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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
 ผลของการใช้สารเร่งใบปริมาณแตกต่างกันจากเครื่องดื่มชูก าลัง กะปิและผงชูรสที่มีผลต่อ

การปลูกผักกาดเขียวปลี ผู้วิจัยได้สรุปและอภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการทดลอง 

 5.1.1 ผลการทดลองการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นผักกาดเขียวปลี อายุการปลูกที่ 
34 และ 49 วัน พบว่าช่วงอายุการเติบที่อายุการปลูกที่ 49 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า ที่อายุการปลูกผักกาดเขียวปลี 49 วัน T3 รดสารเร่งใบ 80 
มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีความสูงของต้นสูงที่สุด 18.85 เซนติเมตร รองลงมาคือ T2  รดสารเร่งใบ 50 
มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีความสูงของต้น 17.28 เซนติเมตร T1(Control) ไม่รดสารเร่งใบ 100%  มี
ความสูงของต้น 17.28 เซนติเมตร และ T4 รดสารเร่งใบ 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีความสูงของ
ต้นต่ าที่สุด คือ 11.65 เซนติเมตร ตามล าดับ                                                                      
 5.1.2 ผลการเจริญเติบโตด้านความยาวใบของผักกาดเขียวปลี ที่อายุการปลูกที่ 34 และ 
49 วัน พบว่าช่วงอายุการเติบที่อายุการปลูกที่ 49 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติที่ 
(p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า ที่อายุการปลูก 49 วัน T3 รดสารเร่งใบ 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร และ 
T1 (Control) ไม่รดสารเร่งใบ มีความยาวใบ เท่ากันมากที่สุด 13.92 เซนติเมตร รองลงมาคือ T2 รด
สารเร่งใบ 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีความยาวใบ 13.36 เซนติเมตร และ T4 รดสารเร่งใบ 100 
มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีความยาวใบต่ าที่สุด 11.65 เซนติเมตร ตามล าดับ 
 5.1.3 ผลการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของผักกาดเขียวปลี ที่อายุการปลูกท่ี 34 และ 

49 วัน พบว่าช่วงอายุการเติบที่อายุการปลูกที่ 49 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติที่ 

(p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า T3 รดสารเร่งใบ 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีความกว้างใบสูงที่สุด 6.64 

เซนติเมตร รองลงมาคือ T2 รดสารเร่งใบ 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีความกว้างใบ 6.10 เซนติเมตร 

T1 (Control) ไม่รดสารเร่งใบ T1 (Control) ไม่รดสารเร่งใบ มีความกว้างใบ 6.05 เซนติเมตรและ 

T4 รดสารเร่งใบ 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีความกว้างใบต่ าที่สุด 3.97 เซนติเมตร ตามล าดับ                                                                                             

 5.1.4 ผลการเจริญเติบโตด้านจ านวนใบของผักกาดเขียวปลี ทีอ่ายุการปลูกที่ 34 และ  
49 วัน พบว่าช่วงอายุการเติบที่อายุการปลูกที่ 49 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มี
แนวโน้มว่า T3 รดสารเร่งใบ 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร และ T1 (Control) ไม่รดสารเร่งใบ มีจ านวน
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ใบมากที่สุด เท่ากันคือ 5.50 ใบ รองลงมาคือ T2 รดสารเร่งใบ 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีจ านวนใบ 
5.00 ใบ และ T4 รดสารเร่งใบ 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีจ านวนใบต่ าที่สุด 3.75 ใบ ตามล าดับ                                                                        
        5.1.5 ผลการเจริญเติบโตด้านน  าหนักของผักกาดเขียวปลี ที่อายุการปลูกที่ 63 วัน พบว่า
ช่วงอายุการเติบที่อายุการปลูกที่ 63 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติที่  (p>0.05) แต่
มีแนวโน้มว่า ที่อายุการเก็บเก่ียวผลผลิต 63 วัน T2 รดสารเร่งใบ 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีน้ าหนัก
สดมากที่สุด 12.75 กรัม รองลงมาคือ T3 รดสารเร่งใบ 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร ให้น้ าหนักสด 
10.50 กรัม  T1 (Control) ไม่รดสารเร่งใบ ให้น้ าหนักสด 9.50 กรัมและ T4  รดสารเร่งใบ 100 
มิลลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีน้ าหนักสดต่ าที่สุด คือ 6.50 กรัม ตามล าดับ 
 
5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผลของการใช้สารเร่งใบปริมาณแตกต่างกันจากเครื่องดื่มชูก าลัง กะปิและผงชูรสที่มีผลต่อ

การปลูกผักกาดเขียวปลี  ปริมาณของสารเร่งใบที่ให้ผลด้านการเจริญเติบโตทุกช่วงอายุ ที่ 34 และ 

49 วัน กรรมวิธีการทดลองที่ให้ผลดีที่สุด คือ (T3) รดสารเร่งใบ 80 มิลิลิตรต่อน้ า 2 ลิตร มีผลต่อ

ผักกาดเขียวปลีในด้านความสูงของต้น ความยาวใบ ความกว้างใบ และจ านวนใบ รวมทั้งให้ผลผลิตมี

น้ าหนักสดมากที่สุด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  ส่วน (T4) รดสารเร่งใบ 100 มิลิลิตรต่อน้ า 2 

