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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกประเภทการใชบริการ

โหราศาสตรในการดําเนินการทางธุรกิจของผูประกอบการรานคาในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบาน

โปง จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาเหตุผลของการมารับบริการการใชโหราศาสตรของผูประกอบการรานคาใน

เขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี  และพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังโดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิตรอยละ

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญผูประกอบการ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป มีสถานภาพ

แตงงานแลว มีระดับการศึกษาอยูในช้ัน ปวส. หรือ อนุปริญญา และมีรายไดตอเดือน ระหวาง 10,000-

15,000 บาท และพบวา ผูประกอบการเคยรับบริการโหราศาสตรมากอนการเปดกิจการ โดยใช

โหราศาสตรประเภทฮวงจุยในการประกอบกิจการมากท่ีสุด เหตุผลท่ีเลือกใชบริการโหราศาสตร เพราะ

ตองการตรวจดวงชะตาของตนเองวาเหมาะสมกับกิจการหรือไม และผูประกอบการเช่ือวาโหราศาสตรมี

ผลตอการประกอบกิจการของตนเอง นอกจากนี้ยัง พบวา ผูประกอบการเลือกท่ีจะรับบริการโหราศาสตร

กับผูใหบริการโหราศาสตรท่ีมีลักษณะเปนผูท่ีมีความรูและความสามารถในดานทํานายไดอยางแมนยํา 

รองลงมา คือ ผูใหบริการโหราศาสตรมีลักษณะ นาไววางใจดานคําทํานายและเปนประโยชนตอการ

ประกอบกิจการ  และเหตุผลสุดทายคือ มีความคลองแคลววองไวในการทํานาย โดยทํานายไดอยางรวดเร็ว 

ชัดเจน  

 จากการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังของผูประกอบการ พบวา กอนการใช

บริการโหราศาสตร ผูประกอบการ ไมมั่นใจในความมั่นคงของกิจการมากท่ีสุด และเมื่อไดรับบริการ

โหราศาสตรแลวผูประกอบการรูสึกมั่นใจและมีกําลังใจในการประกอบกิจการมากข้ึน 
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 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ผู วิจัยขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย 

อาจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีคอยใหคําแนะนําและตรวจสอบ

แกไขขอบกพรองตางๆ เปนอยางดี ตลอดระยะเวลาท่ีทําวิจัยฉบับนี้  

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด และอาจารยประพล  เปรม

ทองสุข ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดใหความกรุณาแกผูวิจัยในการใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อเสนอแนวคิดและ

ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน ทําใหงานวิจัยนี้สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจและชวยเหลือในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

ใหสําเร็จตามท่ีตั้งใจไว  

 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีคอยเปนกําลังใจ ใหคําปรึกษา ใหความ

ชวยเหลือ ตลอดระยะเวลาในการทําวิจัยคร้ังนี ้

 คุณประโยชนท่ีไดรับจากการทําวิจัยฉบับนี้ ผูทําวิจัยขอมอบใหครูบาอาจารยทุกทาน ท่ี

ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูตางๆ แกผูวิจัย สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ฉ 

 

สารบัญ 

 

           หนา 

บทคัดยอ……………………………………………………………………………….  ง 

กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………..…  จ 

สารบัญตาราง.................................................................................................................... ซ 

บทท่ี 

1 บทนํา…………………………………………………………………………… 1 

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ……………………………….. 1 

วัตถุประสงคของการวิจัย…………………………………………....... 4 

ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………….. 4 

นิยามศัพทเฉพาะ…………………………………………………..…..           5 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ……………………………………………. 6 

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ………………………………………………… 7 

  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับโหราศาสตร…………………………….. 7

    ความรูเกี่ยวกับโหราศาสตร……………………………….....            7 

   ความหมายของโหราศาสตร …………………………          7 

   ความเปนมาของโหราศาศตร……………………..….          8      

   แนวความคิด หลักการ แนวความคิด หลักการและ  

   ทฤษฎี โหราศาสตร ………………………………...          10 

   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโหงวเฮง ………… …           11      

    แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลายมือ……………… 12 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับฮวงจุย……………….           14 

    แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับไพยิปซี ……………… 17 

    แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคัมภีรมหาสัตตเลข ….. 17 

   ประเภทของโหราศาสตร .......................................................... 18 

 ทฤษฎีความเช่ือและทัศนคติ …….…………………………….          18 

ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร………………..…………………….. 21 

ทฤษฎีการกระทําอยางมีเหตุผล……………………………….            21 



ช 

 

บทท่ี                      หนา 

แนวความคิดเกี่ยวกับผูประกอบการรานคา……………………………  22 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ……………………………………………………..  26 

3 วิธีดําเนินการวิจัย…………………………………………………………….… 29 

การกําหนดประชากร..........................…………………………….…. 29 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาและการตรวจสอบ 

 ความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ…………………………………. 29 

 การเก็บรวบรวมขอมูล…………………………………………….….. 31 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล………….…… 32 

ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย……………………………………….……           33 

4 ผลการวิเคราะหขอมูล……………………………………………………….…. 34 

ตอนท่ี1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ………………..…. 35 

  ตอนท่ี2 ขอมูลการเลือกประเภทของการใชบริการโหราศาสตร……….. 37 

  ตอนท่ี 3 ขอมูลการวิเคราะหเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตร… 42 

   ตอนท่ี 4 ขอมูลการวิเคราะหพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังของ 

    ผูประกอบการ…………………………………………..……..   46 

   5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ……………………………………….…… 49 

สรุปผลการวิจัย………………………………………………….……… 49 

การอภิปรายผล………………………………………………….………         51 

ขอเสนอแนะ……………………………………………………….…… 53 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย……………………………………… 53 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป………………….….... 53 

 

บรรณานุกรม………………………………………………………………………...….. 54 

 

ภาคผนวก…………………………………………………………………………...…… 57 

 

ประวัติผูวิจัย……………………………………………………………………………... 64 

 



ซ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                                               หนา 

 1 ข้ันตอนการดําเนินวิจัย………………………………………………..............  33 

 2 จํานวนและคารอยละของผูประกอบการ จําแนกตามเพศ อาย ุ

    สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดอืน….. ………………... … 35 

 3 จํานวนและคารอยละของผูประกอบการ จําแนกตามการเคยใช ความถ่ี 

    ในการใชบริการและประเภทของโหราศาสตร ……………………….  37 

 4          จํานวนและคารอยละ ของผูประกอบการท่ีเคยใชบริการโหราศาสตร 

   กอนท่ีจะมาประกอบกิจการ จําแนกตามการเคยใชบริการ …………….  38 

  5          จํานวนและคารอยละของเหตุผลท่ีผูประกอบการ เลือกใชบริการโหราศาสตร... 38 

   6          จํานวนและคารอยละของประเภทโหราศาสตรท่ีผูประกอบการ 

  เลือกใชในการท่ีจะดูฤกษยามเปดราน …………………………………. 39 

 7 จํานวนและคารอยละของประเภทโหราศาสตรท่ีผูประกอบการ 

 เลือกใชในการตรวจดวงชะตาของตนเองวาเหมาะสมกับธุรกิจ ………..  39 

  8  จํานวนและคารอยละของประเภทโหราศาสตรท่ีผูประกอบการ 

  เลือกใชในหาตําแหนงท่ีตั้งของกิจการ ……………………………… 40 

 9  จํานวนและคารอยละของประเภทโหราศาสตรท่ี ผูประกอบการ 

  เลือกใชในการผูกดวงของตนเอง ……………………………………… 40 

 10 จํานวนและคารอยละของ ผูประกอบการ ท่ีคิดวาโหราศาสตร 

   มีผลตอการประกอบกิจการ ……………………………………………. 41 

 11  จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 

   ของผูประกอบการ ดานความนาไววางใจ ……………………………… 42 

 12  จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุผลการเลือก 

   บริการโหราศาสตร ของผูประกอบการดานความรูและความสามารถ....   43 

 13  จํานวนรอยละ  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุผลการเลือก 

   บริการโหราศาสตร ของผูประกอบการ ดานความคลองแคลววองไว …… 44 

 14 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุผลในการเลือกใชบริการ 

   โหราศาสตรในภาพรวม ………………………………………………… 45 

  



ฌ 

 

ตารางท่ี                                               หนา 

  15   จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรม 

    การปฏิบัติตนกอนการรับบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ ……. 46 

 16  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตน 

   หลัง การรับบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ……………………..  47 

 17  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตน 

   กอนและหลังการรับบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ…………….  48 

 

 

 



 

1 

บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 สังคมไทยเปนสังคมเรียบงายและรักสงบ ดังนั้นเม่ือเกิดปญหาข้ึนคนไทยจึงมีความคิด  

และความเช่ือวาการท่ีจะแกปญหาใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตขอใหแกไขไดงายสะดวก รวดเร็วและไมมี

พิธีการมากมาย ซ่ึงถือวาเปนทัศนคติ และคานิยมอยางหนึ่งของคนไทย บางคร้ังมีปญหาท่ีทําใหเกิด

ความกดดัน วิตกกังวล และความเครียดภายในจิตใจ คนไทยจํานวนไมนอยพยายามท่ีจะพึ่งส่ิง

ศักดิ์สิทธ์ิ ส่ิงเหนือธรรมชาติหรือคนทรง หมอดู และพระสงฆ (เจริญ วรรธนะสิน 2537: 218)  

 คนไทยมีคานิยมอยางหนึ่งคือเช่ือถือโชคลางและเช่ืออํานาจส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอํานาจล้ีลับ

ตางๆ เช่ือเร่ืองดวง และบุญวาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตชาวชนบทสวนใหญซ่ึงข้ึนอยูกับ

ธรรมชาติ และบางคนคิดวามีส่ิงลึกลับบางอยางบันดาลใหเกิดความแหงแลง หรือเกิดความอุดม

สมบูรณ จึงเกิดความกลัว ในขณะเดียวกันก็ตองการความปลอดภัย จึงพากันกราบไหวส่ิงท่ีตนคิดวา

มีอํานาจบันดาลใหเกิดความทุกข หรือความสุขได พรอมกับมีการเซนไหว บวงสรวง และทําส่ิง

ตางๆท่ีคิดวาจะทําใหเปนผลดีตอการดํารงชีวิต (มนัส สุขสาย 2540: 56) 

 การดํารงชีวิตของชาวบานในหมูบานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการนับถือ  พระสงฆ

พราหมณและหมอดู ในเวลาท่ีมีปญหาหรือมีเร่ืองทุกขใจ ปญหาตางๆ  เหลานี้จะมีกา รคล่ีคลายถึง

ปญหาตางๆ ใหดีข้ึนทําใหมีความอดทนตอสูชีวิตและจิตใจท่ีเขมแข็งข้ึน 

 ปจจุบันสภาพการดํารงชีวิตเม่ือมีปญหาตองพึ่งพากลุมบุคคลท่ีมีวิธีการทํานาย เรียกวา 

โหรหรือหมอดู ซ่ึงเปนผูท่ีใชบริการเช่ือวามีความสามารถทํานายชีวิตท้ังในอดีต  ปจจุบันและ

อนาคตได มนุษยทุกคนมีความอยากรูอนาคตตนเองเพราะรูดวยตนเองไมได เกิดการคล่ีคลายใน

จิตใจมีท่ีพึ่งทางใจและการดูหมอในยุคปจจุบันนี้มีหลายชนิดเชน  ดูกราฟชีวิต ดูลายมือ ดูวันเดือนป

เกิด ดูไพยิปซี ดูโหงวเฮง รางทรง การผูกดวง (สิงโต สุริยารักษ 2526: 14, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 

2548: 1) 

 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นักพยากรณหรือหมอดูมีบทบาทตอวิถีชีวิต พฤติกรรมและการ

ดํารงชีวิตของคนไทยอยูมากเชน  ในราชสํานักสมัยกอนจะมีโหรหลวงประจําทําหนา ท่ีคํานว ณ
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ปฏิทินประจําปเพื่อถวายคําพยากรณพระมหากษัตริยเปนสวนพระองคและพยากรณเหตุการณ

บานเมืองดวย  เม่ือใดท่ีมีศึกสงคราม เม่ือนั้นโหรหลวงจะตองมีหนาท่ีติดตามกองทัพไปดวยทุกคร้ัง

เพื่อคอยคํานวณฤกษยามยาตราทัพ หรือคอยคิดแกปญหาการศึกตางๆ ท่ีขัดของ  (เทพย สาริกบุตร  

2511: 11, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548: 3) 

 ตั้งแตสมัยโบราณโหราศาสตรไดอยูกับชีวิตของผูคน ทุกระดับช้ัน วรรณะ มาโดยตลอด 

ผูคนตางใชประโยชนจากวิชาโหราศาสตร ซ่ึงเกิดจากการเฝาบันทึกเหตุการณทางธรรมชาติ 

เหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน  บุคคลสําคัญๆ  ในสังคมซ่ึงยิ่งผานไปนานแคไหน ขอมูลท่ีบันทึกเก็บไวก็

มากข้ึนและมีความละเอียดถูกตองมากข้ึน  จากการท่ีเหตุการณหลายๆเหตุการณนั้นเวียนมาเกิดซํ้า

ในชวงจังหวะเวลาท่ีเคยเกิดข้ึนมากอนหนานี้  (เจริญ วรรธนะสิน 2537: 220) 

 แมแตพระมหากษัตริย ซ่ึงพระองคทานทรงมีบุญบารมีมากพนรําพัน พระองคทานก็ยัง

ตองทรงมีพระโหราธิบดี หรือโหรหลวงอันเปนตําแหนงพระโหราธิบดีประจําพระราชสํานัก เปนท่ี

ปรึกษาในเร่ืองสวนตัวและขอราชการบานเมือง อยูดวยเชนกันดังเชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ (2540: 54-57) พระองคทานก็ทรงใชวิชาโหราศาสตรดังท่ีปรากฏในการพระราช

นิพนธในเร่ืองพระมหาชนก ซ่ึงเปนแผนท่ีฝพระหัตถ แสดงสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของเมือง

โบราณบางแหงท่ีกลาวถึงในหนังสือเลมนี้ นอกจากนั้นยังแสดงขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับ

ทิศทางลม กําหนดวันเดินทางและทะเลตลอดจนจุดอัปปางของเรืออัปโชคตามท่ีปรากฏในเนื้อเร่ือง

ท่ีทรงคาดคะเนโดยอาศัยขอมูลทางโหราศาสตร 

 โหราศาสตรเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือและยึดถือกันมาหลายพันป นัก

โหราศาสตรจะตองมีการเก็บสถิติและมีการพิสูจนสถิติของดวงชะตาตางๆท่ีผานการวิเคราะห

มาแลววามีสถิติความเปนไปมากนอยเพียงใด ถามี ความเท่ียงตรงมากก็จะถูกจดบันทึกเปนหลักการ

ในการพยากรณและถายทอดไปสูนักพยากรณรุนหลัง บางทานกลาววาโหราศาสตรเปนศาสตรแหง

สถิติซ่ึงสถิติก็เปรียบเสมือนช่ัวโมงบิน คนท่ีมีช่ัวโมงบินมากก็จะมีความ ชํานาญ มาก เหมือนกับ

นักบินท่ีหากใครมีช่ัวโมงบินมากก็จะเปนนักบินท่ีมีความสามารถมากกวาคนท่ีมีช่ัวโมงบินนอ ย

บางทานมีความรูความสามารถในการทองจํากฎเกณฑทางโหราศาสตรได แตไมเคยพยากรณและ

ไมกลาท่ีจะพยากรณ แมจะศึกษาโหราศาสตรมานับสิบปก็ไมสามารถท่ีจะพยากรณไดเชนกัน 

ดังนั้นบุคคลดังกลาวอาจกลาวไดวาเปนเพียง “นักวิชาการโหราศาสตร ” แตไมอาจเรียกบุคคล

ดังกลาววา “โหราจารย” หรือหมอดูได (สานิต ศิริวิศิษฐกุล 2547:15) 

 ในยุคปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาการตางๆไดไหลบาเขาสู

สังคมไทยกอใหเกิดการพัฒนา โดยเฉพาะการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ จนเขาสูยุคเร่ิมแรกของการ

เปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ความเจริญในดานตางๆมีสวนผลักดันใหมนุษยเปล่ียนหลักการและ
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ความเช่ือดานคานิยมเกาๆ  ไปนับคร้ังไมถวน แตวิชาโหราศาสตรไดรับความนิยมมากข้ึน ท้ังท่ีวิชา

นี้มีตั้งแตสมัยโบราณ แตยังเปนศาสตรท่ีเปนรากฐานความเช่ือตางๆ  ของมนุษยในสังคมปจจุบัน

อยางไมเส่ือมคลาย บุคคลหลายกลุมไดหันมาใหความสนใจดานโหราศาสตรเพิ่มข้ึน จะเห็นไดจาก

เม่ือจะลงมือทํางานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีเห็นวาสําคัญมักตองอาศัยโหราศาสตรเพื่อหาขอมูล

ประกอบการตัดสินใจหรือช้ีแนะ ในปจจุบันแมแตบุคคลสําคัญของประเทศในวงเศรษฐกิจและ

การเมืองตางมีโหรประจําตัวเพื่อจะทํานายผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อความไมประมาทและเพื่อให

เกิดความม่ันใจโดยเฉพาะการตัดสินใจท่ีคิดวาสําคัญตอชาติบานเมือง (บุษบา มณีวรรณ 2548: 1) 

 สําหรับหนวยงานธุรกิจผูบริหารท่ีตองลงทุนในกิจการตางๆนอกจากจะตองพยายาม

วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมตางๆท่ีเหมาะสม ผูบริหารสวนใหญจะใชโหราศาสตรเพื่อสรางความ

ม่ันใจใหกับตนเองในดานตางๆ เชน ตองการอยากรูวาดวงชะตาตนเอง ควรเร่ิมกิจการตอนนี้ดี

หรือไมและเม่ือประกอบธุรกิจไปแลวโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จนั้นจะมีอุปสรรคอยางไร ผูท่ี

จะรวมลงทุนนั้นจะมีปญหาตอไปหรือไม ถาขอมูลท่ีไดจากหมอดูเปนไปในทางท่ีสงเสริมหรือ

สนับสนุนยอมทําใหเจาของธุรกิจเพิ่มความม่ันใจมากข้ึนการท่ีจะประกอบกิจการ แตถาหมอดูไม

เห็นดวยเพราะลักษณะดวงชะตาไมดี การประกอบธุรกิจก็จะไมประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดหมาย 

ลักษณะการทํานายของหมอดูเหลานี้จึงมีสวนสําคัญกับผูบริหารหรือเจาของกิจการยับยั้งท่ีจ ะ

กระทําการเพราะเกิดความลังเลไมแนใจ ไมอยากเส่ียงตอความลมเหลวขาดทุน จนกวาจะมีเวลาท่ี

สามารถแกไขดวงชะตาชีวิตใหผานพนไปเพื่อใหเกิดความสมบูรณทุกๆ  ดานหรือในการเลือกทําเล

ท่ีตั้งรานคาตองคํานวณถึงหลักฮวงจุย การเลือกชัยภูมิก็ยังสรางความม่ันใจใหแกผูประกอบการไม

นอย เม่ือนักธุรกิจเลือกทําเลท่ีเปดกิจการแลวจะมีการทําพิธีกรรมคือการยกเสาเอกเสาโทกอนการ

กอสรางอาคาร หลังจากนั้นจะตองมีการทําพิธีมงคลทางศาสนากอนท่ีจะเขาไปอยูเพื่อความเปนศิริ

มงคลบางรานตองทําพิธีเปดราน เปดปายช่ือราน นักธุรกิจท่ีมีเช้ือสายจีนจะมีการคารวะเจาท่ี “ตี่จู

เอ้ีย”โดยมีน้ําชา ผลไม ฟกทอง ขนม ฟกเงิน ฟกทอง เปนของเซนไหว (บุษบา มณีวรรณ 2538: 2) 

 อําเภอบานโปงเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีนับเปนอําเภอท่ีอยูใกลกรุงเทพฯมาก

ท่ีสุด อําเภอบานโปงเปนเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่ง อําเภอบานโปงเปนอําเภอท่ีมีความเจริญทางดาน

การคามาแตอดีตดังมีบันทึกไวในสมุดราชบุรี เม่ือป พ.ศ. 2469 กลาวไวตอนหนึ่งวา “ตลาดบานโปง 

ซ่ึงมีผูคนทํามาคาขายอยูอยางแออัด ดวยอําเภอบานโปงนี้เปนชุมทางและทาตลาดของจังหวัด

กาญจนบุรีและนครปฐม กับอําเภอตางๆ  ท่ีใกลเคียงท้ังทางน้ําและทางบก ” ดังนั้น บานโปงจึงมี

อุตสาหกรรมใหญๆ ในอดีตมาจนถึงปจจุบันเชน เปนแหลงเล้ียงหมู  ปลูกออย สานเขง โรงงานทํา

ตุกตา และโรงงานตอรถบัสใหญท่ีสุดในประเทศไทย  เรียกวารถบัสถึง 40 เปอรเซ็นตท่ัวไทยตอ

ตัวถังมาจากท่ีนี่ ประชากรชาวบานโปงสวนใหญจะเปน คนมอญ  โดยเฉพาะท่ีตั้งบานเรือนชานอยู
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บนสองฝงแมน้ําแมกลองระหวางอําเภอบานโปงไปยังอําเภอโพธารามคนมอญนิยมนุงโสรงมี

ผาขาวมาคาดพุง บางคร้ังก็ใชพาดบา ผาท่ีคนมอญยังคงทอกันอยูเชน ผาปูท่ีนอน ยาม มุงและ

ผาขาวมา ซ่ึงจะยาวและมีลายเปนตาหมากรุกเล็ก ๆ สีขาวดํากับสีฟา  ดังนั้น ในบานโปงจึงมีโรงงาน

