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บทคดัย่อ 

 ส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) จดังานสร้างความร่วมมือด้านการ
ท่องเท่ียวระหว่างสมาชิกในประเทศภูมิภาคอาเซียน โดยมีกิจกรรมการจดังานทุกๆปี ท าให้เกิด
ปัญหาการนดัหมายระหว่างนกัธุรกิจกบัโรงแรม ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดจดัการบูธของกิจกรรมภายใน
งานอย่างเป็นระบบ ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน  โดยใช้โปรแกรม ลาราเวล เฟรมเวิร์ค (Laravel 
Framework) ของพีเอสพี(PHP)  วตัถุประสงค์ของงานวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษา การท างานการ
ประยุกต์ใช้ตารางนัดหมายการประชุม(Agenda) ส าหรับกลุ่มลุกค้าท่ีมางานATF2018 2) เพื่อ
วิเคราะห์ และออกแบบระบบการสร้างตารางนัดหมายระหว่างผูข้าย และผูซ้ื้อในงาน ATF2018 
และ 3) เพื่อพฒันา ระบบ Appointment บน Web Application  ในงาน ATF 2018 ขอบเขตงานวิจยั
ท าการพฒันาระบบงานนดัหมายการประชุมระหวา่ง ธุรกิจ กบั ธุรกิจ (Business to Business (B2B)) 
เพื่อจดัการตารางการนัดหมายระหว่างผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งสองฝ่าย ผลงานวิจยัผูใ้ช้มีความพึง
พอใจต่อระบบงานในระดบัมาก ทั้งน้ียงัสามารถช่วยผูบ้ริหารและนกัธุรกิจสามารถจองกิจกรรม
ภายในงานเพื่อเป็นไปไดอ้ยา่งลุล่วงสมบูรณ์เพื่อไม่ใหเ้กิดการติดขดัแต่อยา่งใด 
ค าส าคัญ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,การท่องเท่ียวอาเซียน,ลาราเวล เฟรมเวร์ิค, B2B 
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Tourism Authority of Thailand sets an annual activity of tourism among ASEAN countries. 
This activity causes a problem of appointment between business people and hotels. Hence, the 
Laravel Framework program that uses PHP language has been developed to systematically organize 
exhibition booths. There are three purposes of this program. 1) To study an operation and an 
application of meeting agenda for people who come to ASEAN Tourism Forum 2018 (ATF2018). 
2) To analyze and design a system of meeting agenda between buyers and sellers in ATF2018. 3) 
To develop a web application of an appointment system in ATF2018. The scope of the Laravel 
Framework program is to develop a meeting agenda program between Business to Business (B2B) 
for organizing the meeting of both sides. The result of this program demonstrates that users are 
extremely satisfied. Furthermore, the program helps executives and business people smoothly 
booking activities in the event.  

Keywords: Tourism Authority of Thailand, ASEAN National Tourism Organization, 
Laravel Framework, B2B 

บทน า 
 เน่ืองดว้ยส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ไดมี้การรับเป็นเจา้ภาพในการ
จดังาน ASEAN Tourism Forum (ATF) ในปี ค.ศ. 2018น้ี ซ่ึงงานATF นั้นเป็นงานเพื่อการจดัการ
ประชุมการท่องเท่ียวอาเซียน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นความร่วมมือใน
ด้านการท่องเท่ียวระหว่างสมาชิกระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนให้ภูมิภาค
อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวของโลก การจดังานถูกจดัข้ึนทุกๆปี ในแต่ละพื้นท่ี
ของประเทศเจา้ภาพงานในปีนั้นๆ โดย ททท. มีการเล็งเห็นถึงปัญหาและหาแนวทางในการจดัการ
บูธ(Booth) ผูว้ิจยัได้ท างานอยู่นั้นเพื่อการพฒันาและสร้าง Web Application ซ่ึงจะสร้างโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Laravel Framework ของ ภาษา PHP ซ่ึงจะน ามาใช้ในงานท่ีจะถูกจดัข้ึนในปี 
ค.ศ. 2018 น้ี มีการพฒันาโปรแกรมเพื่อน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ ออนไลน์(Online) ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกเขา้สู่ตวัโปรแกรม และ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการนดัหมายระหว่าง 
ธุรกิจ กบั ธุรกิจ (Business to Business (B2B)) ทั้งน้ีการจดัการการนดัหมายภายในตวัระบบ Web 
Application น้ี จะเป็นระบบบนัทึกการนดัหมายระหวา่งนกัธุรกิจ เพื่ออธิบายรายละเอียดของธุรกิจ 
ท่ีทางผูข้าย จะเป็นเจา้ของบูธ และท าการส่งนดัหมายไปยงั ผูซ้ื้อ ทั้งน้ีการนดัหมายระหว่าง ผูข้าย 
และ ผูซ้ื้อนั้นนบัวา่มีความส าคญัมากภายในงานคร้ังน้ี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหส้ าหรับผูข้ายและผู ้
ซ้ือไดเ้ขา้มาคุยรายละเอียดกนัภายในบูธในช่วงเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี ต่างฝ่ายต่างมี
ความพร้อมท่ีจะน าเสนอและรับฟัง สินคา้ทางธุรกิจกนัอยา่งสะดวกมากข้ึน ดงันั้นระบบ.....ช่วยการ



