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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีไดนําเสนอการใชแบบจําลองการตรวจจับโคดอันตรายบนระบบปฏิบัติการของมือถือ โดยใชทฤษฏีการ
เรียนรูของเครื่องมีเปาหมายเพ่ือลดความเสี่ยงตอการตดิตั้งโปรแกรมไมพึงประสงคตางๆ ของผูใชท่ีไมไดอัพเดตโปรแกรมแอนติ
ไวรัสทันเวลา ซึ่งแบบจําลองท่ีไดนําเสนอน้ีตางจากโปรแกรมแอนติไวรัส ท่ัวไปตรงท่ี โปรแกรมแอนติไวรัสท่ัวไปนิยมใช
หลักการของการตรวจจับรูปแบบสายอักษรท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีฝงในโปรแกรมเพ่ือระบุวาโปรแกรมน้ันอันตรายหรือไม แต
หลักการของการตรวจจับรูปแบบสายอักษรท่ีเฉพาะเจาะจงน้ัน ทุกๆครั้งท่ีมีไวรัสหรือโคดอันตรายตัวใหมข้ึนมา ผูใชจําเปนตอง
อัพเดตโปรแกรมแอนติไวรัสเสมอ ซึ่งเมื่อไรก็ตามท่ีผูใชพลาดการอัพเดตใหทันเวลาก็จะตกเปนเปาของไวรัสตัวใหมเสมอ 
ในขณะท่ีแบบจําลองท่ีนําเสนอไดใชเทคนิคการเรียนรูของเครื่อง ในการรูจํากลุมของโคดอันตรายทําใหยังคงตรวจจับโคด
อันตรายไดถึงแบบวาโคดอันตรายตัวใหมไดมีรูปแบบแตกตางไปบางก็ตาม  

 ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยเริ่มจาการ (1) รวบรวมแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดท้ังแอปพลิเคชัน
ปกติและแอปพลิเคชันท่ีเปนอันตราย (2) การสกัดคุณลักษณะ โดยวิเคราะหการกระจายตัวของความถ่ีของไบตเอ็นแกรม 
คาความถ่ีของเทอมและคาความผกผันของเทอม ซึ่งในงานวิจัยน้ี n มีคาเทากับ 3 (3) สรางโมเดลของการจําแนกโคดอันตราย
จากใชคุณลักษณะท่ีไดท้ังในสวนของแอปพลิเคชันปกติและแอปพลิเคชันท่ีเปนอันตราย ในการทดลองไดใชโคดอันตราย
จํานวน 304 โคด และโคดปกติจํานวน 553 โคด สําหรับการสรางโมเดลของการจําแนกโคดอันตราย และสําหรับการทนตอ
โคดอันตรายใหมท่ีไมไดอยูในฐานขอมูล พบวาโมเดลท่ีไดนําเสนอน้ันมีรอยละความแมนยํามากกวา 85.52 ในขณะท่ีรอยละคา
ความไว และรอยละความจําเพาะมีคาเทากับ 71.26 และ 90.52 ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ปจจัยท่ีมผีลตอการเพ่ิมประสบการณ; พิพิธภัณฑ; การยอมรับเทคโนโลย;ี สื่อสังคมออนไลน 

Abstract 
 This research presents a model for malware detection on mobile operating system 
based on machine learning technique. The objective is to reduce the risk of installing 
harmful application when the user did not update the anti-virus program in time. The 
proposed model is different to other anti-virus is that most of anti-virus software used virus 
signature to identify malware. However, the virus signature-based detection approach 
requires frequent updates of the virus signature dictionary. The signature-based approaches 
are not effective against new, unknown viruses while the proposed model based on 
machine learning can detect new malware even some parts of the code have been 
modified.  
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 The research processes are as follows: (1) achieving of both malicious and benign 
codes on android operating system, (2) Extracting features based on the distribution of n-
grams frequency and TF Inverse Document Frequency (TFIDF) where the parameter n = 3 is 
used, and (3) constructing a model for classification the malicious codes using the extracted 
features for both malicious and benign codes. In the experiment, 304 malicious codes and 
553 benign codes were using to construct the model. The experiment shows that the model 
achieved more than 85.52% accuracy. For the sensitivity and specificity, the model achieved 
90.52% and 71.26%, respectively. 
 

Keywords : Antivirus, Android, Feature extraction, Term Frequency-Inverse-Document 
Frequency (TF-IDF), Principal Component Analysis (PCA) 
_________________________________________________________________________ 
 

1. บทนํา 
 ในป พ.ศ. 2555 พบวาผูลงทะเบียนเปดใชเบอรโทรศัพทเคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีจํานวนถึง 81.68 ลานราย(1)  คิด
เปนรอยละ 120.83 ตอประชากร ประเทศไทยเปน 1 ใน 8 ของโลกท่ีมีจํานวนโทรศัพทเคลื่อนท่ีสูงกวาจํานวนประชากร แสดง
ใหเห็นวาการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในประเทศไทยเปนท่ีนิยมอยางมาก ดวยปจจัยน้ีธนาคารตางๆ จึงพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับ
ทําธุรกรรมทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี (mobile banking) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลูกคาสามารถชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  
(e-Payment) ซึ่งอัตราเติบโตของการทําธุรกรรมเปนแบบเลขช้ีกําลังเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2552 และรวมมูลคาการทําธุรกรรมเปน
จํานวนเงิน 439,960 ลานบาท ในป พ.ศ. 2555(2) สถิติเหลาน้ีช้ีใหเห็นวา ผูใชจําเปนตองมีโปรแกรมปองกันการโจรกรรม
ขอมูลสวนตัวบนโทรศัพทเคลื่อน  

