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ใช้บริการรับจ้างทำวิจัยไปพร้อมกับการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์อย่างไร 

ให้เรียนสนุกไม่ติดขัด 

 ผู้เรียนสาขารัฐประศาสนศาสตรห์ลายคนจบมาทางสายศิลป์ ภาษา ศิลป์ – สังคม น้อยคน

นักที ่จะจบมาทางสายวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้การเรียนในบางวิชาอาจติดขัดบ้าง อย่างวิชา

คณิตศาสตร์ วิชาสถิติพื้นฐาน และวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 

 ความจริงการจัดการเรียนหลักสูตรสาขาวิชาที่ว่า คนเรียนยิ่งเรียนยิ่งสนุกเพราะ ปรัชญา

หลักสูตรจะมุ่งเน้นไปในทางการตอบสนองชุมชนด้านการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาอาชีพซึ่งคือ

ส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามกรอบและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  

 ฉะนั้นมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะยึดแนวทางการจัดการเรียนการสอนไปในแนวเดียวกัน โดย

การเรียนจะมุ่งเน้นไปทางสังคมศาสตร์ คิดดูแล้วคนเรียนที่มุ่งมั่นจะเอาวิชาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

ตัวเองแต่ต้องมาปวดหัวเพราะต้องเรียนวิชาที่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง จนต้องติดขัดเวลาเรียน บางคน

ติด F คือตกต้องเรียนซ้ำ ทำให้ไม่จบพร้อมเพื่อนรุ่นเดียวกัน เพราะบางวิชาอย่างวิชาระเบียบวิธี

วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องอาศัยพื้นฐานหลายอย่าง ทักษะเฉพาะหลายด้านมารวมกัน จะ

ไม่เรียนได้ไหม ตอบว่าไม่ได้เพราะหลักสูตรบังคับไว้ โดยเฉพาะผู้เรียนที่คิดจะไปประกอบอาชีพ

พนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ข้าราชการพลเรือนองค์การปกครอง 
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นักการเมือง นักรัฐวิสาหกิจ ที่สำคัญบางมหาวิทยาลัยมีคนที่ทำงานด้านการปกครองแล้ว แต่เรียน

ไปพร้อมหวังว่าจบการศึกษาแล้วจะนำองค์ความรูไ้ปใช้งานจริงในที่ทำงาน  

 แล้วจะใช้บริการรับจ้างทำวิจัยอย่างไร ทำให้การเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และนำไปใช้งานได้จริงเมื่อจบการศึกษาแล้ว  สืบเนื่องจากวิชาที่ต้องเรียนตาม

หลักสูตรมีหลายวิชาที่ต้องอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น  

 วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาที่ศึกษาด้านการวางแผนคัดเลือก จัดหา และการ

จัดสรรอัตรากำลังคน การบริหารค่าตอบแทน การสร้างทัศนคติ แรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน 

การดึงศักยภาพพนักงานออกมาใช้งานตามลักษณะงานที่องค์การดำเนินการ การจัดการความ

ขัดแย้งในที่ทำงาน ผู้เรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จะต้องทำความเข้าใจเรื่องการแปล

นโยบาย วิสัยทัศน์องค์การตนเองมาสู่การปฏิบัติ ต้องเร่ิมวางแผนหาคนที่มีความรู้มาทำงานให้ตรง

ตำแหน่งงานมากที่สุด จะหามาจากไหน จะสร้างทัศนคติพวกเขาในการทำงานอย่างไร และจะใช้

ค่าตอบแทนเท่าไหร่ อะไรบ้างในการจูงใจให้ทำงานอยู่ในองค์การไปนาน ๆ ต้องอาศัยการทำวิจัย

เพื่อค้นหาคำตอบ ฉะนั้นการใช้บริการรับจ้างทำวิจัย ทีมงานจะเริ่มหาประเด็นปัญหาที่เด่นชัดใน

แต่ละองค์การ จนกระทั่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นที่สุด     

