
บทที่ 5  
สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 

 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

 ผลการทดลองด้านการให้ผลผลิตของมะเขือเทศ ในระยะเวลา 106 วัน แตกต่างกันทาง

สถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยมีแนวโน้ม พบว่า การให้ผลผลิตที่มีค่ามากท่ีสุด(T2) ใส่ปุ๋ยคอกมูล

กระบือ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จ านวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมมากที่สุด คือ 14.90 ผล 

รองลงมาคือ (T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลงปลูก ให้

จ านวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 10.30 ผล (T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น  าหมัก

จากหอยเชอรี่ ปริมาณ 1ลิตร:น  า1  ลิตรรดทุก 7วัน ให้จ านวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ  

6.00 ผล และ (T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้จ านวนผลผลิตของมะเขือเทศ

เฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 4.00 ผล ตามล าดับ ผลการทดลองด้านการให้ผลผลิตของมะเขือเทศ ใน

ระยะเวลา 120 วัน แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยมีแนวโน้ม พบว่า การให้ผล

ผลิตที่มีค่ามากที่สุด(T2) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ 

ให้จ านวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมมากที่สุด 22.20 ผล รองลงมาคือ (T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์

ลูกผสม ใส่น  าหมักจากหอยเชอรี่ ปริมาณ 1ลิตร:น  า1  ลิตรรดทุก 7วัน ให้จ านวนผลผลิตของมะเขือ

เทศเฉลี่ยรวมคือ  12.40 ผล (T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียม

แปลงปลูก ให้จ านวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 7.10 ผล และ และ (T1) Control ปลูก

มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้จ านวนผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 5.20 ผล 

 ผลการทดลองด้านขนาดผลผลิตของมะเขือเทศ ในระยะเวลา 106 วัน แตกต่างกันทาง

สถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยมีแนวโน้ม พบว่า การให้ขนาดผลผลิตที่มีค่ามากที่สุด(T2) ใส่ปุ๋ย

คอกมูลกระบือ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ขนาดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด คือ 4.70 

เซนติเมตร รองลงมา(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น  าหมักจากหอยเชอรี่ ปริมาณ 1ลิตร :น  า1  

ลิตรรดทุก 7วัน ให้ขนาดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 4.58 เซนติเมตร (T4) ปลูกมะเขือเทศ

พันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลงปลูก ให้ขนาดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวม

คือ 3.93 เซนติเมตร และ (T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้ขนาดผลผลิตของ

มะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 4.23 เซนติเมตร ผลการทดลองด้านการให้ขนาดของมะเขือเทศ ใน

ระยะเวลา 120 วัน แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) โดยมีแนวโน้ม พบว่าการให้ขนาด



21 
 

ผลผลิตที่มีค่ามากที่สุด(T2) ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ขนาดผลผลิตของ

มะเขือเทศเฉลี่ยรวมมากที่สุด คือ 5.10 เซนติเมตร รองลงมา(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น  า

หมักจากหอยเชอรี่ ปริมาณ 1ลิตร:น  า1  ลิตรรดทุก 7วัน ให้ขนาดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 

4.39เซนติเมตร (T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลงปลูก ให้

ขนาดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 4.02 เซนติเมตร และ (T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์

ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้ขนาดผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 3.92 เซนติเมตร 

 ผลการทดลองด้านการให้น ้าหนักสดของมะเขือเทศ ในระยะเวลา 106 วัน แตกต่างกันทาง

สถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยมีแนวโน้ม พบว่า การให้น  าหนักผลผลิตที่มีค่ามากที่สุด(T2) ใส่ปุ๋ย

คอกมูลกระบือ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น  าหนักผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด 275.80 

กรัม รองลงมารองลงมา(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น  าหมักจากหอยเชอรี่ ปริมาณ 1ลิตร:น  า

1  ลิตรรดทุก 7วัน ให้น  าหนักผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 133.00 กรัม  (T4) ปลูกมะเขือ

เทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลงปลูก ให้น  าหนักผลผลิตของมะเขือเทศ

เฉลี่ยรวมคือ167.40 กรัม และ (T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้น  าหนักผลผลิต

ของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 58.60 กรัม ผลการทดลองด้านการให้น  าหนักของมะเขือเทศ 

ในระยะเวลา 120 วัน แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) พบว่า การให้น  าหนักผลผลิตที่

มีค่ามากที่สุด(T2) ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น  าหนักผลผลิตของมะเขือเทศ

เฉลี่ยรวมมากที่สุด376.30 กรัม รองลงมารองลงมา(T3) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น  าหมักจาก

หอยเชอรี่ ปริมาณ 1ลิตร:น  า1  ลิตรรดทุก 7วัน ให้น  าหนักผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 

164.80 กรัม (T4) ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลงปลูก ให้

น  าหนักผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมคือ 109.20 กรัม และ (T1) Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์

ลูกผสมไม่ใส่ปุ๋ย ให้น  าหนักผลผลิตของมะเขือเทศเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ 63.80 กรัม 

 

