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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มทางการตลาด ส่ ว นผสมทาง
การตลาด และความสั มพัน ธ์ของสภาพแวดล้อมทางการตลาดกับ ส่ ว นผสมทางการตลาดของผู้
ประกอบธุร กิจ และอุตสาหกรรมในจั งหวัดเชียงราย การศึกษานี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพโดยใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล เชิงปริมาณจากกลุ่ มตัว อย่างที่เป็ น
สมาชิกหอการค้าจั งหวัดเชีย งรายได้ แบบสอบถามที่ครบถ้ว นสมบูร ณ์ 214 ชุด ในการวิจัยเชิ ง
คุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชายมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
ประกอบอาชีพค้าปลีก มีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวมเป็นโอกาสอยู่
ใน “ระดับมาก” นั้นคือเป็นอุปสรรคอยู่ใน “ระดับน้อย” สาหรับสินค้าที่ขายดีในปัจจุบัน คือ กลุ่ม
หนังสือวารสาร รองลงมาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ใช้การขายปลีก ในการตั้ง
ราคาแบบบวกเพิ่มกาไรเข้าไปจากต้นทุนสินค้า ส่วนใหญ่ใช้การโฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขาย ใช้ป้าย
โฆษณาเป็นหลัก มีความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดโดยรวม 7 องค์ประกอบใน “ระดับมาก”
การวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้น่าจะประสบความสาเร็จ เนื่องจากอยู่
ในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดีรองรับทางระเบียงเศรษฐกิจ เหนือใต้มีสามอาเภอในสามด่านชายแดนเป็น
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีศักยภาพทั้งการค้า การท่องเที่ยวและการเกษตร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า
นโยบายเขตเศรษฐกิ จพิเศษต้องรักษาไว้ทุกรัฐบาล เร่งสร้างถนนและทางรถไฟให้เสร็จ เมื่อเกิด
อุปสรรคไม่พัฒนาพื้นที่อื่นเพิ่ม รัฐบาลต้องมีนโยบายแน่ชัดในการดูแลการลงทุนของต่างชาติไม่ให้
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ผูกขาดในตลาดเกษตร หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจั งหวัดต้องช่ว ยดูแลผู้ ป ระกอบการให้
สามารถแข่งขันเติบโตในเขตเศรษฐกิจนี้
คาสาคัญ: ส่วนผสมทางการตลาด,ภาคเหนือตอนบน

1. บทนา
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อันประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
มีโอกาสของความเจริญทางธุรกิจการค้าสูง ทาให้ประเทศแถบนี้รวมตัวกันหลายลักษณะในชื่อของ
กลุ่มอาเซียน ได้มีการรวมตัวกันเอง และรวมกลุ่มกันกับประเทศอื่นๆ ทางเศรษฐกิจหลายรูปแบบ
การรวมตัวกัน 5 ประเทศ ในชื่อ “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง”
และได้มาร่วมกับจีนในชื่อ “โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” ย่อม
เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของประเทศไทยและอนุภูมิภาคในฐานะตัวเชื่อมที่สาคัญ
และทางเศรษฐกิจกายภาพ โดยเฉพาะภายใต้กรอบการตกลงโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคจึงทาให้ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาแห่ง เอเชีย (Asian Development Bank
: ADB) ในการศึกษาวิจัยและให้เงินกู้กับประเทศในกลุ่มเพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมภูมิภาค
เพื่อพัฒนาการค้า (Krongkaew, 2004)
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวทาให้เกิดการคมนาคมเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจที่สาคัญทั้ง
ตะวันออกตะวันตก (East West Economic) และ เหนือใต้ (North South Economic Corridor)
