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QR Code คืออะไร ? 

QR Code เปนบารโคด 2 มิติ (2D CODE) ชนิด
หนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทในประเทศญี่ปุน คือ DENSO 
WAVE(ปจจุบันเปนแผนกหนึ่งใน DENSO Corporation) 
มีการผลิตออกมาครั้งแรกในป 1994 มีวัตถุประสงคตาม
ชื่อ QR นั่นคือ “Quick response” หรือ การตอบสนองที่
รวดเร็ว 

 

จากภาพ จะเห็นไดวา QR CODE (2D CODE) 
มีขอมูลทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ในขณะที่บารโคด
ธรรมดานั้น มีขอมูลเพียงแคแนวตั้งเพียงแนวเดียว ทําให 
QR CODE นั้นสามารถบรรจุขอมูลไดมากกวาบารโคด 



          คุณสมบัติของ QR CODE  
 

1. สามารถบรรจุขอมุลไดในปริมาณสูง  
     บารโคดแบบธรรมดานั้น สามารถบรรจุขอมูลไดสุงสดุ
เพียง 20 หลัก แต QR CODE นั้นสามารถบรรจุขอมูลได
มากกวา บารโคดธรรมดาหลายเทาตัว และการบรรจุ
ขอมูลของ QR CODE นั้น ก็ยังไมไดจํากัดอยูเพียงแค 
ตัวเลขเทานั้น แตยงัสามารถบรรจุ ตัวอักษรเลข 
(Alphanumeric) ตัวอักษรภาษาญี่ปุน (ทั้ง Kanji และ 
Hiragana) สัญลักษณตัวเลขฐานสอง (binary) และรหัสสี 
(colure code) อีกดวย โดยทั้งหมดนี้สามารถจะบรรจุไวได
ในคราวเดียวกัน 
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2.  ขนาดเล็ก 

           QR CODE นั้นสามารถบันทึกขอมูลไดทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอน ทําใหความสามารถในการบรรจุ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบกับบารโคดแบบธรรมดานั้น (ใน
จํานวนขอมูลที่เทากัน) มีพื้นที่การบันทึกที่นอยกวาอยาง
เห็นไดชัด ดังเชนภาพดานลางนี้ 

1234567890

1234567890
 

3. ความสามารถในการบรรจุตัวอักษรภาษาญี่ปุน 
           เนื่องจาก QR CODE นี้เปนการพัฒนาทาง
สัญลักษณโดยประเทศญี่ปุน ทําใหความสามารถในการ
บรรจุตัวอักษณญี่ปุนน้ีถูกบรรจุอยูในคุณสมบัติเบื้องตนดวย 
และดวยคุณสมบัตนิี้เองทําให QR CODE ไดรับ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน    
 



        ซึ่งการบรรจุขอมูลในลักษณะตัวอักษรญ่ีปุน  
(Kanji และ hiragana ) ในตัวเต็มรูปแบบนั้น QR CODE  
สามารถทําไดสูงสุดถึง 13 bits( 26 ตัวอักษร) ซึ่งมากกวา  
2D CODE แบบอื่นถึง 20 % 

 

4.  ปองกันคราบสกปรกและการฉีกขาด  
         QR CODE นั้นสามารถที่จะอานขอมูลหรือกู
ขอมูลไดแมวาจะมีการฉีกขาดหรือมีคราบ สกปรกเพียง
บางสวน โดยสามารถกูคืนไดมากที่สุด 30% ของ 
CODEWORD    

       



 

5.  สามารถอานขอมูลได 360 องศา 
       QR CODE มีความสามารถในการอานขอมูล 
360 องศาดวยความเร็วสูง โดยความสามารถ
ดังกลาว ทําไดโดยผานรูปแบบของการตรวจสอบ
ตําแหนง ที่อยูทั้ง 3 มุมของสัญลักษณซึ่งรูปแบบการ
ตรวจสอบเหลานี้ทําใหเครื่องอานมีความเสถียร ในเรื่อง
ของความเร็วในการอาน และเปนตัวปองกันการ
รบกวนของพื้นหลังอีกดวย 

