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เครียด ! วิทยานิพนธ์ เรียนจะจบอยู่แล้วเชียว ติดไม่ผ่านซะทีจะท าอย่างไร 

 คนท่ีก าลงัเรียนระดบับณัฑิตศึกษา รู้สึกไหมว่าเรียนเน้ือหาวิชาตามหลกัสูตรครบแลว้ ตั้งใจจะจบ

เอาปริญญาไปอวดญาติพี่น้อง บางคนจะเอาไปปรับเงินเดือน แลว้เตรียมตวัเล่ือนขั้นตามสายงานอย่าง

ภาคภูมิใจ แต่ไม่จบซะที เครียด ! วิทยานิพนธ์ ท่ีเลือกท านั้นยากเยน็แสนเข็ญ ตอนแรกคิดว่าง่าย ๆ กะว่าจะ

ผา่นตามท่ีตวัเองคาดคิดไว ้กลบัตอ้งท าอยู ่ไม่มีทีท่าวา่จะเสร็จ เร่ืองท่ีคิดวา่ง่ายท าไมยากนกัเหมือนโดนกลัน่

แกลง้ให้ประสาทเสีย คิดผิดหรือเปล่านะท่ีตอนแรกไปเลือกเรียนสายท่ีท าวิทยานิพนธ์ ปัญหาท่ีเจอใครจะ

แกไ้ขใหไ้ดบ้า้งนะ WWW.THESIS.IN.TH แนะน าวา่  

 บริหารเวลาไม่ได้ ปัญหาส าคญัท่ีผูท้  าวิทยานิพนธ์ทุกคนเจอคือ การอา้งว่าไม่มีเวลา อาจเพราะบาง

คนเรียนไปดว้ยท างานหาเล้ียงชีพไปพร้อม ๆ กนัเรียกว่าเอาเวลาวนัหยุด เวลาว่างมานัง่เรียนหวงัจะพฒันา

ตนเองตามสายงาน แต่การท าวิทยานิพนธ์ตอ้งมีเวลาในการท างาน รวบรวมศึกษาหาขอ้มูล สรุปเอกสารท่ี มี

อยูม่ากมายมาใชป้ระกอบการจดัท า จะตอ้งใชเ้วลาว่างติดต่อกนัหลายชัว่โมงในแต่ละวนัแลว้กิจวตัรท่ีเคยท า

ประจ า ครอบครัวท่ีตอ้งดูแลส่งผลใหมี้ความรู้สึกเครียด ! วิทยานิพนธ์ จะเร่ิมตน้อยา่งไร  

 หาหัวข้อไม่ได้ ปัญหาต่อมาหลายคนอา้งว่าบริหารเวลาไดแ้ลว้ ลูก ๆโตหมด ใครมีภรรยาเขา้ใจให้

คุณมาเรียน ส าหรับผูห้ญิงคุณสามีไวใ้จให้คุณยืนหน่ึง เวลาคุณมาเรียนเขาสาบานว่าจะมีโลกแค่ใบเดียว 

พร้อมขนาดน้ีแลว้แต่ เครียด ! วิทยานิพนธ์ จะท าเร่ืองอะไรล่ะ! เพราะกา้วแรกส าหรับวิทยานิพนธ์คือการหา

หัวขอ้งานท่ีจะท า ไม่ใช่ว่าไม่รู้จะเอาหัวขอ้อะไร แต่เลือกหัวขอ้หลายหัวขอ้แลว้ไปน าเสนอกรรมการสอบ

กลบัไม่ไดรั้บการอนุมติั โดน Reject ไปหามาใหม่ซะนะ หวัขอ้คุณไม่ผา่น 

 ข้อมูลไม่ครบ บางคนเร่ิมตน้ดีคิดวา่ชีวิตการเรียนระดบัปริญญาโท ปริญญาเอกคงจะจบสวยล่ะสิทีน้ี 

