การเมืองในสถานศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. กล้า ทองขาว
ความนา
สถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคม ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินภารกิจด้านการจัดการการศึกษา มี
อานาจหน้าที่

และมีวัฒนธรรมในการประกอบกิจการเฉพาะเจาะจง

ที่ต่างไปจากองค์การทางสังคม

ประเภทอื่น แต่ก็มักจะมีปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นและดารงอยู่คล้าย ๆ กับองค์การทาง
สังคมอื่น คือมี “การเมืองในองค์การ” (Organizational politics) หรือ “การเมืองในสถานศึกษา” ซึ่ง
พฤติกรรมการเมืองในสถานศึกษา คือ กิจกรรมที่สมาชิกกระทาการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุน ให้
ได้มาซึ่งอานาจ การใช้อานาจ และทรัพยากร หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อตนหรือกลุ่มตน ภายใต้
สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งและมีความไม่แน่นอนสูง พฤติกรรมทางการเมืองในสถานศึกษา อาจดาเนิน
ไปเป็นปกติวิสัย หรืออาจมีสภาพรุนแรงถึงขั้นมีการปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรม
หากสถานศึกษาใดมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ดารงอยู่ในวิถชี ีวิตการงานที่ยาวนาน ก็อาจจะส่งผลเสีย
ต่อบรรยากาศการทางาน บุคลากรอาจมีความรู้สึกไม่ดี เพราะมองว่าพฤติกรรการเมืองในสถานศึกษา มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานและความสัมพันธ์ระหว่างกัน
คน

ความขัดแย้งจะบั่นทอนความรู้สึกของ

ทาให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาตกต่าลง

อย่างไรก็ตาม

ถ้าหาก

ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและรู้เท่าทัน ก็อาจจะไม่มองการเมืองในสถานศึกษาแต่เพียงด้านลบ คือแทนที่
ผู้บริหารจะปฏิเสธ หรือพยายามขจัดพฤติกรรมการเมืองให้หมดสิ้นไป หากแต่ได้ทาความเข้าใจ และศึกษา
หาวิธีการที่เหมาะสม ที่จะใช้พฤติกรรมดังกล่าวไปในทิศทางสร้างสรรค์ การเมืองในสถานศึกษาก็อาจมี
คุณค่า เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อองค์การ
ความสาคัญ
การเมืองเป็นกิจกรรมที่จะทาให้ได้มาซึ่งอานาจโดยตรง อานาจคือความสามารถที่จะทาให้ใคร ทา
อะไรในสิ่งที่ตนต้องการ แม้ว่าอานาจจะเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ บางครั้งอานาจ(เชิงนิเสธ)อาจเป็นเหตุให้
บางคนกระทาบางอย่างที่ไม่พึงปรารถนา นาไปสู่ปัญหาทางสังคมและปัญหาลักษณะอื่น ๆ ในหน่วยงาน
แต่อานาจ(เชิงสร้างสรรค์)จะเป็นพลังที่ทาให้กลไกต่าง ๆ ขององค์การมีการขับเคลื่อน เมื่อบุคคลต้องก้าว
เข้าสู่งานในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาระดับใด เขาควรเข้าใจว่า การบริหารสถานศึกษาใน
ปัจจุบันเป็นระบบของความร่วมมือ ลักษณะธรรมชาติขององค์การสมัยใหม่ ตามนัยแห่งทฤษฎีพฤติกรรม

องค์การ (Organization Behavioral Theory) ได้อธิบายไว้ชัดเจนในเรื่องอานาจและการเมือง เพื่อควบคุม
พฤติกรรมของระบบความร่วมมือในองค์กร
ด้วยเหตุที่ระบบความร่วมมือในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมทางการเมือง เป็นเรื่องของการต่อรองเพื่อ
อานาจของกันและกันของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ขบวนการทางการเมือง

ขบวนการของกิจกรรมในสถานศึกษาก็เปรียบเสมือน

โดยโครงสร้างองค์การของสถานศึกษาก็เปรียบเสมือนผลของการแข่งขันอานาจ

ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมอยู่ในสถานศึกษา ความรู้เรื่อง “การเมืองในสถานศึกษา” จึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความ
สนใจ
ความหมาย
การเมืองในองค์การ หรือ การเมืองในสถานศึกษา คือ แนวคิด (concept) ที่คนในสังคมองค์การและ
นักวิชาการสร้าง (construct) ขึ้น

