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บทคัดย่อ

	 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำาวันเพิ่มมากขึ้น	 รวมถึงการทำางานในหน่วยงานต่างๆ	 ยังต้องอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มผลิตผลและประสิทธิผลของการดำาเนินงานขององค์กร	 หลายหน่วยงานจึงมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งาน
เพือ่ตอบสนองการทำางานในหลายรปูแบบ	เพือ่คำานงึถงึความปลอดภยัและการตรวจสอบขอ้มลูการใชง้านของพนกังานในภายหลงั	จงึตอ้ง
มีระบบการป้องกันการเข้าใช้ระบบ	โดยผู้ใช้งานจะมี	Username	และ	Password	เพื่อยืนยันการเข้าใช้ระบบงาน	ในสมัยก่อน	พนักงาน
หนึ่งคนจะต้องมี	Username	 และ	Password	 ต่อหนึ่งระบบที่ต้องการใช้บริการ	 ซึ่งเพิ่มความยุ่งยากในการจำาหากจำานวนการใช้บริการ
ระบบเพิ่มมากขึ้น	แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี	Single	Sign-on	(SSO)	ทำาให้ผู้ใช้งานระบบมีเพียง	Username	และ	Password	เดียว	ก็
สามารถเข้าใช้แอพลิเคชัน	(Applications)	ทุกระบบที่ตนเองมีสิทธิ์เข้าใช้ได้	ด้วยการ	Login	เพียงครั้งเดียว	ด้วยข้อดีนี้ทำาให้มีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนจำานวนมากที่ติดตั้งใช้งาน	SSO	 ในองค์กร	 ซึ่งได้ผลลัพธ์ในด้านการอำานวยความสะดวกให้กับบุคลากรผู้ใช้ระงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมาก	และเนื่องจากไม่ต้องจำา	Username	และ	Password	หลายชุด	จึงช่วยแก้ปัญหาการลืม	Password	ของผู้
ใช้งานหลายระบบ	ช่วยด้านการรักษาความปลอดภัยในองค์กร	และการดูแลจัดการผู้ใช้ในระบบได้ง่ายอีกด้วย	

Abstract 
	 Information	Technology	(IT)	plays	more	roles	in	daily	life.	Organizations	employ	IT	to	increase	their	productivity	and	
quality.	Plenty	of	organizations	have	developed	IT	system	to	serve	need	of	multiple	functions.	Because	of	security	and	user	
verification,	each	system	requires	username	and	password	or	user	accounts.	One	username	account	will	be	given	to	users	
to	login	to	an	application.	Consequently,	the	more	applications	users	get	into,	the	more	accounts		user	get.	At	present,	
Single	Sign-on	(SSO)	technology	allows	a	user	to	enter	one	name	and	password	in	order	to	access	multiple	applications	
they	have	been	given	permission	to	log	into.		Because	of	this	technology,	many	organizations	both	government	and	non-
government	have	implemented	it	to	their	IT	systems.	Employing	SSO	could	allow	employees	to	use	applications	more	
conveniently	because	there	is	no	need	to	remember	a	lot	of	user	accounts.	Therefore,	SSO	itself	can	help	solving	forgotten	
account	problem	as	well	as	securing	and	managing	the	enterprise’s	IT	system.	