รวมทั้งแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) ประเทศไทยอยู่ในแนว
เส้นทางเศรษฐกิจที่สาคัญ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่เป็นเส้นทางรองรับการค้า
การลงทุนจากจีน ผ่านมายังลาว มายังไทย จีนเองมีนโยบายแน่ชัดในการใช้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง (One Belt One Road) เชื่อมยุโรปเอเชีย สร้างเส้นทาง สายไหม (Silk Road) ทางบกและ
ทางทะเล โดยลงใต้ผ่านไทยทั้งทางถนนและรถไฟ เพื่อออกทะเลทั้งด้านอันดามันและทะเลจีนใต้
โดยเฉพาะมณฑลทางตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องจี น ที่ จ ะมี ค วามมั่ น คงทางพลั ง งาน (International
Institute for Trade and Development, 2015) รัฐบาลไทยจึงกาหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ขึ้นรองรับ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์สาคัญมีพื้นที่ติดต่อถึง 3 ประเทศ
จีน พม่า และลาว เพื่อสนั บสนุ นทั้งการค้า การลงทุน และธุรกิจชายแดนระหว่างประเทศที่จะ
เพิ่มขึ้น การศึกษาถึงศักยภาพทางการตลาดของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย โดยศึกษาสภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และศึกษาถึงส่วนผสม
ทางการตลาดอั น ประกอบด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา การส่ ง เสริ ม การตลาด การกระจายสิ น ค้ า
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(Kotler, 2015) และส่วนผสมการตลาดบริการที่มีเพิ่มขึ้นทางด้านบุคคล กระบวนการ และลักษณะ
ทางกายภาพ (Wirtz and Chew, 2012) ของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็น
เมืองเศรษฐกิจที่เติบโต สนับสนุนการค้าชายแดนหลายจังหวัด ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจมีมูลค่าการค้าชายแดน ปี 2559 เป็นเงิน 44,819 ล้านบาท ผ่านจังหวัดเชียงราย
(Commercial Office of Chiang Rai, 2016) จะทาให้ทราบอนาคตของการทาธุรกิจของภูมิภาค
และประเทศ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงราย
2.2 เพื่อศึกษาส่ ว นประสมทางการตลาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงราย
2.3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางการตลาดกับส่วนผสมทางการ
ตลาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงราย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยนี้เป็น แบบผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การวิจั ยเชิ งคุ ณภาพใช้การสั มภาษณ์ เชิง ลึ ก ประธานกรรมการหอการค้า จัง หวัด อดีตประธาน
หอการค้า จัง หวัด ประธานสภาอุต สาหกรรมจั งหวั ด อุต สาหกรรมจั งหวั ดและพาณิ ช ยจั งหวั ด
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิจัยเชิง
ปริมาณขั้นต้นศึกษาทฤษฎี เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในการทาธุรกิจจังหวัดเชียงราย
โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ยโดยใช้ แ บบสอบถาม 260 ชุ ด ผู้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าสถิติโดยใช้สถิติพรรณนา แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการอธิ บ ายลั ก ษณะของประชากร และตั ว แปรด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
เทคโนโลยี และส่วนผสมทางการตลาดใช้สถิติอนุมานทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
3.2 ขอบเขตด้ านเนื้ อ หาทฤษฎี เรื่ อ งสภาพแวดล้ อ มทางการตลาดจะเน้ นในเรื่ อ ง
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และเทคโนโลยี (PEST) ในเรื่ อ งการตลาดจะเน้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา
การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า บุคคล กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ (7P)

4

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

3.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 1) ตัวแปรต้น หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
อายุ เพศ ประเภทธุรกิจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาด ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 2) ตัวแปรตาม หมายถึง
ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา
การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า บุคคล กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพของร้านค้า
. 3.3 ขอบเขตด้ า นประชากรของการวิ จั ย ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น สมาชิ ก
หอการค้าจังหวัดเชียงรายและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเป็น
สมาชิกทั้ง 2 สถาบันในเวลาเดียวกันรวม 520 ราย
3.5 ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย ในการศึกษาวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาจากจังหวัดเชียงราย

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงรายโดยรวมเป็นโอกาสในระดับมาก แสดงว่ามีอุปสรรคอยู่ใน
ระดั บน้อ ย สภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิจ ทางเศรษฐกิ จมี โ อกาสอยู่ในระดั บมากสู งกว่ าด้า นอื่ น
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สภาพความจริ ง ของจั ง หวั ด ที่ มีศั ก ยภาพมากทางเศรษฐกิจ ในข้อ แนะน าต้ อ ง
ระมัดระวังต่อปัญหาเงินเฟ้อ แต่สาหรับด้านอื่นมีโอกาสอยู่ในระดับปานกลาง เช่น ด้านสังคมต้อง
ระวังในเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรม การทะเลาะวิวาทกัน ด้านกฎหมายและการเมืองต้องบังคับ
ใช้กฎหมายให้รัดกุม ด้านเทคโนโลยี การซื้อขายใช้ผ่านเครือข่ายทางสังคมต้องระมัดระวังในการทา
ธุรกิจ เช่นเดียวกับการขนส่งโลจิสติกส์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเนื่องจากสามารถเลือกใช้ได้หลายทาง
การวิจัยเชิงคุณภาพได้ขยายผลการวิจัยที่ว่าจังหวัดได้วางตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้ 3 ทาง
ทั้งเมืองการค้าการลงทุน เมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเมืองเกษตรกรรมอาหารสุขภาพ โดยมี
3 อาเภอด่านชายแดนสาคัญ คือ อาเภอแม่สาย เมืองเศรษฐกิจและการค้าชายแดน เชื่อมโยงไปยัง
พม่าและจีนทางบก อาเภอเชียงของเมืองโลจีสติกส์ ทางบกเชื่อมไปลาวและจีน เส้นทางน้าไปหลวง
พระบาง (และจีนได้บ้า ง) อาเภอเชียงแสนเมื องท่าเรือพาณิช ย์เชื่อมระหว่างประเทศและศู น ย์
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งตรงกับที่ผู้ ให้ข้อมูลหลักว่าเป็นประตูสู่ประเทศในกลุ่มอนุภู มิภาคลุ่ม
แม่น้าโขงที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้เชื่อมไปพม่าและจีนบนเส้นทางอาร์สามบี และ
เชื่อมไปยังลาวและจีนบนเส้นทางอาร์สามเอ ทาให้มีศักยถาพในการแข่งขันสูง หากมาลงทุน ในสาม
อาเภอข้างต้นจะได้รับสิทธิ มากน่าจะสามารถแข่งขันกับเขตเศรษฐกิจ พิเศษของจีนที่บ่อหานได้
ดังนั้นภายใน 3 ปี หากนโยบายรัฐบาลไม่เปลี่ยน เชียงรายจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมกับจีน พม่า ลาว
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และเวียตนาม รวมทั้งอินเดีย (ซึ่งสร้างถนนไปยังแม่ส อด) สามารถใช้ทางถนนและทางรถไฟได้
สะดวก
4.2 ส่ ว นผสมทางการตลาดของธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมในเขตพั ฒ นาเศรษญกิ จ
ภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงราย ภาพรวมของความพึงพอใจต่อส่วนผสมการตลาดทั้งเจ็ดด้านอยู่
ในระดับมาก โดยด้านผลิ ตภัณฑ์ได้รับความพึงพอใจมากที่สุ ดโดยเฉพาะในด้านการบริการและ
คุณภาพที่ดี เช่นเดียวกับด้านภาพลักษณ์ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดเรื่องที่จอดรถ นอกจากนั้น
ด้านผลิตภัณฑ์สินค้าขายดีอันดับแรกยังคงเป็นหนังสือวารสารและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขายดีรองลงมา
เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬามาแทนอุปกรณ์เครื่องเขียน ด้านราคาตั้งราคาจากตุ้นทุนโดยราคายังคง
เป็นเครื่อ งมือสาคัญในการแข่งขัน ด้านช่องทางการตลาดหรือสถานที่ยังเน้นหน้าร้านและเพิ่ม
สถานที่กระจายสินค้าตามการแข่งขัน ใช้การโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้สื่อออนไลน์รองจากป้าย
โฆษณา (ในขณะที่เน้นการขายหน้าร้านมากกว่าออนไลน์)
สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นได้สนับสนุนการวิจัยข้างต้นโดยเพิ่มประเด็นในการตลาด
ระหว่างประเทศดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ เชียงรายมีสินค้ามีชื่อเสียงหลายชนิดทั้ง ชา กาแฟ ข้าวหอม
มะลิและสับปะรด โดยมีประเทศจีนนาเข้าอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูป พม่าและลาวนาเข้าเครื่อง
อุปโภคบริโ ภคในชีวิต ประจาวัน ราคาที่ส มเหตุส มผลจะท าให้ ขายในพม่ าและลาวได้เ นื่องจาก
เศรษฐกิจคนระดับกลางดีขึ้น ช่องทางการตลาดใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้คนจีนมาเป็นทั้ง
ผู้ผลิต (ผู้ปลูก) และผู้ส่งออกเองโดยตัดคนกลาง นอกจากนี้ ในการสื่อสารทางการตลาดใช้แบบการ
พูดปากต่อปาก จากการที่มีนักศึกษาจีนเรียนในเชียงรายปีละ 2,000 คน เศษจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น
4.3 สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคเหนื อ ตอนบน เชี ย งราย การทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี (วิทยาการ) มีความสั มพันธ์ กับความพึ งพอใจใน
ส่ ว นผสมทางการตลาด เนื่ องหากเศรษฐกิ จ ดี ขึ้น ผู้ ป ระกอบการย่อ มสามารถตั้ ง ราคาสู ง ขึ้ น ได้
สามารถทาการส่งเสริมการตลาดได้ สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามที่ ตนต้องการและเพิ่มช่องทาง
การตลาดได้หลากหลาย ทานองเดียวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลถึงช่องทางการตลาดที่
อาจต้องใช้ออนไลน์เป็นหลักในอนาคต หรือมีผลถึงการส่งเสริมการตลาดที่ต้องเน้นสื่อออนไลน์ เป็น
ต้น การวิจัยยังค้นพบว่า หลังการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น นั้นตรง
กับตัวเลขการนาเข้าและการส่งออกบริเวณชายแดนทั้ง 3 อาเภอเพิ่มขึ้น
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5. อภิปรายผล
5.1 การที่จังหวัดเชียงรายวางตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ไว้ 3 ทางเป็นทั้งเมืองการค้า
ท่องเที่ยวและเกษตรกรรมโดยมีทางเชื่อมที่ส าคัญที่แม่ส าย เชียงแสน และเชียงของเป็นสิ่ งที่ดี
สอดคล้องกับที่มีผู้วิจัยว่าเป็นผลประโยชน์โดยรวมของอนุภูมิภาคที่ทั้ง 6 ประเทศได้รับเท่ากันเช่น
จีนได้พลังงาน ไทยได้ตลาดใหม่ ลาว พม่าได้การลงทุน แต่ในระยะยาวสินค้าไทยอาจจะถูกทดแทน
(Institute for International Development for Trade and Development, 2015) ดังนั้น ทา
ให้ต้องมองว่าเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค ยังมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม่ๆทางบกและทางน้า
(Krongkaew, 2004) ทาให้ขนส่งสินค้าไปได้เร็วแต่อาจมีผลลบในด้านสังคมและความมั่นคงที่ต้อง
