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หัวข้อที่จะนําเสนอ	
�  หลักการและเหตุผล	
� งานที่เกี่ยวข้อง	
� ภาพรวมฟังก์ชันการทํางานของแอปพลิเคชัน	
� ตัวอย่างการทํางานของแอปพลิเคชัน	
� แนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน	
� สรุป	
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หลักการและเหตุผล	
�  เฟซบุ๊กเป็นสังคมเครือข่ายที่มีการใช้กันอย่างแพร่
หลาย	

�  เฟซบุ๊กสามารถนําไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น 
การใช้เฟซบุ๊กเพื่อประชาสัมพันธ์ การค้นหา และ
การวิเคราะห์ข้อมูล	

�  แนวคิดในการพัฒนาเฟซบุ๊กให้ตอบสนองผู้ใช้งาน
ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น	
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งานที่เกี่ยวข้อง	
� การประเมินผลเทคนิคการจดจำใบหนา โดยใช Facebook API ในการดึงขอมูล

รูปภาพของกลุมเพื่อนในเครือขาย เพื่อสรางกลุมขอมูล (dataset) ใบหนาบุคคล      

สำหรับการตรวจหาและระบุตัวตน [9]H

� ลักษณะของการใชงานเครือขายสังคมออนไลน (OSN: Online Social Network) ของ

เฟซบุก และ เฟซบุกแพลตฟอรม (ขอมูลสาหรับผูพัฒนาเฟซบุกแอปพลิเคชัน)  [10]H

� การพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อสนับสนุนการรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลของ       

เฟซบุก มีขนาดมากกวา 15PB (2.5 PB หลังจากทำการบีบอัด) และมีขอมูลใหม

จำนวน 60 TB (10 TB หลังจากทำการบีบอัด) ทุกวัน [11] H
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ภาพรวมฟังก์ชันการ
ทํางานแอปพลิเคชัน	

5	



6	



ฟังก์ชันการทํางานของแอปพลิเคชัน	  
1. การอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ โดยผูใชสามารถอัปเดตสถานะของ

เพจสวนบุคคล แฟนเพจ และกลุมบนเฟซบุก ไดพรอมกันในคราวเดียว H

2) การอำนวยความสะดวกในการคนหาขอมูล ที่ผูใชเคยคลิกถูกใจไว H

3) การอำนวยความสะดวกในการคนหาขอมูลของเพื่อนบอยครั้งที่ผูใชงานตองการ

คนหาขอมูลของเพื่อน แบบมีเง่ือนไข H

4) การอำนวยความสะดวกในการสรุปและวิเคราะหขอมูลของเฟซบุกเพจ อีกทั้งยังไม

สามารถใหผูใชดูสถิติของหลายเพจพรอมกันได ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูใช ในแงของ

การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ หลายเพจพรอมกัน H

H
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การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (1/4)	  
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การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (2/4)	  
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การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (3/4)	  
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การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (4/4)	

� การบันทึกเพจที่ชอบ หรือต้องการโพสต์บ่อยๆ 	
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การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อนหลายคน	  (1/3)	  
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การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อนหลายคน	  (2/3)	  
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การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อนหลายคน	  (3/3)	  
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สารบัญโน้ตของเพจ (1/3)	
�  แบบฟอร์มในการใส่ชื่อเพื่อนหรือชื่อเพจ และ
การค้นหาจากชื่อเรื่อง	
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สารบัญโน้ตของเพจ (2/3)	
�  ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อใส่ชื่อเพจ thaibreastfeeding !
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สารบัญโน้ตของเพจ (3/3)	
�  ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อใส่ชื่อเพจ thaibreastfeeding 

และคำคนหาวา “ขอดี”!
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การเก็บและค้นหาโพสต์ที่ชอบ	  (1/2)	
�  แบบฟอร์มการค้นหาโพสต ์และข้อมูลของโพสต์
จากฐานข้อมูล !
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การเก็บและค้นหาโพสต์ที่ชอบ (2/2)	
�  ตัวอย่างการค้นหาจากชื่อผู้โพสตแ์ละเดือนที่โพสต์!
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การดูข้อมูลและสถิติของเพจ	  (1/2)	
�  แบบฟอร์มสําหรับใส่ชื่อเพจ!
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การดูข้อมูลและสถิติของเพจ (2/2)	
�  ตัวอย่างการแสดงสถิติของเพจพร้อมกัน !
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การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม	  (1/3)	  
•  สนับสนุนการดูข้อมูลแบบ AJAX !
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การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม(2/3)	

�  แสดงผู้ก่อตั้งกลุ่ม และข้อความล่าสุดในกลุ่ม !
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การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม (3/3)	

�  แสดงสมาชิกของกลุ่ม !
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การดูข้อมูลของเพื่อน	  (1/2)	
�  เลือกเงื่อนไขข้อมูลเพื่อน !
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การดูข้อมูลของเพื่อน (2/2)	

�  แสดงข้อมูลเพื่อนตามเง่ือนไข !

26	



แนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน	  
� Facebook Query Language (FQL) เป็นกลุ่มคําสั่ง
สําหรับข้อมูลจากเฟซบุ๊กมาใช้งาน โดยภาษา FQL มีรูป
แบบ และการเรียกใช้งาน คล้ายคลึงกับภาษา SQL 	
�  แตกต่างกันในแง่ที่ FQL เป็นการดําเนินการกับฐานข้อมูล ของ
เฟซบุ๊ก และ มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ไม่สามารถใช้ “*” ในการ
สืบค้น	

� GRAPH API ซึ่งเป็น API ใหม่ วิธีการเรียกใช้ไลบรารี จะ
ต้องใช้ “Application API Key” และ “Application 
Secret”	  
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สรุป	

�  แอปพลิเคชันที่พัฒนานี้ชวยใหการใชงานเฟซบุกสะดวกขึ้น 

และใชงานไดหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะแฟนเพจและกลุม

ที่คนนิยมใชกันมากขึ้น!

�  สามารถนำแอปพลิเคชันนี้ชวยบุคลากรในสถาบันการศึกษา
ประชาสัมพันธ คนหา และวิเคราะหขอมูล!
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ขอบคุณ	  
�  ใช้แอปพลิเคชันที ่
http://apps.facebook.com/4publishpage	  

� ติชมให้คําแนะนําที่ 
http://www.facebook.com/FANGTEST	

� ติดต่อพูดคุยกับหัวหน้าทีม	
�  krunapon@kku.ac.th	  
� http://twitter.com/krunapon	  
� http://gear.kku.ac.th/~krunapon	  
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