บทนำ�

	 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชันมาใช้ในองค์กร	 เพื่อตอบสนองความต้องการและ
บรกิารของลกูคา้ทีเ่พิม่มากขึน้	เปน็ผลใหผู้ใ้ชง้านแอพพลเิคชนัหรอืพนกังานตอ้งเพิม่การใชแ้อพพลเิคชนัหลากหลายชนดิทีใ่หบ้รกิารภายใน
องค์กร	และเพื่อความปลอดภัยของระบบ	ส่วนใหญ่แล้วพนักงานผู้ใช้บริการแอพพลิเคชันในระบบหนึ่งๆ	จะถูกตรวจสอบการเข้าใช้งาน
ระบบในเบื้องต้น	ด้วยการให้ใส่ล็อกอิน	ก่อนเข้าใช้บริการแอพพลิเคชัน	โดยจะต้องป้อน	Username	และ	Password	ที่ได้รับจากผู้จัดการ
ระบบ	(System	Administrator)	เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ระบบที่แท้จริง	ดังนั้นหากหนึ่งแอพพลิเคชันจะต้องมีชุด	Username	และ	
Password	หนึ่งชุด	ก็จะยุ่งยากสำาหรับพนักงานและผู้บริหารที่จะต้องจำา	Username	และ	Password	ในแต่ละระบบให้ได้	สมัยก่อนจะแก้
ปัญหานี้ด้วยการใช้	Username	และ	Password	เดียวกันในทุกระบบที่ต้องการเข้าใช้งาน	แต่หากว่าพนักงานลืมรหัสผ่านก็จะทำาให้ผู้นั้น
ไม่สามารถใช้ระบบอะไรได้เลย	และการเปลี่ยนรหัสผ่านก็ยังต้องตามเปลี่ยนในทุกระบบเช่นเดิม	

ก�รใช้ Single Sign-on ในองค์กร
Using of Enterprise Single Sign-on
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	 การพฒันาระบบ	Single	Sign-On	(SSO)	ซึง่ช่วยแก้ปัญหา
ทีก่ล่าวมาข้างต้นได้	เพราะ	SSO	จะจดัการให้ผูใ้ช้ระบบป้อนลอ็กอนิ
เพยีงครัง้เดยีว	กจ็ะเข้าใช้ระบบงานทกุระบบทีต่นเองมสีทิธิไ์ด้	จงึ
ช่วยลดปัญหาการจดจำา	Password	 และปัญหาการต้องเปลี่ยน	
Password	 ในทกุแอพพลเิคชนัเมือ่ถงึเวลาอนัควร	 เป็นปัญหาการ
เสียผลิตภาพเนื่องจากความล่าช้าในการออน	 ความพยายาม					
ลอ็กอนิซำา้ๆ	 และการลมืรหสัผ่านหรอืรหสัผ่านหมดอาย	ุ ค่าเฉลีย่
อตุสาหกรรมสำาหรบัเวลาทีใ่ช้ไปในการลอ็กอนิเข้าสูแ่อพพลเิคชนันัน้
จะอยูท่ี	่3	ถงึ	44	ชัว่โมงต่อปีต่อผูใ้ช้งาน	ซึง่เป็นการใช้เวลาไปกบั
การเข้าถงึทรพัยากรทีเ่ฉพาะเจาะจงอย่างเหน็ได้ชดั	ค่าใช้จ่ายเหล่า
นี้สะท้อนอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนสำาหรับการรีเซต
รหสัผ่าน	และยงัช่วยให้ง่ายต่อการบรหิารจดัการความปลอดภยัของ
ระบบ	เพราะสามารถบรหิารจดัการได้จากจดุเดยีว	โดย	SSO	แต่ละ
แบบมีแนวคิดในการอิมพลีเมนต์ที่แตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับสภาพ
แวดล้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ลองค์กร	 จึงต้องมีการ
ศกึษาสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยทีีส่มัพนัธ์กบัแนวคดิของ	SSO	
และนำามาประเมินผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยองค์กร	
การสร้างงาน	และค่าใช้จ่าย	ก่อนทีจ่ะนำาโซลชูนั	SSO	เข้ามาใช้งาน
ในองค์กร	

ภาพที่ 1	 แสดงการล็อกอินเข้าใช้ระบบโดยผู้ใช้ป้อน	Username	
และรหัสผ่าน	(Password)	
 
ส่วนประกอบของ SSO

	 ปัจจุบันองค์กรที่มีการนำา	SSO	 เข้ามาใช้ในองค์กร	 จะมี
ความแตกต่างกันตามเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย	 แต่ไม่ว่าจะเป็นการอิมพลีเมนต์แบบใด
ก็ตาม	สถาปัตยกรรม	SSO	จะประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน	
3	ส่วนคือ

