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บทที่5 

สรุปผล อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

การใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมของปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัสที่ส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานา ได้สรุปผลการวิจัยไว้ดังนี ้

5.1 สรุปผลการทดลอง 
การเจริญเติบโตด้านความสูงของผักกาดขาวเบกานา ณ อายุการปลูกที่ 20, 30 และ 40 

วันพบว่า ช่วงอายุการเติบที่ 20, 30 และ 40 วัน มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติที่ 
(p<0.01) แต่มีแนวโน้มว่า ความสูงของผักกาดขาวเบกานา ที่อายุการปลูก 40 วัน (T4) ใส่ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ105มิลลิลิตร/น้ า1,000มิลลิลิตร สูงที่สุดคือ 28.04 เซนติเมตร รองลงมาคือ (T3) ใส่ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ90มิลลิลิตร/น้ า1,000มิลลิลิตร ให้ความสูงของผักกาดขาวเบกานา 25.08 เซนติเมตร (T2) ใส่
ปุ๋ยหมักชีวภาพ75 มิลลิลิตร/น้ า1,000มิลลิลิตร ให้ความสูงของผักกาดขาวเบกานา 21.47 เซนติเมตร  
และที่ต่ าที่สุดคือ (T1) ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ (Control)  ให้จ านวนความสูงต่ าที่สุดคือ 10.76 
เซนติเมตร ตามล าดับ 

การเจริญเติบโตด้านความกว้างของใบผักกาดขาวเบกานา ณ อายุการปลูกที่ 20 30 และ 
40 วันพบว่า ช่วงอายุการเติบที่อายุการปลูก 20,30และ 40 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติที่ (p<0.01) แต่มีแนวโน้มว่า ความกว้างของใบผักกาดขาวที่อายุการปลูก 40วัน 
(T4) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส105มิลลิลิตร / น้ า1,000 มิลลิลิตร มีความกว้างของใบ
ผักกาดขาวมากที่สุดคือ 12.80 เซนติเมตร รองลงมา (T3) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส90
มิลลิลิตร / น้ า1,000มิลลิลิตร มีความกว้างใบ คือ10.64 (T2) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส
75มิลลิลิตร / น้ า1,000มิลลิลิตร มีความกว้างของใบผักกาดขาวคือ 10.00 เซนติเมตร  และ (T1) ไม่
ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพมีความกว้างของใบผักกาดขาว(Control)  ต่ าที่สุดคือ 4.97 เซนติเมตร  

การเจริญเติบโตด้านความยาวของใบผักกาดขาวเบกานา ณ อายุการปลูกที่ 20 30 และ 
40 วัน พบว่า ช่วงอายุการเติบที่อายุการปลูก 20,30 และ 40 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญที่ (p<0.01) แต่มีแนวโน้มว่า ความยาวของใบผักกาดขาวที่อายุ40วัน (T4) ใส่ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส105มิลลิลิตร / น้ า1,000มิลลิลิตร มีความยาวของใบมากที่สุด คือ 
23.84 เซนติเมตร รองลงมา (T3) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส90มิลลิลิตร / น้ า1,000
มิลลิลิตร มีความยาวของใบคือ 20.02 เซนติเมตร (T2) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส 75
มิลลิลิตร / น้ า1,000มิลลิลิตร มีความยาวของใบคือ 16.53 เซนติเมตร และ(T1)ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ
(Control) ) ความยาวของใบต่ าที่สุดคือ 8.4 เซนติเมตร  
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การเจริญเติบโตน ้าหนักสดของผักกาดขาวเบกานา ณ อายุการปลูกที่ 45 วัน พบว่า ช่วง
อายุการปลูก 45 วัน มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติที่ (p<0.01) แต่มีแนวโน้มว่า น้ าหนัก
ของผักกาดขาวที่อายุการปลูก 45 วัน (T4) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส105มิลลิลิตร / 
น้ า1,000มิลลิลิตร มีน้ าหนักสดของผลผลิตผักกาดขาวเบกานามากที่สุด คือ 38.01 กรัม รองลงมา 
((T3) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส 90มิลลิลิตร / น้ า1,000มิลลิลิตรมีน้ าหนัก 33.68 กรัม 
มีน้ าหนักสดของผลผลิตผักกาดขาวเบกานา คือ 33.68 กรัม (T2) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคา
ลิปตัส 75มิลลิลิตร / น้ า1,000มิลลิลิตร มีน้ าหนักสดของผลผลิตผักกาดขาวเบกานา คือ 25.69 กรัม  
และ(T1) ไม่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพมีน้ าหนักสดของผลผลิตผักกาดขาวเบกานา ต่ าที่สุดคือ 9.98 กรัม 
ตามล าดับ 
 
