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บทคัดย่อ 

 

โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง ถอดรหัส วดัมหรรณพาราม  ผ่าน QR Code จัดท าผ่านส่ือ
ออนไลน์คือ บาร์โคด้ 2 มิติ หรือ QR Code โดยมีวตัถุประสงคค์ือ 1. เพื่ออ านวยความสะดวกด้าน
ข้อมูลของวดัมหรรณพารามวรวิหารให้แก่ผูม้าเยี่ยมชมและผูพ้ิการทางสายตา 2. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของวดัมหรรณพารามวรวิหารให้เป็นท่ีรู้จกัผ่านทาง QR code 3. เพื่อเป็นการ
ลดค่าใชจ่้ายในการจดัพิมพข์อ้มูลของวดัมหรรณพารามวรวิหาร โดยผูจ้ดัท าไดส้ร้างคิวอาร์โคด้ซ่ึง
บรรจุขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของวดัและสถานท่ีส าคญัของวดั  มีทั้งหมด 9 สถานท่ี 18 คิวอาร์โคด้
โดย แบ่งคิวอาร์โคด้เป็น 2 ประเภท คือ รูปแบบไฟลเ์สียงและรูปแบบไฟลอ่์าน โดยการติดตั้งคิวอาร์
โคด้ภายใน วดัมหรรณพารามวรวิหาร และไดน้ า QR Code ส่งให้พระสงฆ ์ผูม้าเยี่ยมชม เจา้หนา้ท่ี
ของส่วนการท่องเท่ียว ส านกังานวฒันธรรมและการท่องเท่ียว รวมทั้งผูพ้ิการทางสายตาไดท้ดลอง
ใช ้ซ่ึงไดรั้บความเห็นตรงกนัวา่ เป็นความคิดท่ีดี ท าใหส้ะดวกในการรับรู้ขอ้มูลของวดั ลดค่าใชจ่้าย
ในการจดัพิมพ์ และเป็นขอ้ดีส าหรับผูพ้ิการทางสายตา เพราะว่าจะได้รับรู้ข่าวสารและเร่ืองราว
ต่างๆ ผลท่ีไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 

ค าส าคัญ : คิวอาร์โคด้, วดัมหรรณพารามวรวิหาร, ส่ิงอ านวยความสะดวก 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศเป็นจ านวน
มาก ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของเงินตราต่างประเทศ สร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ยงัก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นท่ีต่างๆ และการสร้างอาชีพทั้งในภาคการ
ท่องเท่ียวโดยตรงและการจ้างงาน ในภาคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมากขึ้น แต่เน่ืองจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทัว่โลกส่งผลกระทบ ท าใหน้กัท่องเท่ียว
ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ หรือแมแ้ต่การเดินทางขา้มจงัหวดัก็ตาม    อีกทั้งในสภาวะท่ี
เศรษฐกิจของโลกตกต ่าส่งผลให้การเดินทางท่องเท่ียวของ ชาวต่างชาติลดลง ท าให้รายไดใ้นรูป
ของเงินตราจากต่างประเทศลดลงตามไปดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาการท่องเท่ียวในประเทศ (นฐัพร 
เกิดกลาง, ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวฒัน์ และ พิสมยั จารุจิตติพนัธ,2553) 

อีกทั้งรัฐบาลยงัมีนโยบายกระตุน้ให้คนไทยหันมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครมากยิง่ขึ้น 
ปัจจยัหลกัในการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครนั้น คือ การท่องเท่ียวเชิงทางประวติัศาสตร์โดยจะ
สังเกตได้จากวัดท่ี มีมากมายภายในกรุงเทพมหานครทั้ งว ัด รุ่นเก่าและวัด รุ่นใหม่ต่างก็มี
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองต่อประเทศชาติและชุมชนไม่มากก็นอ้ย  และวดัมหรรณพารามวรวิหารก็
เป็นวดัหน่ึงท่ีมีประวติัยาวนานและมีโบราณสถานท่ีส าคญั  และเน่ืองจากพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
ในปัจจุบนัไม่ไดช่ื้นชอบหรือรักการอ่าน  ปัจจุบนัจึงมีเทคโนโลยีท่ีสามารถน าเสนอขอ้มูลไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ไดแ้ก่ เทคโนโลยีบาร์โคด้ 2 มิติ (2D- Barcode Quick Response Code: QR Code) เน่ืองจาก
เป็นสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วซ่ึงส่วน ใหญ่จะน ามาใชก้บัสินคา้ส่ือ
โฆษณาต่างๆ เพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติม หรือ URL เว็บไซต์ เม่ือน ากลอ้งของโทรศพัท์มือถือถ่าย QR 
Code ก็สามารถเช่ือมโยงเขา้สู่เวบ็ไซตไ์ดท้นัที โดยไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพ์ QR code จึงไดถู้กน ามาใช้
ในธุรกิจหลายประเภท เช่น น ามาใช้ในการส่งเสริมการตลาดโดยน าเสนอ  ข้อมูลราคาสินค้า 
รายละเอียดสินคา้และเว็บไซต์ของตราสินคา้ (ไพศาล กาญจนวงศ์, อาบทิพย ์กาญจนวงศ์,2560)      
จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้  ผูจ้ดัท าจึงไดค้ิดวิธีท่ีจะประชาสัมพนัธ์วดัมหรรณพารามวรวิหารโดยใช ้
QR Code ซ่ึงแสดงขอ้มูลของวดัมหรรณพารามวรวิหาร ในรูปของเอกสารขอ้มูลและเสียงบรรยาย
ภาษาไทย เพื่ออ านวยความสะดวกต่อนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมวดัมหรรณพารามวรวิหาร รวมถึงผู ้
พิการทางสายตาท่ีตอ้งการรู้จกัวดัน้ีดว้ย 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูลของวดัมหรรณพารามวรวิหารใหแ้ก่ผูม้าเยีย่มชมและ 
ผูพ้ิการทางสายตา 

2. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลของวดัมหรรณพารามวรวิหารให้เป็นท่ีรู้จกัผ่านทาง                   
QR code 

3. เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการจดัพิมพข์อ้มูลของวดัมหรรณพารามวรวิหาร 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
• ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์วดัมหรรณพารามวรวิหาร 
• ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างและจดัท าคิวอาร์โคด้ 

 
ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

• สถานท่ีโดยรอบบริเวณเขตวดัมหรรณพารามวรวิหาร 
 
ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

• ระหวา่งวนัท่ี 11 มกราคม – 30 เมษายน 2564 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผูม้าเยี่ยมชมไดรั้บความสะดวกในการรับรู้ขอ้มูลของวดัมหรรณพารามวรวิหารผ่านทาง
เอกสารท่ีสแกนจาก QR code 

2. ผูพ้ิการทางสายตาไดรั้บความสะดวกในการรับรู้ขอ้มูลของวดัมหรรณพารามวรวิหารผ่าน
ทางเสียงจากการสแกน QR code 

3. วดัมหรรณพารามวรวิหารสามารถประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของวดัผา่นทาง QR code 
4. วดัมหรรณพารามวรวิหารสามารถลดค่าใชจ่้ายในการจดัพิมพข์อ้มูลของวดัเพื่อเผยแพร่ได ้
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บทที่ 2 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

2.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 2.1 โลโก ้ส่วนการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา : จากเฟสบุ๊ค Bangkok Tourism Division 

 
ช่ือสถานประกอบการ    : ส่วนการท่องเท่ียว ส านกังานวฒันธรรมและการท่องเท่ียว  

 ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
 กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งหน่วยงาน              : 17/1 ถนน พระอาทิตย ์แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร  
                                            กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท์                 : 02 225 7613 
โทรสาร                 : 02 225 7616 
เว็บไซต์   : www.bangkoktourist.com 
Facebook    : Bangkok Tourism Division 
 

 
รูปท่ี 2.2 แผนท่ี ส่วนการท่องเท่ียว ส านกังานวฒันธรรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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2.2  ประวัติความเป็นมา 

ส านักงานวัฒนธรรมและการท่อง เ ท่ียวแต่ เ ดิมคือ  ศูนย์ส่ ง เส ริมการท่อง เ ท่ี ยว
กรุงเทพมหานคร (ศทท.)  ถือก าเนิดขึ้นตามนโยบายของ ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2540 เพื่อสนับสนุนโครงการปีท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 
2541 - 2542 หรือ Amazing Thailand Years 1998 -1999 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 17 
เมษายน 2540 อนุมติัใหจ้ดัตั้งขึ้นในโอกาสท่ีประเทศไทยเป็นเจา้รูปจดัการแข่งขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ 
คร้ังท่ี 13 ในปี พ.ศ. 2541 และงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ รัชกาลท่ี 9 เน่ือง
ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 
เร่ิมแรกท่ีจดัตั้งนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และให้บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการ
ท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครซ่ึงแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 50 เขต แก่ประชาชนและ
นกัท่องเท่ียวโดยทัว่ไป 
          ศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครไดข้ยายโครงสร้างหน่วยงานและเปล่ียนช่ือเป็น 
“กองการท่องเท่ียว” สังกดัส านกัปลดักรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ดว้ยภารกิจ
ท่ีมากขึ้นของกรุงเทพมหานครในดา้นต่าง ๆ ท าใหก้รุงเทพมหานครไดมี้การปรับโครงสร้างการบริ
หารงานของกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นล าดบั ในวนัท่ี 10 มิถุนายน 2548 มีการแบ่งหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของส านกัต่างๆ ให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึ้น มีการจดัตั้งส านักวฒันธรรม กีฬา และการ
ท่องเท่ียวขึ้น และให้โอนยา้ยกองการท่องเท่ียวมาอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลโดยตรงของส านัก
วฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
          ต่อมากองการท่องเท่ียวไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างใหม่ยกระดบัขึ้นเป็นส านกังานวฒันธรรม
และการท่องเท่ียว โดยรวมกองการท่องเท่ียวและกองวฒันธรรมเดิมในสังกดัส านกัวฒันธรรม กีฬา 
และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร เขา้ไวด้ว้ยกนั แบ่งส่วนราชการเป็นส่วนการท่องเท่ียว และส่วน
วฒันธรรม ส่วนการท่องเท่ียว มีศูนยบ์ริการประชาชนและนักท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ซุ้มประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 22 จุด ตั้ งอยู่ในย่านชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร เช่น ย่านกรุงรัตนโกสินทร์ ย่านราชประสงค ์ย่านสุขุมวิท และย่านสีลม เป็นตน้ 
เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารด้าน
การท่องเท่ียวและขอ้มูลด้านความปลอดภยัส าหรับเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเท่ียวในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน และรู้จกัระมดัระวงัตวัจากมิจฉาชีพท่ีมกัแฝงกาย
มาในรูปแบบต่าง ๆ 
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อ านาจหน้าที่ 

การท่องเท่ียว ส านักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ เก่ียวกบั
การจดัท าแผนเพื่อพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร
ด้านการท่องเท่ียวประชาสัมพันธ์ และจัดท าส่ือ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ  โดยด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม และ
พฒันาการบริการด้านการท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร ให้ได้มาตรฐาน 
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงงานท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรม MICE ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 
 

วิสัยทัศน์ 

 
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด 

Bangkok, The Best Destination for All 
 

2.3 แผนผังองค์กร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 แผนผงัองคก์รส่วนการท่องเท่ียว 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

นายสิงห์ ลิม้พรัิตน์                                 

 ผูอ้  านวยการส านกังานวฒันธรรมและการท่องเท่ียว 

 

นางสาวชุณห์พมิาน เกิดนาค             

ผูอ้  านวยการส่วนการท่องเที่ยว 

 

