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การศึกษานีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะหม์โนทศันข์องบพุบท “in” และ “on” ในภาษาองักฤษของ

เจา้ของภาษาและของผูเ้รยีนชาวไทย และเปรยีบเทียบมโนทศันข์องบพุบท “in” และ “on” ของเจา้ของภาษาและ
มโนทศันข์องบพุบท “in” และ “on” ของผูเ้รยีนชาวไทย ดว้ยการใชแ้นวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ 
(principled polysemy) และแนวคิดภาพรา่ง (image schema) ตามแนวอรรถศาสตรป์ริชาน ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูล
ความหมายของบุพบท “in” และ “on” ที่ปรากฏในพจนานุกรม Cambridge Dictionary (2018), Longman 
Dictionary (2018) และ Oxford Dictionary (2018) และที่ปรากฏบนเว็บไซต์ British National Corpus (BNC) 
จากนัน้ไดจ้ัดท าแบบทดสอบโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบว่าผูเ้รียนชาวไทยใชบ้พุบท “in” และ “on” เหมือน
หรือต่างกับเจา้ของภาษาอย่างไร ผลการศึกษา พบว่ามโนทศันข์องบุพบท “in” ของเจา้ของภาษา มีจ านวน 9 
มโนทัศน ์ไดแ้ก่ การบรรจุ การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง การสวมใส่ ลกัษณะ เวลา กิจกรรม การเป็นสมาชิก 
จ านวน และสภาพ สว่นมโนทศันข์องบพุบท “on” ของเจา้ของภาษา มีจ านวน 11 มโนทศัน ์ไดแ้ก่ การสมัผสัและ
รองรบั การเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง พาหนะ การใช ้ทิศทาง ผา่นการออกอากาศ เวลา หวัขอ้ ความเป็นเจา้ของ 
การเปรยีบเทียบ และสิ่งของที่มีราคา ผูเ้รยีนชาวไทยมีมโนทศันข์องบพุบท “in” จ านวน 13 มโนทศัน ์ไดแ้ก่ การ
บรรจุ เวลา การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง กิจกรรม การเป็นสมาชิก จ านวน การสวมใส่ สภาพ ลกัษณะ หวัขอ้ 
ความเป็นเจา้ของ การใชย้าหรอืสารเสพติด และการเปรียบเทียบ สว่นมโนทศันข์องบพุบท “on” ของผูเ้รียนชาว
ไทย มีจ านวน 8 มโนทศัน ์ไดแ้ก่ การสมัผสัและรองรบั การเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง ความเป็นเจา้ของ ผ่านการ
ออกอากาศ พาหนะ ทิศทาง การใช ้และสิ่งของที่มีราคา ประโยชนข์องผลการศึกษาสามารถน าไปประยกุตก์ับ
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้รยีนชาวไทยในเรือ่งค าบพุบทภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนชาว
ไทยสามารถเขา้ใจมโนทศันข์องผูใ้ชภ้าษาที่มีตอ่บพุบทในสองภาษาที่แตกตา่งกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
ค าส าคญั : มโนทศัน,์ ค าหลายความหมาย, อรรถศาสตรป์รชิาน, บพุบทภาษาองักฤษ, ผูเ้รยีนชาวไทย, เจา้ของ
ภาษาองักฤษ 

 

 

  



  จ 

บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title CONCEPTS OF THE ENGLISH PREPOSITIONS IN AND ON AMONG 
NATIVE ENGLISH SPEAKERS AND THAI LEARNERS 

Author SUMATE OSATANON 
Degree MASTER OF ARTS 
Academic Year 2019 
Thesis Advisor Assistant Professor Nuntana Wongthai , Ph.D. 

  
This study aims to analyze the concepts of the English prepositions “ in”  and “ on” 

among native English speakers and Thai learners, and to compare the concepts of the English 
prepositions “in” and “on” among native English speakers and Thai learners. The frameworks of the 
study are principled polysemy and image schema in Cognitive Semantics.  The definitions of the 
English prepositions “in” and “on” were collected from three dictionaries: the Cambridge Dictionary 
(2018), the Longman Dictionary (2018), and the Oxford Dictionary (2018) and those found in British 
National Corpus (BNC). After that an online test was designed to investigate how Thai learners use 
the English prepositions “ in” and “on” as well as the similarities and differences between the use of 
the English prepositions “in” and “on” between Thai learners and native speakers. The results of this 
study revealed that the English preposition “ in”  as used by native English speakers has nine 
concepts: containment, a part of something, wearing, character, time, activity, membership, number, 
and state, while the English preposition “ on”  as used by native English speakers has eleven 
concepts: contact and support, a part of something, a vehicle, usage, direction, broadcasting, time, 
topic, possession, comparison, and a valuable entity. For Thai learners the English preposition “ in” 
has thirteen concepts:   containment, time, a part of something, activity, membership, number, 
wearing, state, character, topic, possession, drug taking, and comparison, while the English 
preposition “ on”  has eight  concepts:  contact and support, a part of something, possession, 
broadcasting, a vehicle, direction, usage and a valuable entity. The research results can be applied 
to teach English prepositions for Thai learners in order to make them aware of and to understand the 
differences of these concepts between the two languages. 

 
Keyword : Concepts, Polysemy, Cognitive Semantics, English Prepositions, Thai Learners, Native 
English Speakers 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
บพุบท คือ ค าเช่ือมบอกความสมัพนัธท์างสถานท่ีใชห้นา้ค านามท่ีบอกสถานท่ี ช่วยเพิ่ม

รายละเอียดเก่ียวกับความสมัพันธท์างสถานท่ีระหว่างสิ่งต่าง ๆ (นววรรณ พนัธุเมธา, 2558) ดงั

ตวัอยา่ง 

(1) คณุแมเ่ก็บผา้เช็ดหนา้ไวใ้นลิน้ชกั 

(2) แจกนับนโต๊ะตกลงมาแตก 

(นววรรณ พนัธุเมธา, 2558, p. 94) 

ประโยค (1) – (2) ค  าว่า ใน และ บน เป็นบุพบทท่ีเป็นค าบอกสถานท่ี อย่างไรก็ตาม 

ผู้วิจัยสังเกตว่าบุพบทไม่ได้ใช้ในความหมายบอกสถานท่ีเพียงความหมายเดียว แต่ยังแสดง

ความหมายเก่ียวกบัเวลาได ้เชน่ ในตอนเย็น และความหมายเก่ียวกบัสถานะ เช่น ในอนัตราย ท า

ใหบ้พุบทเป็นค าหลายความหมาย (polyseme) 

การใช้บุพบทในภาษาอังกฤษเป็นปัญหาประการหนึ่งท่ีพบมากในผู้เรียนชาวไทย 

นอกจากนี ้Arjan, Abdullah, and Roslim (2013) กล่าวว่าบุพบทเป็นหวัขอ้ท่ียากหัวขอ้หนึ่งของ

กลุ่มผู ้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง อย่างไรก็ดีงานวิจ ัยที่ผ่านมาที่ศึกษาเกี่ยวกับ    

การใช้บุพบทภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทยพบอย่างสอดคลอ้งว่า บุพบทท่ีมีปัญหาในการใช้

มาก คือ บพุบท in และบพุบท on (กองกาญจน ์นิธิพงศ,์ 2516; ประทีป รุง่ตรานนท,์ 2517; มนตรา 

พิพฒันศ์รีสวสัดิ์, 2538) เช่น ผูเ้รียนชาวไทยใชบุ้พบท in แทนบุพบท on ในการแสดงความหมาย

เก่ียวกบัเวลา ดงัตวัอยา่ง 

(3) a. *This treaty was signed in November 2, 1962.  
b. This treaty was signed on November 2, 1962. 

(กองกาญจน ์นิธิพงศ,์ 2516, p. 71) 

(4) a. *My uncle died in June 8th.  
b. My uncle died on June 8th. 

(ประทีป รุง่ตรานนท,์ 2517, p. 55) 
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ในประโยค (3a) และ (4a) มีการใชบุ้พบท in น าหนา้ค านามแสดงความหมายเก่ียวกับ

เวลา (November 2, 1962 และ June 8th) ซึ่งท่ีถูกตอ้ง ตอ้งใชบุ้พบท on กองกาญจน ์นิธิพงศ ์

และประทีป รุง่ตรานนท ์กล่าวว่าขอ้บกพรอ่งดงักล่าวเกิดขึน้เน่ืองจากผูเ้รียนชาวไทยใชแ้นวเทียบ

จากภาษาไทย เน่ืองจากในภาษาไทยใช ้ในวนัท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน ปี 1962 กบั ในวนัท่ี 8 เดือน

มิถนุายน ไมใ่ช ้บนวนัท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน ปี 1962 กบั บนวนัท่ี 8 เดือนมิถนุายน ตามล าดบั   

นอกจากนี ้มนตรา พิพฒันศ์รีสวสัดิ์ (2538) พบขอ้บกพรอ่งการใชบุ้พบท in และ on ท่ี

ท  าใหส่ื้อความหมายผิด ดงัตวัอยา่ง 

(5) a. *There are 4 jugs in the table.  

b. There are 4 jugs on the table. 

(มนตรา พิพฒันศ์รีสวสัดิ,์ 2538, p. 74) 

ในประโยค (5a) ใชบ้พุบท in น าหนา้ค านามแสดงความหมายเก่ียวกบัต าแหน่งของวตัถ ุ

(table) ซึ่งท่ีถูกตอ้ง ตอ้งใชบุ้พบท on เพราะบุพบท in แสดงความหมายภายใน ส่วนบุพบท on 

แสดงความหมายดา้นบน 

นอกจากการใชบ้พุบท in และ on ในภาษาองักฤษท่ีตา่งกบัการใชบ้พุบท ใน และ บน ใน

ภาษาไทยแลว้ ก็มีท่ีใชต้รงกบัภาษาไทยเชน่กนั ดงัตวัอยา่ง 

(6) a. The flower is in the vase. 

b. ดอกไมอ้ยูใ่นแจกนั 

(7) a. He sits on the chair. 

b. เขานั่งอยูบ่นเกา้อี ้

จากประโยค (6) – (7) เห็นไดว้่าบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษ กับบุพบท ใน และ 

บน ในภาษาไทย แสดงต าแหน่งของวตัถเุหมือนกัน เม่ือผูเ้รียนชาวไทยใชบุ้พบทภาษาองักฤษ in 

และ on จงึมกัไมพ่บปัญหา แตป่ระโยค (8) – (9) จะมีการใชท่ี้แตกตา่งกนั ดงัตวัอยา่ง 

(8) a. The star is in the sky. 

b. ดาวอยูบ่นฟ้า 

(9) a. There’s a diagram on page 25. 

b. มีแผนภาพในหนา้ 25 



  3 

ประโยค (8a) และ (9a) เป็นการใชบุ้พบทเพ่ือแสดงต าแหน่งของวัตถุเหมือนกัน ในขณะท่ี

ประโยค (8) ในภาษาองักฤษใช ้in ในขณะท่ีภาษาไทยใช ้บน สว่นประโยค (9) ภาษาองักฤษใช ้on 

แตใ่นภาษาไทยใช ้ใน ความแตกตา่งดงักลา่วนีอ้าจสง่ผลตอ่การใชบ้พุบทภาษาองักฤษของผูเ้รียน

ชาวไทยได ้เช่น ผูเ้รียนชาวไทยอาจใช ้The star is on the sky. และ There’s a diagram in page 

25. เน่ืองจากในภาษาไทยใช ้บนฟ้า ไมใ่ช ้ในฟ้า และ ในหนา้ 25 ไมใ่ช ้บนหนา้ 25 

จากข้อบกพร่องและปัญหาการใช้บุพบท in และ on ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี

ความเห็นว่า การศกึษาท่ีมุ่งเนน้การหาเฉพาะขอ้บกพรอ่งในการใชบ้พุบทภาษาองักฤษของผูเ้รียน

ชาวไทยไม่เพียงพอในการท าความเข้าใจปัญหาการใช้บุพบทได้ จ  าเป็นต้องใช้แนวคิดทาง

อรรถศาสตรป์ริชาน (cognitive semantics) ท่ีเป็นการศกึษามโนทศันข์องค า ไดแ้ก่ แนวคิดการมี

หลายความหมายแบบมีหลกัการ (principled polysemy) และแนวคิดภาพรา่ง (image schema) 

เพ่ืออธิบายมโนทัศนข์องผูใ้ชภ้าษาท่ีมีต่อบุพบทในสองภาษาท่ีแตกต่างกันไดอ้ย่างชัดเจน โดย

แนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลกัการจะท าใหเ้ห็นว่าบพุบทเป็นค าหลายความหมายและ

ช่วยแสดงความหมายตา่ง ๆ ของบุพบท และแนวคิดภาพรา่งจะช่วยอธิบายมโนทศันต์น้แบบและ

มโนทศันอ่ื์นท่ีขยายจากมโนทศันต์น้แบบ เพ่ือท าใหเ้กิดความเขา้ใจมโนทศันข์องบพุบท in และ on  

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือวิเคราะหม์โนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษา 

2. เพ่ือวิเคราะหม์โนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย  

3. เปรียบเทียบมโนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษากบั         

มโนทศันข์องบพุบท in กบั on ของผูเ้รียนชาวไทย 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยันีท้  าใหเ้กิดความเขา้ใจระบบมโนทศันข์องบพุบทภาษาองักฤษ in และ on ของ

เจ้าของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทย ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกตก์ับการเรียนการสอน     

บพุบท in และ on ในภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นบพุบทท่ีพบขอ้ผิดพลาดในการใชโ้ดยผูเ้รียนชาวไทยอยู่

เสมอ นอกจากนี ้ผลการวิจยัสามารถน าไปประยกุตก์บัการศกึษาบพุบทอ่ืน ๆ ทัง้ในภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษได ้และสามารถน าไปสรา้งนวัตกรรมเก่ียวกับการสอนบุพบท in และ on ท่ีเป็น

ปัญหาได ้

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษามโนทัศนข์องบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษ

ของเจา้ของภาษา และศึกษามโนทศันข์องบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

ซึ่งมีขัน้ตอนการเก็บขอ้มลู ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูบพุบทภาษาองักฤษ 

ผูว้ิจยัคน้หาความหมายบพุบท in และ on ท่ีปรากฏในพจนานกุรมจ านวน 3 เล่ม 

ได้แก่  Cambridge Dictionary (2018), Longman Dictionary (2018), และ Oxford Dictionary 

(2018)  จ า ก นั้ น ผู้ วิ จั ย ต รว จ ส อบ ก า ร ใช้ บุ พ บ ท  in แ ล ะ  on จ า ก ค ลั ง ข้ อ มู ล ภ าษ า                     

British National Corpus (BNC)  ข อ ง  Oxford University Press ท่ี ป ร า ก ฏ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ์

https://corpus.byu.edu/bnc/ เน่ืองจากเป็นคลังข้อมูลภาษาท่ีเกิดจากการใช้จริง หลังจากนั้น

ผูว้ิจยัคดัเลือกประโยคท่ีมีเฉพาะบพุบท in และบพุบท on โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่ายพบขอ้มูล

ของบพุบท in จ านวน 22 ประโยค และบพุบท on จ  านวน 32 ประโยค รวมทัง้สิน้ 54 ประโยค 

ผูว้ิจยัไม่ศึกษาบุพบท in และ on ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของค าสนัธาน (conjunctions) 

เช่น She studied very hard in order that she might succeed. ส านวน (idioms) เช่น That job 

was not very interesting, but on the other hand it was well paid. รูปกริยาเป็นนาม (gerund) 

There's no point in waiting. และกรยิาวลี (phrasal verbs) เชน่ Can I check in now? 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งแบบทดสอบ 

ผู้วิจัยจัดท าแบบทดสอบเพ่ือทดสอบว่าผู้เรียนชาวไทยใช้บุพบท in และ on 

เหมือนหรือต่างกับเจา้ของภาษาอย่างไร และเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะหแ์ละอภิปรายผลของการใช้

บพุบทวา่ผูเ้รียนชาวไทยมีมโนทศันข์องบพุบท in และ on อยา่งไร  

หลังจากผู้วิจัยไดป้ระโยคตวัอย่างจากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายเพ่ือใชส้รา้ง

แบบทดสอบจ านวน 54 ขอ้ ผูว้ิจยัไดมี้การดดัแปลงประโยคดงักล่าวเพ่ือใหผู้เ้รียนชาวไทยสามารถ

เขา้ใจไดง้่ายขึน้ โดยมีเจ้าของภาษาอังกฤษจ านวน 2 คนตรวจสอบความถูกตอ้ง แบบทดสอบ

ประกอบดว้ยประโยคภาษาองักฤษท่ีมีการใชบ้พุบท in จ  านวน 22 ประโยค และบพุบท on จ  านวน 
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32 ประโยค ซึ่งเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 พรอ้มรูปภาพประกอบ ในแต่ละขอ้จะมี 2 ตวัเลือก 

ไดแ้ก่ บุพบท in และบุพบท on จากนัน้ผูว้ิจยัจะน าแบบทดสอบท่ีสรา้งส าเร็จแลว้ อปัโหลดขึน้บน

แบบสอบถามออนไลน ์(Google Form) โดยใหก้ลุ่มตัวอย่างคือผู้เรียนชาวไทยท่ีก าลังศึกษาใน

มหาวิทยาลยัชัน้ปีท่ี 4 จ  านวน 200 คนท าแบบทดสอบ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในก า รศึกษ า นี ้ใ ช ้ก ร อบ แนวคิด ก า รมีห ล ายคว ามหมายแบบมีห ลัก ก า ร  

(principled polysemy) ของ Tyler and Evans (2003) และแนวคิดภาพร่าง (image schema) 

ของ Johnson (1987) ในทฤษฎีอรรถศาสตรป์รชิาน (cognitive semantics) 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 
ผูเ้รียนชาวไทยมีมโนทศันข์องบพุบทภาษาองักฤษ in และ on ตา่งจากเจา้ของภาษาท่ีใช้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ โดยมโนทศันท่ี์แตกต่างกันท่ีท าใหเ้กิดขอ้บกพรอ่งในการใชบุ้พบท in 

และ on คือมโนทศันท่ี์แสดงความหมายเก่ียวกบัเวลา 

 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิจัย 
ตัวหนา  แสดงมโนทศันข์องบพุบท 

ตวัเอน   แสดงรูปภาษาของบพุบท และบพุบทท่ีปรากฏในตวัอยา่งประโยค 

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
มโนทศัน ์  หมายถึง ความคิดของผู้ใช้ภาษาไทยท่ีมีต่อโครงสร้างทาง

ความหมายของบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษ 

Trajector (TR)  หมายถึง สิ่งท่ีเป็นจดุเดน่และชดัเจน เรียกวา่ สิ่งโคจร 

Landmark (LM) หมายถึง จดุอา้งอิงหรือพืน้หลงัของสิ่งโคจร เรียกวา่ ท่ีหมาย 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และไดน้  าเสนอตาม

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1 แนวคดิและทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวิจยั 

1.1 แนวคดิในการศกึษาปรากฏการณก์ารมีหลายความหมาย 

1.1.1 แนวคดิแบบระบรุายละเอียดชดัเจน (full-specification approach)1 

1.1.2 แนวคดิการมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ (principled polysemy)2 

1.1.3 ปรากฏการณก์ารมีหลายความหมายของบพุบท in และ on 

1.2 แนวคดิตน้แบบ (prototype) 

1.3 แนวคดิภาพรา่ง (image schema) 

2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1 แนวคิดและทฤษฎีทีใ่ช้ในงานวิจัย 
ผู้วิจัยทบทวนแนวคิดในทฤษฎีอรรถศาสตรป์ริชานในการศึกษามโนทัศนข์องบุพบท

ภาษาอังกฤษ in และ on ทั้งหมด 5 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดในการศึกษาปรากฏการณ์มีหลาย

ความหมาย ประกอบดว้ย แนวคิดแบบระบุรายละเอียดชัดเจน แนวคิดการมีหลายความหมาย

แบบมีหลักการ กับปรากฏการณ์การมีหลายความหมายของบุพบท in และ on แนวคิดตน้แบบ  

และแนวคดิภาพรา่ง   

อรรถศาสตรป์ริชาน เป็นสาขาหนึ่งของภาษาศาสตรป์ริชาน (cognitive linguistics) ซึ่ง

อรรถศาสตรป์ริชานศึกษาความคิดและมโนทัศน ์เพ่ือใชศ้ึกษาการท างานของความคิดโดยใช้

เครื่องมือ (ภาษา) ท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจระบบความคิดของมนษุย ์อรรถศาสตรป์ริชานมีจุดยืนท่ีตรงขา้ม

กับอรรถศาสตรเ์ง่ือนไขความเป็นจริง (truth-conditional semantics) ซึ่งมองว่า ความหมายเป็น

ความสมัพนัธข์องค าและโลก ไม่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชภ้าษา แตอ่รรถศาสตรป์รชิานอธิบายความหมาย

                                                   
1 ผูว้ิจยัใชช้ื่อภาษาไทยของแนวคิด full-specification approach ตามต าราอรรถศาสตรป์รชิานเบือ้งตน้ (นนัทนา วงษไ์ทย, 2562) 
2 ผูว้ิจยัใชช้ื่อภาษาไทยของแนวคิด principled polysemy ตามต าราอรรถศาสตรป์รชิานเบือ้งตน้ (นนัทนา วงษไ์ทย, 2562) 
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ของรูปภาษาท่ีมีความสัมพันธ์ของโครงสรา้งทางความคิด (conceptual structure) ของมนุษย ์

ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และบริบทต่าง ๆ ดงันัน้ผลทางความคิดของมนุษยจ์ากการใช้

ภาษาสะทอ้นความเป็นจรงิ (Evans & Green, 2006) 

 

1.1 แนวคิดในการศกึษาปรากฏการณก์ารมีหลายความหมาย 

ปรากฏการณก์ารมีหลายความหมาย (polysemy) คือปรากฏการณข์องค า ๆ หนึ่งท่ี

มีความหมายท่ีแตกต่างกัน แต่มีความเก่ียวขอ้งกัน เช่น chip แสดงความหมาย 3 ความหมาย 

ไดแ้ก่ ชิน้ส่วนเล็ก ๆ ท่ีแยกออกจากชิน้ใหญ่ เช่น A chip of wood ชิน้เล็ก ๆ ของมนัฝรั่งทอด เช่น 

Can I try one of your chips? และ  ชิ ้น เล็ ก  ๆ  ท่ี มีความส าคัญ ในการท างานซึ่ ง เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร ์เช่น It’s got a faster chip than the old one. จะเห็นว่าความหมายตา่ง ๆ ของค าว่า 

chip จะมีความสัมพันธ์กัน เน่ืองจากเก่ียวกับ ชิ ้นเล็ก ๆ เหมือนกัน แนวคิดในการศึกษา

ปรากฏการณ์การมีหลายความหมายประกอบด้วย 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดระบุรายละเอียด

ชัดเจน กับแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลักการ และปรากฏการณ์การมีหลาย

ความหมายของบพุบท in และ on โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1.1.1 แนวคดิระบรุายละเอียดชดัเจน  
Evans and Green (2006) เปรียบเทียบระหว่างปรากฏการณ์การมีหลาย

ความหมาย และปรากฏการณก์ารพอ้ง (homonymy) ซึ่งทัง้สองปรากฏการณแ์สดงความก ากวม

ของค าศพัท ์(lexical ambiguity) โดยตวัอย่างของปรากฏการณก์ารมีหลายความหมาย คือ ค าว่า 

over เชน่ 

(1)  a. The picture is over the sofa.   

 b. The ball landed over the wall.   

 c. The car drove over the bridge.  

(Evans & Green, 2006, p. 329) 

จากประโยค (1a) over แสดงความหมาย เหนือ (above) ส่วนประโยค (1b) 

over แสดงความหมาย อยู่ อีกด้านหนึ่ง  (on the other side) และประโยค (1c) over แสดง
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ความหมายขา้ม (across) ดังนัน้ประโยค (1) แสดงปรากฏการณ์การมีหลายความหมาย ส่วน

ปรากฏการณก์ารพอ้ง คือ การพอ้งของค า 2 ค  าท่ีมีความหมายแตกต่างกัน ไดแ้ก่ ค  าท่ีมีรูปเสียง

เหมือนกัน (homophones) หรือ รูปเขียนเหมือนกัน  (homographs) เช่น  ค าว่า  bank ซึ่ งมี

ความหมายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันและแตกต่างกัน 2 ความหมาย ไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน และริมแม่น า้ 

อย่างไรก็ตาม over ประโยค (1) แสดงความหมายทั้งหมดในเชิงพื ้นท่ี  แต่ over ยังแสดง

ความหมายท่ีไมเ่ก่ียวกบัเชิงพืน้ท่ีไดเ้ชน่กนั เชน่ 

(2)  Jane has a strange power over him. 

(Evans & Green, 2006, p. 330) 

จากประโยค (2) ค  าว่า over แสดงความหมาย ควบคมุ (control) ลักษณะทาง

ความหมายจะไม่ใช่เชิงพืน้ท่ีแต่เป็นความหมายเชิงนามธรรม กล่าวคือ เจนไม่ไดอ้ยู่เหนือเขา แต่

เจนมีอ านาจเหนือเขา 

Lakoff (Lakoff, 1987 อา้งถึงใน Evans & Green, 2006) กล่าวว่าค าว่า over มี

ความหมายท่ีแตกต่างกนั แต่มีความเก่ียวขอ้งกันตามปรากฏการณก์ารมีหลายความหมาย และ

บางความหมายมีความเป็นตน้แบบมากกว่าและเป็นตวัแทนท่ีดีกว่า เช่น ความหมายเหนือ ใน

ประโยค (1a) แสดงความหมายตน้แบบของค าวา่ over  

Lakoff อธิบายประเภทท่ีเป็นรศัมี (radial categories) คือ มโนทัศนต์่าง ๆ ท่ีถูก

จดัล าดบัไปตามความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อมโนทศันท่ี์เป็นตน้แบบ โดยศนูยก์ลาง คือ มโนทศันต์น้แบบ 

ส่วนโครงสรา้งท่ีแผ่กระจายออกไปจากศูนยก์ลางจะแสดงความหมายท่ีเป็นตน้แบบนอ้ยลง ดงั

ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 เครือขา่ยความหมาย 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 332. 

 

จากภาพประกอบ 1 จุดวงกลมด าแสดงความหมายแต่ละความหมาย โดยจุด

ศนูยก์ลางแสดงความหมายตน้แบบ โดยความหมายต่าง ๆ มีความสมัพันธก์ันดว้ยลูกศรท่ีเช่ือม

ระหว่างจุดวงกลมด า ลูกศรระหว่างจุดวงกลมต่าง ๆ แสดงถึงความสัมพันธ์ของความหมาย ซึ่ง

แนวคิดนีส้ามารถใชค้  าว่า over ในความหมาย ควบคมุ ได ้ดังนัน้การมีหลายความหมายจึงเป็น

เครือขา่ยทางความหมาย (semantic network) ของค า ๆ หนึ่งท่ีมีความหมายท่ีสมัพนัธก์นั 

Lakoff อธิบายภาพร่างต้นแบบของมโนทัศน์ค  าว่า over ในมุมมองจาก

ประสบการณเ์ชิงพืน้ท่ีของมนษุย ์กลา่วคือ ความหมายตน้แบบของค าวา่ over รวมเอาความหมาย 

เหนือ (above) และขา้ม (across) รว่มกนั ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ภาพรา่งตน้แบบของ over 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 333. 

