsletter production and distribution by online method. Data used in this study were the 
actual costs for producing and distributing the newsletter in 2013-2017. These data were 
gathered from all relevant receipts. Besides the cost, reply forms responded by newsletter 
members were also used for the study. The significant findings from the analysis revealed that, 
by replacing publishing media with online media, the cost in 2018 for publishing media 
production would reach 60.8 percent, much higher than the cost of online media production at 
39.5 percent. The online media production could decrese the cost about 50 percent of 
publishing media production. Working-age people could access online media conveniently 
while older individuals still satisfied with the publishing type. Overall, obtaine result could be 
used to forecast the trend of cost of production and distribution. 
Keywords: trend of cost, estimated cost, publishing media, online media 
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บทนํา 

จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา เปนสื่อสิ่งพิมพของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันฯ
มีพันธกิจในการผลิตและเผยแพรความรูขาวสารดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตรแกสาธารณชน โดยใชสื่อ
ทุกแขนงอยางทันสมัยและในเวลาท่ีเหมาะสม จดหมายขาวฯ เปนสวนหน่ึงของพันธกิจของสถาบันฯ ท่ีทําการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานประชากรและสังคม มีระยะการออกเปนราย 2 เดือน ปละ 6 ฉบับ ประชากรและการพัฒนา
ไดเริ่มจัดพิมพฉบับแรกเมื่อ ตุลาคม 2523 การผลิตจดหมายขาวฯ ไดจัดทําเปนเอกสารสิ่งพิมพและจัดสงทาง
ไปรษณียมาตลอด จนปจจุบันมีสมาชิกถึง 11,178 คน ซึ่งมีคาใชจายในแตละฉบับท่ีคอนขางสูงมาก 

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนรูปแบบการสื่อสารขอมูลท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารเขามาเก่ียวของ ในรูปแบบการสื่อสารท่ีหลากหลาย ความนิยมในการใชงานอินเทอรเน็ตและโทรศัพท
สมารตโฟน และอุปกรณพกพา เชน แท็บเล็ต สงผลใหมีการใชงานสื่อสังคมออนไลนเพ่ิมข้ึนตามไปดวย  ทําให
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกร หรือกลุมบุคคลนําสื่อสังคมออนไลนมาใชประโยชนในการติดตอสื่อสาร 
การเผยแพรประชาสัมพันธ   

การศึกษาจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (2560) จากการสํารวจมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน 
พบวา ประชากรไทย อายุ 6 ปข้ึนไป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึนในทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมวัยรุนท่ีมี
อายุระหวาง 15-24 ป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงกวากลุมอ่ืน จากรอยละ 58.4 ในป 2556 เปนรอยละ 
89.8 ในป 2560 และคาดวาการใชอินเทอรเน็ตของกลุมวัยรุนน้ีจะมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 

ปจจุบันการบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อออนไลนมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ ดังน้ันจดหมายขาวประชากร
และการพัฒนาจึงไดเริ่มนําระบบสื่อออนไลนเขามาใช เมื่อป 2556 โดยการจัดสงขอมูลขาวสารดานประชากรและ
สังคมใหกับสมาชิกโดยการสงผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email) ควบคูไปกับทางไปรษณีย  และยังเผยแพร
ผานทางเฟซบุก (Facebook) อนาคตก็จะเพ่ิมชองทางออนไลนในรูปแบบอ่ืน ๆ สําหรับการเผยแพรขอมูลตอไป 

สื่อสังคมออนไลนมีการนําเสนอขาวสารหลายรูปแบบไดแก เว็บไซต (Website) ไลน (Line) เฟซบุก 
(Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email)  ซึ่งสื่อออนไลนท่ีเปนทางเลือกของการสื่อสาร
ขอมูลในรูปแบบท่ีมีการนําเทคโนโลยีมามีสวนเก่ียวของในการจัดสงขอมูลใหกับสมาชิก ซึ่งรูปแบบการสื่อสาร
ขอมูลท่ีมีความหลากหลาย และเปนการชวยลดคาใชจายในการจัดสงทางไปรษณียและเปนสื่อท่ีมีความนิยมใน
ทุกกลุมอายุ การเขาถึงจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาไดงาย รวมท้ังการนําเสนอรูปแบบท่ีสวยงาม
นาติดตาม และสามารถแบงปนสื่อทางออนไลนไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 การผลิตจดหมายขาวฯเปนสิ่งพิมพ ทําใหมีคาใชจายสูง ปจจุบันคนนิยมใชสื่อออนไลนมากข้ึน หากนํา
สื่อออนไลนมาแทนการเผยแพรเอกสารท่ีเปนสิ่งพิมพ จะลดคาใชจายไดเทาใด การศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอ
การวางแผนดานงบประมาณเพ่ือลดคาใชจายเปนอยางมาก 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาแนวโนมคาใชจายเพ่ือการผลิตและเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาดวย
สื่อสิ่งพิมพ  

