ORANGE TREE CULTURE
Rules of the Innova Systems Game
(Working at the Orange Tree)
Rule
Number

Description

1

Work is a place to practice BEING POWERFUL in LIFE.
Work is a fitness club for learning, practicing, and excelling
ourselves everyday.
Everyday we will ask ourselves: what did we do today, how well
did we do it, how can we excel even more?
Who am I at work? What are my attitudes at work, and how can
I excel even more?

การทํางานเปนโอกาส ฝกฝนที่จะใชชีวิตอยางเต็มที่
ที่ทํางานเปน fitness สําหรับ การเรียนรู การฝกฝน และ การปรับปรุงตังเอง
ทุกๆวัน
ทุกๆวันที่ทํางาน เราถามตัวเองวา วันนี้เราทําอะไรไปบาง แลวทําไดดีไหม และ
จะทําใหดีขึ้นอีกไดอยางไร
ฉันเปนคนแบบไหนที่ทํางาน ฉันมีทัศนคติแบบไหนที่ทํางาน และ ฉันจะปรับให
ดีขึ้นอีกไดไหม

2

People are different, and have different strengths and
weaknesses.
We will discover, utilize, and fully leverage our strengths.

คนเราแตกตางกัน ยอมรับซะ เรามี ทั้ง จุดเดน และ จุดออน ที่แตกตางกันไป
(ของคุณคืออะไร รูตัวไหม)
เราจะคนหาและรูจัก จุดเดนของแตละคน และ ใชจุดเดนของทุกๆคนใหเปน
ประโยชน ในการทํางาน
เราจะคนหาและรูจัก จุดออนของแตละคน และ ควบคุมมัน บริหารมัน ในการ
ทํางาน
จงใช จุดเดนใหเต็มที่ อยา ไป แกจุดออน แคควบคุมมันก็พอ
เราจะรูจักพึ่งพาคนอื่นเพื่อทํางานกันแบบทีมที่มีจุดแข็งหลายดาน

We will discover our weaknesses and manage around them at
work.
Leverage your strength, don't FIX your weakness.
We will learn to depend and rely on other people to work as a
STRENGTH-full team.
We will be DEPENDABLE and RELIABLE to other team members.
"You can COUNT on ME."

เราจะเปนคนที่พึ่งไดสําหรับคนอื่นในทีม ทุกคนสามารถไวใจคุณไดเมื่อเอางาน
มาใหคุณทํา

3

Complaining is one way of getting feedback and is accepted, but
do YOU also
offer a solution and how are you a part of the solution? What are
you doing to solve the problem?

การบนเปนวิธีหนึ่งที่จะ ให และ รับ การประเมินเกี่ยวกับงาน
แตเมื่อคุณบนเอง หรือ รับคําบน มีการเสนอวิธีแกไขไหม ที่จะทําใหงานดียิ่งขึ้น
จากผูบน เราจะเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาใหดีขึ้น ไมใชบนอยางเดียว

4

Right Knowing is sometimes not enough to produce results.

รูแตไมทํา ก็ไมเกิดผล
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Right Being (attitude) is sometimes not enough to produce
results.

คิดดีแตไมทําก็ไมเกิดผล

rKNOWING + rBEING => rACTIONS => RESULTS

รู + คิด => ทํา => ผล

Together, Right KNOWING + Right BEING (attitude) is better, it
leads to ACTIONS,
producing RESULTS more effectively.

ความรู + และความคิดและทัศนคติที่ดี จะนําไปสู การทําที่ดี ซึ่งจะให ผลที่ดี

5

What you are like at work, you may be like that in other areas of
LIFE. Think about that.

เคยคิดไหมวาคุณเปนอยางไรที่ทํางาน คุณอาจเปนอยางนั้นในสวนอื่นของชีวิต
ดวย และ กลับกันดวย .... ลองคิดดู

6

Communication with other people is KEY to BEING POWERFUL.
We will use communication to resolve ANY issues. When things
are not as planned, COMMUNICATE immediately.
When in doubt, overcommunicate.

7

You are a CAUSE in the MATTER. You can make a difference in
any situation you are in.

การสื่อสารกับคนอื่นๆ คือ กุญแจสําคัญของบริษัท ที่จะทําใหเปนคนยิ่งใหญ
เราจะใชการสื่อสารเพื่อแกปญหาทุกๆอยาง
เวลาสิ่งตางๆไมเปนไปตามแผน เราจะสื่อสาร ทันที
เวลาคุณไมแนใจคุณจะสื่อสาร ทันที
การไมสื่อสาร ตางหาก เปนที่สิ่งที่ผิด ทีอันตราย และถูกมองวาสรางผํยหา
ในบริษัทนี้
ขอใหคิดสมมุติ แบบวาคุณเปนตนเหตุของทุกๆอยาง คุณสรางความแตกตางได
ในทุกๆสถานการณ ทัศนคติแบบนี้ใหพลังมากกวา เชื่อไหมวาคุณจะรูสึก
เครียดนอยกวา เมื่อคิดแบบ รอใหทุกอยางเลยตามเลย ไมมีอํานาจเลย

8

PLAN your work. WORK your plan. PDCA = Plan->Do->Check>Act.

จง วางแผน วางแผน และ วางแผน งาน
และ ทําตามแผน เมื่อทําตามแผนก็คอย ประเมินแผน และ ปรับแผนใหม
P->D->C->A (plan -> do -> check -> act) ทําเปนวงจรนี้ไปเรื่อยๆ
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9

BE unstoppable, BE un-reasonable. Don't use reasons as
excuses for yourself. MAKE IT HAPPEN.

