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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษาประเภทและจานวนของการสลับ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยเพื่ อ
วิเคราะห์หน้าที่และจานวนของหน้าที่การสลับภาษาของครู ฟิลิปปิ นส์ที่สอนนักเรี ยนชาวไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
และ 5 ของแผนการเรี ยน Mini-Program และ Bilingual Program รายวิชา ESL ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักในการ
สอนในโรงเรี ยนสองภาษาแห่ งหนึ่ ง โดยด าเนิ นการเก็บข้อ มูลจากการสังเกตการสอนและบันทึ กเสี ยงในชั้น เรี ยน
ผลการวิจยั พบประเภทการสลับภาษามีประเภทการสลับภาษาทั้งหมด 3 ประเภท โดยพบประเภทของการสลับภาษามาก
ที่สุดคือการสลับภาษาในระดับคา วลี และพบน้อยที่สุดคือการสลับภาษาภายในประโยคและผลการวิจยั ครั้งนี้ ยงั พบ
หน้าที่ในการสลับภาษาทั้งหมด 5 หน้าที่ ได้แก่ การซ้ าข้อความเพื่อเน้นย้า การอธิบายเพิ่มเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หน้าที่อื่น
ๆ การอุทาน และการทาให้ขอ้ ความเป็ นเรื่ องส่ วนตัว ซึ่ งการซ้ าข้อความเพื่อเน้นย้า เป็ นหน้าที่การสลับภาษาที่พบมาก
ที่สุด และหน้าที่การสลับภาษาที่พบน้อยที่สุด คือ การทาให้เป็ นเรื่ องส่วนตัว

ABSTRACT
This research examines code-switching between English and Thai of a Filipino teacher who taught Thai
students at bilingual school. The objectives of this research were to study the types and functions of code-switching
from English to Thai of a Filipino teacher at a bilingual school who taught the students in Matthayomsuksa 4 and 5 of
Mini-Program and Bilingual Program in English Second Language subject with using English in teaching process.
The data were collected by recorded observation of sample groups. The results are shown in percentages. The results
showed three types of code-switching. The tag switching was found the most frequently while intrasentential
switching was the least. This study has also found five functions of code switching; reiteration, message qualification,
other functions, interjections and personalization. The reiteration is used the most and the personalization was used
the least frequently.
คาสาคัญ: การสลับภาษา หน้าที่การสลับภาษา การสอนภาษาอังกฤษ
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ภาษาอัง กฤษในปั จ จุ บัน เป็ นภาษาที่ มี ค วามส าคัญ ในฐานะภาษานานาชาติ (English as an International
language) กล่าวคือ เป็ นภาษาที่ใช้เป็ น “ภาษากลาง (lingua Franca)” ที่ใช้ติดต่อสื่ อสาร หรื อปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คนหรื อ กลุ่ ม คนหนึ่ งกับ กลุ่ ม คนหนึ่ ง หรื อ ระหว่างชนชาติ ที่ ไม่ ไ ด้ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาประจ าชาติ [1] และ
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ใช้อย่างแพร่ หลายในนานาประเทศหรื อทัว่ โลก (International language or global language) [2]
ทาให้ภาษาอังกฤษได้แปรเปลี่ยนไปตามผูใ้ ช้ ที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม หลากหลายรู ปแบบหรื อเรี ยกว่า
“ภาษาอัง กฤษแบบหลากหลายระดับ โลก (World Englishes)” [1] ต่ อ มาภาษาอัง กฤษถู กน ามาประยุกต์ กับ ระบบ
การศึกษาไทยในรู ปแบบใหม่ เกิดเป็ นโรงเรี ยนสองภาษา ซึ่ งโรงเรี ยนสองภาษาเป็ นโรงเรี ยนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
ในการเรี ยนการสอน ปรับเนื้ อหาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปั จจุบนั พร้อม ๆกับการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน เป็ นมิติใหม่แห่ งวงการการศึกษาในสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนและแพร่ หลายวง
กว้างในประเทศไทย เป็ นที่มาของโรงเรี ยนสองภาษา ซึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลักควบคู่กบั ภาษาไทย หรื อภาษาที่สาม
ในการเรี ยนการสอน โดยปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ่งนักเรี ยนไทยจะได้เรี ยนกับครู ต่างชาติท้งั ที่
เป็ นเจ้าของภาษา หรื อชาวต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี และเป็ นธรรมชาติ เช่น ครู ชาวฟิ ลิปปิ นส์
จากการสารวจในปี 2008 พบว่าชาวฟิ ลิปปิ นส์ในภูมิภาคเอเชียที่เป็ นผูพ้ ูดภาษาอังกฤษ (English Speakers) ประมาณ 44
ล้านคน หรื อ 48% ของจานวนประชากรทั้งหมด 91 ล้านคนโดยประมาณ [3] ภาษาอังกฤษจึงกลายมาเป็ นภาษาที่สอง
ของอาเซี ยน ดังในกฎบัตรอาเซี ยนข้อที่ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” กล่าวคือ
ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซี ยนจาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษ และประเทศไทยคือหนึ่งในสมาชิ กของอาเซี ยน
