การทํา SWOT สําหรับนักศึกษา
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ผมไดอธิบายการวิเคราะหหนวยงานโดยใชเครื่องมือ SWOT
ไปแลว. สําหรับในตอนนี้ ผมจะอธิบายการใชเครื่องมือ SWOT
สําหรับวิเคราะหตนเองบาง.
นักศึกษาที่กําลังอานเรื่องนี้อยูอาจสงสัยวา จะตองไป
วิเคราะหตนเองไปทําไม. คําตอบงายๆ ก็คือ คนเราทุกคน
พยายามทําความรูจักคนอื่นตลอดเวลา แตทั้งๆที่เราอยูกับตนเอง
๒๔ ชั่วโมง ไมมีเวนแมแตวน
ิ าทีเดียว แตเรากลับไมรจ
ู ักตนเอง
มากนัก. การวิเคราะหตนเองดวย SWOT จะทําใหเรารูจักตนเอง
ดีขึ้น ทั้งในดานจุดแข็งและจุดออน ทั้งภายในและภายนอก.
ขออธิบายสั้นๆ กอนสําหรับนักศึกษาที่ยังไมรูจักเครื่องมือ
SWOT. SWOT เปนเครื่องมือสําหรับใหเราพิจารณาจุดแข็ง
(Strength), จุดออน (Weakness), โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ของเรา.
เมื่อเราเขาใจประเด็นทั้งสี่เรื่องเกี่ยวกับตัวเราได เราก็
สามารถพิจารณาหาทางขจัดหรือลดจุดออนของเรา และ ใชจุด
แข็งของเราใหเปนประโยชนได.

SWOT เปนเครื่องมือที่นิยมใชกันมากในการวางแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน. แตแทบไมมีใครเคยนํามาใชในการ
วางแผนชีวิตของตนเองเลย. ดังนัน
้ ในที่นี้ จะขอนําเสนอการนํา
SWOT มาใชในการวิเคราะหตนเองบาง.

จุดแข็ง
การวิเคราะหตนเองดวยเครื่องมือ SWOT นั้น เริ่มตนดวย
การพิจารณาถามตนเองวาเรามีจุดแข็ง หรือ พูดงายๆ ก็คือ เรา
เกงอะไรบาง. คนเราทุกคนนั้นเกงไมเทากัน บางคนเกง
คณิตศาสตร, บางคนเกงทางดานวาดรูป ความเกงเชนนี้แหละคือ
จุดแข็งที่เราตองหาของเราใหพบ.
การวิเคราะหจุดแข็งของตนเองนัน
้ ถาใชวิธีคิดไปเรื่อยๆ ก็
คงจะไมจบสิ้น. ดังนั้นในที่นี้จึงขอยกประเด็นสําคัญที่เราจะตอง
พิจารณาจุดแข็งมากําหนดใหเปนหัวขอสําหรับพิจารณา ดังนี้...
 ความสามารถในการเรียน เรามีความสามารถดานการ
เรียนรูอยางไรบาง? ประเด็นแรกคือการเรียนรู ขอให
วิเคราะหตนเองวา เราเรียนรูเรื่องตางๆจากการฟงการ
บรรยายหรืออานตําราไดดีและรตวดเร็วเพียงใด? เราเขาใจ
เรื่องที่ไดฟงหรืออานทันที หรือ จะตองใชเวลาคิดนาน? ถา
ทําไดรวดเร็ว คือ จุดแข็ง ถาทําไดชาคือ จุดออน. แตถาไม
เร็วไมชาก็ไมใชทั้งจุดแข็งหรือจุดออน. เราสามารถจําเนื้อหา
เรื่องราวตางๆ ที่ไดเรียนมาไดอยางรวดเร็วและจําไดนาน
หรือไม? เราสอบทุกวิชาไดคะแนนระดับ B+ ขึ้นไปหรือไม?

เราสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาที่เรียนมาใหแกเพื่อนนักศึกษา
ดวยกันหรือไม? เราสามารถทํารายงาน, ทําโครงการ, และ
สงการบานใหอาจารยไดทันเวลาหรือไม?
 ความสามารถในการสื่อสาร เรามีความสามารถในการสื่อสาร
ดวยการเขียน, การพูด, การตอบคําถาม, การถามคําถาม,
และ การวาดรูป หรือไม? การสื่อสารในที่นี้ หมายรวมถึง
การแสดงออกอยางเหมาะสมในการสื่อสาร และ การใช
เครื่องมือสื่อสารอยางเหมาะสมดวย.
 ความสามารถในการจํา เราสามารถจําเนื้อหาตางๆที่จําเปน
สําหรับการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตไดอยาง
พอเพียงหรือไม? (ประเด็นนี้ อาจจะวิเคราะหยาก เพราะ
เราอาจไมทราบวา เราตองจําอะไรบาง และ การศึกษายุค
ใหมก็หลงทางไปบอกนักเรียนนักศึกษาวา การเรียนไมตอง
จําอะไร. ดังนั้นวิธีวิเคราะหเรื่องนี้คือ ถาวันนี้อาจารยคน
หนึ่งบอกนักศึกษาตอนตนชั่วโมงวา วันนี้จะใชเวลาสอง
ชั่วโมงสอบแบบปดตําราเพื่อดูวานักศึกษาเรียนรูอะไรมาบาง
คุณคิดวาคุณจะสอบผานไหม?)
 ความสามารถในการใชอุปกรณไอทีเพื่อการเรียน ทั้งการ
เรียนผานระบบของสถาบันที่นักศึกษาสังกัด, เรียนผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยอื่นๆ, เรียนผานวิชาที่เปดสอนแบบ
ใหเปลา? ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถในการใชอุปกรณไอที
ในการจดบันทึก, การทําเอกสารนําเสนอ, การคํานวณสถิติ,
การทํากราฟ, การสรางฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูล, การ

คนคืนบทความวิชาการ และ เนื้อหาสําคัญตางๆ ผานระบบ
อินเทอรเน็ต?
 ความสามารถในดานความสัมพันธกับผูอื่น. เราสามารถ
สนทนา, สังสรรค, ทํางานโครงการ, ทํางานในหองปฏิบัติการ
ฯลฯ รวมกับเพื่อนนักศึกษาทั้งในกลุมที่เราเลือกเองหรือกลุมที่
อาจารยเลือกใหไดเปนอยางดี, นอกจากนั้นยังสามารถเขา
กับคนอื่นๆไดดีดว
 ย?
 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ. เราสามารถสื่อสาร
กับเพื่อนตางชาติหรืออาจารยตางชาติไดอยางมั่นใจ,
สามารถอานตํารา, บทความวิชาการ, หนังสือพิมพ, และ
ขอสอบ ที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ และสามารถตอบขอสอบ
เปนภาษาอังกฤษได?
 ความสามารถในการเรียนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล. มีหลักการสําคัญอยูเรื่องหนึ่งคือ จะทําอะไร
ตองเรียนรูเรื่องนั้น. หลักการนี้เปนสวนหนึ่งของแบบจําลอง
วุฒิภาวะความสามารถ (Maturity Model เชน CMMI).
โดยทั่วไปแลวอาจกลาวไดวานักเรียนนักศึกษาไทยแทบทุก
คน เรียนไมเปน และ ไมมีใครสอนวิธีเรียนที่ดีให. ถาหาก
เราเปดอานเว็บของมหาวิทยาลัยตางประเทศ จะพบวามี
คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน, การคิด, การสื่อสาร, การวิจัย
ฯลฯ มากมาย. คําแนะนําเหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งที่ทําให
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเหลานั้นคิดเปน, เรียนเปน, ทํางาน
เปน. แตมหาวิทยาลัยของไทย รวมทั้งอาจารยทั้งหลาย ลวน
แตไมเคยสนใจในเรื่องการพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหเรียน

เปนกอน. ดังนั้น การเรียนของนักเรียนนักศึกษาสวนใหญ
จึงลุมๆดอนๆ. ประเด็นนี้ นักศึกษาไมตองวิเคราะหก็ได
สามารถระบุไปไดเลยวาเปนจุดออนของนักศึกษา.

