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บทน�ำ

ใ
นทั่วทุกมุมโลกซอฟท์แวร์ ไดก้ลำยเป็นเครือ่งมือชนิดหน่ึง

ที่จ�ำเป็นและใช้กันอย่ำงแพรห่ลำยมำกที่สุดส�ำหรบัธุรกิจทุก

ประเภท เพื่อใช้ ในกำรปฏิบัตงิำนประจ�ำวนัขัน้พืน้ฐำนของตน 

ตัง้แตก่ำรตดิตำมกำรขำย, กำรจัดกำรเรือ่งกำรจอง, กำรก�ำหนด

เป้ำหมำยกำรตลำด, กำรตดิตอ่ส่ือสำรกับลูกคำ้, กำรรว่มมือกับคูค่ำ้, และเพื่อ

เพิ่มผลิตภำพ ดว้ยควำมก้ำวหน้ำที่ยิ่งใหญ่ท�ำให้ซอฟตแ์วรม์ีควำมสำมำรถ

มำกขึน้ องคก์รตำ่ง ๆ จึงน�ำมำใช้งำนกันมำกขึน้ในฐำนะเป็นตวัเรง่ให้เกิด

กำรปรบัปรงุวธิีกำรท�ำธุรกิจ เพิ่มผลประกอบกำร ขยำยไปสู่ตลำดใหม่ ๆ และ

สรำ้งควำมไดเ้ปรยีบในกำรแข่งขัน 

อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันน้ีผู้ ใช้ส่วนใหญ่มองวำ่ควำมพยำยำมในกำรใช้

เทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรมถูกขัดขวำงดว้ยภัยคกุคำมดำ้นควำมปลอดภัย ซ่ึง

รวมถึงกำรตดิมัลแวร ์เห็นไดชั้ดวำ่กำรตดิมัลแวรม์ีควำมเช่ือมโยงอยำ่งมำก

กับกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน ส่งผลให้ CIO หลำยคนเขำ้ใจดถีึงคำ่

ใช้จ่ำยที่แท้จรงิของซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน และด�ำเนินกำรตำม 

ขัน้ตอนปฏิบัตเิพื่อปรบัปรงุกำรจัดกำรซอฟตแ์วรข์องตน 

เพื่อให้เข้ำใจถึงผลกระทบและโอกำสเหล่ำน้ีไดด้ขีึน้ ผลกำรส�ำรวจกำรใช้

ซอฟตแ์วรท์ั่วโลกของ BSA ในปี ซ่ึงด�ำเนินกำรโดยรว่มมือกับ IDC ได้

ค�ำนวณปรมิำณและมูลคำ่ของซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนซ่ึงตดิตัง้ใน

คอมพิวเตอรส่์วนบุคคลในกวำ่ 110 ประเทศและเศรษฐกิจในภูมิภำคตำ่ง ๆ 

ผลกำรส�ำรวจแสดงให้เห็นวำ่แม้ CIO จะรูว้ำ่กำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ 

ใช้งำนก่อให้เกิดควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภัย แตย่ังพบวำ่มีซอฟตแ์วรถ์ึง 

37 เปอรเ์ซ็นตท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนตดิตัง้ในเครือ่งคอมพิวเตอร ์

รำยงำนดงักลำ่วจึงแสดงไวชั้ดเจนวำ่ในยุคน้ีมีควำมเส่ียงในโลกไซเบอรท์ี่เพิ่ม

สูงขึน้ องคก์รจ�ำเป็นตอ้งใช้ขัน้ตอนแรกที่ส�ำคญั คอืกำรประเมินส่ิงที่อยู่ ใน

เครอืข่ำยของตนและก�ำจัดซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน ในกำรท�ำเช่นน้ีพวก

เขำสำมำรถลดควำมเส่ียงที่จะถูกโจมตี ในโลกไซเบอรแ์ละลดควำมเสียหำยที่

จะส่งผลตอ่ตวัเลขในผลประกอบกำรได ้

 ■ กำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน แม้จะลดลง
เล็กน้อยแตก็่ยังคงเป็นที่แพรห่ลำย 

 ■ CIO คน้พบวำ่ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนมี 
ควำมเส่ียงมำกขึน้และก่อให้เกิดคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้

 ■ กำรปรบัปรงุกำรปฏิบัตติำมกำรใช้งำนซอฟตแ์วร์
น้ันเป็นตวัแปรส�ำคญัในกำรผลักดนัธุรกิจและเป็น
ส่ิงจ�ำเป็นในดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภัย 

 ■ องคก์รสำมำรถท�ำตำมขัน้ตอนที่ส�ำคญัในปัจจุบัน
เพื่อปรบัปรงุกำรจัดกำรซอฟตแ์วรแ์ละบรรลุผล
ประโยชน์ที่ส�ำคญัได ้

แนวโน้มและข้อเท็จจริง
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การใช้

ซอฟต์แวรท่ี์ไม่มี

สทิธ์ิ ใช้งานลดลงเพียง

เล็กน้อย และยังมีอยู่อย่าง

แพรห่ลาย แม้อัตรำกำรตดิตัง้

ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนทั่วโลก

จะลดลงสองจุดในช่วงสองปีที่ผำ่นมำ แต่

ยังคงอยู่ ในอัตรำที่น่ำตกใจ คอืสูงถึงรอ้ยละ 37 

ของซอฟตแ์วรท์ัง้หมดที่ตดิตัง้ในคอมพิวเตอร ์

ทั่วโลก แม้วำ่มูลคำ่โดยรวมของซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ 

ใช้งำนจะลดลง แตป่ระเทศตำ่ง ๆ โดยส่วนใหญ่ ในผล 

กำรส�ำรวจ ยังคงมีอัตรำกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน สูงถึง 

รอ้ยละ 50 หรอืสูงกวำ่ อัตรำกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนใน 

ระดบัที่สูงดงักลำ่ว ไม่เพียงแตท่�ำให้แตล่ะประเทศขำดโอกำสที่จะไดร้บั 

ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจอยำ่งเต็มทีจำกกำรใช้เทคโนโลยีก้ำวหน้ำ แตย่ัง 

เป็นอุปสรรคตอ่กำรเตบิโตของผลประกอบกำรบรษัิท และก่อให้เกิด 

ควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภัยอยำ่งไม่เคยเกิดขึน้มำก่อน 

CIO ค้นพบวา่ซอฟต์แวรท่ี์ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งานมีความเสีย่ง และก่อให้เกิด

ความเสยีหายมากขึน้ ขณะน้ีองคก์รตำ่ง ๆ มีควำมเส่ียงหน่ึงในสำมที่จะ 

ตดิมัลแวร ์เมื่อไดร้บัหรอืตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์�ำเรจ็รปูที่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน หรอื 

ซือ้คอมพิวเตอรท์ี่มีซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนอยู่ดว้ย กำรโจมตขีอง 

มัลแวรแ์ตล่ะครัง้อำจท�ำให้บรษัิท เสียคำ่ใช้จำ่ยเฉลี่ย 2 4 ล้ำนดอลลำรแ์ละ 

อำจตอ้งใช้เวลำแก้ ไขถึง 50 วนั ในกรณีที่กำรตดิมัลแวรท์�ำให้บรษัิทตอ้ง 

หยุดท�ำงำน หรอืท�ำให้ข้อมูลทำงธุรกิจสูญหำย อำจส่งผลกระทบตอ่แบรนด ์

และช่ือเสียงของบรษัิทอย่ำงรำ้ยแรง คำ่ใช้จำ่ยส�ำหรบักำรจัดกำรกับมัลแวรท์ี่ 

เกี่ยวข้องกับซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนเพิ่มขึน้เช่นกัน ขณะน้ีบรษัิทอำจ 

เสียคำ่ใช้จำ่ยมำกกวำ่ 10,000 ดอลลำ่รต์อ่คอมพิวเตอรท์ี่ตดิมัลแวรห์น่ึง 

เครือ่ง และก่อให้เกิดคำ่ใช้จ่ำยกับบรษัิทตำ่ง ๆ ทั่วโลกมำกถึง 359,000 ล้ำน 

ดอลล่ำรต์อ่ปี กำรหลีกเลี่ยงภัยคกุคำมดำ้นควำมปลอดภัยจำกมัลแวรเ์ป็ 

นเหตผุลอันดบัหน่ึงที่ CIO อ้ำงถึงเพื่อให้แน่ ใจวำ่ซอฟตแ์วร์ ในเครอืข่ำยมี 

สิทธิ์ ใช้งำนทัง้หมด 

การปรบัปรงุซอฟต์แวร์ ให้มีสทิธ์ิ ใช้งานเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นส�าหรบั 

การรกัษาความปลอดภัยและทางเศรษฐกิจ เน่ืองจำกคำ่ใช้จ่ำยที่เพิ่ม 

ขึน้จำกมัลแวร ์ผู้น�ำธุรกิจจึงหันมำใช้ซอฟตแ์วรท์ี่มีสิทธิ์ ใช้งำนกันมำกขึน้  

เพรำะซอฟตแ์วรท์ี่มีสิทธิ์ ใช้งำนสำมำรถอัปเดต เพื่อป้องกันกำรรกุรำนของ 

มัลแวร,์ กำรละเมิดข้อมูล, และควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภัยอื่น เหล่ำผู้น�ำ 

ตำ่งหันมำตระหนักวำ่กำรปรบัปรงุควำมสำมำรถในกำรจัดกำรซอฟตแ์วรท์ั่ว 

ทัง้องคก์รจะเป็นเครือ่งมืออันใหม่ที่ทรงพลัง เพื่อช่วยลดปัญหำควำมล่ำช้ำ 

ในกำรท�ำงำน และเพิ่มผลก�ำไรให้มำกขึน้ โดย IDC คำดกำรณ์วำ่เมื่อบรษัิท 

ตำ่ง ๆ ท�ำตำมขัน้ตอนกำรปรบัปรงุกำรจัดกำรซอฟตแ์วร ์พวกเขำสำมำรถ 

เพิ่มผลก�ำไรไดม้ำกถึง 11 เปอรเ์ซ็นต ์

วนัน้ี องค์กรสามารถท�าตามขัน้ตอนท่ีส�าคัญ เพ่ือปรบัปรงุการจัดการ

ซอฟต์แวร ์เพ่ือผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงผล

ประโยชน์เหลำ่น้ี องคก์รตำ่ง ๆ สำมำรถใช้แนวปฏิบัตทิี่ดทีี่สุดในกำรบรหิำร

จัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วร ์(SAM) เพื่อปรบัปรงุกำรจัดกำรซอฟตแ์วร ์และ

ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี ไดม้ำกขึน้ SAM ไม่เพียงช่วยให้ CIO มั่นใจไดว้ำ่

ซอฟตแ์วรท์ี่ท�ำงำนบนเครอืข่ำยของตนถูกตอ้งตำมกฎหมำยและมีสิทธิ์ ใช้

งำนอย่ำงครบถ้วน แตย่ังช่วยลดควำมเส่ียงในโลกไซเบอร ์เพิ่มควำมสำมำรถ

ดำ้นกำรผลิต ลดปัญหำควำมลำ่ช้ำในกำรท�ำงำน รวมศนูย์กำรจัดกำรสิทธิ์

ในกำรใช้งำนซอฟตแ์วร ์และลดตน้ทุน ผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นวำ่องคก์ร

สำมำรถประหยัดเงิน ในส่วนของตน้ทุนดำ้นซอฟตแ์วรต์อ่ปี ไดม้ำกถึง 30 

เปอรเ์ซ็นต ์โดยด�ำเนินกำรตำมขัน้ตอนและกระบวนกำรของกำรบรหิำร

จัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วร ์รวมถึงกำรจัดกำรสิทธิ์กำรใช้งำนซอฟตแ์วร์ ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด1 

การวเิคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวรท่ี์ไม่มีสทิธ์ิ ใช้
งานน้ีแสดงให้เห็นวา่บรษัิทท่ีใช้มาตรการท่ีเข้มงวดใน

การปรบัปรงุวธีิการจัดการซอฟต์แวร์ ในขณะน้ีมีเครือ่ง
มือใหม่ท่ีมีประสทิธิภาพในการลดความเสีย่งด้าน

ความปลอดภัย เพ่ิมผลประกอบการ ลดเวลา
การหยุดท�างาน และมี โอกาสในการเติบโต

การค้นพบท่ีส�าคัญ



การบรหิารจัดการซอฟต์แวร:์ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย โอกาสทางธุรกิจ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ภัยคุกคามมัลแวรเ์หล่าน้ีมีอยู่ 

ในระดับสูงสุด โดยมีภัยคุกคาม 
เกิดขึน้ใหม่แปดรายการในขึน้ทุก 

วนิาที ในทุกวนั
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มัลแวรก์�ำลังลุกลำม 
อยำ่งรวดเรว็ ก่อให้เกิด 
ควำมเสียหำย และสรำ้ง 
ควำมเดอืดรอ้น

ผู้
บริ โภค บรษัิท และประเทศตำ่ง ๆ ทั่วโลก พบวำ่ควำมพยำยำมที่

จะใช้ศักยภำพของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เกิดประโยชน์ ก�ำลังถูก

ขัดขวำงโดยภัยคกุคำมรำ้ยแรงที่เกิดจำกมัลแวร ์ในปัจจุบัน ภัย

คกุคำมจำกมัลแวรม์ีอยู่เป็นจ�ำนวนมำก โดยมีภัยคกุคำมจำกมัลแวร์

ในรปูแบบใหม่ เกิดขึน้มำกถึง 8 รำยกำร ในทุกๆ วนิำที 2  ขณะ

ที่ควำมถี่ ในกำรเกิดภัยคกุคำมจำกมัลแวร์ ในรปูแบบใหม่ๆ เพิ่มขึน้ ควำม

รนุแรงจำกภัยคกุคำมดงักล่ำวก็เพิ่มมำกขึน้ดว้ย รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยและควำม

เสียหำยที่จะเกิดตำมมำ 

จ�ำนวนกำรโจมตขีองมัลแวรย์ังคงเพิ่มขึน้แบบทวคีณูอย่ำงตอ่เน่ืองทัง้ใน

ดำ้นจ�ำนวนและควำมซับซ้อน3 ตวัอย่ำงเช่นในปี 2016 เกิดกำรละเมิดข้อมูล 

15 รำยกำร เกิดกำรรัว่ไหลของข้อมูลที่แสดงตวัตนของบุคคล มำกกวำ่ 10 

ลำ้นคน สูงเกือบสองเท่ำของจ�ำนวนในปี 20134 กำรโจมตี ไม่เพียงมุ่งเป้ำไปที่

องคก์รขนำดใหญ่เท่ำน้ัน ผู้บริ โภคและองคก์รทุกขนำดตำ่งไดร้บัผลกระทบ

กันทัง้หมด อันที่จรงิในปี 2015 กำรโจมตทีำงไซเบอรท์ั่วโลก 43 เปอรเ์ซ็นต์

มีเป้ำหมำยเป็นธุรกิจขนำดเล็กที่มีพนักงำนน้อยกวำ่ 250 คน5 อำชญำกรรม

ทำงไซเบอรก์�ำลังตัง้เป้ำหมำยไปที่เครอืข่ำยมือถือดว้ยเช่นกัน รปูแบบมัลแวร์

บนโทรศัพท์มือถือมีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ถึง 54 เปอรเ์ซ็นต์ ในปีที่แล้ว