	 •	 สว่นโตต้อบกบัแอพพลเิคชนั (Interface)	เปน็สว่นทีใ่ช้
ในการโต้ตอบกับแอพลิเคชันที่มีอยู่หลากหลายในองค์กร	 ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใน	Desktop	Agent
	 •	 ส่วนการดูแลจัดการ (Management)	 เป็นส่วนที่ใช้
กำาหนดค่า	จัดการ	และควบคุมดูแลระบบ	SSO
	 •	 สว่นฐานขอ้มลู (Database)	เปน็สว่นทีไ่วเ้กบ็ฐานขอ้มลู	
ได้แก่	 รหัสผ่าน	(ID)	 และหลักฐานข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน
ของผู้เข้าใช้งาน	ในเวลาที่ขอเข้าใช้งานแอพพลิเคชันแต่ละระบบ
	 เมื่อนำาองค์ประกอบทั้ง	3	อย่างข้างต้น	มาผสมผสานกัน
และปรับแต่ง	ก็จะสามารถติดตั้ง	(Configure)	ระบบ	SSO	เพื่อใช้
ในองค์กรได้	 ซึ่งการติดตั้งในแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกัน	
ขึน้อยูก่บัระบบและแอพพลเิคชนัและเครอืขา่ยการใชง้านของแตล่ะ
องค์กร

ภาพที่ 2	การทำางานของระบบ	Single	Sign-On	(SSO)
ที่มา:	http://www.novell.com/products/securelogin/single_
signon.pdf

	 จากภาพที่	2	แสดงการทำางานของระบบ	SSO	โดยผูใ้ชง้าน
จะรันแอพพลิเคชันที่ต้องการใช้งาน	และ	Application	Server	จะ
แสดงหน้าต่างการล็อกอินเพื่อให้ผู้ใช้ป้อน	Username	 และ	
Password	ของตน	แล้วส่งต่อให้	Directory	Server	เพื่อตรวจสอบ
กับหลักฐานข้อมูลการล็อกอินที่เก็บอยู่ภายในเครื่อง	 ซึ่งเป็นการ
พิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ระบบ	 แล้วจึงคืนค่าที่ตรวจสอบให้
กับ	Application	Server	เพื่อที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าใช้
งานแอพพลิเคชันนั้นๆ

รูปแบบของก�รบริห�รจัดก�รของเทคโนโลยี SSO

	 กรณีจะจำาแนก	SSO	 ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการและ
ฐานข้อมูล	สามารถจำาแนกได้เป็น	4	 รูปแบบ	 ได้แก่	การบริหาร
จัดการด้วยการส่งต่อรหัสผ่าน	การดูแลจัดการจากศูนย์กลางและ
จัดเก็บฐานข้อมูลท้องถิ่น	 การดูแลจัดการและจัดเก็บฐานข้อมูล
แบบรวมศูนย์	 และการดูแลจัดการและจัดเก็บฐานข้อมูลแบบ
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กระจายเต็มตัว	โดยแต่ละแบบมีลักษณะดังนี้
 1. ก�รดูแลจัดก�รด้วยก�รส่งต่อรหัสผ่�น

		 เปน็การคอนฟกิ	(Configure)	โดยผสมผสานองคป์ระกอบ
ทั้งสามอย่างลงในแอพพลิเคชันตัวหนึ่งที่อยู่บนเดสก์ทอป	
(Desktop)	ของผู้ใช้งาน	เวลาที่มีแอพพลิเคชันใหม่ที่จะใช้เพิ่มขึ้น	
การเซตอพักเ็พยีงการโหลดแอพพลเิคชนัใหมล่งในเครือ่งไคลเอน็ต์	
(Client)	จากนัน้แอพพลเิคชนัใหมจ่ะถกูอนิทเิกรต	(Integrate)	เขา้
สู่ระบบ	 และหลักฐานแสดงตัวผู้ใช้งานสามารถถูกป้อนเข้าสู่
แอพพลเิคชนัไดต้ลอดเวลาตามความเหมาะสม	อยา่งไรกต็าม	SSO	
ประเภทนีเ้หมาะสำาหรบัระบบบางระบบเทา่นัน้	เนือ่งจากมฟีงักช์นั
การดูแลจัดการที่ค่อนข้างจำากัด	
	 การดูแลจัดการด้วยการส่งต่อรหัสผ่านเป็นระบบที่ทำางาน
ได้จำากัดสำาหรับองค์กรขนาดใหญ่	 เนื่องจากการดูแลจัดการด้วย
ตนเองจะอยู่นอกเหนือการบังคับใช้นโยบาย	(Policy)	ขององค์กร	
ยิง่ไปกวา่นัน้หลกัฐานแสดงตวัทีเ่กบ็ไวก้บัตวัแอพพลเิคชนั	จะจำากดั
การท่องผ่านไปยังระบบต่างๆ	 ของพนักงาน	 การควบคุมจัดการ	
ผู้ใช้งานจึงต้องอาศัยกระบวนการล็อกอินอย่างดี
 2. ก�รดูแลจัดก�รจ�กศูนย์กล�งพร้อมฐ�นข้อมูลท้องถ่ิน 

