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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
 

พีราวิชญ์  ภาคนนท์กุล 
อาจารย์ 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
คิวอาร์โค้ด (QR Code) คืออะไร 

QR Code  ย่อมาจาก Quick Response Code  คือ บาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode) ชนิด
หนึ่งที่ประกอบด้วยมอดูลสีด าเรียงตัวกัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพ้ืนหลังสีขาว ดังตัวอย่างภาพที่ 1 ที่สามารถ
อ่านได้ด้วยเครื่องสแกนคิวอาร์ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง หรือสมาร์ตโฟนเพ่ือถอดข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความ 
เบอร์โทรศัพท์  URL เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ โดย QR code นี้พัฒนาโดยบริษัทเดนโซ-เวฟ ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือของโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537)  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2557)   

 

 
ภาพที่ 1  ตัวอย่าง QR code และ Barcode (http://th.wikipedia.org) 
 
 

เหตุผลที่เรียกว่า Quick Response Code  คงเป็นการตอบสนอง
ที่รวดเร็ว  เนื่องจากเป็นรหัสที่มีการอ่านอย่างรวดเร็วและสามารถเก็บ
ความจุได้มากกว่าเมื่อเทียบกับบาร์โค้ดที่เป็นแบบมาตรฐาน 1 มิติ (1 
Dimension Barcode) จึงกลายเป็นที่นิยมในทั่วโลก สามารถพบเห็นได้
ทั่วไป เช่นหน้าปกนิตยสาร  ฉลากสินค้า  ป้ายโฆษณา เป็นต้น QR code 
จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่เพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และ
สะดวกรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น Roll up ป้ายประชาสัมพันธ์คณะสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังภาพที่ 2  ซึ่งมี QR code ปรากฏอยู่เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
เข้าถึงเว็บไซต์คณะฯ โดยการสแกนผ่าน QR code ซึ่งหลังจากการสแกน
จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ได้ทันที หรือใช้ในการจดจ าชื่อ URL เพ่ือใช้ในการ
เข้าถึงเว็บไซต์ได้ในภายหลัง 
 

 
ภาพที่ 2  Roll up Roll up ป้ายประชาสัมพันธ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กรณีศึกษาการสร้างและการใช้งาน QR code 
 

การสร้าง QR code หรือที่เรียกว่า QR code Generator ในปัจจุบันมีบริษัทที่ผลิตโปรแกรม หรือ 
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการใช้งาน QR code หลายบริษัทมีทั้งแบบให้ใช้ฟรี และแบบมี
ค่าใช้จ่าย ซึ่งในตัวอย่างกรณีศึกษานี้จะแนะน าการสร้างและการใช้
งาน QR code ผ่านเว็บไซต์แบบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. เข้าเว็บไซต์  
http://azonmobile.com/en/qrcode-generator  
จากนั้นสามารถเลือกรูปแบบ QR Code Content ที่
ต้องการเช่น Website URL , Text , Phone 
Number , SMS Message เป็นต้น  ซ่ึงตัวอย่างจะ
เลือกแบบ Website URL ดังภาพที่ 3 
 
 

2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ เช่น 
http://www.peerawich.com  โดยค าสั่ง Shorten 
URL หมายถึงการท าให้ Website URL มีความยาว
สั้นลง  
ตัวอย่าง Shorten URL :  http://azon.biz/rry 
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ 
http://www.peerawich.com    

ภาพที่ 3 การสร้าง QR code แบบ  Website URL   
 

 

3. เลือกรูปแบบของ QR code ซึ่งมีรูปแบบให้
เลือกปรับแต่งหลากหลายรูปแบบ เช่น Body 
Shape , Eye Border , Eye Center , Logo 
โดยตัวอย่างจะเลือกรูปแบบ Blended 
Square หรือ  Blended Circle ดังภาพที่ 4 
ซ่ึงสามารถแทรกภาพพ้ืนหลัง (background) 
หรือหากต้องการรูปแบบอ่ืนๆ สามารถเลือก
ได้ตามต้องการ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การเลือกรูปแบบ QR code  
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4. เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการน ามาเป็นพื้นหลัง หลังจากท่ีไฟล์ภาพปรากฏสามารถท่ีจะปรับขนาด 
หรือเลื่อนต าแหน่งของภาพตามที่ต้องการได้ ดังภาพที่ 5  จากนั้นให้กดปุ่ม Generate 
 

 

ภาพที่ 5 การเลือกไฟล์รูปภาพส าหรับน ามาเป็นพ้ืนหลัง QR code  
 

5. เว็บไซต์จะแสดงผล QR code ที่ได้ตามรูปแบบทีเ่ลือกไว้ ถ้าหากไม่ต้องการปรับเปลี่ยนสามารถ
เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการบันทึก เช่น  PNG , JPG , GIF จากนั้นคลิกปุ่ม Download  เพ่ือ
น าไปใช้งานต่อไป ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6  QR code เว็บไซต์ www.peerawich.com 
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6. หากต้องการวัดสถิติการสแกน QR code (QR code Tracking) เช่นในแต่ละวันมีจ านวนผู้สแกน
กี่คน  แบ่งตามประเทศ (Country)  แบ่งตามระบบปฏิบัติการที่ใช้ (operating system) เป็นต้น  
สามารถที่จะใช้บริการได้โดยการสมัคร (Register) ดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7  การสมัครใช้บริการ QR code Tracking 

