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เคลด็ลบัในการเลือก บริษัทรับท าวจิัย ให้ตรงกบัความต้องการ 

คุณคือคนหน่ึงใช่ไหมท่ีเรียนระดบัมหาวิทยาลยัแลว้ตอ้งเจอวิชาบงัคบัเรียนอยา่งวิชาท่ีวา่ดว้ยการท า

วิจยั รุ่นพี่เคยพูดให้ฟังว่า พี่คนโน่นไม่จบสักทีเพราะติดวิชาวิจยัน่ีแหละ ไดย้ินมาว่าอาจารยค์นนั้นโหดมาก

เวลาสอบ Present เล่นจนนกัศึกษาร้องให้ออกนอกห้องสอบมาเลยทีเดียว บางคนลงเรียนหลายคร้ังแลว้ไม่

ผ่านวิชาวิจยัดูแลว้ช่างแสนสาหัส เพราะตอ้งผ่านขั้นตอน วิธีการ กระบวนการท่ีคณะอาจารย์ตั้งเกณฑ์ไว ้

ส่วนใหญ่ตั้งมาตรฐานไวสู้งเหลือเกิน คุณเร่ิมมีความรู้สึกวา่จะไม่ผา่น อยากจะไปจา้งบริษัทรับท าวิจัยในเน็ต

ท่ีเจอ แต่กลวัว่าเวลาสอบอาจารยจ์ะจบัได ้อีกอย่างจะมัน่ใจไดอ้ย่างไรว่าบริษทัท่ีไปคน้ Google เจอจะไม่

โกงค่าจา้ง ฉะนั้น บริษทั THESIS IN TH CO., LTD. อยากจะแนะน าวิธีตรวจสอบบริษัทรับท าวิจัย อย่าง

นอ้ยคุณจะใชเ้กณฑท่ี์เสนอส าหรับตดัสินใจเลือกใหต้รงกบัความตอ้งการ     

ใส่ใจรายละเอยีด เน่ืองจากมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งอาจมีกระบวนการท างาน ขั้นตอนการท าวิจยั ตาม

มาตรฐานท่ีกรรมการสอบวางไวต้่างกนัไป บริษัทรับท าวิจัยท่ีมีประสบการณ์ มีทีมงานเช่ียวชาญเฉพาะดา้น      

จะทราบว่า แต่ละแห่งมีระบบ ระเบียบอย่างไร ตอ้งท าแบบไหนจึงจะผ่านและส่ือสารเร่ืองรายละเอียด

ทั้งหมดไดต้รงกบัขอ้มูลท่ีคุณไดรั้บมา ทีมงานแสดงความพร้อมท างานใหคุ้ณอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เป็นเพ่ือนคุณเวลาลงพื้นท่ี และแก้ปัญหาให้ทันที ความจริงแลว้การท าวิจยัไม่วา่เร่ืองใด สาขาใดยอ่มมีปัญหา

กนัทั้งนั้น แต่คุณจะผ่านการสอบจากอาจารยค์ุณได ้อย่างนอ้ยท่ีสุดคุณตอ้งลงพื้นท่ีหาขอ้มูลเชิงลึกเองด้วย 

คุณตอ้งเผชิญปัญหามากมายกว่าจะได้ค  าตอบท่ีอาจารยค์ุณตอ้งการ บริษัทรับท าวิจัย ท่ีเช่ือใจไดจ้ะประเมิน

ความรู้พื้นฐานในการท าวิจยัคุณว่ามีทกัษะความเขา้ใจมากนอ้ยแค่ไหน และจะส่งทีมงานท่ีเช่ียวชาญลงพื้นท่ี

พร้อมไปกบัคุณ ทีมงานท่ีวา่จะใหก้ารช่วยเหลือในการแกปั้ญหาฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

รับฟังปัญหาท่ีคุณพบ และให้ค าแนะน า บริษัทรับท าวิจัย ท่ีมีประสบการณ์ท างานมานาน จะทราบ

ทิศทางการท างานอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละมหาลยัว่าจะให้คุณไปหาขอ้มูลอะไรมาเพิ่มขณะให้ค  าปรึกษา และ