โดยมีแอพมือถือที่เป็นอันตรำยกวำ่ 24,000 รำยกำรถูกบล็อคทุกวนั6 

ควำมเสียหำยจำกกำรโจมตเีหลำ่น้ีมีคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้เรือ่ย ๆ กำรโจมต ี

ของมัลแวรท์�ำให้บรษัิทมีคำ่ใช้จ่ำยโดยเฉลี่ย 2 4 ล้ำนดอลล่ำร์7 กำรตดิ 

มัลแวรแ์ตล่ะครัง้อำจท�ำให้ตอ้งหยุดท�ำงำน, ควำมสำมำรถในกำรผลิต 

ลดลง, สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ, และมีคำ่ใช้จ่ำยดำ้นไอทีเพิ่มขึน้ในกำรแก้ 

ปัญหำที่เกิดจำกกำรโจมต ีในกรณีที่กำรตดิมัลแวรท์�ำให้บรษัิทตอ้งหยุด 

ท�ำงำน หรอืท�ำให้ข้อมูลทำงธุรกิจสูญหำยอำจส่งผลกระทบตอ่แบรนดแ์ละ 

ช่ือเสียงของบรษัิทอย่ำงรำ้ยแรง ตน้ทุนทำงเศรษฐกิจของกำรตดิมัลแวร ์

เหลำ่น้ีเพิ่มขึน้ 20 เปอรเ์ซ็นตต์ัง้แตปี่ 2014 ซ่ึงท�ำให้สถำนกำรณ์เลวรำ้ย 

ยิ่งขึน้ ในขณะน้ีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมัลแวร ์กลำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยของ 

เศรษฐกิจโลก เป็นมูลคำ่สูงถึง 600,000 ล้ำนดอลล่ำรต์อ่ปี หรอืคดิเป็น  

0 8 เปอรเ์ซ็นต ์ของ GDP ทั่วโลก8 

กำรโจมตเีหลำ่น้ีมักตรวจจับและแก้ ไขไดย้ำก ท�ำให้กำรแก้ ไขมี 

ควำมซับซ้อน องคก์รตอ้งใช้เวลำเฉลี่ย 243 วนัในกำรตรวจจับกำรโจมต ี

ของมัลแวร ์
9 และอำจตอ้งใช้เวลำถึง 50 วนัในกำรแก้ ไข10 

(ตอ่ทีห่น้า 5)



ผลกระทบ  
ของมัลแวร์

ขณะน้ีองคก์รตำ่ง ๆ มีควำมเส่ียงหน่ึง
ในสำมที่จะตดิมัลแวร ์เมื่อไดร้บัหรอื 
ตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน 

กำรจัดกำรกับมัลแวรท์ี่เช่ือมโยงกับ
ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนอำจมี
คำ่ใช้จ่ำยสูงกวำ่ 10,000 ดอลล่ำรต์อ่

คอมพิวเตอรท์ี่ตดิมัลแวร ์โดยคำ่ใช้จ่ำย
น้ีรวมกันทั่วโลเป็นจ�ำนวนเงินรวมกวำ่ 

359,000 ล้ำนดอลลำร์

ผู้ ใช้เริม่ตระหนัก:  
68 เปอรเ์ซ็นตข์องผู้ ใช้คอมพิวเตอร ์ 

และ 48 เปอรเ์ซ็นตข์อง CIO จัดอันดบั
มัลแวรเ์ป็นหน่ึงในสำมเหตผุลอันดบั

แรกที่ ไม่ ใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ 
ใช้งำน 

ข้อกังวลอันดบัตน้ของ CIO จำกภัย 
คกุคำมมัลแวรเ์หล่ำน้ี ไดแ้ก่  

กำรสูญเสียข้อมูลของบรษัิทหรอื 
ข้อมูลส่วนบุคคล กำรหยุดท�ำงำนของ 
ระบบ กำรหยุดท�ำงำนของเครอืข่ำย  

และคำ่ใช้จ่ำยในกำรแก้ ไขระบบ

เพื่อช่วยบรรเทำผลกระทบเหล่ำน้ี
จ�ำนวน CIO ที่มีนโยบำยเป็น 

ลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรใช้ 
ซอฟตแ์วรท์ี่มีสิทธิ์ ใช้งำนไดเ้พิ่มขึน้ 

อยำ่งมำกจำก 41 เปอรเ์ซ็นต์ ในปี  
2015 เป็น 54 เปอรเ์ซ็นต์ ในปีน้ี แตม่ี 
พนักงำนเพียง 35 เปอรเ์ซ็นตเ์ท่ำน้ัน 

ที่ตระหนักถึงนโยบำยที่เป็น 
ลำยลักษณ์อักษร ชี ้ให้เห็นช่องวำ่งที่ 

ส�ำคญัทำงกำรให้ข้อมูล 

องคก์รที่ท�ำตำมขัน้ตอนเชิงรกุพบ
วำ่กำรเพิ่มขึน้ของกำรปฏิบัตติำม
ซอฟตแ์วร ์20 เปอรเ์ซ็นตส์ำมำรถ

ช่วยเพิ่มผลก�ำไรของ บรษัิทไดถ้ึง 11 
เปอรเ์ซ็นต ์ซ่ึงเพิ่มขึน้มำกกวำ่ ครึง่ล้ำน

ดอลลำรส์�ำหรบั บรษัิทที่มีขนำด 
ปำนกลำง ในกำรส�ำรวจ 
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การบรหิารจัดการซอฟต์แวร:์ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย โอกาสทางธุรกิจ

การติดมัลแวร์เก่ียวข้องกับ 

ซอฟต์แวร์ท่ี ไม่มีสิทธ์ิ ใช้งาน 

เห็นไดชั้ดวำ่กำรตดิมัลแวรม์ีควำมเช่ือมโยงกันอยำ่งมำกกับกำรใช้ซอฟตแ์วร์

ที่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน ยิ่งมีกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนมำกเทำ่ใด โอกำส

ในกำรตดิมัลแวรย์ิ่งมำกขึน้เท่ำน้ัน 

อย่ำงไรก็ กำรตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน ยังคงอยู่ ในอัตรำที่สูง

มำก มีกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนกันเป็นจ�ำนวนมำกทั่วโลก ใน

จ�ำนวน 4 จำก 6 ภูมิภำค – เอเชียแปซิฟิก, ยุโรปกลำงและยุโรปตะวนัออก, 

ตะวนัออกกลำงและแอฟรกิำ, และละตนิอเมรกิำ – ซอฟตแ์วรส่์วนใหญ่ที่ 

ตดิตัง้ในคอมพิวเตอร ์เป็นซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน (ดหูน้ำ 12 – 13)

เพรำะควำมเช่ือมโยงระหวำ่งซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนกับกำรตดิมัลแวร์

น้ี กำรใช้ซอฟตแ์วร์ โดยไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน จึงก่อให้เกิดควำมเส่ียงในโลก

ไซเบอรเ์ป็นอย่ำงมำก IDC ประมำณกำรณ์วำ่องคก์รที่ ไดร้บัหรอืตดิตัง้

แพ็คเกจซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน หรอืซือ้คอมพิวเตอรท์ี่มีซอฟตแ์วรท์ี่

ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน จะตอ้งเผชิญกับควำมเส่ียงในกำรตดิมัลแวร ์ในอัตรำส่วน

หน่ึงในสำม (29 เปอรเ์ซ็นต)์

กำรวเิครำะห์ทำงสถิตยิืนยันกำรเช่ือมโยงน้ี ในประเทศตำ่งๆทั่วโลก มี 

ควำมสัมพันธ์ที่แน่นอนและสอดคล้อง (r-0 78) กัน ระหวำ่งกำรใช้ 

ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนกับกำรตดิมัลแวร ์อันที่จรงิอัตรำซอฟตแ์วรท์ี่ 

ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนของประเทศเป็นตวับ่งชีท้ี่เช่ือถือไดถ้ึงอัตรำกำรตดิมัลแวร ์

ของประเทศ 

CIO เขำ้ใจควำมเช่ือมโยงน้ีด ีเมื่อถูกถำมถึงกำรจัดอันดบัผลประโยชน์สูงสุด

ที่ ไดจ้ำกกำรจัดกำรสิทธิ์กำรใช้งำนซอฟตแ์วร ์และกำรใช้ซอฟตแ์วรอ์ย่ำง 

ถูกตอ้ง รำว 54 เปอรเ์ซ็นตข์อง CIO ระบุควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภัย  

เป็นเหตผุลหลักที่พวกเขำตอ้งท�ำให้แน่ ใจวำ่องคก์รของพวกเขำใช้ 

ซอฟตแ์วรท์ี่มีสิทธิ์กำรใช้งำนอย่ำงครบครนั

ควำมเช่ือมโยงระหวำ่งมัลแวรก์ับซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน เป็นเหตผุล

ที่ดขีอง CIO ที่จะท�ำให้แน่ ใจวำ่ซอฟตแ์วรท์ี่ ใช้งำนอยู่มีสิทธิ์กำรใช้งำน

ครบถ้วน – CIO รูด้ถีึงผลกระทบโดยตรงจำกกำรตดิมัลแวร ์CIO ที่ตอบ

แบบส�ำรวจแจ้งถึงข้อกังวลส�ำคญัเกี่ยวกับมัลแวรท์ี่มำพรอ้มกับซอฟตแ์วร์

ที่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน คอืกำรถูกโจรกรรมข้อมูล (46 เปอรเ์ซ็นต)์ นอกจำกน้ี ยัง

รำยงำนถึงข้อกังวลที่ส�ำคญั เช่น กำรเขำ้ถึงเครอืข่ำยโดยไม่ ไดร้บัอนุญำต (40 

เปอรเ์ซ็นต)์ กำรตอบสนองตอ่แรนซัมแวรท์ี่อำจเกิดขึน้ (30 เปอรเ์ซ็นต)์ 
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กำรหยุดท�ำงำนของระบบและเวลำที่สูญเสียไป (28 เปอรเ์ซ็นต)์ และเวลำ

และคำ่ใช้จ่ำยในกำรแก้ปัญหำเครอืข่ำยที่ถูกโจมต ี(25 เปอรเ์ซ็นต)์ CIO 

ตระหนักดวีำ่น่ีไม่ ใช่ปัญหำที่จะเกิดขึน้เพียงครัง้เดยีว ในควำมเป็นจรงิ หน่ึง

ในห้ำ (19 เปอรเ์ซ็นต)์ ของบรษัิทที่รว่มกำรส�ำรวจของเรำรำยงำนวำ่ พวกเขำ

มีปัญหำในส่วนของเครอืขำ่ย เวบ็ไซต ์หรอืคอมพิวเตอร ์ในทุกสองสำมเดอืน 

หรอืมำกกวำ่ และที่สำเหตทุี่พบบ่อยที่สุดคอืกำรตดิมัลแวร์ ในคอมพิวเตอร์

ของผู้ ใช้ (56 เปอรเ์ซ็นต)์ – พิสูจน์ ให้เห็นวำ่ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน

เป็นสำเหตขุองกำรถูกมัลแวร์ โจมต ี
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เวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ ไข

การสูญเสียข้อมูลด้านทรพัย์สินทาง�ญญา/ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์

ค่าใช้จ่ายในการจัดการกับการละเมิด

ผลกระทบต่อลูกค้า

ผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร

46%

40%

30%

28%

25%

24%

22%

21%

20%

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน13%

องค์กรชัน้นํากังวลเก่ียวกับผลกระทบมัลแวร์ซึ่งเกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสทิธิ์ใช้งาน

ดงัที่ ไดก้ล่ำวมำแล้ว ผลกระทบเหล่ำน้ีอำจสรำ้งควำมเสียหำยเป็นอันมำก

ได ้กำรรบัมือกับกำรโจมตี ไซเบอร ์และผลตอ่เน่ือง ท�ำให้บรษัิทแห่งหน่ึงเสีย

คำ่ใช้จ่ำยมำกกวำ่ 10,000 ดอลลำรต์อ่คอมพิวเตอรท์ี่ตดิมัลแวรห์น่ึงเครือ่ง 

ท�ำให้บรษัิทเกิดควำมเสียหำยมำกกวำ่คำ่ใช้จ่ำยในกำรซือ้ซอฟตแ์วรท์ี่มีสิทธิ์

ใช้งำน และมำกกวำ่คำ่ใช้จ่ำยของเครือ่งคอมพิวเตอรเ์อง IDC ประมำณ

กำรณ์วำ่บรษัิทตำ่ง ๆ มีคำ่ใช้จ่ำยเกือบ 360,000 ล้ำนดอลล่ำรต์อ่ปีเพื่อ 

จัดกำรกับมัลแวรท์ี่เกี่ยวข้องกับซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน

0 20 40 60 80 100

ลดความเส่ียงด้านความปลอดภัย

ลดความเส่ียงจาก�ญหาทางกฎหมาย

เพิ่มผลิตภาพด้านไอที

ปกป้องแบรนด์ขององค์กร

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าหรือคู่ค้า

เพิ่มผลิตภาพให้ผู้ ใช้

ลดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์

ลดความยุ่งยากจากการตรวจสอบ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขาย

54%

43%

35%

28%

26%

26%

20%

19%

16%

CIO รายงานถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง
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ความเสีย่งจากมัลแวรอ์าจก่อให้เกิดปัญหาในโลกแห่งความจรงิได้อย่างมาก

กำรบรหิำรจัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่เพียงพอ และกำรใช้ซอฟท์แวรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน มีผลกระทบดำ้นควำมปลอดภัยอยำ่ง

มำกทั่วโลก โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในประเทศที่มีอัตรำกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนสูง ตวัอย่ำงเช่น:

 ■ จีนซ่ึงมีซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนสูงถึง 66 เปอรเ์ซ็นต ์ไดร้บัควำมเดอืดรอ้นจำกกำรโจมตขีองมัลแวรซ่ึ์งท�ำควำมเสียหำยให้สถำบันตำ่ง ๆ ใน

จีนประมำณ 40,000 แห่งท�ำงำนไม่ ได ้กำรโจมตขีองมัลแวรเ์พียงครัง้เดยีว ผ่ำนซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนและไม่ ไดร้บัอัปเดต ส่ง 

ผลกระทบอย่ำงรวดเรว็ตอ่กำรด�ำเนินงำนของสถำบันวจิัยที่มีช่ือเสียง อย่ำงมหำวทิยำลัย Tsinghua หยุดระบบกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์

ที่สถำนีบรกิำรน� ้ำมันของ PetroChina ทั่วประเทศ ปิดเครือ่งเอทีเอ็มของธนำคำรแห่งประเทศจีน และส่งผลกระทบตอ่กำรด�ำเนินงำนของ

บรษัิทขนำดใหญ่ เช่น China Telecom และ Hainan Airlines F-Secure บรษัิทดำ้นระบบรกัษำควำมปลอดภัยไซเบอรข์องฟินแลนด ์รำยงำน

วำ่มีคอมพิวเตอรจ์�ำนวนมำกในประเทศจีน ที่ ใช้ซอฟตแ์วร์ โดยไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน ท�ำให้เกิดกำรโจมตทีัง้ในเชิงกวำ้งและเชิงลึก11 วศิวกรเครอืข่ำย

