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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมผูบริ โภคที่มีตอขนมกานบัวของกลุม
แมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ 2) ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอ
ขนมกานบัวของกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ โดยศึกษากับผูบริโภคจํานวน 400 คน สวน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถาม โดยใชสถิติพื้นฐาน และใชสถิติไคสแควร์
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อรับประทาน ความถี่ในการบริโภค
ขนมกานบัวของกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอคือ สัปดาห์ละครั้ง รับประทานครั้งละประมาณ 23 หอ และผูบริโภคซื้อในชวงเวลาประมาณ 10.01-13.00 นาฬิกา ในสวนของความสัมพันธ์ระหวาง
ปัจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมผูบริโภค พบวา อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และระดับการศึกษา
มีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อตอครั้ง ชวงเวลาในการซื้อ และความถี่ในการบริโภค
คาสาคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค, ขนมกานบัวของกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ
Abstarct
The purpose of this research is to study 1) consumer behavior towards the
Karnbua Candy of Agricultural Poemor Housewife 2) the relationship between the
subjects’ personnel and consumer behavior towards the Karnbua Candy of
Agricultural Poemor Housewife. The subjects in this research were four hundred
consumer. The instrument for data collection were an accidental sampling analyzed
by using percentage, mean (X), standard deviation (S.D.), Chi-square
The results of this research revealed that the consumers’ major objective of
purchase for eating. The frequency of the karnbua candy of agricultural poemor
housewife group consumption per week were once per week about 2-3 pack per
time. Consumers buy at about 10:01 to 13:00 clock. In term of relations subjects’
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personnel toward consumer behavior, the results show that age, monthly income,
occupations and education have the effect on volume per time, the time of
purchase, and frequency of consumption.
Keywords: Consumer Behavior, Karnbua Candy of Agricultural Poemor Housewife
Group
บทนา
กลุมแมบานเกษตรกรนั้นจัดขึ้นเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปัญญาทองถิ่นในการพัฒนาสินคา
โดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจาก
ชุ ม ชนสู ต ลาดทั้ ง ในและต า งประเทศด ว ยระบบร า นค า เครื อ ข า ยและอิ น เตอร์ เ น็ ตเพื่ อ ส ง เสริ ม
กระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสราง
รายไดดวยการนําทรัพยากร ภูมิปัญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มี
จุดเดนและมูลคาเพิ่ม เป็นที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ (วุฒิชาติ สุนทรสมัย และศีรหทัย
ใหมมงคล, 2550) ทั้งนี้ทําใหคนในชุมชนสวนหนึ่งเกิดการตื่นตัว และเริ่มหันมารวมกลุมกันอยาง
จริงจังมากขึ้น โดยเริ่มตนจากการผลิตสินคาภายในครัวเรือน และพัฒนาสูการเป็นวิสาหกิจชุมชน
ขนาดยอม และกาวไปสูวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง (วชิร วาสนา และกัญญา กาศิริพิมาน, 2555)
กลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ได
จัดตั้งกลุมและจดทะเบียนการคา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2542 โดยการสนับสนุนของเทศบาลเมืองบาน
พรุและองค์กรทหารผานศึกแหงประเทศไทย ดําเนินงานโดย คุณละมัย แสงมณี ปัจจุบันมีสมาชิกใน
กลุม 48 คน ซึ่งคุณละมัย แสงมณี เป็นผูริเริ่มในการทําขนมกานบัวเพื่อการคาคนแรกของเทศบาล
เมืองบานพรุ และทําเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งใชสูตรทําขนมกานบัวแบบสูตรโบราณ เป็นที่รูจักและ
นิยมบริโภคมากในเขตเทศบาลเมืองบานพรุ โดยในระยะเวลาการขายขนมกานบัวกวา 10 ปี ไมมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดใหเพิ่มขึ้นเลย และจากการสอบถามกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะ
หมอ พบวา กลุมแมบานสวนใหญมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายตลาดใหมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มยอดขายและสร างรายไดที่มากขึ้น ทั้งนี้ กลุมแมบานเกษตรบานโปฺะหมอไมมีความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบริโภค ทําใหไมสามารถขยายตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความตองการ
ผูบริโภคได (ละมัย แสงมณี, สัมภาษณ์, 2556)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จําเป็นตองทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภคของผลิตภัณฑ์นั้นจึงสามารถทํา
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งและเหมาะสมตามความต อ งการของผู บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ เ พราะ
พฤติกรรมผูบริโภคเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการซื้อและการบริโภค รวมถึงอารมณ์จิตใจ อีกทั้งเป็น
การตอบสนองเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นลวงหนากอนบริโภค ระหวางบริโภค และภายหลังการบริ โภค
(Kardes, Cronley, & Cline, 2015) โดยพฤติกรรมผูบริโภคเป็นศาสตร์ที่มีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง
ตอกลุมคนหรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจ เนื่องจากผูบริโภคที่เป็นกลุมเปูาหมายมีอิทธิพลตอผลกําไรและ
ขาดทุน รวมถึงการดํารงอยูขององค์กร และการทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคของ
ผูบริโภคจะเป็นประโยชน์ตอกลุมคนหรือองค์กร (Hoyer & Macinnis, 2010) เนื่องจากกลุมคนหรือ
องค์กรสามารถนําพฤติกรรมผูบริโภคไปเป็นขอมูลเพื่อประยุกต์ใชทางดานการตลาด อาทิ การแบง
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สวนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ์ และการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
(วุฒิ สุขเจริญ, 2555)
ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เนื่องดวย
รูปแบบการดําเนินชีวิตอันเรงรีบที่จะตองแขงกับเวลาตามสภาวะของเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันสูง
อีกทั้งผู บ ริ โ ภคมีความตองการความสะดวกสบายในการบริโ ภคมากขึ้น (Blythe, 2013) จาก
ความสําคัญและที่มาของปัญหาทําใหผูวิจัยสนใจที่ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอขนมกาน-บัว
ของกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโ ภคที่มีตอขนมกานบัวของกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ
เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอขนมกาน
บัวของกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยว ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักทองเที่ยวในประเด็น การรับรูขอมูล
สินคา วัตถุประสงค์ในการซื้อ ชวงเวลาในการซื้อ ปริมาณในการซื้อตอครั้ง ความถี่ในการบริโภค
และสถานที่ซื้อ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอขนมกานบัวของกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะ หมอ เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา คาดวาจะเป็นประโยชน์ตอบุคคลหรือ
หนวยงาน ดังนี้
1. กลุมแมบ านเกษตรกรบานโปฺะหมอ สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒ นาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความตองการผูบริโภคไดอยางถูกตอง
2. กลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ สามารถนําผลการวิจัยไปใชทางดานการตลาด อาทิ
การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ์ และการกําหนดกลยุทธ์
การตลาด
3. หนวยงานภาครัฐสามารถนําผลการวิจัยไปใชทางการสงเสริมการจัดจําหนายสินคาของ
กลุมแมบานเกษตรกร ใหตรงตามลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคในปัจจุบัน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอขนมกานบัวของกลุมแม บานเกษตรกรบานโปฺะหมอ
เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาในประเด็น พฤติกรรมของผูบริโภค
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2. ขอบเขตดานพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะในพื้นที่บานโปฺะหมอ เทศบาลเมือง
บานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
3. ขอบเขตดานประชากร การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 15 ปีขึ้นไป
ที่ซื้อขนมกานบั วของกลุ มแมบ านเกษตรกรบานโปฺะหมอ เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
1. ประชากรที่ศึกษาครั้งคือ ผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมกานบัวของกลุมแมบานเกษตรกร
บานโปฺะหมอ เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา หากแตในการดําเนินธุรกิจนั้น
กลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ ไมมีการเก็บขอมูลจํานวนผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมกานบัว
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
2. การหาขนาดกลุมตัวอยางเนื่องจากไมสามารถหาจํานวนประชากรที่ แนนอนได จึงใชวิธี
คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางกรณีไมทราบจํานวนประชากรโดยใชสูตรของ Cochran (1977)
มีรายละเอียดดังนี้
สูตร
n = P(1-P)Z2
d2
ผูวิจัยกําหนดใหสัดสวนของประชากรที่ตองการจะสุม 50% หรือ 0.5 ดังนั้น P = 0.5
กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% มีระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคาเทากับ 1.96 ดังนั้น Z = 1.96 ยอมให
คลาดเคลื่อนเทากับ 5% สัดสวนของความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ดังนั้น d = 0.05 จากการ
คํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําเทากับ 384 ตัวอยางและเพื่อใหการวิเคราะห์ขอมูลมีความคงที่
และผลการศึกษามีความนาเชื่อถือ ผูวิจัยจึงเพิ่มกลุมตัวอยางเป็น 400 ตัวอยาง
3. ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยเก็บ
จากผูบริโภคที่เขามาซื้อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ ง 16
อําเภอ ในจังหวัดสงขลา เพื่อใหขอมูล กระจายครอบคลุ มกลุ มลู กคาเปูาหมายทั้งหมด โดยผูวิจัย
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กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางแบบโควตา ในสัดสวนที่เทากันคือ กําหนดกลุมตัวอยางอําเภอละ 25
ตัวอยาง โดยดําเนินการจนครบจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนด 400 ตัวอยาง
4. การวิเคราะห์ขอมูล การวิเคราะห์ขอมูลดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในงาน
สถิติเพื่อการวิจัย ประกอบดวย
(1) คารอยละของปัจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนา และพฤติกรรมผูบริโภค
(2) ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมผูบริโภคโดยใชการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Cramer’s และทดสอบความสัมพันธ์ดวยไคสแควร์
ผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่ซื้อขนมกานบัวของกลุมแมบานเกษตรกรบาน
โปฺะหมอ เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน ผลการวิจัย พบวา
ผูบริโภคสวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 57 และอยูในชวงอายุระหวาง 30-39
คิดเป็นรอยละ 25 และผูบริโภคสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 40 เมื่อ
พิจารณาถึงอาชีพสวนใหญมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นรอยละ 27 ในสวนรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นรอย
ละ 41 และภูมิลําเนาปัจจุบันของผูบริโภคสวนใหญอยูในจังหวัดสงขลามากที่สุด คิดเป็นรอยละ 86
ในสวนของพฤติกรรมผูบริโภค พบวา ผูบริโภคสวนใหญไดรับรูขอมูลสินคาจากการพบเห็น
สินคาวางขายหนาราน คิดเป็นรอยละ 44 และมีวัตถุประสงค์ในการซื้อขนมกานบัวของกลุมแมบาน
เกษตรกรบานโปฺะหมดเพื่อรับประทานเอง คิดเป็นรอยละ 77 โดยชวงเวลาในการซื้อของผูบริโภค
สวนใหญเป็น ชวงเวลา 10.01-13.00 น. และมีปริมาณการซื้อตอครั้ง 2-3 หอ คิดเป็นรอยละ 51
นอกจากนี้ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการบริโภค 1 ครั้งตอสัปดาห์ คิดเป็นรอยละ 53 และสถานที่
ซื้อที่ผูบริโภคนิยมไปซื้อมากที่สุด คือ รานขายขนม คิดเป็นรอยละ 58
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมผูบริโภค พบวา
อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ และมีความสัมพันธ์กับปริมาณในการซื้อตอ
ครั้ง ในขณะที่ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์กับชวงเวลาในการซื้อ นอกจากนี้อายุมี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการบริโภค
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมีตอขนมกานบัวของกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ
พบวา ผูบริโภคสวนใหญรูจักขนมกานบัวของกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอจากการเห็นสินคา
วางขายบริเวณหนารานขายขนม และนิยมเขาไปซื้อที่รานขายขนม โดยซื้อเพื่อนําไปรับประทานเอง
สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละประมาณ 2-3 หอ และนิยมซื้อในชวงเที่ยงวัน และจากทดสอบความสัมพันธ์
ระหวางปัจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมผูบริโภค พบวา อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา
และอาชีพ และมีความสัมพันธ์กับปริมาณในการซื้อตอครั้ง เป็นเพราะผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 21-29
ปี เป็นวัยหนุมสาวนิยมรับประทานขนมขบเคี้ยวมาก จึงซื้อครั้งละหลายหอ ซึ่งแตกตางผูบริโภคที่มี
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อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผูสูงวัยจึงมีความตองการรับประทานขนมขบเคี้ยวนอยจึงซื้อครั้งละ 1 หอ
นอกจากนี้ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาทตอเดือนมีประมาณการซื้อตอครั้งจํานวน
หลายหอ ซึ่งแตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ที่มีปริมาณการซื้อนอยกวา ในสวน
ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีปริมาณการซื้อตอครั้งสูงกวาผูบริโภคที่มีก ารศึกษาระดับ
มัธยมตอนตน และผูบริโภคที่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมีปริมาณการซื้อตอครั้งสูงกวาผูบริโภคที่มี
อาชีพรับจางทั่วไป เป็นเพราะผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และผูที่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มี
รายไดสูงกวา ผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมตอนตน และผูที่ มีอาชีพรับจางทั่วไป สอดคลองกับ Kardes,
Cronley, and Cline, (2015) ที่กลาววา ผูบริโภคที่มีรายไดสูงหรือมีกําลังซื้อมากมีพฤติกรรมการซื้อ
สินคาตอครั้งจํานวนมาก เนื่องจากไมตองการเสียเวลาในการเดินทางมาซื้อหลายครั้ง ในขณะที่ระดับ
การศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์กับชวงเวลาในการซื้อ เป็นเพราะผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีอาชีพพนั กงานเอกชน มีเวลาว างในชว งพั กเที่ยงจึงนิ ยมซื้อในชว งเที่ยง แตกตางจากผู ที่ มี
การศึกษาระดับ มัธยมตอนตน และมีอาชีพรับจางทั่วไปที่นิยมนําอาหารจากบานไปรับประทานที่
ทํางาน จึงซื้อในชวงเชา
ข้อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย สําหรับกลุมแมบานเกษตรกรบานโปฺะหมอ โดยเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่พบ มีดังนี้
(1) ผู บริ โภครับ รูขอมูล สินคาจากการพบเห็นสิ นคาวางขายหนาราน ดังนั้น กลุมแมบาน
เกษตรกรบานโปฺะหมอควรมีการจัดวางสินคาใหสะดุดตา และอยูในระดับสายตาของผูบริโภค เพื่อให
ผูบริโภคมองเห็นไดอยางชัดเจน
(2) ปริมาณการซื้อตอครั้งของผูบริโภคประมาณ 2-3 หอ ดังนั้นกลุมแมบานเกษตรกรบาน
โปฺะหมอควรมีการบรรจุหีบหอรวม โดยการนําสินคาหลายชิ้นมาบรรจุหีบหอรวมกัน และตั้งราคาขาย
ที่ต่ําลง เพื่อจู งใจใหผู บริโ ภคซื้อครั้งละหลายชิ้น อีกทั้งควรจัดทําบรรจุหี บหอขนาดใหญขึ้น เพื่อ
สอดคลองกับผูบริโภคที่รับประทานในปริมาณมาก
(3) เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นหอพลาสติกไมเหมาะที่จะนําไปเป็นของฝาก ดังนั้นควรมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเจาะตลาดกลุมผูบริโภคที่ตองการซื้อเพื่อไปเป็นของฝากอีก 1-2 บรรจุภัณฑ์เพื่อ
เป็นทางเลือกแกผูบริโภค
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป สําหรับนักวิจัยและนักวิชาการ มีดังนี้
(1) ควรศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปูายฉลากของขนมกานบัวของกลุมแมบาน
เกษตรกรบานโปฺะหมอ เพื่อเจาะตลาดกลุมใหม และเป็นการขยายตลาดใหมากขึ้น
(2) ควรศึกษาสวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินซื้อขนมกานบัวของกลุม
แมบานเกษตรบานโปฺะหมอของผูบริโภค
(3) ควรศึกษาปัญหาและความตองการของผูบริโภคที่มีตอขนมกานบัวของกลุมแมบาน
เกษตรบานโปฺะหมอ
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