จากการศึกษาและสํารวจพบวารอยละ 70 ของมัลแวรบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี (mobile malware) มุงขโมยขอมูล

สวนตัว(3) เชน ขอมูลเก่ียวกับบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร ล็อคอินและพาสเวิรด เปนตน การปองกันโปรแกรมไมพึงประสงค

รวมถึงไวรัส และมัลแวรตางๆ (malwares) ผูใชมักนิยมใชโปรแกรมแอนติไวรัส (Anti-Virus) ซึ่งใชหลักการของการตรวจจับ

รูปแบบสายอักษรท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีฝงในโปรแกรมเพ่ือระบุวาโปรแกรมน้ันอันตรายหรือไม ทุกครั้งท่ีเกิดไวรัสตัวใหมข้ึนมาผูใช

จําเปนตองอัพเดตโปรแกรมแอนติไวรัสเสมอ เมื่อไรก็ตามท่ีผูใชพลาดการอัพเดตใหทันเวลาก็จะตกเปนเปาของไวรัสตัวใหม

เสมอ ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอการใชแบบจําลองการตรวจจับโคดอันตรายบนระบบปฏิบัติการของมือถือ โดยใชทฤษฏีการ

เรียนรูของเครื่อง (machine learning) โดยมีเปาหมายเพ่ือลดความเสี่ยงตอการติดตั้งโปรแกรมไมพึงประสงคตางๆ ของผูใชท่ี

ไมไดอัพเดตโปรแกรมแอนติไวรัสทันเวลา 

แอปพลิเคชันท่ีมีโคดอันตรายฝงตัวอยูมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ในท่ีน่ีเรียกสั้นๆ วา "แอปพลิเคชันอันตราย" ซึ่ง

แอปพลิเคชันอันตรายเหลาน้ีมีการพัฒนาตัวเองดวยเทคนิคตางๆ เพ่ือใหสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับโคดอันตรายดวย

โปรแกรมแอนติไวรัสท่ีมีอยูในทองตลาดไดและเขาไปฝงตัวในอุปกรณเคลื่อนท่ีของผูใช ภาษาท่ีใชเขียนแอปพลิเคชันบนแอน

ดรอยดเปนภาษาจาวาเน่ืองจากภาษาจาวามีไลบารี่ท่ีสนับสนุนการเขียนแอปพลิเคชันจํานวนมากและไลบารี่เหลาน้ีสามารถ

ชวยนักเขียนโปรแกรมใหเขียนแอปพลิเคชันท่ีซับซอนไดไมยาก ดวยจํานวนไลบารี่ของจาวามีมากมายซึ่งใชในแอปพลิเคชัน

ปกติและแอปพลิเคชันอันตรายทําใหการวิเคราะหและแยกแยะแอปพลิเคชันอันตรายเปนปญหาท่ียาก 

ถึงแมในเว็บไซตของกูเก้ิลเพลยสโตว )Google Play Store  (ไดใหขอมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ) security (

เพ่ือปองกันแอปพลิเคชันอันตรายและรับรองวาแอปพลิเคชันบนเพลยสโตวปราศจากโคดอันตราย 100% แตในความเปนจริง

ท้ังรายงานและบทความวิจัยเปดเผยวาไมเปนความจริง ยังมีแอปพลิเคชันอันตรายบนเพลยสโตว 
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 1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือพัฒนาแบบจําลองการตรวจจับโคดอันตรายโดยการวิเคราะหสายอักษรจากไบนารีโคดของ

โปรแกรมบนเครื่องมือถือ และใชเทคนิคการเรียนรูของเครื่องในการรูจํากลุมของโคดอันตราย 

2) เพ่ือทําการประเมินประสิทธิภาพของการตรวจจับโคดอันตรายบนระบบปฏิบัติการมือถือ โดยลด

จํานวนครั้งของการอัพเดตโคดอันตรายตัวใหม เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมแอนติไวรัสท่ีมีในตลาด 

 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยกุตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เน่ืองดวยจํานวน
ผูใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมมีากกวาหน่ึงพันลานคนในปลายป ค.ศ. 2014 (1) ดวยยอดผูใชจํานวนมากเชนน้ีทําให
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเปนท่ีดึงดูดนักเขียนโคดอันตราย (malicious programmers) 

2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  
 ไฟลแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด หรือ แพ็คเก็ตแอปพลิเคชันแอนดรอยด (Android application package) เรียก

สั้นๆ วา เอพีเค (APK) ซึ่งเปนรูปแบบของไฟลบีบอัด (zip file) โดยอาศัยพ้ืนฐานไฟล จาร (jar) คลายคลึงกับ เอ็มเอสไอ (MSI) 
บนระบบปฏิบัติการวินโดว แพ็คเก็ตเอพีเคเปนรูปแบบในการสงตอ เผยแพร และสามารถติดตั้งบนอุปกรณท่ีใช
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดผานเพลยสโตวของกูเก้ิล แพ็คเก็ตเอพีเคมีองคประกอบหรือประกอบดวยไฟลตางๆ ดังน้ี (1) 

