
สาเหตุความขัดแยงของพนักงาน กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

THE CAUSE OF EMPLOYEE CONFLICT IN  

CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ศิรชัย ไชยผดุง 

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรวมคำแหง ประเทศไทย 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย 

ผูรับผิดชอบบทความ 

 

Sirachai Chaiphadung 

Email: 6214060093@rumail.ru.ac.th 

Management, Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University, Thailand. 

Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University, Thailand. 

 

บทคัดยอ 

การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนกังานบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน) เพื่อศึกษาสาเหตุความขัดแยงของพนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาสาเหตุ
ความขัดแยงของพนักงานบรษิทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ คือ พนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 370 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิตทิีใ่ชในการวจิัย ไดแก คาความถี ่คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 25 – 35 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรหีรือเทียบเทา มีสถานภาพโสด มีรายไดตอเดือน 15,001 
– 25,000 บาท มีตำแหนงงานระดับปฏิบัติการ มีสาเหตุความขัดแยงของพนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน) อยูในระดับสูง หากพจิารณาเปนรายขอพบวา ขอทีม่ีระดับความขดัแยงสูงที่สุดคือดานผลประโยชนสวนตัว 
รองลงมาคือดานการรับรูขอมูลขาวสาร และขอที่มีระดับความขัดแยงนอยทีสุ่ดคือดานพฤตกิรรมสวนตัว 
 
คำสำคัญ: สาเหตุความขัดแยง, พนักงานบรษิทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
 



Abstract 

The purpose of this research was to study the personal factors of the employee in CAT 
Telecom Public Company Limited. To study the cause of employee conflict in CAT Telecom Public 
Company Limited. To study the cause of employee conflict in CAT Telecom Public Company 
Limited classified by personal factors. The sample group in this research was 370 employees in 
CAT Telecom Public Company Limited. This research used a questionnaire as a tool for data 
collection. The statistics used in this analysis were frequency, percentage, average, mean, and 
standard deviation. 

The research results found that the results of the personal analysis were single females, 
aged 25 to 35 years old with bachelor’s degree and monthly income between 15,001 to 25,000 
baht and also worked as an operational level employee. The conflict intensity in CAT Telecom 
Public Company Limited was high. Personal conflict affects employees the most. The second is 
information perception. The last is personal behavior. 
 
Keywords: Conflict, Employee in CAT Telecom Public Company Limited 
 

บทนำ 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

ความขัดแยงเปนส่ิงที่ทกุคนไมพึงประสงค แตก็แทบเปนไปไมไดเลยทีทุ่กคนจะหลีกเล่ียงเรื่องความขัดแยงได
พน ตราบเมือ่มนุษยยงัคงตองใชชีวิตรวมกันอยูภายใตสังคมเดียวกันกับผูอื่น ดังนั้นเมื่อไมสามารถหลีกหนีความขัดแยง
ได ก็ควรเรียนรูทําความเขาใจกบัความขัดแยง หรือเปล่ียนแปลงความขัดแยงใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ความขัดแยงเปนสถานการณของกลุมหรือของคนที่เกิดความไมเขาใจกัน มีความรูสึกไมพงึพอใจทีจ่ะ
ปฏิบัติงานรวมกัน แตละฝายมุงหมายที่ไมเปนไปในทางเดียวกนั มีการรับรูคานิยม ความเชื่อ ความคิดเห็นและการ
ติดตอส่ือสารทีแ่ตกตางกัน ซึ่งบุคคลสวนมากเมื่อคิดถึงความขดัแยง มักจะคิดไปถึงเรื่องในทางลบ และพยายามที่จะ
หลีกเล่ียงความขัดแยงที่เกิดขึ้น หรือปองกันไมใหเกิดความขดัแยง แตถาไมมาพิจารณาความขัดแยงอยางจรงิจังแลว 
มักจะนําไปสูผลทางลบ และหากปลอยใหเกดิขึน้ในการทํางานอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดความไมสามัคคีขาดความเปน
ปกแผน และขาดประสิทธิภาพของทีมงานได  

