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DUANGKAMON  PIAMSUPPASAP : EMOTIONAL  QUOTIENT (EQ) , AND  
SPIRITUAL (SQ) INFLUENCING  INDIVIDUAL  CREATIVITY : A  CASE  STUDY  OF  SPORT  
AUTHORITY  OF  THAILAND (SAT)’S  OFFICERS. THESIS ADVISOR :  CHALERMCHAI 
KITTISAKNAWIN, Ph.D.  181 pp. 

This research investigated (1) to study the Individual Creativity, Emotional 
Quotient (EQ) and Spiritual Quotient (SQ), (2) to study the difference of personal factor that 
will have difference of Individual Creativity, Emotional Quotient (EQ) and Spiritual Quotient 
(SQ), (3) the relationships between the Emotional Quotient (EQ), Spiritual Quotient (SQ) and 
Individual Creativity of SAT’s officer, and (4) examined are factors influencing Individual 
Creativity of SAT’s officer. In this inquiry, the researcher utilized quantitative methods in 
carrying out a survey research approach. The quality of the inventory (i.e. Individual Creativity 
inventory, Emotional Quotient inventory and Spiritual Quotient inventory) used by the 
researcher in conjunction with an evaluation form was established to be a reliable instrument 
of research. There were 258 officers which have been calculated to be collected by Taro 
Yamane Formula at the confidence interval of 95%. The researcher collected data of 258 
officers of Sports Authority of Thailand (SAT). The Data were analyzed, formulate and 
tabulated in the forms of t-test, one-way ANOVA, Pearson’s correlation coefficient and 
stepwise multiple regression analysis. 

Findings was as follows: (1) the Level of Individual Creativity, Emotional Quotient 
(EQ) and Spiritual Quotient (SQ) of SAT’s Officers are high, (2) Individual Creativity has 
varied by gender, level of education, level of position, office, Emotional Quotient (EQ) has 
varied by office and Spiritual Quotient (SQ) has varied by gender, position, level of position, 
office and salary, (3) In respect to Individual Creativity, the researcher found that was 
positively correlated with Emotional Quotient (EQ) and Spiritual Quotient (SQ) (4) Factors 
influencing Individual Creativity were Spiritual Quotient (SQ) in Personal Meaning Production 
and Conscious State Expansion and Emotional Quotient (EQ) in Social Skills. 

The researcher proposes management recommendations for benefits of 
organization, administration and the management, and has recommendations for further 
researches.
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี สําเร็จไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหลายท่าน 
ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน เป็นอยา่งสูง ทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์
ในการเป็นอาจารยที์ปรึกษาและให้คาํแนะนําในการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนีจนสําเร็จ รวมทงั 
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารยพ์รชยั เทพปัญญา ประธาน
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยทุธพงษ ์ลีลากิจไพศาล กรรมการวิทยานิพนธ์ 
 ทีไดใ้หค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิ 

 ขอขอบคุณผูบ้ริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที การกีฬาแห่งประเทศไทย ทีให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณพี ๆ นอ้ง ๆ และเพือน ๆ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต รุ่นที 1 ทุกคน ทีให้คาํแนะนาํและความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการทาํวิทยานิพนธ์ และ
โดยเฉพาะอย่างยิงขอขอบคุณท่านผูว้่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายกนกพนัธุ์ จุลเกษม ทีมี
นโยบายในการพฒันาบุคลากรขององคก์ร โดยการมอบทุนการศึกษาใหก้บัพนกังานเพือศึกษาต่อ 

 ทา้ยนี ขอขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ และครอบครัว รวมทงัเพือนร่วมงานทุกคนทีเขา้ใจ 
ใหก้าํลงัใจ และใหเ้วลาในการศึกษาอยา่งเตม็ที จนกระทงังานวิจยัครังนีสาํเร็จลงดว้ยดี 
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