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บทคัดยอ 
 ปจจุบันขอมูลเก่ียวของกับสถานที่มีจํานวนมากแตไมมีการแยก
ประเภท และการจัดอันดับของขอมูล ทําใหผูที่ตองการเขาถึงขอมูลสถานที่
ไมสามารถเอาขอมูลมาใชประโยชนไดอยางสะดวกและรวดเร็วเชน ขอมูล
สถานที่ที่มีอยูมาแนะนําสถานที่ที่นาไป บทความนี้จึงนําเสนอเฟซบุกแอป
พลิเคชันที่ทําการแนะนําสถานที่โดยใชปจจัยตางๆมาคํานวณเชน จํานวน
คนที่เช็คอินยังสถานที่นั้นๆ  ระยะหางจากที่อยูปจจุบันไปยังสถานที่นั้นๆ 
และจํานวนคนที่เคยมาสถานที่นั้น โดยไดขอมูลเหลานี้จากการเรียกเฟซบุก
เอพีไอ  ผลการทดลองของแอปพลิเคชันที่ไดพัฒนาพบวาสามารถ แนะนํา
สถานที่ที่นาสนใจไดและมีการจัดเรียงลําดับของสถานที่ที่นาสนใจจากมาก
ไปนอย 
คําสําคัญ: เฟซบุกแอปพลิเคชัน, แนะนําสถานที่ 
 

Abstract 
 Currently there is excessively growing information 

about places but such information does not clearly have 

categorizations and rankings. Therefore users who can access 

data cannot exploit such data to recommend places 

conveniently and quickly. This article proposes a Facebook 

application that recommends places based on the number of 

check-ins, the distance from the current location, and the 

number of people who had come to that place. This data is 

gathered via Facebook API requests.  The experimental results 

of the developed Facebook application show that the app can 

recommend places and rank interesting places from the most 

to the least. 
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1. บทนํา 
 เนื่องจากปจจุบันมีสถานที่ตางๆ มากมายทั้งรานอาหาร ราน

กาแฟ หรือรานคาตาง แตบางครั้งเราจะเลือกสถานที่ที่จะไปแตยังไม

สามารถตัดสินใจไดเพราะยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นั้นมากพอ ดังนั้น

จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาพัฒนาระบบที่ชวยแนะนําสถานที่ตางๆขึ้นมา

เนื่องจากพัฒนาระบบแนะนําสถานที่เราจําเปนตองมีขอมูลสถานที่ตางๆ

มากพอที่จะสามารถนํามาตัดสินใจในการแนะนํา 

 ซึ่งจากการคนควาหาของมูลของเว็บเซอรวิสที่ ใหบริการ

เกี่ยวกับขอมูลสถานที่ตางๆเราจึงตัดสินใจเลือกเฟซบุกเพลส (Facebook 

place) เนื่องจากมีรายการของสถานที่จํานวนมาก  ขอมูลมีความทันสมัย 

จํานวนผูใชเยอะ และมีขอมูลที่เราตองการนํามาใชในการเลือกสถานที่ 

และ ผูพัฒนาก็ไดเลือกพัฒนาเปนเฟซบุกแอปพลิเคชัน เพราะการเชื่อมตอ

กับเฟซบุกเอพีไอ (Facebook API) ไดงายและสามารถเขาถึงผูใชงานเฟซ 

บุกที่มีจํานวนมากไดงาย  ในปจจุบันมีผูเขาใชเฟซบุกทุกวันจํานวน 665 

ลานคน และมีผูเขาใชเฟซบุกทุกเดือนจํานวน 1.1 พันลานคน [1]  ในป   

2012 ในประเทศไทยมีผูใชอินเทอรเน็ตจํานวน 20.2 ลานคนและมีผูใชเฟ

ซบุกจํานวน 17.7 ลานคน [2] คิดเปน 87.6% 

2.  ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของ 

2.1 เฟซบุก (Facebook) 
เฟซบุก[3] (Facebook) เปนบริการเครือขายสังคมและเว็บไซต 

เปดใชงานเมื่อ 4 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ดําเนินงานและมีเจาของคือ 

