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บทคัดย่อ 

การใช้บริการเครือข่ายสังคมในปัจจุบันมีความส าคัญได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง มีทั้งกลุ่มผู้ใช้
ทั่วไปและองค์กรธุรกิจ เครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยมสูงก็คือ เฟสบุ๊ค มีความสามารถที่เชื่อมโยงกลุ่มโยง
ผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่หลากหลาย ช่วยเชื่อมโยงข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่ง และเป็นเหตุผลนึงที่ผู้วิจัยเลือก
เครือข่ายสังคมเฟสบุ๊คเป็นกรณีศึกษา องค์กรได้มีการน าบริการเครือข่ายสังคมเข้ามาใช้ภายในหลายส่วนงาน 
ท าให้เป็นบริการที่มีการเรียกใช้สูง ส่งผลให้เกิดปัญหาการท างานซ้ าซ้อนในกันภายในหน่วยงาน ทั้งยังส่งผล
ต่อการควบคุมและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ไปยังเครือข่ายสังคมอีกด้วย ดังนั้นส าหรับงานวิจัยดังกล่าวได้มองเห็น
ถึงความส าคัญของการพัฒนาบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊คโดยใช้เทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิสมาสนับสนุน เพ่ือ
ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนของแต่ละส่วน ทั้งยังช่วยจัดการและควบคุมข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรที่จะส่งผ่านเว็บ
เซอร์วิสไปยังเครือข่ายสังคม เพ่ือป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดขัดแย้งและมีความซ้ าซ้อนกัน งานวิจัยดังกล่าวท า
การพัฒนาเว็บเซอร์วิสเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเพ่ือให้การท างานของ
เว็บเซอร์วิสมีความถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญก่อนที่จะให้บริการเซอร์วิสนั้น การทดสอบความ
ถูกต้องของเว็บเซอร์วิสจึงเป็นกระบวนการส าคัญอย่างยิ่ง และสามารถให้บริการสื่อสารข้ามแฟลตฟอร์ม 
(platform) ได้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการทดสอบเว็บเซอร์วิสเพ่ือตรวจสอบการท างานที่เรียกใช้เว็บเซอร์วิสผ่าน 
WSDL และ Soap message ซึ่งในงานวิจัยนี้เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาเว็บเซอร์วิสเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊คได้ท า
การทดสอบเว็บเซอร์วิสดังกล่าว โดยได้มีกระบวนการตรวจสอบทั้งในมุมของการเชื่อมต่อว่าสามารถเชื่อมต่อ
ส่งผ่านข้อมูลด้วยโปรโตคอลที่ก าหนดอย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ส่งผ่านไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และมีการ
ทดสอบความถูกต้องของการท างานของฟังก์ชันงานในเว็บเซอร์วิสที่ให้บริการด้วยกระบวนการทดสอบแบบ 
Black box ซึ่งสรุปได้ว่าสามารถท างานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: เครือข่ายสังคม  เว็บเซอร์วิส  แพลตฟอร์ม  
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Abstract 
  Now, Social networking services are important and getting very popularity as both 
consumers and businesses user. The social network has been popular is Facebook. The 
ability of facebook to link the associated large variety of user groups, links and connect news 
more quickly. This reason that the researcher select social network Facebook as a case 
study. In the organizations have adopted social networking services used in many segments 
of organizations, make a service that has been running a lot. As a result, the problem of 
duplication of work within the organization. It also affects the control and management of 
the network society. So for such research has seen the importance of developing a social 
networking service Facebook, using the technology of Web services support. To reduce 
redundant work of each section. It also provides management and control of the 
organization to pass on to the social networking Web services. To prevent erroneous data 
are conflicting and overlapping. Developing Web Services help manage a middleware to 
connect social network, can be manage data more easily. And to provide the functionality of 
a Web service is accurate, complete, which is an important feature of the service provider 
before the test the validity of Web services is a very important process. Web services can 
provide cross-platform communication. It needs to be tested to determine the performance 
of web services that run through Web services via WSDL and  Soap message, In this research, 
on completion of the development of Web services, social network Facebook has been 
testing the Web service. They are both in the process of verification of connections that can 
be connected to data transmission protocols defined correctly. Information passed to the 
required standards. And to test the validity of the function in the Web services provided by 
Black box testing process, which concluded that it can function properly and efficiently. 
Keywords: Social network, Web services, Platform 
 
