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เมื่อ 30 ปกอน คอมพิวเตอรยังเปน

เทคโนโลยีใหม เปนสิ่งล้ําคาทางปญญาและ

ยากจะเขาถึง จวบจนปจจุบันคอมพิวเตอรมี

พัฒนาการอยางตอเนื่อง มีการใชงานที่งายและ

แพรหลายในวงกวาง แตถึงกระนั้นกระบวนการ

พัฒนาของคอมพิวเตอรก็ยังไมเคยหยุดนิ่ง ยังมี

นวัตกรรมตางๆ ออกมาอยางตอเนื่อง 

คุณพิทักษ ตั้งนันทชัย เติบโตมาพรอม

กับ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร จากศิษยเกาคณะ

วิศวกรรมศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอร รุน 4 แหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่สมัยนั้นคอมพิวเตอร

ยังตองติดตั้งในหองขนาดใหญ ใชบัตรเจาะรูเพื่อเก็บ

ขอมูล และตองระมัดระวังควันบุหรี่ มาถึงปจจุบัน

คอมพิวเตอรมีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปยังที่

คุณพิทักษ ตั้งนันทชัย 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท บิวซิเนส แอนด เทคโนโลยี่ จํากัด 
และ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด

“เรียนรูที่จะทะยานอยางตอเนื่อง
 พรอมคนหาเรื่องดีๆ 

บนความตางทางความคิด”

ตางๆ ไดอยางสะดวกสบาย มีระบบประมวลผลที่

รวดเร็วดวยสัมผัสเพียงปลายนิ้ว ขณะที่ คุณพิทักษ

เอง ก็กาวสูตําแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท 

บิวซิเนส แอนด เทคโนโลยี่ จํากัด และบริษัท อี-

บิซิเนส พลัส จํากัด  ผูบุกเบิกตลาดซอฟตแวรดาน

บัญชีบริหารสําเร็จรูปคนหนึ่งของประเทศไทย ซึ่ง

ไดรับการไววางใจจากลูกคาเลือกใชงาน Business 

Plus  มากกวา 10,000 บริษัททั่วประเทศตลอดระยะ

เวลา 25 ป ดวยประสิทธิภาพและความสามารถใน

การบริหารจัดการอยางมีมาตรฐาน ทําให บริษัท 

อี-บิซิเนส พลัส จํากัด  ไดรับ รางวัลชนะเลิศ 

สุดยอด SME แหงชาติ ป 2552 ประเภทธุรกิจ 

Software & Application จาก สํานักงานสง

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เมื่อกวา 30 ป

กอนนั้น เปนภาควิชาใหม ที่ยังมีขนาดเล็ก ดวยมี

เพื่อนรวมรุนเพียง 14 คน จึงเปนที่ตองการของ

ตลาด เมื่อเรียนจบ คุณพิทักษไดเลือกที่จะทํางาน

ที่บริษัท ล็อกซเลย จํากัด ซึ่งเขาก็ไมผิดหวังเพราะ
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ที่นั่นเขาไดรับประสบการณที่ชวยเปดโลกแหง