 การบริหารโครงการสาธารณะ ธรรมดาเวลามีโครงการที่ทางรัฐบาลคิดขึ้น เพื่อจะสร้าง

ความเจริญในชุมชน ต้องมีการสร้าง รื้อ ปรับ เปลี่ยนส่ิงแวดล้อมในชุมชน หมู่บ้าน ในฐานะผู้เรียน

รัฐประศาสนศาสตร์ และฐานะผู้นำชุมชนในอนาคตอย่างคุณจะต้องสัมภาษณ์ สำรวจอะไร

บางอย่างจากคนในชุมชนว่าจะส่งผลกระทบจากโครงการมากแค่ไหนส่งหน่วยงานต้นสังกัด คุณจะ

เรียนรู้หลักการสากลได้จากไหน ใครจะแนะนำคุณเวลาสำรวจหาข้อมูล แล้วหน่วยงานรับผิดชอบ

จะไว้วางใจคุณได้อย่างไรเมื่อคุณไม่มีความรู้ฉะนั้นการใช้บริการรับจ้างทำวิจัย ทีมงานจะเริ่มหา

ประเด็นความต้องการ จนกระทั่งหาแนวทางในการประนอมเวลามีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ แก้ไข

ปัญหาได้ตรงประเด็นที่สุดจากกระบวนการทำวิจัย     

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้เรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จะต้องทำความเข้าใจด้าน

การวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในองค์การตนเองแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุง  

และนำจุดแข็งไปพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ อะไรบูรณาการนำไปใช้สร้างความมั่นคงสำหรับ
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สมาชิกได้บ้าง ผู้เรียนจะสนุกกับการได้ประสบการณ์จากการแก้ปัญหาเรื่องราวในกรณีศึกษา ซึ่ง

บางเรื่องอาจารย์คัดสรรมาให้ตรงกับเหตุการณ์จริง ทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

และผู้เรียนจะได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งนำมาพัฒนาตนเองสร้างความเช่ือมั่นเวลาไปทำงาน อาจารย์

จะเปลี่ยนวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา อย่างน้อยที่สุดเจ้านายจะทึ่งในผลงานที่ทำ ยิ่งบางคนได้เลื่อนขั้น 

เลื่อนตำแหน่งสู่นักบริหารต้องมีการแปลงนโยบายจากส่วนกลางมาสู่แนวทางการทำแผนปฏิบัติ

การอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วต้องทราบวิธีแก้ปัญหาที่ตัวเองเจอ ต้องอาศัย ความรู้ หลักการจาก

วิชาวิจัยทั้งสิ้น ฉะนั้นการใช้บริการรับจ้างทำวิจัย จะทำให้ผู้เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ จับทิศทาง

แผนงาน และนโยบายการทำงานเด่นชัดขึ้นเพราะในแต่ละองค์การย่อมมีวัฒนธรรมการทำงานที่

ต่างกันออกไป  

 จริยธรรมและธรรมาภิบาล วิชานี้กรรมการผู้ร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หมายมั่น

ปั้นมือจะขัดเกลาจิตใจ ความคิด ทัศนคติ และสันดานผู้เรียนจนสะอาดหมดราคีเพราะ ผู้ทำงานใน

ภาครัฐและเอกชนต้องมีใจที่สะอาด ไม่คิดฉ้อฉล เบียดบังเอาเงินหลวงมาใช้เอง อาจารย์ผู้สอนจะ

อบรมผู้เรียนโดยการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังอุดมการณ์ในการทำงานใหม่สำหรับคนที่แอบคิดจะโกง

บ้านโกงเมือง โกงบริษัทตนเอง แนะนำวิธีการวางแผนทำงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้  วิธี

ปรับเปลี่ยนระบบวัฒนธรรมองค์การ แก้ทัศนคติบุคลากร พนักงานที่มีผลต่อการทุจริตต่อหน้าที่ 

ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการภายในองค์การแบบธรรมมาภิบาล  

