53603701 : µ µª·µ¦´¦³«µ«µ¦r
ÎµÎµ´ : ªµ¤·¦oµ¦¦r/Áµªr°µ¦¤r/Áµªrµ·
ª¤¨ Á¸É ¥¤«»£¦´¡¥r : Áµªr°µ¦¤r (EQ) Â¨³Áµªrµ·  (SQ) ¸É¤¸°·· ¡¨n°
ªµ¤·¦oµ¦¦r °»¨ °¡´µµ¦¸¯µÂ®n¦³Á«Å¥. °µµ¦¥r¸É¦¹ ¬µª·¥µ·¡r :
°.¦.Á¨·¤´¥ ··«´ ·Íµª·. 181 ®oµ.
µ¦ª·¥´ ¸Ê ¤¸ª´ »¦³r (1) Á¡ºÉ°«¹¬µªµ¤·¦oµ¦¦r Áµªr°µ¦¤r Â¨³Áµªrµ·
°¡´ µµ¦¸ ¯ µÂ®n ¦³Á«Å¥ (2) Á¡ºÉ ° «¹ ¬µÁ¦¸ ¥Á¸ ¥µ£µ¡n ª » ¨´ªµ¤· 
¦o µ¦¦r Áµªr°µ¦¤r Â¨³Áµªrµ·  °¡´µµ¦¸ ¯µÂ®n ¦³Á«Å¥ (3) Á¡ºÉ°«¹¬µ
ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµÁµªr°µ¦¤r Áµªrµ·  ´ªµ¤·¦o µ¦¦r °¡´µµ¦¸ ¯µÂ®n 
¦³Á«Å¥ (4) Á¡ºÉ°«¹¬µ´ ´¥¸É¤¸°·· ¡¨n°ªµ¤·¦oµ¦¦r °»¨ °¡´µµ¦¸¯µÂ®n 
¦³Á«Å¥ Ã¥ª·¸µ¦ª·¥´ Á· ¦· ¤µ ¦¼ Âµ¦Îµ¦ª¤¸ Â¦³Á¤· ¦³°oª¥Â¦³Á¤· 
ªµ¤·¦oµ¦¦r °»¨ Â¦³Á¤·Áµªr°µ¦¤r (EQ) Â¨³Â¦³Á¤·Áµªrµ· (SQ)
¨»n¤´ª°¥nµÁÈ ¡´µµ¦¸ ¯µÂ®n ¦³Á«Å¥ Îµª 258  Äoª·¸»n¤´ª°¥nµÂnµ¥ (Simple
random sampling) Îµ®¦´µ¦ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨Äo··Á·°»¤µ º° µ¦°nµ¸ µ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤
Â¦¦ªµÁ¸¥ª ´¤¦³· ·Í®´¤¡´rÁ¡¸¥¦r´ Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®r°¥¡®»Â Ê´ °
¨µ¦ª·¥´ ¡ªnµ (1) ¡´µµ¦¸ ¯µÂ®n ¦³Á«Å¥¤¸¦³´ªµ¤·¦o µ¦¦r ¦³´
Áµªr°µ¦¤r (EQ) Â¨³¦³´Áµªrµ· (SQ) ¼  (2) ªµ¤Ânµ¦³®ªnµµ£µ¡n ª»¨ °
¡´µµ¦¸¯µÂ®n ¦³Á«Å¥´ªµ¤·¦oµ¦¦r ¡ªnµ Ê ¹°¥¼n ´ µ£µ¡n ª»¨oµÁ¡«
¦³´µ¦«¹¬µ ¦³´ÎµÂ®n  (¸ ) Â¨³´´ Îµ®¦´Áµªr°µ¦¤r ªµ¤Ânµ¦³®ªnµµ£µ¡
n ª»¨ Ê ¹°¥¼n ´ µ£µ¡n ª»¨oµ´´ Â¨³Áµªrµ· ªµ¤Ânµ¦³®ªnµµ£µ¡
n ª»¨ Ê ¹°¥¼n´ µ£µ¡n ª»¨oµÁ¡«ÎµÂ®n µ ¦³´ÎµÂ®n  (¸ ) oµ´´ Â¨³oµ
°´¦µÁ·Áº° (3) Áµªr°µ¦¤r Áµªrµ· ´ªµ¤·¦oµ¦¦r °»¨ ¤¸ªµ¤´¤¡´rÁ·ª
n°´ (4) ´´¥¸É¤¸°·· ¡¨n°ªµ¤·¦oµ¦¦r °»¨ º° Áµªrµ· (SQ2) oµµ¦¤¸Áo µ®¤µ¥
Ä¸ª· Â¨³Áµªrµ· (SQ4) oµµ¦Á µo ¼n £µªµ¦r¤¸· Â¨³Áµªr°µ¦¤r (EQ5) oµ´¬³µ
´¤
¼ªo ·¥´ ¤¸ °o Á°Â³Äµ¦¦· ®µ¦Á¡ºÉ°Ã¦³Ã¥rÂn°r¦Â¨³µ¦¦· ®µ¦ ¦ª¤¹¼o ¦· ®µ¦
Â¨³ °o Á°Â³Îµ®¦´µ¦ª·¥´ ¦´Ên°Å

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

µ µª·µ¦´¦³«µ«µ¦r
´·ª·¥µ¨´¥ ¤®µª·¥µ¨´¥«·¨µ¦
¨µ¥¤º°ºÉ°´«¹¬µ........................................
¨µ¥¤º°ºÉ°°µµ¦¥r¸É¦¹ ¬µª·¥µ·¡r ........................................



¸ µ¦«¹¬µ 2554

53603701 : MAJOR : PUBLIC ADMINISTRATION
KEY WORD : CREATIVITY/EMOTIONAL QUOTIENT (EQ)/SPIRITUAL QUOTIENT (SQ)
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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เล่มนี สําเร็ จได้ดว้ ยดี จากความร่ วมมือและความช่ วยเหลือจากหลายท่าน
ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศกั ดินาวิน เป็ นอย่างสูง ทีได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการเป็ นอาจารย์ทีปรึ ก ษาและให้ค าํ แนะนําในการเขี ย นวิ ทยานิ พ นธ์เ ล่มนี จนสําเร็ จ รวมทัง
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปั ญญา ประธาน
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล กรรมการวิทยานิพนธ์
ทีได้ให้คาํ ปรึ กษาและคําแนะนําต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์อย่างยิง
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ขอขอบคุ ณ ผูบ้ ริ ห าร พนักงาน และเจ้า หน้าที การกี ฬาแห่ งประเทศไทย ที ให้ค วาม
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี ขอขอบคุณพี ๆ น้อง ๆ และเพือน ๆ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิ ต รุ่ นที 1 ทุกคน ทีให้คาํ แนะนําและความช่ วยเหลือต่าง ๆ ในการทําวิทยานิ พนธ์ และ
โดยเฉพาะอย่างยิงขอขอบคุณท่านผูว้ ่าการการกี ฬาแห่ งประเทศไทย นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ทีมี
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการมอบทุนการศึกษาให้กบั พนักงานเพือศึกษาต่อ
ท้ายนี ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว รวมทังเพือนร่ วมงานทุกคนทีเข้าใจ
ให้กาํ ลังใจ และให้เวลาในการศึกษาอย่างเต็มที จนกระทังงานวิจยั ครังนีสําเร็ จลงด้วยดี
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