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ปี 2561                              

(2018 SPUC National and International  conference) 

จดัสรรเวลาและเพื่อจดัการควบคุมกิจกรรมภายในงานเพื่อเป็นไปอย่างลุล่วงสมบูรณ์เพื่อสะดวก
และทนัสมยัต่อการนดัหมายระหวา่ง ผูข้ายและผูซ้ื้อ 
วตัถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษา การท างานการประยุกตใ์ช้ตารางนดัหมายการประชุม(Agenda)ส าหรับกลุ่ม
ลุกคา้ท่ีมางานATF2018 
 2.เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบการสร้างตารางนดัหมายระหว่างผูข้าย และผูซ้ื้อใน
งาน ATF2018  
 3.เพื่อพฒันา ระบบ Appointment บน Web Application เพื่อใชใ้นงาน ATF 2018 
แนวคิด ทฤษฏี และระบบงานทีเ่กี่ยวข้อง 

1.การพฒันาระบบโดยใช้ SOA (Service-oriented architecture) โดยป็นแนวคิดในการ
ออกแบบระบบไอทีในองคก์รให้เป็นระบบเชิงบริการ (Service Oriented) ท่ีสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได้ทั้ งน้ีระบบไอทีใหม่ได้ ทั้ งน้ีระบบไอทีขององค์กรต่างๆจะมีสถาปัตยกรรมแบบ Silo-
Oriented Architecture ซ่ึงการพฒันาระบบไอทีในแต่ละระบบต่างเป็นอิสระต่อกนั อาจมีระบบท่ีใช้
เทคโนโลยีท่ีแตกต่างกันเช่น Java, .NET, Oracle หรือ SAP เป็นตน้จึงท าให้ยากต่อการเช่ือมต่อ
บ ารุงรักษายาก มีค่าใชจ่้ายสูง ท าให้พฒันาเป็นระบบใหม่ๆเป็นไปดว้ยความล่าชา้ โดยแนวคิดของ 
SOA คือการจดัระบบ Silo-Oriented Architecture ใหม่ โดยการสร้างระบบไอทีให้เป็น 4 Layer คือ 
1 )Resource Layer 2)Service Layer 3)Process Layer 4)Access Layer โดยในแนวคิดของ  Web 
Application น้ีไดใ้ช ้API หรือ Application Programming Interface  ซ่ึงเป็นการเรียกใชก้ระบวนการ
ทางธุรกิจท่ีพฒันาข้ึน โดยอาจผ่านทางเวบ็ไซต์ หรือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยAPI คือ ช่องทางการ
เช่ือมต่อ ช่องทางหน่ึงท่ีจะเช่ือมต่อกบัเวบ็ไซต์ผูใ้ห้บริการ API จากท่ีอ่ืน ใช้เป็นตวักลาง ในการ
รับส่งขอ้มูลขา้ม Server ในการเช่ือมการท างานเขา้กบัระบบปฏิบติัการโดยท่ี API แบ่งเป็น 1.APIท่ี
ข้ึนกบัภาษา (Language Dependent API) คือ API ท่ีสามารถเรียกใช้จากโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนดว้ย
ภาษาเพียงภาษาใดภาษาหน่ึง 2 .APIท่ีไม่ ข้ึนกับภาษา (Language independent API) คือ API ท่ี
สามารถเรียกไดจ้ากโปรแกรมหลายๆภาษา ท าให้สามารถท่ีการปรับเปล่ียนแปลง ขอ้มูลของ Data 
ท่ี API ส่งมายงัระบบไดง่้าย และสะดวกมากข้ึน (ฉตัรสุชล คุม้ถนอม,2554) 