ทอผาใชอยางของมอญโดยเฉพาะท่ีทันสมัย คนจีน  อพยพมาจากถ่ินอ่ืน  มาตามเสนทางคาขายบน

สายน้ําแมกลองตรงตลาดบานโปงยังคงเหลือยานเกาคนจีนท่ีเรียกวา  "ตึ่งซัวเหา" แปลวา เกาะของ

คนจีนมีบรรยากาศแบบดั้งเดิม 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวิจัยเร่ืองโหราศาสตรกับการดําเนินการทาง

ธุรกิจในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี  

 

วตัถุประสงค์ 

 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกประเภทการใชบริการโหราศาสตรในการดําเนินการทาง

ธุรกิจของผูประกอบการรานคาในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 2.เพื่อศึกษาเหตุผลของการมารับบริการการใชโหราศาสตรของผูประกอบการรานคาใน

เขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 3.เพื่อศึกษา พฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังในการประกอบธุรกิจการใชบริการ

โหราศาสตรของผูประกอบการรานคาในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย  

 1.ผูใชบริการโหราศาสตร ไดแก ผูประกอบการในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบาน

โปง จังหวัดราชบุรี ท่ีเลือกใชบริการโหราศาสตร คือ การดูลายมือ ไพยิปซี ฮวงจุย โหงวเฮง และ

หมอดูมหาสัตตเลข 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการใชบริการ โหราศาสตร และพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ  จํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัด

ราชบุรี ซ่ึงจะทําการศึกษาขอมูลจาก ประชากร ของผูประกอบการธุรกิจท่ีอยูในเขตถนนทรงพล 

ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรีเทานั้น ขอมูลท่ีไดจะนํามาวิเคราะหคาทางสถิติเพื่ออธิบายผล

การศึกษาตอไป โดยกําหนดระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล  8 ตุลาคม 2552 ถึงวันท่ี 

20 ตุลาคม 2552 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.โหราศาสตร หมายถึง ตําราวิชาการท่ีเปนท้ังศาสตรและศิลป ใชพยากรณโชคชะตา

ราศีท่ีกําหนดในรูปแบบตัวเลข โคด สัญลักษณตาง ๆ ท่ีบงบอกถึงการคาดคะเนจากอดีต ปจจุบัน

และอนาคต โดยมีประเภทของโหราศาสตรท่ีเกี่ยวกับโหราศาสตร ไดแก การดูโหงวเฮง การดู

ลายมือ การดูฮวงจุย และการดูไพยิปซี (กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ และคณะ 2532: 5) 

 1.1โหราศาสตรประเภทโหงวเฮง หมายถึง ศาสตรแขนงหนึ่งท่ีศึกษา 

เกี่ยวกับคุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลท่ีวาดวยธาตุท้ัง 5 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุทองและ

ธาตุไมเปนลักษณะธรรมชาติของมนุษยท่ีเปนตัวกําหนดบทบาท บงบอกถึงอุปนิสัย สติปญญาและ

ช้ีนําถึงการดํารงของบุคคลนั้นๆ 

 1.2โหราศาสตรประเภท ลายมือ หมายถึง ศาสตรท่ีวาดวยหลักของเสน

ตางๆท่ีเกิดข้ึนบนฝามือ เชน เสนชีวิต เสนสมอง เสนจิตใจ เสนวาสนา เสนสมรส เสนฐานะและ

เสนอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวพันกันเปนเร่ืองราว เปนรหัสบอกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตของบุคคลนั้นๆ

ตั้งแตอดีต ปจจุบันและอนาคต 

  1.3โหราศาสตรประเภท ฮวงจุย หมายถึง ศาสตรและศิลปในการเลือก

ชัยภูมิทําเลท่ีอยูอาศัยหรือกิจการรานคาตางๆและการตกแตงรายละเอียดภายใน โดยยึดหลักแหง

ความกลมกลืนกับธรรมชาติเปนสําคัญ 

   1.4โหราศาสตรประเภท ไพยิปซี หมายถึง ไพท่ีมีรูปภาพตางๆของวิถีการ

ดําเนินชีวิตของมนุษย บงบอกถึงเหตุการณในแงมุมตางๆ ของมนุษย เปนไพมาจากยิปซีท่ีเปน

เจาของตํานาน 

 2.ตี่จูเอ้ีย  หมายถึง ท่ีอยูอาศัยของเทพเจาท่ีคุมครองเจาบานใหเปนศูนยรวมและท่ียึด

เหนี่ยวจิตใจตามหลักความเช่ือถือและสืบทอดกันมายาวนานของชาวจีน 

 3.ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับหรือยึดม่ันในปรากฏการณ ความคิด การกระทําหรือ

การปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งวาเปนส่ิงท่ีถูกตองดีงาม 

 4.ดวงชะตา หมายถึง ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตของแตละคน  

 5.ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมทุกอยางซ่ึงมีความเกี่ยวพัน ในวงการสถาบันเพื่อท่ีจะจําหนาย

และใหบริการภายใตกฎเกณฑท่ีกําหนดไวโดยมีความสัมพันธกับบริการอ่ืนและกลุมผูกระทํางาน

รวมมือเพื่อใหบรรลุจุดหมายอันเดียวกัน คือ ความสําเร็จของหนวยงาน (กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ  

และคณะ 2532: 6) 

 6.ธุรกิจประเภทครัวเรือน หมายถึง ธุรกิจท่ีประกอบการแบบเจาของคนเดียว  มีบุคคล

คนเดียวเปนเจาของกิจการดําเนินงานเพื่อผลประโยชน (กําไร) แกตัวเองโดยเฉพาะ เจาของกิจการมี



 

 

6 

 

สิทธิเลือกประกอบอาชีพตามถนัด แตตองเปนการดําเนินธุรกกิจท่ีไมขัดตอกฎหมาย (กาญจนาท 

เรืองรจิตปกรณ และคณะ 2532: 41-42) 

 7.ผูใชบริการโหราศาสตร หมายถึง ผูท่ีตองการดูดวงชะตาหรือตรวจดวงชะตาหรือการ

ขอคํานายคาดการณลวงหนาจากผูใหบริการโหราศาสตร  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูใชบริการโหราศาสตร 

คือ ผูประกอบการรานคาในเขตตลาดเทศบาลบานโปง จ. ราชบุรี 

 8.ผูใหบริการโหราศาสตร หรือหมอดู หมายถึง ผูท่ีมีความรูและประสบการณในการ

ทํานายราศีตามศาสตรตางๆ ในท่ีนี้ไมจํากัดแหลงหรือสถานท่ีท่ีหมอดู 

 9.ผูประกอบการ  หมายถึง เจาของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ซ่ึงเปนผู

ริเร่ิมสรางธุรกิจ มีการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง ไมนับรวมผูไดรับแฟรนไชส 

 10.พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการท่ีแสดงออกอันเนื่องมาจากคําแนะนําของ

หมอดู 

 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ทําใหทราบพฤติกรรม การเลือกใชบริการโหราศาสตร ท่ีผูประกอบการในเขต ถนน

ทรงพล ตลาดเทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรีเลือกใชโหราศาสตรในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 2.ทําใหทราบพฤติกรรมและผลลัพธของผูประกอบการในเขต ถนนทรงพล ตลาด

เทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรีในการใชบริการโหราศาสตรประเภทตางๆ 

 3.ทําใหทราบถึงเหตุผลของการมาใชบริการจากหมอดูของผูประกอบการในเขต ถนน

ทรงพล ตลาดเทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 4.ทําใหทราบถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติตนกอนและหลังในการประกอบธุรกิจการใช

บริการโหราศาสตรของผูประกอบการ รานคาในเขต ถนนทรงพล ตลาดเทศบาลเมืองบานโปง 

จังหวัดราชบุรี 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาการใชบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ กรณีศึกษา 

ในเขตตลาดเทศบาลบานโปง ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของไวดังนี ้

1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับโหราศาสตร 

   1.1 ความรูเกี่ยวกับโหราศาสตร 

    1.1.1 ความหมายของโหราศาสตร 

  1.1.2 ความเปนมาของโหราศาสตร 

  1.1.3 แนวความคิด หลักการและทฤษฎีโหราศาสตร 

   1.1.3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโหงวเฮง 

   1.1.3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลายมือ 

   1.1.3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับฮวงจุย 

   1.1.3.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับไพยิปซี 

   1.1.3.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคัมภีรมหาสัตตเลข 

  1.1.4 ประเภทของโหราศาสตร 

  1.2 ทฤษฎีความเช่ือและทัศนคต ิ

  1.3 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร 

  1.4 ทฤษฎีการกระทําอยางมีเหตุผล 

 2. แนวความคิดเกี่ยวกับผูประกอบการรานคา 

 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 1.1 ความรูเกี่ยวกับโหราศาสตร 

  1.1.1 ความหมายของโหราศาสตร 

  วิชาโหราศาสตรคือวิทยาศาสตร ท่ีวาดวยการคนหาความจริง โดยอาศัย

ปรากฏการณบนทองฟา ไดมีผูใหคําจํากัดความของวิชาโหราศาสตรไวหลายรูปแบบตามทัศนะของ
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วิชาโหราศาสตรคือวิทยาศาสตร ท่ีวาดวยการคนหาความจริง โดยอาศัยปรากฏการณบนทองฟา ได

มีผูใหคําจํากัดความของวิชาโหราศาสตรไวหลายรูปแบบตามทัศนะของแตละบุคคล บางทานกลาว

วาเปนวิชาท่ีวาดวยการทํานายและการพยากรณโชคชะตามนุษยและปรากฏการณตางๆของโลกโดย

อาศัยดวงดาว บางทานกลาววาเปนวิทยาศาสตรซ่ึงวาดวยระเบียบของโลก แตโดยขอเท็จจริงแลวก็

คือวิชาท่ีวาดวยการปฏิบัติเพื่อใหไดมาซ่ึงความจริงโดยอาศัยปรากฏการณบนทองฟา (ประยูร พล

อารีย 2545: 1) 

   มีนักวิชาการหลายทานใหความ หมายของโหราศาสตรไวดังนี้ 

   วาสนา จันทภาษา ( 2518: 1, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548 : 15) ใหความหมาย

ของโหราศาสตรวา “เปนวิชาท่ีกลาวถึงอํานาจหรืออิทธิพลของดวงดาวท่ีมีตอขุมธาตุในช้ัน

บรรยากาศท่ีหอหุมโลก เกิดการรวมตัวทําใหเกิดการดึงดูดจนมีผลกระทบตอสรรพส่ิงท้ังหลายใน

โลกมนุษยท้ังนามและรูป แสดงกาลเวลา ความสวาง ความมืด ความรอน ความเย็น การดึงดูด

พลังงาน ความรุงโรจน และความอับปางท่ีมีตอพฤติกรรมของมนุษย” 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2526: 906, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548: 

14) ไดใหความหมายโหราศาสตรไววา “โหราศาสตร หมายถึงวิชาวาดวยการพยากรณโดยอาศัย

การโคจรของดาวเปนหลัก 

  จึงกลาวไดวา โหราศาสตร เปนศาสตรท่ีวาดวยการทํานายและการพยากรณชะตา

ของมนุษยและปรากฏการณตางๆ ของโลก มีการเก็บสถิติและขอมูลเพื่อเปนขอมูลในการพยากรณ 

 1.1.2 ความเปนมาโหราศาสตร 

 โหราศาสตรเปนวิชาเกาแกวิชาหนึ่ง ซ่ึงมนุษยใหความสนใจอยูทุกยุคทุกสมัย การ

กําเนิดของโหราศาสตรในแงของจิตวิทยาแลวเช่ือวามนุษยทุกคนไมวาหญิงหรือชายเหมือนกันหมด

มีความอยากเขาใจตัวเองมากข้ึน อยากคาดคะเนตัวเองมากข้ึน ซ่ึงความอยากของมนุษยเปนปจจัย

ภายในทําใหเกิดความสับสนวุนวายในชีวิตสวนตัว ชีวิตการงานและอนาคต (สานิตย ศิริวิศิษฐกุล 

2535: 60) ผูใชบริการจากโหราจารยสวนใหญมีปจจัยในดานนี้คือ ตองการทราบความเปนไปใน

อนาคต อยากทราบวาอนาคตขางหนามีปญหาอุปสรรคหรือความเจริญรุงเรืองอยางไร เพื่อท่ีจะได

หาวิธีปองกันและแกไขใหถูกตอง 

  สําหรับโหราศาสตรไทย จากหลักฐานท่ีเดนชัดวาคนไทยรูจักโหราศาสตรอยาง

จริงจังในสมัยสุโขทัย เพราะวาในสมัยนั้นรูจักการเคล่ือนยายของดวงดาวตางๆ กันแลว การรูจัก

ดวงดาวเปนความรูพื้นฐานของคนไทยมาตั้งแตโบราณ เพราะดวงดาวชวยในการบอกทิศทางเวลา

ได สวนเจานายหรือพระสงฆนาจะมีความรูโดยการเรียนโหราศาสตรกันเปนวิชาหนึ่ง มีหลักฐาน

เปนตัวอยางไดคือ ศิลาจารึกท่ีวัดปามะมวงดานท่ีสอง มีคํากลาวสรรเสริญพระปญญาของพระยาลือ
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ไทยวา “เรียนพระวินัยอภิธรรมโดยโลกาจารยมีพราหมณและดาบส สมเด็จ พระราชบัญญัติคัมภีร

เพทศาสตราตราคมธรรมนิยายมีโชติศาสตร เปนตน” (สิงโต สุริยาอารักษ 2526: 3, อางถึงใน ณัชชา 

ชินธิป 2548: 16) 

  ยุคท่ีโหราศาสตรเฟองฟูมากคือยุคกรุงสุโขทัยเปนราชธานีในสมัยพระรวงเจาวิชา

โหราศาสตรไทยนับตั้งแตเบ้ืองตนจนกระท่ังช้ันสูง มีเคาโครงท่ีมาคลาย ๆ กับวิชาโหราศาสตรของ

หลาย ๆ ชาติดวยกัน คือ จีน อินเดีย พมาและมอญ แตก็ไมเหมือนกันโดยตรงนัก มีหลักการท่ีแปลก

ออกไปเพื่อความเหมาะสมสําหรับชนไทยโดยเฉพาะ ในสมัยโบราณเม่ือยังมีการปกครองระบบสม

บูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระเจาแผนดินทรงอยูในฐานะเหนือกฎหมาย ภายใตราชสํานักทุกยุคทุก

สมัยจะตองมีกรมโหรหลวงเปนประจํา บรรจุผูมีความรูวิชาโหราศาสตรท้ังภาคคํานวณ ภาค

พยากรณและภาคยัญกรรมไวครบถวน โดยไดรับพระราชทานตําแหนงบรรดาศักดิ์ตามควรแก

ความรู สําหรับผูท่ีเปนอธิบดีกรมโหรหลวงนี้ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยาโหราธิบดี 

พวกโหราหลวงนี้มีหนาท่ีคํานวณปฏิทินประจําปถวายพระเจาแผนดิน ตลอดจนถวายคําพยากรณ

เหตุการณสวนพระองคและบานเมือง คํานวณฤกษยามและมีหนาท่ีประกอบพระราชพิธีควบคูไป

กับพวกราชบัณฑิตและพราหมณ ขณะใดท่ีมีศึกสงครามโหรหลวงจะตองมีหนาท่ีติดตามกองทัพ

ไปดวยทุกคร้ังเพื่อคอยคํานวณฤกษยามยาตราทัพ หรือคอยคิดแกปญหาการศึกตางๆ ท่ีขัดของ (เทพ 

สาริกบุตร 2511:  ค, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548 : 14) 

  บรรยงค บุญฤทธ์ิ ( 2534: 164-167) กลาววาวิชาโหราศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น

เขาใจวาเจริญรุงเรืองมากในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองและสมเด็จพระนารายณ เพราะมีการ

กลาววาการพยากรณและโหรอยูหลายคร้ัง โหรท่ีมีช่ือเสียงโดงดังท่ีสุดในสมัยสมเด็จพระเจา

ปราสาททองและไดรับการยกยองวาเปนโหรหลวงท่ีโดงดังท่ีสุดในประวัติศาสตรไทยก็คือ พระ

โหราธิบดี เชน การทํานายไฟไหมวังหลวงลวงหนา  

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทรงเปนนักปราชญเอกแกการ

ยกยองสรรเสริญ ทรงคนคิดนําความกาวหนามาสูวงการโหราศาสตรไทยตลอดเวลา ประจักษพยาน

ท่ีเห็นไดชัดคือ ทรงนําวิถีโคจรของดาวยูเรนัสมาผนวกกับสูตรคัมภีรสุริยาตรและเรียกช่ือใหมวา 

ดาวมฤตยู บัดนี้ เราไดใชดาวมฤตยูมาประกอบการพยากรณไดอยางแนบเนียนดีท่ีสุด นอกจากนี้ยัง

ทรงคิดวิธีการโคจรของพระเกตุ ซ่ึงมีผลในการพยากรณเชนกัน แมแตในบัดนี่มีผูใดใหความ

กระจางไดวาเหตุผลใด พระเกตุจึงปรากฏตัวในโหราศาสตรไทยไดไมซํ้าแบบใครท้ังส้ิน นับเปน

มณีท่ีลํ้าคาช้ินหนึ่งท่ีเราควรหวงแหนอยางยิ่ง สมควรแลวท่ีทานโหราศาสตรท้ังหลายจะขนาน

พระองควา “พระบิดาแหงโหราศาสตรไทย” (สิงโต สุริยาอารักษ 2526: 6, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 

2548 : 14) 
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 สรุปวาโหราศาสตรไทยวิวัฒนาการมาจากโหราศาสตรโบราณสมัยพุทธกาล คือ 

ประมาณ 2500 ปมาแลว โดยไดรับอิทธิพลจากโหราศาสตรอินเดียซ่ึงมีการสืบทอดมาจากพราหมณ 

นอกจากนี้ไทยยังรับโหราศาสตรจากพมาและมอญ จึงทําใหโหราศาสตรไทยมีความผสมผสาน

ความเช่ือท้ังสองใหเชื่อมกันไดดี ในอดีตโหราศาสตรไทยมีความผสมผสานความเช่ือท้ังสองให

เช่ือมกันดวยดี ในอดีตโหราศาสตรจะจํากัดเฉพาะเจานายในวังและพระสงฆผูมีความรูเทานั้น จึงทํา

ใหภาษาท่ีใชในโหราศาสตรเปนภาษาบาลี สันสกฤตเปนสวนใหญ ปจจุบันวิชาโหราศาสตรเปนท่ี

นิยมศึกษาและใชบริการกันอยางแพรหลายท้ังในช้ันพระมหากษัตริยจนถึงสามัญชน 

  1.1.3 แนวความคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับโหราศาสตร 

  แนวความคิดเกี่ยวกับโหราศาสตร 

  โหราศาสตร เปนศาสตรชนิดหนึ่งท่ีมีความนิยมกันมาหลายสมัยและดํารงถาวรอยู

ไดในสังคมปจจุบัน โหราศาสตรเปนท่ีพึ่งทางจิตใจของคนท่ีมีความวิตกกังวลใจ ทุกขใจ ชวยแกไข

ปญหาความคับของทางจิตใจใหลุลวงไปไดดี โหราศาสตรเปนท้ังศาสตรและศิลป เปนจิตวิทยาท่ีมี

ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมตางๆ ทางธรรมชาติ การพยากรณคาดคะเนทางช้ันสูงและมีโบราณ

กาลมาหลายพันป โหราศาสตรเกี่ยวของกับแสงสวาง ความมืด และดวงดาว ท่ีสงอิทธิพลใหการเกิด

การหมุนเวียนตอส่ิงแวดลอมในวัฏจักรโลก 

  สุริยาอารักษ ( 2545: 1-5, อางถึงใน ณัชช า ชินธิป 2548: 14) กลาววาโหราศาสตร

เปนวิชาพยากรณมาจากอํานาจของดวงดาวตาง ๆ ท่ีโคจรอยูรอบจักรราศี เปนวิชาท่ีมีหลักฐานและ

เหตุผลท่ีเปนวิทยาการท่ีนับวาทันสมัยอยูตลอดไป และเปนวิชาท่ีคงทนถาวรตลอดกาลคูไปกับโลก 

ตราบใดท่ียังมีแสงสวาง ความรุงโรจน ความรอน ความหนาว ความดึงดูดของพลังงานแสงอาทิตย 

ยอมสงผลตอวิถีมนุษยและมีผลตอพฤติกรรมมนุษยตลอดไป 

  ธนกร สินเกษม (ม.ป.ป. : 55, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548 : 12) กลาววา วิชา

โหราศาสตรไมมีปริญญาเหมือนวิชาอ่ืนๆ ถาโหรทํานายเหตุการณไดถูกตองและแมนยํานั้นแหละ

คือปริญญาท่ีคนท่ัวไปใหความนับถือและหยิบยื่นใหดวยความภาคภูมิใจ และกลาวเสริมวาคัมภีร

มหาสัตตเลข หมายถึง เลข 7 ตัว ท่ีมีอิทธิพลท่ียิ่งใหญ มาจากฐานของดวงดาวท่ีมีความสัมพันธ

เช่ือมโยงกับส่ิงตางๆ ในวิถีชีวิตและสัมพันธตอส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยตั้งแตเกิดจน

ตายและกลาวถึงอิทธิพลของช่ือและนามสกุลวาเปนเร่ืองอัศจรรยท่ีมีความสัมพันธกับเจาชะตาท้ัง

ในแงบวกและในแงลบได และการคิดคนของตัวเลขท่ีมีอิทธิพลตอตัวอักษรเรียกวา เปนเลขศาสตร 

และไดมีการจดบันทึกไวจากปรมาจารยท่ีคิดไดสําเร็จเปนคนแรก คือ พลูหลวง (ประยูร อุลชาฎะ) 

เปนสุดยอดของนักคนควาตํารา มีความเพียรพยายามและไดเผยแพรใหชนรุนหลังไดศึกษาและ

พิสูจนกันจนถึงปจจุบัน 
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  King (1991: 74-75, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548 : 13) กลาววา การพยากรณและ