	 รปูแบบการดแูลจดัการดว้ยการสง่ตอ่รหสัผา่นไมเ่หมาะกบั
องคก์รขนาดใหญ	่ดว้ยเหตผุลหลกัอนัเนือ่งมาจากการทีอ่งคก์รสว่น
ใหญ่ต้องการจัดการและตรวจสอบกระบวนการล็อกอินจาก
ศนูยก์ลาง	รวมทัง้สามารถเซตอพัและดแูลรกัษาระบบ	SSO	ไดโ้ดย
ไม่ต้องทำาจากเดสก์ทอปทีละเครื่อง	 ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้			
ต้องการขีดความสามารถในการดูแลจัดการจากศูนย์กลางที่เพียง
พอผ่านเครือข่ายสื่อสารต่างๆ	 ได้แก่	 อินเทอร์เน็ต	 อินทราเน็ต	
เป็นต้น	
	 รูปแบบนี้จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์	(Server)	 ศูนย์กลางซึ่งทำา
หนา้ทีค่วบคมุและตรวจสอบซอฟตแ์วรไ์คลเอน็ต	์(Client	Software)	
ขณะทีย่งัคงเกบ็หลกัฐานแสดงตวัผูใ้ชง้านไวท้ีเ่ดสกท์อป	และยอม
ให้ซอฟต์แวร์สามารถทำางานได้โดยอัตโนมัติในระหว่างการตรวจ
สอบสิทธิ	
 3. ก�รดูแลจัดก�รและฐ�นข้อมูลแบบรวมศูนย์ 

	 ในหลายองค์กรต้องการให้ผู้ใช้งานหลายคนสามารถร่วม
กนัใชค้อมพวิเตอรด์ว้ยกนัได	้และใหค้อมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้	 คำาตอบสำาหรับความต้องการนี้ก็คือย้ายหลัก
ฐานแสดงตัวของผู้ใช้งานจากเครื่องเดสก์ทอปไปไว้ยังเซิร์ฟเวอร์ที่
ศูนย์กลาง	 ซึ่งสามารถส่งมอบหลักฐานแสดงตัวตัวผู้ใช้งานไปยัง
เครือ่งเดสกท์อปในเวลาทีผู่ใ้ชง้านลอ็กอนิเขา้ระบบ		สถาปตัยกรรม	
SSO	แบบนีใ้ชเ้ดสกท์อปเอเจนตท์ัว่ไป	เมือ่ผูใ้ชง้านพยายามลอ็กอนิ
เข้าสู่ระบบ	ตัวเอเจนต์จะทำาหน้าที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์	 เพื่อขอให้

เซิร์ฟเวอร์ส่งมอบหลักฐานแสดงตัวของผู้ใช้งานมายังเครื่อง
เดสก์ทอป

ภาพที่ 3	แสดงโครงสร้างของ	Enterprise	SSO
ที่มา:	http://www.abhijitpandit.com/blog/esso-vs-web-			
sso-which-ones-right-for-you

