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ข้อดีของการ รับจ้างท าis 
การใชบ้ริการ รับจ้างท าis ดูเหมือนจะสร้างความอบัอายและสร้างความรู้สึกท่ีเลวร้ายส าหรับหลาย 

ๆ คน นัน่คือคุณไปยึดติดกบับรรทดัฐานท่ีนกัการศึกษาสร้างไว ้แต่คุณเคยทราบมุมกลบั ซ่ึงคือขอ้ดีในการ 
รับจ้างท าis ท่ีคุณไม่เคยรับทราบมาก่อน ฉะนั้นบทความน้ีบริษัท THESIS IN TH CO., LTD. อยากจะ
แนะน า แง่มุมใหม่ ท่ีอาจเปลี่ยนความคิดคุณ 

การก าหนดขอบเขตงานชัดเจน การท่ีคุณจะเลือกช่ือเร่ืองส าหรับการท าวิจัย แล้วน าไปเสนอ
กรรมการ จนกระทัง่ไดรั้บการอนุมติั เช่ือไหมว่าบางคนตอ้งใช้เวลานาน เพราะคุณตอ้งคิดช่ือเร่ือง วางเคา้
โครงงานวิจยั ก่อนท่ีจะก าหนดขอบเขตงานให้กระชบั ส าหรับบางคนไม่มีประสบการณ์ท างาน ขาดความรู้
ความเช่ียวชาญดา้นการเขียนแลว้เสนอไปตอ้งโดนกรรมการตีกลบัมาแกไ้ขหลายคร้ัง ท าใหคุ้ณตอ้งเสียเวลา
นดัเวลาเขา้พบ เสียความรู้สึก และปวดหัวต่อค าวิจารณ์ รวมทั้งตอ้งทนต่ออารมณ์ท่ีกรรมการบางคนเหวี่ยง
ใส่ แต่การใชบ้ริการ รับจ้างท าis จะท าใหคุ้ณประหยดัเวลาในการท างานลง  

ครบเคร่ืองท้ังเอกสารอ้างองิ การหาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงงานวิจยัคุณ คือกระบวนการส าคญัท่ี
ยุ่งยากเพราะฐานขอ้มูลงานวิจยัเก่า ๆ ในแต่ละมหาวิทยาลยัมีมาก การท่ีจะเลือกแหล่งท่ีมา มาอา้งอิงงานคุณ
อาจใชเ้วลานาน แต่ รับจ้างท าis จะมีทีมงานเฉพาะกิจ ซ่ึงทราบช่ืองานวิจยัท่ีมีคนเคยท ามาแลว้ วา่งานไหนท่ี
จะเก่ียวขอ้งมากท่ีสุดน ามาอา้งอิงได ้

ผลลัพธ์ท่ีเท่ียงตรงและแม่นย า หน่ึงในประเด็นส าคญัท่ีกรรมการสอบคาดหวงัจากงานวิจยัคุณคือ
ผลลพัธ์ท่ีได ้และยงัตอ้งการทราบระดบัความเช่ือมัน่ว่าแม่นย  ามากแค่ไหน ฉะนั้นแต่ละงานวิจยัมีประชากร
ท่ีตอ้งการศึกษาไม่เหมือนกนั กล่าวคือบางงานตอ้งส ารวจ สัมภาษณ์ สังเกตจากจ านวนประชากรทั้งหมด 
ขณะท่ีหลายงานวิจยัจะเลือกแค่กลุ่มตวัอย่างจ านวนหน่ึงมาใชแ้ทนจ านวนประชากรทั้งหมด แลว้ผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ะตอ้งแสดงความเท่ียงตรงและแม่นย  าต่อกรรมการสอบ รับจ้างท าis จะมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญในการใช้
สูตรส าหรับค านวณหาร้อยละความเช่ือมัน่ ท าให้ทราบระดบัความคลาดเคล่ือนอย่างมีหลกัการ ท่ีกรรมการ
สอบยอมรับได ้เพราะขอ้มูลท่ีไดม้ามีท่ีมาท่ีไป จะส่งผลให้โอกาสการสอบผ่านคุณมีเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
แลว้ 

