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รับจ้างท าวิจัยยคุใหม่ใครว่าไร้คุณภาพ 

คนท่ีเคยผา่นการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คงทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ การ

ท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรืองานวิจยัท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ซ่ึงการ

ไปใชบ้ริการรับท าวิจัย หรือรับจ้างท าวิจัย จากบริษทัเอกชน จะสะดวกสบายและทุ่มเวลาในการท าวิจยัส่ง

อาจารย ์แต่ประเด็นท่ีสังคมเถียงกนัไม่จบส้ินคือจะท าให้คุณภาพการศึกษาผูเ้รียนดอ้ยลงไป หรือไม่ ความ

จริงแลว้ คงไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป  

ก่อนอ่ืนนกัศึกษาในฐานะผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจค าว่า การรับท าวิจัย รับท างานวิจัย หรือ รับจ้าง

ท าวิจัย เสียก่อนว่า คือ กระบวนการสนับสนุนให้งานวิจยัประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตามความคาดหวงั และกระบวนการท่ีวา่จะสนบัสนุนขั้นตอนการวิจยัต่อไปน้ี 

1.เสนอเค้าโครงงานวิจัย เช่ือว่าขั้นแรกสุดคงสร้างปัญหาให้กบันกัศึกษาไม่นอ้ยเพราะจะตอ้งเลือก

ปัญหาเพื่อคน้หาค าตอบ ซ่ึงผูท่ี้ยงัไม่คุน้เคยกบัระเบียบวิธีวิจยัอาจตอ้งเสียเวลาศึกษาจนรอบคอบและกวา่จะ

เขียนช่ือเร่ืองออกมาอย่างสละสลวย ก าหนดจุดประสงค ์ขอบเขตปัญหารวมทั้งรายละเอียดในงานวิจยัอยา่ง

ชดัเจนตรงตามรูปแบบท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนดส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาลงช่ืออนุมติัเคา้โครงงานวิจยั ท่ีส าคญั

กว่าจะนดัเขา้พบตวัอาจารยท่ี์ปรึกษาบางคนยากเพราะ ตอ้งยอมรับว่าภาระงานอาจารยร์ะดบัมหาวิทยาลยัมี

มาก ทั้งภาระงานสอน งานวิจยัส่วนตวั งานท่ีปรึกษารวมทั้งการเตรียมเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับการ

เล่ือนขั้น อาจไม่มีเวลาตรวจสอบและใหค้ าแนะน า ส่งผลใหง้านวิจยัล่าชา้  

ฉะนั้นการใช้บริการรับจ้างท าวิจัยท่ีมีประสบการณ์จะช่วยแบ่งเบาภาระนักศึกษาในส่วนวิธีการ

เขียนเคา้โครงวิจยัตามแบบมาตรฐาน  

2.การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล ส่วนใหญ่แลว้การท าวิจยัในระดับอุดมศึกษาจะใช้เคร่ืองมือ

อย่างเดียวกนั คือ แบบสอบถาม ซ่ึงสร้างความหนกัใจแก่ผูท่ี้ยงัไม่เคยเขียนรูปแบบ การใชค้  า การวางโครง
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ร่างโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งเจออาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเขม้งวด และมีเวลาใหน้อ้ยการน าแบบสอบถามไป Approve 

บ่อยคร้ังอาจตอ้งเสียเวลานาน ตลอดจนตอ้งรองรับอารมณ์อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีขึ้น ๆ ลง ๆ ส่งผลให้บางคน

ตอ้งทอ้แทห้มดก าลงัใจ ความจริงอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งการผลการวิจยัออกมาดี  

ฉะนั้นมีเคร่ืองมืออย่างแบบสอบถามท่ีเท่ียงตรงและเหมาะสมกบัช่ือเร่ืองวิจยั และมีการทดสอบ

ปรับปรุงแกไ้ข จนแบบสอบถามไดเ้กณฑม์าตรฐานตามหลกัการวิจยัจนใชร้วบรวมขอ้มูลจริงได ้  

แต่ในทางตรงกนัขา้มแบบสอบถามไม่ดี จะส่งผลให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือน การใชบ้ริการรับจ้าง

ท าวิจัย จะช่วยลดเวลาในการสร้างแบบสอบถาม เพราะบริษทัจะมีทีมงานมืออาชีพดา้นการเลือกวางโครง

ร่าง ก าหนดรูปแบบและการใชค้  าอยา่งเหมาะสมส่ือความหมายเขา้ใจง่าย   

3.ข้ันตอนการด าเนินการเก็บข้อมูล จะว่าไปคือขั้นตอนท่ีล าบากท่ีสุดโดยเฉพาะอยา่งยิง่งานวิจยัเชิง

ปริมาณเพราะต้องออกภาคสนาม ซ่ึงนักศึกษาตอ้งใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสูง เร่ิมตั้งแต่การทดสอบ

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นว่าขอ้ความ การใช้ค  าส่ือความหมายให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจชัดเจนระดับไหน มี

ประโยคใดตอ้งแกไ้ขก่อนท าการเก็บขอ้มูลจริง และการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมจากจ านวน