[4] จึงทาให้การศึกษาภาษาอังกฤษตื่นตัวมากขึ้นเพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปัจจุบนั โรงเรี ยนสองภาษายังขาดแคลนครู ผสู ้ อนที่เป็ นเจ้าของภาษา ภาครัฐได้ขยายโอกาสให้ครู ชาวต่างชาติ
ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและเป็ นธรรมชาติ เช่น ครู ชาวฟิ ลิปปิ นส์ ได้เข้ามามีบทบาทเป็ นครู สอนนักเรี ยนไทย [5]
ระหว่ างการเรี ยนการสอน ครู ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลักในการสื่ อ สาร บ่ อ ยครั้ งพบว่านักเรี ย นไทยไม่ มี
ปฏิสัมพันธ์กบั ครู ระหว่างเรี ยน หรื อไม่สามารถโต้ตอบกับครู ผูส้ อนได้ ส่ งผลให้การเรี ยนการสอนดาเนิ นไม่ ราบรื่ น
หรื อ ยากต่ อ การควบคุ ม ชั้น เรี ย น หรื อ ในสถานการณ์ ค รู ต้อ งการอธิ บ ายเนื้ อ หาในบทเรี ย นครู ฟิ ลิ ป ปิ นส์ จึ ง สลับ
ภาษาอังกฤษมาเป็ นภาษาไทยมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้ดาเนินต่อไป รู ้สึกผ่อนคลาย ช่วยลด
ปัญหาช่องว่างของการขาดการสื่ อสารระหว่างครู และนักเรี ยน ส่งผลให้เกิดประสิ ทธิผลในการเรี ยน
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการศึกษาการสลับภาษามีแนวทางการศึกษาแตกต่างออก อาทิ การสลับภาษาถิ่น
การสลับภาษาบนเครื อข่ายออนไลน์ [6-8] นิ ยมศึกษากับกลุ่มคนที่เป็ นผูใ้ ช้สองภาษา (bilingualism) เพียงเท่านั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาการสลับภาษาของกลุ่มคนที่เป็ นผูใ้ ช้ สามภาษา (trilingualism) กล่าวคือ เป็ นกลุ่มคนที่มี
ความสามารถในการใช้ภาษาทั้ง 3 ภาษา ซึ่ งการศึ กษาภาวการณ์ สลับ ภาษาสามภาษายังคงเป็ นการศึ กษาในวงแคบ
เนื่องจากผูศ้ ึกษาต้องมีความรู ้ในภาษาทั้ง 3 เช่นกัน [9] จึงสมควรต่อการศึกษาว่ากลุ่มคนที่ใช้ 3 ภาษา สลับภาษาอย่างไร
เพราะเหตุใดจึงสลับภาษา และส่ งผลต่ออย่างไรต่อการเรี ยนการสอน ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงนาปรากฏการณ์การสลับภาษา
ของครู ฟิลิปปิ นส์ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความสามารถในการใช้ภาษา 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาตากาล็อกเป็ นภาษาประจาชาติ ภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาที่สอง และภาษาไทยเป็ นภาษาที่สาม อีกทั้งยังมีบทบาทในฐานะครู สอนภาษาให้กบั นักเรี ยนไทย ซึ่งการศึกษา
นี้จะศึกษารู ปแบบการสลับภาษาและหน้าที่ของการสลับภาษาที่เกิดขึ้นจริ งในสถานการณ์ช้ นั เรี ยน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาเรื่ องการสลับภาษาและหน้าที่การสลับระว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยของครู ฟิลิปปิ นส์กบั นักเรี ยน
ไทยในโรงเรี ยนสองภาษาแห่งหนึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษาประเภทและวิเคราะห์ ความถี่ของการสลับภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของครู ฟิลิปปิ นส์ ที่สอน
นักเรี ยนไทยในโรงเรี ยนสองภาษา
2. เพื่อวิเคราะห์หน้าที่และความถี่ ของหน้าที่ การสลับภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของครู ฟิลิ ปปิ นส์ ที่สอน
นักเรี ยนไทยในโรงเรี ยนสองภาษา

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาเรื่ องการสลับภาษาและหน้าที่การสลับระว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยของครู ฟิลิปปิ นส์กบั นักเรี ยน
ไทยในโรงเรี ยนสองภาษาแห่งหนึ่ง ได้ดาเนินตามกรอบแนวคิดการศึกษาเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
1. การศึกษาประเภทการสลับภาษา ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาตามแนวคิดของการสลับภาษา [10-12] โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.1 การสลับภาษาระดับคา หรื อวลี (tag-switching) คือ การสลับภาษาที่เกิดขึ้นในระดับคา วลี คาเสริ ม
อนุภาคหรื อคาลงท้าย ดังตัวบทสนทนาอย่างต่อไปนี้
Filipino Teacher:
Are the phrases used for the interrupting? ปะ
Student:
No, It’s for changing.
จากบทสนทนาข้างต้นครู ฟิลิปปิ นส์ได้สลับภาษาจากภาษาอังกฤษมาเป็ นภาษาไทยคาว่า “ปะ” ซึ่งการ
สลับภาษาในบทสนทนานี้จดั เป็ นประเภทการสลับภาษาระดับคา วลี คาเสริ มอนุภาคหรื อคาลงท้าย
1.2 การสลับภาษาภายในประโยค (Intrasentential switching) คือการสลับภาษาที่เกิดขึ้นในประโยคตาม
ระบบภาษาใดภาษาหนึ่งที่สลับ (Syntactic merging) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Filipino Teacher: I really bored when you talk too much. I เบื่อ
จากตัวอย่างข้างต้นครู ฟิลิปปิ นส์สลับภาษาจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในประโยคที่ว่า “I เบื่อ” ซึ่ ง
อยูใ่ นลักษณะการสลับภาษาประเภทภายในประโยค เมื่อพิจารณาจากระบบภาษาที่สลับ
1.3 การสลับ ภาษาระหว่ างประโยค (Intersentential switching) คื อ การสลับ ภาษาที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
ประโยคดังตัวอย่างต่อไปนี้
Filipino Teacher: So stop walking and sit down. หิวข้ าวไหม?
Students:
Yes.
Filipino Teacher: Leader.
