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Introducing Gear Up 



What is Gear Up? 

1. Nine-step method to 
implement new ideas 

2. Assess your idea's 
potential and develop a 
plan of action 

3. Step-by-step visual 
guide to bring idea to 
life 

Gear Up: A System for Creating New Markets  
and Disrupting Existing Markets 

4 



Who is Gear Up for? 

5 

Anyone who wants to fast-track the implementation of a new idea 
can use the 9 gears to develop a plan of action. In particular, Gear 
Up will help two groups of people who are facing these questions: 

1) Aspiring or existing 
entrepreneurs 

2) Leaders who want to inculcate a 
culture of innovation 

I have a brilliant idea that will change the 
world – now what? 

What are the things I should consider as I 
start & grow my start-up? 

How do I create a plan of action to guide 
the team as we charge forward? 

How do I develop an internal culture 
around innovation? 

How do I empower the team to help 
identify how to leapfrog competitors? 

When we have ideas that can disrupt the 
market, how do we implement them? 



Who developed Gear Up? 

6 

Jonas Kjellberg is a serial 
entrepreneur, who was a 
member of the Skype 
leadership team  

Prof. Lena Ramfelt teaches 
at Sweden's KTH and 
Stanford University 

Prof. Thomas Kosnik taught 
at Harvard Business School 
and is now at Stanford 



Why does it work? 

7 

Best practices from Silicon 
Valley 

Best of academics & 
entrepreneurship 

Highly visual & full of real-
world case studies 



9 gears to fast-track your idea's 
implementation 



The nine gears of Gear Up 
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1. Customers  

2. Delight 

3. Customer Acquisition  

4. Business Model 

5. Partners 

6. Competitors 

7. Go Global  

8. Team  

9. Reality Check 



Gear #1: Customers 
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About this gear 
To create a new market or disrupt an 
existing one, you need customers 

What should you consider? 
• Know your customer's pain 

• Be passionate about solving it 

• Identify your first customers 

• Create a prototype fast & iterate 

• Be prepared to cross the 'chasm' 

Remember! 
Ride with your customers and understand 
their pain. Then develop a cure for it. 

 



Gear #2: Delight 
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About this gear 
Why are you special? Think beyond to find 
your delight. 

What should you consider? 
• Know your customer's pyramid of needs 

• Create delight by creating a product that 
goes beyond others 

• Develop friction-free stories 

• Create buzz & get customers to join in 

• Measure the delight 

Remember! 
Delight is all about innovation, not imitation 



Gear #3: Customer Acquisition 
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About this gear 
The most important part of your business. 
How will you add more customers? 

What should you consider? 
• Understand your pipeline 

• Create a unique sales formula 

• Know how best to reduce cost & attrition, 
and maximize customers' lifetime values 

• Make sure you & your team balance 
frequency with delight & profit 

Remember! 
Close more deals by innovating in sales 



Gear #4: Business Model 
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About this gear 
Get paid for your efforts! 

What should you consider? 
• Get all the data you need to calculate cost  

• Play the 'zero' game 

• Decide on the right pricing strategy 

• Set clear goals; monitor your time & 
resources spent, adjust as necessary 

Remember! 
Cash is generated by great ideas and 
innovation in creating zeroes 



Gear #5: Partners 
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About this gear 
No company is an island 

What should you consider? 
• Know who loves you, why they do, and 

embrace them 

• Know who hates you, why they do, and 
protect yourself against them 

• Figure out how partners can contribute to 
your revenue & delight 

• Ensure the "gives" and "gets" are compelling 
for both your partners and you 

Remember! 
All partnerships are about love or hate 



Gear #6: Competitors 
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About this gear 
Don't be intimidated by their existence.  
But be aware. 

What should you consider? 
• Figure out if you're in a 'red' or 'blue' ocean 

• In 'red oceans', charge your batteries and be 
prepared to outperform the incumbents 

• In 'blue oceans', create phenomenal delight 
and be the game changer 

Remember! 
A small game changer can beat a big 
outperformer, but a powerful, established 
incumbent can crush a quick newcomer. It 
all depends on if the ocean is blue or red. 