ประชากรทั้งหมดได้ตรงตามระดับความเช่ือมั่นทางสถิติ ในทางปฏิบัติกว่าจะเก็บข้อมูลเสร็จบางคร้ัง

งานวิจยับางช้ินนักศึกษายงัไม่มีประสบการณ์จะส่งผลให้งบประมาณอาจบานปลาย ตอ้งอดทนต่อความ

ยากล าบาก 

เป็นต้นว่า ต้องฝ่าแสงแดด มลพิษจราจร ฝุ่ นละอองและสายฝนกว่าจะได้มาซ่ึงข้อมูล คนท่ีมี

ครอบครัวอาจตอ้งทิ้งเวลาท่ีจะให้ครอบครัวมาส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง กรณีท่ีงานวิจยัตอ้งอาศยัความ

ละเอียดอ่อน อาจตอ้งมีการสัมภาษณ์ ร่วมกบัการสังเกตอาการกิริยากลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วม บางเหตุการณ์อาจ

มีอนัตรายตอ้งอาศยัความระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ  

การใช้บริการรับจ้างท าวิจัย จากบริษัทท่ีมาตรฐานจะลดภาระค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจาก

กระบวนการเก็บขอ้มูลเพราะทีมงานมีความช านาญงานสูง  

4.การประมวลผล  คือการน าข้อมูลดิบท่ีเก็บมาได้จากขั้นตอนท่ีผ่านมา มาผ่านขั้นตอนทาง

คณิตศาสตร์ จดัหมวดหมู่หาค่าเฉล่ีย ทดสอบความมีนัยส าคญัตอ้งผ่านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อย่าง SPSS และโปรแกรมอ่ืนท่ีนักวิจยัเฉพาะทางใช้ นักศึกษาท่ียงัไม่เช่ียวชาญการใช้โปรแกรมท่ีว่าอาจ

ส่งผลให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือน แต่การใชบ้ริการรับจ้างท าวิจัยจะแกปั้ญหาทั้งหมดเพราะบริษทัมีทีมงาน

เช่ียวชาญการใชง้านมาอยา่งช ่าชอง 
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5.การวิเคราะห์ ตีความหมายและการเขียนงานวิจัย ขั้นต่อมานักศึกษาต้องน าผลท่ีได้ออกมา

วิเคราะห์และตีความหมายให้ผู ้อ่านเข้าใจง่าย และผลงานวิจัยท่ีกรรมการสอบต้องกา รมากท่ีสุดคือ 

ผลการวิจยัท่ีอยู่ในลกัษณะท่ีน าไปใช้งานไดจ้ริงตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว ้ส่วนการเขียนรายงานวิจยั แต่ละ

มหาวิทยาลยัจะก าหนดรูปแบบตอ้งยึดระเบียบตามท่ีก าหนด การใชบ้ริการรับจ้างท าวิจัย จะช่วยลดเวลาการ

เขียนจนกระทัง่การเขา้เล่มสมบูรณ์ 

รวมความแลว้ อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า การเขา้รับบริการ รับท าวิจัย รับท างานวิจัย หรือ รับจ้างท า

วิจัย อยา่งมีคุณภาพนกัศึกษาตอ้งร่วมคิดและวางแผนการท างานร่วมกบัทีมงานตลอดกระบวนจนงานส าเร็จ

เพราะ บริษัทรับท าวิจัย จะคอยให้การปรึกษา แนะน าวิธีอย่างมีระบบ แต่ตอ้งยอมรับว่าปัญหาหน่ึงในฝ่ัง

ผูใ้ช้บริการอย่างนักศึกษาในการหาผู ้รับท าวิจัย  ย่อมตอ้งมีความคาดหวงัเร่ืองผลงานวิจยัไม่เหมือนกนั 

เพราะบางคนคาดหวงัสูงให้คุม้กบัเงินท่ีพวกเขาจ้าง ส่วนใหญ่อยากจะจ่ายเงินน้อยท่ีสุด แต่กลบัคาดหวงั

ผลงานท่ีตนตอ้งการ ขณะท่ีบางคนคาดหวงัแค่ผลวิจยัตรงกบัจุดประสงค์เท่านั้น เรียกว่าเอาแค่ผ่าน ฉะนั้น

ปัญหาอยู่ท่ีว่าบริษัทรับจ้างท าวิจัย จะตอ้งพูดคุยเบ้ืองตน้ระหว่างผูใ้ช้บริการก่อน บริษทัจะประเมินความ

ตอ้งการว่าผลงานจะออกมาอย่างไร โดยการสัมภาษณ์พูดคุยแบบกนัเอง พยายามให้ผูใ้ชบ้ริการพูดในส่ิงท่ี

พวกเขาตอ้งการออกมา บริษทัจะทราบความคาดหวงัสุดทา้ยจะได ้บริการท าวิจยัใหป้ระทบัใจผูใ้ชบ้ริการ. 

 

หมายเหตุ 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
นิพนธ์   รับท า  วิทยานิพนธ์   รับท า ดุษฎีนิพนธ์ ท าผลงาน ท าผลงานปรับระดบั ท าผลงานปรับต าแหน่ง การ
ท าผลงานเล่ือนวิทยฐานะ 
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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 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  

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