อำวโุสของผู้ ให้บรกิำรเทคโนโลยีจำกปักกิ่งชีว้ำ่ "ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในจีนส่วนใหญ่เป็นผู้ ใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน"12 

 ■ รสัเซีย ซ่ึงมีอัตรำกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนสูงถึง 62 เปอรเ์ซ็นต ์โดยมีมูลคำ่สูงถึง 1,200 ล้ำนดอลล่ำร ์เพิ่งไดร้บัผลกระทบรำ้ยแรง

จำกกำรโจมตขีองมัลแวรค์รัง้ล่ำสุด ในปี 2017 มัลแวร์ โจมตรีะบบของกระทรวงสำธำรณสุขรสัเซีย กำรรถไฟรสัเซียซ่ึงเป็นรฐัวสิำหกิจ กระทรวง

มหำดไทย ซ่ึงเป็นองคก์รบรหิำรกองก�ำลังต�ำรวจ และบรษัิท โทรคมนำคม Megafon นักวจิัยอำวโุสของสถำบันควำมสัมพันธ์ระหวำ่งประเทศใน

กรงุปรำกระบุวำ่มีกำรตดิมัลแวรเ์ป็นวงกวำ้งในรสัเซีย ไม่เพียงแตเ่ป็นผลมำจำก "กำรใช้ซอฟตแ์วรเ์วอรช่ั์นที่ลำ้สมัย แตย่ังเป็นเวอรช่ั์นที่ลำ้สมัย 

แบบไม่มีสิทธิ์กำรใช้งำนอีกดว้ย"13

ขอบเขตและผลกระทบของภัยคกุคำมเหลำ่น้ีควรเป็นค�ำเตอืนส�ำหรบัผู้ที่ ใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนส�ำหรบักำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจที่ส�ำคญั 

ผู้ที่ ไม่มีระบบกำรบรหิำรจัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วร ์หรอืพึ่งพำผู้อื่นที่มีควำมเส่ียงจำกมัลแวรท์ี่เกี่ยวข้องกับซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน 
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กำรบรหิำรจัดกำรสินทรพัย์
ซอฟตแ์วรส์ำมำรถลด
ควำมเส่ียงภัยไซเบอรแ์ละ
เพิ่มผลประกอบกำรได ้

เ
ห็นไดชั้ดวำ่มี โอกำสที่จะลดควำมเส่ียงภัยไซเบอร ์โดยกำรตรวจสอบให้

แน่ ใจวำ่ใช้ซอฟตแ์วรม์ีสิทธิ์ ใช้งำนครบถ้วน และมีมำตรฐำนซ่ึงเป็นที่

ยอมรบัในระดบัสำกลมำรองรบั กำรอัปเดตล่ำสุดเกี่ยวกับมำตรฐำนกำร

บรหิำรจัดกำร สินทรพัย์ซอฟตแ์วร ์ขององคก์ำรมำตรฐำนสำกล (ISO) 

เป็นกรอบงำน ส�ำหรบักำรบรหิำรจัดกำรสินทรพัย์ ไอที ในภำพรวม (ITAM) 

รวมถึง ซอฟตแ์วร์14 

ตวัอย่ำงล่ำสุดแสดงให้เห็นวำ่กำรบรหิำรจัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วร ์ที่

สอดคล้องกับ ISO เป็นเครือ่งมือที่มีประสิทธิภำพในกำรปรบัปรงุควำม

ปลอดภัย ในสหรฐัอเมรกิำ Equifax ตกเป็นจ�ำเลยของกำรละเมิดข้อมูล

ครัง้ใหญ่ที่สุดครัง้หน่ึงในประวตัศิำสตร ์เมื่อบรษัิทไม่สำมำรถซ่อมแซม

เซิรฟ์เวอรเ์พื่ออุดช่องโหวท่ี่รูจ้ักกันมำนำนนับหลำยเดอืน ท�ำให้บรษัิทเสียคำ่

ใช้จำ่ยประมำณ 439 ล้ำนดอลล่ำรแ์ละส่งผลให้ CEO และ CIO ของบรษัิท

จ�ำเป็นตอ้งลำออก15 ผู้เช่ียวชำญรำยงำนวำ่ถ้ำบรษัิทใดมีกำรบรหิำรจัดกำร

สินทรพัย์ซอฟตแ์วร ์ในกำรตดิตำม อินสแตนซ์ ทัง้หมดของซอฟตแ์วร ์

Apache ปัญหำกำรละเมิดข้อมูลอำจไม่เกิดขึน้16 กำรลดกำรตดิมัลแวร์ โดย

หลีกเลี่ยงกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนเป็นส่ิงส�ำคญั ดงัที่ตวัอย่ำงน้ี

เน้นย�ำ้ ถึงแม้วำ่บรษัิทจะใช้ซอฟท์แวรท์ี่มีสิทธิ์ ใช้งำน แตก่ำรที่มีระบบกำร

บรหิำรจัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วรอ์ย่ำงเพียงพอ ยังมีควำมจ�ำเป็นอยู่ 

กำรบรหิำรจัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วรช่์วยให้มั่นใจวำ่มีกำรใช้งำนซอฟตแ์วร์

โดยมีสิทธิ์ ใช้งำนอยำ่งถูกตอ้งครบถ้วน เหมำะสมกับควำมตอ้งกำรทำงธุรกิจ 

กำรบรหิำรจัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วรน์�ำประโยชน์เพิ่มเตมิในรปูแบบของ

กำรลดเวลำที่ ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได ้และเพิ่มผลประกอบกำร SAM ช่วย

ให้บรษัิทมั่นใจไดว้ำ่จะไดร้บัประโยชน์สูงสุดจำกซอฟตแ์วร์ โดยท�ำให้มั่นใจวำ่

ซอฟตแ์วรท์ี่ ใช้งำนอยู่ตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงธุรกิจไดด้ทีี่สุด และกำร

ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เช่นบรกิำรคลำวด ์กำรท�ำงำนรว่มกันเหล่ำ

น้ีท�ำให้องคก์รมีประสิทธิภำพมำกขึน้และลดคำ่ใช้จ่ำย ผลกำรศึกษำแสดง

ให้เห็นวำ่องคก์รสำมำรถประหยัดคำ่ใช้จ่ำยดำ้นซอฟตแ์วร์ ไดม้ำกถึง 30 

เปอรเ์ซ็นตต์อ่ปี หำกมีกำรบรหิำรจัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วร์17 

ผลกำรส�ำรวจแสดงให้เห็นวำ่กำรบรหิำรจัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วร ์คอืกำร

ลงทุนที่ด ีIDC ค�ำนวณวำ่กำรเพิ่มอัตรำกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่มีสิทธิ์ถูกตอ้ง

เพียง 20 เปอรเ์ซ็นต ์(ตวัอย่ำงเช่นกำรลดอัตรำกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์

ใช้งำนจำก 24 เปอรเ์ซ็นตเ์ป็น 19 เปอรเ์ซ็นต)์ องคก์รที่มีรำยไดต้อ่ปีอยู่ที่ 

83 ลำ้นดอลลำร ์– คำ่เฉลี่ยในกำรส�ำรวจของเรำ – อำจเพิ่มผลก�ำไรไดอ้ีก 11 

เปอรเ์ซ็นต ์จำกข้อมูลที่ ไดร้บัจำกผู้ตอบค�ำถำมกำรส�ำรวจ ผลประโยชน์กำร

ประกอบกำรที่ปรบัขนำดไดเ้หลำ่น้ีคำดวำ่จะสูงกวำ่คำ่ใช้จ่ำยในกำรแทนที่

ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนเป็น 29 เท่ำเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดได้

มำกกวำ่ 20 เปอรเ์ซ็นต ์
18

การปฏิบัติตามซอฟต์แวร์ ได้
กลายเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นส�าหรบั
การรกัษาความปลอดภัย

และทางเศรษฐกิจ
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ประวัติหลักฐานในโลกแห่งความเป็นจริง

ในเยอรมนี: 

OSI International Foods ซ่ึงเป็น

บรษัิทที่มีพนักงำนมำกกวำ่ 12,000 

คน ลดคำ่ใช้จ่ำยหลังจำกซือ้สิทธิ์ ใช้

งำนไดก้วำ่ 30 เปอรเ์ซ็นต์ โดยกำรใช้

รปูแบบให้สิทธิ์ ใช้งำนซอฟตแ์วรท์ี่มี

ประสิทธิภำพมำกขึน้19 

ในรสัเซีย: 

Baltika Breweries เป็นผูผ้ลติเบยีร์

ชัน้น�ำของรสัเซียโดยมี โรงเบยีรแ์ปด

แหง่และเป็นกำรผสมผสำนระหวำ่ง

บรกิำรทำงกำยภำพและระบบคลำวด ์

พวกเขำเปิดตวัโปรแกรม SAM 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพโครงสรำ้ง

พืน้ฐำนดำ้นไอทีและประหยัดเงิน 

100,000 ดอลลำรต์อ่ปีโดยกำรย้ำย

แอพพลิเคชันทำงธุรกิจไปที่ระบบ

คลำวด์20 

ในสหราชอาณาจักร: 

มหำวทิยำลัย Roehampt ใน

ลอนดอนไดล้งมือท�ำโครงกำร SAM 

เพื่อสรำ้งแผนงำนที่ระบุซอฟตแ์วร์

เดมิที่ ไม่ ได้ ใช้งำนอีกตอ่ไปและ

ซอฟตแ์วรท์ี่มีกำรซือ้สิทธิ์ ใช้งำน

มำกเกินจ�ำเป็น ช่วยให้พวกเขำ

ด�ำเนินกำรตำมแผนเพื่อน�ำเงิน

ออมไปลงทุนในเทคโนโลยี ใหม่ ที่

มีศักยภำพ และปลอดภัยมำกขึน้ 

ตลอดช่วงเวลำของโครงกำร  

คำดวำ่จะประหยัดไดม้ำกถึง 5  

ลำ้นดอลล่ำร์21

ในสหรฐัอเมรกิา: 

หน่วยงำนของรฐัจะไดร้บัประโยชน์

เช่นกัน ตวัอย่ำงเช่น NASA 

ประหยัดเงินไดม้ำกกวำ่ 100 ล้ำน

ดอลลำร์ ในช่วง 6 ปีที่ผ่ำนมำโดยใช้

แนวปฏิบัตทิี่ดทีี่สุดของ SAM ใน

หน่วยงำนตำ่ง ๆ22 ดว้ยกำรท�ำงำน

อีกเล็กน้อย NASA ก็สำมำรถบรรลุ

ผลประโยชน์มหำศำลจำกกำร

เปลี่ยนแปลงระบบดจิิทัลในธุรกิจ

ของตนประหยัดเงินของผู้เสียภำษี

อำกรได้

เพื่อช่วยให้รฐับำลตำ่ง ๆ สำมำรถด�ำเนินกำรได ้BSA ไดจ้ัดท�ำคูม่ือที่มี

ประโยชน์ซ่ึงสำมำรถใช้ ในกำรปรบัปรงุกำรจัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วรข์อง

ตนเองได้23 โดยกำรท�ำให้ชัดเจนวำ่รฐับำลจะใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ถูกกฎหมำย และ

ท�ำธุรกิจเฉพำะกับผู้รบัเหมำที่ท�ำเช่นเดยีวกันเท่ำน้ัน พวกเขำส่งข้อควำมที่

ชัดเจนและจรงิจังซ่ึงสำมำรถกระตุน้ให้ภำครฐัและเอกชนด�ำเนินกำรได้

รัฐบาลสามารถใช้ขั ้นตอนปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ท่ี ได้

จากซอฟต์แวร ์

นอกเหนือจำกขัน้ตอนที่องคก์รตำ่ง ๆ สำมำรถท�ำไดแ้ละควรท�ำแล้ว รฐับำล

ยังมีสำมัญส�ำนึกและขัน้ตอนที่เป็นรปูธรรมเพื่อลดอัตรำซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มี

สิทธิ์ ใช้งำนและท�ำให้ภำคเศรษฐกิจของตนมีควำมยืดหยุ่นมำกขึน้ ควำม

พยำยำมเชิงรกุของรฐับำล (เช่นที่อธิบำยไว้ ในรำยละเอียดเพิ่มเตมิในหน้ำ 

15) รวมถึงกำรยกตวัอยำ่ง เช่นกำรปรบัปรงุกำรจัดกำรสินทรพัย์ซอฟตแ์วร์

ของรฐับำลเอง และเพื่อให้มั่นใจวำ่ผู้รบัเหมำของรฐับำลก็ ใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ถูก

ตอ้งเช่นกัน 
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อัตราการติดตัง้ซอฟต์แวรท่ี์ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน  มูลค่าทางการค้าของซอฟต์แวรท่ี์ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน (ล้านดอลล่าร)์

2017 2015 2013 2011 2017 2015 2013 2011
เอเชียแปซิฟิก

ออสเตรเลีย 18% 20% 21% 23%  $540  $579  $743  $763 
บังกลาเทศ 84% 86% 87% 90%  $226  $236  $197  $147 
บรไูน 64% 66% 66% 67%  $18  $19  $13  $25 
จีน 66% 70% 74% 77%  $6,842  $8,657  $8,767  $8,902 
ฮ่องกง 38% 41% 43% 43%  $277  $320  $316  $232 
อินเดีย 56% 58% 60% 63%  $2,474  $2,684  $2,911  $2,930 
อินโดนีเซีย 83% 84% 84% 86%  $1,095  $1,145  $1,463  $1,467 
ญ่ีปุ่น 16% 18% 19% 21%  $982  $994  $1,349  $1,875 
มาเลเซีย 51% 53% 54% 55%  $395  $456  $616  $657 
นิวซีแลนด์ 16% 18% 20% 22%  $62  $66  $78  $99 
ปากีสถาน 83% 84% 85% 86%  $267  $276  $344  $278 
ฟิลิปปินส์ 64% 67% 69% 70%  $388  $431  $444  $338 
สงิคโปร์ 27% 30% 32% 33%  $235  $290  $344  $255 
เกาหลี ใต้ 32% 35% 38% 40%  $598  $657  $712  $815 
ศรลัีงกา 77% 79% 83% 84%  $138  $163  $187  $86 
ไต้หวนั 34% 36% 38% 37%  $254  $264  $305  $293 
ไทย 66% 69% 71% 72%  $714  $738  $869  $852 
เวยีดนาม 74% 78% 81% 81%  $492  $598  $620  $395 
เอเชียแปซิฟิกประเทศอ่ืน ๆ 87% 87% 91% 91%  $442  $491  $763  $589 
รวมเอเชียแปซิฟิก 57% 61% 62% 60%  $16,439  $19,064  $21,041  $20,998 

ยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออก

อัลบาเนีย 74% 73% 75% 75%  $10  $10  $10  $6 
อารเ์มเนีย 85% 86% 86% 88%  $17  $18  $26  $26 
อาเซอร์ ไบจาน 81% 84% 85% 87%  $50  $90  $103  $67 
เบลารสุ 82% 85% 86% 87%  $59  $76  $173  $87 
บอสเนีย 61% 63% 65% 66%  $24  $24  $21  $15 
บัลแกเรยี 57% 60% 63% 64%  $72  $78  $101  $102 
โครเอเชีย 50% 51% 52% 53%  $48  $49  $64  $74 
สาธารณรฐัเช็ก 32% 33% 34% 35%  $149  $150  $182  $214 
เอสโตเนีย 41% 42% 47% 48%  $16  $16  $20  $25 
อดีตสาธารณรฐัยูโกสลาฟมาซิ โดเนีย 63% 64% 65% 66%  $15  $15  $19  $22 
จอรเ์จีย 81% 84% 90% 91%  $22  $25  $40  $52 
ฮังการี 36% 38% 39% 41%  $104  $107  $127  $143 
คาซัคสถาน 74% 73% 74% 76%  $62  $89  $136  $123 
ลัตเวยี 48% 49% 53% 54%  $22  $23  $29  $32 
ลิธัวเนีย 50% 51% 53% 54%  $35  $37  $47  $44 
มอลโดวา 83% 86% 90% 90%  $35  $36  $57  $45 
มอนเตเนโกร 74% 76% 78% 79%  $6  $6  $7  $7 
โปแลนด์ 46% 48% 51% 53%  $415  $447  $563  $618 
โรมาเนีย 59% 60% 62% 63%  $151  $161  $208  $207 
รสัเซีย 62% 64% 62% 63%  $1,291  $1,341  $2,658  $3,227 
เซอรเ์บีย 66% 67% 69% 72%  $51  $54  $70  $104 
สโลวาเกีย 35% 36% 37% 40%  $51  $55  $67  $68 
สโลเวเนีย 41% 43% 45% 46%  $28  $30  $41  $51 
ยูเครน 80% 82% 83% 84%  $108  $129  $444  $647 
ประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปกลางและตะวนัออก 86% 87% 89% 90%  $69  $70  $105  $127 
รวมยุโรปกลางและตะวนัออก 57% 58% 61% 62%  $2,910  $3,136  $5,318  $6,133 

ละตินอเมรกิา

อารเ์จนตินา 67% 69% 69% 69%  $308  $554  $950  $657 
โบลิเวยี 79% 79% 79% 79%  $94  $98  $95  $59 
บราซิล 46% 47% 50% 53%  $1,665  $1,770  $2,851  $2,848 
ชิลี 55% 57% 59% 61%  $283  $296  $378  $382 
โคลัมเบีย 48% 50% 52% 53%  $241  $281  $396  $295 
คอสตารกิา 58% 59% 59% 58%  $80  $90  $98  $62 
สาธารณรฐัโดมินิกัน 75% 76% 75% 76%  $74  $84  $73  $93 
เอกวาดอร์ 68% 68% 68% 68%  $132  $137  $130  $92 
เอลซัลวาดอร์ 80% 81% 80% 80%  $61  $63  $72  $58 
กัวเตมาลา 78% 79% 79% 79%  $165  $169  $167  $116 
ฮอนดูรสั 75% 75% 74% 73%  $32  $36  $38  $24 
เม็กซิ โก 49% 52% 54% 57%  $760  $980  $1,211  $1,249 
นิการากัว 81% 82% 82% 79%  $20  $23  $23  $9 
ปานามา 71% 72% 72% 72%  $112  $117  $120  $74 
ปารากวยั 83% 84% 84% 83%  $76  $89  $115  $73 
เปรู 62% 63% 65% 67%  $190  $210  $249  $209 
อุรกุวยั 67% 68% 68% 68%  $51  $57  $74  $85 
เวเนซุเอลา 89% 88% 88% 88%  $317  $402  $1,030  $668 
ละตินอเมรกิาประเทศอ่ืน ๆ 82% 83% 84% 84%  $296  $331  $352  $406 
รวมละตินอเมรกิา 52% 55% 59% 61%  $4,957  $5,787  $8,422  $7,459 

อัตราและมูลค่าทางการค้าของซอฟต์แวร์ท่ี ไม่มีสิทธ์ิ ใช้งานซ่ึงติดตัง้ในพีซี
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การบรหิารจัดการซอฟต์แวร:์ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย โอกาสทางธุรกิจ

อัตราการติดตัง้ซอฟต์แวรท่ี์ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน  มูลค่าทางการค้าของซอฟต์แวรท่ี์ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน (ล้านดอลล่าร)์

2017 2015 2013 2011 2017 2015 2013 2011

ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา

อัลจีเรยี 82% 83% 85% 84%  $70  $84  $102  $83 
บาห์เรน 52% 54% 53% 54%  $32  $34  $27  $23 
บอตสวานา 80% 79% 79% 80%  $22  $23  $20  $16 
แคเมอรนู 80% 82% 82% 83%  $20  $21  $9  $9 
อียิปต์ 59% 61% 62% 61%  $64  $157  $198  $172 
อิรกั 85% 85% 86% 86%  $107  $120  $116  $172 
อิสราเอล 27% 29% 30% 31%  $165  $161  $177  $192 
ไอวอรี โคสต์ 79% 80% 80% 81%  $21  $22  $24  $16 
จอรแ์ดน 55% 56% 57% 58%  $32  $34  $35  $31 
เคนยา 74% 76% 78% 78%  $99  $113  $128  $85 
คูเวต 57% 58% 58% 59%  $86  $94  $97  $72 
เลบานอน 69% 70% 71% 71%  $61  $65  $65  $52 
ลิเบีย 90% 90% 89% 90%  $66  $65  $50  $60 
มอรเิชียส 52% 54% 55% 57%  $6  $7  $7  $7 
โมรอ็กโก 64% 65% 66% 66%  $52  $57  $69  $91 
ไนจีเรยี 80% 80% 81% 82%  $123  $232  $287  $251 
โอมาน 60% 60% 60% 61%  $56  $59  $65  $36 
กาตาร์ 47% 48% 49% 50%  $64  $72  $77  $62 
เรอูวนี์ยง 38% 39% 39% 40%  $2  $2  $1  $1 
ซาอุดีอาระเบีย 47% 49% 50% 51%  $356  $412  $421  $449 
เซเนกัล 74% 75% 77% 78%  $12  $12  $9  $9 
แอฟรกิาใต้ 32% 33% 34% 35%  $241  $274  $385  $564 
ตูนิเซีย 73% 74% 75% 74%  $39  $49  $66  $51 
ตุรกี 56% 58% 60% 62%  $208  $291  $504  $526 
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ 32% 34% 36% 37%  $210  $226  $230  $208 
เยเมน 88% 87% 87% 89%  $10  $11  $9  $15 
แซมเบีย 80% 81% 81% 82%  $4  $4  $3  $3 
ซิมบับเว 89% 90% 91% 92%  $7  $7  $4  $4 
แอฟรกิาประเทศอ่ืน ๆ 83% 84% 85% 86%  $364  $419  $484  $363 
ตะวนัออกกลางประเทศอ่ืน ๆ 85% 84% 85% 87%  $478  $569  $640  $536 
รวมตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 56% 57% 59% 58%  $3,077  $3,696  $4,309  $4,159 

อเมรกิาเหนือ

แคนาดา 22% 24% 25% 27%  $819  $893  $1,089  $1,141 
เปอร์ โตริ โก 41% 41% 42% 42%  $27  $28  $27  $44 
สหรฐัอเมรกิา 15% 17% 18% 19%  $8,612  $9,095  $9,737  $9,773 
รวมอเมรกิาเหนือ 16% 17% 19% 19%  $9,458  $10,016  $10,853  $10,958 

ยุโรปตะวนัตก

ออสเตรยี 19% 21% 22% 23%  $121  $131  $173  $226 
เบลเยียม 22% 23% 24% 24%  $182  $190  $237  $252 
ไซปรสั 44% 45% 47% 48%  $14  $14  $19  $19 
เดนมารก์ 20% 22% 23% 24%  $167  $176  $224  $222 
ฟินแลนด์ 22% 24% 24% 25%  $166  $171  $208  $210 
ฝรัง่เศส 32% 34% 36% 37%  $1,996  $2,101  $2,685  $2,754 
เยอรมนี 20% 22% 24% 26%  $1,566  $1,720  $2,158  $2,265 
กรซี 61% 63% 62% 61%  $173  $189  $220  $343 
ไอซ์แลนด์ 44% 46% 48% 48%  $12  $10  $12  $17 
ไอรแ์ลนด์ 29% 32% 33% 34%  $79  $87  $107  $144 
อิตาลี 43% 45% 47% 48%  $1,278  $1,341  $1,747  $1,945 
ลักเซมเบิรก์ 17% 19% 20% 20%  $20  $21  $30  $33 
มอลตา 43% 44% 44% 43%  $4  $4  $5  $7 
เนเธอรแ์ลนด์ 22% 24% 25% 27%  $448  $481  $584  $644 
นอรเ์วย์ 21% 23% 25% 27%  $159  $178  $248  $289 
โปรตุเกส 38% 39% 40% 40%  $137  $145  $180  $245 
สเปน 42% 44% 45% 44%  $859  $913  $1,044  $1,216 
สวเีดน 19% 21% 23% 24%  $260  $288  $397  $461 
สวสิเซอรแ์ลนด์ 21% 23% 24% 25%  $399  $448  $469  $514 
สหราชอาณาจักร 21% 22% 24% 26%  $1,421  $1,935  $2,019  $1,943 
รวมยุโรปตะวนัตก 26% 28% 29% 32%  $9,461  $10,543  $12,766  $13,749 

รวมท่ัวโลก 37% 39% 43% 42%  $46,302  $52,242  $62,709  $63,456 

สหภาพยุโรป 28% 29% 31% 33%  $9,982  $11,060 $13,486  $14,433 

ประเทศในกลุ่ม BRIC* 60% 64% 67% 70%  $12,272  $14,452  $17,187  $17,907 

*ประเทศในกลุ่ม BRIC ประกอบด้วยบราซิล รสัเซีย อินเดีย และจีน
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แนวโน้มทั่วโลก 

หลำยปีที่ ให้กำรศึกษำและกำรบังคบัใช้ ในทั่วโลก รวมถึงมี

กำรท�ำควำมเขำ้ใจเพิ่มขึน้เกี่ยวกับประโยชน์ของกำรจัดกำร

สินทรพัย์ซอฟตแ์วรอ์ย่ำงเหมำะสม ท�ำให้กำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่

ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนลดลงพอสมควร ช่วงปี 2015 – 2017 อัตรำกำร

ใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนทั่วโลกลดลง 2 เปอรเ์ซ็นตจ์ำก 39 เหลือ 37 

เปอรเ์ซ็นต ์และมูลคำ่ทำงกำรคำ้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนลดลง 8% เมื่อ

ท�ำกำรเปรยีบเทียบโดยอัตรำแลกเปลี่ยนแบบคงที่เป็นจ�ำนวนเงินถึง 46,300 

ล้ำนดอลล่ำรท์ั่วโลก 

แม้วำ่กำรที่อัตรำกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนลดลงน้ันบำงส่วน

มำจำกกำรจ�ำหน่ำยคอมพิวเตอรท์ี่ลดลง แต ่IDC คำดกำรณ์วำ่ประมำณ 

60 เปอรเ์ซ็นตข์องจ�ำนวนที่ลดลงมำจำกกำรปฏิบัตติำมข้อก�ำหนดของ

ซอฟตแ์วรท์ี่เพิ่มขึน้ ซ่ึงหมำยควำมวำ่หลำยคนก�ำลังเริม่เขำ้ใจวำ่กำรปรบัปรงุ

กำรปฏิบัตติำมซอฟตแ์วรน้ั์นสำมำรถท�ำให้เหมำะสมกับธุรกิจได ้แม้จะ

มี ควำมคบืหน้ำเช่นน้ี แตซ่อฟตแ์วรส่์วนใหญ่ ในกวำ่ครึง่หน่ึงของตลำดที่

ส�ำรวจน้ันไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน แสดงให้เห็นถึงควำมจ�ำเป็นที่ตอ้งด�ำเนินกำร

อยำ่งตอ่เน่ือง 

แม้วำ่อัตรำซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนจะลดลงในทุกภูมิภำค แตก็่มีแนว

โน้มลดลงอย่ำงมำกยกเวน้ในตลำดเกิดใหม่ ซ่ึงมีอัตรำกำรใช้งำนซอฟตแ์วรท์ี่

ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนถึง 61 เปอรเ์ซ็นต ์และมีกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน

มำกขึน้ (75 เปอรเ์ซ็นต)์ ในปี 2017 สูงกวำ่ในปี 2015 (70 เปอรเ์ซ็นต)์ 

อัตรำกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนทั่วโลกลดลงในตลำด 101 แห่งและ

เพิ่มขึน้เพียงหกแห่ง สิบสองประเทศพบวำ่อัตรำของตนลดลง 3 เปอรเ์ซ็นต์

ในปี 201724 ในขณะที่จีนและเวยีดนำมพบวำ่ลดลงส่ีเปอรเ์ซ็นต ์ซ่ึงส่วนใหญ่

สะท้อนถึงควำมจรงิที่วำ่พวกเขำมีอัตรำเริม่ตน้ที่สูงน่ันเอง ตำมอัตรำรอ้ย

ละ – อัตรำปี 2017 หำรดว้ยอัตรำปี 2015 – จ�ำนวนที่ลดลงมำกที่สุดอยู่ ใน

ประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น สหรฐัอเมรกิำ, ออสเตรเลีย, ออสเตรยี, ญี่ปุ่น, ลัก

เซมเบิรก์, นิวซีแลนด,์ สิงคโปร ์และ สวเีดน ทัง้หมดน้ีลดลง 10 เปอรเ์ซ็นต์

ขึน้ไป – ช่วยให้พวกเขำบรรลุผลก�ำไรทำงเศรษฐกิจและควำมปลอดภัยใน

โลกไซเบอร ์

ท่ัวทุกภูมิภาคได้รับผลประโยชน์เม่ืออัตราการใช้

ซอฟต์แวร์ท่ี ไม่มีสิทธ์ิ ใช้งานลดลง 

 ■ เอเชียแปซิฟิก: มีซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน 57 เปอรเ์ซ็นต ์ภูมิภำค

เอเชียแปซิฟิกมีอัตรำโดยรวมสูงที่สุดในโลก แม้จะลดลงส่ีเปอรเ์ซ็นต์

จำกปี 2015 เป็นผลให้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนของภูมิภำคน้ีมีมูลคำ่

ทำงกำรคำ้ที่น่ำตกใจถึง 16,400 ล้ำนดอลล่ำร ์– สูงกวำ่ภูมิภำคอื่น ๆ ใน

โลกเป็นอันมำก ซ่ึงเป็นอัตรำส่วนมำกกวำ่หน่ึงในสำมของมูลคำ่กำรคำ้

ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนทัง้หมด ในภูมิภำคน้ี มูลคำ่ทำงกำรคำ้ของ

ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนกวำ่ 6,800 ล้ำนดอลล่ำร ์มำจำกจีนประเทศ

เดยีว 

 ■ ยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออก: ภูมิภำคยุโรปกลำงและยุโรปตะวนัออก

มีอัตรำกำรใช้งำนซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีลิขสิทธิ์สูงสุดเสมอกับภูมิภำคเอเชีย

แปซิฟิกที่รอ้ยละ 57 ซ่ึงลดลงมำเพียงรอ้ยละ 1 จำกปี 2015  ในภูมิภำคน้ี

มีควำมแตกตำ่งกันอย่ำงมำกในดำ้นควำมแพรห่ลำยของกำรใช้ซอฟตแ์วร์

ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน อำรเ์มเนียมีอัตรำกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนสูง

