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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานของรัฐบาล
ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางสื่อสังคมออนไลน ทัศนคติที่มีตอการบริหารงาน
ของรัฐบาลในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 และการมีสวนรวมทางการเมืองใน
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย และ 2) ความสัมพันธระหวาง
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด -
19ทางสื่อสังคมออนไลน ทัศนคติที่มีตอการบริหารงานของรัฐบาลในสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 และการมีสวนรวมทางการเมืองในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด -19 ของ
กลุมเจเนอเรชั่นวาย โดยงานวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวาย อายุระหวาง 20 – 39 ป ที่ใชสื่อสังคม
ออนไลนในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลในสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 จำนวน 250 คน โดยทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถติิคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร
สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานของรัฐบาลในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด -19 ทาง Twitter, Facebook 

Page ทั่ว ๆ ไป และ Facebook Page สำนักขาว เปนประจำ และมีความถี่ในการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลฯ ทาง Facebook Page ศูนยขอมูล COVID-19 และ YouTube 

บางครั้ง ในขณะเดียวกันพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมคอยมีการเปดรับขาวสาร เกี่ยวกับการ
บริหารงานของรัฐบาลฯ ทาง Instagram และ Line 
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2) ทัศนคติที่มีตอการบริหารงานของรัฐบาลในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

โดยภาพรวมอยูในระดับเฉย ๆ โดยกลุมตัวอยางเห็นดวยกับมาตรการดานการปองกันมากที ่สุด 
ในขณะที่กลุมตัวอยางไมเห็นดวยอยางยิ่งกับมาตรการดานเวชภัณฑปองกันมากท่ีสุด ในสวนของการมี
สวนรวมทางการเมืองในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมกับเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการของรัฐบาลใน
การปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 มากที่สุด รองลงมาคือ พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันใน
เรื่องการเมืองกับครอบครัว หรือเพื่อนฝูง และมีการตรวจสอบวิพากษวิจารณการบริหารงานของ
รัฐบาล ตามลำดับ 

3) ผลการทดสอบสมติฐานพบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลใน
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาง Facebook มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติที่มี
ตอการบริหารงานของรัฐบาลในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ 0.01 แตการเปดรับขาวสารเกี ่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลฯ ทาง Twitter มี
ความสัมพันธเชิงลบกับทัศนคติที่มีตอการบริหารงานของรัฐบาลฯ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.01 สวนการเปดร ับขาวสารเก ี ่ยวกับการบร ิหารงานฯ ทาง Facebook และ YouTube มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมทางการเมืองในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
ของกลุ มเจเนอเรชั ่นวาย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ในขณะที่ทัศนคติที ่มีตอการ
บริหารงานของรัฐบาลรัฐบาลฯ พบวา ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สรุปไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลในสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการบริหารงานของ
รัฐบาลฯ และการมีสวนรวมทางการเมืองฯ ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของการ
เปดรับขาวสารทางสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน ที่สรางใหเกิดทัศนคติและการมีสวนรวมทางการเมือง
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของกลุ มเจเนอเรชั ่นวายในฐานะผูรับสาร ในขณะที่ทัศนติที ่มีตอการ
บริหารงานของรัฐบาลฯ พบวาไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองฯ ของกลุมเจเนอเรชั่น
วาย อาจเปนเพราะในชวงที่มีการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ กำลังมีการประกาศพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) ทำใหกลุมเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่มีตอ
การบริหารงานของรัฐบาลฯ แตไมอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองไดอยาง
เต็มที่ เนื่องจากมีกฎ ขอหาม รวมถึงขอบังคับใน พ.ร.ก. ฉุกเฉินอยู 
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 The objectives of this study are follows: To study the exposure about 

government administration in the COVID-19 pandemic situation through social media, 

attitudes toward government administration in the COVID-19 pandemic situation and 

political participation in the COVID-19 pandemic situation of Generation Y. And to study 

the relationship between the exposure about government administration in the COVID-

19 pandemic situation through social media, attitudes toward government 

administration in the COVID-19 pandemic situation and political participation in the 

COVID-19 pandemic situation of Generation Y. This study is quantitative research. This 

quantitative research was done by a survey method 250 sets of online survey 

questionnaire, distributed to Generation Y or people who are in the age of 20 – 39 

years old and use social media to expose about government administration in the 

COVID-19 pandemic situation. The statistical data was analyzed with the methods of 

descriptive analysis to calculate frequency, percentage, mean, standard deviation and 

Pearson’s Correlation Coefficient. 

 The results reveal that 1)  most of sample group frequently received 

information about government administration in the COVID-19 pandemic situation 

through Twitter, Facebook Pages in General and Facebook Pages of News Agencies, 

sometimes of receiving the information through Facebook Page of Center for COVID-

19 Situation Administration and YouTube and rarely received the information through 

Instagram and Line. 
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2)  Attitudes toward government administration in the COVID-19 pandemic 

situation is passive attitude, most of sample group agrees to protection measures while 

the most of sample group strongly disagrees to medical supplies measures. Political 

Participation in the COVID-19 pandemic situation is medium, most of participation 

comes from following to policies or measures of government in the COVID-19 

pandemic situation, exchange the opinions about politics with family or friends and 

examine and critic about government administration, respectively. 

 3 )  Statistical hypothesis testing reveals that the exposure about government 

administration in the COVID-19 pandemic situation through social media on Facebook 

has positive relation with attitudes toward government administration in the COVID-19 

pandemic situation at significance level of 0.01, but the exposure about government 

administration through social media on Twitter has negative relation with attitudes 

toward government administration at significance level of 0.01. The exposure about 

government administration through social media on Facebook and YouTube have 

positive relation with political participation in the COVID-19 pandemic situation of 

Generation Y at significance level of 0.01. While attitudes toward government 

administration has no relationship with political participation in the COVID-19 pandemic 

situation of Generation Y. 

In conclusion, the exposure about government administration in the COVID-19 

pandemic situation through social media has relation with attitudes toward 

government administration in the COVID-19 pandemic situation. It shows the influence 

of social media exposure at present that causes attitudes and political participation in 

some cases of Generation Y as a receiver. While attitudes toward government 

administration has no relationship with political participation in the COVID-19 pandemic 

situation of Generation Y. It might be because of Declaration of an Emergency Decree 

on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 that have many regulations 

and restrictions at this time. Generation Y who have attitudes toward government 

administration in the COVID-19 pandemic situation but cannot express in the way of 

political participation extremely. 


