
บทท่ี5 

สรุปผล อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

การทดสอบอัตราส่วนการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาท่ีเหมาะสมต่อการปลูกถั่วฝักยาวอินทรีย์ 

โดยแบ่งกรรมวิธีการทดลอง ดังนี้ ส่ิงทดลองท่ี1 ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพจากปลา ส่ิงท่ี 2 ใส่ปุ๋ยชีวภาพจาก

ปลาในอัตราความเข้มข้น 10 ซีซี/น้้า1ลิตร ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ปุ๋ยชีวภาพจากปลาในอัตราความ

เข้มข้น 15 ซีซี/น้้า1ลิตร ตามล้าดับเก็บข้อมูลผลผลิต น้้าหนัก(กรัม) ความยาว(เซนติเมตร) 

ผลจากการทดลองเปรียบเทียบน้้าหนักของถั่วฝักยาว ผลปรากฏว่า  ส่ิงทดลองท่ี 2 ให้

น้้าหนักมากท่ีสุดคือใส่ปุ๋ยชีวภาพจากปลาในอัตราความเข้มข้น 10 ซีซี : น้้า1ลิตร มีน้้าหนักเฉล่ีย

ของฝักถั่วฝักยาว เท่ากับ 466.67 กรัม รองลงมาได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพจากปลา (Control) มี

น้้าหนักเฉล่ียของฝักถั่วฝักยาว เท่ากับ 366.67 กรัม และท่ีให้ผลผลิตต้่าท่ีสุด ใส่ปุ๋ยชีวภาพในอัตรา

ความเข้มข้น15 ซีซี : น้้า1ลิตร มีน้้าหนักเฉล่ียรวมของฝักถั่วฝักยาวน้อยท่ีสุด เท่ากับ 346.67 กรัม 

ตามล้าดับ 

ผลจากการทดลองเปรียบเทียบความยาวของถั่วฝักยาว ผลปรากฏว่าส่ิงทดลองท่ี 2 ให้

ความยาวของฝักยาวมากท่ีสุดคือใส่ปุ๋ยชีวภาพในอัตราความเข้มข้น 10 ซีซี:น้้า1ลิตร มีความยาว

เฉล่ีย เท่ากับ 23.52 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพจากปลา มีความยาวเฉล่ีย เท่ากับ 

22.23 เซนติเมตร และท่ีความยาวน้อยท่ีสุดคือใส่ปุ๋ยชีวภาพในอัตราความเข้มข้น15 ซีซี/น้้า1ลิตร 

มีความยาวเฉล่ียน้อยท่ีสุด เท่ากับ 22.08 เซนติเมตร เมื่อน้าค่าเฉล่ียมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง 

              การทดสอบอัตราส่วนการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาท่ีเหมาะสมต่อการปลูกถั่วฝักยาว

อินทรีย์ ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกันพบว่าน้้าหนักและความยาว ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จาก

การวิเคราะห์ความยาวเฉล่ียของฝักถั่วฝักยาวและน้้าหนักสดเฉล่ียรวมของฝักถั่วฝักยาว  พบว่า 

การใส่ปุ๋ยชีวภาพจากปลาในอัตราความเข้มข้น 10 ซีซี/น้้า1ลิตร มีน้้าหนักเฉล่ีย 466.67กรัม ส่วน
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ในเรื่องความยาวพบว่าในการใส่ปุ๋ยชีวภาพจากปลาในอัตราความเข้มข้น 10 ซีซี/น้้า 1 ลิตร มีค่า

ความยาวเฉล่ีย 23.52 เซนติเมตร ซึ่งถ้าใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาแทนปุ๋ยเคมีก็สามารถให้ผลผลิตสูงได้

เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ ปันอนุ จรรยา วงไฟสว่างและคณะ,(2558) ได้

ท้าการวิจัย เรื่อง น้้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล ผลการวิจัย พบว่า ในการท้าน้้าหมักชีวภาพ

จากเครื่องในปลานิลมีวัสดุอุปกรณ์ได้แก่กากน้้าตาล น้้าสะอาด EM ตาข่ายไนล่อน เครื่องในปลา

นิล ถังหมัก อัตราส่วนในการหมักน้้าหมัก 1 ถัง จะใช้กากน้้าตาล 1 กิโลกรัม : เครื่องในปลานิล 48 

กิโลกรัม : EM 0.5 กิโลกรัม : น้้าสะอาด 160 กิโลกรัม วิธีการท้าคือ น้าเครื่องในปลานิล และ 

กากน้้าตาลผสมลงในถังหมัก เติมน้้าสะอาดลงไปประมาณ 80% ของถัง จากนั้นน้าไนล่อนชนิดถี่มา

ปิดไว้ เพื่อป้องกันแมลงวันวางไข่ หมักไว้ประมาณ 3-5เดือน ในระหว่างนี้ต้องหมั่นคนทุกวัน ใช้

ระยะเวลาในการหมัก 3-5 เดือน ประโยชน์ท่ีได้รับจากน้้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลคือ ท้า

ให้พืชออกดอกเร็ว เก็บผลผลิต ได้เร็ว ได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณมากและมีคุณภาพ ลงทุนน้อย ลด

ต้นทุนในการผลิต สามารถผลิตไว้ใช้เองใน ครัวเรือน ไม้ผลจะมีรากแข็งแรง ใบสวย ปรับให้สภาพ