นางสุนิศา พวงประดับ                          
หวัหนา้กลุ่มงาน 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

นางสาวอมรรัตน์ นาคสุข                          
หวัหนา้กลุ่มงาน 

แผนงานการท่องเที่ยว 

 

นางสาวปัทมนันท์ ธนาพรประดษิฐ์                          

หวัหนา้กลุ่มงาน 

พฒันาการท่องเที่ยว 
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2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 
รูปท่ี 2.4 นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 
 

 
   2.4.1 ช่ือนักศึกษา       : นาย นภสั จนัทร์คณาโชค 

   2.4.2 ต าแหน่งงาน       : นกัประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
   2.4.3 หน้าที่รับผิดชอบ        : ประชาสัมพนัธ์และขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร   

        โดยมีการลงพื้นท่ีเพื่อพฒันาและเก็บรูปภาพมาประชาสัมพนัธ์ 
         ภายในเวบ็ไซตแ์ละ เฟซบุ๊กส่วนการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 

2.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานท่ีปรึกษา 

   2.5.1 ช่ือพนักงานท่ีปรึกษา     : นายเชาว ์เภรีจิต 
   2.5.2 ต าแหน่ง             : นกัพฒันาการท่องเท่ียวปฏิบติัการ กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเท่ียว  
    ส่วนการท่องเท่ียวกรุงเทพฯ 
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2.6 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

ตารางท่ี 2.1 แสดงขั้นตอนและการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 
1.คิดหวัขอ้โครงงานและ
น าเสนอหวัขอ้โครงงาน 

     

2. ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง      

3. วางแผนและด าเนินงาน
จดัท าคิวอาร์โคด้เพื่อการ 
ประชาสัมพนัธ์ 

     

4. ลงพื้นท่ีเพื่อไปตรวจเช็ค
ความเรียบร้อย ณ สถานท่ี 

     

5. สรุปผลและจดัท ารูปเล่ม 
โครงงาน 

     

 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน ดงัน้ี 

2.6.1 คิดหัวขอ้โครงงานและน าเสนอหัวขอ้โครงงานเสนอต่อพนักงานท่ีปรึกษาภายใน
หน่วยงาน แลว้จึงน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าและน ามาแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

2.6.2 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลประวติัท่ีเก่ียวกบัวดัมหรรณพาราม แลว้มาน ามารวบรวม
จดัท าเป็นคิวอาร์โคด้ (QR Code)  เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์วดัมหรรณพารามวรวิหาร 

2.6.3 จดัท าคิวอาร์โคด้เพื่อน าให้ติดตั้งบริเวณวดัมหรรณพาราม จ านวน 18 คิวอาร์โคด้              
มี 2 ประเภทคือ ไฟลแ์บบอ่านเป็น PDF และไฟลใ์นรูปแบบเสียงบรรยาย  

2.6.4 ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทดลองใช ้คิวอาร์โคด้ (QR Code)   
2.6.5 ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบคิวอาร์โค้ดท่ีได้ติดตั้ งอยู่ภายในบริเวณพระวิหารของ              

วดัมหรรณพารามวรวิหาร 
2.6.7 จัดท าเอกสารของโครงงานเพื่อน าเสนอ เป็นรูปเล่มรายงานโดยมีทั้งหมด 5 บท 

รวมถึงการจดัท า Power Point เพื่อใชใ้นการน าเสนอโครงงาน 
 

2.7 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

เร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี 11 มกราคม – 30 เมษายน 2564 
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2.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

2.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์  . 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. โทรศพัทมื์อถือ 
3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

2.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ . 
1. โปรแกรม Microsoft Office Word 
2. โปรแกรม Power Point 
3. โปรแกรม Chrome 

 

2.9 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 ไดน้ าเอาความรู้ท่ีเรียนมาในหอ้งเรียนมาใชง้านไดจ้ริงและยงัตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติมต่อเน่ือง 
5.3.2 ไดท้ราบศกัยภาพและส่ิงท่ีตวัเองชอบและเลือกเรียนนั้นสามารถเป็นอาชีพไดจ้ริง 
5.3.3 ไดท้ราบจุดเด่นและจุดท่ีควรพฒันาของตนเอง เพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงตนเอง 
5.3.4 ไดรู้้เรียนระบบภายในหน่วยงานราชการและไดเ้รียนรู้วฒันธรรมองคก์ร 
5.3.5 ไดรั้บรู้เก่ียวกบัปัญหาภายในแหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครจากการลงพื้นท่ีในการ

ส ารวจชุมชนของกลุ่มงานพฒันาการท่องเท่ียว 
 

2.10  ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.4.1 ควรเพิ่มเติมความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ของประเทศไทยใหม้ากและลึกยิง่ขึ้น 
5.4.2 ควรเพิ่มเติมความคอบรอบและการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ จากการท างานท าให้                                     

มีความสามารถท่ีหลากหลายรูปแบบท าใหง้านนั้นมีสีสัน 
5.4.3 ควรเพิ่มการตีความหมายในการรับมอบหมายงานหรือสมาธิในการฟังให้มีความตั้งใจ

มากขึ้น เพื่องานบรรลุไดอ้ยา่งไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 
5.4.4 ควรเพิ่มความสามารถและไหวพริบในการตดัสินใจหรือการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าให้                     

มีความรอบคอบและถูกตอ้งในทุกช่วงเวลาของการท างาน 
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บทที่ 3  

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

โครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง “ถอดรหัส วดัมหรรณพาราม ผ่าน QR Code” ไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อ
เป็นการประชาสัมพนัธ์ประวติัศาสตร์และสถานท่ีส าคญัรอบบริเวณวดัมหรรณพารามวรวิหาร ผา่น
ทาง QR Code ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 
3.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
3.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างเทคโนโลยบีาร์โคด้สองมิติ (คิวอาร์โคด้) 
3.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเทคโนโลยบีาร์โคด้สองมิติ (คิวอาร์โคด้) 
3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการท่องเท่ียว 

3.1.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 

โดยความหมายนั้นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นใน แต่ละองคก์ร
และหน่วยงานไดใ้หค้  าจ ากดัความอยูม่ากมาย และหลากหลาย  ดงัน้ี 

องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations : UN, 2506) ไดจ้ดัประชุมวา่ดว้ยการเดินทางและ
ท่องเท่ียวระหวา่งประเทศขึ้นท่ีกรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และไดใ้หค้  าจ ากดัความของค าวา่“การ
ท่องเท่ียว”  ไวว้า่ “การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ  เยีย่มญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่
เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลกัฐานหรือไม่พ  านกัอยูเ่ป็นการถาวร” 

องคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ไดใ้หค้วามหมายของการ
ท่องเท่ียวดงัน้ี การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการ
ชัว่คราว (ไม่มากกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ติดต่อธุระ
และวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าการท่องเท่ียวไวว้่า การท่องเท่ียวนั้น 
หมายถึง การเดินทางเพื่อเพลินเพลิน และพกัผ่อนหย่อนใจ และเป็นการเดินทางมีเง่ือนไขส าคญั                   
3 ประการในการเดินทาง คือ  

1. เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
2. เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
3. เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆก็ไดแ้ต่ไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
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3.1.2 รูปแบบของการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวหมายถึงการเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) 
1. มีการเดินทาง หมายถึง มีการวางแผนเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึงโดยใช้ 

ยานพาหนะน าไปเป็นระยะใกลห้รือระยะไกล 
2. มีจุดหมายปลายทาง หมายถึง มีสถานท่ีท่ีเลือกเดินทางไปเยอืนและใชช่้วงเวลาหน่ึงอยูใ่น 

สถานท่ีนั้นซ่ึงมกัเป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม หรือเป็นสถานท่ีท่ีมีรากฐานทางประวติัศาสตร์ท่ี
ยิง่ใหญ่ 

3. มีความมุ่งหมาย หมายถึง มีความประสงคใ์นการเดินทางท่ีไม่ใช่เพื่อไปประกอบอาชีพหรือ 
ไปอยูป่ระจ าซ่ึงความมุ่งหมายน้ี สามารถแบ่งไดเ้ป็น 9 อยา่ง คือ 

3.1 ความมุ่งหมายเพื่อพกัผอ่นในวนัหยดุ (Holiday – Mass Popular Individual) เป็นความ                      
มุ่งหมายในการเดินทางเพื่อพกัผอ่นในวนัหยดุ 

3.2 ความมุ่งหมายเพื่อวฒันธรรมและศาสนา (Cultural and Religion) เป็นความมุ่งหมายใน 
การเดินทางเพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 

3.3 ความมุ่งหมายเพื่อการศึกษา (Education) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อการ 
ศึกษาวิจยัดูงานและสอนหนงัสือในทอ้งถ่ิน 

3.4 ความมุ่งหมายเพื่อการกีฬาและบนัเทิง (Sport and Recreation) เป็นความมุ่งหมายในการ 
เดินทางเพื่อชมการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในทอ้งถ่ินอ่ืน 

3.5 ความมุ่งหมายเพื่อชมประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ (Historical and Special 
Interests) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อชมโบราณสถานและส่ิงท่ีน่าสนใจ
เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ 

3.6  ความมุ่งหมายเพื่องานอดิเรก (Hobbies) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อท างาน 
       อดิเรก 
 3.7  ความมุ่งหมายเพื่อเยีย่มญาติมิตร  (Visiting Friends and Relatives) เป็นความมุ่งหมายใน

การเดินทางเพื่อเยีย่มญาติท่ีอยูห่่างไกลคนละทอ้งถ่ิน 
 3.8  ความมุ่งหมายเพื่อธุรกิจ (Business) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อธุรกิจ แต่ได้

จดัเวลาวา่งท่ีนอกเหนือจากการปฏิบติังานนั้นท าการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
 3.9  ความมุ่งหมายเพื่อประชุมและสัมมนา (Conference and Congress) เป็นความมุ่งหมาย

ในการเดินทางเพื่อเขา้ร่วมการประชุมสัมมนาในทอ้งถ่ินอ่ืน โดยปกติผูจ้ดัมกัมีรายการ
น าเท่ียวรวมอยูด่ว้ย 
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วิมล จิโรจพนัธุ์, ประชิด สกุณะพฒัน์, อุดม เชยกีวงศ์ (2548) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเท่ียว ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว กล่าวคือ การจ าแนกท่ีหมายปลายทางทางการท่องเท่ียว
หรือแหล่งท่องเท่ียว สามารถแบ่งออกเป็นประเภทของประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวได้เป็น 7 
ประเภทดงัน้ี  

1. การท่องเท่ียวเพื่อสันทนาการ (Recreation Tourism)  หมายถึง เป็นการไปท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น เป็นการตอบสนองความสุขของตนเองรวมถึงการจดักิจกรรม
หลากหลายรูปแบบให้ร่วมสนุก และผ่อนคลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นสนองความชอบ
เฉพาะดา้นของตนเอง 

2. การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Intensive Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
คือเคร่ืองมือหน่ึงในการบริหารท่ีใช้กันทั่วไปในองค์การต่าง ๆ ทั่วโลก โดยใช้
ประโยชน์จากประสบการณ์การท่องเท่ียวชั้นเลิศท่ีจดัให้แก่บุคลากร เป็นกลไกในการ
จูงใจ และหรือการแสดงความช่ืนชมการปฏิบัติงานท่ีมีผลงานในระดับสูงขึ้นของ
บุคลากร (ปภาวดี ประจกัษศ์ุภนิติ และสุเมธ สุทศัน์ ณ อยธุยา 2546) 

