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อย่างไรก็ตาม ที่่�ปร้กษาส่วนให้ญ่ยังเป็นพนักงานประจำำาใน

บริษัที่ อาจำจำะรับงานในวันเสาร์-อาที่ิตย์ และรับเป็นค่าตอบแที่นได� 

แต่บางแห่้งก็ห้�ามรับค่าตอบแที่น จ้ำงอาจำจำะได�รับเป็น ค่าพาห้นะแที่น 

ห้รอืบางคนอาจำจำะรับแล�วไปสมที่บท่ี่นกองท่ี่นบริจำาคกม่็ ค่าตอบแที่น 

นั�นอย่างน�อยต�องชื้ั�วโมงละ 3,000 เยน ส่วนบริษัที่บ่ ก็ม่ห้น�าที่่� 

ดำาเนินการเรื�องการรับจำ่ายค่าตอบแที่น โดยรับจำากผู้้�ว่าจำ�างแล�วจำ่าย 

ให้�กับที่่�ปร้กษาอ่กต่อห้น้�ง และรับผู้ิดชื้อบในกรณ่ที่่�ที่่�ปร้กษาไม ่

ปฏิิบัติตามสัญญา รายได�ของบริษัที่บ่ ได�มาจำากค่าธรรมเน่ยม 30% 

ของค่าตอบแที่น โดยเก็บจำากผู้้�ว่าจำ�าง แต่ในกรณ่ที่่�ผู้้�ว่าจำ�างมอบ-

ห้มายให้�บริษัที่บ่ที่ำาการคัดเลือกที่่�ปร้กษา ก็จำะที่ำาสัญญานิติบ่คคล 

และได�รับค่าธรรมเน่ยม 50% ของค่าตอบแที่น

ในปัจำจำ่บัน บริษัที่ที่่�ที่ำาสัญญานิติบ่คคลก็เพิ�มข้�นเป็น 

ห้ลายสิบบริษัที่ ใน จำำานวนนั�นไม่เพ่ยงแต่เป็น Venture business 

ขนาดเลก็เท่ี่านั�น ยงัม่บริษัที่ขนาดให้ญ่อย่้ด�วย ซ้ึ่�งบริษทัี่ขนาดให้ญ่น่� 

เมื�อจำะเริ�ม ธ่รกิจำให้ม่ ก่อนที่่�จำะไปจำ�างที่่�ปร้กษามืออาชื้่พ ก็อาจำจำะรับ

ฟัังเส่ยงจำากผู้้�ม่ประสบการณ์โดยตรงมาก่อน ก็ม่มาก” แนวคิดของ 

บริษัที่น่� ก็คือ การที่่�ที่ำาอย่างไรจำ้งจำะ Matching บริษัที่ห้รือบ่คคลที่่� 

ต�องการข�อม้ล ได�พบกับผู้้�ที่่�ม่ประสบการณ์ห้รือข�อม้ลได�โดยง่าย 

ในอนาคตจำะพยายามเพิ�มจำำานวนที่่�ปร้กษาให้�ได� 15,000 คน และ 

พร�อมที่่�จำะขยายไปต่างประเที่ศอ่กด�วย เพราะคิดว่าบริษัที่ญ่�ป่�นใน 

ต่างประเที่ศ ต�องการที่่�จำะรับฟัังเส่ยงจำากคนในพื�นที่่�อย้่เชื้่นเด่ยวกัน

ใน
ฉบับน่�ขอแนะนำา Start Up ในสไตล์ญ่�ป่ �นสักสองกรณ่ 

เพื�อเป็นตัวอย่างสำาห้รับ Start Up ในประเที่ศไที่ย กรณ่แรก 

เป็นบริษัที่ที่่�ไม่น้กคิดว่าจำะม่เกิดข้�นในโลกน่� เป็นไอเด่ยยิ�งกว่าไอเด่ย 

ชื้ื�อบริษัที่น่�สมมติชื้ื�อว่าบริษัที่บ่ ธ่รกิจำก็คือ แนะนำาที่่�ปร้กษาให้�กับ 

บริษทัี่ท่ี่�ต�องการท่ี่�ปร้กษา แต่ท่ี่�ปร้กษาท่ี่�ว่าน่� แที่นท่ี่�จำะแนะนำาท่ี่�ปร้กษา 

