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การประเมินความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมใน

การท างานของพนักงานของบรษิัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด 

Accuracy Assessment of Thai Astrology in Predicting Personal Characteristics and Work 

Behaviors of Employees of V&P Freshfoods Company Limited 

ธนกฤษ ทาโน* และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา** 

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะ  

ส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการท างานของพนักงานของบริษัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็น

เพศชาย 30 คน เพศหญิง 30 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติเชิงปริมาณ เช่น 

การหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยหรือร้อยละ รวมถึงการทดสอบ Paired-Samples t-test ส าหรับการเปรียบเทียบหกลักษณะ

ส่วนบุคคลและห้าพฤติกรรมในการท างานซึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินของเพื่อนร่วมงานกับ

ค่าเฉลี่ยการพยากรณ์ของโหราจารย ์3 คนโดยใชห้ลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤตกิรรม

ในการท างาน 

ผู้ศึกษา มุ่งความสนใจไปท่ีการศึกษาการประเมินความตรงหรือความแม่นย าการใช้โหราศาสตร์ไทยใน             

การพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการท างานว่าจะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินบุคคลก่อนท่ี

รับเข้าท างานได้หรือไม่ จึงตั้งกรอบแนวคิดไว้ห้าประการคือ หนึ่ง หากค่าพยากรณ์ของโหราจารย์ไม่ได้แตกต่างกับค่า

ประเมนิโดยพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าค่าพยากรณ์มีความแม่นย า สอง หากค่าพยากรณ์ของ

โหราจารย์ในการจ าแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้แตกต่างกับค่าประเมินโดยพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

สามารถสรุปได้ว่าค่าพยากรณ์มีความแม่นย า สาม หากค่าพยากรณ์ของโหราจารย์ในการจ าแนกตามอายุงานของกลุ่ม

ตัวอยา่งไมไ่ด้แตกต่างกับค่าประเมินโดยพนักงานอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าค่าพยากรณ์มีความแม่นย า 

สี่ หากค่าพยากรณ์ของโหราจารย์ในการจ าแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้แตกตา่งกับคา่ประเมนิโดยพนักงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าค่าพยากรณ์มีความแม่นย า และห้า ค่าท่ีมีความแม่นย าท่ีได้จากการพยากรณ์จาก

โหราจารย์จะสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการท างานก่อนท่ีจะรับ

บุคคลนั้นๆเข้าท างานจริงในองค์กรได้ 
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ผลการศกึษาพบว่า 

ในการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง พนักงานท่ีมอีายุงานน้อยกว่า 3 ปีและมากกว่า 

3 ปี และพนักงานท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 30 ปีและมากกว่า 30 ปี การใชโ้หราศาสตร์ไทยมคีวามแมน่ย าในการพยากรณ์ลักษณะ

ส่วนบุคคลได้ท้ัง 6 คุณลักษณะเท่ากัน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน การเสียสละ ความอดทนและ

ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ โหราศาสตร์ไทยยังมีความแม่นย าในการพยากรณ์พฤติกรรมในการท างานได้ 3 ตัวแปร 

ได้แก่ การปฏิบัติตามค าสั่ง การรักษาเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ส่วนค่าพยากรณ์เกี่ยวกับความมีระเบียบวินัย 

และการให้ความร่วมมอื ไมพ่บความแมน่ย าอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ดังนั้น การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองการประเมินความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะ  

ส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการท างานของพนักงานของบริษัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด จึงเป็นประโยชนก์ับองค์กรใน

การน าโหราศาสตร์ไทยเป็นอีกเคร่ืองมือหนึ่งท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกและจัดสรรบุคคลเข้าท างานใน            

การพิจารณาความซื่อสัตย์ การมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน การเสียสละ ความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน

ปฏบัิตติามค าสั่ง การรักษาเวลา และความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีได้ 

อย่างไรก็ตาม การค้นคว้าแบบอิสระนี้อาศัยค าพยากรณ์จากโหราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นค่าคาดหวัง (Expected 

Value) ในการศึกษาเปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากการส ารวจ (Observed Value) ซึ่งส าหรับผู้ศึกษาในอนาคตควรได้มี       

การประเมินความสอดคล้องระหว่างโหราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิกับโหราจารยท่ั์วไป และควรได้ศึกษาตัวแปรอื่นเนื่องจากใน

แตล่ะต าแหนง่งานมคีวามตอ้งการลักษณะสว่นบุคคลและพฤติการรในการท างานแตกตา่งกันไป  

ABSTRACT  

 The purpose of this independent study was to study predictive validity of Thai astrology in predicting 

personal characteristics and work behaviors of employees of V&P Freshfoods Company Limited. The population of the 

study was 60 operational employees. This number consisted of 30 males and 30 females. The data was collected 

from questionnaire and then analyzed by quantitative analysis, namely frequency, mean, percentage and paired-

sample t-test.  Comparisons were made in terms of 6 personal characteristics and 5 work behavior that the 

comparisons between evaluation by co-workers and evaluation by 3 astrologers using Thai astrology in the 

evaluation.  

The researcher’s aim was to evaluate predictive validity of personal characteristics and work behaviors by 

Thai astrology to see whether it can be used as a tool to assess individuals before hiring. The hypotheses are 1) if 

the prediction by astrologers is not significantly different from the evaluation by the employees, it could be concluded 

that the prediction by the astrologers is valid, 2) if the prediction analyze by sex by astrologers is not significantly 

different from the evaluation by the employees, it could be concluded that the prediction by the astrologers is valid 

3) if the prediction analyze by duration of employment by astrologers is not significantly different from the evaluation 
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by the employees, it could be concluded that the prediction by the astrologers is valid 4) if the prediction analyze by 

age by astrologers is not significantly different from the evaluation by the employees, it could be concluded that the 

prediction by the astrologers is valid. 