เพื่อให้เป็นคาที่เรียกแทนการอธิบาย (explain) ปรากฏการณ์หรือ

พฤติกรรมทางทางสังคมอย่างหนึ่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสถานศึกษา
การเมืองในสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ดาเนินกิจกรรม
เพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจ และใช้อานาจในการจัดการทรัพยากรและผลประโยชน์เพื่อตนหรือกลุ่มตน เป็น
กิจกรรมที่อยู่นอกเหนือระบบอานาจที่ยอมรับกันตามปกติ

ของกระบวนการดาเนินงานในสถานศึกษา

ลักษณะปรากฏการณ์ของกิจกรรมอาจดาเนินไปภายใต้ความขัดแย้ง และอาจสะท้อนให้เห็นชัดเจนหรืออา
พราง แต่จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ หรือแบบแผนการปฏิบัติงาน และความรู้สึกของบุคลากรใน
สถานศึกษาทัง้ ในทางบวกและลบ
แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
ตามการรับรู้ หรือความคิดเห็นของคนทั่ว ๆ ไป มองว่า การเมืองในสถานศึกษา เป็นเรื่องของการชิงดี
ชิงเด่น การช่วงชิงความได้เปรียบซึ่งกันและกันของบุคคล เพื่อนามาซึ่งอานาจและผลประโยชน์ การทางาน
เอาหน้า การตั้งข้อกล่าวหาเพื่อทาลายชื่อเสียงและความเชื่อถือกัน การใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงเพื่อเอาชนะ
คู่แข่ง การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย การแสวงหาความนิยมชมชอบให้คนอื่นเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่ตนเองทา การชัก
จูงหว่านล้อมหรือแสวงหาพรรคพวกด้วยวิธีการต่าง ๆ

เพราะการมีพวกมากทาให้มีความหมายและมี

คุณค่า การมีพวกมากทาให้มีน้าหนักในการต่อรอง มีคนเกรงใจ เกรงบารมี

ยิ่งไปกว่านั้น ในบรรยากาศของการเล่นเกมทางการเมือง ผู้เล่นอาจแสดงท่าทีบริสุทธิ์และจริงใจแบบ
มิตรแท้ต่อกัน แต่ถ้าเมื่อใดที่อีกฝ่ายเพลี่ยงพล้าหรือมีจังหวะ ก็สามารถขจัดคู่แข่งให้ออกไปนอกเส้นทาง
เพื่อช่วงชิงอานาจและผลประโยชน์ที่ตนต้องการได้ทนั ที
แต่การมองการเมืองในสถานศึกษาตามแนวทางทั่ว ๆ ไปแบบนี้ ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มักได้รับ
ข้อแนะนาให้เข้าใจว่า พฤติกรรมการเมืองที่เห็นและเป็นไปนัน้ เป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อจะต้องอยู่ร่วมงาน
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ก็ต้องเรียนรู้และศึกษาสภาพวัฒนธรรมและสังคมของสถานศึกษาให้ถ่อง
แท้ เรียนรู้ที่จะปรับตัวและวางตนเองให้เหมาะสมกลมกลืน ใช้ความสุภาพอ่อนน้อม ทาตนให้เข้ากับคน
ง่าย แต่ตลอดเวลาการในทางานจะต้องรู้จริง รู้ลึก และยังต้องรู้จักพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ งาน
ที่ได้รับมอบหมายต้องทาให้เต็มที่ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของสถานศึกษา
เมื่อทาได้เช่นนี้ การเมืองในสถานศึกษาก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว
ส่วนแนวคิดทางวิชาการเกี่ยวกับพลังทางการเมืองในองค์การ มีข้อสันนิษฐาน (assumption) เป็น
ทานองว่า องค์การเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลหลายฝักหลายฝ่าย ซึ่งจะแข่งขันช่วงชิงอานาจและ
อิทธิพลกันและกัน กลุ่มฝักฝ่ายหลากหลายเหล่านั้นจะแสวงหา ปกป้องผลประโยชน์และรักษาสถานภาพ
ทางอานาจของตนไว้ หากมีการจัดสรรแบ่งปันอานาจในองค์การไม่เท่าเทียมกัน ก็จะมีผลต่อการปฏิบัติที่ไร้
มนุษยธรรมต่อกัน การใช้พลังทางการเมืองเพื่อการทาลายฝ่ายตรงข้าม อาจมีความรุนแรงไม่ยิ่งหย่อน
การเมืองในสังคมใหญ่
ข้อสันนิษฐานดังกล่าวจะสะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับการเมืองในองค์การ
สถานศึกษาด้วยหรือไม่ อย่างไร เป็นเรื่องที่น่ารับรู้ไว้ เพื่อเป็นหัวข้อการศึกษากันต่อไป แต่การเมืองใน
สถานศึกษา มีประเด็นควรพิจารณาอยู่ 4 ประการคือ

