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การส�ารวจซอฟตแ์วรร์ะดบัโลกของ BSA – โดยสังเขป

ใ
นทั่วทุกมุมโลกซอฟท์แวร์ ได ้กลาย
เป็นหน่ึงในเครือ่งมือ 

ที่จ�าเป็นและใช้กัน 
อย่างแพรห่ลายส�าหรบัธุรกิจ 

ทุกประเภท เพื่อใช้ ในการปฏิบัตงิานประจ�าวนั 
ขัน้พืน้ฐานของตน ตัง้แตก่ารตดิตามการขาย,  
การจัดการเรือ่งการจอง, การก�าหนดเป้าหมาย 
การตลาด, การตดิตอ่ส่ือสารกับลูกคา้, การรว่มมือ 
กับคูค่า้, และเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันน้ีผู้ ใช้ส่วนใหญ่มอง
วา่ความพยายามในการใช้เทคโนโลยีที่เป็น
นวตักรรมถูกขัดขวางจากการคกุคามดา้น 
ความปลอดภัย ซ่ึงรวมถึงการตดิมัลแวร ์เห็น 
ไดชั้ดวา่การตดิมัลแวรม์ีความเช่ือมโยงอย่างมาก 
กับการใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งาน ส่งผล 
ให้ CIO หลายคนเข้าใจดถีึงคา่ใช้จ่ายที่แท้จรงิ 
ของซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งาน และ 
ด�าเนินการตามขัน้ตอนปฏิบัตเิพื่อปรบัปรงุ 
การจัดการซอฟตแ์วรข์องตน 

เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบและโอกาสเหล่าน้ีได้
ดขีึน้ ผลการส�ารวจซอฟตแ์วรร์ะดบัโลกของ 
BSA ในปี ซ่ึงด�าเนินการโดยรว่มมือกับ IDC เพื่อ
ค�านวณปรมิาณและมูลคา่ของซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มี
สิทธิ์ ใช้งานซ่ึงตดิตัง้ในคอมพิวเตอรส่์วนบุคคล
ในกวา่ 110 ประเทศและเศรษฐกิจในภูมิภาค
ตา่ง ๆ ผลการส�ารวจแสดงให้เห็นวา่แม้ CIO จะ
รูว้า่การใช้ซอฟท์แวรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งานก่อให้เกิด
ความเส่ียงดา้นความปลอดภัย แตก็่มีซอฟตแ์วร ์
37 เปอรเ์ซ็นตท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งาน 
ตดิตัง้ในเครือ่งคอมพิวเตอร ์

การใช้ซอฟต์แวรท่ี์ ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน แม้จะลดลงลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเป็นท่ีแพรห่ลาย แม้จะมีสองภูมิภาค 
ทั่วโลกที่มีอัตราการตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งานลดลงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ยังคงมีการใช้ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ 

ใช้งานอยู่ทั่วโลกในอัตราที่น่าตกใจ ซ่ึงคดิเป็นรอ้ยละ 37 ของซอฟตแ์วรท์ี่ตดิตัง้ในคอมพิวเตอรท์ั่วไป แม้วา่มูลคา่การคา้ 

โดยรวมของซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งานจะลดลง แตป่ระเทศตา่ง ๆ โดยส่วนใหญ่ ในผลการส�ารวจยังคงมีอัตราไม่มีสิทธิ์ 

ใช้งานตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไป อัตราที่สูงเหล่าน้ีไม่เพียงแตท่�าให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นชะลอตวัไป ซ่ึง 

เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แตก็่เป็นอุปสรรคตอ่การเตบิโตของผลประกอบการของบรษัิท และก่อให้เกิด 

ความเส่ียงดา้นความปลอดภัยอย่างไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน 