ความขัดแยงกับการเปล่ียนแปลงมักจะอยูใกลกนั การเปล่ียนแปลงทําใหสมาชิกของหนวยงานนั้นเกิด
ความเครียด ความเครียดก็จะสงผลใหเกิดความขัดแยง และความขัดแยงนี้ก็จะนําไปสูการเปล่ียนแปลง ความขัดแยง
ภายในองคการใดๆ ก็ตามจะประกอบไปดวยงานหรือภารกิจที่บรษิัทนั้นตองปฏิบัติ โดยคนซึ่งจะตองเปนผูปฏิบัติงาน
ตามภารกิจนั้น แตเนื่องจากทรพัยากรของบรษิทัที่มีจํากัดรวมทั้งงานที่พนกังานแตละคนตองรับผิดชอบมีความ
แตกตางหลากหลายทั้งขอบเขต เนื้อหาปริมาณงาน รวมไปถึงเปาหมาย ในแงของผูปฏิบัตงิานแตละคนก็มีความ
แตกตางกัน เชน ความรูความสามารถ บุคลิก ทัศนคติ คานิยม และการรับรู ความเชื่อ และความชอบตางๆ จึงนําไปสู
ปญหาของความไมเขาใจกัน การแยงชงิทรัพยากร การมีความคิดเห็นและมุมมองที่แตกตางกันจนเกิดเปนการ
กระทบกระทั่งกันจนกลายเปนความไมชอบหนากัน ความไมลงรอยกัน และเกิดเปนความขัดแยงในที่สุด  

การส่ือสารแหงประเทศไทย (ก.ส.ท.) ชือ่ภาษาอังกฤษวา The Communications Authority of Thailand 
(CAT) เปนรัฐวสิาหกิจของไทย ภายใตการกำกบัดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม กอตัง้ขึ้นตาม
พระราชบัญญัตกิารส่ือสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 มีผลบงัคับใชเมื่อวันที ่29 กันยายน พ.ศ. 2519 เพื่อ



ดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของทั้งกิจการไปรษณยีและกิจการโทรคมนาคม โดยรับโอนกิจการทัง้หมดมา
ดำเนินงานตอจากกรมไปรษณยีโทรเลข ยกเวนสำนักงานเลขานุการกรม กองส่ือสารระหวางประเทศ กองแผนงาน 
และสำนักงานบริหารความถี่วทิยุ ตอมาในป พ.ศ. 2546 ไดมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จงึไดมกีารยกเลิกพระราชบัญญัติ
การส่ือสารแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคมโดยไดแยกกิจการไปรษณียและกิจการโทรคมนาคมออกจากกัน 
โดยกิจการไปรษณียไดจัดตัง้เปนบริษทัใหมในชื่อ บริษทั ไปรษณียไทย จำกัด สวนกิจการโทรคมนาคมไดมีการจัดตัง้
เปนบริษทัมหาชนจำกัดขึ้นในชื่อ บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited ตัวยอ CAT) จด
ทะเบียนจัดตั้งเปนบริษทัมหาชนจำกัดขึ้นเมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 หลังการแปรรูปรฐัวิสาหกิจ โดยมีทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000 ลานบาท เพือ่ดำเนินธรุกิจดานการส่ือสารโทรคมนาคม ทัง้ในและระหวางประเทศ 
ทุนในการจดทะเบียนประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 1,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน ตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมือ่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามระเบยีบขอบงัคับและมติ
คณะรัฐมนตรทีีใ่ชบังคับกับรัฐวสิาหกิจทัว่ไป สามารถบริหารจดัการในรูปแบบเดียวกับบรษิัทเอกชนไดเต็มรูปแบบ 
รวมทัง้กระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดในระยะเวลาที่เหมาะสม แตแลวก็ไมไดมีการกระจายหุนแต
อยางใด โดยเปนกระทรวงการคลังถือหุนไว 100% ตราบจนกระทัง่ควบรวมกิจการ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 
14 มกราคม พ.ศ. 2563 อนุมัตใิห กสท โทรคมนาคม ควบรวมกิจการกับทีโอท ีเปน บริษทั โทรคมนาคมแหงชาติ 
จำกัด (มหาชน) เพื่อลดความซำ้ซอนในการดำเนินการ และใหบริษทัแหงใหมมีพันธกิจในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ
ในการพัฒนาระบบดิจิทัลตอไป โดยมีกระทรวงการคลังถือหุนทั้งหมด 100% ตามเดิม และไดดำเนินการแลวเสร็จใน
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมคีวามสนใจในเรือ่งสาเหตุความขัดแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี

ปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับความขัดแยงภายในบริษทั จะทำใหทราบถึงลักษณะรูปแบบ และขนาดความขัดแยงที่

เกิดขึ้นในบริษทัและสาหตุปจจัยที่ทำใหเกิดความขัดแยงในการทำงานของพนกังานระดับตางๆ ทั้งนีเ้พื่อจะไดเปน

ขอมูลและแนวทางใหผูบริหารของบริษทันำปญหาที่คนพบเพือ่หาแนวทางปองกันหรือนำไปใชเปนแนวทางในการลด

