
การสร้างรหสั QR 
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เทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามบีทบาทในทุกองค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยรฐับาล ให้

ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีมาปรบัใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ตามกรอบแนวคิด 
Thailand 4.0 ท าใหแ้ต่ละหน่วยงานมกีารน านวตักรรมเขา้มาปรบัใชใ้นการท างานมากขึน้ ซึง่ปัจจุบนั
เทคโนโลย ีQR Code เป็นเทคโนโลยหีนึ่งทีม่กีารน ามาใชใ้นองคก์รต่างๆ แพร่หลายมากขึน้ เนื่องจาก
เป็นรหสัทีม่กีารอ่านอย่างรวดเรว็และ สามารถเกบ็ความจุได้มากกว่าเมื่อเทยีบกบับารโ์คด้มาตรฐานใน
ปัจจบุนั กลายเป็นทีน่ิยมในทัว่โลกและในประเทศไทย ทัง้ในองคก์รดา้นธุรกรรมทางการเงนิ การสื่อสาร
และการศกึษา เพื่อเป็นช่องทางในการรบัขอ้มลูขา่วสารดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร 
 
QR Code คือ  

รหสัควิอารเ์ป็นบารโ์คด้ ประเภทบารโ์คด้เมทรกิซ์ หรอืบารโ์คด้สองมติ ิสดี าจุดสีเ่หลีย่มเรยีงตวั
กนั อยู่ในตารางสีเ่หลีย่มบนพืน้สขีาว QR Code (ควิอาร ์โคด้) ย่อมาจาก Quick Response (ควิก๊ เรส
ปอน) หมายถงึ “การตอบสนองที่รวดเรว็” มตี้นก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่ น ถูกคดิคน้ขึน้เมื่อปี ค.ศ.1994 
โดยบรษิทั Denso-Wave (เดนโซ-เวฟ) คุณสมบตัขิอง QR Code คอื เป็นสญัลกัษณ์แทนขอ้มลูต่างๆ ที่
มกีารตอบสนองทีร่วดเรว็ ซึง่ส่วนใหญ่น ามาใชก้บัสนิคา้, สื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ หรอืจะ
เป็น URL (ยอูารแ์อล) เวปไซต ์ 
 
หลกัการท างานของ QR Code  

มหีลกัการท างานคล้าย ๆ กับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรอืผลิตภัณฑ์ทัว่ไป แต่การอ่าน 
Barcode จะต้องใชเ้ครื่องสแกนยงิเลเซอร ์จากนัน้เครื่องสแกนก็ จะแปลง Barcode เป็นขอ้มลูสนิคา้ชิน้
นัน้ๆ ส่วนการอ่าน QR Code นัน้สะดวกกว่า สามารถอ่านรหสัไดโ้ดยการสแกน QR Code ผ่านอุปกรณ์
เครื่องอ่าน QR Code หรอืผ่านโทรศพัท ์สมารท์โฟน (Smart phone) ทีม่กีลอ้งและตดิตัง้แอพพลเิคชัน่ 
ส าหรบัการถอดรหสั QR Code เช่น QR Code Reader เป็นต้น เพื่อใชถ่้ายภาพ QR Code จากนัน้
โปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็นขอ้มูลต้นฉบบั เช่น ชื่อเวบ็ไซต์ เบอรโ์ทรศพัท์ หรอืขอ้ความ 
เป็นตน้ แสดงผลบนโทรศพัทม์อืถอืไดโ้ดยตรง 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ของ QR Code 
ปัจจบุนัสามารถใชง้าน QR Code ไดห้ลากหลายรปูแบบ  เช่น ใชแ้ปลง URL หรอืชื่อเวบ็เพจที่