บริษัท เฟซบุก (Facebook, Inc.)  จากขอมูล 4 ตุลาคม 2555 เฟซบุกมี

ผูใชประจํา พันลานกวาบัญชี หรือคิดเปนอัตราสวน 1 ใน 7 ของคนทั้งโลก 

ผูใชสามารถสรางขอมูลสวนตัว เพิ่มรายชื่อผูใชอื่นในฐานะเพื่อนและ

แลกเปลี่ยนขอความ รวมถึงไดรับแจงโดยทันทีเมื่อพวกเขาปรับปรุงขอมูล

สวนตัว นอกจากนั้นผูใชยังสามารถรวมกลุมความสนใจสวนตัว จัดระบบ

ตาม สถานที่ทํางาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ อื่น ๆ ชื่อของเฟซบุกนั้น

มาจากชื่อเรียกภาษาปากของสมุดที่ ใหกับนักเรียนเมื่อเริ่มเแรกเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษา ที่มอบใหโดยคณะบริหารมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 

เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถรูจักผูอ่ืนไดดีมากขึ้น เฟซบุกอนุญาตใหใครก็ได

เขาสมัครลงทะเบียนกับเฟซบุก โดยตองมีอายุ 13 ปขึ้นไป 

2.2 เอฟคิวแอล (FQL: Facebook Query Languange ) 
เอฟคิวแอล (FQL) เปนภาษาสอบถาม (query language ) ที่

เปดโอกาสใหเราสามารถถาม (query) ขอมูลผูใชโดยใชรูปแบบเดียวกับ

โดยคาที่ไดรับกลับมาอยูในรูปเจซัน (JSON) ตัวอยางการเรียกใชงานเอฟ

คิวแอลโดยคาที่ไดรับกลับมาอยูในรูปเจชันรูปที่ 1 ตัวอยางการเรียกใชงาน

เอฟคิวแอล 

 
รูปที่ 1 การเรียกใชงาน FQL 
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2.3 เว็บเซอรวิส 
เว็บเซอรวิส[4] เปนระบบซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อ

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบ

เครือขาย โดยที่เว็บเซอรวิสจะแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. REST ( Representational State Transfer ) 

การรองขอขอมูลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งใชโปรโตคอลเฮชทีทีพี 

HTTP เทานั้น โดยที่รูปแบบของขอมูลอาจจะเปนเอกซเอ็มแอล (XML) 

หรือเจซัน (JSON) 

2. SOAP (Simple Object Access Protocol) 

มีรูปแบบหลักการที่ชัดเจนการรองขอจากระบบหนึ่งไปยังระบบหนึ่งโดยใช

รูปแบบของขอมูลที่สงระหวางระบบจะตองอยูในรูปแบบโซฟ (SOAP) 

เทานั้นแตโปรโตคอลที่ใชในการสงอาจจะเปนเฮชทีทีพี (HTTP) หรือ เอส

เอ็มทีพี (SMTP) หรือเอฟทีพี (FTP) 

2.4 โซเชียลมีเดีย (Social Media) 
โซเชียลมีเดีย (Social Media) [5] หมายถึงสังคมออนไลนที่มี

ผูใชเปนผูสื่อสาร หรือเขียนเลา เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ บทความ 

รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผูใชเขียนขึ้นเองทําขึ้นเองหรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลว

นํามาแบงปนใหกับผูอ่ืนที่อยูในเครือขายของตน ผานทางเว็บไซตโซเชียล

เน็ตเวิรก (Social Network) ที่ใหบริการบนโลกออนไลน  ซึ่งสามารถสรุป

การใชงานไดดังรูปที่ 2 ที่ทําการแบงการใชงานโซเชียลมีเดียออกเปน 1. 

