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สร้างสรรค์สื่อทางธุรกิจกับ QR Code 
Creative Business Media by QR Code

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา  ประกอบธรรม 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

   คิวอาร์โค้ดเป็นบาร์โค้ด 2 มิติที่มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลที่มากกว่าบาร์โค้ด 1 มิติที่ใช้ส�าหรับเก็บรายละเอียดของสินค้า
หรือบริการต่างๆ โดยคิวอาร์โค้ดไม่จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการสร้างและอ่านข้อมูลก็ได้ ปัจจุบันมีหลายๆ องค์กรให้ความ
สนใจใช้ QR Code ส�าหรับการท�าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือโฆษณาเว็บไซต์ต่างๆ การส่งเสริมการขายของสินค้า 
เป็นต้น โดยลูกค้าเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและโปรแกรมส�าหรับอ่านคิวอาร์โค้ดเท่านั้น ก็สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

Abstract

             QR code is two dimension barcode that has more data storage capacity  than one dimension barcode which is 
used to store information of products and services. There is no need for  special equipment  make and read QR code. 
Many firms are using QR code with their businesses at the moment such as advertisement of products and websites, sale 
promotions etc.  Customers can use smart phone with a camera and QR code reader program installed, they can obtain 
information fast and easily.

บทน�า

 หลายๆ ท่านคงเคยเหน็บาร์โค้ดทีม่ลีกัษณะเป็นแท่งๆ จ�านวนมาก  มตีวัเลขก�ากบัอยูด้่านล่าง และตดิอยูข้่างกล่องสนิค้าต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสินค้านั้นๆ ว่า เป็นสินค้าอะไร ราคาเท่าใด หรือผลิต
ที่ประเทศไหน เป็นต้น รวมทั้งสามารถประมวลผลการท�างานได้รวดเร็วผ่านทางคอมพิวเตอร์ แต่บาร์โค้ดลักษณะนี้จะมีข้อจ�ากัดในเรื่อง
ของจ�านวนข้อมลูทีเ่กบ็ และอปุกรณ์ทีใ่ช้แปลงบาร์โค้ด จะเป็นอปุกรณ์เฉพาะทีเ่รยีกว่า เครือ่งอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) ซึง่ปัจจบุนั
ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกแก้ไขด้วยบาร์โค้ดในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่าบาร์โค้ด 2 มิติ หรืออาจจะได้ยินในอีกชื่อหนึ่งก็คือ QR Code 
 QR Code ย่อมาจากค�าว่า Quick Response Code ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาในปี ค.ศ. 1994 โดยบริษัท Denso-Wave ซึ่งใช้แนวคิด
ในการคดิค้นทีเ่รยีกว่า “Code read easily for the reader” คอืเป็นการแปลงรหสัให้ออกมาเป็นข้อมลูได้ด้วยเวลาทีร่วดเรว็ ซึง่ในประเทศ
ญี่ปุ่นให้การตอบรับเทคโนโลยีนี้เป็นอย่างมาก จนปัจจุบันสินค้า สื่อโฆษณาต่างๆ ได้ใช้ QR Code กันอย่างแพร่หลาย และกระจายไปใน
ที่ต่างๆ ทั่วโลก ดังตารางที่ 1 แสดงการใช้โทรศัพท์มือถือในการอ่านข้อมูลจาก QR Code ของประเทศต่างๆ และประเภทของโทรศัพท์
มือถือที่ใช้อ่าน QR Code
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Country Scans (%) Phone Type Scans (%)

United States
United Kingdom
Germany
Canada
France
Ohter

52.3
7.5
5.7
4.6
3.2
26.8

iPhone
Android
BlackBerry
Windows Mobile
Symbian
Other

33.3
28.7
20.3
4.3
3.1
10.3

ที่มา: http://www.mskynet.com/static/qr_code_stats

เปรียบเทียบการท�างานของบาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติ

 ในการท�างานของบาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติ จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ ในเรื่องของลักษณะข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ 
บาร์โค้ด 1 มิติ มีการเก็บข้อมูลได้ เฉพาะแนวนอนเท่านั้น แต่บาร์โค้ด 2 มิติสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ท�าให้รองรับ
ปริมาณข้อมูลได้มากขึ้น ดังภาพที่ 1

บาร์โค้ด 2 มิติ                                         บาร์โค้ด 1 มิติ

   ภาพที่ 1: เปรียบเทียบลักษณะบาร์โค้ด 2 มิติ และ 1 มิติ
   ที่มา: http://www.denso-wave.com/qrcode/aboutqr-e.html