ประการที่หนึ่ง ที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของการแสวงหาอานาจ ฐานอานาจในสถานศึกษาน่าจะมี
ที่มาจาก 2 แหล่ง คือ (1) อานาจหน้าที่(authority) เป็นอานาจที่เกิดจากสิทธิของตาแหน่ง เช่น อานาจของ
ผู้อานวยการ คณบดี อธิการบดี คณะกรรมการ อนุกรรมการ ซึ่งเป็นอานาจตามกฎหมาย เป็นอานาจที่มุ่ง
ผลประโยชน์ร่วมของส่วนรวม วิธีการพื้นฐานของการใช้อานาจคือ การยินยอม การยอมให้ หรือ การเชื่อฟัง
ผู้ใช้อานาจนี้คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการ หรือ อาจเรียกเป็นอย่างอื่นตามกฎ กติกา หรือข้อบังคับของ
สถานศึกษา ผู้มีอานาจและหน้าที่ดังกล่าว จะเป็นฐานให้มีอานาจอื่นตามมา เช่น อานาจการให้รางวัล
ความดีความชอบ ( reward power) อานาจบังคับให้บุคลกรต้องปฏิบัติซึ่งมีกฎหมายรองรับ (legitimate
power) สามารถใช้เพื่อตัดสินหรือสั่งการทัง้ ที่เป็นคุณและเป็นโทษ และ (2) อานาจ (power) ที่เป็น
ความสามารถเฉพาะของบุคคล เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวผู้นา โดยจุดหมายของการใช้อานาจการนา
อาจเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อส่วนรวม เป็นพื้นฐานพฤติกรรมแบบการพึ่งพา คือทาให้มีผู้
ตาม หรือมีพรรคพวก หรือมีบริวาร พฤติกรรมการเมืองในสถานศึกษา จึงเป็นการมุ่งแสวงหาและให้ได้มา
ซึ่งอานาจดังกล่าว เพื่อให้ตนเองหรือพรรคพวก ได้มีโอกาส หรือมีบทบาทในการตัดสินเกี่ยวกับเป้าหมาย

