
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลของปุ๋ยคอกมูลกระบือ ปุ๋ยน ้ำหมักหอยเชอรี่ และปุ๋ยพืชสด ที่มีผลต่อกำรให้ผลผลิตของ

มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ผู้วิจัยได้ท้ำกำรวิเครำะห์และน้ำเสนอผลกำรทดลองในประเด็นต่อไปนี  

ตารางท่ี 4.1 ผลกำรทดลองด้ำนกำรให้ผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม 

กรรมวิธี จ านวนผล 
ของมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม(ผล) 
อายุ 106 วัน อายุ 120 วัน 

(T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย 4.00b 5.20b  

(T2) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ 
อัตรำ 500 กก.ต่อ1ไร่ 

14.90a  22.20a 

(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น ้ำหมักจำกหอยเชอรี่ 
ปริมำณ 1ลิตร:น ้ำ10 ลิตรรดทุกๆ7วัน 

6.00b 12.40b 

(T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบ
ตอนเตรียมแปลงปลูก 

10.30ab 7.10b 

F-Test * * 
CV% 87.58 93.19 

หมายเหตุ ** =แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p<0.01), * =แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมี

นัยส้ำคัญ (p<0.05),ns =ไมแ่ตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p>0.05), 

 จากตารางที่ 4.1  ผลกำรทดลองด้ำนกำรให้ผลผลิตของมะเขือเทศ ในระยะเวลำ 106 วัน 

แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p<0.05) โดยมีแนวโน้ม พบว่ำ กำรให้ผลผลิตที่มีค่ำมำกที่สุด

(T2) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ อัตรำ 30 กก.ต่อ1แปลง ให้จ้ำนวนผลผลิตของ

มะเขือเทศเฉลี่ยรวมมำกที่สุด คือ 14.90 ผล รองลงมำคือ (T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืช

สดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลงปลูก ให้จ้ำนวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 10.30 ผล (T3) 

ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น ้ำหมักจำกหอยเชอรี่ ปริมำณ 1ลิตร :น ้ำ10 ลิตรรดทุกๆ7วัน ให้

จ้ำนวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ  6.00 ผล และ (T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม

ไม่ใส่ปุ๋ย ให้จ้ำนวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 4.00 ผล ตำมล้ำดับ 
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 ผลกำรทดลองด้ำนกำรให้ผลผลิตของมะเขือเทศ ในระยะเวลำ 120 วัน แตกต่ำงกันทำงสถิติ

อย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p<0.05) โดยมีแนวโน้ม พบว่ำ กำรให้ผลผลิตที่มีค่ำมำกที่สุด(T2) ปลูกมะเขือเทศ

พันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ อัตรำ 30 กก.ต่อ1แปลง ให้จ้ำนวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวม

มำกที่สุด 22.20 ผล รองลงมำคือ (T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น ้ำหมักจำกหอยเชอรี่ ปริมำณ 

1ลิตร:น ้ำ10 ลิตรรดทุกๆ7วัน ให้จ้ำนวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ  12.40 ผล (T4) ปลูก

มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลงปลูก ให้จ้ำนวนผลผลิตของมะเขือ

เทศเฉลี่ยรวมคือ 7.10 ผล และ และ (T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้จ้ำนวน

ผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 5.20 ผล 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลกำรทดลองด้ำนขนำดของผลมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม 

กรรมวิธี เส้นผ่าศูนย์กลาง(เซนติเมตร) 
อายุ 106 วัน อายุ 120 วัน 

(T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย 4.23bc 3.92c  

(T2) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ 
อัตรำ 500 กก.ต่อ1ไร่ 

4.70a  5.10a 

(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น ้ำหมักจำกหอยเชอรี่ 
ปริมำณ 1ลิตร:น ้ำ10 ลิตรรดทุกๆ7วัน 

4.58ab  4.39b 

(T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบ
ตอนเตรียมแปลงปลูก 

3.93c 4.02c 

F-Test * ** 
CV% 12.28 13.80 

หมายเหตุ ** =แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p<0.01), * =แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมี

นัยส้ำคัญ (p<0.05),ns =ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p>0.05), 

 จากตารางที่ 4.2 ผลกำรทดลองด้ำนขนำดผลผลิตของมะเขือเทศ ในระยะเวลำ 106 วัน 

แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p<0.05) โดยมีแนวโน้ม พบว่ำ กำรให้ขนำดผลผลิตที่มีค่ำมำก