มืออาชื้่พ กลับแนะนำาผู้้�ที่่�ม่ประสบการณ์ในการที่ำางานจำริง ที่่�ยัง 

ที่ำางานอย้่ในองค์กร

ตัวอย่างบริษัที่เอที่่�เป็น Venture ที่างด�านการให้�บริการ 

ที่างการบัญชื้่ประสบปัญห้าว่า เปิดตัวมาแล�วสามปีกลับไม่ได�ม่ 

ล้กค�ามาตามที่่�ต�องการ จำะปร้กษามืออาชื้่พก็ต�องเส่ยค่าใชื้�จำ่าย 

มาก จำ้งลองไปปร้กษาบริษัที่บ่น่� ผู้้ �ที่่�ข้�นที่ะเบ่ยนที่่�ปร้กษาให้�กับ 

บริษัที่บ่ ม่ประมาณ 3,000 คน ประมาณคร้�งห้น้�งเป็นคนที่่�ที่ำางาน 

ประจำำาอย้่ในบริษัที่ ซึ่้�งใครก็ได�สามารถข้�นที่ะเบ่ยนเป็นที่่�ปร้กษาได� 

โดยไม่ต�องม่การสัมภัาษณ์ ห้รือตรวจำสอบก่อน Key Word ของ 

บริษัที่ก็คือ “ป้รัะสบ้การัณ์์นั �นเป้็นสิ �งที �ให้ใครัก็ได้ที �ต้องการั 

เรัียนรั้้” ห้มายความว่า ความร้�ห้รือ Know How ที่่�ไม่คิดว่าม่ความ 

เป็นพิเศษภัายในบริษัที่นั�น แต่เมื�อออกไปข�างนอก กลับกลายเป็น 

ข�อม้ลที่่�คนอื�นยินด่จำ่ายเงินให้�”

สถานประกอบการที่่�ม่ปัญห้านั�นเริ�มต�นก็จำะเข่ยนเข�าไป 

ในเว็บไซึ่ต์ของบริษัที่บ่ ว่าต�องการที่่�ปร้กษาอะไร เมื�อที่่�ปร้กษา 

เห้็นข�อม้ลน่� ก็จำะส่งข�อความไปยังถานประกอบการนั�นโดยตรง 

จำากนั�นกด็ำาเนินการขั�นตอนการนดัพบกนั บริษทัี่เอต�องการท่ี่�ปร้กษา 

“เก่�ยวกับกลย่ที่ธ์การตลาด B2 สำาห้รับ SME” โดยจำะจำ่ายค่า 

ตอบแที่นชื้ั�วโมงละ 10,000 เยน ม่ที่่�ปร้กษาตอบรับคือค่ณซึ่่ ซึ่้�ง 

เป็นพนักงานที่ำางานในบริษัที่ซึ่อฟัต์แวร์ ด้แลเรื�องนามบัตร ใน 

อด่ตเคยม่ประสบการณ์ในเรื�องการจำดัตั�ง Venture business มาก่อน 

บริษัที่เอ ได�รับประสบการณ์โดยตรงที่่�แที่�จำริง เป็นประโยชื้น์มาก 

และม่ความพ้งพอใจำ นำาไปปรับปร่งการบริห้ารของบริษัที่ตนได� 

ที่่�ปร้กษานั�นอาจำจำะม่ผู้้�ที่่�เกษ่ยณจำากบริษัที่ เชื้่น ค่ณด่ เกษ่ยณจำาก 

บริษัที่สิ�งที่อชื้ื�อดังมาก่อน ม่ประสบการณ์เรื�องเก่�ยวกับสิ�งที่อมา 30 

ปี ได�ใชื้�ประสบการณ์น่�ในการให้�คำาปร้กษาแก่บริษัที่เคม่ขนาดให้ญ ่

ได�ด�วย

Start Up Start Up ญี�ป่�นร่�นใหม�ญี�ป่�นร่�นใหม�
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ได�งาน ซึ่้�งบริษัที่ก็ปฏิิเสธในเรื�องการตัดราคา ที่ั�งนั�นเพราะว่าโรงงาน 