การมีพลังลึกลับยังมีความสัมพันธกันและยังมีอยูในโลกมนุษยและไมมีวันตาย ความสัมพันธมนุษย

กับส่ิงตาง ๆ ท่ีมนุษยท้ังมองเห็นและมองไมเห็นจะมีความสัมพันธตอส่ิงแวดลอมรอบตัว เชน เร่ือง 

ดิน น้ํา ลม ไฟและวิญญาณท่ีเขามาเกี่ยวพันธกับวิถีชีวิตของมนุษยและกลุมพวกเขาเรียกวา 

“Enochian” และไดมีการคนพบและนํามาอธิบายโดย John Dee and Angelie Medium ท้ังสองคน

นํามาแปลเปนภาษาเวทมนตร ตั้งแตป ค.ศ. 1582 พวกเขาใชเวลาอยู 7 ป สําหรับการส่ือสารกับภูตผี

ปศาจ โดยการเพงกระแสจิตดูท่ีลูกแกวและแปลความหมายออกเปนภาษามนุษยท่ีส่ือใหมนุษยได

เขาตอวิถีชีวิตและวงจรชีวิตของมนุษยท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ ตั้งแตเกิดจนตาย 

  หลักการเกี่ยวกับโหราศาสตรไทย 

 โหราศาสตรไทยมีเอกลักษณะเฉพาะตน โดยนําหลักความเช่ือในเร่ืองของส่ิงศักดิ์

เขามาเกี่ยวของ แบงเปน 3 ประเภท ดังนี ้

 1. ภาคคํานวณ เปนเร่ืองของการคํานวณตัวเลข การนับตัวเลข และ กฎในการ

ผูกดวง โดยใชคัมภีรหรือตําราเปนหลักในการพยากรณ เชน คัมภีรสุรยาตร เปนคัมภีรสําหรับ

คํานวณหาจุดเถลิงศก วัน ยาม ราศี เปนตน 

  2. ภาคพยากรณ เปนเร่ืองของการเช่ือมโยงกฎเกณฑโดยการตีความและเช่ือมโยง

ความหมายออกมาเปนลักษณะของคําทํานาย อาจแบงเปน 3 ลักษณะคือ การพยากรณในดานอดีต 

การพยากรณปจจุบัน การพยากรณดนอนาคต 

  3. ภาคพิธี เปนการนําหลักของไสยศาสตรเขามาเกี่ยวของดวย หรือเรียกวา พิธี

สะเดาะเคราะห โดยนําพิธีกรรมท้ังหลายของพราหมณกับ ศาสนามาประสมกันเพื่อใหเกิดศรัทธา

กับผูมารับบริการ สําหรับพระสงฆนั้นใชดูฤกษดี ไมดี เพื่อนําไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดวย 

    1.1.3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับโหงวเฮง 

   แนวคิดเกี่ยวกับโหงวเฮง 

   โหงวเฮง คือ ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลและโหงวเฮงเปนศาสตรแขนง

หนึ่ง ท่ีมาศึกษาเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของคนท่ีวาดวยธาตุท้ัง 5 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม  

ธาตุไฟ ธาตุทอง และธาตุไม ซ่ึงมีผูเช่ียวชาญดานโหงวเฮงไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับเร่ืองโหงวเฮง 

ดังนี้ 

    ณรงค พยัคฆรากุล (ม.ป.ป. : 3) กลาววา นรลักษณศาสตร หรือโหงวเฮง

เปนศาสตรเกาแกนับพันปของชนชาติจีนท่ีใชในการดูลักษณะของใบหนาของผูคนมาแลวหลายตอ

ช่ัวอายุจนแพรหลายจนมาถึงปจจุบัน บริษัทขนาดใหญหรือแมกระท่ังธนาคารระดับเล็กถึงใหญของ

เมืองไทย ไดนําวิชานรลักษณศาสตรมาประยุกตใชเพื่อใหเขากับธุรกิจปจจุบัน เชน การคัดเลือก
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พนักงานเขาทํางาน หรือเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ตํารานรลักษณศาสตรจึงเปรียบไดกับ

เบ้ืองหลังความสําเร็จของธุรกิจและการดําเนินชีวิตอยางระมัดระวังและไมผิดพลาด 

    วนิช ศิริพานิช ( 2531: 38-39) กลาววา โหงวเฮง เปนลักษณะของธาตุท้ัง 5 

คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุโลหะ และธาตุไม เปนลักษณะธรรมชาติของมนุษยท่ีหนีไม

พน เปนตัวกําหนดบทบาท มีสาเหตุและรากฐานท่ีเปนรูปธรรม บงบอกถึงอุปนิสัย สติปญญา หรือ

ม่ังมี มีทุกขภัย และชี้นําถึงการดํารงชีวิตของบุคคลนั้นๆ  

    เฟยหยุน ซานเหยิน ( 2534: 9-13) กลาววา ในยุคปจจุบันการประกอบ

กิจการใดๆ ลวนแตจะตองไดรับความรวมมือจากหมูคณะธุรกิจนั้นๆ จึงสามารถดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพและนําไปสูความสําเร็จไดเต็มเปยม ในยุคปจจุบันนี้ไมใชวาแคอาศัยความรู ความคิด 

ความสามารถและความขยันของตนคนเดียว ยอมไมสําเร็จ ตองมีความสัมพันธท่ีดีตอหมูคณะ ธุรกิจ

จะสามารถรุดหนาไปได การเลือกสรรบุคคลมาตํารงตําแหนงตองพิจารณาอยางพิถีพิถันรวมท้ัง

พิจารณาส่ิงประกอบท่ีนอกเหนือโหงวเฮง เชน ประสบการณ ความรูและส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีสงผล

กระทบองคกรท้ังทางบวกและทางดานลบ ดังคํากลาวท่ีวา “รูเขา รูเรา” 

   1.1.3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลายมือ 

  ลายมือ เปนศาสตรท่ีวาดวยหลักของเสนตางๆ ท่ีเกิดข้ึนบนฝามือของทุกๆ 

คน ไมวาจะเปนเสนชีวิต เสนสมอง เสนจิตใจ เสนวาสนา เสนสมรส เสนฐานะ เสนลางสังหรณ 

เสนเนินอาทิตยและเสนอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวพันกันเปนเร่ืองราว มีความสัมพันธกันท้ังเชิงบวกและเชิง

ลบ เปนรหัสการบอกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตของบุคคลนั้นๆ ไดบงบอกถึงพฤติกรรมสุขภาพ

รางกาย จิตใจ โรคภัยไขเจ็บ ความรุงโรจน ความสมหวังในชีวิต ความรัก ศัตรู ฐานะและเครดิต 

อํานาจและบารมี  เม่ือทราบถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับเจาของชะตายอมตองมีการปกปองกันภัยลด

การสูญเสียและใหมีความระมัดระวังเปนพิเศษในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีจะเกิดข้ึนหรือเห็นเหตุการณท่ี

ดีมีการสนับสนุนและมีผลบงบอกถึงขอดีตางๆ ความโดดเดนของชวงชะตา อายุ ในทางท่ีเปนมงคล 

ยอมตีความหมายเปนวงท่ีแคบเขาเพื่อหาวิธีดักตอนหรือสราง แนวทางใหเปนจริงและใหเกิดข้ึน

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังจะเห็นแนวคิดของนักวิจัย นักคนควาตํารารวมท้ังนักพยากรณ

ตางๆ ไดกลาวไว ดังนี ้

   โหรญาณศิลป ( 2510: 1, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548: 46) กลาววา 

วิชาการอานโคดบนมือ ไมวาชนชาติใด ภาษาใดก็มีความหมายเหมือนกัน ลายมือเปนโคด เปนรหัส

ยอและบอกเร่ืองราวตางๆ บนฝามือของบุคคลไดมาก เปนเร่ืองราวของวิถีชีวิตของเจาชะตา ไดรับรู

ในการดําเนินชีวิตท่ีจะเกิดข้ึนและมีเร่ืองราวตางๆ มาสัมพันธในชีวิตและในโลกนี้ การไดรูถึงโคด
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หรือรหัสท่ีจะเกิดข้ึนยอมไดรูถึงวิธีการและสามารถนํามาประยุกตใชตอการดําเนินชีวิตและสามารถ

ปองงกันภัยท่ีอาจเกิดข้ึนได จึงถือไดวาเปนการใชปญญาอยางชาญฉลาด 

   Fred Getting (1974: 1-6, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548 : 46) กลาววา วิชา

ลายมือเปนทฤษฎีการอานลายมือเปนสัญลักษณท่ีแตกตางของแตละบุคคล รูปแบบมือและลายเสน

ตางๆ จะสามารถบงบอกถึงอุปนิสัย ใจคอ และวิถีชีวิตของเจาชะตา ถึงแมนเจาชะตาจะมีการยิ้มแยม

แจมใส แตภายในจิตใจอาจหมกมุนกับส่ิงตางๆ ได การเรียนรูและรูถึงเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนเปน

ความฉลาดท่ีควรจะเรียนรูและนํามาปรับแกและรับสถานการณใหเกิดประโยชนกับตัวเองไมใช

เร่ืองเช่ือแบบงมงาย แตก็เปนการยากท่ีจะทําใหคนสวนใหญหรือหลายๆ คนเช่ือในคําทํานายได แต

อยางไรก็ตามวิชาลายมือก็ยังถือไดวาเปนวิชาท่ีมีการยอมรับและเช่ือถือจนถึงปจจุบัน ในศตวรรษท่ี 

16 วิชานี้มีความโดงดัง มีการตั้งทฤษฎีการอานลายมือและการอานสัญลักษณท่ีแตกตางบนฝามือ 

ซ่ึงทฤษฎีนี้ไมเกี่ยวกับเวทมนต หรือคาถาอาคมแตอยางไร หากแตเปนเร่ืองของวิชาการและมีการ

จดบันทึกหาความถูกตองและมีการทดสอบถึงทฤษฎี ดวยลายมือวามีความสัมพันธทางหลัก

วิทยาศาสตรอยางไร เม่ือเขาใจหลักวิทยาศาสตรแลว ยอมเขาใจลายมือ เปนเร่ืองไมยุงยากอะไรท่ีจะ

เรียนรู เม่ือรูและเขาใจยอมนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการมีความสัมพันธกับเพื่อนมนุษย 

   ทฤษฎีลายมือ  

  เปนทฤษฎีวาดวยการดูลักษณะของลายมือ เล็บ นิ้วมือ อุงมือ รวมไปถึง

เสนชีวิต เสนสมอง เสนใจ เสนวาสนา เสนคุมครอง  เสนอารมณ เสนผูชวย เสนศัตรู  เสนคู เสน

เกียรติยศ เสนมรดก เสนรุงเรือง เสนวิ่งเตน เสนเดินทาง เสนโรคประสาท เสนหนี้สิน เสนผูใหญ 

เสนญาติ ผูนอย เสนหลักฐาน เสนลาภ เสนบุตร เสนลางสังหรณ และเสนหลายๆ เสนท่ีเขามา

สัมพันธกันเกิดเปนเหตุการณ บงบอกถึงเหตุการณตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับเจาของชะตา (โหรญานศิลป 

2510: 103, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548: 47) 

  ความหมายของมือ 

  มือซายดูอดีต มือขวาดูปจจุบันและอนาคต จากหลักวิชาวิทยาศาสตร  

สุขภาพ เร่ืองรางกายของคนเรานั้น สมองดานขวาควบคุมการทํางานของรางกายซีกซาย สมอง

ดานซายควบคุมการทํางานของรางกายซีกขวา อันหลักการหมวดวิทยาศาสตรสุขภาพเร่ืองรางกาย

เรานั้นไมเกี่ยวกับกฎเกณฑการพยากรณหรือทํานายโชคชะตาดวยลายมือ การอานลายมือมีข้ัน มี

ตอน มีระบบและตองรูความหมายของเสนตางๆ แตละเสนมีการเช่ือมโยงเขาหากันจากจุดหนึ่งไป

ส้ินสุดอีกจุดหนึ่ง เม่ือเสนใดเสนหนึ่งเขาไปสัมพันธอีกเสนหรือหลายๆ เสนเปนสัญลักษณหรือเปน

โคด หรือเปรียบเสมือนลายแทงชีวิต (ประจวบ แกนจันทร 2543: 5) 
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  1.1.3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับฮวงจุย 

      Jeffy Webboard (2545: 1) กลาววาวิชาฮวงจุย ถือเปนสุดยอดโหราศาสตร

จีนท่ีมีมากวา 3,000 ป และปจจุบันก็ยังคงถือเชนนั้นเพราะแมแตวิชาโหงวเฮงก็ยังถูกจัดความสําคัญ

อยูในลําดับรองลงมา กระแสความนิยมของศาสตรฮวงจุยนี้ ทําใหสถาปนิก มัณฑนาการ หรือแมแต

นักพยากรณโหราศาสตรดานอ่ืนๆ ยังตองหันกลับมาศึกษาหรือเรียนรูวิชาฮวงจุยมากข้ึน ส่ือวิทยุ 

โทรทัศน การโฆษณา โดยเฉพาะในวงการท่ีเกี่ยวกับบานและท่ีอยูอาศัยลวนแตมีศาสตรฮวงจุยเขา

ไปเกี่ยวของ เนื่องจากอิทธิพลของศาสตรฮวงจุยท่ีมีมาแตโบราณสามารถเปล่ียนเคราะหใหเปนโชค 

เปล่ียนอุปสรรคใหเปนความสําเร็จ ในเวลาท่ีคนเรามีเคราะหฮวงจุยเปนศาสตรเดียวท่ีสามารถนํามา

เสริมดวงใหดีข้ึนไดถึงรอยละ 50 ศาสตรอ่ืนๆ ลวนแตเปนศาสตรพยากรณท้ังส้ิน 

    หยก  ตั้งธนาวัฒน (2544 : 5) กลาวไววา ฮวงจุยเปนศาสตรและศิลปในการ

เลือกชัยภูมิทําเลท่ีอยูอาศัย หรือกิจการรานคาตางๆ และการตกแตงรายละเอียดภายในมิใชการคาด

เดาหรือการทํานาย แตเปนหลักแหงความกลมกลืนกับกฎธรรมชาติเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับ

หลักวิทยาศาสตรอยางไมนาเช่ือ ความเรนลับของพลังธรรมชาติ  สามารถสงผลกระทบตอชะตา

ชีวิตท้ังความตกต่ําและความรุงเรืองของเราทุกคน ฮวงจุยท่ีดีจึงสามารถสงเสริมดวงชะตาใหสดใส

และในทางกลับกัน หากฮวงจุยไมดีก็สามารถ กดชะตาชีวิตใหตกต่ําได ดังนั้นการศึกษาเรียนรู

หลักฮวงจุยและนําศาสตรแขนงนี้มาใชจึงไมใชเร่ืองเสียหายหรืองมงายแตอยางใด กลับจะสราง

ปรากฏการณแปลกใหมใหกับชีวิตและกิจการไดอยางนาอัศจรรย 

    สุรัฐพงศ สุวรรณรัตน (2544 : 42) กลาววา การเลือกฮวงจุยท่ีดีตองไมขัด

กับหลักธรรมชาติและตองเขาใจในหลักของศาสตรฮวงจุยถึงทิศตางๆ ท่ีเขามาสัมพันธตอทําเลท่ีตั้ง

ซ่ึงกอใหเกิดท้ังผลทางบวกและผลทางลบเสมอ การเลือกทําเลท่ีดีตองใหสมดุลกับธรรมชาติท่ี

กอใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุตางๆ จะนําถึงความรุงเรืองในกิจการคา การอยูอยางสงบและ

ราบร่ืนของกิจการคาและผูอยูอาศัย และตองรูการกําเนิดขิงธาตุตางๆ ท่ีสงผลในทางบวกและ

หลีกเล่ียงผลลบของธาตุท่ีเขามาพิฆาตกัน การตั้งบานเรือน หองน้ํา หองนอน หองทํางานและอ่ืนๆ 

ตองใหสัมพันธกับประธานบานและใหกลมกลืนตอสมาชิกในครอบครัว เพื่อลดการปะทะและ

หักลางกันในชัยภูมิ 

    ทฤษฎีฮวงจุย  

    พิสมัย สุภาภัทรานนท (2540 : 1-7) กลาววา ศาสตรแหงฮวงจุย หรือภูมิ

พยากรณไดรับการสืบทอดกันมาหลายสมัย เปนศาสตรท่ีกลาวถึงชัยภูมิท่ีตั้ง ท่ีมีผลกระทบตอการ

ดําเนินชีวิตของคนเรา เปนเร่ืองของปฏิกิริยาทางธรรมชาติท่ีกอกําเนิดสรรพส่ิงบนพื้นโลก 

ความสัมพันธระหวางดวงดาวเปนไปตามกฎของธรรมชาติ พลังของกระแสแมเหล็กท่ีมีอิทธิพลตอ
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ความเปนอยูของมนุษย หรือท่ีชาวจีนไดกลาวอยางสรุปวา “ฮวงจุย เปนศาสตรท่ีกลาวถึงกระแสลม

และกระแสน้ํา” 

    การเลือกทําเลหรือตําแหนงท่ีตั้งท่ีอยูอาศัยของมนุษยจึงเปนเร่ืองสําคัญ ได

พัฒนามาตั้งแตหลายสมัย เร่ือยมาจวบจนปจจุบัน มนุษยเรารูจักเลือกท่ีอาศัยใกลน้ํา เพื่อความ

สะดวกในการใชสอยทํากิจตางๆ หรืออยูท่ีสูงมากกวาอยูท่ีต่ํา เพื่อจะไดมองเห็นส่ิงตางๆ ไดถนัด 

เปนการระวังปองกันตัว รูจักสังเกตเรียนรูเร่ืองทิศทาง กระแสลม ฤดูกาล  ปรากฏการณทาง

ธรรมชาติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ อาทิ ฝนตก ความแหงแลง พายุ แผนดินไหว น้ําข้ึน-น้ําลง ฯลฯ 

มนุษยไดส่ังสมประสบการณจนสามารถหาขอสรุปไดวาท่ีไหนเปนท่ีท่ีปลอดภัยท่ีสุดสําหรับการตั้ง

ถ่ินฐานอยางถาวรโดยไมตองเรรอนยายไปยายมาอีกตอไป 

    วิวัฒนาการในการเลือกทําเลท่ีอยูอาศัยไดพัฒนาเร่ือยๆ จากประสบการณ

ลองผิดลองถูกและเฝาสังเกตการณอยางเปนระบบมีการรวบรวมเก็บขอมูลเก็บขอมูลเปนสถิติสืบ

ทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน จนสามารถสรุปออกมาเปนกฎเกณฑ อธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดจึง

ถูกบันทึกเปนตําราและเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง จนไดรับการยกยองเปนศาสตรหนึ่งในเวลา

ตอมา  

    1. ฮวงจุยและธุรกิจฮวงจุยและธุรกิจเปนศาสตรและศิลปท่ีนําเขามาปรับ 

ใชรวมกันเพื่อกอใหเกิดความสมดุลในการใชสอยกับธุรกิจประจําวัน เนนจุดหาทิศองศาท่ีตั้ง 

ทิศทางลมท่ีพัดผาน ตลอดจนการกําหนดจุดตําแหนงสินคา บริการ หรือตําแหนงการเก็บเงินทอง 

เพื่อใหเกิดโชคลาภตอธุรกิจท่ีทําและสอดคลองกับธรรมชาติ สถานท่ีและผูท่ีอาศัย 

    พิสมัย สุภัทรานนท (2540 : 128-133) กลาววา ศิลปะฮวงจุยของชาวจีนนั้น

สามารถท่ีจะใชไดผลสําหรับนักธุรกิจเพื่อความม่ันใจในผลกําไรและสรางลักษณะส่ิงแวดลอมของ

ธุรกิจ นักพยากรณมืออาชีพนั้นกลาววา คุณภาพและราคาสินคาและช่ือเสียงของทองถ่ินนั้นสามารถ

แยกการชดเชยไดเพียงบางสวนสําหรับท่ีตั้งหรือภายในรานท่ีมีฮวงจุยท่ีไมดี ทําเลท่ีตั้งสําหรับ

รานคาควรเลือกพื้นท่ีท่ีมีคนหนาแนนมองหาสถานท่ีหรือส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินสูงๆ เพื่อหลีกเล่ียง

ฝนตกหนัก น้ําทวม และไมกอสราง หรือเลือกรานท่ีอยูในระดับต่ํากวาอาคารขางเคียงเนื่องจากฮวง

จุยท่ีดีจะหนีหายไป ใหม่ันใจวาทางเดินหรือพื้นท่ีสวนหนาส่ิงปลูกสรางนั้นเรียบรอย สะอาด และมี

แนวโนมท่ีดี เนื่องจากทางเขาท่ีลําบากจะขัดขวางยับยั้งลูกคา ระดับของพื้นรานก็ควรท่ีจะสูงกวา

ระดับของถนน 

    ภายในราน ทางใหญท่ีเขารานควรจะกวางและสูงกวาสถานท่ีอาศัยควรจะ

มี เนื้อท่ีกวางขวางในการตอนรับ เพื่อหลีกเล่ียงความรูสึกกดดัน การออกแบบและสีของประตูบาน

ก็คือปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการตัดสินใจอนาคตธุรกิจ มันคือฮวงจุยของประตูท่ีจะดึงดูดผูคนท่ี
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ผานไปมาโดยบังเอิญ คนจีนกลาววา มันเปนวิญญาณของโชคท่ีมาจากประตูท่ีจะดึงดูดลูกคาเขาสู

ราน แมจะเปนเพียงการชําเลืองคร้ังแรก ซ่ึงไมมีอะไรในรานท่ีพวกเขาตองการ โดยเฉพาะประตู

บานไมควรจะใหญกวาประตูหนาบานเนื่องจากมันพยายามมากมายในการควบคุมวิญญาณท่ีใหคุณ

ของประตูเขาบาน ทางเขาควรเขาดานมังกรเขียวใหหลีกเล่ียงทางเขาดานเสือขาว ประตูบานไมควร