 

จากภาพร่างท่ีแสดงในภาพประกอบ 2 สะทอ้นให้เห็นไดจ้ากตัวอย่างประโยค 

The plane flew over. ซึ่งรูปวงรี หมายถึงสิ่งโคจร และลูกศรเส้นประ หมายถึง ทิศทางของ        

การเคล่ือนท่ี และแสดงเสน้ทางการเคล่ือนท่ีท่ีอยู่เหนือและขา้มท่ีหมาย ส่วนเสน้ประ  หมายถึง

ขอบเขตท่ีกวา้งของท่ีหมาย นอกจากนีL้akoffยงัแสดงภาพรา่งอ่ืน ๆ ท่ีสมัพนัธก์บัภาพรา่งตน้แบบ

ท่ีเกิดจากความหมายของค าว่า over ซึ่งเกิดจากการระบุรายละเอียดท่ีเพิ่มเติม โดยระบุลกัษณะ

ของท่ีหมาย และการสมัผสัระหว่างสิ่งโคจรและท่ีหมาย Lakoff ก าหนดอกัษรภาษาองักฤษเพ่ือให้

รายละเอียดเก่ียวกบัภาพรา่ง โดยใชอ้กัษร X แทนท่ีหมายท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง อกัษร V แทนท่ีหมาย

ท่ีมีลกัษณะแนวตัง้ อกัษร VX แทนท่ีหมายท่ีมีทัง้บริเวณกวา้งกบัมีลกัษณะแนวตัง้ อกัษร C แทน

การมีสมัผัสระหว่างสิ่งโคจรและท่ีหมาย และอกัษร NC แทนการไม่มีสมัผสัระหว่างสิ่งโคจรและ    

ท่ีหมาย เชน่ 

(3) The bird flew over the yard. 

(4) The plane flew over the hill. 

(5) The bird flew over the wall. 

(6)  John walked over the bridge. 

(7) John walked over the hill. 

(8) Sam climbed over the wall. 

(Evans & Green, 2006, pp. 333 - 336) 
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ประโยค (3) The bird flew over the yard. แสดงภาพรา่งดงัภาพประกอบ 3 ซึ่ง

แสดงความหมายของ ท่ีหมายเป็นบรเิวณกวา้ง ไมมี่การสมัผสักนัระหวา่งสิ่งโคจรและท่ีหมาย  

 

 

 

ภาพประกอบ 3 The bird flew over the yard. (X.NC) 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 334. 

 

ประโยค (4) The plane flew over the hill. แสดงภาพรา่งดงัภาพประกอบ 4 ซึ่ง

แสดงความหมายของท่ีหมายท่ีมีทัง้บริเวณกวา้งและมีลกัษณะแนวตัง้ ไม่มีการสมัผสักันระหว่าง

สิ่งโคจรและท่ีหมาย 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 The plane flew over the hill. (VX.NC) 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 335. 
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ประโยค (5) The bird flew over the wall. แสดงภาพร่างดงัภาพประกอบ 5 ซึ่ง

แสดงความหมายของท่ีหมายท่ีมีลกัษณะแนวตัง้ ไมมี่การสมัผสักนัระหวา่งสิ่งโคจรและท่ีหมาย 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 The bird flew over the wall. (V.NC) 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 335. 

 

ประโยค (6) John walked over the bridge. แสดงภาพร่างดงัภาพประกอบ 6 

ซึ่งแสดงความหมายของท่ีหมายเป็นบรเิวณกวา้งและมีการสมัผสักนัระหว่างสิ่งโคจรและท่ีหมาย  

 

 

ภาพประกอบ 6 John walked over the bridge. (X.C) 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 336. 
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ประโยค (7) John walked over the hill. แสดงภาพร่างดังภาพประกอบ 7 ซึ่ง

แสดงความหมายของท่ีหมายท่ีมีทัง้บริเวณกวา้งกบัมีลกัษณะแนวตัง้ และมีการสมัผสักนัระหว่าง

สิ่งโคจร และท่ีหมาย 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 John walked over the hill. (VX.C) 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 336. 

 

ประโยค (8) Sam climbed over the wall. แสดงภาพร่างดงัภาพประกอบ 8 ซึ่ง

แสดงความหมายของท่ีหมายท่ีมีลกัษณะแนวตัง้ และมีการสมัผสักนัระหวา่งสิ่งโคจรและท่ีหมาย 

 

ภาพประกอบ 8 Sam climbed over the wall. (V.C) 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 336. 
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จากภาพรา่งในภาพประกอบท่ี 3 - 8 มีการระบุลกัษณะของสิ่งโคจรและท่ีหมาย

เพิ่มเติมมากขึน้จากภาพร่างต้นแบบของค าว่า over ซึ่ง Lakoff กล่าวว่าจากภาพร่างข้างต้น 

สามารถตีความแบบระบุรายละเอียดชัดเจนได้ เช่น จากประโยค (6) John walked over the 

bridge. โดยปกติค  าว่า over ในความหมายนีจ้ะแสดงความหมายว่า จอหน์ เป็นสิ่งโคจรเคล่ือนท่ี

ไปตามเสน้ทางท่ีมีอยู่ “เหนือ” สะพาน ซึ่งเป็นท่ีหมาย และเส้นทางท่ีจอหน์เคล่ือนท่ีจะ “ขา้ม”       

ท่ีหมาย แตถ่า้ตีความแบบระบุรายละเอียดชดัเจน ค าว่า over จะแสดงความหมายว่า จอหน์ เป็น

สิ่งโคจรเคล่ือนท่ีไปตามเส้นทางท่ีมีอยู่ “เหนือ” สะพาน ซึ่งเป็นท่ีหมาย และเส้นทางท่ีจอห์น

เคล่ือนท่ีจะ “ขา้ม” ท่ีหมาย นอกจากนีท่ี้หมายมีลักษณะบริเวณกวา้ง และสิ่งโคจรกับท่ีหมายมี  

การสมัผสักัน โดย Lakoff เสนอความสมัพนัธข์องภาพร่างท่ีขยายจากภาพร่างตน้แบบของค าว่า 

over ท่ีมีตอ่กนัและกนั ดงัแสดงในภาพประกอบ 9 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ภาพรา่งตน้แบบและความสมัพนัธข์อง over 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 336. 

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากภาพร่างขา้งตน้แลว้ค าว่า over ยังมีความหมายอ่ืน ๆ  

เชน่  
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(9) St Paul’s Cathedral is over the bridge. 

(10) John lives over the hill. 

(Evans & Green, 2006, p. 338) 

ประโยค (9) ความสนใจมุ่งเนน้ไปท่ีต าแหน่งของมหาวิหารเซนตพ์อลล ์แสดงใน

ภาพประกอบ 10 และประโยค (10) ความหมายแสดงเสน้ทางท่ีผ่านเนินเขา และจอหน์อาศยัอยู่

ท่ีสุดปลายของเสน้ทาง แสดงในภาพประกอบ 11 ซึ่ง Lakoff อธิบายความหมายของค าว่า over 

วา่เกิดจากความสนใจท่ีมุง่ไปท่ีจดุหมายปลายทาง (end-point focus) แสดงดว้ยอกัษร E  

 

 

 

ภาพประกอบ 10 St Paul’s Cathedral is over the bridge. (X.C.E) 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 338. 
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ภาพประกอบ 11 John lives over the hill. (VX.C.E) 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 338. 

 

นอกจาก นี้  Lakoff ยั งพ บความหมาย อ่ืน  ๆ  ของค าว่ า  over อี ก โดย มี

ความสัมพันธ์กับภาพร่างต้นแบบ ไดแ้ก่ ความหมายการปกคลุม เช่น The board is over the 

hole. ความหมายการสะทอ้นกลบั เชน่ The fence fell over. ความหมายแสดงความมากเกิน เช่น 

The bath overflowed. และความหมายแสดงการซ ้า เช่น After receiving a poor grade, the 

student started the assignment over (again).  

อย่างไรก็ดี Tyler and Evans (2003) เสนอความเห็นว่าความหมายของค าว่า 

over ในตวัอยา่งประโยคท่ี (5) และ (8) นัน้ ไมมี่ความแตกตา่งกนั ดงัประโยค (11)  

(11) a. The bird flew over the wall. (ประโยค 5) 

b. Sam climbed over the wall. (ประโยค 8) 

Tyler และ Evans กล่าวว่าการอธิบายความหมายของค าว่า over ของ Lakoff

เรื่องการสมัผสัหรือไม่สมัผสันัน้ ขึน้อยู่กับองคป์ระกอบอ่ืนในประโยคท่ีปรากฏรว่มกับค าว่า over 

นอกจากนีค้วามรูข้องเราเก่ียวกับนก ว่าสามารถบินได ้แตม่นุษยไ์ม่สามารถบินได ้เป็นเหตผุลให้

เราเข้าใจว่า เม่ือนกบินจะไม่สัมผัสก าแพง แต่มนุษยใ์นขณะปีนต้องสัมผัสกับก าแพง ดังนั้ น

ความหมายของค าว่า over จดัว่ามีความคลุมเครือ นอกจากนี ้Tyler และ Evans เสนอว่าตอ้งให้

ความส าคญักบับรบิทในการศกึษาความหมายของค า เน่ืองจากบริบทเก่ียวขอ้งกบัความรูเ้ก่ียวกบั

โลก ซึ่งจะท าใหเ้ราเขา้ใจรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัของความหมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ แนวคดิใน
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การศกึษาการระบรุายละเอียดชดัเจนมีการพฒันาตอ่มาเป็นแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมี

หลกัการ (Evans & Green, 2006; Tyler & Evans, 2003) 

 

1.1.2 แนวคดิการมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ  
Tyler and Evans (2003) ศึกษาบุพบทในภาษาอังกฤษโดยพัฒนาแนวคิดมา

จาก Lakoff และเรียกแนวคิดนีว้า่ การมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ (principled polysemy) 

ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ไดแ้ก่ การอธิบายความหมายตน้แบบดว้ยเกณฑ ์5 ขอ้ และการแยก

ความหมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้ 

 

1) ความหมายแรก ท่ีพบในประวัติ ของค า  ๆ  นั้น  (earliest attested 

meaning) แสดงความสัมพันธ์เชิงพื ้นท่ีระหว่างความสัมพันธ์ของสิ่งโคจรและท่ีหมาย เช่น 

beneath, below, และ under นอกจากนี้ over, upan (ภาษาสันสกฤต) และ ufa (ภาษาของ      

ชนชาติทยู-ท็อน) ซึ่งค  าเหล่านีมี้ความหมายว่า สูงกว่า ในแง่ความสัมพันธ์เชิงพืน้ท่ีของสิ่งโคจร

ตัง้อยูส่งูกวา่ท่ีหมาย ดงันัน้ความหมายเหนือ จงึเป็นความหมายตน้แบบของบพุบท over 

 

2) มี ความ เด่น ใน เครือข่ ายทางความหมาย  (predominance in the 

semantic network) ความหมายตน้แบบตอ้งเก่ียวขอ้งกับความหมายท่ีแตกต่างกันในเครือข่าย

ความหมาย เชน่ over ท่ีมีความหมายท่ีแตกตา่งกนั 15 ความหมาย ซึ่ง 8 ความหมายเก่ียวขอ้งกบั

สิ่งโคจรอยู่สงูกว่าท่ีหมาย และ 4 ความหมายเก่ียวขอ้งกบัสิ่งโคจรอยู่อีกดา้นหนึ่งของท่ีหมาย และ 

1 ความหมายเก่ียวข้องกับสิ่งโคจรถูกครอบคลุมดว้ยท่ีหมาย และ 2 ความหมายเก่ียวขอ้งกับ     

การสะท้อนกลับในความหมายเชิงพืน้ท่ี  ดังนั้น เกณฑค์วามหมายท่ีโดดเด่นแสดงความหมาย

ตน้แบบของ over คือความหมายเหนือ โดยความหมายท่ีแตกตา่ง 15 ความหมายมีดงันี ้

1) ความหมายเก่ียวข้องกับสิ่ งโคจรอยู่สูงกว่าท่ีหมาย จ านวน  8 

ความหมาย 

1.1) ความหมายเหนือ (ABOVE sense) เช่น The picture is over 

the sofa. 
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1.2) ความหมายเหนือและพ้น (ABOVE-AND-BEYOND sense) 

เชน่ Your article is over the page limit. 

1.3) ความหมายการจบ (COMPLETION sense) เช่น The movie is 

over. 

1.4)  ค ว า ม ห ม า ย ชั่ ว ข ณ ะ  (TEMPORAL sense)  เช่ น  The 

relationship had altered over the years. 

1.5) ความหมายมากกว่า (MORE sense) เช่น Jerome found over 

forty kinds of shells on the beach. 

1.6) ความหมายบนและเหนือ (OVER-AND-ABOVE sense) เช่น 

The heavy rains caused the river to flow over its banks. 

1.7) ความหมายการควบคุม (CONTROL sense) เช่น She has a 

strange power over me. 

1.8) ความหมายการชอบมากกว่า (PREFERENCE sense) เช่น I 

would prefer tea over coffee. 

2) ความหมายเก่ียวขอ้งกบัสิ่งโคจรอยู่อีกดา้นหนึ่งของท่ีหมาย จ านวน 4 

ความหมาย 

2.1) ความหมายอยู่ อี กด้านหนึ่ ง  (ON-THE-OTHER-SIDE-OF 

sense) เชน่ St Paul’s is over the river from Southwark. 

2.2) ค วามหมายการโยกย้าย  (TRANSFER sense) เช่ น  The 

discredited government hand power over to an interim authority. 

2.3) ความหมายการตรวจสอบ (EXAMINING sense) เช่น Mary 

looked over the document quite carefully. 

2.4) ความหมายเนน้ความสนใจ (FOCUS-OF-ATTENTION sense) 

เชน่ The committee agonized over the decision. 

3) ความหมายเก่ียวขอ้งกับสิ่งโคจรถกูครอบคลุมดว้ยท่ีหมาย จ านวน 1 

ความหมาย 
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3.1) ความหมายครอบคลุม (COVERING sense) เช่น The clouds 

are over the sun. 

4) ความหมายเก่ียวข้องกับการสะท้อนกลับ เชิงพื ้น ท่ี  จ  านวน 2 

ความหมาย 

4.1) ความหมายสะทอ้นกลบั (REFLEXIVE sense) เช่น The fence 

fell over. 

4.2) ความหมายการท าซ ้า (REPETITION sense) เช่น After the 

false start, they started the race over. 

 

3) มีการเกิดร่วมกับประเภทค าอ่ืน (use in composite forms) เช่น รูปผสม 

(compound forms) เช่น overcoat กล่าวคือ ค าว่า over รวมกับค านาม coat เกิดเป็นค าใหม่ท่ี

แปลว่า เสือ้คลมุ และกริยาวลี (phrasal verb) เช่น look over กล่าวคือ ค ากริยา look (มอง) รวม

กบัค าว่า over เกิดเป็นกรยิาวลีท่ีแปลวา่ เมินหรือมองขา้ม ซึ่งพบความแตกตา่งกนัในเครือข่ายทาง

ความหมายซึ่งเกิดจากการเกิดรว่มกนัในชดุค าศพัท ์

 

4) มีความสัมพันธ์กับบุพบทอ่ืน (relations to other particles) กลุ่มค า     

บุพบทท่ีเก่ียวข้องกับบุพบทต่าง ๆ เช่น above, over, under และ below จะปรากฏเป็นชุด

แบ่งแยกตามแนวตั้งออกเป็น 4 ส่วนท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งชุดค านี ้มีความหมายใกล้เคียงกัน ดัง

ภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12 ความสมัพนัธข์องบพุบท above, over, under, below 
 

ท่ี ม า :  Andrea Tyler; & Vyvyan Evans.  ( 2003) .  The Semantics of English 

Prepositions. p. 130. 

 

จากภาพประกอบ 12 เสน้ทึบแสดงท่ีหมาย จุดสีด าแสดงสิ่งโคจร จะเห็นว่า 

over และ under ใกล้ท่ีหมายมากกว่า above กับ below ซึ่งความหมายของ over จะแตกต่าง

จากค าอ่ืน ๆ เน่ืองจากสิ่งโคจรอยู่เหนือแต่ใกล้ชิดกับท่ีหมาย ดังนั้น over จึงเป็นความหมาย

ตน้แบบของ “เหนือ”  

 

5) คาดการณ์การขยายความหมายไปสู่ความหมายอ่ืน ๆ ไดง้่าย (ease of 

predicting sense extensions) หลักการคือ ยิ่งคาดการณ์ได้ง่าย ยิ่งเป็นความหมายต้นแบบ 

เน่ืองจากความหมายตน้แบบจะเป็นความหมายท่ีมีความหมายอ่ืน ๆ ในเครือข่ายความหมาย

ขยายออกมา ดังนั้นความหมายตน้แบบจะเป็นตัวคาดการณ์ความหมายไดง้่ายมากท่ีสุดจาก

ความหมายอ่ืน ๆ ในเครือขา่ยความหมาย 
 

ส่วนจดุมุ่งหมายขอ้ท่ี 2 Tyler and Evans (2003, pp. 42-43) เสนอเกณฑ ์2 ขอ้ 

เพ่ือใชส้  าหรบัพิจารณาความหมายต่าง ๆ ส าหรบัแยกความหมายท่ีแตกต่างออกจากกัน อนัดบั

แรก ความหมายท่ีแตกตา่งกนัตอ้งมีการเพิ่มเตมิความหมาย กล่าวคือ ในความหมายท่ีแตกตา่งกนั

นั้นตอ้งเก่ียวข้องกับความหมายท่ีปรากฏในความหมายต้นแบบ ดังประโยค (12) - (13) ส่วน

อันดับต่อมา ความหมายท่ีแตกต่างกันจะไม่ขึน้อยู่กับบริบท กล่าวคือ บริบทไม่มีส่วนใน           



  21 

การตีความทางความหมายได ้ไม่ไดอ้นุมาน หรือนึกคิดขึน้เองได ้แต่มาจากความหมายท่ีเกิดขึน้ 

ดงัประโยค (14) 

(12)  The helicopter hovered over the ocean. 

(13)  Joan nailed a board over the hole in the ceiling. 

(Tyler & Evans, 2003, pp. 40, 43) 

จากประโยค (12) over ถูกก าหนดพื ้นท่ีให้สิ่ งโคจร คือ เฮลิคอปเตอร ์(the 

helicopter) ตัง้อยู่สูงกว่าท่ีหมาย (the ocean) แสดงความสมัพนัธเ์ชิงพืน้ท่ีตามแนวตัง้ (ขึน้ - ลง) 

และประโยค (13) สิ่งโคจร คือ แผ่นกระดาน ไม่มีความสัมพันธ์เหมือน เฮลิคอปเตอร ์กล่าวคือ     

สิ่งโคจรและท่ีหมาย แสดงความสมัพนัธเ์ชิงพืน้ท่ีตามแนวนอน ในแง่ท่ีว่าสิ่งโคจร คือ แผ่นกระดาน 

(a board) ตั้งอยู่ต  ่ ากว่าท่ีหมาย (the hole in the ceiling) ดังนั้นจะเห็นว่าความหมายนี้ คือ           

การครอบคลมุและปิดบงัแสดงถึงความหมายท่ีเพิ่มเตมิขึน้มา 

(14)  The tablecloth is over the table. 

(Tyler & Evans, 2003, p. 44) 

จากประโยค (14) สิ่งโคจร คือ ผา้ปโูต๊ะ (the tablecloth) อยู่สงูกว่าและสมัผสักบั

ท่ีหมาย คือ โต๊ะ (the table) เน่ืองจาก ผา้ปูโต๊ะมีขนาดใหญ่กว่าโต๊ะและถูกมองโดยมุมมองท่ีว่า 

อยู่สูงกว่าโต๊ะ กล่าวคือ โต๊ะถูกปกคลุมและบดบงัจากมุมมอง ดงันัน้จากบริบทเราไม่สามารถนึก

คิดไดจ้ากประโยค (13) ในความสัมพันธ์เชิงพื ้นท่ีของสิ่งโคจรและท่ีหมาย สรุปว่าความหมาย

ครอบคลมุและบดบงัแตกตา่งจากประโยค (13) 

หลังจากท่ีผู้วิจัยไดท้บทวนแนวคิดการศึกษาแบบการมีหลายความหมายทั้ง 

แนวคิดระบุรายละเอียดชดัเจน และแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ ผูว้ิจยัเห็นว่า

แนวทางการวิเคราะหค์วามหมายของค าว่า over ของ Lakoff เป็นแนวทางท่ีท าให้เกิดภาพร่าง

จ านวนมากท่ีสมัพันธ์กับความหมายของค าหนึ่ง ๆ แต่แนวทางของ Lakoff นัน้ ไม่สามารถแยก

ความแตกตา่งระหว่างค าหลายความหมายและความคลมุเครือออกจากกนัได ้เช่น This is a bat. 

ค  าว่า bat มีความคลุมเครือซึ่งอาจหมายถึงค้างคาว หรือไม้กระบองก็ได้ แต่บริบทจะให้

ความหมายท่ีชดัเจนมากขึน้ และ Lakoff ไม่ไดมี้วิธีการวิเคราะหห์รือเกณฑส์ าหรบัการก าหนดว่า

ความหมายใดจะจัดเป็นเป็นความหมายท่ีแตกต่างจากความหมายอ่ืนได ้ในขณะท่ี  Tyler และ 



  22 

Evans เสนอแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลักการ ซึ่งผู้วิจัยจะน าแนวคิดการมีหลาย

ความหมายแบบมีหลกัการมาใชใ้นการวิเคราะหม์โนทศันบ์พุบท in และ on เน่ืองจากเป็นแนวคิด

ท่ีมีหลกัการในการวิเคราะหท่ี์ชดัเจน และเห็นความสมัพนัธข์องมโนทศันต์า่งๆ ของบพุบท in และ 

on ได ้
 

1.1.3 ปรากฏการณก์ารมีหลายความหมายของค าบพุบท in และ on  
ผูว้ิจยัพบการวิเคราะหก์ารมีหลายความหมายของบพุบท in และ on ในหนงัสือ 

The Semantics of English Prepositions ของ Tyler and Evans (2003) และหนังสือ Cognitive 

Linguistics: An Introduction ของ Lee (2001) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
 

Tyler and Evans (2003, p. 50) ก าหนดคา่เชิงพืน้ท่ีเก่ียวกบัสิ่งโคจรถกูลอ้มรอบ

โดยท่ีหมาย แสดงในภาพประกอบ 13 โดยไม่ไดเ้ป็นเพียงตัวกลางของความสัมพันธ์ระหว่าง       

สิ่ งโคจรและท่ีหมาย เช่น  When a parent places an infant in the playpen. โดยทารก (an 

infant) คือ สิ่งโคจร และเปลเพน (คอกกัน้เด็ก) (the playpen) คือ ท่ีหมาย ท าหนา้ท่ีในการจ ากัด

กิจกรรมของทารก เพ่ือปอ้งกนัทารกไมใ่หอ้อกไปนอกเขตการบรรจ ุหรือพืน้ท่ีท่ีก าหนดไว ้

 

 

 

ภาพประกอบ 13 ภาพรา่งการบรรจ ุ

 

ท่ี ม า :  Andrea Tyler; & Vyvyan Evans.  ( 2003) .  The Semantics of English 

Prepositions. p. 50. 
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ความสมัพนัธเ์ชิงพืน้ท่ีของ in อธิบายถึงความสมัพนัธท่ี์สิ่งโคจรถูกลอ้มรอบโดย  

ท่ีหมาย โดยลักษณะของท่ีหมายเป็นสามมิติ และสิ่งโคจรถูกตัง้อยู่ในขอบเขตอย่างจ ากัดของ       

ท่ีหมาย เช่น ฉากตน้แบบ3 ของค าบุพบท in (proto-scene for in) คือ ความสมัพนัธเ์ชิงพืน้ท่ีของ 

in มีลกัษณะคือสิ่งโคจรถกูบรรจอุยู่ภายในท่ีหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ภายใน 

( interior) ขอบ เขต  (boundary) และภายนอก  (exterior) โดยสามารถก าหนด รูป ได้ดั ง

ภาพประกอบ 14 ซึ่งท่ีหมายก าหนดโดยเสน้ทบึ และสิ่งโคจรก าหนดโดยทรงกลมแรเงา 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 ฉากตน้แบบ in 

 

ท่ี ม า :  Andrea Tyler; & Vyvyan Evans.  ( 2003) .  The Semantics of English 

Prepositions. p. 184. 

 

บพุบท in มีความหมายหลากหลาย เน่ืองจากประสบการณใ์นชีวิตประจ าวนั ท า

ใหเ้กิดรูปแบบของขอบเขตของท่ีหมาย เกิดขึน้ในลกัษณะต่าง ๆ กันโดยแบ่งได ้11 ความหมาย 

โดยจดัเป็น 5 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้

 

                                                   
3 ฉากตน้แบบ คือ ความคิดในเชิงพืน้ที่ที่เกิดขึน้ซ  า้ ๆ เรื่อย ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบุพบทพืน้ที่โดยเฉพาะ ดังนั้นสิ่งที่เป็นนามธรรมใน       
บุพบทเชิงพืน้ที่ที่คลา้ยคลึงกันรวมกับองคป์ระกอบในโลกความเป็นจริง (เป็นวตัถทุี่แสดงภายนอกของสิ่งโคจรและที่หมาย) เป็น
ความสมัพนัธเ์ชิงมโนทศันข์องวตัถ ุ
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1) กลุม่ต  าแหนง่ท่ีตัง้ (the location cluster) 

1.1) ความหมายแสดงสถานท่ี ท่ีไม่แสดงการเคล่ื อนท่ี  (the in situ 

sense) เชน่ He stayed in for the evening. 

1.2) ความหมายแสดงสภาพ (the state sense) เชน่ She is in prison. 

1.3) ความหมายแสดงกิจกรรม  ( the activity sense) เช่น  She’s in 

graduate school. 

1.4) ความหมายแสดงวิธี (the means sense) เชน่ She wrote in ink. 

2) กลุม่มมุมองภายใน (the vantage point is interior cluster) 

2.1) ความหมายแสดงการเข้าถึ งการสัมผัสรับ รู ้ ( the perceptual 

accessibility sense) เชน่ I have him in sight. 

2.2) ความหมายแสดงความชอบ (the in favour sense) เช่น Turbans 

are in (this season)! 

2.3) ความหมายแสดงการมาถึง (the arrival sense) เช่น The train is 

finally in. 

3) กลุม่มมุมองภายนอก (the vantage point is exterior cluster) 

3.1) ความหมายแสดงการสูญหาย (the disappearance sense) เช่น 

Millie rubbed in the lotion. 

4) กลุม่การแบง่สว่น (the segmentation cluster) 

4.1) ความหมายแสดงขอบเขตท่ีเป็นรูปร่าง (the shape as boundary 

sense) เชน่ Ok, class, put your chairs in a circle. 

4.2) ค วามหมายแสดงการกีดขวาง ( the blockage sense) เช่ น 

Oxygen must be held in a sealed container (to keep it from escaping into the air). 

5) กลุม่การสะทอ้นกลบั (reflexivity) 

5.1) ความหมายแสดงการสะทอ้นกลบั (the reflexive sense) เช่น The 

walls of the sandcastle fell in. 
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ส่วน Lee (2001) กล่าวว่า หนา้ท่ีหลกัของบุพบท in ใชอ้า้งถึงวตัถุ (สิ่งโคจร) ท่ี

ถูกบรรจุโดยอีกสิ่งหนึ่ง (ท่ีหมาย) ซึ่ง Lee กล่าวถึงเฉพาะความสมัพันธร์ะหว่างวตัถุกับพืน้ท่ีทาง

กายภาพ ซึ่งพบบพุบท in คือ สิ่งโคจรถกูบรรจอุยูอ่ยา่งสมบรูณใ์นท่ีหมาย เชน่  

(15)  The cat in the house  

(Lee, 2001, p. 19) 

บพุบท in แสดงความหมายอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียงกนั ดงันี ้

(16) The bird in the garden 

(Lee, 2001, p. 19) 

เน่ืองจากมนุษย์มีความคิดและสามารถตีความภาษาจากการใช้และสรา้ง

ความหมายอ่ืน ๆ ได ้จากประโยคท่ี (16) ถา้นกตวันัน้คือ นกพิราบสามารถใชบ้พุบท in ไดใ้นขณะ

บินอยู่ท่ีสวน (บินระดับต ่า ไม่สูงจากพืน้ดิน) แต่ถ้าเป็นเหย่ียวจะใช้บุพบท above แทน เพราะ

มนษุยม์องวา่ เหย่ียวบนิในท่ีสงูและตอ้งอยูเ่หนือจากสวนถึง 200 เมตร  

(17)  The flowers in the vase 

(18)  The bird in the tree 

(19)  The chair in the corner 

(Lee, 2001, p. 19) 

จากประโยคท่ี (17) - (19) แสดงความหมายอ่ืน ๆ ของบุพบท in ท่ี จากประโยค

ท่ี (17) สามารถใช้ in ได้ เพราะมีความหมายตน้แบบอยู่ส่วนหนึ่ง คือ บางส่วนของดอกไม้อยู่

ภายในแจกัน ส่วนประโยคท่ี (18) ตน้ไมถู้กตีความเป็นวตัถุสามมิติ และมีขอบเขตไปจนถึงปลาย

สุดของก่ิงไม้ และประโยคท่ี (19) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง เก้าอี ้ตั้งอยู่ ในมุม ๆ หนึ่ ง แสดงดัง

ภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ 15 The chair in the corner 

 

ท่ีมา: David Lee. (2001). Cognitive Linguistics: An Introduction. p. 20. 

