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เรื่อง เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน
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รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา 

            ดวยระยะเวลาไมถงึ 10 ปี คณุเสรมิวฒุิ สวุรรณโรจน ผูเป็นตนกาํเนิดเฉากวยชากงัราว แหงเมอืงกาํแพง

เพชร ไดสรางชื่อเสียงเฉากวยจนประสบความสําเร็จ โดยมีตัวแทนจัดจําหนายไปทัว่ประเทศ รวมทัง้ยังเป็นที่

ยอมรับมากกวาเฉากวยรายอื่นๆ ในปัจจุบันดวยจุดเดนสําคัญคือการสรางแบรนด อยางเป็นระบบทัง้ยังอาศัยการ

ลงแรงมากกวาการลงทุน

            อดตีคณุเสรมิวฒุิ คอืเจาหน าที่ขบัรถยนตของสาํนักงานการศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) กาํแพงเพชร ซึ่ง

ทําใหมีโอกาสเดินทางไปยังที่ตางๆ ดวยเหตุน้ีเองทําใหคุณเสริมวุฒิไดมีโอกาสเห็นสินคาตางๆ มากมายและเกิด

ความคิดที่จะซื้อสินคาติดไมติดมือเพื่อนํามาจําหนายหารายไดจุนเจือครอบครัว ไมวาจะเป็นการขายเฟอรนิเจอร

ขายบานเรือนเกา เรียกวาอะไรที่ทําได ทําแลวไมผิดกฎหมาย จะทําทุกอยาง จนสามารถเก็บหอมรอบริบไดเงิน

กอนหน่ึงมาลงทุนเปิดรานอาหารเล็กๆตามกําลังทรัพยที่มีดวยความสามารถทางดานการทํากับขาวซึ่งเป็นทัง้

พรสวรรคและพรแสวงทําใหรานเล็กๆแหงน้ีมีลูกคาประจํามากพอสมควร ทวาดวยงานประจําที่เป็นคนขับรถทําให

ไมมีเวลาดูแลรานดวยตนเองประกอบกับปัญหาเรื่องสุขภาพ ซึ่งแมวาจะขายดีมาก แตก็เหน่ือยมากเพราะตี 4

ตองตื่นแลว เพื่อเตรียมของใหลูกน องขายขายดี แตเงินไมคอยเหลือเพราะเราไมไดควบคุมการขายเอง เราเตรี

ยม ลูกน องขาย ชวงเที่ยงและเสาร-อาทิตยเทานัน้ที่เราจะมาชวยขายได ทําไดประมาณ 1 ปีก็เลิก

จุดเริ่มตนของเฉากวยชากังราว

            วนัหน่ึงลกูชายของคณุเสรมิวฒุิ ที่เพิง่จบการศกึษาก็มาบอกกบัผูเป็นพอวาจะไปทาํงานกบัเพื่อนคนหน่ึงซึ่ง

ดําเนินธุรกิจทําเฉากวย  ดวยความที่เห็นวาเป็นเรื่องดี คุณเสริมวุฒิ จึงแนะนําใหลูกทดลองดู และอยาไปเลือกงา

น ทุกงานลวนเป็นอาชีพถาสามารถเขาใจงานไดอยางถองแท ก็จะสามารถนํามาสรางธุรกิจเองไดในอนาคต

            จนเวลาผานไปสองเดือนพอลูกครอบครัวสุวรรณโรจนจึงไปซื้อเฉากวยมาลองทํากันดู ผลปรากฏวาก็

สามารถทําขายไดแตรสชาติไมแตกตางกับทองตลาดมากนัก กระทัง่วันหน่ึง เสริมวุฒิไดรับการแนะนําจากเพื่อน

รุนพี่ใหอานบทความเกี่ยวกับเรื่องเฉากวยในวารสารชมรมเทคโนโลยี ทางอาหารและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําใหเขาเริ่มมองเห็นอะไรบางอยาง ดวยความรูจากบทความผสานกับประสบการณที่

ไดรับการถายทอดจากลูกชายทําใหเขาลองมาทําเฉากวยดวยสูตรที่แตกตางจากของเดิม

            "จากนัน้ผมจึงนําเฉากวยชื่อดังจากที่อื่นๆมาใสถวยโดยไมบอกใครและใหคนรูจักลองมากินเพื่อเปรียบ

