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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำวกำรณ์ของเกษตรกรที่ใช้ คิวอำร์ โค้ด (QR Code) กับผลผลิต

ทำงเกษตรด้ำนอำหำรในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดทสำ ใช้ คิวอำร์ โค้ด (QR Code) 3) หำ

แนวทำงกำรพฒันำให้เกษตรกรในจงัหวดัเพชรบรุ ีสำมำรถนสำเทคโนโลย ีคิวอำร์ โค้ด (QR Code) มำใช้กบัผลผลติทำง

เกษตรด้ำนอำหำร โดยใช้วิธีกำรวิจัยแบบผสม กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ เกษตรกรที่นสำผลผลิตมำจสำหน่ำย

และผู้บริโภคผลผลิตทำงเกษตร ที่ตลำดกลำงสินค้ำเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ตลำดสหกรณ์ท่ำยำง (หนอง

บ้วย) ตลำดสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด ร้ำนขำยของฝำก ของที่ระลึกตลอดแนวริมถนนเพชรเกษมในช่วงจังหวัด

เพชรบุรี และร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ในจังหวัดเพชรบุรี 

 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 1) ร้ำนขำยของฝำกและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษม ทั้งหมด 15 ร้ำน มีร้ำนค้ำที่ใช้ คิว

อำร์ โค้ด (QR Code) กับผลิตภัณฑ์ ที่วำงจสำหน่ำย ทั้งหมด 5 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 33 ร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ ใน

จังหวัดเพชรบุรี สสำรวจสินค้ำในพื้นที่จสำหน่ำยสินค้ำเกษตรด้ำนอำหำรขำยวัตถุดิบประกอบอำหำร 4 ประเภท ได้แก่ 

ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบอำหำรแห้ง มีสินค้ำรวมกันทั้งหมด 330 ชนิด มีสินค้ำที่มี คิว อำร์ โค้ด (QR Code) 
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ทั้งหมด 181 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 55 2) ปัญหำและอุปสรรค ได้แก่ เกษตรกรและผู้ค้ำสินค้ำเกษตรจสำนวนมำกยังไม่

ทรำบถึงควำมสะดวกและประโยชน์ของคิว อำร์ โค้ด (QR Code) 3) แนวทำงในกำรพัฒนำเพิ่มจสำนวนเกษตรกรที่

ใช้ คิวอำร์ โค้ด (QR Code) โดยเร่งประชำสัมพันธ์ประโยชน์และควำมสะดวกในกำรใช้ แนะนสำแอพพลิเคชั่น ซึ่ง

สำมำรถนสำมำใช้โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย กำรสร้ำงขั้นตอนเพื่อดำวน์โหลด 

ค�าส�าคญั : คิว อำร์ โค้ด ผลผลิตทำงเกษตร กำรพัฒนำเกษตรกร แนวทำงกำรพัฒนำ

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 Trade-

Retail 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�า 
 ภำคกำรเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลือ่นกำรพฒันำเศรษฐกจิท่ีสสำคญัของประเทศ เป็นรำกฐำน ประชำกรส่วน

ใหญ่ของประเทศอยู่ในภำคกำรผลิต ทำงกำรเกษตร กำรพัฒนำกำรเกษตรภำยใต้แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วงแผน

พัฒนำฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) [1] กสำหนดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย คือ “ภำคเกษตรก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยี

และนวตักรรม ตลำดนสำกำรผลติ ชวีติเกษตรกรมีคณุภำพ ทรพัยำกรกำรเกษตรมีควำมสมดุลและย่ังยืน” ประเทศไทย

ในฐำนะครวัของโลกเป็นผูส่้งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรรำยใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กสำหนดเป็นแผน

แม่บทระดับชำติกสำหนดให้มีระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ อำหำรในผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม หลัก ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ 

ประมง [2]
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 สสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) [3] นสำระบบตำมสอบสินค้ำเกษตรสสำหรับผู้

ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเลก็ (ACFS SME Traceability Program) ทีไ่ด้พฒันำข้ึนตำมนโยบำยเกษตรดจิิตอล

ด้วย [4] โดยระบบตำมสอบเพือ่รองรบัสินค้ำพชืผกั ผลไม้ และอำหำร แต่ระบบดังกล่ำวยงัมีแพร่หลำยเฉพำะในส่วน

กลำงและบำงจังหวดั [5] จงัหวดัเพชรบรุ ีประชำกรมีอำชพีหลักทำงกำรเกษตรแต่ยงัมีกำรใช้ ควิอำร์ โค้ด (QR Code) 

