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Abstract 
 This research presents the development of a model for classifying Thai texts as cyberbullying 
using LSTM (Long Short-Term Memory), GRU (Gated Recurrent Units), Bidirectional LSTM and Bidirectional 
GRU by creating Word2Vec generated from the dataset and using the Pretrained Model from WangchanBerta.  
and Naïve Bayes algorithm used Tf-Idf as word representation. Compare the algorithms to assess the 
performance of the text classification using Accuracy, Precision, Recall. And F1-Score which found that 
the algorithm using Word Representation from Word2Vec developed from the dataset. more efficient 
than Naïve Bayes algorithmIt uses Tf-Idf Word Representation and WangchanBerta Pretrained Model. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาตัวแบบในการจำแนกประเภทข้อความภาษาไทยที่เป็นการระรานทางไซเบอร์  
โ ด ย ใ ช้ อ ั ล ก อร ิ ท ึ ม  LSTM (Long Short-Term Memory), GRU (Gated Recurrent Units), Bidirectional LSTM,  
และ Bidirectional GRU โดยการทำ Word Representation แบบ Word2Vec ที่สร้างขึ ้นจากชุดข้อมูล และการใช้ 
Pretrained Model จาก WangchanBerta นอกจากนี้ยังใช้อัลกอริทึม Naïve Bayes โดยทำ Word Representation 
แบบ Tf-Idf นำมาเปรียบเทียบอัลกอริทึมเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจำแนกข้อความทั้งในด้านความถูกต้ อง 
(Accuracy) ความแม่นยำ (Precision) ความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล (F1-Score) ซึ่งพบว่า อัลกอริทึมที่ใช้ 
Word Representation จาก Word2Vec ที่พัฒนาจากชุดข้อมูล มีประสิทธิภาพมากกว่า การใช้อัลกอริทึม Naïve Bayes  
ที่ใช้ Word Representation แบบ Tf-Idf และให้ประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ Pretrained Model แบบ WangchanBerta  
 
คำสำคัญ: การจำแนกประเภทข้อความ การระรานทางไซเบอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 
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1.บทนำ 
 การใช้งานอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเข้ามา 
มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เป็นช่องทาง 
การสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกเพศทุกวัยโดยใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ Tablet 
และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เป็นต้น ถือเป็น
ช่องทางที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จากผลการ
สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2562 พบว่า ทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ ้น 150% ส่งผลให้ปัจจุบันไทยมีผู ้ใช้อินเทอร์เน็ต  
47.5 ล้านคน หรือราว 70% ของจำนวนประชาชนทั้งหมด 
[1] และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื ่อสาร 
ที่กระทำได้อย่างอิสระ ทำให้ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้ จึงนำมาซึ่งพฤติกรรมการระรานทางไซเบอร์ 
(Cyberbullying) ที่มีลักษณะการนำเข้าข้อความ รูปภาพ 
หรือสื่ออื่นใดที่เป็นการโจมตี ขู่ทำร้าย หรือใช้ถ้อยหยาบคาย  
การคุกคามทางเพศแบบออนไลน์ การแอบอ้างตัวตน 
ของผู้อื่น การนำความลับของอีกฝ่ายมาเปิดเผย การหลอกลวง  
การสร้างกลุ่มในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะ เพื่อให้อีกฝ่าย
ขายหน้าหร ือทนไม่ได้จนกลายเป็นปัญหาบานปลาย  
โดยใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นเครื่องมือหลัก เช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผ่านการเชื ่อมต่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 
หรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อื ่น ๆ [2] โดยเมื่อการ 
กลั่นแกล้งเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ผู้ถูกกลั่นแกล้งอาจรู้สึก
เหมือนถูกโจมตีอยู ่ในทุกที ่ท ุกเวลา แม้กระทั ่งในบ้าน 
ของพวกเขาเอง ทำให้รู้สึกว่าไม่มีทางหนีจากการกลั่นแกล้ง
นั ้นได้เลย จึงส่งผลกระทบต่อผู ้ถูกกระทำได้เป็นระยะ
เวลานานในหลายทิศทาง ทั ้งทางจิตใจ เช่น ทำให้รู ้สึก
หงุดหงิด โมโห โง่เขลา และอับอายทางอารมณ์ เช่น รู้สึก
ละอายใจ สูญเสียความสนใจในสิ ่งท ี ่เคยรัก ทางกาย  
เช่น เหน็ดเหนื่อยจากการอดนอน ปวดท้อง หรือปวดหัว 
ความรู ้ส ึกของการถูกคนอื ่นหัวเราะเยาะหรือรบกวน  
อาจส่งผลให้ผู้คนไม่กล้าพูดถึงปัญหาหรือพยายามหาทาง

