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ร้านรอยยิ้มประชารัฐ1

แมว้า่ประเทศไทยจะเปน็ประเทศที่
สง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหารทีส่ำาคญัใน
โลกกต็าม แตก่ารพึง่พงิตลาดสง่ออกโดยที่
เราไมม่กีารยกระดบัการใชเ้ทคโนโลยทีีน่ำา
ไปสู่การลดตน้ทุนและเพ่ิมประสทิธภิาพ
การผลิตและการตลาด จึงทำาให้เราต้อง
สญูเสยีตลาดใหก้บัประเทศคู่แขง่ทางการ

ค้าไปในหลายผลิตภัณฑ์ เช่น กรณีของ
ข้าว ยางพารา และเป็นสาเหตุสำาคัญที่
ทำาให้เกษตรกรไทยต้องประสบปัญหา
ความยากจน มหีนีส้นิครวัเรอืน ดว้ยเหตนุี ้
แนวทางการปฏริปูการเกษตรของไทยจงึ
มุง่เนน้ไปทีก่ารพฒันาและสรา้งสมรรถนะ
ด้านการประกอบการแก่เกษตรกรเพื่อ

ให้อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่มีรายได้
ด ีมศีกัดิศ์รโีดยการพฒันาความรู ้ทกัษะ
ในการใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการ 
การประกอบการและการเงิน เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัและต่อยอด
ไปสูก่ารเปน็ผูป้ระกอบการ (รายงานคณะ
กรรมาธกิารปฏริปูการเกษตร อตุสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทโลกสำ หรับหวงเวลาศตวรรษที่ 21นั้น 
คนในสังคมตองเผชิญหนากับโอกาสและส่ิงทาทายที่สำ คัญ ไดแก การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไปสู
สงัคมผูสงูอาย ุการเปลีย่นแปลงรูปแบบการดำ เนนิชวีติของประชาชนใหสอดคลองกบัความเปนอยูในชุมชนเมือง 
ความตระหนกัในเรือ่งความปลอดภยัทางดานอาหารและสขุภาพ ในขณะเดยีวกนัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก็สงผลตอรูปแบบการผลิต การคา และการบริโภค ตลอดจนเงื่อนไข ขอตกลงระหวางประเทศก็
ยอมสงผลกระทบตอทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย
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พาณชิย ์การทอ่งเทีย่วและบรกิาร, 2558) 
รฐับาลภายใตก้ารนำาของฯพณฯ

พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ไดว้างกรอบ
ทิศทางเชงิยทุธศาสตร ์ในหว้งเวลา 20 ป ี
ภายใต้ platform “ประเทศไทย 4.0” 
ซึ่งมุ่งให้ความสำาคัญกับการพัฒนาที่
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดความ
สามารถสูงเพื่อเป็นกำาลังสำาคัญและเข้า
มามส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศสูก่าร
บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

เพ่ือสานตอ่นโยบายการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตรป์ระเทศ โดยเนน้ไปทีก่ลุม่เปา้
หมายเกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใต้กรอบการพัฒนา “ประเทศไทย 
4.0” ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอ 
“ตัวแบบธรุกจิการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” 
ซ่ึงไดผ้า่นการทดลองภายใตก้ระบวนการ
วิจัยเชงิปฏบิติัการแบบมสีว่นรว่มระหวา่ง
ภาคภีาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 และรูจ้กักนั
ในนามของ “Farmer Shop” ซึง่ผลการ
วจิยัไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ “ตวัแบบธรุกจิ Farmer 
Shop” สามารถจดุประกายความคดิแกผู่้
บริโภคให้หันมาใส่ใจอดุหนนุสินคา้เกษตร
และเกษตรแปรรปูทีมี่คณุภาพ และอยากให้
มรีา้นดงักลา่วอยูใ่นชมุชน จะไดเ้ปน็ลกูคา้
ประจำา อกีทัง้ยังเปดิโอกาสแกเ่กษตรกร 
สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs 
OTOPs มโีอกาสในการจำาหนา่ยสินค้าท่ี
มีคุณภาพมากขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายการ
ตลาดต่ำากวา่ทีต่อ้งจา่ยในอตัรารอ้ยละ 35 
จากราคาขาย โดยมีขอ้เสนอเชงินโยบาย

และสาธารณะในการขยายผล Farmer 
Shop ไปจัดตั้งและดำาเนินงานในชุมชน
เพือ่การยกระดบัมลูคา่เพิม่ในกลุม่สนิคา้
อาหารปลอดภัย ที่ผลิตโดยเกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกร SMEs และOTOPs ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสทาง
เลือกในการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้