	 ภาพข้างต้นแสดงโครงสร้างการทำางานของ	 ESSO	
(Enterprise	Single	Sign-On)	ซึ่งผู้ใช้ระบบจะล็อกอินผ่านเครื่อง
เดสก์ทอปของตน	เพื่อเข้าใช้งานผ่าน	SSO	Agent	ซึ่งจะส่งข้อมูล
การล็อกอินไปตรวจสอบกับ	SSO	Server	หากผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้	หรือ
ไม่มีสิทธิ์ใช้แอพพลิเคชันตามสิทธิ์ที่ตนเองได้รับ
	 อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ก็มีจุดด้อยในแง่ของขีดความ
สามารถในการปรับขนาดและมีจุดเสี่ยงต่อความล้มเหลวได้ง่าย	
เนื่องจากในรูปแบบนี้	SSO	จะกลายเป็นเกตเวย์ของทรัพยากรไอที
ทั้งหมด	และต้องติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในเวลาที่มีการล็อกอิน	
แอพพลิเคชันทุกอย่างในองค์กรจะทำางานผ่านเซิร์ฟเวอร์เพียงตัว
เดียว	 การใช้งานในลักษณะนี้ยังไม่มีในส่วนของการสำารองข้อมูล	
และการกูค้นืความลม้เหลว	จงึมขีดีจำากดัในดา้นความสามารถใน
การปรับขนาด	และการขยายการให้บริการระบบเมื่อมีการเติบโต
ขององค์	
 4. สถ�ปัตยกรรมแบบกระจ�ยเต็มตัว

	 สถาปัตยกรรมนี้ตอบสนองความต้องการในเรื่องการปรับ
ขนาดและการสำารองข้อมูล	 ด้วยการกระจายเซิร์ฟเวอร์และฐาน
ข้อมูลออกไป	 ในรูปแบบนี้เซิร์ฟเวอร์จะกลายเป็นแอพพลิเคชัน					
สแตนด์อะโลน	(Stand	alone	applications)	ที่ถูกจัดการจากผู้
ดแูลระบบแต่ละระบบ	ขณะทีเ่ซร์ิฟเวอร์จะไม่ได้ยดึตดิกบัแหล่งเกบ็
หลักฐานแสดงตัวเฉพาะ	แต่ข้อมูลสามารถถูกเข้ารหัสและจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลที่มีทั่วไป	 ไว้ในไดเรกทอรีเอ็นทรีและเซิร์ฟเวอร์	
(Directory-Entry	Server)	 และจะเรียกข้อมูลเหล่านี้ในเวลามี							
ผูล้อ็กอนิ	ยิง่ไปกว่านัน้สถาปัตยกรรมนี	้ยงัมข้ีอดใีนด้านฐานข้อมลู
ที่ปรับขนาดได้	ซึ่งรองรับการทำาซำ้า	อย่างเช่น	Oracle	และ	SQL	
Server	
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	 รูปแบบนี้มีประโยชน์ในด้านขีดความสามารถในการปรับ
ขนาดของทรานสแ์อก็ชนั	(Transaction)	และระบบสำารองดว้ยการ
มีกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์หลายตัวที่กระจายไปทั่วองค์กร	การกระจาย
เซิร์ฟเวอร์ยังช่วยเพิ่มประโยชน์ในการลดความล่าช้าของเครือข่าย	
เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้สามารถชี้ไปยังฐานข้อมูลเพื่อดึงหลัก
ฐานแสดงตวัได	้การซงิโครไนซฐ์านขอ้มลูจงึชว่ยเพิม่เตมิประโยชน์
ในด้านการสำารองข้อมูล
	 ในสถาปัตยกรรมนี้	 กระบวนการล็อกอินได้ถูกย้ายไปที่
ทรพัยากรเครอืขา่ย	ตราบใดทีเ่อเจนต	์SSO	(SSO	Agent)	ซึง่ทำางาน
บนเครื่องเดสก์ทอปของไคลเอ็นต์สามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
การสื่อสารไปยังเซิร์ฟเวอร์	SSO	(SSO	Server)	ได้	หลักฐานแสดง
ตัวจะสามารถถูกร้องขอและแคชไว้สำาหรับการล็อกอินแบบออฟ
ไลน์เพื่อเอ็กซิคิวต์	 	 (Execute)	 การล็อกอินได้	 อย่างไรก็ตาม							
เอเจนต์ในปัจจุบันจะถูกใช้ทั่วสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของ
องค์กรได้ด้วยขีดความสามารถของเอเจนต์ที่เพิ่มมากขึ้น	ทำาให้ผู้
ดูแลระบบมีทางเลือกเอเจนต์ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับ
แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันหลายตัวในองค์กรได้อย่างไม่ยากนัก

