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บริษัทรับท ำวิจัย เร่ิมก้ำวสู่มิติใหม่ในยุค New Normal 
 

 จะว่าไป บริษัทรับท ำวิจัย คือการให้บริการให้ค  าปรึกษาดา้นการศึกษาอย่างหน่ึงส าหรับคนท่ีเรียน
ระดับปริญญาท่ีบางคร้ังตอ้งการค าช้ีแนะเร่ืองกระบวนการท างานวิจยั การสนับสนุนด้านการคน้ควา้หา
ขอ้มูล รวมทั้งใครท่ีอยากจะหาคนมาลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลบางตวัท่ีตอ้งไปสัมภาษณ์ นั่งสังเกตกลุ่มตวัอย่าง 
ทดสอบทศันคติ ความคิด และแจกแบบสอบถามในท่ีสาธารณะ แต่อุปสรรคคือตอนน้ีโรคระบาดยงัไม่หมด
ไป คนไทยยงัประมาทไม่ได ้ 
 คงเหน่ือยส าหรับใครท่ีตอ้งฝ่าฟันการใช้ชีวิตตอนเช้ือไวรัสโควิดระบาดจะออกไปไหนต้องใส่
หนา้กากอนามยั พกพาเจลลา้งมือและตอ้งเวน้ระยะห่างเวลาท่ีจะไปในท่ีชุมชนคนหมู่มาก เม่ือเหตุการณ์เร่ิม
คล่ีคลายตอ้งใชชี้วิตแบบ  New Normal ยุคท่ีใคร ๆจะให้ความส าคญัต่อสุขภาพและการใชชี้วิตแบบปกป้อง
ตวัเองมากขึ้น ปฏิสัมพนัธ์ทางกายภาพตอ้งมีระยะห่างกนั การเขา้บริการในศูนยก์ารคา้ ร้านอาหารตอ้งผ่าน
การตรวจคดักรอง ท าการฆ่าเช้ือเม่ือเขา้บา้น จนบางคนมีความเคยชินเร่ืองการอาศยัในบา้นยิ่งท าให้การลง
พื้นท่ีท าวิจัยยากล าบากมากเพราะการออกจากบ้านในยุค New Normal อย่างน้อยต้องเตรียมสเปรย์
แอลกอฮอล ์ทิชชูเปียก หาร้านอาหารท่ีจะฝากทอ้งยาก ผูท่ี้สภาพร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย มีโรคประจ าตวั
อยา่งโรคเบาหวาน ความดนัสูงและโรคหวัใจอาจมีปัญหาการติดเช้ือรุนแรงเม่ือตอ้งออกพื้นท่ีเองบ่อยคร้ัง  
 ฉะนั้นการใช้บริการ บริษัทรับท ำวิจัย คือทางเลือกท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับแก้ปัญหาท่ีว่าได้
เพราะบริษัทรับท ำวิจัย มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญดา้นการหาขอ้มูลท่ีตรงประเด็นโดยเฉพาะทีมงานจากบริษทั 
THESIS IN TH จ ากดัซ่ึงรวมผูช้  านาญเร่ืองการเลือกกลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาวิจยัตรงกบัจุดประสงค ์การสุ่ม
กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีกรรมการสอบยอมรับ การลงพื้นท่ีท างานวิจยัภาคสนามอย่างเช่ียวชาญ 
จนกระทัง่จบกระบวนการวิจยัไวท่ี้เดียว ไม่มีสาขาเพราะบริษัทรับท ำวิจัย THESIS IN TH จ ากดั ตระหนกัดี
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วา่การท่ีมีสาขาเดียว บุคลากรจะระดมสมอง ความคิด ไวร้วมกนั แบบวา่ทีมงานคนน้ีออกความเห็นบางอย่าง
ผิดพลาดจะมีทีมงานอีกคนคอยทว้งติง และจะมีคนคอยสรุปประเด็นส าคญัไวร้วบยอดเรียกวา่มีกระบวนการ
ทวนสอบท างานกันอยู่ตลอดเวลาเปรียบว่าได้รวมคนเก่งไวใ้นท่ีแห่งเดียว บริษัทรับท ำวิจัย จึงมีความ
ผิดพลาดดา้นการท างานวิจยันอ้ยท่ีสุด ส าหรับคนท่ีมีความวิตกกงัวลวา่การจา้งท าวิจยัแลว้จบการศึกษาไปจะ
ขาดความสมบูรณ์แบบทางวิชาการ ตวัเองจะขาดความรู้กลวัคนอ่ืนจะหาว่าไม่รู้จริง ไม่สมศกัด์ิศรีอะไร
ท านองน้ี ปัญหาท่ีวา่จะไม่มีเพราะทีมงานแต่ละคนจะคอยสอนเสมือนหน่ึงครูพี่เล้ียงท่ีคอยล าดบัความเขา้ใจ 
