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52314317 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

คําสําคัญ :  การคัดกรองเน้ือหาในเว็บไซตเฟซบุค / การคัดกรองเนื้อหา/ การตัดคํา 
  ปริญญา  เหลืองแดง : ระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห.  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   : รศ.ดร.ปานใจ          
ธารทัศนวงศ . 68 หนา. 
 

การคนควาอิสระเรื่อง “ระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบคัดกรองเนื้อหาท่ี
ไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน สําหรับโรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี และ
เพื่อประเมินผลระบบคัดกรองเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคมออนไลน ซึ่งเว็บไซตในเครือขาย
สังคมออนไลนท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา คือ เว็บไซตเฟซบุค 

การทดลองแบงออกเปน 3 สวน คือ 1. การสมัครเปนนักพัฒนารวมกับเฟซบุคเพื่อติดตอกับ
ทางเว็บไซตเฟซบุคและรับขอมูลในลักษณะคําส่ัง (API Facebook)  2. นําขอมูลท่ีไดรับมาทําการตัด
คํา (SWATH)  เพ่ือแยกทีละคํา  3. นําขอมูลท่ีไดจากการตัดคํามาเปรียบเทียบกับกลุมคําพิเศษคํา
ลามกอนาจาร หากเปนเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมจะทําการคัดแยกออกมาเพื่อแจงเตือนไปยังบัญชีผูใชท่ี
เขาถึงเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม ในการทดลองไดทําการเก็บขอมูลฟดโพสต (Feed Post) ลงในเว็บไซต
เฟซบุค จํานวน 313 ขอความ และระบบทําการคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม จํานวน 65 ขอความ 
โดยใชกลุมตัวอยางกลุมคําพิเศษลามกอนาจาร จํานวน 20 คํา 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวาระบบคัดกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมในเครือขายสังคม
ออนไลน : กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห มีประสิทธิภาพความถูกตอง คิดเปนรอยละ 80.00 
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 PARINYA  LUANGDAENG : INAPPROPRIATE  CONTENTS  FILTERING  SYSTEM  IN  
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 The study of “The inappropriate contents filtering system in social network: 
A case study of Kanchananukroh School” has the objectives to study and develop 
the contents filtering system which is inappropriate in the social network for 
Kanchananukroh school, Kanchanaburi Province and to evaluate the results of the 
contents filtering system in social network. The website that was studied is Facebook. 
  The experiment was divided into 3 sections: 1) Subscribe to be the 
developer with Facebook in order to contact with Facebook and receive the data in 
a form of API Facebook, 2) SWATh the data in order to make words and 3) compare 
the s SWATh data to the porno words groups if the words are inappropriate, report to 
the users’ accounts to access to inappropriate content. In the experiment, 313 
messages in the feed post in the Facebook were collected and 65 messages were 
systemic filtered as the inappropriate contents from Sample of the 20 obscene 
words. 
  According to the experiment; the inappropriate contents filtering system in 
social network: a case study of Kanchananukroh School was 80 % efficiently correct.   
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน    
ซึ่งไมอาจจะนํามากลาวได ท้ังหมด ซึ้งผูมีพระคุณทานแรกท่ีผู ศึกษาใ ครขอกราบพระคุณคือ             
รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระท่ีไดใหความรู คําแนะนํา
ตรวจทาน และแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน เพื่อใหการเขียนรายงานคนควา
อิสระฉบับนี้สมบูรณท่ีสุด 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระท่ีไดใหคําแนะนําตรวจทาน และ
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน เพื่อใหการเขียนรายงานคนควาอิสระฉบับนี้
สมบูรณท่ีสุด 

ขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัว “คุณพอและคุณแม พี่ๆ นองๆ” ท่ีใหการสนับสนุน
ชวยเหลือใหกําลังใจดวยความรักและความหวงใย ทําใหผูวิจัยมีจิตใจท่ีมั่นคง มานะ บากบ่ัน เขมแข็ง 
อดทน และมีกําลังใจในการเผชิญอุปสรรคตางๆ จนทําใหงานวิจยัฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 

 