จากตัวอย่างครู ฟิลิปปิ นส์สลับภาษาจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยระหว่างประโยคแรก และประโยค
ที่ว่า “หิวข้ าวไหม” ซึ่งการสลับภาษาลักษณะนี้เป็ นการสลับภาษาประเภทระหว่างประโยค
2. การศึกษาหน้าที่การสลับภาษา ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการศึกษาตามแนวคิดของการสลับภาษา [13-14] โดย
แบ่งออกเป็ น 6 ประเภท ได้แก่
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2.1 การสลับภาษาเพื่อบ่งชี้สิ่งที่อา้ งอิง (Quotations) เพื่อให้การสลับภาษาจะเกิดความกระจ่างมากขึ้นใน
การสื่ อสาร ผูพ้ ูดจะระบุถึงสิ่ งที่ตอ้ งการอ้างอิงถึงกับคู่ร่วมสนทนาในรู ปแบบ บ่งชี้ (Quotations) หรื อ การยกคาพูดคน
อื่นมาพูด (reported speech)
2.2 การสลับภาษาเพื่อระบุผูร้ ับสารอย่างเฉพาะเจาะจง (Addressee specification) เป็ นรู ปแบบระบุผูร้ ับ
สารเฉพาะเจาะจง เป็ นการสลับภาษาโดยส่งข้อความไปหาผูร้ ับโดยตรงหรื อที่ตอ้ งการจะเจาะจงโดยเฉพาะเท่าที่เป็ นไปได้
2.3 การสลับภาษาเพื่ออุทาน (Interjections) เป็ นรู ปแบบการสลับภาษาในรู ปแบบนี้เป็ นการแสดงอารมณ์
หรื อความรู ้สึกเพื่อเติมเต็มลงไปในประโยค
2.4 การสลับภาษาเพื่อการซ้ าข้อความเพื่อเน้นย้า (Reiteration) เป็ นรู ปแบบการสลับภาษาแบบเน้นย้า คือ
การซ้ าข้อความเดิม ซึ่งอาจกล่าวเป็ นครั้งที่สอง ในบางครั้งอาจจะตรงตามความหมายรู ปหรื อเพิ่มรู ปคาจากเดิมได้
2.5 การสลับภาษาเพื่อทาให้ขอ้ ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น (Message qualification) เป็ นรู ปแบบการสลับภาษา
เพื่ออธิบายเพิ่มเติม หรื อทาให้ขอ้ ความนั้นมีความหมายชัดเจนมากขึ้น เข้าใจได้ง่ายขึ้น
2.6 การสลับภาษาเพื่ อท าให้ ข้อความเป็ นเรื่ องส่ วนตัว (Personalization) เป็ นรู ป แบบการสลับ ภาษาที่
ต้องการความเป็ นเรื่ องเฉพาะ หรื อเรื่ องส่วนตัว ซึ่งผูพ้ ูดกับผูฟ้ ังมีส่วนเกี่ยวพันกันในบางเรื่ อง

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการศึ กษาเรื่ อ งการสลับ ภาษาและหน้ าที่ การสลับ ระว่างภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยของครู
ฟิ ลิปปิ นส์ที่สอนนักเรี ยนไทยในโรงเรี ยนสองภาษามีดงั ต่อไปนี้
1. ตัวแปรที่ศึกษาคือการสลับภาษาและหน้าที่ของการสลับภาษา เก็บข้อมูลเฉพาะการสลับภาษาอังกฤษมา
เป็ นภาษาไทยของครู ฟิลิปปิ นส์ที่สอนนักเรี ยนไทยและไม่นาเอาข้อมูลทางด้านสาเนียงหรื อเสี ยงมาเป็ นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ระยะเวลาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ประชากรในการศึกษา คือ ครู ฟิลิปปิ นส์ที่สอนในรายวิชาวิชา ESL
(English as a Second Language) 1 ท่าน ซึ่ งเป็ นครู ที่สอนนักเรี ยนทั้ง 2 แผนการเรี ยน และนักเรี ยน 2 แผนการเรี ยน
ได้แก่ แผนการเรี ยน Mini-program และแผนการเรี ยน Bilingual ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 ช่วงชั้นละ 2 ห้อง
ห้องละ 6 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมดเป็ นจานวน 4 ห้อง จานวน 24 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเป็ นเวลา 1200 นาที
ดาเนินการเก็บข้อมูลในภาคเรี ยนต้นระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากเทปบันทึกเสี ยงในการเรี ยนการสอนของครู ฟิลิปปิ นส์กบั นักเรี ยนไทยในรายวิชา ESL
(English as a Second Language) ซึ่ งเป็ นวิชาที่นกั เรี ยนแผนการเรี ยน Mini-program และแผนการเรี ยน Bilingual ได้กบั
ครู ฟิลิปปิ นส์คนเดียวกัน
3. การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาการสลับภาษาและหน้าที่การสลับภาษาที่เกิดขึ้นกับครู ฟิลิปปิ นส์เท่านั้น ไม่นาตัว
แปรด้านเพศ อายุ และการสลับภาษาหรื อการปนภาษาอื่นมาวิเคราะห์

วิธีการวิจัย
การศึกษาการสลับภาษาของครู ฟิลิปปิ นส์กบั นักเรี ยนไทยในโรงเรี ยนสองภาษาแห่ งหนึ่ งโดยศึกษาการสลับ
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและหน้าที่ของการสลับภาษาดังนี้
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกเสี ยงและการสังเกตการณ์สอนของครู ฟิลิปปิ นส์และ
นักเรี ย นไทยในระดับ ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 และ 5 ของ แผนการเรี ยน Mini program และแผนการเรี ย น Bilingual
program ในภาคเรี ยนต้น ปี การศึกษา 2560 ในรายวิชา ESL (English as a Second Language) ของแผนการเรี ยน Miniprogram และแผนการเรี ยน Bilingual ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 ช่วงชั้นละ 2 ห้อง รวมทั้งหมดเป็ นจานวน 4
ห้อง จานวน 24 คาบ แบ่งเป็ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มี 2 ห้องเรี ยน ห้ องละ 6 คาบ จานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเป็ น
เวลา 600 นาที และ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 มี 2 ห้องเรี ยน ห้องละ 6 คาบ คาบละ 50 นาที จานวน 12 คาบ รวมเป็ นเวลา 600
นาที รวมเวลาของการเก็บข้อมูล ทั้งสิ้ น 1200 นาที โดยจาแนกข้อมูลที่ ได้ออกเป็ นระดับชั้น และแผนการเรี ยน ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การลดทอนของข้อมูล 2) การแสดงผลของข้อมูล และ 3) การหาข้อสรุ ปและการ
ตรวจสอบข้อสรุ ป [15] จากนั้นนับค่าความถี่ประเภทการสลับภาษาและวิเคราะห์หน้าที่ของการสลับภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทยของครู ฟิลิปปิ นส์ และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการบันทึก มาถ่ายถอดเสี ยงเป็ นอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยคัดเลือก
เฉพาะข้อมูลการสลับภาษาอังกฤษกับภาษาไทย และนาผลข้อมูลมาศึกษาหาค่าความถี่ในการสลับภาษา และหน้าที่การ
สลับภาษา โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์เป็ นการนับความถี่เป็ นจานวนครั้ง ตามประเภทการสลับภาษาและวิเคราะห์หน้าที่