Gear #7: Go Global  
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About this gear 
Scaling your business beyond borders.  

What should you consider? 
• Determine if your 'pain' has a global market 

• Decide if going global is good for you  

• Identify your next market & understand the 
circles of influence there 

Remember! 
Good ideas have no boundaries 



Gear #8: Team 
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About this gear 
You can't do the "what" without the "who" 

What should you consider? 
• Get world-class talent on your team 

• Make sure you include non-linear thinkers 

• Identify who will play the 5 key roles: 
innovator, evangelist, producer, 
administrator, and integrator 

Remember! 
Fill your bus with the right people, or 
there's no point in going anywhere 

The Evangelist 



Gear #9: Reality Check 
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About this gear 
Always face the brutal facts 

What should you consider? 
• Do the math 

• Know what can go wrong & how to avoid it 

• Understand the severity & probability 

• Plan for what you'll do if it happens 

Remember! 
Face the brutal facts, then act on them 



Now, sync your gears  

and gear up to win! 



About Prof Tom Kosnik  
& Gear Up Asia 



Tom Kosnik  
 
Tom is a Consulting Professor/Lecturer at the Stanford 
Technology Ventures Program (STVP), Stanford School of 
Engineering.  He is also a Consulting Professor for National 
University of Singapore,, and a co-founder of Gear Up 
Ventures, a global partnership that helps entrepreneurs in 
organizations large & small to create new markets & 
disrupt existing markets.  
 
Tom's current courses in Stanford University include Global 
Entrepreneurial Marketing, Technology Entrepreneurship, 
New Venture Creation, and Entrepreneurial Thought 
Leaders Program. He taught Marketing at Harvard Business 
School (HBS) from 1985-89, and launched HBS' 
Entrepreneurial Marketing course in 1995-97.  
 
Apart from teaching, Tom helps leaders and teams in start-
ups, global companies, and other organizations apply best-
of-class tools to overcome real-world challenges. From 
1980 to present, he has served as a leadership coach and 
advisor to hundreds of entrepreneurial leaders and teams. 
 
Email: kosnik.tom@gmail.com 

* See next slide for more organisations  
that Tom has worked with 21 



Who is Tom Kosnik? 

1970 1980 2000 2005 2010 

AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS 

1990 2015 



Who is Tom Kosnik? 



Gear Up Asia 
 
Gear Up Asia is a training and consulting firm based in 
Thailand, founded by a group of Black belts Certified Gear 
Up Professional. With Gear Up as an adhering framework, 
the company has served various businesses in many 
industries such as banking, media, consumer products, 
non-for-profits, food, etc. Our clients, though in different 
industries, come to us with the same intention—to grow 
the business. Either through training or consulting project, 
Gear Up allows us to bring the new ideas out of the 
business.  
 
Gear Up Asia กอ่ตัง้โดยกลุม่ Gear Up Black belts ทีไ่ดรั้บ
การรับรองโดย ดร. โทมสั คอสนคิ ในการใชก้รอบความคดิ 
Gear Up กบัโครงการทีป่รกึษาและหลกัสตูรอบรมสมัมนาใหก้บั
องคก์รในประเทศไทย  
 
ในปีทีผ่า่นมา บรษัิทไดเ้ป็นทีป่รกึษาใหก้บัองคก์รในประเทศ
ไทยทัง้ในระดบัชัน้นําและ SMEs ในอตุสาหกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะ
เป็น การเงนิการธนาคาร สือ่ สนิคา้อปุโภคบรโิภค เป็นตน้ แมจ้ะ
อยูใ่นอตุสาหกรรมทีแ่ตกตา่งกนั แตท่กุองคก์รมเีป้าหมาย
เดยีวกนั น่ันก็คอืการทําใหธ้รุกจิเตบิโต และจากประสบการณ์ใน
ปีทีผ่า่นมาไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่ 
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Stay connected with Tom  

& Gear Up Asia 

Contact us 
Tanai Charinsarn – Tanai@charinsarn.com 
Patiwat Panurach – patiwat@innovancepartners.com 
Marisa Kananurak – marisa@innovancepartners.com 
Tom Kosnik – kosnik@stanford.edu  

 

Visit us for further details 
http://www.gearupasia.com  
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ทดสอบศกัยภาพโมเดลธุรกจิของคณุ 
และวางแนวทางสูค่วามสาํเร็จ 

เคล็ดลบัปรบักลยทุธธ์ุรกจิของคณุ 



Contents 

1. Introducing Gear Up 

2. Nine gears to fast-track your idea to implementation 

3. About Tom Kosnik and Gear Up Asia 

 

Bonus material 

• Test your knowledge about the gears! 