3. การท่องเท่ียวเพื่อชมประวัติศาสตร์  (Historical Tourism)  หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์และโบราณคดี รวมถึงสถานท่ีท่ีมีความ
ผูกพนัทางจิตใจของคนรุ่นหลัง เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียว ได้
ความรู้ความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีในท้องถ่ินบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสรูปแวดลอ้ม 
โดยท่ีชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการบริหารจดัการ (ปรีดี พิศภูมิวิถี, 2563) 

4. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีเรียกว่า Business Tour 
หรือ Business Travel หรือ Professional Travel ซ่ึงเป็นการเดินทางของนกัธุรกิจ โดยมี
กิจกรรมดา้นธุรกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลกั เช่น การเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนา เจรจา
ธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็อาจมีการพักผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนประกอบด้วยก็ได้ ใน
ประเทศอุตสาหกรรมรายไดจ้ากการท่องเท่ียวประเภทน้ีมีอยูสู่งมาก เพราะนกัท่องเท่ียว
เดินทางตลอดทั้งปี ไม่ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล ทั้งเป็นผูท่ี้สามารถเสียค่าใช้จ่ายไดสู้ง (ฐิติวลัคุ์ 
สอนนา, 2553) 

5. การท่องเท่ียวเพื่อชมวฒันธรรม (Cultural Tourism)  เป็นการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อหา
ความรู้ในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม มี
การบอกเล่าเร่ืองราวในการพฒันาทางสังคมและมนุษยผ์่านทางประวติัศาสตร์อนัเป็น
ผลเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรม องคค์วามรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรม
ท่ีมีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความ
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สวยงามและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงสรูปชีวิต (ไกร
ฤกษ ์ป่ินแกว้, 2555) 

6. การท่องเท่ียวเพื่อชาติพนัธุ์ (Ethnic Tourism)  Harron and Weiler (1992) กล่าวถึงการ
ท่องเท่ียวเพื่อชาติพันธุ์ว่าหมายถึงการท่ีนักท่องเท่ียวเข้าไปเยือนวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอ้มของเจา้บา้นโดยตรงและไดส้ังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมพิธี
ประเพณีต่าง ๆ ไปพร้อมกับเจ้าบา้น แมว้่าบางกรณีผูม้าเยือนอาจไม่ได้มีปฏิสัมพนัธ์
แบบเผชิญหนา้กบัคนทอ้งถ่ิน แต่เป็นการไปเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองของมนุษยใ์นทุกแง่มุม 

7. การท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Environment Tourism) สฤษฏ ์แสงอรัญ (ม.ป.ป) อาจจะ
เป็นคนแรกท่ีไดใ้ห้ค  าจ ากัดความของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า "เป็นการท่องเท่ียว
รูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการรบกวน
หรือท าความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวตัถุประสงค์เพื่อช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้ และ
เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ี
ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ เหล่านั้น" 

 
  Elizabeth Boo (1991) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า "การท่องเท่ียวแบบ
อิงธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อนัเน่ืองมาจากการมีเงินทุนส าหรับการปกป้องดูแล
รักษาพื้นท่ี มีการสร้างงานให้กบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม" 
            The Ecotourism Society (1991) ได้ให้ค  าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า "การ
เดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนรู้ถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์
ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือท าลายคุณค่าของระบบนิเวศและใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนทอ้งถ่ิน" 
            Western (1993) ได้ปรับปรุงค าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ The Ecotourism 
Society ใหส้ั้นและกะทดัรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์มากขึ้นคือ "การเดินทางท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบ
ต่อแหล่งธรรมชาติซ่ึงมีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และท าใหชี้วิตความเป็นอยูข่องประชาชนทอ้งถ่ินดี
ขึ้น" 
            The Commonwealth Department of Tourism (1994) ได้ให้ค  าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ คือ การท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระด้านการศึกษา การเข้าใจธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการเพื่อรักษาระบบนิเวศใหย้ ัง่ยืน ค าวา่ ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มยงัครอบคลุม
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินดว้ย ส่วนค าว่าการรักษาระบบนิเวศให้ย ัง่ยืนนั้นหมายถึง การ
ปันผลประโยชน์ต่าง ๆ กลบัสู่ชุมชนทอ้งถ่ินและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
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3.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

3.2.1 ความรู้ท่ัวไปเกีย่วกบัพฤติกรรม 

พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโตต้อบเม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้า 
(Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น อาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสังเกต
ได้หรือวดัได้ เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตน้ของหัวใจ เป็นตน้ ส่วนส่ิงเร้าท่ีมา
กระทบแลว้ก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นส่ิงเร้าภายใน (Internal Stimulus) และส่ิงเร้าภายนอก 
(External Stimulus) 

โสภา ชูพิกุลชยั (2521) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า กระท าหรือกิจการต่าง ๆ  ของมนุษยห์รือ
ส่ิงมีชีวิตกระท าลงไปหรือแสดงออกด้วยกิริยา ความคิด เช่น การกิน การนอน การเดิน การพูด 
แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เป็นตน้ ส่ิงท่ีได้แสดงออกมานั้น สามารถสังเกตและใช้เคร่ืองมือ
ทดสอบได ้
 

3.2.2 ประเภทของพฤติกรรม 

ไหมไทย ไชยพนัธุ์ (2562) กล่าววา่ ประเภทของพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดงัน้ี     

1. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีเจ้าของพฤติกรรมเท่านั้นท่ีรู้ได้   
บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เจา้ของพฤติกรรมท่ีจะไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรงถา้ไม่แสดงออกเป็นพฤติกรรม
ภายนอก บุคคลอ่ืนจะรู้พฤติกรรมภายในของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดก้็โดยสันนิษฐานหรือคาดเดา
เท่านั้ นเอง พฤติกรรมภายในนั้ นเป็นกระบวนการการท างานของสมอง (Mental Process)                                   
ซ่ึงหมายถึง ขั้นตอนการท างานของสมองในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิด การตดัสินใจ ค่านิยม และ
แรงบนัดาลใจ 

2. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากเจา้ของ
พฤติกรรมสามารถท่ีจะรู้ไดแ้ละบางพฤติกรรมเจา้ของพฤติกรรมยงัไม่รู้ถึง พฤติกรรมนั้นของตนเอง 
บุคคลอ่ืนจะรู้ได้ต้องอาศัยการสังเกต (Observation) ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผสัโดยตรงหรือใช้
เคร่ืองมือ (Instrument) ช่วยในการสังเกตเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล  

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พฤติกรรมภายใน คือ 
กระบวนการการท างานของสมองและ พฤติกรรมภายนอกคือ ส่ิงท่ีแสดงออก 
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3.2.3 องค์ประกอบของพฤติกรรม 

ชิษณุพงศ ์โคตรบณัฑิต (2552) กล่าววา่ พฤติกรรมของมนุษยมี์องคป์ระกอบ 7 ประการคือ 
1. เป้าหมายหรือความมุ่งหมาย คือ วตัถุประสงค ์หรือความตอ้งการซ่ึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรม 

เช่น ความตอ้งการมีหนา้มีตาในสังคม 
2. ความพร้อมหมายถึง ระดบัวุฒิภาวะและความสามารถท่ีจ าเป็นในการท ากิจกรรมเพื่อ

สนองความตอ้งการ 
3. สถานการณ์ หมายถึง ลู่ทางหรือโอกาสใหเ้ลือกท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ 
4. การแปลความหมาย เป็นการพิจารณาลู่ทาง หรือสถานการณ์เพื่อเลือกหาวิธีท่ีคิดว่าจะ

สนองความตอ้งการเป็นท่ีพอใจมากท่ีสุด 
5. การตอบสนอง คือ การด าเนินท ากิจกรรมตามท่ีตดัสินใจเลือกสรรแลว้ 
6. ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ ผลท่ีเกิดขึ้นการกระท ากิจกรรมนั้นซ่ึงอาจไดผ้ลตรงขา้มท่ีคาดไว ้

หรือตรงขา้มกบัท่ีคาดหวงัไวก้็ได ้
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงัเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเม่ือส่ิงท่ีเกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนอง

ตามความตอ้งการ จึงตอ้งกลบัไปแปลความหมายใหม่ เพื่อเลือกหาวิธีท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการได ้ถา้เห็นว่าเป้าประสงคน์ั้นมนัเกินความสามารถ ก็ตอ้งยอมละเลิกความ
ตอ้งการนั้นเสีย พฤติกรรมจะสมบูรณ์และส้ินสุดลงก็ต่อเม่ือผลท่ีตามมาตรงกบัความ
คาดหวงั หากไม่สมหวงัคนเราก็จะมีปฏิกิริยา 

 
3.2.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

สุรีรัตน์ เตชะทวีวรรณ (2545) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรม คือ การแสดงออกของการ 
กระท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตามแบบคลา้ยคลึงกนับ่อยคร้ัง จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มหรือของตน 
ความหมายของค าวา่ พฤติกรรมอาจจะคลา้ยกบัค าวา่นิสัยแต่จะแตกต่างกนั เพียงมีการแสดงออกมา
ให้เห็นไดถื้อว่า เป็นพฤติกรรมหากไม่แสดง ออกมาให้เห็นเราจะเรียกว่านิสัย ตรงกบัภาษาองักฤษ
ท่ีว่า Behaviour หรือ อเมริกนัเรียกว่า Behavior ซ่ึงแปลว่า การปฏิบติัตวั ความประพฤติ คุณสมบติั 
พฤติกรรม อาการ หรือการแสดงออก เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของ นักท่องเท่ียว
กลุ่มต่าง ๆ ควรทราบปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ซ่ึงขึ้นกบัสรูปสังคมท่ีนกัท่องเท่ียวอาศยัอยู่ 
การคมนาคม รสนิยม ค่านิยม รวมถึงปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้
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3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการสร้างเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ (QR Code) 

ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และ กชกร พระพรตระการ (2560) กล่าวว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบนัมีพฒันาการท่ีเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว โดยการใชเ้ทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติหรือคิว
อาร์โคด้นั้น ถูกสร้างและพฒันาการมาจากระบบบาร์โคด้ (Barcode) ในปี ค.ศ. 1960 เป็นช่วงท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ นเจริญรุ่งเรืองมากทางเศรษฐกิจสูง เป็นยุคก าเนิดของ “ซุปเปอร์มาร์เก็ต” สถานท่ีท่ี
รวบรวมสินคา้หลากหลาย ทั้งอาหารและเคร่ืองใช้หลายอย่างไวภ้ายในร้านเดียว โดยแต่ก่อนนั้น
ญ่ีปุ่ นใช้ระบบแคชเชียร์ ท่ีตอ้งพิมพร์าคาของสินคา้ดว้ยมือในการคิดเงินลูกคา้ ซ่ึงท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการท างานเป็นอย่างมาก จึงมีการคิดคน้  ระบบบาร์โคด้ (Barcode) ซ่ึงสามารถท าให้เรา
ทราบราคาของสินคา้และคิดเงินไดแ้บบอตัโนมติั เพียงแค่สแกนรหัส ผ่านเคร่ืองอ่านโคด้ Optical 
Sensor  ท าให้ช่วยประหยดัเวลาในการคิดราคาสินคา้ถึงแม้ระบบบาร์โค้ด จะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการคียข์อ้มูลได้ในระดับหน่ึง แต่มนัก็ยงัมีขอ้จ ากดั คือ  มนัสามารถบรรจุขอ้มูลไดแ้ค่
ตัว เลข  20 หลัก เท่ านั้ น  ซ่ึ ง ถื อว่ า ย ังน้อยอยู่  ใน ช่วง ปียุค  90 ’s บ ริษัท  DENSO WAVE 
INCORPORATED เป็นบริษทัในเครือเดียวกนักบัโตโยตา้ ซ่ึงก าลงัผลิตเคร่ืองอ่านบาร์โคด้อยู่นั้น 
ไดรั้บการติดต่อใหค้ิดคน้บาร์โคด้แบบใหม่ ท่ีจะสามารถบรรจุขอ้มูลไดม้ากกวา่เดิม และยงัสามารถ
อ่านขอ้มูลไดท้ั้งแบบตวัเลข และตวัอกัษร และในปีค.ศ.1994 ระบบบาร์โคด้แบบ 2 มิติ จึงถือก าเนิด
ขึ้น และถูกจดทะเบียนลิขสิทธ์ิในช่ือ “QR Code” ทั้งในประเทศญ่ีปุ่ นและทัว่โลก ภายใตก้ารพฒันา
ของ Masahiro Hara โดย Barcode และ QR Code มีความแตกต่างกนัคือ 

