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Abstract

 The purpose of this research were to investigate political behavior in organization and to investigate factors 

that influence on political behavior in secondary schools under the jurisdiction of the Office of the Basic Education 

in the south of Thailand. The sample, derived by means of multi-stage random sampling from 51 schools in the 

south of Thailand, consisted of 408 teachers. Data were collected by 6 point-rating scale questionnaires, reliability 

.90. The descriptive statistics were SPSS. HLM 7 for multi-level analysis.

 The study found that :

 1. The political behavior in secondary schools under the jurisdiction of the Office of the Basic Education in 

the south of Thailand is somewhat low. The most popular political tactic is to build a network. The most popular 

political game is the empire-building game.

 2. Influence factors on political behavior in school are as follows :

   2.1 Individual factors, the study found that Machiavellianism most positive influence on political behavior 

in school, avoiding hard work, risk-seeking propensity, need for power, and expectation of success has a statistically 

significant influence on the political behavior in secondary schools, respectively. (p < .05). Morality has a statistically 

significant most negative influence on the political behavior in secondary schools, and internal locus of control, 

respectively. (p < .05).

   2.2 Organization factors, the study found that hierarchical structure has a statistically significant most  

influence on the political behavior in secondary schools, and built-in conflicts of interest, respectively. (p < .05). 

Ethics of administrators have a statistically significant influence on regression coefficient of risk-seeking propensity (p 

< .05), but have a statistically significant negative influence on regression coefficient of the need for power (p < .05).
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงการเมืองและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู 51 โรงเรียน จ�านวน  

408 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

แบบ 6 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS หาค่าสถิติพื้นฐาน และโปรแกรม HLM 7 วิเคราะห์พหุระดับ 



2          วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. พฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ค่อนข้างน้อย กลวิธีทางการเมืองที่ใช้กันมากที่สุด คือ การสร้างเครือข่าย เกมการเมืองที่ใช้กันมากที่สุดคือ เกมสร้างอาณาจักร

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนสรุปได้ดังนี้

   2.1 ปัจจัยระดับบุคคล พบว่า บุคลิกแบบมีเล่ห์เหล่ียม ส่งผลทางบวกต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ การหลบเลี่ยงงานหนัก ความชอบเสี่ยงความต้องการอ�านาจ และความคาดหวังในความส�าเร็จ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ส่วนคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลทางลบต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ ความเช่ือในอ�านาจ

ของตนเอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   2.2 ปัจจัยระดับโรงเรียน พบว่า โครงสร้างองค์กรแบบล�าดับขั้น ส่งผลทางบวกต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียน

มากทีส่ดุ รองลงมาคือ ความขัดแย้งเชงิผลประโยชน์ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จรยิธรรมของผูบ้รหิาร ส่งผลทางลบต่อสมัประสทิธิ์

การถดถอยของความต้องการอ�านาจอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจริยธรรมของผู้บริหารส่งผลทางบวกต่อสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยของความชอบเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียน/ปัจจัยพหุระดับ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบสังคม ต้องท�าหน้าที่เป็นผู้น�าสังคม คงสภาพสังคม ตลอดจน

พัฒนาสังคมให้เจริญงอกงาม (ธร สุนทรายุทธ, 2551, หน้า 87-88) 

ปัจจุบันการบริหารการศึกษามีความซับซ้อน การยกระดับคุณภาพ

การศึกษามีความจ�าเป็นต้องมีผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะท�าให้การ

บรหิารมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และคณุภาพตามทีพ่งึปรารถนา 

(ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 89) ผู้บริหารไม่ว่าระดับหรือองค์กรใด

ต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสานให้เกิดความ

ร่วมมือกันท�างาน ต้องมีคุณลักษณะของผู้น�า จัดการเรื่องเวลาและ

บริหารคนได้ ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และต้องใช้อ�านาจหน้าที่

อย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้พลังอ�านาจทางการเมืองเพื่อให้งานนั้น

ส�าเร็จ (ธร สุนทรายุทธ, 2554, หน้า 325)

 การบริหารจดัการทรพัยากรมนษุย์เพือ่ให้การท�างานประสบ

ความส�าเร็จ ผู้บริหารต้องศึกษาพฤติกรรมภายในองค์กร เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ และสามารถคาดการณ์พฤตกิรรมคนได้ ซึง่เกีย่วข้องกบั

ธรรมชาต ิปัจจยั สาเหต ุและการแสดงพฤตกิรรมของคน โดยเฉพาะ

พฤตกิรรมเชงิการเมอืงนบัว่ามคีวามส�าคญัมาก และเป็นความจรงิที่

เกิดขึ้นกับองค์กรทุกองค์กร (ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 2)

 Mintzberg (1985) เปรียบองค์กรเสมือนเวทีทางการเมือง 

เพราะองค์กรเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับการเมืองและความขัดแย้ง  

ซึ่ง Mintzberg (1983) และ Pfeffer (1981) มีความเห็นตรงกันว่า 

การจะท�างานให้ประสบความส�าเร็จในองค์กรท่ีมีบรรยากาศของ 

การเล่นการเมือง บุคคลน้ันจ�าเป็นต้องมีทักษะทางการเมือง  

(Political skill)