เทียบรสชาติโดยไมบอกวาทัง้สองถวยน้ีมาจากไหน ทุกคนที่ไดชิมก็จะบอกวาเฉากวยถวยที่ผมทํานัน้รสชาติดี

กวา ทําใหเรามัน่ใจที่จะนําเฉากวยสูตรใหมออกวางตลาด"

            อยางไรก็ตามแมวาจะสามารถผลิตเฉากวยสูตรของตัวเองออกมาได แตคุณเสริมวุฒิก็ยังคงทํางาน
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ประจําและดวยหน าที่ทําใหวันหน่ึงตองขับรถยนตไปงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ที่จังหวัดลําพูน จึงขออนุญาต

ผูอํานวยการกศน.กําแพงเพชร ที่จะนําสินคาของตนเองไปวางจําหนายในงานซึ่งทางผอ.ก็ยินดีสนับสนุนขอเพียง

ไมบกพรองตอหน าที่

            ซึ่งในงานน้ีถอืเป็นการเปิดตวัผลติภณัฑของคณุเสรมิวฒุิอยางเป็นทางการ และไดรบัผลตอบลพัธที่ดี ซึ่ง

คุณเสริมวุฒิ ไดใหเหตุผลวา "เราไมไดขายเฉากวยธรรมดาแตขายเฉากวยสดเพราะเราเอาเฉากวยไปเคี่ยวในงาน

ใหทุกคนเห็น หลายคนเห็นก็สนใจวาน่ีหรือคือตนเฉากวย เมื่อทุกคนมัน่ใจในวิธีการผลิตผมก็ตักลองใหลูกคาลอง

ชิม คุณเชื่อไหมลูกคาแทบทุกคนติดใจซื้ออีกแกวทันที ตอนนัน้เราขายแกวละ 7 บาท วันนัน้ก็มีนักขาวสถานี

วิทยุลําพูนมาถายรูปผม ซึ่งเราก็ไมคิดอะไร วันรุงเชาเขาก็เอารานผมซึ่งไปในนามกศน.กําแพงเพชรไป

ประชาสัมพันธออกเสียงทัว่ทัง้จังหวัดทําใหวันที่สองมีลูกคามามากขึ้นกวาเดิม"

ชื่อเสียงเริ่มมากขึน้

            ชื่อเสยีงเริม่โดงดงัก็มีพอคาที่เพชรบรูณโทร.มาตดิตอซื้อเฉากวยของเขาไปขายถงึ 2,000 ถงุซึ่งถอืวามาก

ในขณะนัน้เพราะตองใชแรงงานภายในครอบครัวเป็นหลักทําใหเขาตองไปชวยลูกคาขายในงานอุมพระดําน้ําซึ่ง

เป็นงานประจําปีที่เพชรบูรณที่มี ซึ่งมี สมศักดิ ์ เทพสุทิน อดีตส.ส.สุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน

            "คุณสมศักดิ ์เขาก็มาดูแตละรานขายของ พอมาถึงผมๆก็ยื่นเฉากวยใหทาน รูเลยวาทานรับแบบเสียมิได

จากนัน้ทานก็เดินไปยังที่อื่นๆผมก็ยังมองตามเลย แตพอทานลองไดชิมเฉากวยแลวคุณรูหรือเปลาทานเดินกลับ

มาที่รานผมทันทีแลวเอยปากชมวาเฉากวยอรอยมาก ทําใหผมกับทานไดมีโอกาสพูดคุยกันสักเพียงเทาน้ีแหละ

เฉากวยเราขายดีเสมือนกับแจกฟรีเพราะทัง้ขาราชการ ผูติดตาม ประชาชนตางก็มาอุดหนุนที่รานเพียง 3 ชัว่โมง

ก็ขายหมด 2,000 ถุง"

เลือกทางเดินสูการเป็นเจาของธุรกิจ

            จากผลตอบลัพธที่ดีทําใหคุณเสิรมวุฒิ เชื่อวาไดเดินมาถูกทางแลวและธุรกิจน้ีแหละที่จะสรางฐานะของ

ตนเองใหดีขึ้นอยางแนนอน แมวาทุกวันน้ีเวลาออกงานทุกอยางลวนมาจากการหยิบยืมไมเฉพาะแตเงินทุน

กระทัง่คูลเลอรน้ํา หมอ อุปกรณตางๆลวนแตอาศัยเครดิตที่ตนเองเป็นคนดีนาเชื่อถือ จึงคิดที่จะจริงจังในการ