2. เพ่ือศึกษาการคาดประมาณคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา และการเผยแพร
ผานระบบสื่อออนไลน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเพ่ือคาดประมาณคาใชจายเมื่อปรับการนําเสนอจดหมายขาวจากสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อออนไลน 
ใชขอมูลคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการผลิตจดหมายขาวฯ ระหวาง พ.ศ. 2556–2560 จากใบเสร็จท่ีเรียกเก็บคา
จัดพิมพและคาจัดสงทางไปรษณีย จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากน้ีงานวิจัย
ใชความคิดเห็นท่ีไดจากแบบตอบรับจดหมายขาวฯ ท่ีสงใหกับสมาชิกจํานวน 10,500 ราย และตอบกลับมา
จํานวน 367 ราย เพ่ือเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาจดหมายขาวฯ  งานวิจัยน้ีใชเทคนิคการวิเคราะหเชิง
ปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนา 
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การใชส่ือออนไลนลดคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ “ประชากรและการพัฒนา” 

ความสําคัญของสื่อสิ่งพิมพในสังคมไทย 
สื่อออนไลน (Online Media) มีบทบาทกับสังคมปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมได ขอมูลขาวสารบนสื่อ

ออนไลนซึ่งมีอยูมากมายน้ี มีท้ังขอมูลจริง ขาวลือ  และ ขาวลวง เน่ืองจากผูใชอินเทอรเน็ตสามารถทําหนาท่ีได
ท้ังผูสงสารและผูรับสาร โดยมีสื่อใหม (New Media) อาทิ เฟซบุก ทวิตเตอร ไลน ยูทูป เขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมความสะดวกในการติดตอสื่อสารแลว ยังมีบทบาทในการกําหนดประเด็นตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดังน้ัน สื่อออนไลน จึงมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพขอมูลขาวสารของผูคน
ในยุคปจจุบัน ขณะท่ีสื่อสิ่งพิมพดั้งเดิม หรือสื่อกระแสหลัก ก็ใหความสําคัญกับการผลิตขาวออนไลนมากข้ึน 
และลดปริมาณการผลิตสิ่งพิมพตามความตองการท่ีลดลงเชนกัน นอกจากน้ี สื่อประเภททีวี ก็มีการปรับตัวให
เขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนไปดวยการผลิตขอมูลเพ่ือเผยแพรผานชองทางออนไลน ซึ่งเปนการเพ่ิมทางเลือกใน
การชมขอมูลยอนหลังในรูปแบบคลิปวิดีโอ รวมถึงการพัฒนาไปสูระบบทีวีดิจิทัล 

อาจารยธาม เช้ือสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ผูเช่ียวชาญดานสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) กลาวถึง สื่อออนไลนกับบทบาทในการกําหนดประเด็นทางสังคมวา สื่อออนไลน
สามารถแบงปนขาวสารกันไดงาย โดยมี 8 ช. เขามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน คือ ชม ติดตามขอมูลผาน
สื่อออนไลนมากข้ึน ท้ัง ดู ฟง อาน และ เขียน  เชื่อม มีการเช่ือมโยงกับสังคมมากข้ึน ท้ัง บุคคลท่ีเรารูจัก ดารา 
นักการเมือง หรือ บุคคลท่ีเปนท่ีรูจักของสังคม  แชร แบงปนขอมูล ความรู ประสบการณ ไปสูเพ่ือนและสังคม
มากข้ึน  ใช มีการใชสื่อและอุปกรณการสื่อสาร เปนกิจวัตรประจําวันจนแทบจะขาดไมได ท้ัง สมารตโฟน 
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต โนตบุก กลองดิจิทัล  ชอบ สามารถแสดงอารมณความรูสึกผานสื่อออนไลนมากข้ึน ไมวา
จะเปนการแสดงความรัก ชอบ โกรธ อคติ  ชวย เปนชองทางในการใหความชวยเหลือ และสงตอสิ่งดีๆ ใหกัน
ไดมากข้ึน  เชื่อม เปนการเช่ือมตอกลุมลัทธิของผูคนตางๆ ไดมากข้ึน และ ชีพ มีการใชสื่อออนไลนเปนประจํา 
จนมีอิทธิพลตอการใชชีวิตประจําวัน (สุดทีวัล, 2558) 

