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Abstract 

 
This article is to present Facebook application that 

addresses the needs of Facebook users for their 

convenience in publicizing, searching, analyzing data. 

This application has four main features that have not 

been implemented in Facebook platform or any other 

Facebook applications.  These four features include 1) 

allowing the users to post a status to multiple pages, 

groups, and also their own profile in a single update 2) 

saving liked statuses which are convenient for users to 

search instead of browsing through timeline 3) offering 

the users to easily search friends with the interested 

conditions such as looking for friends who are still single 

and live in the same town.  Without this application, users 

would need to manually browse each Facebook profile, 

and 4) displaying statistics and information of multiple 

Facebook pages at the same time and also displaying the 

table of content of notes in Facebook pages and profiles. 
We develop this application by using PHP, 

JavaScript, FQL, XML and HTML.  The   experimental 

result shows that all main features of the proposed 

application are functioned as expected 
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 บทคัดย่อ 
 

  บทความนีจ้ะน าเสนอแอปพลิเคชันบนเฟซบุ๊ กท่ีสร้างขึน้
โดยมีจุดประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เฟซบุ๊กในการ
ประชาสัมพันธ์ การค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมลู ฟังก์ชันการ
ท างานท่ีส าคัญของแอปพลิเคชันนีมี้อยู่  4 อย่างซ่ึงได้แก่ 1) ผู้ใช้
สามามรถโพสต์ข้อความเดียวกันไปยงัเฟซบุ๊กเพจหลายเพจ 
กลุ่มหลายกลุ่มและสถานะของผู้ใช้ด้วยการโพสต์เพียงคร้ังเดียว 
2) การเกบ็รวบรวมลิงก์หรือข้อความท่ีผู้ใช้ คลิกถกูใจ  เน่ืองจาก
เฟซบุ๊กไม่มีการ เกบ็ ข้อมลูท่ีผู้ใช้ คลิกถกูใจ  ท าให้ยากแก่กา ร

ค้นหาในภายหลงั 3) การรวบรวมข้อมลูของเพ่ือนพร้อมท้ัง
สามารถกรองรายละเอียดของเพ่ือนและแสดงข้อมลูตาม
เง่ือนไขน้ันๆโดยไม่ต้องเปิดหน้ารายละเอียดของเพ่ือนทีละคน 
และ 4) การสรุปข้อมลูและแสดงสถิติของ เฟซบุ๊กเพจ 

ในการพัฒนาแอปพลิชันนีใ้ช้ภาษา PHP, JavaScript, 

FQL, XML และ HTML.  ผลการทดลองแสดงว่าแอปพลิเคชัน
ท่ีพัฒนาสามารถท างานได้ตามท่ีต้องการ 
 
ค าส าคญั  เฟซบุ๊ก, เครือข่ายสงัคม, พีเฮชพ,ี เวบ็เอพีไอ 
 

1. บทน า 
บทความน้ี  น าเสนอการพฒันาแอปพลิเคชนั  บนเฟซบุ๊กซ่ึง

เป็นเวบ็เครือข่ายสงัคม  ท่ีมี ผู ้ใชเ้ป็นจ านวนมาก  อีกทั้งยงั
สามารถประยกุตใ์ชใ้นการประชาสมัพนัธ์องคก์ร ส่ือสารขอ้มูล
ต่างๆ ใหแ้ก่กลุ่มผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึงการวเิคราะห์
ขอ้มูลของเฟซบุ๊กเพจ เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น การ
ปรับปรุงหรือพฒันา การใหบ้ริการต่างๆ  ซ่ึงในปัจจุบนั เฟซบุ๊ก
ยงัขาดเคร่ืองมือท่ีช่วยในการประชาสมัพั นธ์ การคน้หา และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล ท่ีควรจะมี  จึงไดเ้กิดแนวคิด ท่ีจะพฒันา  
แอปพลิเคชนัน้ีข้ึนมาเพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ช้
เหล่านั้น โดยมีแนวคิดในการพฒันาอยู ่4 อยา่ง ไดแ้ก่ 

