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บทคดัย่อ 

สารนิพนธ์น้ีน าเสนอรูปแบบของการเจาะระบบเวบ็แอพพลิเคช่ันด้วยเทคนิค SQL Injection 

ตลอดจนวิธกีารหลบหลีกการตรวจจับและป้องกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง SQL Injection ผ่าน HTTP Header 

ซ่ึงเป็นเทคนิคนึงที่ผู้บุกรุกสามารถใช้เป็นวิธใีนการหลบหลีกการตรวจจับและป้องกนัของระบบที่ใช้ป้องกัน 

โดยสารนิพนธ์น้ีเสนอแนวทางการป้องกันโดยใช้ Web Application Firewall (WAF) ท างานร่วมกับ 

Stateful Firewall  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

จากผลการศึกษาซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กรณีพบว่า กรณีที่หน่ึงหากมีเพียง Stateful Firewall จะไม่

สามารถป้องกันได้เลย ต่อมาเป็นกรณีที่สองมี Web Application Firewall (WAF) ป้องกัน กจ็ะสามารถ

ป้องกนัระบบได้ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีน้ันขึ้นอยู่กับ Signature ที่มีและค่า Configuration ของระบบน้ันๆ

กรณีที่สามน้ันเป็นการให้ Stateful Firewall และ Web Application Firewall (WAF) ท างานร่วมกันโดย

เมื่อมีการพยายามบุกรุกอย่างต่อเน่ืองและ Web Application Firewall (WAF) สามารถตรวจพบกจ็ะ

สั่งงานให้ Stateful Firewall ท างานในการป้องกันความพยายามในการบุกรุกแทน ซ่ึงท าให้การป้องกัน

ระบบน้ันมีประสทิธภิาพสงูกว่าในกรณีที่หน่ึงและกรณีที่สอง 

 

ABSTRACT 

This Master Project demonstrates a web application penetration using SQL Injection 

technique and suggests the mechanism to avoid and pass through detection. Focusing on the SQL 

Injection through HTTP Header, one of the most effective methods to get through the security 

defense, this Master Project proposes the way to prevent this form of attack using a cooperation of 

Web Application Firewall and Stateful Firewall. 

The result of this study shows that only  Stateful Firewall does not have enough 

protection capability against this form of attack. Similarly, sole Web Application Firewall can only 

defend the particular attack depending on the configuration setting and the signature database. 
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However, the combination of these two types of firewall work together and form a concrete defense 

mechanism against this kind of penetration technique. 

 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบที่ให้บริการจ านวนมากผ่านเวบ็แอพพลิเคช่ัน ซ่ึงนักพัฒนาระบบ

ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาให้ระบบให้มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานการพัฒนาที่หน่วยงาน 

บริษัท องค์กรต่างๆยอมรับ เช่น มาตรฐาน OWASP (Open Web Application Security Project) เวอร์

ช่ัน ค.ศ. 2013 

ซ่ึงทาง OWASP ได้จัดอันดับ TOP 10 โดยภัยคุกคามที่เกิดผลกระทบสูงสุดในส่วนของ 

เวบ็แอพพลิเคช่ัน พบว่าภัยคุกคามในส่วนของ A1-Injection น้ันเป็นภัยคุกคามระดับสูงสุดทุกรอบการ

เปล่ียนแปลงที่ทาง OWASP ท าการเกบ็สถิติตามรายละเอยีดดังน้ี 

 
 ภาพที ่1.1 ผลกระทบที่เกิดกบัเวบ็แอพพลิเคช่ัน เปรียบเทยีบ ค.ศ. 2010 และ ค.ศ. 2013 

จากภาพที่ 1.1 จะสงัเกตุได้ว่าการพัฒนาเวบ็แอพพลิเคช่ันจะมีการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

ในส่วนการ Injection เป็นจ านวนมาก เพราะผู้พัฒนายังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยคุกคามใน

ลักษณะน้ี ในงานวิจัยน้ีจึงน าเร่ืองของภัยคุกคามในส่วนของการท า Injection มาเป็นปัญหาส าคัญ 

เพ่ือที่จะให้ผู้พัฒนาเกดิความเข้าใจ และน าเคร่ืองมือที่มีมาใช้ตรวจสอบช่องโหว่ รวมถึงการป้องกันเพ่ือลด

ภัยคุกคามที่จะเกดิข้ึนต่อระบบให้บริการได้ 

1.2 ปัญหาน าวิจยั 

ระบบเวบ็แอพพลิเคช่ันที่ใช้งานส่วนใหญ่มีช่องโหว่ในส่วนของ SQL Injection และต้องด าเนินการ 