 

จากภาพประกอบ 15 ภาพทางฝ่ังซา้ยเกา้อีอ้ยูใ่นมมุ ซึ่งมนษุยส์รา้งมโนทศันเ์ป็น

ความหมายตน้แบบมากกวา่ภาพฝ่ังขวา ถึงแมว้า่เกา้อีจ้ะอยูใ่นต าแหนง่เดียวกนั 

(20)  The water in the vase 

(21) The crack in the vase 

(Lee, 2001, p. 19) 

ส่วนในประโยค (20) น า้ ถูกตีความเป็นสิ่งท่ีเป็นสามมิติซึ่งอยู่ภายในขอบเขต

อย่างจ ากัดท่ีมีลกัษณะเป็นสามมิติลอ้มรอบในทุกดา้น และประโยคท่ี (21) ถกูตีความว่า รอยรา้ว

ถกูฝังอยูใ่นพืน้ผิวของ แจกนั มากกวา่พืน้ท่ีวา่งเปล่าภายในของแจกนั อยา่งไรก็ตามบพุบท in ยงัมี

การใชแ้สดงความหมายอ่ืน ดงัตวัอยา่ง 

(22)  The foot in the stirrup 

(23)  ?The finger in the ring 

(Lee, 2001, p. 19) 

จากประโยคท่ี (22) - (23) มีบางสิ่งท่ีเหมือนกัน แต่มีความสัมพันธ์ต่างกันของ  

สิ่งโคจรและท่ีหมาย กล่าวคือ เทา้ถกูบรรจอุยู่ในโกลน ซึ่งมีองคป์ระกอบเหมือนกบั นิว้มือถกูบรรจุ
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อยู่ในแหวน แต่นิว้มือไม่สามารถถูกบรรจุในแหวนได ้ซึ่งระหว่างสิ่งโคจรและท่ีหมาย หนา้ท่ีของ

โกลนคือ อุ้มเท้า ซึ่งโกลนถูกตีความเป็นท่ีหมาย และเท้าเป็นสิ่งโคจร แต่แหวนไม่ไดท้  าหน้าท่ี

เชน่นัน้ ซึ่งในทางกลบักนั นิว้มือมีหนา้ท่ีเป็นสิ่งประจ าท่ีของมนั และแหวนถกูสวมลงในนิว้แทน 

จากประโยคท่ี (22) - (23) ของ Lee สอดคล้องกับ Vandeloise (Vandeloise. 

1994 อ้างถึงใน Tyler & Evans, 2003, pp. 180-181) อธิบายบุพบท  in ในเชิงพื ้น ท่ีว่าจาก

ภาพประกอบ 16 สามารถมองไดว้่าเป็นขวดน า้หรือหลอดไฟ ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

หลอดไฟ (สิ่งโคจร) และเบ้าเสียบ (ท่ีหมาย) ดังประโยค The bulb is in the socket. ได้ แต่ไม่

สามารถอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างขวดน า้และท่ีหมาย (ฝาขวด) ได ้ตามความสมัพนัธเ์ชิงพืน้ท่ี

ของ in ในประโยค ??The bottle is in the cap 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 A bottle or a lightbulb? 

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 183. 

 

Vandeloise ชีใ้หเ้ห็นถึงความสมัพนัธเ์ชิงพืน้ท่ีระหว่างสิ่งโคจรและท่ีหมาย ซึ่งใน

แต่ละประโยคมีลักษณะทางเรขาคณิตท่ีเหมือนกัน แต่ไม่สามารถอธิบายความสมัพนัธเ์ชิงพืน้ท่ี

ของ in ได ้ดังนั้นความแตกต่างของประโยคขา้งตน้ คือ หน้าท่ีของเบา้เสียบท่ีเป็นพลังงานและ

ก าหนดต าแหนง่ใหก้บัหลอดไฟ ซึ่งตรงกนัขา้มกบัฝาและขวดน า้ 

นอกจากนี้ Lee ยังกล่าวถึงบุพบท on ว่ามีความหมายต้นแบบ คือ สิ่งโคจร

สมัผสัและถกูรองรบัโดยท่ีหมาย และมีต  าแหนง่อยูเ่หนือสิ่งนัน้ (Lee, 2001, p. 21) เชน่  
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(24)  The pen on the desk  

(Lee, 2001, p. 22) 

นอกจากความหมายตน้แบบแลว้ บพุบท on ยงัมีความหมายอ่ืน ๆ ดงันี ้

(25)  The writing on the paper 

(26)  The poster on the wall 

(27)  The wrinkles on the face 

(Lee, 2001, p. 22) 

ประโยคขา้งตน้บุพบท on มีลกัษณะทางความหมายท่ีแตกต่างจากความหมาย

ตน้แบบ ดงัประโยคท่ี (25) การเขียน ไม่ใช่วตัถุทางกายภาพและมีความสมัพนัธเ์พียงสิ่งโคจรถูก

สนับสนุนโดยท่ีหมาย ส่วนในประโยคท่ี (26) ถูกตีความว่า ก าแพง อยู่ดา้นหลังโปสเตอร ์โดยมี  

มโนทัศน์ว่า ก าแพงมีรูปแบบเหมือนกระดาษ อยู่ในลักษณะของพืน้หลัง (background) และ

ตวัเขียนกบัแผ่นโปสเตอรเ์ป็นส่วนหนา้ (foreground หรือ display) ส่วนในประโยคท่ี (27) หนา้ถกู

ตีความเป็นพืน้หลงัและริว้รอยเป็นสว่นหนา้ 

จากการศึกษาปรากฏการณ์การมีหลายความหมายของค าบุพบท in และ on 

ของ Tyler and Evans (2003) และ Lee (2001) พบว่าค าว่า in ใชอ้้างถึงวัตถุท่ีถูกบรรจุโดยอีก   

สิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นความหมายเชิงพืน้ท่ีระหว่างวตัถกุบัพืน้ท่ีทางกายภาพ แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจร

ถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมาย ส่วนค าว่า on ใชอ้า้งถึงวตัถเุชน่กนั และแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรสมัผสั

และถูกรองรบัโดยท่ีหมาย และมีต าแหน่งอยู่เหนือสิ่งนั้น  ซึ่งทั้งสองค าขา้งตน้เป็นความหมาย

ตน้แบบ และยงัมีการขยายไปสูค่วามหมายอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาจากความหมายตน้แบบได ้

ล าดบัตอ่ไปผูว้ิจยักล่าวถึงแนวคิดตน้แบบท่ีใชว้ิเคราะหค์วามหมายตน้แบบของ

บพุบท in และ on 

 

1.2 แนวคิดตน้แบบ   
Rosch (Rosch.  1977; 1978 อ้างถึงใน Goddard, 2011, p. 25) ได้ศึกษาถึง

ความสามารถของมนุษยใ์นเรื่องของการจ าแนกประเภทของสรรพสิ่งต่างๆ และใชแ้บบสอบถาม

จ านวน 10 หนา้ โดยแต่ละหนา้มีช่ือประเภทของสิ่งต่าง ๆ เช่น นก ผลไม ้ผัก ยานพาหนะ อาวุธ 

และในประเภทมีรายการตวัอย่างประมาณ 50 รายการ โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างพิจารณาว่าสิ่งใดเป็น
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ตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของกลุ่ม ดว้ยการให้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 7 ซึ่งมีดังนี ้1) เป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุด       

2) เป็นตัวอย่างท่ีดี 3) เป็นตวัอย่างท่ีค่อนขา้งดี 4) เป็นตัวอย่างท่ีดีปานกลาง 5) เป็นตวัอย่างท่ี

คอ่นขา้งแย่ 6) เป็นตวัอย่างท่ีไม่ดี และ 7) เป็นตวัอย่างไม่ดีอย่างมาก ซึ่งรอชพบวา่ตวัแทนท่ีดีท่ีสดุ

ของความเป็นนก คือ นกรอบบิน้ 

นอกจากนี้ ผลลัพธ์ท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมีความคล้ายคลึงกัน เช่น พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมีรายช่ือของสมาชิกในกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงกว่าสมาชิกท่ีมีคะแนนต ่า และมนุษยส์ามารถ

ตดัสินใจเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกในกลุ่มไดร้วดเร็วและแม่นย ามากขึน้ ดงัแสดงในภาพประกอบ 17 

(Aitchison.  2003 อา้งถึงใน Goddard, 2011, p. 26) 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 ความหมายตน้แบบของนก 

 

ท่ีมา: Cliff Goddard. (2011). Semantic Analysis: A Practical Introduction. p. 336. 

 

จากภาพประกอบ 17 การจดัประเภทนกพบว่ากลุ่มตวัอย่างจดัใหน้กรอบบิน้เป็นตวั

แทนท่ีดีท่ีสดุในกลุ่มสมาชิกนก และถือว่าเป็นตน้แบบท่ีดีท่ีสุดของนก ส่วนนกกระจอก (sparrow) 

นกขมิน้ (canary) และนกพิราบ (dove) จดัอยู่ในระดบัท่ีรองลงมา ส่วนนกท่ีจดัอยู่ในล าดบักลาง

ไดแ้ก่ นกแก้ว (parrot) นกฮูก (owl) นกทูแคน (toucan) และไก่ฟ้า (pheasant) นกท่ีจัดอยู่ใน 4 
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ล าดับสุดท้าย คือ นกกระจอกเทศ (ostrich) นกยูง (peacock) เป็ด (duck) และนกเพนกวิน 

(penguin) ตามล าดบั 

 

จากแนวคิดตน้แบบท่ีกล่าวมาขา้งต้น สมาชิกในประเภทไม่จ  าเป็นตอ้งมีลักษณะ

เหมือนกนัทกุประการ โดยแนวคิดตน้แบบกล่าวว่าสมาชิกต่าง ๆ ในประเภทมีความคลา้ยคลึงกัน

แบบคนในครอบครัวเดียวกัน เรียกว่า family resemblance ซึ่งเป็นหลักการท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความสมัพนัธข์องสมาชิกในประเภทหนึ่ง ๆ เปรียบเสมือนกบัการท่ีคนจ านวนหนึ่งท่ีเป็นสมาชิกใน

ครอบครวัเดียวกนั แตส่มาชิกทกุคนไมมี่ลกัษณะไหนท่ีเหมือนกนัทกุอย่าง เชน่ A ไมเ่หมือน C เลย 

แตมี่ลกัษณะโครงจมกูเหมือน B สว่น B โครงหนา้กลม เหมือน C  

จากการจดัประเภทของนก (Ungerer & Schmid, 1996 อา้งถึงใน นนัทนา วงษไ์ทย, 

2562, p. 50-53) ระบลุกัษณะของนกรอบบิน้ท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสดุ ดงันี ้

1) วางไข ่

2) มีจงอยปาก 

3) มีสองปีก และมีสองขา 

4) มีขน 

5) บนิได ้

6) ขนาดเล็กและน า้หนกัเบา 

7) รอ้งจิบ๊ ๆ และรอ้งเพลง 

8) มีขาเล็กและสัน้ 

9) มีหางสัน้ 

10) มีหนา้อกสีแดง 

จากลักษณะขา้งตน้ของนกรอบบิน้ทัง้ 10 ประการ จะเห็นไดว้่าสมาชิกของกลุ่มใน

ล าดบัรองลงไป เชน่ นกกระจอก พบวา่ นกกระจอกมีลกัษณะเหมือนนกรอบบิน้ทกุประการ ยกเวน้

ลกัษณะมีหนา้อกสีแดง ส่วนนกกระจอกเทศ ซึ่งไดร้บัคะแนนต ่า แสดงว่าเป็นตวัแทนท่ีไม่ดีของ

ประเภทนก เม่ือเทียบกับลักษณะของนกรอบบิน้ พบว่ามีลักษณะท่ีเหมือนกันบางประการ คือ 

วางไข่ มีจงอยปาก มีขน และมีสองขา จากลักษณะของนกกระจอกเทศแสดงใหเ้ห็นว่า สมาชิก    
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ตา่ง ๆ ในกลุ่มมีความสมัพนัธก์นัเป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกัน กล่าวคือ การมีลกัษณะท่ีเหมือนกัน

กบัสมาชิกตน้แบบหรือสมาชิกอ่ืนในกลุม่เพียงปางประการก็ถือว่าเป็นสมาชิกในกลุม่เดียวกนั 

การน าแนวคิดตน้แบบมาใชใ้นการศกึษาบพุบท in และ on เพ่ือแสดงใหเ้ห็นลกัษณะ

ความหมายท่ีแผ่ขยายออกไปจากความหมายตน้แบบโดยมีความหมายศนูยก์ลาง ซึ่งความหมาย

บพุบท in และ on มีลกัษณะท่ีเป็นรศัมีเหมือนกนั ล าดบัตอ่ไปผูว้ิจยัจะกล่าวถึงแนวคิดภาพรา่งท่ี

น ามาใชแ้สดงมโนทศันข์องบพุบท in และ on ของเจา้ของภาษาและผูเ้รียนชาวไทย 

 

1.3 แนวคดิภาพรา่ง  
Johnson (Johnson. 1987 อา้งถึงใน นนัทนา วงษ์ไทย, 2557, pp. 75-76) กล่าวว่า

ภาพรา่งมีท่ีมาจากประสบการณต์่าง ๆ ของมนุษย ์ทัง้ประสบการณท์างรา่งกายซึ่งหมายถึงการท่ี

รา่งกายมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มตา่ง ๆ รอบตวั รวมทัง้ประสบการณท์างวฒันธรรม เม่ือมนษุย์

ไดร้บัประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ซ  า้ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีมนุษยเ์คล่ือนไหวร่างกาย และการท่ี

รา่งกายมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั จะท าใหเ้กิดภาพในความคิดและก่อสรา้งเป็นภาพไดข้ึน้

ในระบบความคิดซึ่งภาพร่างเป็นโครงสรา้งท่ีมีลักษณะองคร์วมประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ท่ีมี

ความสมัพันธ์ และจดัเรียงกันเป็นล าดบัดว้ยลักษณะดงักล่าวนี ้ประสบการณข์องเราจึงปรากฏ

ขึน้มาอย่างชดัเจนและเป็นล าดบัขัน้ตอน และเม่ือเราตอ้งการเขา้ใจสิ่งตา่ง ๆ ภาพรา่งท่ีมีพืน้ฐาน

มาจากปฏิสมัพนัธท์างรา่งกายจะมีบทบาทส าคญั ท าใหส้ิ่งตา่ง ๆ เกิดความหมายและสง่ผลใหเ้กิด

ความเขา้ใจขึน้ เชน่ แนวตัง้ (verticality) เกิดขึน้จากประสบการณข์องมนษุย ์เชน่ ขึน้-ลง เราเขา้ใจ

ถึงโครงสรา้งของแนวตัง้นีซ้  า้ ๆ ในหลายแง่มมุและสิ่งท่ีมนษุยไ์ดร้บัทกุวนั เช่น การรบัรูถ้ึงความสงู

ของตน้ไม ้การปีนบนัได เป็นตน้ 

Evans and Green (2006 , p. 181) ได้กล่าวถึงภาพร่างการบรรจุ (container 

schema) ซึ่ งมีองค์ประกอบ ได้แก่  ภายใน ( interior) ขอบเขต (boundary) และภายนอก 

(exterior) เป็น 3 ลกัษณะขัน้พืน้ฐานของสิ่งท่ีจะมีลกัษณะการบรรจุเพ่ือสรา้งความหมายต่าง ๆ 

ดงัภาพประกอบ 18 กล่าวคือท่ีหมาย (landmark) แสดงโดยวงกลมประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ ภายในและขอบเขต ส่วนองคป์ระกอบภายนอกแสดงพืน้ท่ีในกรอบส่ีเหล่ียม ดว้ยเหตนีุเ้รา  

จึงสามารถกล่าวถอ้ยค า in love หรือ in trouble ได ้เน่ืองจากมนุษยใ์ชค้วามเขา้ใจพืน้ฐานอย่าง

ภาพรา่งของการบรรจมุาท าความเขา้ใจเก่ียวกบันามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมได ้
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ภาพประกอบ 18 ภาพรา่งการบรรจ ุ

 

ท่ี ม า :  Vyvyan Evans; & Melanie Green.  ( 2006) .  Cognitive Linguistics:  An 

Introduction. p. 181. 

 

นอกจากภาพรา่งของการบรรจแุลว้ ยงัมีภาพรา่งในแง่มมุอ่ืน คือ ภาพรา่งบพุบท out 

ซึ่งมีความหมายท่ีสมัพนัธก์บัลกัษณะของภาพรา่งขา้งตน้ อย่างไรก็ตามการศกึษาแนวคดิภาพรา่ง

จ าเป็นตอ้งศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง สิ่งโคจร หรือ Trajector (TR) และท่ีหมาย หรือ Landmark 

(LM) ซึ่งเป็นแนวคิดของ Langacker (1987) ซึ่งเก่ียวขอ้งกับรูปร่าง (figure) คือสิ่งท่ีเป็นจุดเด่น

และชัดเจนและพืน้หลัง (ground) จะเป็นสิ่งท่ีอยู่เบือ้งหลังของรูปร่าง ซึ่งมีลกัษณะท่ีไม่โดดเด่น 

โดยสิ่งโคจรจะเป็นสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีได้เปรียบเสมือนรูปร่าง แต่ท่ีหมายจะเป็นสิ่งท่ีอยู่กับท่ีไม่มี         

การเคล่ือนไหวใด ๆ เปรียบเสมือนพืน้หลงั ซึ่งท่ีหมายจะท าหนา้ท่ีเป็นสิ่งอา้งอิงเพ่ือระบุต  าแหน่ง

หรือสถานภาพของสิ่งโคจร เชน่  

(28) John went out of the room. 

(29) Roll out the red carpet. 

(30) The train started out for Chicago. 

(Johnson, 1987, p. 32) 

บพุบท out ซึ่งปรากฏภาพรา่งอยู ่3 ภาพรา่ง ไดแ้ก่ ภาพรา่ง out1 ดงัภาพประกอบ 19 

ประโยคท่ี (28) ในความหมายท่ีจอหน์เป็นสิ่งโคจร ซึ่งมองเห็นไดช้ดัเจน เคล่ือนท่ีออกจากต าแหน่ง

ภายในของหอ้งซึ่งเป็นท่ีหมาย ไปสู่ต  าแหน่งท่ีอยู่ดา้นนอกของท่ีหมาย ส่วนประโยคท่ี (29) พรมสี
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แดงเป็นสิ่งโคจร ถกูเปล่ียนรูปรา่งจากเดมิ แสดงในภาพรา่ง out2 ดงัภาพประกอบ 20 และประโยค

ท่ี (30) รถไฟเป็นสิ่งโคจร เป็นวตัถเุคล่ือนท่ีในแนวตรง แสดงในภาพรา่ง out3 ดงัภาพประกอบ 21 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 ภาพรา่ง out1 

 

ท่ี ม า :  Mark Johnson.  ( 1987) .  The Body in the Mind:  The Bodily Basis of 

Meaning, Imagination, and Reason. p. 32. 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 ภาพรา่ง out2 

 

ท่ี ม า :  Mark Johnson.  ( 1987) .  The Body in the Mind:  The Bodily Basis of 

Meaning, Imagination, and Reason. p. 32. 
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ภาพประกอบ 21 ภาพรา่ง out3 

 

ท่ี ม า :  Mark Johnson.  ( 1987) .  The Body in the Mind:  The Bodily Basis of 

Meaning, Imagination, and Reason. p. 32. 
 

ความหมายเชิงพื ้น ท่ีของ out สามารถขยายไปสู่ความหมายท่ีไม่ใช่เชิงพื ้น ท่ี 

(นามธรรม) เช่น Whenever I’m in trouble, she always bails me out. ซึ่ งบุพบท out แสดง

ความหมายการพน้สภาพของปัญหา เน่ืองจากสภาพถูกตีความเหมือนพืน้ท่ีท่ีมีขอบเขตลอ้มรอบ

เหมือนในภาพรา่ง out1 (Johnson, 1987) 

ผูว้ิจยัน าแนวคิดภาพรา่งมาใชใ้นการศกึษาบพุบท in และ on ท่ีมีหลายความหมาย

ทัง้ความหมายเชิงพืน้ท่ีและความหมายอ่ืนท่ีขยายจากความหมายเชิงพืน้ท่ีนี ้โดยแนวคิดภาพรา่ง

จะชว่ยอธิบายความหมายเชิงพืน้ท่ีซึ่งเป็นความหมายตน้แบบหรือความหมายศนูยก์ลาง  

จากการทบทวนแนวคิดในการวิเคราะหบ์ุพบทในภาษาองักฤษดงัท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยั

จะน ามาเป็นแนวทางในการศกึษามโนทศันข์องบพุบท in และ on ของผูเ้รียนชาวไทยเปรียบเทียบ

กบัมโนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษเพ่ือจะท าใหเ้ขา้ใจว่าผูเ้รียนชาวไทยมีมโนทศัน์

ของบุพบท in และ on ท่ี เหมือนหรือแตกต่างจากมโนทัศน์ของเจ้าภาษาอย่างไร โดยน า

ความหมายท่ีปรากฏในพจนานกุรม รวมทัง้คลงัขอ้มลูภาษา BNC ซึ่งเป็นขอ้มลูจากการใชจ้ริงและ

ครอบคลุมความหมายตา่ง ๆ ซึ่งจะท าใหเ้ห็นภาพรวมของมโนทศันข์องบุพบท in และ on ล าดบั

ตอ่ไป ผูว้ิจยัจะกลา่วถึงงานวิจยัท่ีผา่นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบับพุบท in และ on 

 

2 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษามโนทัศน์บุพบท

ภาษาอังกฤษ ได้แก่  วิไลวรรณ  อรุณมานะกุล (2550) ศึกษาเปรียบเทียบการใช้บุพบท
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ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยและเจ้าของภาษา และต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ศึกษาเพิ่มเติม

เก่ียวกบัการศกึษาความหมายแสดงพืน้ท่ี in ดงันี ้

วิไลวรรณ อรุณมานะกุล (2550) ศึกษาเปรียบเทียบการใช้บุพบทภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาไทยและเจา้ของภาษาจากใชค้ลังขอ้มูล โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือวิเคราะหก์ารใชบุ้พบท

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาไทย รวมถึงเปรียบเทียบการใชบุ้พบทภาษาองักฤษของนกัศึกษาไทย

และเจา้ของภาษาดว้ย โดยใชเ้กณฑก์ารวิเคราะหค์วามหมายบุพบทภาษาองักฤษของ Celce-Murcia 

และ Larsen-Freeman (1999) และ Linstromberg (1998) ศึกษาความหมายของบุพบท ซึ่ งผล

การศึกษาพบว่า นักศึกษาไทยมีการใชค้วามหมายของบุพบทไม่หลากหลายรูปเท่ากับเจา้ของ

ภาษา พบการใชใ้นความหมายตรงตวัมากท่ีสดุ คือ ความหมายท่ีแสดงต าแหน่งสถานท่ี รองลงมา

เป็นการใชค้วามหมายแสดงเวลา บพุบทท่ีนกัศกึษาไทยใชแ้สดงความหมายทัง้สอง ไดแ้ก่ around, 

by, for, on และ over ส่วนท่ีเจ้าของภาษาใช้ ได้แก่ around, between, in, over และ though 

โดยในสว่นของผลการศกึษาความหมายบพุบท in และ on ในงานวิจยัพบดงันี ้

ความหมายแบบนามธรรมท่ีปรากฏในบพุบท in ทัง้เจา้ของภาษาและนกัศกึษาไทยใชใ้น

ความหมายเดียวกนั4 มีจ  านวน 8 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงกิจกรรม (activity) เจา้ของ

ภาษาพบรอ้ยละ 2.5 และนกัศึกษาไทยพบรอ้ยละ 2.2 ความหมายแสดงสถานภาพทางอารมณ ์

(state) เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 10.5 และนกัศกึษาไทยพบรอ้ยละ 3.9 ความหมายแสดงลกัษณะ

การกระท า (manner) เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 8.7 และนกัศกึษาไทยพบรอ้ยละ 3.8 ความหมาย

แสดงเครื่องมือท่ีใชเ้พ่ือการกระท า (instrument) เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 0.4 และนกัศึกษาไทย

พบรอ้ยละ 0.3 ความหมายแสดงความเป็นสมาชิก (belonging) เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 2.2 และ

นกัศกึษาไทยพบรอ้ยละ 4.1 ความหมายแสดงสถานการณ ์(circumstance) เจา้ของภาษาพบรอ้ย

ละ 1.1 และนกัศกึษาไทยพบรอ้ยละ 0.4 ความหมายแสดงสิ่งท่ีเป็นจดุสนใจ (focus of attention) 

เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 7.6 และนกัศกึษาไทยพบรอ้ยละ 5.8 และความหมายแสดงสิ่งท่ีเก่ียวขอ้ง

กัน (involvement) เจ้าของภาษาพบร้อยละ 6.2 และนักศึกษาไทยพบร้อยละ 2.8 แต่มี  2 

ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงสถานการณท่ี์เก่ียวกับการกระท า (situation) พบรอ้ยละ 0.9 

และความหมายแสดงสถานภาพ (state) พบรอ้ยละ 3.3 ท่ีไม่ปรากฏการใชจ้ากเจา้ของภาษา ส่วน

ความหมายท่ีเจา้ของภาษาใชแ้ตไ่ม่ปรากฏการใชก้บันกัศกึษาไทย มีจ านวน 2 ความหมาย ไดแ้ก่ 

                                                   
4 ผูว้ิจยัน าขอ้มลูความหมายที่ไดม้าจากตน้ฉบบั (วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ, 2550) 
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ความหมายแสดงเง่ือนไขการกระท า (condition) รอ้ยละ 5.1 และความหมายแสดงเหตุการณ ์

(event) รอ้ยละ 0.4 

สว่นความหมายแบบนามธรรมท่ีปรากฏในบพุบท on ทัง้เจา้ของภาษาและนกัศกึษาไทย

ใชใ้นความหมายเดียวกนั มีจ  านวน 8 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงมลูเหต ุ(basis) เจา้ของ

ภาษาพบร้อยละ 3.3 และนักศึกษาไทยพบร้อยละ 2.5 ความหมายแสดงสถานการณ ์

(circumstance) เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 4.4 และนกัศกึษาไทยพบรอ้ยละ 3.4 ความหมายแสดง

ผูท่ี้ไดร้บัผลจากการกระท า (experiencer) เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 0.4 และนกัศกึษาไทยพบรอ้ย

ละ 0.8 ความหมายแสดงสิ่งท่ีเป็นจดุสนใจ (focus of attention) เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 1.5 และ

นกัศึกษาไทยพบรอ้ยละ 0.8 ความหมายแสดงวิธีท่ีใชก้ระท า (method) เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 