ที่สุดในภูมิภำคที่ 85 เปอรเ์ซ็นต ์ตำมมำดว้ยมอลโดวำที่ 83 เปอรเ์ซ็นต ์

และเบลำรสุที่ 82 เปอรเ์ซ็นต ์ในทำงตรงกันข้ำม สำธำรณรฐัเช็กมีอัต 

รำต�ำ่สุดในภูมิภำคที่ 32 เปอรเ์ซ็นตต์ำมดว้ยสโลวำเกียที่ 35 เปอรเ์ซ็นต ์

อย่ำงไรก็ตำมดว้ยมูลคำ่ทำงกำรคำ้ถึง 1,300 ล้ำนดอลลำร ์รสัเซียยังคงเป็น

ประเทศที่มีส่วนแบ่งมำกที่สุดในดำ้นมูลคำ่ของซอฟตแ์วร์ ไม่มีสิทธิ์ ใช้

งำนในภูมิภำคน้ี 

 ■ ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา: ในตะวนัออกกลำงและแอฟรกิำอัตรำ

โดยรวมลดลงหน่ึงจุดเหลือ 56 เปอรเ์ซ็นต ์แม้วำ่จะอัตรำในสองประเทศ

จะเพิ่มขึน้หน่ึงจุดและไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอีกส่ีประเทศ ภูมิภำคน้ี

ยังคงมีอัตรำรอ้ยละต�ำ่กวำ่อัตรำที่สูงที่สุดในโลกเพียงหน่ึงเปอรเ์ซ็นต ์ใน

ภูมิภำคน้ีมีหลำยประเทศที่เป็นผู้ ใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนมำก

ที่สุดในโลกโดยรวมทัง้ลิเบียที่รอ้ยละ 90 และซิมบับเวที่รอ้ยละ 89 ใน

ทำงตรงกันข้ำม สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส์ (32 เปอรเ์ซ็นต)์, แอฟรกิำใต ้(32 

เปอรเ์ซ็นต)์ และอิสรำเอล (27 เปอรเ์ซ็นต)์ ก�ำลังไดร้บัประโยชน์มำกขึน้

จำกซอฟตแ์วรท์ี่มีสิทธิ์ ใช้งำน 
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 ■ ละตินอเมรกิา: ในภูมิภำคละตนิอเมรกิำมีซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน 

52 เปอรเ์ซ็นต ์ลดลงสำมจุดนับตัง้แตก่ำรส�ำรวจในปี 2015 ซอฟตแ์วรท์ี่ 

ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนน้ีมีมูลคำ่ทำงกำรคำ้เกือบ 5,000 ลำ้นดอลลำร ์ประเทศที่

มีอัตรำสูงสุดไดแ้ก่ เวเนซุเอลำที่ 89 เปอรเ์ซ็นต ์(อัตรำสูงสุดอันดบัสอง

ในโลก), นิกำรำกัวที่ 81 เปอรเ์ซ็นต ์และเอลซัลวำดอรท์ี่ 80 เปอรเ์ซ็นต ์

ตรงกันข้ำม บรำซิลมีอัตรำกำรใช้อยู่ที่ 46 เปอรเ์ซ็นต ์โคลัมเบียที่ 48 

เปอรเ์ซ็นต ์และเม็กซิ โก 49 เปอรเ์ซ็นต ์โดยสำมำรถรบัประโยชน์จำก

อัตรำซอฟตแ์วร์ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนที่ลดลงได ้ยิ่งไปกวำ่น้ัน เม็กซิ โกประสบ

ควำมส�ำเรจ็ดว้ยอัตรำที่ลดลงสำมจุดตัง้แตปี่ 2015 แม้วำ่ขณะน้ีบรำซิลจะ

มีอัตรำต�ำ่ที่สุดในภูมิภำคน้ี แตเ่น่ืองจำกเป็นประเทศใหญ่ที่สุดที่มีมูลคำ่

ทำงกำรคำ้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน 1,700 ลำ้นดอลล่ำร ์ซ่ึงเป็นมูลคำ่

สูงที่สุดในภูมิภำคน้ี 

 ■ ยุโรปตะวนัตก: ในยุโรปตะวนัตก อัตรำกำรไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนโดยรวมลดลง 

2 จุดเป็น 26 เปอรเ์ซ็นต ์ไอรแ์ลนดม์ีกำรลดลงมำกที่สุดโดยลดลงสำมจุด 

– มำยังอัตรำที่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนที่ 29 เปอรเ์ซ็นต ์กรซียังคงเป็นประเทศ

ที่ตำ่งจำกประเทศอื่นในภูมิภำคน้ีโดยมีอัตรำสูงถึง 61 เปอรเ์ซ็นต ์หลำย

ประเทศในภูมิภำคน้ีสำมำรถเพิ่มมูลคำ่ไดสู้งสุดจำกซอฟตแ์วรเ์ชิง

พำณิชย์ และลดควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภัยในโลกไซเบอรด์ว้ยกำร

พยำยำมรกัษำอัตรำซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนให้อยู่ ในระดบัต�ำ่ที่สุดใน

โลก เช่น ลักเซมเบิรก์ที่ 17 เปอรเ์ซ็นต,์ สวเีดน 19 เปอรเ์ซ็นต,์ ออสเตรยี 

19 เปอรเ์ซ็นต,์ เดนมำรก์และเยอรมนี 20 เปอรเ์ซ็นต,์ และสวติเซอร์

แลนด ์21 เปอรเ์ซ็นต ์สิบหกจำก 20 ประเทศที่อยู่ ในกำรวจิัยพบวำ่มีกำร

ลดลงสองจุดหรอืมำกกวำ่จำกปี 2015 

 ■ อเมรกิาเหนือ: อเมรกิำเหนือยังคงมีอัตรำของภูมิภำคต�ำ่ที่สุดที่ 16 

เปอรเ์ซ็นต ์แตก็่เพรำะขนำดที่ ใหญ่ จึงยังถือวำ่มีส่วนส�ำคญัในดำ้นมูลคำ่

โดยมีส่วนรว่มถึง 9,500 ล้ำนดอลล่ำร์

ละตินอเมริกา 52%

ตะวันออกกลางและแอฟริกา 56%

0 10 20 30 40 50 60

เอเชียแปซิฟิก

ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

ยุโรปตะวันตก

อเมริกาเหนือ

57%

57%

26%

16%

0 5 10 15 20

เอเชียแปซิฟิก

ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ละตินอเมริกา

ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

อเมริกาเหนือ

ยุโรปตะวันตก

$16.4

$9.5

$9.5

$5.0

$3.1

$2.9
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มูลค่าทางการค้าของการใช้ซอฟต์แวรท่ี์ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน (พันล้าน)
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กำรบรหิำรจัดกำร
สินทรพัย์ซอฟตแ์วร:์  
วธิีกำรปกป้ององคก์รของ
คณุให้พ้นจำกควำมเส่ียง
และเพิ่มมูลคำ่

ธุ รกิจทั่วโลกมีแนวปฏิบัตทิี่ดทีี่สุดที่สำมำรถใช้งำนได้ ในปัจจุบัน 

เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ที่ ไดร้บัจำกเทคโนโลยีของตนอย่ำงตอ่

เน่ือง และลดควำมเส่ียงจำกมัลแวรท์ี่เกี่ยวข้องกับซอฟตแ์วรท์ี่

ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน ผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นวำ่องคก์รสำมำรถ 

                ประหยัดคำ่ใช้จ่ำยดำ้นซอฟตแ์วร์ ไดม้ำกถึง 30 เปอรเ์ซ็นตต์อ่ 

ปี โดยใช้ โปรแกรมจัดกำรทรพัย์สินซอฟตแ์วร ์(SAM) ที่ดี25 

มำตรฐำน ISO/IEC 19770-1 ฉบับปี 2017 ให้แนวทำงแบบองคร์วมเพื่อ

ใช้ระบบ ISO ที่มีประสิทธิภำพส�ำหรบั SAM กำรใช้มำตรฐำนน้ีช่วยให้

ปรบัปรงุกระบวนกำรไดอ้ย่ำงตอ่เน่ืองตลอดทัง้สำมระดบักำรปรบัใช้แบบ

ก้ำวหน้ำ วธิีกำรแบบแบ่งเป็นระดบัช่วยให้องคก์รตำ่ง ๆ สำมำรถด�ำเนิน

กำรตำมระดบัไดอ้ยำ่งเหมำะสม มำตรฐำนพิจำรณำกำรประยุกต์ ใช้ผำ่น

กระบวนกำรมำตรฐำนอุตสำหกรรม (1) กำรสรำ้งแผนกำรด�ำเนินงำนที่

ครอบคลุมซ่ึงเหมำะกับระดบัที่เลือก (2) ด�ำเนินกำรตำมแผนอย่ำงเป็น

ระเบียบและมีวนัิย (3) ประเมินควำมคบืหน้ำของแผนและ (4) ปรบัแผน

ตำมควำมจ�ำเป็นเพื่อให้เกิดกำรปรบัปรงุอย่ำงตอ่เน่ือง

ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ

ขัน้ตอนแรกเกี่ยวข้องกับกำรมีควำมเข้ำใจ

อย่ำงถ่องแท้เกี่ยวกับส่ิงที่คณุมีเพื่อให้

สำมำรถจัดกำรไดอ้ย่ำงครอบคลุม เริม่

ตน้ดว้ยกำรประเมินซอฟตแ์วร์ ในระบบเพื่อให้สำมำรถปฏิบัตติำมข้อ

ตกลงสิทธิ์ ใช้งำนซอฟตแ์วร์ ได ้นอกเหนือจำกกำรจัดกำรสิทธิ์ ใช้งำน

แล้ว ระดบัน้ียังช่วยให้องคก์รสำมำรถพัฒนำกระบวนกำรที่จ�ำเป็น

ส�ำหรบักำรจัดกำรเปลี่ยนแปลง กำรจัดกำรข้อมูล และกำรจัดกำรควำม

ปลอดภัย

การเพ่ิมประสทิธิภาพ

ขัน้ตอนที่สำมช่วยให้องคก์รไดร้บั

ประสิทธิภำพและควำมคุม้คำ่ที่มำกขึน้

โดยมุ่งเน้นที่พืน้ที่ท�ำงำน เช่น กำรท�ำ

สัญญำและกำรจัดกำรดำ้นกำรเงิน

การรวมวงจรชีวติ

ขัน้ตอนที่สองเป็นกำรตอ่ยอดจำกขัน้ตอน

แรก และช่วยให้องคก์รบรรลุประสิทธิภำพ

และเพิ่มควำมคุม้คำ่โดยกำรปรบัปรงุ

กำรบรหิำรจัดกำรตลอดวงจรชีวติของ

สินทรพัย์ ไอทีทัง้หมดตัง้แตข่อ้มลูจ�ำเพำะ

ไปจนถึงกำรจัดซือ้, กำรพัฒนำ, กำร

ปล่อย, กำรใช้งำน, กำรด�ำเนินงำน, และ

กำรเลิกใช้งำน

ระดับ  

1

ระดับ  

2

ระดับ  

3
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ขั ้นตอนท่ีรัฐบาลด�าเนินการได้ 

เพื่อที่จะปลดล็อคกำรจ้ำงงำนใหม่จ�ำนวนมำก ปรบัปรงุฐำนภำษี และผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจที่มำจำกองคก์ร
ตำ่ง ๆ ที่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีล่ำสุดไดอ้ย่ำงเต็มที่ รฐับำลตำ่ง ๆ มีแนวคดิและ
ขัน้ตอนที่เป็นรปูธรรมที่สำมำรถน�ำมำใช้ ลดอัตรำซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน และท�ำให้ภำคเศรษฐกิจมีควำม
ยืดหยุ่นมำกขึน้ 

ชีน้� าโดยการเป็น
ตัวอย่าง:

รฐับำลเป็นผู้ ใช้ซอฟตแ์วรร์ำยใหญ่
ที่สุดในโลก เช่นเดยีวกับทุกองคก์ร 

รฐับำลจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรลดควำม
เส่ียง ปรบัปรงุควำมรบัผิดชอบในดำ้นเทคโนโลยี 

และกำรน�ำแนวปฏิบัตขิอง SAM มำใช้ รฐับำลยัง
สำมำรถส่งเสรมิ SAM และใช้ซอฟตแ์วรท์ี่มีสิทธิ์ ใช้
งำนในรฐัวสิำหกิจและระหวำ่งผู้รบัเหมำและซัพพลำย
เออร์

1 เพ่ิม การศกึษา  
และการรบัรูข้อง

ประชาชน:

ผู้เช่ียวชำญดำ้นรฐับำล กำรบัญชี และ
กำรตรวจสอบ, ที่ปรกึษำอุตสำหกรรม, 

สมำคมกำรคำ้, และองคก์รธุรกิจ ควรให้ควำม
รูค้นในองคก์รเกี่ยวกับกำรปฏิบัตติำมสิทธิ์ ใช้งำน

ซอฟตแ์วร ์และอันตรำยจำกกำรตดิตัง้และใช้งำน
ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน 

2

ปรบัปรงุกฎหมายเพ่ือ
รองรบั 

นวตักรรมใหม่:

กำรถือก�ำเนิดขึน้ของระบบคลำวดค์อม
พิวติง้และกำรขยำยตวัของอุปกรณ์เคลื่อนที่

แบบเครอืข่ำย ท�ำให้ซอฟตแ์วรถ์ูกจัดเก็บ, จัดส่ง 
และน�ำไปใช้ ในรปูแบบใหม่ ๆ ผู้ก�ำหนดนโยบำยควร

ตรวจสอบวำ่ไดร้บักำรคุม้ครองโดยไม่ค�ำนึงถึงรปูแบบ
หรอืวธิีกำรน�ำเสนอ

3 สรา้งสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้อ�านวย 

ต่อการบังคับใช้: 

รฐับำลควรให้หลักประกันวำ่กรอบงำน
ทำงกฎหมำยจะเป็นวธิีที่มีประสิทธิภำพใน

กำรแก้ ไขและส่งเสรมิควำมรว่มมือระหวำ่งผู้มี
ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อลดกำรละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแ์วร์

4
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เร่งสร้างโอกาสในการเปล่ียนระบบไป ใช้คลาวด์

คลำวดก์�ำลังปรำกฏขึน้เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุดแห่งยุค เน่ืองจำกกำรปฏิวตัวิธิี ใช้แหล่งข้อมูลส�ำหรบั

คอมพิวเตอรม์ีกำรซือ้ ขำย และส่งมอบอยำ่งกวำ้งขวำง ช่วยให้เกือบทุกคน ไม่วำ่จะเป็นธุรกิจขนำดเล็กหรอืบรษัิทที่ก�ำลังขยำยตวั เขำ้ถึง

เทคโนโลยีซ่ึงเมื่อก่อนใช้กันในองคก์รขนำดใหญ่เท่ำน้ัน กำรสนับสนุนให้ ใช้คลำวดแ์บบดจิิทัลท�ำให้เกิดกำรเพิ่มจ�ำนวน คณุภำพ และควำม

หลำกหลำยอยำ่งมหำศำล ของบรกิำรระบบคลำวดท์ี่บรษัิทตำ่ง ๆ ใช้ ในปัจจุบัน คำดวำ่จ�ำนวนกำรใช้งำนระบบคลำวดท์ี่องคก์รทั่วไปใช้กันจะเพิ่มขึน้

