
 
 

บทที่ 5 

วิจารณ์ผลการทดลอง 

          การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 จากการใช้ ปุ๋ยหมักใบก้ามปู ปุ๋ย
หมักใบมะขาม และปุ๋ยหมักใบข้ีเหล็ก 
          1. ผลพบว่าความสูงของต้นดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 ท่ีใส่ปุ๋ยหมักใบก้ามปู 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. ให้ค่าเฉล่ีย
ความสูงของต้นดาวเรืองสูงท่ีสุด 77.79 เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยหมักใบขี้เหล็ก 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. และปุ๋ย
หมักใบมะขาม 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. ให้ค่าเฉล่ียความสูงของต้นดาวเรือง 73.31 และ 68.98 เซนติเมตร ตามล าดับ 
และไม่ใส่ปุ๋ยหมัก ให้ค่าเฉล่ียความสูงของต้นดาวเรืองต่ าสุด 63.82 เซนติเมตร  
          2. ผลพบว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มของต้นดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 ท่ีใส่ปุ๋ยหมักใบก้ามปู 1กก./ดิน
𝟏 𝟏⁄ กก. ให้ค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มของต้นดาวเรืองสูงท่ีสุด 51.78 เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยหมักใบ
ขี้เหล็ก 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. และปุ๋ยหมักใบมะขาม 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. ให้ค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มของต้น
ดาวเรือง 50.38 และ 48.06 เซนติเมตร ตามล าดับ และไม่ใส่ปุ๋ยหมัก ให้ค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มของ
ต้นดาวเรืองต่ าสุด 41.02 เซนติเมตร  
          3. ผลพบว่าจ านวนกิ่งแตกแขนงของต้นดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 ท่ีใส่ปุ๋ยหมักใบก้ามปู 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. มี
จ านวนกิ่งแตกแขนงของต้นดาวเรืองสูงท่ีสุด 33.89 กิ่ง รองลงมาคือ ปุ๋ยหมักใบขี้เหล็ก 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. และ
ปุ๋ยหมักใบมะขาม 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. มีจ านวนกิ่งแตกแขนงของต้นดาวเรือง 32.22 และ 26.86 กิ่ง ตามล าดับ 
และไม่ใส่ปุ๋ยหมัก มีจ านวนกิ่งแตกแขนงของต้นดาวเรืองต่ าสุด 20.22 กิ่ง 
          4. ผลพบว่าจ านวนการติดดอกของดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 ท่ีใส่ปุ๋ยหมักใบก้ามปู 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. มี
จ านวนการติดดอกของดาวเรืองสูงท่ีสุด 6.44 ดอก รองลงมาคือ ปุ๋ยหมักใบขี้เหล็ก 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. และปุ๋ย
หมักใบมะขาม 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. มีจ านวนการติดดอกของดาวเรือง 5.22 และ 4.78 ดอก ตามล าดับ และไม่ใส่
ปุ๋ยหมัก มีจ านวนการติดดอกของดาวเรืองต่ าสุด 4.56 ดอก 
          5. ผลพบว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 ท่ีใส่ปุ๋ยหมักใบก้ามปู 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄

กก. ให้ค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกดาวเรืองสูงท่ีสุด 15.90 เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยหมักใบขี้เหล็ก 1
กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. และปุ๋ยหมักใบมะขาม 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. ให้ค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกดาวเรือง 12.77
และ 11.54 เซนติเมตร ตามล าดับ และไม่ใส่ปุ๋ยหมัก ให้ค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกดาวเรืองต่ าสุด 
11.03 เซนติเมตร  
          6. ผลพบว่าน้ าหนักสดของดอกดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 ท่ีใส่ปุ๋ยหมักใบก้ามป ู1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. ให้

ค่าเฉล่ียน้ าหนักสดของดอกดาวเรืองสูงท่ีสุด 69.44 กรัม รองลงมาคือ ปุ๋ยหมักใบข้ีเหล็ก 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. และ

ปุ๋ยหมักใบมะขาม 1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. ให้ค่าเฉล่ียน้ าหนักสดของดอกดาวเรือง 87.44 และ 77.00 กรัม 

ตามล าดับ และไม่ใส่ปุ๋ยหมัก ให้ค่าเฉล่ียน้ าหนักสดของดอกดาวเรืองต่ าสุด 70.89 กรัม
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สรุป 
          จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 จากการใช้ ปุ๋ยหมักใบก้ามปู 
ปุ๋ยหมักใบมะขาม และปุ๋ยหมักใบขี้เหล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบว่าการใช้ปุ๋ยหมักชนิดใด จะ
สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตของดาวเรืองพันธุ์  เทวีF1 โดยใช้แผนการทดลองแบบ (CRD) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ทดลอง กลุ่มทดลองละ 3 ซ ้า ซ ้าละ 3 ถุง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 60-70 วัน        
           พบว่ากลุ่มทดลองท่ี  2 การใช้ปุ๋ ยหมักใบก้ามปู  1กก./ดิน𝟏 𝟏⁄ กก. ให้ ค่าเฉล่ียความสูง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม จ านวนกิ่งแตกแขนง จ านวนการติดดอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก และน้ าหนัก
สดเฉล่ียมากท่ีสุด           
          จากการทดลองพบว่า การใช้ปุ๋ยหมักท้ัง 3  ชนิด ได้แก่ ปุ๋ยหมักใบก้ามปู ปุ๋ยหมักใบมะขาม และปุ๋ย
หมักใบขี้เหล็ก จะให้ผลผลิตแตกต่างกัน ดังนั้นเกษตรกรสามารถใช้วัสดุท่ีหาได้ในท้องถิ่นน ามาหมักเพื่อใช้ใน
การปลูกดาวเรืองได้ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ยังช่วยปรับสภาพดินได้อีกด้วย แต่ปุ๋ยหมักท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุดในด้านการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดอกดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 คือการใช้ปุ๋ยหมักใบก้ามป ู 
           
ปัญหาที่พบในงานวิจัย 
 1. พืชท่ีปลูกรับแสงไม่เท่ากัน อีกฝ่ังหนึ่งอยู่ใต้ร่มต้นไม้ อีกฝ่ังหนึ่งโดนแดดตลอดท้ังวัน ท าให้พืช
เจริญเติบโตไม่เท่ากัน ควรจัดให้รับแสงอย่างสม่ าเสมอ 
 2. แมลงศัตรูพืช 

3. ควรเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ดิน น้ า และอากาศ 
4. ควรดูแลพืชท่ีปลูก รดน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช และก าจัดวัชพืช ท าให้พืชนั้น

ปราศจากโรคและแมลง 
5. ควรใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีตามชนิดของปุ๋ย 
6. ควรใส่ปุ๋ยให้ตรงกับอัตราท่ีพืชต้องการอย่างเหมาะสม 
7. ควรท าการทดลองมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อลดความคาดเคล่ือนต่อการทดลอง 

 
           
 
 