 

 



หวัขอ้ในวนัน้ี 

1. แนะนาํเก่ียวกบั Gear Up 

2. 9 เฟืองในการป้ันไอเดยีใหเ้ป็นรูปธรรม 

3. เก่ียวกบั Tom Kosnik และ Gear Up Asia 

 

เน้ือหาเสรมิ 

• ทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัเฟืองทัง้เกา้ 

 



Introducing Gear Up 



แนะนาํ Gear Up 



What is Gear Up? 

1. Nine-step method to 
implement new ideas 

2. Assess your idea's 
potential and develop a 
plan of action 

3. Step-by-step visual 
guide to bring idea to 
life 

Gear Up: A System for Creating New Markets  
and Disrupting Existing Markets 

7 



Gear Up คอือะไร? 

1. 9 ขัน้ตอนในการปั้นไอเดยีสู่
ธรุกจิ 

 

2. ประเมนิโอกาสของไอเดยี
ธรุกจิของคณุและพัฒนา
แผนปฏบิัตงิาน 

 

3. คูม่อืทีอ่า่นงา่ย ทีจ่ะสรา้ง
ชวีติใหธ้รุกจิของคณุ 

Gear Up: กรอบความคดิเพ ือ่สรา้งตลาดใหมแ่ละสรา้งความ
ปั่นป่วนในตลาดเดมิ 

8 



Who is Gear Up for? 

9 

Anyone who wants to fast-track the implementation of a new idea 
can use the 9 gears to develop a plan of action. In particular, Gear 
Up will help two groups of people who are facing these questions: 

1) Aspiring or existing 
entrepreneurs 

2) Leaders who want to inculcate a 
culture of innovation 

I have a brilliant idea that will change the 
world – now what? 

What are the things I should consider as I 
start & grow my start-up? 

How do I create a plan of action to guide 
the team as we charge forward? 

How do I develop an internal culture 
around innovation? 

How do I empower the team to help 
identify how to leapfrog competitors? 

When we have ideas that can disrupt the 
market, how do we implement them? 



Gear Up เหมาะสําหรับใคร? 
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ใครก็ตามทีต่อ้งการทางลัดในการปั้นไอเดยีใหเ้ป็นธรุกจิจรงิ โดยใชเ้ฟืองทัง้เกา้ในการร
พัฒนาแผนปฏบิัตงิาน โดยเฉพาะบคุคลสองกลุม่ทีต่อ้งเผชญิหนา้กบัคําถามเหลา่นี ้: 

1) ผูป้ระกอบการ หรอืผูท้ีต่อ้งการ
จะเป็นผูป้ระกอบการ 

2) ผูนํ้าทีต่อ้งการปลกูฝังวัฒนธรรมของ
นวัตกรรม 

ฉันมไีอเดยีทีบ่รรเจดิมาก และฉันเชือ่วา่
มันสามารถเปลีย่นโลกได ้แตฉั่นจะทํา
ยังไงตอ่ด?ี  

ฉันควรคํานงึถงึอะไรบา้งเมือ่ฉันตอ้งการจะ
เริม่ธรุกจิเป็นของตัวเอง?  

ฉันจะเขยีนแผนงานเพือ่ใหท้มีปฏบิัตติาม
เพือ่เดนิหนา้ธรุกจิไดอ้ยา่งไร?  

ฉันจะปลกูฝังวฒันธรรมของนวตักรรมได ้
อยา่งไร?  

ฉันสามารถสรา้งแรงผลักดันในทมีของฉันมี
ความทะเยอทะยานและสรา้งสรรคผ์ลงานให ้
เหนอืกวา่คูแ่ขง่ไดอ้ยา่งไร?  