Barcode 

ส าหรับบาร์โคด้นั้นจะเป็นการเขา้รหัสขอ้มูลแบบ 1 มิติ คือ อ่านขอ้มูลไดจ้าก ซ้ายไปขวา 
(แนวนอนเท่านั้น) มนัจึงมีขอ้จ ากดัของขอ้มูล ท่ีบรรจุและอ่านค่าไดเ้พียงตวัเลข 20 หลกัเท่านั้น 

QR Code 

QR Code ถูกพฒันามาให้เป็นโคด้ท่ีอ่านค่าไดแ้บบ 2 มิติ คือ แนวตั้งและแนวนอน ท าให้
มนัสามารถจุขอ้มูลไดม้ากกวา่ และยงัสามารถจุขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรไดด้ว้ย 

นอกจากนั้น คิวอาร์โคด้ยงัถูกพฒันาให้สามารถสแกนข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
เพียงแค่มีโทรศพัทมื์อถือท่ีมีกลอ้งถ่ายรูป ก็สามารถใชซ้อฟแวร์ QR Code Reader ภายในเคร่ืองเพื่อ
อ่านขอ้มูลไดท้นัที รองรับการใชง้านหลากหลายรูปแบบ และยงัใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
 

3.3.1 ความหลากหลายของคิวอาร์โค้ด 

QR Code: Quick Response Code ถูกคิดค้นโดย บริษัทเดนโซ เวฟ ประเทศญ่ีปุ่ นเป็น
บาร์โคด้ 2 มิติท่ีพฒันามาจากบาร์โคด้ สามารถเก็บขอ้มูลประเภทขอ้ความ ท่ีประกอบดว้ย ตวัเลข
และตวัอกัษร ขนาดของขอ้มูลท่ีสามารถบนัทึกในคิวอาร์โคด้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของคิวอาร์โค้ด 
ไดแ้ก่ เวอร์ชัน่ 1 จนถึง 40 ในแต่ละเวอร์ชัน่มีขอ้แตกต่างของชนิด ขนาดของขอ้มูลท่ีสามารถบนัทึก

http://www.vcharkarn.com/varticle/41430
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และระดบัความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการอ่านขอ้มูล  คิวอาร์โคด้ มีความสามารถใน
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและคืนค่าขอ้มูล ในกรณีท่ีรหัสมีคราบสกปรก หรือเกิดความเสียหาย ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดบั คือ L M Q H โดยสามารถคืนค่าขอ้มูลจากการอ่านรหัสผิดพลาดร้อยละ 7 15 25 
และ 30 ตามล าดบั ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถเลือกตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน 
ในสรูปการใชง้านแบบปกติคือ ระดบั M คิวอาร์โคด้มีหลายประเภท เช่น คิวอาร์โคด้โมเดล 1 และ 
2 ไมโครคิวอาร์โคด้ ไอคิวอาร์โคด้ เอสคิวอาร์ซีเฟรมคิวอาร์  และโลโกค้ิว ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการ
พฒันา เพื่อความรวดเร็วและความน่าเช่ือถือในการตรวจสอบอะไหล่  ยานพาหนะ (Tucker, 2011) 
ซ่ึงบริษทัเดนโซ เวฟ ไดท้ าการวิจยัและพฒันามาอย่างต่อเน่ืองเพื่อใชเ้ชิงพาณิชย ์เพิ่มความสะดวก
และประสิทธิรูปในการอ่านหรือสแกนดว้ยอุปกรณ์ ส าหรับขอ้มูลบนป้ายก ากบัสินคา้ ส่ือส่ิงพิมพ ์
บนัทึกขอ้ความ และยงัขยายขอบเขตการประยุกตใ์ชค้ิวอาร์โคด้ในหลากหลายดา้น อาทิ การศึกษา 
การรักษาความปลอดภัย บริการทางการแพทย์ การท่องเท่ียว  การตลาด และการบริการลูกค้า       
(ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพรตระการ,2560)  

QR Code ถูกพฒันาขึ้นในปี พ.ศ.2537  โดยบริษทัเดนโซ เวฟ (Denso Wave Incorporated) 
ประเทศ ญ่ีปุ่ น ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า และได้จดทะเบียนลิขสิทธ์ิช่ือ "QR Code"                         
ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นและทัว่โลก วตัถุประสงค์หลกัในการพฒันา QR Code คือเพื่อบริหารจดัการและ
ตรวจสอบขอ้มูลช้ินส่วนอะไหล่ยานพาหนะในกระบวนการผลิต (Tucker, 2011) หลงัจากนั้นบริษทั
เดนโซ เวฟ จึงไดน้ าเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพราะเล็งเห็นประโยชน์ของ QR Code ท่ีสามารถเก็บ
ขอ้มูลไดห้ลายประเภทและเก็บขอ้มูลไดม้ากกวา่ bar code (ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพร
ตระการ,2560)  

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 QR Code Denso Wave Inc., 2016 
ท่ีมา : (ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพรตระการ,2560) 
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3.3.2 ประเภทของ QR Code ท้ังหมด 

1. QR Code โมเดล 1 และ โมเดล 2  

โมเดล 1 เป็น QR Code แบบดั้งเดิม มีขนาดใหญ่ ท่ีสุดเท่ากบั QR Code เวอร์ชัน่ 14 (73 x 
73 โมดูล) สามารถเก็บขอ้มูลชนิดตวัเลข ไดสู้งสุด 1,167 ดิจิต 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 QR Code โมเดล 1 
ท่ีมา : (ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพรตระการ,2560) 

 
โมเดล 2 เป็นการปรับปรุงโครงสร้างมาจาก โมเดล 1 มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่ากบั QR Code 

เวอร์ชั่น 40 (177 x 177 โมดูล) สามารถเก็บข้อมูลชนิดตัวเลข ได้สูงสุด 7,089 ดิจิต ซ่ึงเป็น
โมเดลท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั 

 
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.3 QR Code โมเดล 2 

ท่ีมา : (ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพรตระการ,2560) 
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2. ไมโคร QR Code  

เป็น QR Code ขนาดเล็ก ซ่ึงใช้ต าแหน่งในการตรวจสอบรูปแบบ (Position detection 
pattern) เพียง 1 ต าแหน่ง (จากปกติใช ้3 ต าแหน่ง) เพื่อใหข้นาดของ ไมโคร QR Code มีขนาด
เลก็ลงกวา่ QR Code แบบปกติ 

 
รูปท่ี 3.4 QR Code ไมโคร 

ท่ีมา : (ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพรตระการ,2560) 
 

3. IQR Code 

เป็น QR Code แบบโคด้ เมตริก 2 มิติ (Matrix-type 2D code) ถูกออกแบบมาเพื่อความง่าย
ในการอ่าน และมีขนาดเลก็ โดยมี 2 รูปทรง คือ แบบส่ีเหล่ียมและแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้ คุณสมบติั
ในด้านการเก็บขอ้มูล เม่ือเปรียบเทียบ  iQR Code กับ QR Code ปกติ ท่ีมีขนาดเท่ากัน พบว่า 
iQR Code สามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากกว่าร้อยละ 80 และ ดา้นการเก็บขอ้มูลในปริมาณขอ้มูลท่ี
เท่ากนั iQR Code จะมีขนาดเลก็กวา่ QR Code ปกติถึงร้อยละ 30  

รูปทรงของ iQR Code ท่ีนิยมน าไปใช้ คือ รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ เพราะสามารถน าไปติด
กบัป้ายก ากบั สินคา้ท่ีมีขนาดเลก็ ซ่ึงส่วนมากจะอยูใ่นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้เช่นเดียวกนั ท าให้
เกิดความสะดวกในการ น าไปใช้งานมากกว่า QR Code รูปทรงส่ีเหล่ียมจตัุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ 
และใชพ้ื้นท่ีในการพิมพล์งบนป้ายก ากบัสินคา้มากกวา่ 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 IQR Code 
ท่ีมา : (ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพรตระการ,2560) 
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4. SQRC  

ย่อมาจาก  Secret-function-equipped QR Code เ ป็น  QR Code ทีออกแบบมา เพื่ อให้
ความสามารถซ่อนขอ้มูล หรือเก็บขอ้มูลท่ีมีความเป็นส่วนตวัขอ้มูลท่ีเป็นความลบัได้ซ่ึงถา้
ตอ้งการท่ีจะอ่านขอ้มูลท่ีถูกซ่อนไว ้ตอ้งใชเ้คร่ืองอ่านเฉพาะท่ีพฒันาส าหรับ SQRC โดยเฉพาะ 
จึงสามารถอ่านขอ้มูลท่ีเก็บไวภ้ายในได ้ถา้ใชอุ้ปกรณ์อ่านทัว่ไป ก็ยงัสามารถอ่านค่าได้ แต่จะ
ปรากฏเฉพาะขอ้มูลในส่วนท่ีก าหนดให้เปิดเผยไดเ้ท่านั้น ซ่ึงไม่สามารถแยกดว้ยตาในความ
แตกต่างระหวา่ง SQRC กบั QR Code 

 
 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.6 การอ่านขอ้มูลจาก SQRC 

ท่ีมา : (ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพรตระการ,2560) 
 

5. เฟรมคิวอาร์ (Frame QR) 

เป็น QR Code ท่ีมีส่วนของพื้นท่ีวา่งตรงกลาง (Canvas area) ส าหรับการน ารูปต่างๆ เขา้มา
ใส่ไดโ้ดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อขอ้มูลท่ีเก็บใน QR Code เหมาะ ส าหรับการน าไปใชเ้ก่ียวกบัการ
น าเสนอสินคา้ ขอ้ก าหนดในการใชง้านของสินคา้ หรืออ่ืนๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.7 เฟรมคิวอาร์ (Frame QR) 
ท่ีมา : (ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพรตระการ,2560) 
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6. โลโก้คิว (LogoQ) 

คือ รูปลกัษณ์ใหม่ของ QR Code ท่ีน าเอารูปรูปท่ีมีสีผนวกเขา้กบั QR Code ปกติท่ีมีสีขาว-
ด าโดยสร้างจาก LogoQ algorithm เพื่อใหไ้ด ้LogoQ 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.8 การสร้าง LogoQ จาก LogoQ algorithm (Denso Wave, Inc., 2016) 
ท่ีมา : (ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพรตระการ,2560) 

 