 การเมืองในองค์กรมีความหมายไม่แตกต่างจากการเมือง

ทั่วไป เพราะเป็นการต่อสู้ให้ได้มาซ่ึงอ�านาจ และน�าอ�านาจท่ีได้ไป

ใช้ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง หรือใช้ในการ

จดัสรรแบ่งปันผลประโยชน์กนัภายในองค์กร มอิีทธพิลต่อการสร้าง

ข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการได้มาซึ่งทรัพยากร (จุมพล  

หนิมพานิช, 2551, หน้า 154-155 และ DuBrin, 2009, p. 5) 

การเมอืงในองค์กรมลีกัษณะส�าคญั 3 ประการ คอื 1) เป็นพฤตกิรรม

ที่มักจะใช ้อ�านาจนอกเหนือกฎหมายหรืออ�านาจตามระบบ  

2) เป็นพฤตกิรรมเพือ่ประโยชน์ส่วนตวัหรอืกลุ่ม มกัจะท�าให้องค์กร

เสียหาย 3) เป็นพฤติกรรมโดยเจตนาเพื่อต้องการและรักษาอ�านาจ  

(Ivancevich, Konopaske and Matteson, 2011, p. 352)  

ซึ่งค�าว่า “พฤติกรรมเชิงการเมืองในองค์กร” กับ “การเมืองใน

องค์กร” เป็นค�าที่ยากในการที่จะอธิบายความแตกต่าง ค�าสองค�านี้

จึงใช้แทนกันได้ (DuBrin, 2009, p. 5)

 พฤติกรรมเชิงการเมืองสามารถมองได้ทั้งสองด้าน ด้านแรก

คือ ความไม่ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม เป็นการใช้อิทธิพลท่ีไม่

ถูกต้องเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ถูกต้อง และด้านที่สองคือ เป็นศิลปะ 

ในการประนีประนอมในการแข่งขันของกลุ ่มผลประโยชน์ เป็น 

เคร่ืองมือในการท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมายโดยรักษาสมดุล

ระหว่างผลประโยชน์ของบคุคล กลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ 

ขององค์กร (Schermerhorn, Hunt, Osborn & Uhl-Bien, 2011,  

p. 292) ผลของพฤตกิรรมเชงิการเมอืงในองค์กรค่อนข้างจะเป็นลบ 

หากใช้ กลยุทธ์ในการด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของตนเอง หาก

บุคลากรในองค์กรมีความเห็นแก่ตัวและไม่มีความไว้วางใจกัน 
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องค์กรก็เป็นอันตราย เพราะบุคลากรจะให้ความส�าคัญกับตนเอง

มากกว่าเป้าหมายขององค์กร และเมื่อบุคลากรเห็นว่ามีพฤติกรรม

เชิงการเมืองในองค์กรมีความรุนแรงก็จะเกิดความวิตกกังวล  

เกดิความเครียด ความล้าเหนือ่ยหน่าย และหลกีเลีย่งโดยการลาออก 

(Nelson & Quick, 2005, p. 241) แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหาร

สามารถใช้พฤติกรรมเชิงการเมืองก่อประโยชน์เป็นการจูงใจ  

ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้ประสบ 

ผลส�าเรจ็ได้หากเข้าใจแบบแผน กลวธิขีองการเมอืงในองค์กรทัง้ด้าน

บวก และด้านลบ (ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 7)

 ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตทุ�าให้เกดิพฤตกิรรมเชงิการเมอืงในองค์กร 

อาจจ�าแนกเป็น 2 ด้านใหญ่ๆ คือ 1) ปัจจัยด้านองค์กร เป็นปัจจัย

เกี่ยวกับลักษณะขององค์กร โครงสร้าง บรรยากาศในการท�างาน 

และวฒันธรรมองค์กร 2) ปัจจยัด้านบคุคล เป็นปัจจยัเกีย่วกบับคุลกิ 

ลักษณะนิสัย ตลอดจนความต้องการส่วนบุคคล (DuBrin, 2013,  

p. 352, Robbins & Judge, 2009,pp. 497-500, ธร สุนทรายุทธ, 

2556, หน้า 125-126)  

 เนื่องจากโรงเรียนเป็นระบบสังคม (Social system) ที่ต้อง

อาศัยปัจจัยน�าเข้าจากภายนอก ได้แก่ บุคลากร วัสดุ งบประมาณ 

เพ่ือให้ผลผลิตคือการศึกษาและการบริการ และเป็นระบบเปิด 

(Open system) คือได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก จึงได้รับ 

ผลกระทบจากกฎระเบยีบ การเมอืง ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และ 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ (Hoy & Miskel, 2013, p. 19) ส�าหรับโรงเรียน

มธัยมศกึษาในภาคใต้กเ็ช่นเดยีวกัน ย่อมได้รบัอทิธพิลจากโครงสร้าง

ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะจ�าเพาะ ลักษณะคนภาคใต้มี

บุคลิกนิสัยใจคอ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างจากคน 

ภาคอื่น เช่น นักเลง พูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา โต้ตอบเฉียบแหลม