ตรวจสอบ ลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับระบบเวบ็แอพพลิเคช่ัน เพ่ือให้ระบบที่ให้บริการมีความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน OWASP 2013 ในส่วนของ A1 Injection 

1337



1.3 วตัถุประสงค ์

ขอบเขตของงานวิจัยน้ี มุ่งเน้นการศึกษาการเจาะระบบเวบ็แอพพลิเคช่ันโดยอาศัยช่องโหว่

แบบ SQL Injection เพ่ือมองหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยที่

แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน เพ่ือให้เห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่จ าเป็นใน

ปัจจุบันน้ัน ควรมีการออกแบบระบบที่ต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยใดบ้าง ในการ

ตรวจจับและป้องกนัการเจาะระบบแอพพลิเคช่ันด้วยช่องโหว่แบบ SQL Injection เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 

1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

1.4.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัภัยคุกคามในส่วนของ SQL Injection ตามมาตรฐาน OWASP 

1.4.2 ติดตั้งระบบจ าลองในส่วนของระบบเวบ็แอพพลิเคช่ัน 

1.4.3 ตรวจสอบหาช่องโหว่  

1.4.4 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัการลดภัยคุกคาม SQL Injection ตามมาตรฐาน OWASP 

1.4.5 ออกแบบระบบเวบ็เซิร์ฟเวอร์เพ่ือป้องกนัการโจมตีเวบ็แอพพลิเคช่ัน ในส่วนภัยคุกคาม 

SQL Injection ตามมาตรฐาน OWASP 

1.4.6 สรุปผลการด าเนินงาน และท าข้อแนะน าในการพัฒนาระบบเวบ็เซิร์ฟเวอร์เพ่ือป้องกนั

ในส่วนภัยคุกคาม SQL Injection 

1.5 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1.5.1 มีความรู้และเข้าใจถึงรูปแบบภัยคุกคามในส่วนของ SQL Injection  

1.5.2 สามารถใช้เคร่ืองมือในการตรวจสอบหาช่องโหว่ SQL Injection  

1.5.3 สามารถทราบถึงวิธกีารใช้งานของเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการตรวจสอบหาช่องโหว่  
1.5.4 สามารถทราบถึงระบบการป้องกนัการโจมตีเวบ็แอพพลิเคช่ัน 

1.5.5 สามารถทราบถึงแนวทางการออกแบบและเลือกติดตั้งใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย
ที่ให้ระบบเวบ็แอพพลิเคช่ัน น้ันลดความเสี่ยงของการถูกโจมตีในลักษณะ SQL 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

2.1 แนวทางการวิจยัและพฒันา 

การเจาะระบบเวบ็ไซต์ด้วยเทคนิค SQL Injection น้ันเป็นช่องโหว่ที่เกิดข้ึนมานานแล้ว อีกทั้ง

ความรุนแรงกยั็งอยู่ในระดับสูง แต่เวบ็แอพพลิเคช่ันที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ในปัจจุบันน้ัน กลับมีเป็น

จ านวนไม่น้อยที่ยังพบว่ามีช่องโหว่ประเภทน้ีอยู่ 

วิธีการที่ถูกต้องและดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาช่องโหว่ประเภทน้ี คือ การออกแบบระบบเว็บ

แอพพลิเคช่ันที่จ าเป็นจะต้องเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล และต้องพัฒนาซอร์สโค้ดของเวบ็แอพพลิเคช่ัน

น้ัน ๆ ให้มีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่การท างานทั้งกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน อาจ

ไม่สอดคล้องกับปัจจัยในหลาย ๆ ด้านอาทิเช่น ทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์หรือ
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ซอฟต์แวร์ไม่เพียงพอ, ความรู้ความช านาญด้านการรักษาความปลอดภัยของผู้พัฒนาเวบ็แอพพลิเคช่ัน 

ตลอดจนผู้ดูแลระบบไม่ดีพอ, ผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความตระหนักด้านความม่ันคง

ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซ่ึงที่กล่าวมาข้างต้นน้ันเป็นสาเหตุที่ท  าให้เกดิช่องโหว่ของระบบได้ 

ในส่วนการป้องกันภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับระบบเวบ็แอพพลิเคช่ันน้ัน Web Application 

Firewall (หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “WAF”) ถูกออกแบบมาเพ่ือปกป้องการคุกคามในด้านน้ีโดยเฉพาะ 