ของการสลับภาษา จากนั้นนาเสนอผลออกมาในรู ปแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์และแสดงผลเป็ นค่าร้อยละ (percentage)
พร้อมยกตัวอย่างและอธิบายปรกอบ เพื่อให้เห็นผลการศึกษาที่ชดั เจนยิ่งขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของการแบ่งประเภทของการ
สลับภาษา (types of code switching) ของ [10-13] และวิเคราะห์หน้าที่ของการสลับภาษา [13-14]
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละเพื่อหาค่าความถี่ในการ
สลับ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยในเชิ งปริ มาณ นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นเชิ งพรรณนาวิเคราะห์ในรู ปแบบ
ตาราง ที่แสดงผลค่าร้อยละ (percentage) และอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
2.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลการสลับภาษาของครู ฟิลิปปิ นส์ ที่ปรากฏได้แก่ ประเภท และมีหน้าที่ ผูว้ ิจยั จะนับทุก
ครั้งที่ครู ฟิลิปปิ นส์สลับภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ทั้งในระดับคา วลี ระดับภายในประโยคหรื อระดับระหว่างประโยค
จะนับการสลับภาษาเป็ น 1 ครั้ง

ผลและการอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องการสลับภาษาของครู ฟิลิปปิ นส์ที่สอนนักเรี ยนไทยในโรงเรี ยนสองภาษา ได้ศึกษาประเภทการ
สลับ ภาษาและหน้ าที่ ข องการสลับ ภาษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล แบ่ งออกเป็ น 2 ประเด็ น
ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของการสลับภาษา
1.1 การสลับภาษาของแผนการเรี ยน Bilingual Program
ครู ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ที่ ได้สลับ ภาษาในชั้น เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 และมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 แผนการเรี ย น
Bilingual Program จานวน 2 ห้องเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้ นเวลา 600 นาที โดยแบ่งตามประเภทของการ
สลับ [10-12] พบว่ามี การสลับภาษาทั้งหมดจานวน 203 ครั้ งแบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การสลับ ภาษาภายใน
ประโยค การสลับภาษาระหว่างประโยค และการสลับภาษาระดับของคา วลี ผลการศึกษาพบว่าประเภทการสลับภาษาที่
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ปรากฏมากที่สุดคือ การสลับภาษาระดับของคา วลี คาเสริ มอนุภาคหรื อคาลงท้ายจานวน 84 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 71.43
ซึ่งการที่ครู ฟิลิปปิ นส์สลับภาษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มากกว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 13 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
6.40 นั้นเนื่องจากเนื้ อหาในวิชามีความยาก และการควบคุมชั้นเรี ยนที่ยากขึ้น ครู จึงใช้การสลับภาษาเป็ นเครื่ องมือใน
การดาเนินการเรี ยนการสอน ขณะที่สอนเมื่อครู ตอ้ งการสื่ อสารหรื อโต้ตอบบทสนทนากับนักเรี ยนในบางเนื้อหาครู จึง
สลับภาษา หรื อเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรี ยน มีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนกับครู การสลับภาษาจึงเป็ น
เครื่ องมือช่วยให้การเรี ยนการสอนดาเนินไปอย่างราบรื่ น อีกทั้งการสลับภาษาในระดับคา วลี คาเสริ มอนุภาค หรื อคาลง
ท้ายที่ปรากฏจะเป็ นคา วลี คาเสริ มอนุภาคหรื อคาลงท้ายที่ครู ฟิลิปปิ นส์ใช้บ่อย ๆ (ตารางที่ 1)
1.2 การสลับภาษาของแผนการเรี ยน Mini-program
การสลับภาษาของครู ฟิลิปปิ นส์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และมัธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนการ
เรี ยน Bilingual Program จานวน 2 ห้องเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้ นเวลา 600 นาที โดยแบ่งตามประเภทของ
การสลับ [10-12] พบว่ามีการสลับภาษาทั้งหมด จานวน 207 ครั้ง แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การสลับภาษาภายใน
ประโยค การสลับภาษาระหว่างประโยค และการสลับภาษาระดับของคา วลี คาเสริ มอนุภาคหรื อคาลงท้าย ผลการศึกษา
พบว่าประเภทการสลับภาษาที่ปรากฏมากที่สุดคือ การสลับภาษาระหว่างประโยค จานวน 72 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 34.78
การที่ครู ฟิลิปปิ นส์สลับภาษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มากกว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 7 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 3.38
อันเนื่องด้วยสภาวะผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ไม่ให้ความร่ วมมือในการเรี ยนการสอนเท่าที่ควร
ครู จึงใช้การสลับภาษาเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารกับนักเรี ยน และนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งส่วนมากไม่กล้าโต้ตอบ
หรื อสนทนากับครู เป็ นภาษาอังกฤษ จะโต้ตอบหรื อแสดงความคิดเห็นเมื่อครู ถามเท่านั้น ถึงแม้ว่านักเรี ยนในชั้นนี้จะให้
ความร่ วมมือกับครู เป็ นอย่างดีก็ตาม จากการศึกษาพบว่าครู ฟิลิปปิ นส์จะสลับภาษาระดับของคา วลี คาเสริ มอนุภาคและ
คาลงท้ายมากกว่าระดับประโยค หรื อระดับ ระหว่างประโยค เนื่องจากครู ฟิลิปปิ นส์คนุ้ เคยหรื อรู ้จกั ภาษาไทยเป็ นเพียง
บางคา หรื อบางวลี (ตารางที่ 2) ดังตัวอย่างและรายละเอียดต่อไปนี้ซ่ ึ งเป็ นการสลับภาษาในแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นของ
ครู ฟิลิปปิ นส์ที่สอนในแผนการเรี ยน Bilingual Program และแผนการเรี ยน Mini-program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
และมัธยมศึกษาปี ที่ 5
(1) Filipino Teacher:
Are you cold ? เหรอ….