ไม่ยอมรบัอะไรง่ายๆ กล้าได้กล้าเสีย ชอบแสดงตนว่าเป็นคนกว้างขวาง  

รักในศักดิ์ศรี รักพวกพ้อง รักและผูกพันกับถ่ินก�าเนิด ศรัทธาใน

ศาสนา ต่อต้านอ�านาจรัฐ เชื่อในไสยศาสตร์และเครื่องรางของขลัง

และเคร่งครัดในจารีตทางเพศ ลักษณะสังคมเป็นสังคมเครือญาติ 

(ชวน เพชรแก้ว, 2534 หน้า 103) วัฒนธรรมทางการเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตยของคนใต้ มีลักษณะเฉพาะออกไปจากภาคอื่นๆ  

มาทุกยคุทกุสมยั จนได้รบัการยอมรบัว่าคนใต้มคีวามตืน่ตวัทางการ

เมอืงสงู และมทีศันคติทางการเมอืงท่ีทนัสมยั เช่น เลอืกสมาชกิสภา

ผู ้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองเดียวกันเกือบ ทั้งภาค คือ  

พรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอด ระบบสังคมเครือญาติและระบบ

อุปถัมภ์เป็นวิธีการหนึ่งที่คนใต้ใช้ในการสร้างบารมีทางการเมือง 

(จรญู หยทูอง-แสงอทุยั, 2559 หน้า 135) บรบิทดงักล่าวย่อมส่งผล

ต่อพฤตกิรรมของบคุลากรในโรงเรยีนและพฤตกิรรมเชงิการเมอืงใน

โรงเรียนด้วย เพราะข้าราชการครูเป็นข้าราชการที่ท�างานใกล้ชิด

ประชาชนมากที่สุดท้ังในระดับลึกและระดับกว้าง จนบางคร้ังม ี

ความผูกพันกับประชาชนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน (จรูญ  

หยทูอง-แสงอทุยั, 2559 หน้า 114) ทัง้นีเ้พราะพฤตกิรรมของมนษุย์

เกิดจากค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ การรับรู ้ อารมณ์ และ 

ความสามารถ เป็นต้น (อ�านาจ ธีระวนิช, 2553, หน้า 661-662) 

 DuBrin (2013, pp. 353-364) กล่าวว่า การจะใช้การเมือง

ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพผู้บริหารต้องทราบลักษณะเฉพาะของ

กลวิธีและกลยุทธ์ทางการเมือง (Political tactic and strategies) 

ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาและสังเกต Hoy and Miskel (2013, p. 255) 

กล่าวว่า ทางเดยีวทีจ่ะอธบิายการเมอืงในองค์กรได้สมบรูณ์ คอืต้อง

เข้าใจเกมการเมือง (Political game) ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเล่นกันใน

องค์กร เกมการเมืองบางเกมมีความชัดเจน บางเกมมีความสลับ 

ซบัซ้อน บางเกมมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา แต่กม็แีนวปฏบิตัโิดย

รวม ดังนี้ คือ 1) เพื่อการสร้างต�าแหน่ง เป็นหนทางไปสู่การเลื่อน

ต�าแหน่ง สร้างอ�านาจเพื่อต�าแหน่งของตนเอง 2) เพื่อบีบเรื่องการ

ตัดสินใจและการปฏิบัติให้เป็นไปในหนทางท่ีตนต้องการ 3) เพื่อ 

ต่อรอง สร้างความร่วมมือ โน้มน้าว หลอกลวง และคุกคามเพื่อให้

กระท�าในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือในเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

  Hoy and Miskel (2013, p. 259) ตั้งข้อสังเกตว่า แทบจะ

ไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเกมการเมืองเลย ส่วนใหญ่ที่มีก็เป็นใน

หน่วยงานทีไ่ม่เกีย่วกบัการศกึษา และเป็นเรือ่งทัว่ๆ ไปเกีย่วกบัเกม

การเมือง ท�าให้เกิดข้อสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับเกมการเมืองที่เล่นกัน

อยู่ในโรงเรียนว่าเป็นอย่างไร

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเชิงการในองค์กรเป็น

เรือ่งจรงิทีเ่กดิขึน้ในทกุองค์กร เป็นเรือ่งท่ีส่งผลกระทบต่อการท�างาน 

การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร การเมือง

ในองค์กรจะส่งผลเสยีต่อองค์กรหากผูบ้รหิารขาดความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับกลวิธีและเกมการเมือง แต่ถ้าหากผู้บริหารมีความรู ้

ความเข้าใจ กส็ามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์กบัองค์กรได้ 

การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงการเมืองในองค์กรในประเทศไทย  

แม้จะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นงานชิ้นเล็กๆ และไม ่

เก่ียวกับโรงเรียน จึงไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงที่ต่อเนื่องอย่าง 

กว้างขวางและเป็นระบบ การวิจัยครั้งน้ีจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมเชิงการเมืองโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ศึกษากลวิธี

และเกมการเมืองที่ใช้กันในโรงเรียน และศึกษาปัจจัยที่ท�าให้เกิด

พฤตกิรรมเชงิการเมอืงในโรงเรยีน โดยศึกษาปัจจยัพหรุะดับทีส่่งผล

ต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียน ที่มีรูปแบบการศึกษา

และวเิคราะห์ พหรุะดบั 2 ระดบั คอืระดบับคุคลและระดบัโรงเรยีน 

ทั้งนี้เพื่อศึกษาว่า มีการใช้กลวิธีและเกมการเมืองอะไรบ้างและ 

มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุท�าให้เกิดพฤติกรรมเชิงการเมือง 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงการเมืองและระดับพฤติกรรม

เชิงการเมืองของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยระดับบุคคลและปัจจัยระดับโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้

 3. เพื่อสร้างโมเดลพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด

พฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้

สมมติฐานในการวิจัย
 1. ป ัจจัยระดับบุคคล ส ่งผลต ่อการเกิดพฤติกรรม 

เชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้

 2. ป ัจจัยระดับโรงเรียนส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม 

เชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ 

ความส�าคัญของงานวิจัย
 ผลการวจิยัครัง้นีท้�าให้ทราบถงึกลวธิแีละเกมการเมอืงต่างๆ 

ที่ใช้กันในโรงเรียน ท�าให้ทราบปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการเกิด

พฤตกิรรมเชงิการเมืองในโรงเรยีนและแนวทางในการแก้ปัญหา และ

เป็นพ้ืนฐานส�าหรับศึกษาเรื่องพฤติกรรมเชิงการเมืองในองค์กร 

ต่อไปในอนาคต 

ขอบเขตของงานวิจัย
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาคใต้ 

จ�านวน 342 โรงเรียน จ�านวน 17,900 คน

 2. กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการวิจัย ได้แก่ ครู 408 คน  

จาก 51 โรงเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

 3. ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้

  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 

    3.1.1 ปัจจัยระดับบุคคล ประกอบด้วย ความรู้

ความสามารถ คณุธรรมจรยิธรรม ความต้องการอ�านาจ ความมัน่คง

ด้านอารมณ์ การตรวจสอบตนเอง ความเชื่อในอ�านาจของตนเอง 

บุคลิกแบบมีเล่ห์เหลี่ยม ความชอบเสี่ยง ความคาดหวังในความ

ส�าเร็จ และการหลบเลี่ยงงานหนัก

    3.1.2 ป ัจจัยระดับโรงเรียน ประกอบด ้วย 

โครงสร้างองค์กรแบบล�าดับขั้น การจัดสรรทรัพยากร ความ

คลุมเครือในบทบาทหน้าที่ ความสับสนวุ่นวายในองค์กร ความ 

ไว้วางใจในองค์กร การแข่งขันกันภายในองค์กร ระบบการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรอ�านาจหน้าที่ใหม่ ความขัดแย้งเชิง 

ผลประโยชน์ รูปแบบการตัดสินใจที่ไม่แน่นอน การเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม พฤติกรรมการเมืองโดยการจัดการ

ของผู้บริหารระดับสูง และจริยธรรมของผู้บริหาร 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมเชิงการเมืองใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ ประกอบด้วย การประจบประแจง การสร้าง

เครือข่าย การจัดการสารสนเทศ การควบคุมวาระการประชุม  

การสร้างความประทับใจ การสร้างพันธมิตร การใช้ผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก การหาแพะรับบาป การเพิ่มความส�าคัญของตัวเอง  

การเยินยอ การท�าให้ได้รับความสนใจจากผู้บังคับบัญชา และ 

การเล่นเกมการเมือง (เกมการเมือง ประกอบด้วย เกมก่อจลาจล  

เกมสร้างผู้สนบัสนนุ เกมสร้างอาณาจกัร เกมแข่งขนักันระหว่างค่าย  

เกมเป่านกหวีด เกมขุนนาง เกมยังเติร์ก การแอบแทงข้างหลัง  

การปัดสวะ การล้างบาป การแกล้งโง่ และการคว�่าบาตร)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ 6 ระดับ  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการกระท�าข้อมูล

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมา 408 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94 

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายพฤติกรรมเชิงการเมือง 

ในโรงเรียน หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อหาตัวแปรที่ส ่งผลต่อการเกิด

พฤตกิรรมเชงิการเมอืงในโรงเรยีนและเพือ่สร้างโมเดลการวเิคราะห์

พหุระดับ โดยใช้โปรแกรม HLM7 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. พฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคใต้ โดยรวมอยู่

ในระดับค่อนข้างน้อย กลวธิทีางการเมอืงทีใ่ช้กนัเรยีงล�าดบัจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ การสร้างเครือข่าย การเพิ่มความส�าคัญของตนเอง 

การสร้างความประทับใจ การเยินยอ การสร้างพันธมิตร การท�าให้

ได้รับความสนใจจากผู้บังคับบัญชา การประจบประแจง การใช ้

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก การเล่นเกมการเมือง การหาแพะรับบาป  

การจัดการสารสนเทศ และการควบคมุวาระการประชุม ตามล�าดบั 
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การเล่นเกมการเมืองเมื่อแยกย่อยเป็นรายเกม เรียงล�าดับจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ เกมสร้างอาณาจักร การแกล้งโง่ เกมยังเติร์ก  

การปัดสวะ การคว�่าบาตร เกมสร้างผู้สนับสนุน เกมก่อจลาจล  

การแอบแทงข้างหลัง เกมแข่งขันกันระหว่างค่าย การล้างบาป  

เกมเป่านกหวีด และเกมขุนนาง ตามล�าดับ

 2. ปัจจัยระดับบุคคล ที่ส ่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม 

เชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ มี 7 ปัจจัย คือ คุณธรรมจริยธรรม 

