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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาซุปปลาสกัดพรอมดื่ม จากซุปปลาสกัดเขมขนที่ผลิตจากผลพลอยได
ในกระบวนการผลิตปลานิลแลแชเยือกแข็ง ไดซุปปลาสกัดพรอมดื่มทั้งหมด 4 สูตร ไดแก สูตรดั้งเดิม (100 
เปอรเซ็นต) สูตรผสมน้ําผึ้ง สูตรยาจีน (ตนตํารับ) และสูตรเกกฮวยผสมน้ําผึ้ง จากการทดสอบผูบริโภคจํานวน 120 
คน พบวา  ผูทดสอบมีความพอใจ ลักษณะปรากฏ สี รสชาติ และลักษณะโดยรวม ของซุปปลาสกัดพรอมดื่ม ใน
สูตรยาจีน (ตนตํารับ) มากที่สุด (p<0.05) และพบวาความชอบซุปปลาสกัดพรอมดื่มสูงขึ้นเมื่ออายุของผูทดสอบมี
ความสัมพันธในเชิงบวก ผูบริโภคที่มีอายุ สูงกวา 51 ป มีความชอบ และความถี่ในการบริโภคซุปปลาสกัดพรอมดื่ม
มากกวาผูบริโภค ที่มีอายุต่ํากวา 51 ป คุณคาทางอาหาร และรสชาติเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อซุปปลา
สกัดพรอมดื่ม ผูบริโภครอยละ 81.7 มีความตองการซื้อซุปปลาสกัดพรอมดื่ม และผูบริโภครอยละ 51.7 เห็นวาราคา 
40 บาท ตอ 45 มิลลิลิตรเปนราคาที่เหมาะสม 
 
คําสําคัญ :  ซุปปลาสกัดเขมขน  ซุปปลาสกัดพรอมด่ืม  ผูบริโภค  ปลานิล   

 
Abstract 

 The purpose of this research was to study the development of ready to drink fish extract from 
concentrated fish extract was produced from by-product of frozen tilapia fillet process. Four products of 
ready to drink were 1) fish extracts with water (100 %) 2) ready to drink fish extracts  with honey 3) ready 
to drink fish extract  with Chinese herbal extracts (original) and  4) ready to drink fish extract with 
Chysanthemum extracts and honey. Consumer test was conducted with a total of 120 panelists and it 
was that found most consumers generally accepted the  ready to drink fish extract  with Chinese herbal 
extracts(original) in terms of appearance, color, taste and overall characteristics (p<0.05). Consumers 
preference of ready to drink fish extract increased as age increased (p<0.05), particularly the age over 
51 years old. Those of the age over 51 consumed ready to drink fish extract more frequent than those of 
the younger age. Nutrition value and taste were the major determinant for buying decision. Consumers 
(81.7%) were willing to buy the products and most consumers (51.7%) were willing to pay 40 Baht for 45 
ml of ready to drink fish extract.     
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คํานํา 

