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บทคัดย่ อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาวการณ์ของเกษตรกรที่ใช้ คิวอาร์ โค้ด (QR Code) กับผลผลิต
ทางเกษตรด้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�ำ ใช้ คิวอาร์ โค้ด (QR Code) 3) หา
แนวทางการพัฒนาให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี สามารถนำ� เทคโนโลยี คิวอาร์ โค้ด (QR Code) มาใช้กบั ผลผลิตทาง
เกษตรด้านอาหาร โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรที่น�ำผลผลิตมาจ�ำหน่าย
และผู้บริโภคผลผลิตทางเกษตร ที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ตลาดสหกรณ์ท่ายาง (หนอง
บ้วย) ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกตลอดแนวริมถนนเพชรเกษมในช่วงจังหวัด
เพชรบุรี และร้านค้าปลีก-ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ในจังหวัดเพชรบุรี
ผลการศึกษา พบว่า 1) ร้านขายของฝากและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษม ทั้งหมด 15 ร้าน มีร้านค้าที่ใช้ คิว
อาร์ โค้ด (QR Code) กับผลิตภัณฑ์ ที่วางจ�ำหน่าย ทั้งหมด 5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 33 ร้านค้าปลีก-ค้าส่งสมัยใหม่ ใน
จังหวัดเพชรบุรี ส�ำรวจสินค้าในพื้นที่จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรด้านอาหารขายวัตถุดิบประกอบอาหาร 4 ประเภท ได้แก่
ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบอาหารแห้ง มีสินค้ารวมกันทั้งหมด 330 ชนิด มีสินค้าที่มี คิว อาร์ โค้ด (QR Code)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ทั้งหมด 181 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 55 2) ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ เกษตรกรและผู้ค้าสินค้าเกษตรจ�ำนวนมากยังไม่
ทราบถึงความสะดวกและประโยชน์ของคิว อาร์ โค้ด (QR Code) 3) แนวทางในการพัฒนาเพิ่มจ�ำนวนเกษตรกรที่
ใช้ คิวอาร์ โค้ด (QR Code) โดยเร่งประชาสัมพันธ์ประโยชน์และความสะดวกในการใช้ แนะน�ำแอพพลิเคชั่น ซึ่ง
สามารถน�ำมาใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การสร้างขั้นตอนเพื่อดาวน์โหลด
ค�ำส� ำคัญ : คิว อาร์ โค้ด ผลผลิตทางเกษตร การพัฒนาเกษตรกร แนวทางการพัฒนา

Abstract

This research was mixed research methods which has purposes: 1) to study the situation of farmers using
QR code (QR Code) and agricultural food products in Phetchaburi province, 2) to study problems and obstacles
in using QR Code, 3) to find ways to develop farmers in Phetchaburi in order to be able to use technology of QR
code in Phetchaburi. The sample group used in the research is the farmers, who sell the agricultural products, and
consumers at the provincial agricultural market hubs of Phetchaburi which are Tha Yang Cooperative Market
(Nong Bui), Baan Lat Agricultural Cooperative Market, souvenir shops on Petchkasem Road in Phetchaburi, and
retail stores - modern trade in Phetchaburi.
The results are 1) 15 souvenir shops and gift shops with products sold on Phetchkasem Road, 5 of them
use QR Code which is 33%. And there are a total of 330 products with 181 QR Code products in 4 Modern TradeRetail Stores in Phetchaburi which are (1) Big C Supercenter, Phetchaburi Branch (2) Tesco Lotus, Tha Yang
Branch (3) Robinson Department Store, Phetchaburi Branch (4) Siam Makro, Phetchaburi Branch. The products
were surveyed in food distribution areas which sell 4 types of food ingredients including vegetables, fruits, meats
and dry food ingredients. The result of the survey was 55% 2) Problems and obstacles, such as farmers and many
agricultural traders are not yet aware of the convenience and benefits of QR Code. 3) Ways to develop the number
of farmers using QR Code. by speeding up public relations for benefits and ease of use of the application which
can be used without of charge, and creating directions for users to download it.
Keywords: QR Code, Agriculture products, Farmers development, Development guidelines