CIO ค้นพบวา่ซอฟต์แวรท่ี์ ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งานมีความเสีย่งมากขึน้และมีราคาแพงขึน้ ขณะน้ีองคก์รตา่ง ๆ มี 
ความเส่ียงหน่ึงในสามที่จะตดิมัลแวร ์เมื่อไดร้บัหรอืตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์�าเรจ็รปูที่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งาน หรอืซือ้คอมพิวเตอรท์ี่มี
ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งานอยู่ดว้ย การโจมตขีองมัลแวรแ์ตล่ะครัง้อาจท�าให้บรษัิท เสียคา่ใช้จ่ายเฉลี่ย 2.4 ล้านดอลลาร์
และอาจตอ้งใช้เวลาแก้ ไขถึง 50 วนั ในกรณีที่การตดิมัลแวรท์�าให้บรษัิทตอ้งหยุดท�างาน หรอืท�าให้ข้อมูลทางธุรกิจสูญหาย 
อาจส่งผลกระทบตอ่แบรนดแ์ละช่ือเสียงของบรษัิทอย่างรา้ยแรง คา่ใช้จ่ายส�าหรบัการจัดการกับมัลแวรท์ี่เกี่ยวข้องกับ
ซอฟตแ์วรท์ี่ ไม่มีสิทธิ์ ใช้งานก็เพิ่มขึน้เช่นกัน ขณะน้ีบรษัิทอาจเสียคา่ใช้จ่ายมากกวา่ 10,000 ดอลล่ารต์อ่คอมพิวเตอร์
ที่ตดิมัลแวรห์น่ึงเครือ่ง และบรษัิทตา่ง ๆ ทั่วโลกมีคา่ใช้จ่ายเกือบ 359,000 ล้านดอลล่ารต์อ่ปี การหลีกเลี่ยงภัยคกุคาม
ดา้นความปลอดภัยจากมัลแวรเ์ป็นเหตผุลอันดบัหน่ึงที่ CIO อ้างถึงเพื่อให้แน่ใจวา่ซอฟตแ์วร์ ในเครอืข่ายมีสิทธิ์ ใช้งาน
ทัง้หมด 

การปรบัปรงุซอฟต์แวร์ ให้มีสทิธ์ิ ใช้งานเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการรกัษาความปลอดภัยและทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากมัลแวร ์ผู้น�าธุรกิจจึงหันมาใช้ซอฟตแ์วรท์ี่มีสิทธิ์ ใช้งานกันมากขึน้ โดยสามารถใช้ โปรแกรมแก้ ไข
ให้อัปเดตล่าสุด ซ่ึงเป็นสาระส�าคญัในการป้องกันการรกุรานของมัลแวร,์ การละเมิดข้อมูล, และความเส่ียงอื่น ๆ ดา้น 

ความปลอดภัย เหล่าผู้น�าตา่งหันมาตระหนักวา่การปรบัปรงุความสามารถในการจัดการซอฟตแ์วรท์ั่วทัง้องคก์รจะเป็น 
เครือ่งมืออันใหม่ที่ทรงพลัง ในการช่วยลดเวลาหยุดท�างาน และเพิ่มผลก�าไรให้มากขึน้ โดย IDC คาดการณ์วา่เมื่อบรษัิท 

ตา่ง ๆ ท�าตามขัน้ตอนการปรบัปรงุการจัดการซอฟตแ์วร ์บรษัิทเหล่าน้ันพวกเขาสามารถเพิ่มผลก�าไรไดม้ากถึง 11 
เปอรเ์ซ็นต ์

องค์กรสามารถท�าตามขัน้ตอนท่ีส�าคัญในปัจจุบันเพ่ือปรบัปรงุการจัดการซอฟต์แวรแ์ละบรรลุผลประโยชน์ท่ี
ส�าคัญได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผลประโยชน์เหล่าน้ี องคก์รตา่ง ๆ สามารถใช้แนวปฏิบัตทิี่ดทีี่สุดในการจัดการสินทรพัย์
ซอฟตแ์วร ์(SAM) เพื่อปรบัปรงุการจัดการสินทรพัย์ซอฟตแ์วรแ์ละใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ไดม้ากขึน้ SAM ไม่เพียง
ช่วยให้ CIO มั่นใจไดว้า่ซอฟตแ์วรท์ี่ท�างานบนเครอืข่ายของตนถูกตอ้งตามกฎหมายและมีสิทธิ์ ใช้งาน นอกจากน้ียังช่วย
ลดความเส่ียงในโลกไซเบอร ์เพิ่มผลิตภาพ ลดเวลาหยุดท�างาน รวมศนูย์การจัดการสิทธิ์ ใช้งาน และลดคา่ใช้จ่าย ผลการ
ศึกษาแสดงให้เห็นวา่องคก์รสามารถบรรลุผลประหยัดคา่ใช้จ่ายดา้นซอฟตแ์วร์ ไดม้ากถึง 30 เปอรเ์ซ็นตต์อ่ปี โดยใช้ SAM 
และโปรแกรมปรบัปรงุสิทธิ์ ใช้งานซอฟตแ์วร ์