สิ่งพิมพมีบทบาทตอสังคมในหลายๆ ดานท้ังการใหขอมูลขาวสาร การโฆษณา และการสะทอน
ปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ปจจุบันสังคมไดเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร ระบบ
อินเทอรเน็ต รวมท้ังพฤติกรรมท่ีนิยมอานสิ่งพิมพนอยลง โดยเฉพาะคนรุนใหม  ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจ
ไมสงผลกระทบจนถึงข้ันท่ีสิ่งพิมพในรูปแบบฉบับพิมพจะหายไปท้ังหมด แตจะเหลือเพียงผูอานท่ีเปนกลุมเล็ก ๆ 
เทาน้ัน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ หรืออาจกลาวไดวา สิ่งพิมพแบบฉบับพิมพจะถูกบริโภคโดยคนรุนเกา ขณะท่ี
สิ่งพิมพออนไลนจะถูกใชงานโดยคนรุนใหม (สุชาติ, 2558) 
แนวโนมการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน 
 สังคมสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  คนในสังคมมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เกือบทุกอาชีพ ทุกชวงอายุ มีความตองการสารสนเทศอยูตลอดเวลาไมวาทางตรงหรือทางออม รัฐบาลก็ยังมี
โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สําหรับใชบริหารประเทศ ซึ่งไดรับประโยชนจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
คือ 1) เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 2) เพ่ิมคุณภาพในการบริการใหความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3) สรางความโปรงใส 4) ลดตนทุนการดําเนินงานและการใหบริการ 5) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
ดังน้ันสังคมสารสนเทศจึงควรเตรียมความพรอมในการปรับตัวเพ่ือใหสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน
เครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการศึกษาหาความรู การประกอบ
ธุรกิจ การบริหารจัดการ การพักผอนและความบันเทิง (Bearkak,2013) 
 สื่อออนไลน ท่ีไดรับความนิยมและไดรับความนิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน 3 อันดับ ไดแก ยูทูป เฟซบุก 
และ ไลน ท่ีมีผูใชคิดเปนรอยละ 97.3 , 94.8 และ 94.6  ยูทูปเปนสื่อออนไลนท่ีกลุม Gen Y และ Gen Z นิยม
ใชกันมากท่ีสุด ไลนเปนแอปพลิเคชันท่ีกลุม Baby Boomer และ Gen x นิยมใชในการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด 
สวน เฟซบุกเปนสื่อสังคมออนไลนท่ีมีปริมาณการใชงานบอยท่ีสุดเปนอันดับ 1 จะเห็นไดวากระแสความนิยม
ของคนปจจุบัน ไดปรับเปลี่ยนเขาสูยุคดิจิทัลจริงๆ แลว (ETDA,2016)  
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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อออนไลน 
 นิตยสารสิ่งพิมพหลายเลมเริ่มทยอยปดตัวลงตั้งแตป 2558 สิ่งพิมพ เชน นิตยสารพลอยแกมเพชร, 
สกุลไทย, Image, นิตยสารการตูน C-Kids, Oops!, VIVA Friday ลาสุดในป 2560 เนช่ันสุดสัปดาห, แมรี แคลร 
(Marie Claire), เมนสเฮลต (Men’s Health), Giraffe Magazine ครัว, Go Genius, Filmax, Madame 
Figaro, ขวัญเรือน, ดิฉัน และ คูสรางคูสม เน่ืองจากผูอานนิยมรับขอมูลผานสื่อระบบดิจิทัลมากข้ึน จึงทําใหไม
สามารถแบกรับตนทุนการผลิตได (Thaipublica,2017) 
 สื่อท่ีเกิดข้ึนใหมบนสื่อออนไลนและไดรับความนิยม ไดแก the Matter มียอดสมาชิกในแฟนเพจ 
644,220, the standard มียอดสมาชิกในแฟนเพจ  405,497 สวน the cloud มียอดสมาชิกในแฟนเพจ 
136,004 นิตยสารบนสื่อออนไลนสวนใหญจะเผยแพรไปหลาย ๆ ชองทางพรอมๆ กัน ไมวาจะทาง อินสตาแกรม 
ทวิตเตอร เฟซบุก ยูทูป ไลน และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ไดเริ่มเผยแพร
บทความบนเฟซบุกเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2560 มียอดแฟนเพจในขณะน้ี 184 คน (the Matter, the 
Standard, the Cloud, จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ขอมูล ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561)    

จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ไดเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับประชากรและสังคม 
ผูสูงอายุ ครอบครัว ประชากรตางแดน สถิตินารู กิจกรรมของสถาบันวิจัยประชากร เรื่องอ่ืนๆท่ีนาสนใจ 
ปจจุบันจดหมายขาวประชากรและการพัฒนากําลังเผชิญสถานการณ ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจาก
ทางจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาไมไดเก็บคาใชจายใดๆ จากสมาชิก จึงทําใหประสบปญหาเรื่องตนทุน
การผลิต เชนเดียวกับวารสารอ่ืนๆ ดังน้ันวารสารประชากรและการพัฒนาจึงนําวิธีการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ
มาปรับและประยุกตใชเพ่ือความอยูรอด และเปนการลดตนทุนในการผลิต     

การปรับเปลี่ยนกลยุทธของธุรกิจสิ่งพิมพเพ่ือความอยูรอด (สุดารัตน, 2556) ดังน้ี 
 1. การขยายไปสูหนังสือพิมพฉบับดิจิทัล การเคลื่อนตัวจากหนังสือพิมพไปสูสื่อออนไลนสามารถลด
ตนทุนบางสวนได โดยเฉพาะทางดานการเงินและการลงทุน (Picard, 2011)  ยังไดเปรียบเทียบตนทุนในการผลิต
หนังสือพิมพแบบสิ่งพิมพและแบบออนไลนใหเห็นวา จํานวนยอดจําหนายท่ีเทากัน ผลตอบแทนของการขาย
ของสิ่งพิมพอยูท่ีรอยละ 12.6 ในขณะท่ีฉบับออนไลนอยูท่ีรอยละ 39.0  