แก้ปัญหาเหล่านั้น ซึ่งในรายที่รุนแรงอาจถึงกับฆ่าตัวตาย
เลยก็ได้ [3] 
 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนซึ่งได้
มีการรณรงค์ และปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ตระหนักถึงผลเสีย
ของการระรานทางไซเบอร์ทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ซึ่ 
งถือเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดีในการสื่อสารผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต แต่ก็ยังมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจำนวนมากที่นำ
ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการระรานทางไซเบอร์เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาเครื่องมือในการจำแนกข้อความ
ที่มีลักษณะเป็นการระรานทางไซเบอร์ จึงมีความจำเป็น 
ท ี ่จะช ่วยตรวจสอบ และป ้องก ันการเข ้าถ ึงข ้ อมูล 
ที่ไม่เหมาะสม และช่วยให้พฤติกรรมการระรานทางไซเบอร์
ม ีแนวโน้มที ่ลดลง ดังนั ้น การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing 
: NLP) เพื ่อจำแนกประเภทข้อความที่เป็นความคิดเห็น 
ที่เป็นการระรานทางไซเบอร์ในสื่อสังคมออนไลน์ จะช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรม
การระรานทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม 
 
2.วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย 
2.1 การรวบรวมข้อมูล 

ผู ้ว ิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งเป็นข้อความแสดง 
ความคิดเห็นของผู้ใช้สื ่อสังคมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม 
YouTube โดยใช ้  Youtube API ในการส ืบค ้นว ี ด ี โ อ  
และดาวน์โหลดความคิดเห็น โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่มีชื ่อเสียงเป็นกระแสข่าวอยู ่ในขณะนั ้น นำมา
จัดเก็บให้อยู ่ในรูปของไฟล์ Excel (xlsx) โดยได้ตัวอย่าง
จำนวน 9,366 ตัวอย่าง 
 
2.2 การจัดรูปแบบข้อมูล 

ในการจำแนกข้อความแสดงความคิดเห็นภาษาไทย 
ที ่เป็นการระรานทางไซเบอร์นั ้น ผู ้ว ิจัยได้แบ่งตัวอย่าง 
จำนวน 1,989 ต ัวอย ่าง จำแนกข ้อความออกเป็น  
2 ล ักษณะ ได ้แก่ ล ักษณะข้อความที ่เป ็นการระราน 
ทางไซเบอร์ และลักษณะข้อความที ่ไม่เป็นการระราน 
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ทางไซเบอร์ ซึ ่งผู ้ว ิจัยได้นำข้อความแสดงความคิดเห็น 
มาวิเคราะห์ตามลักษณะที่ได้จำแนกขึ้น ซึ ่งจะวิเคราะห์ 
ทีละข้อความว่าจัดอยู่ในลักษณะใด และบันทึกเป็นตาราง
บนไฟล์ Excel (xlsx) 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลที่รวบรวมได้ และการกำหนด 
Class ให้กับข้อความ 

Text Class 
ก้สมละที่โดนที่ she โดนว่าเปนอสรพิษ คนที่เสพ
ข่าวรู้กันดีในตัวตนของshe 

Bully 

หน้าแบบนี้เอาไปไกลฯ Bully 
เกินไปนะถ้าให้ลบคลิป ยังไงก็ไม่ได้ คุณเรียกร้อง
ความเป็นธรรมให้ตัวเองเรื่องส่วนแบ่ง ก็น่าจะให้
มันจบนะ แต่คุณทำแบบนี้ก็ไม่ให้ความเป็นธรรม
กับคนที่เขาลงทุนเหมือนกัน 

Not Bully 

เร่ืองจบยากจัง Not Bully 
คนมันโกงมันไม่รุ่งหรอก เดี๋ยวมันก็ไม่ดังไม่มีใคร
อยากดูคนโกงตอแหลกหรอก 

Bully 

 
2.3 การออกแบบวิธีการวิเคราะห์ 

กระบวนการการพ ัฒนาต ัวแบบในการจำแนก
ข้อความภาษาไทยที่เป็นการระรานทางไซเบอร์ สามารถ
อธิบายขั้นตอนได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่ 1 กระบวนการการพัฒนาตัวแบบในการจำแนก
ข้อความภาษาไทยที่เป็นการระรานทางไซเบอร์ 