การค้นพบท่ีส�าคัญ



2 BSA | พันธมิตรซอฟตแ์วร ์

อัตราการติดตัง้ซอฟต์แวรท่ี์ ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน  มูลค่าทางการค้าของซอฟต์แวรท่ี์ ไม่มีสทิธ์ิ 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 
อดีตสาธารณรฐัยูโกสลาฟมาซิโดเนีย 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 
เม็กซิโก 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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อัตราการติดตัง้ซอฟต์แวรท่ี์ ไม่มีสทิธ์ิ ใช้งาน  มูลค่าทางการค้าของซอฟต์แวรท่ี์ ไม่มีสทิธ์ิ 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 โตริโก 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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BSA | พันธมิตรซอฟต์แวร์

BSA | Software Alliance (www.bsa.org) เป็นผู้สนับสนุนชัน้น�าส�าหรบัอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรท์ั่วโลกก่อนรฐับาลตา่ง ๆ และในตลาดระหวา่งประเทศ โดยมีสมาชิกเป็นบรษัิทที่มีนวตักรรมมากที่สุด

ในโลก โดยสรา้งโซลูชันซอฟตแ์วรท์ี่กระตุน้เศรษฐกิจและปรบัปรงุชีวติสมัยใหม่ ดว้ยส�านักงานใหญ่ ในกรงุวอชิงตนัดซีี และการด�าเนินการมากกวา่ 60 ประเทศ บีเอสเอบุกเบิกโปรแกรมการปฏิบัติ

ตามที่ส่งเสรมิซอฟตแ์วรท์ี่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวตักรรมเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการเตบิโตในเศรษฐกิจดจิิทัล

การใช้งานสามระดับส�าหรับ SAM

ระบบการจัดการสินทรพัย์ ไอทีตามมาตรฐาน ISO/IEC 19770-1:2017 

ฉบับปี 2017 ISO/IEC 19770-1 ให้แนวทางแบบองคร์วมเพื่อใช้ 

ระบบ ISO ที่มีประสิทธิภาพส�าหรบั SAM 

ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ

ขัน้ตอนแรกเกี่ยวข้องกับการมีความเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้เกี่ยวกับส่ิงที่คณุมีเพื่อให้สามารถจัดการได้

อย่างครอบคลุม เริม่ตน้ดว้ยการประเมินซอฟตแ์วร์ ใน

ระบบเพื่อให้สามารถปฏิบัตติามข้อตกลงสิทธิ์ ใช้งาน

ซอฟตแ์วร์ ได ้นอกเหนือจากการจัดการสิทธิ์ ใช้งานแล้ว ระดบัน้ียังช่วยให้องคก์ร

สามารถพัฒนากระบวนการที่จ�าเป็นส�าหรบัการจัดการเปลี่ยนแปลง การจัดการ

ข้อมูล และการจัดการความปลอดภัย

การเพ่ิมประสทิธิภาพ

ขัน้ตอนที่สามช่วยให้องคก์รไดร้บัประสิทธิภาพและ

ความคุม้คา่ที่มากขึน้โดยมุ่งเน้นที่พืน้ที่ท�างาน เช่น 

การท�าสัญญาและการจัดการดา้นการเงิน

การรวมวงจรชีวติ

ขัน้ตอนที่สองเป็นการตอ่ยอดจากขัน้ตอนแรก และ

ช่วยให้องคก์รบรรลุประสิทธิภาพและเพิ่ม 

ความคุม้คา่โดยการปรบัปรงุการบรหิารจัดการตลอด 

วงจรชีวติของสินทรพัย์ ไอทีทัง้หมดตัง้แตข่้อมูล 

จ�าเพาะไปจนถึงการจัดซือ้, การพัฒนา, การปล่อย,  

การใช้งาน, การด�าเนินงาน, และการเลิกใช้งาน

ระดับ  

1

ระดับ  

2

ระดับ  

3

CIO รายงานถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีถูกต้อง
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54% ลดความเส่ียงด้านความปลอดภัย

ลดความเส่ียงจาก�ญหาทางกฎหมาย43%

เพิ่มผลิตภาพด้านไอที35%

ปกป้องแบรนด์ขององค์กร28%

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าหรือคู่ค้า26%

เพิ่มผลิตภาพให้ผู้ ใช้26%

ลดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์20%

ลดความยุ่งยากจากการตรวจสอบ19%

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขาย16%

ซอฟต์แวร์ท่ี ไม่มีสิทธ์ิ ใช้งานมีความเช่ือมโยงกับ 

การตรวจพบมัลแวร์อย่างมาก
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อัตราการตรวจพบมัลแวร์ในประเทศ (%)

แหล่งข้อมูล: IDC

SAM ลดความเสี่ยงในโลกไซเบอร์และเพ่ิมผลประกอบการ
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