การเนนเนื้อหา เชนดิก (Digg) โซเชียลมีเดียที่แสดงเรื่องราวที่คนในโลก

อินเทอรเน็ตกําลังสนใจ  2.การสรางเนื้อหา เชน การเขียนบล็อก 3. การมี

ปฏิสัมพันธ และ การตอบรับ เชน เฟซบุก (Facebook) เปนตน 

 

 
รูปที่ 2 การใชงานโซเชียลมีเดียแบบตางๆ [5] 

2.5 การระบุตําแหนงทางอินเทอรเนต็โดยใชเฮชทีเอ็มแอล5 

(HTML5 Geolocation) 
Geolocation ใชในการระบุพิกัด ละติจูด ลองติจูด ของเครื่อง

ที่ใชงานอยูโดยใชเทคโนโลยีเฮชทีเอ็มแอล5 (HTML5) และ จาวาสคริปต 

(Javascript) โดยมีเว็บเบราวเซอรที่สนับสนุนการทํางานคือ อินเทอรเน็ต

เอกซพลอเรอร 9+ (Internet Explorer 9+), ไฟรฟอกซ (Firefox), โครม 

(Chrome), ซาฟารี (Safari) และ โอเปอรา (Opera) 

3. บทความที่เกี่ยวของ 

บทความ [6] ไดกลาวไววาฟงกชันสําคัญของ location base 

service คือการหาสถานที่ที่สนใจของผูใช ( Point Of Interest : POI ) 

แตการใชเพียงตําแหนงของผูใชก็ยังทําขอมูลของสถานที่ที่สนใจก็ยังมี

จํานวนมาก ดังนั้นบทความนี้จึงนําเสนอเฟรมเวิรค Collaborative 

Location Recommendation ( CLR ) 

 การทํางานของระบบ CLR จะทําการเก็บขอมูลเสนทางของ 

GPS ของผูใช เพ่ือใชในการหา POI สถานที่ แทนที่จะใชเพียงการพิจารณา

ของผูใชและสถานที่ใกลเคียงตําแนง ผูเขียนบทความแนะการใชงาน 

Community Location Model (CLM) ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมที่

นอกเหนือไปจากขอมูลผูใชและสถานที่ CLM จับความสัมพันธระหวาง 3 

คุณสมบัติ ไดแก ผูใช, กิจกรรม และ ตําแหนง ซึ่งการพิจารณากิจกรรม

เนื่องจากการไปยังสถานที่ ใดตองมีกิจกรรมบางอยางที่ตองทํา เชน 

รับประทานอาหาร  

 ในระบบ CLR อัลกอริทึม Co – clustering ( CADC ) ใชใน

การจัดกลุมกราฟ CLM เพื่อใหการแนะนําสถานที่มีแมนยําสูงขึ้น CLR ใน

บทความนี้นําเสนอการจัดอันดับที่เกี่ยวของวา LF x IUF กลาวคือ ความถี่

ของสถานที่นั้น ( Location Frequency ) x สวนกลับของความถี่ของผูใช 

(Inverse User Frequency) 

โดยที่คา IUF = log2จํานวนผูใชทั้งหมด / จํานวนผูใชที่เขามา 

จากรูปที่ 3 แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบดังนี้ 

 อุปกรณแอนดรอยดสงพิกัด GPS ให CLR เซิรฟเวอร 

 จากนั้นระบบก็จะจัดการขอมูลพิกัด 

 ระบบจะดูตําแหนงปจจุบัน 

 ประวัติของตําแหนงผานมาจะถูกจัดในรูปของ Tree-Base 

Hierarchical Graph ( TBHG ) เพื่อสรางโมเดลตําแหนง 

 จากนั้นก็ใช CADC เพื่อการจัดกลุมกราฟ 

 จากนั้นทําการจัดกลุม 

 ทําการจัดอันดับสถานที่โดยใช LF x IUF 

 จากนั้นแสดงผลบนหนาจอแอนดรอยด 

 
รูปที่ 3 ลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบ [6] 

 ซึ่งระบบนี้มีความคลายคลึงกับระบบที่ผูเขียนบทความพัฒนา

โดยขอที่เหมือนกันคือการใช Location base service ในการดึงรายการ
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ของสถานที่ออกมา ในสวนที่แตกตางคือระบบที่ผูเขียนพัฒนาจะเปน 