จุดออน
การวิเคราะหประเด็นตอมา คือการวิเคราะหจุดออน. คนทุก
คนยอมมีจุดออนทั้งนั้น. จุดออนของเรานั้นถาหากไมแกไข
ปรับปรุง ก็อาจจะกลายเปนปญหาสําคัญที่ทําใหเราไมสามารถจะ
เรียนใหจบหลักสูตรได. ดังนั้น เราจะตองพิจารณาวาเรามี
จุดออนสําคัญอะไรบาง และ พยายามหาทางแกไขจุดออน
เหลานั้น.
จุดออนหลายขอเปนจุดออนที่อาจจะวิเคราะหพบแลวในชวง
ที่วิเคราะหจุดแข็ง. อีกนัยหนึ่งเมื่อเราวิเคราะหประเด็ฯตางๆตามที่
กําหนดไวในหัวขอจุดแข็งนั้น หากเราไมพบวาเรื่องนั้นเปนจุด
แข็ง ก็แสดงวามันเปนจุดออนที่เราจะตองแกไข. แตจุดออนยังมี
มากกวานั้นอีก. ที่สําคัญไดแก...
 เงินทุน ผูใดมีทุนทรัพยที่เพียงพอสําหรับการศึกษาจนจบ
ระดับตางๆ ไดนน
ั้ ถือวาไมใชจุดแข็ง แตผูท่ไ
ี มมีทุนทรัพย
นั้นเปนจุดออนที่ตองแกไขในระยะยาว. สถานศึกษา
ทั้งหลายพยายามชวยโดยเสนอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหทุนแกนักศึกษา. แต รัฐบาลก็ไมไดร่ํารวยพอที่จะมี
งบประมาณใหนักศึกษาทุกคนไดเรียนฟรี. ดังนั้น หาก
นักศึกษาขาดทุนทรัพย และ ไมไดรับทุนชวยเหลือจาก
รัฐบาล ก็จะตองขวนขวายหางานทําระหวางการเรียน ซึ่ง

ทําใหนักศึกษามีเวลานอยลงในการอานตําราทบทวน หรือ
ทําการบาน. ดังนั้นเรื่องนี้ จึงตองวิเคราะหใหดีวา เปน
จุดออนหรือไม. บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลวจํานวนหนึ่ง
ใชวิธีหลีกลี้หนีหาย ไมยอมจายเงินที่ยืมมาเพื่อการศึกษา
คืน. ตรงนี้ไมใชจุดออนแลว แตเปนจุดตายที่เขากรณีทจ
ุ ริต.
 สุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีนั้นเปนคุณอยางยิ่งตอการศึกษา
แตก็ยังไมถึงขั้นเปนจุดแข็ง. ในทางกลับกัน ถาหากเราขี้
โรค ออนแอ ไมสบายงาย อยางนี้เปนจุดออนแนนอน
เพราะทําใหเราอาจจะขาดเรียน, เรียนตามเพื่อนไมทัน, ไม
สามารถทําการบาน ฯลฯ.
 สถานที่พักและการเดินทาง นักศึกษาที่มีบานอยูไมไกลจาก
สถาบันนัก ยอมเปนเรื่องที่ดี แตก็ยังไมถึงกับเปนจุดแข็ง.
แตการมีบานอยูไกลเกินไป (หรือการมีอบานอยูในจังหวัด
อื่น) ยอมเปนจุดออนตอการศึกษา เพราะทําใหเราตอง
เสียเวลาเดินทางจากบานมายังสถาบัน. ระหวางที่เรา
เดินทางนั้น เราก็อาจจะประสบอุบัติเหตุ, ไมมีโอกาสไดอาน
ตําราทบทวน, ไมสามารถคิดทบทวนเนื้อหาที่เรียนไดอยาง
ปลอดโปรง. นักศึกษาที่มีบานอยูไกลมากและไมอยาก
เดินทาง อาจจะเลือกอยูหอพักของสถาบัน หรือ หอพักที่อยู
ไมไกลสถาบันนัก. แตการอยูหอพักจนทําใหไมตองเสียเวลา
เดินทาง ก็ยังไมไดเปนจุดแข็ง. บางครั้ง การอยูหอพักก็
อาจกลายเปนจุดออนได เพราะทําใหนักศึกษาใชเวลา
สังสรรคเฮฮากับเพื่อนนักศึกษามากไปแทนที่จะใชเวลาที่