ท าไปท ามา ข้อมูลบางอย่างท่ีจะต้องมาสนับสนุนงานคุณกลับหายาก ตัวเลขบางตัวหาไม่ได้ ส่งผลให้
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ขอ้เทจ็จริงอะไรบางอยา่งในงานคุณตอ้งสะดุด แลว้จะหามาจากแหล่งไหน บางคนหามาไดแ้ลว้แต่อาจารยท่ี์

ปรึกษากลบัดูวา่ใชไ้ม่ได ้เครียด ! วิทยานิพนธ์ ฉนัจะท ายงัไง 

 ทะเลาะกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา คงตอ้งท าใจยอมรับว่าจิตใจคน รวมทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาคุณดว้ยท่ียงัไม่

ละกิเลสนั้น ไม่แน่ไม่นอน บางคร้ังอารมณ์คา้งมาจากในท างานโดนเพื่อนอาจารยด์ว้ยกนัปัดแขง้ปัดขา แอบ

อิจฉาริษยากนัเอง บางคนโดนคณบดีต าหนิเร่ืองงาน เร่ืองส่วนตวั คุณอยู ่ๆ เขา้พบตามเวลานดัแต่เจออาจารย์

ท่ีปรึกษาตอนตบะแตก อาจมีเร่ืองทะเลาะกนัไดคุ้ณเองเครียดอยู่แลว้ตอ้งเจออาจารย์เวลาอารมณ์คา้งคงอาจ

ตอ้งเจอพายุบา้ง หลายคนคงเจอปัญหาท่ีว่าน้ี และไม่รู้ว่าจะแกปั้ญหาอย่างไร ท่ีส าคญัหนกัใจว่าจะเรียนจบ

ไหมเน่ียเครียด ! วิทยานิพนธ์ท าไมเจออุปสรรคเยอะขนาดน้ีนะ 

 สอบไม่ผ่านซักที เครียด ! วิทยานิพนธ์ ท ามาฉลุยตั้งแต่แรก แต่ปราการด่านสุดทา้ยท่ียากท่ีสุดคือ

การพรีเซ็นต์ต่อกรรมการสอบ บางคนน าเสนอดีแต่ไม่ผ่านเอาด้ือ ๆ จากเหตุผลท่ีกรรมการระบุมา บางคน

กลบัมาสอบไม่แต่ยงัไม่ผา่นอีก เจอสาเหตุไปสารพดั ใครช่วยไดบ้อกหน่อย 

 รูปเล่มไม่สมบูรณ์ ตอ้งท าใจว่ารูปแบบการจดัหนา้กระดาษภายในเล่ม โดยเฉพาะการเคาะเวน้วรรค

ตอนภายในรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ มีความละเอียดอ่อนมาก ตอ้งน าไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจความ

เรียบร้อยก่อนจดัท าเล่มส าเร็จ หลายคร้ังตอ้งแกไ้ขแลว้พิมพใ์หม่ออกมาให้ตรวจหลายคร้ัง ส่งผลให้คนท่ีจะ

จบการศึกษาอยูแ่ลว้ รู้สึกเครียด ! วิทยานิพนธ์ จะเสร็จไหมนะ 

 ปัญหาเร่ืองเครียด ! วิทยานิพนธ์ สร้างปัญหาให้ผูท่ี้เรียนในระดบับณัฑิตศึกษามาหลายรุ่น และจะ

พูดปากต่อปากว่า คือปราการด่านส าคญัท่ีจะทดสอบความอดทน วิริยะอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความ

มุ่งมัน่แต่วิทยานิพนธ์ไม่ใช่ตวัช้ีวดัเสมอไปว่าคุณมีคุณภาพแค่ไหน ความส าเร็จตอนท างานต่างหากคือ

ผลลพัธ์ท่ีแทจ้ริง อย่ามวัทะเลาะกับอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไม่มีวุฒิภาวะให้เสียความรู้สึกเพราะเม่ือคุณมาใช้

