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BOSS ME
ข้อแนะนํา
ใหแปะไวที่ขางฝา
เตือนตัวเองวาถาวันหนึ่ง
ฉันไดเปนเจาคนนายคน 
ฉันจะเปนนายที่ดีของคน
ทั่วไป

สุภาษิตสอนนาย

สุภาษิต ของเก่า ท่านเล่าขาน 
มาแต่ครํ้ง โบราณ มีมากหลาย
เป็นคํากลอน สอนสั่ง ทั้งหญิงชาย
"สุภาษิต สอนนาย" ไม่เห็นมี

แม้โชคช่วย อํานวยให้ เป็น"นาย"เขา 
อย่าเป็นคน หูเบา ไม่ถ้วนถี่
จับเอาความ ข้างเดียว เที่ยวพาท ี
หากความจริง ไม่ม ีจะเสียการ

นายที่ดี ต้องเอาใจ ใส่ลูกน้อง 
คอยสอดส่อง ทุกข์สุข อยู่ทุกด้าน
คอยช่วยเหลือ เมื่อลูกน้อง นั้นต้องการ 
แต่ไม่ถึง กับจุ้นจ้าน จนเกินควร

นายดีมีคนรัก
หากนายไม่รัก
ฉันคงไม่ได้ดี

Boss Me

บทกลอนสอนใจ เตือนนายไม่ให้หลง ไม่ให้เหลิง และไม่ให้ลืมว่า ทุกความสําเร็จของนาย คือความสามารถของลูก
น้อง (ขอบคุณผู้ประพันธ์บทกลอนนี้ หากทราบว่าเป็นของผู้ใด โปรดแจ้งเบาะแสด้วยครับ)

แม้ลูกน้อง ทําผิด ไม่คิดข่ม 
พิจารณา เหมาะสม โดยทั่วถ้วน
จงเรียกมา ว่ากล่าว เท่าที่ควร
ไม่ลามรวน เรื่องเก่าเก่า ไม่เข้าการ

อันการเตือน นั้นเล่า ให้เข้าท่า
ไม่ควรด ุต่อหน้า คนทั่วบ้าน
เรียกมาเตือน สองต่อสอง ห้องทํางาน 
เที่ยวโจษขาน ลับหลัง ฟังไม่งาม

งานสําเร็จ ลงก็ด้วย เขาช่วยกัน 
ไม่ควรดื้อ ถือรั้น ไม่ฟังห้าม
เป็นนายเขา เอาแต่ใจ ใครจะตาม 
ควรฟังความ เห็นอื่นบ้าง เป็นทางดี

อันการงาน ทั้งหลาย ควรจ่ายแจก 
มีการจัด แบ่งแยก เป็นหน้าที่
หากคนเดียว จะรวบไว้ ไม่เข้าที
ลูกน้องที่ ไหนจะมี กําลังใจ

เป็นนายเขา ต้องขยัน หมั่นศึกษา
ให้เป็นคน ก้าวหน้า ทันสมัย
ไม่ล้าหลัง ห่างเหิน จนเกินไป
ลูกน้องก้าว หน้าไกล ตามไม่ทัน

ไม่จําเป็น ต้องศึกษา มากกว่าเขา
ให้เป็นหลัก พอเป็นเค้า เขาเชื่อมั่น
แม้เป็นนาย รู้จักใช้ สบายครัน
ไม่จําเป็น ต้องฟาดฟัน อยู่คนเดียว

มีตอ (หนาถัดไป)
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LEADER NOT MANAGER
Leadership is not about Position, It’s about Vision, 
Direction, Protection and Compassion

Quote of the Day
When you have succeeded, be 

prepared to step down.  When you 

have failed, be prepared to thrive.

ในเวลาที่คุณประสบความสําเร็จ ให้
เตรียมตัวลง แต่ในเวลาที่คุณล้มเหลว
ให้เตรียมตัวขึ้น

My Contact
• Twitter: @somchartlee
• Instagram: @somchartlee
• Wongnai: @chaichuanchim

My Blog
Enjoy reading weekly feed of my articles at 

http://somchartlee.wordpress.com

THINK OUT LOUD
www.facebook.com/
letusthinkoutloud

คิดออก
นอกหน้า

เมื่อลูกน้อง จะก้าวหน้า ก็อย่าขวาง 
หรือคิดหา ลู่ทาง คอยหน่วงเหนี่ยว
อยากจะเก่ง เลิศล้น อยู่คนเดียว
แล้วหน่วงเหนี่ยว กันท่า พาเสียคน

เมื่อมีส่วน ควรแบ่งให้ อย่าแย่งก่อน 
ลูกน้องต่าง เดือดร้อน อยู่ทุกหน
ไม่คิดแต่ จะเอาเข้า กระเป๋าตน
คิดถึงคน อื่นเขาบ้าง จึงเข้าการ

อันหัวหน้า ที่ดี มีเมตตา
ปรารถนา ให้เขาสุข ทุกสถาน
มีกรุณา คอยช่วย ด้วยต้องการ
ให้เขาผ่าน พ้นทุกข์ มีสุขใจ

ประกอบกับ มุทิตา คือพาชื่น
เห็นคนอื่น ก้าวหน้า พาสดใส
ไม่มัวคิด ริษยา พาเสียใจ
เขาทําได ้ดีกว่า ผิดอารมณ์

อีกทั้งมี อุเบกขา ไม่อาฆาต 
เห็นลูกน้อง ผิดพลาด ไม่ทับถม
คอยจับผิด คิดดุว่า ตามอารมณ์
ไม่เหมาะสม เป็นหัวหน้า พาเสียการ

หัวหน้าด ีต้องให้เห็น เป็นตัวอย่าง 
ช่วยเขาทํา ทุกทาง จนรอบด้าน
ไม่เอาเปรียบ ใช้คนอื่น ตัวชื่นบาน 
แล้วเสนอ ผลงาน เพื่อตนเอง

เมื่อปัญหา เกี่ยวไป ถึงภายนอก
ตัวหัวหน้า ต้องออกรับ ถึงจะเก่ง
เข้ารับผิด ชอบช่วย ด้วยตนเอง
ลูกน้องถึง จะเกรง ว่าเอาการ

แม้หัวหน้า คนใด ได้เช่นนี้
คงจะมี แต่คนรัก สมัครสมาน
มีคนขอ เป็นลูกน้อง เกินต้องการ
ใครพบพาน ก็เป็นบุญ เกื้อหนุนเอยฯ

              -นิรนาม