1)  การอ านวยความสะดวก ในการประชาสมัพนัธ์ โดย ผูใ้ช้
สามารถอปัเดตสถานะ ของเพจส่วนบุคคล  แฟนเพจ และกลุ่ม
บนเฟซบุ๊ก  ไดพ้ร้อมกนัในคราวเดียว ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่
ผูใ้ช ้ท่ีดูแลเฟซบุ๊กหลายรูปแบบ ช่วยใหส้ามารถประชาสมัพนัธ์ 
ไดอ้ยา่งสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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2) การอ านวยความสะดวกในการคน้หาขอ้มูล  ท่ีผูใ้ช้เคย
คลิกถูกใจไว้  เน่ืองจากในปัจจุบนัเฟซบุ๊ กยงัไม่มีเคร่ืองมือใน
การคน้หาขอ้มูลท่ีเคยคลิกถูกใจไว ้ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีผูใ้ชต้อ้งการ
คน้หาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ หรือตอ้งการน าขอ้มูลท่ีเคยคลิก
ถูกใจไวม้าใช ้ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการคน้หาเอง ซ่ึงไม่สะดวกและ
เป็นอุปสรรคต่อผูใ้ช ้
  3) การอ านวยความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลขอ งเพื่อน
บ่อยคร้ังท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการคน้หาขอ้มูลของเพ่ือน แบบมี
เง่ือนไข เช่น ตอ้งการคน้หาเพ่ือนท่ีมีความสนใจในเร่ือง
เดียวกนั กลุ่มอาย ุหรือทอ้งท่ีเดียวกนั เพ่ือเป็นขอ้มูลตั้ งตน้ ใน
การน าไปวเิคราะห์ และใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนต่อไปได ้โดยง่าย
และมีประสทธิภาพ มากกว่ าการท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการ คน้หา
ขอ้มูลเอง ซ่ึงเฟซบุ๊กไม่มีเคร่ืองมือดงักล่าวให ้ 

4)  การอ านวยความสะดวกในการสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูล
ของเฟซบุ๊กเพจ ปัจจุบนัเฟซบุ๊กมีเคร่ืองมือในการวเิคราะห์
ขอ้มูล เฟซบุ๊กเพจเบ้ืองตน้ ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมการแสดงจ านวน
บทความท่ีโพสต ์สาร บญับทความ และสถิติจ านวนคนถูกใจ
เพจ , จ านวนลิงก ์รวมถึงจ านวนอลับั้มของเพจ อีกทั้งยงัไม่
สามารถใหผู้ใ้ชดู้สถิติของหลายเพจพร้อมกนัได ้ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ในแง่ของการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบ 
หลายเพจพร้อมกนั  
 

2. วรรณกรรมและงานทีเ่กีย่วข้อง 
 Facebook APIs เป็น Social Network API ชนิดหน่ึง 
(Social Network API คือ ฟังกช์นัท่ีถูกพฒันามาใหท้ างาน
อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือใหผู้พ้ฒันาแอปพลิเคชนัเรียกใชไ้ด้ ) ซ่ึง
เฟซบุ๊ ก เปิดโอกาสให้ ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนั  สามารถพฒันา
แอปพลิเคชนั เพ่ิมเติม หรือ ฟังกช์นัต่าง ๆ ท่ีสามารถเ รียกใชไ้ด้
ผา่นเวบ็เซอร์วสิของเฟซบุ๊ก [8, 9] ผูพ้ฒันาหลายท่านได้ น า 
Facebook API มาพฒันาเฟซบุ๊กแอปพลิเคชนั อาทิเช่น 
งานวจิยัของ Brian C.Becker et al. ซ่ึงน าเสนอการพฒันาเฟ
ซบุ๊กแอปพลิเคชนั  ส าหรับการประเมินผลเทคนิคการจดจ า
ใบหนา้ โดยใช ้ Facebook API ในการดึงขอ้มู ลรูปภาพของ
กลุ่มเพ่ือนในเครือข่าย เพื่อสร้างกลุ่มขอ้มูล (dataset) ใบหนา้
บุคคล ส าหรับการตรวจหา และระบุตวัตน [9] อีกทั้งยงั มี