วิทยาการคอมพิวเตอรใหกวาง และมองเห็น

ชองทางของตลาดธุรกิจคอมพิวเตอรอยาง

ชัดเจนขึ้น  

หลังออกจากบริษัท ล็อกซเลย จํากัด 

ก็ เปนยุคเดียวกับพีซี  หรือคอมพิวเตอร

สวนบุคคลเริ่มพัฒนา คุณพิทักษ มองเห็น

ประโยชนของการนําเอาคอมพิวเตอรมาใช

งานในสวนการทําธุรกิจในสวน Back Offi  ce 

บริษัท บิวซิเนส แอนด เทคโนโลยี จํากัด จึง

ถือกําเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 เพื่อจําหนาย

โปรแกรมสําเร็จรูป การที่ธุรกิจตางๆ จะอยูรอด 

และเติบโตจนสามารถแขงขันในตลาดไดนั้น 

ขอมูลทางบัญชีและบริหารเปนสิ่ งสําคัญ 

ซอฟตแวรจึงเขามาเปนตัวชวยในการเพิ่ม

ศักยภาพใหกับเจาของกิจการได ประกอบกับ

ภาครัฐเริ่มสนับสนุนใหมีการพัฒนาซอฟตแวร

ภายในประเทศ คุณพิทักษ เห็นลูทางในการ

ทําธุรกิจ จึงกอตั้งบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด  

ขึ้นอีกแหงในป พ.ศ. 2543 

“การพัฒนาซอฟตแวร  Business Plus 

ดานการบริหาร จุดเดนสําคัญ คือ ตองบอกกับ

ผูประกอบการแตละคนไดวาธุรกิจของเขา

ตองการอะไร และเราจะชวยใหเขาควบคุม

ธุรกิจไดอยางไร ดวยการวิเคราะห ผสานกับ

หลักการบริหาร ซึ่งจะชวยสรางความมั่นคง

และการขยายกิจการ เมื่อนั้นผูประกอบการ

ทั้งหลายก็จะเห็นวา นี่คือการวางโครงสราง

พื้นฐานที่ดี และสุดทายผูประกอบการจะได

ประโยชนอยางแนนอน อีกทั้งสิ่งสําคัญที่ผูใช

ซอฟตแวรของอี-บิซิเนส พลัส จะไดรับ คือ 

สามารถคาดการณความเปนไปของตลาด

ในอนาคตได และเมื่อรูความเปนไป ก็จะมี

ความสามารถในการควบคุม เพื่อลดตนทุน

การผลิต”

หลายคนอาจเขาใจวาวิศวกรรม เปน

เรื่องเกี่ยวของกับการพัฒนาฮารดแวรเทานั้น  

แตในมุมมองของ คุณพิทักษ กลับเห็นวา 

แทจริงแลวการพัฒนาซอฟตแวรก็จําเปนตอง

ใชหลักการทางวิศวกรรมศาสตรเชนกัน แม

ซอฟตแวรจะเปนขอมูลที่จับตองไมได แตผู

พัฒนาซอฟตแวรจําเปนตองนําขอมูลตางๆ

เหลานั้นมารวบรวมและประติดประตอเขา

ดวยกัน เชนเดียวกับการสรางตึก ที่จําเปน

ตองอาศัยโครงสรางที่ดี โดยวิศวกรตองคิดวา

โครงสรางหลักควรจะเปนอยางไร และควรจะ

วางโครงสรางนั้นอยางไร เพื่อใหไดมุมที่ดูดี 

และแข็งแรง   

“พื้นฐานของการเรียน วิศวกรรม-

ศาสตร จึงเปนพื้นฐานการสรางใหนิสิตไดคิด 

ทามกลางการเรียนรูสิ่งตางๆ อีกมากมาย  

การเรียนรูในแตละเรื่องนั้นจึงเปนดั่งชิ้นสวน

ของจิ๊กซอว ที่ถึงวันหนึ่งก็ตองนําชิ้นสวน

ตางๆ มาประกอบกัน วิศวกรรมศาสตรจะ

สอนใหรูจักการประกอบ แตไมใชดวยวิธีการ

ลงมือประกอบให จึงเปนเรื่องเฉพาะของ

บุคคลในการนําแนวคิดตางๆ มาประสานเขา

ดวยกัน”

“ตรรกะของวิศวกรรม จึงเปนมากกวา

การชี้ถูก หรือผิดเพียงอยางเดียว แตจําเปน

ตองคิดไปถึงวิธีการ ที่จะทําใหแตละเรื่อง

งายขึ้น แลวคาดการณไดวาผลลัพธนั้นจะ

เปนอยางไร นี่เปนพื้นฐานกระบวนความคิด 

และอีกสิ่งซึ่งศาสตรแหงวิศวกรรมศาสตร

พยายามบอก คือ อยาไปมองเฉพาะแตสิ่ง

ที่เห็น เพราะนั้นอาจมีเพียงสีขาว หรือสีดํา 

แตเมื่อสีขาวและสีดํามาประกอบกันอาจเกิด

เปนสีเทา”

