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ที่อยู ่ เลขที ่68/6 หมู่ที ่4 ซอยไทรมา้ 13 หมูบ่า้นสริพฒัน ์4 ถนนรตันาธเิบศร ์อ าเภอเมืองนนทบรุ ีจ.    

        นนทบรุ ี11000 

ชือ่ผูป้ระสานงาน  ชือ่ คณุอญัชล ีกอ้นทอง ต าแหนง่ ประธานวสิาหกจิชมุชนกลุม่พลงัสตรไีทรมา้เหนอื  

ตดิตอ่ 081-583-7204  Web Page – Facebook อญัชล ีกอ้นทอง 

ชือ่ผลติภณัฑ ์ศนูยก์ารเรยีนรูก้ารท าขนมไทยไทรมา้เหนอื  ประเภทผลติภณัฑ/์บรกิาร ขนมไทย เชน่ 

ขนมเปยีกปนูกะทสิด ขนมปยุฝา้ย ขนมถว้ย ขนมเสนห่จ์นัทน ์ขนมทองเอก ขนมจา่มงกฎุ ขนมเคก้

กลว้ยหอม ขนมทองหยบิ ขนมทองหยอด ลกูชบุ และเมด็

ขนนุ 

สโลแกนของผลติภณัฑ ์แตง่ชดุไทย เรยีนท าขนมไทย สบื

สานมรดกไทย 

 

      รปูหมูร่ะหวา่งทมีนกัศกึษาและสมาชกิกลุม่

ชมุชน 

      

 

 

     

 

 

 

 

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรี

ไทรม้ า เหนื อ  ก่ อตั้ ง เ มื่ อ ปี  2555 

สมาชิกแรกเริ่ม 15 คน ปัจจุบันมี

สมาชิก  60 คน วิสาหกิจชุมชนฯ

ตระหนักว่า “ขนมไทย” เป็นมรดก

ไทยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน 

ซึ่งนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทาง

การเกษตรที่สามารถใช้ในการผลิต

ขนมไทยได้ และขณะนี้สมาชิกของ

วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ที่ ท า ข น ม ไ ท ย

จ าหนา่ย มีเพียงคนเดียวคือ “ป้าป้อม” 

ดังนั้นตราสินค้าจึงใช้ชื่อ “เปียกปูน

กะทสิดปา้ปอ้ม” และยงัเปน็ขนมไทยที่

สามารถหารับประทานได้โดยทั่วไป 

จึงต้องการท าให้ขนมไทยของชุมชน

มีความแตกต่างที่ เป็นเอกลักษณ์ 

สร้างการจดจ าแก่ลูกค้า จึงให้ทีม

นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ

มหาวทิยาลยัศรปีทมุและธนาคารออม

สินภาค5 เข้าช่วยมาพัฒนาขนมไทย 

เพื่อน าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ

สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในวิสาหกิจ

ชุมชนฯ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

มรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน

การพัฒนาตราสินค้า เดิมไม่มีตรา
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  ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับธนาคาร

ออมสินภาค5และวิสาหกิจชุมชนฯ มี

ความคิดเห็นร่วมกันว่า จะพัฒนาตรา

สินค้าและรูปลักษณ์ของขนมไทย

วิสาหกิจชุมชนฯ ให้มีความแตกต่าง

จากเดิมที่วางจ าหน่ายในท้องตลาด

และขนมไทยเป็นที่น่าจดจ า ตรา

สินค้าแต่เดิมเป็นชื่อของนางนวพร 

เพชรน้อย หรือ  (ป้าป้อม) จึงได้

เปลี่ยนตราสินค้ามาเป็นชื่อขนมไทย

ไทรม้าเหนือ ตราสินค้าของวิสาหกิจ

ชุมชนฯ มีลักษณะดังนี้  

- สีทองสะท้อนถึงความอบอุ่น มั่งมี 

และมั่นคง   

- หน้าจั่วบ้านเรือนไทย สะท้อนถึง

ศูนย์การเรียนรู้ที่อนุรักษ์ความเป็น

ไทย   

- เครื่องปั้นดินเผา รูปหม้อน้ าลาย

วิจิตร สะท้อนถึง สัญลักษณ์ประจ า

จังหวัดนนทบุรี   

- ชื่อ“ขนมไทยกลุ่มพลังสตรีไทรม้า

เหนือ” สะท้อนถึง ขนมไทยที่ผลิต

จากวิสาหกิจชุมชนฯกลุ่มพลังสตรี

ไทรมา้เหนอื และไดส้รา้ง Facebook 

Page ภายใต้ชื่อ ขนมไทยไทรม้า

เหนื อ  เพื่ อ เพิ่ มช่ อ งทางการจั ด

จ าหน่าย โดยทีมงานจะเป็น Admin 

Facebook Page ให้ในช่วงพัฒนา 

Page โดยมีการถ่ายทอดข้อมูล

           Before                                 After 



- ภาพลงพืน้ที่ส ารวจปญัหาและความต้องการของวสิาหกจิชุมชน

กลุ่มพลงัสตรไีทรมา้เหนอื              

  

 

 

 

 

 



- ภาพการท างานและการอบรมใหค้วามรู้พฒันาขนมไทยเพื่อสรา้ง

มลูคา่เพิม่ 

  