งานวจิยั เก่ียวกบัแพลตฟอร์ม  เพื่อการพฒันา เฟซบุ๊กแอปพลิเค
ชนั ท่ีกล่าวถึงลกัษณะของการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
(OSN: Online Social Network) ของเฟซบุ๊ก และ   เฟซบุ๊ก
แพลตฟอร์ม (ขอ้มูลส าหรับผูพ้ฒันาเฟซบุ๊กแอปพลิเคชนั) [10] 
 ล่าสุด  มีงานวจิยัเก่ียวกบั  การพฒันาแพลตฟอร์มเพื่อ
สนบัสนุนการรวบรวม  และการวเิคราะห์ขอ้มูลของเฟซบุ๊ก ท่ีมี
อยู่จ  านวนมหาศาล  โดยการใชโ้อเพนซอร์สเช่น Scribed, 

Hadoop and Hive  โดยขอ้มูล ท่ีเก็บในคลงัขอ้มูล  มีขนาด
มากกวา่  15PB (2.5 PBหลงัจากท าการบีบอดั ) และมีขอ้มูล
ใหม่จ านวน 60 TB (10 TBหลงัจากท าการบีบอดั) ทุกวนั [11] 
 เทคโนโลยี ส าคญัของ Facebook APIs ท่ีไดใ้ชใ้นการ
พฒันาแอปพลิเคชนั ในบทความน้ี คือ 

 Facebook Query Language (FQL) เป็นกลุ่มค าสัง่ 
ส าหรับน าขอ้มูลจากเฟซบุ๊กมาใชง้าน โดยภาษา FQL 
มีรูปแบบ  และการเรียกใชง้าน คลา้ย คลึงกบั ภาษา 
SQL แตกต่างกนัในแง่ท่ี FQL เป็นการด าเนินการกบั
ฐานขอ้มูล  ของเฟซบุ๊ก  และ  มีคุณสมบติั เฉพาะ  เช่น 
ไม่สามารถใช ้“*” ในการสืบคน้ได ้ [3] 

 GRAPH API  ซ่ึงเป็น API ใหม่ วธีิการเรียกใช้
ไลบรารี  จะตอ้งใช ้ “Application API Key” และ 
“Application Secret” ซ่ึงไดรั้บหลงัจากสร้างแอป
พลิเคชนับนเฟซบุ๊ก ตามค าสัง่ขา้งล่างน้ี 

$appapikey = 'xxx'; 

$appsecret = 'xxx'; 

$facebook = new Facebook($appapikey, 

$appsecret); 

 

3. การออกแบบและพฒันาระบบ 
 ผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบ  และพฒันา แอปพลิเคชนั  ดงักล่าว ท่ี 
http://apps.facebook.com/fbpublishpage โดยมีฟังกช์นัการ
ท างานดงัน้ี  

1 การโพสตข์อ้ความไปท่ีเพจ, กลุ่ม และสถานะ 
2 ตารางสารบญับทความของเพจ 
3 การเก็บโพสตท่ี์ผูใ้ชค้ลิกถูกใจ 
4 การดูขอ้มูลของเพจหลายเพจพร้อมกนั 
5 การคน้หาเพื่อนตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
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ซ่ึงออกแบบเป็น เวบ็แอปพลิเคชนับนเวบ็ไซตข์องเฟซบุ๊ก 
(Canvas Application) โดยใช ้PHP เป็นภาษาหลกัในการ
ประมวลผลขอ้มูล ร่วมกบั PHP SDK ของเฟซบุ๊กซ่ึงจะช่วยให้
การส่ือสารกบัเซิร์ฟเวอร์ของเฟซบุ๊กง่ายข้ึน อีกทั้งรองรับการ
ยนืยนัตวัผูใ้ช ้แบบ OAUTH 2 และ Graph API ในส่วนการ
แสดงผล ใช ้HTML และ Java Script ส าหรับการประมวลผล
ขอ้มูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเฟซบุ๊ก ไดเ้ลือกใช ้ Graph API, FQL 
และ Old REST API  
 