บทน า 

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันอย่างมาก และหนึ่ งใน
องค์ประกอบที่ส าคัญก็คือ อินเทอร์เน็ต เรียกได้ในชีวิตประจ าวันแต่ละคนนั้นย่อมเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
ไม่มากก็น้อย และสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมบนอินเทอร์เน็ตจากกลุ่มผู้ใช้งานมากมาย คือ “บริการ
เครือข่ายสังคม” 

 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

904 | P a g e  

 

บริการเครือข่ายสังคม (Social Network) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ (Website) ในการสร้าง
เครือข่ายสังคม ส าหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต (Internet) อธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ท า เชื่อมโยง
กับความสนใจและกิจกรรมของผู้อ่ืนในบริการเครือข่ายสังคม ซึ่งบริการเครือข่ายสังคมที่เป็นที่นิยมเป็น
อันดับต้น ๆ คือ เฟสบุ๊ค (facebook)  อินสตาแกรม (instagram) บริการเครือข่ายสังคมช่วยสร้างมูลค่า
ทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลก มีกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่หลากหลาย การ
เชื่อมโยงข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทในการชี้น าแนวคิด และยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และช่องทางส าหรับองค์กรเพ่ือน าไปใช้เพื่อธุรกิจ  

ในการท างานปัจจุบันองค์กรได้มีการน าเครือข่ายสังคมเข้ามาช่วยเป็นช่องทางในการติดต่อกับ
ลูกค้า ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โฆษณาผลิตภัณฑ์ หรืออาจจะเป็นช่องทางในการบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (CRM) ซึ่งก็มีการท างานที่ซ้ าซ้อนในการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมของแต่ละส่วนงาน เพราะแต่ละ
ส่วนงานจะแยกส่วนในการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมแยกออกจากกัน ซึ่งปัญหาการเชื่อมต่อหลายส่วนงานนี้
ก่อให้เกิดปัญหาความผิดพลาด ความไม่สอดคล้องกันขัดแย้งกันของข้อมูล รวมทั้งการแยกส่วนการติดต่อ
ท าให้องค์กรยากต่อการจัดการข้อมูล และไม่สามารถควบคุมข้อมูลให้รวมศูนย์เพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์
และจัดการ 

จากแนวคิดและปัญหาเบื้องต้นที่กล่าว จึงแนวคิดที่จะสร้างบริการในการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
สังคมเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดการการเชื่อมโยงและจัดการข้อมูลไว้ที่จุดเดียวกันเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
นักวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสเครือข่ายสังคม เพ่ือให้บริการเชื่อมต่อกับบริการเครือข่าย
สังคมโดยเลือกรณีศึกษาเป็นเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค เพ่ือเป็นช่องทางให้กับระบบงานต่าง ๆ ที่จะมีการ
ประยุกต์น าบริการเครือข่ายสังคมมาใช้ในระบบงานให้สามารถใช้บริการเหล่านั้น  สาเหตุที่เลือกเครือข่าย
สังคมเฟสบุ๊ ค เนื่องจากเป็นเครือข่ายสังคมที่ ได้รับความนิยมเป็นล าดับต้น ๆ พร้อมทั้ งหลั ง
กระบวนการพัฒนาแล้วจะมีกระบวนการทดสอบเว็บเซอร์วิสดังกล่าว โดยทดสอบการเรียกใช้เชื่อมต่อให้
การท างานสมบูรณ์ ท าให้ภายในองค์กรสามารถจัดการข้อมูลและเข้าถึงเครือข่ายสังคมช่องทางเดียวกัน
และง่ายต่อการจัดการ เว็บเซอร์วิสที่พัฒนาขึ้นว่าสามารถให้บริการรองรับการท างานทุกแพลตฟอร์ม 
(platform) ไม่มีปัญหาในการเชื่อมต่อ และมีประสิทธิภาพการท างานที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค 
2. เพ่ือศึกษาการทดสอบการท างานของเว็บเซอร์วิสและทดสอบการเรียกใช้ระบบเว็บเซอร์วิส

บริการเครือข่ายสังคมที่พัฒนาขึ้น 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาก าหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัยได้ตาม ภาพประกอบที ่1 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างกรอบแนวคิด 
 