บริการทีมงาน WWW.THESIS.IN.TH  

 ทีมงานจะช่วยตดัสินใจในการเลือกหัวขอ้ท าวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งรวบรวมศึกษาหาขอ้มูล สรุป

เอกสารท่ีมีอยู่มากมายมาใช้ประกอบการจดัท า จะย่นเวลาท่ีตอ้งใช้ติดต่อกนัหลายชั่วโมงในแต่ละวนัให้

เหลือสั้นลง ทีมงานมีประสบการณ์จะสอนเทคนิคการน าเสนอตอนสอบต่อคณะกรรมการสอบรวมทั้งวิธีพูด 

การอธิบาย การเนน้จุดส าคญั การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และพร้อมบริการการจดัท ารูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ ลบ

ความทรงจ าจากรุ่นพี่ว่าวิทยานิพนธ์คือเร่ืองท่ีเลวร้าย เม่ือใชบ้ริการทีมงานคุณจะรู้สึกว่าขณะเรียนปริญญา

โท ปริญญาเอกคุณภาพชีวิตคุณดีเหมือนเดิม. 

 คลกิหาเราที่ >>> WWW.THESIS.IN.TH 

http://www.thesis.in.th/
http://www.thesis.in.th/
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หมายเหตุ  บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จ ากัด รับปรึกษา รับท า รับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์  

วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบนัการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานกัศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการดว้ยใจ 

ปรึกษาฟรี  

 บริษทั ธีซิส อิน ทีเอช จ ากดั (THESIS IN TH CO.,LTD.) คือ บริษทัรับท าวิจยั ท่ีมีบริการดา้น รับท า
วิทยานิพนธ์ , รับท างานวิจยั , รับ ท า วิจยั ราคา ถูก และ รับ ท า dissertation ให้กับลูกคา้ท่ีสนใจมาอย่าง
ยาวนาน 
 โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ี จา้ง ท างาน วิจยั , รับ ท า thesis , รับจา้ง ท า is , จา้ง ท า is มีทั้งท่ีเป็นนกัศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี 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.) ซ่ึงเป็น  บริษทั รับ ท า 
วิจยั ท่ีมีประสบการณ์ตรง 
 ดา้นการ รับ ท า ดุษฎีนิพนธ์ , รับ ท า งาน วิจยั , รับ ท า วิจยั ,รับท าวิจยั , รับจา้ง ท า วิจยั , จา้ง ท า วิจยั 
,รับจา้ง ท า วิทยานิพนธ์ ,จา้ง ท า วิจยั , รับ ท า is , รับท าis , จา้ง ท า is  
 

Keywords : รับท าสารนิพนธ์ รับท าวิทยานิพนธ์ รับท าดุษฎีนิพนธ์ รับท าวิจยั รับท างานวิจยั รับจา้งท า
วิจยั รับจา้งท าสารนิพนธ์ รับจา้งท าวิทยานิพนธ์ รับจา้งท าดุษฎีนิพนธ์ รับท า thesis รับท าสารนิพนธ์ราคาถูก 
รับท าวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับท าดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับท าวิจยั ป.โท  รับท าวิจยั ป.เอก  รับท าวิจยั ราคา  รับ
ท าวิจยัth รับท าสารนิพนธ์th รับท าวิทยานิพนธ์th รับท าดุษฎีนิพนธ์th การท า is จา้งท า is จา้งท าวิจยั จา้งท า
สารนิพนธ์จ้างท าวิทยานิพนธ์ จ้างท างานวิจยั จ้างท าวิจยัราคา จ้างท าวิจยัราคาประหยดั จ้างท 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 รับท าแผนธุรกิจ รับท าแผนการตลาด บริษทัรับท าวิจยั บริษทัจา้งท าวิจยั 
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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
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กระท าการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้
รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ  อันเป็นการกระท า
ความผิดทางอาญา ซ่ึงต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  

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