 
 

ภายหลังการสมัครสมาชิกแล้วสามารถเข้าดูสถิติต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการ เช่น จ านวนการ
สแกน QR code ในแต่ละวัน   แยกผู้ใช้งานตามประเทศ ตัวอย่างภาพที่ 8  หรอืแยกตามระบบปฏิบัติการของ
ผู้ใช้งาน ตัวอย่างภาพที่ 9   
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ภาพที่ 8  สถิติที่ผู้ใช้สแกน QR code แยกตามประเทศ 
 

 
 

ภาพที่ 9  สถิติที่ผู้ใช้สแกน QR code แยกตามระบบปฏิบัติการ 
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การสแกน QR code ผู้ใช้งานสามารถสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) หรือแท็บเล็ต 
(Tablet) ซึ่งอุปกรณ์นั้นจะต้องรองรับระบบการอ่าน QR Code โดยต้องมีกล้องถ่ายภาพบรรจุมาด้วย และมี
แอปพลิเคชันส าหรับการอ่านเรียกว่า QR Code Reader หากผู้ใช้งานยังไม่มีแอปพลิเคชันสามารถ 
Download ได้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ เช่น 

กรณีเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ค้นหา  QR Code Reader  จาก App store  ตัวอย่างแอปพลิเคชัน (ดังภาพที่ 
10) :  QR Code Reader, Quick Scan , Qrafter  

  

ภาพที่ 10  ตัวอย่างแอปพลิเคชัน QR Code Reader ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS 
 

กรณีเป็นระบบปฏิบัติการ Android ค้นหา  QR Code Reader  จาก Google Play ตัวอย่างแอปพลิเคชัน 
(ดังภาพที่ 11) :  QR Code Reader , QR Droid , QuickMark 

     

ภาพที่ 11  ตัวอย่างแอปพลิเคชัน QR Code Reader ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android 
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การประยุกต์ใช้งาน QR code  
 
ตัวอย่างด้านงานวิจัย 
 งานวิจัยที่มีการน า QR code มาประยุกต์ใช้ ตัวอย่างระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System: LIMS) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ชีวิน ชนะวรรโณ และคณะ, 2557)  ซึ่งเป็นระบบที่มีกลไกการท างานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ
อัตโนมัติครอบคลุมการท างานตั้งแต่ขั้นตอนการรับ-ส่งตัวอย่างจากผู้ใช้บริการ การทดสอบและวิเคราะห์
ตัวอย่าง จนถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดังภาพที่ 12 
 

 
ภาพที่ 12  ตัวอย่างหน้าจอแสดง QR code บนใบรับรายงานผลการวิเคราะห์ของผู้รับบริการ 

  
 
 ผลการน าไปใช้งานจริงพบว่าการน า QR code มาใช้งานร่วมกับการท างานของระบบการจัดการ
สารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท างานได้มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และลดความซ้ าซ้อนในการ
เก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดีอีกทั้งสามารถทวนสอบข้อมูลได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานตามปกติ 
สามารถแทนท่ีระบบเดิมท่ีใช้เอกสารกระดาษเป็นหลักมาเป็นการเก็บในฐานข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ท าให้ง่าย
ในการจัดการข้อมูล และในอนาคตจะขยายระบบ QR LIMS โดยเพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบการ
จัดเก็บสารเคมีที่คงเหลืออยู่ในคลังสารเคมีของห้องปฏิบัติการต่อไป 
 
 อีกตัวอย่างงานวิจัยของ กมลมาลย์ เสวตวงษ์ และคณะ (2557) ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NFC และ 
QR Code ในการจัดท าสมาร์ตโปสเตอร์แนะน าห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังภาพที่  13 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ภาพที่ 13  สมาร์ตโปสเตอร์ของห้องสมุดวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  
 รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานของห้องสมุดที่ต้องการแสดงให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ
หลักคือ ทรัพยากรห้องสมุดที่มีให้บริการ (Library Resources) บริการของห้องสมุด (Library Services) 
แผนผังและมุมบริการต่าง ๆ (Library Map) และเวลาเปิด-ปิด การให้บริการของห้องสมุด (Library Time) 
และเมื่อน า Smart Phone ที่มีเทคโนโลยี NFC ฝังตัวอยู่มาวางใกล้ ๆ จุดสัมผัสที่ก าหนด ก็สามารถอ่าน
รายละเอียดแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ตามที่ห้องสมุดต้องการ ส าหรับ Smart Phone ที่ไม่มีเทคโนโลยี NFC ก็
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพ่ือใช้สแกน QR code ก็จะสามารถอ่านรายละเอียดได้เช่นเดียวกัน 
 ส าหรับงานวิจัยนี้ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว และสามารถน าข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Smart 
Phone มาใช้ได้ในภายหลัง เพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้รับบริการในการได้รับข้อมูลการให้บริการได้ด้วย
ตนเอง  