ได้ผลสรุปท่ีเข้าใจง่าย แน่นอนว่าผลสุดทา้ยก่อนจะปิดเล่มงานวิจยัตอ้งมีสรุปผล เช่ือไหมว่ารุ่นพี่
หลาย ๆ คนท่ีเคยท าวิจยัมาดว้ยล าแขง้ตนเอง มาติดท่ีตรงน้ีเพราะตีความสารสนเทศท่ีหามาไดไ้ม่ออกว่า
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ตวัเลขแต่ละตวัมีความหมายว่าอย่างไร แต่คุณใชบ้ริการรับจ้างท าis แต่ละบริษทัจะมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ยงัจัดกลุ่ม 
แยกแยะ เรียงล าดบั ตีความหมาย ส าหรับผลการวิจยัเชิงปริมาณและผลการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ล าดับความคิดรวบยอดได้ง่าย ปัญหาหลายคนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ท าวิจยัคือ เม่ือท างานตลอด
ระยะเวลาท่ีก าหนดไดผ้ลลพัธ์มาแลว้ กลบัไม่เขา้ใจคอนเซ็บตง์านตนเอง ส่งผลให้เวลาไปน าเสนอแลว้ไม่
มัน่ใจ ส่ออาการบางอย่างให้กรรมการสอบจบัได ้สุดทา้ยคือสอบไม่ผ่าน แต่การ รับจ้างท าis จะมีทีมงานท่ี
เช่ียวชาญเขา้ใจงาน และหลกัการจนสรุปความคิดรวบยอดให้คุณไดก่้อนท่ีคุณจะน าผลการวิจยัไป น าเสนอ
ต่อกรรมการสอบอยา่งมัน่ใจ จนกรรมการร้อยคนจบัพิรุธคุณไม่ได ้

ลดความเครียดและความกดดัน ส าหรับคนท่ีเคยท าวิจยัสมยัเรียนมาแลว้คงทราบวา่ ตลอดระยะเวลา
การท างาน ตอ้งประสบปัญหามากมาย ผจญภยัต่ออุปสรรคท่ีหลากหลาย บางคนตอ้งทอ้แทจ้นลม้เลิกไป
กลางครัน ขณะท่ีบางคนเครียดตอ้งแบกรับความกดดนัจากการท างาน แต่การใชบ้ริการ  รับจ้างท าis จะลด
ปัญหาท่ีวา่ลงได ้ 

เม่ือคุณเลือกบริษทั THESIS IN TH CO., LTD. มาท าวิจยัให้คุณแลว้ ทีมงานท่ีเช่ียวชาญและใจดี มี
จิตวิทยาสูงท างานให้คุณ สุดทา้ยจะติวงานก่อนท่ีคุณจะไปน าเสนอ จนจบงานได้เกรด A อย่างสบาย ๆ 
เสมือนหน่ึงพี่เล้ียงนกัมวยอยูท่ี่มุมเวที ตดัสินใจโทรหาทีมงานตามเบอร์โทร... รับรองว่าการท าวิจยัท่ีคุณคิด
วา่ยาก จะไม่ท าใหคุ้ณมีอาการทางประสาทแน่นอน แต่จะกลบัท าใหคุ้ณชอบการท าวิจยัเสียดว้ยซ ้า.      

 

 หมายเหตุ บริษทั THESIS IN TH CO.,LTD. จ ากดั รับปรึกษา รับท า รับแกไ้ข งานวิจยั 
สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบนัการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานกัศึกษา ทีมงาน
มืออาชีพ บริการดว้ยใจ ปรึกษาฟรี  
 บริษทั ธีซิส อิน ทีเอช จ ากดั (THESIS IN TH CO.,LTD.) คือ บริษทั รับ ท า วิจยั รับจา้ง
ท าis ท่ีมีบริการดา้น รับ ท า วิทยานิพนธ์ , รับ ท างาน วิจยั , รับ ท า วิจยั ราคา ถูก และ รับ ท า 
dissertation ใหก้บัลูกคา้ท่ีสนใจมาอยา่งยาวนาน 
 โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ี จา้ง ท างาน วิจยั , รับ ท า thesis , รับจา้ง ท า is , จา้ง ท า is มีทั้งท่ี
เป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 ถา้ลูกคา้ท่ีเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี เง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา คือการ รับ 
ท า is , รับ ท า is , จา้ง ท า is ซ่ึงทาง บริษทั ธีซิส อิน ทีเอช จ ากดั (THESIS IN TH CO.,LTD.) ซ่ึง
เป็น  บริษทั รับ ท า วิจยั ท่ีมีประสบการณ์ตรง 
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ข้อมูลท่ีปรากฏในบทความนีเ้ป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อนิ ทีเอช จ ากดั (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดท าซ ้า 
คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือ
กระท าการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้
รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ  อันเป็นการกระท า
ความผิดทางอาญา ซ่ึงต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

อกีทั้งเป็นการกระท าละเมิดต่อ บริษัทฯ ซ่ึง บริษัท ธีซิส อนิ ทีเอช จ ากดั สงวนสิทธิในการยับยั้งการ
กระท าน้ันในทันที และจะด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระท าละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น 
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