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ความส าคญัของการศึกษา 
ประเทศไทย นับว่าเป็นประเทศท่ีให้ความส าคญักบัการศึกษาเป็นอย่างมาก เราไดรั้บการปลูกฝังใหน้บั

ความรู้เป็นหน่ึงในกุญแจสู่ความส าเร็จ ดว้ยเหตุน้ี คนไทยผูแ้สวงหาความกา้วหน้าในชีวิตจึงไฝ่หาความรู้เพื่อ
ฝึกฝนและพฒันาศกัยภาพของตวัเองให้ทนัโลกทนัเหตุการณ์อยู่เสมอ ระบบการศึกษาในประเทศไทยมีการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการลดความเล่ือมล ้าทางสังคม การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงง่ายไม่ใช่เร่ืองไกลตวัอย่าง
คร้ังอดีต เม่ือโลกหมุนไปการศึกษาไดพ้ฒันาตามไปอย่างไม่หยุดย ั้ง ทั้งระดบัการศึกษาท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาและ
สาขาวิชาท่ีหลากหลายขึ้น ความรู้ใหม่เกิดขึ้ นทุกวนั ย  ้าเตือนให้รู้ว่า หากคุณต้องการเป็นคนท่ีมีศักยภาพ 
การศึกษาเป็นส่ิงไม่ควรมองขา้ม 

หากคุณมองการศึกษาเป็นแค่เคร่ืองมือในการยกระดบัฐานะทางสังคมเพียงอยา่งเดียว นัน่หมายความว่า
คุณไม่ยงัเขา้ใจแก่นแทข้องความส าคญัในการศึกษาอยา่งแทจ้ริง แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจไดว้า่ เหตุใดคนไทยหลาย
คนจึงมองการศึกษาในมุมมองน้ีเพียงมุมเดียว นัน่เพราะในอดีต การศึกษาอยา่งเป็นระบบเป็นส่ิงท่ีชนชั้นสูงหรือ
ผูช้ายเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงได ้คนท่ีมีการศึกษาในสมยันั้นจึงมกัเป็นกลุ่มเจา้นาย คนไทยจึงมีค าสอนท่ีวา่ “หาก
อยากเป็นเจ้าคน นายคน ก็ตอ้งเรียนให้สูงเขา้ไว้” เม่ือยุคสมยัผ่านไป ผูค้นมองโลกกวา้งขึ้นไป มุมมองด้าน
การศึกษาจึงกวา้งตามไปดว้ย คนไทยตระหนกัไดว้่าการแบ่งชนชั้นดว้ยระดบัการศึกษา เป็นเร่ืองลา้สมยัและไม่
ถูกตอ้ง การศึกษาไทยจึงถูกพฒันาเพื่อความเท่าเทียมไม่ใช่เพื่อแบ่งแยกอยา่งท่ีเคยเป็นมา น่ีจึงเป็นสาเหตุท่ีคุณไม่
ควรมองการศึกษาเป็นแค่เคร่ืองมือยกระดบัทางสังคมเพียงมุมเดียว หากแต่แทท่ี้จริงแลว้กระบวนการศึกษานั้น
เป็นเคร่ืองมือชั้นยอดในการพฒันามนุษยต์่างหาก การศึกษาจะฝึกกระบวนการคิดจนเกิดความรู้ ควบคู่ไปกบั
คุณธรรมและจริยธรรม วิชาความรู้เหล่าน้ีจะช่วยให้คุณมีทกัษะในการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีควาสุข การศึกษาได้
ถูกต่อยอดใหมี้แขนงวิชาท่ีหลากหลายขึ้น เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เจาะจงในรูปแบบของวิชาชีพเฉพาะมากขึ้น เช่น 
ครุศาสตร์ กฏหมาย บญัชี แพทยศ์าสตร์ หรือเพิ่มระดบัการศึกษาท่ีสูงชั้น อย่างระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ความกา้วหน้าทางดา้นการศึกษาไม่มีทีท่าจะหยุดลงเลย เม่ือมีความรู้ใหม่เกิดขึ้น วิธีคิดหรือ
ความรู้แบบเดิม จึงอาจถูกลบลา้งไดเ้สมอ ดงันั้นหากคุณไม่ใส่ใจหาความรู้ใหม่เพิ่มเติม ความตั้งใจในการพฒันา
ตนเองหรือกา้วสู่ความส าเร็จอาจไม่เป็นผลก็เป็นได ้