2. หนังสือพิมพตามสั่ง (The tailored newspaper) เทคโนโลยีปจจุบันสามารถทําใหแนวคิดท่ีจะทํา
หนังสือพิมพ สวนใหญเปนดิจิทัล ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการขาวท่ีมีลักษณะเฉพาะของปจเจกบุคคลได 
โดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสงตรงถึงลูกคาไดทันที ซึ่งนักอนาคตศาสตรเช่ือวาจะทําใหลูกคายินดีจายเงิน
สําหรับขาวออนไลน (Conhaim,2006) 
 3. การขยายไปยังธุรกิจสื่ออ่ืนนอกจากหนังสือพิมพดิจิทัล  ถาไมนับกลุมสื่อขนาดใหญท่ีมีหนังสือพิมพ 
สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ การปรับรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาจากสิ่งพิมพไปยังดิจิทัลเหมือนเปนสิ่งจําเปน
สําหรับองคกรธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ เปนการกาวท่ีจะนําพาองคกรขยับไปสูยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence) 
ธุรกิจหนังสือพิมพจํานวนหน่ึงขยายฐานไปยังสื่ออ่ืนๆ ซึ่งอาจไมใชเรื่องของการเพ่ิมทางเลือกใหกับผูรับสารเพียง
อยางเดียว แตเปนความจําเปนในการดํารงธุรกิจท่ีใชประโยชนจากการมีเน้ือหาซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักขององคกร 
เชน a Verdad Multimedia ในเครือ Vocento (Spain) ซึ่งมีท้ังหนังสือพิมพฉบับพิมพ ฉบับดิจิทัล สถานีวิทยุ
ทองถ่ิน สถานีโทรทัศน และตัวแทนโฆษณาหรือเครือเนช่ัน โพสต และมติชนในประเทศไทยท่ีมีท้ังหนังสือพิมพ
ฉบับพิมพ ฉบับดิจิทัล และโทรทัศน 
 4. การหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) การจับมือกันของธุรกิจท่ีเก้ือกูลเปนกลยทุธหน่ึงท่ีนาสนใจ
เพ่ือขยายกรอบหรือสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ เชนในป 2008 Yahoo Inc. รวมกับหนังสือพิมพกวา 800 ฉบับ 
ภายใต Newspaper Consortium ในอเมริกา เปดแพลตฟอรม (Platform) ท่ีทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
เน้ือหา รวมขายโฆษณาท้ังในเว็บไซตของยาฮแูละเว็บไซตของบรษัิทหนังสอืพิมพ เปนการสรางระบบคนหาขอมูล
หนังสือพิมพไดสะดวกมากข้ึน จากการศึกษาองคกรหนังสือพิมพไทยยังพบวา องคกรมีความพยายามในการดึง
ทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชอยางเต็มท่ี เชน ใชเครื่องจักรท่ีมีอยูรับจางผลิตสิ่งพิมพ ผลิตสิ่งพิมพตามสั่ง เปนตน ธุรกิจ
หนังสอืพิมพหันมาสนใจตลาดมีความพยายามในการศึกษาความตองการของลูกคาขยายฐานลูกคา ดวยการใชกลยุทธ
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การใชส่ือออนไลนลดคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ “ประชากรและการพัฒนา” 

การบริหารความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งไดแก ผูอาน คูคา ผูสนับสนุนทางการเงินดวยการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ เชน การจัดฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ และการรับจัดกิจกรรมพิเศษ  

การบริหารสื่อสิ่งพิมพควรผลักดันใหเกิดผลการดําเนินงานในลักษณะ ท่ีมุงหมายใหบรรลุประสิทธิผล 
และการมุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ คือ 1) การบริหารจัดการสิง่พิมพเพ่ือมุงหมายปฏิบัติการไปเพ่ือความชัดเจน 
และสามารถดําเนินการไดโดยไมต่ํากวาศักยภาพท่ีมีอยู เพ่ือตรวจสอบผลลัพธวาเกิดความสัมฤทธิผลหรือไม
เพียงใด การบรรลุประสิทธิผลก็คือ การไดประโยชนสมความมุงหมายของการคาดหวังในผลลัพธ 2) การบริหาร
จัดการสิ่งพิมพเพ่ือมุงหมายใหบรรลุประสิทธิภาพ เปนการดําเนินงานสื่อสิ่งพิมพที่จะตองหามาตรการใน
การดําเนินงานท่ีประหยัดท่ีสุด โดยยังคงประสิทธิผลหรือประโยชนตามเดิม ดวยการลดตนทุนหรือคาใชจาย
เก่ียวกับการใชทรัพยากรการบริหารจัดการใหนอยลง (พรสิทธ์ิ, 2557) 
  

