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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจัย 

 
            ศึกษาอิทธิพลอัตราส่วนที่แตกต่างกันของการใช้ขยะอินทรีย์หมักจากใบผักกาดที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตและการให้ดอกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการปลูกดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม 
  

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง 
อุปกรณ์ 

1.โรงเรือน      15.ไม้ค  ายัน 

2.จอบ                            16.เชือก 

3.มีด                17.ลิขวิด 

4.ตาชั่ง                                                                18.ไม้บรรทัด   

5.บัวรดน  า                                                     19.ปากกา 

6.กรรไกร      20.ชุดตรวจวัดค่า pH 

7.พลั่ว                          21.เครื่องวัดค่า Ec. 

8.ผ้าสแลน                                  22.โทรศัพท์ 

9.ถาดเพาะต้นกล้า     23.เครื่องคิดเลข 

          10.สมุดจดบันทึก               24.กะละมัง 

          11.ฟิวเจอบอรด์               25.สายยาง 

          12. คัดเตอร์                                                          26.สายวัด  

          13.ขนาด50 ลิตร   

          14.ถุงเพาะช า                                                         

วัสดุ 
1.ใบเศษผักกาด     5.โมลาส หรือ กากน  าตาล 

2.เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง              6.มูลโค กระบือ 