มีค ากล่าวท่ีว่า “การศึกษาคือการลงทุนสู่ความส าเร็จ” นั่นก็เป็นส่ิงท่ีไม่ผิดนัก บอกได้แต่เพียงว่า 
การศึกษา คือการลงทุนดว้ยความโลภเพียงรูปแบบเดียว ท่ีคุณไม่มีทางลม้ละลายและผิดหวงัอยา่งแน่นอน เพราะ
ส่ิงท่ีคุณจะไดก้ลบัมา คือ สมบติัติดตวัท่ีช่ือว่า “ความรู้” เป็นส่ิงเดียวท่ีใครก็ไม่สามารถขโมยไปจากคุณได ้เม่ือ
โลกไม่หยุดหมุนมนุษยจึ์งไม่ควรหยุดเรียนรู้ การศึกษามอบความรู้ให้เราเขา้ใจและกา้วทนัโลกมากขึ้น แลว้คุณ
ละ? เลง็เห็นถึงความส าคญัของการศึกษาหรือไม่ 
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หมายเหตุ บริษทั THESIS IN TH CO.,LTD. จ ากดั รับปรึกษา รับติว รับสอน การเขียนงานวิจยั  ทุก
สถาบนัการศึกษา ทุกสาขาวชิา ราคานกัศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการดว้ยใจ ปรึกษาฟรี  

อีกทั้งเรายงัใหค้  าปรึกษา การท า Essay, การท า Coursework, การท า Assignment, การท า Report, การท า
รายงานภาษาองักฤษ, การท า Proofreading, การตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ (อกัขรวิสุทธ์ิ) , การ
สืบคน้ขอ้มูลกฎหมายผ่านฐานขอ้มูลกฎหมายระดบัโลก LexisNexis และ Westlaw  ให้ค  าปรึกษาการท าผลงาน
ปรับระดบั ต าแหน่ง การท าผลงานเล่ือนวิทยฐานะ หาแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ ลง
วารสาร ฐานขอ้มูลวารสารระดบัชาติและระดบันานาชาติ (TCI ฐาน 1, TCI ฐาน 2) และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานวิจยัและงานบริการวิชาการ 

บริษทั THESIS IN TH CO.,LTD. พร้อมให้ค  าปรึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การคิดหาหัวขอ้วิจยั จนถึงการ
สอบปิดเล่ม และรับตรวจเน้ือหาและโครงสร้างของงานวิจยั ดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษา
อิสระ งานวิจยัต่าง ๆ ตลอดถึงการใหค้  าปรึกษาในการปรับปรุงและแกไ้ข งานวิจยั ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ ท่ีมีปัญหาให้ส าเร็จทนัเวลา ทางบริษทั ยงัมีบริการสืบคน้ขอ้มูลจาก ต ารา เว็บไซต์ ฐานขอ้มูลวิชาการ
ต่างๆ Research Academic  Business Journals ช่วยเรียบเรียงเน้ือหาทุกบทของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์และการศึกษาอิสระ นอกจากน้ีเรายงั รับท า พาวเวอร์พอยท์พรีเซ็นเทชั่น เพื่อน าเสนอดุษฏีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และผลงานวิจยัต่างๆ 

Tags : รับปรึกษางานวิจยั รับติวงานวิจยั รับสอนงานวิจยั รับท าวิจยั รับท างานวิจยั รับท าสารนิพนธ์ รับ
ท าวิทยานิพนธ์ รับท าดุษฎีนิพนธ์ รับจ้างท าวิจยั รับจ้างท าสารนิพนธ์ รับจ้างท าวิทยานิพนธ์ รับจ้างท าดุษฎี
นิพนธ์ รับท า thesis รับท าสารนิพนธ์ราคาถูก 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 จา้งท าสารนิพนธ์ จา้งท าวิทยานิพนธ์ จา้งท างานวิจยั จา้งท าวิจยัราคา จา้งท าวิจยั
ราคาประหยดั จา้งท าวิจยัราคาเท่าไหร่ ท าวิจยั ท าสารนิพนธ์ ท าวิทยานิพนธ์ ท าดุษฎีนิพนธ์ ท าปริญญานิพนธ์ ท า
ผลงาน ท าผลงานปรับระดบั ท าผลงานปรับต าแหน่ง การท าผลงานเล่ือนวิทยฐานะ 
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ข้อมูลท่ีปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จ ากัด (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดท าซ ้า 
คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระท า
การใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
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อย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกดิความเสียหายแก่ บริษัทฯ อนัเป็นการกระท าความผิดทางอาญา 
ซ่ึงต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  

อีกท้ังเป็นการกระท าละเมิดต่อ บริษัทฯ ซ่ึง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จ ากัด สงวนสิทธิในการยับยั้งการ
กระท าน้ันในทันที และจะด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระท าละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น 
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