ความขัดแยงในบริษทัอยางมีประสทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
          1. เพื่อศึกษาปจจยัสวนบุคคลของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
          2. เพื่อศึกษาสาเหตุความขัดแยงของพนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
          3. เพื่อศึกษาสาเหตุความขัดแยงของพนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
          การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาสาเหตุความขดัแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  โดยมี
ขอบเขตของการวิจัยดังนี ้
          1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
                    ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, รายไดตอเดือน, 
ตำแหนงงาน) 
                    ตัวแปรตาม ไดแก สาเหตุความขัดแยงของพนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ดาน
พฤตกิรรมสวนตัว, ดานสายการบังคับบัญชา, ดานการพึ่งพาการทำงาน, ดานความชัดเจนในบทบาทหนาที่, ดาน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


โครงสรางที่ขึ้นตอกัน, ดานผลประโยชนสวนตวั, ดานพื้นฐานการอบรม, ดานคานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ, ดานการรับรู
ขอมูลขาวสาร, ดานการตั้งเปาหมาย, ดานการประสานงานภายในบรษิัท) 
          2. ขอบเขตดานประชากร 
                    ประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ คือ พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 
3,657 คน (ที่มา : www.cattelecom.com รายงานประจำป พ.ศ. 2562) 
                    กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 385 คน มาจากสูตร
การคำนวณขนาดตัวอยางทีเ่หมาะสมของโคชราน (Cochran) ทีร่ะดับความเชื่อมั่นไดรอยละ 95 
          3. ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา 
                    การศึกษาครัง้นี้ผูวิจัยใชระยะเวลาในการศึกษาและดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 28 กมุภาพันธ พ.ศ. 2564 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่เพศตางกัน มีผลตอสาเหตุความขัดแยง
ของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไมตางกัน 
 

สมมติฐานที่ 2 พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่อายุตางกัน มีผลตอสาเหตุความขัดแยง
ของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไมตางกัน 

 
สมมติฐานที่ 3 พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอสาเหตุ

ความขัดแยงของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไมตางกัน 
 
สมมติฐานที่ 4 พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่สถานภาพตางกัน มีผลตอสาเหตุความ

ขัดแยงของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไมตางกัน 
 
สมมติฐานที่ 5 พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่รายไดตอเดือนตางกัน มีผลตอสาเหตุ

ความขัดแยงของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไมตางกัน 
 
สมมติฐานที่ 6 พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ตำแหนงงานตางกัน มีผลตอสาเหตุ

ความขัดแยงของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไมตางกัน 
 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
          1. เพื่อส่ือสารและสรางความเขาใจเกีย่วกับสาเหตุความขัดแยงของพนักงงานบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน) 
          2. ผูทีเ่กี่ยวของสามารถนำผลการวจิัยที่ไดไปใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนระยะส้ันหรือระยะยาวเพื่อสราง
ความสามัคคีภายในบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับสาเหตุความขัดแยง 
          อรุณ รกัธรรม (2540) ความขัดแยง (Conflict) หมายถึง การขัดขวาง กีดกัน หรือเปนปฏิปกษตอกนัในเรือ่ง

ขอมูล คานิยม ความเชื่อ ความคิดเห็น เปาหมาย ประสบการณ การรับรู 



          เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540) ความขดัแยง หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมาย

หรือวธิีการ หรอืทั้งสองอยางแตเปนการพึ่งพาอาศัยในทางลบ  

          Leininger (1975) กลาววา ความขัดแยงเปนการมองตรงขามกันในจุดที่สนใจ ประเด็นปญหาความขัดแยง

เปนความตึงเครียดที่เกดิขึ้นเมือ่มีความเห็นที่ไมตรงกันของบุคคลที่ตองพึง่พากัน และการกระทำของอีกฝายหนึ่งมีผล

ตออีกฝายหนึ่ง 

          Filly (1976) กลาววา ความขัดแยงเปนกระบวนการทางสังคม เกดิขึ้นเมื่อแตละฝายมีจุดยืนจดุมุงหมายที่ไป

ดวยกันไมได คานิยมตางกัน ความแตกตางมักเกิดจากการรับรูมากกวาทีจ่ะเปนความแตกตางที่เกิดขึ้นจรงิ ความ

ขัดแยงเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไปพฤติกรรมที่สังเกตได อาจเปนคำพูด หรอืการ

แสดงออกโดยพยายามขัดขวาง บีบบังคับ ตอตานฝายตรงขาม 

          Thomas (1988) กลาววา ความขัดแยงเปนกระบวนการที่เกดิขึ้นจากความคับของใจ เมื่อมีการรับรูวาบุคคล

อื่นไมทำตามความตองการหรือเปาหมายของตนเอง 

          Bisno (1988) กลาววา ความขัดแยงเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได เปนงานที่ทำลายจนทำใหเกิดความเครียด 

บรรยากาศในองคการ และการบาดเจ็บกับฝายที่ขัดแยงกันของความสัมพันธภายนองคการ ในทางกลับกันหากมีการ