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณท่ีใชสถิติเชิงพรรณนา ทําใหเห็นคาใชจายในการผลิต
จดหมายขาวฯ แตละฉบับและแนวโนมคาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ผลการศึกษาจะนําไปสูการวิเคราะห
แผนการลดคาใชจายในการผลิตเมื่อใชสื่อออนไลน 
คาใชจายในการผลิตจดหมายขาว 
 คาใชจายในการเผยแพรจดหมายขาวฯ ระหวาง พ.ศ. 2556-2560 ประกอบดวยคาจัดพิมพ คาไปรษณีย 
คาใชจายในจัดพิมพจดหมายขาวฯ ป 2556 ประมาณรอยละ 66.3 อัตราสวนคาจัดพิมพตอคาไปรษณียเปน
ประมาณ 2 เทา คาใชจายเฉลี่ยตอเลมตอสมาชิกระหวาง พ.ศ. 2556-2560 มีแนวโนมสูงข้ึน (ภาพท่ี 1) อัตราคาพิมพ
และคาไปรษณียท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สงผลใหคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ ตอฉบับเพ่ิมจาก 47 บาท
ในป  2556 เปนประมาณเลมละ 60 บาทในป 2560 นอกจากน้ีการผลิตจดหมายขาวยังมีคาบริหารจัดการใน
การทํารูปเลมซึ่งเปนคาใชจายคงท่ี ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก คิดเปนประมาณรอยละ 12 เชน คาบรรณาธิการ 
คาจัดรูปเลม คาดูแลเว็บไซต คาใชจายในการจัดประชุม ดังแสดงในตารางท่ี 1 การจัดเตรียมเน้ือหาและ
บทความในจดหมายขาวฯไมเสียคาใชจาย เน่ืองจากอาจารย นักวิจัย และเจาหนาท่ีของสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม อาสาเปนบรรณาธิการ และผูเขียนประจําคอลัมน 
 

 
ภาพท่ี 1 คาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาวฯ ราคาตอเลมตอสมาชิก ระหวาง พ.ศ. 2556-2560 
 
ตารางท่ี 1 รอยละของคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ ระหวาง พ.ศ. 2556-2560 

ป 
คาจัดพิมพ 
(รอยละ) 

คาไปรษณีย 
(รอยละ) 

คาบริหารจดัการ 
(รอยละ) 

รวมคาใชจายในการผลติ
จดหมายขาวฯ(รอยละ) 

จํานวนสมาชิก 
(คน/องคกร) 

คาใชจายในการผลิต
ตอสมาชิก (บาท) 

2556 66.3 33.7 - 100.0 11,341 47.07 
2557 67.3 32.7 - 100.0 11,311 46.44 
2558 57.1 30.8 12.1 100.0 11,226 57.47 
2559 57.9 30.2 11.9 100.0 11,227 59.06 
2560 58.4 29.8 11.8 100.0 11,178 60.12 
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คาใชจายในการผลิต Linear (คาใชจายในการผลิต) 
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แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา 
 กองบรรณาธิการจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาไดประชุมปรึกษาหารือเรื่องแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา โดยการใชเทคโนโลยี และสื่อ
ออนไลนในการเผยแพรบทความในจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ในการน้ีแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการเผยแพรจดหมายขาวฯ แบงออกเปน 2 สวนคือ 1) การลดคาใชจายในการสง
ไปรษณีย และลดคาใชจายในการผลิต โดยการลดจํานวนสมาชิกแบบรับทางไปรษณีย  2) การพัฒนาระบบ
ออนไลนเพ่ือเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา มีการเพ่ิมเน้ือหาสาระท่ีนาสนใจและทํารูปแบบ
เว็บไซตใหนาติดตาม สามารถดูไดจากการเขาชมเว็บไซตและการอานบทความออนไลน 
การลดจํานวนสมาชกิทางไปรษณีย 
 การยกเลิกสมาชิกดําเนินการโดยกองบรรณาธิการ โดยการคัดสมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามวาไมรับ
สื่อสิ่งพิมพโดยสมัครใจ และสมาชิกท่ีไมไดรับเอกสาร ซึ่งมเีกณฑการพิจารณา ดังตอไปน้ี 

1. การยกเลิกสมาชิกออกจากระบบ กรณีการตีกลับของจดหมายขาวฯ ในกรณี  
1.1) จาหนาไมชัดเจน  
1.2) ไมมีท่ีอยูตามจาหนา  
1.3) ไมยอมรับ  
1.4) ไมมีผูรับตามจาหนา  
1.5) ไมมารับภายในกําหนด  
1.6) ไมมีจาหนาหรือจาหนาสูญหาย  
1.7) ยายไมทราบท่ีอยูใหม  

 กรณีท่ีไปรษณียใหเหตุผลกลับมา ทางฝายสมาชิกจะบันทึกหมายเหตุของการตีกลับ ถาจดหมายตีกลับ
ครบ จํานวน 3 ครั้ง ทางฝายสมาชิกจะทําการคัดรายช่ือสมาชิกออกจากการเปนสมาชิก 
 2. การยกเลิกสมาชิกออกจากระบบ กรณีสมาชิกขอยกเลิก หรือไมประสงคจะรับจดหมายขาวฯ อีก
ตอไป คือ 

2.1) โทรศัพทมาแจงขอยกเลิก   
2.2) เขียนจดหมายมาแจงยกเลิก  

 3. การยกเลิกสมาชิกออกจากระบบ กรณีกองบรรณาธิการพิจารณาตัดออกจากการเปนสมาชิก คือ  
3.1) ประกาศผานทางจดหมายขาวฯ ใหสมาชิกยืนยันการเปนสมาชิก  
3.2) กองบรรณาธิการรวมกันพิจารณายกเลิกสมาชิกท่ีใชท่ีอยูเปนหนวยงาน เพ่ือลดการสงซ้ําซอน 