5.5 และนกัศกึษาไทยพบรอ้ยละ 9.2 ความหมายแสดงสถานภาพ ณ เวลาหนึ่ง ๆ (state) เจา้ของ

ภาษาพบรอ้ยละ 2.9 และนกัศกึษาไทยพบรอ้ยละ 4.2 ความหมายแสดงเปา้หมายของการกระท า 

(target) เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 13.5 และนักศึกษาไทยพบรอ้ยละ 2.5 และความหมายแสดง

หวัขอ้ของการสนทนา (topic) เจา้ของภาษาพบรอ้ยละ 4.7 และนกัศกึษาไทยพบรอ้ยละ 1.7 ส่วน

ความหมายท่ีเจา้ของภาษาใชแ้ตไ่ม่ปรากฏการใชก้บันกัศกึษาไทย มีจ านวน 8 ความหมาย ไดแ้ก่ 

ความหมายแสดงการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ (activity) รอ้ยละ 1.8 ความหมายแสดงลกัษณะเด่น 

(characteristics) รอ้ยละ 1.5 ความหมายแสดงทิศทาง (direction) รอ้ยละ 0.7 ความหมายแสดง

เหตุการณ์ (event) ร้อยละ 2.9 ความหมายแสดงสิ่งท่ี เก่ียวข้อง ( involvement) ร้อยละ 1.1 

ความหมายแสดงลักษณะการกระท า (manner) รอ้ยละ 1.1 ความหมายแสดงสิ่งท่ีได้รับผล       

การกระท า (object of action) รอ้ยละ 3.3 และความหมายแสดงผลจากการกระท า (result)     

รอ้ยละ 0.4 

ความหมายแบบนามธรรมท่ีปรากฏในบุพบท in ท่ีพบการใชจ้ากเจา้ของภาษาสูงท่ีสุด 

ได้แก่ ความหมายแสดงสถานภาพทางอารมณ์ รอ้ยละ 10.5 และพบการใช้น้อยท่ีสุด ได้แก่ 

ความหมายแสดงเครื่องมือท่ีใชเ้พ่ือการกระท า และความหมายแสดงเหตกุารณ ์รอ้ยละ  0.4 ส่วน

ความหมายแบบนามธรรมท่ีปรากฏในบุพบท in ท่ีพบการใช้จากนักศึกษาไทยสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ 

ความหมายแสดงสิ่งท่ีเป็นจดุสนใจ รอ้ยละ 5.8 และพบการใชน้อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความหมายแสดง

เครื่องมือท่ีใชเ้พ่ือการกระท า รอ้ยละ 0.3 
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ส่วนความหมายแบบนามธรรมท่ีปรากฏในบุพบท on ท่ีพบการใชจ้ากเจา้ของภาษาสูง

ท่ีสดุ ไดแ้ก่ ความหมายแสดงเปา้หมายของการกระท า รอ้ยละ 13.5 และพบการใชน้อ้ยท่ีสดุ ไดแ้ก่ 

ความหมายแสดงผูท่ี้ไดร้บัผลจากการกระท า และความหมายแสดงผลจากการกระท า รอ้ยละ 0.4 

ส่วนความหมายแบบนามธรรมท่ีปรากฏในบุพบท on ท่ีพบการใชจ้ากนกัศึกษาไทยสงูท่ีสดุ ไดแ้ก่ 

ความหมายแสดงวิธีท่ีใช ้รอ้ยละ 9.2 และพบการใชน้อ้ยท่ีสดุ ไดแ้ก่ ความหมายแสดงผูท่ี้ไดร้บัผล

จากการกระท า และความหมายแสดงสิ่งท่ีเป็นจดุสนใจ รอ้ยละ 0.8 

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการศกึษาของ วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ (2555) กบัการศกึษาบพุบท 

in ของ Tyler and Evans (2003) ท่ีผู้วิจัยได้กล่าวถึงในหัวข้อ ปรากฏการณ์การมีหลาย

ความหมายของค าบุพบท in และ on จะเห็นไดว้่า Tyler และ Evans แบ่งความหมายบุพบท in 

ออกเป็น 11 ความหมาย ซึ่งต่างจาก วิไลวรรณ อรุณมานะกุล ท่ีแบ่งความหมายบุพบท in 

ออกเป็น 8 ความหมาย โดยความหมายท่ีเหมือนกนัมีเพียง 4 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดง

กิจกรรม ความหมายแสดงสถานภาพ ความหมายแสดงวิธีการ และความหมายแสดงเครื่องมือท่ี

ใชเ้พ่ือการกระท า ส่วนความหมายท่ีแตกตา่งกนั มีจ  านวน 8 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดง

แหล่งก าเนิด ความหมายแสดงการเขา้ถึงการรบัรู ้ความหมายแสดงความชอบ ความหมายแสดง

การมาถึง ความหมายแสดงการสญูหาย ความหมายแสดงขอบเขตท่ีเป็นรูปรา่ง ความหมายแสดง

การกีดขวาง และความหมายแสดงการสะทอ้นกลบั  

ตอ่มา วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ (2555) ไดศ้กึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการศกึษาความหมาย

แสดงพื ้น ท่ี  in จากนวนิยายของ J.K. Rowling จ  านวน 2 เล่ม ได้แก่  Harry Potter and the 

Chamber of Secrets และ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban โดยใชแ้นวคิดภาพร่าง 

มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นการเสนอวิธีการสอนบพุบทภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้รียนชาวตา่งประเทศดว้ย

วิธีการอธิบายภาพร่างความหมายตามแนวอรรถศาสตรป์ริชาน ผลการวิจัย พบว่าบุพบท in มี

ความหมายแสดงพื ้นท่ีท่ีเป็นภาพร่างได้ 8 ลักษณะ ประกอบด้วยความหมายท่ีไม่มีนัยยะ         

การเคล่ือนท่ี 5 ลักษณะ และความหมายมีนัยยะการเคล่ือนท่ี 3 ลักษณะ และท่ีหมายปรากฏ

ลกัษณะแสดงพืน้ท่ีทัง้สองมิตแิละสามมิต ิหรือไมแ่สดงมิตขิองพืน้ท่ีก็ได ้ดงันี  ้

1) กลุ่มความหมายท่ีไม่มีนัยยะการเคล่ือนท่ี (static meaning) แสดงลักษณะของ 
สิ่งโคจรถูกล้อมรอบด้วยขอบเขตของท่ีหมาย ซึ่งมีพื ้นท่ีภายในรองรับและจ ากัดขอบเขตการ
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เคล่ือนท่ีของสิ่งโคจรโดยท่ีหมาย อาจมีรูปทรงเป็นสามมิติ หรือสองมิติ หรือปราศจากรูปทรงท่ี
ชดัเจน ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 22 ภาพรา่งแสดงลกัษณะของสิ่งโคจรถกูลอ้มรอบและจ ากดั 

การเคล่ือนท่ีดว้ยขอบเขตของท่ีหมายท่ีมีรูปทรงสามมิต ิเป็นความหมายท่ีปรากฏมากท่ีสดุ 

ในการใชค้  าบพุบท in ในความหมายแสดงพืน้ท่ี  

 

ท่ีมา : วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ. (2555). Thoughts. น. 103 

 

จากภาพประกอบ 22 แสดงตัวอย่างประโยค เช่น  Outside in the hall, he leant 

against the wall, breathing deeply. 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 ภาพรา่งแสดงลกัษณะของสิ่งโคจรถกูลอ้มรอบดว้ย 

ขอบเขตบางสว่นของท่ีหมายท่ีมีรูปสามมิติ 

 

ท่ีมา : วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ. (2555). Thoughts. น. 104 
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จากภาพประกอบ 23 แสดงตวัอย่างประโยค เช่น ‘I let you sleep in my bed!’ he 
said. 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 ภาพรา่งแสดงลกัษณะของสิ่งโคจรตัง้อยูบ่นพืน้ผิวของท่ีหมาย 

ท่ีมีรูปทรงเสมือนสองมิติ 

 
ท่ีมา : วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ. (2555). Thoughts. น. 105 

 
จากภาพประกอบ 24 แสดงตวัอย่างประโยค เชน่ Harry watched the grass flatten 

in patches all around the cabin and heard three pairs of feet retreating. 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 ภาพรา่งแสดงลกัษณะของสิ่งโคจรอยู่กบัพืน้ผิวของท่ีหมาย 

ท่ีมีรูปทรงสองมิตหิรือเสมือนสองมิตแิตมี่ลกัษณะปกปิดบดบงั 

 
ท่ีมา : วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ. (2555). Thoughts. น. 106 
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จากภาพประกอบ 25 แสดงตัวอย่างประโยค เช่น It was hard to tell whether 

Professor Trelawney had heard them, as her face was hidden in shadow.  

 

 

 

ภาพประกอบ 26 ภาพรา่งแสดงลกัษณะของสิ่งโคจรตัง้อยูใ่นบรเิวณพืน้ท่ีของท่ีหมาย 

ท่ีปราศจากรูปทรงและขอบเขตชดัเจน 

 

ท่ีมา : วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ. (2555). Thoughts. น. 107 

 

จากภาพประกอบ 26 แสดงตัวอย่างประโยค เช่น He pulled out of his dive, his 

hand in the air, and the stadium exploded. 

 

2) กลุ่มความหมายท่ีมีนัยยะการเคล่ือนท่ี (dynamic meaning) แสดงลักษณะท่ี    

สิ่งโคจร เคล่ือนท่ีจากจดุเริ่มตน้ไปยงัท่ีหมายท่ีมีรูปทรงสามมิติและสองมิต ิและขา้มขอบเขตเขา้ไป

ยงัพืน้ท่ีภายใน โดยลกัษณะความหมายท่ีแสดงการเคล่ือนยา้ยท่ีของสิ่งโคจรจะเกิดรว่มกับกริยา

ในประโยคท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการยา้ยท่ี ดงันี ้
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ภาพประกอบ 27 ภาพรา่งแสดงลกัษณะท่ีสิ่งโคจรเคล่ือนท่ีจากจดุเริ่มตน้และขา้มขอบเขต 

เขา้สูภ่ายในของท่ีหมายท่ีมีรูปทรงสามมิติ 

 

ท่ีมา : วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ. (2555). Thoughts. น. 108 

 

จากภาพประกอบ  27 แสดงตัวอย่างประโยค เช่น  And not all Voldemort’s 

supporters ended up in Azkaban, did they? 

 

 

 

ภาพประกอบ 28 ภาพรา่งแสดงลกัษณะท่ีสิ่งโคจรเคล่ือนท่ีจากจดุเริ่มตน้และขา้มขอบเขต 

เขา้สูพื่น้ท่ีภายในของท่ีหมายท่ีมีรูปทรงเสมือนสามมิติ 

แตไ่มมี่ขอบเขตลอ้มรอบปกปิดทกุดา้น 

 

ท่ีมา : วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ. (2555). Thoughts. น. 108 
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จากภาพประกอบ 28 แสดงตวัอย่างประโยค เช่น Harry sat down in his vacated 

chair, staring glumly at the floor. 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 ภาพรา่งแสดงลกัษณะท่ีสิ่งโคจรเคล่ือนท่ีจากจดุเริ่มตน้และขา้มขอบเขต 

เขา้สูพื่น้ผิวของท่ีหมายท่ีมีรูปทรงสองมิติ 

 

ท่ีมา : วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ. (2555). Thoughts. น. 109 
 

จากภาพประกอบ 29 แสดงตวัอย่างประโยค เช่น Hermione prodded Ron in the 

back to make him hurry. 

จากความหมายแสดงพืน้ท่ีของบุพบท in ทั้ง 8 ลักษณะ ลักษณะของท่ีหมายอาจ

ไม่ใช่ปัจจัยหลักท่ีก าหนดการเลือกใช้ ส่วนลักษณะท่ีปรากฏในภาพร่างทุกความหมาย ไดแ้ก่ 

ความสมัพนัธเ์ชิงหนา้ท่ีระหว่างสิ่งโคจรและท่ีหมาย กล่าวคือ ลกัษณะท่ีแสดงความหมายปกปิด

บดบงั และลกัษณะการเคล่ือนท่ีไปในทิศทางหนึ่งของสิ่งโคจร 

 

เม่ือทบทวนผลการวิจยัของ วิไลวรรณ อรุณมานะกุล (2555) ในการศึกษาครัง้นี ้พบว่า

ภาพรา่งตน้แบบของบุพบท in คือ ภาพร่างการบรรจุ (containment) และยงัพบอีกว่ามีภาพรา่งต่าง ๆ 

ของบพุบท in ท่ีแสดงความหมายเพิ่มเตมิออกมาจากความหมายตน้แบบได ้

น อ ก จ าก ก า รศึ ก ษ าม โน ทั ศ น์ พื ้ น ท่ี ท่ี ก ล่ า ว ม า แ ล้ ว  ยั ง พ บ ง าน วิ จั ย ข อ ง                                    

อรณิศา วิริยธนานนท ์(2558) ศึกษาขอ้มูลจากการใชภ้าษาจริง ในดา้นลักษณะทางไวยากรณ ์

และอรรถศาสตรป์ริชานของมโนทศันพื์น้ท่ี บน ในภาษาจีนแมนดารนิและภาษาไทย เพ่ือศกึษาค า
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บอกทิศทาง shàng ในภาษาจีนกบัค าว่า บน เหนือ และขึน้ ในภาษาไทยโดยมีจุดประสงคเ์พ่ือ

เปรียบเทียบความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งของมโนทศันพื์น้ท่ีระหวา่งค าทัง้ 4 ค านี ้

การเปรียบเทียบมโนทศัน ์shàng ในภาษาจีน กบั บน เหนือ และขึน้ ในภาษาไทย สรุป

เป็นภาพรา่งไดด้งันี ้

 

1) ภาพร่างของค า shàng บน เหนือ และขึน้ ในความสัมพันธเ์ชิงสถิตย์5 จ  านวน 

15 ภาพรา่ง ดงันี ้

 

1.1) ภาพรา่งท่ีแสดงมโนทศัน ์shàng บน และเหนือ จ านวน 2 ภาพรา่ง ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 30 ภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวนอน  

สิ่งโคจรอยูด่า้นบนและสมัผสัพืน้ผิวท่ีหมาย 

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 82 

 

 

                                                   
5 ความสมัพนัธเ์ชงิสถติย ์หมายถงึ ความสมัพนัธข์องวตัถุซึง่คงอยู่ในสภาพหยุดนิ่ง (อรณศิา วริยิธนานนท์, 2558) 
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ภาพประกอบ 31 ภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวนอน 

สิ่งโคจรอยูด่า้นบนแตไ่มส่มัผสัพืน้ผิวท่ีหมาย 

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 83 

 

1.2) ภาพรา่งท่ีแสดงมโนทศัน ์shàng และ บน จ านวน 10 ภาพรา่ง ดงันี ้

 

 

 

ภาพประกอบ 32 ภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวนอนและแนวตัง้ 

สว่นหนึ่งของ สิ่งโคจรอยูใ่นพืน้ผิวท่ีหมาย  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 83 
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ภาพประกอบ 33 ภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวนอน สิ่งโคจรอยูด่า้นบนพืน้ผิวของ 

ท่ีหมาย หรืออาจมองไดว้่า สิ่งโคจรเป็นส่วนหนึ่งของท่ีหมาย 

 
 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 84 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 34 ภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวตัง้  

สิ่งโคจรอยูด่า้นบนและสมัผสัพืน้ผิวของท่ีหมาย  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 85 
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ภาพประกอบ 35 ภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวนอน  

สิ่งโคจร (TR) อยู่ดา้นล่างและสมัผสัพืน้ผิว ท่ีหมาย (LM)  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 85 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 ภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวตัง้ สิ่งโคจรอยู่ดา้นบนพืน้ผิว 

ท่ีหมาย หรืออาจมองไดว้่า สิ่งโคจรรวมเขา้เป็นสว่นหนึ่งของท่ีหมาย  
 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 86 
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ภาพประกอบ 37 ภาพรา่งแสดงความหมาย สิ่งโคจรอยู่ดา้นใน ท่ีหมาย  

(มองท่ีหมายคลา้ยภาชนะท่ีบรรจ ุเชน่ หอ้ง พาหนะเดนิทาง) 

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 87 

 

 
 

ภาพประกอบ 38 ภาพรา่งแสดงความหมาย สิ่งโคจร 

และท่ีหมายอยูด่า้นบนของผูส้งัเกตการณ ์

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 88 
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ภาพประกอบ 39 ภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวนอน สิ่งโคจรและ 

ท่ีหมาย ทัง้ 2 สิ่งเป็นสว่นเดียวกนั แตต่  าแหนง่ของสิ่งโคจรอยูช่ัน้บนของท่ีหมาย  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 88 

 

 

 

ภาพประกอบ 40 ภาพรา่งแสดงความหมาย บางสว่นของสิ่งโคจรสมัผสักบัท่ีหมาย 

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 89 

 

 

 

ภาพประกอบ 41 ภาพรา่งแสดงความหมาย สิ่งโคจรอยู่ดา้นบน ปกคลมุและสมัผสักบัท่ีหมาย  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น.89 
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1.3) ภาพรา่งท่ีแสดงมโนทศัน ์เหนือ จ านวน 1 ภาพรา่ง ดงันี ้

 

 

 

ภาพประกอบ 42 ภาพรา่งแสดงความหมาย อา้งอิงจากทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย ์ 

สิ่งโคจรอยูบ่รเิวณทิศเหนือ  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 90 

 

1.4) ภาพรา่งท่ีแสดงมโนทศัน ์shàng และเหนือ จ านวน 2 ภาพรา่ง ดงันี ้

 

 

 

ภาพประกอบ 43 ภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวนอน บางสว่นของสิ่งโคจร 

อยูใ่ตร้ะดบัพืน้ผิวของท่ีหมาย และมีบางสว่นท่ีออกมาเหนือพืน้ผิวของท่ีหมาย  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิริยธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 91 
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ภาพประกอบ 44 ภาพรา่งแสดงความหมาย อา้งอิงจากสว่นหวัของสิ่งโคจรและท่ีหมาย 

อยูส่งูกวา่ส่วนหวัหรือถึงก่อนสว่นหวั (จดุเริ่มตน้) ของท่ีหมาย  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 91 

 

จากภาพร่างค าว่า shàng และ บน ตรงกัน 12 ภาพ (ภาพประกอบ 30 - 41) ส่วน

ภาพรา่งค าว่า shàng และ เหนือ ตรงกันเพียง 4 ภาพ (ภาพประกอบ 30, 31, 43 และ 44) ดงันัน้

ภาพรา่งท่ีตา่งกนัเหล่านี ้ท าใหค้  าว่า บน และ เหนือ ไม่สามารถใชแ้ทนกนัได ้ยกตวัอย่างประโยคท่ี

ไม่สามารถใชค้  าว่า เหนือ แทนได ้เช่น พลอยเอนหลังบนท่ีนอน แสดงในภาพประกอบ 30 และ

คล่ืนสญัญาณจะถกูบนัทกึลงบนแถบแม่เหล็ก แสดงในภาพประกอบ 33 และตวัอยา่งประโยคท่ีไม่

สามารถใช้ค  าว่า บน แทนได ้เช่น น้องเห็นปลาการต์ูนนีโม่ว่ายอยู่เหนือดอกไม้ทะเล แสดงใน

ภาพประกอบ 31 ไม้กางเขน เหนือหลังคาโบสถ์ท าจากโลหะฝังกระจกสีน ้าเงิน แสดงใน

ภาพประกอบ 32 และน า้บา่จากเหนอื แสดงในภาพประกอบ 42 

 

2) ภาพร่างของค าว่า shàng และขึ้น ในความสัมพันธ์เชิงกิจกรรม6 โดยแสดงทิศ

ทางการเคล่ือนท่ีจากท่ีต ่าไปท่ีสงู จ  านวน 4 ภาพรา่ง ดงันี ้
 

                                                   
6 ความสมัพนัธเ์ชิงกิจกรรม หมายถึง ความสมัพนัธข์องวตัถซุึง่เกิดขึน้จากการเคลื่อนที่ของวตัถ ุ(อรณิศา วิรยิธนานนท,์ 2558) 
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ภาพประกอบ 45 ภาพรา่งแสดงความหมาย อา้งอิงจากรา่งกายของสิ่งโคจรเคล่ือนท่ีไปยงัดา้นบน  

หรือดา้นท่ีสงูกว่าท่ีหมาย  
 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 92 - 93 

 

ภาพประกอบ 46 ภาพรา่งแสดงความหมายสิ่งโคจรเคล่ือนท่ีไปยงัดา้นบน หรือดา้นท่ีสงูกวา่ 

ท่ีหมาย โดยเคล่ือนท่ีขึน้มาจากพืน้ผิวของท่ีหมาย  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 93 

 

 

ภาพประกอบ 47 ภาพรา่งแสดงความหมายสิ่งโคจรเคล่ือนท่ีไปยงัดา้นในของท่ีหมาย  

(สิ่งท่ีอา้งอิงคลา้ยกบัภาชนะบรรจ ุเชน่หอ้ง ยานพาหนะ)  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 94 
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ภาพประกอบ 48 ภาพรา่งแสดงความหมายสิ่งโคจรเคล่ือนท่ีไปยงัดา้นหนา้  

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 95 

 

จากภาพรา่งของค าว่า shàng และ ขึน้ ภาพรา่งตรงกนั 4 ภาพ ไดแ้ก่ ภาพประกอบ          

45 - 46 หมายถึง ทิศทางการเคล่ือนท่ีจากท่ีต ่าไปท่ีสูง เช่น หนุ่มรูปหล่อสองคนโดด ขึ้น ฝ่ัง 

ภาพประกอบ 47 หมายถึง การเคล่ือนท่ีเขา้ไปสู่ยานพาหนะ เช่น เดินขึน้ไปโดดย ่าไปมาอยู่บนท่ี

นอนของเธอ และภาพประกอบ 48 หมายถึง การเคล่ือนท่ีไปดา้นหนา้ 

 

ผลการวิจัยสรุปว่า มโนทัศนข์องผูใ้ชภ้าษาจีนและภาษาไทย ในการส่ือความหมาย

พืน้ท่ีมโนทศัน ์บน มีความแตกตา่งกนั ในภาษาจีนใชเ้พียงค าบอกทิศทาง shàng แตภ่าษาไทยใช้

ค  า 3 ค าท่ีแตกต่างกัน เพ่ือการแสดงมโนทัศน ์บน นอกจากนีพ้บว่า shàng เม่ือใชภ้าษาไทยใน

การส่ือความหมายทิศทาง ภาษาไทยใชค้  าบพุบท ใน (มโนทศัน ์ใน) แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกตา่ง

ดา้นการเรียนรูข้องผู้ใชภ้าษาจีนและภาษาไทย โดยปกติคนไทยใช้ค  าบุพบท ใน ในการแสดง     

มโนทศันต์อ่ภาพรา่งในลกัษณะท่ีมีพืน้ท่ีส  าหรบัการบรรจ ุไม่ใช้ บน แตใ่นภาษาจีนส่วนใหญ่ใชค้  า

วา่ shàng 

 

เม่ือผู้วิจัยได้เปรียบเทียบงานวิจัยของ วิ ไลวรรณ  อรุณมานะกุล  (2555) และ                        

อรณิศา วิรยิธนานนท ์(2558) ผูว้ิจยัพบว่าในประเดน็เก่ียวกบัภาพรา่งตน้แบบ ซึ่งมโนทศันพื์น้ท่ี in 

มีภาพรา่งตน้แบบ คือ ภาพรา่งแสดงลกัษณะของสิ่งโคจรถกูลอ้มรอบและจ ากัดการเคล่ือนท่ีดว้ย

ขอบเขตของท่ีหมาย ส่วนมโนทศัน ์บน มีภาพรา่งตน้แบบ คือ ภาพรา่งแสดงลกัษณะของสิ่งโคจร

อยู่ดา้นบนและสัมผัสพืน้ผิวท่ีหมาย แต่จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างตน้ พบว่ามโนทัศน ์ in ของ           
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วิ ไลวรรณ  อ รุณมานะกุล  มีลักษณ ะภาพร่าง  1 ภาพร่าง ท่ีตรงกับมโนทัศน์ บน  ของ                   

อรณิศา วิรยิธนานนท ์ดงัภาพประกอบ 49 

 

 

 

ภาพประกอบ 49 ภาพรา่งบพุบท in และ บน 

 

ท่ีมา : อรณิศา วิรยิธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 87  

 

จากภาพประกอบ 49 ภาพร่างแสดงมโนทัศนข์องสิ่งโคจรอยู่ดา้นใน/ถูกลอ้มรอบและ

จ ากดัการเคล่ือนท่ีดว้ยขอบเขตของท่ีหมาย (มองท่ีหมายคลา้ยภาชนะบรรจ)ุ 

นอกจากการศึกษาบุพบทในเชิงปริชานดงัท่ีกล่าวถึงในงานวิจัยท่ีผ่านมา ผูว้ิจัยยงัพบ

การศึกษาการใชบุ้พบทในดา้นการสอนภาษาองักฤษ (ELT) ดงัท่ีพบในงานวิจยัของ Arjan et al. 

(2013) ศึกษาการใชบุ้พบทแสดงต าแหน่งและสถานท่ี in และ on และ Loke, Ali, and Anthony 

(2013) ศกึษาการใชบ้พุบทเก่ียวกบัเวลา on และ at ดงันี ้

Arjan et al. (2013) ศึกษาบุพบทสถานท่ี in และ on โดยศึกษาจากผู้เรียน 3 ระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ นักเรียนมัธยมปลายชั้นปีท่ี  1 (form 4) กับ 2 (form 5) และ

นกัศกึษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาขอ้ผิดพลาดจากการใชบ้พุบทของผูเ้รียน ซึ่งผลการวิจยัพบว่า

ขอ้ผิดพลาดจากนักเรียนมัธยมปลายชัน้ปีท่ี 1 กับ 2 ของบุพบท in ไดแ้ก่ บุพบท in ถูกใชแ้ทนท่ี

ดว้ยบพุบท on เม่ือแสดงวตัถเุป็นลกัษณะ 2 มิติจากในความเป็นจริง เช่น Facebook is the most 

popular social network on [in] the world. สว่นขอ้ผิดพลาดของบพุบท on ไดแ้ก่ บพุบท on ท่ีใช้

แสดงพืน้ท่ีหนึ่งมิตแิละสองมิต ิเชน่ …connected with their old friends on [in] overseas.  

ส่วน Loke et al. (2013) ศึกษาการใช้บุพบทเก่ียวกับเวลา on และ at โดยศึกษาจาก

ผูเ้รียน ไดแ้ก่ นกัเรียนมธัยมปลายชัน้ปีท่ี 1 และ 2 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหารูปแบบขอ้ผิดพลาดใน
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การใช้บุพบทเก่ียวกับเวลา on และ at โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 3 ประเภทท่ี

เก่ียวขอ้งกับการใชบุ้พบทของ Jha (1991) ไดแ้ก่ การละบุพบทการแทรกบุพบท และการใชผ้ิด  

บุพบท ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมัธยมปลายทั้ง  2 ชัน้ปี ใช้บุพบท on และ at ในประเภทของ    

การใช้ผิดบุพบท เช่น Moreover, we can do some business on Facebook on the free time 

or as a career. และ Facebook was created at 2008 by a younger man. ส่วนนักเรียนมัธยม

ปลายชัน้ปีท่ี 2 พบว่า ใช้บุพบท on ในประเภทของการแทรกบุพบท เช่น All things have their 

own ups and downs, thus we have to choose wisely so that we will not regret on the next 

day.  