Student:
I feel sick.
จากตัวอย่างข้างต้น ครู ฟิลิปปิ นส์พูดภาษาอังกฤษแล้วจึง สลับภาษาเป็ นภาษาไทย ซึ่ งอยู่ในการสลับ
ภาษาที่เกิดขึ้นนี้ เป็ นการสลับภาษาระดับคา วลี คาเสริ มอนุภาคหรื อคาลงท้าย (tag-switching) ด้วยคาว่า “เหรอ”
(2) Filipino Teacher:
What are these signs in your language? One…
Students:
ทางตัน
Filipino Teacher:
What ? What does ทางตัน mean?
จากตัวอย่างข้างต้นครู ฟิลิปปิ นส์พูดภาษาอังกฤษในตอนเริ่ มต้นของประโยคแล้วจึงสลับภาษาเป็ น
ภาษาไทย ซึ่ งอยู่ในการสลับ ระดับ ภายในประโยค (Intrasentential switching) ในประโยคที่ ว่า “What does ทางตั น
mean ?”
(3) Filipino Teacher:
Tomorrow I will quiz.
Students:
No ! No ! No tomorrow
Filipino Teacher:
พรุ่งนีอ้ ะไรอีก Don’t ask again. Quiz !
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จากตัวอย่างครู ฟิลิปปิ นส์พูดภาษาไทยในประโยคแรก จากนั้นได้สลับภาษามาเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่ ง
รู ปแบบในการสลับภาษาที่ปรากฏจัดเป็ นรู ปแบบการสลับภาษาระหว่างประโยค (Intersentential switching) ระหว่าง
ประโยคที่ว่า “พรุ่งนี้อะไรอีก Don’t ask again. Quiz !”
1.3 เปรี ยบเที ยบสั ด ส่ วนการสลับ ภาษาระหว่างแผนการเรี ยน Bilingual Program และแผนการเรี ย น
Mini-program การสลับ ภาษาของครู ชาวฟิ ลิ ป ปิ นส์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ชั้น เรี ย นแผนการเรี ยน Mini-Program และ Bilingual
Program ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 4 ห้องเรี ยน 24 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้ นเวลา
1200 นาที พบจานวนการสลับภาษาทั้งหมด 410 ครั้ง ซึ่ งแผนการเรี ยนที่พบการสลับภาษามากที่สุดคือแผนการเรี ยน
Mini-Program จานวน 207 ครั้ง เมื่อเทียบกับแผนการ Bilingual Program ที่พบการสลับภาษา จานวน 203 ครั้ง ผลต่าง
จานวน 4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 0.97 เมื่อพิจารณาจากบริ บทในการเรี ยนสอนของสองแผนการเรี ยนทั้งสองมีความต่างกัน
แต่ครู ฟิลิปปิ นส์ก็ยงั คงต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลักในการเรี ยนการสอนทั้งในแผนการเรี ยน Bilingual Program และ
แผนการเรี ยน Mini-Program ซึ่ งบางครั้งครู อาจใช้การสลับภาษาเป็ นเครื่ องมือเข้ามาช่วยร่ วมกับการเรี ยนการสอนหรื อ
สื่ อสารกับนักเรี ยน ให้การเรี ยนการสอนดาเนินต่อไป และเกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของวิชาที่ต้ งั ไว้ ผลการศึกษา
ประเภทการสลับภาษาสอดคล้องการศึกษาที่ผา่ นมา [12],[16-18] (ตารางที่ 3)
2. หน้าที่ของการสลับภาษา
2.1 หน้าที่การสลับภาษาของแผนการเรี ยน Bilingual Program
ในกลุ่มของแผนการเรี ยน Bilingual Program ปรากฏหน้าที่ การสลับภาษาของครู ชาวฟิ ลิปปิ นส์ ที่
สอนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 แผนการเรี ยน Mini-Program จานวน 2 ห้องเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที
เป็ นเวลาทั้งหมด 600 นาที ทั้งหมด 5 หน้าที่ โดยพบหน้าที่การสลับภาษาทั้งหมด 203 ครั้ง โดยวิเคราะห์ตามหน้าที่การ
สลับภาษา [13-14] ผลการศึกษาพบว่าครู ฟิลิปปิ นส์สลับภาษาอังกฤษมาเป็ นภาษาไทย ปรากฏทั้งหมด 5 หน้าที่ โดยพบ
หน้าที่การสลับภาษาที่ พบมากที่สุดคือ การซ้ าข้อความเพื่อเน้นย้า จานวน 97 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 47.78 รองลงมาคือ
การอธิ บายเพิ่มเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น จานวน 64 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 31.52 หน้าที่การสลับภาษาการทา ให้ขอ้ ความเป็ น
เรื่ องส่ วนตัว จานวนที่พบ 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 1.47 และหน้าที่การสลับภาษาที่พบน้อยที่สุดคือ การอุทาน จานวนที่
พบว่า 2 คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 1 ลดลงตามลาดับ หน้าที่ ที่ไม่ ป รากฏ คื อ การบ่ งชี้ สิ่ งที่ อ้างอิง และการระบุ ผูร้ ั บ สารอย่าง
เฉพาะเจาะจง อีกทั้งผลการศึกษายังพบว่ามีหน้าที่นอกเหนื อจากรกอบแนวคิดปรากฏจานวน 37 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
18.23 ซึ่ งสาเหตุที่ครู ฟิลิปปิ นส์สลับภาษาอยากสร้างบรรยากาศกระตุน้ การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ ครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนมี
ส่วนร่ วม ปฏิสัมพันธ์ในการสื่ อสารภาษาอังกฤษกับครู มากขึ้น และครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึกใกล้ชิด คุน้ เคย