เมือ่เราไดไ้อเดยีทีจ่ะสรา้งความเปลีย่นแปลง
ในตลาดเดมิ เราจะลงมอืปฏบิัตจิรงิได ้
อยา่งไร?  



Who developed Gear Up? 

11 

Jonas Kjellberg is a serial 
entrepreneur, who was a 
member of the Skype 
leadership team  

Prof. Lena Ramfelt teaches 
at Sweden's KTH and 
Stanford University 

Prof. Thomas Kosnik taught 
at Harvard Business School 
and is now at Stanford 



ใครคอืผูค้ดิคน้ Gear Up? 
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Jonas Kjellberg ผูป้ระกอบการที่
สรา้งธรุกจิมาอยา่งตอ่เนือ่ง และ
เป็นหนึง่ในทมีผูก้อ่ตัง้ Skype 

ศาสตราจารย ์Lena Ramfelt 
สอนที ่KTH ประเทศสวเีดน และ
มหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ 

ศาสตราจารย ์Thomas Kosnik  
เคยสอนทีม่หาวทิยาลยัฮารว์ารด์ 
ปัจจบุนัเป็นสอนทีม่หาวทิยาลยั
สแตนฟอรด์ 



Why does it work? 

13 

Best practices from Silicon 
Valley 

Best of academics & 
entrepreneurship 

Highly visual & full of real-
world case studies 



ทาํไม Gear Up ถึงมีประโยชน?์ 
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แนวปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิจาก 
Silicon Valley 

จากนักวชิาการและ
ผูป้ระกอบการทีด่ทีีส่ดุ 

อา่นงา่ยและเต็มไปดว้ย
กรณีศกึษาจากธรุกจิจรงิ 



9 gears to fast-track your idea's 
implementation 



9 เฟืองท่ีจะเร่งรดัความคดิธุรกจิท่ีคุณมี 
สู่การปฏบิติัจรงิ 



The nine gears of Gear Up 
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1. Customers  

2. Delight 

3. Customer Acquisition  

4. Business Model 

5. Partners 

6. Competitors 

7. Go Global  

8. Team  

9. Reality Check 



เฟืองทัง้เกา้ของ Gear Up 
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1. ลกูคา้ 
2. ความปลาบปลืม้ 
3. การหาลกูคา้ 
4. โมเดลธรุกจิ 
5. พันธมติร 
6. คูแ่ขง่ 
7. รกุตลาดโลก 
8. ทมีงาน  
9. ตรวจสอบความเป็นจรงิ 



Gear #1: Customers 
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About this gear 
To create a new market or disrupt an 
existing one, you need customers 

What should you consider? 
• Know your customer's pain 

• Be passionate about solving it 

• Identify your first customers 

• Create a prototype fast & iterate 

• Be prepared to cross the 'chasm' 

Remember! 
Ride with your customers and understand 
their pain. Then develop a cure for it. 

 



Gear #1: ลูกคา้ 
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เกีย่วกบัเฟืองนี ้
ไมว่า่จะสรา้งตลาดใหม ่หรอืสรา้งความป่ันป่วนใน
ตลาดเดมิ สิง่ทีค่ณุตอ้งมคีอื “ลกูคา้” 

สิง่ทีค่ณุควรคํานงึถงึ 
• เขา้ใจวา่ปัญหาหรอืสิง่ทีส่รา้งความรําคาญใหล้กูคา้

คณุคอือะไร 

• หลงใหลกบัการแกปั้ญหานัน้ 

• สามารถระบไุดว้า่ลกูคา้รายแรกของคณุเป็นใคร 

• ตวัตน้แบบ (prototype) สามารถสรา้งไดเ้ร็วและ
ทําซํา้ได ้

• คณุพรอ้มทีจ่ะกา้วขา้ม “หบุเหว” ไปสูต่ลาดใหญ่
หรอืไม ่

ขอ้ควรจํา! 
ขีไ่ปกบัลกูคา้ของคณุ และทําความเขา้ใจกบัปัญหา
ของพวกเขา แลว้จงึคอ่ยพัฒนาสนิคา้ขึน้มาเพือ่
แกไ้ขปัญหานัน้ 

 

คณุแกป้ญัหาอะไร? 