2.การออกแบบระบบโดยใช้หลักการของภาษายูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling 
Language) ซ่ึงจะเป็นการวิเคราะห์และออกแบบในเชิงวตัถุโดยการสร้างแบบจ าลอง (Model) ของ 
ออ็บเจก็ต ์(Object) คลาส (Class) และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของระบบแบบจ าลอง UML เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีจะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ และออกแบบระบบงานได้ง่ายข้ึน และท าให้
ผูอ้อกแบบสามารถมองเห็นภาพของระบบงานไดช้ดัเจนมากข้ึน วา่จะออกมาในลกัษณะใด หรือท า
ให้มองเห็นภาพของระบบงานเป็นไปตามความตอ้งการ โดยถ่ายทอดแบบจ าลองระบบออกมาใหผู้ ้
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ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบไดรั้บทราบ เช่น ผูพ้ฒันา หรือ ผูใ้ช้งาน โดยตรงต่อความตอ้งการมาก
ท่ีสุด โดยน ามาแสดงในรูปแบบของสัญลกัษณ์ท่ีมองเห็นได ้เช่น รูปภาพ แผนภาพ (Diagram) เป็น
ตน้ (ชาคริต กุลไกรศรี,2556) 

3.การพฒันาระบบโดย ลาราเวล เฟรมเวิร์ค (Laravel Framework) เป็นการออกแบบเพื่อ
พฒันา Web Application ท่ีเขียนดว้ย PHP จะเร่ิมจากการเขียนบรรทดับนสุดไล่ลงมาเร่ือยๆ ท่ีเรียก
กนัวา่ Procedural การท างานของรูปแบบ PHP Framework ท่ีถูกตอ้งและเป็นขั้นเป็นตอนจะท างาน
ในรูปแบบท่ีเรียกว่า MVC (Model-View-Controller) โดยเป็นการแก้ไขปัญหาของการเขียนของ
โปรแกรมเมอร์ท่ีไม่เหมือนกนัของแต่ละบุคคลท าให ้คนท่ีเขา้มาพฒันาระบบต่อสามารถเขา้ใจและ
สามารถแกไ้ขพฒันาไดง่้ายข้ึน โดยให้ Controller ควบคุบการท างานของ Code Logic แลว้ส่งให้ 
Model ติดต่อกบัฐานขอ้มูลก่อนทั้งหมดจะถูกส่งค่าออกไปให้กบั View ในส่วนของผูใ้ชง้าน ท าให้
สามารถแบ่งส่วนหนา้ท่ีใหแ้ต่ละฝ่ายท างานไดง่้ายข้ึน (สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน,2559) 