 การตลาดภาครัฐ จะว่าไปวิชาสำคัญในหลักสูตรคงจะต้องยอมรับเลยว่าคือวิชานี้ เพราะ

จะหาตลาดสินค้าเกษตรให้ชาวบ้านในหมู่บ้านอย่างไร ข้าวราคาตกต่ำแก้ไขแบบไหน ชุมชนตนเอง

มีผลิตภัณฑ์ใดเด่นจะทำรายได้ให้คนในชุมชนได้ แล้วนำผลิตภัณฑ์ไปขายจะตั้งราคาเท่าไหร่ หา

ช่องทางการจัดจำหน่าย วิธีเลือกใช้สื่อโฆษณา จะสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์ในชุมชนตนเองให้

ต่างจากชุมชนอื่นอย่างไร และมุ่งใครคือกลุ่มเป้าหมาย วิชานี้ตกไม่ได้เพราะเมื่อคุณคือผู้บริหาร

ชุมชน หมู่บ้าน ตำบลคุณต้องหารายได้ สร้างความมั่งคั่งแก่ลูกหลานชาวบ้าน ในที่สุดจะแก้ปัญหา

ชาวบ้านไปขายแรงงานในเมืองหลวงได้ เมื่อคุณศึกษาวิชาตลาดอย่างลึกซึ้ง ฉะนั้น ความเหมาะสม

อย่างยิ่งในการใช้บริการรับจ้างทำวิจัยไปพร้อมกับการเรียนการตลาดภาครัฐ เพราะจะต้องใช้
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เครื่องมือพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในกระบวนการค้นหา ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะใช้ในการวิจัย

ทั้งสิ้น     

 ท้ายที่สุดการใช้บริการรับจ้างทำวิจัยจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแก่นแท้ในหลักสูตรสาขา

รัฐประศาสนศาสตร์ และเลือกหัวข้อในการทำวิจัยได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้การเรียน รัฐ

ประศาสนศาสตร ์สนุกและไม่ติดขัด 

 

หมายเหตุ บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด รับปรึกษา รับทำ รับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์  
วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบันการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานักศึกษา ทีมงานมืออาชีพ 
บริการด้วยใจ ปรึกษาฟรี  
 บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (THESIS IN TH CO.,LTD.) คือ บริษัท รับ ทำ วิจัย ที่มี
บริการด้าน รับ ทำ วิทยานิพนธ์  , รับ ทำงาน วิจัย , รับ ทำ วิจ ัย ราคา ถูก และ รับ ทำ 
dissertation ให้กับลูกค้าที่สนใจมาอย่างยาวนาน 
 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ จ้าง ทำงาน วิจัย , รับ ทำ thesis , รับจ้าง ทำ is , จ้าง ทำ is มีทั้งที่
เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 ถ้าลูกค้าที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา คือการ รับ 
ทำ is , รับ ทํา is , จ้าง ทํา is ซึ่งทาง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (THESIS IN TH CO.,LTD.) ซึ่ง
เป็น  บริษัท รับ ทำ วิจัย ที่มีประสบการณ์ตรง 
 ด้านการ รับ ทำ ดุษฎีนิพนธ์ , รับ ทํา งาน วิจัย , รับ ทำ วิจัย ,รับทําวิจัย , รับจ้าง ทำ วิจัย 
, จ้าง ทํา วิจัย ,รับจ้าง ทํา วิทยานิพนธ์ ,จ้าง ทำ วิจัย , รับ ทำ is , รับทําis , จ้าง ทํา is  
 
 Keywords : รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำ
งานวิจัย รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ 
thesis รับจ้างทำthesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์
ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th 
รับทำวิทยานิพนธt์h รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์จ้างทำ
วิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ 
ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ รับทำ วิจัย   รับทำ  สาร
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นิพนธ์   รับทำ  วิทยานิพนธ์   รับทำ ดุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับ
ตำแหน่ง การทำผลงานเล่ือนวิทยฐานะ 
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ในการนี้ Admin THESIS IN TH -ขอประกาศว่า 
 
 ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (บริษัทฯ) ห้าม
ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล 
บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด สงวนสิทธิในการ
ยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดย
ไม่มีข้อยกเว้น 
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