 บาร์โค้ด 1 มิติ จะมีลักษณะเป็นเส้นสีด�าสลับขาว เพื่อใช้แทนรหัสตัวอักษรหรือตัวเลข โดยสามารถบรรจุข้อมูลได้ 20 ตัวอักษร
และจะต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่าน และแปลงข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ซึ่งหลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับบาร์โค้ด 
1 มิติ เมื่อไปช�าระเงินตามจุดบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือเคาน์เตอร์ให้บริการช�าระเงินต่างๆ เป็นต้น
 บาร์โค้ด 2 มิติ เป็นวิวัฒนาการที่ถูกพัฒนาต่อจากบาร์โค้ด 1 มิติ โดยลักษณะการออกแบบที่สามารถรองรับข้อมูลได้ทั้งแนว
ตั้งและแนวนอนนั้น จะสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ด 1 มิติประมาณ 200 เท่า หรือ 4,000 ตัวอักษร และใช้พื้นที่ของบาร์โค้ด
ที่มีขนาดเล็กว่าเดิมมาก นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการท�างานได้หลายภาษา ซึ่งลักษณะของบาร์โค้ด 2 มิตินี้มีการพัฒนาจากผู้ผลิต
หลายๆ ประเทศ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1: สถิติการใช้ QR Code ในไตรมาสแรกของปี 2010
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ตารางที่ 2: รายละเอียดบาร์โค้ด 2 มิติแบบต่างๆ 

ประเภทของบาร์โค้ด 2 มิติ

QR Code PDF417 DataMatrix Maxi Code

บริษัทที่พัฒนา (ประเทศ)
DENSO
(ญี่ปุ่น)

Symbol 
Technologies 
(สหรัฐอเมริกา)

RVSI Acuity CiMatrix 
(สหรัฐอเมริกา)

UPS (สหรัฐอเมริกา)

ประเภทของบาร์โค้ด Matrix Stacked Bar Code Matrix Matrix

ข้อ
มูล

ที่บ
รร

จุ 
(ต

ัวอ
ักษ

ร) ตัวเลข 7,089 2,710 3,116 138

ตัวอักษร 4,296 1,850 2,355 93

ตัวเลขฐานสอง 2,953 1,018 1,556 -

ตัวคันจิ
(อักษรญี่ปุ่น)

1,817 554 778 -

ลักษณะเด่น

¨	เก็บข้อมูลได้
ปริมาณมาก

¨	ขนาดเล็ก
¨	ความเร็วในการ

อ่านสูง

¨	เก็บข้อมูลได้
ปริมาณมาก

¨	ขนาดเล็ก ¨	ความเร็วในการ
อ่านสูง

รองรับมาตรฐาน

¨	AIM
¨	 International
¨	JIS
¨	 ISO

¨	AIM
¨	 International
¨	 ISO 

¨	AIM
¨	 International
¨	 ISO

¨	AIM
¨	 International
¨	 ISO

ที่มา: http://www.denso-wave.com/qrcode/aboutqr-e.html

 จากตารางที่ 2 จะพบว่า QR Code มีลักษณะการเก็บข้อมูลที่โดดเด่นกว่าบาร์โค้ด  2 มิติแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณข้อมูล
ที่ถูกจัดเก็บ ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นในบทความนี้จึงขอน�าเสนอบาร์โค้ด 2 มิติ ประเภท QR Code เพียงอย่างเดียว

วิธีการสร้างและถอดรหัส QR Code

 ส�าหรับผู้ที่ต้องการสร้าง QR Code และถอดรหัสหรืออ่านข้อมูลจาก QR Code นั้น สามารถทดลองท�าเองได้ง่ายๆ  โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

 วิธีการสร้าง QR Code 

 การสร้าง QR Code หรือ QR Code Generator สามารถท�าได้ 2 วิธีคือ 
1. การสร้าง QR Code ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมพิเศษเพิ่มเติม เพียงแค่ผู้ใช้

เข้าไปในเว็บไซต์ที่ให้บริการ แล้วพิมพ์ข้อความต่างๆ ลงไป ก็สามารถสร้าง QR Code ง่ายๆ ในตัวอย่างนี้จะทดลอง
สร้างด้วยเว็บไซต์ http://qrcode.kaywa.com แล้วเลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแปลงให้เป็น QR Code ไม่ว่าจะเป็น 
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URL, ข้อความ, หมายเลขโทรศัพท์ หรือ SMS หลังจากนั้นให้พิมพ์ข้อความต่างๆ ที่ต้องการในช่อง Content แล้วเลือก
ขนาดของ QR Code ที่ต้องการ โดยมีขนาดให้เลือก 4 ขนาด คือ S, M, L และ XL  เมื่อเลือกรายละเอียดต่างๆ ครบ 
แล้วกดปุ่ม Generate จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: วิธีการสร้าง QR Code ผ่านทางเว็บไซต์
ที่มา: http://qrcode.kaywa.com

2. การสร้าง QR Code ผ่านทางซอฟต์แวร์ ซึง่ผูใ้ช้ไม่จ�าเป็นต้องใช้อนิเทอร์เนต็  เพยีงแค่ตดิตัง้โปรแกรมลงบนเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ กส็ามารถสร้าง QR Code ได้ตามต้องการ  ดงัภาพที ่3 โดยซอฟต์แวร์บางตวัอาจรองรบัการท�างานภาษาไทยได้ 

       