ทําธุรกิจ เพราะไมอยากใหเสียทัง้สองงาน ซึ่งขณะนัน้รายไดจากการขายเฉากวยเดือนนึงรวมกันแลวมากกวาราย

ไดจากการรับราชการ จนกระทัง่ปลายปี 2544 เขาก็มาถึงจุดที่ตองเลือกวาจะรับราชการ หรือจะทําเฉากวยขาย

สุดทายเขาก็ตัดสินใจลาออกจากราชการ เพื่อมาทําธุรกิจ “เฉากวยชากังราว” ของตนเองอยางเต็มเขาเริ่มตน

ชีวิตใหมในฐานะนายของตนเองดวยการเข็นเฉากวยขายในตลาด แตเมื่อเห็นวายอดขายก็ยังไมสูงมากสวนหน่ึง

เพราะคูแขงก็เยอะ จึงหาตลาดใหมพรอมปรับกลยุทธการนําเสนอที่แตกตางจากรายอื่นๆ

            "ผมเป็นขาราชการมากอนยอมรจูกัหนวยงานราชการมากตรงน้ีเป็นจดุแขง็ของเรา ผมก็มานัง่วเิคราะหวา
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จะทําอยางไรตอไปก็มาไดคําตอบวาเราก็นําตรงน้ีมาเป็นฐานขอมูลในการเขาหาลูกคาโดยผมเลือกวันไปประมาณ

3-4 วันกอนสิน้เดือน เมื่อไปหาลูกคาเราก็นําเสนอสินคาใหกับเขาโดยเสนอครัง้ละแพ็ก (หน่ึงแพ็กจะมี10 ถุง รา

คา 50 บาท)จากนัน้ก็บอกเขาวาเราจะมาเก็บเงินชวงสิน้เดือน สวนใหญก็ยินดีชวยซื้อ จนสิน้เดือนเราก็มาเก็บเงิน

ลูกคาในหนวยงานราชการ ซึ่งสวนใหญก็จะมีการสัง่ซํ้าพรอมจายเงินสดเน่ืองจากทุกคนที่ไดชิมแลวก็ติดใจในรส

ชาติ แตไมสะดวกในการเขามาซื้อในตลาดจึงรอใหเราเขามาสงจะดีกวา"

            เมื่อมีฐานลกูคามากขึ้นเขาจงึสรางชื่อใหเฉากวยสตูรใหมวา "เฉากวยชากงัราว" ถาเสรมิวฒุิพอใจกบัยอด

ขายในตลาดหรือในหนวยงานราชการแบรนดชากังราวก็คงจะไมโดงดังจนถึงทุกวันน้ี

 บททดสอบเจาของธุรกิจ

            คณุเสรมิวฒุิมีคติในการทาํงาน คอื ความซื่อสตัยและจรงิใจกบัคูคาทกุคน แตบอยครัง้พบวาคูคาที่ทาํธรุกจิ

กับเขาปราศจากความซื่อสัตย ครัง้หน่ึงมีพอคาเชื้อสายเวียดนามมาติดตอขายเฉากวยให เขาจึงนําตัวอยาง

เฉากวยจากพอคาคนนัน้มาทดลองทํา ซึ่งไดผลเป็นที่นาพอใจ จึงสัง่พอคาคนนัน้ใหนําเฉากวยมาสงให 1 ตัน มู

ลคาสินคากวา 100,000 บาท พอนํามาใชจริงปรากฏวาเฉากวยใหยางดีมาก แตยางไมเหนียว กวนแลวเฉากวย

เละเหตุการณครัง้นัน้ทําใหคุณเสริมวุฒิเครียดไปหลายวัน เมื่อสอบถามกลับไปยังพอคาๆ บอกวาเฉากวยที่สงมา

ใหเป็นคนละเกรดกับที่สงไปใหทดลองในครัง้แรก คุณเสริมวุฒิจึงใหพอคาสงของมาใหใหม โดยเอาเกรดเดียวกับ

ที่นํามาใหทดลอง พอพอคานําของมาสงเสร็จเรียบรอย คุณเสริมวุฒิก็ใหพอคายกของเดิมกลับไป โดยจายเงิน

สวนตางเพิ่มใหอีกนิดหนอย เขาบอกวาที่ตองทําอยางน้ีดีกวาตองมาแบกภาระคาใชจายกับของที่ซื้อมาแลวใชไม