กับครู ครู ฟิลิปปิ นส์จึงสลับภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย อีกทั้งในบางสถานการณ์ระหว่างเรี ยนที่ครู ตอ้ งการอธิบายเนื้อหา
เพิ่มเติมจากเดิมที่เป็ นภาษาอังกฤษที่ยากขึ้น ครู จะสลับภาษาอังกฤษมาเป็ นภาษาไทยเพื่ออธิบายเพิ่มเติม (ตารางที่ 4)
2.2 หน้าที่การสลับภาษาของแผนการเรี ยน Mini-Program
ในกลุ่มของแผนการเรี ยน Mini-Program ปรากฏหน้าที่การสลับภาษาของครู ชาวฟิ ลิปปิ นส์ ที่สอน
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 แผนการเรี ยน Mini-Program จานวน 2 ห้องเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที เป็ น
เวลาทั้งหมด 600 นาที ปรากฏหน้าที่การสลับภาษาจานวน 203 ครั้ง ปรากฏทั้งหมด 5 หน้าที่ หน้าที่ที่พบมากที่สุดคือ
การซ้ าข้อความเพื่อเน้นย้าจานวน 92 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 44.44 รองลงมาคือการสลับภาษาการการอธิ บายเพิ่มเพื่อให้
เข้าใจง่ายขึ้นจานวน 71 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 34.29 หน้าที่การสลับภาษาอุทาน จานวนที่พบ 8 ครั้งคิดเป็ นร้อยละ 3.86
และหน้าที่ การสลับภาษาที่พบน้อยที่สุดคือ การทาให้ขอ้ ความเป็ นเรื่ องส่ วนตัว จานวนที่พบว่า 2 ครั้งคิดเป็ นร้อยละ
0.98 ลดลงตามลาดับ หน้าที่ที่ไม่ปรากฏ คือ การบ่งชี้สิ่งที่อา้ งอิง และการระบุผรู ้ ับสารอย่างเฉพาะเจาะจง และยังพบ
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หน้าที่อื่น ๆนอกเหนือกจากกรอบแนวคิด [13-14] จานวน 34 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 16.43 เนื่องด้วยครู ฟิลิปปิ นส์ตอ้ งการ
ให้นกั เรี ยนปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการสอน หรื ออธิบายเนื้อหาให้นกั เรี ยนเข้าใจ ครู จะสลับภาษาให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
มากขึ้นในระหว่างการเรี ยนการสอน อีกทั้งครู ฟิลิปปิ นส์จะสลับภาษาเมื่อนักเรี ยนถามหรื อเล่นบางครั้ง หรื อต้องการ
สร้างบุคลิกความเป็ นครู ในบางสถานการณ์เพื่อควบคุมชั้นเรี ยน (ตารางที่ 4) ดังตัวอย่างและรายละเอียดต่อไปนี้ซ่ ึ งเป็ น
หน้าที่การสลับภาษาในแต่ละหน้าที่ที่เกิดขึ้นของครู ฟิลิปปิ นส์ที่สอนในแผนการเรี ยน Bilingual Program และแผนการ
เรี ยน Mini-program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และมัธยมศึกษาปี ที่ 5
การอุทาน
(4) Filipino Teacher:
Do you think starting a business while you are at school is a good
thing to do ?
Student:
I sold T-shirt on live Facebook, Miss.
Filipino Teacher:
อุ๊ย! That’s sound great!
จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าครู ฟิลิปปิ นส์ได้สลับภาษาจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที่ว่า “อุ๊ย!” จัดเป็ น
การสลับภาษาในรู ปแบบ การอุทาน โดยแสดงออกถึงความรู ้สึกและอารมณ์ของครู ต่อคาตอบของนักเรี ยน
การซ้าข้ อความเพื่อเน้ นยา้
(5) Filipino Teacher:
Swap your article with partner and read it.
Student:
I finished, Miss.
Filipino Teacher:
Really? จริงหรอ ?
จากตัวอย่างพบว่าครู ฟิลิ ปปิ นส์ ได้สลับภาษาจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที่ ว่า “จริ งหรอ ?” ซึ่ ง
ลักษณะในการสลับภาษาแบบนี้ คือ การซ้ าข้อความเพื่อเน้นย้าจากข้อความแรกที่ว่าคือ “Really?” แล้วย้าข้อความแรก
ด้วยการสลับภาษาเป็ นภาษาไทยว่า “จริงหรอ ?”
การอธิบายเพิม่ เพื่อให้ เข้ าใจง่ ายขึน้
(6) Filipino Teacher:
Today We will talk about Comparative and Superlative in adjective.
Tell me some example sentence.
(No one answers)
Filipino Teacher:
Alright, We use adjectives to compare things. Example, I don’t think
blue was strong as pink. เข้าใจไหม ? เปรียบเทียบ
จากตัวอย่างครู ฟิลิปปิ นส์ได้สลับภาษาจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที่ว่า “เปรียบเทียบ” ลักษณะการ
สลับภาษาแบบปรากฏจัดเป็ นหน้าที่การสลับภาษา การอธิ บายเพิ่มเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นจากข้อความแรกที่ว่า “Today We
will talk about Comparative and Superlative in adjective. Tell me some example sentence” หลังจากนั้นครู สังเกตเห็ น
นักเรี ยนในชั้นเรี ยนไม่มีปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกลับมาหาครู ครู จึงใช้การสลับภาษาเข้ามาอธิบายสิ่ งที่ครู ได้พูดออกไป
การทาให้ ข้อความเป็ นเรื่ องส่ วนตัว
(7) Filipino Teacher:
Why …(student’s number) absent today ?
Student:
She told me. She is sick.