หรือทิศทางการดาเนินภารกิจ หรือการจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม อานาจทั้งสอง
ลักษณะนี้หากมีการใช้ไปตามธรรมนองคลองธรรม และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก็จัดว่าเป็นระบบอานาจที่
ยอมรับกันตามปกติ ส่วนอานาจลักษณะอื่น เช่น อานาจความเชี่ยวชาญ (expert power) ส่วนอานาจที่ทา
ให้ผู้อื่นนาไปอ้างอิง(reference power)ของบุคลากรในสถานศึกษา ไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมือง
ในสถานศึกษา
ประการที่สอง ความต้องการทรัพยากรในทางเศรษฐกิจ ผลักดันให้บุคคลมีการแข่งขันเพื่อการมี
อานาจ โครงสร้างองค์การแบบปิระมิดของสถานศึกษา ทาให้ตาแหน่งที่มีอานาจเหนือสุดอยู่ในรูปแบบของ
บุคคลคนเดียว หรือในรูปองค์คณะบุคคล การไต่บันไดไปจนถึงระดับสูงย่อมเป็นไปได้ยากหากปราศจาก
อานาจ ในทานองเดียวกัน ผู้บริหาร หรือองค์คณะบุคคลระดับสูงที่ไร้อานาจ ย่อมไม่อาจได้มาซึ่งทรัพยากร
ที่จาเป็น ด้วยเหตุนี้ ระบบความร่วมมือทางการเมืองในกระบวนการใช้อานาจ มักเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ได้ง่ายในสถานศึกษา
ประการที่สาม มูลเหตุหลักของพฤติกรรมการเมือง นอกจากความต้องการมีอานาจของบุคคล ยังมี
เหตุปัจจัยอื่น ๆ อีกมาก เช่น หากเกณฑ์การประเมินผลงานมีความเป็นอัตนัยสูง ย่อมจะเปิดช่องให้มีการ
วิ่งเต้นเข้าหากลไกของอานาจ หรือบุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วนาไปสู่ความขัดแย้ง เพราะการ
มุ่งเอาชนะอีกฝ่ายด้วยการเข้าถึง เพื่อโน้มน้าวผู้มีอานาจให้สนับสนุนแนวคิด และตัดสินใจตามที่ตน
ต้องการ หรือในกรณีท่สี ถานศึกษาตกอยู่ในภาวะผันผวน เพราะมีแรงกดดันจากอานาจภายนอก ที่
จาเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด อาจส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเมืองได้ เนื่องจาก
บุคลากรเห็นว่า ผลการเปลี่ยนแปลงอาจกระทบความมั่นคงของงาน ทาให้ขาดความมั่นใจในงาน จึงหันมา
แสดงพฤติกรรมเอาอกเอาใจผู้มีอานาจ แต่พฤติกรรมการเมืองในสถานศึกษาบางกรณี อาจเกิดขึ้นเพราะ
บุคลากรเพียงต้องการแสดงอานาจเหนือคนอื่นด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อบีบบังคับ(coercive power)ให้คนทา
ตามความต้องการ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน โดยไม่คานึงในสิ่งที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยส่งเสริมให้มีการใช้อานาจทางการเมืองในสถานศึกษาอยู่อีกหลายประการ เช่น
เมื่อเกิดวิกฤตขาดแคลนทรัพยากร สถานศึกษาได้รับการจัดสรรมา แต่ไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดคือผู้มีสิทธิ
ในทรัพยากรนั้น อาจส่งเสริมให้มีการใช้อานาจทางการเมืองเพื่อช่วงชิงกันเองระหว่างหน่วยงาน หรือใน
กรณีทสี่ ถานศึกษาต้องตัดสินเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาระยะยาว
ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่
แน่นอนสูง ผู้บริหารอาจใช้อานาจทางเมืองเพื่อให้การตัดสินใจลุล่วงไปได้ ในทานองเดียวกัน ภายใต้ความ
คลุมเครือซับซ้อนของเทคโนโลยีทางการบริหารสถานศึกษา กับสภาพสับสนวุ่นวายของปัจจัยแวดล้อม
ภายนอก อาจส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเมืองขึน้ ได้หลายลักษณะภายในสถานศึกษา และ
ประการที่สี กิจกรรมการเพิ่มพลังอานาจในการแข่งขัน เพื่อให้ได้อานาจในบางลักษณะ ไม่จัดว่าเป็น
เรื่องของการเมือง เช่น ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนของครู การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างพลังอานาจการทางานของบุคลากร(empowerment) การเพิ่มพูนทักษะการวิจัยชั้นเรียน เพื่อให้