 จากภาพประกอบที่ 1 ได้กล่าวถึงโครงสร้างกรอบแนวคิด โดยแยกองค์ประกอบของการวิจัยเป็น 
2 ส่วน คือ 1. เว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค และ 2. การทดสอบเว็บเซอร์วิสเครือข่ายสังคม
เฟสบุ๊ค โดยในกรอบแนวคิดของแต่ละหัวข้อนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. เว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค จะประกอบด้วยการรวบรวมเทคโนโลยีสองด้านเข้า
มาผนวกกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น คือ การท าน าเอาเครือข่ายสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม
สูง และยังเป็นช่องทางส าคัญส าหรับโลกปัจจุบันในการติดต่อสื่อสาร โดยน ามารวมกับเทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วิส เป็นเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเชื่อมโยง เสมือน Middleware มีความสามารถในการให้บริการ เป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนา ทั้งยังมีความสามารถสื่อสารข้ามแฟลตฟอร์ม
อีก ซึ่งจะรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกระบบรอบข้างทั้งระบบเก่า (legacy system) และระบบใหม่ โดยสอง
ส่วนนี้เมื่อน ามารวมกันและประยุกต์การท างานเข้าด้วยกันก่อให้เกิด “เว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคม
เฟสบุ๊ค” เป็นระบบกลางที่ให้บริการทุกคนภายในองค์กรได้ 
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 2. การทดสอบเว็บเซอร์วิสเครือข่าย ซึ่งส่วนงานนี้เกิดข้ึนหลังจากข้ึนตอนที่ 1 ได้รับการพัฒนา
เสร็จสิ้น จ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการเข้ามาทดสอบความสามารถว่าสามารถท างานได้ตามท่ีก าหนดและ
มีความถูกต้องในการส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บเซอร์วิส โดยปัจจัยที่ค านึงถึงในกระบวนการทดสอบนี้ก็
จะมี การท างานถูกต้องและสามารถท างานข้ามแฟลตฟอร์มจริง ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ทดสอบก่อนน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิเคราะห์ระบบ 

 ผู้พัฒนาได้ใช้ UML ในการวิเคราะห์ระบบซึ่งสามารถอธิบายด้วย Use Case Diagram ของระบบ
โดยรวมดังนี ้
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ภาพประกอบที่ 2 Use Case Diagram ระบบเว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุค๊ 
 

  จากภาพ Use Case Diagram ของระบบโดยรวม สามารถแสดงรายละเอียดของ Use Case 
Diagram ซึ่งได้แสดง Actor ที่เก่ียวข้องกับระบบ คือ ผู้ใช้บริการ ในมุมมองของผู้วิจัยนั้นให้ค าจ ากัดความ
ของ “ผู้ใช้บริการ” ว่าเป็นระบบต่าง ๆ ที่มาขอใช้บริการเพ่ือเชื่อมต่อผ่านไปยังเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊คเพ่ือ
น าไปสร้างบริการเพิ่มเติมบนระบบเดิมท่ีมีบริการอยู่ 
  ในการออกแบบฟังก์ชันการท างานที่ให้บริการกับผู้ใช้งาน โดยมีลักษณะเว็บเซอร์วิส ซึ่งได้
ด าเนินการออกแบบเป็นแผนผังแสดงโครงสร้างโดยรวมว่ามีบริการใดบ้างที่ให้บริการบนเว็บเซอร์วิส
ภายในระบบ โดยแสดงได้ดังภาพท่ี 3 
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ภาพประกอบที่ 3 ฟังก์ชันการท างานที่ให้บริการของระบบ 
 

  กระบวนการพัฒนาการท างานของเว็บเซอร์วิสนั้นนั้นใช้หลักการท างานสอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมบริการซึ่งการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเว็บเซอร์วิส ซึ่งมองเป็นผู้
ให้บริการ และส่วนที่สองแอพพลิเคชั่นทั่วไปมองเป็นผู้ขอใช้บริการ มีการติดผ่าน WSDL และ SOAP 
message โดยเมื่อผู้ขอใช้บริการมายังเว็บเซอร์วิสกระบวนการท างานก็จะด าเนินการตาม Sequence 
Diagram เมื่อประมวลผลส าเร็จเว็บเซอร์วิสจะตอบกลับด้วย SOAP message เพ่ือตอบกลับไปยังผู้ขอใช้
บริการ โดยผู้ใช้บริการจะน าข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบ XML ไปจัดรูปแบบเพ่ือน าไปใช้งานต่อไป 
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ภาพประกอบที่ 4 Sequence Diagram แสดงการการเรียกใช้บริการบนเว็บเซอร์วิส 
 
ผลการวิจัย 
  การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค เพ่ือให้บริการแก่แอพพลิเคชั่นหรือ
ระบบต่าง ๆ สามารถท าการเรียกใช้บริการได้ ช่วยลดการท างานซ้ าซ้อน ให้เว็บเซอร์วิสเป็นตัวกลางในการ
จัดการการให้บริการ 
  การพัฒนาระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1. การพัฒนาเว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค 
  2. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อทดสอบเรียกใช้เว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค 

 