ขณะที่บางคนอาจรูสึกวา วิศวกรดาน

ซอฟตแวร ไมมีคุณคา เพราะผลงานที่ออก

มาไมไดเห็นเปนรูปธรรมของอาคารหรือตึก 

คุณพิทักษ กลับมองวา การพัฒนาซอฟตแวร

ไทยยังเปนเรื่องที่นาสนใจเพราะซอฟตแวร 

ถือเปนหนึ่งในองคความรูอันมีสวนสําคัญใน

การพัฒนา และยังเปนที่ตองการของตลาด  

และเขาเชื่อมั่นวาในตลาดซอฟตแวรของ

ประเทศไทยวายังเปนตลาดใหญและมีชอง

วางในการผลิตสินคา บริการอีกมาก  

นอกจากจะตองกาวใหทันตลาดของ

ธุรกิจคอมพิวเตอรที่ เติบโตอยางตอเนื่อง

แลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนา

คุณภาพบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา จนไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

จากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาติ (ซิปา) และไดรับรางวัลชนะเลิศ 

สุดยอด SMEs แหงชาติ ป 2552 ประเภท

ธุรกิจ Software & Application จาก 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

ซึ่ง คุณพิทักษ เห็นวาเปนเรื่องที่สําคัญ เพื่อ

เปนเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของสินคา

“หากไมมีคนขางนอกเขามาเพื่อ

ประเมินมาตรฐาน อาจเหมือนกําลังโกหกตัว

เอง เพียงแคฝนเอาวาเราดีแลว แตไมรูวานั้น

เปนเรื่องจริงหรือไม การพิสูจนจากภายนอก

จึงเปนเสมือนเครื่องยืนยันในมาตรฐาน 

คุณภาพของบริษัทไดในระดับหนึ่ง”

ในสวนของวิถีการทํางานนั้นสิ่ งที่ 

คุณพิทักษ ยึดมั่นมาโดยตลอด คือ ใหคน

อื่นสบาย เพื่อฝกตนเองใหอดทนไดกับทุก

เรื่อง บนพื้นฐานของการที่ไมยึดตนเองเปน

ศูนยกลางเพราะหากเรามุงแตจะเอาตัวเองให

ชนะกอน ก็จะปดมุมมอง ปดโอกาสแหงการ

เรียนรู ตางกับถาเราใหเขาเปนฝายถูก แลว

คอยกลับมาไตรตรอง วาทําไมมุมมองเราไม

เหมือนเขา ซึ่งบอยครั้งเราอาจพบวามีเรื่อง

ดีๆ ซอนอยูในความตางนั้น 

ขณะเดียวกันการทําใหธุรกิจ เติบโต

ไดในระยะยาวเปนเรื่องยาก แนนอนวาธุรกิจ

ตางๆ อาจเริ่มตนจากความคิดดีๆ ที่มุงมั่นจะ

ทําอะไรสักอยาง แต คุณพิทักษ เห็นวาความ

คิดดีๆ เหลานั้นก็เปรียบเสมือนพลุอันหนึ่ง 

เมื่อถูกจุดและพุงขึ้นสูทองฟา ก็อาจตกใน

เวลาไมนาน  การจะเติบโตอยางยั่งยืน จึงตอง

มีระบบที่ดี แลวในทุกครั้งที่กาวไปขางหนา 

จะตองเปนกาวที่ไมรีบรอนจนลืมหันกลับมา

สํารวจตัวเอง เพื่อตั้งหลักกอนจะพัฒนาตอไป  

การหารายไดใหธุรกิจมีกําไรและ
อยูรอดอาจไมยาก แตจะยั่งยืนไดหรือไมนั้น 

เปนเรื่องของระบบโครงสราง ถาระบบดี 

โครงสรางดี และพัฒนาคนใหเขากับระบบได 

นั่ นจึ ง เท ากับการการันตีความยั่ งยืน

อยางแทจริง
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