ได หลังจากนัน้เขาก็ไมสัง่เฉากวยกับพอคารายน้ีอีกเลย เพราะถือวาไมมีความซื่อสัตยในการทําธุรกิจรวมกั ซึ่ง

คุณภาพ…คือหัวใจของการผลิต การผลิตเฉากวยใหมีคุณภาพดีอยางสมํ่าเสมอนัน้ กระบวนการผลิตตองเริ่มจาก

การคัดเลือกตนพันธุเฉากวยคุณภาพ นํามาเคี่ยวเอายาง ถานําตนเฉากวยที่มีคุณภาพไมดีมาใชในการผลิต

นอกจากจะไดยางเฉากวยที่ไมดีแลว กระบวนการผลิตเฉากวยในครัง้นัน้ก็จะเสียเวลาโดยเปลาประโยชนอีกดวย 

การตลาดเริ่มตน : เครือขายที่แข็งแรง

            คุณเสริมวุฒิสรางรถเข็นเฉากวยชากังราวขึ้นมาพรอมกับความตัง้ใจที่จะแสวงหาตัวแทนขายใน 17

จังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนลางโดยการเข็นขายไปในทุกๆจังหวัดยกเวนแมฮองสอนนับระยะทางในการ

เดินทางแลวไปกวา 1 พันกิโลเมตรโดยใชระยะเวลาในการเดินทางหลายเดือนเพื่อที่จะไดเห็นพฤติกรรมผูบริโภค

อยางถองแทในแตละจังหวัด

            ที่สาํคญัยงัเป็นการเปิดตวัเฉากวยชากงัราวใหเป็นที่รจูกักนัในภาคเหนือโดยเขาจะเขาไปขายในเขตชมุชน

แตละจังหวัดเพื่อหาตัวแทนขายซึ่งกลยุทธดังกลาวประสบความสําเร็จเป็นอยางดีในแตละจังหวัด นอกจากกําไรที่

ตัวแทนเหลาน้ีจะไดรับแลวโดยวางเป าหมายยอดขายเดือนละ3 แสนบาทเขาจะไดทองหนัก 1 บาทเป็นรางวัล
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ทําใหทุกคนตางมีกําลังใจที่จะสรางยอดขายใหสูงมากขึ้น

            "ผมจะมีการประชมุกบัเครอืขายของเราอยางตอเน่ืองและพยายามถายทอดความรูทางการตลาดและการ

ขายที่มีประสิทธิภาพใหกับเขาซึ่งกลยุทธเหลาน้ีผมไดพิสูจนดวยตนเองแลววาสามารถใชไดจริง เชน ไปเชาพื้นที่

ในรานอาหารนําเฉากวยไปวางจําหนายในรานอาหารชวงแรกลูกคาไมรูจักเราก็ตองใหเขาชิมฟรีกอน สมมติลูกคา

มานัง่ 2 คน เราก็ตองนําเฉากวยใสถวยไปใหเขาลองชิมฟรีเชื่อวาทุกคนก็ตองชิมเพราะกําลังหิว และสวนใหญก็

จะติดใจพอกินขาวเสร็จก็สัง่เฉากวยเรามาเป็นของหวาน เทคนิคเหลาน้ีที่ผมใชสอนเครือขายของเรา"

            เมื่อประสบความสาํเรจ็ในภาคเหนือ เขาก็เริม่ทาํตลาดในภาคอสีานแตในขณะนัน้ชื่อเสยีงของเฉากวยชา

กังราวก็โดงดังเป็นที่รูจักโดยผานหลายๆสื่อที่ไดมีโอกาสมาชิมรสชาติแสนอรอยของเฉากวยที่น่ีการทําตลาดใน

อีสานจึงไมเป็นเรื่องยากเชนเดียวกับการทําตลาดในภาคกลาง 

สรางแบรนดผานรสชาติ

            สาํหรบัเคลด็ลบัในสรางแบรนดของเฉากวยชากงัราว เสรมิวฒุิ กลาวไววา "การตลาดของผมยดึหลกัที่วา

ผมจะไปในที่ที่ไมมีใครดัง และจะเดนในที่ไมมีใครเดน" ดวยเหตุน้ีการตลาดของเสริมวุฒิก็คือการเขาไปวาง

