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___________________________________________________________________________ 

Incubator…บม่เพาะสตารท์อพักนัอย่างไร 
 

 เมือ่สตารท์อพั พฒันาธุรกจิตวัเองมาจนถงึจุดทีเ่รยีกว่า Product Market Fit  (ข ัน้ทีม่สีนิคา้หรอืบรกิาร
ตน้แบบ และก าลงัอยูใ่นชว่งท าใหส้นิคา้ตดิตลาด สรา้งฐานลกูคา้เพือ่หารายได้) ซึง่ในขัน้นี้ จะเป็นช่วงทีส่ตารท์
อพัใหค้วามส าคญักบัการน าสนิคา้และบรกิารออกสู่ตลาด โดยการหาวธิกีารเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การ
วดัผล การปรบัปรุงแกไ้ขหรอืพฒันาสนิคา้ใหด้ขี ึน้ รวมถงึยงัมอีกีหลายเรื่อง ทีบ่รรดาสตาร์ทอพัจะต้องท าอกี
มากมาย เพือ่ท าใหธุ้รกจิสามารถสรา้งรายไดแ้ละเตบิโต อยา่งทีต่ัง้เป้าหมายไว ้
 

 แต่จากสถติิพบว่า สตาร์ทอพัจ านวนไม่น้อย ไม่สามารถผ่านพน้การท าธุรกจิในช่วงนี้ไปได้ ซึ่ง CB 
Insights ไดท้ าวจิยัไวว้่า 20 เหตุผลทีท่ าไมสตารท์อพัถงึลม้เหลว พบว่า กว่า 40% คอืตลาดไมต่อ้งการใชส้นิคา้
บรกิารของสตารท์อพั (No market need) อกีเกอืบ 30% คอืเงนิทุนหมด (Ran out of cash) และอกี 23% มี
ปัญหาทมีแตก (Not the right team) เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 เมื่อสตาร์ทอพัเห็นตวัเลขและรูว้่าปัญหาที่มกัจะเจอเมื่อท าธุรกจิคอือะไร สิง่หนึ่งที่เกดิขึน้ในใจกค็อื 
แล้วมหีน่วยงานหรอืมอีงค์กรไหน ทีจ่ะมาช่วยพยุงหรอืช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กบัสตาร์ทอพั
หรอืไม่..ค าตอบคอื มี  ก ็Incubator หรอืศนูยบ์่มเพาะธุรกจินี่ไง ทีจ่ะเป็นหน่วยงานทีเ่ขา้มาช่วยท าใหส้ตาร์ท
อพัทีเ่พิง่เริม่ตน้ธุรกจิ สามารถท าธุรกจิไดอ้ย่างเขม้แขง็ บนพืน้ฐานความรู ้การใหค้ าแนะน า และการเชื่อมโยง
ความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยต่างๆ ทนีี้เรามาดวู่า Incubator ท าอะไรกนับา้ง 
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Incubator  
การให้บริการ 1. ใหค้วามรูท้างดา้นธุรกจิและทกัษะการบรหิารธรุกจิ 

2. ใหค้ าปรกึษาทางธุรกจิ 
3. เชือ่มโยงความรว่มมอืกบัเครอืขา่ย รวมถงึนกัลงทนุ 
4. ใหพ้ืน้ทีท่ างาน เชน่ Co-working space หรอืแมก้ระทัง่ Maker space 

(บาง Incubator) 
5. จดักจิกรรมต่างๆ ใหส้ตารท์อพั อาท ิออกบธู ออกงาน Demo day หรอื 

Pitching day เป็นตน้ 
วตัถปุระสงค ์ เพือ่ลดอตัราความลม้เหลวของสตารท์อพั ดว้ยการท าใหส้ตารท์อพัสามารถ

ขยายธุรกจิ ทัง้ในดา้นการเพิม่ยอดขายมรีายได ้การพฒันาสนิคา้บรกิาร 
รวมถงึการพฒันาความรู ้ทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการ  

ระยะเวลา เริม่ตัง้แต่ 3 เดอืน จนถงึ 2 ปี (ขึน้อยูก่บัแต่ละโปรแกรมของ Incubator) 
กลุ่มลูเป้าหมาย สตารท์อพัทีท่ าธุรกจิเริม่ตน้ (ไมเ่กนิ 3 ปี) มสีนิคา้/บรกิาร และพอมลีกูคา้

บา้งแลว้  
รปูแบบ Incubator จะตอ้งประเมนิธุรกจิและวเิคราะหธ์รุกจิของสตารท์อพั เพือ่ดู