2.3.1 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data) ซึ่งประกอบไปด้วย 
  2.3.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นข้อความแสดง
ความคิดเห็นของผู้ใช้สื ่อสังคมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม 
YouTube โดยใช ้  Youtube API ในการส ืบค ้นว ี ด ี โ อ  
และดาวน์โหลดความคิดเห็น โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที ่มีชื ่อเสียงเป็นกระแสข่าวอยู ่ในขณะนั้น นำมา
จัดเก็บให้อยู่ในรูปของไฟล์ Excel (xlsx)  
  2.3.1.2 แบ่งตัวอย่าง จำนวน 1,989 ตัวอย่าง 
จำแนกข้อความออกเป็น 2 ล ักษณะ ได ้แก่ ล ักษณะ
ข้อความที่เป็นการระรานทางไซเบอร์ และลักษณะข้อความ
ที่ไม่เป็นการระรานทางไซเบอร์ และบันทึกเป็นตารางบน
ไฟล์ Excel (xlsx) 
 2.3.2 นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการก่อนหน้า (Pre-Processing)  
ซึ่งประกอบไปด้วย  
  2 . 3 . 2 . 1  Text Normalization โ ด ย กา รลบ 
เว็บลิงค์ อีเมล์ และสัญลักษณ์พิเศษที ่ไม่เกี ่ยวข้องกับ
ข ้อความ โดยใช ้  Regular Expression การตรวจสอบ
ข้อความว่าเป็นภาษาไทยโดยใช้ Library Langdetect 
  2.3.2.2 ก า ร ต ั ด ค ำ  ( Word Segmentation)  
ซ ึ ่ งจะทำการต ัดคำให ้ เป ็นค ุณล ักษณะแบบคำเด ี ่ยว  
(Single word) ด้วยวิธีการตัดคำแบบสอดคล้องมากที่สุด
( Maximum Matching algorithm) โ ด ย ใ ช ้  Library 
Pythainlp 
  2.3.2.3 การกำจัดคำหยุด (Stop Word Removal)  
เป็นการนำคำที่ไม่มีความหมายหรือคำที ่ไม่มีนัยสำคัญ 
ในเอกสารออก โดยที ่ความหมายของคำหรือข้อความ 
จะไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากที่ตัดคำแล้วจะนำคำเหล่านั้น 
ไปตรวจสอบกับพจนานุกรมภาษาไทยโดยใช้ Library 
Pythainlp หากพบว่าคำนั ้นไม ่ม ีความหมายให ้ถ ือว่า 
เป็น Stop Word รวมทั้งคำที่มีความหมายแต่มีตัวอักขระ
เพียง 1 ตัว ก็ถือว่าเป็น Stop Word ด้วยเช่นกัน 
 2.3.3 ขั ้นตอนการสร้าง Word Embedding จากชุด
ข้อมูลที่รวมได้ทั้งหมด โดยใช้วิธี Word2Vec เป็นการแปลง
คำให้เป็นเวกเตอร์ที่มีลักษณะเป็น Dense Vector โดยมี
หลักการคือสร้างตัวแบบจำแนกข้อมูลเพื่อทำนาย Target 

ชุดข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด  

9,366 ตัวอย่าง 

ชุดข้อมูลที่แบง่มาจำแนก

ข้อความ 1,989 ตัวอย่าง 

ชุดข้อมูล 

Text Normalization 

Preprocessing 

Word Segmentation 

Stop Word Removal 

Create  

Word Embedding 

Word Representation 

Classification Model 
Evaluation and 

Compare Performance 

Handle Imbalance Data 

Train/Test Split 
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word จาก Context Word ที่กำหนด แต่ไม่ได้นำผลลัพธ์
มาใช้งาน หากแต่นำค่าน้ำหนักที่ได้มามาเป็น Word2Vec 
เพื ่อจำแนกข้อมูลต่อไป ซึ ่งในที่นี ้จะให้วิธี Continuous 
Bag of Words (CBOW) จากLibrary genism โดยกำหนด 
Dimension เท่ากับ 300 ซึ ่งจะได้คลังคำศัพท์จำนวน 
7,714 คำ  

 
รูปที่ 2 กระบวนการสร้าง Word2Vec โดยใช้ Continuous 
Bag of Words 
 2.3.4 การทำ Word Representation ประกอบด้วย 
  2 . 3 . 4 . 1  Tf-Idf (Term Frequency/Inverse 