จัดการอยางมีประสิทธิภาพสามารถทำใหเกิดความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น และทบทวนเปาหมายการปฏิบัตงิานของ

กลุมใหทำงานดขีึ้น 

          Tomey (2000) กลาววา ความขัดแยงเปนความสัมพนัธของอำนาจและการเมือง เปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได มี

ประโยชน หรือทำลายใหมีความเสียหายเกิดขึน้ในบุคคล หรือระหวางบุคคลทีต่องการเอาชนะ 

          จากการที่ศึกษาทีก่ลาวมาขางตนผูวิจยัใหความหมายของความขัดแยง หมายถึง ความรูสึกทีเ่กิดขึ้นเมื่อบุคคล

หรือกลุม มีความแตกตางกันในการรับรู คานิยม ความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ และเปาหมาย รวมทัง้มีการขดัขวางการ

ไปสูเปาหมายของอกีฝายหนึ่ง 

 

          แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสาเหตุของความขดัแยง 

          อรพิน มวงเขียว (2549) กลาววา สาเหตุของความขดัแยงสรุปได 3 ประเภทคือ 1) ความขัดแยงที่มาจาก
โครงสรางขององคกรประกอบดวย อำนาจ ผลประโยชน บทบาทและเปาหมายในการทำงาน 2) ความขัดแยงที่มาจาก
การส่ือสาร ประกอบดวยลักษณะการส่ือสาร ขอมูลวิธกีาร และเครื่องมือในการส่ือสาร 3) ความขัดแยงที่มาจากตัว
บุคคล ประกอบดวยคานิยม บคุลิกภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ 
          วีรนุช สุทธพันธ (2550) กลาววา สาเหตุของความขดัแยงสรุปได 4 สาเหตุ ดงันี้ 1) องคประกอบภายใน
บุคคลเปนความขัดแยงภายในตวับุคคลเอง ซึ่งเกิดจากการที่ตองการจะบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง 2) ความ
ขัดแยงในองคกร 3) ความขัดแยงระหวางกลุม แตละกลุมมีความแตกตางกันในภารกิจ เปาหมายและความสนใจ เมื่อ
ตองมาทำงานรวมกันจงึมีสาเหตุใหเกิดความขดัแยงระหวางกลุม 4) ปญหาของการปฏิสัมพนัธ เปนสาเหตขุองความ
ขัดแยงที่มีผลสืบเนื่องมาจากการส่ือสารที่ไมชดัเจน คลุมเครือ การรับการสงของการส่ือสารไมดีพอ 
          ประกายทิพย ผาสุก (2551) กลาววา สาเหตุของความขัดแยงสรุปได 5 สาเหตุ ดงันี้ 1) ผลประโยชน 
ผลประโยชนมักเปนปญหาของความขัดแยงทีพ่บมากที่สุด ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลก็
ตาม ทั้งนีเ้พราะคนมีแนวโนมที่จะทำงานเพื่อผลประโยชนของตนเองอยูแลว ผลประโยชนที่วานี้ไมเฉพาะแตทรัพยสิน
เงินทองเทานั้น แตหมายถงึตำแหนงหนาที่การงาน โอกาสกาวหนาและความสะดวกสบายตางๆในการปฏิบัตงิานดวย 



2) บทบาทไมชดัเจน การปฏิบตัิตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย ซึ่งบางครัง้ผูปฏิบัติงานอาจเกิดความไมแนใจวามีหนาที่
ตองทำอะไรบาง ความรับผิดชอบมีมากนอยเพียงใด  
3) เปาหมายของการทำงาน เปาหมายในการทำงานขององคกรกับเปาหมายการทำงาน ของบุคคล หรือกลุมบุคคลมี
ความแตกตางกนั บางครั้งผูปฏิบัติงานอาจไมเห็นดวยหรือไมยอมรับ ในเปาหมายการทำงานที่องคกรกำหนดขึ้น 4) 
อำนาจ อำนาจตามตำแหนง และอำนาจบารม ีในความเปนจรงิแลวบุคลที่มีตำแหนงระดับเดยีวกัน แมมีอำนาจตาม
ตำแหนงเทากัน แตอาจจะมีอำนาจบารมีไมเทากัน อำนาจตางๆที่แตกตางกันนี้อาจจะทำใหไดผลประโยชนที่แตกตาง
กันดวยจนเปนสาเหตุของความขัดแยงไดเชนกัน 5) การเปล่ียนแปลง การตอตานการเปล่ียนแปลงเปนธรรมชาติอยาง
หนึ่งของมนษุยเพราะความไมแนใจวาส่ิงที่เปล่ียนแปลงไปนั้นจะดีขึ้นกวาเดิมหรือไม การเปล่ียนแปลงตำแหนง การ
เปล่ียนวิธีการปฏิบัติงานหรอืการเปล่ียนแปลงเปาหมายในการทำงาน ลวนเปนสาเหตุของความขัดแยงทั้งส้ิน 
          อนันตชัย คงจันทร (2551) กลาววา สาเหตุของความขัดแยงในองคกรเกิดจากสาเหตุใหญๆ  2 ประการ ดงันี้ 
1) การที่ตองเกีย่วของหรือประสานงานซึ่งกันและกันในองคกร 2) ระบบการใหรางวัลของหนวยงานหรือองคกรวธิีการ
ที่องคกรกำหนดและควบคุมตลอดจนจัดสรรทรัพยากร (เงิน บุคลากร เครื่องจักร เครือ่งมือ) เปนสาเหตหุนึง่ที่อาจจะ
ทำใหเกิดความขัดแยงภายในองคกรไดเมื่อบุคคล กลุมหรือฝายตางๆพยายามที่จะแขงขัน เพือ่จะไดซึ่งทรัพยากรที่มี
อยูอยางจำกดัในองคกร 
           