ลิตร มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในทุกด้านต่ าที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นิวัฒน์ แก้วศรี สุชาติ แก้วมีและคณะ. (2555)  ศึกษาผลของกะปิ เครื่องดื่มชูกาลังและวิตามินบี 1 

ต่อการเร่งรากของกิ่งปักช ามะนาว โดยการใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปักช า  ด าเนินการวิจัยที่บ้านเลขที่ 

435/48 หมู่บ้านจิระนคร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ระหว่างวันที่ 14 

สิงหาคม 2555 ถึง วันที่  31 ตุลาคม 2555 วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD : 

Completely Randomized Design) จ านวน 5 วิธีการทดลอง จ านวน 20 ซ้ า ดังนี้ 1) วิตามินบี 1 

ยี่ห้อ A 2) วิตามินบี 1 ยี่ห้อ B 3) เครื่องดื่มชูก าลัง (คาราบาวแดง) 4) การจุ่มในสารละลายกะปิ 5) 

การป้ายกะปิ บันทึกจ านวนรากและความยาวของราก หลังการปักชากิ่งมะนาว 30 วัน จากนั้นท าการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT จากผลการทดลองพบว่าการใช้ 

วิตามินบี 1 ทั้งสองยี่ห้อ คาราบาวแดง และกะปิ ท าให้จ านวนรากและความยาวของรากของกิ่งปักชา

มะนาวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยการใช้ วิตามินบี 1 ยี่ห้อ A ท าให้ราก

ของกิ่งปักช ามะนาวมีการเจริญเติบโตดีที่สุด ทั้งจ านวนรากและความยาวราก รองลงมาได้แก่ วิตามิน

บี 1 ยี่ห้อ B, การป้ายกะปิ, สารละลายกะปิ และการใช้คาราบาวแดง ตามลาดับ อย่างไรก็ตามพบว่า
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การเจริญเติบโตของรากกิ่งปักช ามะนาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อใช้ วิตามินบี 1 ทั้งสอง

ยี่ห้อและการใช้กะปิโดยวิธีการป้ายที่กิ่งปักช านั้น อาจกล่าวได้ว่าสามารถใช้กะปิซึ่งมีราคาถูกกว่า

ทดแทนการใช้วิตามินบี 1 ในการเร่งรากกิ่งปักช ามะนาวได้   จึงเห็นได้ว่า การรดสารเร่งใบจาก

ส่วนผสมเครื่องดื่มชูก าลัง กะปิและผงชูรส อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน  า 2 ลิตร (T3)  มีผลต่อการเพ่ิม

ประสิทธิภาพด้านการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวปลีในการพัฒนาด้านความสูงต้น ความยาวใบ 

ความกว้างใบ และจ านวนใบของผักกาดเขียวปลี เนื่องจากเครื่องดื่มชูก าลังมีวิตามินบี 12ที่ช่วยในการ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวปลีได้ดี และยังพบสารไคโตไคนิน เป็นฮอร์โมนที่พบได้ในพืช 

คือ ซีอะติน ที่พบสะสมในปมรากพืชมีคุณสมบัติช่วยในการแบ่งตัวของเซลล์พืช ส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของล าต้น ช่วยในกระบวนการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารจากปลายรากพืชสู่ส่วนยอดกระตุ้น

กระบวนการสร้างคลอโรฟิลล์ในพืช เมื่อน ามาใช้ร่วมกับโมโนโซเดียมกูลตาเมต ซึ่งเป็นเกลือของ กรด

กูลตามิก ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของโปรตีนในพืช จึงมีผลร่วมกันท าให้การใช้ในการปลูกผักกาด

เขียวปลีมีผลผลิตที่ดี  จึงเป็นแนวทางเลือกที่ประหยัดในการน าวัสดุในครัวเรือยมาปรับใช้เป็นฮอร์โมน

สูตรเร่งใบทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงได้ดี ได้ดี สามารถเป็นทางเลือกส่งเสริมให้แก่เกษตรกรน าไปใช้

ในการช่วยเพ่ิมผลผลิตและยกระดับการปลูกผักกาดเขียวปลีในเชิงการค้าเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพมาก

ที่สุด 

 

5.3 ปัญหาที่พบในการวิจัย 

5.3.1 เนื่องจากสารเร่งใบมีสภาพเป็นกรดอ่อน ส่งผลต่อการดูดสารอาหารไปใช้ประโยชน์ของ

พืชท าให้พืชเจริญเติบโตช้าและต้นมีขนาดเล็ก 

5.3.2 เนื่องจากการให้สารเร่งใบอยู่ในช่วงฤดูฝน จึงท าให้ปริมาณของสารเร่งใบเกิดการ 

เจือจาง 

5.3.3 เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูฝนท าให้พบปัญหาด้านสภาพอากาศที่มีค่า

แปรปรวนจากการมีฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายวันเป็นสาเหตุของโรครากเน่าจึงท าให้ผักกาด

เขียวปลีเกิดการเหี่ยวและตายบางส่วน 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

 ควรต่อยอดน าการให้สารเร่งใบในปริมาณที่เหมาะสมไปทดลองใช้กับพืชในกลุ่มอ่ืน อาทิ พืช

ไร่ พืชสวน ไม้ดอกเป็นการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างพืชแต่ละกลุ่ม  


