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บทคัดย่อ 
 ข่าวปลอม (Fake News) มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์โดยข่าวปลอมดังกล่าวมีผลท าให้ทัศนคติและ
การตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยพื้นฐานของข่าวปลอมจะเน้นเนื้อหาที่ตื่นเต้น
และกระตุ้นอารมณ์ของผู้บริโภคจึงท าให้เกิดการแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข่าวจริง ในการตรวจสอบหาต้นตอและ
แหล่งข่าวเพื่อระบุว่าเป็นข่าวจริงหรือปลอมนั้นจ าเป็นต้องใช้เวลาในการค้นหา การใช้โมเดลในการท านายข่าวปลอมจากสื่ อ
สังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลนั้นจึงเป็นแนวทางในการช่วยไม่ให้ ข่าวปลอมแพร่กระจายเป็นวงกว้าง และ
สามารถใช้เพื่อการกระตุ้นในการยับยั้งการเผยแพร่ต่อของข่าวได้ งานวิจัยเรื่องนีม้ีแนวคิดเพื่อค้นหาคุณสมบัติทีส่ าคัญของของ
ข่าวปลอม และเปรียบเทียบโมเดลการท านายของข่าวปลอม ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ซึ่งหาความถูกต้องของการท านาย
ด้วยการใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้อัลกอริทึมชนิดเพอร์เซปตรอนแบบหลายช้ัน (Neuron Network) วิธีต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision tree) วิธีความใกล้เคียงกันมากที่สุด (K-Nearest Neighbors) และ วิธีนาอีฟเบย์ (Naïve Bays) โดยการวัดค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) และค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (MSE) จากการวิจัยพบว่า วิธี
ที่ดีที่สุดคือวิธีโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 95.78% ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.2011 
และค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเท่ากับ 0.1915 วิธีที่ได้ผลลัพธ์ดีเป็นอันดับสองคือวิธีความใกล้เคียงมากที่สุดมีค่าความ
ถูกต้องเท่ากับ 90.51% ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.2051 และค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเท่ากับ 0.2315 
ตามล าดับ งานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นต้นแบบเพื่อสร้างระบบตรวจสอบการตรวจหาข่าวปลอมด้วยระบบอัตโนมัติต่อไปได้ 
ค าส าคัญ : สื่อสังคมออนไลน์, ข่าวปลอม, วิธีโครงข่ายประสาทเทียม, วิธีต้นไม้ตัดสินใจ, วิธีความใกล้เคียงกันมากที่สุด, วิธีนาอีฟเบย์ 
 