Document Frequency) เป็นวิธีที่ใช้ประเมินความสำคัญ 

ของคำหรือคุณลักษณะนั้น ๆ คุณลักษณะที่มีค่าน้ำหนัก 

TF/IDF มาก หมายความว่า คุณลักษณะนั้นมีประสิทธิภาพ

ในการจำแนกเอกสารมากเช่นกัน การคำนวณค่าน้ำหนัก 

TF-IDF แสดงในสมการ 

W(f,d)=TF(f,d)× IDF(f) 

IDF(f) = log 
|D|

|DF(f)| 
 

โดยที่ W(f,d) คือ ค่าน้ำหนักของคุณลักษณะ (f) ที่ปรากฏ 
ในเอกสาร (d)  
TF(f,d) คือ ความถี่ของคุณลักษณะ (f) ที่ปรากฏในเอกสาร (d)  
|D| คือ จำนวนเอกสารทั้งหมดในข้อมูลชุดฝึก (Training Set)  
|DF(f)| คือ จำนวนของเอกสารทั ้งหมดที ่ม ีค ุณลักษณะ  
(f) ปรากฏอยู ่
 

 การพิจารณาเลือกคุณลักษณะจะกระทำภายหลัง 

จากคำนวณน ้ ำหน ั ก  TF-IDF เ ส ร ็ จ  โ ดยพ ิ จ ารณา 

จากค ุณล ักษณะท ี ่ ให ้ค ่ า  TF-IDF ส ูงในแต ่ละ Class  

โดยนำมารวมกันและขมวดคำที่ซ้ำกันเข้าด้วยกัน จากนั้น

นำคุณลักษณะที่เลือกมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเมตริกซ์

เอกสาร (Document-Terms Matrix) 

  2.3.4.2 การนำค่าน้ำหนักที ่ได้จากการสร้าง 

Word Embedding ในขั้นตอนที่ 2.3.3 มาเป็น Feature 

ของคำแต่ละคำ เพื่อนำไปจำแนกข้อความ 

  2.3.4.3 การนำค่าน้ำหนักจาก Pretrained Model  

มาเป็น Feature ของคำแต่ละคำ เพื่อนำไปจำแนกข้อความ 

โดยในที่นี้เลือกใช้ WangchanBerta ที่พัฒนาโดยสถาบัน 

วิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จากความร่วมมือระหว่าง

สถาบันวิทยสิริเมธี และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 2.3.5 การพิจารณา Imbalance Data โดยในที่นี ้ใช้วิธี 