 ในปจจุบันผูคนสวนใหญใหความสนใจบริโภคอาหารจากปลามากขึ้นเนื่องจากมีโปรตีนที่ยอยงายกวา
โปรตีนจากเนื้อสัตวชนิดอื่น และมีกรดอะมิโนที่จําเปนครบถวน โดยเฉพาะไลซีนและทรีโอนิน ซึ่งมีผลตอการพัฒนาการ
สมองและการเจริญเติบโตตามวัยเด็ก ทั้งยังเปนสวนประกอบของสารสรางภูมิคุมกันโรค ทําใหนอนหลับสนิท สมอง
ทํางานไดดี ไมแกเกินวัย และลดความหิวชนิดรับประทานไมหยุดได โดยถาคิดเปนหนวยรอยละ จะมีสูงถึงรอยละ 92 
เมื่อเทียบกับน้ํานมวัวซึ่งมีรอยละ 91 เนื้อวัวมีรอยละ 80 และถั่วเหลืองมีรอยละ 63 ดังนั้นอาหารที่ไดจากปลาและ
ผลิตภัณฑจากปลานับวามีผลดีตอสุขภาพ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549) ปลานิลเปนปลาเนื้อเศรษฐกิจ 
เจริญเติบโตเร็ว เนื้อขาวแนนละเอียด รสชาติดีและมีโภชนาการสูง อุดมดวยโปรตีน และกรดไขมันไมอิ่มตัว ซึ่งสงผลดี
ตอสุขภาพ (อุดม, 2549) บริษัทโกรเบสท อาหารแชแข็ง จํากัด เปนโรงงานผลิตชิ้นปลานิลแลแชเยือกแข็งเพื่อสงออก
จําหนายตางประเทศ ตั้งอยูในจังหวัดนครพนม ในกระบวนการผลิตมีวัสดุ ที่เปนผลพลอยได ที่เปน โครงกางปลา 
รวมกันแลวในแตละวันประมาณ      5 ตัน ที่ยังใชประโยชนไมไดเต็มที่ ซึ่งวัสดุจากผลพลอยไดนี้ยังสามารถนํามาใช
ประโยชนอื่นอยางเหมาะสม จึงมีความพยายามที่จะเพิ่มมูลคาใหมากขึ้น โดยการผลิตเปนซุปปลาสกัดและซุปปลา
สกัดเขมขน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
เปาหมาย (สพป) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ภายใตกิจกรรมการสงเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู
เชิงพาณิชย ปงบประมาณ 2553 ในการถายทอดนวัตกรรมแกบริษัทโกรเบสท อาหารแชแข็ง จํากัด จังหวัดนครพนม 
โดยใชนวัตกรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ซึ่งมีองคความรูในการนําน้ําเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการนึ่งปลาทูนามาทําซุปปลาสกัดเขมขน มาพัฒนาซุปปลาสกัดเขมขน จากโครงกางปลานิล ซึ่งซุป
ปลาสกัดเขมขน ที่ไดนี้อุดมไปดวยกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกายครบถวน เชน ไลซีน ลิวซีน ฟนิลอะลานีน และ 
ทรีโอนิน เปนตน (นันทิญา และคณะ, 2553) งานวิจัยนี้เปนการตอยอดงานวิจัยโดย นําซุปปลาสกัดเขมขนมาพัฒนา
เปนซุปปลาสกัดพรอมดื่มและทําการทดสอบ การยอมรับของผูบริโภคทั่วไปตอผลิตภัณฑซุปปลาสกัดพรอมดื่ม       
เพื่อศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับของผูบริโภคและเปนแนวทางในการผลิตเชิงพาณิชยตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
1. การผลิตซุปปลาสกัดพรอมดื่ม 
 นําซุปปลาสกัดเขมขน (นันทิญา และคณะ, 2553) ซึ่งไดจากงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมซุปปลาสกัดเขมขน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมรวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วว.) มาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑซุปปลาสกัดพรอมดื่ม 4 สูตร ดังนี ้
 สูตรที ่1  สูตรดั้งเดิม (100 เปอรเซ็นต) เจือจางซุปปลาสกัดเขมขน 1 สวน ผสมกับน้ํา 10 สวน  
 สูตรที ่ 2 สูตรผสมน้ําผึ้ง เจือจางซุปปลาสกัดเขมขน 1 สวน ผสมกับน้ํา 20 สวน เติมน้ําผึ้ง 5เปอรเซ็นต 
และเกลือ 0.15 เปอรเซ็นต  
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 สูตรที ่3  สูตรยาจีน (ตนตํารับ) เจือจางซุปปลาสกัดเขมขน 1 สวน ผสมกับน้ําสมุนไพร 20 สวน เติมน้ําผึ้ง   
5 เปอรเซ็นต และเกลือ 0.3 เปอรเซ็นต น้ําสมุนไพรเตรียมไดจากปกคี ้(Astragalus monololieus) 17.6 เปอรเซ็นต, 
ตังซิม (Codonopsis pilosula) 24.9 เปอรเซ็นต, ตังกุย (Angelica sinensis) 6.5 เปอรเซ็นต, ฮวยซัว (Dioscorea 
opposite) 13.5 เปอรเซ็นต และเกากี้ (Lycium chinense) 18.0 เปอรเซ็นต ตมสมุนไพรจีนทั้ง 5 ชนิดลงในน้ํา 3 
ลิตร ตมจนเดือดนาน 10 นาท ีกรองดวยผาขาวบาง ดัดแปลงจากวิธีของสุมาลัย และคณะ (2545) 
 สูตรที่ 4  สูตรเกกฮวยผสมน้ําผึ้ง ใชซุปปลาสกัดเขมขน 1 สวน ผสมกับน้ําเกกฮวย 20 สวนน้ําเกกฮวย
เตรียมไดจากเกกฮวย 3 เปอรเซ็นต ตมในน้ํา 3 ลิตร ตมจนเดือดนาน 10 นาที กรองดวยผาขาวบาง จากนั้นเติม
น้ําผึ้ง 2 เปอรเซ็นต  