หันหนาไปหามุมของบานอ่ืน มุมนี้จะแทนกริชท่ีพรอมจะแทงเขาไปในราน ตําแหนงนี้จะเปน

สาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ หรือความเจ็บปวยกับท่ีทํางานแลว มันจะเปนผลใหขาดผลกําไรไปในระยะ

ยาว ประตูบานไมควรเปดไปสูทิศทางของหองสวม เพราะวิญญาณของหยินจะพุงตรงไปสูวิญญาณ

ของหยาง การกระทบวิญญาณตรงกันขามอยางทันท่ีนี้ จะเปนสาเหตุใหเกิดความเจ็บปวยหรือโชค

ราย ประตูหนาไมควรหันหนาไปสูสวนโคงดานนอกของสะพานคนขามถนนหรือสะพานขาม

คลอง ฯลฯ มุมมองถนนสามารถท่ีจะตัดผลกําไรใหลดนอยถอยลง อยาเลือกรานคาท่ีมีทางเขาหัน

หนาไปสูปลายทางตัดถนน เพราะมันจะไมมีทางหลบหนีสําหรับวิญญาณท่ีมุงรายและมันก็จะ

กลายเปนกับดักอยูในถนนนั่นเอง ใหรักษาทางเขาอาคารหรือพื้นท่ีดานหนาใหสะอาดอยูเสมอและ

ยังไมมีน้ําเสียหรือน้ําท้ิงจากทอเปดเผยใหเห็น เพราะไมเพียงแตขวางกั้นทางเดินของวิญญาณอันม่ัง 

ค่ังรํ่ารวยเทานั้น แตมันยังระบายโชคดีออกไปดวย สถานท่ีท่ีดีท่ีสุดสําหรับทอน้ําท้ิงก็คือ หลังบาน 

ชาวจีนกลาววาทอระบายน้ําท้ิงท่ีอยูหนาบานมันยังเปนสาเหตุใหเงินทุนของทานหนีหายไปดวย 

     ฮวงจุยของธุรกิจนั้นคือการตัดสินใจอยางใหญหลวง การตั้งโตะทํางาน

ควรตั้งอยูในสถานท่ีสงบพนจากสายตาของสาธารณชน ควรตั้งชิดกับกําแพง โตะทํางานไมควร

ตั้งอยูใตช่ือคานท่ีปรากฏ เนื่องจากมันจะมีความกดดันมากเกินไป โตะทํางานควรวางไวท่ีมุมหนึ่ง

ตรงกันขามกับประตู ก็จะเปนการสนับสนุนผลกําไรใหเกิดความรํ่ารวย กฎเกณฑท่ีครอบงําบานซ่ึง

สวนมากท่ีสุดแลวก็จะเหมือนกันกับกฎท่ีครอบคลุมรานคาหรือสํานักงาน อยาเลือกรานคาหรือ

สํานักงานท่ีรวมกันหลายลักษณในแผนผังพื้นราบของอาคาร สถานท่ีตองหาม คือสถานท่ีท่ีไมควร

ซ้ือหรืออยูอาศัยเนื่องจากจะมีแตพลังไมดีเขาสูบาน จะทําลายความสุขความเจริญของผูอยูอาศัย เชน 

โรงพยาบาล วัด สถานีตํารวจ ศาลเจา สุสาน โรงแรม อาคารสูง บานราง ทุงรกราง เปนตน (หยก 

ตั้งธนาวัฒน 2544: 10) 

     2. รูปทรงท่ีไมเปนมงคลแกท่ีอยูอาศัย คือ รูปทรงท่ีไมดี การขาดหายไป

ของสวนใดสวนหนึ่งตามทิศทางยอมสงผลตอการอยูอาศัย ตามหลักฮวงจุยท่ีดีแลวตองใหไดทรง

ส่ีเหล่ียมดานเทาจึงจะเปนทําเลหรือรูปทรงท่ีดี ถามีบานหรือท่ีดินท่ีมีรูปทรงท่ีไมเปนมงคลแกการ

อยูอาศัยหรือการประกอบการ วิธีแกไขตามหลักฮวงจุยคือทําใหรูปท่ีปรากฏนั้นเปนส่ีเหล่ียมข้ึนมา

โดยใชแนวตนไม กําแพง มากั้นแดนแทน (มงคล ไพศาลวาณิช 2543: 139) 
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     3. สถานท่ีตองหาม คือ สถานท่ีท่ีไมควรซ้ือหรืออยูอาศัยเนื่องจากจะมีแต

พลังไมดีเขาบาน จะทําลายความสุขความเจริญของผูอยูอาศัย เชน โรงพยาบาล วัด สถานีตํารวจ 

ศาลเจา อาคารสูง บานราง ทุงรกราง เปนตน 

    1.1.3.4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับไพยิปซี TAROT 

    ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา ( 2535: 250, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548: 65) 

กลาวไววา การดูดวงตามหลักของไพยิปซี ผลของการทํานายเปนเพียงสวนหนึ่งเพื่อนํามา

ประกอบการตัดสินใจ หาความถูกตองกับหลักความจริง ขอมูลจริงท่ีประสพอยู เพื่อหลีกเล่ียงลด

ความสูญเสียลาชองทางท่ีมีความเปนไปได ในการเลือกใชเพื่อใหเกิดประโยชนกับเจาของชะตา 

และสรางความสบายใจ ความม่ันใจตอการตัดสินใจกอนลงมือปฏิบัต ิ

    ธนกร สินเกษม (ม.ป.ป. : 9-10, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548 : 65)  ได

กลาวไววา ไพยิปซี TAROT มีอายุกําเนิดมาแลวประมาณ 600 ป และถูกถายทอดใหสืบสานตอไป

เหมือนมีมนตวิเศษท่ีดึงดูดผูคนใหพิศวงสงสัยในอํานาจลึกลับ ไพยิปซีมีประวัติการริเร่ิมใน

ศตวรรษท่ี 14 ในราชสํานักของประเทศฝร่ังเศส (รัชสมัยพระเจา Charles ท่ี 6) โดยในป ค.ศ. 1390 

ไดมีหญิงยิปซีคนหนึ่งนําไพยิปซีเขาไปถวายความสําราญแกพระเจา Charles ท่ี 6 และพระราชินี 

Odeth หลอนสามารถอธิบายเร่ืองราวความลับ สวนตัวของพระเจา Charles และพระราชินีไดอยาง

ชัดเจนท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต ซ่ึงตอมาไดรับการพิสูจนวาเกิดข้ึนจริงดังคําทํานายนั้น ไพ

ยิปซีมีท้ังหมด 78 ใบ แบงเปน 2 หมวด หมวดแรกเปนไพชุดใหญมีจํานวน 22  ใบและอีกหมวดเปน

ชุดเล็ก มีจํานวน 56 ใบและแบงออกเปน 4 กลุม คือ รูปไมเทา หมายถึง การเรียน การงาน ธุรกิจ รูป

ถวย หมายถึง อารมณ ความรัก รูปเหรียญ หมายถึง เงินทอง ทรัพยสมบัติ รูปดาบ หมายถึง ปญหา 

อุปสรรค การตอสู โรคภัยไขเจ็บ ทุกๆ ใบเจาของไพคือ Pamela Colman Smith เธอบรรจงเขียน

รูปภาพท้ังหมด โดยจินตนาการของเธอเองและเธอตั้งกรอบทฤษฎีการวางไพจํานวน 10 ใบ เปน  10 

ตําแหนง โดยใหความหมายจากหนึ่งถึงสิบตามลําดับ ตนุคือเจาของชะตาผูรับพยากรณ กดุมภะ คือ 

เร่ืองการเงิน สหัชชะคือเพื่อนๆ  พันธุคือ เหตุการณ ท่ีอยูอาศัย ปุตตะคือความคิดในขณะนั้น อริคือ

ปญหาและอุปสรรค ปตนิคือคูรักหรือหุนสวน มรณะคือโรคภัยไขเจ็บ ศุภะคือหนาท่ีการงานท่ีทํา

อยู กัมมะคืออาชีพท่ีเจาชะตาเกี่ยวของ  ผูรับพยากรณจะถามเร่ืองใดตองใชสมาธิถามและจับไพถอด

ไพทีละใบจะสามารถบอกเร่ืองราวท่ีเขามาสัมพันธกับชีวิตได หลักสําคัญท้ังผูดูและผูรับพยากรณ

ตองมีจิตท่ีสงบและเปนสมาธิปราศจากส่ิงรบกวนตางๆ เพื่อไพนั้นเส่ียงทายออกมาไดแมนยํา 

  1.1.3.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับคัมภีรมหาสัตตเลข 

  ตามทฤษฎีคัมภีรมหาสัตตเลขของ ธนกร สินเกษม ( 2510: 105-110, อางถึง

ใน ณัชชา ชินธิป 2548: 65) กําหนดวาคัมภีรมหาสัตตเลข คือตําราวาดวยตัวเลข 7 ตัว ใน 3ฐาน และ
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มีฐานท่ี 4 เปนการรวมตัวเลขในแนวดิ่งเปนพระเคราะหปท่ีไดมาจากวัน เดือน ป เกิด ของผูท่ี

ทํานายชะตารายละเอียด ดังนี ้

  ในฐานท่ี 1 ตัวเลขจะไดมาจากวันท่ีเกิดของเจาชะตา  

  ในฐานท่ี 2 ตัวเลขไดมาจากเดือนท่ีเกิดของเจาชะตา  

  ในฐานท่ี 3 ตัวเลขไดมาจากปเกิดของเจาชะตา  

  ในฐานท่ี 4 เปนการบวกตัวเลขในแนวดิ่ง  

  1.1.4 ประเภทของโหราศาสตร 

  จรัญ พิกุล ( 2545: 17-19) ไดแบงโหราศาสตรออกเปน 5 ประเภทคือ 

  1. โหราศาสตรภาคชะตาบุคคล คือ การผูกดวงชะตา วัน เดือน ปและเวลาเกิดของ

บุคคลเพื่อจะไดอานดวงชะตาวาในชีวิตจะมีเหตุการณประสบเร่ืองรายอยางไรในชีวิต 

 2. โหราศาสตรภาคกาลชะตา หมายถึง การจับยามดู เชน ดูของหาย พยากรณ

ปญหาเฉพาะหนาของปญหาตางๆ ท่ีเราอยากทราบโดยใชการผูกดวงเชนเดียวกันแตเปนการผูกดวง

ของปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน เราไปหาโหราจารย เขาก็ผูกดวงตามเวลาท่ีเราตั้งปญหาข้ึน เพื่อ

วิเคราะหจากดวงดาวในขณะนั้นวาเหตุการณท่ีถามนั้นจะดีรายเปนอยางไร เปนตน 

 3. โหราศาสตรชะตาบานเมือง หมายถึง การพยากรณเหตุการณบานเมืองตางๆ ใน

โลกหรือพยากรณชะตาของโลก ของสังคม โดยอาศัยดวงดาวอ่ืนๆ อีกหลายอยาง เชน อาศัย

ปรากฏการณของสุริยคราส จันทรคราส ดาวหาง เปนตน  

  4. โหราศาสตรภาค ดิน ฟา อากาศ หมายถึง การพยากรณดิน ฟา อากาศ ลม ฝน 

พายุ โดยอาศัยการโคจรของดวงดาว ซ่ึงอาจจะพยากรณไดตามตําแหนงทองท่ีตางๆ ท่ัวโลก ซ่ึงก็มี

หลักการคลายๆ กับโหราศาสตรภาคบานเมือง 

  5. โหราศาสตรการแพทย หมายถึง การพยากรณเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บของบุคคล 

มีวิธีการเชนกับการพยากรณชะตาบุคคล แตเนนหนักไปในเร่ืองของการวินิจฉัยโรค ทํานายโรค 

และการ รักษาวาควรจะใชแพทยท่ีมีชะตาเชนไร จึงทําใหเราหายจากโรคปวยไดเร็ว 

 1.2 ทฤษฎีความเช่ือและทัศนคติ 

  1.2.1 ความเช่ือ 

  ในทุกสังคมยอมประกอบดวยความเช่ือท่ีสมาชิกในสังคมยึดถือหรือใชเปน

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงหมายถึงการยอมรับหรือการยึดม่ันในปรากฏการณ ความคิด 

การกระทํา หรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งวาเปนส่ิงท่ีถูกตองดีงาม ซ่ึงความเช่ือในสังคมตางๆ 

อาจเหมือนหรือแตกตางได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประสบการณของแตละสังคม สําหรับสังคมไทยก็มีความ
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เช่ือท่ีคนสวนใหญยังถือเปนหลักยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิตอยู เชน ความเช่ือในทางศาสนา การ

เวียนวายตายเกิด ความเช่ือทางโหราศาสตร ไสยศาสตรและโชคลาง เปนตน 

  นักวิชาดานจิตวิทยาพิจารณาวา ความเช่ือเปนรากฐานสําคัญหรือท่ีมาของทัศนคติ

ของบุคคล โดยท่ีทัศนคติเปนเร่ืองท่ีเรียนรูมาจากประสบการณ จนกลายมาเปนแนวโนม 

ของสภาวะทางจิตใจการตอบสนองของแตละบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือตอสถานการณท่ีเกี่ยวของ 

(Fishbein and Agen 1967: 8, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548: 21) 

  พิไลรัตน รุจิวณิชย ( 2524: 51, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548 : 21) กลาววา 

เนื่องจากคานิยมของคนไทยมีความยึดม่ันและมีความเช่ือในเร่ืองตางๆ มากมนุษยเกิดมาตองเผชิญ

ปญหาตางๆ มากมายในการดําเนินชีวิต ซ่ึงทุกขณะตองมีการตัดสินใจและเลือกกระทําส่ิงตางๆ การ

มีความเช่ือจะชวยในการตัดสินใจ เกิดความม่ันใจและม่ันคงในการดําเนินชีวิต ถึงแมบางเร่ืองจะไม

สามารถพิสูจนไดแนนอนก็ตามเพราะถามนุษยมีความสงสัยไปทุกเร่ืองและไมยอมเช่ือจนกวาจะ

พิสูจนไดดวยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ชีวิตก็จะไมสามารถดําเนินไปโดยราบร่ืน จิตใจก็จะ

เต็มไปดวยความวิตกกังวลตางๆ ไมสามารถตัดสินปญหาท่ีเกิดข้ึนได ความเช่ือท่ีไมสามารถใช

เหตุผลพิจารณาเลยก็อาจกลายเปนความเช่ือท่ีเปนไปในลักษณะงมงายก็ได 

  สมบั ติ มหาราช (2550: 49) ใหความหมายของคําวาความเช่ือวา ความเช่ือ หมายถึง 

การยอมรับนับถือหรือยึดม่ันในส่ิงท่ีมีตัวตนหรือไมก็ไดวาเปนจริง 

  สนิท สมัครการ ( 2539: 2) ไดกลาวถึงทฤษฎี Tylor วาดวงวิญญาณตางๆ มี 

ความผูกพันและควบคุมเหตุการณตางๆ ในโลกแหงวัตถุรวมท้ังชีวิตของมนุษยในปจจุบันและใน

อนาคตดวย ดวงวิญญาณ ไดมีการติดตอกับมนุษย รับรูการกระทําตางๆ ของมนุษยดวยความพึง

พอใจหรือไมพอใจก็ได ความเช่ือเชนนี้จะนําไปสูพฤติกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมเซนไหว บวงสรวง 

รวมท้ังการบูชายัญตางๆ 

  สรุปวา ลักษณะความเช่ือของมนุษยสามารถจําแนกเปนหมวดหมูได 3 ประเภท 

คือ 

  1.ความเช่ือเกี่ยวกับตัวมนุษยเอง ความเช่ือประเภทนี้เปนความเช่ือเกี่ยวกับการดู

ลักษณะของตัวเองและเพื่อนมนุษย ทําใหสามรถคาดเดาอุปนิสัย ท้ังยังสามารถทํานายอนาคตไดอีก

ดวย ท้ังนี้ อาจถือไดวาเปนเสมือนการเก็บสถิติของคนโบราณเพื่อเปนการตักเตือนในการคบหา

สมาคมกับผูอ่ืน เชน ความเชื่อในลักษณะบุคคล เปนตน 

  2. ความเช่ือของมนุษยเกี่ยวกับส่ิงธรรมชาติ เปนความเช่ือท่ีมนุษยมองบธรรมชาติ

ในฐานะท่ีเปนปรากฏการณลอมรอบตนเอง ในสมัยโบราณคนเราไมสามารถควบคุมธรรมชาติ

ไดมากนัก เม่ือมีความสังเกตส่ิงรอบตัวก็สามารถทําใหปอกันภัยอันตราย ท้ังยังอาจนําธรรมชาติมา
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เปนประโยชนแกคนไดอีกดวย ความเช่ือประเภทนี้ ไดแก ความเช่ือเร่ืองพืช สัตว ส่ิงแวดลอม และ

ปรากฏการณธรรมชาติ ยากลางบาน และจํานวนของตัวเลข เปนตนธรรมชาต ิ

  3. ความเช่ือของมนุษยเกี่ยวกับส่ิงเหนือธรรมชาติ เปนความเช่ือท่ีมนุษยมอง

เหตุการณบางอยางวาเกิดข้ึนและเปนไปเพราะมีอํานาจเหนือธรรมชาติบันดาลใหเปนไป ซ่ึงปรากฏ 

ออกมาหลายรูปแบบ เชน ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดา เคร่ืองรางของขลัง คาถาอาคมและเวทมนตร 

ฤกษยามและลางสังหรณ เปนตน 

  1.2.2 ทัศนคติ 

  ความหมายของทัศนคติ  

  คําวา “ทัศนคติ” หมายถึง สภาพรางกายของบุคคลหรืออาการทาทาง ตอมาในทาง

สังคมศาสตรไดใหความหมายวา “อาการทาทางของจิตใจมากกวาทางรางกาย” นอกจากนี้ยังมีผูให

ความหมายของคําวา “ทัศนคต”ิ อีกมากมาย เชน 

  Fishbein,Agen and Icek (1967: 8, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548 : 23) ไดให

ความหมายวา ทัศนคติ คือ ความพรอมทางจิตใจและประสาทท่ีจะตอบโต ทัศนคติเกิดจาก

ประสบการณซ่ึงเปนแรงท่ีกําหนดทิศทางหรืผลในการเปล่ียนแปลงของการสนองของบุคคลตอส่ิง

ตางๆ ท้ังหมดและสถานการณท่ีเกี่ยวของ 

  Fishbein,Agen and Icek (1967: 77-78, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548 : 23) กลาววา 

ทัศนคติเปนตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งท่ีไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยงายแตเปนความโนมเอียง

ทางดานจิตใจภายในแสดงออกใหเห็นไดเปนพฤติกรรมอยางใดอยางอยางหนึ่ง นอกจากนี้ยังกลาว

วาทัศนคติเปนเร่ืองของการชอบ ไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึกและความเช่ือม่ันตอ

ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังนั้นการวัดทัศนคติจึงวัดโดยตรงไมได แตสามารถวัดไดในรูปแบบของความ

คิดเห็น หรือการแสดงออกทางภาษา 

  Rekeach (1970: 112, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2538: 23) กลาววา ทัศนคติเปนการ

ผสมผสานหรือการจัดระเบียบของความเช่ือท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือสถานการณตางๆ ผลรวมของ

ความเช่ือนี้จะเปนตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะท่ีชอบ

หรืไมชอบ 

  สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ ( 2552: 92) ไดสรุปความหมายของทัศนคติวา คือ

สภาพจิตใจหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยแสดงพฤติกรรมอยางใดอยาง

หนึ่งออกมาเปนท่ีปรากฏตอบุคคลหรือสาธารณชนก็ตาม ลวนเปนการกระทําอันเกิดจากทัศนคติท่ีมี

อยูท้ังส้ิน 
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 1.3 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร 

 นักสังคมศาสตรท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยถือวามนุษยเปนสัตวสังคม อยูคนเดียว

ไมไดทําใหมนุษยจําเปนตองติดตอส่ือสารกับบุคลอ่ืนและพฤติกรรมของมนุษยสามารถ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดก็ไดตามท่ีสังคมตองการ พฤติกรรมของคนในฐานะสัตวสังคม แบงได

เปน 2 ประเภท คือ  1. พฤติกรรมเปดเผย ( Overt Behavior) และ 2. พฤติกรรมปกปด ( Covert 

Behavior)  

 ในมุมมองของนักจิตวิทยาไดแบงพฤติกรรมมนุษยเปน 2 ประเภท คือ 

 1.พฤติกรรมท่ีติดตัวมาแตกําเนิดหรือพฤติกรรมท่ีไมตองเรียนรู เชน การจาม การ

หาวนอน การยิ้ม เปนตน 

 2. พฤติกรรมท่ีเปนผลของการเรียนรูซ่ึงเปนพฤติกรรมสวนใหญของมนุษย การเขาใจ

ส่ิงกําหนดพฤติกรรมของมนุษยจะทําใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษยได เองจากมนุษยจะแสดง

พฤติกรรมออกมาในรูปใดยอมตองมีส่ิงกําหนดพฤติกรรม เชน ความเช่ือ คานิยม ทัศนคติ 

บุคลิกภาพ ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมตามลักษณะนิสัยเฉพาะของมนุษยแตละคนและส่ิงกําหนด

พฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการทางสังคม คือส่ิงกระตุนซ่ึงมีความเขมขนในการกระตุนและ

ส่ิงแวดลอมในสภาวะท่ีกําลังเกิดพฤติกรรม  

 1.4 ทฤษฎีการกระทําอยางมีเหตุผล  

 ทฤษฎีนี้เกี่ยวของกับความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรม ดังนั้นเม่ือกลาวถึงพฤติกรรม เรา

มักคิดไปถึงทัศนคติ เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ทัศนคติมีผลตอ

