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บทคัดย่อ 

ช่ือภาคนิพนธ์ : ส ารวจความตอ้งการส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการ 
                                           ศูนยภ์าษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
โดย                     : นูรีซนั กบูู 

     อาแอเสาะ สาและ 
    ฮาบีบะห์ สิเดะ 

ช่ือปริญญา  : ศิลปศาสตรบณัฑิต 
หลกัสูตรสาขาวชิา : ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล      สาขา     : ภาษาต่างประเทศ 
ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา : อาจารยกิ์ตติยา พิศุทธางกรู  
ปีการศึกษา  : 2556 
 
         การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจความตอ้งการส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา

ท่ีเขา้ใช้บริการศูนยภ์าษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยภ์าษา จ านวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

         ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า โดยภาพรวม ผูเ้ขา้ใช้บริการศูนยภ์าษามีความตอ้งการในการใช้

บริการของศูนย์ภาษาทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ 1) ด้านส่ือ อุปกรณ์เทคโนโลยีและ

กิจกรรม และ 2) ดา้นการให้บริการของศูนยภ์าษา เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูเ้ขา้ใช้บริการ

ศูนยภ์าษามีความตอ้งการดา้นการใหบ้ริการของศูนยภ์าษาเป็นล าดบัแรก เน่ืองจากการให้บริการของ

ศูนยภ์าษาด้วยใจท่ีรักการงานบริการให้ความช่วยเหลือผูใ้ช้บริการ ท าให้ผูใ้ช้บริการได้รับความ

สะดวกสบาย 
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         The purpose of this research was to survey needs in self-learning media of student users of 

the language centre at Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 

Songkhla. The samples were 50 students who use the language centre. The instrument used for 

data collection was a questionnaire. The data were analyzed for Percentage (%), Mean ( x ), and 

Standard Deviation (S.D.) 

         The overall findings in this research showed that the participants’ need in using language 

centre services in two aspects were at a high level. These included media, equipment of 

technology, and activities and services of language centre. When considering the individual 

aspect, the aspect of the service of language centre became the priority because the officers with 

good service mind could make the users more comfortable with the service. 
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