ความต้องการอ�านาจ ความเช่ือในอ�านาจของตนเอง บุคลิกแบบมี

เล่ห์เหลี่ยม ความชอบเสี่ยง ความคาดหวังในความส�าเร็จ และการ

หลบเลีย่งงานหนกั ร่วมกันอธบิายพฤตกิรรมเชิงการเมอืงในโรงเรยีน

ได้ ร้อยละ 48.40 (R2 = 0.48) ซึ่งบุคลิกแบบมีเล่ห์เหลี่ยมส่งผลทาง

บวกต่อการเกดิพฤตกิรรมเชงิการเมอืงในโรงเรยีนมากทีส่ดุ รองลงมา

คือ การหลบเลี่ยงงานหนัก ความชอบเส่ียง ความต้องการอ�านาจ 

และความคาดหวังในความส�าเสร็จ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05 ส่วนคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลทางลบต่อการเกิด

พฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ ความเชื่อ

ในอ�านาจของตนเอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

 3. ปัจจัยระดับโรงเรียน ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม 

เชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคใต้มี 2 ปัจจยั คอื โครงสร้างองค์กรแบบ

ล�าดบัขัน้และความขดัแย้งเชงิผลประโยชน์ ร่วมกนัอธบิายพฤตกิรรม

เชิงการเมืองในโรงเรียนได้ร้อยละ 80.00 (R2 = 0.80) ซึ่งโครงสร้าง

องค์กรแบบล�าดับขั้น ส ่งผลทางบวกต่อการเกิดพฤติกรรม 

เชิงการเมืองในโรงเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความขัดแย้งเชิง 

ผลประโยชน์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ปัจจัยระดับโรงเรียนที่ส่งผลต่อสัมประสิทธิ์การถดถอย

ของปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมือง 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ พบว่า จริยธรรมของผู้บริหาร ส่งผลทางลบ

ต่อสมัประสทิธิก์ารถดถอยของความต้องการอ�านาจอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และจริยธรรมของผู้บริหาร ส่งผลทางบวกต่อ

สมัประสทิธิก์ารถดถอยของความชอบเส่ียงอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 

ภาพที่ 1 โมเดลพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้
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อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคใต้ โดยรวมอยู่

ในระดบัค่อนข้างน้อย กลวธิทีางการเมอืงทีม่กีารใช้กนัมากทีส่ดุ คอื 

การสร้างเครือข่าย เกมการเมืองที่ใช้กันมากที่สุดคือ เกมสร้าง

อาณาจักร แสดงให้เห็นว่ากลวิธีทางการเมืองและเกมการเมืองที่

นิยมใช้กันในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ใช่กลวิธีทางการเมืองและเกม

การเมืองที่ไร้จริยธรรมหรือพฤติกรรมที่ออกไปในแนวทางไม่สุจริต 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่แล้วโดยพื้นฐานเป็นบุคคลที่มี

จิตส�านึกต่อหน้าที่การงาน มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และหากมองพฤติกรรมเชิงการเมืองเป็นสองด้าน ตาม

แนวคิดของ Schermerhorn, Hunt, Osborn and Uhl-Bien 

(2011, p. 292) คือด้านความไม่ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม  

คือเป็นการใช้อิทธิพลที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ถูกต้อง และ

ด้านศลิปะในการประนปีระนอมในการแข่งขนัของกลุม่ผลประโยชน์ 

เพื่อให้การท�างานส�าเร็จโดยรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขององค์กร พฤติกรรมเชิงการเมือง

ในโรงเรียนจะออกมาในด้านศิลปะในการประนีประนอมมากกว่า

ด้านความไม่ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม

 2. ปัจจัยระดับโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเชิง

การเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ 

  2.1 โครงสร้างองค์กรแบบล�าดับขั้น

  โครงสร้างองค์กรแบบล�าดบัขัน้ส่งผลทางบวกต่อการเกดิ

พฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียน แสดงว่า โรงเรียนใดมีโครงสร้าง

องค์กรแบบล�าดบัขัน้สงู กจ็ะมกีารใช้พฤตกิรรมเชงิการเมอืงสูง ทัง้นี้

อาจเพราะว่า รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนจะมกีารก�าหนดโครงสร้าง

ทีเ่หมอืนกนัคอื ผูอ้�านวยการโรงเรยีนจะมอี�านาจสงูสดุ รองลงมาคอื 

รองผู้อ�านวยการโรงเรียน และหัวหน้างานต่างๆ และหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู ้ต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรยีนและรองผูอ้�านวยการ

โรงเรียนเป็นต�าแหน่งตามกฎหมายท่ีมาจากการคัดเลือก ส่วน

หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาจากการคัด

เลือกหรือแต่งตั้งกันเองในโรงเรียน เมื่อโรงเรียนใดมีการกระจายอ�า

นาจน้อย อ�านาจอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง ก็จะมีการใช้พฤติกรรมเชิง

การเมอืงเพือ่เอาใจผูม้อี�านาจ หรอืเพือ่เลือ่นต�าแหน่งให้มอี�านาจมาก

ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ullah, Jafri, Gondal and Dost 