Gear #2: Delight 
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About this gear 
Why are you special? Think beyond to find 
your delight. 

What should you consider? 
• Know your customer's pyramid of needs 

• Create delight by creating a product that 
goes beyond others 

• Develop friction-free stories 

• Create buzz & get customers to join in 

• Measure the delight 

Remember! 
Delight is all about innovation, not imitation 



Gear #2: ความปลาบปลื้ม (Delight) 
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เกีย่วกบัเฟืองนี ้
ทําไมคณุถงึพเิศษ? คดิใหล้ํ้าเพือ่หาความปลาบ
ปลืม้ใหก้บัธรุกจิคณุ 

สิง่ทีค่ณุควรคํานงึถงึ 
• ทราบลําดบัขัน้ความตอ้งการของลกูคา้ของคณุ 

• สรา้งความประทับใจโดยการสรา้งผลติภณัฑท์ี่
เหนอืกวา่คนอืน่ 

• สรา้งเรือ่งราวทีไ่หลลืน่ 

• สรา้งกระแสและทําใหล้กูคา้เกดิการทดลอง 

• ประเมนิความประทับใจ 

ขอ้ควรจํา! 
การสรา้งความปลาบปลืม้เป็นเรือ่งของนวตักรรม 
ไมใ่ชก่ารเลยีนแบบ 



Gear #3: Customer Acquisition 
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About this gear 
The most important part of your business. 
How will you add more customers? 

What should you consider? 
• Understand your pipeline 

• Create a unique sales formula 

• Know how best to reduce cost & attrition, 
and maximize customers' lifetime values 

• Make sure you & your team balance 
frequency with delight & profit 

Remember! 
Close more deals by innovating in sales 



Gear #3: การหาลูกคา้ 
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เกีย่วกบัเฟืองนี ้
สิง่ทีสํ่าคัญทีส่ดุของธรุกจิคณุ คณุจะเพิม่จํานวน
ลกูคา้ไดอ้ยา่งไร 

สิง่ทีค่ณุควรคํานงึถงึ 
• เขา้ใจกระบวนการเขา้ถงึลกูคา้ 

• สรา้งสตูรการขายทีม่เีอกลกัษณ์ 

• รูว้ธิลีดตน้ทนุ วธิลีดอตัราการสญูเสยีลกูคา้ และวธิี
เพิม่มลูคา่ตลอดชว่งชวีติของลกูคา้ 

• คณุและทมีงานของคณุสามารถรักษาสมดลุของ
ความถี ่กบั delight และ กําไรของสนิคา้ 

ขอ้ควรจํา! 
เพิม่ยอดขายดว้ยการสรา้งนวตักรรมในการขาย 



Gear #4: Business Model 
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About this gear 
Get paid for your efforts! 

What should you consider? 
• Get all the data you need to calculate cost  

• Play the 'zero' game 

• Decide on the right pricing strategy 

• Set clear goals; monitor your time & 
resources spent, adjust as necessary 

Remember! 
Cash is generated by great ideas and 
innovation in creating zeroes 



Gear #4: โมเดลธุรกิจ 
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เกีย่วกบัเฟืองนี ้
ผลตอบแทนสําหรับความพยายามของคณุ! 

สิง่ทีค่ณุควรคํานงึถงึ 
• คณุมขีอ้มลูทีต่อ้งการครบทกุตวัในการคํานวณตน้ทนุ

หรอืยัง  

• การเลน่กลยทุธ ์“zero game” 

• การเลอืกใชก้ลยทุธก์ารตัง้ราคาทีเ่หมาะสม 

• ตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจน ตมิตามการใชเ้วลาและ
ทรัพยากรของคณุ และปรับตามความเหมาะสม 

ขอ้ควรจํา! 
สิง่ทีจ่ะทําเงนิใหค้ณุก็คอืไอเดยีดีๆ  และนวตักรรมที่
ทําใหต้น้ทนุเป็นศนูย ์



Gear #5: Partners 
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About this gear 
No company is an island 