          จากการที่ศึกษาทีก่ลาวมาขางตนผูวิจยัใหความหมายของสาเหตุความขัดแยง หมายถึง ตนเหตทุี่ทำใหเกิด
ความเห็นไมตรงกัน ความเปนปฏิปกษกัน แบงไดเปน 3 สาเหตุหลักๆ ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคล องคกร และการ
ส่ือสาร 
 

งานวิจยัที่เกีย่วของ 

          เบญจวรรณ จันทรโต(2559) ศึกษาสาเหตุความขดัแยงในการทำงานของพนกงัานในโครงการกอสราง 

กรณีศึกษา บรษิัท เอกชนที่ประกอบธุรกิจกอสราง 

ปจจัยที่มีผลตอสาเหตุความขัดแยงในการทา งานของพนกงัานใน โครงการกอสรางกรณีศึกษา บริษทั เอกชนที่

ประกอบธรุกจิกอสรางจำแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล มีระดับการตดัสินใจที่ไมสงผลตอปจจยัที่มีผลตอสาเหตุความ

ขัดแยง เนื่องจากสาเหตุความขดัแยง ในการทำงานของพนกังานในโครงการนัน้ไมไดขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลอยางมี

นัยสำคัญทาง สถิติทีร่ะดับ 0.05 ปจจัยที่มีผลตอการรับรูคุณภาพสารสนเทศจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล มีระดับ การ

ตดัสินใจที่สงผลตอปจจัยที่ไมมผีลตอการรับรูคุณภาพสารสนเทศเนื่องจากการรับรูคุณภาพ สารสนเทศในการทำงาน

ของพนักงานสวนใหญในโครงการนั้นไมไดขึ้นอยูกับ ปจจยัสวนบุคคล สวนวุฒิการศึกษา มีระดับการตดัสินใจที่สงผล

ตอปจจัยที่มีผลตอการรับรูคุณภาพสารสนเทศ แตกตางกันเพราะวาเมื่อเปรียบเทียบวุฒกิารศึกษาของพนกังาน พบวา

พนกังานที่วุฒกิารศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีมีการรับรูคุณภาพสารสนเทศนอยกวาพนักงานที่มวีุฒิการศึกษาปริญญาตรี

ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สาเหตคุวามขัดแยงมีความสัมพันธเชิงลบตอคุณภาพสารสนเทศแสดงผลการ วิเคราะหสาเหตุ

ความขัดแยงภายในองคกรของพนกังานบริษทักอสรางกับคุณภาพสารสนเทศที่มี ผลตอความขัดแยงของบุคคลภายใน

องคกรพบวาดานผลประโยชนสวนตัวการพึง่พาการท างาน และดานการรับรูขอ มูลขาวสาร มคีวามสัมพันธเชงิลบตอ

คุณภาพสารสนเทศ ทีร่ะดับนัยสำคัญ 0.05 

ศุภกร อิ่มวัฒนกุล(2553) ความขัดแยงเปนเรือ่งธรรมชาตหิรอือาจจะเรียกไดวาเปนของคูกบัการทา งาน

ภายใน องคกรตาง ๆ ความขัดแยงมีทัง้ใหประโยชนตอองคกรทำใหเกิดนวตักรรมการทำงานใหม ๆ ทำให เกดิการ

กระตือรือรนทา ใหองคกรไมเฉ่ียวชา แตบางทคีวามขัดแยงก็ทำใหองคกรเส่ือมเสีย ขาด ความสามัคคีแกงแยง

ผลประโยชนปจจัยการบริหารตางๆดงันันจึงเกดิคำถามวา ทำอยางไรจะจัดการกับความขัดแยงหรือจะจัดการความ