ภาพประกอบที่ 5 องค์ประกอบของระบบงาน 
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  1. การพัฒนาเว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค 
  หน้าจอหลักของเว็บเซอร์วิสแสดงฟังก์ชันที่ให้บริการดังภาพที่ 7 
 

 

ภาพประกอบที่ 6 หน้าจอหลักของเว็บเซอร์วิส 
 
   เว็บเซอร์วิสประกอบด้วยฟังก์ชันให้บริการ ดังนี้ 
 1) Get1PermissionUrl เรียกใช้ลิงค์ส าหรับติดต่อเฟสบุ๊ค 
 2) Get2AccessToken ขอ Token ส าหรับติดต่อเฟสบุ๊ค 
 3) Get3ProfileInfo เรียกดูข้อมูล Profile 
 4) GetFriendInfo เรียกดขู้อมูล Friend 
 5) GetPermissionInfo เรียกดูสิทธิการท างานของ Profile 
 6) ListFriendRequest เรียกดูการร้องขอจาก Friend 
 7) PostMediaAndMessageToFBWall โพสต์มัลติมีเดีย 
 8) PostPictureAndMessageToFBWall โพสต์ข้อความรูปภาพ 
 
  ตัวอย่างรูปแบบการร้องขอบริการจากเว็บเซอร์วิส ตัวอย่างเช่น ต้องการเรียกใช้บริการ
Get1PermissionUrl ซึ่งมีรูปแบบของ SOAP Message ดังภาพที่ 7 
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ภาพประกอบที่ 7 ตัวอย่าง XML ที่ใช้ในการติดต่อเว็บเซอร์วิส 
 

  2. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อทดสอบเรียกใช้เว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค 
  ส าหรับการทดสอบการท างานของเว็บเซอร์วิสนั้นผู้วิจัยได้จ าลองพัฒนาแอพพลิเคชั่นจ าลองขึ้นมา
เป็น Service Requester เพ่ือท าการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส 

Request

Response

Application
Application

Webservice

SOAP

Network Protocal

SOAP

Network Protocal

Service ProviderService Requester

1
1 2

2

4
4 3

3

 

ภาพประกอบที่ 8 ตัวอย่าง XML ที่ใช้ในการติดต่อเว็บเซอร์วิส 
 

  โดยที่แอพพลิเคชั่นของผู้ร้องขอบริการจะท าการสร้าง SOAP message ตามรูปแบบที่ WSDL 
ก าหนด เพ่ือเรียกใช้บริการของเว็บเซอร์วิส จากนั้นเมื่อเว็บเซอร์วิสได้รับ SOAP message จากผู้ร้องขอ
ในรูปแบบของ XML นั้นจะท างานประมวลผลและสร้าง SOAP message ที่มีผลลัพธ์กลับมายังผู้ร้องขอ 
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แอพพลิเคชั่นของผู้ร้องขอบริการนั้นก็จะน าผลลัพธ์ที่เป็น SOAP message ไปท าการแปลงให้อยู่ใน
รูปแบบที่ต้องเพ่ือน าไปประมวลผลต่อไปดังรูปภาพที่ 8 
  รูปแบบการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. ผู้วิจัยท าการพัฒนาเว็บแอพพลิคชั่นด้วย ภาษา JAVA, VB.NET, C เพ่ือท าการทดสอบ 
เรียกใช้เว็บเซอร์วิส ก่อนจะท าการเรียกใช้จะต้องทราบเว็บเซอร์วิสมีรูปแบบการรับส่งพารามิเตอร์อย่างไร 
โดยรายละเอียดเหล่านี้จะอยู่ในเอกสาร WSDL ของเว็บเซอร์วิส ซึ่งเอกสาร WSDL จะให้แก่ผู้ร้องขอ
บริการเป็นเอกสารที่เขียนด้วยภาษา XML ที่ใช้ในการอธิบายเว็บเซอร์วิส จะบอกถึงบริการที่มีให้ เรียกใช้
งาน รูปแบบในการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสแต่ละบริการ และพารามิเตอร์การรับส่งเป็นอย่างไร  
ตัวอย่าง URL wsdl ของเว็บเซอร์วิส  http//IP/FBSERVICE/FacebookWebservice.asmx?wsdl 
 จากภาพที่ 9 และ 10 จะเห็นถึงการทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่นซึ่งท าการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส
ฟังก์ชัน PostPicture-AndMessageToFBWall โดยท าการทดสอบโพสรูปภาพ 

 

ภาพประกอบที่ 9 ทดสอบเว็บเซอร์วิสฟังก์ชัน PostPictureAndMessageToFBWall กรณีโพสต์รูปภาพ 
 