 
2. การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคทั่วไปตอผลิตภัณฑซุปปลาสกัดพรอมดื่ม 4 สูตร  
  ประเมินการยอมรับของผูบริโภคโดยใชแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนที่ 2 เปนขอมูล
เกี่ยวกับการยอมรับผลิตภัณฑ สวนที่ 3 ทัศนคติของผูบริโภคตอผลิตภัณฑซุปสกัดพรอมดื่มที่จําหนายตาม
ทองตลาด ทําการทดสอบผลิตภัณฑที่พัฒนาไดและความคิดเห็นหลังการทดสอบผลิตภัณฑของผูบริโภคโดยการ
ประเมินดานการยอมรับผลิตภัณฑ ดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความพอใจโดยรวมดวยวิธี Hedonic 
scale (7-point) (กองกาญจน และคณะ, 2543) ผลิตซุปปลาสกัดพรอมดื่มที่พัฒนาได ทดสอบการยอมรับของ
ผูบริโภค โดยแจกแบบสอบถามรวมกับการทดสอบชิมผลิตภัณฑกับผูบริโภคทั่วไป จํานวน 120 คน ตามสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม สถานที่ชุมชน และแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในเขตจังหวัดนครพนม  
 
3. การวิเคราะหผลทางสถิติ 
 วิเคราะหความแปรปรวนขอมูล Analysis of Variance (ANOVA) การประเมินดานการยอมรับผลิตภัณฑ
วางแผนการทดลองแบบ CRD วิเคราะหผลทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s new multiple range test และวิเคราะหคาไคสแควร (Chi-square) หาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตาง ๆ 
 

ผลและวิจารณ 
 
1. การผลิตซุปปลาสกัดพรอมดื่ม 
 ไดเปนผลิตภัณฑซุปปลาสกัดพรอมดื่ม 4 สูตร ดังนี้ สูตรที ่1 สูตรดั้งเดิม (100 เปอรเซ็นต) สูตรที ่2 สูตร
ผสมน้ําผึ้ง สูตรที ่3 สูตรยาจีน (ตนตํารับ) และสูตรที่ 4 สูตรเกกฮวยผสมน้ําผึ้ง ผลิตภัณฑซุปปลาสกัดพรอมดื่ม สูตร
ที ่1 มีลักษณะใสสีเหลืองออน สวนสูตรที ่2-4 มีลักษณะใสสีเหลืองเขม 
 
2. ประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ 
 พบวาผูทดสอบมีความพอใจ ลักษณะปรากฏ ส ีรสชาต ิและลักษณะโดยรวม ของซุปปลาสกัดพรอมดื่ม 
ในสูตรที ่3 สูตรยาจีน (ตนตํารับ) มากที่สุด ในดานของกลิ่นพบวาสูตรที ่4 สูตรเกกฮวยผสมน้ําผึ้ง ไดรับความพอใจ
สูงสุด (p<0.05) (Table 1) 
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Table 1   Sensory evaluation of four ready to drink fish extracts.   

Products Appearance Color Odour Taste Overall characteristic 
1  FSD1/ 4.42  a 4.85  a 3.12  a 3.22  a 3.35  a 
2  FSH 4.95  b 5.25  b 4.10  b   4.25  bc 4.30  b 
3  FSO 5.18  b 5.30  b 4.73  c 4.65  c 4.95  c 
4  FSCH 5.08  b 5.18  b 5.17  d 4.02  b                4.67  bc 

1/  Mean in a column with a different letters are significantly different (p<0.05)  
FSD = fish extracts diluted with water (ready to drink fish extract with water) (100%) 
FSH = fish extracts diluted with water + 5% honey + 0.15% salt   (ready to drink fish extract with honey) 
FSO = fish extracts diluted with Chinese herbal extracts + 5% honey+0.3% salt (ready to drink fish extract with Chinese herbal 
  extracts) (original) 
FSCH =  fish extracts diluted with Chysanthemum extract + 2% honey (ready to drink fish extract with Chysanthemum extracts 
  and honey) 
Score  =  1  =  Dislike very much,  7 = Like very much 
 