7. QR Code Color multiplexing 

เป็นการเพิ่มปริมาณความจุในการเก็บขอ้มูลของ QR Code โดยใชสี้อ่ืนๆ นอกเหนือจากสี
ขาวและ ด า ดว้ยเทคนิคมลัติเพล็กซ์ซิง นักวิจยัผูค้ิดคน้วิธีการน้ีไดม้องเห็นถึงขอ้จ ากดัในการ
เก็บขอ้มูลของ QR Code แบบปกติท่ีมีเฉพาะสีขาวและด า ซ่ึงสีท่ีมีนัยส าคญัต่อการอ่านขอ้มูล
คือสีด า ดงันั้นนักวิจยัจึงไดเ้สนอแนวคิดในการเก็บขอ้มูลโดยใช้สีในการเพิ่มปริมาณความจุ
ขอ้มูล 

ขอ้มูลจะถูกเก็บแยกออกจากกนั โดยการใชแ้ม่สี  CMYK ซ่ึงประกอบไปดว้ยสี 4 สี คือ ฟ้า                       
(C : Cyan) ม่วง แดง (M : Magenta) เหลือง (Y : Yellow) และด า (K : Black) และใชว้ิธีการอ่าน
ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นแต่ละสี  ท าใหส้ามารถเพิ่มปริมาณความจุขอ้มูลไดม้ากขึ้น 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.9 QR Code Color multiplexing (André & Ferreira, 2014) 
ท่ีมา : (ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และกชกร พระพรตระการ,2560) 
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3.3.3 วิธีการสร้าง QR Code เพ่ือดาวโหลดไฟล์เอกสาร 

ขั้นตอนแรก 

ตอ้งมีหรือสร้างบญัชีประจ าตวัผูใ้ชง้าน เพื่อเป็นแหล่งเก็บไฟลข์อ้มูลไวบ้นคราวด์ เช่น 
Google drive  ท่ีสามารถแชร์ไฟลแ์ละขอรับลิงคไ์ด ้
วิธีการสร้าง 

1. สร้างหรือดาวโหลดไฟลเ์อกสารไวบ้นคราวด์ 
1.1 ลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ Google Account เพื่อใชบ้ริการต่างๆของ Google 
1.2 เม่ืออยูห่นา้หลกัของ Google ท่ีใชใ้นการคน้หาใหก้ดเขา้ไปท่ี Google app 

หลงัจากนั้นใหค้ลิก Drive เพื่อไปยงั Google Drive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.10 ขั้นวิธีการสร้าง QR Code 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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1.3 เม่ือเขา้มาอยูใ่นไดรฟ์ของฉนัแลว้ใหค้ลิกท่ี -> ใหม่ -> อปัโหลดไฟล ์หลงัจาก
นั้นเลือกไฟลแ์ลว้กดเปิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.11 ขั้นตอนวิธีการสร้าง QR Code 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  

 
 
1.4 หลงัอปัโหลดเสร็จให้คลิกท่ี -> ล่าสุด(ไฟลท่ี์อปัโหลดล่าสุด) -> รับลิงก ์(URL)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.12 ขั้นตอนวิธีการสร้าง QR Code 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  
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1.5 ขั้นตอนการรับลิงค ์-> 1. เลือกค าสั่งทุกคนท่ีมีลิงค ์
2. กดคดัลอกลิงค ์(URL) เพื่อน าไปใส่ในคิวอาร์โคด้ 
3. กดเสร็จส้ินเพื่อเป็นการบนัทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.13 ขั้นวิธีการสร้าง QR Code 
ท่ีมา : จากผูจ้ดัท า 

 
1.6 ขั้นตอนการน าลิงคไ์ปจดัท า QR Code 
-> 1. น าลิงค ์(URL) ท่ีไดรั้บจาก Google Drive มาใส่ในช่อง Your URL  

2.. สามารถใส่ไอคอนหรือสัญลกัษณ์เพื่อบ่งบอกขอ้มูลดา้นใน เช่น ไอคอนรูป 
    หนงัสือและหูฟัง 
3. กด Create QR Code เพื่อเป็นการสร้าง QR Code 
4. หลงัจากนั้นกด Download PNG เป็นอนัเสร็จส้ินการสร้าง QR Code 

*หมายเหตุ คิวอาร์โคด้จะถูกบนัทึกไวใ้นไฟล ์Downloads ภายในเคร่ือง* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.14 ขั้นตอนวิธีการสร้าง QR Code 
ท่ีมา : จากผูจ้ดัท า 

1 2 

3 

1 

2 

3 4 
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3.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ (QR Code) 

ในโลกยุคปัจจุบันความรู้เก่ียวกับการประมวลผลรูปได้ขยายและมีรายละเอียดงานท่ี
เก่ียวเน่ืองกบังานออกแบบท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคม์ากขึ้น เน่ืองจากการพฒันาการของระบบ
ซอฟต์แวร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก อีกทั้งยงัรวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ภายในงานกราฟิก
ต่างๆ ท่ีทนัสมยัและการจดัวางระบบท่ีดี โดยถา้ยอ้นไปในอดีตเม่ือประมาณ 70 ปี ความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์นั้นยงัเป็นเพียงการคิดในเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตอ้งมี
ขั้นตอนและกระบวนท่ีพิสูจน์เป็นส่ิงส าคญั โดยคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นเป็นเสมือนแค่เคร่ืองคิดเลข
ขนาดใหญ่ท่ีนิยมน าไปใชค้ิดค านวณสมการท่ีซับซ้อนเท่านั้น มิไดใ้ชใ้นงานออกแบบรูปดิจิตอลแต่
อยา่งใด 

คิวอาร์โคด้ หรือท่ีเรียกกันอีกช่ือว่าบาร์โคด้ 2 มิติ คือ รหัสท่ีสามารถเก็บขอ้มูลต่างๆ ได้
มากมายหลายรูปแบบ เช่น ราคาสินคา้ เบอร์โทรศพัท์ และเว็ปไซต์ (URL) ซ่ึงไดรั้บการพฒันามา
จากบาร์โคด้ โดยบริษทั เดนโซ-เวฟ เป็นบริษทัลูกของโตโยตา้ ซ่ึงเป็นท่ีบริษทัท่ีคิดคน้ในปี ค.ศ. 
1994 ทั้งยงัไดข้ึ้นทะเบียนลิขสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของในช่ือ “คิวอาร์โคด้” โดยในเวลาเดียวกันไดมี้
การเผยแพร่คิวอาร์โคด้ออกสือให้ชาวโลกไดรู้้จกัอย่างเป็นทางการเช่นกนั โดยการใช้คิวอาร์โคด้
นั้นส่วนใหญ่นิยมใชก้ารสแกนหรืออ่านขอ้มูลผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ ทุกรุ่นท่ีมีกลอ้งถ่ายรูป และ
มีซอฟแวร์ท่ีสามารถอ่านคิวอาร์โคด้ได ้(Knowledge Management, 2017) 
 

  
 

รูปท่ี 3.15 บาร์โคด้ 1 มิติ  
และ 2 มิติ หรือ คิวอาร์โคด้ 

ท่ีมา : http://www.barcodethai.com 
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QR Code ท่ีย่อมาจากช่ือเต็มว่า Quick Response Code เป็นลวดลาย 2 มิติ ดูแลว้มีสูงมีต ่า
สลบักนัแบบบิตแมพ็ สร้างและคิดคน้ขึ้นในปี ค.ศ.1994 จากบริษทั เดนโซ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงภายใน 
บริษัท โตโยต้า ท่ี เป็นบริษัทแม่ใหญ่จากประเทศญ่ีปุ่ นโดยผ่านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสากลระดบั ISO (ISO/IEC18004) ในช่วงตน้ปี 2000 โดยแรกเร่ิมนั้นไดน้ า QR Code ไป
ใช้ดา้นการระบุขอ้มูลช้ินส่วนรถยนต์ในการผลิต โดยสามารถขยายขอบเขตขอ้มูลอย่างอ่ืนในใช้
งานได ้และขณะน้ีท่ีประเทศญ่ีปุ่ นไดมี้การเร่ิมใชค้ิวอาร์โคด้ไดเ้ร่ิมขึ้นแลว้อย่างเป็นทางการอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนั และมีขอบเขตในการใชง้านดงัน้ี (ภควตั รักศรี, 2556) 

1. ใช้ระบุลักษณะข้อมูลได้หลายรูปแบบมากกว่าบาร์โค้ดธรรมดาท่ีเป็นเส้นตรง คือ 
รองรับขอ้มูลไดม้ากกวา่ทั้งยงัรองรับอกัขระตวัอกัษร คนัจิและภาษาจีน ฯลฯ 

2. โดยทุกคนสามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร ตามท่ีบริษทัเดนโซท่ีเป็น
ผูส้ร้างและคิดคน้ไดอ้อกสิทธิบตัรใหเ้ป็นสมบติัของสาธารณะ 

3. ในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือส่วนมากมีฟังก์ชัน่กลอ้งท่ีสามารถสแกนอ่าน QR Code ได้
โดยอตัโนมติั เพียงแค่อ่าน URL ท่ีอยูใ่นรหสั QR Code 

บาร์โคด้ (Bar Code) มีลกัษณะ 1 มิติ รูปทรงเป็นแบบแท่ง มีความหนาและบางต่างกนัอยู่
ในแนวตั้ง พื้นหลงัสีขาวเป็นขีดเส้นๆสลบักนั เก็บขอ้มูลไม่เกิน 20 ตวัอกัษร เป็นการใชข้อ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลอีกต่อหน่ึง ส่วน QR Code นั้น ไดรั้บการพฒันามาจากบาร์โคด้ คือมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม
สามารถเก็บขอ้มูลได ้4000 ตวัอกัษร หรือมากกวา่บาร์โคด้ประมาณ 200 เท่า ใชไ้ดห้ลากหลายภาษา
ทั้งยงัอุปกรณ์ในการอ่านนั้นใช้ได้หลากหลายมากกว่า โดยในปัจจุบนัน้ี บาร์โคด้จะใช้บอกและ
ตรวจราคาสินคา้ ส่วน QR Code นั้นจะใชใ้นดา้นของการให้ขอ้มูลสินคา้ ติดต่อสอบถามเร่ืองถาม 
หรือร้องเรียนสินคา้ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.16 ลกัษณะการจดัเก็บขอ้มูลระหวา่งบาร์โคด้ 1 มิติ และ 2 มิติ 
ท่ีมา : วนชัพร ไกยราช,2560 
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หลกัการท างานของ QR Code เป็นอ่านโดยการสแกนรหัสแบบเมทริกซ์ โดยการบนัทึก
ไฟล์ขนาดใหญ่ (7,089 อกัขระ) เป็นการบนัทึกขอ้มูลแบบหนาแน่นประมาณ 100 คร้ังในรูปแบบ
เชิงเส้นและสามารถอ่านขอ้มูลด้วยความเร็วสูง รวมถึงประสิทธิ รูปความสามารถต่างๆในการ
ท างาน อาทิ 

3.4.1.1 ความสามารถในการอ่านขอ้มูลจากการสแกนด้วยความเร็วสูงจากทุกทิศทาง
อุปกรณ์จะท าการสแกน QR Code โดยเซ็นเซอร์ CCD  แลว้จะเก็บไวใ้นหน่วยความจ า หลงัจากนั้น
จะใชซ้อฟแวร์เฉพาะวิเคราห์รายเอียด โดยจะมีการคน้หาเพื่อระบุท่ีอยู่/ขนาด/มุมมองของสัญลกัษณ์
ท่ีมีการสแกนและถอดรหัส โดยปกติแลว้คิวอาร์โคด้ในปัจจุบนัน้ีมีส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่บริเวณสาม
มุมท าให้สแกนอ่านขอ้มูลไดร้วดเร็วจากทุกทิศทาง (360 องศา) แลว้มีอตัราส่วนในการคน้หาคือ 
1:1:3:1:1 จากรูปท่ี 18 ด้านล่าง ท าให้สามารถสแกนรับข้อมูลได้ในเวลาอันสั้ น เน่ืองจาก
ความสัมพนัธ์ของส่ีเหล่ียมทั้งสามมุมและละเอียดเส้นขีด 2 มิติ บน QR Code ท่ีเป็นความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่และ QR Code ดงัรูปท่ี 19 ดา้นล่าง 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.17 รูปแบบการคน้หา 
ท่ีมา : วนชัพร ไกยราช, 2560 