3.1 การโพสต์ข้อความไปทีเ่พจ, กลุ่ม และสถานะ 
 แนวคิดของโปรแกรมน้ีคือ ในบางคร้ังผูใ้ชอ้าจตอ้งการ
โพสตข์อ้ความเดียวกนัหรือข่าวสารเดียวกนัในหลายแห่ง เช่น 
ทั้งท่ีหนา้เพจของตนเอง เฟซบุ๊กเพจท่ีเป็นผูดู้แล หรือกลุ่มท่ี
เป็นสมาชิก เป็นตน้ หากไม่มีแอปพลิเคชนัน้ี ผูใ้ชต้อ้งโพสต์
ขอ้ความเดียวกนัหลาย คร้ัง  ซ่ึงท าใหเ้สียเวลา  และยุง่ยาก 
ผูพ้ฒันาจึงไดพ้ฒันาโปรแกรมท่ีท าใหโ้พสตค์ร้ังเดียวแลว้
สามารถกระจายขอ้ความนั้นไปไดห้ลายแห่ง 
 การท างานของโปรแกรม  จะใหเ้ลือกช่ือเพจ  หรือกลุ่มท่ี
ตอ้งการจะโพสต ์โดยโปรแกรมจะแสดงเพจท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูดู้แล
ระบบและกลุ่มท่ีผูใ้ชเ้ป็นสม าชิก  แลว้ใหผู้ใ้ชค้ลิกเลือกเพจ
หรือกลุ่มท่ีตอ้งการส่งขอ้ความ หรือหากตอ้งการโพสตไ์ปท่ีเพจ 
นอกเหนือจากน้ี  ก็สามารถใส่ช่ือเพจท่ีตอ้งการ  ในกล่อง
ขอ้ความได ้เม่ือเลือกช่ือเพจหรือกลุ่มไดแ้ลว้ ก็ใส่ขอ้ความท่ี
ตอ้งการจะโพสต ์จากนั้นเลือกวา่จะใหข้อ้ความนั้นไปข้ึนเป็น
สถานะของผูใ้ชด้ว้ยหรือไม่ นอกจากน้ียงัมีฟังกช์นัอ านวยความ
สะดวกอีกอยา่งคือ การตั้งค่าเพจ ท่ีตอ้งการจะโพสตบ่์อยๆ โดย
จะมีกล่องขอ้ความใหใ้ส่ช่ือเพจเหล่านั้น แลว้โปรแกรมจะน า
ช่ือเพจเหล่านั้นไปสร้างเป็นเช็คบ็อกซ์ใหเ้ลือกได้ แลว้ส่งไปให ้
API โพสตข์อ้ความ และแสดงสถานะการโพสต ์ดงัรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 กล่องขอ้ความส าหรับใส่ช่ือเพจและขอ้ความ ส่วน
ดา้นล่างคือเพจท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูดู้แล และกลุ่มท่ีผูใ้ชเ้ป็นสมาชิก 

 

 
รูปท่ี 2 ขอ้ความท่ีโพสตป์รากฎท่ีเพจท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

 

 
รูปท่ี 3 ขอ้ความท่ีโพสตป์รากฎท่ีกลุ่มท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

 

 
รูปท่ี 4 ขอ้ความท่ีโพสตป์รากฎท่ีหนา้เฟซบุ๊กของผูใ้ช ้

 

 
รูปท่ี 5 อินเตอร์เฟสของการตั้งค่า Favorite Page 

 
รูปท่ี 6 เพจท่ีเลือกไดก้ าหนดไวเ้ป็น Favorite Page  



3.2 ตารางสารบัญบทความของเพจ 
 ท่ีมาของความตอ้งการส่วนน้ีของแอปพลิเคชนัคือ ผูใ้ชเ้พจ
ท่ีมีบทความจ านวนมากนั้ น เม่ือตอ้งการคน้หาบทความมกัจะ
หาบทความท่ีเคยเขียนนานแลว้ไม่เจอหรือเสียเวลานานมากใน
การคน้หา แอปพลิเคชนัทีน าเสนอน้ีจึงไดแ้สดงสารบญัของ
บทความและผูใ้ชส้ามารถไปยงับทความท่ีตอ้งการไดโ้ดยการ
คลิกท่ีช่ือของบทความ 
 โปรแกรมจะมีกล่องขอ้ความ 2 กล่อง กล่องแรกส าหรับใส่
ช่ือเพจ ส่วนกล่องท่ีสองส าหรับใส่คียเ์วร์ิดในการคน้หา
บทความ หากตอ้งการดูบทความทั้งหมดของเพจใหใ้ส่แค่ช่ือ
เพจ แต่หากตอ้งการคน้หาบทความท่ีมีคียเ์วร์ิดท่ีตอ้งการในช่ือ
ของบทความ ใหใ้ส่คียเ์วร์ิดในกล่องขอ้ความท่ีสองดว้ย 
โปรแกรมจะน าคียเ์วร์ิดไปเทียบกบัช่ือหวัขอ้ของบทความ หาก
บทความไหนท่ีช่ือหวัขอ้มีค าท่ีตรงกบัคียเ์วร์ิด โปรแกรมก็จะ
แสดงขอ้มูลของบทความนั้นๆ ดงัรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 อินเตอร์เฟสของการแสดงและคน้หาบทความ 