5.2 อภิปรายผลการทดลอง 
           การใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมของปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัสที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานา มีวัตถุประสงค์ศึกษาการใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมของปุ๋ย
หมักจากยอกใบยูคาลิปตัสที่จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของผักกาดขาวเบกานาได้ดีที่สุด เนื่องจากใบ
ของยูคาลิปตัส มีสารไฮโดรไลซ์แทนนิน (hydrolysable tannins) แบบที่สามารถถูกแยกออกเป็น
โมเลกุลเล็กๆ ได้ พบมากในส่วนใบ ฝัก และส่วนที่ปูดออกมาจากปกติ เมื่อต้นไม้ได้รับอันตราย (gall) 
แทนนิน มีคุณสมบัติตกตะกอนโปรตีน แล้วยังสามารถป้องกันแมลงและสามารถใช้เป็นปุ๋ยให้พืชดูดซึง
ธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ วางแผนทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ completely Randomized Design :  
(CRD)  แบ่งเป็น 4 การทดลอง ใช้ระยะเวลาในการทดลองในการปลูกพืชทดลองที่ระยะเวลา 45 วัน 
โดยใช้อัตราการเจือจางตามกรรมวิธีการทดลอง พบว่า กรรมวิธีที่ 4 (T4) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอด
ใบยูคาลิปตัส105มิลลิลิตร / น้ า1,000มิลลิลิตร ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยความสูงของผักกาดขาวเบกานา ที่
ปลูกในระยะเวลา 20 วัน  30 วัน และ 40 วัน แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01)  ส่ง
การพัฒนาผลด้านความสูง  ความกว้างใบ ความยาวใบและมีผลต่อการให้น้ าหนักสดของ
ผักกาดขาวเบกานามากที่สุด ในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ศรีวิโรจน์ และคณะ (2559) ศึกษา
ประสิทธิภาพน้ าหมักชีวภาพจากมูลจิ้งหรีด มูลแมงสะดิ้งและมูลไส้เดือนที่ส่งผลต่อการปลูกดาวเรือง 
ด าเนินการทดลอง ณ บ้านเลขที่ 153/14 ต.อีสาน. อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
- วันที่ 27สิงหาคม 2559 ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design, CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ าดังนี้ ไม่ใส่ปุ๋ยน้ าหมักControl 
(T1) ปุ๋ยน้ าหมักมูลจิ้งหรีด 50ml/น้ า500ml (T2) (ปุ๋ยน้ าหมักมูลสะดิ้ง 50ml/น้ า500ml (T3)และปุ๋ย
น้ าหมักมูลไส้เดือน 50ml/น้ า500ml (T4)ผลการทดลองพบว่า ด้านความสูงที่อายุ 57วัน แตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01)และช่วงอายุที่50และ 64 แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
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(p<0.05) แต่มีแนวโน้มว่าปุ๋ยน้ าหมักมูลสะดิ้ง 50ml/น้ า500ml (T3)มีค่าความสูงของต้นดาวเรืองที่มี
ค่ามากที่สุดคือ คือ70.88เซนติเมตรรองลงมา ปุ๋ยน้ าหมักมูลจิ้งหรีด 50ml/น้ า500ml (T2)68.81 
เซนติเมตร,ปุ๋ยน้ าหมักมูลไส้เดือน 50ml/น้ า500ml (T4)63.81เซนติเมตร และค่าเฉลี่ยด้านความสูงที่
มีค่าน้อยที่สุด คือไม่ใส่ปุ๋ยน้ าหมักControl (T1)40.50 เซนติเมตร ที่อายุ 50 และ74 วัน แตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่มีแนวโน้มว่า ปุ๋ยน้ าหมักมูลสะดิ้ง 50ml/น้ า500ml (T3) มี