งานวิจยัท่ีผ่านมา เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศกึษาการใชบุ้พบทของผูเ้รียนชาวไทยและ

เจา้ของภาษา ผูว้ิจยัเห็นว่าจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกับการใช ้    

บุพบทภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยได้ดียิ่งขึน้ ผู้วิจัยเห็นว่าศึกษาด้วยแนวคิดภาพร่าง      

(image schema) และแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลักการ (principled polysemy)    

จะชว่ยใหเ้ขา้ใจมโนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทยไดเ้ป็นอย่างดี 

 

 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2. กลุม่ตวัอยา่ง 

3. การตรวจสอบการใชข้อ้มลู 

4. การคดัเลือกขอ้มลู 

5. การสรา้งแบบทดสอบ 

6. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัคน้หาความหมายของบุพบท in และ on จากพจนานุกรม พบว่าใน Cambridge 

Dictionary (2018) ใหค้วามหมายของบุพบท in มีจ  านวน 15 ความหมาย Longman Dictionary 

(2018) ให้ความหมาย 28 ความหมาย และ  Oxford Dictionary (2018) ให้ความหมาย 9 

ความหมาย ส่วนบุพบท on ใน Cambridge Dictionary (2018) ให้ความหมาย 25 ความหมาย 

Longman Dictionary (2018) ใหค้วามหมาย 30 ความหมาย และ Oxford Dictionary (2018) ให้

ความหมาย 12 ความหมาย ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตาราง 1 จ  านวนความหมายจากพจนานกุรม 

 

            พจนานุกรม 
บุพบท           

Cambridge 
Dictionary (2018) 

Longman  
Dictionary (2018) 

Oxford  
Dictionary (2018) 

in 15 28 9 
on 25 30 12 
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ผู้วิจัยเปรียบเทียบความหมายท่ีพบในพจนานุกรมทั้ง 3 เล่ม พบว่าความหมายของ      

บพุบท in ท่ีสอดคลอ้งกนัมีจ านวน 5 ความหมาย ไดแ้ก่  

- ความหมายแสดงบางสิ่งบางอย่างท่ีถูกล้อมรอบโดยสิ่งอ่ืน (positioned inside or 

within the limits of something, or container, surrounded, or enclosed by something) 

- ความหมายแสดงระยะเวลาท่ีเหตกุารณเ์กิดขึน้ (during a period of time) 

- ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง (part in something) 

- ความหมายแสดงอาชีพ (somebody’s job or profession) 

- ความหมายแสดงจ านวน (a relative amount) 

ความหมายอ่ืนของบุพบท in ท่ีพจนานุกรมแต่ละเล่มให้ความหมายแตกต่างกัน มี

จ  านวน 6 ความหมาย ไดแ้ก่  

- ความหมายระบภุาษา (the language) 

- ความหมายแสดงการสวมใส ่(wearing) 

- ความหมายแสดงสภาพหรือเง่ือนไขของบางสิ่งบางอยา่ง (a state or condition) 

- ความหมายแสดงรูปรา่ง (the form or shape) 

- ความหมายแสดงสีหรือวัตถุตั้งต้น  (what colour something is or what it is 

made of) 

- ความหมายแสดงฤดกูาล (the weather) 

บพุบท on ท่ีพจนานกุรมทัง้ 3 เล่มใหค้วามหมายท่ีสอดคลอ้งกนัมีจ านวน 9 ความหมาย 

ไดแ้ก่  

- ความหมายแสดงการสมัผสัและรองรบัดว้ยพืน้ผิว (touching a surface or being 

supported by a surface) 

- ความหมายแสดงหวัขอ้ (about a particular subject) 

- ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่ (connected with or part of a group)  

- ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ (possessing something with you now) 

- ความหมายแสดงการบนัทกึ (something is recorded) 

- ความหมายแสดงการออกอากาศโดยวิทยุหรือโทรทัศน์ (being broadcast by 

radio or television) ซึ่งผูว้ิจยัเรียกความหมายนีว้า่ ความหมายแสดงผา่นการออกอากาศ 
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- ความหมายแสดงการโดยสาร รถเมล ์รถไฟ เครื่องบิน หรือขบัข่ีบางสิ่ง (in or into a 

bus, train, plane etc or riding something) ซึ่งผู้วิจัยเรียกความหมายนี้ว่า ความหมายแสดง

พาหนะ 

- ความหมายแสดงเวลา (during particular day) 

- ความหมายแสดงการใช้ยาหรือสารเสพติด  (taking a particular drug or 

medicine) 

พบความหมายอ่ืนของบุพบท on ท่ีพจนานุกรมแต่ละเล่มท่ีความหมายแตกต่างกัน มี

จ  านวน 7 ความหมาย ไดแ้ก่  

- ความหมายแสดงการเป็นส่วนหนึ่ งของพื ้นผิ ว (what part of someone or 

something is hit or touched) 

- ความหมายแสดงทิศทาง (a particular position in relation to something else) 

- ความหมายแสดงการใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน (using a particular type of fuel or 

power) 

- ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ (compared with something) 

- ความหมายแสดงบางสิ่งบางอย่างท่ีถูกเขียน พิมพ์ หรือวาด (something is 

written) 

- ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา (receiving money for a job or as a regular 

payment) 

- ความหมายแสดงการใชเ้ครื่องยนตห์รืออุปกรณ์ (using a machine  or piece of 

equipment) ซึ่งผูว้ิจยัเรียกความหมายนีว้า่ ความหมายแสดงการใชอ้ปุกรณ ์

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบความหมายจากพจนานกุรม 3 เล่ม 

 

บุพบท ความหมายทีส่อดคล้องกัน ความหมายทีต่่างกัน รวม 
in 5 6 11 
on 9 7 16 
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เม่ือผูว้ิจัยสรุปรวมความหมายของบุพบท in และ on จากพจนานุกรมทัง้ 3 เล่ม พบว่า

ความหมายของบุพบท in มีจ  านวนทั้งสิน้ 11 ความหมาย และความหมายของบุพบท on มี

จ  านวนทัง้สิน้ 16 ความหมาย 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชาวไทยท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นปีท่ี 4 ทุกสาขาวิชา

จ านวน  200 คน  (ยก เว้นผู้ เรียนชาวไทย ท่ี ศึกษ าอยู่ ในสาขาวิช าภาษาอังกฤษ  ห รือ

ภาษาต่างประเทศ) ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างนีเ้น่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีคุณสมบตัิตรงกับหวัขอ้ท่ี

ศึกษา มีขอ้มูลท่ีครอบคลุม เช่น ผูเ้รียนชาวไทยชัน้ปีท่ี 4 มีผลการสอบ TOEIC (Test of English 

for International Communication) เป็ นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล  ในการวัดทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรบัธุรกิจ หรือกลุ่มตัวอย่างมีโอกาสท่ีจะไดร้บัประสบการณ์จากต่างประเทศ

มากกวา่ผูเ้รียนชัน้ปีอ่ืน ๆ 

 

การตรวจสอบการใช้ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบการใช้บุพบท in และ on ท่ีได้จากพจนานุกรม กับคลังข้อมูลภาษา 

British National Corpus (BNC) ของ Oxford University Press ซึ่งเป็นฐานขอ้มูลจากการใชจ้ริง

ของเจา้ของภาษา จ านวนทั้งสิน้ 2,000 ข้อความ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าความหมายบุพบท in และ on 

จากพจนานกุรมจ านวน 3 เลม่ตรงกบัการใชท่ี้ปรากฏในคลงัขอ้มลูภาษา BNC 

 

การคัดเลือกข้อมูล 
ผู้วิจัยคัดเลือกประโยคท่ีมีบุพบท in และ on จากคลังข้อมูลภาษา BNC และจาก

พจนานุกรม จ านวน 3 เล่ม ดงัท่ีระบุในหวัขอ้การเก็บขอ้มูล ดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ซึ่งผูว้ิจยั

ใช้คอมพิวเตอรส์รา้งเลขสุ่มในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเลือกแถบพืน้ท่ีว่างจ านวน 54 ช่อง 

จากนั้นพิมพ์ =randbetween(1,2000) ลงในช่อง fx โดยตัวเลขสุ่มแสดงล าดับของประโยค

ตัวอย่างจากคลังข้อมูลภาษา BNC จ านวน 2,000 ประโยค จะปรากฏในช่อง worksheet ท่ีได้

เลือกไวข้า้งตน้ ท าให้ไดข้อ้มูลของบุพบท in จ านวน 22 ประโยค จากความหมายของบุพบท in 
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จ านวน 11 ความหมาย และบุพบท on จ  านวน 32 ประโยค จากความหมายของบุพบท on 

จ านวน 16 ความหมาย รวมทัง้สิน้ 54 ประโยค ดงันี ้

ความหมายของบพุบท in ซึ่งแสดงความหมาย 11 ความหมาย ดงันี ้

1) แสดงบางสิ่งบางอยา่งท่ีถกูลอ้มรอบโดยสิ่งอ่ืน  

- John is in the classroom. 

- John is working in a shop opposite the mall. 

2) แสดงระยะเวลาระหวา่งท่ีเหตกุารณเ์กิดขึน้ 

- I began the book in the winter of 2018. 

- Lady Gaga was born in 1986. 

3) แสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 

- Jane reads an article in an English book. 

- You can choose any menu in this brochure. 

4) แสดงอาชีพ 

- It is six years since I was in politics. 

- Anne works in publishing. 

5) ระบภุาษา 

- The student cannot write the sentence in English. 

- The questionnaire, in Spanish, takes approximately 45 min to administer.  

6) แสดงจ านวน  

- Two in ten homes now has cable TV. 

- Pens are still sold in half dozen. 

7) แสดงการสวมใส ่

- Leo looked very handsome in his uniform. 

- Nadia was dressed in a blue linen suit.  

8) แสดงสภาพหรือเง่ือนไขของบางสิ่งบางอยา่ง 

- His life was in danger. 

- Their marriage is in trouble. 
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9) แสดงรูปรา่ง 

- Ninja had a stomachache and curled up in a ball. 

- Teacher wants the students stand in a circle. 

10) แสดงสีหรือวตัถตุัง้ตน้ 

- A sculpture in gold marble stands in the temple. 

- Does blue has the same pattern in red? 

11) แสดงฤดกูาล 

- There is flood in the rainy season. 

- I’ve been standing in the rain for over two hours.  

ความหมายของค าบพุบท on ซึ่งแสดงความหมาย 16 ความหมาย ดงันี ้

1) แสดงบางสิ่งท่ีพืน้ผิวรองรบัและสมัผสักบัพืน้ผิว 

- There was a black crystal vase filled with flowers on the table. 

- John sits on the sofa. 

2) แสดงสว่นท่ีโดดเดน่ และเป็นสว่นหนึ่งของพืน้ผิว 

- There’s blood on your bag. 

- Jack has a bruise on his forehead.  

3) แสดงหวัขอ้   

- Jane is reading a book on United States of America. 

- A company gets an advice from a computer consultant on the 

installation of a computer system.  

4) แสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่ 

- Salmon is on the menu. 

- They would be allowed to serve on committees. 

5) แสดงความเป็นเจา้ของ 

- Rose has a phone on her at all times. 

- Lily only has a few pounds on her. 
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6) แสดงการบนัทกึ 

- You can find the outcomes of research on the computer disc. 

- The first series of Game of Thrones was very popular on the 

television. 

7) แสดงผา่นการออกอากาศ 

- The show will be broadcast on BCTV. 

- The announcement will be broadcast on Cool Radio 103.5 FM. 

8) แสดงพาหนะ 

- John got some sleep on the plane. 

- The first commercial jet airliner was inaugurated on a flight from 

London to Paris. 

9) แสดงเวลา 

- They will marry on Christmas day.  

- A certificate of attendance was presented on the final day by the 

principal. 

10) แสดงการใชย้าหรือสารเสพตดิ 

- She is on drugs. 

- My Dad was on heroin before I was born.  

11) แสดงทิศทาง 

- You’ll see the school on your right. 

- The picture of Taylor Swift was painted on an outside wall. 

12) แสดงการใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน 

- The radio runs on batteries. 

- A car runs on diesel. 

13) แสดงการเปรียบเทียบ 

- Sales are 20% up on last year. 

- This essay is a definite improvement on your last one. 
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14) แสดงบางสิ่งบางอยา่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 

- See index on page 55. 

- There’s a diagram on page 44.  

15) แสดงสิ่งของท่ีมีราคา 

- Max spent 180$ on a hat. 

- I’ve wasted a lot of money on this car. 

16) แสดงการใชอ้ปุกรณ ์

- Is Lisa still on the phone? 

- There will be new rules on the sale of weapons. 

 

ทัง้นีผู้ว้ิจยัไม่ศกึษาบพุบท in และ on ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของค าสนัธาน (conjunctions) เช่น 

She studied very hard in order that she might succeed. ส านวน  ( idioms) เช่น  That job 

was not very interesting, but on the other hand it was well paid. รูปกริยาเป็นนาม (gerund) 

There's no point in waiting. และกรยิาวลี (phrasal verbs) เชน่ Can I check in now? 

 

 

การสร้างแบบทดสอบ 
ผูว้ิจัยไดจ้ัดท าแบบทดสอบเพ่ือทดสอบว่าผูเ้รียนชาวไทยใชบุ้พบท in และ on อย่างไร

และเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะหแ์ละอภิปรายผลของการใชบุ้พบทว่าผูเ้รียนชาวไทยมีมโนทศันข์อง   

บพุบท in และ on เหมือนหรือแตกตา่งกบัเจา้ของภาษาอยา่งไร  

แบบทดสอบประกอบดว้ยประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีการใชบุ้พบท in และ on จ  านวน

ทัง้สิน้ 54 ประโยค แบ่งเป็นบุพบท in จ  านวน 22 ประโยค และบุพบท on จ  านวน 32 ประโยค ซึ่ง

เป็นขอ้มูลความหมายจากพจนานุกรมในขัน้ตอนท่ี 3 โดยก าหนดให ้1 ความหมาย มี 2 ประโยค 

ซึ่งในแต่ละขอ้จะมี 2 ตวัเลือก ไดแ้ก่ บุพบท in และบพุบท on พรอ้มรูปภาพประกอบโดยผูว้ิจยัใช้

องค์ประกอบของรูปจากเว็บไซต์ http://stripgenerator.com/ ซึ่ งเป็นเว็บไซต์ท่ี เปิดให้ใช้งาน

สาธารณะ จากนัน้ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบท่ีสรา้งส าเร็จแลว้ใหเ้จา้ของภาษาองักฤษจ านวน 2 คน 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรบัและแก้ไขตามค าแนะน าของเจา้ของภาษาแลว้จึงน าแบบทดสอบ
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อปัโหลดขึน้บนแบบสอบถามออนไลน ์(Google Form) ดงัภาพประกอบท่ี 50 โดยใหก้ลุ่มตวัอย่าง 

คือ ผูเ้รียนชาวไทยท่ีก าลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัชัน้ปีท่ี 4 จ  านวน 200 คนท าแบบทดสอบ 

 

 
 

ภาพประกอบ 50 ตวัอยา่งแบบทดสอบออนไลน ์

 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
หลังจากท่ีผู้วิจัยจัดประเภทความหมายท่ีพบในพจนานุกรมแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์

ความหมายต้นแบบของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา และแยก
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ความหมายท่ีต่างกัน โดยใช ้จ ุด มุ ่ง ห ม ายแล ะ เกณฑ ์ 5 ข ้อ ข อ ง แน วค ิด ก า รมีห ล าย

ความหมายแบบมีหลักการ  ของ Tyler and Evans (2003) และวิเคราะหม์โนทศันข์องบพุบท in 

และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษาโดยใชแ้นวคดิภาพรา่งของ Johnson (1987) 

หลงัจากผูว้ิจยัจดัท าแบบทดสอบออนไลน ์และใหก้ลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบออนไลน์

เรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัจะรวบรวมแบบทดสอบกลบัมาเพ่ือวิเคราะห์ว่า กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นผูเ้รียน     

ชาวไทยท่ีเลือกใช้บุพบท in ในความหมายหนึ่ง ๆ และกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกใช้บุพบท on ใน

ความหมายหนึ่ง ๆ โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบการทดสอบสัดส่วนของขอ้มูลแบบทวินาม (binomial 

test) เพ่ือทดสอบสดัส่วนขอ้มูลของตวัแปรค่าแบ่งกลุ่มท่ีมี 2 ค่า หรือ 2 กลุ่ม เช่น ตวัแปรเพศ มี

ค าตอบคือ ชายกับหญิง หรือ ตวัแปรท่ีอยู่อาศยั มีค าตอบ คือ เขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล 

เป็นตน้ ซึ่งในงานวิจัยนีเ้พ่ือทดสอบสัดส่วนของตวัแปร โดยมีค าตอบคือ บุพบท in กับ on และ

หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัวิเคราะหค์วามหมายตน้แบบของบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษของผูเ้รียน

ชาวไทย และแยกความหมายท่ีตา่งกนั โดยใช้จุดมุ่งหมายและเกณฑ์ 5 ข้อของแนวคิดการมี

ห ล าย ค ว าม ห ม าย แบ บ มีห ล ัก ก า ร  และวิเคราะห์มโนทัศน์ของบุพบท in และ on ใน

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทยโดยใชแ้นวคิดภาพรา่ง 

เม่ือไดผ้ลการวิเคราะหข์องบพุบท in และ on ของเจา้ของภาษา และผลจากแบบทดสอบ

ของผูเ้รียนชาวไทย จากผลสถิติแบบการทดสอบสดัส่วนของขอ้มลูแบบทวินามแลว้ จากนัน้ผูว้ิจยั

จะเปรียบเทียบมโนทศันข์องบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษา และมโนทศัน์

ของบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 

งานวิจัยนี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะหม์โนทัศนข์องบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษ

ของเจ้าของภาษาและผูเ้รียนชาวไทย ผู้วิจัยใช้แนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลักการ 

(principled polysemy) ของ Tyler and Evans (2003) ซึ่งจะท าใหเ้ห็นมโนทศันต์า่ง ๆ ของบพุบท 

in และ on เน่ืองจากบุพบทดังกล่าว ประกอบด้วยมโนทัศน์พื ้นฐานซึ่งเก่ียวข้องกับพื ้นท่ีและ

ต าแหน่ง และมโนทัศน์อ่ืนๆ ท่ีเพิ่มเติมขึน้จากมโนทัศนพื์น้ฐาน นอกจากนีผู้้วิจัยจะน าแนวคิด    

ภาพรา่ง (image schema) ของ Johnson (1987) มาใชใ้นการแสดงมโนทัศนข์องบุพบท in และ 

on ทัง้ท่ีพบจากเจา้ของภาษาและผูเ้รียนชาวไทย จากนัน้จะแสดงการเปรียบเทียบมโนทศันข์อง  

บุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษกับมโนทัศน์ของผู้เรียนชาวไทย ว่ามีความเหมือนและ       

ความต่างกันอย่างไร ซึ่งความแตกต่างของมโนทัศนท่ี์พบจะน าไปสู่การอธิบายขอ้ผิดพลาดใน    

การใชบ้พุบทภาษาองักฤษ in และ on ในผูเ้รียนชาวไทยได ้ 

ผู้วิจัยแบ่งผลการวิ เคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ มโนทัศน์ของบุพบท in และ on ใน

ภาษาองักฤษ (ขอ้ 1) มโนทัศนข์องบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผูเ้รียนชาวไทย (ขอ้ 2) 

และ เปรียบเทียบมโนทศันข์องบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษกบัมโนทศันข์องบุพบท in และ 

on ของผูเ้รียนชาวไทย (ขอ้ 3) 

การศึกษามโนทัศนข์องบุพบท in และ on ในการศึกษาครัง้นีอ้ยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎี

อรรถศาสตรป์ริชาน และมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการส าคญัของอรรถศาสตรป์ริชาน 2 ประการ 

ไดแ้ก่ โครงสรา้งความหมายคือโครงสรา้งมโนทศัน ์หลักการนีก้ล่าวว่าความหมายนัน้เทียบเท่ากบั

มโนทัศน ์การใช้ภาษาของผูพู้ดอ้างถึงมโนทัศนใ์นความคิดมากกว่าจะอา้งถึงสิ่งต่าง ๆ ในโลก

โดยตรง หลกัการส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การสรา้งความหมายคือการสรา้งมโนทศัน ์หลกัการนี ้

กล่าววา่ ความหมายไม่ไดใ้ส่รหสัอยู่ในภาษา ค า หรือหนว่ยในภาษาตา่ง ๆ เป็นเพียงตวักระตุน้ให้

เกิดการสรา้งความหมาย ดงันัน้การสรา้งความหมายจึงสมัพนัธก์ับการสรา้งมโนทศัน ์โดยหน่วย

ภาษาท าหนา้ท่ีเป็นตวักระตุน้กระบวนการทางปริชานและท าใหเ้กิดความรูพื้น้ฐานตา่ง ๆ (นนัทนา 

วงษไ์ทย, 2562, pp. 9 - 15) 

 



  

 

66 

1 มโนทศันข์องบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษ 
อา้งอิงจากทฤษฎีอรรถศาสตรป์ริชาน ท่ีกล่าวว่า ความหมายคือมโนทศัน์ (meaning is 

concept) (Evans & Green. 2006 อ้างถึ งใน นันทนา วงษ์ไทย , 2562) ผู้วิจัยจะน าเสนอ          

การวิเคราะห์ความหมายของบุพบท in และ on ท่ีปรากฏในพจนานุกรม จ านวน 3 เล่ม ได้แก่ 

Cambridge Dictionary (2018), Longman Dictionary (2018), และ Oxford Dictionary (2018) 

โดยใชแ้นวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ ของ Tyler and Evans (2003) เพ่ือแสดงให้

เห็นมโนทศันต์า่ง ๆ ของบพุบท in และ on และความสมัพนัธท่ี์มโนทศันเ์หลา่นัน้มีตอ่กนั 

 

1.1 มโนทศันข์องบพุบท in ในภาษาองักฤษ 

แนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลักการ (Evans & Green, 2006; Tyler & 

Evans, 2003) มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพ่ือก าหนดว่าความหมายใดคือความหมายท่ี

แตกต่างจากความหมายอ่ืน และ 2) เพ่ือสรา้งความหมายตน้แบบท่ีสมัพนัธก์ับความหมายอ่ืน ๆ 

แบบเครือข่ายรศัมี (Tyler & Evans. 2003; Evans & Green. 2006 อา้งถึงใน นันทนา วงษ์ไทย, 

2562) โดยจุดมุ่งหมายข้อแรกนั้น ประกอบด้วยเกณฑ์ 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือแยกความหมายท่ี

แตกตา่งออกจากกนั และ 2) ความหมายนัน้จะตอ้งเป็นความหมายท่ีไมข่ึน้กบับรบิท 

เกณฑข์อ้แรก แยกความหมายท่ีแตกตา่งออกจากกนั โดยแยกความหมายท่ีเพิ่มเติม

เขา้มาออกจากความหมายพืน้ฐานของค า ๆ นั้น ความหมายของบุพบทตอ้งไม่ใช่ความหมาย

เก่ียวกบัพืน้ท่ีหรือต าแหนง่ หรือตอ้งเป็นความหมายท่ีแสดงความสมัพันธท์างพืน้ท่ีระหว่างสิ่งโคจร

และท่ีหมายท่ีแตกตา่งจากความหมายอ่ืน แนวคดิของ Langacker (1987) กลา่วถึง ความสมัพนัธ์

ระหว่าง สิ่งโคจร หรือ Trajector (TR) และท่ีหมาย หรือ Landmark (LM) ซึ่งเก่ียวขอ้งกับรูปร่าง 

(figure) คือ สิ่งท่ีเป็นจดุเดน่และชดัเจน และพืน้หลงั (ground) เป็นสิ่งท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของรูปรา่ง ซึ่ง

มีลกัษณะท่ีไม่โดดเด่น โดยสิ่งโคจรจะเป็นสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีไดเ้ปรียบเสมือนรูปร่าง แต่ท่ีหมายจะเป็น

สิ่งท่ีอยู่กับท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวใด ๆ เปรียบเสมือนพืน้หลงั ซึ่งท่ีหมายจะท าหนา้ท่ีเป็นสิ่งอา้งอิง

เพ่ือระบตุ  าแหนง่หรือสถานภาพของสิ่งโคจร  

บพุบท in มีความหมายพืน้ฐานเก่ียวกบัพืน้ท่ีและต าแหนง่ คือ แสดงบางสิ่งบางอยา่ง

ท่ีถูกลอ้มรอบโดยสิ่งอ่ืน เช่น John is in the classroom. จากประโยคดงักล่าว จอหน์ (John) คือ 

สิ่งโคจร และหอ้งเรียน (the classroom) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธ์สิ่งโคจรอยู่ภายในและ
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ถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมาย นอกจากนีย้งัมีความหมายท่ีเพิ่มเติมเขา้มาจากความหมายพืน้ฐานอีก 10 

ความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

1) ความหมายแสดงเวลา 

ตวัอยา่งเชน่ (1) Lady Gaga was born in 1986.  

จากประโยคดังกล่าว เลดี ้กาก้า (Lady Gaga) คือ สิ่งโคจร และปี ค.ศ. 

1986 คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเกิดอยูใ่นชว่งเวลาใดเวลาหนึ่งของท่ีหมาย 

2) ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

ตวัอยา่งเชน่ (2) You can choose any menu in this brochure. 

จากประโยคดงักล่าว เมนูหรือรายการอาหารใด ๆ (any menu) คือ สิ่งโคจร 

และ โบรชวัรเ์ล่มนี ้(this brochure) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยู่ภายในและเป็น

สว่นหนึ่งของท่ีหมาย 

3) ความหมายแสดงอาชีพ  

ตวัอยา่งเชน่ (3) Anne works in publishing.  

จากประโยคดงักลา่ว แอน (Anne) คือ สิ่งโคจร และส านกัพิมพ ์(publishing) 

คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรมีอาชีพเป็นหรือมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัท่ีหมาย 

4) ความหมายระบภุาษา  

ตวัอยา่งเชน่ (4) The student cannot write the sentence in English.  

จากป ระ โยคดั งกล่ า ว  ป ระ โยค  ( the sentence) คื อ  สิ่ ง โค จ ร  แล ะ

ภาษาองักฤษ (English) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเป็นสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวกบั

ท่ีหมาย ซึ่งท่ีหมายแสดงในรูปของการระบภุาษา 

5) ความหมายแสดงจ านวน  

ตวัอยา่งเชน่ (5) Two in ten homes now has cable TV.  

จากประโยคดงักลา่ว จ านวนสอง (two) คือ สิ่งโคจร และจ านวนสิบ (ten) คือ 

ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเป็นจ านวนหนึ่งๆ จากจ านวนเตม็ของท่ีหมาย 

6) ความหมายแสดงการสวมใส ่ 

ตวัอยา่งเชน่ (6) Leo looked very handsome in his uniform.  
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จากประโยคดงักล่าว ลีโอ (Leo) คือ สิ่งโคจร และชดุเครื่องแบบของลีโอ (his 

uniform) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพันธส์ิ่งโคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบโดยท่ีหมายเพียง

บางสว่น 

7) ความหมายแสดงสภาพหรือเง่ือนไขของบางสิ่งบางอยา่ง  

ตวัอยา่งเชน่ (7) His life was in danger.  

จากประโยคดังกล่าว ชีวิตของเขา (his life) คือ สิ่ งโคจร และอันตราย 

(danger) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยูใ่นสภาพหรือตกอยูใ่นเง่ือนไขของท่ีหมาย 

8) ความหมายแสดงรูปรา่ง  

ตวัอยา่งเชน่ (8) Teacher wants the students stand in a circle.  

จากประโยคดงักล่าว นักเรียนจ านวนหลายคน (the students) คือ สิ่งโคจร 

และวงกลมจ านวน 1 วง (a circle) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยู่ในลกัษณะนัน้ ๆ 

ของท่ีหมายกระท าโดยกรยิา ยืน (stand) 

9) ความหมายแสดงสีหรือวตัถตุัง้ตน้  

ตวัอยา่งเชน่  

(9a) Does blue has the same pattern in red?  

(9b) A sculpture in gold marble stands in the temple. 

จากประโยค (9a) รูปแบบเดียวกัน (the same pattern) คือสิ่งโคจร และ     

สีแดง (red) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรมีคุณสมบตัิเป็นท่ีหมาย และประโยค (9b) 

รูปป้ันจ านวน 1 รูปป้ัน  (a sculpture) คือ สิ่งโคจร และหินอ่อนสีทอง (gold marble) คือ ท่ีหมาย 

ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรท าจากท่ีหมาย 

10) ความหมายแสดงฤดกูาล  

ตวัอยา่งเชน่ (10) There is flood in the rainy season.  