Abstract 
 Fake news is on the rise on social media, with fake news are influencing attitudes and decisions 
on any matter to have a serious impact on social coexistence. The base of fake news focus on content that 
excites and stimulates the consumer's emotions, so it spreads more easily and faster than real news. 
Verification the informed source of the news to determine whether it is real or fake news takes time to find. 
Using a model to predict fake news from social media through data mining techniques is a way to help 
prevent the spread of fake news. Also can be used to stimulate the dissemination of news. This research 
focuses on the essential properties of fake news and compare the prediction models of fake news with data 
mining techniques, as well as find the correctness of classification by using perceptron algorithm of Neuron 
Network, Decision tree method, the K-Nearest Neighbors and Naïve Bays method. The measurement using 
the accuracy, the mean absolute error (MAE) and the mean square error (MSE). The results from the 
efficiency of predicting, the method of classifying information of four algorithms found signifies the 
competitive accuracy degrees of neuron network is 95. 7 8% , the MAE is 0.2011 and the MSE is 0.1915. 
However, the second proficiently accuracy, MAE and MSE of the K-Nearest Neighbors is 90.51% , 0.2051, 
0.2315 respectively. This research could be used as a prototype for the further construction of an automated 
fake news detection system. 
Keywords : Social Media, Fake News, Neuron Network, Decision tree, K-Nearest Neighbors, Naïve Bays. 
___________________________________________________________________________________________ 
1,2ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทน า 
 สื่อสังคมออนไลน์ถูกน ามาใช้เป็นแหล่งในการ
กระจายข่าวอย่างกว้างขวาง (Mass media) ในยุคการ
เชื่อมต่อที่ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นประโยชนที่ผู้บริโภคจะได้รับรู้
ข่าวสารได้ทันท่วงที ในขณะเดียวกันก็ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกระจายข่าวปลอมก่อให้เกิดความตื่นตระหนก  
ซึ่งสามารถส่งผลกระทบไปถึงความมั่นคงระดับประเทศได้ 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการแพร่กระจายข่าวปลอมในสื่อ
สังคมออนไลน์ พบว่าข่าวปลอมถูกแบ่งปัน (Share) มากกว่า
ข่าวจริงถึง 1.7 เท่า โดยมีคนรับข่าวปลอมจากการส่งต่อ
มากกว่าถึง 100 เท่า และแพร่กระจายได้เร็วกว่าถึง 6 เท่า 
(Soroush, Deb and Sinan, 2018) จากพฤติกรรมในการ
บริโภคข่าวสารที่ตื่นเต้นและการใช้ค าที่ดึงดูดความสนใจสูง 
(ชุลีพร ธานีรัตน์ และพัชนี เชยจรรยา, 2557; นันทิกา หนูสม 
วิโรจน์ สุทธิสีมา, 2562) ท าให้พฤติกรรมดังกล่าวสุ่มเสียงต่อ
การ เข้ า ใจข้อมูลอย่ างแท้จริ ง  แนวคิดในการค้นหา
คุณลักษณะที่ส าคัญของหัวข้อข่าวและเนื้อข่าวของการวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบข่าวปลอมภาษาไทยบนสื่อ
สังคมออนไลน์ทวิตเตอร ์(Twitter) และเฟซบุ๊ก (Facebook) 
โดยท าการเปรียบเทียบโมเดลการท านายการเรียนรู้ของ
เครื่อง (Machine Learning Model) ด้วยเทคนิคท าเหมือง
ข้อมูล โดยเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมส าหรับการท านาย 
จากการเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมในการตรวจสอบข่าว
ปลอมภาษาไทย บนสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก
จากอัลกอริทึม 4 แบบที่เลือกมาเท่านั้น โดยจะกล่าวถึง  
วิธีนาอีฟเบย์ (Naïve Bays) วิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) 
วิธีความใกล้เคียงกันมากที่สุด (K-Nearest Neighbors) และ
อัลกอริทึมโครงข่ายปราสาทเทียม (Neuron Network) 
ชนิดเพอร์เซปตรอนแบบหลายช้ัน ซึ่งแสดงไว้ในส่วนที่ 3 
การสร้างตัวแบบและผลลัพธ์การวิจัยแสดงไว้ในส่วนที่ 4 
ผลการวิจัยในส่วนที่  5 รวมทั้ ง ข้อสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยในส่วนท่ี 6 กับ 7 ตามล าดับต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อเปรียบเทียบโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่
เหมาะสมด้วยเทคนิคท าเหมืองข้อมูลในการตรวจสอบข่าว
ปลอมภาษาไทย และค้นหาคุณลักษณะส าคัญต่อการ
ตรวจสอบข่าวปลอมภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ทวิต
เตอร์และเฟซบุ๊ก 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พฤติกรรมการในการบริโภคและใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการรับรู้และเช่ือข่าวสารโดยขาดวิจารณญาณ
หรือการรู้เท่าทันนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่สามารถมองข้าม 
ข่าวปลอมที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น อาจจะส่งผล
กระทบต่อทัศนะคติความเช่ือสู่สังคมโดยรวมได้ เพราะการ
กระจายข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เป็นการส่งไปยังเป้าหมาย
ขนาดใหญ่และจ านวนมาก หากผู้ที่รับข่าวสารนั้นขาดความ
รู้เท่าทันในการเช่ือข่าวนั้นโดยไม่ตระหนักถึงผลที่อาจจะ
เกิดขึ้น เช่น ข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับพายุหรือภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่ร้ายแรง หรือข่าวและข้อมูลที่ถูกบิดเบือน
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติที่อาจมีผู้ไม่หวังดีจงใจเผยแพร่
เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมได้ 
(สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2560) 
  1. วิธีนาอีฟเบย์ (Naïve Bays)  
   การเรียนรู้แบบเบย์อาศัยหลักการของ
การค านวณความน่าจะเป็นของแต่ละสมมติฐาน หรือ 
เป้าหมายของการท านายผลลัพธ์ โดยการเรียนรู้แบบเบย์
เป็นการเรียนรู้เพิ่มได้ เนื่องจากตัวอย่างใหม่ที่ได้มาจะถูก
น ามาปรับเปลี่ยนการแจกแจงซึ่งมีผลต่อการเพิ่ม หรือ ลด
ความน่าจะเป็นในการท านาย ท าให้มีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป 
วิธีการนี้ตัวแบบจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามตัวอย่างใหม่ที่ได้
โดยผนวกกับความรู้เดิมที่มี ซึ่งการท านายค่าคลาสเป้าหมาย
ของตัวอย่าง เราสามารถค านวณความน่าจะเป็นของ
สมมติฐานต่าง ๆ โดยใช้ตัวแปรตามสมการดังนี ้ 
 