The identification of the sample by gender, divided into male and female. Employees aged less than three 

years and more than 3 years and younger than 30 years and employs over 30 years. The results of the study show 

that Thai astrology was statistically accurate in predicting 6 personal characteristics, namely honesty, human 

relation, diligence, dedication, patience and creativity.  Moreover, Thai astrology was also statistically accurate in 

predicting 3 areas of work behavior, namely following orders, punctuality, and responsibility. However, for discipline 

and cooperation, Thai astrology showed no accuracy in prediction. 

Therefore, Thai astrology could be beneficial for the organization and could be used to help make decision in 

the hiring process, especially when considering honesty, human relation, diligence, dedication, and patience, as well 

as following orders, punctuality, and responsibility. 

This independent study looked at prediction from expert astrologers as expected value and compared it with 

observed value from peers.  For further studies, comparison between expert astrologers and general astrologers 

should be constructed to evaluate the level of personal characteristics and work behaviors be comparing it with the 

evaluation by co-workers. Moreover, other variable of personal characteristics and work behaviors should be studies 

for comparison.  

บทน า  

ในภาวะท่ีโลกก าลังเผชิญกับวิกฤติต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์กรต่างๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับตัวเพื่อ

ความอยู่รอดและความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  องค์กรเหล่านั้นจึงมุ่ งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีผลการด าเนินงานสูง  

(High Performance Organization: HPO) กล่าวคือเป็นองค์กรท่ีมีความสามารถสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในขณะท่ี

พนักงานก็มีความพึงพอใจและมีความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จสูงเช่นกัน แต่การท่ีจะเป็นเช่นนั้นได้ องค์กรต่างๆ จ าเป็นต้อง

อาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ องค์กรใดท่ีมีบุคลากรท่ีดีเลิศ ย่อมมีโอกาสท่ีจะบรรลุผลส าเร็จได้ดีและเร็วกว่าคู่แข่งขัน  

แต่การท่ีองค์กรจะมีบุคลากรท่ีดีเลิศเช่นนั้น ย่อมต้องอาศัยกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีเลิศด้วยเช่นกัน  

(ชูชัย สมิทธิไกร: 2556) การท่ีจะได้บุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับงาน เข้ามาเป็นพนักงานต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์กร 

ขึ้นอยู่กับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน ถ้าคัดเลือกโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกและมีระบบงานในการคัดเลือกเป็น

อย่างดี ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้คนท่ีเหมาะสมมาเป็นพนักงานมากขึ้น  (สนั่น เถาชารี , 2556: Online) โดย

กระบวนการคัดเลอืกบุคลากรจะเร่ิมจากการให้กรอกใบสมัคร (Application Blank) เมื่อข้อมูลในใบสมัครตรงตามท่ีองค์กร

ตอ้งการก็จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบ (Employment Tests) หลังจากผ่านการทดสอบทักษะเรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะได้รับ

การคัดเลอืกให้สอบสัมภาษณ ์(Interview) ตอ่ไป 
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การสอบสัมภาษณ์เป็นงานท่ีละเอียดอ่อน เนื่องจากเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ ผู้สัมภาษณ์งานต้องอาศัยความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะตัวของผู้ท าการสัมภาษณ์ ในการผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ การจับประเด็น 

การวิเคราะห์ และการตัดสินใจเพื่อให้การสัมภาษณ์บรรลุวัตถุประสงค์และมปีระสิทธิภาพ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะท าให้ 

ผู้สัมภาษณ์มีความเข้าใจในคุณลักษณะโดยรวมของผู้สมัครงานท่ีขั้นตอนอื่นไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน เช่น 

ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น เพื่อน ามาใช้ประกอบ      

การพิจารณาว่าผู้สมัครคนใดมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีสุด (Howtorecruitment, 2553: Online) อย่างไรก็ดีหาก

องค์กรมีเคร่ืองมอืหรือศาสตร์อื่นเพื่อมาประกอบการสัมภาษณ์งาน อาท ิ โหราศาสตร์ไทย มาช่วยประเมนิคุณสมบัติ เช่น 

พฤตกิรรมและลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เพิ่มความเชื่อม่ันในการตัดสินใจคัดเลอืกบุคลากรเข้ามาท างาน 

หากแต่ว่า โหราศาสตร์ไทยเป็นศาสตร์ท่ียังไม่ได้รับการยอมรับในด้านวิชาการเท่าท่ีควร เนื่องจากยังไม่ได้รับ    

การพสิูจน์ในเชงิสถิตอิอกมาเป็นรูปธรรมมากนัก  จะพบได้จากการวจิัยท่ีพยายามศึกษาความแมน่ย าของโหราศาสตร์ไทย

ในการพยากรณ์ลักษณะบุคคลและพฤติกรรมในการท างานของธุรกิจประดับยนต์  จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า การใช้

โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลมีความแม่นย า ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน 

การเสียสละ และความอดทน เป็นต้น ในขณะที่ผลการศกึษาความแมน่ย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์พฤติกรรม

การท างานท่ีมีความแม่นย าได้แก่ การปฏิบัติตามค าสั่ง การรักษาเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นต้น แต่โหราศาสตร์

ไมส่ามารถประเมิน ความมีระเบียบวนิัย และการให้ความร่วมมอืในการท างานได้ แตท่วา่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก (19 คน)  

โดยเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการแต่ขาดการระบุค านิยามท่ีชัดเจน เช่น ไม่ได้ระบุระดับพนักงานระดับปฏิบัติการเป็น

พนักงานระดับใดและมีความส าคัญกับองค์กรหรือไม่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาควรมีความส าคัญในองค์กร หากขาด

