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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ . เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชดว้ยเสียงเพลงโดยแบ่งเป็น 

3 กลุ่มทดลองไดแ้ก่ เพลงคลาสสิก เพลงไทยร่วมสมยั และไม่เปิดเพลง 

 การวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชิงทดลอง โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 3 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพลงคลาสสิก เพลงไทย

ร่วมสมยั และกลุ่มท่ีไม่เปิดเพลง  

ผลการวจิยัพบวา่ การเจริญเติบโตของพืชดว้ยเสียงเพลงมีความแตกต่างกนัทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มบทเพลง

คลาสสิกมีพฒันาการเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุดในระยะเวลา 28 วนั โดยมีการจดัช่วงเวลาการรับฟังเพลงในช่วงเชา้

ระยะเวลา 07.00-10.00 น. ท าใหต้น้ไมมี้การเจริญเติบโตดีมากโดยมีค่าเฉล่ียความสูงรวม 7.80 เซนติเมตรซ่ึงมี

อตัราการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดในกลุ่มการทดลอง ลกัษณะของล าตน้มีความแขง็แรง ใบมีขนาดใหญ่ มีการเจิญ

งอกงามไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ล าตน้ ก่ิงเอนเขา้หาเสียงเ พลง  ส่วนผลการทดลองล าดบัรองลงมาเป็นบทเพลงไทยร่วม

สมยัมีพฒันาการเจริญเติบโตไดดี้โดยมีค่าเฉล่ียความสูงรวม 5.00 เซนติเมตรซ่ึงมีอตัราการเจริญเติบโตสูง

รองลงมา ลกัษณะของล าตน้มีความแขง็แรง ใบมีขนาดกลาง มีการเจิญงอกงามไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ล าตน้ ก่ิงเอนเขา้

หาเสียงเพลงบา้ง สุดทา้ยเป็นพืชท่ีปลูกโดยไม่ใชบ้ทเพลงมีพฒันาการเจริญเติบโตไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรโดยมีค่าเฉล่ีย

ความสูงรวม  2.15 เซนติเมตร ลกัษณะของล าตน้มีขนาดเล็ก ใบมีขนาดเล็ก มีการเจิญงอกงามไดช้า้ เน่ืองจาก

พื้นท่ีในการเพาะปลูกอยูใ่นหอพกัซ่ึงมีปัจจยัแทรกซอ้นหลากหลายไดแ้ก่ เสียงมนุษย ์สภาพอากาศ เป็นตน้ 

  

 

 

 

 

 



Abstract 

This research. purposes. To compare the growth of plants the song is divided into three experimental 

groups, including classical music, thai contemporary music  and without the use of musical. 

This research is experimental research. The experimental group was divided into three samples of 

music: classical music, thai contemporary music and without the use of musical. 

The results showed that The growth of the plant with the music is different, the 3 groups by music 

classic developmental growth best in 28 days with the time to listen to music in the morning at 7:00. -10.00 

am to trees are growing very well with the average height and 7.80 cm which is the highest growth rate in the 

experimental group. The strength of the stem leaves are large, the Angels have continued to flourish major 

trunk branches leaning into his campaign song. The result is a minor song sequence thai contemporary 

developments grow well with average height and 5.00 inches high with a growth rate lower. The strength of 

the stem leaves are medium to large Angel has continued to flourish into the trunk, branches leaning campaign 

some music. Finally, as plants grown without the use of musical development, growth was not as good as it 

should  with an average height of 2.15 cm including the look of a small stem leaves are small, grow slowly 

with the Angels problems. Since the area of cultivation in the hostel which has various complicating factors 

include human voice and weather etc. 

 

 