What should you consider? 
• Know who loves you, why they do, and 

embrace them 

• Know who hates you, why they do, and 
protect yourself against them 

• Figure out how partners can contribute to 
your revenue & delight 

• Ensure the "gives" and "gets" are compelling 
for both your partners and you 

Remember! 
All partnerships are about love or hate 



Gear #5: พนัธมิตร 
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เกีย่วกบัเฟืองนี ้
ไมม่ธีรุกจิไหนอยูต่ัวคนเดยีว 

สิง่ทีค่ณุควรคํานงึถงึ 
• รูว้า่ใครรักคณุ ทําไมเขาถงึรักคณุ และจับมอืกบัเขา  

• รูว้า่ใครเกลยีดคณุ ทําไมเขาถงึเกลยีดคณุ และ
ป้องกนัตวัเองจากเขา  

• พันธมติรของคณุสามารถชว่ยคณุสรา้งรายได ้และ/
หรอื delight ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

• สิง่ทีท่ัง้สองฝ่ายตอ้งใหแ้ละไดรั้บมคีวามน่าสนใจและ
เป็นประโยชนต์อ่ทัง้สองฝ่าย 

ขอ้ควรจํา! 
การเป็นพันธมติรลว้นเกีย่วกบัความรักและความ
เกลยีดชงั 

ศั ก
ยภ

าพ
ขอ

งพั
นธ

มติ
รใ

นก
าร

ชว่
ยค

ณุ
สร

า้ง
รา

ยไ
ด ้

ศักยภาพของพันธมติรในการ
ชว่ยคณุพัฒนา delight 



Gear #6: Competitors 
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About this gear 
Don't be intimidated by their existence.  
But be aware. 

What should you consider? 
• Figure out if you're in a 'red' or 'blue' ocean 

• In 'red oceans', charge your batteries and be 
prepared to outperform the incumbents 

• In 'blue oceans', create phenomenal delight 
and be the game changer 

Remember! 
A small game changer can beat a big 
outperformer, but a powerful, established 
incumbent can crush a quick newcomer. It 
all depends on if the ocean is blue or red. 



Gear #6: คูแ่ข่ง 
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เกีย่วกบัเฟืองนี ้
อยา่กลัวการมอียูข่องคูแ่ขง่ แครั่บทราบการมอียู่
ของพวกเขาก็พอแลว้ 

สิง่ทีค่ณุควรคํานงึถงึ 
• คณุอยูใ่นทะเลเลอืดหรอืทะเลสคีราม 

• หากคณุอยูใ่นทะเลเลอืด จงเตมิพลงัและเตรยีมพรอ้ม
ในการทําใหด้กีวา่ผูเ้ลน่อืน่ในตลาด 

• หากคณุอยูใ่นทะเลสคีราม จงสรา้งปรากฏการณ์หรอื
ความปลาบปลืม้ใหก้บัตลาด และเป็น game 
changer 

ขอ้ควรจํา! 
Game changer รายเล็กก็สามารถเอาชนะ 
Outperformer รายใหญไ่ด ้แตผู่เ้ลน่ทีท่รงพลัง
และอยูม่านานก็สามารถทีจ่ะบดขยีผู้เ้ลน่หนา้ใหม่
ไดเ้ชน่กนั ทัง้หมดขึน้อยูก่บัวา่คณุอยูใ่น blue 
ocean หรอื red ocean 



Gear #7: Go Global  
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About this gear 
Scaling your business beyond borders.  

What should you consider? 
• Determine if your 'pain' has a global market 

• Decide if going global is good for you  

• Identify your next market & understand the 
circles of influence there 

Remember! 
Good ideas have no boundaries 



Gear #7: รุกตลาดโลก 
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เกีย่วกบัเฟืองนี ้
ขยายธรุกจิของคณุใหไ้รพ้รมแดน  

สิง่ทีค่ณุควรคํานงึถงึ 
• “ปัญหา” ของลกูคา้คณุเป็นปัญหาในตลาดสากล

หรอืไม ่

• ตดัสนิใจวา่การรกุตลาดโลกคอืสิง่ทีด่สีําหรับคณุ
หรอืไม ่

• ระบตุลาดทีค่ณุจะรกุ และเขา้ใจกตกิาและสภาพการ
แขง่ขนัในตลาดนัน้ 

ขอ้ควรจํา! 
ไอเดยีดีๆ  ไมม่พีรมแดน 



Gear #8: Team 
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About this gear 
You can't do the "what" without the "who" 