สมการที่ 1 

 𝑃(ℎ|𝐷) =  
𝑃(𝐷|ℎ)∗𝑃(ℎ)

𝑃(𝐷)
 

 
   โดย D แทนข้อมูลที่น ามาใช้ในการค านวณ
การแจกแจงความน่าจะเป็น posteriori probability ของ
สมมติฐาน h คือ P(h|D) ตามทฤษฎี P(h) คือ ความน่าจะ
เป็นก่อนหน้าของสมมติฐาน h ส่วน P(D) คือ ความน่าจะ
เป็นก่อนหน้าของชุดข้อมูลตัวอย่าง D ส าหรับ P(h|D) คือ 
ความน่าจะเป็นของ h เมื่อรู้ D และ P(D|h) คือ ความน่าจะ
เป็นของ D เมื่อรู้ h (Charoenvorakiat, 2016) 
  2. ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
   ต้นไม้ตัดสินใจเป็นการน าข้อมูลมาสร้าง
แบบจ าลองการพยากรณ์ใน รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ และมี 
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การท างานแบบการเรียนรู้ของโมเดลแบบมีผู้สอน (Supervised 
Learning) สามารถสร้างแบบจ าลองการจัดกลุ่มได้จาก
ตัวอย่างข้อมูลที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า และพยากรณ์กลุ่มของ
รายการที่ยังไม่เคยจ ามามาจัดกลุ่มมาก่อนได้ด้วยตัวแบบ
ของ Tree โครงสร้างประกอบด้วย Root Node, Child และ 
Leaf Node วิธีการสร้างต้นไม้การตัดสินใจเป็นการรับชุด

ข้อมูลที่ระบุคลาสของข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลน าเข้าหรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชุดข้อมูลฝึกการการเรียนรู้ (Training 
Set) โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวแบบการท านายที่มีลักษณะ
เป็นโครงสร้างคล้ายต้นไม้ซึ่งตัวแบบการท านายจะใช้ในการ
ท านายคลาสของชุดข้อมูลน าเข้าที่ไม่เคยรู้จักมากก่อน เช่น 
ตัวอย่างการท านายการเล่นเทนนินว่าเล่นได้หรือไม่ ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ต้นไมต้ัดสินใจเลือกความสามารถในการเล่นเทนนิส (Dinh, 2020) 

