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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

             การใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมของปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคาลิปตัสที่ส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานา ดังแผนการทดลอง ดังนี ้

ตารางที่ 4.1 ผลการเจริญเติบโตด้านผลการเติบโตด้านความสูงของผักกาดขาว ณ อายุการปลูกที่ 20 

30 และ 40 วัน 

กรรมวิธ ี ความสูงของผักกาดขาว(เซนติเมตร) 
อายุการปลูก 

 20วัน 30วัน 40วัน 
(T1) ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ (Control) 3.89c 7.98b 10.76c 
(T2) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากใบยูคาลิปตัส
75มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลลิิตร 

5.85b 15.23a 21.47b 

(T3) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากใบยูคาลิปตัส
90มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลลิิตร 

6.50
a
 15.24a 25.08b 

(T4) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากใบยูคาลิปตัส
105มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร 

6.68a 16.34a 28.04a 

F-(test) * *   * 
CV.% 22.28 24.96 31.11 
หมายเหต ุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญย่ิง (p<0.01)  

                *=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

                ns=ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05) 

จากตารางที่ 4.1 ผลการเจริญเติบโตด้านผลการเติบโตด้านความสูงของผักกาดขาวเบกานา 

ณ อายุการปลูกที่ 20, 30 และ 40 วันพบว่า ช่วงอายุการเติบที่ 20, 30และ40วัน มีความแตกต่าง

ทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญที่(p<0.05)  แต่มีแนวโน้มว่า ความสูงของผักกาดขาวเบกานา ที่อายุการ

ปลูก 40 วัน (T4) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคาลิปตัส 105มิลลิลิตร/น้้า1,000มิลลิลิตร สูงที่สุดคือ 

28.04 เซนติเมตร รองลงมาคือ (T3) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคาลิปตัส 90มิลลิลิตร/น้้า1,000

มิลลิลิตร ให้ความสูงของผักกาดขาวเบกานา 25.08 เซนติเมตร (T2) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคา
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ลิปตัส 75 มิลลิลิตร/น้้า1,000มิลลิลิตร ให้ความสูงของผักกาดขาวเบกานา 21.47 เซนติเมตร  และที่

ต่้าที่สุดคือ (T1) ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคาลิปตัส (Control)  ให้จ้านวนความสูงต่้าที่สุดคือ 

10.76 เซนติเมตร ตามล้าดับ 

 

 

ตารางที่ 4.2 ผลการเจริญเติบโตด้านความกว้างของใบผักกาดขาว ณ อายุการปลูกที่20,30และ40วัน 

กรรมวิธ ี ความกว้างของใบผักกาดขาว(เซนติเมตร) 
อายุการปลูก 

20วัน 30วัน 40วัน 
(T1) ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคาลิปตัส 
(Control) 

1.73c 2.95b 4.97c 

(T2) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส 
75มลิลิลิตร / น้้า1,000มิลลลิิตร 

2.33b 7.15a 10.00b 

(T3) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส90
มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร 

2.70a 7.28a 10.64b 

(T4) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส105
มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร 

2.96a 7.52a 12.80a 

F-(test) * * * 
CV.% 21.48 30.87 31.00 
หมายเหต ุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญย่ิง (p<0.01) 

               *=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

              ns=ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

จากตารางที่ 4.2 ผลการเจริญเติบโตด้านความกว้างของใบผักกาดขาว ณ อายุการปลูกที่ 20 

30 และ 40 วนัพบว่า ช่วงอายุการเติบที่อายุการปลูก 20,30และ 40 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างนัยส้าคัญทางสถิติที่ (p<0.05) แต่มีแนวโน้มว่า ความกว้างของใบผักกาดขาวที่อายุการปลูก 40

วัน (T4) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส 105มิลลิลิตร / น้้า1,000 มิลลลิิตร มีความกว้างของ

ใบผักกาดขาวมากที่สุดคือ 12.80 เซนติเมตร รองลงมา (T3) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส

90มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร มีความกว้างใบ คือ10.64 (T2) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคา
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ลิปตัส75มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร มีความกว้างของใบผักกาดขาวคือ 10.00 เซนติเมตร  และ 

(T1) ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีความกว้างของใบผักกาดขาว(Control)  ต่้าที่สุดคือ 4.97 เซนติเมตร  

ตารางที่ 4.3 ผลการเจรญิเติบโตด้านความยาวของใบผักกาดขาว ณ อายุการปลูกที่ 20,30 

และ40วัน 

กรรมวิธ ี ความยาวของใบผักกาดขาว(เซนติเมตร) 
อายุการปลูก 

20วัน 30วัน 40วัน 
(T1) ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ (Control) 2.88c 8.94c 8.46c 
(T2) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส 
75มลิลิลิตร / น้้า1,000มิลลลิิตร 

4.48b 14.49b 16.53b 

(T3) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส90
มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร 

5.08a 14.50b 20.02a 

(T4) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส105
มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร 

5.56a 16.05a 23.84a 

F-(test) * * * 
CV.% 2.83 20.30 34.24 
หมายเหต ุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญย่ิง (p<0.01) 

               *=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

              ns=ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

จากตารางที่ 4.3 ผลการเจริญเติบโตด้านความยาวของใบผักกาดขาว ณ อายุการปลูกที่ 20 

30 และ 40 วัน พบว่า ช่วงอายุการเติบที่อายุการปลูก 20,30และ40 มีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) แต่มีแนวโน้มว่า ความยาวของใบผักกาดขาวที่อายุ40วัน (T4) ใส่ปุ๋ยหมัก

ชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส105มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร มีความยาวของใบมากที่สุด คือ 

23.84 เซนติเมตร รองลงมา (T3) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส90มิลลิลิตร / น้้า1,000

มิลลิลิตร มีความยาวของใบคือ 20.02 เซนติเมตร (T2) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส 75

มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร มีความยาวของใบคือ 16.53 เซนติเมตร และ(T1)ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ

(Control) ) ความยาวของใบต่้าที่สุดคือ 8.4 เซนติเมตร  

ตารางที่ 4.4 ผลการเจรญิเติบโตน้้าหนักสดของผักกาดขาว ณ อายุการเก็บเกี่ยว 45 วนั 
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กรรมวิธ ี น้้าหนักสดผักกาดขาว(กรัม) 
อายุการเก็บเกีย่ว 

45วัน 
(T1) ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ (Control) 9.98d 
(T2) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส 
75มลิลิลิตร / น้้า1,000มิลลลิิตร 

25.69c 

(T3) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส 
90มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลลิิตร 

33.68b 

(T4) ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส105
มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร 

38.01a 

F-(test) ** 
CV.% 40.71 
หมายเหตุ  **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (p<0.01) 

                *=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

               ns=ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

จากตารางที่ 4.4 ผลการเจริญเติบโตน้้าหนักสดของผักกาดขาว ณ อายุการปลูกที่ 45 วัน 

พบว่า ช่วงอายุการปลูก 45 วัน มีความแตกต่างกันทางนัยส้าคัญทางสถิติที่ (p<0.01) แต่มีแนวโน้มว่า 

น้้าหนักของผักกาดขาวที่อายุการปลูก 45 วัน (T4) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส105

มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร มีน้้าหนักสดของผลผลิตผักกาดขาวเบกานามากที่สุด คือ 38.01 กรัม 

รองลงมา ((T3) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส 90มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตรมีน้้าหนัก 

33.68 กรัม มีน้้าหนักสดของผลผลิตผักกาดขาวเบกานา คือ 33.68 กรัม (T2) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจาก

ยอดใบยูคาลิปตัส 75มิลลิลิตร / น้้า1,000มิลลิลิตร มีน้้าหนักสดของผลผลิตผักกาดขาวเบกานา คือ 

25.69 กรัม  และ(T1) ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพมีน้้าหนักสดของผลผลิตผักกาดขาวเบกานา ต่้าที่สุดคือ 

9.98 กรัม ตามล้าดับ 

 

 

 


