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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร ลูกคาตองใชเอกสารในการ 

ยื่นประกอบคำขออนุมัติสินเชื่อ รวมถึงการดำเนินการภายในของธนาคารตองใชเอกสารเปนจำนวน

มาก สงผลใหสิ้นเปลืองคาใชจายและพื้นที่จัดเก็บ และยังเสี่ยงตอการถูกปลอมแปลงเอกสาร อีกทั้ง

ลูกคายังตองเสียเวลาเพื่อเดินทางไปยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาของธนาคาร ทำใหกระบวนการตั ้งแต

ลูกคายื่นคำขอไปจนถึงกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใชระยะเวลานาน ดวยเหตุนี้ผูพัฒนาจึงมี

แนวคิดที่จะพัฒนากระบวนการดังกลาวใหเปนแบบอิเล็กทรอนิกส โดยพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

และนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเขามาชวยในกระบวนการพิสูจนตัวตนของบุคคลและหนวยงานตนสังกัด

เพื่อลดกระดาษที่ใชในการดำเนินการ เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และเพิ่มความ

นาเช่ือถือใหกับกระบวนการขออนุมัติสินเชื่อมากยิ่งข้ึน 

แอปพลิเคชัน Smart Loan และ แอปพลิเคชัน Smart Organization จึงถูกพัฒนา 

ขึ้นมาโดยใชภาษา Dart โดยมีชุดพัฒนาซอฟตแวร (Framework) คือ Flutter ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย 

กูเกิล ซึ่งเปน Cross Platform Framework ที่สามารถใชไดทั้ง iOS และ Android โดยใชบริการของ 

Google Firebase ในการจัดเก็บขอมูลของระบบ และใชภาษา Solidity ในการพัฒนา Smart 

Contract โดยม ีช ุดพ ัฒนาซอฟตแวร (Framework) ค ือ Truffle ที่ช วยสร างสภาพแวดล อม 

ใหสามารถพัฒนา Decentralized applications (Dapps) ที่ทำงานรวมกับ Ethereum ใหสามารถ

Deploy ไปย ังเคร ื ่องม ือที ่ช ื ่อ Ganache ที ่ ใชสำหรับสรางและทดสอบ Smart Contracts บน 

Ethereum blockchain แบบสวนตัวได 
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 ABSTRACT 

 

Currently, in order to submit a loan approval request to a bank, a customer 

must submit the required documents. Additionally, the internal administration of the 

bank requires a great deal of paperwork, resulting in a squandering of expenses and 

storage space, as well as a risk of document forgery. Furthermore, customers waste 

time traveling to bank branches to apply for loan, which leads to summiting loan 

application to loan approval requiring considerable time. As a result, the developers 

initiated the perspective of developing this process electronically by developing 

mobile applications and incorporating blockchain technology. This development aims 

to assist in the authentication process for individuals and organizations, reduce the 

amount of paper used to connect data between relevant agencies, and increase the 

credibility of loan approval processes. 

The Smart Loan application and the Smart Organization application were 

developed in Dart using a framework called Flutter. Flutter is a Cross platform 

framework developed by Google that could be used on both iOS and Android 

operating systems by archiving system data using Google Firebase services. 

Additionally, Smart Contracts used the Solidity programming language to develop. It 

used a framework called Truffle to assist in developing environments for developing 
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Decentralized applications (Dapps) that collaboratively worked with Ethereum and 

deployed them to Ganache tools for creating and testing Smart Contracts on the 

Ethereum blockchain privately. 
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