ซ่ึงปัจจุบันกมี็ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ผู้ใช้งานน้ันสามารถหามาใช้งานได้ ซ่ึงกมี็ทั้งแบบที่ต้องมี

ค่าใช้จ่ายและกมี็แบบที่ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกนั 

ในงานวิจัยน้ีจะได้ท าการทดสอบเจาะระบบเวบ็ไซต์ด้วยเทคนิค SQL Injection แบบ Union 

Based เพ่ือต้องการให้เหน็ถึงระบบเวบ็แอพพลิเคช่ันที่มีช่องโหว่ประเภทน้ีอยู่จริง และทดสอบว่ารูปแบบ

ของการเจาะระบบเวบ็ไซต์ด้วยเทคนิค SQL Injection น้ันมีโอกาสที่จะหลุดลอดจากการตรวจจับของ

ระบบรักษาความปลอดภัยในบางระบบได้ 

2.2 วิเคราะหร์ะบบรกัษาความปลอดภยัและทดสอบเจาะระบบเว็บไซตด์ว้ยเทคนคิ SQL Injection 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบโดยใช้ช่องทางการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ

อนิเตอร์เนต็เทา่น้ัน อนัเน่ืองด้วยวิธวิีจัยที่ต้องการจะทดสอบให้เหน็ว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปน้ันส่วน

ใหญ่กม็ักจะมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอย่าง IDS/IPS, Packet Filtering Firewall, Stateful 

Inspection Firewall, Application Proxy หรือ Hybrid Firewall ติดตั้งไว้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และถูกวางขวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์เวบ็เซิร์ฟเวอร์น้ันอยู่แล้ว 

รูปแบบการติดต้ังโครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่มี Firewall 

 
ภาพที ่2.1 โครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่มี Firewall 

 

รูปแบบการติดต้ังโครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่มี Firewall และ IDS/IPS 

 
ภาพที ่2.2 โครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่มี Firewall และ IDS/IPS 

 

รูปแบบการติดต้ังโครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่มี Firewall, IDS/IPS และ Application Proxy 

 
ภาพที ่2.3 โครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่มี Firewall, IDS/IPS และ Application Proxy 
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2.3 ออกแบบการหลบหลีกจากการตรวจจับของระบบรกัษาความปลอดภยั 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความสามารถในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบเว็บแอพพลิเคช่ันของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแต่ละประเภทแล้วพบว่า อุปกรณ์ Packet 

Filtering Firewall, Stateful Inspection Firewall น้ันไม่มีความสามารถในการตรวจจับและป้องกันการ

โจมตีเวบ็แอพพลิเคช่ัน แต่ในส่วนของอุปกรณ์ IDS/IPS, Application Proxy และ Hybrid Firewall ใน

บางระบบน้ันกมี็ความสามารถที่จะตรวจจับและป้องกันการโจมตีเว็บแอพพลิเคช่ันด้วยเทคนิค SQL 

Injection ได้บ้าง เน่ืองจากอุปกรณ์ IDS/IPS, Application Proxy และ Hybrid Firewall น้ันจะมี 

Signature ส าหรับการตรวจจับและป้องกันการโจมตีด้วย SQL Injection แบบไม่ซับซ้อนได้อยู่บ้าง 

ตัวอย่างเช่น การส่งค่าอย่าง OR 1=1 และ OR 1=0 เพ่ือหาช่องโหว่ SQL Injection น้ันอุปกรณ์ 

IDS/IPS, Application Proxy และ Hybrid Firewall ส่วนใหญ่จะรู้จักว่าค่าที่ถูกส่งผ่านไปยังเว็บ

แอพพลิเคช่ันน้ันตรงกันกับ Signature ที่มีอยู่กจ็ะท าการหยุดหรือละทิ้งแพค็เกจ็ข้อมูลดังกล่าว แต่หากว่า

เปล่ียนการส่งค่าให้มีลักษณะที่ซับซ้อนข้ึนเพ่ือที่จะพยายามหลบหลีก (Obfuscation) การตรวจจับและ

ป้องกันอาจทดลองส่งค่าอย่าง oR/**/5-3=2 และ oR/**/5-3=0 ซ่ึงการป้องกันในบางระบบจะท าการ

ปล่อยผ่านแพค็เกจ็ข้อมูลดังกล่าว เน่ืองจากตรงกนักบั Signature ที่มีอยู่ 
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ภาพที ่2.4 การหลบหลีกจากการตรวจจับของระบบรักษาความปลอดภัย 