ประหยัดจากการเดินทางกับการเรียน. ประเด็นนี้จึงตอง
วิเคราะหอยางจริงจัง.
 ปญหาครอบครัว การมีครอบครัวที่พอแมรักใครกันดี ไมมี
การทะเลาะเบาะแวง และ พี่นองทุกคนตางก็รักใครกลม
เกลียวกันนั้น แมจะทําใหนักศึกษามีชีวิตที่เปนสุข แตก็
ไมใชจุดแข็ง. ในทางตรงกันขาม หากครอบครัวของ
นักศึกษามีปญหาในดานตางๆ เชน ดานการเงิน, การทํางาน,
การแตกแยกทะเลาะเบาะแวง ฯลฯ ก็อาจเปนจุดออนที่ทําให
นักศึกษาไมสามารถจะเรียนไดอยางสบายใจนัก. นักศึกษา
อาจจะกลุมใจเพราะถูกลูกหลงระหวางการทะเลาะเบาะแวง
ในครอบครัว และทําใหผลการเรียนไมดีก็ได.
 ปญหาเพศ นักศึกษาทั้งหลายลวนอยูในวัยที่มค
ี วามสนใจ
เรื่องเพศเปนธรรมดา. ดังนัน
้ นักศึกษาจํานวนหนึ่งจึงหนีไม
พนที่จะตองมีปญหาเรื่องเพศ ทั้งในเรื่องการมีเพศสัมพันธ,
การตั้งครรภ, ไปจนถึงเรื่องการเกิดปญหาหมกมุนอยูกับคนทึ่
ตนรักใครโดยทอดทิ้งการเรียน. ดังนั้นปญหาทางเพศจึง
เปนจุดออนสําคัญที่เราจะตองวิเคราะหใหเขาใจตนเอง. อัน
ที่จริงแลว ปญหาทางเพศนั้น อาจจะพลิกผันใหกลายเปนจุด
แข็ง คือเปนแรงผลักดันใหนักศึกษาสามารถเรียนอยางทุมเท
เพื่อคนตี่ตนรักก็ได.
 ความไมชอบเรียนดานใดดานหนึ่ง. ประเด็นนี้เปนเรื่อง
สําคัญไมนอย และทําใหนักศึกษาจํานวนมากเลือกเรียนใน
สาขาวิชาที่ไมตองเรียนวิชาที่ตนเองไมชอบ. ตัวอยางวิชาที่
ไมชอบมากที่สุดก็คือ วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร,

วิชาวิทยาศาสตร. การที่นักศึกษาไมขอบวิชาเหลานี้ ไมได
เปนกรรมพันธที่ถูกถายทอดมาทางยีน หรือ อยูในดีเอ็นเอ.
ความจริงแลว ความไมชอบนั้นสวนใหญเกิดจากวิธีการสอน
ที่ผิดของครูเมื่อครั้งนักศึกษายังเด็ก. เปนโชครายของ
ประเทศไทยที่ ความไมชอบในวิชาหลักสามเรื่องนี้เปนโรค
ระบาดที่ไมมีวัคซีนใดสามารถแกไขได และทําใหประเทศ
ไทยไมมีวันที่จะพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเกินระดับที่
เปนอยูในปจจุบันไปได. ทางที่จะแกไขไดก็คือ นักศึกษา
ตองยอมรับวานักศึกษามีจุดออนเรื่องนี้, เชื่อวาจุดออนเหลานี้
แกไขได และ เต็มใจแกไข.
 ความไมสนใจอาจารยที่ปรึกษา สถาบันไดกําหนดให
นักศึกษามีอาจารยท่ป
ี รึกษาเปนผูแนะนําการเลือกวิชาเรียน
ใหเหมาะสมกับความสามารถ และ ใหตําแนะนําการเรียนให
สอดคลองกับความสามารถของนักศึกษา. ดังนั้นนักศึกษา
สมควรเห็นอาจารยท่ป
ี รึกษาเปนกัลยาณมิตร. หากนักศึกษา
ไมพยายามเขาพบเพื่อสนทนาขอคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษาแลว ยอมถือวาเปนจุดออนสําคัญ.

โอกาส
ในการวิเคราะห SWOT ของหนวยงานนั้น โอกาสหมายถึง
ชองทางที่เปดใหเราสามารถพัฒนาธุรกิจใหเติบโตหรือไดกําไร
มากขึ้น. การพิจารณาโอกาสตางๆ นั้น ใหมองออกไปนอก