ค่าเฉลี่ยด้านความสูงต้นมากที่สุดคือ 90.81 เซนติเมตร รองลงมา ปุ๋ยน้ าหมักมูลจิ้งหรีด 50ml/น้ า
500ml (T2)89.38 เซนติเมตร,ปุ๋ยน้ าหมักมูลไส้เดือน 50ml/น้ า500ml (T4)83.19เซนติเมตร และ
ค่าเฉลี่ยด้านความสูงที่มีค่าน้อยที่สุด คือไม่ใส่ปุ๋ยน้ าหมักControl (T1)51.31เซนติเมตร ด้านความ
กว้างทรงพุ่มมีแนวโน้มว่าช่วงอายุที่ 50 และ 57วันแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่
มีแนวโน้มว่าปุ๋ยน้ าหมักมูลสะดิ้ง 50ml/น้ า500ml (T3)มีค่าความความกว้างทรงพุ่มที่มีค่ามากที่สุด
คือ34.69 เซนติเมตรรองลงมา ปุ๋ยน้ าหมักมูลจิ้งหรีด 50ml/น้ า500ml (T2)31.56 เซนติเมตร,ปุ๋ยน้ า
หมักมูลไส้เดือน 50ml/น้ า500ml (T4)29.19เซนติเมตร และค่าเฉลี่ยด้านความสูงที่มีค่าน้อยที่สุด คือ
ไม่ใส่ปุ๋ยน้ าหมักControl (T1)18.44เซนติเมตร ที่อายุ 64 วัน พบว่าค่าเฉลี่ยด้านความกว้างทรงพุ่ม 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05)ด้านน้ าหนักสดแนวโน้มว่าช่วงอายุที่ 64 (รุ่นแรก) แตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่มีแนวโน้มว่า ปุ๋ยน้ าหมักมูลจิ้งหรีด50ml/น้ า500ml (T2) มี
ค่าเฉลี่ยดา้นน้ าหนักสดของดอกมากที่สุดคือ 112.50 เซนติเมตร รองลงมา ปุ๋ยน้ าหมักมูลสะดิ้ง50ml/
น้ า500ml (T3)95.00 เซนติเมตร,ปุ๋ยน้ าหมักมูลไส้เดือน 50ml/น้ า500ml (T4)90.00เซนติเมตร และ
ค่าเฉลี่ยด้านน้ าหนักสดที่มีค่าน้อยที่สุด คือไม่ใส่ปุ๋ยน้ าหมักControl (T1)0.00เซนติเมตร(เนื่องจากยัง
ไม่ออกดอก) ที่อายุ 78 วัน(รุ่นสอง) พบว่าค่าเฉลี่ยด้านน้ าหนักสดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>
0.05)ด้านน้ าหนักแห้งโดยการน้าดอกสดไปอบในตู้ Hot air oven ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน 
24 ชั่วโมง แนวโน้มว่าช่วงอายุที่ 64 และ78วัน(รุ่นแรกและรุ่นที่สอง) แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ (p<0.05) แต่มีแนวโน้มว่า ปุ๋ยน้ าหมักมูลจิ้งหรีด50ml/น้ า500ml (T2) มีค่าเฉลี่ยด้าน
น้ าหนักแห้งของดอกมากที่สุดคือ 26.65 เซนติเมตร รองลงมา ปุ๋ยอหมักมูลสะดิ้ง50ml/น้ า500ml 
(T3)25.57 เซนติเมตร,ปุ๋ยอหมักมูลไส้เดือน 50ml/น้ า500ml (T4)24.53เซนติเมตร และค่าเฉลี่ยด้าน
น้ าหนักแห้งที่มีค่าน้อยที่สุด คือไม่ใส่ปุ๋ยหมักControl (T1)0.00 เซนติเมตร(เนื่องจากยังไม่ออกดอก)  
จากการวิจัยผู้วิจัยสรุปได้ว่าการใช้ (T4) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพจากยอดใบยูคาลิปตัส105มิลลิลิตร / น้ า
1,000มิลลิลิตร  สามารถช่วยการปลูกผักกาดขาวเบกานาได้ผลผลิตได้ดีที่สุด สามารถน าองค์ความรู้นี้
น าไปใช้ในการพัฒนาการผลิตได้ผลดี 
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5.3 ปัญหาที่พบในงานวิจัย 
       5.3.1 โรคและแมลงที่ระบาด 
       5.3.2 สภาพสิ่งแวดล้อมไม่เอ้ืออ านาย เช่น อากาศมีความร้อนจัด 
       5.3.3 ควรมีการควบคุมวัชพืช  
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
      1.  ควรมีการทดลองกับพืชกลุ่มอื่น เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้กรรม
วิธีการใช้ปุ๋ยแบบต่างๆ ที่ส่งผลดีต่อผลผลิตที่มีคุณภาพ 

2. ควรทดลองโดยการเพิ่มปริมาณน้ าหมักชีวภาพจากยอดยูคาลิปตัส 
 