ตัดเย็บภัายในญ่�ป่�นอย้่ในภัาวะตกตำ�าอย่างมาก เพราะบริษัที่เสื�อผู้�า 

ทัี่�งห้ลายห้ันไปสั�งผู้ลิตในจำ่นห้รือเว่ยดนามที่่�ม่ค่าจำ�างแรงงานที่่�ตำ�า 

กว่า ในขณะที่่�เที่คนิคการตัดเย็บของโรงงานในญ่�ป่�นนั�นม่ความเป็น 

เลิศ แต่กไ็ม่สามารถสร�างกำาไรท่ี่�เห้มาะสมได�เลย ที่ำาให้�โรงงานห้ลายๆ 

แห่้งต�องล�มเลิกไปเพราะไม่ม่ผู้้�สบืที่อด ประธานบริษทัี่เองนั�น แต่เดิม

เป็นที่ายาที่ของร�านขายเสื�อผู้�าสตร่ในเมืองค่มาโมะโตะ ได�ม่โอกาส 

ไปเร่ยนเรื�องแฟัชื้ั�นท่ี่�ปาร่ส และยงัเคยที่ำางานเป็นพนกังานขายท่ี่�ร�าน

แบรนด์ Gucci อ่กด�วย และพบว่าสินค�าญ่�ป่�นม่ค่ณภัาพด่ แต่ไม่ได� 

รับการยอมรับในระดับโลกมากนัก ที่ำาให้�โรงงานตัดเย็บในญ่�ป่�น 

ต�องเป็นโรงงานรับจำ�างตัดเย็บเที่่านั�น จำ้งอยากที่่�จำะเปล่�ยนแปลง 

สถานการณ์ ห้ลังจำากกลับส้่ญ่�ป่�น ก็ได�เว่ยนไปเย่�ยมโรงงานกว่า 240 

แห้่ง และพบว่าม่โรงงานที่่�ม่เที่คนิคการตัดเย็บชื้ั�นส้งเห้ลืออ่กมาก 

เชื้่นโรงงานถักเสื�อที่่�เมืองห้น้�งในจำังห้วัดน่กาตะ ห้ากไม่ส่งเสริมแล�ว 

กค็งจำะล�มห้ายตายจำากไปอย่างแน่นอนท่ี่�เมอืงน่� ม่เครื�องไม�เครื�องมอื 

อย้่ครบครัน แต่ในชื้่วงน่� ม่ยอดรายรับเห้ลือเพ่ยงห้น้�งในสิบของชื้่วง

ที่่�ส้งส่ด ดังนั�น การสร�างแบรนด์ Factelier ให้�เป็นที่่�ร้�จัำกกว�างขวาง 

อย่างรวดเร็ว จำ้งเป็นสิ�งที่่�ห้ล่กเล่�ยงไม่ได�ในการฟั้�นตัว

อ่ตสาห้กรรมการผู้ลิตสิ�งที่อตัดเย็บของญ่�ป่�น ห้นที่างห้น้�งที่่� 

เป็นห้นที่างที่่�สร�างให้�แบรนด์ม่การรับร้�ที่่�กว�าง และเติบโตได�เร็วข้�น 

คือ การไม่ได�ให้�ข�อม้ลที่าง Net เพ่ยงอย่างเด่ยว แต่ต�องที่ำาให้� 

ผู้้�บริโภัคได�เห้็น “ของจำริง” ด�วย จำ้งได�เปิด Show Room ข้�นที่่� Ginza 

รวมทัี่�งการเข�าร่วม Event ตามห้�างสรรพสินค�าชื้ื�อดังต่างๆ อย่างไร 

ก็ตามน่�ก็อาจำจำะที่ำาให้�ต�นที่่นนั�นเพิ�มส้งข้�น แต่ก็จำะเป็นห้นที่างห้น้�ง 

ที่ำาให้�เกิดการสั�งซึ่ื�อที่างอินเที่อร์เนต็เพิ�มมากข้�น สิ�งท่ี่�บริษัที่ภ้ัมิใจำก็คอื 