3.Em               7.น  ายาเส้น 

    4.พด.1 
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3.2 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
        ศึกษาอิทธิพลอัตราส่วนที่แตกต่างกันของการใช้ขยะอินทรีย์หมักจากใบผักกาดท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ
การให้ดอกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการปลูกดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม โดยศกึษาเปรียบเทียบโดยใช้อัตราส่วน 4 ทรีดเมนต์ 
ซ  า หน่วยการทดลองรวมเป็น 48 ต้น ดังนี  
 T1R1,T1R2,T1R3,T1R4 ไม่ใส่ขยะอินทรีย์หมักจากใบผักกาด (ใช้ดิน 100%)  
 T2R1,T2R2,T2R3,T2R4 อัตราส่วน 30:70 (ดิน 30% ขยะอินทรีย์หมักจากใบผักกาด 70%)   
 T3R1,T3R2,T3R3,T3R4 อัตราส่วน 50:50 (ดิน 50% ขยะอินทรีย์หมักจากใบผักกาด 50%)   
 T4R1,T4R2,T4R3,T4R4 อัตราส่วน 30:70 (ดิน 70% ขยะอินทรีย์หมักจากใบผักกาด 30%) 
           3.2.1 วิธีการทดลอง 
                1.) การเตรียมท าปุ๋ยหมัก ใบผักกาด ปุ๋ยมูลควาย กากน  าตาล พด.1 และ EM จากนั นน าเศษใบ
ผักกาดมาสับให้ละเอียดมากยิ่งขึ นเพ่ือให้การหมักย่อยสลายได้ใช้ง่าย จากนั นใช้ผ้าซาแลนปูบนพื นดินที่สม่ าเสมอ
กลางแจ้งแล้วก็หว่านปุ๋ยมูลโคลงบนผ้าซาแลนที่ปูไว้แล้ว หว่านบางๆเป็นการรองพื น ตามไปด้วยหว่านเศษผักกาด
ลงไปอีกชั นหลังการหว่านปุ๋ยมูลโค และใส่เศษผักกาดอีกครั งแล้วตามด้วยปุ๋ยมูลโคอีกชั นหนึ่ง จากนั นก็โรยพง พด.
1 ให้ทั่วกองปุ๋ยผักกาดเสร็จแล้วก็รดกากน  าตาล และEm  ในปริมาณ 5% รดให้ทั่วกองผักกาด จากนั นเอาผ้าซา
แลนปิดคลุมกองปุ๋ยหมัก 2-4 ชั น เมื่อครบ 1 สัปดาห์ เปิดผ้าซาแลนที่คลุมออกและใช้พลั่วค้นผสมปุ๋ยให้เข้ากันแล้ว
ตากให้แห้ง เมื่อครบ 14 วัน น าปุ๋ยหมักไปผสมกับดินปลูกในอัตราส่วนที่ต่างกันและรอบรรจุลงถุงเพาะช าต่อไป  
               2.) เตรียมดินเพาะปลูก น าดินเพาะปลูกมาใส่ในถาดเพาะที่มีหลุม จากนั นท าหลุมลึกประมาณ 1 
เซนติเมตร แล้วน าเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองมาหยอดลงในหลุมเสร็จแล้วเอาดินปลูกกลบหลบเมล็ด และน าถาดเพาะปลูก
วางไว้ในที่ร่มที่มีแสงแดดส่องถึงและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก จากนั นให้รดน  าเป็นประจ าทุกๆเช้า จนกระทั่งต้น
กล้าเจริญเติบโตจนครบอายุ 15 วัน และรอท าการย้ายลงปลูกในถุงเพาะช าต่อไป  
              3.) หลังจากที่ต้นกล้าดาวเรืองมีอายุครบ 15 วันแล้ว เตรียมปุ๋ยหมักผักกาดผสมกับดินปลูก ใน
อัตราส่วนT1 ดินล้วนๆไม่มีการผสมปุ๋ยแต่อย่างใด 24 กิโลกรัม T2 อัตราส่วนดิน 7.2 กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก16.8 
กิโลกรัม T3 อัตราส่วนดิน12 กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก 12 กิโลกรัม T4อัตราส่วนดิน 16.8 กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก 7.2 กิโลกรัม 
โดยแยกดินและปุ๋ยหมักชั่งกิโลไว้เป็นกองๆ และรดน  าให้ชุ่มพอดี เสร็จแล้วใช้พลั่วท าการผสมดินและปุ๋ยหมักให้เข้า
กัน จากนั นกรอกใส่ถุงเพาะช าถุงล่ะ 2 กิโลกรัม แล้วเจาะรูท าหลุมลึกประมาณ 5-6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
หลุมประมาณ2-3 เซนติเมตร จากนั นน าต้นกล้าที่อายุ 15 วัน ย้ายลงปลูกในถุงเพาะช าแล้วก็กลบดินที่โคนต้นและ
รดน  าเช้าเย็นทุกๆวัน ช่วงเวลาที่ท าการย้ายต้นกล้าได้คือในช่วงเวลาตอนเย็น  
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                  4) หลังจากดาวเรืองเจริญเติบโตครบ 15 และ 30 วัน นับจากวันที่เริ่มปลูก จึงท าการวัดความสูงต้น 
ความกว้างใบ ความยาวใบ และเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม จากนั นดาวเรืองอายุ 30 วัน ท าการตัดยอดทิ งโดยตัดฉัตร
ที่ 5 ของใบ  
                  5)  ต้นดาวเรืองอายุครบ 45 วัน ท าการวัดความสูงต้น กิ่งแขนงที่แตกใหม่ และเส้นผ่าศูนย์กลาง
ทรงพุ่ม และปักไม้ค  ายันล าต้น  
                  6) เมื่อดาวเรืองอายุครบ 70 วัน ท าการตัดดอกรุ่นที่1 โดยสังเกตจากดอกที่ยังมีกลีบดอกตรงกลาง
เป็นสีเขียวอยู่ และตัดดอกแต่ล่ะต้นไปนับจ านวนการติดดอก วัดเส้นผ่าศูนย์กลางดอก และชั่งน  าหนักสดของดอก 
                  7) เมื่อดาวเรืองอายุครบ 78 วัน ท าการตัดดอกรุ่นที่2 โดยสังเกตจากดอกที่ยังมีกลีบดอกตรงกลาง
เป็นสีเขียวอยู่ และตัดดอกแต่ล่ะต้นไปนับจ านวนการติดดอก วัดเส้นผ่าศูนย์กลางดอก และชั่งน  าหนักสดของดอก   
3.3 สถานที่ท าการทดลอง 
ปลูกดาวเรืองบ้านพักอาจารย์อารยา มุสิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000 
  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design  ; 
RCBD หรือ RBD)วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน แบบANOVA Analysis  วิเคราะห์ผลโดยการใช้โปรแกรม SPSS 
V.16 
 