การแสดงพฤติกรรมของบุคคลและการแสดงพฤติกรรมก็มีผลตอทัศนคติของบุคคลดวย ท้ังนี้เพราะ

ทัศนคติเกี่ยวของกับส่ิงท่ีบุคคลคิด รูสึกและความตองการทีจะปฏิบัติหรือกระทําปฏิกิริยาอยางใด

อยางหนึ่งกับส่ิงหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 

 ความเช่ือ เปนแนวคิดท่ีมีตอส่ิงใด ๆ ซ่ึงความเช่ือเปนเร่ืองของบุคคล  

 ทัศนคติ คือ การประเมินคาส่ิงใด ๆ แบบ 2 ข้ัว คือ ดีหรือเลว ชอบหรือไมชอบ 

 ความตั้งใจ เปนข้ันการประเมินท่ีนําไปสูการกระทําพฤติกรรม ซ่ึงมีปจจัย 2 ปจจัยเปน

ตัวกําหนด คือ 

 1. ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม คือ การท่ีบุคคลประเมินการประกอบพฤติกรรมนั้น ๆ กอน

วาจะมีผลเปนบวกหรือเปนลบและเขาตองการหรือไมตองการพฤติกรรมนั้น 

 2. บรรทัดฐานของกลุม คือ การรับรูของบุคคลถึงอิทธิพลของสังคมท่ีกําเนิดใหตน

ปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติ และบุคคลรูสึกวาเขาควรคลอยตามเพียงใด บรรทัดฐานของกลุมก็มี

ความสําคัญในการกําหนดใหกระทําหรือไมกระทําดวย 
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 Agen และ Fishbien (1967: 77-78, อางถึงใน ณัชชา ชินธิป 2548: 26) กลาววา ไมวา

สถานการณใด ๆ ทัศนคติและความตั้งใจทําพฤติกรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เชนเดียวกับ

ความสัมพันธระหวางความตั้งใจทําพฤติกรรม บุคคลจะตั้งใจทําพฤติกรรมใด ๆ เม่ือเขาประเมินถึง

ผลดีของพฤติกรรมนั้น ๆ และบรรทัดฐานของกลุมก็มีความสําคัญในการกําหนดใหกระทําหรือไม

กระทําดวย 

 เม่ือความขัดแยงระหวางบรรทัดฐานของกลุมและทัศนคติสวนตนมีมากเทาไรยอม

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเทานั้น และเม่ือความขัดแยงนั้นลดลงถึงระดับท่ีมีความเหมือน 

ซ่ึงมีความสอดคลองมากพอ สัดสวนของการเปล่ียนแปลงจะลดลง ดังนั้น ถาไมคํานึงถึงทัศนคติท่ี

หยั่งรากลึกมาก ๆ การท่ีผูสงสารเสนอขอคิดเห็นบนพื้นฐานของขอเท็จจริง ผูส่ือสารสามารถแสดง

ใหผูรับสารเกิดความเคารพและสนใจในเร่ืองท่ีสนทนาได เกิดการแสดงพฤติกรรมซ่ึงพฤติกรรมนั้น

จะเกิดการปรับตัวของมนุษยในทางทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลแตละคนท่ีเกิดความขัดแยง

กัน ผลการปรับตัวแสดงออกใน 3 ลักษณะ คือ การยอมรับพฤติกรรมนั้น การปรับตัวโดยหาขอมูล

เพิ่ม หรือการปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ  

 

2. แนวความคดิเกีย่วกบัผู้ประกอบการร้านค้า 

 ความหมายของคําวา “ผูประกอบการ” 

 แนวความคิดของผูประกอบการ คือ ส่ิงท่ีเพิ่มมาจากหลักปฏิบัติ ความหมายธุรกิจ 

(Business) การจัดการ ( Managerial) และความคิดสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวความคิดของ

การประกอบการ ( Entrepreneurship) มาจากทัศนคติ หรือมุมมองสวนบุคคล ตามท่ีไดกลาวมาแลว

ในแตละยุคสมัยท่ีผานมา ซ่ึงสามารถอธิบายถึงความหมายของผูประกอบการได ดังนี้  

โดยมากแลวการประกอบการจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรม 3 ดาน ดังนี ้

 1.การริเร่ิม 

 2.การจัดการ หรือการจัดระบบใหมของสังคม และระบบทางเศรษฐศาสตรท่ีนํา

ทรัพยากรกลับมาใช และการปฏิบัติทางการบัญชี 

 3.การยอมรับความเส่ียง หรือความลมเหลว 

 ดานนักเศรษฐศาสตร ไดกลาววาผูประกอบการคือผูท่ีนําพาทรัพยากร แรงงาน วัตถุดิบ 

และสินทรัพยอ่ืน ๆ มาประกอบกันเพื่อสรางใหเกิดมูลคา และอีกความหมายหนึ่ง คือ เปนผูนําการ

เปล่ียนแปลง รวมถึงการสรางนวัตกรรม 

 สวนนักจิตวิทยา ไดกลาวไววา ผูประกอบการ คือ ผูท่ีมีแรงขับภายในตัวเองท่ีจะทํา

บางอยางใหบรรลุถึงความสําเร็จ หรือการหลุดพนจากการอยูภายใตอํานาจของผูอ่ืน 
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 ในมุมมองของนักธุรกิจ ผูประกอบการคือการปรากฏตัวของภัยคุกคาม การเร่ิมรุกราน

จากคูแขง  ในทางตรงกันขาม สําหรับนักธุรกิจอ่ืน ผูประกอบการเปนแหลงในการจัดหา เปนลูกคา 

หรือใครบางคนท่ีสรางคุณคาใหกับผูอ่ืน เทาท่ีจะหาหนทางท่ีดีกวาไดในการใชประโยชนจาก

ทรัพยากร ลดการสูญเสีย และสรางงานใหกับผูอ่ืนใหเกิดความพอใจ 

 ซ่ึงในแตละความหมายของผูประกอบการจากหลาย ๆ มุมมองดังกลาวจะมีความหมาย

ท่ีแตกตางกัน ตามทัศนคติท่ีแตกตางกันแตท้ังหมดควรจะประกอบไปดวยส่ิงท่ีใหม การจัดองคกร 

การสรางสรรค ความมีมูลคา และการยอมรับความเส่ียง 

 ดังนั้น ผูประกอบการ จึงหมายถึง กระบวนการสรางสรรคส่ิงใหมท่ีมีมูลคาโดยใชเวลา

ใหคุมคา และพอเพียง ประกอบกับการเงิน จิตวิทยา และความเส่ียงทางสังคม รวมถึงการรับผลท่ีได

จากเงินลงทุน ความพึงใจ และความเปนอิสระ 

 จากความหมายขางตน ไดเนนย้ําถึงมุมมองพื้นฐานในการเร่ิมตนของผูประกอบการ 

ประการแรกคือ การเปนผูประกอบการเปนส่ิงท่ีเกี่ยวพันกับกระบวนการในการสรางสรรค การ

สรางบางส่ิงบางอยางท่ีมีคุณคา ส่ิงท่ีสรางสรรคนั้นเปนส่ิงท่ีมีคุณคาของผูประกอบการ และมีคา

สําหรับผูอ่ืนในการพัฒนาใหดีข้ึน ประการท่ีสอง การประกอบการตองยึดม่ัน จําเปนตองยึดม่ัน 

จําเปนตองใชเวลาท่ีพอเพียงเพราะกระบวนการตางๆ ในการประกอบการจําเปนตองใชเวลาอยางยิ่ง 

ประการท่ีสาม ความเส่ียงท่ีตองเปนท่ียอมรับในการประกอบการคือ ความเส่ี ยงเกิดจากหลายส่ิง

ข้ึนอยูกับสนามการแขงขันของผูประกอบการ แตโดยท่ัวไปมักเปนเร่ืองของการเงิน จิตวิทยา และ

สังคม ดานการเงินเปนสวนหนึ่งของคําจํากัดความท่ีรวมถึงรางวัลในการเร่ิมตนของผูประกอบการ 

สวนท่ีสําคัญท่ีสุดของรางวัล คือ อิสรภาพ ตามดวยความพึงพอใจสวนบุคคล สําหรับกําไรของ

ผูประกอบการ เปนรางวัลทางการเงินท่ีจะตามมา เงินเปนส่ิงท่ีวัดถึงระดับความสําเร็จ สําหรับ

บุคคลท่ีกําลังเร่ิมตนธุรกิจ ประสบการณ ความกระตือรือรน ความผิดหวัง ความวิตกกังวล และการ

ทํางานหนัก อัตราการลมเหลวท่ีสูง คือ ขายไมได คูแขงขันท่ีแข็งแกรง ทุนไมเพียงพอ หรือขาด

ความสามารถในดานการจัดการ การเงินก็เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดความเส่ียงสูง 

 ความเช่ือเกี่ยวกับผูประกอบการ (เยาวลักษณ เคลือบมาค  2551: 49) 

 1. เช่ือวา ผูประกอบการเปนมาตั้งแตเกิด ไมสามารถสรางข้ึนมาได 

 แตความจริงคือ ผูประกอบการท่ีมีพรสวรรคท่ีเกิดมามีความเฉลียวฉลาด มีการสราง

และมีพลังเพราะตัวเองนั้นมีนอย การสรางผูประกอบเกิดจากการนําเอาผูเช่ียวชาญ ความรู 

ประสบการณ และการติดตอส่ือสารกันเปนเวลายาวนาน รวมถึงการพัฒนาตนเองรวมท้ังการ

มองเห็นโอกาสดังนั้นการสรางผูประกอบการจึงใชเวลาและประสบการณอยางนอย 10 ป 
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 2. เช่ือวาทุกคนสามารถเร่ิมตนธุรกิจได 

 แตความจริง คือ ผูซ่ึงรูซ้ึงถึงความแตกตางระหวางความคิดและโอกาส และคิดการณ 

สวนใหญ เม่ือเร่ิมธุรกิจจะมีโอกาสท่ีประสบความสําเร็จ เร่ืองของดวง หรือโชคก็มีสวนเกี่ยวของ 

โดยอาศัยการเตรียมการท่ีดี ส่ิงท่ียากท่ีสุดคือ การทําใหธุรกิจยืนหยัดไดอยางถาวร และสามารถ

สรางเปนวิสาหกิจซ่ึงผูกอตั้งสามารถทําใหมันเปนการลงทุน บางคร้ัง หนึ่งใน 10 ถึง 20 ของผู

ประกอบธุรกิจใหมสามารถยืนหยัดอยูไดถึง 5 ป 

 3. เช่ือวา ผูประกอบการคือนักพนัน 

 แตความจริง คือ ผูประกอบการมีความระมัดระวังในการคํานวณความเส่ียงทางบวก ซ่ึง

บอยคร้ังจะพยายามแบงความเส่ียงออกไปหรือเส่ียงใหนอยท่ีสุดถาเขาเลือกได บอยคร้ังท่ีเขา

พยายามเฉือนความเส่ียงออกใหนอยลง จากนั้นพวกเขาจะไมตองการท่ีจะเส่ียงมาก หรือเส่ียงโดย

ไมจําเปนเหมือนนักพนัน หรือเส่ียงในส่ิงท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได 

 4. เช่ือวา ผูประกอบการตองการทําทุกอยางไดดวยตนเอง  

 แตความจริง คือ การเปนเจาของและดําเนินการดวยตนเองโดยทําอยางมีประสิทธิภาพ

ทําใหกิจการเติบโต ผูประกอบการคนเดียว โดยปกติแลวทําเพื่อดํารงชีพอยูได มันเปนการยากมากท่ี

จะทําใหธุรกิจเจริญเติบโตไดดวยคนๆ เดียว ผูประกอบการท่ีคาดวานาจะประสบความสําเร็จจะตอง

สราง Team work จัดองคกร และบริษัท เพื่อใหกิจการขยายใหญข้ึนแทนท่ีจะจัดการคนเดียว  

 5. เช่ือวา ผูประกอบการเปนนายของตนเอง และเปนอิสระเต็มท่ี 

 แตความจริง คือ ผูประกอบการนั้นยากท่ีจะเปนอิสระ และจะตองคอยติดตอกับเจานาย

และองคกรตางๆ เชน หุนสวน ผูลงทุน รวมถึงสังคมและชุมชน ถึงแมวาผูประกอบการจะสามารถ

เลือกไดวา เม่ือไหร และอะไรท่ีเขาควรจะติดตอดวย แตมันยากมากท่ีจะประกอบธุรกิจตามลําพัง 

 6. เช่ือวา ผูประกอบการมีความเครียด แตไดรับคาตอบแทนท่ีสูง 

 แตความจริง คือ การเปนผูปรกอบการจะเครียด และมีความตองการจะทํางาน แตไมมี

หลักฐานอะไรแสดงวาผูประกอบการจะเกิดความเครียดมากกวาการประกอบการอาชีพอ่ืนๆ และผู

ประกอกบการจะพอใจในงานของตนเอง พวกเขาจะมีความรูสึกของการทําใหประสบความสําเร็จ 

มีความสุข มากกวาคนท่ีทํางานใหคนอ่ืน ผูประกอบการโดยรวมจะไมยอมเกษียณอายุการทํางาน 

ซ่ึงมีจํานวนถึง 3 เทาของผูจัดการบริษัท 

 7. เช่ือวา ผูประกอบการทํางานมากกวา และหนักกวาผูจัดการในบริษัทใหญ 

 แตความจริง คือ ไมมีหลักฐานใดๆ บงช้ีวา ผูประกอบการทํางานมากกวา หรือนอยกวา 

แตมีรายงานวา ผูประกอบการบางคนทํางานนอยกวามาก 
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 8. เช่ือวา การเร่ิมตนธุรกิจเปนการเส่ียง และบอยคร้ังท่ีอาจจะลมเหลวในท่ีสุด 

 แตความจริง คือ ผูประกอบการท่ีฉลาดและมีประสบการณมักจะประสบความสําเร็จใน

การประกอบกิจการ เพราะเขารูวิธีในการคนหาโอกาสท่ีนาสนใจ และสามารถใชคนไดถูกตอง และ

ทําเงินไดอยางทันการณ รวมถึงทรัพยากรตางๆ ท่ีจะทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ ยิ่งกวานั้นธุรกิจท่ี

ลมเหลว ไมไดหมายถึงผูประกอบการจะลมเหลว การลมเหลวเปรียบเสมือนไฟท่ีเผาเล็กหลอม ให

เปนประสบการณในการเรียนรู และสามารถเดินทางไดถูกตอง 

 9. เช่ือวา เงินเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการเร่ิมตนธุรกิจ 

 แตความจริง คือ ถาเรามีความชํานาญ และหลายๆ ส่ิงอยูในตัวของผูประกอบการ

เหมือนท่ีไดกลาวไวแลว เงินจะตามมา แตมันไมเปนท่ีกลาว เงินเปนองคประกอบท่ีสําคัญนอยท่ีสุด

ในการเริมตนธุรกิจใหม เงินก็เหมือนแปรงทาสี และสีสําหรับศิลปนเปนเคร่ืองมือในการสราง

ศิลปะ เงินเปนเหมือนการทําแตม และเก็บแตมใหได เงินไมใชส่ิงเดียวท่ีจะบันดาลทุกอยางให

ประสบความสําเร็จ ผูประกอบการเปนเหมือนการไลลาอยางตอเนื่อง ถึงแมวาผูประกอบการจะมี

เงินหลายลานบาท เขาก็คงทํางานตอไปและสรางวิสัยทัศนเพื่อสรางธุรกิจใหมตอไป 

 10. เช่ือวา ผูประกอบการมีพรสวรรค ความสําเร็จจะเกิดข้ึนภายในหนึ่ง หรือสองป 

 แตความจริง คือ คนโบราณกลาวถึงเร่ืองนี้วา มะนาวถูกผาซีก จะถูกเก็บไวไดสองปคร่ึง 

แตไขมุกจะอยูไดถึง 7 หรือ 8 ป นอยมากท่ีธุรกิจใหมจะเจริญเติบโตไดภายใน 3-4 ป 

 11. เช่ือวา ผูประกอบการควรเปนหนุมสาว และมีพลัง 

 แตความจริง คือ คุณลักษณะดังกลาวอาจจะมีสวนชวย แตอายุไมใชส่ิงท่ีมากีดขวาง อายุ

โดยเฉล่ียของผูประกอบการท่ีเร่ิมตนธุรกิจท่ีดีอยูในวัยกลางท่ีดีอยูในวัยกลาง 30 และก็มีตัวอยาง

มากมายของคนท่ีเร่ิมตนธุรกิจในอายุ 60 ส่ิงสําคัญท่ีควรเนน คือ ความรูเทาทันท่ีทันสมัย 

ประสบการณ และการติดตอท่ีชวยใหพบโอกาส 

 12. เช่ือวา ผูประกอบการเปนหมาปาผูโดดเดี่ยว และไมสามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนได 

 แตความจริง คือ ผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด คือ มีความเปนผูนําสามารถ

สรางทีมทีม และมีความสัมพันธท่ีดีกับผูใหญ เพื่อนรวมงาน ผูลงทุน และ Supplier 

 13. เช่ือวา ผูประการใดก็ตามท่ีมีความคิดใหมๆ จะสามารถเพิ่มทุนใหกิจการได 

แตความจริง คือ ผูประกอบการท่ีมีความคิดท่ีดี ซ่ึงคนหาเงินทุนภายนอกธุรกิจ เพียง 1-3 คน ใน 100 

คนเทานั้น ท่ีจะหาเงินได 
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3.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  เขมชาติ ปริญญานุสรณ ( 2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นตอการมา

รับการพยากรณไพยิปซีของผูมีปญหาครอบครัว พบวา ผูมารับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 30 – 49 ป แตงงานและอยูกับคูสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพ

สวนตัว และมีรายไดตั้งแต 10 ,000 บาทข้ึนไป ลักษณะของการมารับบริการสวนใหญมากกวา 3 

คร้ังข้ึนไปและจะมารับบริการทุกคร้ังท่ีมีปญหา ผูมารับบริการมีความเห็นวานักพยากรณท่ีเขามารับ

บริการมีความนาเช่ือถือในระดับมาก มีความกระตือรือรนในการทํานายและทํานายแมนยํา ปญหา

ครอบครัวท่ีทําใหตองมารับบริการจากนักพยากรณไดแก ปญหาเกี่ยวกับคนใกลชิด ปญหาของคน

ในครอบครัว และปญหาอ่ืนในครอบครัว ผูมารับบริการมีความเห็นวานักพยากรณมีบทบาทในการ

แกไขปญหาครอบครัวในระดับมาก โดยมีบทบาททําใหสบายใจมากท่ีสุดรองลงมาไดแก บทบาท

ของการมีเหตุผลนําไปปฏิบัติไดจริง บทบาทการใหกําลังใจ และในประเด็นการทําใหไมงมงาย 

ตามลําดับ โดยเห็นสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และมีการใหกําลังใจอยูในระดับสูง นักพยากรณ

แนะนําใหแกไขปญหา โดยการสวดมนตไหวพระมากท่ีสุดรองลงมาเปนการแกไขปรับปรุงตนเอง

และยอมรับฟงผูอ่ืนตามลําดับ 

  วชิราภรณ สัตยากูล ( 2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “หมอดูแผนผากับวิถีชีวิต

ผูใชบริการจังหวัดอุบลราชธานี พบวา การดูหมอดูแผนผาเปนเร่ืองท่ีชาวบานนิยมกระทําสืบทอด

ตอกันมาเปนเวลานาน โดยมีการสรางความศรัทธาดวยการกําหนดเปนเคร่ืองสักการะและมีอัตราคา

ดูแสดงไวใหเห็นเปนสํารับ เม่ือหมอดูรับไวแลวก็จะถามขอมูลสวนตัวของผูใชบริการเกี่ยวกับ วัน 

เดือน ปเกิด เพื่อนํามาลําดับหาความสัมพันธระหวางชวงในอดีต ปจจุบัน และอนาคต แลวนํามา

ตีความตามภาพเขียนบนแผนผาซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตแบบมนุษยแบบตาง ๆ เปนชวง ๆ 

ตามลําดับ ปญหาของผูใชบริการหมอดูแผนผา คือ ปญหาดานเศรษฐกิจ รองลงมาเปนปญหาดาน

การงาน ปญหาคูครอง สามีภรรยา ปญหาเร่ืองโชคลาภ และปญหาเร่ืองเคราะหไมดีตามลําดับ วัย

ผูใชบริการมีตั้งแตอายุ 25 ป ถึง 45 ป ลักษณะการแกปญหาของหมอดูแผนผาเม่ือทํานายวา โชคดีก็

ใหรับเอาโชค เม่ือทํานายวามีเคราะห ดวงไมดี ก็ใหสะเดาะเคราะห สงราหูเพื่อใหดวงดีข้ึน เม่ือการ

ทํานายของหมอดูแผนผามีความแมนยําทําใหชาวบานมีความนิยมเช่ือถือมากข้ึน รวมท้ังมีวิธีช้ีแนะ

ในแนวทางท่ีดีและสามารถขจัดปญหาตาง ๆ ได หมอดูแผนผาจึงเปนวิธีการทางจิตวิทยาชวยลด

ปญหาและความวุนวายใจใหผอนคลายลงได ทําใหชาวบานมีขวัญกําลังใจในการครองชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางสงบสุข 
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 พรทิพย จงเจิดศักดิ์ ( 2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “ความนาเช่ือถือของหมอดูกับ

ความตั้งใจกระทําพฤติกรรมของผูใชบริการ” พบวา ผูใชบริการหมอดูสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

อยูระหวาง 26 - 30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา อาชีพรับจางหรือ

พนักงานบริษัท รายไดอยูระหวาง 10,001 – 15,000 บาท ในการปฏิบัติตนตามคําแนะนําหมอดู

พบวาสวนใหญมักปฏิบัติตามคําแนะนําของหมอดู ปญหาหรือคําถามท่ีผูใชบริการหมอดูสอบถาม

หมอดูในการดูหมอสวนใหญคือ เร่ืองการงาน/การเงิน รองลงมาไดแก เร่ืองครอบครัว/ความรัก 

เร่ืองโรคภัย ความปลอดภัย และเร่ืองการศึกษา ตามลําดับ แนวปฏิบัติท่ีหมอดูแนะนําใหประกอบ