ยาว หรอืยากต่อการจดจ าในรปูแบบภาพ เมื่อถ่ายภาพ QR Code ดงักล่าวแทนการพมิพ ์URL ดว้ย
สมารท์โฟนก็ จะเชื่อมต่อเขา้สู่หน้าเวบ็ไซต์นัน้ๆ ได้ทนัท ีหรอืการเก็บบนัทกึขอ้มูลชื่อ เบอร์โทรศพัท ์ 
อเีมล บนนามบตัรลงใน โทรศพัท์มอืถือ จากเดมิที่ต้องพมิพ์ข้อมูล ก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR 
Code แล้วขอ้มลูก็จะบนัทกึลงใน โทรศพัท์ได้ทนัที มกีารน า QR Code ไปใช้ในการในการเขา้ถงึ
แบบสอบถามต่างๆผ่าน Google Form เอกสารบรรยายในการประชุมต่างๆ อย่างกวา้งขวาง นอกจากนี้ 
QR Code ยงัสามารถสแกนเพื่อช าระเงนิไดด้ว้ยซึง่ถอืเป็นการช าระเงนิในรปูแบบใหมอ่กีดว้ย  

 
ความจขุ้อมลูคิวอารโ์ค้ด 
ตวัเลขอยา่งเดยีว มากสุด 7,089 ตวัอกัษร 
ตวัอกัษร ผสม ตวัเลข มากสุด 4,296 ตวัอกัษร 
ไบนาร ี(8 บติ) มากสุด 2,953 ไบต ์
คนัจ/ิคะนะ Max. 1,817 ตวัอกัษร 

 
องคป์ระกอบการสร้าง QR Code ด้วย Google Apps 

1. สมคัรอเีมล ์Gmail (https://accounts.google.com)   
2. โปรแกรมเบราวเ์ซอร ์Google Chrome   
3. สรา้งแบบฟอรม์ออนไลน์ดว้ย Google Form   
4. คดัลอก URL แบบฟอรม์ออนไลน์เพื่อน าไปสรา้ง QR Code แล Short URL ต่อไป 

 
วิธีการสร้าง QR code 

สมคัรอเีมล ์Gmail (https://accounts.google.com) สรา้งบญัช(ีaccount) ของผูใ้ชง้าน เพื่อเป็น
แหล่งเกบ็ไฟลข์อ้มลูบนคลาวด ์เช่น Google Drive, OneDrive ทีส่ามารถแชรไ์ฟลไ์ด ้

 
วธิกีาร 
1. สร้างเอกสารบนคลาวด ์

1.1 ใหท้ าการลงชื่อเขา้สู่ระบบบญัชGีoogle Account เพื่อเขา้ใชบ้รกิารของ Google 
1.2 เมือ่ลงชื่อเขา้สู่ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้ าการคลกิเลอืกไปที ่“แอป Google” -> คลกิ

เลอืก “ไดรฟ์” เพื่อไปยงั Google Drive ดงัภาพ 

https://accounts.google.com/


 
การเขา้ใช ้Google Drive 

 
1.3 สรา้งเอกสารบนคลาวด์ผ่าน Google Drive โดยไปที ่-> ไดรฟ์ของฉัน -> เลอืก

โฟลเดอรใ์หม ่อปัโหลดไฟล ์หรอือปัโหลดโฟลเดอร ์แลว้ท าการอปัโหลดไฟลห์รอืโฟลเ์ดอร ์
 

 
สรา้งเอกสารบนคลาวด ์

 
2. รบัลิงคท่ี์สามารถแชรไ์ด้  
หลงัจากน าเอกสารทีต่อ้งการใหด้าวน์โหลดไปไวใ้นแหล่งเกบ็ไฟลข์อ้มลูบนคลาวดแ์ลว้ ตัง้ค่าให้ 

share ส าหรบัทุกคนทีม่ลีงิก์ มขี ัน้ตอนดงัภาพ กรณีใช ้Google drive ใหท้ าการคลกิขวาทีไ่ฟลเ์อกสาร 
แลว้เลอืกรบัลงิคท์ีส่ามารถแชรไ์ด ้



 
การตัง้ค่าให ้share ไฟลเ์อกสาร 

 