เป็นสำมเทำ่ภำยในเวลำสำมปี26 ในหลำย ๆ กรณีระบบคลำวดน์�ำเสนอฟังก์ชันซอฟตแ์วรแ์บบดัง้เดมิและแบบปรบัปรงุให้เป็นบรกิำรที่เข้ำถึงไดผ้ำ่นทำง

อินเทอรเ์น็ต IDC คำดกำรณ์วำ่ขณะน้ีมีระบบคลำวด์ ให้บรกิำรฟังก์ช่ันซอฟตแ์วร์ ไดถ้ึง 22 เปอรเ์ซ็นตท์ั่วโลก 

ธุรกิจตำ่ง ๆ พำกันเข้ำสู่บรกิำรคลำวดเ์หล่ำน้ีเน่ืองจำกควำมสำมำรถโดยธรรมชำตขิองคลำวด์ ในกำรลดคำ่ใช้จ่ำย ปรบัปรงุควำมคล่องตวั ลดควำมซับซ้อน และ

เพิ่มควำมปลอดภัย 

 ■ คลาวด์มีประสทิธิภาพด้านต้นทุน: องคก์รไอทีทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ในกำรเปลีย่นไปใช้ระบบคลำวดจ์ะมคีำ่ใช้จำ่ยดำ้นไอทลีดลงถงึ 21 เปอรเ์ซ็นต์ โดย

เฉลีย่ ซ่ึงมำกกวำ่ผูท้ีอ่ยู่ ในวงกำรเดยีวกันซ่ึงยังคงใช้งำนศนูย์ขอ้มลูขนำดใหญแ่ละโฮสตแ์อพพลเิคชันส่วนใหญ่27 ผูน้� ำเหลำ่น้ีก�ำลงัคน้พบวำ่คลำวดช่์วยให้

องคก์รลดคำ่ใช้จำ่ยดำ้นไอที โดยหลีกเลีย่งกำรลงทุนทีมี่รำคำแพง ซ่ึงจ�ำเป็นตอ้งมกีำรอปัเกรดและบ�ำรงุรกัษำโครงสรำ้งพืน้ฐำนฮำรด์แวรท์ีม่อียู ่องคก์รตำ่ง ๆ  

จะไดล้ดคำ่ใช้จ่ำยดว้ย เน่ืองจำกระบบคลำวดช่์วยให้พวกเขำสำมำรถเลือกจำ่ยเฉพำะทรพัยำกรที่จ�ำเป็น ในขณะเดยีวกันก็สำมำรถเข้ำถึงคอมพิวเตอรแ์ละ

ระบบจัดเก็บข้อมูลไดเ้กือบตลอดเวลำผำ่นทำงอินเทอรเ์น็ต 

 ■ คลาวด์มีความปลอดภัยและยืดหยุ่น: สถำปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคลำวดย์ังให้ควำมยืดหยุ่นแบบใหม่อยำ่งไม่เคยมีมำก่อน โดยเปลี่ยนวธิีกำร

ค�ำนวณแหล่งข้อมูลที่สำมำรถซือ้ ขำย และจัดส่งได ้และยังช่วยให้สำมำรถเขำ้ถึงแอพพลิเคชันไดต้ลอดเวลำจำกอุปกรณ์ ใดก็ ไดจ้ำกทุกที่ทั่วโลก ส�ำหรบับำง

คน ข้อไดเ้ปรยีบที่ดทีี่สุดของระบบคลำวดค์อืกำรระบบควำมปลอดภัยที่ ไดร้บักำรพัฒนำแล้วซ่ึงดกีวำ่ระบบแบบเดมิ ๆ ผู้ ให้บรกิำรระบบคลำวดส์ำมำรถมอง

เห็นแนวทำงภัยคกุคำมไดก้วำ้งขึน้ เพื่อระบุควำมเส่ียงที่มีก่อนหน้ำน้ีและใช้เทคโนโลยีดำ้นควำมปลอดภัยที่ซับซ้อนมำกกวำ่ที่ลูกคำ้แตล่ะรำยจะสำมำรถน�ำ

มำใช้เอง นอกจำกน้ียังสำมำรถเพิ่มควำมปลอดภัยดว้ยกำรใช้เทคโนโลยีกำรป้องกันภัยคกุคำมขัน้สูง, เข้ำรหัสข้อมูลในที่เก็บและในระหวำ่งกำรรบัส่ง และ

ท�ำกำรอัปเดตโดยอัตโนมัตเิพื่อช่วยปกป้องระบบจำกภัยคกุคำมที่เพิ่งคน้พบไดอ้ยำ่งรวดเรว็ยิ่งขึน้ ควำมสำมำรถเหลำ่น้ีสำมำรถปรบัปรงุควำมยืดหยุ่นของ

ข้อมูลและเสรมิสรำ้งควำมมั่นคงขององคก์ร

 ■ สามารถเปิดโอกาสให้ย้าย SAM ไปยังระบบคลาวด์ ได้: เน่ืองจำกคลำวดน์�ำเสนอศักยภำพแบบไรคู้แ่ข่งให้ธุรกิจตำ่ง ๆ ในกำรขับเคลื่อนโอกำสใหม่ ๆ แบบ

ดจิิทัลทั่วทัง้องคก์ร SAM จึงกลำยเป็นส่ิงส�ำคญัส�ำหรบักำรเรง่กำรเปลี่ยนไปใช้ระบบคลำวด ์SAM ช่วยให้องคก์รปรบัปรงุควำมพรอ้มในกำรใช้ระบบคลำวด์

ดว้ยวธิีที่ส�ำคญัหลำยรปูแบบ ช่วยให้องคก์รตำ่ง ๆ เพิ่มประสิทธิภำพกลยุทธ์กำรให้สิทธิ์ ใช้งำน ไดร้บัข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรประหยัดคำ่ใช้จำ่ยเพิ่ม

เตมิที่สำมำรถท�ำได้ โดยกำรยำ้ยไปยังระบบคลำวดแ์ละพัฒนำกลยุทธ์ที่จ�ำเป็นในกำรท�ำให้พรอ้มใช้ระบบคลำวด ์หำกมีกลยุทธ์ดงักลำ่วองคก์รสำมำรถบรรลุ

ศักยภำพเต็มรปูแบบจำกส่ิงที่บรกิำรคลำวดส์ำมำรถเปิดใช้งำนได ้ตวัอย่ำงเช่นมหำวทิยำลัย Roehampton ในลอนดอนทำงตะวนัตกเฉียงใต้ ใช้ประโยชน์

จำก SAM โดยกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรย้ำยไประบบคลำวดท์ี่ครอบคลุม ดว้ยกำรยำ้ยระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นไอทีของมหำวทิยำลัยส่วนใหญ่ ไปยังระบบ

คลำวด์ ไดอ้ยำ่งรำบรืน่ จึงท�ำให้สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรลงทุนครัง้ใหญ่ ในฮำรด์แวรด์ำตำ้เซ็นเตอร,์ เพิ่มควำมยืดหยุ่นและสำมำรถปรบัขนำดได,้ ปรบัปรงุควำม

ปลอดภัย, และประหยัดเงินไดม้ำกถึง 40 เปอรเ์ซ็นตภ์ำยใน 10 ปี หรอืประมำณ 4 7 ล้ำนดอลล่ำร์28 

ในขณะที่หลำยองคก์รก�ำลังหันมำใช้ระบบคลำวดเ์พื่อให้มีข้อไดเ้ปรยีบเชิงกลยุทธ์ ในตลำด พวกเขำมักจะมองหำขัน้ตอนพืน้ฐำนที่จ�ำเป็นในกำรท�ำให้ยำ้ยระบบ

ไดอ้ย่ำงรำบรืน่ กำรใช้ SAM จะช่วยให้บรษัิทตำ่ง ๆ ไดร้บัผลประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนระบบไดเ้รว็ขึน้ ซ่ึงสำมำรถท�ำได้ โดยกำรย้ำยไปยังระบบคลำวด ์
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ระเบียบวธิี 

กำรส�ำรวจซอฟตแ์วรร์ะดบัโลกของ BSA ท�ำให้ทรำบ

วำ่ปรมิำณและมูลคำ่ของซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์

ใช้งำนซ่ึงตดิตัง้บนพีซี ในกวำ่ 110 ประเทศและ

ระดบัภูมิภำคในปีที่ก�ำหนด – ในกรณีน้ีคอืปี 2017 

นอกจำกน้ียังมีกำรส�ำรวจทั่วโลกซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถำมกวำ่ 22,500 คนจำก

ผู้บริ โภคและพนักงำนใน 32 ประเทศที่ ใช้พีซีที่บ้ำนหรอืที่ท�ำงำน เพื่อให้

ข้อมูลเชิงลึกที่ส�ำคญัเกี่ยวกับทัศนคตเิกี่ยวกับกำรให้สิทธิ์ ใช้งำนซอฟตแ์วร์

และข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลกระทบทำงเศรษฐกิจโดยตรงจำกกำรลด

กำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน ในกำรรวบรวมรำยงำน BSA ไดท้�ำงำน

รว่มกับ IDC ซ่ึงเป็นหน่ึงในบรษัิทวจิัยอิสระชัน้น�ำของโลก เพื่อตรวจวดั 

ท�ำควำมเข้ำใจ และประเมินกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่มีและไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนทั่วโลก

กำรวดัขนำดและขอบเขตของกำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนมีควำม

ท้ำทำยอย่ำงเห็นไดชั้ด แม้วำ่งำนวจิัยชิน้น้ีถือเป็นหน่ึงในกำรประเมินกำร

ละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วโลกที่มีควำมซับซ้อนมำกที่สุด แต ่BSA และคูค่ำ้ยังคง

มองหำแนวทำงใหม่ ในกำรปรบัปรงุควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล ในปี 2011 

จำกควำมรว่มมือกับนักวจิัยเศรษฐกิจทำงดำ้นไอทีที่ โดดเดน่สองคน BSA 

ไดป้รบัเปลี่ยนหลำยอย่ำง โดยออกแบบเพื่อปรบัแตง่อินพุทและตรวจสอบ

วำ่กำรประมำณกำรณ์กำรใช้ซอฟท์แวรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนไดถู้กตอ้งมำกที่สุด

เท่ำที่จะท�ำได้

การส�ารวจท่ัวโลกของผู้ ใช้ซอฟต์แวร์

องคป์ระกอบหลักของกำรส�ำรวจซอฟตแ์วรร์ะดบัโลกของ BSA เป็นกำร

ส�ำรวจทั่วโลกกับผู้ ใช้พีซีภำยในบ้ำนและองคก์รกวำ่ 22,500 รำยที่ด�ำเนิน

กำรโดย IDC ในเดอืนพฤศจิกำยน 2017 ด�ำเนินกำรส�ำรวจทำงออนไลน์หรอื

ทำงโทรศัพท์ ใน 32 ประเทศที่ประกอบไปดว้ยตวัอย่ำงทำงภูมิศำสตร,์ ระดบั

ควำมซับซ้อนของไอที, และควำมหลำกหลำยทำงภูมิศำสตรแ์ละวฒันธรรม

ทั่วโลก นอกจำกน้ียังมีกำรส�ำรวจควำมคดิเห็นแบบคูข่นำนกับผู้จัดกำรฝ่ำย

ไอที 2,300 คนใน 23 ประเทศ

มีกำรใช้กำรส�ำรวจน้ีเพื่อระบุ "ภำระซอฟตแ์วร"์ ส�ำหรบัแตล่ะประเทศ น่ัน

คอืภำพของจ�ำนวนซอฟตแ์วรท์ี่ตดิตัง้ตอ่พีซีหน่ึงเครือ่ง รวมถึงโปรแกรม

เชิงพำณิชย์ โอเพนซอรส์และซอรส์ผสม จะมีกำรถำมผู้ตอบวำ่มีซอฟตแ์วร์

แพ็คเกจกี่ชุดและเป็นชนิดใดที่ตดิตัง้ในพีซี ในปีที่ผำ่นมำ อัตรำส่วนรอ้ยละ

เทำ่ใดที่ ใหม่หรอือัปเกรด ไม่วำ่จะมำพรอ้มกับคอมพิวเตอรห์รอืไม่ และไม่วำ่

จะตดิตัง้ไว้ ในคอมพิวเตอร์ ใหม่หรอืเครือ่งที่ซือ้มำก่อนปี 2017 ถำมค�ำถำม

เหล่ำน้ีกับผู้ ใช้ที่เป็นผู้บริ โภคและนักธุรกิจ

นอกจำกน้ีกำรส�ำรวจยังใช้ ในกำรประเมินทัศนคตแิละพฤตกิรรมหลักทำง

สังคมที่เกี่ยวข้องกับทรพัย์สินทำงปัญญำ กำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน 

และประเด็นทำงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ใหม่ ข้อมูลเชิงลึกน้ีให้มุมมอง

ใหม่ ในแตล่ะปีเกี่ยวกับพลศำสตรข์องซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนทั่วโลก

ประเทศที่ส�ำรวจไดร้บักำรคดัเลือกโดยใช้กลยุทธ์กำรหมุนเวยีนเพื่อเพิ่ม

ควำมครอบคลุมทั่วโลกให้มำกที่สุดตลอดปี ตลำดสิบเอ็ดแห่งที่มีล�ำดบัควำม

ส�ำคญัสูงจะไดร้บักำรส�ำรวจโดยสอดคล้องกับแตล่ะรอบกำรส�ำรวจและมีกำร

ส�ำรวจ 52 ประเทศอย่ำงน้อยหน่ึงครัง้ทุกสองสำมรอบ ประเทศที่เหลือจะได้

รบักำรคดัเลือกเป็นกำรเฉพำะกิจ ในรอบกำรศึกษำหน่ึง ๆ ประชำกรที่ส�ำรวจ

ทัง้หมดมีสัดส่วนมำกกวำ่ 85 เปอรเ์ซ็นตข์องจ�ำนวนซอฟตแ์วรท์ัง้หมดที่ ใช้

งำน และประมำณ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องส่วนที่ซือ้สิทธิ์ ใช้งำน ในขณะที่มั่นใจ

วำ่ตลำดส่วนใหญ่จะไดร้บักำรส�ำรวจอยำ่งน้อยหน่ึงครัง้ทุกสำมปีกำรศึกษำ

การค�านวณอัตราการติดตั้งซอฟต์แวร์ท่ี ไม่มีสิทธ์ิ ใช้งาน

ตัง้แตปี่ 2003 BSA ไดร้ว่มงำนกับ IDC ซ่ึงเป็นผู้ ให้บรกิำรชัน้น�ำดำ้นสถิติ

กำรตลำดและกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับอุตสำหกรรมไอที เพื่อก�ำหนดอัตรำ

กำรใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน และมูลคำ่ทำงกำรคำ้ของกำรตดิตัง้

ซอฟตแ์วรด์งักล่ำว
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วธิีกำรพืน้ฐำนในกำรค�ำนวณอัตรำและมูลคำ่ทำงกำรคำ้ในประเทศมีดงัน้ี:

1  ระบุจ�ำนวนซอฟตแ์วรท์ี่มีกำรใช้งำนในช่วงปีน้ันโดยผู้ ใช้ที่เป็นผู้

บริ โภคและนักธุรกิจ

2  ระบุจ�ำนวนซอฟตแ์วรท์ี่มีกำรซือ้หรอืไดร้บัอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย

ในระหวำ่งปี (เช่นผ่ำนสิทธิ์ ใช้งำนแบบโอเพนซอรส์, ฟร,ี หรอืของ

สมนำคณุ) แบ่งตำมกำรใช้งำนทำงธุรกิจและผู้บริ โภค

3  ลบจ�ำนวนกลุ่มหน่ึงจำกจ�ำนวนของอีกกลุ่มเพื่อให้ ไดจ้�ำนวนซอฟตแ์วร์

ที่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน เมื่อทรำบจ�ำนวนน้ีแล้วอัตรำที่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนจะ

ค�ำนวณเป็นเปอรเ์ซ็นตข์องซอฟตแ์วรท์ัง้หมดที่ตดิตัง้ไว้

 
อัตราท่ีไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน  

=  
จ�านวนซอฟต์แวรท่ี์ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน /  

จ�านวนซอฟต์แวรร์วมท่ีติดตัง้ 
 

จ�านวนซอฟต์แวรร์วมท่ีติดตัง้  
=  

จ�านวนพีซีท่ีมีซอฟต์แวร ์X  
จ�านวนซอฟต์แวรต่์อพีซี 

ในกำรค�ำนวณจ�ำนวนรวมซอฟตแ์วรท์ี่ตดิตัง้ – ตวัหำร – IDC  จะก�ำหนด

จ�ำนวนคอมพิวเตอรท์ี่มีอยู่ ในประเทศและจ�ำนวนซอฟตแ์วรท์ี่ ไดร้บัใน

ระหวำ่งปี IDC ตดิตำมข้อมูลน้ีในผลิตภัณฑ์วจิัยรำยไตรมำสที่เรยีกวำ่ "กำร

ตดิตำมพีซี" ซ่ึงครอบคลุม 92 ประเทศ ประเทศที่เหลือไม่กี่แห่งมีกำรคน้ควำ้

วจิัยเป็นประจ�ำทุกปี

เมื่อ IDC พิจำรณำจ�ำนวนคอมพิวเตอรท์ี่มีทัง้พีซีผู้บริ โภคและพีซีธุรกิจ 

และใช้ข้อมูลโหลดซอฟตแ์วรท์ี่เก็บรวบรวมไว้ ในแบบส�ำรวจ จะสำมำรถ

ระบุจ�ำนวนซอฟตแ์วรท์ัง้หมดที่ตดิตัง้ ซ่ึงมีและไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน ในแตล่ะ

ประเทศ

เพื่อประเมินภำระซอฟตแ์วร์ ในประเทศที่ ไม่ ไดร้บักำรส�ำรวจ IDC ใช้

เทคนิคกำรวเิครำะห์แบบกลุ่มเพื่อหำลักษณะกับประเทศที่มีกำรโหลด

ซอฟตแ์วรท์ี่แตกตำ่งกัน และใช้ลักษณะเหลำ่น้ีเพื่อก�ำหนดภำระให้กับ

ประเทศที่ ไม่ ไดร้บักำรส�ำรวจ IDC ตรวจสอบควำมถูกตอ้งน้ีโดยกำร

พิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหวำ่งโหลดซอฟตแ์วรท์ี่ทรำบจำกประเทศที่ส�ำรวจ

และคะแนนตำมมำตรกำรตลำดเกิดใหม่ที่เผยแพร่ โดย International 

Telecommunications Union ซ่ึงเรยีกวำ่ดชันีกำรพัฒนำดำ้น ICT และ

แบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อเปรยีบเทียบกับประเทศที่ ไม่ ไดท้�ำแบบสอบถำม

เพื่อให้ ไดจ้�ำนวนหน่วยซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน – ตวัเลขของสมกำร 

– IDC ตอ้งก�ำหนดมูลคำ่ของตลำดซอฟตแ์วรท์ี่ ไดม้ำอย่ำงถูกตอ้งตำม

กฎหมำย IDC ไดเ้ผยแพรข่้อมูลตลำดซอฟตแ์วรเ์ป็นประจ�ำจำกประมำณ 

80 ประเทศและศึกษำข้อมูลประมำณ 20 เรือ่งตำมที่ก�ำหนดเอง ส�ำหรบั

บำงประเทศที่เหลือ IDC ท�ำกำรวจิัยประจ�ำปีเพื่อวตัถุประสงค์ ในกำรศึกษำ

น้ี งำนวจิัยชิน้น้ีคดิค�ำนวนมูลคำ่ตลำดซอฟตแ์วรท์ี่ ไดม้ำอย่ำงถูกตอ้งตำม

กฎหมำย คำ่น้ีแบ่งออกตำมผู้ ใช้ที่เป็นผู้บริ โภคและนักธุรกิจ

ในกำรแปลงมูลคำ่ตลำดซอฟตแ์วรเ์ป็นจ�ำนวนหน่วย IDC ค�ำนวณรำคำ

เฉลี่ยตอ่หน่วยซอฟตแ์วรส์�ำหรบัซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรส์�ำหรบัผู้บริ โภค

และธุรกิจทัง้หมดในประเทศ ซ่ึงท�ำได้ โดยกำรพัฒนำเมทรกิซ์เฉพำะ

ประเทศส�ำหรบัรำคำซอฟตแ์วร ์เช่น กำรคำ้ปลีก, สิทธิ์ ใช้งำนแบบปรมิำณ, 

OEM, ฟร,ี และโอเพนซอรส์ ในเมทรกิซ์ของผลิตภัณฑ์รวมทัง้ควำม

ปลอดภัย, ระบบส�ำนักงำนอัตโนมัต,ิ ระบบปฏิบัตกิำร, และอื่น ๆ

ข้อมูลรำคำของ IDC มำจำกเครือ่งมือตดิตำมรำคำและจำกกำรวจิัยของนัก

วเิครำะห์ท้องถิ่น กำรส�ำรวจของ IDC  ให้น� ้ำหนัก – OEM เทียบกับธุรกิจ

คำ้ปลีก ผู้บริ โภคกับธุรกิจ IDC คณูสองเมทรกิซ์เพื่อให้ ไดร้ำคำตอ่หน่วย

สุดทำ้ยของซอฟตแ์วรเ์ฉลี่ยแบบผสม

เพื่อให้ ไดม้ำซ่ึงจ�ำนวนหน่วยรวมซอฟตแ์วรท์ี่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย IDC  ใช้

สูตรน้ี:

 
ซอฟต์แวรท่ี์ถูกต้องตามกฎหมาย  

=  
มูลค่าตลาดซอฟต์แวร ์/  

ราคาต่อหน่วยซอฟต์แวรเ์ฉล่ีย 

ในปี 2011 IDC  ได้ ใช้มำตรกำรตำ่ง ๆ เพื่อตรวจสอบกำรค�ำนวณรำคำตอ่

หน่วยซอฟตแ์วร์ โดยเฉลี่ย ทีมนักวเิครำะห์จำก 25 ประเทศได้ ให้ข้อมูล

เพิ่มเตมิเกี่ยวกับรำคำซอฟตแ์วรต์ำมหมวดหมู่และผู้ ใช้ (ผู้บริ โภคหรอื

ธุรกิจ) และกำรประเมินประเภทกำรไดม้ำ (เช่นธุรกิจคำ้ปลีก, สิทธิ์ ใช้งำน

แบบจ�ำนวนมำก, ฟร/ีโอเพ่นซอรส์) เพื่อใช้เป็นกำรตรวจสอบกับคำ่ที่ IDC 

ค�ำนวณได ้กำรหมุนเวยีนประเทศที่มีกำรรวบรวมข้อมูลในแตล่ะปีจะช่วย

ให้ IDC ปรบัรำคำซอฟตแ์วร์ ใหม่เป็นระยะ ๆ และจัดท�ำกำรประมำณคำ่ที่

ถูกตอ้งของจ�ำนวนหน่วยซอฟตแ์วรท์ี่ถูกตอ้งตำมกฎหมำยจำกรำยได้ ใน

อุตสำหกรรม
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การบรหิารจัดการซอฟต์แวร:์ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย โอกาสทางธุรกิจ

สุดทำ้ยกำรลบจ�ำนวนหน่วยซอฟตแ์วรท์ี่ถูกตอ้งตำมกฎหมำยออกจำกหน่วย

ซอฟตแ์วรท์ัง้หมดแสดงจ�ำนวนหน่วยซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนที่ตดิตัง้

ในระหวำ่งปี

 
จ�านวนหน่วยซอฟต์แวรท่ี์ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน  

=  
จ�านวนหน่วยซอฟต์แวรทั์ง้หมดท่ีติดตัง้  

–  
จ�านวนหน่วยซอฟต์แวรท่ี์ถูกต้องตามกฎหมาย 

กระบวนกำรน้ีจะให้ข้อมูลส�ำหรบัสมกำรอัตรำขัน้พืน้ฐำน

การค�านวณมูลค่าทางการค้าของซอฟต์แวร์ท่ี ไม่มีสิทธ์ิ 

ใช้งาน 

มูลคำ่ทำงกำรคำ้ของซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนช่่วยให้ ใช้เป็นเกณฑ์วดั

ขนำดกำรใช้ซอฟตแ์วร์ โดยไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน และช่วยให้สำมำรถเปรยีบเทียบ

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของซอฟตแ์วรท์ี่ส�ำคญัเป็นปีตอ่ปี

ค�ำนวณโดยใช้กำรผสมผสำนรำคำกันโดยที่ IDC ก�ำหนดรำคำตอ่หน่วย

ซอฟตแ์วร์ โดยเฉลี่ย ซ่ึงรวมถึงสิทธิ์ ใช้งำนคำ้ปลีก, แบบปรมิำณ, OEM ฟร,ี 

โอเพนซอรส์, ผู้บริ โภค, หรอืธุรกิจ ฯลฯ รำคำซอฟตแ์วร์ โดยเฉลี่ยต�ำ่กวำ่

รำคำขำยปลีก จะพบได้ ในรำ้นคำ้

หลังท�ำกำรค�ำนวณหน่วยกำรตดิตัง้ซอฟตแ์วรร์วมทัง้จ�ำนวนซอฟตแ์วรท์ี่

ถูกตอ้งและไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนที่ตดิตัง้และรำคำเฉลี่ยตอ่หน่วยซอฟตแ์วรแ์ล้ว 

IDC สำมำรถค�ำนวณมูลคำ่ทำงกำรคำ้ของซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำน

มีซอฟต์แวร์อะไรบ้าง 

กำรส�ำรวจซอฟตแ์วรร์ะดบัโลกของ BSA ค�ำนวณกำรตดิตัง้ซอฟตแ์วร์ โดย

ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนซ่ึงท�ำงำนบนเครือ่งพีซี ไดแ้ก่ เดสก์ท็อป แล็ปท็อป และ

อุปกรณ์พกพำที่มีน� ้ำหนักเบำเช่น เน็ตบุ๊ก

ประกอบดว้ยระบบปฏิบัตกิำร, ซอฟตแ์วรร์ะบบ เช่น ฐำนข้อมูลและชุดรกัษำ

ควำมปลอดภัย, แอพพลิเคชันทำงธุรกิจ, และแอพพลิเคชันส�ำหรบัผู้บริ โภค

เช่นเกม, กำรเงินส่วนบุคคล และซอฟตแ์วรอ์้ำงอิง กำรศึกษำยังค�ำนึงถึงกำร

เข้ำถึงซอฟท์แวรฟ์รแีละซอฟตแ์วร์ โอเพนซอรส์ที่ถูกตอ้งซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์

ที่มีสิทธิ์ ใช้งำนในลักษณะที่น�ำไปใช้ ในโดเมนสำธำรณะเพื่อกำรใช้งำนทั่วไป 

โดยทั่วไปจะสำมำรถใช้ ไดฟ้ร ีแตย่ังสำมำรถใช้ ในผลิตภัณฑ์เชิงพำณิชย์ ได้

ไม่รวมซอฟตแ์วรท์ี่ โหลดลงในแท็บเล็ตหรอืสมำรท์โฟน นอกจำกน้ียังยกเวน้

ซอฟตแ์วรท์ี่ท�ำงำนบนเซิรฟ์เวอรห์รอืเมนเฟรมและไดรเวอรอ์ุปกรณ์ที่ ใช้

ประจ�ำ เช่นเดยีวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่สำมำรถดำวน์ โหลดไดฟ้ร ี

เช่น โปรแกรมพักหน้ำจอซ่ึงจะไม่สำมำรถแทนที่ซอฟตแ์วรแ์บบช�ำระเงิน

หรอืโดยปกตแิล้วผู้ ใช้จะมองวำ่เป็นโปรแกรมซอฟตแ์วร์

กำรศึกษำประกอบดว้ยบรกิำรคอมพิวเตอรแ์บบ Cloud เช่น Software-as-

a-Service (SaaS) และplatform-as-a-service (PaaS) ซ่ึงสำมำรถแทนที่

ซอฟตแ์วรท์ี่จะตดิตัง้ลงในคอมพิวเตอรส่์วนบุคคลได ้ซอฟตแ์วรท์ี่จ�ำหน่ำย

เป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรดำ้นกฎหมำย เช่น กำรขำยให้กับรฐับำลเพื่อแจก

จ่ำยให้กับโรงเรยีนก็รวมอยู่ ในกำรศึกษำดว้ย

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 

ก่อนปี 2009 ตวัเลขเงินดอลลำร์ ในตำรำงมูลคำ่เป็นดอลลำร์ ในปัจจุบันตำ่ง

จำกปีก่อนหน้ำ ตวัอย่ำงเช่น มูลคำ่ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งำนของปี 2007 

น้ันจะถูกเผยแพร่ ในรปูแบบของคำ่เงินดอลลำรปี์ 2006 เพื่อให้กำรเปรยีบ

เทียบปีตอ่ปีน้ันงำ่ยขึน้ ในปี 2009, BSA ตดัสินใจที่จะเผยแพรต่วัเลขมูลคำ่

เป็นดอลล่ำรป์ัจจุบันของปีที่ก�ำลังศึกษำอยู่ ดงัน้ันมูลคำ่ของปี 2009 จะอยู่ ใน

มูลคำ่ดอลลำรข์องปี 2009 ส่วนปี 2017 น้ันจะเป็นคำ่เงินดอลลำร์ ในปี 2017 

ฯลฯ เรำไม่ ไดร้ะบุคำ่ปีก่อนหน้ำน้ีเป็นดอลลำร์ ในปัจจุบัน

น่ีเป็นส่ิงส�ำคญัเมื่อประเมินกำรเปลี่ยนแปลงคำ่เมื่อเวลำผำ่นไป บำงส่วนของ

กำรเปลี่ยนแปลงจะขึน้อยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดที่แท้จรงิ และบำง

ส่วนเกี่ยวกับควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเทียบปีตอ่ปี 



20 BSA | พันธมิตรซอฟตแ์วร ์

 
 
 
อ้ำงอิง

1 “Gartner Says Organizations Can Cut Software Costs by 30 Percent 
Using Three Best Practices,” Gartner (July 19, 2016), available at 
www.gartner.com/newsroom/id/3382317 and “Demonstrating 
the Business Value of Software Asset Management and Software 
License Optimization,” Gartner, available at http://imagesrv.
gartner.com/media-products/pdf/flexera/flexera_issue1.pdf.

2 McAfee Labs Threat Report (March 2018), available at https://www.
mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threats-mar-2018.
pdf.