 
 ในการพฒันาแอปพลิชนัในส่วนน้ี ใช ้ FQL ในการเรียก
ขอ้มูลต่างๆ โดยเร่ิมแรกน าช่ือเพจ ท่ีเลือกไปสืบคน้จากตาราง 
page เพื่อหารหสัของเพจ แลว้น ารหสันั้นไปสืบคน้จากตาราง 
note เพ่ือเรียกขอ้มูลต่างๆ ของบทความ จากนั้นเก็บขอ้มูล
ทั้งหมดไวใ้นไฟล ์XML เพ่ือใชเ้ป็นไฟลเ์ก็บขอ้มูลส าหรับการ
คน้หาภายหลงั ส าหรับตวัเลือกเพจท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูดู้แลระบบนั้น 
ใหเ้ป็นตวัเลือกแบบเรดิโอ เพราะตอ้งการใหเ้ลือกเพียงเพจเดียว 
ส่วนค่าของแต่ละตวัเลือกก็ใช ้ FQL ในการเรียกช่ือเพจเช่นกนั 
โดยใชร้หสัของผูใ้ชไ้ปสืบคน้ในตาราง page _admin จะได้
รหสัของเพจท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูดู้แลระบบมา แลว้น ารหสัเพจไป
สืบคน้ในตาราง  page เพ่ือเรียกค่าช่ือเพจ แล้ วน าช่ือเพจมาเป็น
ค่าของตวัเลือกแบบเรดิโอ นอกจากน้ี ยงัใชจ้าวาสคริปตใ์นการ
บงัคบัใหใ้ส่ช่ือเพจจากกล่องขอ้ความ  หรือจากตวัเลือกเรดิโอ  

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น  ผลลพัธ์ของการคน้หาดงัแสดงในรูป
ท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 ผลของการคน้หาบทความของเพจ 

 
3.3 การเกบ็โพสต์ทีผู้่ใช้คลกิถูกใจ 
 เน่ืองจากเฟซบุ๊กไม่มีการรวบรวมโพสตท่ี์ผูใ้ช้ คลิกถูกใจ  
เม่ือเวลาผา่นไประยะหน่ึง การจะคน้หาโพสตเ์หล่านั้นค่อนขา้ง
ท าไดย้าก ซ่ึงเป็นท่ีมาของโปรแกรมน้ี 
 โปรแกรมจะตรวจสอบโพสต ์ 500 โพสตล่์าสุดจากหนา้
โฮมของเฟซบุ๊ก (เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัของ API จึงไม่สามารถ
ตรวจสอบจากโพสตท์ั้งหมดได้ ) หากโพสตไ์หนท่ีผูใ้ช้ คลิก
ถูกใจ  โปรแกรมจะเก็บขอ้มูลของโพสตเ์หล่านั้นไวใ้น
ฐานขอ้มูล และเพ่ือใหง่้ายต่อการคน้หา จึงไดพ้ฒันาแบบฟอร์ม
ส าหรับการคน้หาดว้ย โดยสามารถคน้หาโพสตจ์ากคียเ์วร์ิด, ช่ือ
ผูโ้พสต,์ วนัท่ีท่ีโพสต ์หรือจะคน้หาโดยใชท้ั้ง 3 อยา่งผสมกนั  
 ในการพฒันาโปรแกรมส่วนน้ี ผู ้ พฒันาไดใ้ช ้FQL ในการ
เรียกขอ้มูลต่างๆ ของโพสต ์เร่ิมจากน ารหสัของผูใ้ชแ้ละเพ่ือน
ผูใ้ชไ้ปสืบคน้ในตาราง  stream เพ่ือเรียกขอ้มูลต่างๆ จากนั้น
คดัเลือกเก็บขอ้มูลเฉพาะโพสตท่ี์ผูใ้ชก้ดไลค ์โดยเก็บไวใ้นไฟล ์
XML เพื่อใชใ้นการคน้หาในภายหลงั ส าหรับการคน้หา จะน า
ขอ้มูลท่ีกรอกในฟอร์มมาเทียบกบัขอ้มูลในไฟล ์ XML หาก
ขอ้มูลท่ีระบุในฟอร์มกบัขอ้มูลของโพสตใ์นไฟล ์ XML 
ตรงกนัก็ใหแ้สดงโพสตน์ั้นออกมา ดงัรูปท่ี 9 



