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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบ Signature Management System (SM) ซึง่มสีถาปัตยกรรมทัง้ในสว่นทีเ่ป็น 
Window based และแบบ Web based ใหก้บัทางธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั เพื่อน าไปช่วยแกไ้ขปัญหาและสง่เสรมิการ
ท างานดา้นการจดัการลายมอืชีอ่ เพื่อใหก้ารบรกิารของธนาคารมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยระบบ SM ทีพ่ฒันามขีอบเขต
ครอบคลุมงานการจดัการขอ้มูลลายมอืชื่อทัง้ของลูกคา้ธนาคาร และของพนักงานธนาคารที่มอี านาจอนุมตักิจิกรรมต่างๆ
ตามระเบยีบชองธนาคาร รวมทัง้การใชง้านขอ้มลูดงักล่าวในการท าธุรกรรมของธนาคาร  

ในการพฒันาระบบ SM ผูพ้ฒันาใชแ้นวคดิการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ (Object-Oriented analysis and 
design) โดยใช ้UML 2.3 (Unified Modeling Language) ในการสรา้งตวัแบบระบบ พฒันาโปรแกรม ภายใต ้ASP.NET 
4.0 Framework และใชโ้ปรแกรม Visual Studio 2010 และภาษา Visual Basic (VB) รว่มกบัฐานขอ้มลู Microsoft SQL 
2008 Server เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาโปรแกรม 
 
ค าส าคญั: ลายมอืชื่อ ระบบจดัการขอ้มูล แนวคดิการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ เวบ็แอพพลเิคชนั           

วนิโดวแ์อพพลเิคชนั 
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Abstract 

This development project, signature management system (SM), has a system architect as Windows based 
and web based application which aims to help supporting and enhancing signature image related work processes 
and services of Kasikornbank efficiently. The development scope covers properly managing and using customer 
and authorizer signature information. 

The concept of Object-Oriented analysis and design with UML 2.3 (Unified Modeling Language) was applied 
for creating system model. The project based on ASP.NET 4.0 Framework and Visual Basic Studio integrated 
with Microsoft SQL Server 2008 was used as tools to development. 
 
Keywords: Signature, Information System, Object-Oriented analysis and design, Web Application, Windows 

Application 
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1. บทน า 
ดว้ยกระบวนการท างานในปัจจุบนัของหน่วยงานในธนาคาร ยงัคงมลีกัษณะการท างาน และการจดัเกบ็เอกสารส าคญั

ต่างๆ อนัเป็นเอกสารประกอบการท าธุรกรรมของลกูคา้ธนาคาร หรอืเอกสารส าคญัทีใ่ชป้ระกอบการท างาน ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ
ของกระดาษเอกสารทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมากโดยจะเพิม่ขึน้ตามการท าธุรกรรมในแต่ละวนัของทัง้ลกูคา้ใหม ่และลกูคา้ปัจจุบนั
ของธนาคารเอง ซึ่งหน่ึงในเอกสารที่ส าคญัก็คือ เอกสารการลงลายมือชื่อ ของลูกค้าในการท าธุรกรรมประเภทต่างๆ 
ปัจจุบนั ธนาคารมกีารจดัเกบ็เอกสารลายมอืชื่อเหล่าน้ี ไวใ้นแต่ละพืน้ทีข่องสาขาทัว่ประเทศทีใ่หบ้รกิารแก่ลูกคา้กวา่ 1000 
สาขาทัว่ประเทศ โดยยงัไม่ได้มกีระบวนการการจดัการใดๆ ที่เหมาะสม ที่จะจดัเกบ็ขอ้มูลของเอกสารเหล่าน้ีรวมไวเ้ป็น
สว่นกลาง กรณีทีห่น่วยงานสว่นกลางหรอืหน่วยงานอื่นๆของธนาคารมคีวามต้องการทีจ่ะใชข้อ้มูลดงักล่าว หน่วยงานนัน้
ต้องท าการตดิต่อไปยงัสาขาที่ลูกคา้ไดท้ าธุรกรรมไว ้เพื่อใหท้างสาขาจดัส่งเอกสารตามที่หน่วยงานต้องการ ซึ่งโดยปกติ
แลว้จะจดัสง่โดย ลกัษณะของการสง่โทรสาร กลบัไปยงัหน่วยงานปลายทางทีต่อ้งการ ดว้ยกระบวนดงักล่าวสง่ผลกระทบให้
หน่วยงานภาคสว่นหรอืแมก้ระทัง่หน่วยงานกลางของธนาคาร ประสบกบัความยากล าบากอย่างยิง่ในการท างาน สง่ผลให้
เกดิความล่าชา้ในการใหบ้รกิารลกูคา้หรอืการปฏบิตังิานต่างๆ รวมไปถงึภาคสว่นสาขาตอ้งเสยีเวลาในการคน้หาและจดัสง่
เอกสารตามทีห่น่วยงานสว่นกลางตอ้งการ 