Position detection patterns

Data area

Module  



 

6.  คุณสมบัติในการควบรวม 
       QR CODE สามารถแบงขอมูลที่หนึ่งสัญลักษณลง
ในหลายๆสัญลักษณได และในขณะเดยีวกันก็สามารถจะนํา
สัญลักษณดังกลาวนั้นมาวางติดกันแลวอาน ขอมูลออกมา
เปนช้ินเดียวกันไดโดย 1 สัญลักษณสามารถแบงได สูงสุด
ถึง 16 สักญลักษณ จึงเปนประโยชนอยางมากตอการใช
งานในพ้ืนที่จํากัด 

 



 

QR Code มีกี่รุน (Symbol Version) 
        สัญลักษณ QR CODE นั่นปจจุบันมีตั้งแต เวอรชั่น 
1 ถึง เวอรชั่น 40 ซึ่งแตละเวอรช่ันนั้นก็มี จํานวนหนวย 
ที่แตกตางกัน ซ่ึงจะเรียกวา Module ซึ่งก็คือ สีขาว และ 
สีดํา ที่อยูบน QR CODE นั่นเอง  
        โดยที่ เวอรชั่นแรกของ QR CODE นั้น จะมี
จํานวน Module = 21x21 modules และเวอรช่ันสุดทาย
คือ เวอรชั่น 40 จะมีจํานวน module = 177x177 
modules โดยเวอรชั่นยิ่งสูง modules ก็จะยิ่งเพ่ิมมากขึ้น
ตามไดดวย โดยจะเพ่ิมขึ้น 4 modules ตอเวอรชั่น ดังเชน
รูปตัวอยางตอไปนี้ 

 



 
           จากคุณสมบัติดังกลาว QR CODE จึงไดมีการ
ถูกนําไปใชงานในหลายทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
โดยในภาค ธุรกิจนั้น QR CODE ถูกใชเปนเครื่องมือใน
การสื่อสารการตลาดเปนสวนใหญซ่ึงในปจจุบัน กําลังไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากในประเทศญี่ปุน สวนในไทยเองน้ัน 
ขณะนี้กําลังอยูในชวงเริ่มตนของการใช QR CODE  
 
 เว็บไซตที่ใหบริการสราง QR Code 
     http://qrcode.kaywa.com 
     http://www.qrcode-monkey.com 
     http://www.the-qrcode-generator.com/ 
     http://www.visualead.com/ 
     http://www.qrstuff.com/ 
     https://zxing.appspot.com/generator/ 
     http://qrcode.ais.co.th/php/newqr-en.php 
     http://www.smartytags.com/create-a-code 



 

วิธีการใชงาน QR Code  
 

        การอานขอมูลจาก QR Code ทําไดโดยใช Smart 
Phone ถายภาพผานโปรแกรมประเภท QR Code  
reader ก็จะไดรายละเอียดขอมูลของ QR Code นั้นๆ  
 

 
 

โปรแกรมสําหรับอาน QR code 
    QR Code Reader 
    QR Droid 
    QR Reader for Android 
    QR โคดสแกนเนอร 
    เครื่องสแกนบารโคด QR 
    QR & Barcode Reader 



        มีอะไรใน QR code นี.้.. 

 
โรงเรียนสตรีศึกษา 

 
สายดวนกิจการ 

 
บันทึกเบอร ผอ.กัมพล 

 
บันทึกเบอรครูวิศน ุ

 
แนะนําโรงเรียนสตรีศึกษา 

 
I Love Strisuksa 

 
เว็บไซตโรงเรียนสตรีศึกษา 

 
สง SMS เรื่องเลาเชานี ้

 

อางอิง  http://www.qrcode.com 
  http://www.vcharkarn.com/varticle/41376 


