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Chief Marketing Officer  บริษทั มารเ์กต็ต้ิงไดออ็กไซด ์จ ากดั 

 
 โครงการศนูยบ์่มเพาะวิสาหกิจ (UNIVERSITY BUSINESS INCUBATOR ; UBI) ในมหาวิทยาลยั 
         โมเดลธุรกจิคลา้ยๆกบัการตัง้ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ (UNIVERSITY BUSINESS INCUBATOR ; UBI) ในรัว้มหาวทิยาลยั 
ซึง่สนบัสนุนโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา สกอ. มพีนัธกจิในการมุง่สรา้งนกัศกึษา ศษิยเ์ก่า และผูม้ศีกัยภาพใหเ้ป็น
ผูป้ระกอบการอย่างมอือาชพี โดยมแีนวคดิในการด าเนินโครงการคอืผลกัดนัและสง่เสรมิผลงานวจิยัจากผลติภณัฑส์ูภ่าควสิาหกจิ 
ใหค้ าปรกึษาและขอ้มลูในการจดัตัง้บรษิทัรวมถงึจดัฝึกอบรม ประสานงานระหว่างภาครฐัและเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การตัง้บรษิทั สง่เสรมิการสรา้งสรรคน์วตักรรมธุรกจิใหม่และผูป้ระกอบการรายใหมใ่นภาคธุรกจิ  
ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจาก UBI   ไดร้บัความรูจ้ากการอบรม สมัมนา การเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการรายใหม่   ไดร้บัค าปรกึษาและ
การดแูลจากทีป่รกึษาทางดา้นต่างๆ เช่น การบรหิารจดัการ วธิกีารด าเนินธุรกจิ ดา้นการตลาด กฎหมาย ฯลฯ  อกีทัง้ยงัไดร้บัการ
สนบัสนุนดา้นพืน้ทีส่ านกังาน และอุปกรณ์เครื่องมอืต่างๆของมหาวทิยาลยั  ท าใหม้คีวามเขา้ใจและมแีนวคดิในการประกอบธุรกจิ
มากขึน้ ก่อใหเ้กดิการสรา้งงาน เกดิทกัษะเชงิธุรกจิแก่นกัศกึษา มกีารช่วยในการหาแหล่งเงนิทนุ ทีส่ าคญัไม่เสยีค่าใชจ้่ายในการ
เขา้ร่วมโครงการฯ   เมื่อพีเ้ลีย้งผูล้งทุนร่วมเป็นมหาวทิยาลยัแลว้กไ็ม่กงัวลเรื่องการเงนิ  ไม่ว่าจะเจบ็ตวัแค่ไหนกม็งีบประมาณเขา้
มาชว่ย เมื่อถงึเวลาธุรกจิจะโบยบนิได ้ (SPIN OFF) ทางหน่วย UBI กป็ล่อยใหร้นัดว้ยตนเอง  อกีทัง้ยงัสนบัสนุนใหจ้ดทะเบยีน
พาณิชย ์ สอนเรื่องการบรหิารจดัการ  ระเบยีบการแต่งตัง้ผูถ้อืหุน้  จากนัน้กป็ล่อยด าเนินธุรกจิเตม็รปูแบบ อยา่งเช่น บริษทั พอดี
เทคโนโลยี จ ากดั – พลงังานทางเลอืกเพื่อคนไทย ไดใ้หถ้งัก าเนิดแก๊สชวีภาพหรอืไบโอแก๊ส  ท าดว้ยวสัดุไฟเบอรก์ลาสทีม่คีวาม
แขง็แรง (Fibre Reinforced Plastic : FRP) HTTP://WWW.PORDEETECH.COM/ ของศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยัราช
ภฎัภูเกต็ 