1) ไฟลเอ็กเอ็มแอล ช่ือวา "AndroidManifest.xml" เปน ไฟลท่ีบงบอกขอมูล ช่ือ เวอรชัน และสิทธิ
ของการเขาถึงทรัพยากรตางๆ (access permission) และขอมูลหรือกิจกรรมตางๆ ของแอปพลิเค
ชัน 

2) ไฟลเด็กซคลาส ช่ือวา "Classes.dex" เปนโปรแกรมหลักท่ีรันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ไฟล
ของโปรแกรมเปนไบตโคด (bytecode) แตไบตโคดน้ีตองรันบนแอนดรอยด ข้ันตอนการแปลงจึง
ประกอบดวย 2 ข้ันตอน(2) ก) ใชคอมไพเลอรจาวา ช่ือวา "javac" แปลงจากคลาสจาวาเปนไบตโคดท่ี
สามารถรันบนเครื่องเสมือนจาวา (Java virtual machine) ข) ใชคอมไพเลอรดีเอ็กซแอนดรอยด" 
(Android DX compiler(3)) แปลงไบตโคดจาวาไปเปนไฟลดัลวิก (Dalvik) ซึ่งมีนามสกุล ".dex" 
ข้ันตอนท่ีกลาวมาแสดงในภาพท่ี 2.2 

3) ไดเร็กทอรีเรส ช่ือวา "Res directory" เปนโฟลเดอรท่ีเก็บไฟลทรัพยากรเสริมตางๆ ของแอปพลิเค

ชัน เชน ไฟลรูปภาพ วีดีโอ เสียง และไฟลขอมูล เปนตน นอกจากน้ีในไดเร็ทอรีน้ียังสามารถบรรจุ

ไฟลท่ีเก่ียวของ เชน ไลบารีภายนอก เปนตน 

 สําหรับการวิจัยน้ี คณะผูวิจัยไดจัดประเภทของแพ็คเก็ตเอพีเค โดยใชหลักของความมั่นคงปลอดภัยและสามารถแบง
ไดเปน 3 ประเภทดังน้ี: 

1) ไฟลระบบ (system Files): แอปพลิเคชันเหลาน้ีถือเปนสวนหน่ึงของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งอาจจะ

เปนไฟลเฉพาะของแตละยี่หอของอุปกรณเคลื่อนท่ี แอปพลิเคชันท่ีมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ เชน ปฏิทิน 

กลองถายรูป บราวเซอร สมุดบันทึก สมุดรายช่ือ และอ่ืนๆ 

2) ไฟลปกติ (Benign Files): แอปพลิเคชันใดๆ ก็ตามท่ีเช่ือถือไดและปลอดภัยสําหรับอุปกรณแอนดรอยดแลว 

แอปพลิเคชันน้ันจะจัดอยูในไฟลปกติ หรือแอปพลิเคชันปกติ ดังน้ันไฟลระบบท้ังหมดจัดอยูในไฟลปกติโดย

ปริยายเพราะไฟลระบบมากับอุปกรณตั้งแตโรงงานผลิต แอปพลิเคชันปกติจะทํางานบนอุปกรณตามท่ีไดระบุ

ไว หรือตามท่ีผูใชเขาใจ และเขาถึงทรัพยากรระบบและขอมูลตางๆ ของผูใชหลังจากท่ีไดรับอนุญาตจากผูใช

แลวเทาน้ัน แอปพลิเคชันปกติสามารถดาวโหลดไดผานเพลยสโตว ตัวอยางของแอปพลิเคชันปกติ เชน ออฟ

ฟคโปลาริส (Polaris office) กูเก้ิลพัส (Google plus) ชุดออฟฟค (Office suite) อรอะโดบี (Adobe 

reader) เปนตน 
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3) ไฟลไวรัส (Virus Files): แอปพลิเคชันท่ีเปนอันตรายเปนแอปพลิเคชันทีสามารถทํางานหรือสั่งงานท่ีเปน

อันตรายบนอุปกรณแอนดรอยด อันตรายท่ีวาน้ีคือ ก) การขโมยขอมูล ขอมูลความลับ ขอมูลสวนบุคคล เปน

ตน ข) การขโมยขอมูลท่ีเปนการแสดงตัวตนท่ีเก็บไวบนอุปกรณแอนดรอยดและสงตอขอมูลเหลาน้ีโดยไมได

รับอนุญาตจากผูใช ค) การเรียกคาไถ เปนรูปแบบใหมท่ีเพ่ิงคนพบ แอปพลิเคชันน้ีมีรูปแบบคือ การบีบอัด

และเขารหัสขอมูลขอผูใชจากน้ันจะสงขอความเรียกคาไถถาผูใชตองการถอดรหัสเพ่ือเขาถึงขอมูลของตนเอง 