เฟซบุกแอปพลิเคชันที่จํานวนผูใชงานจํานวนมาก และ สถานที่ที่นํามา

พิจารณานํามาจากเฟซบุกเพลส ที่มีขอมูลสถานที่เยอะและทันสมัยกวามา

พิจารณา การจัดอันดับสถานที่ระบบของเราพิจารณาจากขอมูลที่เฟซบุก

เพลสสงมาใหจํานวน 3 สมบัติคือ จํานวนคนเช็คอิน จํานวนคนที่มายัง

สถานที่นั้น และ พิกัดของสถานที่นั้น 

2. บทความ [7] ไดนําเสนอสถาปตยกรรมของระบบ BOTTARI ประกอบ

ไปดวย 3 สวนคือ 1) ไคลเอนต ( client ) ทําหนาที่ปฎิสัมพันธกับผูใชและ

สื่อสารกับระบบเบื้องหลังสงแบบสอบถาม (queries) SPARQL 2) PUSH 

ที่ทําการวิเคราะหสตรีมของโซเชียลมีเดียอยางตอเนื่อง และ 3) PULL ใช

แพลตฟอรม LarKC เพื่อตอบแบบสอบถาม (queries) SPARQL ของ

เครื่อง client โดยการเชื่อมโยงหลายรูปแบบ ตามรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 สถาปตยกรรมของระบบ BOTTARI [7] 

1. ไคลเอนต   

  BOTTARI เป นแอนด รอยด แ อปพลิ เ คชั นที่ เป น  AR  

( Augmented reality ) ที่ใชแนะสถานที่ผสมผสานกับ AR โดยสามารถ

บงบอกไดวาสถานที่นั้นคนกลาวถึงในดานบวกหรือดานลบตามรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 BOTTARI แอนดรอยดแอปพลิเคชัน [7] 

2. PUSH 

  สวนของการ PUSH ที่ทําการวิเคราะหสตรีมของโซเชียลมีเดีย

อยางตอเนื่องจากเว็บ โดยผลลัพธที่ ไดจะเปน RDF ( Resource 

Description Framework ) ที่เปนสตรีมของคะแนน ที่เปนบวก ลบ และ 

และ ปานกลาง ของสถานที่นั้นๆ 

3.  PULL  

 สวนของการ PULL ใชแพลตฟอรม LarKC  ซึ่ง เปน

แพลตฟอรมที่ใชทําออนโทโลยี และ การบูรณาการขอมูล โดย BOTTARI 

เปนออนโทโลยีที่ถูกขยายมาจาก SIOC  สามารถแสดงไดดังรูปที่ 6 โดยที่

บัญชีทวิตเตอร (Twitter User) เทียบไดกับ UserAccount ของระบบ 

SIOC และ ขอความที่ทวีต เทียบไดกับหัวขอของ SIOC  ชื่อของสถานที่ 

เทียบไดกับ SpaitialThing ของ W3C WGS-84 vocabulary โดยที่ 

BOTTARI มีคุณสมบัติเฉพาะคือ takingAbout ที่ใชแสดงถึงความคิดเห็นที่

มีตอสถานดังกลาว 

 

 
รูปที่ 6 BOTTARI ออนโทโลยี [7] 

ระบบ BOTTARI เปนแอปพลิเคชันที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด ในขณะที่ระบบที่ไดนําเสนอและพัฒนาในบทความนี้เปนเฟซบุก

แอปพลิเคชันที่ทํางานไดบนคอมพิวเตอร และ อุปกรณมือถือ โดยทํางาน

ผานเว็บเบราวเซอร  BOTTARI จะใหแนะนําสถานที่โดยการแสดงเปน

ขอคิดเห็นที่บวก หรือ ลบ โดยไมไดใชระยะทางในการแนะนํา  ในขณะที่

แอปพลิเคชันที่พัฒนาไดใชสวนประกอบ 3 อยางในการแนะนําและ

เรียงลําดับคือ จํานวนคนเช็คอิน จํานวนคนที่มายังสถานที่นั้น และ พิกัด

ของสถานที่นั้น 

4. การออกแบบและพัฒนาระบบ  
การออกแบบระบบเนื่องจากระบบนี้จะเปนระบบตั้งตนที่จะ

นําไปตอยอดในการพัฒนาระบบอื่นๆ และตองการใหระบบนี้ในอนาคต

สามารถพัฒนาเปนแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด และ ไอโอเอส ไดจึงไดทํา