พื้นท่ีดินดีไม่เสีย ไม่เปรี้ยว ไม่ท้าให้ดินมีสภาพไม่เป็น กรด 2. น้้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 

และน้้าหมักชีวภาพจุลินทรีย์ มีธาตุฟอสฟอรัส (P) สูง รองลงมาคือธาตุ โพแทสเซียม (K) มีปาน

กลาง และน้้าหมักชีวภาพจากสับปะรด มีธาตุโพแทสเซียม (K) สูง รองลงมาคือธาตุไนโตรเจน (N) 

และธาตุฟอสฟอรัส (P) ปานกลาง 3. น้้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล มีสภาพเป็นกลาง มีค่า 

pH เท่ากับ 7.00 น้้าหมักชีวภาพ จากสับปะรด มีสภาพเป็นกรดมากกว่าน้้าหมักชีวภาพจุลินทรีย์มี

ค่า pH เท่ากับ 3.90 และน้้าหมักชีวภาพ จุลินทรีย์มีสภาพเป็นกรดน้อยท่ีสุด มีค่า pH เท่ากับ 4.10 

4. ผักบุ้งท่ีปลูกโดยใส่น้้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 

ความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 10.9 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ต้นผักบุ้งท่ีปลูกโดยใส่น้้าหมัก

ชีวภาพ จุลินทรีย์มีค่าเฉล่ียความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 10.3 เซนติเมตร และรองลงมาอีก

ได้แก่ ต้นผักบุ้งท่ี ค ปลูกโดย ใส่น้้าหมักชีวภาพจากสับปะรดโดยมีค่าเฉล่ียความสูงของต้นผักบุ้ง ( 

X ) เท่ากับ 8.7 เซนติเมตร และ ต้นผักบุ้งท่ีปลูกโดยไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพมีการเจริญเติบโตน้อยท่ีสุด

โดยมีค่าเฉล่ียความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 7.1 เซนติเมตร 5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจท่ีมีต่อการขยายผลเรื่องน้้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลา นิล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ .27 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อท่ี 1. ท่านทราบวัตถุประสงค์ในการน้าเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชนของนักเรียนเรื่อง น้้าหมัก
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ชีวภาพจากเครื่องในปลานิลในครั้งนี้ มีค่าเฉล่ีย ( X ) สูงท่ีสุด เท่ากับ 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ .74 รองลงมาได้แก่ข้อท่ี 9. น้้าหมักชีวภาพช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการน้าของ

เหลือใช้มาท้า เป็นปุ๋ยชีวภาพ มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 

.61 และข้อท่ี 13. บรรยากาศโดยภาพรวมของการน้าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้มีค่าเฉล่ีย ( X ) 

เท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .54 น้อยท่ีสุดได้แก่ข้อท่ี 10. สถานท่ีจัดการ

น้าเสนองานวิจัยมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ .85 6. ชาวบ้านท่ีน้าน้้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ทดลองกับพืช 2 กลุ่มคือ กลุ่ม

ท่ี 1 พืชท่ี ให้ผลเช่น พริก มะนาว บวบ และล้าไย กลุ่มท่ี 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับ เช่น คุณนายต่ืน

สาย ผลการใช้พบว่า กลุ่มท่ี 1 พืชท่ีให้ผล ล้าต้นโตเร็ว ออกดอกจ้านวนมากขึ้น ติดผลเร็ว จ้านวน

ผลมากขึ้น ใบมีสีเขียวกว่าเดิม ส้าหรับกลุ่มท่ี 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับ ต้นสูงขึ้นกว่าเดิม ล้าต้นตรง 

จ้านวนดอกมากขึ้น ส้าหรับความคิดเห็น เพิ่มเติมคือควรมีการเผยแพร่ หรือสาธิตการท้าน้้าหมัก

ชีวภาพจากเครื่องในปลานิลอีก และควรมีการปรับปรุง เรื่องกล่ินของน้้าหมักชีวภาพจากเครื่องใน

ปลานิล ดังนั้น  การใช้ T2 อัตราส่วน 10 ซีซี:น้้า1ลิตร ต่อ1แปลง (ฉีดพ่นทางใบทุก ๆ7วัน ) 

สามารถช่วยให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวมีคุณภาพดีได้ และยังลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีท่ีมีราคา

แรงและมีฤทธิ์ตกค้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการท้าน้้า

หมักชีวภาพจากปลามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ในการปลูกถั่วฝักยาวควรจะได้รับน้้าอย่างสม่้าเสมอในช่วงระยะการเจริญเติบโตไม่

ควรให้ถ่ัวฝักยาวขาดน้้าเป็นเวลานานเพราะจะท้าให้ผลผลิตลดลง 

5.3.2 ในการปลูกถั่วฝักยาวต้องมีการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างท่ัวถึงและหมั่นตรวจแปลงปลูก

อย่างสม่้าเสมอ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรต่อยอดท้าการศึกษากับพืชผักลุ่มอื่น ๆ และปรับใช้น้้าหมกัชีวภาพจากปลาร่วมกบัปุย๋

สูตรอืน่เพื่อพัฒนาให้ได้ผลผลิตดีมากยิ่งขึ้น 