Filipino Teacher:
Oh, I know พัฒน์ พงศ์
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จากตัวอย่างครู ฟิลิปปิ นส์ได้สลับภาษาจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยที่ว่า “พัฒนพงศ์ ” เป็ นหน้าที่
การสลับรู ปแบบการทาข้อความให้เป็ นเรื่ องส่วนตัว ซึ่งมีแค่ครู และนักเรี ยนบางคนเท่านั้นที่เข้าใจข้อความนี้
นอกจากรายละเอียดข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ยังปรากฏหน้าที่อื่น ๆที่นอกเหนือจากกรอบแนวคิด [1314] ปรากฏจานวน 34 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 16.43 สอดคล้องกับแนวคิดหน้าที่การลับภาษาด้านอื่น ๆ [19-20]
2.3 เปรี ยบเทียบสัดส่ วนหน้าที่ การสลับภาษาของแผนการเรี ยน Bilingual Program และแผนการเรี ยน
Mini-program เมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่ วนของแผนการเรี ยน Mini-Program และ Bilingual Program จานวน 4 ห้อง เป็ น
เวลาทั้งหมด 1200 นาที พบว่าหน้าที่การสลับภาษาของครู ฟิลิปปิ นส์ปรากฏมากที่สุดคือ การซ้ าข้อความเพื่อการเน้นย้า
จานวนที่พบ 189 ครั้ง เนื่องจากในขณะที่ครู ฟิลิปปิ นส์สอน ครู จะสลับภาษาเพื่อถามนักเรี ยนในสิ่ งที่ครู พูดหรื อสื่ อสาร
ออกไป เป็ นการทวนหรื อเน้นย้าข้อความนั้นกับนักเรี ยน หรื อเพื่อให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมกับการเรี ยนการสอนให้ดาเนิน
ต่อไป หรื อครู ตอ้ งการเน้นข้อความสาคัญให้กบั นักเรี ยนบางสถานการณ์ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบจานวนหน้าที่ของการ
สลับภาษา การซ้ าข้อความเพื่อเน้นย้า พบว่าแผนการเรี ยน Mini-program พบมากกว่าแผนการเรี ยน Bilingual program
จานวน 5 ครั้งซึ่งมีสาเหตุมาครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนแผนการเรี ยน Mini-program เกิดความเข้าใจในสิ่ งที่ครู ฟิลิปปิ นส์พูด
หรื อสอน หรื อต้องการให้นักเรี ยนปฏิบตั ิตามในสิ่ งที่ครู บอก และครู ตอ้ งเน้นย้ ากับนักเรี ยนในบางสถานการณ์ ขณะ
ดาเนิ นการเรี ยนสอน รองลงมาคือหน้าที่การสลับภาษาเพื่อการอธิ บายเพิ่มเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น จานวนที่พบ 135 ครั้ง
เมื่อเทียบผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแผนการเรี ยน Bilingual program พบหน้าที่การสลับภาษาเพิ่มเพื่อให้เข้าใจง่าย
ขึ้ น มากกว่ าแผนการเรี ย น Mini-program จ านวน 7 ครั้ ง อัน เนื่ อ งมาจากในชั่ว โมงเรี ย นครู ฟิ ลิ ป ปิ นส์ เสริ ม สร้ าง
บรรยากาศการเรี ยนสอนให้นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั ครู มากขึ้น เกิดความคุย้ เคยกับครู และในบางหัวข้อสนทนาที่ ครู
กาลังพูดเพื่อต้องการให้นกั เรี ยนเข้าใจและสามารถโต้ตอบกลับมาหาครู จึงใช้การสลับภาษา หน้าที่การสลับภาษาการ
อุทาน จานวนที่พบ 10 ครั้ง เมื่อเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ในแผนการเรี ยน Bilingual program กับแผนการเรี ยน Miniprogram พบว่าแผนการเรี ยน Mini-program มี หน้าที่ การสลับภาษาอุทานมากกว่า แผนการเรี ยน Bilingual program
จานวน 6 ครั้ง เนื่ องด้วยระหว่างที่ ครู ฟิลิปปิ นส์ ทาการเรี ยนการสอนนักเรี ยนมักจะรบกวนด้วยการคุยหรื อออกนอก
บทเรี ยนกับ ครู หรื อแกล้งครู ท าให้ ครู สลับ ภาษาหน้ าที่ อุท านบางครั้ ง และหน้าที่ การสลับ ภาษาที่ พ บน้อยที่ สุดใน
การศึกษาคือ การทาให้ขอ้ ความเป็ นเรื่ องส่ วนตัว จานวนที่พบ 5 ครั้ง ผลการวิเคราะห์พบว่าพบมากในแผนการเรี ยน
Mini-program เมื่อเทียบกับแผนการเรี ยน Bilingual program จานวน 1 ครั้ง อีกทั้งยังพบหน้าที่การสลับภาษาหน้าที่อื่น
ๆที่ปรากฏนอกเหนื อจานวน 71 ครั้ง เนื่องจากนักวิชาการบางท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของการสลับภาษา เป็ น
เพียงการแสดงอารมณ์ของผูพ้ ูด ที่เกิดขึ้นในทันทีทนั ใดโดยมิได้ต้งั ใจ [10],[19] ผลการศึกษาหน้าที่การสลับภาษาครั้งนี้
สอดคล้องการศึกษาที่ผา่ นมา [18],[20-21] (ตารางที่ 5)
จากการศึกษาพบว่าครู ฟิลิปปิ นส์น้ นั ต้องการให้การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษดาเนินต่อไปอย่างราบรื่ น
เป็ นธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของวิชา การที่ครู สามารถสลับภาษาในระดับ คา วลี คาเสริ มอนุภาคหรื อคาลงท้ายที่ครู
สลับภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยนั้น เป็ นเพราะครู มีความคุน้ เคยกับภาษาไทย โดยการใช้คา วลี ประโยคภาษาไทยเพื่อ
ต้องการให้นักเรี ยนรู ้สึกคุน้ ชิ นกับครู เอง จึงทาให้บางสถานการณ์ เกิดการสลับภาษาขึ้น ระหว่างดาเนิ นการเรี ยนการ
สอน การสลับภาษาสามารถดึงดูดนักเรี ยนให้เกิด ความน่ าสนใจยิ่งขึ้น บางครั้งทาให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจบทเรี ยน
เพิ่มเติมจากเดิม สามารถสื่ อสารโต้ตอบกับครู ได้มากขึ้น กล้าสื่ อสารภาษาอังกฤษ ล้วนแต่เป็ นผลมาจากการใช้การสลับ
ภาษาเป็ นเครื่ องมือของครู บางสถานการณ์ที่ครู ตอ้ งการแสดงถึงบทบาทความเป็ นครู ในชั้นเรี ยน การสลับภาษาสามารถ