ประสานองค์ความรู้ท่ีคุณไดรั้บจากชั้นเรียนบูรณาการส าหรับการปฏิบติัจริงอย่างเป็นรูปธรรมนามธรรม
เพราะความรู้ท่ีไดใ้นชั้นเรียนไม่มีคนคอยช้ีแนะอยู่เคียงขา้งกาย แลว้ยิง่ใครไดอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโหด ๆ ท่ีคอย
กดดนัคุณเวลามาเขา้พบขอค าปรึกษา อา้งวา่ใหคุ้ณไดเ้รียนรู้เอง ทา้ยท่ีสุดคุณอาจตอ้งปวดหัว มีอาการเครียด 
จนบางคนเร่ิมซึมเศร้า คลิกมาท่ีบริษทั THESIS IN TH จ ากดั มีทีมงาน บริษัทรับท ำวิจัย ใจดีทุกคน ไม่มีใคร
ใชค้วามรุนแรงทั้งวาจากิริยาอาการสุภาพเรียบร้อย จะท าให้การเรียนรู้ในวิชาวิจยัคุณสมบูรณ์แบบขึ้นเพราะ
ความรู้ในชั้นเรียนไดภ้าพจริงชดัเจน คุณจะสบายใจไดไ้ม่ตอ้งยุ่งยากเสียเวลาเตรียมตวัออกพื้นท่ีภาคสนาม
เอง ลดเวลาในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลและไดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็นท่ีสุด ประมวลผลโดยผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
ทนัสมยั สรุปผลการวิจยัให้อย่างกระชับตรงรูปแบบงานวิจยัมากท่ีสุด  คุณไม่ตอ้งเสียเวลาวุ่นวายใจมา
จดัรูปแบบรูปเล่มเอง ท่ีส าคญัทีมงานจะติวรายละเอียดประเด็นท่ีคิดวา่อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งการก่อนขึ้นสอบ 
และซักซ้อมการสอบแบบปากเปล่า แนะน าเทคนิคการน าเสนอ การใช้ภาษา การวางตวัต่อกรรมการสอบ
อยา่งครบสมบูรณ์  
 อยา่ตดัสินใจนานคลิกมาท่ีน่ี หรือโทรติดต่อเบอร์โทร.08-1144-5656 (ดร.กานต ์Admin ของ บริษัท
รับท ำวิจัย บริษทั THESIS IN TH จ ากดั) พร้อมใหค้ าแนะน า. 
 
 

หมำยเหตุ 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 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
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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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ในกำรนี ้Admin THESIS IN TH -ขอประกำศว่ำ 
 

ข้อมูลท่ีปรำกฏในบทควำมนีเ้ป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อนิ ทีเอช จ ำกดั (บริษัทฯ) ห้ำมผู้ใดท ำซ ้ำ 
คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้ำครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่ำน หรือ
กระท ำกำรใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทำงปัญญำของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือโดยไม่ได้
รับอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ บริษัทฯ  อันเป็นกำรกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ ซ่ึงต้องได้รับโทษ ตำมพระรำชบัญญัติทรัพย์สินทำงปัญญำฯ และกฎหมำยอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  

อกีทั้งเป็นกำรกระท ำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซ่ึง บริษัท ธีซิส อนิ ทีเอช จ ำกดั สงวนสิทธิในกำรยับยั้งกำร
กระท ำน้ันในทันที และจะด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อผู้กระท ำละเมิดอย่ำงเด็ดขำดโดยไม่มีข้อยกเว้น 
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