ประกอบการแก่ประชาชนตามนโยบาย
ของรัฐบาลอีกด้วย (สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2557) ในปัจจุบันมี
การดำาเนินการร้านFarmer shop อยู่ที่
สำานกังานการปฏริปูทีดิ่นเพ่ือเกษตรกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี 
และสหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง 

ก�รประชุมของคณะทำ�ง�นและนำ�เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรม�ธิก�รฯ
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ผลการประชมุระดมความคดิของ
คณะทำางานเกษตรก้าวหน้า (Modern 
Farming) ภายใต้อนุกรรมาธิการปฏิรูป
การเกษตรและสหกรณ์ สปท.เห็นว่า
ควรนำาเสนอให้ใช้ “ร้านรอยยิ้มประชา
รัฐ (Civil State Smile Shop: C3S.” 
เป็นส่วนหนึ่งสำาหรับกลไกการปฏิรูป
ภาคการเกษตรไทย โดยพิจารณาเห็น
ว่า ร้านรอยยิ้มประชารัฐ จะทำาหน้าที่
เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ที่มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของร้านทำา
หนา้ทีใ่นการจดัหาสนิคา้และบรกิารจาก
ภาคีเครือข่ายผู้ผลิต (เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร SMEs OTOPs) มาจำาหนา่ยตาม
ความตอ้งการของภาคเีครอืขา่ยผูบ้รโิภค
ที่อยู่ในชุมชน (คอนโดมีเนียม หมู่บ้าน 
หน่วยงาน สถานศึกษา สหกรณ์) ภาย
ใตก้ระบวนการบริหารจดัการธรุกิจอยา่ง
เป็นมืออาชีพ จะนำาไปสู่การเชื่อมโยงโซ่
คณุคา่และการยกระดบัมลูคา่เพิม่แกส่นิคา้

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop

เกษตรไทย และการสานตอ่นโยบายการ
สง่เสรมิตลาดภายในประเทศของรฐับาล

 อาจกล่าวได้ว่า ร้านรอยยิ้ม
ประชารัฐ (Civil State Smile Shop: 
C3S) เป็นการบูรณาการ “การจัดการ
โซ่คุณค่า” “หลักการสหกรณ์” และ 
“แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแบบ
ก้าวหน้า” มาใช้ใน การบริหารจัดการ
ธรุกจิอยา่งเปน็มอือาชีพ ซึง่จะก่อใหเ้กิด
รปูแบบการพฒันาชอ่งทางการจำาหนา่ย
สนิคา้เกษตรแนวใหม ่การสรา้งมลูคา่เพิม่
แกส่นิคา้เกษตรแปรรปู การเพิม่สมรรถนะ
การเปน็ผู้ประกอบการโดยการเรยีนรูจ้าก
การปฏิบัติจริง  และที่สำาคัญ คือ กลไก
ร้านรอยยิ้มประชารัฐจะช่วยกระตุ้นให้
เกดิอปุสงคใ์นสนิคา้ทีผ่ลติโดยเกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกร SMEs OTOPs ซึง่จะนำา
ไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายในการขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตรก์ารปฏริปูภาคการเกษตรไทย
ดังที่คาดหวัง

แนวคิดธุรกิจของร้านรอยยิ้ม
ประชารัฐ 

เปน็รูปแบบของรา้นคา้ทีมุ่ง่สรา้ง
ระบบธรุกจิภายใตแ้นวคดิ “รา้นคา้ปลกี
ทีผู่ผ้ลติและผูบ้รโิภคเปน็เจา้ของรว่มกนั” 
ที่จำาหน่ายสินค้าประเภทอาหาร สินค้า
อุปโภค และของใช้ในชีวิตประจำาวัน
เพื่อให้บริการแก่ชุมชน มีนโยบายอย่าง
ชัดเจนทีจ่ะนำาสนิคา้ทีเ่ปน็ผลติภณัฑข์อง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ 
SMEs OTOPs ทีม่คุีณภาพมาตรฐาน เขา้
มาวางจำาหน่ายในร้านฯ โดยใช้แบรนด์
ร้านรอยยิ้มประชารัฐช่วยสร้างอุปสงค์
ด้านผู้บริโภคให้กว้างขวางขึ้น
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เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย 
จะอยูใ่นฐานะภาคเีครอืขา่ยดา้นอปุทาน 
เปน็ผูส้ง่มอบสนิคา้ตามแผนธรุกจิรว่มกบั
ผู้ประกอบการร้านฯ  โดยสินค้าที่นำามา
ขายนั้นจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  ในขณะ
ทีผู่ป้ระกอบการรา้นรอยยิม้ประชารฐัจะ
ทำาหนา้ทีใ่นฐานะผูป้ระกอบการรา้นฯ ทำา
หนา้ทีใ่นการบรกิารจัดการอยา่งมอือาชพี 
ประกอบด้วยการวางแผนการตลาด การ
จัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการสินค้า
คงคลัง การจัดทำาบัญชี และสร้างความ
พงึพอใจแกผู่บ้รโิภคซึง่เปน็ภาคเีครอืขาย
ดา้นอปุสงค ์ซึง่ในทีส่ดุจะเขา้มาเปน็สมาชกิ