5.2 อภิปรายผลการทดลอง 

 ผลของปุ๋ยคอกมูลกระบือ ปุ๋ยน  าหมักหอยเชอรี่ และปุ๋ยพืชสด ที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของ

มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized design: 

CRD) แบ่งการทดลองเป็น 4 กรรมวิธี  ละ 10 ต้น รวมจ านวนหน่วยการทดลองทั งสิ น 40 ต้น ตาม

กรรมวิธีการทดลอง ดังนี  กรรมวิธีที่ 1 Control ไม่ใส่ปุ๋ย กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบือ อัตรา 
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500 กิโลกรัมต่อไร่  กรรมวิธีที่ 3 ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น  าหมักจากหอยเชอรี่ ปริมาณ 1

ลิตร:น  า1  ลิตรรดทุก  7วัน กรรมวิธีที่ 4 ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอน

เตรียมแปลงปลูกท าการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านจ านวนผลผลิต ขนาดของผลผลิตและน  าหนัก

ของผลผลิต ที่อายุ 106 และ 120 วัน ผลการวิจัยเห็นได้ว่า การใช้กรรมวิธีที่ 1 ปลูกมะเขือเทศพันธุ์

ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อ1แปลง สามารถช่วยให้มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ส่งผลต่อ

ปริมาณผลผลิตและน  าหนักลดรวม ขนาดของผลที่มากที่สุด สอดคล้องกับ ศดายุ , ศักดิ์ชัย และ 

อภิสิทธิ์(2557) มีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษา เปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยคอก ปุ๋ย

หมักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า ด าเนินการทดลอง ณ โรงเรือนเพาะช าคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ตั งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 7 

กันยายน 2557 ใช้แผนการทดลองสุ่มอย่างสมบูรณ์ ( Completely Randomized Design ,CRD ) 

โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 สิ่งทดลองจ านวน 4 ซ  า ได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ย(T1) การใส่ปุ๋ยมูลค้างคาว(T2) 

การใส่ปุ๋ยคอก(T3) การใส่ปุ๋ยหมัก(T4) โดยท าการศึกษา และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสูงล าต้น ความ

กว้างใบ ความยาวใบและน  าหนักสดไม่รวมรากของ 40 ผักคะน้า ผลการทดลองพบว่าความสูงของ

ผักคะน้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(>0.05) โดย ปุ๋ย คอกให้ค่าเฉลี่ยความสูงของล าต้นมากที่สุด

คือ 27.33 เซนติเมตร รองลงมาคือปุ๋ยมูลค้างคาวให้ ค่าเฉลี่ยคือ 26.61 เซนติเมตร ปุ๋ยหมักให้ค่าเฉลี่ย

คือ 23.95 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีควบคุมให้ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 23.31 เซนติเมตร ความกว้างของ

ใบผักคะน้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(> 0.05) โดยใช้ปุ๋ยหมักให้ค่าเฉลี่ยความกว้างของใบมาก

ที่สุดคือ 10.95 เซนติเมตร รองลงมาคือปุ๋ยคอก ให้ค่าเฉลี่ยคือ 10.53 เซนติเมตร ปุ๋ยมูลค้างคาวให้

ค่าเฉลี่ยคือ 10.5 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีควบคุม ให้ค่าเฉลี่ยความกว้างใบน้อยที่สุดคือ 7.98 

เซนติเมตร ความยาวของใบผักคะน้ามีความแตกต่างกัน ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) โดยปุ๋ย

มูลค้างคาวให้ค่าเฉลี่ยความยาวของใบมากที่สุดคือ 14’06 เซนติเมตร รองลงมาคือปุ๋ยคอกให้ค่าเฉลี่ย

คือ13.6 เซนติเมตร ปุ๋ยหมักให้ค่าเฉลี่ย 12.51 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีควบคุมให้ค่าเฉลี่ยความยาว

ของใบน้อยที่สุดคือ 10.25 เซนติเมตร น  าหนักสดไม่รวมราก ของผักคะน้าไม่มีแตกต่างกันทางสถิติ 

(>0.05) โดยปุ๋ยมูลค้างคาวให้ค่าเฉลี่ยน  าหนักสดมากที่สุดคือ 21.25กรัม รองลงมาคือปุ๋ยคอกให้

ค่าเฉลี่ยคือ 18.125กรัม ปุ๋ยหมักให้ค่าเฉลี่ยคือ 17.5กรัม ส่วน กรรมวิธีควบคุมให้ค่าเฉลี่ยน  าหนักสด

น้อยที่สุดคือ 13.75กรัม จึงสามารถกล่าวได้ว่า การใช้ ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อ1ลงในการปลูก

มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี   
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5.3 ปัญหาที่พบในการทดลอง 

 1. ต้นกล้ามะเขือเทศตายเป็นจ านวนมากเนืองจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง 

 2. โรคและแมลงศัตรูพืช        

 3. ผลผลิตเน่าเสีย 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 ควรต่อยอดงานวิจัยในพืชผักกลุ่มให้ผลอ่ืนเพ่ือจะได้ผลมาเปรียบเทียบและสามารถน าไปปรับ

ใช้ในการปลูกในระบบอ่ืนได้ 

 

  

  