เน่ืองจากทางจดหมายขาวฯไดจัดสงใหหนวยงานตางๆ ดวยเชนกัน  
 ในป 2561 หลังจากวิเคราะหดวยเกณฑขางตน ทางกองบรรณาธิการไดคัดรายช่ือสมาชิกทาง
ไปรษณียเหลือ 3,971 รายช่ือ และจัดพิมพจดหมายขาวฯ แบบฉบับพิมพ จํานวน 5,000 เลม เพ่ือสงใหกับ
สมาชิกท่ียังตองการแบบฉบับพิมพ และสวนท่ีเหลือสําหรับแจกใหกับผูท่ีสนใจ และมีสมาชิกทางออนไลน 
16,796 คน  
การเพ่ิมจาํนวนสมาชิกออนไลน 
 การเพ่ิมจํานวนสมาชิกแบบสื่อออนไลน โดยเผยแพรผานทางจดหมายขาวฯ นอกจากน้ีคณะทํางาน
จดหมายขาวฯ ประชาสัมพันธเพ่ือใหผูอานสมัครเปนสมาชิกออนไลนเพ่ิมมากข้ึนโดยการรับสมัครสมาชิกใหม
จากการจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการตางๆ และแนะนําใหกับผูท่ีเขาอบรมระยะสั้น และเชิญชวนผูท่ี
เดินเขามาขอรับเอกสารเผยแพรของสถาบันฯ โดยใหผูท่ีสนใจกรอกอีเมล เพ่ือสมัครสมาชิกออนไลน รวมท้ังทํา
หนังสือประชาสัมพันธไปตามหนวยงานตางๆ ทําใหมีจํานวนสมาชิกออนไลนเพ่ิมมากข้ึนเปน 16,919 คน 
แสดงไวดังภาพท่ี 2 จํานวนสมาชิกจดหมายขาวฯ แบบรับเปนสื่อสิ่งพิมพท่ีจํานวนลดลงเล็กนอย ระหวาง พ.ศ. 
2556–2561  
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การใชส่ือออนไลนลดคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ “ประชากรและการพัฒนา” 

ภาพท่ี 2 จํานวนสมาชิกจดหมายขาวฯ แบบรับเปนสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลนระหวาง พ.ศ. 2556–2561 
 
การคาดประมาณคาใชจายเพ่ือการผลิตและเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา 

 การคาดประมาณคาใชจายในเพ่ือการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาแบบสื่อสิ่งพิมพในป 
2561 หากไมไดนําระบบออนไลนมาใชเพ่ือเผยแพรจดหมายขาวฯ จะมีสัดสวนคาใชจาย คาจัดพิมพ รอยละ 
60.8 คาไปรษณีย รอยละ 31.0 และคาบริหารจัดการ รอยละ 8.2 (ตารางท่ี 2) ในการคาดประมาณป 2561 
เปนการคาดประมาณท่ีคาใชจายในการผลิตยังไมสิ้นสุดป ดังนั้นจึงนําคาใชจายของฉบับที่มีการเรียกเก็บ
คาจัดพิมพและคาไปรษณียไปแลว 1 ฉบับ มาคํานวณใหครบปคือ 6 ฉบับ สวนคาบริหารจัดการคํานวณมาจาก
ป 2560 ดังน้ันคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ จึงมีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปโดยเฉพาะป 2561 จะเห็นไดวา
คาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ จะมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนมาก เน่ืองจากมีจํานวนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนถึง 20,890 
คน หากไมไดนําระบบออนไลนมาใชเพ่ือการเผยแพรจดหมายขาวฯ  

ในการคาดประมาณคาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาเมื่อใชสื่อออนไลนผาน
เว็บไซตเดอะประชากร พบวาการคาดประมาณคาจัดพิมพลดเหลือ รอยละ 39.5 ของคาจัดพิมพแบบฉบับพิมพ  
เมื่อใชสื่อออนไลนผานเว็บไซตเดอะประชากร (The Prachakorn) การสงอีเมล และเผยแพรแบบฉบับพิมพ ซึ่ง
คาดวาจะมีคาใชจาย (ตารางท่ี 3) รอยละคาจัดพิมพจดหมายขาวของคาใชจายท้ังหมดในป 2561 จําแนกตาม
สื่อสิ่งพิมพและออนไลน โดยเปรียบเทียบคาใชจายในการจัดพิมพจดหมายขาวท่ีคิดเปนรอยละของคาจัดพิมพป 
2561 เมื่อเปรียบเทียบเปนอัตราสวนคาดประมาณคาใชจายเมื่อผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาแบบ
สื่อสิ่งพิมพ ตอคาดประมาณคาใชจายเมื่อใชระบบออนไลน ในป 2561 เทากับ 1 : 0.4 หรือ ระบบออนไลนจะมี
คาใชจายเพียงรอยละ 40 ของคาใชจายแบบสื่อสิ่งพิมพ (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 2 การคาดประมาณคาใชจายเพ่ือผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาแบบสื่อสิ่งพิมพในป 2561 