บุคลากรเหล่านี้ไปจะท าให้เกิดความเสียหายหรือท าให้ธุรกิจเกิดค่าใช้จ่ายในการคัดสรรหาบุคลากรใหม่ ซึ่งอาจเป็นเหตุ   

ท าให้ผลการศึกษายังไม่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการมากนัก 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาโหราศาสตร์ไทย โดยการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อเร่ือง 

“การประเมินความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะบุคคลและพฤติกรรมการท างาน: กรณีศึกษา 

บริษัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด” เนื่องจากเป็นบริษัทฟาร์มเลี้ยงสุกรท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือและเป็นบริษัทท่ีให้

ความส าคัญกับบุคลากร การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาจะเพิ่มตัวแปรหลักอีกหนึ่งตัวแปรคือการวัดความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็น

คุณลักษณะส าคัญส าหรับการออกไปด ารงชีวิตและท างานในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 (วิชาการ.คอม, 2557: Online)  

โดยจะน าหลักโหราศาสตร์ไทยมาทดสอบท าให้เกิดความชัดเจนในการเสนอผลงานทางด้านวิชาการและสามารถพิสูจนไ์ด้

โดยหลักสถิติ (Statistics)  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน าโหราศาสตร์ไทยมาเป็นเคร่ืองมือในการคัดเลือกบุคลากร  

เข้ามาท างานในต าแหนง่ท่ีเหมาะสม  

วัตถุประสงค ์

เพื่อประเมินความสอดคล้องของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤตกิรรมในการท างาน

เมื่อเทียบกับการประเมินของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการท างาน     

ในบริษัทท่ีเป็นกรณีศึกษา  เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือคัดเลือกบุคลากรและจัดสรรงานให้เหมาะกับ

บุคลากรได้ 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

เป็นการประเมนิความแมน่ย าของโหราศาสตร์ในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการท างานของ

พนักงานระดับปฏิบัติ บริษัท วแีอนด์ พ ีเฟร็ชฟูดส์ จ ากัด โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานกับผู้บริหาร

และความคิดเห็นของโหราจารย์ ตามหลักโหราศาสตร์ไทยท่ีมีต่อลักษณะสว่นบุคคลและของพฤตกิรรมในการท างาน  

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา   

เป็นการประเมินความแม่นย าของโหราศาสตร์ในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการท างาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติ บริษัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานกับ

ผู้บริหารและความคิดเห็นของโหราจารย์ท่ีพจิารณาจากการวิเคราะห์ วัน เดือน ปี และสถานท่ีเกิด ตามหลักโหราศาสตร์

ไทยท่ีมีต่อลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน ความเสียสละ ความอดทน  

และความคิดสร้างสรรค์ ในส่วนของพฤติกรรมในการท างาน ได้แก่ การปฏิบัติตามค าสั่ง การรักษาเวลา ความรับผิดชอบ

ตอ่หน้าท่ี การมรีะเบียบวนิัยและการให้ความร่วมมอื      

2. ขั้นตอนการศกึษา 

เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากพนักงานปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนท้ังหมด 60 คน  

(เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ตามทฤษฎี Central Limit Theorem) โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินกลุ่มตัวอย่าง และให้

เพื่อนร่วมงานอีก 2 คนท าการประเมินกลุ่มตัวอย่างโดยท่ีผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้เลือกเพื่อนร่วมงานอีก 2 คนเนื่องจากได้

ร่วมกันท างานตลอดระยะเวลาหนึ่ง เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิด รู้จัดอุปนิสัยแตล่ะคนและรู้จักว่าใครสนิทกับใครท าให้เลือก

พนักงานที่จะประมาณกลุ่มตัวอย่างได้ และให้โหราจารย์อีก 3 ท่านท าการประเมินกลุ่มตัวอยา่งอีกที  ดังนั้นขนาดตัวอยา่ง

จะเท่ากับ 360 ชุด (60 x 6) 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาทราบจ านวนประชากร แต่ผู้ศึกษาจะเลือกกลุ่มตัวอย่างมา 60 คน เนื่องจากใน

การศึกษาคร้ังนี้ จ าเป็นต้องทราบเวลาเกิดของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบกับการศึกษาคร้ังนี้  ต้องได้รับความยินยอมจาก   

กลุ่มตัวอยา่งในการให้โหราจารย์ดูดวงชะตาให ้ ดังนัน้ ผู้ศึกษาคิดวา่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมใน

การส ารวจคร้ังนี้ โดยตัวอย่างจะแบ่งตามเพศชาย 30 คน และเพศหญิง 30 คน (เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ตาม

ทฤษฎี Central Limit Theorem)   
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4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท วีแอนด์  

พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด โดยส ารวจ 60 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจะไม่ประเมินตนเอง โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ส าหรับการค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งได้ถูกพัฒนาเพิ่ม 2 ค าถาม จากงานวิจัยเร่ือง “ การประเมิน

ความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการท างาน” ของประมวณ  

วรรณโชติผาเวช (2551) โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี ้

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับพนักงานระดับปฏบัิตกิาร (เพื่อนร่วมงาน) 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามส าหรับผู้จัดการ 

ชุดท่ี 3 แบบสอบถามส าหรับโหราจารย์           

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  

กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด มีจ านวนรวมท้ังสิ้น 60 คน โดยสามารถ

จ าแนกตามเพศเป็นเพศหญิงมีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50  และเป็นเพศชาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50  เท่ากัน 

จ าแนกตามอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ล าดับถัดมามีอายุ

ระหว่าง 30-34 ปี มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ล าดับถัดมามีอายุระหว่าง 20-24 ปี มีจ านวน 11 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 18  ในขณะที่กลุ่มพนักงานระดับปฏบัิตกิารท่ีมีอายุระหว่าง 35-39 ปี มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15  และอายุ