Down Sampling สำหร ับข้อม ูลที ่ม ีการกำก ับข้อความ  

จากเด ิมที ่ม ีประเภท Bully จำนวน 781 ต ัวอย่าง และ  

Not Bully จำนวน 1208 ตัวอย่าง โดยจะทำการสุ่มตัวอย่าง 

จากประเภทข้อมูล Not Bully ให้คงเหลือ 781 ตัวอย่าง 

ดังนั้น คงเหลือจำนวนตัวอย่างที่จะนำไปสร้างตัวแบบ เท่ากับ 

1,562 ตัวอย่าง 

 2.3.6 การแบ่งชุดข้อมูลเรียนรู ้และชุดข้อมูลทดสอบ  

โดยแบ่งข้อมูลเรียนรู้ ร้อยละ 75 และข้อมูลทดสอบร้อยละ 

25 ทำให้ได้ข้อมูลเรียนรู้ 1,171 ตัวอย่าง และข้อมูลทดสอบ 

391 ตัวอย่าง 

 2.3.7 การสร้างตัวแบบ โดยใช้ขั้นตอนวิธี ดังนี ้
  2.3.7.1 Naïve Bayes 
  2.3.7.2 LSTM (Long Short-Term Memory) 
  2.3.7.3 GRU (Gated Recurrent Units) 
  2.3.7.4 Bidirectional LSTM 
  2.3.7.5 Bidirectional GRU 
 สำหรับขั้นตอนวิธีข้อ 2.3.7.1 จะใช้ Word Representation  
แบบ Tf-Idf ในการจำแนกประเภทข้อความ ส่วนขั้นตอนวิธี
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ตามข้อ 2.3.7.2 – 2.3.7.5 จะใช้ Word Representation  
แบบ Word2Vec ที้สร้างขึ ้นตามข้อ 2.3.3 และ Pretrained 
Model ตามข้อ 2.3.4.3 มาใช้จำแนกประเภทข้อความ โดยใช้ 
Library Keras โดยได ้กำหนดค ่าพาราม ิ เตอร์ ขอต ัวแบบ
ดังกล่าว ดังนี ้
  1) Embedding Layer  
  - num_words เท่ากับ จำนวนคำที่มีทั้งหมด 
ใน Training Set (2,734 คำ) 
  - embedding_dim เท่ากับ จำนวน Dimension  
ที่ได้กำหนดในการทำ Word2Vec (ในท่ีนี้กำหนด 300) 
  embeddings_initializer เท่ากับ การนำค่า
น้ำหนักที่ได้จาก Word2Vec ที้สร้างขึ้นตามข้อ 2.3.3 และ 
Pretrained Model ตามข้อ 2.3.4.3 มาเป็นค่าเริ่มต้นใน
การสร้างตัวแบบ 
  input_length เท่ากับ 20 
  trainable เท่ากับ True 
  2) Model Layer จำนวน 1 Layer 
  Units Cell เท่ากับ 50 Units 
  Regularization แบบ L2 เท่ากับ 0.01 
  Dropout เท่ากับ 0.5 
  3) Output Layer 
   Activation เท่ากับ sigmoid 
  4) การตั้งค่าก่อนดำเนินการ 
  Epochs เท่ากับ 15 
  Batch Size เท่ากับ 128 
  ค ่ า  Optimizer เ ท่ า ก ั บ  Adam Learning 
Rate เท่ากับ 0.001 
 
2.4 การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ 
  การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ โดยใช้
ตัวช้ีวัด ดังนี ้
 2.4.1 Confusion Matrix ประกอบด้วย 
  2.4.1.1 True Positive ( TP ) คือ ผลที่ตัวแบบ
จำแนกว่า “จริง” และ มีค่าเป็น “ จริง ” 

  2.4.1.2 True Negative ( TN ) คือ ผลที่ตัวแบบ
จำแนกว่า “ไม่จริง” และ มีค่า “ ไม่จริง ” 
  2.4.1.3 False Positive ( FP ) คือ ผลที่ตัวแบบ
จำแนกว่า“จริง” แต่ มีค่าเป็น “ไม่จริง” 
  2.4.1.4 False Negative ( FN ) คือ ผลทีต่ัวแบบ
จำแนกว่า“ไม่จริง” แต่ มีค่าเป็น “จริง” 
 2.4.2 ค่า Precision แสดง จำนวนที ่ทำนายถูกจาก
ข้อมูลที ่ทำนายว่าเป็นคลาสที ่กำลังพิจารณา สมการ 
Precision = TP / (TP + FP) 
 2.4.3 ค่า Re-call แสดง จำนวนข้อมูลที ่ทำนายถูก 
สมการ Recall = TP / (TP + FN) 
 2.4.4 ค่า F1-Score คือ ค่าเฉลี่ยของ Precision และ 
Recall สมกา ร  F1-Score = [2 (Precision x Re-call) / 
(Precision + Re-call)] 
 2.4.5 ค่า Accuracy คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายถูกของ
ทุกคลาส สมการ Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + 
FP + FN) 
 
2.5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
 ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบในการ
จำแนกข้อความภาษาไทยที่เป็นการระรานทางไซเบอร์ 
ระหว่างวิธี Naive Bayes, LSTM, GRU, Bidirectional-LSTM  
และ Bidirectional-GRU โดยเปรียบเทียบค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) ค่าความระลึก 
(Recall) และค่าความถ่วงดุล (F1-Scores) ที ่วัดได้จาก
ข้างต้นของทั้งสองวิธี เพื่อหาวิธีท่ีดีที่สุด 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2 . 6 . 1  Pakpoom แ ล ะ  Lawankorn (2019 )  [4]  
ได้พัฒนาแบบจำลองทางภาษาเพื ่อใช้ในการตรวจจับ
ข้อความที่เป็นการระรานทางไซเบอร์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยได้ใช้ขั้นตอนวิธีสำหรับลดมิติข้อมูล “ทีจีเอฟ” 
พัฒนาตัวแบบโดยใช้ GRU ชุดข้อมูลจากโพสต์หรือความ
คิดเห็นข้อความภาษาไทยจากเฟซบุ ๊ก จำนวน 10,900 
ข้อความ ผลปรากฏว่า “ทีจีเอฟ” ช่วยเพิ่มความแม่นยำ
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ให้กับ GRU ร้อยละ 8.41 กับเวลาในการประมวลผล 
อีกเล็กน้อย เดิมให้ค่าความแม่นยำ 77.68 เป็น 84.21 
 2.6.2 ณัฐก ิจ และ มหศ ักด ิ ์  (2019) [5] ได ้พ ัฒนา
แบบจำลองจำแนกข้อความภาษาไทยที่เป็นการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ โดยใช้อัลกอริทึม Support Vector Machine ,  
K-Nearest Neighbour แ ล ะ อ ั กอ ร ิ ท ึ ม  Naïve Bayes
ประเมินประสิทธิภาพและทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของอ ัลกอร ิท ึม โดยใช ้  Confusion Matrix ช ุดข ้อมูล 
เป็นข้อความแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ท ั ้ ง  Facebook , YouTube , Twitter และ  Instagram 
1,100 ข้อความ โดยผลที่ได้คืออักอริทึม Support Vector 
Machine มีประสิทธิภาพ ในการจำแนกสูงที่สุด ซึ ่งมีค่า
ความถูกต้องอยูท่ี่ร้อยละ 83.91 
 