2.2 การเรียนรูของเคร่ือง  
  การเรียนรูของเครื่อง (machine learning) เปนสาขาหน่ึงของปญญาประดิษฐ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเทคนิควิธี 
เพ่ือใหคอมพิวเตอรสามารถเรียนรู โดยเนนท่ีวิธีการเพ่ือสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรจากการวิเคราะหชุดขอมูล การเรียนรูของ
เครื่องจึงเก่ียวของอยางมากกับสถิติศาสตร เน่ืองจากท้ังสองสาขาศึกษาการวิเคราะหขอมูลเชนเดียวกัน 
 เทคนิคการเรียนรูของเครื่องถูกใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกปญหาดานตาง ๆ เชน การสรางใหคอมพิวเตอร
สามารถแยกแยะวัตถุ เสียง หรือตัวอักษรได หรือจําแนกขอมูลจํานวนมากท่ีไมสามารถทําไดโดยมนุษย ลักษณะท่ัวไปของการ
เรียนรูของเครื่องจักรเปนการสรางอัลกอริธึมหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร จากการใหขอมูลฝก (training data) สําหรับสอนให
คอมพิวเตอรเรียนรู เพ่ือใหไดสมมติฐานในการนํามาใชแยกแยะวัตถุอ่ืนได ลักษณะการเรียนรูของเครื่องจักรแสดงไดดังภาพท่ี 
2.3 เทคนิคการเรียนรูของเครื่องจักร 

ข้ันตอนวิธีการเรียนรูของเครื่อง จัดแบงไดตามลักษณะผลลัพธ โดยท่ัวไปแลวจะแบงไดดังนี้ 
1) การเรียนรูแบบมีผูสอน (supervised learning) - ข้ันตอนวิธีสรางฟงกชันซ่ึงเชื่อมระหวาง

ขอมูลเขากับผลท่ีตองการ 
2) การเรียนรูแบบไมมีผูสอน (unsupervised learning) - ข้ันตอนวิธีสรางโมเดลจากชุด

ขอมูลเขา 
3) การเรียนรูแบบเสริมกําลัง (reinforcement learning) - ข้ันตอนวิธีเรียนแผนซ่ึง

กําหนดการกระทําของระบบจากสิ่งท่ีสังเกตได 
4) การเรียนวิธีการเรียน (learning to learn, meta-learning) - ข้ันตอนวิธีท่ีเรียนวิธีการ

เรียนรูของตนเอง โดยปรับปรุง inductive bias ท่ีเปนขอสมมติฐานท่ีข้ันตอนวิธีใชในการ
เรียนรู 

 นอกจากนี้ การวิเคราะหประสิทธิภาพและการคํานวณของข้ันตอนวิธีการเรียนรู เปนสาขาหนึ่งของ
วิชาสถิติซ่ึงเรียกวา ทฤษฎีการเรียนรู อยางไรก็ตาม หากแบงประเภทเทคนิคการเรียนรูของเครื่องจักรตาม
ลักษณะการใชขอมูลฝกสามารถแบงไดดังนี้ 

1) การเรียนรูแบบมีผูสอน (supervised Learning) เทคนิคการเรียนรูของเครื่องจักร
ประเภทนี้ตองใชการเรียนรูจากขอมูลฝกท่ีมีการใสฉลาก (label) ใหกับขอมูลฝกไวแลว 
เพ่ือใหคอมพิวเตอรเขาใจรูปแบบและไดสมมติฐานเพ่ือทํางานกับขอมูลในภายหนาได 
ตัวอยางเทคนิคประเภทนี้ไดแก การเรียนรูแบบตัวจําแนกแบบเบยสอยางงาย และการ
เรียนรูแบบตนไมตัดสินใจ เปนตน 

2) การเรียนรูแบบไมมีผูสอน (unsupervised Learning) ใชขอมูลฝกหรือชุดตัวอยางท่ีไมมี
การใสฉลากใหกับขอมูล และเรียนรูโดยการนําขอมูลไปผานกระบวนการหาความ
คลายคลึงของตัวอยาง จนกระท่ังไดกลุมตัวอยางท่ีจัดเปนประเภทอยางเหมาะสม เทคนิค
ประเภทนี้ไดแก การแบงกลุม (clustering) 

3) การเรียนรูแบบก่ึงมีผูสอน (semi supervised Learning) ใชขอมูลฝกท่ีมีการใสฉลาก
เพียงบางสวนของขอมูลฝกท้ังหมด การเรียนรูลักษณะนี้มีความคลายคลึงกับการเรียนรู
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แบบมีผูสอนแตใชขอมูลท่ีไมมีฉลากประกอบเพ่ือชวยใหเรียนรูไดดีข้ึน สิ่งท่ีไดจากการ
เรียนรูแบบก่ึงมีผูสอนจะเหมือนกับการเรียนรูแบบมีผูสอนคือไดแบบจําลอง 