สินคาในจุดเล็กที่ทุกคนเขาไปแลวเห็นสินคา จากนัน้เขาจะเป็นผูแนะนําสินคาดวยตนเองใหลูกคาไดรูจักโดยมุง

เนนเทคนิคการนําเสนอเชนการเคี่ยวยางเฉากวยโชวในงานแฟรตางๆ หรือ การนําตนเฉากวยมาใหลูกคาไดเห็น

เพื่อตอกยํ้าความเป็นมืออาชีพในดานน้ี

            "ผมใหความสําคัญกับการตลาดและเรื่องของแบรนดก็จะตามมาเพราะถาเราประสบความสําเร็จทางการ

ตลาดชื่อเสียงของแบรนดยอมไดรับการยอมรับไปดวย เฉากวยชากังราวเริ่มตนจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สินคาที่มี

เอกลักษณและแตกตางกับคูแขงอยางที่ลูกคาทุกคนรูสึกได ถาเขาเคยชิมของเราจะรูเลยวาน่ีคือเฉากวยชากังราว

และถาตองการเฉากวยรสชาติเชนน้ีก็มีแบรนดเดียวคือของเราเทานัน้"

            สําหรับการสรางแบรนดในสายตาของเสริมวุฒิก็คือเรื่องของชื่อเสียง ถารักษาชื่อเสียงใหดีก็จะสามารถ

ครองใจลูกคาได ฉะนัน้สิ่งสําคัญในการรักษายอดขายและสราง Brand Royalty ของเสริมวุฒิก็คือการทําทุกอยาง

ใหมีคุณภาพนับตัง้แตเรื่องวัตถุดิบ การผลิต และการตลาดเพื่อสรางการยอมรับจากลูกคาทุกคนทัง้ในเรื่องรสชาติ

และคุณภาพของสินคา 

การสงตอความสําเร็จ

            ปัจจุบันคุณเสริมวุฒิหันมาลุยงานดานการขยายตลาดเฉากวยชากังราวอยางเต็มที่ และไดมอบหมายให

ลูกสาวคนเดียว-คุณสุวนิตย สุวรรณโรจน เป็นผูดูแลการผลิตแทน ปัจจุบันโรงงานผลิตเฉากวยสามารถผลิต

เฉากวยชากังราวไดถึง 3,000-4,000 ถุง ภายในเวลาชัว่โมงเศษๆ และเฉากวยแตละถุงก็จะมีคุณภาพดีเทากัน

ทุกถุงดวยสรางเครือขาย ขยายธุรกิจคุณเสริมวุฒิกระจายสินคาเฉากวยชากังราวไปทัว่ประเทศดวยการสรางเครือ
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ขายธุรกิจ โดยตัง้ศูนยกระจายสินคาที่สถานีขนสงหมอชิต เพื่อบริหารจัดการสงเฉากวยใหกับเครือขายที่สัง่สินคา

เขามาเฉากวยที่คุณเสริมวุฒิผลิตมีรูปแบบเดียว คือเฉากวยในน้ําเชื่อมพรอมบริโภค สินคามีอายุการเก็บรักษาอยู

ในตูเย็นไดนาน 7 วัน โดยเขาจะผลิตใหมสดทุกวัน ผลิตเสร็จก็จะสงเขากรุงเทพฯ ไมวาเครือขายธุรกิจจะอยูที่

จังหวัดไหน คนของเขาก็สามารถจัดสงใหไดทุกวัน“คนที่จะมาเป็นเครือขายธุรกิจเฉากวยชากังราว ขอใหมาแต

ตัวกับหัวใจ เราจัดสงใหทุกอยาง แตขอใหคิดดี ทําดีตอกัน…ใน 1 จังหวัดจะมีเครือขาย1 ราย เราจะไมสงสเปะสะ

ปะแตเราจะดูความสามารถในการขยายธุรกิจของเครือขายดวย ถาไมไหวก็อาจตองเพิ่มลูกขาย”ที่บอกอยางน้ี

เพราะมีเครือขายบางคนรับสินคาไปขายแลว ไมยอมสงเงินคาสินคากลับมาใหเขา เขาจึงตัง้เงื่อนไขการสัง่สินคา

วา ใหชําระเงินสดคาสินคาเขามากอนจึงจะสงสินคาให ขณะที่เครือขายบางรายก็ผลิตเฉากวยเลียนแบบเฉากวย