ระวังมาก
5.2 เรื่องส่วนผสมทางการตลาดนั้น ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยเฉพาะ
ด้านการบริการและคุณภาพที่ดี รวมทั้งภาพลักษณ์ เนื่องจากเชียงรายมีสินค้าที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพ
หลายชนิด เหมาะกับลูกค้าในประเทศหรือลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งแต่ละผลงานวิจัยจะเน้นแต่ละ
องค์ประกอบของแต่ละส่วนผสมทางการตลาด (7P) ต่างกันไป เช่นในวิจัยที่ว่าตลาดต่างประเทศ
ต้องเน้นราคาและการส่งเสริมการตลาด (Helm and Gritsch, 2014) หรือในขณะที่ตลาดบริการ
ต้องเน้นสถานที่ พนักงาน ภาพลักษณ์และกระบวนการ (Kushwara and Ajrawal, 2015) หรือ
การค้าปลีกต้องเน้นที่บุคคล (BaLaSescu, 2014) หรือการตลาดบริการต้องเน้นที่คุณภาพและ
ผลผลิต (Lau, 2015)
5.3 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในส่ วนผสมทาง
การตลาด หากเศรษฐกิจดีส ามารถปรับราคาและพั ฒ นาสิ นค้าได้ ตรงกับการวิ จัยของฮวงที่ว่ า
สภาพแวดล้อมภายนอกทั้ง 4 ด้านมีผลต่อส่วนผสมทางการตลาด (Huang and others, 2013)
และสอดคล้องกับของวรอนทิส ที่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกดังกล่าวมีผลต่อการวางแผนการตลาด
(Vrontis, 2014) การวิจัยนี้ยังพบอีกว่าสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีมี ความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในส่วนผสมทางการตลาด เช่น การใช้เทคโนโลยีออนไลน์จะมี ผลต่อการใช้ช่องทางการตลาด
แบบเดิ ม ซึ่ง สอดคล้ องกั บ การวิจั ย ของทาลพู ที่ ว่ า เทคโนโลยี ออนไลน์ ก ลายมาเป็ นโอกาสทาง
การตลาดเนื่องจากจะลดการขายแบบเดิม (TALPAU, 2014)

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 นโยบายเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษยั ง มี เ รื่ อ งต้ อ งพั ฒ นาอี ก มากทั้ ง ในระดั บ ประเทศ
เส้นทางรถไฟ ถนนมอร์ เตอร์เวย์ หากเปลี่ ยนรัฐ บาลต้องรักษานโยบายไว้ให้ได้อย่างไร การเปิด
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โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะทาให้ความน่าสนใจของเขตเศรษฐกิจ ชายแดนลด
ความน่ าสนใจลงบ้ าง แต่ในระยะยาวเชียงรายสามารถเติบโตด้ว ยตนเอง ส าหรับปัญหาการค้า
ระหว่างประเทศจาเป็นต้องเอาใจใส่อย่างมาก ในการที่ประเทศอื่นมาตั้งองค์การรับซื้อสินค้าเกษตร
เองในพื้นที่เนื่องจากในระยะยาวจะมีผลถึงผู้ค้าส่งไทยโดยรวม ยังไม่มีผู้ใดพูดถึงเรื่องนี้ ถึงการลงทุน
ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่อาจทาให้ เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบซึ่งต้องระวังมากจะดูเฉพาะตัวเลขการค้า
ไม่ได้
6.2 หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม รวมทั้ งพาณิชย์จังหวัดควรร่วมมือกันทาคลีนิคให้
คาปรึกษาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากธุรกิจได้เปลี่ยนไปมากมีทั้งการค้าใน
ประเทศ การค้าชายแดน และการค้าที่ส่งต่อไปขายต่างประเทศไกลออกไป จะเน้นในส่วนผสมทาง
การตลาดที่ แ ตกต่ างได้จ ะทาให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถเติ บโตในเขตเศรษฐกิ จ นี้ไ ด้ อย่ า งยั่ ง ยื น
6.3 หอการค้าจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดควรส่งเสริมความรู้ในการลงทุนทาธุรกิจ โดย
มองสภาพแวดล้ อมภายนอกทางเศรษฐกิจ การเงิน และความรู้ออนไลน์ให้ ผู้ประกอบการ และ
อธิบายถึงโอกาสทางธุรกิจให้ทาให้เกิดความเข้มแข็ง โดยทางานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลทั้งพาณิชย์
และอุตสาหกรรมจังหวัด
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