 

 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3.18 การระบุต าแหน่งของ QR Code  
ท่ีมา : วนชัพร ไกยราช, 2560 
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3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ไพศาล กาญจนวงศ ์และ อาบทิพย ์กาญจนวงศ ์(2560) วิจยัเร่ือง การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
บาร์โคด้สองมิติเพื่อบริการขอ้มูลให้นักท่องเท่ียวใน แหล่งท่องเท่ียว กรณีศึกษา วดัพระธาตุดอย        
สุเทพวรวิหาร เชียงใหม่ สรุปไดว้่าการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ เพื่อบริการขอ้มูลกบั
นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ณ จุดท่องเท่ียวในวดัพระธาตุดอยสุเทพฯ ช่วยอ านวยความสะดวก
ให้นักท่องเท่ียวในการศึกษาข้อมูลท่องเท่ียวในวดัพระธาตุดอยสุเทพฯ สามารถตอบสนองต่อ
นักท่องเท่ียวกลุ่มต่าง ๆ ท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความรู้ขอ้มูลของสถานท่ีส าคญัในวดัได้อย่าง      
ถูกตอ้ง จึงเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว  และช่วยประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว
ยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวสู่ความเป็นสากลอีกดว้ย 

ณฐัวุฒิ บุญโรจน์วงค ์และ กชกร พระพรตระการ (2560) อาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลยัพายพั 
ไดท้ าวิจยัเร่ืองความหลากหลายของคิวอาร์โคด้ โดยสรุปออกมาไดว้่า คิวอาร์โคด้นั้นมีมากถึง 40 
เวอร์ชัน่ การเลือกใชง้านแต่ละเวอร์ชัน่ ควรจะเลือกให้เหมาะสมกบัขนาดของขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บ 
หากเลือกไม่เหมาะสม เช่น มีขอ้มูลจ านวนน้อย แต่เลือกใช้เวอร์ชัน่สูงเกินความจ าเป็น ส่งผลให้
สัญลักษณ์ QR Code มีขนาดใหญ่อาจไม่เหมาะสมกับพื้นท่ีส าหรับจัดพิมพ์ อีกทั้ งในปัจจุบัน         
QR Code มีความหลากหมายมากขึ้น โดยเป็นการพฒันามาจาก QR Code ดั้งเดิม ให้สัญลกัษณ์ QR 
Code มีขนาดเลก็ลงแต่เก็บขอ้มูลไดม้ากขึ้น อีกทั้ง ยงัมีการพฒันาให ้QR Code สามารถเก็บขอ้มูลท่ี
เป็นความลบัได ้มีความเสถียรมากขึ้น และมีการออกแบบรูปลกัษณ์ของ QR Code หลายรูปแบบ 

ทิวาพร ทราบเมืองปัก (2554) ไดศึ้กษาความคิดเห็นในการใชค้ิวอาร์โคด้กบัเยาวชน ภายใน
กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลสรุปออกมาว่า เยาวชน มีความคิดเห็นว่า เน้ือหาขอ้มูลดา้นในนั้น กระชบั 
เขา้ใจง่าย ไดใ้จความ แต่ส่ิงท่ีเยาวชนนั้นตอ้งการเพิ่มคือรูปเคล่ือนไหวท่ีบนัทึกอยู่ใน URL และยงั
แสดงความคิดเห็นอีกดว้ยว่า คิวอาร์โคด้นั้นมีความทนัสมยัมีความสนใจมากกว่าผ่านส่ือนิตยสาร
หรือหนงัสือทัว่ไป และตอ้งการใหอ้อกแบบใหมี้สีสันมากขึ้น 

วนัชพร ไกยราช (2560) ไดท้ าโครงงานวิจยัเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้สแกน
ผ่านโทรศพัทเ์พื่อรับขอ้มูลของพนัธุ์ไมน้ั้น โดยท าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลและน ามาสร้างเป็น
คิวอาร์โคด้ ทั้งยงัท าการสอนวิธีใช้และวิธีการท างานของคิวอาร์โคด้ แลว้น าไปติดไวย้งับริเวณ
ตน้ไมแ้ต่ละชนิด หากผูใ้ดสนใจสามารถสแกนเพื่อรับขอ้มูลของตน้ไมไ้ด ้
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

โครงงาน เร่ือง “ถอดรหัส วดัมหรรณพาราม ผ่าน QR Code” น้ีจดัท าขึ้นมาเพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผูม้าเยี่ยมชมวดัมหรรณพารามวรวิหาร โดยการสแกน QR Code เพื่ออ่าน
ขอ้มูลเก่ียวกบัวดัในไฟล์ PDF ได ้พร้อมรูปภาพประกอบ   อีกทั้งยงัเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับผูพ้ิการทางสายตาซ่ึงสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดและฟังบรรยายข้อมูลในรูปแบบเสียงได้    
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูลสถานท่ีและส่ิงส าคญัภายในของวดัมหรรณพาราม 
4.2 ขั้นตอนการติดต่อกบัทางวดัมหรรณพาราม เพื่อขออนุญาตติดตั้งคิวอาร์โคด้ 
4.3 ขั้นตอนการสร้างและจดัท าบาร์โคด้ 2 มิติ หรือ QR Code 
4.4 ขั้นตอนการติดตั้ง QR Code 
4.5 ผลตอบรับจากการติดตั้ง QR Code 
 

4.1 ข้ันตอนการสืบค้นข้อมูลสถานท่ีและส่ิงส าคัญภายในของวัดมหรรณพาราม 

4.1.1 ศึกษาดูงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้เป็นแนวทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

4.1.2 ค้นหาข้อมูลสถานท่ีและส่ิงส าคัญท่ีน่าสนใจ จากหนังสือภายในหน่วยงานและ
หนงัสือจากทางวดั 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.1 - 4.3  หนงัสือและแผน่พบัท่ีใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัวดัมหรรณพาราม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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4.2 ขั้นตอนการติดต่อกบัทางวัดมหรรณพาราม เพ่ือขออนุญาตติดตั้ง QR Code  

4.2.1 ในเบ้ืองตน้ไดรั้บความอนุเคราะห์จากพระครูใบฏีกาเมธี จนฺทโชโต  ในการพาเดินชมวดั
โดยรอบเพื่อใหท้ราบความส าคญัในแต่ละจุดของวดั เพื่อน าไปท าคิวอาร์โคด้ 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 และ 4.5 พระครูใบฏีกาเมธี จนฺทโชโต  ไดใ้หข้อ้มูลภายในวดัและส่ิงส าคญัต่าง ๆ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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4.3 ขั้นตอนการสร้างและจัดท าบาร์โค้ด 2 มิติ หรือ QR Code 

4.3.1 คิวอาร์โคด้ท่ีจดัท านั้นมีทั้งหมด 18 คิวอาร์โคด้ 9 สถานท่ี โดยคิวอาร์โคด้เป็น 2 ประเภท
คือ QR Code ในรูปแบบไฟลเ์สียงท่ีสามารถรับฟังเสียงบรรยายได ้และคิวอาร์โคด้ในรูปแบบไฟล์
เอกสาร(PDF)  ท่ีสามารถอ่านได ้

 
 

รูปท่ี 4.6 QR Code และสถานท่ีส าคญัภายในวดัทั้งหมด 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 
การสแกน QR Code นั้นจะมีค าบอกสถานท่ีและส่ิงส าคญัก ากบัไวด้า้นบนของ QR Code  
ส่วนดา้นล่างเป็นประเภทของคิวอาร์โคด้ 

 

 
 

รูปท่ี 4.7  ตวัอยา่งของ QR Code ท่ีใชจ้ริง 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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4.3.2   QR Code ภายในวดัมหรรณพารามวรวิหาร 
 
  ตารางท่ี 4.1 แสดงคิวอาร์โคด้ภายในวดัมหรรณพารามวรวิหาร และขอ้มูลโดยยอ่ 

ช่ือสถานท่ี 
QR Code 

ไฟล์เสียง 

QR Code 

ไฟล์อ่าน 
ข้อมูลโดยย่อของสถานท่ี 

1. ประวัติวัดมหรรณพา

รามวรวหาร 

  

วดัมหรรณพารามวรวิหาร เป็น
พระอารามหลวงชั้ นตรี ชนิด
วรวิหาร เป็นวดัท่ีไดรั้บอุปถมัภ์
จากกษตัริยไ์ทยถึงสองพระองค์
คือ รัชกาลท่ี 3 และ รัชกาลท่ี 4 

2. พระอุโบสถ 

  

พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรม
แบบจีน คือ ก่ออิฐถือปูน ไม่มี
ช่อฟ้าใบระกา และหางหงส์ 

3. พระพุทธรูปหลวงพ่อ

บุญฤทธิ์ 

  

พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงรับสั่งให้สร้าง
หลวงพ่อบุญฤทธ์ิเพื่อให้ทนัการ
ฉลองพระอุโบสถและผูกพทัธ
สีมาแทนหลวงพ่อพระ ร่วง
ทองค า 

4. พระวิหาร 

  

พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรม
แบบเดียวกับพระอุโบสถแต่
บานประตูดา้นหนา้เป็นลายคล่ืน
น ้ าแบบจีนซ่ึงความหมายว่าห้วง
มหานทีท่ีกวา้งใหญ่ตรงกับช่ือ
ผูส้ร้างคือพระองคเ์จา้อรรณพ 

5. หลวงพ่อพระร่วงทองค า 

  

เดิมทีอญัเชิญหลวงพ่อพระร่วง
ทองค ามาประดิษฐานท่ีพระ
อุโบสถแต่มาไม่ทนัก าหนด จึง
ได้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร
แทน หลวงพ่อท าจากเน้ือทอง
ร้อยละ 60 และมีรอยต่อ 9 แห่ง 
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ช่ือสถานท่ี 
QR Code 

ไฟล์เสียง 

QR Code 

ไฟล์อ่าน 
ข้อมูลโดยย่อของสถานท่ี 

6. การบูชาตะกร้อและว่าว 

  

ส่ิ ง ท่ี นิยมน ามาบูชา  คือ  ลูก
ตะกร้อและว่าว  มีความเช่ือว่า
ท าให้ชีวิตนั้ นขึ้ นสูงและแน่น
แฟ้นดัง่การสานตะกร้อ 

7. พระมหาเจดีย์ 

  

พ ร ะ ม ห า เ จ ดี ย์ ส ร้ า ง โ ด ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ 

8. ต้นพระศรีมหาโพธิ์  

  

ต้ น พ ร ะ ศ รี ม ห า โ พ ธ์ิ ซ่ึ ง 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัทรงปลูกและไดรั้บการ
บูรณะ พ.ศ.2555 เน่ืองจากเกิด
พาย ุ

9. พระบรมราชาอนุสาวรีย์                               

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   

พ ร ะ บ ร ม ร า ช า อ นุ ส า ว รี ย์                                
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว สร้างเม่ือ พ.ศ. 2527 
ในโอกาสครบ  100  ปี  โดย
สมาคมอาจารย์และผูป้กครอง
ของโรงเรียนท่ีมีความศรัทธาต่อ
ความดีของพระองค ์
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4.4 ขั้นตอนการติดตั้งคิวอาร์โค้ด 