 
  3. วิธีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด (K-Nearest 
Neighbors: K-NN) 
   วิธีความใกล้เคียงกันมากที่สุดจะดูความ
ใกล้กันของข้อมูลที่ใกล้ที่สุด (K-NN) คือ วิธีการจัดกลุ่ม
ข้อมูลที่ใช้การเรียนรู้ตามจ านวนข้อมูลส าหรับการท านาย
โดยใช้ค่า K (Sinsomboonthong, 2015) อัลกอริทึมจะใช้
ฟังก์ชันวัดความคล้ายกันของข้อมูลตามระยะทางจาก
ตั วแทนของข้อมู ล  (Centroid) ไปยั งข้ อมู ลตั วอื่ น  ๆ 

ระยะทางที่ง่ายที่สุดคือค่า Euclidean เพื่อก าหนดความ
คล้ายคลึงกันของข้อมูล ข้ันตอนของ K-NN มีดังนี ้
    (1) ก าหนดค่า K ของจ านวนที่ใกล้
กันมากท่ีสุดของข้อมูล 
    (2) ค านวณระยะทางแบบ Euclidean 
แต่ละจุดของข้อมูลกับตัวแทนของข้อมูล 
    (3) เลือกข้อมูลตามจ านวน K ที่มี
ความคล้ายกันตามระยะทางแบบต่ าสุดดังภาพที่ 2 

 

 
        K=1       K=2     K=3 

 

ภาพที ่2 วิธีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุดที่แสดงการจัดกลุ่มตามการเลือกจ านวน K 
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  4. โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซปตรอน
หลายชั้น (MultiLayer Perceptron: MLP) 
   เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network) มีรูปแบบโครงสร้างและการท างานของ
การประมวลผลเหมือนกับสมองของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีปรับเปลี่ยน
ตัวเองต่อการตอบสนองของข้อมูลน าเข้า ประกอบไปด้วย 3 
ช้ัน ตามรูปท่ี 3 โดย ในช้ันท่ี 1 เป็นช้ันรับข้อมูลเข้า (Input) 
เพื่อท าการเรียนรู้ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้ข้อมูล
โดยจะสุ่มค่าน้ าหนัก (Weight) ของแต่ละชุดข้อมูล เพื่อ

น าไปใช้บันทึกค่าความส าคัญของข้อมูลแต่ละชุดจะมีไม่
เท่ากัน และสุ่มเลือกค่าความโน้มเอียง (Bias) เพื่อเป็น
ตัวก าหนดแนวทางการเรียนรู้ของโมเดล ส่วนในช้ันอื่น ๆ 
ของ Hidden Layer จะปรับค่าความโน้มเอียง (Bias) และ
ค่าน้ าหนัก (Weight) ในขณะก าลังเรียนรู้เพื่อให้ได้ตัวแบบที่
เหมาะสมที่สุด และในช้ันที่  3 ช้ันของข้อมูลผลลัพธ์  
(Output Layer) เป็นจากการแสดงผลการเรียนรู้ของโมเดล 
ซึ่ งผลลัพธ์ที่ ได้นั้นจะอยู่ ในลักษณะของคลาส (Class)  
(พยุง มีสัจ, 2553) 

 

 
ภาพที่ 3 โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron  

(Hassan, Abdelazim, Mohamed & Oliver, 2015) 
 