ขัดแยง เพื่อนำองคกรไปในทิศทางที่เจริญกาวหนา จึงเปนเรื่องทีทุ่กคนจำเปนจะตองรวมกันจดัการความขัดแยงและ

ลดระดับไมใหความขัดแยงมากเกินไปหรือนอยเกินไปซึ่งนั้นก็จะทำใหองคกรมคีวามเส่ือมถอยซึ่งระดับความขดัแยง

หากรกัษาระดับใหพอเหมาะแลวก็ทำใหเกิดความสรางสรรคมีความสามัคคี สรางความเจริญใหแกองคกรแตถาหาก

องคกรมีความขดัแยงสูงหรือมีมากเกินไป ก็จะทำใหเกิดความแตกแยกเปนปญหาแกองคกรเปนอยางมาก บคุลากรทกุ

ตำแหนงไมเฉพาะ ผูบริหารองคกร ควรจะตองมีวิธกีารที่จะจดัการความขัดแยงในองคกร 

ความขัดแยงขององคกรคือความไมเห็นพองตองกันระหวางสมาชิก หรอืกลุมขององคการ สองกลุม หรือมากกวา

เกิดขึ้นจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับวาพวกเขาจะตองมีสวนรวมในทรัพยากรที่จำกัดหรืองานตาง ๆ หรือพวกเขามีความ

แตกตางในดานสถานภาพ เปาหมาย คานิยม การรับรูทศั นคติ ความเชื่อซึ่งแตกตางกนั และไมเห็นพองตองกันตางก็

พยายามแสดงทัศนะของพวกเขาใหเดนกวา บคุคลอื่น หรือความตองการของเขาไมไดรับการตอบสนอง 

วาที่รอยตรีวรชยั วุฒิสารสกุล (2551) ไดสรุปแนวทางการบริหารความขัดแยง เชน การ แกไขปญหารวมกนั 

เปนกลุม เกล่ียกลอมใหทั้ง 2 ฝายเขาใจหรอืพอใจการจัดหาทรัพยากรเพิ่มขึน้ การใหขอมูลที่เปนประโยชนแกกันและ

กนัการประนีประนอมพบกันครึ่งทาง หาเปาหมายรวมกัน การเรยีกมาเผชิญหนากับการประชุมประจำเดือน การสง

เขาฝกอบรมนอกหนวยและในหนวยการ กลบเกล่ือนเรื่องความขัดแยงตาง ๆ การแกกฎหมายหรือคำส่ัง 

ผูบังคับบัญชาการเสนอใหหนวย เหนือดำเนินการ สับเปล่ียนหนาที่การใชหลักแยกแลวปกครอง  

วาที่รอยตรีไพบลูยพรชีวโชติ (2547) ไดสรุปผลกระทบของความขัดแยงระหวางคณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตำบล พนกังานสวนตำบลตอการพฒันาองคการซึ่งไดแยกผลกระทบ ออกหลายดาน เชน ผลกระทบดาน

งบประมาณจะมีการตรวจสอบ เพง็เล็งการปฏิบัติหนาที่มากขึน้ การกระจายงบประมาณ กระจุกตัวตามอำนาจหนาที่

ของผบูริหารการจดัเก็บรายไดไมเต็มเม็ดเต็ม หนวย คาตอบแทนไมเปนธรรม การจดั สรรผลประโยชนตกเปนพกัเปน

ฝาย ผลกระทบดานการ บริหารงานบุคคล มีการโยกยายมากขึ้น ขาดความผกูพันตอองครแรงจงูใจลดลง  

มาโนช สุขเหลือ (2545) ไดสรปุแนวทางการบริหารความขัดแยง มีสาเหตุมาจากการ ติดตอส่ือสาร การ

ทำงาน อำนาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน เปาหมายสวนตัววิธกีารทำงานที่ตางกันคานิยม ทัศนคติประสบการณอำนาจ

แบงรูปแบบ การปกครองผูบังคับบัญชา ขาดจติวิญญาณในการมีสวนรวม พื้นฐานการศึกษา ระบบผลตอบแทนไม

ยุติธรรม ผลประโยชนสวนตัวที ่ขัดกัน เปนตน 

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
            ผูวิจัยนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่ปรึกษา ไปดำเนนิการ
จัดทำแบบสอบถามออนไลน (Google Form) เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยาง จำนวน 370 คน ซึ่งลกุมตัวอยางคือ  
พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยสุมแบบสะดวก หลังจากรวบรวมขอมูลครบแลว จะนำขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวธิีการทางสถติ ิ
          ระยะเวลาในการดำเนนิการ ระหวางเดือนมีนาคม 2564 
 

การวิเคราะหขอมูล  
            ในการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาสาเหตุความขัดแยงของพนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) สามารถแบงออกไดดงันี้  
            (1) สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชการวิเคราะหขอมูลดังนี้  



