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Incubator…บ่มเพาะสตาร์ทอัพกันอย่างไร
เมือ่ สตาร์ทอัพ พัฒนาธุรกิจตัวเองมาจนถึงจุดทีเ่ รียกว่า Product Market Fit (ขัน้ ทีม่ สี นิ ค้าหรือบริการ
ต้นแบบ และกาลังอยูใ่ นช่วงทาให้สนิ ค้าติดตลาด สร้างฐานลูกค้าเพือ่ หารายได้) ซึง่ ในขัน้ นี้ จะเป็ นช่วงทีส่ ตาร์ท
อัพให้ความสาคัญกับการนาสินค้าและบริการออกสู่ตลาด โดยการหาวิธกี ารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การ
วัดผล การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสินค้าให้ดขี น้ึ รวมถึงยังมีอกี หลายเรื่อง ทีบ่ รรดาสตาร์ทอัพจะต้องทาอีก
มากมาย เพือ่ ทาให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และเติบโต อย่างทีต่ งั ้ เป้ าหมายไว้
แต่จากสถิติพบว่า สตาร์ทอัพจานวนไม่น้อย ไม่สามารถผ่านพ้นการทาธุรกิจในช่วงนี้ไปได้ ซึ่ง CB
Insights ได้ทาวิจยั ไว้ว่า 20 เหตุผลทีท่ าไมสตาร์ทอัพถึงล้มเหลว พบว่า กว่า 40% คือตลาดไม่ตอ้ งการใช้สนิ ค้า
บริการของสตาร์ทอัพ (No market need) อีกเกือบ 30% คือเงินทุนหมด (Ran out of cash) และอีก 23% มี
ปั ญหาทีมแตก (Not the right team) เป็ นต้น

Source:

เมื่อสตาร์ทอัพเห็นตัวเลขและรูว้ ่าปั ญหาที่มกั จะเจอเมื่อทาธุรกิจคืออะไร สิง่ หนึ่งที่เกิดขึน้ ในใจก็คอื
แล้วมีหน่ วยงานหรือมีองค์กรไหน ทีจ่ ะมาช่วยพยุงหรือช่วยสนับสนุ นการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กบั สตาร์ทอัพ
หรือไม่..คาตอบคือ มี ก็ Incubator หรือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนี่ไง ทีจ่ ะเป็ น หน่ วยงานทีเ่ ข้ามาช่วยทาให้สตาร์ท
อัพทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นธุรกิจ สามารถทาธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง บนพืน้ ฐานความรู้ การให้คาแนะนา และการเชื่อมโยง
ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ทีน้ีเรามาดูว่า Incubator ทาอะไรกันบ้าง

1

การให้บริ การ

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
กลุ่มลูเป้ าหมาย
รูปแบบ

ค่าใช้จ่าย
Output

Incubator
1. ให้ความรูท้ างด้านธุรกิจและทักษะการบริหารธุรกิจ
2. ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ
3. เชือ่ มโยงความร่วมมือกับเครือข่าย รวมถึงนักลงทุน
4. ให้พน้ื ทีท่ างาน เช่น Co-working space หรือแม้กระทัง่ Maker space
(บาง Incubator)
5. จัดกิจกรรมต่างๆ ให้สตาร์ทอัพ อาทิ ออกบูธ ออกงาน Demo day หรือ
Pitching day เป็ นต้น
เพือ่ ลดอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพ ด้วยการทาให้สตาร์ทอัพสามารถ
ขยายธุรกิจ ทัง้ ในด้านการเพิม่ ยอดขายมีรายได้ การพัฒนาสินค้าบริการ
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
เริม่ ตัง้ แต่ 3 เดือน จนถึง 2 ปี (ขึน้ อยูก่ บั แต่ละโปรแกรมของ Incubator)
สตาร์ทอัพทีท่ าธุรกิจเริม่ ต้น (ไม่เกิน 3 ปี ) มีสนิ ค้า/บริการ และพอมีลกู ค้า
บ้างแล้ว
Incubator จะต้องประเมินธุรกิจและวิเคราะห์ธรุ กิจของสตาร์ทอัพ เพือ่ ดู
โอกาสความเป็ นไปได้ของธุรกิจ และจัดอบมให้ความรู้ พร้อมให้คาปรึกษา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพือ่ ฝึกให้สตาร์ทอัพ ได้เรียนรู้
ทดลอง ปรับปรุงธุรกิจอย่างเป็ นระบบ เป็ นขัน้ เป็ นตอน
มีทงั ้ แบบฟรี (แต่สว่ นใหญ่ตอ้ งผ่านการพิจารณาจาก Incubator) และแบบ
มีคา่ ใช้จ่าย
 สตาร์ทอัพค้นพบ Business model ของตัวเองทีม่ ที ศิ ทางชัดเจนมากขึน้
 สามารถเพิม่ ช่องทางการตลาดได้มากขึน้
 รูจ้ กั และมีเครือข่ายทางธุรกิจมากขึน้