บทน�ำ

ภาคการเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของประเทศ เป็นรากฐาน ประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคการผลิต ทางการเกษตร การพัฒนาการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) [1] ก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย คือ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดนำ� การผลิต ชีวติ เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยัง่ ยืน” ประเทศไทย
ในฐานะครัวของโลกเป็นผูส้ ง่ ออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำ� หนดเป็นแผน
แม่บทระดับชาติก�ำหนดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ อาหารในผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม หลัก ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์
ประมง [2]
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ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) [3] น�ำระบบตามสอบสินค้าเกษตรส�ำหรับผู้
ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ACFS SME Traceability Program) ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ตามนโยบายเกษตรดิจติ อล
ด้วย [4] โดยระบบตามสอบเพือ่ รองรับสินค้าพืชผัก ผลไม้ และอาหาร แต่ระบบดังกล่าวยังมีแพร่หลายเฉพาะในส่วน
กลางและบางจังหวัด [5] จังหวัดเพชรบุรี ประชากรมีอาชีพหลักทางการเกษตรแต่ยงั มีการใช้ คิวอาร์ โค้ด (QR Code)
กับผลผลิตทางเกษตรน้อย ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาให้เกษตรกรทีม่ ผี ลผลิตทางเกษตร
ด้านอาหารให้จัดท�ำคิวอาร์ โค้ด กับผลผลิต

วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาสภาวการณ์ของเกษตรกรทีใ่ ช้ คิวอาร์ โค้ด กับผลผลิตทางเกษตรด้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการในการจัดท�ำ คิวอาร์ โค้ด ของเกษตรกรที่มีผลผลิตทางเกษตรด้าน
อาหารในจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี สามารถน�ำเทคโนโลยี คิวอาร์ โค้ด มาใช้กับ
ผลผลิตทางเกษตรด้านอาหาร
ขอบเขตของการวิจยั
เครื่องมือวิจยั การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มสนทนา โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม
ขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการเพิ่มจ�ำนวนผลผลิตทาง
เกษตรด้านอาหารที่ใช้ คิวอาร์ โค้ด (QR Code) ในจังหวัดเพชรบุรี
ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ างและผู้ให้ ข้อมูลหลัก การวิจัยนี้ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่
เกษตรกร ผู้ค้าผลผลิตและผู้บริโภคผลผลิตทางเกษตร ที่ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด และ ตลาดสหกรณ์
การเกษตรท่ายาง(หนองบ้วย) จังหวัดเพชรบุรี

วิธีดำ� เนินการวิจยั

1. ส�ำรวจสภาวการใช้ คิวอาร์ โค้ด จากร้านค้าปลีก-ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern trade) จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน
4 แห่ง ได้แก่ 1) บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี 2) เทสโก้ โลตัส สาขาท่ายาง 3) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สาขาเพชรบุรี 4) สยามแม็คโคร สาขาเพชรบุรี และ ร้านขายของฝากและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษมช่วงจังหวัด
เพชรบุรีทั้งสองฝั่งถนน
2. ศึกษาปัญหา อุปสรรคการใช้ และแนวทางในการพัฒนาเพิ่มจ�ำนวนเกษตรกรที่ใช้ คิวอาร์ โค้ด โดยการ
จัดกิจกรรมกลุ่ม
3. จัดท�ำต้นแบบขั้นตอนการดาวน์โหลดการติดตั้ง