 
 หลายปมานี้ไดมีงานวิจัยจํานวนมากท่ีมุงเนนการตรววจจับโคดอันตรายท่ีไมรูจักในบนเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลจากไบนารีโคด  โดยริเริ่มใชทฤษฏีทางปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่อง 
(Machine Learning: ML) ผูริเริ่มแนวคิดนี้ไดแก Moskovitch et al. [1]  งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการใช
คุณสมบัติเหลานี้ (1) สวนหัวของโปรแกรม (2) ตัวอักขระ (คําท่ีมีความหมายท่ีเขารหัสไวในสวนของโปรแกรม
เชน “windows”, “kernel”, “reloc” เปนตน) และ (3)  ลําดับของไบต   Abou-Assaleh et al. [2] ได
นําเสนอการใช Common N-Gram (CNG) เพ่ือตรวจจับโคดอันตราย วิธีการนี้เริ่มตนดวยการสรางโปรไฟล
ของ executable file ท้ังท่ีเปนไฟลอันตรายและปลอดภัย จากนั้นเม่ือมีไฟลใหมเขามาก็จะทําการหาวาไฟล
ดั้งกลาวคลายคลึงกับโปรไฟลของไฟลใดมากท่ีสุด  Kotler และ Maloof [3] ไดใชกลุมของไฟลปลอดภัย
จํานวน 1,971 ไฟล และไฟลอันตรายจํานวน 1,651ไฟล  และในการทดลองนั้นไดเลือกใช classifiers ตางๆ
ดังนี้  KNN, TFIDF classifier, Naïve Bayes, SVM, และ Decision Tree (J48)  โดยท่ี J48, SVM, Boosted 
SVM และ IBK เปน classifier ท่ีใหความถูกตองมากท่ีสุด 

 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย  
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยโดยสรุปของของการพัฒนาอัลกอริทึมสําหรับการตรวจจับโคดท่ีเปน

อันตรายบนระบบปฏิบัติการมือถือ มีดังนี้ 
1) สรางฐานขอมูลสําหรับเพ่ือใชในการเรียนรูรูปแบบโคดอันตราย โดยรวบรวมไบนารีไฟลของ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  และไบนารีไฟลของโคดอันตรายจากแหลงขอมูลท่ีไดรับการ
ยอมรับ  

2) วิเคราะหรูปแบบสายอักษรของโคดปกติ และโคดอันตราย โดยพิจารณาจากการกระจายตัว
ของความถ่ี byte n-grams และ TF Inverse Document Frequency (TFIDF) กลาวไดวา 
แตละโปรแกรมประกอบเซตของอ็อบโคด (opcode) ซ่ึงมีลักษณะเปนลําดับของคําสั่ง ลําดับ
ของคําสั่งสามารถแบงเปนลําดับยอยๆ ได เชน ลําดับท่ีมี 1 คําสั่ง (1-term), 2 คําสั่ง (2-
term), 3 คําสั่ง (3-term) เปนตน จากนั้นคํานวณคาความถ่ีของการซํ้าของลําดับยอยๆ โดย
ใชทฤษฏีการวิเคราะหสายอักษร (text analysis) ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 ตารางความถ่ีถูก
สรางข้ึนเพ่ือใชในการสกัดคุณลักษณะของโปรแกรม 

4) สรางโมเดลการจําแนกโคดอันตราย แนวคิดการสกัดลักษณะเฉพาะของโคดอันตราย (แสดง
ในภาพท่ี 3.3) คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมเปนเวกเตอรท่ีประกอบดวยลําดับของความถ่ี
ท่ีได ซ่ึงเวกเตอรคุณลักษณะเฉพาะนั้นจะตองมาจากท้ังโคดปกติและโคดอันตราย เพ่ือท่ีจะ
วิเคราะหคาความแตกตางระหวางสองกลุม โคดปกติและโคดอันตราย  

5) สรางโมเดลของการแยกแยะโคดอันตรายจากโคดปกติ (ท่ีไดจากขอ 4) ดวยเทคนิคการจัด
กลุม เชน Support Vector Machine (SVM) เปนตน 

6) ออกแบบและทดลองผลการทดลองกับฐานขอมูล (ท่ีไดสรางไวในขอ 1) เพ่ือทดสอบวา
โมเดลท่ีไดมานั้นสามารถนําครอบคลุมไวรัสและมัลแวร ตางๆ ได 

7) พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชงานจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
8) ทดสอบการใชงานและประเมินผล 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 ฐานขอมูลท่ีรวบรวมไดของแอปพลิเคชันท่ีเปนอันตรายและแอปพลิเคชันปกติ 
 แอปพลิเคชันท่ีเปนอันตรายท่ีสามารถรวบรวมไดมีท้ังหมด 304 โคดท่ีแตกตางกันและตางประเภท
กัน(1) ประเภทของโคดอันตรายสามารถจัดไดดังแสดงในตารางท่ี 4.1 ซ่ึงมีคําอธิบายถึงพฤติกรรมของโคด
อันตรายแตละประเภทซ่ึงใชยุทธวิธีในการเจาะเขาระบบรักษาความปลอดภัยท่ีแตกตางกัน(2) จากตารางท่ี 
4.1 คณะผูวิจัยสามารถระบุประเภทของโคดอันตรายได 157 และไมสามารถระบุประเภทได 147  
 ไฟลแพ็กเก็ตเอพีเคในฐานขอมูลมีท้ังไฟลแอปพลิเคชัน ไฟลระบบ จํานวน 500 และ 53 ไฟล 
นอกเหนือจากไฟลโคดไวรัสจํานวน 304 ไฟล ตารางท่ี 4.2-4.3 แสดงขนาดแพ็คเก็ตเอพีเคและขนาดคลาส
เด็กซโดยเฉล่ีย สูงสุดและต่ําสุดในฐานขอมูลหนวยเปนเมกกะไบตตามลําดับ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความ
หลากหลายของไฟลท่ีรวบรวมได และขนาดของคลาสเด็กซท่ีมีขนาดเล็กกวาแพ็กเก็ตเอพีเคซีโดยสวน
ใหญ(แสดงการเปรียบเทียบขนาดของไฟลในตารางท่ี 4.4) 
4.2 ฮารดแวรและขอมูลท่ีใชในการทดลอง 
 ฮารดแวรท่ีใชคือ  