3. ผลการวิจัย 
3.1 การสำรวจข้อมูลเบ้ืองตัน 
 จากผลการสำรวจชุดข้อมูลที่มีการกำกับข้อวามพบว่า
จำนวนตัวอักษรในแต่ละความคิดเห ็นมีล ักษณะการ 
แจกแจงแบบเบ้ขวา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.43 ตัวอักษร 
ส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน เท ่าก ับ 80.79 ต ัวอ ักษร  
ความคิดเห็นที่มีตัวอักษรน้อยที่สุดคือ 1 ตัวอักษร และมา
ที่สุด คือ 900 ตัวอักษร 

 
รูปที่ 3 การแจกแจงความถี่ของตัวอักษรในชุดข้อมูล 
 เมื ่อพิจารณาในแต่ละคลาส พบว่าคลาส Not Bully  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.50 ตัวอักษร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 84.29 ตัวอักษร ความคิดเห็นท่ีมีตัวอักษรน้อยที่สุด
คือ 1 ตัวอักษร และมาที่สุด คือ 900 ตัวอักษร ส่วนคลาส 
Bully มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.88 ตัวอักษร ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 75.07 ตัวอักษร ความคิดเห็นที ่มี

ตัวอักษรน้อยที่สุดคือ 3 ตัวอักษร และมาที่สุด คือ 672 
ตัวอักษร โดยทั้งสองคลาสมีการแจกแจงแบบเบ้ขวา 

 
รูปที่ 4 การแจกแจงความถี่ของตัวอักษรในชุดข้อมูลคลาส
Not Bully 

 
รูปที่ 5 การแจกแจงความถี่ของตัวอักษรในชุดข้อมูลคลาส
Bully 
 หล ังจากที ่ ได ้ดำเน ินการ Preprocess ข ้อม ูลแล้ว  
และพิจารณาจากจำนวนคำของแต ่ละความค ิดเห็น 
ในช ุดข ้ อม ูลพบว ่ า  ม ี ค ่ า เฉล ี ่ ย เท ่ าก ับ 17 .17  คำ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 20.74 คำ ความคิดเห็นที่มี
ตัวอักษรน้อยท่ีสุดคือ 1 ตัวอักษร และมาที่สุด คือ 247 คำ 

 
รูปที่ 6 การแจกแจงความถีค่ำในชุดข้อมูล 
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3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ  
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ 

Model Accuracy Precision Recall F1-Score 

Naïve Bayes 
(Tf-Idf) 

67.00 75.23 57.74 64.31 

LSTM 
(Word2Vec) 

74.16 76.84 71.92 74.30 

GRU 
(Word2Vec) 

73.91 72.05 81.12 76.38 

Bi-LSTM 
(Word2Vec) 

70.84 73.54 68.47 70.91 

Bi-GRU 
(Word2Vec) 

72.63 79.62 63.54 70.68 

LSTM 
(WangchanBerta) 

70.07 67.96 73.29 70.52 

GRU 
(WangchanBerta) 

59.33 74.24 25.65 38.13 

Bi-LSTM 
(WangchanBerta) 

69.30 72.61 59.68 65.51 

Bi-GRU 
(WangchanBerta) 