(2011) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดการเมืองในองค์กร โดยการ

สัมภาษณ์นักวิชาการ 15 คน ในมหาวิทยาลัยปันจาบ พบว่า ความ

แตกต่างของล�าดับชั้น (ต�าแหน่ง) เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิด

การเมืองในองค์กร ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ DuBrin 

(2009) และ ธร สุนทรายุทธ (2556) ที่ว่า โครงสร้างองค์กรแบบ

ล�าดบัขัน้ หรอืโครงสร้างองค์กรแบบปิรามดิ เป็นปัจจยัระดบัองค์กร

ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในองค์กร

  2.2 ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ 

   ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อการเกิด

พฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียน แสดงว่า โรงเรียนใดมีความ 

ขัดแย้งเชิงผลประโยชน์สูงก็จะมีการใช้พฤติกรรมเชิงการเมืองสูง 

ทั้งนี้อาจเพราะว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีทรัพยากรที่ค่อนข้างจ�ากัด 

และไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุ และ

อาจมีการชิงดีชิงเด่นกันในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งตามระเบียบแต่ละปีจะมีคนได้รับการพิจาณา

ขั้นพิเศษ (2 ขั้น) ไม่เกินร้อยละ 15 ของบุคลากรทั้งหมด จึงมี

บุคลากรที่ ไม่สมหวังอีกจ�านวนมาก ซ่ึงประชุม โพธิกุล (2555)  

กล่าวว่าความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์เกิดขึ้นเม่ือฝ่ายหน่ึงพยายาม

แสวงหาผลประโยชน์ และพยายามสร้างข้อจ�ากัดให้อีกฝ่าย หรือ

พยายามท�าลายผลประโยชน์ของฝ่ายตรงกันข้าม ซ่ึงเป็นผลมา 

จากความแตกต่างของความต้องการ ค่านิยม เป้าหมายต่างกัน  

การขาดแคลนทรพัยากร แข่งกนัเพือ่อ�านาจ อทิธพิล ต�าแหน่งหน้าท่ี

การงาน การชิงดชีงิเด่นกนัในแต่ละกลุม่ ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคล้อง

กับแนวคิดของ DuBrin (2009, p.5) ที่ว่าความขัดแย้งเชิงผล

ประโยชน์เกิดข้ึนเมื่อความต้องการของบุคคลไม่บรรลุวัตถุประสงค์

และท�าให้เกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองขึ้น 

  2.3 จริยธรรมของผู้บริหาร 

   จริยธรรมของผู ้บริหารส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม 

เชิงการเมืองในโรงเรียน โดยจริยธรรมของผู้บริหารส่งผลทางลบต่อ

ความต้องการอ�านาจ และจริยธรรมของผู้บริหารส่งผลทางบวกต่อ

ความชอบเสีย่ง แสดงว่า โรงเรยีนใดผูบ้รหิารมจีรยิธรรมสงูจะส่งผล

ให้ความต้องการอ�านาจของครูจะลดลง และโรงเรียนใดผู้บริหาร 

มจีรยิธรรมสงูจะส่งผลให้ความชอบเสีย่งของครจูะเพิม่ขึน้ ทัง้นีอ้าจ

เพราะว่า เมือ่ผูบ้รหิารมจีรยิธรรมสงู การบรหิารจดัการโรงเรยีนย่อม

เป็นไปตามความถูกต้องเหมาะสม ตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ มีความเป็นกลาง มีความยุติธรรม ครูจึงไม่มีความจ�าเป็น

ต้องแสวงหาอ�านาจเพือ่ช่วงชงิความได้เปรยีบทางการเมอืง แต่หาก

ผู้บริหารมีจริยธรรมต�่า มุ่งประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่า

ประโยชน์องค์กร ครูจ�าเป็นต้องแสวงหาอ�านาจเพื่อความได้เปรียบ

และความอยู่รอด และใช้พฤติกรรมเชิงการเมืองเพื่อเอาใจผู้บริหาร 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552, หน้า 316) 

และ Robbins and Judge (2009, pp. 499-500) ที่กล่าวว่า การ

ที่ผู้บริหารระดับสูงมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์

องค์กร ไม่เป็นกลางหรือเห็นแก่พวกพ้อง พรรคพวกของตนเอง
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มากกว่าความถกูต้องเหมาะสม ขาดจรยิธรรม เป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิ

พฤติกรรมเชิงการเมืองในองค์กร แต่ขณะเดียวกันเมื่อผู้บริหาร 

มีคุณธรรมสูงก็อาจท�าให้บุคคลท่ีมีความชอบเส่ียง กล้าได้กล้าเสีย  

กล้าที่จะเสี่ยงเพิ่มข้ึน เพราะมองเห็นโอกาสความเป็นไปได้  

คาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย เพราะผู้บริหารมักจะปฏิบัติไป