3.   ทัศนคติของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเครื่องดื่มซุปสกัด 
 กลุมผูบริโภคทีต่อบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยคิดเปน 
รอยละ 60 และ รอยละ 40 ตามลําดับ และมีอายุระหวาง 21-30 ป มากที่สุด คือ รอยละ 38 การศึกษาสวนใหญอยู
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 48  สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001-20,000 บาท โดยเมื่อสอบถามถึงความชอบในการบริโภคซุปสกัดพรอมดื่ม พบวาสวนใหญตอบวา
ชอบ คิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมาคือไมชอบ คิดเปนรอยละ 30 และเฉยๆ รอยละ 23.3 พบวาความชอบขึ้นกับอายุ 
โดยกลุมผูบริโภคที่มีอายุนอยคือในชวง ต่ํากวา 20 ป และ 21-30 ป จํานวนผูที่ไมชอบบริโภคซุปสกัดพรอมดื่ม
มากกวาจํานวนของผูที่ชอบซุปสกัดพรอมดื่ม  เนื่องจากไมชอบรสชาติโดยเฉพาะกลิ่นรสคาวของซุปสกัดพรอมดื่ม 
ในขณะที่กลุมที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวนผูที่ชอบบริโภคซุปสกัดพรอมดื่มมีมากกวาผูที่ไมชอบบริโภคซุปสกัดพรอม
ดื่ม ทั้งนี้เนื่องจากวัยสูงอายเุปนวัยที่สนใจในสุขภาพและนิยมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จึงมีความคุนเคย
กับผลิตภัณฑ และพบวาผูบริโภคสวนใหญนิยมบริโภคซุปสกัดพรอมดื่มยี่หอแบรนด (รอยละ 70) รองลงมาคือยี่หอ 
สก็อต (รอยละ 25) และยี่หอกวางหนานซึ่งเปนซุปปลาสกัดจากปลาชอน รอยละ 5 สําหรับความถี่ในการบริโภคซุป
สกัดพรอมดื่ม พบวาผูบริโภครอยละ 36.7 ดื่มซุปสกัดพรอมดื่มนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน และพบวาในกลุมที่มีอายุ
มากกลุมที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ความถี่ในการบริโภคมีแนวโนมสูงกวากลุมที่มีอายุนอย สวนปจจัยการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑซปุสกัดพรอมดื่ม จะเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญในดานคุณคาทางโภชนาการเปนอันดับแรก รองลงมา
คือดานกลิ่นรส รสชาติของผลิตภัณฑและราคา ตามลําดับ รสชาติของซุปสกัดพรอมดื่มที่ผูบริโภคตองการ
เรียงลําดับจากนอยไปหามาก ดังนี ้มีรสน้ําผึ้ง รสหวาน มีกลิ่นรสเครื่องเทศ และรสเค็ม ความเหมาะสมของราคาซุป
ปลาสกัดพรอมดื่มที่พัฒนาหากมีการจําหนายในราคา 40 บาท ตอ 45 มิลลิลิตร สวนใหญเห็นวาเหมาะสมแลว 
(รอยละ 51.7) สวนผูบริโภครอยละ 48.3 มีความเห็นวาราคาดังกลาวไมเหมาะสมควรมีราคาตั้งแต 15 บาท ถึง 35 
บาท ตอ 45 มิลลิลิตร ราคาเฉลี่ยเทากับ 25 บาท ตอ 45 มิลลิลิตร ในดานสถานที่ที่เหมาะสมในการจําหนาย
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ผลิตภัณฑซุปปลาสกัดพรอมดื่ม เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้  รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา/ ซุปเปอรมารเกต 
รานขายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รานขายของเบ็ดเตล็ด/รานโชวหวย และอื่นๆ ไดแก ศูนยตัวแทนจําหนาย 
สถานศึกษา โรงพยาบาล เมื่อมีผลิตภัณฑซุปปลาสกัดพรอมดื่มออกวางจําหนาย ทั้ง 4 สูตรสวนใหญคิดวาจะซื้อ 
รอยละ 81.7 
 

สรุปผลการทดลอง 
 การพัฒนาซุปปลาสกัดพรอมดื่ม จากซุปปลาสกัดเขมขนที่ผลิตจากผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต
ปลานิลแลแชเยือกแข็ง ไดเปนผลิตภัณฑซุปปลาสกัดพรอมดื่มทั้งหมด 4 สูตร ไดแก สูตรที่ 1 สูตรดั้งเดิม 
(100เปอรเซ็นต) สูตรที่ 2 สูตรผสมน้ําผึ้ง สูตรที่ 3 สูตรยาจีน (ตนตํารับ) และสูตรที ่4 สูตรเกกฮวยผสมน้ําผึ้ง จาก
การทดสอบการยอมรับผูบริโภคจํานวน 120 คน พบวา ในสูตรที ่3 สูตรยาจีน (ตนตํารับ) ผูบริโภคใหการยอมรับมาก
ที่สุด โดยพบวาความชอบซุปปลาสกัดพรอมดื่มสูงขึ้นเมื่ออายุของผูทดสอบสูงขึ้น คุณคาทางอาหาร และรสชาติเปน
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อซุปปลาสกัดพรอมดื่ม และหากมีผลิตภัณฑซุปปลาสกัดพรอมดื่มออกวางจําหนาย 
ทั้ง 4 สูตรสวนใหญคิดวาจะซื้อ และผูบริโภคสวนใหญ เห็นวาราคา 40 บาท ตอ 45 มิลลิลิตร เปนราคาที่เหมาะสม 
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