 รายการคาดประมาณ รอยละของสัดสวนคาใชจาย 
คาจัดพิมพ 60.8 
คาไปรษณีย 31.0 
คาบริหารจัดการ (คาใชจายในการประชุม คาบรรณาธิการ คาจัดรูปเลม คาดูแลเว็บไซต) 8.2 

รวม 100.0 
หมายเหตุ: บทความนี้ดําเนินการระหวางป 2561 จึงคาดประมาณคาใชจายเม่ือยังไมสิ้นสุดป 

 
ตารางท่ี 3 การคาดประมาณคาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาเมื่อใชสื่อออนไลน

ผานเว็บไซตเดอะประชากร 
รายการ รอยละของออนไลน 

คาจัดพิมพ 39.5 
คาสงไปรษณีย 31.3 
คาบริหารจัดการ (คาใชจายในการประชมุ,คาบรรณาธกิาร, คาจัดรูปเลม) 20.9 
คาดูแลเว็บ  3.2 
คาเชาโดเมนและเซิรฟเวอร 0.4 
คาจางพนกังานพัฒนาระบบ 3.9 
คาประชาสัมพันธผานระบบ 0.8 

รวม 100.0 

 11,341   11,311   11,226   11,227   11,178  

 3,971  
 1,671  

 3,436  

 16,098   16,892   16,796   16,919  
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จํานวนสมาชิกทางไปรษณีย จํานวนสมาชิกออนไลน 
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ตารางท่ี 4 รอยละคาจัดพิมพจดหมายขาวของคาใชจายท้ังหมดในป 2561 จําแนกตามสื่อสิ่งพิมพและออนไลน
และอัตราสวนคาดประมาณคาใชจายเมื่อผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาแบบสื่อสิ่งพิมพ
ตอการคาดประมาณคาใชจายเมื่อใชระบบออนไลน ของป 2561 

 รายการ สิ่งพิมพ ออนไลน 
รอยละ 60.8 39.5 
อัตรสวนคาดประมาณ 1 0.4 

 
จากการคาดประมาณขางตนจะเห็นไดวา คาจัดพิมพจดหมายขาวเมื่อใชระบบออนไลนเปรียบเทียบกับ

สื่อสิ่งพิมพคาดวาในป 2561 จะมีคาใชจายในการจัดพิมพแบบฉบับพิมพสูง รอยละ 60.8  ถาจัดทําระบบ
ออนไลนจะมีคาจัดพิมพเพียง รอยละ 39.5  หรือ ระบบออนไลนจะมีคาใชจาย เพียงรอยละ 40 ของคาใชจาย
แบบสื่อสิ่งพิมพ  ดังน้ัน คาใชจายเพ่ือเผยแพรบทความในจดหมายขาวฯ เมื่อปรับมาใชระบบออนไลน คาใชจาย
ในการผลิตจะลดลงเกือบครึ่งหน่ึงของคาใชจายในการจัดพิมพ  

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอคนพบดังตอไปน้ี 1) จากการศึกษาแนวโนมคาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาว
ประชากรและการพัฒนา พบวา คาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาวฯ ในป 2556 -2560 มีแนวโนมสูงข้ึน  จาก
ฉบับละ 47 บาท เปนฉบับละประมาณ 60 บาทในป 2560 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ นิตยสารสิ่งพิมพหลายเลม
ท่ีปดตัวลงตั้งแตป 2558 เชน นิตยสารพลอยแกมเพชร สกุลไทย Image นิตยสารการตูน C-Kids Oops! VIVA 
Friday เนช่ันสุดสัปดาห, แมรี แคลร (Marie Claire), เมนสเฮลต (Men’s Health), Giraffe Magazine ครัว, Go 
Genius, Filmax, Madame Figaro, ขวัญเรือน, ดิฉัน และ คูสรางคูสม เน่ืองจากผูอานนิยมรับขอมูลผานสื่อ
ระบบดิจิทัลมากข้ึน จึงทําใหไมสามารถแบกรับตนทุนการผลิตได (Thaipublica, 2017)    