ตามระเบยีบแบบแผน มองเห็นช่องทางทีจ่ะท�าให้เกดิการได้เปรยีบ

ทางการเมือง และหากเกิดการเพลี่ยงพล�้าทางการเมืองโทษที่จะได้

รับอาจจะไม่หนักมากนัก คุ้มที่จะเสี่ยง 

 3. ป ัจจัยระดับบุคคลที่ส ่งผลต ่อการเกิดพฤติกรรม 

เชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ 

  3.1 บุคลิกแบบมีเล่ห์เหลี่ยม 

   บุคลิกแบบมีเล่ห์เหลี่ยมส่งผลทางบวกต่อการเกิด

พฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียน แสดงว่า บุคคลใด มีบุคลิกแบบ

มีเล่ห์เหล่ียมสูงก็จะมีพฤติกรรมเชิงการเมืองสูง ท้ังน้ีอาจเพราะว่า 

คนมีเล่ห์เหลี่ยมย่อมเท่าทันคนและไม่ยอมเสียเปรียบใคร และโดย

ลกัษณะนสิยัและตวัตนของคนภาคใต้ก็มลีกัษณะไม่ยอมเสยีเปรยีบ

ใคร มเีล่ห์เหลีย่มเท่าทนัคน มคีวามตืน่ตวัทางการเมืองสงูและเข้าใจ

เกมการเมือง ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ DuBrin (2009) 

ธร สุนทรายุทธ (2556) และสุพานี สฤษฎ์วานิช (2552) ที่ว่า บุคลิก

แบบมีเล่ห์เหลี่ยมส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในองค์กร 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Biberman (1985) ท่ีพบว่า มีความ

สัมพันธ์กันระหว่างบุคลิกมีพฤติกรรมเชิงการเมืองกับบุคลิกแบบมี

เล่ห์เหลี่ยม 

  3.2 การหลบเลี่ยงงานหนัก 

   การหลบเลี่ยงงานหนักส่งผลทางบวกต่อการเกิด

พฤตกิรรมเชงิการเมอืงในโรงเรยีน แสดงว่า บคุคลใดมกีารหลบเลีย่ง

งานหนักสูงก็จะมีพฤติกรรมเชิงการเมืองสูง ทั้งนี้อาจเพราะว่า  

บางคนเห็นว่าถึงท�างานก็ไม่มีโอกาสก้าวหน้า หรืออยากก้าวหน้า 

แต่ไม่อยากท�างานหนัก หรือโดยนิสัยส่วนตัว ที่ชอบหลบเล่ียงงาน 

จึงใช้พฤติกรรมเชิงการเมืองเพื่อการอยู่รอด ผลการวิจัยสอดคล้อง

กับแนวคิดของ DuBrin (2009) ที่กล่าวว่า การหลบเลี่ยงงานหนัก

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในองค์กร

  3.3 คุณธรรมจริยธรรม

   คุณธรรมจริยธรรมส่งผลทางลบต่อการเกิดพฤติกรรม 

เชิงการเมืองในโรงเรียน แสดงว่า บุคคลใด มีคุณธรรมจริยธรรมสูง

ก็จะมีพฤติกรรมเชิงการเมืองต�่า ทั้งนี้เพราะว่า คนมีคุณธรรม

จริยธรรมย่อมกระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก เรื่องของ

พฤติกรรมเชิงการเมืองเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องตามท�านอง

คลองธรรม เป็นการเอารัดเอาเปรียบ คนมีคุณธรรมจริยธรรมสูงจึง

ไม่ใช้พฤติกรรมเชงิการเมอืงในการท�างาน ผลการวจิยัสอดคล้องกบั

แนวคิดของ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552, หน้า 314) ที่ว่า ความไร้

คุณธรรมจริยธรรม เป็นปัจจัยด้านตัวบุคคลที่ท�าให้เกิดพฤติกรรม 

เชิงการเมืองในองค์กร 

  3.4 ความชอบเสี่ยง 

   ความชอบเส่ียงส่งผลทางบวกต่อการเกิดพฤติกรรม 

เชิงการเมืองในโรงเรียน แสดงว่า บุคคลใด มีความชอบเสี่ยงสูง 

ก็จะมีพฤติกรรมเชิงการเมืองสูง ทั้งนี้อาจเพราะว่า พฤติกรรมเชิง

การเมืองมักเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้อง การเล่นเกมการเมืองใน

องค์กรเป็นเรื่องเสี่ยงหากเกิดความผิดพลาด หรือถูกจับได้ไล่ทัน  

แต่ถ้าหากส�าเรจ็อาจหมายถงึผลประโยชน์หรอืผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า 

คนท่ีชอบเส่ียง กล้าได้กล้าเสีย จึงกล้าใช้พฤติกรรมเชิงการเมืองใน

องค์กรมากกว่าคนไม่ชอบเสี่ยง ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิด 

ของ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552 หน้า 315) ที่ว่า พวกชอบเสี่ยง  

จะมีพฤติกรรมเล่นการเมืองสูงกว่าพวกไม่ชอบเสี่ยง 

  3.5 ความต้องการอ�านาจ 

   ความต้องการอ�านาจส่งผลทางบวกต่อการเกดิพฤตกิรรม

เชิงการเมืองในโรงเรียน แสดงว่า บุคคลที่มีความต้องการอ�านาจสูง

ก็จะมีพฤติกรรมเชิงการเมืองสูง ทั้งนี้เพราะว่า วิถีชีวิตของบุคลากร

ในโรงเรียนจะต้องมีความสัมพันธ์กับอ�านาจ ทั้งระหว่างครูกับ 

ผู้บริหาร และระหว่างครูด้วยกัน และอ�านาจมีความสัมพันธ์กับ

การเมอืงอย่างมาก เพราะการเมอืงเป็นเรือ่งของการใช้และแสวงหา

อ�านาจ เพือ่ให้เกดิความได้เปรยีบหรือให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรในองค์กร 