                      1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวเิคราะหตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชงิคุณภาพ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดอืน 
ตำแหนงงาน ของพนกังานบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
                      1.2 ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกบัตัวแปรที่มรีะดับการวัดเชงิปริมาณ ไดแก 
สาเหตุความขัดแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แบงออกเปน พฤติกรรมสวนตัว สายการ
บังคับบัญชา การพึ่งพาการทำงาน ความชัดเจนในบทบาทหนาที่ โครงสรางทีข่ึ้นตอกัน ผลประโยชนสวนตัว พื้นฐาน
การอบรม คานยิม ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรูขอมูลขาวสาร การตัง้เปาหมาย การประสานงานภายในบริษทั ของ
พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
            (2) สถิติเชงิอนมุาน (Inferential Statistics) ใชการวเิคราะหขอมูลดังนี้  
                      1.1 เพื่อศึกษาสาเหตุความขดัแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) 
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ โดยใชการวเิคราะหดวยขอมูลสถิติ t-test  
                      1.2 เพื่อศึกษาสาเหตุความขดัแยงของพนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) 
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน ตำแหนงงาน โดยใชการวิเคราะห
ดวยขอมูลสถิตคิวามแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 
 

สรุปผลการวิจยั 

(1) ผลการวจิัยปจจัยสวนบุคคลของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม (จำกัด) 

 พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม (จำกัด) เปนเพศหญิง จำนวน 210 คน คิดเปนรอยละ 43.2 อายุ 25-35 

ป คิดเปนรอยละ 55.4 รองลงมาอายุ 36-45 ป จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 15.1 และจำนวนนอยที่สุดอายุ 56 ป

ขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.4 ระดบัการศึกษาปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา จำนวน 296 คน คิดเปนรอยละ 

80.0 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.7 สถานภาพโสด จำนวน 265 คน คิดเปนรอยละ 

71.6 รองลงมาสมรส จำนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 27.3 รายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท จำนวน 139 คน 

คิดเปนรอยละ 37.6 รองลงมา 25,001 – 35,000 บาท จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และจำนวนนอยที่สุดไม

เกิน 15,000 บาท จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ตำแหนงงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 231 คน คิดเปนรอยละ 

62.4 รองลงมาระดับหัวหนา จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 20.0 

 (2) ผลการวจิัยสาเหตุความขัดแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

 สาเหตุความขัดแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉล่ีย เทากับ 3.60 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.75 หากพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มรีะดับความขัดแยง

สูงที่สุดคือดานผลประโยชนสวนตัว มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.91 ระดับความขัดแยง

มาก รองลงมาคือดานการรับรูขาวสาร มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 0.93 ระดับความ

ขัดแยงมาก และจำนวนนอยทีสุ่ดคือดานพฤตกิรรมสวนตัว มคีาเฉล่ีย เทากับ 3.36 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.23 

ระดับความขัดแยงปานกลาง 

 (3) ผลการทดสอบสมมติฐานสาเหตุความขดัแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) 

  3.1 พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่เพศตางกัน มีผลตอสาเหตุความขดัแยง

ของพนักงานบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตางกนั 



  3.2 พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่อายุตางกัน มีผลตอสาเหตุความขดัแยง

ของพนักงานบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตางกนั 

  3.3 พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอสาเหตุ

ความขัดแยงของพนักงานบรษิทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตางกัน 

  3.4 พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่สถานภาพตางกัน มีผลตอสาเหตุความ

ขัดแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไมตางกัน 

  3.5 พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่รายไดตอเดือนตางกัน มีผลตอสาเหตุ

ความขัดแยงของพนักงานบรษิทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตางกัน 

  3.6 พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ตำแหนงงานตางกนั มีผลตอสาเหตุความ

ขัดแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง สาเหตุความขัดแยงของพนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผูวิจัยขอ

อภิปรายผล ดังนี้ 

 1. ปจจัยสวนบคุคล 

 พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สวนใหญเปนเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ตำแหนงงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของธรีวัฒน ปถมพาณิชย  (2553) ที่ไดศึกษาเกีย่วกับปจจัยที่มี

ผลใหเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษทั กอดี้ อารต จำกดั พบวา พนักงานบริษทั กอดี้ อารต 

จำกัด จำนวนเกินครึ่งเปนเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด อยูในตำแหนงพนักงานมากที่สุด 

 2. สาเหตุความขัดแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

 สาเหตุความขัดแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก หาก

พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานผลประโยชนสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภกร อิ่มวฒันกุล (2553) ไดศึกษา

เกี่ยวกับกรณีศึกษาสาเหตุความขัดแยงในองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา 