What should you consider? 
• Get world-class talent on your team 

• Make sure you include non-linear thinkers 

• Identify who will play the 5 key roles: 
innovator, evangelist, producer, 
administrator, and integrator 

Remember! 
Fill your bus with the right people, or 
there's no point in going anywhere 

The Evangelist 



Gear #8: ทมีงาน 
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เกีย่วกบัเฟืองนี ้
คณุไมส่ามารถทําการใดๆ ได ้หากไมม่ ี“ผูล้งมอื
ทํา” 

สิง่ทีค่ณุควรคํานงึถงึ 
• หาคนทีม่คีวามสามารถระดบัโลกมารว่มทมี 

• แน่ใจวา่คณุมคีนทีค่ดินอกกรอบอยูใ่นทมี 

• ระบวุา่ใครในทมีเป็นใครใน 5 บทบาทนี:้ นักคดิคน้
นวัตกรรม (innovator), นักเผยแพร ่(evangelist), 
นักผลติ (producer), นักประสานงาน 
(administrator) และ นักบรหิาร (integrator) 

ขอ้ควรจํา! 
เลอืกคนทีใ่ชม่าขึน้รถไปกบัคณุ ไมเ่ชน่นัน้รถของ
คณุก็จะไปไดไ้มถ่งึไหน 

The Evangelist 



Gear #9: Reality Check 
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About this gear 
Always face the brutal facts 

What should you consider? 
• Do the math 

• Know what can go wrong & how to avoid it 

• Understand the severity & probability 

• Plan for what you'll do if it happens 

Remember! 
Face the brutal facts, then act on them 



Gear #9: ตรวจสอบความเป็นจรงิ 
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เกีย่วกบัเฟืองนี ้
การเผชญิหนา้กบัความเป็นจรงิอนัโหดรา้ย 

สิง่ทีค่ณุควรคํานงึถงึ 
• คํานวณผลได ้ผลเสยี และความเสีย่ง 

• รูว้า่ขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้มอีะไรบา้ง และจะ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิไดอ้ยา่งไร 

• ประเมนิโอกาสในการเกดิ และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

• วางแผนรองรับความเสีย่ง 

ขอ้ควรจํา! 
เผชญิหนา้กบัความเป็นจรงิทีโ่หดรา้ย และ
ดําเนนิการอยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิ 



Now, sync your gears  

and gear up to win! 



ประสานเฟืองทัง้เก้า

เพ่ือความสําเร็จ 



About Prof Tom Kosnik  
& Gear Up Asia 



เกีย่วกบั Tom Kosnik  
และ Gear Up Asia 



Tom Kosnik  
 
Tom is a Consulting Professor/Lecturer at the Stanford 
Technology Ventures Program (STVP), Stanford School of 
Engineering.  He is also a Consulting Professor for National 
University of Singapore,, and a co-founder of Gear Up 
Ventures, a global partnership that helps entrepreneurs in 
organizations large & small to create new markets & 
disrupt existing markets.  
 
Tom's current courses in Stanford University include Global 
Entrepreneurial Marketing, Technology Entrepreneurship, 
New Venture Creation, and Entrepreneurial Thought 
Leaders Program. He taught Marketing at Harvard Business 
School (HBS) from 1985-89, and launched HBS' 
Entrepreneurial Marketing course in 1995-97.  
 
Apart from teaching, Tom helps leaders and teams in start-
ups, global companies, and other organizations apply best-
of-class tools to overcome real-world challenges. From 
1980 to present, he has served as a leadership coach and 
advisor to hundreds of entrepreneurial leaders and teams. 
 