69.82 68.71 70.15 69.43 

 จากการทดลองสร ้างต ัวแบบเพื ่อจำแนกประเภท
ข้อความที่เป็นการระรานทางไซเบอร์ ซึ่งมีผลการทดลอง 
ดังนี ้
 ว ิธ ี  Naïve Bayes โดยใช ้  Tf-Idf สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพได้ดังนี ้ ค่า Accuracy มีค่าอยู ่ที ่ ร ้อยละ 
67.00 ค่า Precision มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 75.23 ค่า Recall  
มีค่าอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 57.74 และค่า F1-Score มีค่าอยู ่ที่ 
ร้อยละ 64.31 
 ว ิ ธ ี  LSTM โดยใช ้  Word2Vec สามารถประ เมิน
ประสิทธิภาพได้ดังนี ้ ค่า Accuracy มีค่าอยู ่ที ่ ร ้อยละ 
74.16 ค่า Precision มีค่าอยู่ที ่ร้อยละ 76.84 ค่า Recall  
มีค ่าอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 71.92 และค่า F1-Score มีค ่าอยู ่ที่ 
ร้อยละ 74.30 
 ว ิ ธ ี  GRU โ ด ย ใช ้  Word2Vec ส าม า รถประ เมิ น
ประสิทธิภาพได้ดังนี ้ ค่า Accuracy มีค่าอยู ่ที ่ ร ้อยละ 
73.91 ค่า Precision มีค่าอยู่ที ่ร้อยละ 72.05 ค่า Recall  
มีค ่าอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 81.12 และค่า F1-Score มีค ่าอยู ่ที่ 
ร้อยละ 76.38 

 วิธ ี Bi-LSTM โดยใช้ Word2Vec สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพได้ดังนี ้ ค่า Accuracy มีค่าอยู ่ที ่ ร ้อยละ 
70.84 ค่า Precision มีค่าอยู่ที ่ร้อยละ 73.54 ค่า Recall  
มีค ่าอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 68.47 และค่า F1-Score มีค ่าอยู ่ที่ 
ร้อยละ 70.91 
 ว ิธ ี  Bi-GRU โดยใช ้  Word2Vec สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพได้ดังนี ้ ค่า Accuracy มีค่าอยู ่ที ่ ร ้อยละ 
72.63 ค่า Precision มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 79.62 ค่า Recall  
มีค่าอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 63.54 และค่า F1-Score มีค่าอยู ่ที่ 
ร้อยละ 70.68 
 วิธี LSTM โดยใช้ WangchanBerta สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพได้ดังนี ้ ค่า Accuracy มีค่าอยู ่ที ่ ร ้อยละ 
70.07 ค่า Precision มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 67.96 ค่า Recall  
มีค ่าอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 73.29 และค่า F1-Score มีค ่าอยู ่ที่ 
ร้อยละ 70.52 
 วิธี GRU โดยใช้ WangchanBerta สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพได้ดังนี ้ ค่า Accuracy มีค่าอยู ่ที ่ ร ้อยละ 
59.33 ค่า Precision มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 74.24 ค่า Recall  
มีค่าอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 25.65 และค่า F1-Score มีค่าอยู ่ที่ 
ร้อยละ 38.13 
 ว ิ ธ ี  Bi-LSTM โ ด ย ใช ้  WangchanBerta ส าม ารถ
ประเมินประสิทธิภาพได้ดังนี ้ ค่า  Accuracy มีค่าอยู ่ที่  
ร้อยละ 69.30 ค่า Precision มีค่าอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 72.61  
ค่า Recall มีค่าอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 59.68 และค่า F1-Score 
มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 65.51 
 วิธี Bi-GRU โดยใช้ WangchanBerta สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพได้ดังนี ้ ค่า Accuracy มีค่าอยู ่ที ่ ร ้อยละ 
69.82 ค่า Precision มีค่าอยู่ที ่ร้อยละ 68.71 ค่า Recall  
มีค ่าอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 70.15 และค่า F1-Score มีค ่าอยู ่ที่ 
ร้อยละ 69.43 
 