3 “Cyber-Attacks Occurring More Frequently and With Greater 
Sophistication, NTT Security Report Finds,” Security InfoWatch 
(August 9, 2017), available at www.securityinfowatch.com/press_
release/12358487/cyber-attacks-occurring-more-frequently-and-
with-greater-sophistication-ntt-security-report-finds. 

4 Internet Security Threat Report, Symantec (April 2017), available at 
www.symantec.com/security-center/threat-report. 

5 In 2015, 43 percent of cyber-attacks worldwide were against small 
businesses with less than 250 workers. Elizabeth MacDonald, 
“Cyber Attacks on Small Businesses on the Rise,” Fox Business 
(April 26, 2016), available at www.foxbusiness.com/features/cyber-
attacks-on-small-businesses-on-the-rise. 

6 Internet Security Threat Report, Symantec (April 2017), available at 
www.symantec.com/security-center/threat-report. 

7 Ponemon Institute, 2017 Cost of Cyber Crime Study, available at 
www.accenture.com/t20170926T072837Z__w__/us-en/_acnmedia/
PDF-61/Accenture-2017-CostCyberCrimeStudy.pdf. 

8 “Global Cybercrime Costs Top $600 Billion,” DarkReading 
(February 21, 2018), available at https://www.darkreading.com/
attacks-breaches/global-cybercrime-costs-top-$600-billion-/d/d-
id/1331106. 

9 M-Trends 2013: Attack the Security Gap, Mandiant (2013), available 
at https://www.fireeye.com/current-threats/annual-threat-report/
mtrends/rpt-2013-mtrends.html. 

10 Ponemon Institute, 2017 Cost of Cyber Crime Study, available at 
www.accenture.com/t20170926T072837Z__w__/us-en/_acnmedia/
PDF-61/Accenture-2017-CostCyberCrimeStudy.pdf. 

11 Paul Mozur, “China, Addicted to Bootleg Software, Reels From 
Ransomware Attack,” New York Times (May 15, 2017), available 
at www.nytimes.com/2017/05/15/business/china-ransomware-
wannacry-hacking.html. 

12 “China’s Fondness for Pirated Software Raises Risks in Attack,” Phys 
Org (May 16, 2017), available at https://phys.org/news/2017-05-
china-fondness-pirated-software.html. 

13 “Jakub Kroustek, a malware researcher with Avast, a security 
software company in the Czech Republic, said in a blog 
post that Russia was the most-affected country so far [from a 
malware attack].”Elizabeth Dwoskin and Karla Adam, “More 
Than 150 Countries Affected by Massive Cyberattack, Europol 
Says,” Washington Post (May 14, 2017), available at https://
www.washingtonpost.com/business/economy/more-than-
150-countries-affected-by-massive-cyberattack-europol-
says/2017/05/14/5091465e-3899-11e7-9e48-c4f199710b69_story.
html.

14 International Organization for Standardization, ISO/IEC 19770-
1:2017 Information Technology—IT Asset Management, available at 
www.iso.org/standard/68531.html.

15 “Equifax Breach to Cost Total of $439M,” PYMNTS (March 5, 2018), 
available at www.pymnts.com/news/security-and-risk/2018/equifax-
cost-275m/.

16 “How Could ITAM Have Helped the Equifax CIO?” The ITAM 
Review (October 19, 2017), available at www.itassetmanagement.
net/2017/10/19/equifax-itam/.

17 “Gartner Says Organizations Can Cut Software Costs by 30 Percent 
Using Three Best Practices,” Gartner (July 19, 2016), available at 
www.gartner.com/newsroom/id/3382317 and “Demonstrating 
the Business Value of Software Asset Management and Software 
License Optimization,” Gartner, available at http://imagesrv.
gartner.com/media-products/pdf/flexera/flexera_issue1.pdf. 

18 These important benefits are derived from the combination 
of better security by reducing malware that may accompany 
unlicensed software, fewer disruptive audits that take precious 
time to respond to, reduced legal risks around license compliance 
violations, better IT productivity by eliminating outdated or 
unsupported software, more trusted brand identity by avoiding 
risky behavior, and better relationships with vendors.

19 With a more effective licensing model in place, OSI reduced costs 
by more than 30 percent and achieved 100 percent compliance 
with Microsoft guidelines. See “OSI International Foods Increases 
Software License Visibility and Reduces Costs by 30 Percent,” 
Microsoft Customer Solution Case Study, available at http://
download.microsoft.com/download/7/F/1/7F18B556-BC4D-4B5C-
BAB8-9386515BF1EB/Germany-OSI_International_Foods.doc. 

20 Baltika conducted a SAM project that now saves them $100,000 
per year in the workstation, software, and servers. See “Baltika 
Breweries Unlocks the Power of Microsoft Technologies Through 
SAM,” YouTube, available at www.youtube.com/watch?v=yocvI9nl8
o0&feature=youtu.be; and “Software Asset Management Customer 
Evidence,” Microsoft, available at www.microsoft.com/en-us/sam/
customers.aspx. 

21 “University of Roehampton Benefits From Azure Migration Through 
Microsoft SAM,” YouTube, available at https://www.youtube.com/
watch?v=hAHHvZ_8zz4&feature=youtu.be; and “Software Asset 
Management Customer Evidence,” Microsoft, available at https://
www.microsoft.com/en-us/sam/customers.aspx. 

22 Using a specialized SAM tool and other strategies, the space 
agency uncovered software consolidation opportunities. For NASA, 
it meant eliminating duplicate software licenses and negotiating 
better prices for the software it already buys. “How NASA Saved 
$100 Million on Software Licenses,” FedTech (February 23, 2017), 
available at https://fedtechmagazine.com/article/2017/02/how-
nasa-saved-100-million-software-licenses. 

23 See BSA | The Software Alliance, Government Guide for Software 
Asset Management, available at www.bsa.org/~/media/Files/
Tools_And_Resources/Guides/SoftwareManagementGuide/
SoftwareManagementGuide_Government.pdf. 

24 Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Hong Kong, Ireland, 
Mexico, Moldova, Philippines, Singapore, South Korea, and 
Thailand.

25 “Gartner Says Organizations Can Cut Software Costs by 30 Percent 
Using Three Best Practices,” Gartner (July 19, 2016), available at 
www.gartner.com/newsroom/id/3382317 and “Demonstrating 
the Business Value of Software Asset Management and Software 
License Optimization,” Gartner, available at http://imagesrv.
gartner.com/media-products/pdf/flexera/flexera_issue1.pdf.

26 Ajmal Kohgadai, “12 Must-Know Statistics on Cloud Usage in 
the Enterprise,” SkyHigh Networks, available at https://www.
skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/12-must-know-statistics-
on-cloud-usage-in-the-enterprise/.

27 “Cloud Users Enjoy Significant Savings,” Computer Economics 
(April 2016), available at https://www.computereconomics.com/
article.cfm?id=2185.

28 Case Study: A Confident Move to the Cloud for the University of 
Roehampton,” available at https://www.civica.com/globalassets/7.
document-downloads/2.uk-docs/case-studies/roehampton-case-
study.pdf.

http://www.gartner.com/newsroom/id/3382317
http://imagesrv.gartner.com/media-products/pdf/flexera/flexera_issue1.pdf
http://imagesrv.gartner.com/media-products/pdf/flexera/flexera_issue1.pdf
https://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threats-mar-2018.pdf
https://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threats-mar-2018.pdf
https://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threats-mar-2018.pdf
www.securityinfowatch.com/press_release/12358487/cyber-attacks-occurring-more-frequently-and-with-greater-sophistication-ntt-security-report-finds
www.securityinfowatch.com/press_release/12358487/cyber-attacks-occurring-more-frequently-and-with-greater-sophistication-ntt-security-report-finds
www.securityinfowatch.com/press_release/12358487/cyber-attacks-occurring-more-frequently-and-with-greater-sophistication-ntt-security-report-finds
http://www.symantec.com/security-center/threat-report
http://www.foxbusiness.com/features/cyber-attacks-on-small-businesses-on-the-rise
http://www.foxbusiness.com/features/cyber-attacks-on-small-businesses-on-the-rise
http://www.symantec.com/security-center/threat-report
http://www.accenture.com/t20170926T072837Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-61/Accenture-2017-CostCyberCrimeStudy.pdf
http://www.accenture.com/t20170926T072837Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-61/Accenture-2017-CostCyberCrimeStudy.pdf
https://www.darkreading.com/attacks-breaches/global-cybercrime-costs-top-$600-billion-/d/d-id/1331106
https://www.darkreading.com/attacks-breaches/global-cybercrime-costs-top-$600-billion-/d/d-id/1331106
https://www.darkreading.com/attacks-breaches/global-cybercrime-costs-top-$600-billion-/d/d-id/1331106
https://www.fireeye.com/current-threats/annual-threat-report/mtrends/rpt-2013-mtrends.html
https://www.fireeye.com/current-threats/annual-threat-report/mtrends/rpt-2013-mtrends.html
http://www.accenture.com/t20170926T072837Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-61/Accenture-2017-CostCyberCrimeStudy.pdf
http://www.accenture.com/t20170926T072837Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-61/Accenture-2017-CostCyberCrimeStudy.pdf
http://www.nytimes.com/2017/05/15/business/china-ransomware-wannacry-hacking.html
http://www.nytimes.com/2017/05/15/business/china-ransomware-wannacry-hacking.html
https://phys.org/news/2017-05-china-fondness-pirated-software.html
https://phys.org/news/2017-05-china-fondness-pirated-software.html
https://www.washingtonpost.com/business/economy/more-than-150-countries-affected-by-massive-cyberattack-europol-says/2017/05/14/5091465e-3899-11e7-9e48-c4f199710b69_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/economy/more-than-150-countries-affected-by-massive-cyberattack-europol-says/2017/05/14/5091465e-3899-11e7-9e48-c4f199710b69_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/economy/more-than-150-countries-affected-by-massive-cyberattack-europol-says/2017/05/14/5091465e-3899-11e7-9e48-c4f199710b69_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/economy/more-than-150-countries-affected-by-massive-cyberattack-europol-says/2017/05/14/5091465e-3899-11e7-9e48-c4f199710b69_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/economy/more-than-150-countries-affected-by-massive-cyberattack-europol-says/2017/05/14/5091465e-3899-11e7-9e48-c4f199710b69_story.html
http://www.iso.org/standard/68531.html
http://www.pymnts.com/news/security-and-risk/2018/equifax-cost-275m/
http://www.pymnts.com/news/security-and-risk/2018/equifax-cost-275m/
http://www.itassetmanagement.net/2017/10/19/equifax-itam/
http://www.itassetmanagement.net/2017/10/19/equifax-itam/
http://www.gartner.com/newsroom/id/3382317
http://imagesrv.gartner.com/media-products/pdf/flexera/flexera_issue1.pdf
http://imagesrv.gartner.com/media-products/pdf/flexera/flexera_issue1.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/F/1/7F18B556-BC4D-4B5C-BAB8-9386515BF1EB/Germany-OSI_International_Foods.doc
http://download.microsoft.com/download/7/F/1/7F18B556-BC4D-4B5C-BAB8-9386515BF1EB/Germany-OSI_International_Foods.doc
http://download.microsoft.com/download/7/F/1/7F18B556-BC4D-4B5C-BAB8-9386515BF1EB/Germany-OSI_International_Foods.doc
http://www.youtube.com/watch?v=yocvI9nl8o0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=yocvI9nl8o0&feature=youtu.be
http://www.microsoft.com/en-us/sam/customers.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/sam/customers.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=hAHHvZ_8zz4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hAHHvZ_8zz4&feature=youtu.be
https://www.microsoft.com/en-us/sam/customers.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/sam/customers.aspx
https://fedtechmagazine.com/article/2017/02/how-nasa-saved-100-million-software-licenses
https://fedtechmagazine.com/article/2017/02/how-nasa-saved-100-million-software-licenses
www.bsa.org/~/media/Files/Tools_And_Resources/Guides/SoftwareManagementGuide/SoftwareManagementGuide_Government.pdf
www.bsa.org/~/media/Files/Tools_And_Resources/Guides/SoftwareManagementGuide/SoftwareManagementGuide_Government.pdf
www.bsa.org/~/media/Files/Tools_And_Resources/Guides/SoftwareManagementGuide/SoftwareManagementGuide_Government.pdf
http://www.gartner.com/newsroom/id/3382317
http://imagesrv.gartner.com/media-products/pdf/flexera/flexera_issue1.pdf
http://imagesrv.gartner.com/media-products/pdf/flexera/flexera_issue1.pdf
https://www.skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/12-must-know-statistics-on-cloud-usage-in-the-enterprise/
https://www.skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/12-must-know-statistics-on-cloud-usage-in-the-enterprise/
https://www.skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/12-must-know-statistics-on-cloud-usage-in-the-enterprise/
https://www.computereconomics.com/article.cfm?id=2185
https://www.computereconomics.com/article.cfm?id=2185
https://www.civica.com/globalassets/7.document-downloads/2.uk-docs/case-studies/roehampton-case-study.pdf
https://www.civica.com/globalassets/7.document-downloads/2.uk-docs/case-studies/roehampton-case-study.pdf
https://www.civica.com/globalassets/7.document-downloads/2.uk-docs/case-studies/roehampton-case-study.pdf


BSA | พันธมิตรซอฟต์แวร์

BSA | Software Alliance (www bsa org) เป็นผู้สนับสนุนชัน้น�ำส�ำหรบัอุตสำหกรรม

ซอฟตแ์วรท์ั่วโลกก่อนรฐับำลตำ่ง ๆ และในตลำดระหวำ่งประเทศ โดยมีสมำชิกเป็น

บรษัิทที่มีนวตักรรมมำกที่สุดในโลก โดยสรำ้งโซลูชันซอฟตแ์วรท์ี่กระตุน้เศรษฐกิจและ

ปรบัปรงุชีวติสมัยใหม่

ดว้ยส�ำนักงำนใหญ่ ในกรงุวอชิงตนัดซีี และกำรด�ำเนินกำรมำกกวำ่ 60 ประเทศทั่วโลก บี

เอสเอบุกเบิกโปรแกรมกำรปฏิบัตติำมที่ส่งเสรมิซอฟตแ์วรท์ี่ถูกกฎหมำย และสนับสนุน

นโยบำยสำธำรณะที่บ่มเพำะนวตักรรมเทคโนโลยีและขับเคลื่อนกำรเตบิโตในเศรษฐกิจ

ดจิิทัล



BSA Worldwide Headquarters

20 F Street, NW
Suite 800
Washington, DC 20001

 +1.202.872.5500

 @BSAnews

 @BSATheSoftwareAlliance

BSA Asia Pacific

300 Beach Road
#25-08 The Concourse
Singapore 199555

 +65.6292.2072

 @BSAnewsAPAC

BSA Europe, Middle East & Africa

65 Petty France
Ground Floor
London, SW1H 9EU
United Kingdom

 +44.207.340.6080

 @BSAnewsEU

www.bsa.org


	Introduction
	Malware Is Increasingly Pervasive, Costly, and Debilitating
	Malware Infections Are 
Associated With Unlicensed Software 

	Software Asset Management 
Can Decrease These Cyber-Risks and Boost 
Bottom Lines 
	Global Trends 
	Software Asset Management: 
How to Protect Your Organization From Risk and Increase Value
	Methodology 
	


Endnotes