 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ(1) (PC) 2 เครื่องโดยมีรายละเอียดดังนี้  
เครื่องท่ี 1 Intel i7-2600 CPU @ 3.40 GHZ, Main Memory: 4.00 GB, 
HDD: 1 TB, OS. Win 7- 32 bit 
เครื่องท่ี 2 Intel i7-2600 CPU @ 3.40 GHZ, Main Memory: 2.00 GB, 
HDD: 1 TB, OS. Win 7- 32 bit 

 -เครื่องเซิรฟเวอร(2) HP Z230 i7-4770, 8 GB, 500 GB 
 -มือถือระบบปฏิบัติการ Android(2) เวอรชัน 4.3 Jelly Beam หนวยประมวลผล  
  Quad-Core Krait 400 2.3 GHz ความจําภายใน 32 GB 

 ขอมูลท่ีใชคือ ฐานขอมูลในขอ 4.1 ประกอบดวยไฟลโคดปกติจํานวน 553 และไฟลโคดอันตราย
จํานวน 304 
4.3 การทดลอง 
 การทํางานของซอฟตแวรตรวจจับโคดอันตรายแบงเปนการการทดลองแบงออกเปน 2 กรณี คือ 

1) กรณีไฟลนั้นเปนไฟลท่ีไดทําการตรวจสอบแลว: การตรวจจับโคดอันตรายจากฐานขอมูลบน
เครื่องแอนดรอยด กรณีท่ีไฟลนั้นไดเคยบันทึกลงในฐานขอมูลวาเปนไฟลท่ีมีโคดอันตราย
หรือไมแลว 

2) กรณีไฟลนั้นเปนไฟลใหม: การตรวจจับโคดอันตรายโดยใชโมเดลท่ีไดนําเสนอบนเซิรฟเวอร 
การทดลองนี้เนนกรณีท่ี 2 ถาเปนไฟลใหม ประสิทธิภาพของโมเดลการตรวจจับโคดอันตรายเปน

อยางไร โดยใชตรวจชี้วัดคือ รอยละความถูกตอง (accuracy) รอยละของความไว (sensitivity) และรอยละ
ของความจําเพาะ (specificity) 

 
ตารางท่ี 4.5 ตัวอยางการคํานวณรอยละความถูกตอง รอยละความไว และรอยละความจําเพาะ 

จํานวนโคด สภาพความจริง 
โคดอันตราย โคดปกติ 

ผลลัพธท่ีไดจาก โคดอันตราย TP FP 
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โมเดล โคดปกติ FN TN 
 
สูตรคํานวณตัวชี้วัดมีดังนี้ 

รอยละความถูกตอง 
(𝑇𝑇 + 𝑇𝑇) ∗ 100

𝑇𝑇 + 𝐹𝑇 + 𝐹𝑇 + 𝑇𝑇
 

รอยละความไว 
𝑇𝑇 ∗ 100
𝑇𝑇 + 𝐹𝑇

 

รอยละความจําเพาะ 
𝑇𝑇 ∗ 100
𝐹𝑇 + 𝑇𝑇

 

 
การทดลองนี้เนนกรณีท่ี 2 ถาเปนไฟลใหม ประสิทธิภาพของโมเดลการตรวจจับโคดอันตรายเปน

อยางไร โดยใชตรวจชี้วัดคือ รอยละความถูกตอง (accuracy) รอยละของความไว (sensitivity) และรอยละ
ของความจําเพาะ (specificity) 
 สําหรับขอมูลท่ีใชในการทดลองแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมเทรนและกลุมเทสต  

1) กลุมเทรนหมายถึงกลุมไฟลขอมูลท่ีใชในข้ันตอนการเรียนรูเพ่ือสรางโมเดลการแยกแยะ
โคดอันตรายจากโคดปกติ  

2) กลุมเทสตหมายถึงกลุมไฟลขอมูลท่ีไมไดใชในการสรางโมเดล 
 เพ่ือใหทุกไฟลอยูในกลุมเทสต คณะผูวิจัยจึงใชหลักการ crossvalidation แบบ k=10 ทําการทดลอง
สรางโมเดลท้ังหมด 10 รอบ โดยท่ีแตละครั้งใชกลุมขอมูลท่ีประกอบดวยไฟลจํานวน 90% สําหรับกลุมเทรน
และ 10% สําหรับกลุมเทสต และมีเง่ือนไขวาในแตละรอบจะตองไดกลุมเทสตท่ีแตกตางกันท้ัง 10 รอบ 
 
4.4 ผลการทดลอง 
 ผลการทดลองแสดงในรูปแบบกราฟท่ีเปรียบเทียบระหวางฟเจอรท้ัง 4 แบบ (อธิบายในบทท่ี 3) คือ 