ซื้อและ ร้านมินิมาร์ทต่างๆ โดยอาศัย
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
จะเหน็ได้วา่ สนิคา้ทีว่างจำาหนา่ยภายใน
ร้านรอยยิ้มประชารัฐ จะเน้นไปที่สินค้า
ที่ผลิตโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
และผู้ประกอบการ SMEs OTOPs 
อย่างไรก็ตามเมื่อคำานึงถึงแนวคิด One 
Stop Shopping ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้
บริโภค จึงจะมีจำาหน่ายสินค้าอื่นที่เป็น
ไปตามความต้องการของภาคีผู้บริโภค
มาวางจำาหนา่ยในรา้นฯดว้ย ในสว่นของ
การตั้งราคานั้นจะมีการยึดหลักแนวคิด
ระบบการค้าท่ีเป็นธรรมทั้งแก่ผู้ผลิต ผู้
ประกอบการ และผู้บริโภค  ด้านสถาน

เจตนารมณ์  
เพื่อสร้างสรรค์ระบบธุรกิจทาง

เลอืกโดยผูป้ระกอบการยคุใหม ่ทีม่คีวาม
สามารถ ในการสร้างฐานลูกคา้ประจำาใน
ชุมชน ให้หันมาสนใจอุดหนุนสินค้าที่มี
คุณภาพและผลิตโดยเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร สหกรณ์ SMEs OTOPs อัน
จะนำาไปสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่
ผลติภณัฑ์เกษตรของไทยตามนโยบายรฐั

การวางแผนธุรกิจ  
การออกแบบระบบธุรกิจร้านฯ

โดยการสร้างโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ด้วยการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตร

ระบบธุรกิจร้�นรอยยิ้มประช�รัฐ

ธุรกจิเพือ่นำาสนิคา้จากเครอืขา่ยผูผ้ลติมา
จำาหนา่ยตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
(ที่เป็นลูกค้าประจำา)

ระบบธุรกิจ 
จะก่อให้เกิดกระบวนการเชื่อม

โยงธรุกจิกบัภาคเีครอืขา่ยทัง้ตน้น้ำา กลาง
น้ำาและปลายน้ำา โดยทีเ่กษตรกร สถาบัน

ประจำาของรา้นฯและไดร้บัการจดัสรรเงนิ
เฉล่ียคนืตามส่วนซือ้ Patronage refund 

ระบบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ
หากพจิารณาเปรียบเทียบแนวคดิ

การดำาเนนิธรุกจิในภาพรวมของรา้นรอย
ยิม้ประชารฐั กบัธรุกจิทีม่คีวามคลา้ยคลงึ
กนั อาทเิชน่ สหกรณร์า้นคา้ รา้นสะดวก

ทีต่ัง้ของรา้นฯ จะขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจ
ของผูป้ระกอบการทีเ่ปน็เจา้ของรา้นโดย 
อาจจัดตั้งขึ้นในชุมชน สถานศึกษาหรือ
สหกรณ์ก็ได้ ด้านการส่งเสริมการขาย
รา้นจะใชร้ะบบสมาชกิเพือ่ใหส้ทิธพิเิศษ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งในส่วนของ
ภาคีเครือข่ายผู้ผลิตและภาคีเครือข่ายผู้
บรโิภค ซึง่ประยกุตจ์ากหลักการสหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การพัฒนา

• การพฒันาสมรรถนะแกผู่ป้ระกอบ
การ ที่สำาคัญได้แก่ 1) การสนับสนุนทาง
ด้านการเงินสำาหรบัผู้ประกอบการรายใหม่
แกผู่ส้นใจเปน็ผูป้ระกอบการรา้นรอยยิม้
ประชารฐั โดยพจิารณาควบคูก่บัความคุม้
ค่าในการลงทุน 2) การสร้างระบบและ
กลไกการพฒันาสมรรถนะแกผู่ป้ระกอบ
การอย่างเป็นมืออาชีพ 

• การสนบัสนนุการเชือ่มโยงธรุกจิ 
ประกอบดว้ย 1) การสนบัสนนุการเชือ่ม
โยงธุรกิจกับภาคีเครือข่ายกับเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการSMEs 
OTOPs 2) การกระตุน้ และสรา้งการรบั