สูงกว่า 40 ปี มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.65 เท่านัน้ 

จ าแนกตามอายุงาน ซึ่งอายุงานท่ีน้อยกว่า 1 ปี มจี านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22  ล าดับถัดมาอายุงานระหวา่ง 

1-3 ปี มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 28  ส่วนอายุงานระหวา่ง 3-5 ปี มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20  ล าดับถัดมา

อายุงานระหว่าง 5-7 ปี มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และพนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่า 7 ปี มีจ านวน 8 คน คิด

เป็นร้อยละ 13  ซึ่งจากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ

พนักงานที่มอีายุงานมากกว่า 3 ปี มจี านวน 30 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50  เท่ากัน 

จ าแนกตามอัตราเงินเดือน พบว่าส่วนใหญ่พนักงานมีอัตราเงินเดือนระหว่าง 15 ,001-20,000 บาท มีจ านวน  

16 คน คิดเป็นร้อยละ 27  รองลงมาพนักงานมีอัตราเงินเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23  

ในขณะท่ีพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 25,001-30,000  บาท มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20  ถัดมาเป็นพนักงานท่ีมี

เงินเดือน 20,001-25,000บาท มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนพนักงานท่ีมีเงินเดือนสูงกว่า 30,001 บาท  

มเีพยีง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12  

จ าแนกตามฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายขนสง่และคลังสินค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญช ีฝ่ายบุคคล และฝ่ายผลิต มีพนักงานงาน

ในแต่ละฝ่ายงานเท่ากับ 12 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20  เท่ากัน 
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ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบตัวแปร โดยใชว้ิธีการทางสถิต ิt-test ส าหรับการประเมนิความแมน่ย า

ของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะบุคคลและพฤติกรรมการท างาน ซึ่งถูกประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับ

โหราศาสตร์ไทยมรีายละเอยีดดังนี้ 

ความซื่อสัตย์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความตรงไปตรงมา และความยากต่อการไว้ใจซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทย

คือ 0.08 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบแลว้พบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเป็นมิตร และการไม่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.10 ซึ่งท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความขยัน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยเป็นคนขยัน และท างานตามอารมณ์ซึ่งเป็นคะแนนข้อความ

เชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.10 

ซึ่งท้ังนีจ้ากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การเสียสละ จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยมความมีน้ าใจและการแบ่งปัน รวมถึงความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานท าการประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.11 อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความอดทน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยอดทน และความเบ่ือหน่ายซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชงิบวก

และเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.03 ท้ังนี้  

จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความคิดสร้างสรรค์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการมีความคิดเห็นใหม่ๆ และการเป็นคนฟุ้งซ่าน  

ซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประ เมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.00 ท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การปฏิบัติตามค าสั่ง ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเต็มใจปฏิบัติงาน และการต่อต้านค าสั่งซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานได้ประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.04 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การรักษาเวลา ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการตรงต่อเวลา และผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่าการประเมนิจากโหราศาสตร์

ไทยคอื 0.03 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเอาใจใส่ และขาดความเอาใจใส่ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.13 ซึง่ท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  
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การมีระเบียบวินัย ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยระเบียบวินัยในการท างาน และการไม่รักษากฎระเบียบ

ซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับโดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่านอ้ยกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.47 ซึ่งท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การให้ความร่วมมือ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการเข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการ

ประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.49 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบตัวแปรโดยวิธีทางสถิติ t-test ส าหรับการประเมินความแม่นย าของ

โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤตกิรรมในการท างาน ซึ่งถูกประเมนิระหว่างเพื่อนร่วมงานกับ

โหราศาสตร์ไทยโดยจ าแนกตามเพศชายและเพศหญิง พบวา่  

เพศชาย 

ความซื่อสัตย์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความตรงไปตรงมา และความยากต่อการไว้ใจซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทย

คือ 0.05 ท้ังนีจ้ากการเปรียบเทียบแลว้พบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเป็นมิตร และการไม่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.11 ซึ่งท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ความขยัน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยเป็นคนขยัน และท างานตามอารมณ์ซึ่งเป็นคะแนนข้อความ

เชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.09 

ซึ่งท้ังนีจ้ากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การเสียสละ จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยมความมีน้ าใจและการแบ่งปัน รวมถึงความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานท าการประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.12 อยา่งไรก็ตามจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ความอดทน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยอดทน และความเบ่ือหน่ายซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชงิบวก

และเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.02 ท้ังนี้จาก

การเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความคดิสร้างสรรค์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรยอ่ยการมคีวามคิดเห็นใหม่ๆ และการเป็นคนฟุง้ซ่าน ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.02 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การปฏิบัติตามค าสั่ง ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเต็มใจปฏิบัติงาน และการต่อต้านค าสั่งซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานได้ประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.07 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  
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การรักษาเวลา ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการตรงต่อเวลา และผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่าการประเมนิจากโหราศาสตร์

ไทยคอื 0.07 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเอาใจใส่ และขาดความเอาใจใส่ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.16 ซึ่งท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ นัยส าคัญทางสถิต ิณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การมีระเบียบวินัย ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยระเบียบวินัยในการท างาน และการไม่รักษากฎระเบียบ

ซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับโดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่านอ้ยกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.99 ซึ่งท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การให้ความร่วมมือ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการเข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการ

ประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.84 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

เพศหญงิ 

ความซื่อสัตย์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความตรงไปตรงมา และความยากต่อการไว้ใจซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทย

คือ 0.11 ท้ังนีจ้ากการเปรียบเทียบแลว้พบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเป็นมิตร และการไม่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นซึ่ งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.08 ซึ่งท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความขยัน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยเป็นคนขยัน และท างานตามอารมณ์ซึ่งเป็นคะแนนข้อความ

เชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.12 

ซึ่งท้ังนีจ้ากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การเสียสละ จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยมความมีน้ าใจและการแบ่งปัน รวมถึงความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานท าการประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.10 อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความอดทน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยอดทน และความเบ่ือหน่ายซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชงิบวก

และเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมนิคะแนนเฉลี่ยน้อยกวา่การประเมนิจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.04 ทั้งนี้จาก

การเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  

ความคดิสร้างสรรค์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรยอ่ยการมคีวามคิดเห็นใหม่ๆ และการเป็นคนฟุง้ซ่าน ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.02 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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การปฏิบัติตามค าสั่ง ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเต็มใจปฏิบัติงาน และการต่อต้านค าสั่งซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานได้ประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.00 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การรักษาเวลา ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการตรงต่อเวลา และผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่าการประเมนิจากโหราศาสตร์

ไทยคอื 0.01 ท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเอาใจใส่ และขาดความเอาใจใส่ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.10 ซึ่งท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การมีระเบียบวินัย ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยระเบียบวินัยในการท างาน และการไม่รักษากฎระเบียบ

ซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับโดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่านอ้ยกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.06 ซึ่งท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การให้ความร่วมมือ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการเข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการ

ประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.14 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบตัวแปรโดยวิธีทางสถิติ t-test ส าหรับการประเมินความแม่นย าของ

โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤตกิรรมในการท างาน ซึ่งถูกประเมนิระหว่างเพื่อนร่วมงานกับ

โหราศาสตร์ไทยโดยจ าแนกตามอายุงานของพนักงานท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 3 ปีและพนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปี 

พบวา่ 

พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี 

ความซื่อสัตย์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความตรงไปตรงมา และความยากต่อการไว้ใจซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทย

คือ 0.04 ทัง้นี ้จากการเปรียบเทียบแลว้พบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเป็นมิตร และการไม่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.03  ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความขยัน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยเป็นคนขยัน และท างานตามอารมณ์ซึ่งเป็นคะแนนข้อความ

เชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.07  

ท้ังนี ้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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การเสียสละ จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยมความมีน้ าใจและการแบ่งปัน รวมถึงความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานท าการประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.03 อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความอดทน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยอดทน และความเบ่ือหน่ายซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชงิบวก

และเชงิลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมนิคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าการประเมนิจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.08 ทั้งนี้จาก

การเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิต ิณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ความคดิสร้างสรรค์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรยอ่ยการมคีวามคิดเห็นใหม่ๆ และการเป็นคนฟุง้ซ่าน ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.06 ทัง้นี้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การปฏิบัติตามค าสั่ง ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเต็มใจปฏิบัติงาน และการต่อต้านค าสั่งซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานได้ประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.02 ทัง้นี้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การรักษาเวลา ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการตรงต่อเวลา และผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่าการประเมนิจากโหราศาสตร์

ไทยคอื 0.01 ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเอาใจใส่ และขาดความเอาใจใส่ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.10 ซึ่งท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  

การมีระเบียบวินัย ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยระเบียบวินัยในการท างาน และการไม่รักษากฎระเบียบ

ซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับโดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่านอ้ยกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.24 ซึ่งท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การให้ความร่วมมือ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการเข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการ

ประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.34 ทัง้นี้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 3 ปี 

ความซื่อสัตย์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความตรงไปตรงมา และความยากต่อการไว้ใจซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทย

คือ 0.11 ท้ังนีจ้ากการเปรียบเทียบแลว้พบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเป็นมิตร และการไม่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.17  ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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ความขยัน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยเป็นคนขยัน และท างานตามอารมณ์ซึ่งเป็นคะแนนข้อความ

เชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.14  

 ท้ังนี ้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การเสียสละ จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยมความมีน้ าใจและการแบ่งปัน รวมถึงความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานท าการประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.18 อยา่งไรก็ตามจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความอดทน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยอดทน และความเบ่ือหน่ายซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชงิบวก

และเชงิลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยนอ้ยกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.02 ทัง้นี้ จาก

การเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ความคดิสร้างสรรค์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรยอ่ยการมคีวามคิดเห็นใหม่ๆ และการเป็นคนฟุง้ซ่าน ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.07 ทัง้นี้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิต ิณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การปฏิบัติตามค าสั่ง ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเต็มใจปฏิบัติงาน และการต่อต้านค าสั่งซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานได้ประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.05 ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การรักษาเวลา ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการตรงต่อเวลา และผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่าการประเมนิจากโหราศาสตร์

ไทยคอื 0.05 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเอาใจใส่ และขาดความเอาใจใส่ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.16 ซึง่ท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การมีระเบียบวินัย ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยระเบียบวินัยในการท างาน และการไม่รักษากฎระเบียบ

ซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับโดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.69 ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การให้ความร่วมมือ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการเข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการ

ประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.64 ทัง้นี้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ส่วนที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบตัวแปรโดยวิธีทางสถิติ t-test ส าหรับการประเมินความแม่นย าของ

โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤตกิรรมในการท างาน ซึ่งถูกประเมนิระหว่างเพื่อนร่วมงานกับ

โหราศาสตร์ไทยโดยจ าแนกตามอายุของพนักงานที่มอีายุนอ้ยกว่า 30 ปแีละพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 30 ปี 
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พนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 