 

2.4 ทดสอบเจาะระบบเว็บไซตด์ว้ยเทคนคิ SQL Injection ผ่าน HTTP Header 

 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มทดสอบเจาะระบบเวบ็ไซต์ด้วยเทคนิค SQL Injection ผ่าน HTTP Header ซ่ึง

ใช้ขั้นตอนในการทดสอบดังต่อไปนี้  
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ภาพที ่2.5 หน้าเวบ็ไซต์ที่ใช้ทดสอบ  

  

ผู้วิจัยพบว่าในเวบ็ไซต์ดังกล่าวน้ีมีช่องโหว่ SQL Injection แต่ในการส่งการร้องขอผ่าน HTTP 

Method แบบ GET กต็ามที่มีค าสั่งของ SQL แล้วจ าเป็นต้องเรียกใช้งานตัวอักขระอย่างเคร่ืองหมาย () 

เช่นการใช้งานค าสั่งอย่างเช่น version(), user() หรือ database() กต็ามน้ัน เวบ็แอพพลิเคช่ันน้ีจะแสดง

ข้อความตอบกลับมาทนัทว่ีา “The html tags you attempted to use are not allowed”  

 จากน้ันผู้วิจัยได้ท าการสันนิษฐานในการทดสอบว่า หากเปล่ียนแปลงข้อมูลในส่วน

พารามิเตอร์ที่ใช้ในการร้องขอผ่าน HTTP Method น้ัน โดยให้พารามิเตอร์ที่ใช้ในการร้องขออยู่ใน HTTP 

Header แทนซ่ึงผลลัพธท์ี่ได้น้ัน ผู้วิจัยสามารถที่จะส่งการร้องขอเรียกใช้งานในรูปแบบของโจมตีด้วย SQL 

Injection ผ่าน HTTP Header ในคร้ังเดียวแล้วได้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลออกมา 
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ท าการตรวจสอบหาช่องโหว่ SQL Injection ผ่านทาง HTTP Header 

 

 
ภาพที ่2.6 ตัวอย่างเวบ็ไซต์ที่มีช่องโหว่ SQL Injection ผ่าน HTTP Header (1) 

 

ท าการแทรกค าสั่ง SQL ที่ช่ือฐานข้อมูล, แสดงเวอร์ช่ันฐานข้อมูล, ช่ือผู้ใช้งานฐานข้อมูล ผ่านทาง 

HTTP Header 

 

 
ภาพที ่2.7 ตัวอย่างเวบ็ไซต์ที่มีช่องโหว่ SQL Injection ผ่าน HTTP Header (2) 
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ท าการแทรกค าสั่ง SQL ที่ดึงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทาง HTTP Header 

 

 
ภาพที ่2.8 ตัวอย่างเวบ็ไซต์ที่มีช่องโหว่ SQL Injection ผ่าน HTTP Header (3) 

 

ซ่ึงผู้วิจัยยังพบว่าเวบ็ไซต์อีกเป็นจ านวนไม่น้อยที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เนต็ และท าให้

สามารถถูกเจาะระบบด้วยเทคนิคดังกล่าวน้ีได้ 

 

ผลการศึกษา 

จากการทดลองในงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาน้ัน พบว่าเวบ็ไซต์ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่ได้ท าการทดสอบเจาะระบบเวบ็ไซต์น้ัน มีเวบ็ไซต์จ านวนไม่น้อยที่มีช่องโหว่ SQL Injection ซ่ึงผู้วิจัย

คาดการณ์ว่าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบเหล่าน้ัน อาจจะยังไม่ทราบถึงปัญหาหรือภัยคุกคามของ

ระบบเหล่าน้ัน จึงยังท าให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่ในระบบหรืออาจจะทราบแล้วแต่ยังไม่สามารถหาแนว

ทางแก้ไขหรือป้องกนัระบบให้ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์น้ันได้ 

จากการทดลองดังกล่าวน้ัน ผู้วิจัยพบว่าแม้ระบบ Web Application Firewall จะสามารถ

ป้องกันการคุกคามจากการ SQL Injection ได้น้ัน แต่การปฏเิสธการโจมตีโดยไม่ตอบสนองค่าข้อมูล แต่

ตอบสนองในรูปแบบ Message หรือ HTTP Status ต่าง ๆ น้ันยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ทดลอง

เจาะระบบด้วย SQL Injection ด้วยการพยายามปรับเปล่ียนรูปแบบการคุกคามไปเร่ือย ๆ จนประสบ