ที่สุด(T2) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ อัตรำ 30 กก.ต่อ1แปลง ให้ขนำดผลผลิต

ของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมมำกที่สุด คือ 4.70 เซนติเมตร รองลงมำ(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่

น ้ำหมักจำกหอยเชอรี่ ปริมำณ 1ลิตร:น ้ำ10 ลิตรรดทุกๆ7วัน ให้ขนำดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวม
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คือ 4.58 เซนติเมตร (T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลงปลูก 

ให้ขนำดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 3.93 เซนติเมตร และ (T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์

ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้ขนำดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 4.23 เซนติเมตร 

 ผลกำรทดลองด้ำนกำรให้ขนำดของมะเขือเทศ ในระยะเวลำ 120 วัน แตกต่ำงกันทำงสถิติ

อย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p<0.01) โดยมีแนวโน้ม พบว่ำกำรให้ขนำดผลผลิตที่มีค่ำมำกที่สุด(T2) ปลูกมะเขือ

เทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ อัตรำ 30 กก.ต่อ1แปลง ให้ขนำดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ย

รวมมำกที่สุด คือ 5.10 เซนติเมตร รองลงมำ(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น ้ำหมักจำกหอยเชอ

รี่ ปริมำณ 1ลิตร:น ้ำ10 ลิตรรดทุกๆ7วัน ให้ขนำดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 4.39เซนติเมตร 

(T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลงปลูก ให้ขนำดผลผลิตของ

มะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 4.02 เซนติเมตร และ (T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้

ขนำดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 3.92 เซนติเมตร 

ตารางท่ี 4.3 ผลกำรทดลองด้ำนกำรให้น ้ำหนักสดเฉลี่ยของผลผลิตผลมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม 

กรรมวิธี น  าหนักสดเฉลี่ยของผล 
มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม (กรัม)/แปลง 

อายุ 106 วัน อายุ 120 วัน 
(T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย 58.600b  63.80b  

(T2) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ 
อัตรำ 500 กก.ต่อ1ไร่ 

275.80a 376.300a 

(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น ้ำหมักจำกหอยเชอ
รี่ ปริมำณ 1ลิตร:น ้ำ10 ลิตรรดทุกๆ7วัน 

133.00b 164.80b 

(T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถ
กลบตอนเตรียมแปลงปลูก 

167.40ab 109.20b 

F-Test * ** 
CV% 97.34 98.25 

หมายเหตุ ** =แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p<0.01), * =แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมี

นัยส้ำคัญ (p<0.05),ns =ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p>0.05), 
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 จากตารางที่ 4.3 ผลกำรทดลองด้ำนกำรให้น ้ำหนักของมะเขือเทศ ในระยะเวลำ 106 วัน 

แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p<0.05) โดยมีแนวโน้ม พบว่ำ กำรให้น ้ำหนักผลผลิตที่มีค่ำ

มำกที่สุด(T2) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ อัตรำ 30 กก.ต่อ1แปลง  ให้น ้ำหนัก

ผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมมำกที่สุด 275.80 กรัม รองลงมำรองลงมำ(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์

ลูกผสม ใส่น ้ำหมักจำกหอยเชอรี่ ปริมำณ 1ลิตร:น ้ำ10 ลิตรรดทุกๆ7วัน ให้น ้ำหนักผลผลิตของมะเขือ

เทศเฉลี่ยรวมคือ 133.00 กรัม  (T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียม

แปลงปลูก ให้น ้ำหนักผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ167.40 กรมั และ (T1) Control ปลูกมะเขือ

เทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้น ้ำหนักผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 58.60 กรัม 

 ผลกำรทดลองด้ำนกำรให้น ้ำหนักของมะเขือเทศ ในระยะเวลำ 120 วัน แตกต่ำงกันทำงสถิติ

อย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p<0.01) พบว่ำ กำรให้น ้ำหนักผลผลิตที่มีค่ำมำกที่สุด(T2) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์

ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ อัตรำ 30 กก.ต่อ1แปลง ให้น ้ำหนักผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมมำก

ที่สุด376.30 กรัม รองลงมำรองลงมำ(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น ้ำหมักจำกหอยเชอรี่ 

ปริมำณ 1ลิตร:น ้ำ10 ลิตรรดทุกๆ7วัน ให้น ้ำหนักผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 164.80 กรัม 

(T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลงปลูก ให้น ้ำหนักผลผลิต

ของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 109.20 กรัม และ (T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้

น ้ำหนักผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 63.80 กรัม 