Email: kosnik.tom@gmail.com 

* See next slide for more organisations  
that Tom has worked with 41 



Tom Kosnik  
 
ดร. โทมสั คอสนคิ ปัจจบุนัเป็นอาจารยป์ระจําคณะวทิยาการ
จัดการและวศิวกรรมทีม่หาวทิยาลยัสแตนฟอรด์  และเป็นหนึง่ใน
คณะกรรมการทีป่รกึษาใหก้บัมหาวทิยาลยัแหง่ชาตสิงิคโปร ์
นอกจากนี ้ดร. โทมสัยังเป็นหนึง่ในผูก้อ่ตัง้บรษัิท Gear Up 
Ventures ซึง่เป็นองคก์รทีม่พีันธมติรระดบัโลกในการชว่ย
ผูป้ระกอบการในองคก์รขนาดเล็กและใหญใ่นการสรา้งตลาดใหม่
และตตีลาดเดมิ 
 
หลกัสตูรทีด่ร. โทมสัสอนทีม่หาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ ไดแ้ก ่
Global Entrepreneurial Marketing, Technology 
Entrepreneurship, New Venture Creation, และ  
Entrepreneurial Thought Leaders Program. นอกจากนี ้ทา่น
เคยสอนวชิาการตลาดทีโ่รงเรยีนธรุกจิฮารด์วารด์ มหาวทิยาลยั
ฮารด์วารด์ในปี 1985-1989 และรเิริม่หลกัสตูร  HBS' 
Entrepreneurial Marketing ในปี 1995-1997  
 
นอกจากการสอน ดร.โทมสัยังชว่ยผูนํ้าและทมีงานในวงการ 
start-ups องคก์รชัน้นําระดบัโลก และองคก์รอืน่ๆ ในการใช ้
เครือ่งมอืทีด่ทีีส่ดุแกปั้ญหาในโลกธรุกจิ ตัง้แตปี่ 1980 จนถงึ
ปัจจบุนั ดร. โทมสัไดเ้ป็นโคช้และทีป่รกึษาใหก้บัผูป้ระกอบการ
และนักธรุกจิหลายรอ้ยราย 
 
Email: kosnik.tom@gmail.com 

* See next slide for more organisations  
that Tom has worked with 42 



Who is Tom Kosnik? 
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Who is Tom Kosnik? 



Gear Up Asia 
 
Gear Up Asia is a training and consulting firm based in 
Thailand, founded by a group of Black belts Certified Gear 
Up Professional. With Gear Up as an adhering framework, 
the company has served various businesses in many 
industries such as banking, media, consumer products, 
non-for-profits, food, etc. Our clients, though in different 
industries, come to us with the same intention—to grow 
the business. Either through training or consulting project, 
Gear Up allows us to bring the new ideas out of the 
business.  
 
Gear Up Asia กอ่ตัง้โดยกลุม่ Gear Up Black belts ทีไ่ดรั้บ
การรับรองโดย ดร. โทมสั คอสนคิ ในการใชก้รอบความคดิ 
Gear Up กบัโครงการทีป่รกึษาและหลกัสตูรอบรมสมัมนาใหก้บั
องคก์รในประเทศไทย  
 
ในปีทีผ่า่นมา บรษัิทไดเ้ป็นทีป่รกึษาใหก้บัองคก์รในประเทศ
ไทยทัง้ในระดบัชัน้นําและ SMEs ในอตุสาหกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะ
เป็น การเงนิการธนาคาร สือ่ สนิคา้อปุโภคบรโิภค เป็นตน้ แมจ้ะ
อยูใ่นอตุสาหกรรมทีแ่ตกตา่งกนั แตท่กุองคก์รมเีป้าหมาย
เดยีวกนั น่ันก็คอืการทําใหธ้รุกจิเตบิโต และจากประสบการณ์ใน
ปีทีผ่า่นมาไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่ 

46 



Stay connected with Tom  

& Gear Up Asia 

Contact us 
Tanai Charinsarn – Tanai@charinsarn.com 
Patiwat Panurach – patiwat@innovancepartners.com 
Marisa Kananurak – marisa@innovancepartners.com 
Tom Kosnik – kosnik@stanford.edu  

 

Visit us for further details 
http://www.gearupasia.com  
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ทดสอบศกัยภาพโมเดลธุรกจิของคณุ 
และวางแนวทางสูค่วามสาํเร็จ 

เคล็ดลบัปรบักลยทุธธ์ุรกจิของคณุ 
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