จากประโยคดังกล่าว น ้าท่วม (flood) คือ สิ่งโคจร และฤดูฝน (the rainy 

season) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสัมพันธส์ิ่งโคจรเกิดอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของท่ีหมายซึ่ง

เก่ียวกบัสภาพดนิฟ้าอากาศ 

ผูว้ิจัยเปรียบเทียบความหมายพบว่าบางความหมายมีความหมายสอดคล้องกับ

ความหมายท่ี Tyler and Evans (2003) กล่าวไว้ ไดแ้ก่ ความหมายแสดงอาชีพ มีความหมาย
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สอดคล้องกับ ความหมายแสดงกิจกรรม และความหมายแสดงสภาพหรือเง่ือนไขของบางสิ่ง

บางอย่าง สอดคล้องกับความหมายแสดงสภาพ และผู้วิจัยยังพบความหมายท่ีสอดคล้องกับ

ความหมายท่ีปรากฏในงานวิจยัของวิไลวรรณ อรุณมานะกลุ (2550) ไดแ้ก่ ความหมายระบภุาษา 

สอดคลอ้งกบั ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงเลือกใชช่ื้อตามความหมายท่ีมีนยั

สอดคลอ้งกนัของงานวิจยัท่ีผ่านมาดงักล่าวแทนช่ือของความหมายท่ีไดจ้ากพจนานุกรม แสดงใน

งานวิจยันีต้อ่ไป  

ส าหรบัเกณฑข์อ้ท่ี 2 ในการก าหนดความหมายว่าความหมายใดคือความหมายท่ี

แตกต่างจากความหมายอ่ืน กล่าวว่าความหมายนั้นจะตอ้งเป็นความหมายท่ีไม่ขึน้กับบริบท 

กล่าวคือ ความหมายท่ีแยกออกมาไดน้ัน้ตอ้งไม่ใช่ความหมายท่ีถูกแสดงนยัจากอีกความหมาย

หนึ่ง หรือจากบรบิทท่ีค านัน้ปรากฏ  

จากความหมายของบพุบท in ท่ีพบในพจนานุกรม ผูว้ิจยัพบความหมายของบพุบท 

in ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากแสดงนยัซึ่งกนัและกนั ดงัตารางท่ี 3 

 

ตาราง 3 ความหมายท่ีแสดงนยัซึ่งกนัและกนัของบพุบท in ของเจา้ของภาษา 

 

ล าดับ ความหมาย กลุ่มความหมาย 
1 เวลา 

เก่ียวกบัเวลา 
10 ฤดกูาล 
8 รูปรา่ง 

เก่ียวกบัลกัษณะ 
9 สีหรือวตัถตุัง้ตน้ 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงความหมายท่ีแสดงนยัซึ่งกันและกันของบุพบท in ของเจา้ของ

ภาษา ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ท่ีสิ่งโคจรเกิดอยู่ในช่วงเวลาของท่ีหมาย พบความสอดคล้อง

ดงักล่าว กับความหมายจ านวน 2 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงเวลา และความหมาย

แสดงฤดูกาล ผูว้ิจยัจึงรวมความหมายดงักล่าวเป็นกลุ่มความหมายเก่ียวกับเวลา และลกัษณะ

ความสัมพันธ์สิ่งโคจรมีคุณสมบัติเป็นหรือสรา้งจากท่ีหมาย พบความสอดคล้องดังกล่าว กับ
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ความหมาย จ านวน 2 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงรูปร่าง และความหมายแสดงสีหรือ

วตัถตุัง้ตน้ ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึรวมความหมายทัง้สองดงักลา่ว ใหเ้ป็นกลุม่ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ 

จากการวิเคราะหค์วามหมายตามจุดมุ่งหมายของแนวคิดการมีหลายความหมาย

แบบมีหลักการ พบว่าความหมายของบุพบท in จากเดิมท่ีพบจ านวน 11 ความหมายใน

พจนานุกรม มีจ านวนความหมายลดลงเหลือเพียง 9 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายพืน้ฐาน และ

ความหมายท่ีเพิ่มเติมเขา้มา จ านวน 8 ความหมาย ซึ่งทกุความหมายเป็นความหมายท่ีเป็นอิสระ

จากบรบิท และความหมายท่ีไมถ่กูแสดงนยัจากความหมายซึ่งกนัและกนั ดงันี ้

1) ความหมายพืน้ฐาน 

2) ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 

3) ความหมายแสดงการสวมใส ่

4) ความหมายแสดงเก่ียวกบัลกัษณะ  

5) ความหมายแสดงเก่ียวกบัเวลา  

6) ความหมายแสดงกิจกรรม 

7) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก 

8) ความหมายแสดงจ านวน 

9) ความหมายแสดงสภาพ 

ส าหรบัจุดมุ่งหมายขอ้ท่ี 2 ของแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลักการ คือ 

เพ่ือสรา้งความหมายตน้แบบท่ีสมัพนัธก์ับความหมายอ่ืนแบบเครือข่ายรศัมี โดยใชเ้กณฑ ์5 ขอ้ท่ี

เป็นขั้นตอนหรือวิธีการอย่างเป็นกลาง ไดแ้ก่ 1) ความหมายแรกท่ีพบในประวัติของค า ๆ นั้น 

(earliest attested meaning) 2) มีความเด่นในเครือข่ายทางความหมาย (predominance in the 

semantic network) 3) มี การเกิ ด ร่วม กับป ระ เภทค า อ่ื น  (use in composite forms)  4) มี

ความสัมพันธ์กับบุพบท อ่ืน  ( relations to other particles) และ 5) คาดการณ์ การขยาย

ความหมายไปสู่ความหมายอ่ืน ๆ ได้ง่าย (ease of predicting sense extensions) ซึ่งจะระบุ

ความหมายตน้แบบของบุพบท in และความหมายอ่ืน ๆ  ท่ีขยายออกมา (นันทนา วงษ์ไทย. 2562) 

ผู้วิจัยไดน้  าแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลักการน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความหมาย

ตน้แบบของบพุบท in ดงันี ้

1) ความหมายแรกท่ีพบในประวตัขิองค า ๆ นัน้ 
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ขอ้มูลเชิงประวตัิของบุพบท in พบความสัมพันธ์ของความหมายพืน้ฐานท่ี

สอดคลอ้งกัน ไดแ้ก่ BBC English Dictionary ปี ค.ศ. 1993 แสดงความหมายของบุพบท in คือ 

“ Something that is in something else is enclosed by it or surrounded by it. ” แ ล ะ 

Cambridge International Dictionary of English ปี ค.ศ. 1995 แสดงความหมายของบุพบท in 

คือ  “Positioned inside something, or contained, surrounded or enclosed by something.” 

และยังพบความสัมพันธ์ดังกล่าวนี ้ ในภาษาไทย ไดแ้ก่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน         

ปี พ.ศ. 2542 แสดงความหมายของบุพบท ใน คือ “ตรงขา้มกับนอก ไม่ใช่นอก เช่น ในบา้น ใน

เมื อง”  ในภาษา เยอรมัน  ได้แก่  บุพบท  in คื อ  “verwendet, um anzugeben, dass sich 

jemand/etwas innerhalb eines Gebietes, Raumes o. Ä. befindet  außerhalb”  แ ป ล ว่ า 

“ใช้เพ่ือระบุถึงบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างอยู่ในพืน้ท่ี  ห้อง หรือท่ีอยู่ท่ีคล้ายกัน” ปรากฏบน

เว็บไซต์ https://de.thefreedictionary.com/ และในภาษาญ่ีปุ่ น  ได้แก่  บุพบท なか แสดง

ความหมาย “空間的に仕切られた物の内側。内部。” แปลว่า “ข้างในสถานท่ีหนึ่ง ” 

ปรากฏบนเว็บไซต ์https://dictionary.goo.ne.jp/ ซึ่งจากภาษาต่าง ๆ ดงักล่าวต่างเป็นบุพบทท่ี

แสดงความสมัพนัธเ์ก่ียวกบัพืน้ท่ีของสิ่งโคจรซึ่งอยู่ภายในท่ีหมายเหมือนกนั ดงันัน้ ท าใหส้ามารถ

ระบไุดว้า่ความหมาย “การบรรจ”ุ เป็นความหมายตน้แบบของบพุบท in  

 

2) มีความเดน่ในเครือขา่ยทางความหมาย 

ความหมายตน้แบบตอ้งเป็นความหมายท่ีมีความสัมพันธ์กับความหมาย

อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายความหมาย จากการวิเคราะหค์วามหมายของบุพบท in ในส่วนท่ีผ่านมา 

พบว่าความหมายของบุพบท in จากพจนานุกรม มีความหมายท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งสิน้ 9 

ความหมาย ไดแ้ก่ 1) การบรรจ ุ2) การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง 3) การสวมใส ่4) ลกัษณะ 5) เวลา 

6) กิจกรรม 7) การเป็นสมาชิก 8) จ  านวน และ 9) สภาพ ความหมายต่าง ๆ เหล่านีส้่วนใหญ่

เก่ียวข้องกับสิ่งโคจรอยู่ภายในและถูกล้อมรอบโดยท่ีหมาย เช่น ความหมายการบรรจุ แสดง

ความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบโดยท่ีหมาย ในขณะท่ีความหมายแสดงการสวม

ใส่ แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบโดยท่ีหมายเพียงบางส่วน ซึ่งทั้งสอง

ความหมายดังกล่าว ต่างแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะการอยู่ภายในและถูกล้อมรอบ

เชน่เดียวกนั ดว้ยเหตนีุ ้ความหมายตน้แบบของบพุบท in คือ ความหมาย “การบรรจ”ุ 
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ตวัอยา่งของความหมายตา่ง ๆ มีดงันี ้

1) ความหมายการบรรจ ุ

ตวัอยา่ง (11) John is in the classroom. 

2) ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 

ตวัอยา่ง (12) You can choose any menu in this brochure. 

3) ความหมายแสดงการสวมใส ่

ตวัอยา่ง (13) Leo looked very handsome in his uniform. 

4) กลุม่ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ ประกอบดว้ยความหมายตา่ง ๆ ดงันี ้

4a) ความหมายแสดงรูปรา่ง  

ตวัอยา่ง (14) Teacher wants the students stand in a circle. 

4b) ความหมายแสดงสีหรือวตัถตุัง้ตน้ 

ตวัอยา่ง (15) A sculpture in gold marble stands in the temple. 

5) กลุม่ความหมายเก่ียวกบัเวลา ประกอบดว้ยความหมายตา่ง ๆ ดงันี ้

5a) ความหมายแสดงเวลา 

ตวัอยา่ง (16) Lady Gaga was born in 1986. 

5b) ความหมายแสดงฤดกูาล 

ตวัอยา่ง (17) There is flood in the rainy season. 

6) ความหมายแสดงกิจกรรม 

ตวัอยา่ง (18) Anne works in publishing. 

7) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก 

ตวัอยา่ง (19) The student cannot write the sentence in English. 

8) ความหมายแสดงจ านวน 

ตวัอยา่ง (20) One in ten homes now has cable TV. 

9) ความหมายแสดงสภาพ 

ตวัอยา่ง (21) His life was in danger. 
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ภาพประกอบท่ี 51 แสดงให้เห็นว่าบุพบทของ in มีเครือข่ายความหมายท่ี

ประกอบดว้ย 9 ความหมายท่ีแตกตา่งกนั แตล่ะความหมายแสดงดว้ยจดุกลมสีด าทบึ ความหมาย

ตน้แบบจะอยู่ตรงกลาง ในขณะท่ีบางความหมายในเครือข่ายความหมายมีความสัมพันธ์ใน

ลกัษณะเป็นกลุ่มแสดงลักษณะของกลุ่มดว้ยจุดกลมไม่ทึบ และทิศทางของลูกศรแสดงเสน้ทาง

การขยายความหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 51 แสดงเครือขา่ยความหมายแบบรศัมีของบพุบท in 

 

จากภาพประกอบท่ี 51 แสดงเครือข่ายความหมายแบบรศัมีของบุพบท in 

โดยมี 1) ความหมายตน้แบบหรือความหมายการบรรจ ุอยู่ต  าแหน่งศนูยก์ลาง และลูกศรแผ่เป็น

รศัมีเพ่ือแสดงกลุ่มความหมาย และความหมายต่าง ๆ ท่ีเพิ่มเติมจากความหมายตน้แบบ โดย

ล าดับความหมายท่ีใกล้กับต าแหน่งความหมายศูนย์กลางจะมีความหมายใกล้เคียงกับ

ความหมายต้นแบบมากท่ีสุดและเป็นความหมายท่ีเพิ่มเติมจากความหมายต้นแบบ และ

ความหมายอ่ืนท่ีขยายไกลออกไปจนกลายเป็นความหมายท่ีขยายออกไปในลักษณะท่ีเป็น

4a รปูร่าง 

5 กลุ่มความหมายเกีย่วกบัเวลา 

4b สหีรอืวตัถุตัง้ตน้ 

4 กลุ่มความหมายเกีย่วกบัลกัษณะ 

1 ตน้แบบ การบรรจ ุ

3 การสวมใส่ 

5a เวลา 

2 การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ 

9 สภาพ 

8 จ านวน 

6 กจิกรรม 
7 การเป็นสมาชกิ 

5b ฤดกูาล 
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นามธรรมมากขึน้ตามล าดบั ซึ่งความหมายท่ีเพิ่มเติมจากความหมายตน้แบบ ประกอบดว้ย 3 

ความหมาย ไดแ้ก่ 2) ความหมายการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง 3) ความหมายการสวมใส่ และ 4) 

กลุ่มความหมายเก่ียวกับลกัษณะ ส่วนความหมายท่ีขยายออกมาจากต าแหน่งของความหมาย

ศูนย์กลางซึ่งความหมายท่ีขยายออกไปในลักษณะท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ ประกอบด้วย 5 

ความหมาย ไดแ้ก่ 5) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัเวลา 6) ความหมายแสดงกิจกรรม 7) ความหมาย

แสดงการเป็นสมาชิก 8) ความหมายแสดงจ านวน และ 9) ความหมายแสดงสภาพ 

 

3) มีการเกิดรว่มกบัประเภทค าอ่ืน 

บพุบท in สามารถประกอบเขา้กับค าประเภทอ่ืนได ้เช่น บุพบท in ประกอบ

เขา้กบักรยิาเพ่ือสรา้งค าประสม เช่น income ท่ีเกิดจากบพุบท in รวมกบัค ากริยา come (มา) เกิด

เป็นค าความหมายใหม่ แปลว่า รายได ้หรือค านามประกอบเขา้กบับุพบทวลีเพ่ือสรา้งค าประสม 

เช่น son-in-law ท่ีเกิดจากค านาม son (ลูกชาย) รวมกับบุพบทวลี in-law (ในกฎหมาย) เกิดเป็น

ค าความหมายใหม่ แปลว่า ลูกเขย (ผูช้ายท่ีมาแต่งงานกับญาติผูห้ญิง (ลูกสาว)) หรือบุพบท in 

ประกอบเขา้กบักรยิาเพ่ือสรา้งกรยิาวลี เชน่ get in ท่ีเกิดจากค ากริยา get (ไดร้บั) รวมกบับพุบท in 

เกิดเป็นกริยาวลี แปลว่า ขึน้ และ break in ท่ีเกิดจากค ากริยา break (หยดุ) รวมกบับพุบท in เกิด

เป็นกรยิาวลี แปลวา่ ขดัจงัหวะหรือบกุรุก สรุปไดว้่า บพุบท in สามารถเกิดรว่มกบัค าประเภทอ่ืน ๆ 

ได ้เน่ืองจากความหมายแสดงความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะสิ่งโคจรอยู่ภายในท่ีหมายอยู่  จึงท าให้

ความหมาย “การบรรจ”ุ เป็นความหมายตน้แบบของบพุบท in 

 

4) มีความสมัพนัธก์บับพุบทอ่ืน 

ผูว้ิจยัพบว่าบพุบท in มีความสมัพนัธท์างความหมายแบบตรงขา้มกับบพุบท 

out โดยการมีความหมายตรงขา้ม (antonymy) ซึ่งตรงขา้มกับอีกค าหนึ่ง โดยหากค าหนึ่งบอกถึง  

การเคล่ือนท่ีในทิศทางหนึ่ง อีกค าหนึ่งจะแสดงการเคล่ือนท่ีในทิศทางตรงกันขา้มของค านัน้ ๆ 

(นนัทนา วงษไ์ทย, 2561, pp. 53-54) เช่น ในภาษาไทย ไดแ้ก่ บน-ล่าง เหนือ-ใต ้และขึน้-ลง หรือ

ในภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ before-after, up-down และ near-far 
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บุพบท in และบุพบท out จะปรากฏเป็นชุด ท่ีแสดงมิติทางพื ้น ท่ี ท่ี มี

ความสมัพนัธก์นัได ้ดงัภาพประกอบ 52 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 52 ความสมัพนัธข์องบพุบท in และ out 

 

จากภาพประกอบ 52 วงกลมทึบแสดงสิ่งโคจร ส่วนกรอบส่ีเหล่ียมแสดง      

ท่ีหมาย จะเห็นว่าบพุบท in แสดงสิ่งโคจรท่ีอยูภ่ายในและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมาย และบพุบท out 

แสดงสิ่งโคจรอยู่ภายนอกขอบเขตท่ีหมาย ซึ่งเป็นค าตรงขา้มแบบทิศทางตรงขา้มกนัของบพุบท in 

ดงันัน้เกณฑข์อ้นีท้  าใหเ้ห็นวา่ความหมาย “การบรรจ”ุ เป็นความหมายตน้แบบของบพุบท in  

 

5) คาดการณก์ารขยายความหมายไปสูค่วามหมายอ่ืน ๆ ไดง้่าย 

หลกัการของเกณฑข์อ้นี ้คือยิ่งเราสามารถคาดการณ์ว่าความหมายหนึ่งมี

การขยายความหมายไปสู่อีกความหมายอ่ืนไดง้่ายเท่าใด ความหมายนัน้ยิ่งมีความเป็นไปไดท่ี้จะ

เป็นความหมายตน้แบบมากเทา่นัน้ เน่ืองจากความหมายตน้แบบจะเป็นความหมายท่ีความหมาย

อ่ืน ๆ ในเครือข่ายความหมายขยายออกมา ดงันัน้ความหมายตน้แบบควรจะเป็นความหมายท่ี

คาดการณไ์ดง้่ายท่ีสดุในบรรดาความหมายอ่ืนๆ ในเครือข่ายความหมาย ซึ่ งความหมายตน้แบบ

ของบพุบท in คือ ความหมายการบรรจ ุแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยูภ่ายในและถกูลอ้มรอบโดย

ท่ีหมาย และบุพบทดังกล่าวยังสามารถขยายความหมายอ่ืน ๆ ไดต้ามเครือข่ายความหมายท่ี

ขยายออกมา โดยความหมายท่ีขยายออกมานั้นมีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับความหมาย

ตน้แบบในลักษณะของสิ่งโคจรอยู่ภายในท่ีหมายเช่นเดียวกัน  ดังนั้นเกณฑ์ข้อนีท้  าให้เห็นว่า

ความหมาย “การบรรจ”ุ เป็นความหมายตน้แบบของบพุบท in  

 

in out 



  

 

76 

จากจุดมุ่ งหมายประการท่ีสอง เพ่ือสร้างความหมายต้นแบบท่ีสัมพันธ์กับ

ความหมายอ่ืนแบบเครือข่ายรศัมี จากแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ ของ Tyler 

และ Evans โดยการใช้เกณฑ์ 5 ข้อท่ีเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอย่างเป็นกลาง ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 

ความหมายตน้แบบของบพุบท in คือ ความหมาย “การบรรจุ” ซึ่งแสดงความสมัพนัธข์องสิ่งโคจร

อยู่ภายในและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมาย เน่ืองจากมีความหมายเชิงประวตัิ มีความหมายท่ีสมัพนัธ์

หรือเก่ียวข้องกับความหมายอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายความหมาย สามารถประกอบเข้ากับค า

ประเภทอ่ืนเพ่ือสรา้งความหมายใหม่ได ้สามารถจดักลุ่มเขา้ดว้ยกนัและแสดงมิติทางพืน้ท่ีได ้และ

สามารถคาดการณ์ว่าความหมายหนึ่งมีการขยายความหมายไปสู่ความหมายอ่ืนไดง้่าย จาก

เกณฑท์ัง้ 5 ขอ้นี ้จงึสามารถระบไุดว้า่ “การบรรจ”ุ เป็นความหมายตน้แบบของบพุบท in  

ตารางท่ี  4 แสดงความหมายของบุพบท in มีจ  านวนทั้งสิ ้น  9 ความหมาย 

ประกอบดว้ยความหมายตน้แบบ คือ ความหมายการบรรจ ุและความหมายอ่ืน ๆ ท่ีขยายออกมา

จากความหมายตน้แบบ จ านวน 8 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงการเป็นส่วนหนึ่งของบาง

สิ่ง ความหมายแสดงการสวมใส่ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัเวลา 

ความหมายแสดงกิจกรรม ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก ความหมายแสดงจ านวน และ

ความหมายแสดงสภาพ ซึ่งแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งโคจรและท่ีหมาย ดงันี ้ 

 

ตาราง 4 กลุม่ความหมายและความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งโคจรและท่ีหมายของบพุบท in  

 

ล าดับ ความหมาย ความสัมพันธ ์
ความหมายตน้แบบ 
1 การบรรจ ุ สิ่งโคจรอยูภ่ายในและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมาย 

2 การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง สิ่งโคจรอยูภ่ายในและเป็นส่วนหนึ่งของท่ีหมาย 

3 การสวมใส่ 
สิ่งโคจรอยูภ่ายในและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมายเพียง
บางสว่น 

4 กลุม่ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ 
4a รูปรา่ง สิ่งโคจรอยูใ่นลกัษณะนัน้ ๆ ของท่ีหมาย 
4b สีหรือวตัถตุัง้ตน้ สิ่งโคจรมีคณุสมบตัเิป็นหรือสรา้งจากท่ีหมาย 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดับ ความหมาย ความสัมพันธ ์

5 กลุม่ความหมายเก่ียวกบัเวลา 
5a เวลา สิ่งโคจรเกิดอยูใ่นชว่งเวลาใดเวลาหนึ่งของท่ีหมาย 

5b ฤดกูาล 
สิ่งโคจรเกิดอยูใ่นชว่งระยะเวลาหนึ่งของท่ีหมายซึ่ง
เก่ียวกบัสภาพดนิฟ้าอากาศ 

6 กิจกรรม สิ่งโคจรมีอาชีพเป็นหรือมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัท่ีหมาย 

7 การเป็นสมาชิก 
สิ่งโคจรเป็นสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวกบัท่ีหมาย ซึ่งท่ีหมาย
แสดงในรูปของการระบภุาษา 

8 จ านวน สิ่งโคจรเป็นจ านวนหนึ่ง ๆ จากจ านวนเตม็ของท่ีหมาย 
9 สภาพ สิ่งโคจรอยูใ่นสภาพหรือตกอยูใ่นเง่ือนไขของท่ีหมาย 

 

การมีหลายความหมายของบพุบท in แสดงความหมายตา่ง ๆ ซึ่งความหมายล าดบั

แรก คือ ความหมายตน้แบบ หรือความหมาย “การบรรจุ” แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งโคจรอยู่

ภายในและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมาย แสดงดงัภาพประกอบ 53 

 

 

 

ภาพประกอบ 53 ภาพรา่งตน้แบบของบพุบท in 
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ผู้วิจัยใช้แนวคิดภาพร่าง (image schema) ของ Johnson (1987) เพ่ือใช้อธิบาย 

มโนทศันข์องความหมายตน้แบบและความหมายอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มเติมเขา้มาจากความหมายตน้แบบ

แสดงในลกัษณะของภาพรา่ง ซึ่ง Johnson กล่าววา่ภาพรา่งมีท่ีมาจากประสบการณต์า่ง ๆ ของมนษุย ์

ทัง้ประสบการณท์างรา่งกายซึ่งหมายถึงการท่ีร่างกายมีปฏิสมัพนัธก์ับสิ่งแวดลอ้มต่างๆ รอบตวั 

เม่ือมนษุยไ์ดร้บัประสบการณต์า่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ซ  า้ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนไหวรา่งกาย และการท่ี

รา่งกายมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั จะท าใหเ้กิดภาพในความคิดและก่อสรา้งเป็นภาพขึน้ใน

ระบบความคิด โดยมโนทัศน์ของบุพบท in มีความหมายอ่ืน ท่ี เพิ่ ม เติม เข้ามา จ านวน                    

9 ความหมาย ประกอบดว้ยความหมายการบรรจุ (ความหมายตน้แบบ) และความหมายอ่ืนท่ี

เพิ่มเติมเขา้มาจากความหมายตน้แบบ จ านวน 3 ความหมาย และความหมายท่ีขยายออกไปใน

ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ จ  านวน 5 ความหมาย ดงันี ้

ความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาจากความหมายตน้แบบ จ านวน 3 ความหมาย ไดแ้ก่ 

ความหมายการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง ความหมายการสวมใส่ และกลุ่มความหมายเก่ียวกับ

ลกัษณะ ซึ่งสามารถแสดงความสมัพันธ์ในลักษณะของสิ่ งโคจรมีความสมัพันธ์กับท่ีหมาย โดย

แสดงเป็นภาพรา่ง ดงันี ้

 

 

 

ภาพประกอบ 54 ภาพรา่งการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 

 

จากภาพประกอบท่ี 54 ภาพรา่งการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง แสดงลักษณะท่ีสิ่งโคจร

อยู่ภายในและเป็นส่วนหนึ่งของท่ีหมาย ซึ่งเป็นความหมายท่ีใกลเ้คียงความหมายตน้แบบมาก
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ท่ีสุด ซึ่งภาพร่างนีส้อดคลอ้งกับความหมายแสดงการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง ตวัอย่างเช่น You 

can choose any menu in this brochure. จากประโยคตวัอย่าง สิ่งโคจร คือ เมนูใด ๆ (any menu)  

และท่ีหมาย คือ โบรชัวรแ์ผ่นนี ้(this brochure) แสดงความสมัพันธ ์คือ รายการต่าง ๆ ของเมนู

เป็นส่วนหนึ่งของโบรชวัรแ์ผ่นนี ้เน่ืองจากอิทธิพลของค าแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ค  าคณุศพัท ์any สง่ผลให้

สิ่งโคจรในภาพรา่งขา้งตน้มีจ านวนมากกวา่หนึ่ง 
 

 

 

ภาพประกอบ 55 ภาพรา่งการสวมใส ่

 

จากภาพประกอบ 55 ภาพรา่งแสดงความหมายการสวมใส่ แสดงลกัษณะท่ีสิ่งโคจร

อยู่ภายในและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมายเพียงบางส่วน ซึ่งภาพรา่งนีส้อดคลอ้งกบัความหมายแสดง

การสวมใส่ ตัวอย่างเช่น Leo looked very handsome in his uniform. จากประโยคตัวอย่าง      

สิ่งโคจร คือ ลีโอ (Leo) และท่ีหมาย คือ ชดุเครื่องแบบของลีโอ (his uniform) แสดงความสมัพนัธ ์

คือ ลีโอดูหล่อซึ่งความหล่ออยู่ภายในและถูกลอ้มรอบโดยชุดเครื่องแบบของเขาเพียงบางส่วน 

เน่ืองจากชุดท่ีลีโอใส่นั้นก็ไม่ไดล้อ้มรอบหรือปิดลอ้มลีโอทัง้ร่างกาย ยังมีบางส่วนของลีโอ เช่น 

ใบหนา้ และมือ ท่ีไมไ่ดถ้กูลอ้มรอบหรือถกูปิดลอ้ม  
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ภาพประกอบ 56 ภาพรา่งรูปรา่ง 

 