ชากังราวขายเองแทนที่จะสัง่จากเขา กรณีน้ีหากเขารูก็จะเตือนใหเลิกการกระทําที่ไมดีนัน้เสีย กอนที่เขาจะ

ดําเนินการตามกฎหมายสรางระบบการทํางานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเฉากวยชากังราวเริ่มไดรับความนิยม

จากผูบริโภค ทําใหการผลิตไมทันกับความตองการของลูกคา คุณเสริมวุฒิจึงจางชาวบานในพื้นที่มาชวยทําการ

ผลิต แตแรงงานชาวบานซึ่งรับคาจางเป็นเงินเดือนก็มักติดปัญหาเรื่องการขาดงาน โดยเฉพาะในชวงเทศกาลซึ่ง

เป็นชวงที่เฉากวยนาจะขายดี แตกําลังการผลิตไมมี เพราะคนงานลากลับบานเขาแกปัญหาโดยจายคาจางเป็น

เปอรเซ็นตตามสัดสวนการทํางาน ไมใชทําบางไมทําบางพอสิน้เดือนคนงานก็รอรับเงินเดือน คุณเสริมวุฒิบอกวา

พอปรับเปลี่ยนมาใชวิธีน้ีทําใหคนงานมีความขยันและมีความตัง้ใจในการทํางานมากขึ้น อยางการกรอกเฉากวย

บรรจุถุง เขาใหคาจางคนงานรอยละ 12 ซึ่งบางคนมีรายไดเดือนนึงเกือบ 20,000 บาท เรียกวาทํามากไดมาก

ทําน อยไดน อย แถมใหทํางานในหองแอรดวย คนงานบางคนก็มารอทํางานตัง้แตตี 4 เลยก็มีปัจจัยความสําเร็จ

คิดรูปแบบการทําตลาดเพื่อสรางความสนใจคุณเสริมวุฒิบอกวาเฉากวยเป็นเพียงของหวานธรรมดาชนิดหน่ึง ซึ่ง

จากการประเมินเขาคิดวาคนไทยรูจักเฉากวย แตหลายคนยังไมรูวาเฉากวยหน าตาเป็นอยางไร ดังนัน้การ

ทําตลาดจึงตองหารูปแบบที่แปลกใหม เพื่อสรางจุดสนใจใหกับผูบริโภคในการไปออกบูธตามงานตางๆ เขาจะใช

เฉากวยเป็นสื่อ โดยนําตนเฉากวยไปตกแตงที่บูธ และนําเฉากวยไปเคี่ยวในงาน เพื่อใหผูบริโภครูจักหน าตาของ

ตนเฉากวยและเป็นสื่อในการแนะนําผลิตภัณฑเฉากวยชากังราวดวย คุณเสริมวุฒิบอกวาวิธีน้ีละ…งานไหนงานนัน้

ตัดเฉากวยขายแทบไมทันนอกจากน้ีการทําตลาดตองใจกลา หน าดาน ในการขายของดวย คุณเสริมวุฒิเคย

นําเฉากวยไปเดินแจกในตลาดใหชิมฟรี บางรานก็รับ บางรานก็ไมรับ ใครผานมาเขาแจกใหชิมหมด พอวันตอมา

ก็ใหคนงานเอาเฉากวยใสรถเข็นขายตามเสนทางที่แจกใหชิมฟรี ผานไปทางไหนก็ใหคนงานรองถามผูคนในยาน

นัน้วา…รับเฉากวยมัย้…ปรากฏวาวันนัน้เขาขายเฉากวยไดหมดเลย ลุยตลาดดวยตัวเอง เพื่อฟังเสียงติชมแมคุณ

เสริมวุฒิจะขยายตลาดเฉากวยชากังราวดวยการสรางเครือขายธุรกิจไปทัว่ประเทศ แตหากที่ไหนมีงานประจําปี

หรืองานเทศกาลตางๆ แลวเครือขายตองการใหเขาไปชวย เขาก็ยินดีเขาไปชวยเครือขายนัน้ทําตลาด“การออก

ตลาดเองทําใหเราทราบเสียงติชมของผูบริโภค ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในสวนตางๆทุกจังหวัดในภาคเหนือที่มี

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-21 01:48:16 หน า 8

งานผมไปเข็นเฉากวยขายมาแลว งานเหลาน้ีเราตองไปติดตอผูจัดงานเพื่อหาวิธีเขาไปในงานใหได
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