 ส าหรับงานวิจัยด้านเกษตรสามารถน าเทคโนโลยี QR code มาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน ตัวอย่างระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับในการส่งออกผักสดโดยเทคโนโลยี QR code ของจิรพร ซื่อจริง (2555) เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และสามารถตรวจสอบสินค้า เพ่ือค้นหาแหล่งที่มาของผลผ ลิต 
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ฟาร์ม โรงคัดบรรจุ รวมถึงการขนส่ง ได้อย่างรวดเร็ว สามารถหาสาเหตุของปัญหา เช่น 
สารตกค้าง ศัตรูพืช ลดความเสี่ยงของการขยายตัวของปัญหา และสามารถหาแหล่งที่มาของผักสดได้ว่ามาจาก
แหล่งใด ระบบการตรวจสอบย้อนกลับนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และผู้น าเข้าในต่างประเทศ ใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่ามีคุณภาพท่ีดีและปลอดภัยอย่างแท้จริง 
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   ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 สภาหอการค้าไทยร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สร้างมาตรฐาน 
ThaiGAP ควบคุมความปลอดภัยผักผลไม้ไทยตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า พร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วย QR 
Code เจาะลึกทุกขั้นตอนการผลิตด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคโดยมีพิกัดแปลง
เกษตร ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลสินค้า ข้อมูลโรงคัดบรรจุสินค้า สถานที่ขายสินค้าระบุชัดเจนอยู่ภายในโปรแกรม 
เพียงผู้บริโภคสแกน QR Code ข้อมูลทั้งหมดก็จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอสมาร์ตโฟน ที่นอกจากจะท าให้เกิดความ
มั่นใจของผู้บริโภคแล้ว ยังท าให้ผู้ประกอบการเกษตรได้รับความเชื่อถืออีกด้วยดังภาพที่ 14 (ASTV ผู้จัดการ
ออนไลน์ ,2557) 

 

ภาพที่ 14  เครื่องหมาย ThaiGAP  ควบคุมความปลอดภัยผักผลไม้ ด้วย QR Code 

 

ตัวอย่างด้านการจัดนิทรรศการ 

 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดนิทรรศการแสดงงานที่เกี่ยวข้องกับการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของฐาน Interactive Technology ที่มีการน าเทคโนโลยี QR code 
มาร่วมในการออกแบบนิทรรศการ ซึ่งท าให้ผู้ชมสามารถเห็นภาพ วิดีโอ และข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการ
เยี่ยมชมภาพนิทรรศการภายในคณะฯ ดังภาพที่ 15 
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ภาพที่ 15  นิทรรศการการน านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 ในแต่ละบอร์ดจะมี QR code ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์การน านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
http://www.infocommmju.com/culture ดังภาพที่ 16 โดยมีข้อมูลแตกต่างกันในแต่ละด้านดังนี้  
1) ศิลปวัฒนธรรมของคณะ  2) การท านุบ ารุงศาสนา  3) การสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย  
4) การหลอมรวมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  5) กิจกรรมเก่ียวข้อง กับขนบธรรมเนียมประเพณี 
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 ภาพที่ 16   ตัวอย่างเว็บไซต์การน านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

นิทรรศการแบบมีปฏิสัมพันธ์ งาน “แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน” 

ฐานเรียนรู้ “ศิลปกรรมดิจิทัล”  เป็นส่วนหนึ่งของงาน “แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน” โดย
ให้ผู้ร่วมงานชมนิทรรศการผ่านเทคโนโลยี AR ซึ่งแสดงผลเป็นวิดีโอ ครบทั้งภาพและเสียง รวมถึงวัตถุ 3 มิติ
ลอยอยู่เหนือพ้ืนผิวจริง และยังสามารถสแกน QR code เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ชมวิดีโอประวัติแม่โจ้ 
ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล ,2557) ดังภาพที่ 17  
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ภาพที่ 17   นิทรรศการแบบมีปฏิสัมพันธ์แสดงผลผ่านเทคโนโลยี AR และ QR code 

สรุป 
 เทคโนโลยี  QR Code สามารถน ามาประยุกต์กับการท าวิจัย การท าธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบโดย
ผ่านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาสินค้า หรือการบริการต่างๆ เพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานเช่นการ
เข้าถึง URL เว็บไซต์ เพ่ือดูข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ จากตัวอย่างที่กล่าวมายังสามารถไปปรับใช้กับงานในด้าน
ต่างๆ อีกมากมายตามต้องการซึ่งเหมาะกับยุคสมัยที่ Smart Phone กลายเป็นปัจจัยส าคัญของคนในยุค
ปัจจุบัน 
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