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 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความถี่ ในการใช้ภาษามลายูในการ
ปฏิบัติงานของต ารวจทองเที่ยวอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนา
ความสามารถด้านการใช้ภาษามลายูของต ารวจท่องเที่ยว อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดท า
คู่มือและศึกษาความพึงพอใจต่อคู่มือการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารของต ารวจท่องเที่ยว อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ต ารวจท่องเที่ยว ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
จ านวน 34 คน เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับงานวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถามความ
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 ผลการวิจัย พบว่าความถี่ในการใช้ภาษามลายูในการปฏิบัติงานของกลุ่มประชากร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย โดยพบว่า ความถี่ในการใช้ทักษะการฟังและการพูดอยู่ในระดับปานกลางการอ่านอยู่
ในระดับน้อย และการเขียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด ด้านความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษามลายูของกลุ่มประชากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ต ารวจท่องเที่ยวมีความ
ต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง และการพูดอยู่ในระดับมาก ด้านการ
อ่านและการเขียนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนคู่มือการเรียนภาษามลายูด้วยตนเองซึ่งได้พัฒนาขึ้นโดย
ผู้วิจัยตามข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยด้านความต้องการของกลุ่มประชากรนั้นพบว่ากลุ่มประชากรมี
ความพึงพอใจต่อคู่มือในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจตามล าดับ ดังนี้ คือ ด้าน
ลักษณะรูปเล่ม ด้านเน้ือหา ด้านการใช้ภาษาและตัวอักษร ด้านรูปแบบการน าเสนอ 
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 The objectives of this research were to study the frequency of Melayu working skills for 
the Tourist Police in Hat Yai district, Songkhla, Thailand, to study needs to develop the ability in 
using Melayu for communication and to create self-study booklet and investigate the satisfactory 
on a self -study booklet in using Melayu for communication. The population was 34 Hat Yai 
Tourist Police Officers took part in structured interviews and completed a questionnaire. The 
statistics used were percentage, mean and standard deviation. 
 The findings of the study indicated that the frequency of Melayu working skills for the 
Tourist Police in Hat Yai district, Songkhla, Thailand was totally at the low level. The frequency 
of using listening and speaking skills was at the moderate level, reading skill was at the low level 
and writing skills was at the lowest level.  
 The needs to develop the ability in using Melayu skills for communication were totally at 
the high level. The research showed that the needs in listening and speaking skills were at the 
high level whereas reading and writing skills were at the moderate level 
  The population's satisfaction toward a self -study booklet in using Melayu for 
communication was totally at the highest level.  It was also at the highest level in all four parts of 
the booklet, which were book’s description, visual presentation, detail and language and text, 
respectively. 
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