การวิเคราะห์ ข้อมูล

1. ข้อมูลแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญน�ำผลมาสรุปด้ว
ยการวิเคราะห์
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ผลการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการสรุปผล เป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากข้อมูลในส่วนผลการวิจยั ไม่ใช่การวิจยั เชิงคุณภาพ
แต่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณผสมกับวิจัยเชิงคุณภาพ
1. สภาวการณ์ของเกษตรกรทีใ่ ช้ควิ อาร์ โค้ด กับผลผลิตทางเกษตรด้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี โดยสำ� รวจ
ร้านค้าปลีก-ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern trade) จังหวัดเพชรบุรี ส�ำรวจสินค้าในพื้นที่ขายวัตถุดิบประกอบอาหาร แบ่ง
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบประกอบอาหารแห้ง มีสินค้ารวมกันทั้งหมด 330 ชนิด มีสินค้า
ที่มี คิวอาร์ โค้ด ทั้งหมด 181 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 55
แผนภูมิที่ 1-2 ผลการส�ำรวจสภาวการณ์ใช้ คิว อาร์ โค้ด กับผลผลิตทางเกษตรด้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ร้านค้า
ปลีก-ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern trade) จังหวัดเพชรบุรี

(ส�ำรวจ วันที่ 18-21 กันยายน 2561)

แผนภูมิที่ 3 ผลการส�ำรวจ สภาวะการณ์ใช้ คิว อาร์ โค้ด (QR code) กับผลผลิตทางเกษตรด้านอาหารในจังหวัด
เพชรบุรี ร้านขายของฝากและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษม (ส�ำรวจวันที่ 25-30 กันยายน 2561)
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การส�ำรวจร้านขายของฝากและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษม ทั้งหมด 15 ร้าน มีร้านค้าที่ใช้ คิว อาร์ โค้ด
(QR code) กับผลิตภัณฑ์ ที่วางจ�ำหน่าย ทั้งหมด 5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 33
2. ปัญหาและอุปสรรคได้แก่ เกษตรกรและผู้ค้าสินค้าเกษตรจ�ำนวนมากไม่ยังไม่ทราบประโยชน์และความ
สะดวก ไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่จะใช้ เกษตรกรยังไม่ทราบว่าจะต้องบรรจุข้อมูลเรื่องใดบ้าง
3. แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลการท�ำเกษตรยุคดิจิทัล 2) การเพิ่มสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต Internet ให้ทวั่ ถึงในสถานทีต่ ่างๆ 3) จัดท�ำต้นแบบขั้นตอนการดาวน์โหลดการติดตัง้ น�ำออกมาเผยแพร่
4) จัดอบรมให้ความรู้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นการติดตั้งและให้ความช่วยเหลือติดตั้งให้กับเกษตรกรได้
ขั้นตอนการสร้ าง QR Code
ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นการสร้างและการใช้งาน QR Code ทั้งแบบใช้ฟรีและมีค่าใช้จ่ายจะขอแนะน�ำการ
สร้างและการใช้งาน QR Code ผ่านเว็บไซต์แบบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.qrcode-monkey.com
2. เลือกการเชื่อมโยง (QR Code Content) เช่น URL Text Email Phone SMS Facebook หรือ อื่นๆ จากนั้น
กดที่ค�ำว่า ENTER CONTENT
3. ไปที่ SET COLORS เพื่อเลือกสี QR Code ตามความต้องการ
4. กดค�ำว่า ADD LOGO IMAGE หากต้องการรูปภาพใน QR Code เพื่ออัพโหลดรูปภาพจากเครือ่ งประกอบ
บน QR Code หรือโลโก้ช่องทางการติดต่อสื่อสารประกอบบน QR Code
5. กดค�ำว่า ADD LOGO IMAGE เพื่ออัพโหลดรูปภาพจากเครื่องประกอบบน QR Code หรือโลโก้ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร และกด Create QR Code
6. เลือกความคมชัดโดยเลื่อนไปทางขวา
7. กด ดาวน์โหลด PNG PDF หรือ SVG ภาพ QR Code ที่จะน�ำไปใช้ได้
ส่ วนที่ 2 ผลการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ด้านการใช้งาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านความมีประโยชน์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านการใช้งานจริง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