หนวยงาน เชน รัฐบาลกําลังจะตัดถนนผานใกลที่ดินของเรา ทํา
ใหเราสามารถจะพัฒนาที่ดินของเราใหเปนคอนโดได.
หัวขอโอกาสในการวิเคราะหตนเองของนักศึกษานั้น เราควร
มองโอกาสที่กําลังเกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา และเปนโอกาสที่เราจะ
พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการได. โอกาสนี้ใหมอง
ทั้งสวนที่เปนโอกาสในชวงใกล และ โอกาสในชวงไกลตอไปใน
อนาคต. ตัวอยางประเด็นดานโอกาสที่ควรวิเคราะหไดแก
 โอกาสที่เกิดจากการที่สถาบันไดจัดสัมมนาใหนักศึกษาโดย
เชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูประสบความสําเร็จมาสนทนาเลา
ประสบการณใหนักศึกษาฟง. โอกาสอยางนี้มีนอย ถามีหรือ
รูวามี นักศึกษาจะตองรีบฉวยโอกาสนี้เขาฟงเพื่อรับทราบ
คําแนะนําที่อาจจะเปนประโยชนตอ
 นักศึกษาในอนาคต.
 โอกาสที่สถาบันประกาศเชิญชวนใหนักศึกษาเขารวมใน
กิจกรรมตางๆทั้งกิจกรรมที่เปนงานดานวิชาการ, ดานการ
บริการสังคม, ดานการชวยเหลือทองถิ่น, ดาน
ศิลปวัฒนธรรม. การเขารวมนั้น นักศึกษาจะตองสังเกตการ
ทํางานของคณะทํางานหรือผูจัดกิจกรรม แลวนํามาวิเคราะห
ใหเปนบทเรียนสําหรับตัวเราตอไป
 โอกาสที่เกิดจากยุทธศาสตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ แผน
พัฒนาฯ ฉบับ ๑๒ ซึ่งรัฐบาลเพิ่งประกาศใช. ยุทธศาสตร
ที่วานี้รวมไปถึงยุทธศาสตร Thailand 4.0 ซึ่งมีประเด็นการ
กําหนดทิศทางและอาชีพตางๆ มากมายที่นักศึกษาควรรีบ
ศึกษา. เมื่อศึกษาแลว ใหพิจารณาวามีประเด็นใดบางที่เปน

โอกาสใหเราพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มระดับความสามารถ
ของเราใหมากขึ้นได.

อุปสรรค
ไมมีใครที่เกิดมาแลวมีทุกอยางพรอมไปหมด หรือมีชีวิตที่
ราบรื่นไปทุกยางกาว. อุปสรรคเปนเรื่องที่เราตองประสบและ
อาจจะหลีกเลี่ยงไมได. ดังนัน
้ เราจะตองเตรียมตัวรับมือกับ
อุปสรรค โดยเฉพาะก็คืออุปสรรคระหวางการเรียนในสถาบัน.
ความจริงแลวอุปสรรคในระยะนี้ไมคอยมีอะไรมากนัก. เทาที่
สําคัญและพบบอยก็คือ...
 อุปสรรคจากการอยูใกลชิดคนที่ไมไดสนใจเรียนรู และ
พัฒนาตนเอง. เมื่อแรกเขาศึกษาใหมๆ เราอาจยังไมรูจักวา
ใครเปนมิตรดีหรือไมดีขนาดไหน. เมื่อสนิทกับเพื่อนใหมคน
ใดแลว เราก็มักจะเดินไปไหนมาไหนดวยกัน นั่งเรียน
ดวยกัน กินอาหารดวยกัน ฯลฯ. ถาเพื่อนใหมเปนมิตรที่ดีก็
ไมมป
ี ญหา. แตถาเขาเปนเพื่อนที่เห็นแกตัว, ชวนเราไป
เที่ยวเตร, ชวนหนีเรียน, ขอลอกการบาน, ไมชวยทํางานใน
หองปฏิบัติการ ฯลฯ. มิตรอยางนีค
้ ืออุปสรรคสําคัญที่จะ
ขัดขวางไมใหเราเจริญกาวหนาทางวิชาการ.
 อุปสรรคจากอาจารยท่ป
ี รึกษา. อาจารยที่ปรึกษาควร
ชวยเหลือนักศึกษาอยางจริงใจ แตอาจารยที่ปรึกษาก็เปน
มนุษยคนหนึ่งซึ่งบางครั้งก็หงุดหงิด และโกรธไดงายจาก
สิ่งแวดลอมอื่นๆ. ดังนั้น จึงเปนไปไดวานักศึกษาอาจจะไม