2)  การคาดประมาณคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา และการเผยแพรผาน
สื่อออนไลน พบวา เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบสื่อสิ่งพิมพมาเปนสื่อออนไลน ทําใหคาใชจายในการผลิตลดลง   
เปนไปในทิศทางเดียวกับสุดารัตน (2556) การขยายไปสูหนังสือพิมพฉบับดิจิทัล การเคลื่อนตัวจากหนังสือพิมพ
ไปสูสื่อออนไลนสามารถลดตนทุนบางสวนได โดยเฉพาะทางดานการเงินและการลงทุน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Picard (2011) ท่ีไดเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตหนังสือพิมพแบบสิ่งพิมพและแบบออนไลนใหเห็นวา จํานวน
ยอดจําหนายท่ีเทากัน ผลตอบแทนของการขายของสิ่งพิมพอยูท่ีรอยละ 12.6 ในขณะท่ีฉบับออนไลนอยูท่ีรอยละ 
39.0 และสอดคลองกับพรสิทธ์ิ (2557) ท่ีกลาวไววา การบริหารสื่อสิ่งพิมพควรผลักดันใหเกิดผลการดําเนินงานใน
ลักษณะท่ีมุงหมายใหบรรลปุระสทิธิผล และการมุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  คือ การบริหารจัดการสิ่งพิมพเพ่ือมุงหมาย
ใหบรรลุประสิทธิภาพ เปนการดําเนินงานสื่อสิ่งพิมพท่ีจะตองหามาตรการในการดําเนินงานท่ีประหยัดท่ีสุด โดย
ยังคงประสิทธิผลหรือประโยชนตามเดิม ดวยการลดตนทุนหรือคาใชจายเก่ียวกับการใชทรัพยากรการบริหาร
จัดการใหนอยลง 
ประสิทธิภาพท่ีคาดหวังเมื่อใชสื่อออนไลน  

จดหมายขาวประชากรและการพัฒนาไดเผยแพรบทความดานการวิจัยบนเฟซบุกเชนกัน จากการทบทวน
วรรณกรรมของ Smith (2018) พบวา เฟซบุกเปนชองทางท่ีไดเปดกวางใหกับคนทุกเพศท่ีมีอายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป 
และตองมีอีเมลท่ีถูกตอง จึงจะสามารถเขามาใชงานบนเฟซบุก  ไมวาจะโพสต จะแชร โดยไมมีขีดจํากัด จากการใช
เฟซบุก จะเห็นสถิติไดจากการใช ท่ีมีผูใชงานประจํามากถึง 1.37 พันลานคนตอวัน ผูใชเฟซบุก เขาถึงโดยใชมือถือ 
รอยละ 47 และรอยละ 83 พอแมเปนเพ่ือนกับลูกๆ การเพ่ิมผูใชงานใหมวันละ 500,000 ราย  ประชากรท่ัวโลก
ออนไลนโดยใชเฟซบุกรอยละ 38.6 จํานวนเฉลี่ยของเพ่ือน 388 คน และคากลางของเพ่ือนอยูท่ี 200 คน หาก
ผูอานคนหน่ึงแชรบทความบน  timeline จะทําใหมีผูเห็นบทความเดียวกันน้ีจํานวนมากข้ึน  ดังน้ันจะเปนการสราง
โอกาสในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานประชากรและสังคมอยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย พบวา แนวโนมคาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา มีแนวโนม
ท่ีสูงข้ึน เมื่อมีการคาดประมาณคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา โดยการเปลี่ยนรูปแบบ
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การใชส่ือออนไลนลดคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ “ประชากรและการพัฒนา” 

การเผยแพรมาเปนแบบสื่อออนไลน ทําใหคาใชจายในการผลิตลดลง ซึ่งจากการคาดประมาณน้ีจะสามารถนําไป
พัฒนาจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาในอนาคต ดังน้ี 
 1. ผูอานวัยทํางานท่ีนิยมใชสื่อออนไลนในอนาคตจะเปนผูสูงอายุท่ีคุนชินกับการใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร ดังนั้นในอนาคตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาอาจจะมีเพียงเว็บไซต
และสื่อออนไลนเทาน้ัน  

 2. คณะกรรมการควรติดตามสมาชิกท่ีรับสื่อสิ่งพิมพเปนประจําทุกป หากผูใชสามารถใชสื่อออนไลน
ทดแทนได จึงควรยกเลิกการพิมพแบบฉบับพิมพ 

 3. การประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรจดหมายขาวและการพัฒนาแบบออนไลนใหนาสนใจและสราง
ชองทางใหเขาถึงไดงายข้ึน โดยการรวมมือกับภาคีเครือขายเพ่ือนําเว็บไซตไปฝากประชาสัมพันธบนเว็บไซตของ
หนวยงานตางๆ จะทําใหเผยแพรขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 

4. ควรมีการศึกษาการเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธแบบสื่อออนไลน  
5. ควรศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเผยแพรสื่อออนไลน  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาสื่อออนไลนชวยลดคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาไดจริงหรือ?  
โดยการใชขอมูลคาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ระหวาง พ.ศ. 2556–2560 
พบวา แนวโนมคาใชจายเพื่อการผลิตและเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา มีแนวโนม
สูงข้ึน และเมื่อทําการคาดประมาณคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาผานระบบสื่อออนไลน 
พบวา เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบสื่อสิ่งพิมพมาเปนสื่อออนไลน ทําใหคาใชจายในการผลิตลดลง นอกจากน้ีเปนการรณรงค
การใชกระดาษใหนอยลง ผูอานสามารถเขาถึงสื่อออนไลนไดงายและสะดวก รวมท้ังเผยแพรและสงตอขอมูล
กันไดงายข้ึน สามารถเพ่ิมชองทางในการติดตามขาวสารผานสื่อออนไลน อยางไรก็ตามจากการสํารวจดวย
แบบสอบถามพบวาผูสูงอายุนิยมสื่อสิ่งพิมพ เพราะสะดวกในการอาน 
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