SSO มีประโยชน์อย่�งไร

	 ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน	 จะมีรูปแบบการใช้
งานหลักๆ	2	แบบ	คือ	Windows	และ	Unix/Linux	platform	โดย
ในแตล่ะ	platform	กจ็ะมรีะบบบรหิารจดัการบญัชผีูใ้ช	้เพือ่พสิจูน์
ตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้งาน	และเมื่อองค์กรที่มีการผสมผสานการ
ใช้งานทั้งสอง	platform	และมีแอพพลิเคชันที่ต้องใช้หลากหลาย
ในรูปแบบพื้นฐาน	 ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน	(Web	
Applications)	 โปรแกรมบนวินโดว	์ หรือรูปแบบเฉพาะตัว	 ก็ยิ่ง
ทำาให้ระบบการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ยุ่งยากมากขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว	รวมทั้งการใช้งานระบบจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเร็ว	ใช้
งานง่าย	และมีเสถียรภาพ	แต่เมื่อระบบมากขึ้น	จำานวนผู้ใช้งานก็
จะมากขึ้น	ดังนั้นการนำา	SSO	มาใช้	จึงมีประโยชน์หลายด้านต่อ
องค์กร	ดังนี้	
 1. เพิ่มประสิทธิผลการทำางานของผู้ใช้ (Improved user 
productivity)		ผูใ้ชง้านระบบใชก้ารลอ็กอนิครัง้เดยีวและเขา้ใชไ้ด้
ทุกแอพพลิเคชันที่ตนเองมีสิทธิ์	จึงลดปัญหาความสับสน	ยุ่งยาก
ในการใช้งาน	การจดจำา	Username	และ	Password	จำานวนมาก	
จงึทำาใหผู้ใ้ชง้านระบบใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ	ไมต่อ้งเสยี
เวลาไปกบัการขอใหม้กีารตัง้รหสัผา่นใหมใ่นกรณทีีล่มื	และไมต่อ้ง
เสียเวลาในการล็อกอินทุกครั้งที่จะใช้งานแต่ละแอพพลิเคชัน		
 2. ลดค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาทรัพยากรในการจัด
เกบ็Username และ Password (Reduced account maintenance) 
การใช้	SSO	ในองค์กรจะช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้

เพราะมีการจัดเก็บแบบรวม	 แต่หากรหัสผ่านมีการเก็บไว้หลายที่
ดังเช่นระบบเดิม	ก็จะทำาให้สิ้นเปลืองทรัพยากรของระบบมากขึ้น
 3. งา่ยตอ่การรกัษาความปลอดภยัของระบบ (Strengthen 
security) SSO	มีการจัดเก็บชื่อผู้ใช้	และรหัสผ่านเก็บไว้แบบรวม
ศนูยไ์ด	้จงึชว่ยใหก้ารดแูลรกัษาความปลอดภยัทำาไดร้ดักมุขึน้	และ
งา่ยตอ่การรกัษาความปลอดภยัเพราะมรีะบบรกัษาความปลอดภยั
เพียงส่วนเดียวคือในส่วนของการจัดเก็บชื่อบัญชีผู้ใช้
 4. ชว่ยใหก้ารพฒันาระบบเปน็ไปอยา่งรวดเรว็(Improved 
developer productivity)	ผู้พัฒนาระบบไม่ต้องคำานึงถึงขั้นตอน
การล็อกอินเข้าใช้แอพพลิเคชันเมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าใช้งาน	 เพราะ
ขั้นตอนนี้จะถูกพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานในครั้งแรกของการเข้าใช้
ระบบแลว้	ผูพ้ฒันาระบบจงึใชเ้วลาในการพฒันาตวัระบบไดอ้ยา่ง
เต็มที่โดยไม่ต้องคำานึกถึงขั้นตอนการล็อกอินและตรวจสอบผู้ใช้
งานอีกต่อไป
 5. ช่วยให้การบริการจัดการง่ายขึ้น (S impl i f ied 
administration)	 ผู้จัดการระบบที่นำาเทคโนโลยี	SSO	 มาใช้ใน
องค์กร	จะจัดการดูแลบัญชีผู้ใช้เพียงชุดเดียว	การติดตั้ง	และการ
เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขรหัสผ่าน	ก็ทำาได้ง่ายกว่าระบบที่มีบัญชีผู้
ใช้ในทุกแอพพลิเคชัน	 นอกจากนี้การติดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยยังทำาเพียงจุดเดียว	เป็นผลให้การบริการจัดการง่ายขึ้น	