กบัผลผลติทำงเกษตรน้อย ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจศกึษำเกีย่วกบัแนวทำงกำรพฒันำให้เกษตรกรทีม่ผีลผลติทำงเกษตร

ด้ำนอำหำรให้จัดทสำคิวอำร์ โค้ด กับผลผลิต

วตัถุประสงค์การวจิยั
 1. เพือ่ศึกษำสภำวกำรณ์ของเกษตรกรทีใ่ช้ ควิอำร์ โค้ด กบัผลผลติทำงเกษตรด้ำนอำหำรในจังหวดัเพชรบุรี

 2. เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรในกำรจัดทสำ คิวอำร์ โค้ด ของเกษตรกรที่มีผลผลิตทำงเกษตรด้ำน

อำหำรในจังหวัดเพชรบุรี

 3. เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี สำมำรถนสำเทคโนโลยี คิวอำร์ โค้ด มำใช้กับ

ผลผลิตทำงเกษตรด้ำนอำหำร

 ขอบเขตของการวจิยั

 เคร่ืองมอืวจิยั กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกโดยใช้กระบวนกำร

กลุ่มสนทนำ โทรศัพท์สมำร์ทโฟน (Smart Phone) และเชิงปริมำณโดยกำรใช้แบบสอบถำม 

 ขอบเขตการวจิยั ดังนี้

 ขอบเขตด้านเนือ้หา งำนวิจัยน้ีเป็นกำรศึกษำปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำรเพิ่มจสำนวนผลผลิตทำง

เกษตรด้ำนอำหำรที่ใช้ คิวอำร์ โค้ด (QR Code) ในจังหวัดเพชรบุรี

 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลกั กำรวิจัยนี้กสำหนดกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 

เกษตรกร ผู้ค้ำผลผลิตและผู้บริโภคผลผลิตทำงเกษตร ที่ตลำดสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด และ ตลำดสหกรณ์

กำรเกษตรท่ำยำง(หนองบ้วย) จังหวัดเพชรบุรี

วธีิด�าเนินการวจิยั
 1. สสำรวจสภำวกำรใช้ คิวอำร์ โค้ด จำกร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ (Modern trade) จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 

4 แห่ง ได้แก่ 1) บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำเพชรบุรี 2) เทสโก้ โลตัส สำขำท่ำยำง 3) ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน 

สำขำเพชรบุรี 4) สยำมแม็คโคร สำขำเพชรบุรี และ ร้ำนขำยของฝำกและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษมช่วงจังหวัด

เพชรบุรีทั้งสองฝั่งถนน

 2. ศึกษำปัญหำ อุปสรรคกำรใช้ และแนวทำงในกำรพัฒนำเพิ่มจสำนวนเกษตรกรที่ใช้ คิวอำร์ โค้ด โดยกำร

จัดกิจกรรมกลุ่ม 

 3. จัดทสำต้นแบบขั้นตอนกำรดำวน์โหลดกำรติดตั้ง

การวเิคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลแบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ 

 2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ จำกกำรสนทนำกลุ่มและกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ให้ข้อมูลสสำคัญนสำผลมำสรุปด้ว

ยกำรวิเครำะห์
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ผลการวจิยั 
 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีกำรสรุปผล เป็น 2 ส่วน คือ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ และกำรวิจัยเชิงปริมำณ ดังต่อไปนี ้

 ส่วนที ่1 ผลกำรวจิยัเชงิคุณภำพ (Qualitative Research) จำกข้อมลูในส่วนผลกำรวจิยัไม่ใช่กำรวจิยัเชงิคุณภำพ

แต่เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณผสมกับวิจัยเชิงคุณภำพ 

 1. สภำวกำรณ์ของเกษตรกรทีใ่ช้คิว อำร์ โค้ด กบัผลผลติทำงเกษตรด้ำนอำหำรในจงัหวดัเพชรบุร ีโดยสสำรวจ

ร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ (Modern trade) จังหวัดเพชรบุรี สสำรวจสินค้ำในพื้นที่ขำยวัตถุดิบประกอบอำหำร แบ่ง

เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบประกอบอำหำรแห้ง มีสินค้ำรวมกันทั้งหมด 330 ชนิด มีสินค้ำ

ที่มี คิวอำร์ โค้ด ทั้งหมด 181 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 55

แผนภูมิที่ 1-2 ผลกำรสสำรวจสภำวกำรณ์ใช้ คิว อำร์ โค้ด กับผลผลิตทำงเกษตรด้ำนอำหำรในจังหวัดเพชรบุรี ร้ำนค้ำ

ปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ (Modern trade) จังหวัดเพชรบุรี

