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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาทกัษะภาษามลายูในของ
ผูป้ระกอบการ และศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะภาษามลายขูองผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดน ้ า
คลองแห รวมกลุ่มประชากรทั้งส้ิน 30 คน โดยน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน  

1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

2 ระดบัความตอ้งการการพฒันาทกัษะภาษามลายเูพื่อการส่ือสารในดา้นต่าง ๆ  

3 ความคิดเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม มีการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 เป็นโปรแกรมค านวณทางสถิติพื้นฐานมา
ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ระดบัความตอ้งการพฒันาทกัษะภาษามลายขูองผูป้ระกอบการ
ร้านคา้อยู่ในระดบัสูง ส าหรับระดบัความตอ้งการพฒันาทกัษะภาษามลายูของผูป้ระกอบการดา้น
การฟัง พบวา่ ความตอ้งการพฒันาในระดบัสูงสุดคือ สามารถจบัประเด็นส าคญัของประโยค โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.46 และระดบัความตอ้งการพฒันาทกัษะภาษามลายูของผูป้ระกอบการดา้นการพูด 
พบวา่ ความตอ้งการในระดบัสูงสุดคือ การเสนอขายสินคา้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 การกล่าวทกัทาย
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ตอ้นรับ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.53 และจ านวนเงินและตวัเลข มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.50 นอกเหนือจากน้ีได้
พบว่าผูป้ระกอบการมีความต้องการท่ีจะพัฒนาทักษะการพูดและการฟังในระดับสูง เพราะ
ผูป้ระกอบการคิดวา่ทกัษะการพูดและการฟังมีความส าคญัต่อการคา้ขายและสามารถช่วยให้การคา้
ขายดีข้ึน   

ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า แนวทางการพฒันาทกัษะภาษามลายูของผูป้ระกอบการนั้น 
ผูป้ระกอบการส่วนมากแนะน าใหจ้ดัท าสมุดคู่มือการพฒันาทกัษะภาษามลาย ู
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 The purpose of this research was to study the needs of vendors in using Bahasa Melayu 
for communication. The population was 30 vendors at Klonghae Floating Market. The researchers 
used a questionnaire to collect the data. The questionnaire consisted of three parts: general 
information of participants, the level of vendor’s need to develop Bahasa Melayu and 
recommendations in each section. Statically analysis of data were done by Microsoft office Excel 
2007 program to find percentage (%), mean (x̄ ), and standard deviation (S.D). 

The overall finding in this research showed the level of needs to develop Bahasa Melayu 
skills of vendors. The level of vendor’s needs in listening skills was the highest level. They were 
the listening skill of able to understand main idea “Can capture the key point of sentence ( x̄ = 
4.46). The level of vendor’s need in speaking skills was at the highest level the product were 
presentation (x̄ = 4.60), greeting or welcoming (x̄ = 4.53), and the amount or number of units ( x̄ = 
4.50). In addition, the finding found that vendors have the requirement or aspect in high level 
because they think thought that listening skills and speaking skills were very important for their 
job that can help them get more money sales.  
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The overall finding in this research showed the way to develop Bahasa Melayu skills of 
vendors. Most of vendors recommended to make Bahasa Melayu skill handbook. 
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