  5. การวัดค่าความถูกต้องของตัวแบบเป็น
การวัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) โดยการใช้การค านวณ
จากจ านวนครั้งที่ค าณวณได้จากการท านายได้ถูกต้องแล้ว
น ามาเทียบกับจ านวนครั้งทั้งหมดที่น าไปให้ตัวแบบท านาย 
ดังสมการที่ (2) และส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การท านายคือข่าวปลอมที่ไม่สามารถค านวณค่าความ
ถูกต้องของตัวแบบได้ตามสมการที่ (3) ซึ่งค่า True Positive 
(TP) คือท านายว่าเป็นข่าวปลอม และผลจากการค านวณคือ
เป็นข่าวปลอม ส่วนค่า True Negative (TN) คือค่าท่ีท านาย
ว่าเป็นข่าวจริง และผลคือจากการค านวณเป็นข่าวจริง 
ส าหรับค่า False Positive (FP) เมื่อท านายว่าเป็นข่าว
ปลอมและผลที่ได้จากการท านายคือเป็นข่าวจริง และค่า 
False Negative (FN) เมื่อท านายว่าเป็นข่าวจริง และผลคือ
จากการค านวณเป็นข่าวปลอมโดยค่าความถูกต้องที่ค านวณ
ได้จะมีค่าอยู่ระหว่า 0-1 (ค่าเป็น 1 หมายความว่าถูกต้อง 
100%) (Wang, Xu, Fujita, & Liu, 2016) 
 

สมการที่ 2 
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
  

 

สมการที่ 3 
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  

𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
  

 
  6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
มีการน าเทคนิคเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง มา
ช่วยในการแยกแยะข่าวปลอม ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่เป็นการ
น าเอาการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาช่วยในการหา
คะแนนความรู้สึกในเนื้อหา ร่วมกับคุณลักษณะอื่นของข่าว 
และใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคซัปพอร์ตเวกเตอร์ 
แมชชีน ในการตรวจสอบข่าวปลอม  (Krishnan & Chen, 
2018) หรืองานวิจัยที่ได้น าเอาเทคนิคโครงข่ายประสาท
เที ยม  แบบ  Long Short Term Memory ซึ่ ง เ ป็ นก า ร 
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ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่มีความรู้หรือความจ า
จากข้อมูลก่อนหน้ามาใช้ในการค านวณร่วมกับโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ประกอบด้วยช้ันคอนโวลูชัน
และช้ันพูลลิงในโครงข่ายเพื่อเปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสม
ในการแยกแยะข่ าวปลอม  (Oluwaseun, Deepayan & 
Shahrzed, 2018) หรืองานวิจัยของ ชวัล วัฒนากิจจากุล 
และอนันท์ ชกสุริวงค์ (2563) ที่ได้น าเอาเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ เทคนิคซัปพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมมาท าการแยกแยะข่าวปลอม อีกทั้งงานวิจัยที่
รวมเอาเทคนิคทางด้านการเรียนรู้ของเครื่องมาผสมผสาน
กันออกเป็นตัวแบบ (Ruchansky, Seo, & Liu, 2017) ที่ได้
ท าการพัฒนาตัวแบบช่ือ CSI (CaptureScore and Integrate) 
เพื่อใช้ในการสอนและทดสอบประสิทธิภาพการแยกแยะ
ข่าวปลอมเปรียบเทียบกับเทคนิคอ่ืน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากสื่อสังคม
ออนไลน์ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก โดยการสร้างโปรแกรมในการ
ติดต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กผ่านทาง 
Application Programming Interface (API) ส าหรับใช้ใน
การดึงข้อมูลข่าว มาอย่างละ 300 รวมข้อมูลข่าว 600 ชุด
ข้อมูลและมีความแตกต่างประเภทของข่าว โดยประกอบด้วย
ข่าวจริงจ านวน 300 ข่าว (50%) และข่าวปลอม 300 ข่าว 
(50%) จากผู้ใช้สื่อสังคมได้แบ่งข้อมูลแต่ละส่วนออกเป็น
ร้อยละ70 เพื่อน าไปใช้ให้อัลกอริทีมแต่ละตัวได้ท าการ
เรียนรู้ก่อนและจะได้มาเป็นตัวโมเดลและน าข้อมูลทีเหลือ
อีกร้อยละ 30 เป็นข้อมูลทดสอบ จะต้องให้ข้อมูลว่าเป็นข่าว
ปลอมหรือข่าวจริงก่อนดังแผนภาพตามรูปที่ 4 