การอภิปรายผล

จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยขอน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญที่ค้นพบมีรายละเอียดดังนี้
1. สภาวการณ์ของเกษตรกรที่ใช้คิว อาร์โค้ด (QR code) จากการส�ำรวจร้านค้าปลีก-ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern
trade) จังหวัดเพชรบุรี ยังมีจ�ำนวนน้อยเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องส่วนมากยังไม่เห็นความจ�ำเป็นและประโยชน์ ส่วนการ
วิจัยเชิงปริมาณพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อมีการใช้งานมากขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับ ดนัย ศิริบุรี และ
คณะ[6] พบว่า การใช้คิว อาร์ โค้ด (QR code) ร้านค้าปลีก-ค้าส่งสมัยใหม่ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดจึงท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น
2. ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่ใช้ คิว อาร์ โค้ด (QR code) ได้แก่ เกษตรกรและผู้ค้าสินค้าเกษตร
จ�ำนวนมากไม่สามารถที่จะดาวน์โหลด การติดตั้ง คิวอาร์ โค้ด (QR code) และยังไม่ทราบประโยชน์จากการใช้
สอดคล้องกับจิรพร ซื่อจริง [7] ผลข้อหนึ่งของการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบนั้นเป็นไปค่อนข้างล�ำบาก เนื่องจาก
แรงงานของไทยนั้นขาดความรู้ ความช�ำนาญ และไม่ชอบเรื่องยุ่งยาก ท�ำให้การพัฒนาระบบนั้นเป็นไปได้ยาก และ
ยังสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และกชกร พระพรตระการ [8] พบว่า ถึงแม้ว่า QR code สามารถประยุกต์ใช้
งานได้หลากหลายประเภท ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นรหัสสัญลักษณ์ที่มีขนาดเล็ก เก็บข้อมูลได้หลากหลาย
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3. แนวทางการพัฒนาให้เกษตรในจังหวัดเพชรบุรี สามารถน�ำเทคโนโลยี คิวอาร์ โค้ด (QR code) กับ
ผลผลิต ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลการท�ำเกษตรยุค ไทยแลนด์ 4.0 สมาร์ท ฟาร์เมอร์ Smart farmer 2)
จัดประชุมอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 3) จัดท�ำต้นแบบขั้นตอนการสร้าง คิวอาร์ โค้ด และดาวน์โหลด
ใส่แผ่นประชาสัมพันธ์ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อท�ำให้เข้าถึงข้อมูลได้แม่นย�ำ
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับธัญญลักษณ์ พลวัน[9] ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี และปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี QR code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อค้นพบอีกว่า กลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 21-40 ปี ซึง่ เป็นช่วงวัยรุน่ และวัยท�ำงานทีม่ รี ายได้สอดคล้องกับ มา
ดีนา น้อยทับทิม และกนกวรรณ สุขขจรวงษ์ [10] พบว่า อุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจการค้าส่งหรือค้าปลีกอาหาร
ย่อมได้ประโยชน์จากการที่ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อความปลอดภัยของอาหารที่เพิ่มมากขึ้นและ สอดคล้องกับ ณัฐ
กานต์ ภาคพรตและหทัยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ [11] พบว่า สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประชาสัมพันธ์นโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัล คิวอาร์ โค้ด เนื่องจาก
มีความสะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการและเชื่อมโยง บริการอื่นๆ ได้อีกหลายด้าน
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ทุกภาคส่วนภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันเพื่อด�ำเนินการให้นโยบายส่งเสริม การใช้เทคโนโลยี
เพื่อสร้างความรู้โดยส่งเสริมให้ได้ใช้ อินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (Internet free wifi)
2. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ไปที่กลุ่มประชากรเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยี คิว อาร์ โค้ด (QR code) คือ
ช่วงอายุของวัยรุ่นและวัยท�ำงาน ที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท
ข้ อเสนอแนะส� ำหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ควรศึกษาเพิ่มเติมการใช้ คิว อาร์ โค้ด (QR code) ที่มีอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ให้เพิ่มขึ้น เช่น การใช้
เพื่อการประชาสัมพันธ์ การช�ำระราคาสินค้า การท�ำธุระกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การผนวกเทคโนโลยี
อื่นๆ เข้ากับคิว อาร์ โค้ด (QR code)
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