นอกจากน้ี ในปัจจุบนัทางธนาคารยงัไม่มรีะบบใดๆที่เป็นระบบส่วนกลางที่สามารถตรวจสอบเอกสารลายมอืชื่อของ
พนกังานผูม้สีทิธิใ์นการอนุมตัธิุรกรรม ทีป่รากฎอยูบ่นเอกสารค าขอท าธุรกรรมต่างๆของลกูคา้ ทีล่กูคา้นัน้ไดย้ื่นกบัธนาคาร 
มเีพยีงหน่วยงานเดยีวของธนาคารทีท่ าการสแกนลายมอืชื่อแลว้จดัเกบ็ไว ้ในเครื่องคอมพวิเตอรข์องหน่วยงานอยา่งไมเ่ป็น
ทางการ เพื่อการใชง้านภายในหน่วยงานเท่านัน้ ในกรณีทีห่น่วยงานอื่นมคีวามตอ้งการขอ้มลูดงักล่าวแลว้ หน่วยงานน้ีจะ
ท าการจดัส่งฟอร์มลายมอืชื่อไปทางโทรสารไปยงัหน่วยงานที่ต้องการ และในบางกรณีพนักงานที่จ าเป็นต้องตรวจสอบ
ลายมอืชื่อทีป่รากฎอยู่บนเอกสารค าขอท าธุรกรรมต่างๆของลูกคา้ อาจละเลยขัน้ตอนการตรวจสอบดงักล่าว เน่ืองจากการ
ขอขอ้มลูจากสว่นกลางใชเ้วลานาน ท าใหธ้นาคารประสบปัญหาการทุจรติ การปลอมแปลงลายมอืชื่อของพนักงานผูม้สีทิธิ ์
ในการอนุมตัธิุรกรรม ท าใหเ้กดิเป็นคดคีวามฟ้องรอ้งอยู่เป็นจ านวนมากในแต่ละปี ส่งผลใหธ้นาคารสญูเสยี ทัง้ทรพัยส์นิ 
และชื่อเสยีงโดยรวม ดงันัน้การพฒันาระบบการจดัการบรหิารลายมอืชื่อ (SM) เพื่อการจดัการงานดงักล่าวของธนาคาร จงึ
เป็นสิง่ส าคญั ทีจ่ะท าใหก้ระบวนการท างานของธนาคารนัน้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
2. ขอบเขตการท างานของระบบ 

ระบบบริหารจดัการข้อมูลลายมอืชื่อเป็นระบบที่ครอบคลุมการท างาน ตัง้แต่การตดัลายมือชื่อบนเอกสารการท า
ธุรกรรม เช่นการสมคัรผลติภณัฑข์องลูกคา้ทีม่กีารลงลายมอืชื่อก ากบั ซึง่ถูกสแกนสง่มาจากระบบจดัการเอกสารภายนอก  
ไปจนถงึการบนัทกึลายมอืชื่อเขา้สู่ระบบและการเรยีกดูขอ้มูล เพื่อน ามาใช้ประกอบการปฏบิตัิงานในด้านต่างๆ  ของ
หน่วยงาน รวมทัง้ระบบสามารถรองรบัการบรหิารจดัการขอ้มูลของพนักงานผู้มสีทิธิอ์นุมตักิารท าธุรกรรม ตลอดจนการ
จดัท ารายงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชร้ะบบเพื่อการบรหิารจดัการขอ้มูลลายมอืชื่อแต่ละประเภท ดงัแสดงในภาพที่ 1 มี
รายละเอยีดดงัน้ี 
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ภาพที ่1 Use case Diagram แสดงภาพรวมของระบบบรหิารจดัการลายมอืชื่อ (SM) 