ความส าเรจ็ 

ซ่ึงการแก้ไขปัญหาช่องโหว่ดังกล่าวน้ี ล าดับถัดมาน้ันผู้วิจัยได้เลือกท าการแก้ไขโครงสร้างที่

ให้บริการพ้ืนฐาน (Infrastructure)  ของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ด้วยการติดต้ังโปรแกรมที่มีช่ือว่า Shorewall ซ่ึง

โปรแกรมน้ีมีหน้าที่ช่วยบริหารจัดการโปรแกรม  Stateful Firewall ตัวอย่างเช่น iptables ที่มีอยู่บน
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ระบบปฏบัิติการแบบ Linux และติดต้ังโปรแกรมที่มีช่ือว่า Fail2Ban ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการออกแบบระบบให้

มีการป้องกันเวบ็เซิร์ฟเวอร์ให้ท างานร่วมกันกับ Stateful Firewall โดยให้โปรแกรม Fail2Ban ท าหน้าที่

เป็น Trigger ในการตรวจจับความถี่ของการคุกคามที่ไม่ประสบความส าเรจ็ และบอกให้ Stateful Firewall 

Drop Packet ทิ้ง 

 

 
 

ภาพที ่3.1 แสดงรูปแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่น าเสนอ 

 

 เมื่อ Web Application Firewall น้ันตรวจพบความพยายามที่จะโจมตีด้วย SQL Injection เข้า

มาน้ัน โปรแกรม Fail2Ban กท็ าการสร้าง Trigger ไปบอกโปรแกรม Shorewall เพ่ือที่จะให้สร้าง rule 

ส าหรับระบุ IP ที่เป็น Blacklist บน Stateful Firewall 
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ภาพที ่3.2  แสดงการตรวจจับการโจมตี SQL Injection 

  

และเมื่อ Stateful Firewall ได้ท าการระบุ IP ที่เป็น Blacklist น้ันๆ ไว้แล้วกจ็ะส่งผลให้การ

พยายามคุกคามไม่เป็นผลส าเรจ็ ซ่ึงสามารถที่จะก าหนดเวลาในการที่จะท าการ Ban IP ที่คุกคามได้น้ันว่า

จะให้ใช้เวลาน้อยหรือมากเทา่ใด 

 
ภาพที ่3.3 แสดงการท างานของ Stateful Firewall 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่าการเจาะระบบด้วยเทคนิค SQL Injection น้ัน สามารถโจมตีระบบเวบ็

แอพพลิเคช่ันที่มีช่องโหว่ประเภทน้ี และในส่วนของผลการศึกษาน้ีน้ันพอสรุปได้ดังต่อไปน้ี คือ ในการไม่มี

ระบบป้องกนัใด ๆ เลยน้ันถือเป็นเร่ืองที่ไม่ควรที่จะกระท าเป็นอย่างย่ิงและยังจะเหน็ได้ว่ามีความง่ายและ

ใช้เวลาน้อยเมื่อมีการโจมตีเข้ามาในระบบ และล าดับถัดมาน้ันหากมี Web Application Firewall เพียง

อย่างเดียวน้ัน ระบบสามารถป้องกันการโจมตีได้ในระดับปานกลางกจ็ริง แต่การที่ระบบป้องกันไม่

พยายามที่จะประวิงเวลาหรือหยุดความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการคุกคามระบบน้ัน ผลกระทบที่อาจจะ

กบัเกดิกบัระบบที่ให้บริการอยู่น้ันอาจจะส่งผลให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ และล าดับสุดท้ายการท าให้ 

Stateful Firewall และ Web Application Firewall สามารถที่จะท างานร่วมกันได้น้ัน มีประสิทธิภาพดีที่สุด 

เน่ืองจากสามารถหยุดความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการคุกคามระบบได้และยังสามารถประวิงเวลาใน

ความพยายามของการเจาะระบบได้ส าเรจ็มากที่สดุ 
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ส าหรับแนวทางการพัฒนางานวิจัยน้ีต่อไปในอนาคตน้ัน ผู้วิจัยเสนอว่าหากได้น าแนวทางงานวิจัย

น้ีน าไปพัฒนาเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับระบบคลาว์ คอมพิวติ้ งน้ันกจ็ะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านระบบ

รักษาความปลอดภัยของระบบที่ให้บริการเวบ็ไซต์ได้เพ่ิมมากขึ้นไปอกีด้วย 
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