รู้ของผู้บริโภค โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 3) การสร้าง
กลไกการประสานความร่วมมือระหว่าง
หนว่ยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งในการสนบัสนนุ
ใหเ้กดิการเชือ่มโยงโซค่ณุคา่ในระบบธรุกจิ
รา้นฯ 4) การสรา้งกลไกการตดิตามกำากบั
มาตรฐานสนิคา้ทีว่างจำาหนา่ยเพือ่รกัษา
ภาพลักษณ์ของรา้นฯ ให้เปน็ทีป่ระจักษ์
ในสายตาของผู้บริโภค

• การส่งเสริมให้ร้านรอยย้ิมประชา
รัฐเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เข็มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบก้าวหน้า ประกอบด้วย 1) 
การสร้างภาพลักษณร้์านฯใหเ้ปน็ทีเ่ช่ือมัน่
ไวว้างใจ และหนัมาเปน็ลกูคา้ประจำา ซึง่

จะชว่ยลดขอ้จำากดัและเปดิโอกาสให้กบั
สินคา้เกษตรของไทยไดเ้ขา้ถงึตลาดและ
ผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 2) การสรา้งคลสัเตอร์
ร้านฯ เพื่อวางระบบเชื่อมโยงธุรกิจที่จะ
ช่วยลดตน้ทนุตอ่หนว่ยในการจดัหาสนิคา้
และบริการ

กรอบแนวทางเชิงยทุธศาสตรก์าร
พฒันาระบบธรุกจิ รา้นรอยยิม้ประชารฐั
สรุป

“รา้นรอยยิม้ประชารฐั”หรอื Civil 
State Smile Shop: C3S เปน็นวตักรรม
ระบบธรุกิจ ทีส่ามารถนำาไปใชเ้ปน็กลไก
การพฒันาเศรษฐกจิชมุชน ท่ีเปน็ท่ีตัง้รา้น 
โดยกลไกในระบบธุรกิจของร้านฯมีองค์
ประกอบที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร 3 องค์

กรอบแนวท�งเชิงยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบธุรกิจ ร้�นรอยยิ้มประช�รัฐ
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นำาเอาแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัการสหกรณแ์ละการเชือ่มโยงโซคุ่ณค่า
เพือ่การยกระดบัมลูคา่เพิม่มาใช ้โดยคาด
หวงัวา่รา้นคา้รอยยิม้ชมุชน จะทำาหนา้ที่
เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ที่เป็นที่ตั้งของร้านฯ ในขณะเดียวกัน 
ขบวนการร้านรอยยิ้มประชารัฐ(การขับ
เคลื่อนระบบธุรกิจของคลัสเตอร์ร้าน
รอยยิ้มประชารัฐบนหลักการพึ่งพาและ
รว่มมอืกนัตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงแบบก้าวหน้า) จะนำาไปสู่การ
เชือ่มโยงธรุกจิเกดิเปน็โซค่ณุคา่นำาสนิคา้
จากแหลง่ผลติมาจำาหนา่ยแกผู่บ้รโิภคใน
ชุมชนตา่งๆ อย่างกวา้งขวาง โดยมีกลไก
ประชารัฐคอยให้การส่งเสริมสนับสนุน

ประกอบได้แก่ 1) ผู้ประกอบการร้านฯ 
หมายถงึ ผูส้นใจจดัตัง้และดำาเนนิงานใน
ฐานะเจ้าของรา้น ซึง่อาจเปน็ผู้ประกอบ
การรายใหม ่(Startup) สหกรณ์ สถาบนั
การศึกษา หน่วยงาน และเป็นไปโดย
ความสมัครใจ 2) ภาคดีา้นอปุทาน ไดแ้ก ่
เกษตรกร  สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร ผู้
ประกอบการ SMEs OTOPs ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจของ
ร้านฯ 3) ภาคีเครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งภาย
หลงัอาจปรบัเปลีย่นเปน็สมาชกิรา้นฯเพือ่
ไดร้บัเอกสทิธิห์รือสิทธพิเิศษตามเงือ่นไข 
และข้อตกลงระหว่างกัน 

อาจกล่าวได้ว่าระบบธุรกิจของ
ร้านรอยยิ้มประชารัฐ เป็นการประยุกต์

ร้�นรอยยิ้มประช�รัฐ

อย่างมีแบบแผนตามแนวคิดธุรกิจและ
กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ดังที่กล่าว
มาข้างต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวย่อมจะ
นำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูป
การเกษตรไทย และปรากฏการณ์ตาม
ที่เราอยากเห็น น่ันคือ เกษตรกรไทยมี
ศักดิ์ศรี และมีโอกาสเข้าถึงตลาดและผู้
บริโภคตามที่ทุกคนคาดหวัง
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