(สสำรวจ วันที่ 18-21 กันยำยน 2561)

 

แผนภูมิที่ 3 ผลกำรสสำรวจ สภำวะกำรณ์ใช้ คิว อำร์ โค้ด (QR code) กับผลผลิตทำงเกษตรด้ำนอำหำรในจังหวัด

เพชรบุรี ร้ำนขำยของฝำกและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษม (สสำรวจวันที่ 25-30 กันยำยน 2561)
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  กำรสสำรวจร้ำนขำยของฝำกและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษม ทั้งหมด 15 ร้ำน มีร้ำนค้ำที่ใช้ คิว อำร์ โค้ด 

(QR code) กับผลิตภัณฑ์ ที่วำงจสำหน่ำย ทั้งหมด 5 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 33 

 2. ปัญหำและอุปสรรคได้แก่ เกษตรกรและผู้ค้ำสินค้ำเกษตรจสำนวนมำกไม่ยังไม่ทรำบประโยชน์และควำม

สะดวก ไม่สำมำรถดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่จะใช้ เกษตรกรยังไม่ทรำบว่ำจะต้องบรรจุข้อมูลเรื่องใดบ้ำง 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ ได้แก่ 1) ประชำสัมพันธ์นโยบำยรัฐบำลกำรทสำเกษตรยุคดิจิทัล 2) กำรเพิ่มสัญญำณ 

อินเทอร์เนต็ Internet ใหท้ัว่ถงึในสถำนทีต่่ำงๆ 3) จดัทสำต้นแบบขั้นตอนกำรดำวน์โหลดกำรตดิตัง้นสำออกมำเผยแพร่ 

4) จัดอบรมให้ควำมรู้กำรดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกำรติดตั้งและให้ควำมช่วยเหลือติดตั้งให้กับเกษตรกรได้ 

 ขั้นตอนการสร้าง QR Code

 ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นกำรสร้ำงและกำรใช้งำน QR Code ทั้งแบบใช้ฟรีและมีค่ำใช้จ่ำยจะขอแนะนสำกำร

สร้ำงและกำรใช้งำน QR Code ผ่ำนเว็บไซต์แบบที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

 1. เข้ำเว็บไซต์  https://www.qrcode-monkey.com

 2. เลือกกำรเชื่อมโยง (QR Code Content) เช่น URL Text Email Phone SMS Facebook หรือ อื่นๆ จำกนั้น

กดที่คสำว่ำ ENTER CONTENT 

 3. ไปที่ SET COLORS เพื่อเลือกสี QR Code ตำมควำมต้องกำร 

 4. กดคสำว่ำ ADD LOGO IMAGE หำกต้องกำรรปูภำพใน QR Code เพื่ออพัโหลดรูปภำพจำกเครือ่งประกอบ

บน QR Code หรือโลโก้ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรประกอบบน QR Code

 5. กดคสำว่ำ ADD LOGO IMAGE เพื่ออัพโหลดรูปภำพจำกเครื่องประกอบบน QR Code หรือโลโก้ช่อง

ทำงกำรติดต่อสื่อสำร และกด Create QR Code

 6. เลือกควำมคมชัดโดยเลื่อนไปทำงขวำ

 7. กด ดำวน์โหลด PNG PDF หรือ SVG ภำพ QR Code ที่จะนสำไปใช้ได้

ส่วนที ่2 ผลการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

 ด้ำนกำรใช้งำน โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ด้ำนควำมมีประโยชน์ โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก 

ด้ำนกำรใช้งำนจริง โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ด้ำนกำรตลำด โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก 

การอภปิรายผล 
 จำกผลของกำรวิจัย ผู้วิจัยขอนสำเสนอประเด็นสสำคัญที่ค้นพบมีรำยละเอียดดังนี้ 

  1. สภำวกำรณ์ของเกษตรกรที่ใช้คิว อำร์โค้ด (QR code) จำกกำรสสำรวจร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ (Modern 

trade) จังหวัดเพชรบุรี ยังมีจสำนวนน้อยเนื่องจำกผู้เกี่ยวข้องส่วนมำกยังไม่เห็นควำมจสำเป็นและประโยชน์ ส่วนกำร

วิจัยเชิงปริมำณพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ข้อมีกำรใช้งำนมำกขึ้นในอนำคต สอดคล้องกับ ดนัย ศิริบุรี และ

คณะ[6] พบว่ำ กำรใช้คิว อำร์ โค้ด (QR code) ร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ มีจสำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจำกเทคโนโลยีมี

ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดจึงทสำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วเพียงชั่วระยะเวลำอันสั้น