ผลการวจิยัสอดคล้องกบัแนวคิดของ DuBrin (2009) ทีว่่า การเมอืง

ในองค์กรเป็นเรือ่งของความต้องการอ�านาจและทรพัยากรในองค์กร 

คนที่ต้องการอ�านาจมากก็จะแสดงพฤติกรรมเชิงการเมืองมาก

  3.6 ความเชื่อในอ�านาจของตนเอง 

   ความเช่ือในอ�านาจของตนเองส่งผลทางลบต่อการเกิด

พฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียน แสดงว่า บุคคลที่มีความเชื่อใน

อ�านาจของตนสูงกจ็ะมพีฤตกิรรมเชงิการเมอืงต�า่ ทัง้นีอ้าจเพราะว่า 

คนทีเ่ชือ่ในอ�านาจของตนเอง จะเชือ่มัน่ในความรูค้วามสามารถของ

ตนเอง รูจั้กตนเอง จงึไม่ต้องใช้พฤตกิรรมเชงิการเมอืงในการท�างาน 

ซึ่ง สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552 หน้า 103) กล่าวว่า พวกที่เชื่อใน

อ�านาจของตนเองจะเชื่อว่าตนเองควบคุมชะตาชีวิตของตนเองได้ 

จะพอใจในงาน ขาดงานน้อย มีแรงจูงใจในการท�างานให้ส�าเร็จ 

กระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆ ก่อนการตัดสินใจ 

  3.7 ความคาดหวังในความส�าเร็จ 

   ความคาดหวังในความส�าเร็จส่งผลทางบวกต่อการเกิด

พฤตกิรรมเชงิการเมอืงในโรงเรยีน แสดงว่า บคุคลทีม่คีวามคาดหวงั

ในความส�าเร็จสูงก็จะมีพฤติกรรมเชิงการเมืองสูง ทั้งน้ีเพราะว่า  
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คนที่คาดหวังความส�าเร็จสูงอาจจะไม่สนใจวิธีการ ขอเพียงแต่งาน

ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย การใช้พฤติกรรมเชงิการเมืองจึงเป็นหนทางหนึง่

ที่จะท�าให้งานส�าเร็จหรือมีความง่ายขึ้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับ 

Robbins and Judge (2009, p. 498) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีความ 

คาดหวัง ในความส�าเร็จสูงจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกท�านองคลองธรรม  

มีแนวโน้มใช้ประสบการณ์และอ�านาจโดยใช้ทักษะทางการเมือง 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 กระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ควรให้ความส�าคญักบัพฤตกิรรม

เชงิการเมอืงของบคุลากรทางการศกึษา จากข้อค้นพบว่าพฤตกิรรม

เชิงการเมืองในโรงเรียนโดยรวมอยู ่ในระดับค่อนข้างน้อย แต ่

ค่อนข้างน้อยของพฤตกิรรมเชิงการเมอืงสามารถสร้างความเสยีหาย 

และส่งผลกระทบต่อการท�างานไม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ได้มาก 

  1.2 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรท�าความเข้าใจและ 

ให้ความส�าคัญกับกลวิธีและเกมการเมืองต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อเป้าหมายการท�างานและเป็นอันตรายต่อองค์กร ท่ีพบค่อนข้าง

มากในงานวิจัยครั้งนี้ เช่น การสร้างเครือข่าย การเพิ่มความส�าคัญ

ของตนเอง การสร้างความประทับใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  

สามารถคาดการณ์สภาวะต่างๆ และควบคุมพฤติกรรมบุคลากรใน

โรงเรียนได้

  1.3 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรลดและควบคุมปัจจัย 

ที่ท�าให้เกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรยีน ทั้งปัจจัยระดับบุคคล

และปัจจัยระดับโรงเรียน โดยพัฒนาและส่งเสริมบุคคลการให้มี

คุณธรรมจริยธรรม และเน้นการกระจายอ�านาจ บริหารงานโดยยึด

ระบบคุณธรรม มีความโปร่งใสเพื่อลดพฤติกรรมเชิงการเมืองใน

โรงเรียน 

  1.4 จากข้อค ้นพบความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์  

เป็นปัจจัยระดับโรงเรียนที่ท�าให้เกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองใน

โรงเรียน ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับการบริหารความขัดแย้ง 

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

   2.1 ควรศึกษาพฤติกรรมเชิงการเมืองเชิงลึก โดยวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจจะค้นพบกลวิธีและเกมการเมืองใหม่ๆ ที่มี

ความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น

   2.2 จากการวิจัยพบว่า ความเชื่อในอ�านาจของตนเอง

เป็นปัจจัยที่ส่งผลทางลบต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมือง ซึ่งไม่

สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins and Judge (2009, p. 498) 

จึงควรวิจัยเพื่อตรวจสอบประเด็นนี้อีกครั้ง 
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