พิธีกรรม เชน การทําบุญ การสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ การสะเดาะเคราะห และสวนใหญมีแนวโนมใน

การกลับมาใชบริการหมอดูคนเดิมอีกคร้ัง 

 ยลดา มณเฑียรมณี ( 2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “หมอด:ู ทางเลือกสําหรับความ

ม่ันคงทางจิตใจ” พบวา สาเหตุท่ีทําใหผูท่ีมารับบริการมาหาหมอดูเพราะมีความคาดหวังวาหมอดู

จะเปนท่ีพึ่งทางใจ เปนท่ีปรึกษาและแนะแนวทางเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดเปน

การสรางความม่ันใจ กําลังใจ ใหกับผูท่ีมารับบริการท่ีตองการผูรวมตัดสินใจในการกระทําตาง ๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึนในอนาคต และเพื่อระบายความคับของใจและทําใหเกิดความสบายใจมากข้ึนเหตุผลอีก

ประการคือผูมารับบริการตองการทราบความเปนไปในอนาคต เพื่อจะไดวางแผนในการดําเนินชีวิ

ใหมีความพรอมและรัดกุมมากยิ่งข้ึน สําหรับผูมารับบริการสวนใหญจะอยูในระหวางการศึกษา 

และอยูในชวงอายุ 20 - 30 ปมากท่ีสุด เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีสถานภาพโสดเปนสวนมาก 

สวนปญหาท่ีผูมารับบริการนํามาปรึกษาหมอดูนั้นข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในขณะนั้นผูท่ีมีชวงอายุ

ต่ํากวา 20 ป จะมาหาหมอดูดวยเร่ืองการศึกษาและความรัก สวนผูท่ีมีอายุในชวง 20 - 30 ป จะมาหา

หมอดูดวยเร่ืองของการศึกษา ความรักและครอบครัว รวมถึงปญหาทางดานการงานและอาชีพ ผูท่ีมี

อายุ 30 - 40 ป จะมาปรึกษาเร่ืองครอบครัว การงานและสุขภาพ สวนผูท่ีมีอายุมากกวา 40 ป จะมา

ปรึกษาและขอคําทํานายจากหมอดูในเร่ืองครอบครัว การงาน อาชีพ สุขภาพและความรํ่ารวย เปน

ตน 

  บุษบา มณีวรรณ ( 2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหกระบวนการ

ปฏิสัมพันธระหวางหมอดูอาชีพกับบุคคลตางฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบวา ปจจัยสําคัญในการเลือกหมอดูคือ ช่ือเสียง บุคลิกภาพ อัตราคาดู สถานท่ี 

และประเภทของหมอดูซ่ึงพบวาการทรงเจาไดรับความนิยมสูงสุด สําหรับบุคคลชอบไปดูหมอ

อยางมากจะอยูในกลุมอาย ุ 25 - 42 ป มีการศึกษาดี สวนมากจะเปนผูมีบุคลิกภาพท่ีตองการมีผูให

ความหวังและกําลังใจ เช่ืองายและอุดมดวยความเพอฝนซ่ึงจะมาจากพื้นภูมิหลังท่ีแตกตางกันไป 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา สวนใหญเม่ือไปดูหมอท่ีใหคําทํานายในทางท่ีดีจะมองเห็นทางออกในการ
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แกปญหา ชวยใหรูสึกสบายใจมีความหวังและกําลังใจ คลายความวิตกกังวลและลดความเครียด 

เพราะมีความเช่ือศรัทธาวาคําแนะนําจากหมอดูสามารถนําไปชวยประการตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการตาง ๆ ท่ียังขาดความม่ันใจและยังใหแนวทางในการดํารงชีวิตท่ีจะบังเกิดผลดีตอไปภายหนา 

 บุญชัย มาลัยศิริวัฒน ( 2533: บทคัดยอ ) ไดศึกษาเร่ือง “โหราศาสตรกับนโยบายศาสตร

ศึกษาการนําโหราศาสตรเขามาชวยในการตัดสินใจของนักบริหาร” พบวา การตัดสินใจของนัก

ธุรกิจท่ีมีความสําเร็จโดยการสรางแรงจูงใจทําใหเกิดพลังใจในการคัดเลือกรูปแบบการจัดการ การ

กําหนดนโยบาย การนําเอาเทคนิควิธีการตัดสินใจดานโหราศาสตรรูปแบบตาง ๆ มาใช เชน 

ลักษณะการเลือกท่ีอยูอาศัยใหสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจทางทฤษฎีวาดวยการเลือกทําเลท่ีตั้งใน

เชิงธุรกิจและถูกลักษณะกับหลักฮวงจุย การเลือกฤกษยามท่ีเปนมงคลเพื่อความรมเย็นเปนสุขและ

มุงความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการเลือกเฟนพนักงานท่ีเขาบรรจุงานในตําแหนงตางๆ

ท่ีสอดคลองกับการคัดเลือกพนักงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนการผสมผสานดาน

โหราศาสตรกับหลักทางทฤษฎีสาดวยการจัดการท่ีมีความเช่ือมโยงกัน เปนหลักจิตวิทยาไดอยาง

กลมกลืนและเกิดความสมดุลทําใหเกิดคุณภาพและเปนประโยชนตอองคกรธุรกิจเปนอยางมาก  

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา ปจจุบันมีแนวโนมในการนํา

โหราศาสตรมาใชในการตัดสินใจทางธุรกิจมากยิ่งข้ึน ผูท่ีใชโหราศาสตร มักเปนบุคคลท่ีอยูในชวง

วัยทํางานมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีฐานะปานกลางข้ึนไป และพบวาผูประสบปญหาดานธุรกิจ

มีความวิตกกังวล เปนสาเหตุหนึ่งในการเขาไปใชบริการหมอดูเพื่อคล่ีคลายปญหาและลดความ

กังวลใจตลอดจนเปนการสรางกําลังใจใหตัวเอง ชวยใหมีแรงจูงใจท่ีจะตอสูกับปญหาและอุปสรรค

ตาง ๆ ตอไปได การนําโหราศาสตรเขามาวิเคราะหจากขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึน โดยกําหนดรูปแบบ

กระบวนการตามหลักความเช่ือผสมผสานกับหลักความจริงซ่ึงเปนข้ันตอนในการกลอมเกลาทาง

สังคมอีกดานหนึ่ง ทําใหคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อลดปญหาทางสังคม เปนปจจัยผลักดันทําให

เกิดการเรียนรูกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเปนข้ันตอนตอผูปฏิบัติ เปนการพัฒนาสังคมไปสูสถานภาพท่ีเปน

จริงมาปรับใช ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมีปฏิสัมพันธกันอยางลึกซ้ึงกับวัฒนธรรม ประเพณี และความ

เช่ือท่ีมีมาตั้งแตอดีต ปจจุบัน และยังสงผลตอการนํามาใชในอนาคตไดเปนอยางดี 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการศึกษาการใชบริการ

โหราศาสตรและพฤติกรรมของผูประกอบการรานคา : กรณีศึกษาเขตถนนทรงพล ตลาดบานโปง 

จังหวัดราชบุรี โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังนี ้

 1.การกําหนดประชากร 

 2.เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาและการตรวจสอบความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

 3.การเก็บขอมูล 

 4.การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 5.ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

1.การกาํหนดประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนีคื้อ ผูใชบริการโหราศาสตร ไดแก ผูประกอบการในเขต

ตลาดเทศบาลเมืองบานโปงท่ีพักอาศัยอยูบนถนนทรงพล เทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี 

จํานวน 70 หลังคาเรือน ท่ีเลือกใชบริการโหราศาสตร คือ การดูลายมือ ไพยิปซี ฮวงจุย  

โหงวเฮง และหมอดูมหาสัตตเลข 

 

2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

 2.1เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม โดยดัดแปลงมาจากงานวิจัยของณัชชา 

ชินธิป (2548) และ พรทิพย จงเจิดศักดิ์ (2540) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเปน 

4 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียดของแบบสอบถามแตละตอนดังตอไปนี ้

 ตอนท่ี  1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  6 ขอ 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน สถานภาพ ระดับการศึกษา 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกประเภทของการใชบริการโหราศาสตรของ

ผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดบานโปง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงประกอบไปดวยจํานวน 10 ขอ   
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 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลท่ีผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาด

บานโปง เลือกใชบริการโหราศาสตรโดยใชมาตรวัดแบบ Rating Scale ท่ีมีคําตอบใหเลือก 5 ระดบั 

 สําคัญมากท่ีสุด  ใหเทากับ  5 คะแนน 

 สําคัญมาก  ใหเทากับ             4 คะแนน 

 สําคัญปานกลาง  ใหเทากับ  3 คะแนน 

 สําคัญนอย   ใหเทากับ  2 คะแนน 

   สําคัญนอยท่ีสุด  ใหเทากับ  1 คะแนน 

 และอาศัยเกณฑในการตีความหมายคาเฉล่ีย  โดยยึดหลักเกณฑตามแนวความคิด

ของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) ดังตอไปนี้ การวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาจาก

ระดับความคิดเห็นของแตละคําถาม  โดยทําการหารหาคาเฉล่ียของคะแนน  โดยแบงความคิดเห็น

ออกเปน 5 ระดับซ่ึงมีการกําหนดอันตรภาคช้ันหรือชวงของขอมูลท่ีหางจากแตละหนวยเทากันดังนี้ 

(ธานินทร ศิลปจารุ 2550: 77) 

 คะแนนเฉล่ียระหวาง หมายถึง 

     1.00 - 1.49 ระดับเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรนอยท่ีสุด 

   1.50 - 2.49 ระดับเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรนอย 

  2.50 - 3.49 ระดับเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรปานกลาง 

                           3.50 - 4.49  ระดับเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรมาก 

             4.50 - 5.00  ระดับเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรมากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนขอ งผูประกอบการ ในเขต

ถนนทรงพล ตลาดบานโปง จังหวัดราชบุรี ท้ังกอนและ หลังจากการใชบริการโหราศาสตร โดยใช

มาตรวัดแบบ Rating Scale ท่ีมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ 

 สําคัญมากท่ีสุด  ใหเทากับ  5 คะแนน 

 สําคัญมาก  ใหเทากับ             4 คะแนน 

 สําคัญปานกลาง  ใหเทากับ  3 คะแนน 

 สําคัญนอย   ใหเทากับ  2 คะแนน 

   สําคัญนอยท่ีสุด  ใหเทากับ  1 คะแนน 

 และอาศัยเกณฑในการตีความหมายคาเฉล่ีย โดยยึดหลักเกณฑตามแนวความคิดของ 

ครอนบาค(Conbach’s Alpha Coefficient) ดังตอไปนี ้การวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาจากระดับ

ความคิดเห็นของแตละคําถาม โดยทําหารหาคาเฉล่ียของคะแนน โดยแบงความคิดเห็นออกเปน  
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5 ระดับซ่ึงมีการกําหนดอันตรภาคช้ันหรือชวงของขอมูลท่ีหางจากแตละหนวยเทากันดังนี้ 

(ธานินทร ศิลปจารุ 2550: 77) 

    คะแนนเฉล่ียระหวาง หมายถึง 

      1.00 - 1.49  ระดับของพฤติกรรมการปฏิบัติตนนอยท่ีสุด 

   1.50 - 2.49   ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนนอย 

          2.50 - 3.49  ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนปานกลาง 

          3.50 - 4.49   ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนมาก 

             4.50 - 5.00   ระดบัพฤติกรรมการปฏิบัติตนมากท่ีสุด  

 2.2การตรวจสอบความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

 เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามท้ัง  

4 ตอน ใหอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูทรงคุณวุฒิอีก 2 ทาน ใหขอเสนอแนะ คําแนะนําและ

พิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม แลวนํามาแกไขตามขอเสนอแนะ จากนั้นผูวิจัยจึงนํา

แบบสอบถามมาขอเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

3.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.1ขอมูลปฐมภูมิ (Primary   Data) 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ    โดยผูวิจัยมีเคร่ืองมือในการทําวิจัยคือ 

แบบสอบถาม  ซ่ึงมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

  3.1.1ผูทําวิจัยไดทําการสํารวจพื้นท่ีการทําวิจัย ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษารวบรวม

ขอมูล ปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถามในการศึกษาการใชบริการโหราศาสตรและพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ ใน ถนนทรงพล ตลาดบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 70 ราน เพื่อใหไดขอมูลอัน

เปนประโยชนอยางยิ่งในการวิเคราะหถึงการเลือกใชบริการโหราศาสตรและพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ ในตลาดเทศบาลบานโปงท่ีศึกษาอยางแทจริง 

 3.1.2ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามจากการสํารวจ

ในในตลาดเทศบาลบานโปง 

 3.1.3ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุด จากนั้นนํามาใหคะแนน

ตามเกณฑท่ีกําหนดไว แลวลงรหัสในแบบสอบถาม 

 3.1.4นําขอมูลท่ีไดจากขอ3 มาวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติดวยคอมพิวเตอร 
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 3.2ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษา คนควา และรวบรวมเกี่ยวกับเร่ืองการศึกษาการใชบริการ

โหราศาสตรและพฤติกรรมของผูประกอบการ จากหนังสือ  วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย  

ตลอดจนทางเว็บไซตตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

4.การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  โดยนําขอมูลจากแบบสอบถาม

มาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (The Statistical Packages for the Social Sciences) ซ่ึงมี 

รายละเอียดดังตอไปนี ้

 4.1ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของประชากร 

 สถิตท่ีใชคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 4.2ขอมูลการเลือกประเภทของการใชบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ 

 เปนการใหผูประกอบการรานคาในถนนทรงพล ตลาดบานโปง จังหวัดราชบุรีเลือก

ประเภทของโหราศาสตรวาใชโหราศาสตรประเภทใดในการประกอบการตัดสินใจการทําธุรกิจ  

สถิตท่ีใชคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 4.3ขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลท่ีผูประกอบการ เลือกใชบริการโหราศาสตร 

 เปนการใหผูประกอบการแสดงความเห็นวาเพราะเหตุใดผูประกอบการจึงใชบริการ

โหราศาสตร สถิติท่ีใชคือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 4.4ขอมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการปฏิบัติตนของผูประกอ บการท้ังกอนและหลังจากการ

ใชบริการโหราศาสตร 

 4.5ขอมูลของผูประกอบการแสดงความเห็นวากอนใชบริการโหราศาสตร

ผูประกอบการปฏิบัติตนอยางไรและเม่ือไดรับการบริการโหราศาสตรแลวผูประกอบการมีการ

ปฏิบัติตนอยางไรสถิติท่ีใชคือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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5.ขั้นตอนการดําเนินงานวจัิย 

 ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

กจิกรรม เดือน 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

5.1 กําหนดหัวขอวิจัยและเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษา 

             

5.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูล

จากหนังสือ  บทความ  วารสาร 

งานวิจัย  เอกสารอื่นๆ และ

อินเตอรเน็ต 

             

5.3สงหัวของานวิจัยและช่ือ

อาจารยที่ปรึกษาตอ

คณะกรรมการดําเนินงานวิชา

สัมมนาปญหาทางธุรกิจ 

             

5.4 สงความกาวหนาของ

งานวิจัยระยะที่ 1 (บทที่ 1) 

พรอมทั้งปรับเปลี่ยนงานตาม

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

             

5.5สงความกาวหนาของ

งานวิจัยระยะที่ 2 (บทที่ 1-3 

และแบบสอบถาม) พรอมทั้ง

ปรับเปลี่ยนงานตามคําแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษา 

              

5.6 ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

              

5.7 วิเคราะหและประมวลผล

ขอมูล 

              

5.8 สงความกาวหนาของ

งานวิจัยระยะที่ 3 (ฉบับ

สมบูรณ) พรอมทั้งปรับเปลี่ยน

งานตามคําแนะนําของอาจารย

ที่ปรึกษา 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาการใชบริการโหราศาสตรและพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ กรณีศึกษา : ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี ” ผูวิจัยได

ศึกษาและเก็บขอมูลจาก ประชากร  ซ่ึงประกอบดวย ผูประกอบการในเขตตลาดเทศบาลเมืองบาน

โปงท่ีพักอาศัยอยูบนถนนทรงพล เทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 70 หลังคาเรือน ท่ี

เลือกใชบริการโหราศาสตร คือ การดูลายมือ ไพยิปซี ฮวงจุย โหงวเฮง และหมอดูมหาสัตตเลข  

ผูวิจัยจึงทําการแจกแบบสอบถามไปเปนจํานวน 70 ชุด ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  5 ขอ 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ตอเดือน 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกประเภทของการใชบริการโหราศาสตรของ

ผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลท่ีผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาด

เทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรีท่ีเลือกใชบริการโหราศาสตร 

 ตอนท่ี  4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังขอ ง

ผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรีหลังจากการใชบริการ

โหราศาสตร 
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ตอนที ่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 

ตารางที ่2 จํานวนและคารอยละของผูประกอบการ เขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัด 

  ราชบุรี ท่ีเปนประชากรอยางแยกตามลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ     

                 สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

อายุ 

ต่ํากวา 20 ป 

20-30 ป 

31-40 ป 

41-50 ป 

51-60 ป 

60 ปข้ึนไป 

รวม 

สถานภาพ 

โสด 

แตงงาน 

หมาย 

หยาราง 

แยกกันอยู 

รวม 

การศึกษา 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวช. 

ปวส. หรือ อนุปริญญา 

ปริญญาตรี  

 

29 

41 

70 

 

5 

13 

10 

25 

13 

4 

70 

 

24 

32 

2 

10 

2 

70 

 

6 

6 

30 

23 

 

41.4 

58.6 

100 

 

7.1 

18.6 

14.3 

35.7 

18.6 

5.7 

100 

 

34.2 

45.7 

2.9 

14.3 

2.9 

100 

 

8.6 

8.6 

42.8 

32.9 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 

รวม 

รายได้ต่อเดือน 

5,000 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000  บาท 

15,001 – 20,000  บาท 

20,001 – 25,000  บาท 

25,001 – 30,000  บาท 

30,001 บาทข้ึนไป 

รวม 

5 

70 

 

5 

25 

20 

6 

6 

8 

70 

 

7.1 

100 

 

7.1 

35.7 

28.6 

8.6 

8.6 

11.4 

100 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป 

สถานภาพแตงงานแลว ระดับการศึกษาอยูใน ช้ัน ปวส. หรือ อนุปริญญา มีรายไดตอเดือนระหวาง 

10,001-15,000 (รอยละ58.6, 35.7, 45.7, 42.8, และ 35.7 ตามลําดับ) 
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ตอนที ่2 ข้อมูลการเลอืกประเภทของการใช้บริการโหราศาสตร์ของผู้ประกอบการ ใน เขตถนน    

ทรงพล ตลาดเทศบาลบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

ตารางที ่3 จํานวนและคารอยละของผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง      

                 จังหวัดราชบุรี ท่ีใชบริการโหราศาสตรจําแนกตามการเคยใช ความถ่ีในการใชบริการ   

                 และประเภทของโหราศาสตร 

ข้อมูลการเลอืกประเภทโหราศาสตร์ของผู้ประกอบการ จํานวน ร้อยละ 

การใช้บริการโหราศาสตร์ 

เคย 

ไมเคย 

รวม 

ความถ่ีในการใช้บริการโหราศาสตร์ 

นานๆ คร้ัง 

ดูทุกคร้ังท่ีเห็นหมอด ู

ดูทุกคร้ังกอนท่ีจะเปดกิจการ 

ดูเปนบางคร้ัง เม่ือมีหมอดูพิเศษหรือมีช่ือเสียง 

รวม 

ประเภทโหราศาสตร์ทีผู้่ประกอบการเลอืกใช้มากทีสุ่ด 

หมอดูมหาสัตตเลข 

หมอดูลายมือ 

หมอดูไพยิปซี 

หมอดูโหงวเฮง 

หมอดูฮวงจุย 

 

 

67 

3 

70 

 

37 

1 

2 

30 

70 

 

12 

36 

36 

27 

45 

 

95.7 

4.3 

100 

 

52.9 

1.3 

2.9 

42.9 

100 

 

17.1 

51.4 

51.4 

38.8 

64.3 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูประกอบการ สวนใหญเคยใชบริการโหราศาสตร เคยใชบริการ

โหราศาสตรนานๆ คร้ัง และใชบริการโหราศาสตรประเภทฮวงจุยมากท่ีสุด ความถ่ีในการในการใช

บริการคือ (รอยละ95.7, 52.9 และ 64.3 ตามลําดับ) 
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ตารางที ่4 จํานวนและคารอยละของผูประกอบการท่ีเคยใชบริการโหราศาสตรกอนท่ีจะมาประกอบ 

                 กิจการ จําแนกตามการเคยใชบริการ 

การใช้บริการโหราศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

ใช 61 87.1 

ไมใช 9 12.9 

รวม 70 100 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวาผูประกอบการในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัด

ราชบุรี  สวนใหญเคยใชบริการโหราศาสตรมากอนท่ีจะทําธุรกิจ จํานวน 61 คน และไมเคยใช

บริการโหราศาสตรมากอนท่ีจะทําธุรกิจ จํานวน 9 คน (รอยละ87.1 และ 12.9 ตามลําดับ) 

 

ตารางที ่5 จํานวนและคารอยละของเหตุผลท่ีผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาล 

 บานโปง จังหวัดราชบุรี เลือกใชบริการโหราศาสตร 

เหตุผลทีเ่ลอืกใช้บริการโหราศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

การหาทําเลคาขาย 12 17.1 

การหาฤกษเขาประกอบกิจการ 11 15.7 

การทําพิธียกเสาเอก เสาโท 9 12.9 

การข้ึนบานใหม 13 18.6 

การสรางบาน 4 5.7 

การตรวจดวงชะตาของคน 21 30 

รวม 70 100 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวาผูประกอบการในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัด

ราชบุรี เลือกใชบริการโหราศาสตรเพื่อการตรวจดวงชะตาของตนเอง รองลงมาเพื่อการข้ึนบานใหม 

และการหาทําเลคาขาย (รอยละ 30, 18.6 และ 17.1 ตามลําดับ 
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ตารางที ่6 จํานวนและคารอยละของประเภทโหราศาสตรท่ีผูประกอบการในเขตถนนทรงพล  

                 ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรีเลือกใชในการท่ีจะดูฤกษยามเปดราน 

ประเภทโหราศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

หมอดูมหาสัตตเลข 10 14.3 

หมอดูลายมือ 13 18.5 

หมอดูไพยิปซี 9 12.9 

หมอดูโหงวเฮง 10 14.3 

หมอดูฮวงจุย 28 40 

รวม 70 100 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวาผูประกอบการ สวนใหญเลือกใชบริการโหราศาสตรประเภท

หมอดูฮวงจุยในการท่ีจะดูฤกษยามเปดราน รองลงมาคือการเลือกใชบริการโหราศาสตรประเภท

หมอดู และเลือกใชบริการโหราศาสตรประเภทหมอดูมหาสัตตเลข และโหราศาสตรประเภทหมอดู

โหงวเฮง (รอยละ40, 18.6 และ 14.3 ตามลําดับ) 

 

ตารางที ่7 จํานวนและคารอยละของประเภทโหราศาสตรท่ีผูประกอบการในเขตถนนทรงพล  

ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรีเลือกใชในการตรวจดวงชะตาของตนเองวา

เหมาะสมกับธุรกิจ 

ประเภทโหราศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

หมอดูมหาสัตตเลข 14 20 

หมอดูลายมือ 17 24.3 

หมอดูไพยิปซี 10 14.3 

หมอดูโหงวเฮง 10 14.3 

หมอดูฮวงจุย 19 27.1 

รวม 70 100 

 

 จากตารางท่ี  7 พบวาผูประกอบการ เลือกใชบริการโหราศาสตรประเภทหมอดูฮวงจุย

ในการตรวจดวงชะตาของตนเองวาเหมาะสมกับธุรกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือการเลือกใชบริการ

โหราศาสตรประเภทหมอดูลายมือ และ เลือกใชบริการโหราศาสตรประเภทหมอดูมหาสัตตเลข 

(รอยละ 27.1, 24.3 และ 20 ตามลําดับ 
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ตารางที ่8 จํานวนและคารอยละของประเภทโหราศาสตรท่ีผูประกอบการในเขตถนนทรงพล  

 ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรีเลือกใชในหาตําแหนงท่ีตั้งของกิจการ 

ประเภทโหราศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

หมอดูมหาสัตตเลข 1 1.5 

หมอดูลายมือ 7 10 

หมอดูไพยิปซี 5 7.1 

หมอดูโหงวเฮง 5 7.1 

หมอดูฮวงจุย 52 74.3 

รวม 70 100 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวาผูประกอบการ เลือกใชบริการโหราศาสตรประเภทหมอดูฮวงจุยใน

การหาตําแหนงท่ีตั้งของกิจการ เลือกใชบริการโหราศาสตรประเภทหมอดูลายมือ และ เลือกใช

บริการโหราศาสตรประเภทหมอดูไพยิปซีและหมอดูโหงวเฮง (รอยละ 74.3, 10 และ 7.1 

ตามลําดับ) 

 

ตารางที ่9 จํานวนและคารอยละของประเภทโหราศาสตรท่ีผูประกอบการในเขตถนนทรงพล  

ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรีเลือกใชในการผูกดวงของตนเอง 

ประเภทโหราศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

หมอดูมหาสัตตเลข 15 21.4 

หมอดูลายมือ 16 22.9 

หมอดูไพยิปซี 15 21.4 

หมอดูโหงวเฮง 6 8.6 

หมอดูฮวงจุย 18 25.7 

รวม 70 100 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวาผูประกอบการ สวนใหญเลือกใชบริการโหราศาสตรประเภทหมอ

ดูฮวงจุยในการผูกดวง รองลงมาคือเลือกใชบริการโหราศาสตรประเภทหมอดูลายมือ และเลือกใช

บริการโหราศาสตรประเภทหมอดูมหาสัตตเลขและหมอดูไพยิปซี (รอยละ 25.7, 22.9 และ 21.4 

ตามลําดับ) 
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ตารางที ่10 จํานวนและคารอยละของผูประกอบการในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง  

 จังหวัดราชบุรี ท่ีคิดวาโหราศาสตรมีผลตอการประกอบกิจการ 

ความคดิเห็นของผู้ประกอบการ จํานวน ร้อยละ 

โหราศาสตรมีผลตอกิจการ 44 62.9 

โหราศาสตรไมมีผลตอกิจการ 26 37.1 

รวม 70 100 

 

 จากตารางท่ี 10 พบวาผูประกอบการ  สวนใหญมีความคิดเห็นวาโหราศาสตรมีผลตอ

การประกอบกิจการมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นวาโหราศาสตรไมมีผลตอการประกอบกิจการนอย

ท่ีสุด (รอยละ 62.9 และ 37.1 ตามลําดับ) 
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์เหตุผลในการเลอืกใช้บริการโหราศาสตร์ของผู้ประกอบการ ในเขตถนทรง

พล ตลาดเทศบาลบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

ตารางที ่11 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในการเลือกใช 

 บริการโหราศาสตรของผูประกอบการในเขต ถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง 

  จังหวัดราชบุรี ดานความนาไววางใจ 

เหตุผลในการเลอืกใช้บริการ

โหราศาสตร์ 

ระดบัความคดิเห็นในการเลอืกใช้บริการ  

 

µ  

 

 

 

 

σ  

 

 

แปลผล 

 

มาก

ที่สุด 

 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

น้อย

ที่สุด 1.ด้านความน่าไว้วางใจ 

1.หมอดูมีทาทางเปนมิตรและ

เปนกันเอง ทําใหเกิดความ

สบายใจในการสนทนา 

6 

(8.6) 

25 

(35.7) 

34 

(48.6) 

3 

(4.3) 

2 

(2.9) 

3.43 0.83 ปาน

กลาง 

2.ไมเห็นแกอามิสสินจางหรือ

เรียกคาบริการมากเกินไป 

13 

(18.6) 

21 

(30) 

25 

(35.7) 

8 

(11.4) 

2 

(2.9) 

3.47 1.06 ปาน

กลาง 

3.เปนคนใจเย็น สุขุมรอบคอบ 12 

(17.1) 

30 

(42.9) 

19 

(27.1) 

5 

(7.1) 

4 

(5.7) 

3.59 1.04 มาก 

4.เปนคนสุภาพ เรียบรอย 15 

(21.4) 

25 

(35.7) 

24 

(34.3) 

6 

(8.6) 

00 

(0.00) 

3.7 0.91 มาก 

5.มีความเปนกลางในการ

ทํานาย ไมโออวดตัวเอง 

10 

(14.3) 

18 

(25.7) 

29 

(41.2) 

9 

(12.9) 

4 

(5.7) 

3.3 1.05 ปาน

กลาง 

6.คําทํานายของหมอดูเปน

ประโยชน 

22 

(31.5) 

20 

(28.6) 

27 

(38.6) 

1 

(1.4) 

0 

(0.00) 

3.9 0.87 มาก 

7.หมอดูใหกําลังใจคุณ 9 

(12.9) 

27 

(38.6) 

23 

(32.9) 

7 

(10) 

4 

(5.7) 

3.43 1.03 ปาน

กลาง 

8.ไมทําใหคุณงมงายกับการดู

หมอ 

12 

(17.1) 

13 

(18.6) 

36 

(51.4) 

6 

(8.6) 

3 

(4.3) 

3.36 1.00 ปาน

กลาง 

9. ไมวากลาวหรือทับถมคน

อื่น 

9 

(12.9) 

20 

(28.6) 

33 

(47.1) 

6 

(8.6) 

2 

(2.9) 

3.4 0.92 ปาน

กลาง 

รวม 3.51 0.97 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา ผูประกอบการ มีระดับความคิดเห็นในการเลือกใชบริการ

โหราศาสตรดานความนาไววางใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( µ = 3.51) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ความคิดเห็นท่ีผูประกอบการเลือกใชบริการโหราศาสตรดานความนาไววางใจเร่ืองคําทํานาย
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ของผูใหบริการโหราศาสตรเปนประโยชน รองลงมาคือ ผูใหบริการโหราศาสตรมีลักษณะเปน

บุคคลสุภาพ เรียบรอย และมีลักษณะท่ีเปนบุคคลสุขุม รอบคอบ ( µ = 3.9, 3.7 และ 3.59 ตามลําดับ) 

 

ตารางที ่12 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุผลในการเลือกใชบริการ 

โหราศาสตรของผูประกอบการในเขต ถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบาน โปง  จังหวัด

ราชบุรี ดานความรูและความสามารถ 

เหตุผลในการเลอืกใช้บริการ

โหราศาสตร์ 

ระดบัความคดิเห็นในการเลอืกใช้บริการ  

 

µ  

 

 

σ  

 

 

แปล

ผล 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 2.ด้านความรู้และความสามารถ 

1.มีชื่อเสียงในอาชีพหมอด ู 26 

(37.1) 

17 

(24.3) 

21 

(30) 

4 

(5.7) 

2 

(2.9) 

3.87 1.08 มาก 

2.มีความรูในเร่ืองโหราศาสตรเปน

อยางดี 

15 

(21.4) 

21 

(30) 

29 

(41.4) 

3 

(4.3) 

2 

(2.9) 

3.63 0.97 มาก 

3.ทํานายไดอยางแมนยํา 28 

(40) 

27 

(38.6) 

15 

(21.4) 

0.00 

(0.00) 

00 

(0.00) 

4.21 0.76 มาก 

4.สามารถตอบคําถามไดอยางแมนยํา 29 

(41.4) 

22 

(31.4) 

19 

(27.1) 

0.00 

(0.00) 

00 

(0.00) 

4.17 0.82 มาก 

5.มีความชํานาญดานวิชาโหราศาสตร

ไดหลายวิธี 

20 

(28.6) 

20 

(28.6) 

22 

(31.4) 

4 

(5.7) 

4 

(5.7) 

3.66 1.17 มาก 

6.อธิบายความเขาใจไดเปนอยางดี 13 

(18.6) 

39 

(55.7) 

12 

(17.1) 

3 

(4.3) 

3 

(4.3) 

3.77 0.97 มาก 

7.มีการใชอุปกรณเคร่ืองมือประกอบ

คําทํานายที่นาเชือ่ถือได 

8 

(11.4) 

17 

(24.3) 

36 

(51.4) 

7 

(10) 

2 

(2.9) 

 

3.31 0.91 ปาน

กลาง 

8.ทํานายตามหลักเหตุและผล 9 

(12.9) 

33 

(47.1) 

20 

(28.6) 

5 

(7.1) 

3 

(4.3) 

3.57 0.96 มาก 

9.ใหขอคิด สอดแทรกส่ิงที่เปนไปได

ในชีวิตจริง 

10 

(14.3) 

36 

(51.4) 

21 

(30) 

3 

(4.3) 

00 

(0.00) 

3.76 0.75 มาก 

รวม 3.77 0.93 มาก 
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 จากตารางท่ี 12 พบวา ผูประกอบการ มีระดับความคิดเห็นในการเลือกใชบริการ

โหราศาสตรดานความรูและความสามารถในภาพรวมอยูในระดับมาก ( µ = 3.77) เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา เหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรดานความรูและความสามารถมากท่ีสุด คือผู

ใหบริการโหราศาสตรทํานายไดอยางแมนยํา รองลงมา คือ สามารถตอบคําถามไดอยางแมนยํา และ 

เปนผูท่ีมีช่ือเสียง ( µ = 3.87) ตามลําดับ (µ  = 4.21, 4.17และ3.87 ตามลําดับ) 

 

ตารางที ่13 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุผลในการเลือกใชบริการ 

 โหราศาสตร ของผูประกอบการในเขต ถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบาน โปง จังหวัด

 ราชบุรี ดานความคลองแคลววองไว 

เหตุผลในการเลอืกใช้บริการ

โหราศาสตร์ 

ระดบัความคดิเห็นในการเลอืกใช้บริการ  

 

µ  

 

 

σ  

 

 

แปลผล 3.ด้านความคล่องแคล่ว

ว่องไว 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1.หมอดูพูดจาไดคลองแคลว 

ไมติดขัด 

10 

(14.3) 

25 

(35.7) 

25 

(35.7) 

7 

(10) 

3 

(4.2) 

3.45 1.00 มาก 

2.พูดจาสุภาพ 7 

(10) 

24 

(32.3) 

 

25 

(35.7) 

10 

(14.3) 

4 

(5.7) 

3.29 1.02 ปาน

กลาง 

3.พูดตรงไปตรงมา ไมวกวน 9 

(12.9) 

24 

(34.3) 

26 

(37.1) 

7 

(10) 

4 

(5.7) 

3.39 1.03 ปาน

กลาง 

4.มีความกระตือรือรนใน

การทํานาย 

6 

(8.6) 

30 

(42.9) 

28 

(40) 

4 

(5.7) 

2 

(2.9) 

3.49 0.85 มาก 

5.กลาพูดในส่ิงที่ควรพูด 

โดยไมเปนการเอาใจคุณมาก

เกินไป 

15 

(21.4) 

22 

(31.4) 

25 

(35.7) 

6 

(8.6) 

2 

(2.9) 

3.6 1.01 มาก 

6.ใหความสนใจคําถาม โดย

ไมเบี่ยงเบนประเด็น 

11 

(15.7) 

20 

(28.6) 

24 

(34.3) 

9 

(12.9) 

6 

(8.9) 

3.3 1.15 ปาน

กลาง 

7.ทํานายไดรวดเร็ว ชัดเจน  25 

(35.7) 

11 

(15.7) 

24 

(34.3) 

7 

(10) 

3 

(4.3) 

3.69 1.12 มาก 

รวม 3.46 1.03 ปาน

กลาง 
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 จากตารางท่ี 13 พบวาผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นในการเลือกใชบริการ

โหราศาสตรดานความคลองแคลววองไวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ = 3.46) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา เหตุผลใน การเลือกใชบริการโหราศาสตรดานความคลองแคลววองไวมากท่ีสุด 

คือทํานายไดอยางรวดเร็ว และชัดเจน รองลงมา คือ กลาพูดในส่ิงท่ีควรพูด โดยไมเปนการเอาใจ

มากเกินไป และ พูดจาไดคลองแคลว ไมติดขัด  และ มีความกระตือรือรนในการทํานาย (µ = 3.69, 

3.6 และ 3.45 ตามลําดับ) 

 

ตารางที ่ 14 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรใน 

 ภาพรวม   

ความคดิห็นในการเลอืกใช้บริการโหราศาสตร์ µ      σ  แปลผล 

1.ดานความนาไววางใจ 3.51 0.97 มาก 

2.ดานความรูและความสามารถ 3.77 0.93 มาก 

3.ดานความคลองแคลววองไว 3.45 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.98 มาก 

 

 จากตารางท่ี  14 พบวา ผูประกอบการมีเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรในภาพ

รวมอยูในระดับมาก ( µ =3.58) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ผูประกอบการในเขตถนน

ทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี มีเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรมากท่ีสุด 

คือดานความรูและความสามารถ  รองลงมา คือ ดาน ความนาไววางใจ  และดานความคลองแคลว

วองไว (µ  =3.77, 3.51และ3.45 ตามลําดับ) 
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ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติตนก่อนและหลงัของผู้ประกอบการ ในเขตถนนทรง 

พล ตลาดเทศบาลบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

ตารางที ่15 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตน 

กอนการรับบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาล

บานโปง จังหวัดราชบุรี 

พฤติกรรมการปฏิบัติตนของ

ผู้ประกอบการ 

 

1.การปฏิบัติตนก่อนการรับบริการ

โหราศาสตร์ของผู้ประกอบการ 

ระดับความคิดเห็น  

 

µ  

 

 

σ  

 

 

แปล

ผล 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1.ไมม่ันใจวาจะขายของได 8 

(11.4) 

18 

(25.7) 

36 

(51.4) 

6 

(8.6) 

2 

(2.9) 

3.34 0.9 ปาน

กลาง 

2.ไมม่ันใจในความม่ันคงของกิจการ 11 

(15.7) 

19 

(27.1) 

32 

(45.7) 

5 

(7.1) 

3 

(4.3) 

3.43 0.99 ปาน

กลาง 

3.เบื่อหนายในการประกอบกิจการ 8 

(11.4) 

10 

(14.3) 

25 

(35.7) 

17 

(24.3) 

10 

(14.3) 

2.84 1.12 ปาน

กลาง 

4.เครียดในการประกอบกิจการ 12 

(17.1) 

13 

(18.6) 

26 

(37.1) 

16 

(22.9) 

3 

(4.3) 

3.21 1.12 ปาน

กลาง 

5.ทอแทในการประกอบกิจการเพราะ

ไมมีลูกคา 

14 

(20) 

12 

(17.1) 

34 

(48.6) 

6 

(8.6) 

4 

(5.7) 

3.37 1.08 ปาน

กลาง 

รวม 3.24 1.04 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี  15 พบวา ผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน

กอนการรับบริการโหราศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ =3.24) เม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวาผูประกอบการในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรีมีพฤติกรรมกอน

การรับบริการ คือเร่ืองความไมม่ันใจในความม่ันคงของกิจการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ทอแทในการ

ประกอบกิจการเพราะไมมีลูกคา  และ ไมม่ันใจวาจะขายของได  ( µ  =3.43, 3.37 และ  3.34 

ตามลําดับ) 
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ตารางที ่16 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนหลังการรับ 

บริการโหราศาสตรของผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง  

จังหวัดราชบุรี 

พฤติกรรมการปฏิบัติตนของ

ผู้ประกอบการ 

 

ระดบัความคดิเห็นของพฤติกรรม  

 

µ  

 

 

σ  

 

 

แปล

ผล 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1.การปฏิบัติตนหลงัการรับบริการ

โหราศาสตร์ของผู้ประกอบการ 

1.ม่ันใจในกิจการมากย่ิงข้ึน 18 

(25.7) 

24 

(34.3) 

18 

(25.7) 

6 

(8.6) 

4 

(5.7) 

3.66 1.13 มาก 

2.มีรายไดเพิ่มมากข้ึน 11 

(15.7) 

20 

(28.6) 

28 

(40) 

8 

(11.4) 

3 

(4.3) 

3.4 1.03 ปาน

กลาง 

3.มีชื่อเสียงเพิ่มมากข้ึน 18 

(25.7) 

18 

(25.7) 

17 

(24.3) 

12 

(17.1) 

5 

(7.1) 

3.46 1.25 ปาน

กลาง 

4.ลดความเครียดในใจ 19 

(27.1) 

27 

(38.6) 

16 

(22.9) 

5 

(7.7.1) 

3 

(4.3) 

3.77 1.07 มาก 

5.ลูกคาเพิ่มมากข้ึน 14 

(20) 

19 

(27.1) 

29 

(41.4) 

4 

(5.7) 

4 

(5.7) 

3.5 1.06 มาก 

6.มีกําลังใจมากข้ึน 27 

(38.6) 

15 

(21.4) 

13 

(18.6) 

10 

(14.3) 

5 

(7.1) 

3.7 1.31 มาก 

รวม 3.58 1.14 มาก 

 

จากตารางท่ี 16 พบวา ผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน

หลังการรับบริการโหราศาสตรในภาพรวมอยูในระดับมาก ( µ =3.58) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ผูประกอบการ หลังรับบริการโหราศาสตรเพื่อสามารถ ลดความเครียดในใจ มากท่ีสุด 

รองลงมา คือมีกําลังใจมากข้ึน และม่ันใจในกิจการมากยิ่งข้ึน (µ  =3.77, 3.7 และ3.66 ตามลําดับ) 

 

 

 

 

 



48 

 

 

ตารางที ่17 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังการ 

 รับบริการโหราศาสตร ของผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง  

 จังหวัดราชบุรี 

ระดับความคดิเห็นพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้ประกอบการ µ  σ  แปลผล 

1.การปฏิบัติตนกอนการรับบริการโหราศาสตรของ

ผูประกอบการ 

3.24 1.04 ปาน

กลาง 

2.การปฏิบัติตนหลังการรับบริการโหราศาสตรของ

ผูประกอบการ 

3.58 1.14 มาก 

รวม 3.41 1.09 ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี 17 พบวา ผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและ

หลังการรับบริการโหราศาสตรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ  =3.41) เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวาผูประกอบการมีการปฏิบัติตนหลังการรับบริการโหราศาสตร อยูในระดับท่ีมากกวาการ

ปฏิบัติตนกอนการรับบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ ( µ  =3.58 และ3.24 ตามลําดับ) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาเร่ือง  “การศึกษาการใชบริการโหราศาสตรและพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ กรณีศึกษา: ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี” 
 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ   

 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกประเภทการใชบริการโหราศาสตรในการดําเนินการทาง

ธุรกิจของผูประกอบการรานคาในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 2.เพื่อศึกษาเหตุผลของการมารับบริการการใชโหราศาสตรของผูประกอบการรานคาใน

เขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังในการประกอบธุรกิจการใชบริการ

โหราศาสตรของผูประกอบการรานคาในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของประชากร ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
 จากการศึกษาพบวา สวนใหญ ผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบาน

โปง จังหวัดราชบุรี เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป มีสถานภาพแตงงานแลว มีระดับการศึกษา

อยูในช้ัน ปวส. หรือ อนุปริญญา และมีรายไดตอเดือน ระหวาง 10,000-15,000 บาท  
  
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการเลือกประเภทของการใชบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ ใน เขต

ถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 จากการศึกษาพบวา สวนใหญ ผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง 