1) ความถ่ีสัมพันธ (relative term-frequency: tf-relative)  
2) ความถ่ีสัมบูรณ (absolute term-frequency: tf-absolute) 
3) ความถ่ีสัมบูรณคูณดวยความถ่ีผกผันอางอิงฐานขอมูลโคดอันตราย (idftfv)  
4) ความถ่ีสัมบูรณคูณดวยความถ่ีผกผันอางอิงฐานขอมูลโคดปกติ (idftfb) 

 แกนตั้งของกราฟแสดงรอยละความถูกตอง ความไว และความจําเพาะดังแสดงในภาพท่ี 4.3 4.4 และ 
4.5 ตามลําดับ แกนนอนของภาพท้ังสามแสดงจํานวนองคประกอบหลักท่ีไดจากการลดจํานวนมิติของขอมูล 
(อธิบายในบทท่ี 3)  
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ภาพท่ี 4.3 รอยละความถูกตองของการจําแนกโคดอันตราย แกนตั้งแสดงรอยละ แกนนอนแสดงจํานวน

องคประกอบ (component) 

 
ภาพท่ี 4.4 รอยละความไวของการจําแนกโคดอันตราย แกนตั้งแสดงรอยละ แกนนอนแสดงจํานวน

องคประกอบ (component) 
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ภาพท่ี 4.5 รอยละความจําเพาะของการจําแนกโคดอันตราย แกนตั้งแสดงรอยละ แกนนอนแสดงจํานวน

องคประกอบ (component) 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 โครงการวิจัยน้ีมุงพัฒนาแบบจําลองการตรวจจับโคดอันตรายโดยการวิเคราะหสายอักษรจากไบนารีโคดของ
โปรแกรมบนเครื่องมือถือ และใชเทคนิคการรูจําเครื่องในการรูจํากลุมของโคดอันตราย โดยคณะผูวิจัยไดเสนอฟเจอรท่ี
เหมาะสมสําหรับการตรวจจับโคดอันตรายท่ียังไมไดบันทึกไวในฐานขอมูลไดรอยละความถูกตอง 85.52 ในขณะท่ีรอยละคา
ความไว และรอยละความจําเพาะมีคาเทากับ 71.26 และ 90.52 ตามลําดับ ซึ่งมีความหมายวา แบบจําลองมีความไวในการ
ตรวจจับโคดอันตราย 71.26 และถาโคดเปนโคดปกติแบบจําลองจะระบุวาโคดปกติไดถูกตองถึง 90.52 (ดังแสดงในการ
ทดลองบทท่ี 4)  
 จากการทดลองพบวาฟเจอรท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับแบบจําลองน้ี คือ ความถ่ีสัมพันธของการจัดกลุมแกรมสาม และ
การใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบหลักเพ่ือลดจํานวนกลุมแกรมสาม สงผลใหแบบจําลองมีประสิทธิภาพในดานเวลาใน
การประมวลผล โดยจํานวนองคประกอบหลักท่ีเหมาะสมท่ีสุดเทากับ 210 
 หลังจากท่ีไดแบบจําลองการตรวจจับโคดอันตรายแลว คณะผูวิจัยไดพัฒนาซอฟตแวรการตรวจจับโคดอันตรายบน
สถาปตยกรรมแบบระบบรับและใหบริการ ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 1) การสแกนโคดอันตรายทําไดท้ังแบบ online และ offline 
2) การสแกนแบบ offline สําหรับโปรแกรมท่ีมีการบันทึกในฐานขอมูลแฮชโคดบนเครื่องมือถือ 3) การสแกนแบบ online 
สําหรับโปรแกรมท่ียังไมมีการบันทึกในฐานขอมูลแฮชโคดบนเครื่องมือถือ 4) การอัพเดตฐานขอมูลแฮชโคดบนเซิรฟเวอรก็
ตอเมื่อมีโปรแกรมใหมท่ีสแกนแบบ online โครงการวิจัยน้ีไดรวบรวมโคดอันตรายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไวใน
ฐานขอมูลจํานวน 304 โคด และจํานวนโคดของแอปพลิเคชันจํานวน 500 โคด จํานวนโคดของแอปพลเคชันท่ีมากับระบบ 
53 โคด โดยโคดเหลาน้ีไดจัดทําเปนฐานขอมูลแฮชโคดบนเครื่องมือถือแลว 
 การประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอซอฟตแวรการตรวจจับโคดอันตรายพบวา ผูใชสวนใหญมีความพึงพอใจ
มากในเรื่องการติดตั้งและการเริ่มใชงาน และผูใชใหคะแนนความสําคัญมากในเรื่องการใชงานงายและคาใชจายในการใช
ซอฟตแวร ผลการประเมินน้ีพบวาผูใชโดยสวนใหญไมมีโปรแกรมแอนติไวรัสบนเครื่องมือถือแสดงใหเห็นวาผูใชอาจจะไมได
ตระหนักถึงภัยอันตรายในโลกไซเบอร ดังน้ันผูใชสวนใหญจึงเลือกท่ีจะไมทําธุรกรรมธนาคารบนมือถือ 
 