โอกาสความเป็นไปไดข้องธุรกจิ และจดัอบมใหค้วามรู ้พรอ้มใหค้ าปรกึษา
จากผูเ้ชีย่วชาญ รวมถงึการจดักจิกรรมเพือ่ฝึกใหส้ตารท์อพั ไดเ้รยีนรู ้
ทดลอง ปรบัปรงุธรุกจิอยา่งเป็นระบบ เป็นขัน้เป็นตอน 

ค่าใช้จ่าย มทีัง้แบบฟร ี(แต่สว่นใหญ่ตอ้งผา่นการพจิารณาจาก Incubator) และแบบ        
มคีา่ใชจ้่าย 

Output  สตารท์อพัคน้พบ Business model ของตวัเองทีม่ทีศิทางชดัเจนมากขึน้ 
 สามารถเพิม่ชอ่งทางการตลาดไดม้ากขึน้ 
 รูจ้กัและมเีครอืขา่ยทางธุรกจิมากขึน้ 

 

 จากตารางขา้งบน สตารท์อพัพอจะเหน็แลว้ว่า Incubator จะเขา้มาเป็นพีเ่ลี้ยงใหก้บัเราในรปูแบบไหน 
และถา้ถามต่อไปว่า องคค์วามรูห้รอืทกัษะอะไรบา้ง ทีส่ตารท์อพัจะตอ้งเรยีนรูม้ากขึน้ใน สเตจนี้ จากการศกึษา 
Incubator หลายๆ แหง่ มกัจะเหน็การอบรมบ่มเพาะใหค้วามรูส้ตารท์อพัในหวัขอ้ ดงัต่อไปนี้ 
 
Entrepreneurial mindset Customer Development Marketing Management 
Product Development Operation Management / 

Process Management 
Team Management 

Fundraising Design Development (UX / UI) Intellectual Property Management 
Presentation Skills /  
Pitching Skills 

Sales Skills Negotiation Skills / 
Communication Skills 

Accounting Business Model Creation Technology Transformation 
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 จะเห็นได้ว่า องค์ความรู้เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการเติบโตของสตาร์ทอพัเริ่มต้นทัง้สิ้น ซึ่ง
หมายความว่าผูก้อ่ตัง้ (Founder) และผูร้ว่มกอ่ตัง้ (Co-Founder) ควรจะตอ้งผา่นการเรยีนรูเ้รื่องราวเหล่านี้ แต่
จะมากน้อยกข็ึน้อยู่กบัพืน้ฐานความรูข้องแต่ละคน แต่หากผูก้่อตัง้ไม่ได้มพีืน้ฐานความรูท้างดา้นธุรกจิมาก่อน 
ความรูเ้หล่านี้กย็ิง่จ าเป็นอยา่งมากทีจ่ะตอ้งเรยีนรู ้เพือ่น ามาใชใ้นการท าธุรกจิ  
 

 สุดท้ายนี้ ถ้าจะให้เปรยีบว่า Incubator คอืใคร ก็นึกไปถึง ค่ายมวยที่เป็น Promoter มวย คอย
เคีย่วเขญ็ แนะน าฝึกซ้อมนักมวย ใหรู้จ้กัเทคนิค รูจ้กัวธิกีารชกทีจ่ะสามารถเอาชนะผูต้่อสูไ้ด้  พอถงึเวลาลง
สงัเวยีน นักมวยกต็้องงดัเอากลยุทธ์ต่างๆ มาสู้ เพื่อใหต้วัเองรอดจากหมดัของคู่ต่อสู้ และเมื่อเห็นจงัหวะก็
สามารถน๊อคคูต่่อสูไ้ดท้กุเมือ่ ซึง่ผูป้ระกอบการสตารท์อพัทีผ่่านการบ่มเพาะมาอย่างเขม้ขน้กค็งไม่ต่างกนั เมื่อ
ถงึเวลาตอ้งตดัสนิใจลงมอืท าอะไร กม็คีวามมัน่ใจมากขึน้ ในการน าความรู ้ประสบการณ์ และขอ้แนะน ามาใช้
เพือ่ใหธุ้รกจิของตวัเอง แขง่ขนัได ้ขยายการเตบิโตและกา้วไปขา้งหน้าไดอ้ยา่งทีว่างเป้าหมายไว ้  
 
 
บทความโดย 
นุชนาถ คณุความด ี
ฝ่ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบการ 
กรกฎาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