จังหวัดราชบุรี สวนใหญเคยใชบริการโหราศาสตร จะใชบริการโหราศาสตรนานๆ คร้ัง ผูประกอบ

จะใชบริการโหราศาสตรประเภทฮวงจุ ยในการประกอบกิจการมากท่ีสุด ใชบริการโหราศาสตรมา

กอนท่ีจะทําธุรกิจ เหตุผลท่ีผูประกอบการเลือกใชบริการโหราศาสตร  เพราะตรวจดวงชะตาของ

ตนเอง การเลือกใชบริการโหราศาสตรมากท่ีสุดเพื่อจะดูฤกษยามเปดราน คือ
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 โหราศาสตรประเภทหมอดูฮวงจุย นอกจากนี้การเลือกใชบริการโหราศาสตรประเภท

หมอดูฮวงจุยเพื่อใชในการหาตําแหนงท่ีตั้งของกิจการ ใชในการผูกดวงและผูประกอบการสวน

ใหญเช่ือวาโหราศาสตรมีผลตอการประกอบกิจการ 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ ในเขตถนนทรง

พล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา ผูประกอบการในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง 

จังหวัดราชบุรีมีเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรในภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา

เปนรายดานแลวพบวา ผูประกอบการ มีเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรดาน ความรูและ

ความสามารถมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานความนาไววางใจ และดานความคลองแคลววองไว  

 1.เหตุผลการเลือกใชบริการโหราศาสตรดานความรูและความสามารถพบวา

ผูประกอบการ เลือกใชบริการโหราศาสตรเพราะผูใหบริการโหราศาสตรทํานายไดอยางแมนยํา 

รองลงมา คือ สามารถตอบคําถามไดอยางแมนยํา และ ผูใหบริการโหราศาสตรท่ีมีช่ือเสียง ( µ = 

4.21, 4.17 และ 3.87 ตามลําดับ) 

 2.เหตุผลการเลือกใชบริการโหราศาสตรดานความนาไววางใจ พบวา ผูประกอบการ

เลือกใชบริการโหราศาสตรเพราะเห็นวาคําทํานายของผูใหบริการโหราศาสตรเปนประโยชนมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ ผูใหบริการโหราศาสตรท่ีเปนบุคคลสุภาพ และเปนบุคคลสุขุม รอบคอบ ( µ  

=3.9, 3.7และ 3.59 ตามลําดับ) 

 3.เหตุผลการเลือกใชบริการโหราศาสตรดานความคลองแคลววองไวพบวา 

ผูประกอบการ เลือกใชบริการโหราศาสตรเพราะผูใหบริการโหราศาสตรทํานายไดอยางรวดเร็ว 

และชัดเจนมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลาพูดในส่ิงท่ีควรพูด โดยไมเปนการเอาใจมากเกินไป  และ 

พูดจาไดคลองแคลว ไมติดขัด  และมีความกระตือรือรนในการทํานาย  ( µ  =3.69, 3.6และ  3.45 

ตามลําดับ) 

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความรูสึกและพฤติกรรมพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังของ

ผูประกอบการของผูประกอบการ ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัด

ราชบุรีมีความรูสึกดีและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตน กอนและหลังการรับบริการโหราศาสตรในภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง( µ  =3.41) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูประกอบการ มีความรูสึกดี
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หลังการรับบริการโหราศาสตร อยูในระดับมากกวา ความรูสึกกอนการรับบริการโหราศาสตรของ

ผูประกอบการ ( µ  =3.58และ 3.24 ตามลําดับ) 

 1.ผูประกอบการในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี มีความรูสึก

และพฤติกรรมการปฏิบัติตน กอนการรับบริการโหราศาสตร มีความรูสึกและพฤติกรรมในเร่ือง

ความไมม่ันใจในความม่ันคงของกิจการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ทอแทในการประกอบกิจการเพราะ

ไมมีลูกคา และไมม่ันใจวาจะขายของได ( µ  =3.41, 3.37และ 3.34 ตามลําดับ) 

 2.ผูประกอบการในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี มีความรูสึก

และพฤติกรรมการปฏิบัติตนหลัง การรับบริการโหราศาสตร เร่ืองลดความเครียดในใจ มากท่ีสุด 

รองลงมา คือมีกําลังใจมากข้ึน และม่ันใจในกิจการมากยิ่งข้ึน (µ  =3.77, 3.7 และ 3.66 ตามลําดับ) 

 

การอภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาการใชบริการโหราศาสตรและพฤติกรรมของผูประกอบการ 

กรณีศึกษา: ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี ผูศึกษาพบวา ผูประกอบการ

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป มีการศึกษาอยูในระดับช้ัน ปวส. หรือ อนุปริญญา 

และมีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ พรทิพย จงเจิดศักดิ์ 

(2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “ความนาเช่ือถือของหมอดูกับความตั้งใจกระทําพฤติกรรมของ

ผูใชบริการ” พบวา ผูใชบริการหมอดูสวนใหญเปนเพศหญิง รายไดอยูระหวาง 10,001 – 15,000 

บาท 

 จากการศึกษาประเภทของการใชบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ  กรณีศึกษา : 
ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี  พบวา ผูประกอบการเคยรับบริการ

โหราศาสตรมากอนการเปดกิจการ จะใชบริการโหราศาสตรนานๆคร้ัง (3 เดือนคร้ัง) 

ผูประกอบการจะใชโหราศาสตรประเภทฮวงจุยในการประกอบกิจการมากท่ีสุด เหตุผลท่ี

ผูประกอบการเลือกใชบริการโหราศาสตร เพราะตองการตรวจดวงชะตาของตนเองวาเหมาะสมกับ

กิจการหรือไม ผูประกอบการจะเลือกใชโหราศาสตรประเภทหมอดูฮวงจุยในการท่ีจะดูฤกษยาม

เปดราน ในการตรวจดวงชะตาของตนกับธุรกิจ  และใชในการหาตําแหนงท่ีตั้งของกิจการ  และใช

โหราศาสตรประเภทหมอดูฮวงจุยในการผูกดวง และผูประกอบการเช่ือวาโหราศาสตรมีผลตอการ

ประกอบกิจการของตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ บุญชัย มาลัยศิริวัฒน (  2533: บทคัดยอ ) 

ไดศึกษาเร่ือง “โหราศาสตรกับนโยบายศาสตรศึกษาการนําโหราศาสตรเขามาชวยในการตัดสินใจ

ของนักบริหาร” พบวา ลักษณะการเลือกท่ีอยูอาศัยใหสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจทางทฤษฎีวาดวย

การเลือกทําเลท่ีตั้งในเชิงธุรกิจและถูกลักษณะกับหลักฮวงจุย การเลือกฤกษยามท่ีเปนมงคลเพื่อ
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ความรมเย็นเปนสุขและมุงความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ในการวิจัยคร้ังนี้พบวาโหราศาสตร

ประเภทฮวงจุยชวยใหผูประกอบการสามารถตัดสินใจทางธุรกิจในหลายดาน  

 จากการศึกษาเหตุผลในการเลือกใชบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ พบวา 

ผูประกอบการเลือกท่ีจะรับบริการโหราศาสตรกับผูใหบริการรโหราศาสตรในลักษณะท่ีผู

ใหบริการมี ความรูและความสามารถ ในดานทํานายไดอยางแมนยํา สามารถตอบคําถามไดอยาง

แมนยํา และเลือกผูใหบริการโหราศาสตรท่ีมีช่ือเสียง รองลงมา คือ เลือกใชบริการผูใหบริการ

โหราศาสตรมีความ นาไววางใจ ดานคําทํานายของผูใหบริการโหราศาสตรเปนประโยชนตอการ

ประกอบกิจการ  ผูใหบริการโหราศาสตรเปนบุคคลสุภาพ เรียบรอย และเปนบุคคลสุขุม รอบคอบ 

และเหตุผลสุดทายคือมีความคลองแคลววองไวในการทํานาย ดานทํานายไดอยางรวดเร็ว ชัดเจน  ผู

ใหบริการโหราศาสตร กลาพูดในส่ิงท่ีควรพูด  และ ผูใหบริการโหราศาสตรท่ี พูดจาไดคลองแคลว 

ไมติดขัด และมีความกระตือรือรนในการทํานาย  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ บุษบา มณีวรรณ 

(2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางหมอดูอาชีพกับ

บุคคลตางฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบวา ปจจัยสําคัญในการเลือก

หมอดูคือ ช่ือเสียง บุคลิกภาพ อัตราคาดู สถานท่ี และประเภทของหมอดูซ่ึงพบวาการทรงเจาไดรับ

ความนิยมสูงสุด ในการวิจัยคร้ังนี้พบวาผูประกอบการมักเลือกผูใหบริการโหราศาสตรท่ีมีลักษณะ

ดังกลาว  

 จากการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังของผูประกอบการ พบวา กอนการ

ใชบริการโหราศาสตร ผูประกอบการ ไมม่ันใจในความม่ันคงของกิจการ รูสึก ทอแทในการ

ประกอบกิจการของตนเอง และไมม่ันใจวาสินคาของตนจะเปนท่ีตองการของลูกคาหรือไม และ 

เม่ือไดรับบริการโหราศาสตรแลวผูประกอบการสามารถลดความเครียด ทําใหผูประกอบการมี

กําลังใจในการประกอบกิจการมากข้ึนกวาเดิม และม่ันใจวากิจการของตนจะอยูได ซ่ึงสอดคลองกับ

การวิจัยของ ยลดา มณเฑียรมณี ( 2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “หมอดู: ทางเลือกสําหรับความ

ม่ันคงทางจิตใจ” พบวา สาเหตุท่ีทําใหผูท่ีมารับบริการมาหาหมอดูเพราะมีความคาดหวังวาหมอดู

จะเปนท่ีพึ่งทางใจ เปนท่ีปรึกษาและแนะแนวทางเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดเปน

การสรางความม่ันใจ กําลังใจ ใหกับผูท่ีมารับบริการท่ีตองการผูรวมตัดสินใจในการกระทําตาง ๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึนในอนาคต และเพื่อระบายความคับของใจและทําใหเกิดความสบายใจมากข้ึน ในการวิจัย

คร้ังนี้พบวาเม่ือผูประกอบการไดรับบริการโหราศาสตรแลวผูประกอบการสามารถลดความเครียด 

ทําใหผูประกอบการมีกําลังใจในการประกอบกิจการมากข้ึนกวาเดิม  
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ข้อเสนอแนะ 

 1.ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

 จากผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาการใชบริการโหราศาสตรและพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ กรณีศึกษา : ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี  พบ

ความสําคัญในวิชาโหราศาสตรท่ีจะนํามาใชกับธุรกิจไดทุกสาขาอาชีพ เปนทางเลือกหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญและลึกซ้ึงมีคุณคาท่ีจะนํามาผสมผสานเปนกรอบการตัดสินใจเลือกปฏิบัติใหถูกทาง 

และวิจัยเลมนี้จะเปนแนวทางในการวิจัยสําหรับผูท่ีสนใจในคร้ังตอไป 

 2.ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 โหราศาสตรมีรากฐานมาจากแนวความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีถูกถายทอด 

สืบตอกันมาตราบเทาปจจุบัน ถึงแมกระแสสังคมโลกจะมีการเปล่ียนไปอยางมากแตโหราศาสตรยัง

อยูในสังคมมนุษยและพัฒนาตัวเองอยูในสังคมไดอยางกลมกลืน จึงเห็นสมควรใหมีการวิจัย

เพิ่มเติมในหัวขอตอไปนี้ 

  2.1ฮวงจุยท่ีเสียมีหลักในการแกไขอยางไรและสงผลกับผูอยูอาศัยในรูปแบบ

ใดบาง และสอบถามกลุมผูใชบริการหมอดูฮวงจุยวาหลักการแกไขไดผลอยางไร 

  2.2ปจจัยสําเร็จในการนําโหราศาสตรมาใชในการประกอบธุรกิจ ใหศึกษากลุมท่ี

ใชโหราศาสตรโดยศึกษาขอมูลจากโหรและติดตามศึกษาแบบละเอียดจากผูใชจริง 

  2.3การวิเคราะหพัฒนาการและการปรับตัวของผูใชโหราศาสตร โดยศึกษาเฉพาะ

กลุมผูใชจริง 

  2.4การศึกษาวิจัยเร่ืองโหราศาสตรควรจัดทําแบบสอบถามแบบสัมภาษณจะได

ขอมูลท่ีเจาะลึกมากกวา 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง การศึกษาการใช้บริการโหราศาสตร์และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ 

กรณศึีกษา : ในเขตถนนทรงพล ตลาดเทศบาลบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

 

1. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 ตอน 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกประเภทการใชบริการโหราศาสตร 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลการเลือกใชบริการโหราศาสตร 

 ตอนท่ี  4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตนกอนและหลังการใชบริการ 

  โหราศาสตร  

 

2. แบบสอบถามนี้มิไดสรางข้ึนมาเพื่อเปนการทดสอบ เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําตอบถูกหรือผิด ทาน

สามารถตอบขอความทุกขอใหตรงกับความรูสึก หรือความคิดเห็นของทานใหมากท่ีสุด โดยไม

จําเปนท่ีคําตอบของทานจะเหมือนกับผูอ่ืนเสมอไป 

 

3.กรุณาตอบขอคําถามใหครบทุกขอเพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณ ซ่ึงมีความสําคัญและมีความจําเปน

อยางยิ่งในการทําวิจัยคร้ังนี้  

 
 
 

 

 

 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

                                               
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  / ลงใน � หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง  

กรุณาตอบใหครบทุกขอ 

 

1. เพศ  

 �    1.ชาย     �    2.หญิง 

2. อายุ 

   �  1.  ตํ่ากวา 20 ป                �    2. 20 - 30 ป    �   3. 31 - 40 ป  

  �  4.  41 - 50 ป        �    5. 51- 60 ป �  6. 60 ป ขึ้นไป 

 

3. สถานภาพ 

  �   1.โสด �   2. แตงงาน �   3.หมาย           

 �   4.หยาราง                   �   5.  แยกกันอยู 

 

4. ระดับการศึกษา   

 �   1. มัธยมศึกษาปที่ 3 �   2.มัธยมศึกษาปที ่6 หรือ ปวช.  

 �    3.ปวส. หรืออนุปริญญา �   4.ปริญญาตร ี

 �   5. สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 

 

5. รายได (ตอเดือน) 

 �  1. 5,000 – 10,000     บาท  �   2. 10,001 – 15,000   บาท  

 �  3.15,001 – 20,000   บาท �   4.  20,001– 25,000    บาท  

                 �  5. 5,001 – 30,000   บาท  �   6.  30,001 บาทขึ้นไป 

 

ตอนที ่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการเลือกประเภทของการใชบริการโหราศาสตรของผูประกอบการ ในเขต

ตลาดบานโปง จ.ราชบุรี 

คาํช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  / ลงใน    �    หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง  

 กรุณาตอบใหครบทุกขอ 

1.ทานเคยรับบริการโหราศาสตรหรือไม 

           �    1. เคย  � 2.ไมเคย 

2. ทานใชบริการโหราศาสตรบอยแคไหน 

      �  1.นานๆ ครั้ง 

� 2.ดูทุกครั้งที่เห็นหมอดู                 

     �  3.ดูทุกครั้งกอนที่จะเปดกิจการ 
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  � 4.ดูเปนบางครั้ง เมื่อมีหมอดูพิเศษหรือมีช่ือเสียง 

 

3.ทานเคยรับบริการโหราศาสตรประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   � 1.หมอดูมหาสัตตเลข 

   � 2.หมอดูลายมือ 

   � 3.หมอดูไพยิปซี 

  � 4. หมอดูโหงวเฮง 

  � 5. หมอดูฮวงจุย 

4.ทานเคยใชบริการโหราศาสตรมากอนมากอนที่ทานจะทําธุรกิจหรือไม 

          �  1.ใช � 2.ไมใช 

5.ทานใชโหราศาสตรในการการประกอบธุรกิจอยางไร 

 � 1. การหาทําเลคาขาย 

 � 2. การหาฤกษเขาประกอบกิจการ 

�   3. การทําพิธียกเสาเอก เสาโท 

 � 4. การขึ้นบานใหม 

  � 5. การสรางบาน 

  � 6. การตรวจดวงชะตาของตน 

6.เมื่อทานจะดูฤกษยามเปดรานใหมทานใชโหราศาสตรประเภทใดในการทํานาย 

  � 1.หมอดูมหาสัตตเลข 

  � 2.หมอดูลายมือ 

  � 3.หมอดูไพยิปซี 

  � 4. หมอดูโหงวเฮง 

  � 5. หมอดูฮวงจุย 

7. ถาทานจะตรวจดวงชะตาของตนเองวาเหมาะสมกับธุรกิจน้ีหรือไมทานจะไปปรึกษาโหราศาสตรประเภทใด  

  �      1.หมอดูมหาสัตตเลข 

  � 2.หมอดูลายมือ 

  � 3.หมอดูไพยิปซี 

  � 4. หมอดูโหงวเฮง 

  � 5. หมอดูฮวงจุย 

8.เมื่อทานจะดูตําแหนงที่ต้ังของกิจการวาเหมาะสมหรือไมทานจะไปปรึกษาโหราศาสตรประเภทใด  

  � 1.หมอดูมหาสัตตเลข 

  � 2.หมอดูลายมือ 

  � 3.หมอดูไพยิปซี 



61 

 

  � 4. หมอดูโหงวเฮง 

  � 5. หมอดูฮวงจุย 

9. ทานนิยมไปผูกดวงกับโหราศาสตรประเภทใดมากที่สุด 

  � 1.หมอดูมหาสัตตเลข 

  � 2.หมอดูลายมือ 

  � 3.หมอดูไพยิปซี 

  � 4. หมอดูโหงวเฮง 

  � 5. หมอดูฮวงจุย 

10. ทานคิดวาโหราศาสตรมีผลตอการประกอบกิจการของทานหรือไม 

        �     1.มี    �    2.ไมม ี

 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับเหตุผลการเลือกใชบริการโหราศาสตร 

คําชี้แจง  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับเหตุผลการเลือกใชบริการโหราศาสตร 

โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองที่เปนความจริงมากที่สุดเพียงชองเดียว 

 

 

ข้อ

ที่ 

 

ข้อคาํถาม 

 

ระดบัความคดิเห็นในการเลอืกใช้บริการ ช่องนี้

สําหรับ

ผู้วจัิย 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

 ความน่าไว้วางใจ 

1. หมอดูมีทาทางเปนมิตรและเปน

กันเอง ทําใหเกิดความสบายใจในการ

สนทนา 

 

 

     

2. ไมเห็นแกอามิสสินจางหรือเรียก

คาบริการมากเกินไป 

      

3. เปนคนใจเย็น สุขุมรอบคอบ       

4. เปนคนสุภาพ เรียบรอย       

5. มีความเปนกลางในการทํานาย ไมโอ

อวดตัวเอง 

      

6. คําทํานายของหมอดูเปนประโยชน       

7. หมอดูใหกําลังใจคุณ       

8. 

 

ไมทําใหคุณงมงายกับการดูหมอ       

9. ไมวากลาวหรือทับถมคนอื่น       
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ข้อ

ที่ 

 

 

ข้อคาํถาม 

 

ระดบัความคดิเห็นในการเลอืกใช้บริการ 

ช่องนี้

สําหรับ

ผู้วจัิย 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

 

 ด้านความรู้ ความสามารถ 

10. มีชื่อเสียงในอาชีพหมอดู       

11. มีความรูในเร่ืองโหราศาสตรเปน

อยางดี 

      

12. ทํานายไดอยางแมนยํา       

13. สามารถตอบคําถามไดอยางแมนยํา       

14. มีความชํานาญดานวิชาโหราศาสตร

ไดหลายวิธี 

      

15. อธิบายความเขาใจไดเปนอยางดี       

16. มีการใชอุปกรณเคร่ืองมือประกอบคํา

ทํานายที่นาเชื่อถือได 

      

17. ทํานายตามหลักเหตุและผล       

18. ใหขอคิด สอดแทรกส่ิงที่เปนไปได

ในชีวิตจริง 

      

 ความคล่องแคล่วว่องไว  

19. หมอดูพูดจาไดคลองแคลว ไมติดขัด       

20. พูดจาสุภาพ       

21. พูดตรงไปตรงมา ไมวกวน       

22. มีความกระตือรือรนในการทํานาย       

23. กลาพูดในส่ิงที่ควรพูด โดยไมเปน

การเอาใจคุณมากเกินไป 

      

24. ใหความสนใจคําถาม โดยไม

เบี่ยงเบนประเด็น 

      

25. ทํานายไดรวดเร็ว ชัดเจน        

 

 

 

 

 



63 

 

ตอนท่ี 4 เปน ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังการใชบริการโหราศาสตร  

คําชี้แจงตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนกอนและหลังการใชบริการโหราศาสตร 

โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่เปนความจริงมากที่สุดเพียงชองเดียว 

 

 
 

ขอ

ท่ี 

 

ขอคําถาม 

 

ระดับความคิดเห็น 
ชองน้ี

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

 การปฏิบัติตนกอนการใชบริการโหราศาสตร 

1. ไมมั่นใจวาจะขายของได       

2. ไมมั่นใจในความมั่นคงของกิจการ       

3. เบื่อหนายในการประกอบกิจการ       

4. เครียดในการประกอบกิจการ       

5. ทอแทในการประกอบกิจการเพราะไมมี

ลูกคา 

      

 การปฏิบัติตนหลังการใชบริการโหราศาสตร 

8. มั่นใจในกิจการมากยิ่งขึ้น       

9.. มีรายไดเพ่ิมมากขึ้น       

10. มีช่ือเสียงเพ่ิมมากขึ้น       

11. ลดความเครียดในใจ       

12. ลูกคาเพ่ิมมากขึ้น       

13. มีกําลังใจมากขึ้น       

 
ข้อเสนอแนะ ความคดิเห็นเกีย่วกบัหมอดู 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................ ......................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณทีใ่ห้ความร่วมมอืตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ - สกุล      นางสาวพชรพรรณ พันเปรม  
ท่ีอยู 11/2 หมู 1 ตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2548  สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนราษฎร   

  บํารุง 

พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