Co-working Space  ผู้ช่วยมือฉมงัในการชารจ์พลงั Startup 
        Startup หลายๆ ทมี นิยมไปนัง่ท างานที ่Co-working Space เน่ืองจากผูป้ระกอบการ Startup ระยะเริม่ตน้ ไมม่ทีุนจ านวน
มาก จงึไม่มอีอฟฟิศเป็นของตวัเอง ในขณะที ่ Co-working Space มสีิง่อ านวยความสะดวกทีพ่รอ้มสนองต่อการท างานไดเ้ป็น
อย่างด ีอาท ิอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู หอ้งประชมุ และจอโปรเจคเตอร ์แต่นอกจากความสะดวกสบายดา้นกายภาพแลว้ ยงัเตม็ไป
ดว้ยปัจจยัทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานและพฒันา Startup ไดอ้กีดว้ย เพราะ Co-working Space ไม่ใช่แค่สถานทีน่ัง่
ท างานเท่านัน้ เช่นที ่HUBBA ซอยทองหล่อ , Star Work ถนนทุ่งโฮเตล็ , Pun Space ถนนนิมมานเหมนิทร ์ เป็นตน้  เพราะ
เหตุผลคอื  
ชุมชนมืออาชีพจากทุกสาขาอาชีพ การนัง่ท างานที ่ Co-working Space คอืช่วงเวลาแห่งการพบปะผูค้นหลากหลายสาขา
อาชพี จากทัว่ทุกมมุโลก ไม่ว่าจะเป็น ดไีซน์เนอร ์กราฟิก ช่างภาพ โปรแกรมเมอร ์บลอ็กเกอร ์นกัพฒันาเวบ็ไซต ์หรอืนกัการ
ตลาด การท า Startup จ าเป็นตอ้งใชท้กัษะเฉพาะทางในหลายๆ ดา้น มอือาชพีเหล่านี้จงึเป็นทีป่รกึษาไดย้ามตอ้งการความ
ช่วยเหลอื และบ่อยครัง้ทีก่ลายมาเป็นเพื่อนร่วมทมีชว่ยกนัพฒันาโปรดกัตอ์กีดว้ย 
ขมุทรพัยไ์อเดียสารพดัประโยชน์ หลายจุดใน Co-working Space สรา้งสรรคข์ึน้เพื่อการพดูคุยโดยเฉพาะ ดว้ยบรรยากาศที่
เป็นมติรจงึท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นไอเดยีไดง้่ายขึน้ หรอืบางครัง้อาจเกดิในรปูแบบงาน ‘Meet up’ ทีม่หีวัขอ้การสนทนาทีช่ดัเจน
ใหส้มาชกิเลอืกเขา้ร่วมไดต้ามชอบ ถา้เปิดห ูเปิดตา และเปิดใจอยู่เสมอ ไอเดยีทีผ่่านเขา้มากอ็าจน ามาประยุกตใ์ชก้บั Startup ที่
ท าอยู่ไดอ้ย่างด ี
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จดุระดม Feedback แบบไมต้่องไปไหนไกล สิง่หนึ่งทีจ่ าเป็นส าหรบั Startup คอื Feedback ส าหรบัผลติภณัฑต์น้แบบ 
(Prototype) หรอืคอมเมน้ตเ์มื่อพฒันาโปรดกัทเ์วอรช์ัน่ใหม่ส าเรจ็ ซึง่ Feedback เหล่าน้ีกไ็ม่ตอ้งไปหาทีไ่หนไกล เพราะผูค้นใน 
Community ของ Co-working Space ยนิดใีหค้ าแนะน าตชิมไดเ้สมอ 
สถานท่ีนัดหมายอย่างเป็นทางการ เมื่อตอ้งนดัหมายเจรจางานทีต่อ้งการความเป็นมอือาชพี Co-working Space กเ็ป็น
สถานทีน่ดัพบทีส่รา้งภาพลกัษณ์ทีน่่าเชื่อถอืใหก้บัทมีไดเ้ป็นอย่างด ี
หน่ึงช่องในการประชาสมัพนัธโ์ปรดกัต ์Co-working Space คอืสถานทีท่ีผู่ค้นหมุนเวยีนอยู่เสมอ หลายครัง้อาจเป็นการเยีย่ม
ชม Space จากกลุ่มคนหลายกลุ่ม ทัง้สถาบนัการศกึษา ผูป้ระกอบการ องคก์รสนบัสนุน Startup ในต่างประเทศ จงึเป็นโอกาสดี
ทีจ่ะประชาสมัพนัธ ์Startup ขณะท าความรูจ้กักนัไปในตวั 
เป็นสถานท่ีสมัมนาของกลุ่มคนภายใน Co-working Space สามารถจดัการสมัมนาได ้  อาจจะเป็น Guest ทีเ่ชญิเขา้มาหรอื
เป็นพรรคพวกใน Co-working Space นัน้กไ็ด ้เป็นการ Share องคค์วามรูก้นัอย่างไม่หวงความรู ้

“Whether you think you can or you can’t – you’re right.” 
Henry Ford เคยกล่าววา่ “ไม่ว่าคณุจะคิดวา่ คณุสามารถท าได้หรอืไมส่ามารถท าได้ คณุคิดถกู” 

(มนัจะเป็นไปตามนัน้) 
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