ความซื่อสัตย์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความตรงไปตรงมา และความยากต่อการไว้ใจซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทย

คือ 0.07 ทัง้นี้จากการเปรียบเทียบแลว้พบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเป็นมิตร และการไม่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.05 ซึ่งท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความขยัน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยเป็นคนขยัน และท างานตามอารมณ์ซึ่งเป็นคะแนนข้อความ

เชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.09 

ซึ่งท้ังนีจ้ากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การเสียสละ จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยมความมีน้ าใจและการแบ่งปัน รวมถึงความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานท าการประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคอื 0.07 อยา่งไรก็ตามจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความอดทน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยอดทน และความเบ่ือหน่ายซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชงิบวก

และเชงิลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยนอ้ยกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.05 ท้ังน้ี จาก

การเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความคดิสร้างสรรค์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรยอ่ยการมคีวามคิดเห็นใหม่ๆ และการเป็นคนฟุง้ซ่าน ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.03 ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การปฏิบัติตามค าสั่ง ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเต็มใจปฏิบัติงาน และการต่อต้านค าสั่งซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานได้ประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.03 ท้ังนี้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การรักษาเวลา ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการตรงต่อเวลา และผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นคะแนนข้อความ

เชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 

0.00 ทัง้นี ้จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเอาใจใส่ และขาดความเอาใจใส่ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.11  ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การมรีะเบียบวินัย ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรยอ่ยระเบียบวนิัยในการท างาน และการไม่รักษากฎระเบียบซึ่ง

เป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับโดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.19  ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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การให้ความร่วมมอื ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรยอ่ยการเข้ารว่มกิจกรรม และไม่มสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม

ซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.31 ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

พนักงานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี 

ความซื่อสัตย์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความตรงไปตรงมา และความยากต่อการไว้ใจซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทย

คือ 0.11 ท้ังนี ้จากการเปรียบเทียบแลว้พบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเป็นมิตร และการไม่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.17  ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความขยัน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยเป็นคนขยัน และท างานตามอารมณ์ซึ่งเป็นคะแนนข้อความ

เชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.14  

ซึ่งท้ังนีจ้ากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การเสียสละ จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยมความมีน้ าใจและการแบ่งปัน รวมถึงความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานท าการประเมินคะแนนเฉลี่ ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.18 อยา่งไรก็ตามจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ความอดทน ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยนิสัยอดทน และความเบ่ือหน่ายซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชงิบวก

และเชงิลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยนอ้ยกว่าการประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.02 ทัง้นี้ จาก

การเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความคดิสร้างสรรค์ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรยอ่ยการมคีวามคิดเห็นใหม่ๆ และการเป็นคนฟุง้ซ่าน ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.07 ทัง้นี้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การปฏิบัติตามค าสั่ง ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเต็มใจปฏิบัติงาน และการต่อต้านค าสั่งซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานได้ประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.05 ท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การรักษาเวลา ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการตรงต่อเวลา และผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นคะแนน

ข้อความเชิงบวกและเชงิลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่าการประเมนิจากโหราศาสตร์

ไทยคอื 0.05 ทัง้นี้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยความเอาใจใส่ และขาดความเอาใจใส่ซึ่งเป็น

คะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.16  ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  
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การมีระเบียบวินัย ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยระเบียบวินัยในการท างาน และการไม่รักษากฎระเบียบ

ซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับโดยเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมีค่านอ้ยกว่าการประเมินจาก

โหราศาสตร์ไทยคือ 0.69  ท้ังน้ี จากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

การให้ความร่วมมือ ได้จากการเปรียบเทียบตัวแปรย่อยการเข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมซึ่งเป็นคะแนนข้อความเชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ โดยท่ีเพื่อนร่วมงานประเมินคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการ

ประเมินจากโหราศาสตร์ไทยคือ 0.64 ทัง้นี้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ มนีัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี้ เป็นการทดสอบการเปรียบเทียบคะแนนทางสถิติโดยใช้ Paired-Samples t-test  

เพื่อศึกษาการประเมินความแม่นย าของหลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมใน      

การท างาน ซึ่งบทนี้ ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป        

มีรายละเอยีด ดังนี ้

1. สรุปข้อมูลทั่วไป 

จ าแนกตามเพศ กลุ่มตัวอย่างของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด มีจ านวน

รวมท้ังสิน้ 60 คน ซึ่งเป็นพนักงานเพศหญิงมีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ50.0 และเป็นเพศชาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.0 เท่ากัน 

จ าแนกตามอายุ กลุ่มตัวอย่างของพนักงานระดับปฏิบัตกิารของบริษัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด ส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 25-29 ปี มจี านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ล าดับถัดมามีอายุระหว่าง 30-34 ปี มีจ านวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.0 ล าดับถัดมามีอายุระหว่าง 20-24 ปี มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ในขณะท่ีกลุ่มพนักงานระดับ

ปฏิบัติการท่ีมีอายุระหว่าง 35-39 ปี มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และอายุสูงกว่า 40 ปี มีจ านวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.65 เท่านัน้ 

จ าแนกตามอายุงาน กลุ่มตัวอย่างของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด  

ส่วนใหญ่อายุงานระหว่าง 1-3 ปี มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ล าดับถัดมาอายุงานท่ีน้อยกว่า 1 ปี มีจ านวน  

13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ส่วนอายุงานระหว่าง 3-5 ปี มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ล าดับถัดมาอายุงาน

ระหวา่ง 5-7 ปี มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และพนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่า 7 ปี มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.0 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และพนักงานท่ีมีอายุงาน

มากกวา่ 3 ปี มจี านวน 30 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่ากัน 