       4.4.1   ขออนุญาตก่อนการติดตั้งจริงจากพระครูใบฏีกาเมธี จนฺทโชโต   
 

 
 

รูปท่ี 4.8 การขออนุญาตติดตั้งคิวอาร์โคด้ภายในบริเวณวดั 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า          

 
4.4.2 แนะน าการใชQ้R Codeใหแ้ก่พระภิกษุและมคัทายก 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.9 และ 4.10  แนะน าวิธีการใชQ้R Code 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า     

 
 
 
 
 



34 
 

 

4.4.3  ติดตั้งQR Codeท่ีบริเวณพระวิหารของวดัมหรรณพารามวรวิหาร 
 

 
 

รูปท่ี 4.11  ติดตั้งคิวอาร์โคด้ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 
4.5 ผลตอบรับจากการติดตั้ง QR Code 

4.5.1  ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บภาพหลงัจากการติดตั้งคิวอาร์โคด้แลว้ ไดมี้การขออนุญาตในการบนัทึก
รูปผูท่ี้มาสแกนคิวอาร์โคด้ภายในพระวิหารหลวงพ่อพระร่วงค า วดัมหรรณพารามวรวิหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.12 และ 4.13 ผูท่ี้มาเยี่ยมชมสแกนคิวอาร์โคด้ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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4.5.2 ผลตอบรับจากการติดตั้งคิวอาร์โคด้ 
ผูจ้ดัท าไดส้ัมภาษณ์ผูท่ี้ทดลองสแกนคิวอาร์โคด้ จ านวน  5 ท่าน ไดข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

ดงัต่อไปน้ี 
พระครูใบฏีกาเมธี จนฺทโชโต  (พระอาจารยส์อนพระปริยติัธรรม วดัมหรรณพารามวรวิหาร) 

เป็นความคิดท่ีดีส าหรับทางวดัท่ีจะมีโอกาสไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลท่ีมีความประโยชน์ต่อผูท่ี้มีจิต
ศรัทธาท่ีเขา้มาสักการะ  เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลทางประวติัศาสตร์และส่ิงส าคญัภายในวดัมหรรณพา
รามวรวิหารแห่งน้ี เน่ืองจากในสมยัน้ีคนเราไม่ค่อยอยากท่ีจะรับรู้ขอ้มูลเร่ืองประวติัศาสตร์เพราะ
มองเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือและจ าเจ 
คุณ เชาว์  เภรีจิต  (พนักงานที่ปรึกษา) 

เป็นส่ิงใหม่ท่ีไดน้ าประวติัศาสตร์และความทนัสมยัทางเทคโนโลยมีารวมเป็นช้ินงานเดียว
แลว้ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีดีและส่งเสริมการท่องเท่ียวในดา้นขอ้มูล   ทั้งเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ี
ชัดเจนและเป็นขอ้มูลท่ีได้รับการตรวจจากผูมี้ประสบการณ์เฉพาะด้านจากผูท่ี้มีความรู้ทางดา้น
ประวติัศาสตร์  
คุณ ธานัท กุมรัช (นักประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร) 

เป็นไอเดียความคิดท่ีดีมากในการสร้างคิวอาร์โคด้ท่ีวดัแห่งน้ี อ านวยความสะดวกให้แก่
นกัท่องเท่ียวและพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาสักการะ ทั้งยงัเป็นการเอ้ืออ านวยให้กบัผูพ้ิการทางสายตา
ใหไ้ดท้ราบถึงขอ้มูลดว้ยเพราะมีไฟล ์QR Code 2 ประเภทแบบไฟลเ์สียงและไฟลอ่์าน  

 
ความคิดเห็นจากผู้พกิารทางสายตา 

คุณวุฒิชัย เพศชาย อายุ 50 อาชีพ ขายลอ็ตเตอร่ี สถานท่ี ตลาดนัด สนามหลวง 2 

เป็นส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์ให้ความรู้ในส่ิงท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อน  มนัจะท าให้เรามีความรู้
มากขึ้นในดา้นประวติัศาสตร์ มนัเป็นส่ิงท่ีใชไ้ดจ้ริงและสามารถรู้ขอ้มูลไดห้มดเลย อีกทั้งเป็นการ
ช่วยเหลือผูพ้ิการทางสายตาท่ีไม่สามารถรับรู้ขอ้มูลจากการอ่านเองได้  ถา้สามารถท าได้กับทุก
สถานท่ีท่องเท่ียวจะเป็นส่ิงท่ีดีมาก 

คุณบี (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 34 อาชีพ ขายลอ็ตเตอร่ี สถานท่ี ตลาดนัด สนามหลวง 2 

การใชค้ิวอาร์โคด้ในการเป็นส่ือกลางในการใหข้อ้มูลในรูปแบบเสียงไดก้็ถือเป็นขอ้มูลท่ีดี
ส าหรับผูพ้ิการทางสายตา ซ่ึงผูพ้ิการทางสายตาเขาจะใชชี้วิตประจ าวนัดว้ยการฟังเสียงเป็นหลกัใน
การด ารงชีวิต โดยถา้ว่าการสแกนคิวอาร์โคด้ธรรมดาแบบไม่มีเสียงนั้นสามารถท าให้รับรู้ขอ้มูลได ้  
แต่ถา้หากมีการสแกนคิวอาร์โคด้แลว้ขึ้นอ่านเป็นขอ้ความเสียงหรือรายละเอียดของตัวหนังสือ
เหล่านั้นได ้จะเป็นขอ้ดีส าหรับผูพ้ิการทางสายตาเพราะว่าจะไดรั้บรู้ข่าวสารและเร่ืองราวต่างๆได้
ดว้ย 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

หลงัจากการเร่ิมปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี  11 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 
2564  เป็นระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในต าแหน่งนักประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวท่ีส่วนการ
ท่องเท่ียว ส านกังานวฒันธรรมและการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร โดยทางผูจ้ดัท าไดส้ร้างคิวอาร์
โคด้เพื่อใหค้วามรู้และขอ้มูลในดา้นประวติัศาสตร์ภายใตช่ื้อโครงงาน “ถอดรหสั วดัมหรรณพาราม 
ผ่าน QR Code” โดยมีวตัถุประสงค์คือ 1. เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูลของวดัมหรรณพาราม
วรวิหารให้แก่ผูม้าเยี่ยมชมและผูพ้ิการทางสายตา 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของวดัมหร
รณพารามวรวิหารให้เป็นท่ีรู้จกัผ่านทาง QR code 3. เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการจดัพิมพข์อ้มูล
ของวดัมหรรณพารามวรวิหาร 

ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าคิวอาร์โคด้แนะน าประวติัศาสตร์ภายในวดัมหรรณพารามวรวิหาร เพื่อเป็น
การให้ข้อมูลเก่ียวกับประวติัศาสตร์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดทั้งหมดจ านวน 18 คิวอาร์โค้ด                      
9 สถานท่ี ไฟลใ์นคิวอาร์โคด้มี 2 ประเภทคือ ไฟลอ่์านแบบ(PDF) และคิวอาร์โคด้แบบไฟลเ์สียงท่ี
สามารถรับขอ้มูลจากการฟังเสียง โดยไดรั้บการอนุญาตในการติดตั้งภายในวดัจาก พระครูใบฏีกา
เมธี จนฺทโชโต และไดผ้ลตอบรับท่ีดีจากผูท่ี้ไดท้ดลองใช ้ โดยมีค าแนะน าว่าการจดัท าคิวอาร์โคด้
เพื่อใหข้อ้มูลนั้นเป็นส่ิงท่ีควรจะมีในทุกวดัเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว พุทธศาสนิกชน 
รวมถึงผู ้ท่ีพิการหรือผู ้ทุพพลภาพในหลากหลายด้านเพื่อให้ทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูพ้ิการทางสายตา เน่ืองจากตอ้งใชชี้วิตประจ าวนัดว้ยการฟังเสียงเป็นหลกั และ
การท าในลักษณะน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจจากการน าประวติัศาสตร์และเทคโนโลยีมารวมกันและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวได ้ทั้งยงัตอบสนองต่อผูท่ี้มิไดรั้กในการอ่าน แต่เน่ืองจากคิวอาร์โคด้ท่ีใชน้ั้น
เป็นชนิดแบบฟรี จึงท าใหไ้ม่สามารถเช็คหรือดูยอดการเขา้ใชไ้ด ้เพราะคิวอาร์โคด้ท่ีแบบมีค่าใชจ่้าย
นั้นมีค่าใชจ่้ายสูง เน่ืองจากการท าในโครงงานน้ีตอ้งใชค้ิวอาร์โคด้ในจ านวนท่ีเยอะมากจึงท าใหใ้ช้
แบบฟรีจะเป็นการคุม้กวา่ 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 

5.2.1 การสร้างคิวอาร์โคด้ท่ีให้ข้อมูลนั้น เป็นส่ิงท่ีดีและคิดว่าทุกวดัควรจะมีเพื่อความ
อ านวยสะดวก  และชดัเจนในการใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ  

5.2.2 การท าคิวอาร์โคด้ในลกัษณะแบบน้ีสามารถน าไปใชด้ดัแปลงท าเป็นแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวไดใ้นภาษาต่าง ๆ ท่ีตอ้งการได ้เช่น แนะน าวดัพระแกว้ดว้ยภาษาจีนผา่นการสแกนคิวอาร์
โคด้ 

5.2.3 หากมีขอ้มูลท่ีเยอะมากเกินความจุของคิวอาร์โคด้แนะน าใหใ้ชแ้บบชนิดเสีย 
ค่าบริการ 
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จดัซ้ือขนัลงหินเพื่อน ามาเป็นของรางวลัส าหรับผูร่้วมกิจกรรมทางเฟซบุ๊ก 
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ลงพื้นท่ีไปท่ีวดัสุวรรณาราม เพื่อท าการเก็บภาพแลว้น าไปเผยแพร่บนเฟซบุ๊ก 
ของส่วนการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

 

 
 

เขียนเป็นเร่ืองราวเพื่อใหข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์บนเพจ Bangkok Tourism Division 
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ลงพื้นท่ีท่ีอุทยานผีเส้ือและแมลงกรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บภาพมาเขียนคอนเทนตบ์นเฟซบุ๊ก 
ของส่วนการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
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ลงพื้นท่ีท่ีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ เพื่อเก็บภาพมาเขียนเผยแพร่บนเฟซบุ๊ก 
ของส่วนการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
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 ลงพื้นท่ีละแวกสามเสน โดยรับฟังการบรรยายจากผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีวดัเทวราชกุญชร 
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น าขอ้มูลของวดัเทวราชกุญชรมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก 
ของส่วนการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
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ลงพื้นท่ีไปวดัราชาธิวาส ภายในเขตสามเสน โดยวดัน้ีไดรั้บโอกาสจากนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็น
ผูดู้แลเฟซบุ๊กใหมี้ส่วนร่วมเขียนเน้ือหาเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กของส่วนการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
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ฝึกการกางป้าย stand in และเป็นการเช็คสรูปของอุปกรณ์ภายในส านกังาน 
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ลงพื้นบางรัก-ตลาดนอ้ย รับฟังค าบรรยายมคัคุเทศกท่ี์มีความเช่ียวชาญภายในพื้นท่ี 
(งานในส่วนของกลุ่มงานพฒันาการท่องเท่ียว) 
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ลงพื้นท่ีเพื่อวางเส้นทางการท่องเท่ียวในยา่นกุฎีจีนก่อนวนัการประชุมโฟกสักรุ๊ป 
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ลงพื้นท่ีท ากิจกรรม Focus Group กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ(กุฎีจีน) 
ภายใตแ้นวคิดการท่องเท่ียววิถีถ่ินสู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืในแหล่งท่องเท่ียว  
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ลงพื้นท่ีท ากิจกรรม Focus Group กลุ่มเขตกรุงธนใต ้(ทุ่งครุ) 
ภายใตแ้นวคิดการท่องเท่ียววิถีถ่ินสู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืในแหล่งท่องเท่ียว 
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ลงพื้นท่ีท ากิจกรรม Focus Group กลุ่มเขตกรุงเทพใต ้(บางคอแหลม) 
ภายใตแ้นวคิดการท่องเท่ียววิถีถ่ินสู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืในแหล่งท่องเท่ียว 
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เก็บภาพ big cleaning day ต่อตา้นเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีก าลงัแพร่ระบาดในปัจจุบนั 
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ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
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ภาคผนวก ค 