การออกงานเบ้ืองหลังที่ใชคํานวณและจัดอันดับตางเปนเว็บเซอรวิสที่สงคา

กลับมาเปนเจชัน จากนั้นก็พัฒนาเฟซบุกแอปพลิเคชันเพื่อเรียกใชงานเว็บ

เซอรวิสดังกลาว 

4.1 การออกแบบระบบ 
แอปพลิเคชันจะประกอบดวยสองสวนดังรูปที่ 7 คือ 

1. สวนของเว็บเซอรวิส ทําหนาที่ ในการเรียกใชงานเฟซบุกเอพีไอ 

(Facebook API) แลวนําขอมูลที่ ไดรับจากเฟซบุกเอพีไอที่เปนเจซัน 

(JSON) มาจัดประมวลผลจัดอันดับสถานที่ 

2. สวนที่สองเฟซบุกแอปพลิเคชัน ทําหนาที่ในการแสดงผลลัพธการทํางาน

ของโปรแกรม โดยเรียกใชงานเว็บเซอรวิสในขอ 1 โดยนํามาแสดงใน

รูปแบบของแผนที่ และ รายการของสถานที่ 
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จากนั้นก็สามารถเขาใชงานแอปพลิเคชันไดผานทาง เครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณโมบาย 

 
รูปที่ 7 ภาพรวมการทํางานของระบบ 

4.2 เว็บเซอรวิส 
การทํางานของเว็บเซอรวิสเราจะทําการเรียกเฟซบุกเอพีไอที่มีชื่อวาเอฟคิว

แอล  (FQL) โดยจะใชคําสั่งในการเรียกเพ่ือดึงคาสถานที่ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 คําสั่ง FQL ที่ใชในการเรียกดูขอมูล 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

SELECT name,description,geometry,latitude,longitude, 

checkin_count,display_subtext FROM place WHERE 

distance(latitude, longitude, "$lat", "$lon") < 10000 AND 

checkin_count > 50 AND ( CONTAINS ("$keyword1") OR 

CONTAINS("$keyword2") OR CONTAINS("("$keyword3") ) 

order by checkin_count DESC LIMIT 100 

 

บรรทัดที่ 1 จะทําการเลือกคาที่ตองการนํามาใชในการประมวลผล คือ 1. 

name คือ ชื่อสถานที่ 2. description คือ คําอธิบาย คําอธิบาย 3. 

latitude ตําแหนงละติจูดของสถานที่ คือ 4. longtitude คือ ตําแหนง

ลองติจูดของสถานที่ 5. checkin_count คือ จํานวนคนที่กดเช็คอิน 6. 

display_subtext จะแสดงระยะที่หางจากที่อยูปจจุบัน และจํานวนคนที่

เคยมารานนี้ ( โดยรวมจากการแท็กชื่อเพ่ือนเมื่อเช็คอินดวย ) 