พบวา โดยภาพรวมแลวบุคลากรมีสาเหตุความขัดแยงอันดับแรก ไดแก ดานผลประโยชนสวนตัว 

3. สาเหตุความขัดแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีเพศตางกันมีผลตอสาเหตุความขดัแยงของพนกังาน

บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธรีวัฒน ปถมพาณิชย (2553) ที่ไดศึกษา

เกี่ยวกับปจจยัทีม่ีผลใหเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษทั กอดี้ อารต จำกัด พบวา พนักงาน

บริษทั กอดี้ อารต จำกัด ที่มเีพศตางกัน มีสาเหตุความขัดแยงโดยรวมที่แตกตางกัน 

 พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีอายุตางกันมีผลตอสาเหตุความขดัแยงของพนกังาน

บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภกร อิ่มวัฒนกุล (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับ



กรณีศึกษาสาเหตุความขัดแยงในองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวา 

บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบล ที่มีอายุตางกัน มีสาเหตคุวามขัดแยงโดยรวมที่แตกตางกัน 

พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มรีะดับการศึกษาตางกนัมีผลตอสาเหตคุวามขัดแยง

ของพนักงานบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของธรีวัฒน ปถมพาณิชย (2553) ที่

ไดศึกษาเกี่ยวกบัปจจัยที่มีผลใหเกิดความขัดแยงในการปฏิบัตงิาน ของพนกังานบริษทั กอดี้ อารต จำกัด พบวา 

พนักงานบริษทั กอดี้ อารต จำกัด ที่มรีะดับการศึกษาตางกัน มีสาเหตุความขดัแยงโดยรวมทีแ่ตกตางกัน 

พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพตางกันมีผลตอสาเหตุความขัดแยงของ

พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภกร อิ่มวฒันกุล (2553) ไดศึกษา

เกี่ยวกับกรณีศึกษาสาเหตุความขัดแยงในองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอดานขุนทด จังหวดันครราชสีมา 

พบวา บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบล ทีม่ีสถานภาพตางกัน มีสาเหตุความขัดแยงโดยรวมที่ไมแตกตางกัน 

พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มรีายไดตอเดือนตางกันมีผลตอสาเหตุความขัดแยง

ของพนักงานบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของศุภกร อิม่วัฒนกุล (2553) ได

ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาสาเหตุความขัดแยงในองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอดานขนุทด จงัหวัดนครราชสีมา 

พบวา บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบล ทีม่ีรายไดตอเดือนตางกัน มีสาเหตุความขัดแยงโดยรวมที่ไมแตกตางกัน 

พนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีตำแหนงงานตางกนัมีผลตอสาเหตคุวามขัดแยงของพนักงาน

บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของธรีวัฒน ปถมพาณิชย (2553) ที่ไดศึกษา

เกี่ยวกับปจจยัทีม่ีผลใหเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษทั กอดี้ อารต จำกดั พบวา พนักงานบริษทั 

กอดี้ อารต จำกดั ที่มีตำแหนงงานตางกัน มีสาเหตุความขัดแยงโดยรวมที่แตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะในการทำวิจยั 

จากผลการศึกษาเรื่อง สาเหตุความขัดแยงของพนักงงานบรษิทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะ ดงันี ้

 1. ปจจัยสวนบคุคลสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ ดงันัน้ ผูที่เกี่ยวของควรมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ เพื่อใหพนกังานดังกลาวมีความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับสาเหตคุวามขัดแยงของพนักงงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มากยิ่งขึ้น 

 2. สาเหตุความขัดแยงของพนกังงานบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับสูง 

ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของควรเพิ่มชองทางในการส่ือสาร ประชาสัมพันธเกีย่วกับสาเหตุความขดัแยงของพนกังงานบริษทั 

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน ตดิปาย QR CODE เพื่อใหพนักงานบริษทั 

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สามารถสแกนเขาไปดูขอมลูสาเหตุความขดัแยงของพนกังงานบรษิัท กสท 

โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีการเผยแพรอยูบนเว็บไซตภายในหนวยงาน ใชแอพพลิเคชัน่สังคมออนไลน ไดแก 

Facebook, Line เปนชองทางสำหรับการตดิตอส่ือสารระหวางผูที่เกี่ยวของและพนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม 

จำกัด (มหาชน) 



 3. พนกังานบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มเีพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายไดตอเดอืน และ

ตำแหนงงานตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 โดยผูที่เกีย่วของสามารถนำขอมูลดังกลาวไปใชในการ

วางแผน ปรับปรุง พัฒนาความขัดแยงของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในดานตางๆ ใหลดลง

และเปนประโยชนตอพนักงานบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) ตอไปในอนาคตได 
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