 

ภาพประกอบที่ 10  หน้าจอ facebook หลังท าการโพสต์รูปภาพผ่านเว็บเซอร์วิสฟังก์ชัน 
PostPictureAndMessageToFBWall กรณีโพสต์รูปภาพ 

 
 

http://ip/FBSERVICE/
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2. ผู้วิจัยท าการทดสอบการ POST Message ส าหรับทดสอบระบบดั้งเดิม (Legacy system) ที่
ไม่สามารถเรียกใช้การ Reference ของ WSDL ได้ ตัวอย่างการทดสอบ ท าการเรียกเว็บเซอร์วิส จะท า
การเรียกใช้ฝ่าย HTTP Request โดยการ POST Message เข้ามาโดยมีรูปแบบดังภาพที่ 11 

 
 
ภาพประกอบที่ 11 รูปแบบ Message ที่ท าการ POST ของฟังก์ชัน Get2AccessToken 
 

 

ภาพประกอบที่ 12 หน้า command ที่ท าการ Telnet 
 

  จากการทดสอบข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ HTTP Post รูปแบบธรรมดานั้นสามารถท าการติดต่อ
เว็บเซอร์วิสได้อย่างไม่มีปัญหาแต่อย่างไร โดยให้ท าการระบบรูปแบบ parameter ให้ถูกต้องก็สามารถ
เรียกใช้เว็บเซอร์วิสได้ 
  ผลการการทดสอบประสิทธิภาพ จากการทดสอบเบื้องต้นทั้ง 2 ส่วนนั้น เว็บเซอร์วิสเป็น
แอพพลิเคชั่นท างานลักษณะให้บริการ จะถูกเรียกใช้งานจากแอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ผ่านเว็บ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้วยเอ็กเอ็มแอล โดยไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มใด ๆ เรียกใช้ได้ผ่านโพรโตคอลเอชทีทีพีที่ได้รับการ
ยอมรับ การทดสอบจึงหยิบยกแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วยภาษาต่าง ๆ ที่แตกต่างกันท าการทดสอบเรียกใช้
เว็บเซอร์วิสได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1 
 

Response 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดสอบเรียกใช้เว็บเซอร์วิสจากแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วยภาษาที่แตกต่างกัน 
 

ภาษา สภาพแวดล้อมในการทดสอบ(Environment) 
JAVA OS : Window Server 2003 

Software : Java SDK, Eclipse 
VB.NET OS : Window Server 2003 

Software : IIS 6.0, .Net framework 2.0, Microsoft 
Studio .NET 2005 

C OS : Window 
Software : Borload Turbo C 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบเรียกใช้เว็บเซอร์วิสจากแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วยภาษาที่แตกต่างกัน 
 

ภาษา ผลการทดสอบการเชื่อมต่อ 
(Cross Platform) 

ผลการทดสอบความถูกต้องด้วยวิธีการ Black box 
(Correctness) 

JAVA Pass 
  Status connect : HTTP 200 OK 
  XML Message Format : OK  

Result Test 
  Soap Response Format : Valid 
  Expect value=Correct 

VB.NET Pass 
  Status connect : HTTP 200 OK 
  XML Message Format : OK  

Result Test 
  Soap Response Format : Valid 
  Expect value=Correct 

C Pass 
  Status connect : HTTP 200 OK 
  XML Message Format : OK  

Result Test 
  Soap Response Format : Valid 
  Expect value=Correct 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการพัฒนาการพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ
ให้อยู่ในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสมีความสามารถเป็นตัวกลางในการให้บริการในการติดต่อกับบริการ
เครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค ช่วยลดการท างานซ้ าซ้อนหากมีระบบงานใดต้องการติดต่อกับบริการเครือข่าย
สังคมเฟสบุ๊ค ก็สามารถท าการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องพัฒนาขึ้นซ้ าอีกเพ่ือลดการท างาน
ซ้ าซ้อนออกไป 
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ประกอบกับกระบวนการทดสอบการพัฒนาเว็บเซอร์วิสเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ คนั้น ได้มี
กระบวนการตรวจสอบทั้งในมุมของการเชื่อมต่อว่าสามารถเชื่อมต่อส่งผ่านข้อมูลด้วยโปรโตคอลที่ก าหนด
อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ส่งผ่านไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และมีการทดสอบความถูกต้องของการท างานของ
ฟังก์ชันงานในเว็บเซอร์วิสที่ให้บริการด้วยกระบวนการทดสอบแบบ Black box ว่าสามารถท างานได้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
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