จากตารางข้างบน สตาร์ทอัพพอจะเห็นแล้วว่า Incubator จะเข้ามาเป็ นพีเ่ ลี้ยงให้กบั เราในรูปแบบไหน
และถ้าถามต่อไปว่า องค์ความรูห้ รือทักษะอะไรบ้าง ทีส่ ตาร์ทอัพจะต้องเรียนรูม้ ากขึน้ ใน สเตจนี้ จากการศึกษา
Incubator หลายๆ แห่ง มักจะเห็นการอบรมบ่มเพาะให้ความรูส้ ตาร์ทอัพในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
Entrepreneurial mindset
Product Development
Fundraising
Presentation Skills /
Pitching Skills
Accounting

Customer Development
Operation Management /
Process Management
Design Development (UX / UI)
Sales Skills
Business Model Creation

Marketing Management
Team Management
Intellectual Property Management
Negotiation Skills /
Communication Skills
Technology Transformation
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จะเห็น ได้ว่ า องค์ความรู้เหล่า นี้ล้ว นเป็ นสิ่งที่จาเป็ น ต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพเริ่มต้น ทัง้ สิ้น ซึ่ง
หมายความว่าผูก้ อ่ ตัง้ (Founder) และผูร้ ว่ มก่อตัง้ (Co-Founder) ควรจะต้องผ่านการเรียนรูเ้ รื่องราวเหล่านี้ แต่
จะมากน้อยก็ขน้ึ อยู่กบั พืน้ ฐานความรูข้ องแต่ละคน แต่ หากผูก้ ่อตัง้ ไม่ได้มพี น้ื ฐานความรูท้ างด้านธุรกิจมาก่อน
ความรูเ้ หล่านี้กย็ งิ่ จาเป็ นอย่างมากทีจ่ ะต้องเรียนรู้ เพือ่ นามาใช้ในการทาธุรกิจ
สุด ท้า ยนี้ ถ้า จะให้เปรีย บว่า Incubator คือใคร ก็นึกไปถึง ค่า ยมวยที่เ ป็ น Promoter มวย คอย
เคีย่ วเข็ญ แนะนาฝึ กซ้อมนักมวย ให้รจู้ กั เทคนิค รูจ้ กั วิธกี ารชกทีจ่ ะสามารถเอาชนะผูต้ ่อสูไ้ ด้ พอถึงเวลาลง
สังเวียน นักมวยก็ต้องงัดเอากลยุทธ์ต่างๆ มาสู้ เพื่อให้ตวั เองรอดจากหมัดของคู่ต่อสู้ และเมื่อเห็นจังหวะก็
สามารถน๊ อคคูต่ ่อสูไ้ ด้ทกุ เมือ่ ซึง่ ผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพทีผ่ ่านการบ่มเพาะมาอย่างเข้มข้นก็คงไม่ต่างกัน เมื่อ
ถึงเวลาต้องตัดสินใจลงมือทาอะไร ก็มคี วามมันใจมากขึ
่
น้ ในการนาความรู้ ประสบการณ์ และข้อแนะนามาใช้
เพือ่ ให้ธุรกิจของตัวเอง แข่งขันได้ ขยายการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างทีว่ างเป้ าหมายไว้

บทความโดย
นุชนาถ คุณความดี
ฝ่ ายพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบการ
กรกฎาคม 2561
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