4.การใช้หลักการธุรกิจ B2B(Business-to-Business) ระบบ Web Application น้ีเป็นการ
ท างานระหว่าง นักธุรกิจและนักธุรกิจ การพฒันาระบบโดยใช้ B2B เป็นตวัตั้ งในแนวคิดการ
ออกแบบของระบบพร้อมกบัเป็นหลกัพฒันามาใช้ให้ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ใจในลกัษณะของการ
ท างานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผูป้ระกอบการด้วยกนัเอง ภาย
ในบูธของงาน ATF จะเป็นการซ้ือขายหรือน าเสนอสินคา้ระหว่างผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง เช่น 
เจา้ของโรงแรม ซ้ือทวัร์การท่องเท่ียวจากเจา้ของทวัร์ เป็นตน้ ซ่ึงจะงานน้ีจะเกิดข้ึนระหวา่งบริษทั
และบริษทัซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดยอดขายระหวา่งกนัในท่ีสุด บางแห่งเรียกวา่การขายสินคา้เขา้สู่องคก์ร 
หรือ Institutional Sales หรือการท าตลาดระหวา่ง ธุรกิจกบัธุรกิจนั้นเอง(อร สมิธ,2559) 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 วรากลู ลาภสมบูรณ์ดี, 2549 ไดก้ล่าวถึง การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตมีแนว้
โนม้ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ ระหวา่งภาคธุรกิจ (Business-to-Business หรือ B2B) โดยใช้
การส่งขอ้มูลดว้ย XML เป็นหลกัในการคน้หาประสิทธิภาพในการท างานและมีความมัน่ใจด้าน
คลามปลอดภยัในการท างานรับส่งขอ้มูลระหวา่งองคก์รมากข้ึน 
 สุวรรณา วรรธนโกมล, 2544 ไดมี้การพฒันาระบบการลงทะเบียนประวติัผูป่้วยและการนดั
หมายผูป่้วยท่ีแผนกเวชระเบียนจะตอ้งท าการบนัทึกและออกใบนดัใหก้บัผูป่้วยเพื่อเขา้รับการรักษา
ซ่ึงสามารถใชแ้สดงตวัผูป่้วย และแสดงขอ้มูลการเขา้รักษา โดยการเก็บขอ้มูล ลง Microsoft Access 
โดยมี Personal Web Server เป็นเวบ็เซิร์พเวอร์ และอาศยัการท างาน ODBC ในการเช่ือมต่อ ทั้งน้ี 
สามารถลดขั้นตอนการท างานท าใหเ้จา้หนา้ท่ีมีเวลาวางแผนการรักษาใหพ้ยาบาลไดม้ากข้ึนเพื่อการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 ในการด าเนินงานวิจยัและพฒันาระบบ Web Application น้ีไดน้ าแนวทางการปฏิบติังาน
การบริการจดัการผา่นกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบและการใชง้านระบบการส่งขอ้มูล 
API เพื่อใหก้ารบริหารจดัการระบบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว เหมาะสม และสรุปตรง
ตามความต้องการของผูใ้ช้งานด้วยโดยท่ีจะระบุถึงปัญหาคือการรับความต้องการของทางการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยวา่ตอ้งการใชง้านระบบน้ีเพื่ออะไรและผูใ้ชง้านเป็นใครมีแนวการท างาน
อยา่งไรบา้งแลว้น ามาออกแบบการท างานของระบบโดยเป็นดงัแผนภาพ Use Case ดงัรูปภาพท่ี 1.1 
แผนภาพ Sequence Diagram ดงัรูปภาพท่ี 1.2 แผนภาพการแสดงการท างานของระบบ ดงัรูปภาพท่ี 
1.3 และแผนภาพหนา้จอต่างๆของระบบ ดงัรูปภาพท่ี 1.4, 1.5, 1.6,  1.7 และ 1.8 

 
รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Use Case ของ Web Application 
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รูปท่ี 1.2 แผนภาพ Sequence Diagram  

การพฒันาระบบ 
 ระบบแยกส่วนประเภทงานทั้งหมดออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ส่วนของผูซ้ื้อ
(Buyer)และผูข้าย(Seller) โดยทั้งหมดตอ้งเขา้ใช้งานผ่าน Web Browser เพื่อล็อคอิน ซ่ึงประเภท
ผูใ้ช้งานจะถูกจ าแนกโดยระบบและฟังก์ชนังานภายในระบบจะตรวจสอบประเภทผูใ้ช้งาน เพื่อ
เรียกใช ้API ท่ีถูกเขียนแยกเอาไวแ้ละในแต่ละฟังก์ชนัการใชง้านของ API จากนั้นก็จะท าการเรียก
สืบคน้ (Query) หรืออพัเดทขอ้มูลจากฐานขอ้มูลต่อไป ภาพแสดงการท างานของระบบ ดงัรูปภาพท่ี 
1.3 

 
รูปท่ี 1.3 แผนภาพแสดงการท างานของระบบ 

การใช้งานระบบ 
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1.การเขา้ใชร้ะบบ โดยการเขา้ใชร้ะบบผา่น User และ Password โดยมีเง่ือนไขของ User 
ตามส่วนของผูรั้บผดิชอบ เช่น Seller จะเป็น User S001-A และ Buyer จะเป็น User B001-A เป็น
ตน้ โดยเขา้ระบบผา่น หนา้จอ Login ดงัรูปภาพท่ี 1.4 

 
รูปท่ี 1.4 แผนภาพแสดงหนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

2.ท าการ Login เรียบร้อยแล้ว จะเขา้สู่หน้าจอของ Calendar Appointment ของระบบดัง
รูปภาพท่ี 1.5 และ เม่ือ User ท าการคลิกท่ีแถม Request Appointment ทางขวามือดงัรูปภาพท่ี 1.5
รายการท่ีท ายนืยนั Appointment จะเขา้สู่ Calendar โดยแสดงเป็นแถบสีน ้าเงิน 