บรรทัดที่ 2 โดยขอมูลที่ทําการเลือกจะทําการดึงมจากตาราง place  ของ

เฟซบุก 

บรรทัดที่ 3 โดยมีเงื่อนไขในการเรียกดังนี้ สถานที่อยูในระยะ 10 km. โดย

เทียบกับคาของละติจูดและลองติจูดที่รับมาจากเฟซบุกแอปพลิเคชัน 

บรรทัดที่ 4 จํานวนคนเช็คอินตองมากกวา 50 ครั้งเนื่องจากเปนการกรอง

สถานที่ใหเหลือจํานวนนอยลง 

บรรทัดที่ 5 โดยสถานที่ตองมีคาเทากับขอความที่สงมาจากเฟซบุกแอป

พลิเคชัน 

บรรทัดที่ 6 ทําการเรียงลําดับโดยเรียงจากจํานวนเช็คอินจากมากไปนอย 

ตัวอยางการเรียกใชเว็บเซอรวิส 

https://rdttc.kku.ac.th/itsupport/facebook/service_api.php?acce

ss_token=$ACCESS_TOKEN_FROM_FACEBOOK 

&lat=$lat&lng=$longtitude&type=$type 

1. เรี ยกใช ง า นเว็ บเซอร วิ สที่ ที่ อ ยู  https://rdttc.kku.ac.th/ 

itsupport/facebook/service_api.php 

2. สงคา access_token เพื่อใชในการเรียกใชงาน Facebook API 

3. สงคาละติจูดและลองติจูดเพื่อแสดงคาตําแหนงที่อยูปจจุบัน 

4. ประเภทของสถานที่ที่ตองการทราบ ตอนนี้ระบบยังรองรับเพียง 2 

ประเภทคือ food และ coffee 

 
รูปที่ 8 ผลลัพธการเรียกใชเว็บเซอรวิส 

โดยเว็บเซอรวิสจะมีการคํานวณคะแนนที่สถานที่แตละที่ไดจากการคํานวณ

คา Tscore ของ จํานวนคนเช็คอิน จํานวนคนที่เคยอยูที่สถานที่นั้น และ 

ระยะทางจากจุดที่อยูปจจุบันไปยังสถานที่นั้น การคํานวณโดยใชคา 

Tscore เนื่องจากเราตองการใหขอมูลทั้ง 3 ขอมูลอยูในรูปแบบเดียวเพื่อ

จะไดนํามาทําการใหคาน้ําหนักในแตละสวน  โดยสูตรของการคํานวณ 

Tscore สามารถคํานวณไดตามสมการที่ 1 

   (1) 

เมื่อ   x  คือ คะแนนดิบ 

  คือ คาเฉลี่ยคะแนนในกลุม 

  SD คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การคํานวนระยะทางจะใชสวนกลับแทนเนื่องจากเราจะใหคะแนนสถานที่

ที่อยูใกลกวามีคะแนนมากกวาสถานที่ที่ไกลออกไป ดังนั้นคาระยะทางที่

นํามาคํานวณจะใชสมการที่ 2 

   Distance’ = 1 / Distance  (2) 

จากนั้นการคาน้ําหนักครั้งสุดทายจะเปนคานํานวณเฉลี่ยดงัสมการที่ 3 
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   Score = (Tscore_checkin + Tscore_were_here + Tscore_distance’ ) / 3 
      

(3) 

หลังจากไดคะแนนแลว ก็ใชฟงกชันในการเรียงลําดับตามคาคะแนนที่ได

จากมากไปนอย จากนั้นก็นํามาแสดงผลในรูปแบบเจชันตามรูปที่ 8 

4.3 เฟซบุกแอปพลิเคชัน 
1. ทางฝงเฟซบุกแอปพลิเคชันตองมีการสงคาตําแหนงที่อยูปจจุบันเพื่อให

ทางเว็บเซอรวิสประมวลผล  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญจะไมมีจีพีเอส 

(GPS) เพื่อแสดงตําแหนงของเครื่องดังนั้นจึงใช HTML5 Geolocation มา

ชวยในการหาตําแหนง ก็ไดตําแหนงของเครื่องตามรูปที่  9 

 
รูปที่ 9 การทํางานการแสดงตาํแหนงโดยใช Geolocation 

2. ทางฝงเฟซบุกแอปพลิเคชันตองทําการสราง access_token เพื่อใหเว็บ

เซอรวิสนําไปเรียกใชงานตอไป โดยขั้นตอนการขอ access_token มีดังนี ้

เขาไปที่ https://developers.facebook.com/apps เพื่อนําคาตางดงันี้

มาใสไวในโคด App ID , App secret ตามรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10 การดูคา App id และ App secret 

  จากนั้นทําการเรียก https://graph.facebook.com/oauth/ 

access_token? เพื่อทําการสราง access_token แลวเก็บไวในตัวแปร 

$app_access_token เพื่อเรียกใชงานตอไปโคดการสรางตามตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 โคดการสราง access_token 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

$app_id = 'xxxxx'; 

$app_secret = 'xxxxxxxx'; 

$my_url = 'https://apps.facebook.com/xxxxx/'; 

$token_url = 'https://graph.facebook.com/oauth/ 

access_token?client_id=' . $app_id . '&redirect_uri=' . 

urlencode($my_url) . '&client_secret=' . $app_secret . 