4. อภิปรายผลและสรุป 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาตัวแบบในการจำแนก
ประเภทข้อความภาษาไทยที่เป็นการระรานทางไซเบอร์ 
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โดยใช้วิธี Naïve Bayes, LSTM (Long Short-Term Memory), 
GRU (Gated Recurrent Units),  Bidirectional LSTM, 
และ Bidirectional GRU ในการพัฒนาตัวแบบเริ่มต้นจาก
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม ทำความสะอาด
ข้อมูล การตัดคำภาษาไทย การกำจัดคำหยุด การทำ Word 
Representation การจัดการ Imbalance Data และการ
แบ่ง Train Set / Test Set จากนั ้นพัฒนาตัวแบบเพื่อ
จำแนกประเภทข้อม ูล และเปร ียบเท ียบอ ัลกอร ิทึม 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจำแนกข้อความทั้งในด้าน
ความถ ูกต ้อง (Accuracy) ความแม ่นยำ (Precision)  
ความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล (F1-Score)  
ซึ ่งพบว่า อัลกอริทึมที ่ใช้ Word Representation จาก 
Word2Vec ที่พัฒนาจากชุดข้อมูล มีประสิทธิภาพดีกว่า 
การใช้อัลกอริทึม Naïve Bayes ที่ใช้ Word Representation  
แบบ Tf-Idf และให้ประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ Pretrained 
Model แบบ WangchanBerta  
 
4.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 ผู ้ว ิจ ัยได้พิจารณาจากบริบทของชุดข้อมูล เห็นว่า 
ควรพิจารณาค่า Recall เป็นหลักเพื ่อแก้ไขปัญหาการ
จำแนกข้อมูลที่เกิด False Negative ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะ
สร้างผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อจำแนกประเภทข้อมูล
ผิดพลาด เมื ่อพิจารณาจากตัวแบบ GRU ที ่ทดลองจาก 
Word2Vec สามารถประเม ินประส ิทธ ิภาพได้  ด ั งนี้   
ค่า Accuracy มีค่าอยู่ที่ ร้อยละ 73.91 ค่า Precision มีค่า
อยู ่ที ่ร ้อยละ 72.05 ค่า Recall มีค่าอยู ่ที ่ร้อยละ 81.12 
และค่า F1-Score มีค่าอยู่ทีร่้อยละ 76.38 ซึ่งให้ค่า Recall 
มากที่สุด ส่วนค่าอื่นๆ ไม่ได้แตกต่างจากตัวแบบอื่นอย่างมี
น ั ยส ำค ัญ  ด ั งน ั ้ น  ผ ู ้ ว ิ จ ั ย จ ึ ง เห ็ นว ่ า เป ็นต ั วแบบ 
ที่เหมาะสมที่จะนำไปจำแนกข้อความจากชุดข้อมูลดีที่สุด 
ทั ้งนี ้ ประสิทธิภาพของการจำแนกข้อมูลดังกล่าว เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Pakpoom และ Lawankorn 
(2019) และ ณัฐกิจ และ มหศักดิ ์ (2019) โดยยังถือว่า 
ให้ประสิทธิภาพน้อยกว่า ซึ ่งอาจเกิดจากชุดข้อมูลที่
แตกต่างกันตามบริบท นอกจากนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได ้พ ิจารณา 

ชุดข้อมูลพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นลักษณะ 
ที่จำแนกความความรู ้ส ึกได้จากคำโดยชัดเจน ว่าเป็น
ความเห ็นในเช ิงบวกหร ือลบ หากแต ่ เป ็นการแสดง
ความเห็นอย่างสุภาพหรือไม่สุภาพ ซึ่งการจำแนกข้อความ
ภาษาไทยนั้น เห็นควรมีการพิจารณาถึงระดับการใช้ภาษา 
ที่ก่อให้เกิดการระรานทางไซเบอร์ร่วมด้วย ดังนั้น ควรเพิ่ม
กฎการจำแนกข้อความดังกล่าวแบบ Rule Base จากคำ 
ที่เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นการระรานทางไซเบอร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจำแนกข้อความ 
 
4.3 ข้อจำกัดงานวิจัย 
 การตัดคำภาษาไทยยังมีความผิดพลาด เพราะข้อความ
จากสื่อออนไลน์มีการใช้คำที่ไม่ตรงหลักภาษาไทย ซึ่งทำให้
ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อความนั้นได้อย่างถูกต้อง และเกิด
ความผิดพลาดในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 
 
4.4 ข้อเสนอแนะในการต่อยอดงานวิจัย 
 การต่อยอดในอนาคตอาจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด
เป ็นเครื่องม ือในการป้องก ันการระรานทางไซเบอร์ 
บนสื่อสังคมออนไลน์ ให้แก่ผู้ที่มีชื่อเสียง หรือประชาชน
ทั่วไป  
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