จะใหค้  าแนะน าท่ีมีประโยชน์โดยเฉพาะเร่ืองวีธีการหลอกล่อจากกรรมการสอบท่ีจะหาทางใหคุ้ณตอบอะไร
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บางอยา่งออกมา ขณะเวลาคุณท าการสอบ Present ทีมงานจะสอนเทคนิควิธีการตอบอยา่งไรใหคุ้ณผา่นอย่าง

สบาย     

ท างานรวดเร็วทันเวลา คุณคงทราบดีอยู่แลว้ว่า Date Line ท่ีอาจารยค์ุณก าหนดส าหรับการส่งงาน

นั้นช่างน้อยเหลือเกิน คุณจะตอ้งท างานให้ทนัเวลา ฉะนั้นการตดัสินใจเลือก บริษัทรับท าวิจัย ท่ีท างาน

รวดเร็ว มีคุณภาพงานตามความตอ้งการคุณ ตรงต่อเวลาไม่ทิ้งงาน จะท าให้งานวิจยัคุณส าเร็จลุล่วงผ่านไป

ดว้ยดี 

ให้ก าลังใจ การท างานวิจยัคืองานท่ีตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่วิริยะ อุตสาหะมาก จนท าให้บางคร้ังคุณอาจทอ้แท ้

เหน่ือยลา้ บางคนตอ้งท างานวิจยัแบบกลุ่มตอ้งท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมกลุ่มท่ีหลากหลายอุปนิสัยใจ ท าให้

คุณตอ้งล าบากใจบริษัทรับท าวิจัยท่ีมีคุณภาพจะทราบปัญหาท่ีว่าดี ทีมงานจะให้ก าลงัใจในการท างานอยา่ง

มิตรภาพ กนัเองจนงานวิจยัคุณส าเร็จ  

ยุติธรรมเร่ืองการรับค่าจ้าง คุณทราบดีอยู่แลว้ว่า รูปแบบการท าวิจยัส่วนใหญ่จะมีลกัษณะงานวิจยั

เชิงปริมาณยึดหลกัการเดียวกนัคือส่วนเน้ือหาจะมีห้าบท บริษัทรับท าวิจัยท่ีเช่ือใจไดจ้ะรับค่าตอบแทนละ

บท กล่าวคือจะก าหนดราคาตามความยากง่าย ตั้งแต่บทน า การทบทวนวรรณกรรม วิธีด าเนินการวิจยั ผล

การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย รวมทั้งการเขียนบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง จัดรูปเล่ม ตรงตาม

มาตรฐานสากลก าหนด จนเสร็จส้ินงาน   

ติดต่อได้หลายช่องทาง บริษัทรับท าวิจัยท่ีเช่ือใจไดจ้ะพยายามหาช่องทางการติดต่อส่ือสารให้มาก

ท่ีสุด คุณจะมีทางเลือกช่องทางท่ีคุณสะดวก ส าหรับการติดต่อ กรณีขดัขอ้งบงัเอิญว่าติดต่อไม่ได ้ทีมงานจะ

พยายามติดต่อคุณโดยเร็วท่ีสุดแสดงวา่คุณเช่ือมัน่เลยวา่บริษัทรับท าวิจัย ตรงกบัความตอ้งการคุณแลว้ 

      ความจริงวิชาวิจยัยิ่งเรียน ยิ่งสนุกเพราะคุณจะไดค้น้หาความจริงอย่างมีหลกัการ ในเร่ืองท่ีคุณ

สนใจ        ยิ่งไดบ้ริษัทรับท าวิจัย อย่างบริษทั THESIS IN TH CO., LTD. คอยช่วยเหลืออยูเ่คียงขา้งคุณดว้ย

แลว้จะท าใหคุ้ณมีความมัน่ใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวเพราะทางทีมงานท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้นจะคอยดูแลคุณทีละ

บท ทีละขั้นตอน ใส่ใจกระบวนการตามมาตรฐานท่ีมหาลยัแต่ละแห่งตั้งไว ้พร้อมเตรียมการอยา่งแนบเนียน

เวลาคุณไปพบอาจารยท่ี์ปรึกษา รวมทั้งเวลาจะขึ้น Present บริษทัรับรองไม่ว่าคุณจะท าวิจยัเด่ียววิจยักลุ่ม