ชอบอาจารยที่ปรึกษา และ อาจารยที่ปรึกษาก็อาจจะไมชอบ
นักศึกษา. เรื่องนี้นักศึกษาตองพยายามทําความเขาใจ
อาจารยที่ปรึกษา เพราะนักศึกษาตองการไดคําแนะนําที่เปน
ประโยชนจากอาจารยที่ปรึกษา. อาจารยที่ปรึกษาจะยิ่งมี
ความสําคัญมากขึ้นในการเรียนระดับปริญญาโทและเอก.
ถาหากนักศึกษาพบวาอาจารยที่ปรึกษาของตนนั้นไมคอย
ชวยเหลือหรือเขาพบไดยาก อาจจะตองลองปรึกษากับ
อาจารยทานอื่นเพื่อขอความเห็นวา ควรจะทําอยางไรตอไป.
 อุปสรรคจากสถานการณที่ควบคุมไมได. นักศึกษาอาจจะ
พบวาตนเองประสบสถานการณที่ไมสามารถควบคุมไดมา
กอน เชน ถูกรถยนตชนบาดเจ็บมากระหวางเดินทางมา
สถาบัน, เกิดปญหารายแรงในครอบครัว ทําใหขาดทุน
ทรัพยในการศึกษา หรือทําใหไมอาจศึกษาได, ไมสามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ตองการได เพราะอาจารยผูสอน
กําหนดจํานวนที่จะรับนักศึกษาเขาเรียนไวนอย ฯลฯ. ใน
กรณีของอุปสรรคเหลานี้ นักศึกษาจะตองทําความเขาใจ
เกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได (ในกรณีนี้สวนใหญคือ
ความเสี่ยง) แลวหาทางปองกันลวงหนา รวมทั้งเตรียม
หาทางออกไวลวงหนาหากเกิดปญหานั้นๆขึ้นจริง.

การวิเคราะห SWOT คือการเตรียมตัวออกไปเผชิญโลก
ระหวางที่นักศึกษากําลังเรียนอยูนั้น สวนใหญเราก็ไดแต
หมกมุนอยูกับวิชาการตางๆตามที่ถูกกําหนดใหเรียน. การเรียน

ในระยะนี้เปนการฝกฝนใหเกิดทักษะเฉพาะทางดานการเรียนรู
เปนสวนใหญ. มีอยูบางที่เปนการฝกทักษะดานการปฏิบัติ แตก็
เปนงานเล็กนอยเทานั้น. ไมใชงานที่จะชวยใหเราตอสูในโลก
ของการงานอาชีพไดมากนัก. นักศึกษาที่เรียนเกง สามารถทํา
เกรดไดสูงๆนั้น พอถึงเวลาทํางานจริงแลว กลับทํางานไมได
ตามที่นายจางตองการ.
การฝกวิเคราะห SWOT ตามที่ไดแนะนํามานี้ นาจะเปน
ประโยชนตอนักศึกษามาก เพราะเปนการเลียนแบบการทํางานใน
ชีวิตจริง. การวิเคราะหทั้งจุดออน,จุดแข็ง,โอกาส และ อุปสรรค ที่
แนะนําไปนั้น นักศึกษาจะไดใชแนนอนในการทํางานจริง.
ดังนั้น การฝกเรื่องนี้ จึงเทากับเปนการเตรียมตัวที่เหมาะสมอยาง
ยิ่งสําหรับการกาวออกไปเผชิญโลกขางนอก.
ขอใหนักศึกษาที่สนใจอานบทความนี้ ลองวิเคราะห SWOT
ของตนเองตามคําแนะนําที่ใหไว. เมื่อวิเคราะหเสร็จแลว ก็จะ
พบวานักศึกษาเขาใจตนเอง และสภาพแวดลอมมากขึ้น, สามารถ
เตรียมตัวที่จะเผชิญกับโอกาสและปญหาอุปสรรคไดมากขึ้น.
อยางไรก็ตามประเด็นสําคัญที่จะตองนึกไวเสมอก็คือ...
 จุดแข็ง คือสิ่งที่เราจะตองรักษาและใชใหเปนประโยชนตอ
ตัวเองมากที่สุด.
 จุดออน คือสิ่งที่เราจะตองจํากัดไมใหเปนปญหาตอการเรียน
และการทํางานของเราเอง.
 โอกาส คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นภายนอกและเราจะตองจับฉวยไวให
ได.

 อุปสรรค คือสิ่งที่อาจจะเปนปญหาและเราจะตองเตรียมตัว
หลีกเลี่ยง หรือ หาทางบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นนั้น.