ทาให้นกั เรี ยนรับรู ้ถึงสิ่ งที่ครู พยายามสื่ อสารกับตนเองได้ ในขณะที่นกั วิชาการบางท่านแสดงทัศนะคติเกี่ยวกับการเรี ยน
การสอนภาษาที่สองไว้ว่าการใช้ภาษาแม่หรื อภาษาแรกเป็ นสิ่ งต้องห้ามสาหรับครู ผสู ้ อนภาษาที่สองและยังให้ทศั นะคติ
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เพิม่ เติมในด้านของนักเรี ยนหรื อผูเ้ รี ยนที่ว่าไม่มีความจาเป็ นต้องเข้าใจในสิ่ งที่ครู กาลังพูดทั้งหมด [22-23] แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์ต่าง ๆที่กล่าวมาข้างต้น การสลับภาษาในชั้นเรี ยนถือว่าเป็ นส่ วนช่วยเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ภาษามากขึ้นอีก
ระดับ ทั้งในด้านการเรี ยนรู ้ภาษาที่ สองของผูเ้ รี ยน ด้านการควบคุมชั้น เรี ยน หรื อการมี ปฏิ สั มพัน ธ์ระหว่างครู และ
นักเรี ยน [16-17] นั้นการสลับภาษาถือเป็ นเครื่ องมือในการช่วยพัฒนาทักษะภาษาผ่านการสื่ อสารในชีวิตจริ ง [12]
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละแบ่งตามประเภทการสลับภาษาของครู ชาวฟิ ลิปปิ นส์ ที่สอนนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 แผนการเรี ยน Bilingual Program จานวน 2 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้นเวลา 600 นาที
แผนการเรียน Bilingual Program
การสลับภาษา
การสลับภาษา
การสลับภาษา
ทั้งหมด
ระดับชั้น
ภายในประโยค
ระหว่างประโยค
ระดับของคา วลี
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
21
22.11
34
35.79
40
42.11
95
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
27
24.99
37
34.25
44
40.74
108
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
48
23.64
71
34.97
84
41.37
203
รวม
ตารางที่ 2 จ านวนและร้ อ ยละแบ่ ง ตามประเภทการสลับ ภาษาของครู ช าวฟิ ลิ ป ปิ นส์ ที่ ส อนนั ก เรี ย นระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 แผนการเรี ยน Mini-Program จานวน 2 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้นเวลา 600 นาที
แผนการเรียน Mini-Program
การสลับภาษา
การสลับภาษา
การสลับภาษา
ทั้งหมด
ระดับชั้น
ภายในประโยค
ระหว่างประโยค
ระดับของคา วลี
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
31
31
35
35
34
34
100
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
33
30.84
37
34.57
37
34.57
107
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
64
30.91
72
34.78
71
34.29
207
รวม
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบสัดส่วนจานวนและร้อยละของประเภทการสลับภาษาของครู ชาวฟิ ลิปปิ นส์ ที่สอนระหว่าง
แผนการเรี ยน Mini-Program และ Bilingual Program จานวน 4 ห้อง เป็ นเวลาทั้งสิ้น 1200 นาที
การสลับภาษา
การสลับภาษา
การสลับภาษา
ทั้งหมด
แผนการเรียน
ภายในประโยค
ระหว่างประโยค
ระดับคา วลี
Mini-Program
Bilingual Program
รวม

จานวน
64
48
112

ร้อยละ
30.91
23.64
27.31

จานวน
72
71
143

ร้อยละ
34.78
34.97
34.87

จานวน
71
84
155

ร้อยละ
34.29
41.37
37.84

207
203
410

ตารางที่ 4 จานวนและร้ อ ยละของหน้ าที่ การสลั บ ภาษาของครู ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ที่ สอนชั้น ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 และ
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 แผนการเรี ย น Mini-Program และ Bilingual Program จ านวน 4 ห้ อ งรวมเป็ นเวลา
ทั้งหมด 1200 นาที
แผนการเรียน และระดับชั้น
หน้ าที่การสลับภาษา
Bilingual program
Mini-program
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
0
0
การบ่ งชี้สิ่งที่อ้างอิง
0
0
0
0
0
0
0
0
การระบุผ้รู ับสารอย่างเฉพาะเจาะจง
1
1.05
1
0.92
2
2
6
5.60
การอุทาน
53
55.78
44
40.74
37
37
55
51.40
การซ้าข้ อความเพื่อเน้ นยา้
30
31.57
34
31.48
38
38
33
30.84
การอธิบายเพิม่ เพื่อให้ เข้ าใจง่ ายขึน้
0
0
3
2.79
0
0
2
1.86
การทาให้ ข้อความเป็ นเรื่ องส่ วนตัว
11
11.57
26
24.07
23
23
11
10.28
อื่น ๆ
95
100
108
100
100
100
107
100
รวม
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ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบสัดส่ วนจานวนและร้อยละหน้าที่การสลับภาษาของครู ฟิลิปปิ นส์ที่สอนแผนการเรี ยน MiniProgram และ Bilingual Program ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 จานวน 4 ห้องรวมเป็ น
เวลาทั้งหมด 1200 นาที
หน้ าที่การสลับภาษา
แผนการเรียน
แผนการเรียน
ทั้งหมด
Bilingual program
Mini-program
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
0
0
0
0
0
การบ่ งชี้สิ่งที่อ้างอิง
0
0
0
0
0
การระบุผ้รู ับสารอย่างเฉพาะเจาะจง
2
1
8
3.86
10
การอุทาน
97
47.78
92
44.44
189
การซ้าข้ อความเพื่อเน้ นยา้
64
31.52
71
34.29
135
การอธิบายเพิม่ เพื่อให้ เข้ าใจง่ ายขึน้
3
1.47
2
0.98
5
การทาให้ ข้อความเป็ นเรื่ องส่ วนตัว
37
18.23
34
16.43
71
อื่น ๆ
203
100
207
100
410
รวม