'&code=' . $code; 

$app_access_token = file_get_contents($token_url); 

 

เมื่อได access_token มาแลวก็จะทําการเรียกใชงานเว็บเซอรวิสที่ไดทํา

การพัฒนาไวในขอ 3.1 จากนั้นก็นําคาที่ไดมาจัดรูปแบบในรูปแบบของ

แผนที่ และ รายการสถานที่ตอไปดังรูปที่ 11 

 
รุปที่ 11 เฟซบุกแอปพลิชันแนะนําสถานที่ 

5. การทํางานของแอปพลิเคชัน 

5.1 การทํางานบนคอมพิวเตอร 
สามารถเขาใชงานไดที่ : https://apps.facebook.com/social_place/ 

เมื่อใชงานแอปพลิเคชันครั้งแรกแอปพลิเคชันจะแจงเตือนเรื่องการขอ

เขาถึงขอมูลที่เปนสาธารณะ และ รายชื่อเพื่อน ดังรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12 การขอเขาถึงขอมูลเฟซบุก 

เมื่อเขาสูหนาแอปพลิเคชันก็พบกับชื่อและรูปของเราบน 

เฟซบุก จากนั้นเลือกหมวดของสถานที่ที่ ตองการไป ในขณะนี้ เปน

ขั้นทดลองจึงมีหมวดสถานที่เพียง 2 หมวดคือ รานอาหาร และ รานกาแฟ

ตามรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 หนาเมนูหลักการใชงานโปรแกรม 

การแสดงผลมี 2 แบบ 

1. การแสดงผลแบบแผนที่ 

 หลังจากเรียกใชงานเว็บเซอรวิสที่พัฒนามาก็นําเอาขอมูลที่ได

จากเว็บมาปกหมุดลงแผนที่ของกูเกิ้ลโดยแสดงที่อยูปจจุบันเปนรูปเฟสบุก 

ของผูใช และแสดงลําดับ 1 – 5 ดวยตัวเลขดังรูปที่ 14 
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รูปที่ 14 การแสดงผลในรูปแบบแผนที่ 

2. การแสดงผลเปนรายการ 

 หลังจากเรียกใชงานเว็บเซอรวิสที่พัฒนามาก็นําเอาขอมูลที่

ไดมาแสดงขอมูลเรียงตามลําดับคะแนนตามรูปที่ 15 

 
รูปที่ 15 รายการสถานทีท่ี่แนะนํา 

5.2 การทํางานบนอุปกรณโมบาย 
แอปพลิเคชันนี้สามารถรองรับการทํางานบนสมารทโฟนโดย

เมื่อผูใชงานผานที่อยู https://apps.facebook.com/social_place/ เมื่อ

ระบบจับไดวาเขาผานอุปกรณโมบายจะทําการเปลี่ยนไปที่หนาจอสําหรับ

โมบาย ตัวอยางการใชผานไอแพดตามรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 การทํางานสมารทโฟน 

การใชงานในสวนของการแนะนําสถานที ่และ แผนที่ก็สามารถ

แสดงผลบนอุปกรณโมบายไดดังรูปที่ 17 

 
รูปที่ 17 การแนะนําสถานที่โดยใชอุปกรณโมบาย 

6.สรุป 
 แอปพลิเคชันซึ่งไดทําการพัฒนาขึ้นเปนเฟซบุกแอปพลิเคชันนี้

ชวยใหผูใชสามารถสามารถดูรายการสถานที่ที่นาสนใจไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

และทําใหประหยัดเวลาในการคนหาสถานที่ตางๆ จากเว็บหรือที่อื่นๆ  

และ ยังสามารถดูสถานที่นั้นๆในรูปแบบแผนที่เพ่ือวางแผนการเดินทางได

อีกดวย โดยสามารถทําการจัดอันดับสถานที่ต างๆเพื่อชวยในการ

ตัดสินใจเลือกสถานที่ที่จะไปดวย 
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