จากภาพประกอบ 56 ภาพรา่งแสดงความหมายรูปรา่ง แสดงลกัษณะสิ่งโคจรแสดง

ดว้ยเสน้ประสีด าอยู่ในลกัษณะนัน้ ๆ ของท่ีหมาย ท่ีหมายแสดงดว้ยเสน้ทึบสีเทา โดยภาพร่างนี ้

สอดคล้องกับความหมายแสดงรูปร่างซึ่งอยู่ในกลุ่มความหมายเก่ียวกับลักษณะ ตัวอย่างเช่น 

Teacher wants the students stand in a circle. จากประโยคตวัอย่าง สิ่งโคจร คือ นกัเรียนหลาย

คน (the students) และท่ีหมาย คือ วงกลมจ านวน 1 วง (a circle) แสดงความสัมพันธ์ คือ 

นกัเรียนอยูใ่นลกัษณะของวงกลมกระท าโดยกรยิายืน (stand)  

 

 

 

ภาพประกอบ 57 ภาพรา่งสีหรือวตัถตุัง้ตน้ 
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จากภาพประกอบ 57 ภาพร่างแสดงความหมายสีหรือวัตถุตั้งตน้ แสดงลักษณะ     

สิ่งโคจร (เสน้ตาราง) มีคณุสมบตัิเป็นหรือสรา้งจากท่ีหมาย (สีขาว) โดยสอดคลอ้งกบัความหมาย

สีหรือวตัถตุัง้ตน้ ซึ่งอยูใ่นกลุม่ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ ตวัอยา่งเชน่  

(22) Does blue has the same pattern in red? (ความหมายแสดงสี)  

(23) A sculpture in gold marble stands in the temple. (ความหมายแสดงวตัถตุัง้ตน้)  

จากประโยคตวัอย่างท่ี (22) สิ่งโคจร คือ รูปแบบเดียวกัน (the same pattern) และ  

ท่ีหมาย คือ สีแดง (red) แสดงความสมัพนัธรู์ปแบบมีคณุสมบตัิเป็นสีแดง และในประโยคตวัอยา่ง

ท่ี (23) สิ่งโคจร คือ รูปป้ันจ านวน 1 รูปป้ัน (a sculpture) และท่ีหมาย คือ หินอ่อนสีทอง (gold 

marble) แสดงความสมัพนัธรู์ปป้ันสรา้งจากหินออ่นสีทอง  

 

ในสว่นของความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาและความหมายท่ีขยายออกไปในลกัษณะ

ท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ จ  านวน 5 ความหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มความหมายแสดงเวลา ความหมาย

แสดงแสดงกิจกรรม ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก ความหมายแสดงจ านวน และความหมาย

แสดงสภาพ ซึ่งลกัษณะบางประการของมโนทศันข์องผูใ้ชภ้าษามีความสอดคลอ้งกบัความหมาย

ตน้แบบ คือ สิ่งโคจรอยู่ภายในท่ีหมาย เหมือนกับความหมายต้นแบบ ท่ีแสดงความสัมพันธ ์      

สิ่งโคจรอยูภ่ายในและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมาย 

ล าดบัต่อไป ผูว้ิจยัวิเคราะหม์โนทศันข์องบุพบท on ในภาษาองักฤษโดยใชแ้นวคิด

การมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ 

 

1.2 มโนทศันข์องบพุบท on ในภาษาองักฤษ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความหมายของบุพบท on ในภาษาอังกฤษจากความหมายใน

พจนานกุรม โดยใชแ้นวคดิการมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ 

เกณฑข์อ้แรก ซึ่งกลา่วถึงการแยกความหมายท่ีแตกตา่งออกจากกนั พบวา่บพุบท on 

มีความหมายพืน้ฐานเก่ียวกับพืน้ท่ีและต าแหน่ง คือ แสดงบางสิ่งบางอย่างท่ีมีพืน้ผิวรองรบัและ

สัมผัสกับพื ้นผิว เช่น  There is a black vase filled with flowers on the table. จากประโยค
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ดงักล่าว แจกันสีด าท่ีมีดอกไมม้ากมาย (a black vase filled with flowers) คือ สิ่งโคจร และโต๊ะ 

(the table) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรสมัผสัและถกูรองรบัโดยท่ีหมาย นอกจากนี้

ยงัมีความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาจากความหมายพืน้ฐานอีก 15 ความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

1) ความหมายแสดงสว่นท่ีโดดเดน่  

ตวัอยา่งเชน่ (24) Jack has a bruise on his forehead.  

จากประโยคดงักล่าว รอยฟกช า้ (a bruise) คือ สิ่งโคจร และหนา้ผากของ

แจ็ค (his forehead) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรมีความโดดเดน่และเป็นส่วนหนึ่ง

ของท่ีหมาย 

2) ความหมายแสดงหวัขอ้  

ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ( 25)  A company gets an advice from a computer 

consultant on the installation of a computer system.  

จากประโยคดงักล่าว ค าแนะน าจากท่ีปรึกษาดา้นคอมพิวเตอร ์(an advice 

from a computer consultant) คือ สิ่งโคจร และการติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร ์(the installation of 

a computer system) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเป็นหวัขอ้หรือเรื่องท่ีกล่าวถึงเป็น

ประเดน็ส าคญัเก่ียวกบัท่ีหมาย 

3) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่  

ตวัอยา่งเชน่ (26) Salmon is on the menu.  

จากประโยคดงักล่าว แซลมอน (รายการอาหาร) (Salmon) คือ สิ่งโคจร และ

เมน ู(the menu) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเป็นสมาชิกของท่ีหมาย 

4) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ  

ตวัอยา่งเชน่ (27) Rose has a phone on her at all times.  

จากประโยคดงักลา่ว โทรศพัทมื์อถือ (a phone) คือ สิ่งโคจร และเธอ (Rose) 

คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรครอบครองท่ีหมายในฐานะเจา้ของของท่ีหมาย 

5) ความหมายแสดงการบนัทกึ  

ตั ว อ ย่ า ง เช่ น  ( 28)  You can find the outcomes of research on the 

computer disc.  
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จากประโยคดงักล่าว ผลลพัธข์องการวิจยั (the outcomes of research) คือ 

สิ่งโคจร และแผ่นดิสกค์อมพิวเตอร ์(the computer disc) คือ ท่ีหมาย ซ่ีงแสดงความสัมพันธ์สิ่ง

โคจรถูกบันทึกลงไปบนท่ีหมาย (ท่ีหมายเก่ียวข้องกับระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

ฮารด์ดิสก ์แผ่นบันทึกขอ้มูล แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หน่วยความจ าแบบแฟลช (แฮนดีไดรฟ์ (handy 

drive) ยเูอสบีไดรฟ์ (usb drive) ทมับไ์ดรฟ์ (thumb drive)) 

6) ความหมายแสดงผา่นการออกอากาศ  

ตวัอยา่งเชน่ (29) The show will be broadcast on BCTV.  

จากประโยคดงักล่าว รายการโชว ์(the show) คือ สิ่งโคจร และช่องรายการ 

BCTV คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรก าลงัจะออกอากาศ เผยแพร ่หรือออนแอร ์ผ่าน

ในชอ่งทางของท่ีหมายซึ่งกระท าโดยกรยิา ออกอากาศ (broadcast) 

7) ความหมายแสดงพาหนะ  

ตวัอยา่งเชน่ (30) John got some sleep on the plane.  

จากประโยคดงักล่าว จอหน์ (John) คือ สิ่งโคจร และเครื่องบิน (the plane) 

คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรสมัผสัและถกูรองรบัโดยบางสว่นของท่ีหมายกระท าโดย

กรยิา นอนหลบั (sleep) ซึ่งท่ีหมายในความหมายนีต้อ้งเป็นยานพาหนะเทา่นัน้  

8) ความหมายแสดงเวลา 

ตวัอยา่งเชน่ (31) They will marry on Christmas day. 

จากประโยคดงักล่าว เหตกุารณท่ี์พวกเขาจะแต่งงาน (They will marry) คือ 

สิ่งโคจร และวนัคริสตม์าส (Christmas day) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยู่ในช่วง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ภายในวนันัน้ๆ ) ของท่ีหมายกระท าโดยกรยิาแตง่งาน (marry) 

9) ความหมายแสดงการใชย้าหรือสารเสพติด 

ตวัอยา่งเชน่ (32) My dad was on heroin before I was born. 

จากประโยคดงักลา่ว พ่อของฉนั (my dad) คือ สิ่งโคจร และเฮโรอีน (heroin) 

คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรใชท่ี้หมายดว้ยวิธีการเสพหรือบริโภคยาและสารเสพติด 

10) ความหมายแสดงทิศทาง 

ตวัอยา่งเชน่ (33) You’ll see the school on your right. 
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จากประโยคดงักลา่ว โรงเรียน (the school) คือ สิ่งโคจร และดา้นขวามือของ

คณุ (your right) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยูใ่นต าแหนง่ท่ีท่ีหมายก าหนด 

11) ความหมายแสดงการใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน 

ตวัอยา่งเชน่ (34) The radio runs on batteries. 

จากประโยคดังกล่ าว วิทยุ  ( the radio) คือ  สิ่ ง โคจร และแบตเตอรี่ 

(batteries) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสัมพันธส์ิ่งโคจรท างานในทางใดทางหนึ่งโดยใชพ้ลังงาน

ของท่ีหมายกระท าโดยกรยิาว่ิง (run) 

12) ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ 

ตวัอยา่งเชน่ (35) Sales are 20% up on last year. 

จากประโยคดงักล่าว ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 (sales are 20% up) คือ 

สิ่งโคจร และปีท่ีแล้ว (last year) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรเทียบเคียงให้เห็น

ลกัษณะท่ีเหมือนหรือตา่งกนักบัท่ีหมาย  

13) ความหมายแสดงบางสิ่งบางอยา่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 

ตวัอยา่งเชน่ (36) There’s a diagram on page 44. 

จากประโยคดงักล่าว แผนผงั (a diagram) คือ สิ่งโคจร และหนา้ท่ี 44 (page 

44) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรมีความโดดเดน่เหนือจากท่ีหมายและเป็นส่วนหนึ่ ง

กบัท่ีหมายโดยการถกูเขียน พิมพ ์หรือวาดขึน้ 

14) ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา 

ตวัอยา่งเชน่ (37) Max spent 180$ on a hat. 

จากประโยคดังกล่าว เงินจ านวน 180 ดอลลารส์หรฐั (180$) คือ สิ่งโคจร 

และหมวก (a hat) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเป็นมูลค่าราคาของท่ีหมายกระท า

โดยกรยิา ใชจ้า่ย (spent) 

15) ความหมายแสดงการใชอ้ปุกรณ ์

ตวัอยา่งเชน่ (38) Is Lisa still on the phone? 

จากประโยคดังกล่าว ลิซ่า (Lisa) คือ สิ่งโคจร และโทรศัพท์มือถือ ( the 

phone) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรใชท่ี้หมายในลกัษณะของอปุกรณ ์
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ส าหรบัเกณฑข์อ้ท่ี 2 ในการก าหนดความหมายท่ีแตกตา่งจากความหมายอ่ืน โดยท่ี

ความหมายนั้นจะตอ้งไม่ขึน้กับบริบท ผู้วิจัยพบว่าความหมายของบุพบท on ท่ีพบจ านวน 16 

ความหมาย ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บางความหมายเป็นความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกัน เน่ืองจากแสดง

นยัซึ่งกนัและกนั ดงัตารางท่ี 5 

 

ตาราง 5 ความหมายท่ีแสดงนยัซึ่งกนัและกนัของบพุบท on ของเจา้ของภาษา 

 

ล าดับ ความหมาย กลุ่มความหมาย 
1 สว่นท่ีโดดเดน่ 

เก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 
3 การเป็นสมาชิกของกลุม่ 
5 การบนัทกึ 
13 บางสิ่งบางอยา่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 
9 การใชย้าหรือสารเสพตดิ 

เก่ียวกบัการใช ้11 การใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน 
15 การใชอ้ปุกรณ ์

 

จากตารางท่ี 5 แสดงความหมายท่ีแสดงนยัซึ่งกนัและกนัของบุพบท on ของเจา้ของ

ภาษา ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์สิ่ งโคจรมีความโดดเด่นและเป็นส่วนหนึ่งกับท่ีหมาย พบ

ความสมัพนัธด์งักล่าวนีส้อดคลอ้งกบัความหมาย จ านวน 4 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดง

ส่วนท่ีโดดเด่น ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ความหมายแสดงการบันทึก และ

ความหมายแสดงบางสิ่งบางอย่างท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด ผูว้ิจยัจึงรวมความหมายดงักล่าวเป็น

กลุ่มความหมายเก่ียวกับการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง และลกัษณะของความสมัพนัธ์สิ่งโคจรใชท่ี้

หมาย พบความสัมพันธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับความหมาย จ านวน 3 ความหมาย ได้แก่ 

ความหมายแสดงการใชย้าหรือสารเสพติด ความหมายแสดงการใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลังงาน และ

ความหมายแสดงการใชอุ้ปกรณ์ ดงันั้นผูว้ิจัยจึงรวมความหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มความหมาย

เก่ียวกบัการใช ้

การวิเคราะหค์วามหมายตามจุดมุ่งหมายของแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมี

หลักการ ท าให้พบว่าจากความหมายของบุพบท on จากจ านวน 16 ความหมายท่ีพบใน
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พจนานกุรม มีจ านวนลดลงเหลือเพียง 11 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายพืน้ฐาน และความหมาย

ท่ีเพิ่มเติมเขา้มา จ านวน 10 ความหมาย ซึ่งทกุความหมายเป็นความหมายท่ีเป็นอิสระจากบริบท 

ดงันี ้

1) ความหมายพืน้ฐาน 

2) ความหมายแสดงเก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

3) ความหมายแสดงพาหนะ 

4) ความหมายแสดงเก่ียวกบัการใช ้ 

5) ความหมายแสดงทิศทาง 

6) ความหมายแสดงผา่นการออกอากาศ 

7) ความหมายแสดงเวลา 

8) ความหมายแสดงหวัขอ้ 

9) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 

10) ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ 

11) ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา 

ส าหรบัจุดมุ่งหมายขอ้ท่ี 2 ของแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลักการ คือ 

เพ่ือสรา้งความหมายตน้แบบท่ีสัมพันธ์กับความหมายอ่ืนแบบเครือข่ายรศัมี ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห์

ความหมายตน้แบบของบพุบท on ดงันี ้

 

1) ความหมายแรกท่ีพบในประวตัขิองค า ๆ นัน้ 

ขอ้มูลเชิงประวตัิของบุพบท on พบความสมัพนัธข์องความหมายพืน้ฐานท่ี

สอดคล้องกัน ไดแ้ก่ BBC English Dictionary ปี 1993 แสดงความหมายของบุพบท on คือ “If 

you are standing or resting on something, it is underneath you and is supporting your 

weight.” และ Cambridge International Dictionary of English ปี 1995 แสดงความหมายของ

บุพบท  on คือ  “Used to show that something is in a position above something else and 

touching it or that something is moving into such a position.” และยังพบความสัมพันธ์

ดงักล่าวนี ้ในบุพบท บน ในภาษาไทย แสดงพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542 

แสดงความหมายของบพุบท บน คือ “ในท่ีซึ่งอยู่สงูหรือเหนือ เช่น นั่งอยู่บนเรือ วางมือบนหนงัสือ 
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มีหนังสือวางอยู่บนโต๊ะ ” ในภาษาเยอรมัน  ได้แก่  บุพบท auf คือ “verwendet, um einen 

(statischen) Kontakt von oben zu bezeichnen  unter” แปลว่า “ใช้เพ่ือแสดงถึงการสัมผัส 

(คงท่ี) จากดา้นบนถึงดา้นล่าง” ปรากฏบนเว็บไซต ์https://de.thefreedictionary.com/  และใน

ภาษาญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ บุพบทうえ แสดงความหมาย “位置関係で、基準とするものより高

い方、高い所をいう。” แปลวา่ “บริเวณท่ีอยู่เหนือกว่าหรือสงูกวา่ขอบเขตท่ีสายตามองเห็น” 

ท่ีปรากฏบนเว็บไซต ์https://dictionary.goo.ne.jp/ ซึ่งจากภาษาตา่ง ๆ ดงักล่าวต่างเป็นบุพบทท่ี

แสดงความสัมพันธ์เก่ียวกับพืน้ท่ีของสิ่งโคจรซึ่งสัมผัสและถูกรองรบัโดยท่ีหมาย ดงันั้น ท าให้

สามารถระบไุดว้า่ความหมาย “การสมัผสัและรองรบั” เป็นความหมายตน้แบบของบพุบท on 

  

2) มีความเดน่ในเครือขา่ยทางความหมาย 

ความหมายตน้แบบตอ้งเป็นความหมายท่ีมีความสัมพันธ์กับความหมาย

อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายความหมาย จากการวิเคราะหค์วามหมายของบุพบท on ในส่วนท่ีผ่านมา 

พบว่าความหมายของบุพบท on จากพจนานุกรม มีความหมายท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งสิน้ 11 

ความหมาย ได้แก่ 1) การสัมผัสและถูกรองรับ 2) การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง 3) พาหนะ            

4) การใช้ 5) ทิ ศทาง 6) ผ่ านการออกอากาศ  7) เวลา 8) หัวข้อ  9) ความ เป็น เจ้าของ                 

10) การเปรียบเทียบ และ 11) สิ่งของท่ีมีราคา ความหมายตา่ง ๆ เหล่านีส้่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักบั

สิ่งโคจรสัมผัสและถูกรองรับโดยท่ีหมาย ด้วยเหตุนี ้ ความหมายต้นแบบของบุพบท on คือ 

ความหมาย “การสมัผสัและรองรบั” 

ตวัอยา่งของความหมายตา่ง ๆ มีดงันี ้

1) ความหมายการสมัผสัและรองรบั  

ตวัอยา่ง (39) John sits on the sofa. 

2) กลุ่มความหมายเก่ียวกับการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง ประกอบดว้ย

ความหมายตา่ง ๆ ดงันี ้

2a) ความหมายแสดงสว่นท่ีโดดเดน่ 

ตวัอยา่ง (40) Jack has a bruise on his forehead. 

2b) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่ 

ตวัอยา่ง (41) Salmon is on the menu. 
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2c) ความหมายแสดงการบนัทกึ 

ตวัอย่าง (42) You can find the outcomes of research on the 

computer disc. 

2d) ความหมายแสดงบางสิ่งบางอยา่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 

ตวัอยา่ง (43) There’s a diagram on page 44.  

3) ความหมายแสดงพาหนะ 

ตวัอยา่ง (44) John got some sleep on the plane. 

4) กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการใช ้ประกอบดว้ยความหมายตา่ง ๆ ดงันี ้

4a) ความหมายแสดงการใชย้าหรือสารเสพตดิ 

ตวัอยา่ง (45) My dad was on heroin before I was born. 

4b) ความหมายแสดงการใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน 

ตวัอยา่ง (46) The radio runs on batteries. 

4c) ความหมายแสดงการใชอ้ปุกรณ ์

ตวัอยา่ง (47) Is Lisa still on the phone? 

5) ความหมายแสดงทิศทาง 

ตวัอยา่ง (48) You’ll see the school on your right. 

6) ความหมายแสดงผา่นการออกอากาศ 

ตวัอยา่ง (49) The show will be broadcast on BCTV. 

7) ความหมายแสดงเวลา 

ตวัอยา่ง (50) They will marry on Christmas day. 

8) ความหมายแสดงหวัขอ้ 

ตั ว อ ย่ า ง  (51)  A company gets an advice from a computer 

consultant on the installation of a computer system. 

9) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 

ตวัอยา่ง (52) Rose has a phone on her at all times. 

10) ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ 

ตวัอยา่ง (53) Sales are 20% up on last year. 
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11) ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา 

ตวัอยา่ง (54) Max spent 180$ on a hat. 

ภาพประกอบท่ี 58 แสดงใหเ้ห็นว่าบุพบทของ on มีเครือข่ายความหมายท่ี

ประกอบด้วย 11 ความหมายท่ีแตกต่างกัน แต่ละความหมายแสดงด้วยจุดกลมสีด าทึบ 

ความหมายต้นแบบจะอยู่ตรงกลาง ในขณะท่ีบางความหมายในเครื อข่ายความหมายมี

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะเป็นกลุ่มแสดงลกัษณะของกลุ่มดว้ยจดุกลมไม่ทึบ และทิศทางของลกูศร

แสดงเสน้ทางการขยายความหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 58 เครือขา่ยความหมายแบบรศัมีของบพุบท on 

 

จากภาพประกอบท่ี 58 แสดงเครือข่ายความหมายแบบรศัมีของบุพบท on 

โดยมี 1) ความหมายตน้แบบหรือความหมายการสมัผัสและรองรบั อยู่ต  าแหน่งศูนยก์ลาง และ

ลูกศรแผ่เป็นรศัมีเพ่ือแสดงกลุ่มความหมาย และความหมายต่าง ๆ ท่ีเพิ่มเติมจากความหมาย

2 กลุ่มความหมายเกีย่วกบั 
การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ 

2d เป็นสิง่ทีถู่กเขยีน พมิพ ์หรอืวาด 

1 ตน้แบบ 
การสมัผสัและรองรบั 

6 ผ่านการออกอากาศ 

7 เวลา 

5 ทศิทาง 

10 การเปรยีบเทยีบ 

11 สิง่ของทีม่รีาคา 

4 กลุ่มความหมายเกีย่วกบัการใช ้
 

2a ส่วนทีโ่ดดเด่น 

2b การเป็นสมาชกิของกลุ่ม 

8 หวัขอ้ 9 ความเป็นเจา้ของ 

3 พาหนะ 

4a ยาหรอืสารเสพตดิ 

4b เชือ้เพลงิหรอืพลงังาน 

4c อุปกรณ์ 

2c การบนัทกึ 
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ตน้แบบ โดยล าดบัความหมายท่ีใกลก้ับต าแหน่งความหมายศนูยก์ลางจะมีความหมายใกลเ้คียง

กับความหมายตน้แบบมากท่ีสุดและเป็นความหมายท่ีเพิ่มเติมมาจากความหมายตน้แบบ และ

ความหมายท่ีขยายไกลออกไปจนกลายเป็นความหมายท่ีขยายออกไปในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม

มากขึน้ตามล าดบั ซึ่งความหมายท่ีเพิ่มเติมจากความหมายตน้แบบ ประกอบดว้ย 2 ความหมาย 

ไดแ้ก่ 2) กลุ่มความหมายเก่ียวกับการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง และ 3) ความหมายแสดงพาหนะ 

ส่วนความหมายท่ีขยายออกมาจากต าแหน่งของความหมายศูนยก์ลางซึ่งความหมายท่ีขยาย

ออกไปในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ ประกอบดว้ย 8 ความหมาย ไดแ้ก่ 4) กลุ่มความหมาย

เก่ียวกับการใช้ 5) ความหมายแสดงทิศทาง 6) ความหมายแสดงผ่านการออกอากาศ 7) 

ความหมายแสดงเวลา 8) ความหมายแสดงหัวขอ้ 9) ความหมายแสดงความเป็นเจ้าของ 10) 

ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ และ 11) ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา 

 

3) มีการเกิดรว่มกบัประเภทค าอ่ืน 

บุพบท on สามารถประกอบเขา้กับค าประเภทอ่ืนได ้เช่น ประกอบเข้ากับ

ค ากริยาเพ่ือสรา้งกริยาวลี เช่น carry on ท่ีเกิดจากกริยา carry (อุม้) รวมกับบุพบท on เกิดเป็น

กริยาวลี ท่ีแปลวา่ ด าเนินตอ่ไป หรือ count on ท่ีเกิดจากกริยา count (นบั) รวมกบับพุบท on เกิด

เป็นกริยาวลี ท่ีแปลว่า วางใจ หรือประกอบเขา้กับค านามเพ่ือสรา้งค าประสม เช่น online ท่ีเกิด

จากบุพบท on รวมกับค านาม line (แถว) เกิดเป็นค าความหมายใหม่  แปลว่า ออนไลน ์           

(การเช่ือมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร)์ สรุปได้ว่าบุพบท on สามารถเกิดร่วมกับ        

ค  าประเภทอ่ืน ๆ ได ้จึงท าใหเ้ห็นว่าความหมาย “การสมัผสัและรองรบั” เป็นความหมายตน้แบบ

ของบพุบท on 

 

4) มีความสมัพนัธก์บับพุบทอ่ืน 

ผู้วิจัยพบว่าบุพบท on มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบตรงข้ามกับ     

บพุบท over และ under ในลกัษณะของการแสดงทิศทาง ซึ่งแสดงมิติทางพืน้ท่ีท่ีมีความสมัพนัธ์

กนัได ้ดงัภาพประกอบ 59 
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ภาพประกอบ 59 ความสมัพนัธข์องบพุบท over, on และ under 
 

จากภาพประกอบ 59 สิ่งโคจรแสดงดว้ยวงกลมทึบ ส่วนท่ีหมายแสดงดว้ย

เสน้ทึบ จะเห็นว่าบพุบท on จะแตกตา่งจากบุพบท over และ under เน่ืองจากสิ่งโคจรสมัผสัและ

มีท่ีหมายรองรบั แตบ่พุบท over สิ่งโคจรจะอยู่เหนือกว่าท่ีหมาย และบพุบท under สิ่งโคจรนัน้จะ

อยู่ใตท่ี้หมาย ซึ่งบพุบททัง้ 2 ดงักล่าวเป็นค าตรงขา้มแบบทิศทางตรงขา้มกนัของบพุบท on ดงันัน้

เกณฑข์อ้นีท้  าใหเ้ห็นวา่ความหมาย “การสมัผสัและรองรบั” เป็นความหมายตน้แบบของบพุบท on 

 

5) คาดการณก์ารขยายความหมายไปสูค่วามหมายอ่ืน ๆ ไดง้่าย 

ความหมายตน้แบบควรจะเป็นความหมายท่ีคาดการณไ์ดง้่ายท่ีสดุในบรรดา

ความหมายอ่ืน ๆ ในเครือข่ายความหมาย ซึ่งความหมายตน้แบบของบุพบท on คือ ความหมาย

การสัมผัสและรองรบั แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรสัมผัสและถูกรองรบัโดยท่ีหมาย และบุพบท

ดงักล่าวนีย้ังสามารถขยายความหมายอ่ืน ๆ ไดต้ามเครือข่ายความหมายท่ีขยายออกมา เช่น 

ความหมายพาหนะ แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรสัมผัสและถูกรองรบัโดยบางส่วนของท่ีหมาย 

นอกจากนีย้งัมีความหมายอ่ืนท่ีเป็นความหมายท่ีขยายออกไปในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ 

ดงันัน้เกณฑข์อ้นีท้  าใหเ้ห็นว่าความหมาย “การสัมผัสและรองรบั” เป็นความหมายตน้แบบของ   

บพุบท on  

 

จากจุดมุ่ งหมายประการท่ีสอง เพ่ือสร้างความหมายต้นแบบท่ีสัมพันธ์กับ

ความหมายอ่ืนแบบเครือข่ายรศัมี จากแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ ของ Tyler 

over 

on 

under 
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และ Evans โดยการใช้เกณฑ์ 5 ข้อท่ีเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอย่างเป็นกลาง ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 

ความหมายตน้แบบของบพุบท on คือ ความหมาย “การสมัผสัและรองรบั” ซึ่งแสดงความสมัพนัธ์

ของสิ่งโคจรสัมผสัและถูกรองรับโดยท่ีหมาย เน่ืองจากมีความหมายเชิงประวตัิ มีความหมายท่ี

สมัพนัธห์รือเก่ียวขอ้งกับความหมายอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายความหมาย สามารถประกอบเขา้กับ

ค าประเภทอ่ืนเพ่ือสรา้งความหมายใหม่ได ้สามารถจดักลุ่มเขา้ดว้ยกันและแสดงมิติทางพืน้ท่ีได ้