 
รูปท่ี 9 ผลการคน้หาโพสตแ์บบมีเง่ือนไข 

 
3.4 การดูข้อมูลของเพจหลายเพจพร้อมกนั 
 หากตอ้งการดูขอ้มูลของเพจหลายๆ เพจ การท่ีตอ้งมาเปิดดู
ทีละเพจท าใหไ้ม่สะดวกและค่อนขา้งเสียเวลา ผูพ้ฒันาจึงได้
พฒันาโปรแกรมส่วนน้ีข้ึนมา โดยมีอินเตอร์เฟสดงัรูปท่ี 10 

 
รูปท่ี 10 อินเตอร์เฟสของส่วนการแสดงสถิติของเพจ 

 
 โปรแกรมจะมีกล่องขอ้ความส าหรับใส่ช่ือเพจ โดยใ ช ้“,” 
คัน่แต่ละช่ือเพจ และมีเพจท่ีผูใ้ชเ้ป็นแอดมินเป็นตวัเลือกแบบ
เช็คบ็อกซ์ดว้ย เม่ือใส่ช่ือเพจท่ีตอ้งการแลว้ โปรแกรมจะแสดง
ขอ้มูลต่างๆ ของเพจ ไดแ้ก่ จ านวนคนท่ีชอบเพจนั้น , จ านวน
อลับั้ม , จ านวนบทความ และจ านวนลิงก์  แสดงออกมาใน
รูปแบบตารางดงัรูปท่ี 11 

 
รูปท่ี 11 ผลของการแสดงสถิติของเพจ 

 
3.5 การค้นหาเพือ่นตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 
 แนวคิดของโปรแกรมน้ีคือ ในบางคร้ังผูใ้ชอ้าจจะตอ้งการ
คน้หาเพื่อนจาก เง่ือนไข ต่างๆ เ ช่น ตอ้งการดูเพ่ือนท่ีเกิดวนั

เดียวกนั เพ่ือนท่ีจบจากโรงเรียนเดียวกนั เป็นตน้ โดยขณะท่ี
ออกแบบแอปพลิเคชนัในส่วนน้ี เวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กยงัไม่มีฟังกช์นั 
ส าหรับ กรองขอ้มูลเพ่ือน ซ่ึงเฟซบุ๊กไดเ้ร่ิมใหมี้การใชง้าน
ฟังกช์นัน้ีในช่วนเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ซ่ึงในขณะน้ีฟังกช์นัน้ี
สามารถกรองขอ้มูลบา้นเกิด ท่ีอยูปั่จจุบนั โรงเรียน ท่ีท างาน 
และส่ิงท่ีสนใจ  โดยก าหนด ไดเ้พียงเง่ือนไขเดียว เท่านั้น ไม่
สามารถก าหนดหลายเง่ือนไขพร้อมกนัได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 12 