 
 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพในการท างานของการวิจัย 

 
 1. การสร้างชุดข้อมูล 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลและได้แบ่งสัดส่วนการ
ค านวนและเรียนรู้ของแต่ละอัลกอริทีมแล้ว ขั้นตอนต่อไป
คือการรวบรวมคุณสมบัติและคุณลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูล
เพื่อเปลี่ยนให้เป็นระบบตัวเลขที่สามารถน าไปค านวณและ
เปรียบเทียบค่าทางสถิติได้ตามรูปแบบของแต่ละอัลกอริทีม
ดังนี้ ความยาวของช่ือผู้ใช้ ช่ือผู้ใช้มีตัวเลขหรือไม่ จ านวน 
 

เครื่องหมายตกใจ จ านวนผู้ติดตาม การโพสต์เป็นวันที่
เท่าไหร่ของสัปดาห์ จ านวนวนการเช่ือมโยง จ านวนการ
โพสต์ของผู้ใช้ ช่วงเวลาการโพสต์ ความยาวของเนื้อหา 
จ านวนเครื่องหมายค าถาม จ านวนเพื่อน จ านวนแฮชแท็ก 
จ านวนการกดชื่นชอบ จ านวนการแบ่งปัน คะแนนความรู้สึก 
อัตราส่วนเพ่ือนและผู้ติดตามหลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการ
การแปลงข้อมูล (Data Preprocessing) เพื่อให้ข้อมูลอยู่ 
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ในมาตรฐานเดียวกัน (Standardized) ด้วยวิธีการท าให้อยู่
ในช่วงค่าเลข 0-1 (Standard Scaler) โดยสามารถอธิบาย
การแปลงข้อมูลได้ดังสมการที่ (4) 
 
สมการที่ 4 
 𝑋𝑖 =  

𝑥𝑖−𝜇

𝜎
 

 

 โดยท่ี 
𝑋𝑖  คือ ข้อมูลน าเข้า 
𝜇  คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลน าเข้าท้ังหมด 
𝜎  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล

น าเข้าท้ังหมด 
 
 2. การประมวลผลภาษาธรรมชาติในส่วนของ
เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ(Natural Language 
Process: NLP) เป็นเทคนิคการประมวลภาษา เพื่อให้ 
คอมพิวเตอร์ได้เข้าใจภาษาของมนุษย์และสามารถตีความได้

ในลักษณะของคะแนนความรู้สึก ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ได้น า
ทฤษฎีส่วนนี้มาใช้ในการเพิ่มคุณลักษณะด้านการตีความ
ด้านคะแนนความรู้สึกให้กับข้อมูล และได้ด าเนินการให้
เครื่องสามารถเรียนรู้ของข้อมูลได้จากข้อมูลตัวอย่างที่ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการจัดเตรียม โดยความรู้ที่เครื่องได้เรียนรู้และ
แยกแยะได้เก็บไว้ในฐานความรู้ซึ่งอยู่ในรูปแบบหลากหลาย 
ด้วยการสร้างกฎ ฟังก์ชันความจ าของเทคนิคนาอีฟเบย์ 
ต้นไม้ตัดสินใจ ความใกล้ เคียงกันมากที่สุด โครงข่าย
ประสาทเทียมเพอร์เซปตรอนหลายช้ัน มาใช้ในการสร้างตัว
แบบเพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของการแยกข่าว 
 3. การแบ่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และทดสอบ
ผู้วิจัยได้ใช้โมเดลจ านวน 4 แบบ ที่ใช้เทคนิคนาอีฟเบย์ 
ต้นไม้ตัดสินใจ ความใกล้ เคียงกันมากที่สุด โครงข่าย
ประสาทเทียมเพอร์เซปตรอนหลายช้ัน ตามล าดับและน า
ข้อมูลจากหัวข้อ 1 ที่รวบรวมได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีใช้
ให้แต่ละอัลกอริทึมได้เรียนรู้และส่วนท่ีใช้ทดสอบโมเดลตาม
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 การแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในเรียนรู้ของแตล่ะอลักอริทีม 