การพยายามสร�างสิ�งที่่�เร่ยกว่า “Made in Japan” ให้�ฟั้�นกลับมา 

อ่กครั�งห้รือการสร�างแบรนด์เนมที่่�มาจำากญ่�ป่�นที่่�คล�ายๆ กับ Gucci 

อ่กด�วย

กรณ่ต่อมาคือ การฟั้�นสภัาพการผู้ลิตสิ�งที่อของญ่�ป่�นให้� 

กลับข้�นมา นั�นคือ บริษัที่แอล ที่่�ออกแบบ และจำำาห้น่ายเสื�อผู้�าบ่ร่ษ 

และสตร่ ปรากฏิการณ์ที่่�เกิดข้�นก็คือ เสื�อผู้�าบ่ร่ษ สตร่ แบรนด์ 

“Factelier” ได�มาวางโชื้ว์ที่่�กลางห้�างสรรพสินค�าชื้ื�อดัง Isetan สาขา 

Shinjuku ซึ่้�งกล่าวได�ว่าเป็นจำ่ดกำาเนิดของ Fashion trend ซึ่้�งม่ 

แบรนด์ดังระดับโลก เชื้่น Chanel ต่างๆ วางจำำาห้น่ายอย้่ แที่�จำริงแล�ว 

บริษัที่แอลที่่�เป็นเจำ�าของเว็บไซึ่ต์จำำาห้น่ายเสื�อผู้�าเชื้ิ�ต ชื้่ดลำาลอง 

โค๊ตต่างๆ 13 ชื้นิดที่่�ออกแบบ และจำำาห้น่ายเอง ได�รับเชื้ิญมาแสดง 

Event ที่่�ห้�างดังแห้่งน่� ก่อนเปิดร�านม่ล้กค�ามารอกว่า 30 คน และ 

สินค�าที่่�นำามาจำำาห้น่ายห้มดในเวลาอันรวดเร็ว และรับคำาสั�งซึ่ื�อ 

เพิ�มเติม ซึ่้�งต�องให้�เวลารอกว่า 2 เดือน ความนิยมของ Factelier 

นั�น ก็เพราะว่า “ค่ณภัาพทัี่ดเที่่ยบแบรนด์ดัง” แต่ “ราคาประมาณ 

คร้�งห้น้�ง” ตัวอย่างเชื้่น โค๊ต นั�นราคาเพ่ยง 9.7 ห้มื�นเยน ในขณะที่่� 

แบรนด์ดังประมาณ 2 แสนเยน ทัี่�งๆ ที่่�วัตถ่ดิบห้รือเที่คนิคการ 

ตัดเย็บนั�น ใชื้�ของเห้มือนกับสินค�าแบรนด์เนม แต่สามารถตั�งราคา 

ได�เพ่ยงแค่คร้�งเด่ยวเที่่านั�น ความลับของ Factelier น่� คือ ที่ำา 

อย่างไรให้�ม่ “คุณ์ภาพูส้ง” “รัาคาป้านกลาง” ห้มายความว่า เป็น 

การเชื้ื�อมโยงโดยตรงระห้ว่างโรงงานกับผู้้�บริโภัค โดยไม่ต�องผู้่าน 

ร�านค�าส่งห้รือร�านค�าส่ง  ที่ำาให้�ประห้ยัดค่าใชื้�จำ่ายด�านโลจำิสติกส์ได� 

อย่างมาก แต่อย่างไรกต็าม การตดัคนกลางนั�นก็ไม่ต่างกบั Business 

Model ของ Net Business ที่ั�วไป แต่สิ�งที่่�เป็นจำ่ดแข็งของ Factelier 

ก็คือ การเน�นการผู้ลิต (Monodzukuri) นั�นเอง    

บริษัที่ได�ที่ำาสัญญาการผู้ลิตกับโรงงานตัดเย็บที่่�ที่ำาการ 

ผู้ลิตเสื�อผู้�าส่งให้�แก่สินค�าแบรนด์เนมระดับส้ง เชื้่น Burberry 

ของอังกฤษ ห้รอื Almani ของอิตาล่ เป็นโรงงานท่ี่�สามารถผู้ลิตสินค�า 

แบรนด์เนมดงัระดบัโลก ท่ี่�ม่ค่ณภัาพสง้นั�นเอง ซ้ึ่�งเที่คนิคนั�นสามารถ

รับประกันได� นอกจำากน่� ยังได�มอบห้มายการผู้ลิตรวมศ้นย์ในชื้่วงที่่� 

อัตราการผู้ลิตอย้่ในระดับตำ�า (นอกฤด้กาล) ซึ่้�งฤด้ที่่�สั�งผู้ลิตมาก 

มักจำะเป็นชื้่วงก่อนฤด้กาล ดังนั�นเมื�อนอกฤด้กาลแล�วโรงงานจำะว่าง 

บริษัที่จำ้งเข�าไปว่าจำ�างผู้ลิตในชื้่วงนั�น อย่างไรก็ตาม บริษัที่ก็ไม่ได�ไป 

ตัดราคาโรงงานแต่อย่างใด บางโรงงานนั�นพยายามตัดราคาเพื�อให้� 
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