บทความวชิาการ 
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ถอดรหัส วัดมหรรณพาราม ผ่าน QR Code   

Encoding Mahannapharam temple through QR Code 

นายนภัส จันทร์คณาโชค 

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม แขงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 

Email : Napat.chan@siam.edu 

บทคัดย่อ 

บทคัดย่อ 

โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง ถอดรหัส วดัม
หรรณพาราม ผา่น QR Code จดัท าผา่นส่ือออนไลน์
คือ บาร์โคด้ 2 มิติ หรือ QR Code โดยมีวตัถุประสงค์
คือ 1. เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูลของวดัม
หรรณพารามวรวิหารให้แก่ผูม้าเย่ียมชมและผูพิ้การ
ทางสายตา 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของ
วดัมหรรณพารามวรวิหารให้เป็นท่ีรู้จกัผา่นทาง QR 
code 3. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
ขอ้มูลของวดัมหรรณพารามวรวิหาร โดยผูจ้ดัท าได้
สร้างคิวอาร์โคด้ซ่ึงบรรจุขอ้มูลทางประวติัศาสตร์
ของวัดและสถานท่ีส าคัญของวัด  มีทั้ งหมด 9 
สถานท่ี 18 คิวอาร์โคด้โดย แบ่งคิวอาร์โคด้เป็น 2 
ประเภท คือ รูปแบบไฟลเ์สียงและรูปแบบไฟลอ์่าน 
โดยการติดตั้งคิวอาร์โคด้ภายใน วดัมหรรณพาราม
วรวิหาร และได้น า QR Code ส่งให้พระสงฆ์ ผูม้า
เยี่ยมชม เจา้หนา้ท่ีของส่วนการท่องเที่ยว ส านกังาน
วฒันธรรมและการท่องเท่ียว รวมทั้งผูพิ้การทาง
สายตาได้ทดลองใช้ ซ่ึงได้รับความเห็นตรงกนัว่า 
เป็นความคิดท่ีดี ท าให้สะดวกในการรับรู้ขอ้มูลของ
วดั ลดค่าใชจ้่ายในการจดัพิมพ ์และเป็นขอ้ดีส าหรับ
ผูพ้ิการทางสายตา เพราะว่าจะไดรั้บรู้ข่าวสารและ
เร่ืองราวต่างๆ ผลท่ีได้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ี
วางไว ้

 
 
ค าส าคัญ : คิวอาร์โคด้, วดัมหรรณพารามวรวิหาร, 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

Abstract 

               The objectives of this research was to 
encode Mahannapharam Worawihan Temple 
information along with some interesting cultural 
facts through the two-dimensional barcode of QR 
Code with the following objectives 1. In order to 
provide the accessibility for the visitors and the 
visually challenged people; 2. In order to introduce 
the information of Mahannapharam Worawihan 
Temple for better recognition and attract more 
travelers through QR Code; 3. to save the printing 
costs by using QR Code instead of a brochure.  
              The study was a qualitative research by in 
depth interview. The researcher had created a QR 
Codes, which consisted of historical information of 
the temple, as well as, interesting landmarks in 9 
areas. The QR Codes were separated into audio files 
and readable files and placed in 18 locations across 
the temple. The sample used in this study were 
monks, visitors, the visually challenged, and the 
Tourism Division officers from Culture, Sports and 
Tourism Department. The findings indicated that 
the sample had more significant satisfaction of 
using QR code in learning the history, listening to 
some anecdotes, and making the experience of the 
visually challenged persons both easier and 
convenient to redirect them to the helpful 
information while saving printing costs.     

mailto:Napat.chan@siam.edu
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลของวดัมหร
รณพารามวรวิหารให้แก่ผูม้าเย่ียมชมและผูพิ้การ
ทางสายตา 
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของวดัมหรรณ
พารามวรวิหารให้เป็นท่ีรู้จกัผา่นทาง                   QR 
code 
3. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ข้อมูล
ของวดัมหรรณพารามวรวิหาร 
ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
•ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์วดัมหรรณ
พาราม ราชวรวิหาร 
•ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างและจดัท าคิวอาร์โคด้ 
2. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
•สถานท่ีโดยรอบบริเวณเขตวดัมหรรณพาราม ราช
วรวิหาร 
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
•ระหว่างวนัท่ี 11 มกราคม – 30 เมษายน 2564 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูม้าเยี่ยมชมไดรั้บความสะดวกในการรับรู้ขอ้มูล
ของวดัมหรรณพารามวรวิหารผ่านทางเอกสารท่ี
สแกนจาก QR code 
2. ผูพ้ิการทางสายตาไดรั้บความสะดวกในการรับรู้
ขอ้มูลของวดัมหรรณพารามวรวิหารผ่านทางเสียง
จากการสแกน QR code 
3 .  วั ด ม ห ร ร ณ พ า ร า ม ว ร วิ ห า ร ส า ม า ร ถ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของวดัผา่นทาง QR code 
4.วดัมหรรณพารามวรวิหารสามารถลดค่าใชจ้่ายใน
การจดัพิมพข์อ้มูลของวดัเพื่อเผยแพร่ได ้
 

 

 

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์  

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. โทรศพัทมื์อถือ 
3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Office Word 
2. โปรแกรม Power Point 
3. โปรแกรม chrome 
ขั้นตอน 

1. คิดหวัขอ้โครงงานและน าเสนอหวัขอ้โครงงาน 
2. สืบค้นข้อมูลสถานท่ีและส่ิงส าคัญภายในของ
วดัมหรรณพารามวรวิหาร 
3. ท าการติดต่อกับทางวดัมหรรณพาราม เพื่อขอ
อนุญาตติดตั้ง QR Code ภายในบริเวณวดัมหรรณ
พารามวรวิหาร 
4. ท าการสร้างและจดัท า QR Code รวมทั้งหมด 18              
QR Code ทั้งรูปแบบไฟลเ์สียงและไฟลอ่์าน 
5. ทดลองใช้ก่อนท าการติดตั้ งโดยให้เจ้าหน้าท่ี
ภายในส านกั พระภิกษุสงฆ์ และผูพ้ิการทางสายตา
ได้ท าการทดลองใช้และขอค าติชมเพื่อน าไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
6.  ท าการติดตั้ ง  QR Code ท่ี ว ัดมหรรณพาราม
วรวิหาร 
7. สรุปและรวบรวมความคิดเห็นผลตอบรับจากผูท่ี้
ใชห้ลงัจากการติดตั้ง QR Code 
สรุปผลโครงงาน 

หลังจากการเร่ิมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตั้งแต่วนัท่ี  11 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 
2564  เป็นระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในต าแหน่ง
นักประชาสัมพัน ธ์การท่อง เ ท่ี ยว ท่ี ส่ วนการ
ท่องเท่ียว ส านักงานวฒันธรรมและการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานคร โดยทางผูจ้ ัดท าได้สร้างคิวอาร์
โคด้เพื่อให้ความรู้และขอ้มูลในดา้นประวติัศาสตร์
ภายใต้ช่ือโครงงาน “ถอดรหัส วดัมหรรณพาราม 
ผา่น QR Code” โดยมีวตัถุประสงคค์ือ 1. เพื่ออ านวย
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ความสะดวกด้านข้อมูลของวัดมหรรณพาราม
วรวิหารให้แก่ผูม้าเย่ียมชมและผูพิ้การทางสายตา 2. 
เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของวดัมหรรณพา
รามวรวิหารให้เป็นท่ีรู้จกัผ่านทาง QR code 3. เพื่อ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจดัพิมพข์อ้มูลของวดัม
หรรณพารามวรวิหาร 

ผู ้จัดท าได้จัดท าคิ วอา ร์โค้ดแนะน า
ประวติัศาสตร์ภายในวดัมหรรณพารามวรวิหาร เพื่อ
เป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับประวติัศาสตร์ผ่านการ
สแกนคิวอาร์โค้ดทั้งหมดจ านวน 18 คิวอาร์โค้ด                      
9 สถานท่ี ไฟล์ในคิวอาร์โคด้มี 2 ประเภทคือ ไฟล์
อ่านแบบ(PDF) และคิวอาร์โค้ดแบบไฟล์เสียงท่ี
สามารถรับข้อมูลจากการฟังเสียง โดยได้รับการ
อนุญาตในการติดตั้งภายในวดัจาก พระครูใบฏีกา
เมธี จนฺทโชโต  และได้ผลตอบรับท่ีดีจากผูท่ี้ได้
ทดลองใช ้ โดยมีค าแนะน าว่าการจดัท าคิวอาร์โคด้
เพ่ือให้ข้อมูลนั้ นเป็นส่ิงท่ีควรจะมีในทุกวัดเพ่ือ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
พุทธศาสนิกชน รวมถึงผูท่ี้พิการหรือผูทุ้พพลภาพ
ในหลากหลายด้าน เพื่ อ ให้ทราบข้อมู ลทาง
ประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ผูพ้ิการทางสายตา 
เน่ืองจากตอ้งใชชี้วิตประจ าวนัดว้ยการฟังเสียงเป็น
หลกั และการท าในลกัษณะน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจจาก
การน าประวติัศาสตร์และเทคโนโลยีมารวมกนัและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ ทั้ งยงัตอบสนองต่อผูท่ี้
มิไดรั้กในการอ่าน แต่เน่ืองจากคิวอาร์โคด้ท่ีใช้นั้น
เป็นชนิดแบบฟรี จึงท าให้ไม่สามารถเช็คหรือดูยอด
การเขา้ใชไ้ด ้เพราะคิวอาร์โคด้ท่ีแบบมีค่าใชจ้่ายนั้น
มีค่าใชจ้่ายสูง เน่ืองจากการท าในโครงงานน้ีตอ้งใช้
คิวอาร์โคด้ในจ านวนท่ีเยอะมากจึงท าให้ใชแ้บบฟรี
จะเป็นการคุม้กว่า 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 

1. การสร้างคิวอาร์โค้ดท่ีให้ขอ้มูลนั้น เป็น
ส่ิงท่ีดีและคิดว่าทุกวดัควรจะมีเพ่ือความอ านวย
สะด วก   แ ล ะชั ด เ จ น ในก า ร ให้ ข้ อ มู ล แ ก่
นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ  

2. การท าคิวอาร์โค้ดในลักษณะแบบน้ี
สามารถน าไปใช้ดัดแปลงท าเป็นแนะน าสถานท่ี
ท่องเ ท่ียวได้ในภาษาต่าง ๆ ท่ีต้องการได้ เช่น 
แนะน าวดัพระแกว้ดว้ยภาษาจีนผ่านการสแกนคิว
อาร์โคด้ 

3.หากมีขอ้มูลท่ีเยอะมากเกินความจุของคิว
อาร์โคด้แนะน าให้ใชแ้บบชนิดเสีย 
ค่าบริการ 
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