 
Naïve Bays Decision tree K-Nearest Neighbors Neuron Network 

ข่าว
จริง 

ข่าว
ปลอม 

ข่าว
จริง 

ข่าว
ปลอม 

ข่าวจริง ข่าวปลอม ข่าวจริง ข่าวปลอม 

Facebook 210 210 210 210 210 210 210 210 
Twitter 210 210 210 210 210 210 210 210 

 
ตารางที่ 2 การแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบของแตล่ะอัลกอริทีม 

 
Naïve Bays Decision tree K-Nearest Neighbors Neuron Network 

ข่าว
จริง 

ข่าว
ปลอม 

ข่าว
จริง 

ข่าว
ปลอม 

ข่าวจริง ข่าวปลอม ข่าวจริง ข่าวปลอม 

Facebook 90 90 90 90 90 90 90 90 
Twitter 90 90 90 90 90 90 90 90 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการแบ่งข้อมูลเพื่อให้แต่ละอัลกอริทึมได้
เรียนรู้ข้อมูลข่าวร้อยละ 70 และได้ตัวแบบเพื่อน ามาทดลอง
ใช้ในการท านายเพื่อหาข่าวจริงและข่าวปลอมทั้ง 4 ตัวแบบ 
ผลที่ออกมาส าหรับในกระบวนการทดสอบ นั้นวิธีที่ดีที่สุด
คือวิธีโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 
95.78% ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.2011 
และค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเท่ากับ 0.1915 วิธีที่
ได้ผลลัพธ์ดีเป็นอันดับสองคือวิธีความใกล้เคียงมากที่สุดมีค่า 
 

ความถูกต้องเท่ากับ 90.51% ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เฉลี่ยเท่ากับ 0.2051 และค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสอง
เท่ากับ 0.2315 ตามล าดับ แต่ส าหรับในกระบวนเรียนรู้นั้น
ค่าความถูกต้องของแต่ละอัลกอริทีม ได้แสดงไว้ในตารางที่ 
3 ซึ่งค่าที่ลดลงเล็กน้อยโดยจากการทดสอบ อาจจะเกิดจาก
ข้อมูลที่แตกต่างกันในรายละเอียด เพราะโดยปกติแล้วการ
ท าเหมืองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นจะต้อง 
ทดสอบด้วยกันหลายวิธี เนื่องจากความถูกต้องที่ท านายได้
นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะน ามาท านายอีกด้วย โดยในการวิจัย 
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ครั้งนี้ มีข้อสรุปได้ว่า ตัวแบบ โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซปตรอนหลายช้ันนั้นมีค่าความแม่นย า มากกว่าตัวแบบ 
ความใกล้เคียงกันมากที่สุด เทคนิคนาอีฟเบย์ แบะต้นไม้
ตัดสินใจ ดังนั้นแล้ว ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์

เซปตรอนหลายชั้น จึงเหมาะสมที่จะน าไปไปท านายผลการ
แยกข่าวจริงและข่าวปลอมได้ และสามารถช้ีแนะในการรับ
ตระหนักรู้รวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคข่าวและสื่อใน
สังคมออนไลน์ ในขณะทีไ่ด้เห็นหัวข้อข่าวในเบื้องต้นได้ 

 
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ที่ได้จาการเรียนรู้และการทดสอบแต่ละอัลกอริทมี 