จงเปนคนที่ไมยอมแพตอขออาง อยาใหขออางกับตัวเองและผูอื่น ทําใหมัน
เกิดผลซะ

10

SHIT happens. That's LIFE. Life is not clean and organized. Life
is sometimes unexpected. See #9.

ชีวิตไมไดโรยดวยกุหลาบเสมอไป มันไมสะอาด เรียบรอย เขาแถว และ
ตามลําดับ เสมอไป ความบาๆบอๆ ก็คือชีวิตเหมือนกัน อยาไดผิดหวังกับ
สถานการณเพียงเพราะมันไมจัดมาใหคุณบ็ดเร็จ มันไมใชอยางนั้น ใครเพี้ยน
นิดๆกันแน คนที่โกรธหงุดหงิดผิดหวังเพราะชีวิตไมใชกุหลาบตามใจเขา ใช
ไหม ดูเบอร 9 ใหมซะ

11

Yaaaaah!!! Live out LOUD! Strength, power, courage, love,
transformation !!!

ใชชีวิตออกมาใหเต็มที่ เขมแข็ง มีพลัง กลาทํา ความรัก การปฏิรูปตัวเอง

12

Who is Right/ Who is Wrong does not work. Results and "เวิ้รค"
are more useful.

ใครผิด ใครถูก ใครสน?? เหลานี้ไมเวิรค ผลลัพธ และ ทําอะไรที่กาวไปขางหนา
ดีกวา การชี้นิ้วแนนอน

13

SMILE, despite it all, in the face of it all, for no reason at all….
Because you CHOOSE happiness and fun !!

ยิ้ม ไว ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ไมตองมีเหตุผล คุณวั่งสมองใหยิ้มได ไมวาจะอะไร
ยิ้มเพราะคุณเลือกที่จะยิ้ม มีความสุข และ สนุกสนาน

14

Stay in shape, respect and nurture your body. Don't let your
circumstances dictate how your body ends up.
Be a stand for being healthy and fit, despite your environment.

ดูแลสุขภาพและรางกายตัวเองใหดี เคารพและอยาทอดทิ้งมัน อยาให
สถานการณเปนตัวกําหนดสภาพรางกายของคุณ จงเปนคนรักสุขภาพและรัก
รางกายตัวเองไมวาจะอะไร

15

Be INTENTIONal.

จงตั้งใจ

16

What is in control of your life - FEAR, or you? CIRCUMSTANCES,
or you? YOU take control of your life.

อะไรกําลังควบคุมชีวิตคุณอยู
ความกลัว หรือ ตัวคุณเอง
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สถานการณ หรือ ตัวคุณ
จงควาบังเหียนชีวิตตัวเองซะ
Can you "JUST DO IT" in the middle of FEAR and
CIRCUMSTANCES? Just DO IT. Nike said it.
What is definition of COURAGE? Not having fear - WRONG.
Courage is GOING AHEAD even in fear.

เคนไดยินคําขวัญของ Nike ไหม “Just Do It”
ไมวากลัวแคไหนหรือสถานการณเปนอยางไร “Just Do It”
มีคนบอกวา ความกลาหาญไมใช การไมกลัว
แต คือ รูสึกกลัวแตก็ไมยอมแพตอความกลัว และ เลือกที่จะฝามันไป

17

Are you AFRAID of "หนาเสีย" or do you have to "LOOK GOOD"?
Stop it - it is not useful or WORK.

กลัว หนาเสีย ไปทําไม กลัวดูไมดีหรือเปลา แลวมันไดผลดีไหมแบบนั้น

18

Aim for the stars, and even if you fail, you'll end up in the sky.
Go for perfect, be your best, and don't get to the place

มองไปที่ดวงดาว แมคุณไปไมถึง คุณก็จะอยูบนทองฟา
ทําใหสุดความสามารถ ให 100% ไปเลย จะไดไมเสียใจภายหลัง
วาไมไดทําเต็มที่

where you regret that you did not give your 100% effort.
19
20

ปญหามา ปญญามี บารมีเกิด
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Description

ทุกคนรูบางอยาง และ ทุกคนไมรูบางอยาง
ไมมีใครรูทุกอยาง เราจะเปนผูเรียนรูไปเรื่อยๆ
เคล็ดลับ 8 อยาง สูความสําเร็จ เชื่อไหม
1. Passion – have a love of it!
2. Work – hardwork fun workafrolics
3. Good – get damn good at it practice3
4. Focus on one thing
5. Push - physically mentally
6. Serve – serve others something of value
7. Ideas – (listen observe be curious ask questions problem-solve
make connections)
8. Persist – thru failure, crap
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http://www.ted.com/talks/richard_st_john_s_8_secrets_of_succes
s.html
22
23
24

Live as if you were to die tomorrow;
Learn as if you would live forever.
A Learner better than a Learned.
The Secret of Communicating with People:
- A.P.R.
- A=Audience; think about what the Audience wants to
hear; who are they?
- P=Purpose; think about what is the purpose of your
message? To convince, summarize, inform, consult?
- R=Role; what then, is your role as a speaker to achieve
your communication goal?
- A.P.R.

จงใชชีวิตวันนี้เหมือนวันุดทายของคุณ
เปน ผูเรียนรูที่ใฝรูตลอดชีวิต ไมหยุดยั้งที่จะเติมเต็ม
ดีกวาคิดวาตัวเองเปนผูรูที่สอนอะไรใหมๆไมไดแลว