 
รูปท่ี 1.5 แผนภาพแสดงหนา้จอ Calendar และ Request List ของระบบ 
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 3.หาก User ท าการคลิก บนแถบสีขาวใน  Calendar ดงัรูปภาพท่ี 1.5 ตามช่วงเวลาจะเขา้สู่
หนา้ แสดงขอ้มูลของ นกัธุรกิจ(Seller) ดงัรูปภาพท่ี 1.6 เพื่อท าการเลือกฝ่ายธุรกิจอีกฝ่ังเพื่อท าการ
นดัหมายในช่วงเวลานั้น 

 
รูปท่ี 1.6 แผนภาพแสดงหนา้จอ Data Tables แสดงขอ้มูล Seller ของระบบ 

 4.เม่ือท าการคลิก รูปภาพ หรือปุ่ม Detail ดงัรูปภาพท่ี 1.6 จะเขา้สู่หน้ารายละเอียดของ
ธุรกิจ(Seller)นั้นๆท่ี User ท าการคลิก ดงัรูปภาพท่ี 1.7 

 
รูปท่ี 1.7 แผนภาพแสดงหนา้จอ รายละเอียด ของ Seller  ของระบบ 

 5.หาก User มีการยืนยนัท าการ Appointment หากตอ้งการยกเลิกสามารถท าการยกเลิก ได้
โดยคลิกแถบสีน ้ าเงินตาม หน้า Calendar ดงัรูปภาพท่ี 1.5 จะเขา้สู่หน้า Cancel Appointment ดงั
รูปภาพท่ี 1.8 
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รูปท่ี 1.8 แผนภาพแสดงหนา้จอ ในการ Cancel Appointment  ของระบบ 

ผลการวจัิย 
เม่ือน าระบบการจดัการนดัหมายงาน ATF 2018 ไปทดลองใชก้บัผูใ้ช ้คือ เจา้หนา้ท่ี

ส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและนกัธุรกิจ  จ  านวน 386 คน มีความพึงพอใจในดา้น
ต่างๆ แสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบการจดัการนดัหมายงาน ATF 2018 

รายการประเมนิ X S.D. ความหมาย 
1. ประสิทธิภาพและประโยชนข์องระบบ 4.28 0.64 มากท่ีสุด 
2. ความง่ายต่อการใชง้าน 4.05 0.61 มาก 
3. การไดเ้ปรียบเทคโนโลยเีดิม 3.93 0.69 มาก 
4.ความตั้งใจในการใชง้าน 4.00 0.56 มาก 
5.ความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ 4.23 0.72 มากท่ีสุด 

 
สรุป 

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจดัการนัดหมายระหว่างนกัธุรกิจและนกัธุรกิจ
ดว้ยหลกัการท า Web Application ท าใหท้างส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสามารถบรรลุ
ความตอ้งการใหก้ารจดัการปัญหาภายในงาน ATF 2018 ผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจต่อระบบงานใน
ระดบัมาก และก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการท างานกบัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

อภิปรายผล 
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 จากงานวิจยัช้ินน้ีพบวา่การพฒันาระบบการนดัหมายของงานระบบการจดัการนดัหมาย
งาน ATF 2018 เป็นไปตามวตัถุประสงค์ โดยวดัจากการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีส านักงานการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจท่ีมาเขา้ร่วมงาน จากค่าเฉล่ียความพึงพอใจ(ตารางท่ี 1) 
พบวา่ มีความพึ่งพอใจมากถึงมากท่ีสุด (X) ซ่ึงมากจากผลการท าแบบทดสอบในการสอบถามความ
พึ่งพอใจของผูใ้ช้งานระบบ จากแบบสอบถามน้ีจะช่วยให้ผูจ้ดังานสามารถวดัความพึงพอใจจาก
การเขา้มาร่วมงานในคร้ังน้ีไดแ้ละสามารถน าไปเป็นขอ้มูลสถิติในการจดังานเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึนในอนาคต 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจดัการนดัหมายระหวา่งนกัธุรกิจและนกัธุรกิจ โดย
สร้าง Web Application โดยใชห้ลกัการ Laravel PHP Framework สามารถพฒันาระบบโดยใช ้API
ในการส่งข้อมูลและการใช้ Socket Programming PHP ในการส่งรูปแบบรับส่ง Code เป็น Real 
Time ได ้หรือฟังชนัการท างานอ่ืนๆท่ีสามารถเพิ่มเติมลงไปไดอี้ก เป็นตน้ 
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