การวัดค่า
ของผลลัพธ์

ที่ได ้

ผลที่ได้จากการทดสอบแต่ละอัลกอริทีม ผลที่ได้จากการเรยีนรู้แตล่ะอลักอริทีม 

Naïve 
Bays 

Decision 
tree 

K-Nearest 
Neighbors 

Neuron 
Network 

Naïve 
Bays 

Decision 
tree 

K-Nearest 
Neighbors 

Neuron 
Network 

Accuracy 89.01% 89.55% 90.51% 95.78% 91.22% 90.89% 93.68% 96.75% 

MAE 0.2051 0.2011 0.2051 0.2011 0.2051 0.1998 0..2117 0.1987 

MSE 0.2105 0.2022 0.2315 0.1915 0.2105 0.2018 0.2265 0.1922 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการเตรียมข้อมูลเพื่อให้เครื่องเรียนรู้และ
ทดสอบจากตัวแบบต่าง ๆ ของการแยกข่าวปลอมจากสื่อ
สังคมออนไลน์นั้น เริ่มด้วยการศึกษาเรื่องการนิยาม
คุณลักษณะของข่าวออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านผู้กระจายข่าว 
(User Based) โดยจะสนใจในบริบทของผู้ใช้ที่กระจายข่าว 
โดยดูจ านวนเพื่อน จ านวนผู้ติดตาม จ านวนเผยแพร่และ
แชร์ข้อความหรือการแบ่งปันต่อ ระยะเวลาที่สร้างบัญชีของ
ผู้กระจาย ส าหรับด้านเนื้อหาข่าว (Content Based) ซึ่งจะ
สนใจในรายละเอียดของเนื้อหาข่าว เช่น จ านวนแฮชแท็ก 
(Hash Tag) จ านวนการเช่ือมโยง และจ านวนด้านการมีส่วน
ร่วม (Social Based) คุณลักษณะของข่าวปลอมบนสื่อสังคม
ออนไลน์สภาพแวดล้อมของการแยกแยะข่าวปลอม การ
แสดงความคิดเห็น การกดปุ่มช่ืนชอบ การแบ่งปันต่อ โดย
การน าคุณสมบัติของข่าวและผู้ใช้ทั้งหมด มาหาตัวแบบหรับ
การตรวจสอบข่าวปลอมที่ เป็นภาษาไทยบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมโดยให้ค่าความ
ถูกต้องมากที่สุดถึง 95.78% % ค่าความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.2011 และค่าความคลาดเคลื่อน
ก าลังสองเท่ากับ 0.1915 โดยอยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนที่
น้อย ซึ่งผลการทดสอบที่ได้ค่าน้อยกว่าจากกระบวนการ
เรียนรู้ที่ได้มากกว่าโดยที่ค่าความถูกต้องอยู่ที่ 96.75%  
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.1987 และค่า
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองเท่ากับ 0.1922 อาจเกิดจาก
การใช้ข้อมูลที่มีการแบ่งชุดข้อมูล 70% ในการเรียนรู้และ 
30% ในการทดสอบ งานวิจัยฉบับนี้สามารถน าไปใช้ในการ
ประยุกต์เพื่อสร้างระบบตรวจสอบข่าวปลอมในแบบทันเวลา 

จริง (Real-Time Verification) และสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลข่าว เพื่อใช้ในการเรียนรู้และทดสอบตัวแบบเพื่อให้ได้
ความถูกต้องที่มากยิ่งขึ้น 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การใช้โมเดลการท านายข่าวปลอมจากสื่อสังคม
ออนไลน์ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลนั้น ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  1. การเลือกใช้วิธีในการพยากรณ์เพื่อหา
โมเดลในอนาคตจะศึกษาหลักการท างานของวิธีอื่น ๆ ที่
สามารถท านายผลลัพธ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและ
เลื่อกตัวแบบที่เหมาะสมมากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนค่า
การใช้พารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่มีและเลือกวิธีการ
พยากรณ์นั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ศึกษาวิธีการอย่างอื่นที่มีผลต่อการ
กระจายข่าว รวมทั้งการเก็บข้อความที่มีความหมายแฝงและ
หาวิธีประมวลผลภาษาธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วย
ในการหาความหมายของค าแฝงเหล่านั้น 
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