 

  



 

 

- ภาพวนัน าเสนอโครงการยอ่ยโดยมปีระธานและสมาชิกในชมุชน

มารว่มงาน 

  

  

 

 



- ภาพการแนะน าการท าบญัชรีบั-จ่ายครวัเรือนและบัญชีกลุม่ 

  

 

 



  

- ภาพออกรา้นรว่มกนัระหวา่งวิสาหกจิชุมชนกลุ่มพลงัสตรไีทรมา้

เหนอืกับทีมงาน 

  

  



 

- ภาพการเปรยีบเทียบ Before & After 

● ตราสนิคา้ 

 

Before 

 

After 

● ขนมไทย : ลกูชบุ 

 

Before 

 

After 



● ขนมไทย  : ขนมน้ าดอกไมแ้ตง่หน้าอาลวัสดดอกกหุลาบ 

 

Before 

 

After 

 
 

●ขนมไทย : อาลวัสดดอกกหุลาบ  (ถา่ยทอดความรูก้ารท าขนมไทย

รปูแบบใหม ่เดิมชุมชนไมไ่ดผ้ลติ) 

- 

- 

 

 

 

Before 

 
 

 

After 



●สือ่ประชาสมัพนัธท์างการตลาดจากออฟไลน ์ไปสูอ่อนไลน์ 

 
หนา้ร้าน 

 

-ออกรา้น 

Before 

 

-Facebook page 

 

-Facebook page 

- 

 

 
โบวชวัร ์ 



- 

 

 
โบวชวัร ์

 

 

Rollup 

After 

 

 

 



- ภาพการขี้นรบัรางวลั“กลุม่อาชพีต้นแบบด้านอาชีพการเรียนรู้การ

พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ประจ าปี 

2562” จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

 

  

                 

 

           

 



         ขอขอบคุณธนาคารออมสิน ครูนิด คณาจารย์ และน้อง ๆ  

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เข้ามาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลัง

สตรีไทรม้าเหนือ ทั้งเข้ามาสอนการท าลูกชุบผลไม้อย่างพวงองุ่น,กล้วย และ

เข้ามาสอนการท าบัญชีครัวเรือน ท าให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มมาก

ขึน้ และสามารถต่อยอดธุรกจิได้อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนีว้สิาหกจิชุมชนกลุ่ม

พลงัสตรีไทรม้าเหนือ กลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้การท าขนมไทย เพื่อเป็น

การสืบสานมรดกไทยและถ่ายทอดให้เดก็ ๆรุ่นต่อไปค่ะ     

นางอญัชล ีก้อนทอง ประธานวสิาหกจิชุมชนกลุ่มพลงัสตรีไทรม้าเหนือ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะ ที่พวกเราได้รับโอกาสในการเข้า

ร่วมกับโครงการนี ้พวกเราได้ลงไปพบปะกับสมาชิกในชุมชน และได้ช่วย

ให้สมาชิกวสิาหกจิชุมชนฯได้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมไปถึง

การยกระดับการพัฒนาขนมไทยรวมกับแนวความคิดของคนรุ่นใหม่

เพือ่ให้เกดิความสวยงาม สร้างความแตกต่าง และทันสมัยมากยิ่งขึน้ ท าให้

เกิดเป็นอาชีพที่สามารถขยับไปได้อีกระดับ ไม่ใช่แค่เพียงการท าขนมไทย

ของกลุ่มแม่บ้าน แต่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับขนมไทยดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็น

การน าลูกชุบที่มีมาช้านาน มารวมกันเป็นพวกองุ่นอย่างสวยงาม เพิ่ม

คุณค่า และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน การช่วยให้

วสิาหกจิชุมชนฯได้ก้าวเข้าสู่การออกตลาดที่สามารถขายได้จริง และเป็นที่

น่ าสนใจแก่คนรุ่นใหม่  เ ป็นประสบการณ์ที่ดีมาก  ๆ ค่ะ สุดท้ายนี้

ขอบพระคุณป้าจิม๋ผู้ทีเ่ป็นก าลังหลักของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีไทร

ม้าเหนือ ที่พร้อมจะช่วยและให้ความร่วมมือทุกอย่างกับกลุ่มนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และพัฒนาไปพร้อม ๆกันโดยไม่สนเร่ืองความต่าง

ของอายุ โดยเปิดใจรับในส่ิงใหม่ๆที่วัยรุ่นอย่างพวกเราเสนอ สุดท้ายนีพ้วก

เราต้องขอขอบพระคุณโครงการยุวพฒัน์รักษ์ถิ่นด ีๆจากธนาคารออมสิน ที่

ได้มอบโอกาสให้พวกเราได้ช่วยพัฒนาชุมชน รวมไปถึงขอบพระคุณ

คณาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแลและให้ค าแนะน าพวกเราอย่างใกล้ชิด และที่

ขาดไม่ได้เลยคือมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสมาชิกทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ

พวกเราตลอดการท างานคร้ังนีด้้วยค่ะ 

นางสาวรุ่งทพิย์ เหลอืงจริยากลุ นักศึกษาปีที ่4 คณะบริหารธุรกจิ 

 


