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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยศึกษาเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา สังกัดเขตภาคกลาง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซ่ึงไดรวบรวม
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 2.1  การบริหารงานของสถาบันการพลศึกษา 
        2.1.1  ประวัตคิวามเปนมาของสถาบันการพลศึกษา 
        2.1.2  ระบบการบริหารงานของสถาบันการพลศึกษา 
        2.1.3  บุคลากรของสถาบันการพลศึกษา 
 2.2  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
         2.2.1  ความหมายของการบริหาร 
         2.2.2  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
         2.2.3  หนาทีข่องการบริหารสถานศึกษา 
         2.2.4  ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 
         2.2.5  ขอบขายของการบริหารสถานศึกษา 
         2.2.6  ทฤษฏีเกี่ยวกับปจจัยการบริหารสถานศึกษา 
         2.2.7  ปจจัยการบริหารที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.3  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
         2.3.1  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
        2.3.2  ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
          2.3.3  ทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

           2.3.4  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพงาน 
 2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
         2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
        2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.5  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
 มีรายละเอียดดังนี ้
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2.1  การบรหิารงานของสถาบันการพลศึกษา 
  
    2.1.1  ประวัตคิวามเปนมาของสถาบันการพลศึกษา 
 ในป พ.ศ. 2513 วิทยาลัยพลศึกษาสวนกลางของกรมพลศึกษา  ซ่ึงแตงตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2498  
ไดรับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปลี่ยนเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา (พลศึกษา)  โดยถือเปน
วิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร)  สังกัดกรมการฝกหัดครู  แตไดมอบหมาย
ใหกรมพลศึกษารับผิดชอบในการผลิตครูพลศึกษา  ระดับปริญญาตรี และในป พ.ศ. 2517  วิทยาลัย
วิชาการศึกษา (พลศึกษา)  ไดโอนไปเปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
และตอมาไดเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา แตอัตรากําลังบางสวนยังคงสังกัด
กรมพลศึกษา  โดยเรียกหนวยงานนี้วา “วิทยาลัยพลศึกษาสวนกลาง”  แตยังไมไดเปดรับนักศึกษา
เพราะในขณะนั้นกรมพลศึกษามีนโนบายในการผลิตครูพลศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา

การศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา)  ใหเพียงพอและสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติจึงไดจัดตั้ง
วิทยาลัยพลศึกษาขึ้นในสวนภูมิภาคของประเทศตามลําดับ คือ พ.ศ. 2514  ตั้งวิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2515  ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2516 ตั้งวิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดยะลา  พ.ศ. 2517 ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2518  ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
อุดรธานี  พ.ศ. 2519  ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอางทอง  
พ.ศ. 2520 ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย  พ.ศ. 2521 
ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร พ.ศ. 2522  ตั้งวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ  พ.ศ. 2523 ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลําปาง 
พ.ศ. 2528 ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง  และวิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  พ .ศ. 2545 ไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
ใหโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ในสวนของกรมพลศึกษาใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หมวด 5 มาตรา 24  มาเปนของสํานักงานพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และตอมามีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
ลงพระปรมาภิไธย   ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548  ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2548 (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี, 2548, หนา 2-3) 
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 สถานภาพ 
 สถาบันการพลศึกษา เปนองคกรที่มีหนาที่จัดการศึกษาดานการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ  นันทนาการ และบุคลากร
ในดานที่เกี่ยวของ  มีภารกิจทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการ การใหบริการชุมชน 
การใชและพัฒนาเทคโนโลยี  เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูแกทองถิ่น สงเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกาย รวมถึงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน และกีฬาไทย 
     2.1.2  ระบบการบริหารงานของสถาบนัการพลศึกษา 
 กลยุทธหลัก 
  1)  ผลิตบัณฑิตทางดานพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา  
วิทยาศาสตรสุขภาพ  และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ  โดยมุงเนนการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเปนหลักการและแนวทางในการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพของ
บัณฑิตใหไดมาตรฐานสากล 
   2)  สงเสริมสนับสนุนการศึกษา คนควา วิเคราะห  วิจัย  เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และทองถ่ิน โดยมุงเนนพัฒนาองคความรูดานพลศึกษา สุขศึกษา กีฬาและนันทนาการ อยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 
 3)  ใหบริการดานวิชาการและเปนแหลงความรูของชุมชน โดยมุงเนนการสรางองคกร
และเครือขายทางดานการศึกษากีฬา เพื่อเปดโอกาสใหองคกรปกครองทองถ่ินภาคเอกชนและ
ประชาชน ไดมีสวนรวมและจัดการอยางมืออาชีพ 
 4)  สืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
โดยมุงเนนการถายทอดและรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย
ในทองถ่ินตาง ๆ บนพื้นฐานของความเปนไทยและเผยแพรไปสูสากล 
 วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันชัน้นําที่ผลิตและพฒันาบุคลากรดานพลศกึษา กฬีาและสขุภาพ สูความเปนเลิศ
ระดับมาตรฐานสากลอยางยัง่ยืน 
 พันธกิจ 
    1)  จัดการศึกษาดานพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา
วิทยาศาสตรสุขภาพ  และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 

  2)  ศึกษาวิจัยและใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สรางสังคมแหงการเรียนรูแก
ทองถ่ิน 
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  3)  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและ
บกพรองทางรางกาย 

  4)  ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกฬีาไทย 
  เปาหมายการดําเนินงาน 
  1)  ผลิตและเตรียมนักกีฬาระดับเยาวชนใหมีความสามารถถึงขีดสูงสุด 
  2)  ผลิตบัณฑิตทางดานพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา   

วิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
  3)  ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  เกี่ยวกับการเรียนการสอนและทองถ่ิน  โดยมุงเนน 

พัฒนาองคความรูดานพลศึกษา สุขศึกษา กฬีาและนันทนาการ 
  4)  บริการวิชาการและแหลงความรูของชุมชนดานกฬีา 
  5)  สืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 

  การบริหารงานทั่วไปของสถาบันการพลศึกษา มีผูบริหาร คือ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 
มีรองอธิการบดี 5 ฝาย  โดยแตละฝายรับผิดชอบงานตาง ๆ ดังนี้ 

  1)  ฝายบริหาร  รับผิดชอบในการกํากับดูแล  การปฏิบัติงานของงานบริหาร
ในสํานักงานรองอธิการบดี ประจําวิทยาเขต 
    2)  ฝายแผนและพัฒนา รับผิดชอบในการกํากับดูแล  การปฏิบัติงานของงานแผน
และพัฒนาในสํานักงานรองอธิการบดี ประจําวิทยาเขต 

  3)  ฝายวิชาการ รับผิดชอบในการกํากับดูแล การปฏิบัติงานของงานวิชาการ
ในสํานักงานรองอธิการบดี ประจําวิทยาเขต 

  4)  ฝายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบในการกาํกับดูแล การปฏิบัติงานของงานกิจการ 
นักศึกษาในสาํนักงานรองอธิการบดี ประจําวิทยาเขต 

  5)  ฝายกิจการพิเศษ รับผิดชอบในการกํากบัดูแล การปฏิบัติงานของงานกิจการพิเศษ 
ในสํานักงานรองอธิการบดี ประจําวิทยาเขต 
  ดังโครงสรางการบริหารงานของสถาบันการพลศึกษา ดงัภาพ 2 และภาพ 3 
 
 
 
 
 
 