ผา่นฉลุย 

แต่เอ๊! จากประสบการณ์ท่ีทีมงานท างานมานานทราบมาว่าการท าวิจยักลุ่มมีขอ้ดีว่าไดรู้้ใจเพื่อน

สนิทท่ีคุณเลือกมาร่วมกลุ่มดว้ยว่าเขามีนิสัยอย่างไร ยามเหน่ือยยากท่ีตอ้งลงเรือล าเดียวกนั จะหวงัพึ่งกนั

ต่อไปในอนาคตไดไ้หมหนอ เธอท่ีเขา้มาออดออ้นขอร่วมกลุ่มเวลาคุณโดนอาจารยท่ี์ปรึกษาไล่ออกมาจาก
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หอ้งพกั แลว้ขวา้งงานคุณลงตะกร้า ยามทอ้แท ้เธอจะแสดงกิริยาอยา่งไรออกมา เรียกวา่ไม่ตอ้งไปเสียเวลาดู

ใจกนันาน สุดทา้ยเช่ือใจทีมงานท างานเหมือนเพื่อนสนิทราคากนัเอง โทร...มาเลยนะ ทีมงานรอคุณอยู.่      

 

หมายเหตุ บริษทั THESIS IN TH CO.,LTD. จ ากดั รับปรึกษา รับท า รับแกไ้ข งานวิจยั สารนิพนธ์  
วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบนัการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานกัศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการดว้ยใจ 
ปรึกษาฟรี  

Keywords : รับท าสารนิพนธ์ รับท าวิทยานิพนธ์ รับท าดุษฎีนิพนธ์ รับท าวิจยั รับท างานวิจยั รับจา้ง
ท าวิจยั รับจา้งท าสารนิพนธ์ รับจา้งท าวิทยานิพนธ์ รับจา้งท าดุษฎีนิพนธ์ รับท า thesis รับท าสารนิพนธ์ราคา
ถูก รับท าวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับท าดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับท าวิจยั ป.โท  รับท าวิจยั ป.เอก  รับท าวิจยั ราคา  
รับท าวิจยัth รับท าสารนิพนธ์th รับท าวิทยานิพนธ์th รับท าดุษฎีนิพนธ์th การท า is จา้งท า is จา้งท าวิจยั จา้ง
ท าสารนิพนธ์จา้งท าวิทยานิพนธ์ จา้งท างานวิจยั จา้งท าวิจยัราคา จา้งท าวิจยัราคาประหยดั จา้งท าวิจยัราคา
เท่าไหร่ ท าวิจยั ท าสารนิพนธ์ ท าวิทยานิพนธ์ ท าดุษฎีนิพนธ์ ท าปริญญานิพนธ์ รับท า วิจยั   รับท า  สาร
นิพนธ์   รับท า  วิทยานิพนธ์   รับท า ดุษฎีนิพนธ์ ท าผลงาน ท าผลงานปรับระดบั ท าผลงานปรับต าแหน่ง การ
ท าผลงานเล่ือนวิทยฐานะ 

Admin THESIS IN TH ขอแจง้วา่ 
ขอ้มูลท่ีปรากฏในบทความน้ีเป็นลิขสิทธ์ิของ บริษทั ธีซิส อิน ทีเอช จ ากดั (บริษทัฯ) หา้มผูใ้ดท าซ ้ า 

คดัลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร่ เขา้ครอบครอง เรียกดึงขอ้มูล บนัทึก ส่งผ่าน หรือ
กระท าการใดๆ เก่ียวกบัสิทธิและทรัพยสิ์นทางปัญญาของ บริษทัฯ โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้
รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษทัฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ของ บริษทัฯ อนัเป็นการ
กระท าความผิดทางอาญา ซ่ึงตอ้งไดรั้บโทษ ตามพระราชบญัญติัทรัพยสิ์นทางปัญญาฯ และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง  

อีกทั้งเป็นการกระท าละเมิดต่อ บริษทัฯ ซ่ึง บริษทั ธีซิส อิน ทีเอช จ ากดั สงวนสิทธิในการยบัย ั้งการ
กระท านั้นในทนัที และจะด าเนินการทางกฎหมายต่อผูก้ระท าละเมิดอยา่งเด็ดขาดโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
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