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางการวิจัย(expert power) แต่เงื่อนใขทางการเมืองอาจก่อตัวขึ้น เมื่อมีกรณี
ผู้บริหารมอบรางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดีต่อตน เช่น ให้ทุนเรียนต่อ โดยมิได้พิจารณาถึงผลการ
ปฎิบัติงาน เพราะเห็นว่าสถานศึกษามิได้กาหนดโครงสร้าง หรือแนวปฎิบัติท่เี ป็นข้อตกลงในเรื่องนี้ไว้ เป็น
ต้น
การประยุกต์ใช้
การประยุกต์ใช้คา จะเน้นไปที่การบริหารการเมืองและการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ซึ่งมีแนวปฏิบัติกัน
อยู่ 2 แบบคือ แบบมีจริยธรรมกับแบบไร้จริยธรรม
ยุทธวิธีแบบมีจริยธรรม เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งอานาจ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
ประกอบด้วย (1) แนวทางการแสวงหาอานาจโดยตรง เช่น การผูกมิตรกับผู้มีอานาจ ด้วยการให้ความ
ช่วยเหลืองานต่างๆเพื่อสร้างความคุ้นเคยสนิทสนม
เชื้อเชิญผู้มีอานาจเข้าร่วมกิจกรรมที่สาคัญของ
สถานศึกษา เป็นผู้ไวต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานระดับนโยบายหรือต้นสังกัด เพราะการมีข้อมูล
ข่าวสารสาคัญทาให้มีอานาจ การสร้างสัมพันธ์เป็นเครือข่ายและเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประวัติดีเป็นที่ยอมรับ
ของฝ่ายต่าง ๆ จากภายนอกมาร่วมงานด้วยวิธีการที่แยบยล จะช่วยเสริมบารมีทาให้งานสาเร็จและทุกฝ่าย
พอใจ การดารงตนในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นนักสร้างอุดมคติ สร้างบรรทัดฐานทางสังคม ดูแลเรื่อง
บุคลิคภาพ มีความกระตือรือล้น ซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา มีคุณลักษณะเป็นที่ประทับใจของสมาชิก จะเป็น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยอมรับ และเมื่อมีเหตุการณ์หรือปัญหาสาคัญเกิดขึ้นในสถานศึกษา จะต้องปรากฎ
ตัวให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือสาธารณะชนเห็นได้ทันที เพื่อแสดงว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงและเอาใจใส่งาน
(2) แนวทางการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลและเครือข่าย เพื่อหวังผลด้านความร่วมมือช่วยเหลือใน
ปัจจุบันและอนาคต เช่น การแสดงความจงรักภักดีที่พอเหมาะพอควรต่อสถานศึกษา การนาเสนอแนวคิด
แนวปฏิบัติที่น่าประทับใจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตนเอง การใช้ความสุภาพอ่อนน้อม ความน่าคบ
หาและคุณลักษณะทางบวกที่มีอยู่ในตน การขอคาแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน การทาให้ผู้ปกครองและ
ผู้เรียนประทับใจในผลงาน และการส่งบัตรถึงบุคคลในโอกาสสาคัญ เป็นต้น และ (3) แนวทางการ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดง่าย ๆ ในการทางาน เช่น การวิจารณ์ผู้มีอานาจหรือผู้บังคับบัญชาต่อสาธารณะ
การปฏิบัติงานข้ามหน้าผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น การปฏิเสธข้อเสนอของฝ่ายบริหารระดับสูง ซึ่งถือเป็น
ข้อผิดพลาดทางการเมืองที่สาคัญ
เพราะจะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความไว้วางใจอีกต่อไป
การตาหนิ
ผู้บงั คับบัญชาคนเก่าที่พ้นตาแหน่งหรือหมดอานาจไปแล้ว
ซึ่งความจริงเขายังเป็นสะพานเชื่อมโยงกับ
ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ที่อาจมีประโยชน์ต่อตน และอาจถูงมองว่าเป็นคนไม่น่าไว้วางใจ เป็นต้น
ยุทธวิธีแบบไร้จริยธรรม เป็นการกระทาที่ให้ได้มาและใช้อานาจไปในทางที่ไม่สุจริต เพื่อให้ได้
ประโยชน์ส่วนตน เช่น การสร้างอาณาจักร โดยพยายามขยายอานาจหน้าที่เพิ่มให้มากขึ้น และพยายามให้
ตนมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในเรื่องเหล่านั้น การโจมตีและใส่ร้ายผู้อื่น การหลีกหนีสถานการณ์ที่ไม่

ต้องการผลลัพธ์ที่เลวร้าย การขัดขวางมิให้คู่แข่งประสบผลสาเร็จ การแสดงออกต่อสาธารณะว่าตนเองมี
ความปราถนาดี ปฏิบัติตนให้ผู้บังคับบัญชาตายใจ จนยอมมอบความไว้วางใจและอานาจให้ สุดท้ายแอบ
บ่อนทาลายความน่าเชื่อถือ แล้วฉวยโอกาสเข้าไปมีอานาจแทน การกดดันข่มขู่ให้อยู่ในภาวะจายอมหาก
ปฏิเสธจะถูกกลั่นแกล้ง การสนับสนุนให้รับงานหรือตาแหน่งระดับสูงที่ผู้นั้นไม่ถนัด ไม่มีความสามารถ
เพื่อให้พบกับความล้มเหลวจนหลุดจากวงจรอานาจ การยุให้แตกเป็นกลุ่ม ไม่ไว้วางใจและระแวงต่อกัน
คอยจ้องทะเลาะทาลายกันเอง เพื่อให้ตนเองอยู่ในตาแหน่งได้
นอกจากนี้ ยุทธวิธีการบริหารการเมืองที่ไม่เป็นคุณในสถานศึกษายังมีอีกมาก เช่น การรับข้อมูลหรือ
ข้อเสนอเอาไว้และให้ความหวัง การยักย้ายถ่ายเทข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อให้เข้าใจคลาดเคลื่อน การเลือก
ที่จะดึงเข้ามาเป็นพวกหรือควรทาลาย เป็นต้น ยุทธวิธีการบริหารการเมือง และพฤติกรรมการเมืองแบบ
ไร้จริธรรมในสถานศึกษา ไม่สมควรส่งเสริมให้มีการนาไปปฏิบัติ
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