ข้อควรคำ�นึงเมื่อนำ�ระบบ SSO ม�ใช้ ในองค์กร

	 แม้ว่าการนำาเทคโนโลยี	SSO	มาประยุกต์ใช้งานกับระบบ
ไอทีในองค์กร	จะมีข้อดีหลายประการตามที่กล่าวมาข้างต้น	แต่ก็
มีข้อถึงพึงระวังในการใช้งานอยู่หลายประการด้วยกัน	คือ
	 •	 การติดตั้ง SSO ต้องมีการปรับแต่งระบบเดิม (Difficult 
to retrofit)	การตดิตัง้เทคโนโลยี	SSO	เขา้กบัระบบเดมิอาจมคีวาม
ยากง่าย	และวิธีการทำาต่างกัน	ซึ่งในสมัยก่อนจะต้องใช้เงินทุนใน
การทำาจำานวนไม่น้อย	 รวมถึงต้องมีการปรับแต่งแอพพลิเคชันใน
ระบบบ้าง	แต่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการติดตั้ง	SSO	เพิ่มมากขึ้น	มีการ
แข่งขันในด้านราคา	 และประสิทธิภาพในด้านการใช้งาน	 ระบบ
ความปลอดภยั	ทำาใหต้น้ทนุในการตดิตัง้ไมแ่พงมากนกัในปจัจบุนั
	 •	 การระวังเมื่อล็อกอินระบบทิ้งไว้ (Unattended 
desktop) หากผู้ใช้งานระบบล็อกอินค้างไว้	แล้วไม่อยู่ที่หน้าจอ	ผู้
ไม่หวังดีอาจเข้าใช้ระบบที่ผู้ใช้ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้ทุกระบบ	 จึงเป็นจุด
หนึ่งที่พึงระวังเมื่อหน่วยงานใช้ระบบ	SSO
	 •	 การแฮก็ (Hack) เขา้สูร่ะบบสามารถทำาไดจ้ากจดุเดยีว 
(Single point of attack )	เนือ่งจากระบบ	SSO	ใชก้ารตรวจพสิจูน์
ตนเองจากเครื่องศูนย์กลางจุดเดียว	 เครื่องศูนย์กลางจึงเป็นเป้า
หมายของแฮกเกอร์ผู้ต้องการบุกรุกเข้าสู่ระบบได้	
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ก�รติดตั้งเทคโนโลยี SSO แบ่งเป็น 2 วิธี คือ