     
รูปท่ี 12 การกรองขอ้มูลเพื่อนโดยเฟซบุ๊กแพลตฟอร์ม 

 
 แต่ในแอปพลิเคชนัน้ีจะมีตวัเลือกอ่ืนๆ ท่ีเฟซบุ๊กไม่มีไดแ้ก่ 
ไดแ้ก่ เพศ สถานะการสมรส เดือนเกิด ปีเกิด บา้นเกิด 
นอกจากน้ีผูใ้ชส้ามารถเลือ กเง่ือนไขแบบผสมผสานกนัได ้
จากนั้นโปรแกรมจะคน้หาเพ่ือนท่ีมีขอ้มูลตรงกบัเง่ือนไขท่ีผูใ้ช้
เลือก และแสดงผลออกมา 
 โดยแยกการท างานส่วนของการดึงขอ้มูล  และส่วนการ
แสดงผลออกจากกนั ซ่ึงใช ้FQL ดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้เขียน
ลงไฟล ์จากนั้นจึงน าไปประมวลผล  และแสดงผลขอ้มูลต่ อไป 
ในส่วนของการแสดงผลขอ้มูลนั้นจะน าขอ้มูลมาสร้างเป็น
รายช่ือใหเ้ลือก จากท่ีกล่าวไวคื้อ เพศ วนัเกิด ปีเกิด บา้นเกิด ท่ี
อยูปั่จจุบนั สถานะความสมัพนัธ์ และสถานศึกษา โดยจะ
ตรวจสอบเง่ือนไขทีละเง่ือนไงเพื่อกรองและแสดงขอ้มูลของ
เพื่อนออกมา ดงัรูปท่ี 13 

 
รูปท่ี 13 การแสดงผลของเง่ือนไขในเดือนเกิดและสถานะ 

 
 



4. ผลการทดลองใช้งาน 
จากการทดลองใชง้านแอปพลิเคชนั พ บวา่แอปพลิเคชนั

สามารถท างานตามวตัถุประสงค์ไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่ยงัมีขอ้จ ากดั
ของ Facebook API อยูบ่า้ง เช่น การตรวจสอบโพสตท่ี์ผูใ้ช้
คลิกถูกใจ ไม่สามารถตรวจสอบจากโพสต์ เกินกวา่ 500 โพสต์
ล่าสุดได ้และหากผูใ้ชง้านผา่นอินเทอร์เน็ตความเร็วต ่าอาจจะ
ไม่สามารถเรียกใชง้านแอปพลิเคชนัได ้เน่ืองจากมีการเรียกใช้
ขอ้มูลในปริมาณมาก 
 ปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัน้ีจ  านวน 151 คน 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  แอปพลิชนัน้ี ได้ช่วย ใหก้ารใชง้านเฟซบุ๊ กสะดวก  และ
หลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองของแฟนเพจและกลุ่ม 
ซ่ึงคนนิยมใชก้นัมากข้ึน ไม่วา่จะในดา้นบนัเทิง ธุรกิจ หรือ
โฆษณา ผูพ้ฒันาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่แอปพลิเคชนัน้ีจะเป็น
ประโยชน์  และ  ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก
หลายๆ คน ซ่ึงผูพ้ฒันา ยงัตอ้งการแสดงใ หเ้ห็นวา่ เฟซบุ๊ก 
สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือ อยา่งอ่ืนนอกเหนือจากความบนัเทิง 
เช่น น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธ์ การท า
การตลาด และการวเิคราะห์ขอ้มูล หรืออ่ืนๆ อีกมาก โดย    
แอปพลิเคชนั  ท่ีไดท้ าการพฒันาข้ึนมาน้ี เป็นเพียงจุดร่ิมตน้ท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงวธีิ ในการประยกุตใ์ช ้เฟซบุ๊กเพ่ือการดงักล่าว 
ประกอบกบั เฟซบุ๊กเองยงัเปิดโอกาสใหผู้ใ้ช ้สามารถพฒันา
แอปพลิเคชนั  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการอ่ืนๆ แมว้า่
แอปพลิเคชัน่น้ี ยงัมีขอ้จ ากดับางอยา่งอยู ่เน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วง
ตน้แบบ ซ่ึง ผูพ้ฒันา จะปรับปรุง ใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งในด้ านการ
ท างานของโปรแกรมและอินเตอร์เฟสของโปรแกรม  รวมถึง
การวเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือจะไดเ้พ่ิมเติมประโยชน์การใชง้าน     
เฟซบุ๊กใหห้ลากหลายมากข้ึน  
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