   
ตัง้ค่าไฟลก์ารอนุญาตใหใ้ชเ้อกสาร 

 
จากนัน้ ใหก้ดคดัลอกลงิก ์ไปใชง้าน 

 
การรบัลงิกท์ีส่ามารถแชรไ์ด ้

 
ซึง่เราจะไดล้งิกย์าวๆ ไวส้ าหรบัดาวน์โหลดเอกสาร เมือ่ท าการคลิก๊ลงิกห์รอืคดัลอกลงิกน์ี้ไปวาง 

ที่ URL แล้วเปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ก็จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทนัทแีละได้ทุกคน โดยไม่
จ าเป็นตอ้ง log in เขา้ Google และไมจ่ าเป็นจะตอ้งมบีญัช ีGoogle 

 



3. วธิกีารท าลงิกใ์หส้ัน้ลง  
ในกรณทีีต่อ้งการเปิดไฟลเ์อกสารดว้ยคอมพวิเตอร ์แต่ว่าลงิกย์าวไป เรากจ็ะมาท าใหส้ัน้ลง แต่

ยงัใชง้านไดเ้หมอืนเดมิและใชง้านงา่ยขึน้ การท ากค็อืคดัลอก ลงิกย์าวๆ ไปวางทีเ่วบ็ https://goo.gl/  
ดงัภาพ โดย  

3.1 วางลงิกย์าวๆ ดงัภาพ  
3.2 คลกิปุ่ ม SHORTEN URL 

 
 
จะไดล้งิกแ์บบสัน้ ทีส่ามารถน าไปใชง้านไดเ้หมอืนลงิกแ์บบยาว ใหค้ลกิทีปุ่่ มสีเ่หลีย่มซอ้นกนั

เพื่อท าการคดัลอกลงิกน์ี้ส าหรบัน าไปใชง้าน จากนัน้ใหค้ลกิปุ่ ม DONE 

 
 

4. การสร้าง QR code 
4.1 การสรา้ง QR code ผ่านเวบ็ https://goo.gl/ หลงัจากตดัลงิคใ์หส้ัน้ลง จะปรากฏขอ้มลูให้

คลกิ ดงัรปูภาพ 

 

https://goo.gl/


 
 

จากนัน้ท าการบนัทกึ QR code หรอือาจจะใชว้ธิอีื่นๆ ซึง่ในปัจจุบนั มหีลายเวบ็ไซต์ทีใ่หบ้รกิาร
การสรา้ง QR code ฟร ีเราสามารถเลอืกใชง้านไดต้ามความสะดวก ถ้าเราคน้หาจาก Google ใหใ้ช ้   
ค าว่า "QR code generator"  

ตวัอยา่งวธิกีารน า QR code และลงิกแ์บบสัน้ไปใชส้ าหรบัใหด้าวน์โหลดเอกสาร   

 
https://goo.gl/EYAT8R 

 
วธิอ่ีาน QR Code 
1. เปิดโปรแกรมอ่าน QR code บน Facebook, LINE หรอืดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน QR code 
2. สแกน QR code จากนัน้เครื่องจะเปิดเอกสารใหโ้ดยอตัโนมตัิ กรณีใชง้านคอมพวิเตอร์ เปิด

เบราวเ์ซอรเ์ช่น Chrome, Internet Explorer, Firefox ฯลฯพมิพห์รอืคดัลอก URL address 
แลว้ Enter เบราวเ์ซอรก์จ็ะท าการเปิดเอกสารโดยอตัโนมตั ิ

3. ท าการบนัทกึเอกสาร 
 
เอกสารอ้างอิง  
ชชัวาลย ์สุขพรสวรรค.์ วธิกีารสรา้ง QR code เพื่อดาวน์โหลดไฟลเ์อกสาร. ศูนยข์อ้มลูสารสนเทศ 
ส านกัโรคไมต่ดิต่อ.  
ชยัณรงค ์นพศริ.ิ QR Code และ Short URL เพื่อการบรหิารจดัการ สศต. 2561.  
ไพรชั บุญรอด. คู่มอืการปฏบิตังิาน Google Apps for Education. มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร.ี 