6. ขอเสนอแนะ 
 ผลลัพธของโครงการวิจัยน้ีคือซอฟตแวรการตรวจจับโคดอันตรายท่ีเนนการคิดคนวิธีการตรวจจับโคดอันตรายท่ีไมมี
ในฐานขอมูล จากขอสรุปขางตนเห็นไดวา ซอฟตแวรท่ีไดน้ีมีแนวโนมในการนําออกสูตลาดไดจรงิแตยังตองใชเวลาเพ่ือปรบัปรุง
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และพัฒนาในดานประสิทธิภาพดานการออกแบบการใชงานเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูใช และการทดลองใชงานเพ่ือนํา
ขอเสนอแนะของผูใชมาพัฒนาเพ่ือสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชยได 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในปงบประมาณ 2556 

8. เอกสารอางอิง 
[1] Abou-Assaleh, Tony, Nick Cercone, Vlado Keselj, and Ray Sweidan. "N-gram-based detection of new 

malicious code." In Computer Software and Applications Conference, 2004. COMPSAC 2004. 
Proceedings of the 28th Annual International, vol. 2, pp. 41-42. IEEE, 2004.  

[2] Aull, Kenneth W., Mark A. Bellmore, and William E. Freeman. "Secure identity and privilege system." 
U.S. Patent 8,086,867, issued December 27, 2011.  

[3] Barbará, Daniel, Julia Couto, Sushil Jajodia, and Ningning Wu. "ADAM: a testbed for exploring the use of 
data mining in intrusion detection." ACM Sigmod Record 30, no. 4 (2001): 15-24.  

[4] Bergeron, Jean, Mourad Debbabi, Jules Desharnais, Mourad M. Erhioui, Yvan Lavoie, and Nadia Tawbi. 
"Static detection of malicious code in executable programs." Int. J. of Req. Eng 2001 (2001): 184-189.  

[5] Di Cerbo, Francesco, Andrea Girardello, Florian Michahelles, and Svetlana Voronkova. "Detection of 
malicious applications on android os." In Computational Forensics, pp. 138-149. Springer Berlin 
Heidelberg, 2011.  

[6] Dillon, Andrew, and Michael G. Morris. "User acceptance of new information technology: theories and 
models." (1996). 

[7] Enck, William, Machigar Ongtang, and Patrick Drew McDaniel. "Understanding Android Security." IEEE 
security & privacy 7.1 (2009): 50-57. 

[8] Hodges, Vernon, and Shawn O'donnell. "Method and system for providing automated updating and 
upgrading of antivirus applications using a computer network." U.S. Patent 6,269,456, issued July 31, 
2001.  

[9] Jolliffe, Ian. Principal component analysis. John Wiley & Sons, Ltd, 2005.  
[10] Joachims, Thorsten. A Probabilistic Analysis of the Rocchio Algorithm with TFIDF for Text 

Categorization. No. CMU-CS-96-118. CARNEGIE-MELLON UNIV PITTSBURGH PA DEPT OF COMPUTER 
SCIENCE, 1996. 

[11] Kolter, Jeremy Z., and Marcus A. Maloof. "Learning to detect malicious executables in the wild." 
Proceedings of the tenth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data 
mining. ACM, 2004.  

[12] Lee, Wenke, and Salvatore J. Stolfo. "Data mining approaches for intrusion detection." Usenix Security. 
1998.  

[13] Leelapongprasut, Panan, Prasong Praneetpolgrang, and Natsapun Paopun. "A quality study of internet 
banking in Thailand." In Proceedings of the fourth international conference on ebusiness, 
Samutprakarn, Thailand, pp. 61-65. 2005.  

[14] Maimon, Oded Z., and Lior Rokach, eds. Data mining and knowledge discovery handbook. Vol. 1. New 
York: Springer, 2005.  

[15] Nolan, Godfrey. Decompiling Android. Apress, 2012. 
[16] Pintsov, Leon A. "Postage payment system with security for sensitive mailer data and enhanced 

carrier data functionality." U.S. Patent 5,586,036, issued December 17, 1996.  



11 

 

  

[17] Prates, Raquel O., Clarisse S. de Souza, and Simone DJ Barbosa. "Methods and tools: a method for 
evaluating the communicability of user interfaces." interactions 7, no. 1 (2000): 31-38. 

[18] Sayed, Samir, Rania R. Darwish, and Sameh A. Salem. "A Real-Time Approach for Detecting Malicious 
Executables." Advances in Systems Science. Springer International Publishing, 2014. 355-364. 

[19] Schultz, Matthew G., et al. "Data mining methods for detection of new malicious executables." 
Security and Privacy, 2001. S&P 2001. Proceedings. 2001 IEEE Symposium on. IEEE, 2001.  

[20] Sookhanaphibarn, Kingkarn, and Chidchanok Lursinsap. "A new feature extractor invariant to intensity, 
rotation, and scaling of color images." Information Sciences 176, no. 14 (2006): 2097-2119.  

[21] Tractinsky, Noam, A. S. Katz, and Dror Ikar. "What is beautiful is usable." Interacting with computers 13, 
no. 2 (2000): 127-145. 

[22] Von Solms, Rossouw, and Johan Van Niekerk. "From information security to cyber security." 
Computers & Security 38 (2013): 97-102.  

[23] Wu, Dong-Jie, et al. "Droidmat: Android malware detection through manifest and API calls tracing." 
Information Security (Asia JCIS), 2012 Seventh Asia Joint Conference on. IEEE, 2012. 

 