จ าแนกตามอัตราเงินเดือน กลุ่มตัวอยา่งของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด 

ส่วนใหญ่พนักงานมอีัตราเงนิเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท มจี านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาพนักงาน

มอีัตราเงินเดอืนต่ ากวา่ 15,000 บาท มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ในขณะที่พนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 25,001-
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30,000  บาท มจี านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ถัดมาเป็นพนักงานท่ีมีเงินเดอืน 20,001-25,000บาท มจี านวน 11 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.0 ส่วนพนักงานที่มเีงินเดอืนสูงกว่า 30,001 บาท มเีพยีง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 

จ าแนกตามฝ่ายงาน กลุ่มตัวอย่างของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท วีแอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด ได้แก่ 

ฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล และฝ่ายผลิต มีพนักงานงานในแต่ละฝ่ายงานเท่ากับ 12 คน  

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.0 เท่ากัน 

2. สรุปการประเมนิความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤตกิรรม

ในการท างาน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบคะแนนที่ถูกประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยใน  

การพยากรณ์ 

ในการเปรียบเทียบคะแนนโดย Paired-Samples t-test ของภาพรวตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบตัว

ความซื่อสัตย์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน ความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมิน

ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ พบว่า  คะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใช้

โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคล มคีวามตรงหรือไมแ่ตกต่างจากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed 

Value) ที่ได้ถูกประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน ยกเวน้การเสียสละ 

ขณะท่ี การเปรียบเทียบคะแนน โดย Paired-Samples t-test ของภาพรวมตัวแปรพฤติกรรมในการท างาน  

ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติตามค าสั่ง และการรักษาเวลา โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับ

การใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ พบวา่ คะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใชโ้หราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์

ประเมินพฤติกรรมในการท างานมีความตรง หรือไม่แตกต่างจากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed Value)  

ท่ีถูกประเมิน โดยเพื่อนร่วมงานยกเว้น ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี การมรีะเบียบวนิัยและการให้ความร่วมมอื 

3. วเิคราะห์ข้อมูลและประเมินความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมในการท างาน ซึ่งถูกประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับโหราศาสตร์ไทยโดยจ าแนกเป็นเพศชายและ 

เพศหญงิ 

ในการเปรียบเทียบคะแนนโดย Paired-Samples t-test ของภาพรวตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ี

เป็นเพศชาย ซึ่ งประกอบตัวความซื่อสัตย์  การมีมนุษยสัมพันธ์  ความขยัน  การเสียสละ ความอดทนและ                  

ความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมนิระหวา่งเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ 

พบว่าคะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคล มีความตรงหรือไม่

แตกต่างจากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed Value) ที่ได้ถูกประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน ส่วนการเปรียบเทียบคะแนน 

โดย Paired-Samples t-test ของภาพรวมตัวแปรพฤติกรรมในการท างานของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศชาย ซึ่งประกอบด้วย

การปฏบัิตติามค าสั่ง และการรักษาเวลา โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมนิระหวา่งเพื่อนร่วมงานกับการใชโ้หราศาสตร์

ไทยในการพยากรณ์ พบว่าคะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ประเมินพฤติกรรม

ในการท างานมีความตรง หรือไม่แตกต่างจากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed Value) ท่ีถูกประเมิน โดยเพื่อน

ร่วมงานยกเว้น ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี การมรีะเบียบวนิัยและการให้ความร่วมมอื 
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ขณะท่ีการเปรียบเทียบคะแนนโดย Paired-Samples t-test ของภาพรวตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิง ซึ่งประกอบตัวความซื่อสัตย์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน การเสียสละ ความอดทนและ

ความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมนิระหวา่งเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ 

พบว่าคะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคล มีความตรงหรือไม่

แตกต่างจากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed Value) ที่ได้ถูกประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน ส่วนการเปรียบเทียบคะแนน 

โดย Paired-Samples t-test ของภาพรวมตัวแปรพฤติกรรมในการท างานของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิ ง ซึ่ ง

ประกอบด้วยการปฏิบัติตามค าสั่ง การรักษาเวลาและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมิน

ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ พบว่าคะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใช้

โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ประเมินพฤติกรรมในการท างานมีความตรง หรือไม่แตกต่างจากคะแนนท่ีได้จากการ

สังเกต (Observed Value) ที่ถูกประเมิน โดยเพื่อนร่วมงานยกเว้น การมีระเบียบวนิัยและการให้ความร่วมมอื 

4. วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมในการท างาน ซึ่งถูกประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับโหราศาสตร์ไทยโดยจ าแนกตามอายุงานของ

พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปีและพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 3 ปี 

ในการเปรียบเทียบคะแนนโดย Paired-Samples t-test ของภาพรวตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ี

อายุงานนอ้ยกว่า 3 ปี ซึ่งประกอบตัวความซื่อสัตย ์การมีมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน การเสียสละ ความอดทนและความคิด

สร้างสรรค์ โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ พบว่า

คะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคล มคีวามตรงหรือไม่แตกตา่ง

จากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed Value) ท่ีได้ถูกประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน ส่วนการเปรียบเทียบคะแนน  

โดย Paired-Samples t-test ของภาพรวมตัวแปรพฤติกรรมในการท างานของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี  

ซึ่งประกอบด้วยการปฏบัิตติามค าสั่ง การรักษาเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการมรีะเบียบวนิัย โดยเป็นคะแนนท่ีได้

จากการประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ พบว่าคะแนนคาดหวัง (Expected Value) 

โดยใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ประเมินพฤติกรรมในการท างานมีความตรง หรือไม่แตกต่างจากคะแนนท่ีได้จาก