 
3. สถาปัตยกรรมของระบบท่ีพฒันา  

ระบบ SM ม ีSystem Architects ดงัแสดงในภาพที่ 2 เป็นระบบทีเ่ขา้ใชง้านไดส้องประเภทตามหน้าทีก่ารใชง้านซึง่
ระบบ SM จะถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่นตามฟังกช์นัการท างาน 
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Web Browser

SM System

SM System

 
ภาพที ่2 System Architecture (Deployment Diagram) ของระบบ SM 

 
 ส่วนของการจดัการและบริหารลายมือช่ือ ลกัษณะการท างานของระบบสว่นน้ีจะเป็น แบบ Client-Base 

Application ซึง่ระบบ SM ในสว่นดงักล่าวจะท างานอยูบ่นระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์7 ขึน้ไป  
 

 
ภาพที ่3 ตวัอยา่งหน้าจอระบบ SM แบบ Client-Base Application 
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 ส่วนของการค้นหาและเรียกดูลายมือช่ือ ลักษณะการท างานของระบบส่วนน้ีจะเป็นแบบ Web-Base 
Application ซึง่ระบบ SM ในสว่นดงักล่าวจะท างานอยูบ่นโปรแกรมอนิเทอรเ์น็ตเอกซพ์ลอเรอรเ์วอรช์ัน่ 10 ขึน้ไป  

 

 
ภาพที ่4 ตวัอยา่งหน้าจอระบบ SM แบบ Web-Base Application 

 
4. บทสรปุ 

บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบ Signature Management System (SM) ของธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั โดยระบบ
บรหิารจดัการขอ้มลูลายมอืชื่อ (SM) ท าใหธ้นาคารไดร้บัประโยชน์ ดงัน้ี 

 ท าใหท้างธนาคารไดม้าซึ่งการรวมศูนยข์องขอ้มูลไวใ้หเ้ป็นส่วนกลางเพื่อตอบสนองความตอ้งการทัง้ในดา้นการ
บรหิารจดัการขอ้มลู และในการใชข้อ้มลูดงักล่าวจากหลายภาคสว่นของธนาคาร  

 ไดม้าซึง่ความทนัสมยั และมคีวามเป็นระบบ และเป็นระเบยีบ  
 ชว่ยสง่เสรมิประสทิธภิาพการท างานและการใหบ้รกิารทีด่ใีหก้บัลกูคา้ และน าไปสูห่วัใจหลกัของการใหบ้รกิาร นัน้

คอืการสรา้งความพึง่พอใจกบัลกูคา้  
 เป็นการสรา้งภาพพจน์ที่ดใีหก้บัองคก์ร ซึ่งโดยระบบดงักล่าวจะช่วยใหท้างธนาคารสามารถทีจ่ะให้ บรกิารลกูคา้

ไดร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 ลดกระบวนการการท างานของหน่วยงาน ทีเ่กดิขึน้จากการท างานรปูแบบซ ้าๆ  
 ลดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากแรงงานคนในการท างานหรอืทรพัยากรสิน้เปลอืงทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานต่างๆ ไดอ้กีดว้ย 
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ระบบบรหิารจดัการขอ้มลูลายมอืชื่อ (SM) ท าใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชน์ ดงัน้ี 
 ลกูคา้ไดร้บับรกิารทีร่วดเรว็ยิง่ขึน้ 
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