ภาพที่ 3: วิธีการสร้าง QR Code ผ่านทางซอฟต์แวร์ XRen QRCode Tool

วิธีการอ่านข้อมูลจาก QR Code

 การอ่านข้อมูลจาก QR Code หรือเรียกว่า QR Code Reader เป็นการแปลงข้อมูลจาก QR Code ที่มีลักษณะเป็นบาร์โค้ด  
2 มิติ ให้กลายเป็นข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือลิงค์ต่างๆ ซึ่งมีวิธีการอ่านแบบง่ายๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  
โดยโทรศัพท์มือถือที่จะอ่าน QR Code ได้ จะต้องมีกล้องเพื่อใช้ส�าหรับจับภาพ QR Code เพื่อน�าไปแปลงเป็นข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อความ 
หรือลิงก์เพื่อน�าท่านเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ได้
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 ภาพที่ 4: แสดงการอ่าน QR Code ผ่านทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ และผลลัพธ์ที่ได้จากการอ่านข้อมูล

การประยุกต์ ใช้งาน QR Code

 QR  Code ถูกน�าไปใช้ในธุรกิจในรูปแบบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการตลาด  4’s P หรือในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) เช่น

1. ด้านราคา (Price) เป็นการใช้ QR Code ในการแจ้งราคาสินค้า หรือบริการต่างๆ ให้ลูกค้าได้ทราบ เพื่อ
ใช้ในการช�าระเงิน ท�าให้ลูกค้าทราบราคาสินค้า หรือบริการนั้นๆ ได้ล่วงหน้า ดังภาพที่ 5 แสดงตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติที่
ม ีQR Code ส�าหรบัแจ้งราคาให้ลกูค้าได้ทราบ หรอืการซือ้สนิค้าผ่านทางโทรศพัท์มอืถอืลกูค้าสามารถเกบ็ข้อมลูรายการ
สินค้าที่ซื้อและราคาของสินค้าผ่านทาง QR Code ได้ 

                   

         ภาพที่ 5: การแจ้งราคาสินค้าหรือบริการผ่าน QR Code
         ที่มา: http://2d-code.co.uk/coca-cola-qr-code-promotion/

2. ด้านสถานที ่(Place) การใช้ QR Code ในการเพิม่จดุขายให้กบัสถานทีต่่างๆ เช่นร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ 
ที่มีการท�าป้าย QR Code ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับลูกค้า โดยมีการใส่ข้อมูลต่างๆ ของร้านไว้ใน QR Code 
หรือแทรกโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายอีกทางหนึ่ง
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  ภาพที่ 6: ร้านขายวิดีโอ ที่ใช้ QR Code เป็นป้ายหน้าร้าน  
  ที่มา: http://www.28weekslaterdvd.co.uk/QRcode/

3. ด้านสนิค้า (Product) เป็นการใช้ QR Code ในการแจ้งรายละเอยีดของสนิค้านัน้ๆ ให้กบัลกูค้าได้ทราบ เพือ่
เป็นการประหยดัพืน้ที ่เนือ่งจากสนิค้าบางอย่างมขีนาดไม่ใหญ่มากนกั  ท�าให้ไม่สามารถอธบิายรายละเอยีดของสนิค้านัน้
ในพืน้ทีท่ีม่ขีนาดจ�ากดัได้ เช่น แจ้งส่วนผสมของอาหาร วตัถดุบิต่างๆ ทีใ่ช้ในการผลติ วนัทีผ่ลติ หรอืวนัหมดอาย ุเป็นต้น

       
  ภาพที่ 7: การแจ้งส่วนประกอบ/ส่วนผสมของสินค้าผ่านทาง QR Code
  ที่มา: http://www.samongbuom.com/

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) มีการใช้ QR Code เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการกระตุ้น
ยอดขายให้กับสินค้านั้นๆ ซึ่งอาจมีการแจกคูปองส�าหรับชิงโชค บัตรรับประทานอาหาร หรือบัตรส่วนลด เป็นต้น ซึ่ง
หลายๆ ธุรกิจนิยมกระท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ twitter เป็นต้น
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       ภาพที่ 8: การแจ้งโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าผ่านทาง QR Code

       ที่มา: http://www.facebook.com/oishigroup

บทสรุป

 QR Code สามารถน�าไปใช้ในการท�าธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ โดยผ่านทางสินค้า หรือบริการต่างๆ ท�าให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น เช่น การใช้ QR Code เพื่อใช้เก็บ URL ของเว็บไซต์ต่างๆ จะช่วยให้ผู้บริโภคได้ดูข้อมูล 
ข่าวสาร รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งในอนาคตการติดต่อธุรกิจต่างๆ อาจไม่จ�าเป็นต้องมีการแลก
เปลี่ยนนามบัตรกัน แต่ใช้วิธีการแลกเปลี่ยน QR Code แล้วบันทึกข้อมูลนั้นเก็บลงในโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ได้ ซึ่ง
เป็นการประหยัดกระดาษได้อีกทางเลือกหนึ่ง แต่การอ่านข้อมูลจาก QR Code อาจมีข้อจ�ากัดในเรื่องการรองรับการท�างานของโทรศัพท์
มือถือในบางรุ่น ที่ยังไม่สามารถรองรับโปรแกรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
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