3.5 การบันทึกเก็บข้อมูลการทดลอง 
     1) เก็บข้อมูล การวัดความสูงต้นดาวเรือง (เซนติเมตร) วัดความกว้างของใบ (เซนติเมตร) ความยาวของใบ
ดาวเรือง (เซนติเมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (เซนติเมตร) วัดเก็บข้อมูลทุก 15,30,45 วัน และวัดจานวนกิ่ง
แขนงดาวเรืองอายุ 45 วัน 
     2) เมื่อถึงระยะหลังจากเป็นต้นกล้า 30 วันท าการปลิดยอดทิ งโดยนับใบจากใบล่างขึ นบนอย่างน้อย 4 ใบ 
เพ่ือให้ต้นดาวเรืองแตกก่ิงใหม่เพ่ิมมากขึ น 
     3) ท าการตัดดอกเก็บข้อมูลทุก 70,78 วัน ท าการวัดคุณภาพด้านคุณภาพของดอกดาวเรือง ได้แก่ จ านวนการ
ติดดอก(ดอก) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดของดอกดาวเรือง(เซนติเมตร) และการชั่งน  าหนักสดดอกดาวเรืองหลังการ
เก็บเก่ียว (กรัม) 
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3.6 แผนผังการทดลอง  
การทดลองนี มีแบบแผนการทดลองแบบ (Randomized Complete Block Design  ; RCBD หรือ RBD) มี
ทั งหมด 4 ทรีดเมนต์ 3 ซ  า ซ  าล่ะ 4 หน่วย การทดลองรวมเป็น 48 ถุง เปรียบเทียบการปลูกโดยใช้อัตราส่วนปุ๋ย
หมักผกักาดที่แตกต่างกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 = ไม่ใส่ขยะอินทรีย์หมักจากใบผักกาด (ใช้ดิน 100%)  

T2 = ขยะอินทรีย์หมักจากใบผักกาด อัตราส่วน 70:30 (ปุ๋ยหมัก70% + ดิน30%)    
T3 = ขยะอินทรีย์หมักจากใบผักกาด อัตราส่วน 50:50 (ปุ๋ยหมัก50% +ดิน 50%)    

T4 = ขยะอินทรีย์หมักจากใบผักกาด อัตราส่วน 30:70 (ปุ๋ยหมัก30% + ดิน70%) 

 

R1 = ซ้ าที1่ 

R2 = ซ  าที่ 2 
R3 = ซ้ าที่ 3 
 
 
 
 
 

T1R1 T1R2 T1R3 T1R4 

T2R1 T2R2 T2R3 

T3R1 

T2R4 

T3R2 
T3R3 T3R4 

T4R3 T4R1 T4R4 T4R2 
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3.7 ระยะเวลาในการทดลอง 
เริ่มต้นทดลองตั งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – ธันวาคม 2559 
 
กิจกรรม พ.ค. 

59 
มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

1.การท าขยะอินทรีย์หมักจาก
ใบผักกาด  

        

2.การเพาะปลูกต้นกล้าในถาด
เพาะปลูก 

            

3.ผสมดินปลูกและกรอกใส่ถุง
เพาะช า 

        

4.ย้ายต้นกล้าลงปลูกในถุงช า         
5.เก็บข้อมูล         
6.วัดความสูง ความกว้างใบ 
ความยาวใบ กิ่งแขนงใหม่ 
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 

        

7.เก็บขอ้มูลด้านผลผลิต         
8.นับจ านวนการติดดอก         
9.เส้นผ่าศูนย์กลางดอก         
10.น้ าหนักสดดอก         
11.วิเคราะห์ผลการทดลอง         
12.เขียนรายงานวิจัย         
13.ส่งเล่มวิจัย         
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