 2. ปัญหำและอุปสรรคของเกษตรกรที่ใช้ คิว อำร์ โค้ด (QR code) ได้แก่ เกษตรกรและผู้ค้ำสินค้ำเกษตร

จสำนวนมำกไม่สำมำรถท่ีจะดำวน์โหลด กำรติดต้ัง คิวอำร์ โค้ด (QR code) และยังไม่ทรำบประโยชน์จำกกำรใช้ 

สอดคล้องกับจิรพร ซื่อจริง [7] ผลข้อหนึ่งของกำรวิจัยพบว่ำ กำรพัฒนำระบบนั้นเป็นไปค่อนข้ำงลสำบำก เนื่องจำก

แรงงำนของไทยนั้นขำดควำมรู้ ควำมชสำนำญ และไม่ชอบเรื่องยุ่งยำก ทสำให้กำรพัฒนำระบบนั้นเป็นไปได้ยำก และ

ยังสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และกชกร พระพรตระกำร [8] พบว่ำ ถึงแม้ว่ำ QR code สำมำรถประยุกต์ใช้

งำนได้หลำกหลำยประเภท ด้วยคุณลักษณะเฉพำะ ที่เป็นรหัสสัญลักษณ์ที่มีขนำดเล็ก เก็บข้อมูลได้หลำกหลำย 
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 3. แนวทำงกำรพัฒนำให้เกษตรในจังหวัดเพชรบุรี สำมำรถนสำเทคโนโลยี คิวอำร์ โค้ด (QR code) กับ

ผลผลิต ได้แก่ 1) ประชำสัมพันธ์นโยบำยรัฐบำลกำรทสำเกษตรยุค ไทยแลนด์ 4.0 สมำร์ท ฟำร์เมอร์ Smart farmer 2) 

จัดประชุมอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 3) จัดทสำต้นแบบขั้นตอนกำรสร้ำง คิวอำร์ โค้ด และดำวน์โหลด

ใส่แผ่นประชำสัมพันธ์ ส่วนกำรวิจัยเชิงปริมำณพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ข้อทสำให้เข้ำถึงข้อมูลได้แม่นยสำ

เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับธัญญลักษณ์ พลวัน[9] ศึกษำเรื่อง กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยี และปัจจัยที่มีผลต่อ

กำรยอมรับเทคโนโลยี QR code ของกลุ่มประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร มีข้อค้นพบอีกว่ำ กลุ่มประชำกรในเขต

กรงุเทพมหำนคร ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มอีำยใุนช่วง 21-40 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวัยรุน่และวยัทสำงำนท่ีมีรำยได้สอดคล้องกบั มำ

ดีนำ น้อยทับทิม และกนกวรรณ สุขขจรวงษ์ [10] พบว่ำ อุตสำหกรรมอำหำร และธุรกิจกำรค้ำส่งหรือค้ำปลีกอำหำร

ย่อมได้ประโยชน์จำกกำรที่ผู้บริโภคมีควำมมั่นใจต่อควำมปลอดภัยของอำหำรที่เพิ่มมำกขึ้นและ สอดคล้องกับ ณัฐ

กำนต์ ภำคพรตและหทัยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ [11] พบว่ำ สื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำร

เรียนรู้ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ประชำสัมพันธ์นโยบำยยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีทำงดิจิทัล คิวอำร์ โค้ด เนื่องจำก

มีควำมสะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรดสำเนินกำรและเชื่อมโยง บริกำรอื่นๆ ได้อีกหลำยด้ำน 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

 1. ทุกภำคส่วนภำครัฐและภำคเอกชนควรร่วมมือกันเพื่อดสำเนินกำรให้นโยบำยส่งเสริม กำรใช้เทคโนโลยี

เพื่อสร้ำงควำมรู้โดยส่งเสริมให้ได้ใช้ อินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย (Internet free wifi) 

 2. ควรเน้นกำรประชำสัมพันธ์ไปที่กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยที่จะใช้เทคโนโลยี คิว อำร์ โค้ด (QR code) คือ 

ช่วงอำยุของวัยรุ่นและวัยทสำงำน ที่มีรำยได้อยู่ระหว่ำง 10,000 – 20,000 บำท 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 ควรศึกษำเพิ่มเติมกำรใช้ คิว อำร์ โค้ด (QR code) ที่มีอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ให้เพิ่มขึ้น เช่น กำรใช้

เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ กำรชสำระรำคำสินค้ำ กำรทสำธุระกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน กำรผนวกเทคโนโลยี

อื่นๆ เข้ำกับคิว อำร์ โค้ด (QR code) 
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