	 •	 ติดตั้งโดยพนักงาน IT ขององค์กร	ซึ่งจะต้องใช้เวลาใน
การเตรียมความรู้ในการติดตั้งและการบำารุงรักษาหลังการติดตั้ง
พอสมควร	 เพราะ	SSO	 แต่ละแบบมีแนวทางในการอิมพลีเมนต์	
(Implement)	ที่ต่างกัน	ตามสภาพแวดล้อมทางด้าน	IT	ที่แตกต่าง
กัน	 ทั้งทางด้านแอพพลิเคชัน	 ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์	 จำานวนของ
แอพพลิเคชันและผู้ใช้งาน	รวมถึงเป้าประสงค์ของประสิทธิภาพที่
หน่วยงานวางแผนไว้เมื่อนำาไปใช้งานจริง	 จึงจำาเป็นต้องเรียนรู้
สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับแนวความคิดของ	SSO	
ก่อนที่จะนำาเข้ามาใช้จริงในองค์กร	
	 •	 ว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการติดตั้งระบบ SSO	โดยวิธีการนี้
จัดว่าตัดปัญหาเรื่องคนที่จะมาติดตั้ง	 เพราะบริษัทผู้ให้บริการติด
ตั้งระบบ	SSO	 จะดำาเนินการให้เราทุกอย่าง	 ตั้งแต่การมาสำารวจ
ระบบสารสนเทศที่เรามีในองค์กร	และเลือกหาโซลูชันของ	SSO	ที่
เหมาะสมกับระบบสารสนเทศ	 จากนั้นก็จะติดตั้งและสอนวิธีการ
เซตอัพเพื่อการใช้งานเมื่อระบบเริ่มทำางาน	 โดยปัจจุบันก็มีบริษัท
ใหเ้ลอืกมากมาย	สว่นราคาและคา่ใชจ้า่ยขึน้อยูก่บัชนดิของการตดิ
ตั้ง	และจำานวนผู้ใช้งานในระบบ

บทสรุป

	 ปัญหารหัสผ่านของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันในองค์กรที่มี
หลายระบบงานจะถกูแกไ้ขไดด้ว้ยเทคโนโลยี	SSO	โดย	SSO	แตล่ะ
แบบมีแนวทางในการอิมพลีเมนต์	 (Implement)	 ที่ต่างกัน	
เนื่องจากในแต่ละองค์กรมีสภาพแวดล้อมทางด้าน	IT	 ที่แตกต่าง
กนั	จงึจำาเปน็ตอ้งเรยีนรูส้ถาปตัยกรรมและเทคโนโลยทีีส่มัพนัธก์บั
แนวความคิดของ	SSO	ก่อนที่จะนำาเข้ามาใช้ในองค์กร	เนื่องจาก
สถาปัตยกรรม	SSO	 ต้องได้รับการอิมพลีเมนต์อย่างสัมพันธ์กับ
ความซับซ้อนทางไอที	 ทั้งทางด้านแอพพลิเคชัน	 ดาต้าเบส
เซิร์ฟเวอร์	 จำานวนของแอพพลิเคชันและผู้ใช้งาน	 รวมถึง
เป้าประสงค์ของประสิทธิภาพที่หน่วยงานวางแผนไว้เมื่อนำาไปใช้
งานจริง	ในกรณีที่องค์กรไม่ต้องการอิมพลีเมนต์ระบบ	SSO	ด้วย
ตนเอง	ปจัจบุนัมหีลายบรษิทัทีใ่หบ้รกิารตดิตัง้ระบบ	SSO	สำาเรจ็รปู	
โดยบริษัทเหล่านี้จะให้บริการตั้งแต่การติดตั้งระบบ	 การสอนการ
ใช้งานให้กับพนักงานผู้ใช้ระบบ	 และการฝึกอบรมการดูแลระบบ
เบื้องต้นให้กับบุคลากรด้านไอที	
	 จากขอ้ดหีลายประการทีก่ลา่วมาของ	SSO	และการชว่ยแก้
ปญัหาความลา่ชา้ในการลอ็กอนิหรอืปญัหารหสัผา่นของผูใ้ชร้ะบบ	
ลดคา่ใชจ้า่ยในการรเีซตรหสัผา่น	และผลเสยีทีเ่กดิจากปญัหารหสั
ผ่านอีกหลายประการ	 ดังนั้นองค์กรไม่ควรมองข้ามที่จะพิจารณา
นำาเทคโนโลยี	SSO	 มาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง	 ใน

การเพิม่ประสทิธภิาพการทำางานของพนกังานผา่นระบบ	IT	และยงั
เป็นการช่วยเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบได้อีกทาง	
หนึ่ง
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