การสังเกต (Observed Value) ที่ถูกประเมิน โดยเพื่อนร่วมงานยกเว้น การให้ความร่วมมอื 

ขณะท่ีในการเปรียบเทียบคะแนนโดย Paired-Samples t-test ของภาพรวตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีอายุงานมากกว่า 3 ปี ซึ่งประกอบตัวความซื่อสัตย์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน การเสียสละ ความอดทน

และความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยในการ

พยากรณ ์พบวา่คะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใชโ้หราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคล มคีวามตรง

หรือไม่แตกต่างจากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed Value) ที่ได้ถูกประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน ส่วนการเปรียบเทียบ

คะแนน โดย Paired-Samples t-test ของภาพรวมตัวแปรพฤตกิรรมในการท างานของกลุ่มตัวอยา่งท่ีมีอายุงานมากกวา่ 3 

ปี ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัตติามค าสั่ง และการรักษาเวลา  โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับ

การใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ พบว่าคะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์
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ประเมินพฤติกรรมในการท างานมีความตรง หรือไม่แตกต่างจากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed Value) ท่ีถูก

ประเมิน โดยเพื่อนร่วมงานยกเว้น ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี การมรีะเบียบวนิัยและการให้ความร่วมมอื 

5. วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมในการท างาน ซึ่งถูกประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับโหราศาสตร์ไทยโดยจ าแนกตามอายุของ

พนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปแีละพนักงานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี 

ในการเปรียบเทียบคะแนนโดย Paired-Samples t-test ของภาพรวตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ี

อายุน้อยกว่า 30 ปี ซึ่งประกอบตัวความซื่อสัตย์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน การเสียสละ ความอดทนและความคิด

สร้างสรรค์ โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ พบว่า

คะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคล มคีวามตรงหรือไม่แตกตา่ง

จากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed Value) ท่ีได้ถูกประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน ส่วนการเปรียบเทียบคะแนน  

โดย Paired-Samples t-test ของภาพรวมตัวแปรพฤติกรรมในการท างานของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี  

ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติตามค าสั่ง การรักษาเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและความมรีะเบียบวนิัย โดยเป็นคะแนนท่ี

ได้จากการประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ พบว่าคะแนนคาดหวัง (Expected 

Value) โดยใชโ้หราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ประเมินพฤติกรรมในการท างานมีความตรง หรือไม่แตกต่างจากคะแนนท่ี

ได้จากการสังเกต (Observed Value) ที่ถูกประเมิน โดยเพื่อนร่วมงานยกเว้น การให้ความร่วมมอื 

ขณะท่ีการเปรียบเทียบคะแนนโดย Paired-Samples t-test ของภาพรวตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีอายุมากกว่า 30 ปี ซึ่งประกอบตัวความซื่อสัตย์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน การเสียสละ ความอดทนและ

ความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมนิระหวา่งเพื่อนร่วมงานกับการใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ 

พบว่าคะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคล มีความตรงหรือไม่

แตกต่างจากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed Value) ที่ได้ถูกประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน ส่วนการเปรียบเทียบคะแนน 

โดย Paired-Samples t-test ของภาพรวมตัวแปรพฤติกรรมในการท างานของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่า 30 ปี  

ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติตามค าสั่ง และการรักษาเวลา โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินระหว่างเพื่อนร่วมงานกับ

การใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ พบว่าคะแนนคาดหวัง (Expected Value) โดยใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์

ประเมินพฤติกรรมในการท างานมีความตรง หรือไม่แตกต่างจากคะแนนท่ีได้จากการสังเกต (Observed Value)  

ท่ีถูกประเมิน โดยเพื่อนร่วมงานยกเว้น ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี ความมีระเบียบวนิัยและการให้ความร่วมมอื 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาครั้งต่อไป 

1. ควรน าเครื่องมอืท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไปศกึษาประกอบกับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ท้ังท่ีเป็นอุตสาหกรรมเดียวกัน

และตา่งอุตสาหกรรม เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งกับการค้นคว้าแบบอสิระในคร้ังน้ี 

2. ควรศึกษาปัจจัยและข้อจ ากัดท่ีส่งผลกระทบต่อลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการท างานเพิ่มเติม 

ยกตัวอย่างเชน่ การมบุีคลิกของผู้น าซึ่งเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ทางผู้ประกอบการหรือนายจ้างต้องการจากข้อมูลของ 
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Job DB (2557) และการมีสมาธิในการท างานซึ่งเป็นพฤติกรรมในการท างานซึ่งเป็นแนวคิดของเกศรา รักชาติ (2552)    

ได้กล่าวถึงการเป็นพนักงานมืออาชีพท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน รวมถึ งทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ของ           

ดวงเดอืน พันธุมนาวนิ (2544) ได้กลา่วถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้ ดีงามยิ่งขึน้ 

3. ควรพัฒนาแบบสอบถามในการประเมินความแม่นย าของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคล

และพฤติกรรมในการท างานให้เหมาะสม โดยเฉพาะตัวแปรท่ีโหราศาสตร์ไม่พยากรณ์ความแม่นย าได้ ได้แก่ ตัวแปร     

การเสียสละ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวนิัย และการร่วมมอื 

4. ควรศึกษาความแตกต่างระหว่างกันระหว่างการประเมินจากโหราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิกับโหราจารย์ท่ีมี      

ความช านาญนอ้ยเพื่อดูด้วยความแม่นด้วย 

5. ควรมีการให้โหราจารย์เช็คสอบดวงชะตาคร่าวๆหรือให้ภาพถ่ายของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ามีบุคลิก    

ตรงกับตัวบุคคลก่อนการศึกษาทุกคร้ัง 
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