และสามารถคาดการณว์่าความหมายหนึ่งมีการขยายความหมายไปสู่ความหมายอ่ืนไดง้่าย จาก

เกณฑท์ัง้ 5 ขอ้นี ้จึงสามารถระบุไดว้่าเป็นความหมาย “การสัมผัสและรองรบั” เป็นความหมาย

ตน้แบบของบพุบท on  

ตารางท่ี  6 แสดงความหมายของบุพบท on มีจ  านวนทั้งสิ ้น  11 ความหมาย 

ประกอบดว้ยความหมายตน้แบบ คือ ความหมายการสมัผสัและรองรบั และความหมายอ่ืน ๆ ท่ี

ขยายออกมาจากความหมายตน้แบบ จ านวน 10 ความหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มความหมายเก่ียวกับ   

การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ ง ความหมายแสดงพาหนะ กลุ่มความหมายเก่ียวกับการใช ้

ความหมายแสดงทิศทาง ความหมายแสดงผ่านการออกอากาศ ความหมายแสดงเวลา 

ความหมายแสดงหัวขอ้ ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ 

และความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา ซึ่งแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งโคจรและท่ีหมาย ดงันี ้

 

ตาราง 6 กลุม่ความหมายและความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งโคจรและท่ีหมายของบพุบท on  

 

ล าดับ ความหมาย ความสัมพันธ ์
ความหมายตน้แบบ 
1 การสมัผสัและรองรบั สิ่งโคจรสมัผสัและถกูรองรบัโดยท่ีหมาย 

2 กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 
2a สว่นท่ีโดดเดน่ สิ่งโคจรมีความโดดเดน่และเป็นสว่นหนึ่งของท่ีหมาย 
2b การเป็นสมาชิกของกลุม่ สิ่งโคจรเป็นสมาชิกของท่ีหมาย 
2c การบนัทกึ สิ่งโคจรถกูบนัทึกลงไปบนท่ีหมาย 

2d สิ่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 
สิ่งโคจรมีความโดดเดน่เหนือจากท่ีหมายและเป็นสว่น
หนึ่งกบัท่ีหมายโดยการถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดับ ความหมาย ความสัมพันธ ์

3 พาหนะ 
สิ่งโคจรสมัผสัและถกูรองรบัโดยบางสว่นของท่ีหมาย ซึ่งท่ี
หมายตอ้งเป็นพาหนะเทา่นัน้ 

4 กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการใช ้

4a ยาหรือสารเสพติด 
สิ่งโคจรใชท่ี้หมายดว้ยวิธีการเสพหรือบริโภคยาหรือ    
สารเสพตดิ 

4b เชือ้เพลิงหรือพลงังาน 
สิ่งโคจรท างานในทางใดทางหนึ่งโดยการใชพ้ลงังานของ
ท่ีหมาย 

4c อปุกรณ ์ สิ่งโคจรใชท่ี้หมายในลกัษณะของอปุกรณ ์

5 ทิศทาง สิ่งโคจรอยูใ่นต าแหนง่ท่ี ท่ีหมายก าหนด 

6 ผา่นการออกอากาศ 
สิ่งโคจรก าลงัจะออกอากาศ เผยแพร ่หรือออนแอร ์ผา่น
ในชอ่งทางของท่ีหมาย 

7 เวลา สิ่งโคจรอยูใ่นช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ภายในวนันัน้ ๆ) 
ของท่ีหมาย 

8 หวัขอ้ 
สิ่งโคจรเป็นหวัขอ้หรือเรื่องท่ีกลา่วถึงเป็นประเดน็ส าคญั
เก่ียวกบัท่ีหมาย 

9 ความเป็นเจา้ของ สิ่งโคจรครองรองท่ีหมายในฐานะเจา้ของของท่ีหมาย 

10 การเปรียบเทียบ 
สิ่งโคจรเทียบเคียงใหเ้ห็นลกัษณะท่ีเหมือนหรือตา่งกนักบั
ท่ีหมาย 

11 สิ่งของท่ีมีราคา สิ่งโคจรเป็นมลูคา่ราคาของท่ีหมาย 

 

การมีหลายความหมายของบพุบท on แสดงความหมายตา่ง ๆ ซึ่งความหมายล าดบั

แรก คือ ความหมายตน้แบบ หรือความหมาย “การสมัผสัและรองรบั” แสดงความหมายสมัพันธ์

ของสิ่งโคจรมีการสมัผสัและถกูรองรบัโดยท่ีหมาย แสดงดงัภาพประกอบ 60 
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ภาพประกอบ 60 ภาพรา่งตน้แบบของบพุบท on 

 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดภาพร่าง เพ่ือใช้อธิบายความหมายอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มเติมเข้ามาจาก

ความหมายตน้แบบแสดงในลกัษณะของภาพรา่ง ซึ่งความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาของบพุบท on 

จ  านวน 11 ความหมาย ประกอบดว้ยความหมายการสมัผสัและรองรบั (ความหมายตน้แบบ) และ

ความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเติมเขา้มาจากความหมายตน้แบบ จ านวน 2 ความหมาย และความหมายท่ี

ขยายออกไปในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ จ  านวน 8 ความหมาย ดงันี ้ 

ความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเติมเข้ามาจากความหมายต้นแบบ แสดงความสัมพันธ์ใน

ลักษณะสิ่งโคจรมีความสัมพันธ์กับท่ีหมาย โดยแสดงเป็นภาพร่างจ านวน 2 ภาพร่าง ได้แก่      

ภาพร่างแสดงความหมายเก่ียวกับการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง และภาพร่างแสดงความหมาย

พาหนะ ดงันี ้

 

 

 

ภาพประกอบ 61 ภาพรา่งการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 
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 จากภาพประกอบท่ี 61 ภาพร่างแสดงความหมายการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง 

แสดงลัษณะท่ีสิ่งโคจรอยู่ภายในและเป็นส่วนหนึ่งของท่ีหมาย ซึ่งเป็นความหมายท่ีใกล้เคียง

ความหมายตน้แบบมากท่ีสดุ ซึ่งภาพรา่งนีส้อดคลอ้งกบั ความหมายเก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของ

บางสิ่ง มีจ  านวน 4 ความหมาย ตวัอยา่งเชน่  

(55)  a. Jack has a bruise on his forehead. (ความหมายแสดงสว่นทีโ่ดดเดน่) 

 b. Salmon is on the menu.  (ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่) 

 c. You can find the outcome of research on the computer disc.   

      (ความหมายแสดงการบนัทกึ) 

 d. There’s a diagram on page 44.       

 (ความหมายแสดงบางสิ่งถูกเขียน พมิพ ์หรือวาด) 

จากประโยคตัวอย่าง (55a) สิ่งโคจร คือ รอยฟกช า้ (a bruise) และท่ีหมาย คือ 

หนา้ผากของแจ็ค (his forehead) แสดงความสมัพนัธร์อยฟกช า้มีความโดดเด่นจากหนา้ผากและ

รอยฟกช า้ท่ีเกิดขึน้ก็ยงัเป็นสว่นหนึ่งของหนา้ผากของแจ็ค จากประโยคตวัอย่าง (55b) สิ่งโคจร คือ 

แซลมอน (รายการอาหาร) (Salmon) และท่ีหมาย คือ เมนู (the menu) แสดงความสัมพันธ์

รายการอาหารแซลมอนเป็นสมาชิกของเมนู กล่าวคือ รายการอาหารแซลมอนเป็นรายช่ือเมนู

หนึ่งๆ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งรว่มกบัรายการอาหารอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเมน ูจากประโยคตวัอยา่ง (55c) สิ่งโคจร 

คือ ผลลัพธ์ของการวิจัย (the outcomes of research) และท่ีหมาย คือ แผ่นดิสก์คอมพิวเตอร ์

(the computer disc) แสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์ของการวิจัยถูกบันทึกลงบนแผ่นดิ สก์

คอมพิวเตอร ์และจากประโยค (55d) สิ่งโคจร คือ แผนผงั (a diagram) และท่ีหมาย คือ หนา้ท่ี 44 

(page 44) แสดงความสมัพนัธ์แผนผงัซึ่งมีความโดดเดน่เหนือจากหนา้ท่ี 44 และเป็นส่วนหนึ่งกบั

หนา้ท่ี 44 โดยรูปภาพนัน้เกิดจากการถกูเขียน พิมพ ์หรือวาดขึน้นั่นเอง  
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ภาพประกอบ 62 ภาพรา่งพาหนะ 

 

 จากภาพประกอบ 62 ภาพร่างแสดงความหมายพาหนะ แสดงลักษณะท่ี      

สิ่งโคจรสมัผสัและถกูรองรบัโดยบางสว่นของท่ีหมายและสมัผสักบัพืน้ผิวของท่ีหมาย ซึ่งภาพรา่งนี ้

สอดคลอ้งกับความหมายแสดงพาหนะ ตวัอย่างเช่น John got some sleep on the plane. จาก

ประโยคตัวอย่าง สิ่ งโคจร คือ จอห์น (John) และท่ีหมาย คือ เครื่องบิน (the plane) แสดง

ความสัมพันธ์จอหน์อยู่ในเครื่องบิน ซึ่งกระท าโดยกริยา นอนหลบั (sleep) กล่าวคือ จอหน์นอน

หลบัอยูบ่นเครื่องบนิโดยท่ีจอหน์นอนอยูบ่นท่ีนั่ง ซึ่งท่ีนั่งท่ีจอหน์นอนอยูน่ัน้ก็สมัผสักบัเครื่องบิน  

ในส่วนของความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเติมเขา้มาและเป็นความหมายท่ีขยายออกไปใน

ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ จ  านวน 8 ความหมายไดแ้ก่ ความหมายแสดงการใช ้ความหมาย

แสดงทิศทาง ความหมายแสดงผ่านการออกอากาศ ความหมายแสดงเวลา ความหมายแสดง

หัวขอ้ ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ และความหมาย

แสดงสิ่งของท่ีมีราคา  

ล าดับต่อไป ผู้วิจัยวิเคราะห์มโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของ

ผูเ้รียนชาวไทย โดยใชแ้นวคดิการมีหลายความหมายแบบมีหลกัการ 

 

2 มโนทศันข์องบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย  
ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลความหมายของบุพบท in และ on ท่ีปรากฏในพจนานุกรม จ านวน 3 

เล่ ม  ได้ แ ก่  Cambridge Dictionary (2 01 8 ) , Longman Dictionary (2 01 8 ) , แล ะ  Oxford 

Dictionary (2018) จากนัน้ผูว้ิจยัตรวจสอบการใชบ้พุบท in และ on จากคลงัขอ้มูลภาษา British 
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National Corpus (BNC) ของ Oxford University Press หลังจากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกประโยคท่ีมี

เฉพาะบุพบท in และบุพบท on พบข้อมูลของบุพบท in จ านวน 22 ประโยค และบุพบท on 

จ านวน 32 ประโยค รวมทัง้สิน้ 54 ประโยค อย่างไรก็ตามเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายประการ

หนึ่งของการวิจยันี ้คือ การวิเคราะหม์โนทัศนข์องบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษของผูเ้รียน

ชาวไทย ผูว้ิจัยจึงจัดท าแบบทดสอบ ซึ่งประกอบดว้ยประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีการใชบุ้พบท in 

และ on จ  านวนทัง้สิน้ 54 ประโยค แบ่งเป็นบุพบท in จ  านวน 22 ประโยค และบุพบท on จ  านวน 

32 ประโยค พรอ้มรูปภาพประกอบ โดยประโยคทั้งหมดได้มาจากพจนานุกรมข้างต้น และ

คลงัขอ้มลูภาษา BNC ซึ่งในแบบทดสอบแตล่ะขอ้จะมี 2 ตวัเลือก ไดแ้ก่ บพุบท in และบพุบท on 

หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  าแบบทดสอบอปัโหลดขึน้บนแบบสอบถามออนไลน ์(Google Form) โดยให้

กลุ่มตัวอย่างคือผู้เรียนชาวไทยท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 200 คนท า

แบบทดสอบ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการใชบ้พุบท in และ on จากแบบทดสอบของผูเ้รียนชาวไทย 

จากผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เลือกตอบบพุบท in มีจ  านวนรอ้ยละ 56.50 ตา่งกบั

เลือกตอบบพุบท on ท่ีมีจ  านวนรอ้ยละ 43.50 ดงัตารางท่ี 7 

 

ตาราง 7 จ  านวนและรอ้ยละของค าตอบ จ าแนกตามขอ้ค าตอบ 

 

ค าตอบ จ านวน ร้อยละ 
in 113 56.50 
on 87 43.50 
รวม 200 100.00 

 

จากตารางท่ี 7 กลุ่มตวัอย่างเป็นค าตอบ in ต่างกับค าตอบ on ดงันัน้ผูว้ิจัยจะใช้สถิติ

แบบการทดสอบสัดส่วนข้อมูลแบบทวินาม (binomial test) เพ่ือหาความแตกต่างการเลือกใช ้   

บพุบททัง้ in และ on ของผูเ้รียนชาวไทย จึงท าการทดสอบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกค าตอบบุพบท 

in มีสดัสว่นตา่งกบัค าตอบ on หรือไม ่
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H0: สดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกค าตอบ in ไมต่า่งกบัค าตอบ on (P1=P2) 

Ha: สดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกค าตอบ in ตา่งกบัค าตอบ on    (P1≠P2) 

เกณฑส์ าหรบัการทดสอบสมมติฐาน คือ หากทดสอบสัดส่วนของข้อมูลแบบทวินาม 

(binomial test) ได้ค่าความน่าจะเป็น (p-value) มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ (α = 0.1) จะ

ยอมรบัสมมติฐาน H0 แต่หากไดค้่าความน่าจะเป็น นอ้ยกว่าหรือเท่ากับค่านยัส าคญัทางสถิติจะ

ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรบัสมมติฐาน Ha หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัจะท าการทดสอบสดัส่วนดว้ย

สมมติฐานขา้งตน้ดว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรว์ิเคราะหข์อ้มูล (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555, pp. 

344 - 347) ดงัแสดงผลในตางรางท่ี 8 

 

ตาราง 8 การทดสอบสดัส่วนของกลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกตอบบพุบท 

 

ค าตอบ 
จ านวน 
(N) 

สัดส่วนค่าสังเกต 
(Observed Prop.) 

สัดส่วนการทดสอบ 
(Test Prop.) 

Exact Sig. 

in 113 .57 
.50 .077 on 87 .44 

รวม 200 1.00 

 

จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่า ค่าความน่าจะเป็น (Exact Sig.) = 0.077 

น้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไว้ (α = 0.1) จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ

สมมตฐิาน Ha ดงันัน้สรุปไดว้า่ สดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกตอบบพุบท in ตา่งกบับพุบท on  

จากตัวอย่างผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบการทดสอบสัดส่วนข้อมูลแบบทวินาม 

(binomial test) พบว่าหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ค่าความน่าจะเป็นท่ีน้อยกว่า           

ค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรบัสมมติฐาน Ha กล่าวคือ  

บพุบท in และ on แตกต่างกนั โดยค าตอบท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้บุพบท in หรือ on อย่างใดอย่างหนึ่ง

ของความหมายนัน้ ๆ ในขณะท่ีหากขอ้มลูท่ีวิเคราะหด์ว้ยสถิติแบบการทดสอบสดัส่วนขอ้มลูแบบ     
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ทวินาม ยอมรบัสมมติฐาน H0 กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมีการใชท้ัง้บพุบท in และ on ในความหมาย

นัน้ ๆ  

จากการวิเคราะห์ความหมายของบุพบท in จากพจนานุกรมท่ีใช้เป็นแหล่งข้อมูล มี

ความหมายจ านวน 11 ความหมาย ดงัแสดงผลการวิเคราะหใ์นขอ้ 1.1 (มโนทศันข์องบพุบท in ใน

ภาษาอังกฤษ) แต่จากการวิเคราะหผ์ลการท าแบบทดสอบของผู้เรียนชาวไทยโดยใชส้ถิติแบบ   

การทดสอบสดัส่วนขอ้มูลแบบทวินาม พบว่าความหมายบุพบท in ของผูเ้รียนชาวไทย มีจ านวน

เพิ่มขึน้ เป็นจ านวน 18 ความหมาย กล่าวคือ นอกจากพบว่าผู้เรียนชาวไทยใช้บุพบท in ใน

ความหมายท่ีเหมือนกบัเจา้ของภาษาแลว้ จ านวน 11 ความหมาย ไดแ้ก่  

1) ความหมายแสดงบางสิ่งบางอยา่งท่ีถกูลอ้มรอบโดยสิ่งอ่ืน  

2) ความหมายแสดงเวลา  

3) ความหมายแสดงฤดกูาล  

4) ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

5) ความหมายแสดงกิจกรรม  

6) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก  

7) ความหมายแสดงจ านวน  

8) ความหมายแสดงการสวมใส ่ 

9) ความหมายแสดงสภาพ  

10) ความหมายแสดงรูปรา่ง  

11) ความหมายแสดงสีหรือวตัถตุัง้ตน้   

นอกจากนีผู้เ้รียนชาวไทยยงัใชค้วามหมายอ่ืน ๆ เพิ่มขึน้มาอีก 7 ความหมาย ไดแ้ก่  

1) ความหมายแสดงเวลา  

2) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่  

3) ความหมายแสดงการบนัทกึ  

4) ความหมายแสดงหวัขอ้  

5) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ  

6) ความหมายแสดงการใชย้าหรือสารเสพติด  

7) ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ 
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ส่วนการวิเคราะหค์วามหมายของบุพบท on จากพจนานุกรมท่ีใชเ้ป็นแหล่งข้อมูล มี

ความหมายจ านวน 16 ความหมาย ดงัแสดงผลการวิเคราะหใ์นขอ้ 1.2 (มโนทศันข์องบุพบท on 

ในภาษาองักฤษ) ในขณะท่ีจากการวิเคราะหผ์ลการท าแบบทดสอบของผูเ้รียนชาวไทยโดยใชส้ถิติ

แบบทดสอบสดัส่วนขอ้มลูแบบทวินาม พบว่าความหมายบพุบท on ของผูเ้รียนชาวไทย มีจ านวน

ลดลงเหลือเพียง 11 ความหมาย ไดแ้ก่  

1) ความหมายแสดงสว่นท่ีโดดเดน่  

2) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่  

3) ความหมายแสดงการบนัทกึ  

4) ความหมายแสดงบางสิ่งบางอยา่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด  

5) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ  

6) ความหมายแสดงผา่นการออกอากาศ  

7) ความหมายแสดงพาหนะ  

8) ความหมายแสดงทิศทาง  

9) ความหมายแสดงการใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน  

10) ความหมายแสดงการใชอ้ปุกรณ ์ 

11) ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะหย์งัพบความหมายท่ีผูเ้รียนชาวไทยมีความหมายนัน้ ๆ ทัง้

สองบุพบท ไดแ้ก่ ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ความหมายแสดงความเป็นเจ้าของ 

และความหมายแสดงการบนัทกึ  

สรุปไดว้่า ผูเ้รียนชาวไทยใชค้วามหมายของบุพบท in จ  านวน 18 ความหมาย ซึ่งตรงกบั

ความหมายท่ีพบในพจนานุกรมของเจา้ของภาษา จ านวน 11 ความหมาย ยกเวน้ความหมาย

แสดงการสวมใส่ และความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเขา้มาอีก 7 ความหมาย ซึ่งเป็นความหมายท่ีปรากฏใน

บุพบท on ของเจ้าของภาษาท่ีผู้เรียนชาวไทยมีในความหมายของบุพบท in แทน และผู้เรียน    

ชาวไทยใช้ความหมายของบุพบท on จ  านวน 11 ความหมาย ซึ่งตรงกับความหมายท่ีพบใน

พจนานุกรมเจา้ของภาษา ส่วนความหมายท่ีปรากฏในบุพบททัง้ in และ on ของผูเ้รียนชาวไทย 

จ านวน 3 ความหมาย ได้แก่ ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ความหมายแสดง      
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ความเป็นเจา้ของ และความหมายแสดงการบนัทึก ล าดบัต่อไปผูว้ิจัยจะวิเคราะหม์โนทัศนข์อง   

บพุบท in ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

 

2.1 มโนทศันข์องบพุบท in ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลการท าแบบทดสอบของผู้เรียนชาวไทยโดยใช้สถิติ        

การทดสอบสดัส่วนขอ้มูลแบบทวินาม พบว่าผูเ้รียนชาวไทยใชบุ้พบท in จ  านวน 18 ความหมาย 

ซึ่งผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารแยกความหมายท่ีแตกตา่งออกจากกัน เป็นเกณฑข์อ้แรก พบว่าบุพบท in มี

ความหมายพืน้ฐานเก่ียวกับพืน้ท่ีและต าแหน่ง คือ แสดงบางสิ่งบางอย่างถูกลอ้มรอบโดยสิ่งอ่ืน 

เช่น John is in the classroom. จากประโยคดงักล่าว จอหน์ (John) คือ สิ่งโคจร และห้องเรียน 

(classroom) คือ ท่ีหมาย ซึ่งแสดงความสัมพันธส์ิ่งโคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบโดยท่ีหมาย 

นอกจากนี้ยังมีความหมายท่ีเพิ่มเติมเข้ามาจากความหมายพื ้นฐานอีก 17 ความหมาย ซึ่ง

ประกอบดว้ย 1) ความหมายท่ีผูเ้รียนชาวไทยมีเหมือนกับเจา้ของภาษา และ 2) ความหมายท่ี

ผู้เรียนชาวไทยมีต่างจากเจ้าของภาษา โดยผู้วิจัยใช้เครื่องหมายดอกจันวางไว้ต  าแหน่งหน้า

ประโยคตวัอยา่งท่ีผูเ้รียนชาวไทยมีตา่งกบัเจา้ของภาษา ดงันี ้

1) ความหมายท่ีผูเ้รียนชาวไทยมีเหมือนกบัเจา้ของภาษา 

1.1 ความหมายแสดงเวลาa (ความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเกิดอยูใ่นชว่งเวลาใดเวลา

หนึ่งของท่ีหมาย)  

ตวัอยา่งเชน่ (56) Lady Gaga was born in 1986.  

1.2 ความหมายแสดงฤดกูาล 

ตวัอยา่งเชน่ (57) There is flood in the rainy season. 

1.3 ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

ตวัอยา่งเชน่ (58) You can choose any menu in this brochure.  

1.4 ความหมายแสดงกิจกรรม  

ตวัอยา่งเชน่ (59) Anne works in publishing. 

1.5 ความหมายการเป็นสมาชิก  

ตวัอยา่งเชน่ (60) The student cannot write the sentence in English. 

1.6 ความหมายแสดงจ านวน 
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ตวัอยา่งเชน่ (61) Two in ten homes now has cable TV. 

1.7 ความหมายแสดงการสวมใส ่ 

ตวัอยา่งเชน่ (62) Leo looked very handsome in his uniform. 

1.8 ความหมายแสดงสภาพ  

ตวัอยา่งเชน่ (63) His life was in danger.  

1.9 ความหมายแสดงรูปรา่ง 

ตวัอยา่งเชน่ (64) Teacher wants the students stand in a circle. 

1.10 ความหมายแสดงสีหรือวตัถตุัง้ตน้  

ตวัอยา่งเชน่  

(65a) Does blue has the same pattern in red?  

(65b) A sculpture in gold marble stands in the temple. 

2) ความหมายท่ีผูเ้รียนชาวไทยมีตา่งจากเจา้ของภาษา 

2.1 ความหมายแสดงเวลาb (ความสัมพันธส์ิ่งโคจรอยู่ในช่วงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่ง (ภายในวนันัน้ๆ ) ของท่ีหมาย)  

ตวัอยา่งเชน่ (66) *They will marry in Christmas day.  

2.2 ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่ 

ตวัอยา่งเชน่ (67) *Salmon is in the menu.  

2.3 ความหมายแสดงการบนัทกึ  

ตัวอย่ าง เช่น  (68) *You can find the outcomes of research in the 

computer disc.  

2.4 ความหมายแสดงหวัขอ้ 

ตัวอย่ า ง เช่ น  (69) *A company gets an advice from a computer 

consultant in the installation of a computer system. 

2.5 ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 

ตวัอยา่งเชน่ (70) *Rose has a phone in her at all times. 

2.6 ความหมายแสดงการใชย้าหรือสารเสพตดิ 

ตวัอยา่งเชน่ (71) *My dad was in heroin before I was born. 
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2.7 ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ 

ตวัอยา่งเชน่ (72) *Sales are 20% up in last year. 

สว่นเกณฑข์อ้ท่ี 2 ซึ่งเป็นการก าหนดความหมายท่ีแตกตา่งจากความหมายอ่ืน โดยท่ี

ความหมายนัน้จะตอ้งไม่ขึน้กบับริบท ผูว้ิจยัพบความหมายของบพุบท in ของผูเ้รียนชาวไทยท่ีพบ

จ านวน 16 ความหมายดังท่ีกล่าวมาข้างต้น บางความหมายเป็นความหมายท่ีเก่ียวข้องกัน 

เน่ืองจากแสดงนยัซึ่งกนัและกนั ดงัตารางท่ี 9 

 

ตาราง 9 ความหมายท่ีแสดงนยัซึ่งกนัและกนัของบพุบท in ของผูเ้รียนชาวไทย 

 

ล าดับ ความหมาย กลุ่มความหมาย 
1.1 เวลาa 

เวลา 1.2 ฤดกูาล 
2.1 เวลาb 

1.3 การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง 
เก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 2.2 การเป็นสมาชิกของกลุม่ 

2.3 การบนัทกึ 
1.9 รูปรา่ง 

เก่ียวกบัลกัษณะ 
1.10 สีหรือวตัถตุัง้ตน้ 

 

จากตารางท่ี 9 แสดงความหมายท่ีแสดงนัยซึ่งกันและกันของบุพบท in ของผูเ้รียน

ชาวไทย ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งโคจรเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของท่ีหมาย  พบ

ความสมัพันธด์งักล่าวสอดคลอ้งกับความหมาย จ านวน 3 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดง

เวลาa ความหมายแสดงเวลาb และความหมายแสดงฤดกูาล พบว่าผูเ้รียนชาวไทยใชค้วามหมาย

ดังกล่าวในลักษณะของการระบุ วัน ฤดูกาล และปี ผู้วิจัยจึงรวมความหมายดังกล่าวเป็น

ความหมายแสดงเวลา และความสมัพนัธใ์นลกัษณะความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็น

สมาชิกของท่ีหมาย พบความสมัพันธด์งักล่าวสอดคลอ้งกับความหมาย จ านวน 3 ความหมาย 

ไดแ้ก่ ความหมายแสดงการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
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และความหมายแสดงการบนัทึก ผูว้ิจยัจึงรวมความหมายดงักล่าวเป็นกลุ่มความหมายเก่ียวกับ

การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง และความสมัพนัธก์ันในลักษณะความสมัพันธ์สิ่งโคจรมีคณุสมบตัิ

เป็นหรือสร้างจากท่ีหมาย พบความสัมพันธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับความหมาย จ านวน 2 

ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงรูปร่าง และความหมายแสดงสีหรือวตัถุตัง้ตน้ ผูว้ิจยัจึงรวม

ความหมายดงักลา่วใหเ้ป็นกลุม่ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ 

ตามจุดมุ่ งหมายของแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลักการ ซึ่ งใน            

การวิเคราะห์นี ้ท  าให้พบว่าจากความหมายของบุพบท in ของผู้เรียนชาวไทย จากจ านวน 18 

ความหมายท่ีพบในผูเ้รียนชาวไทย มีจ านวนลดลงเหลือเพียง 13 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมาย

พื ้นฐาน และความหมายท่ีเพิ่มเติมเข้ามา จ านวน 12 ความหมาย ซึ่งทุกความหมายเป็น

ความหมายท่ีเป็นอิสระจากบริบท และความหมายท่ีไม่ถกูแสดงนยัจากความหมายซึ่งกันและกัน 

ดงันี ้

1) ความหมายพืน้ฐาน  

2) ความหมายแสดงเวลา 

3) ความหมายเก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 

4) ความหมายแสดงกิจกรรม 

5) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก 

6) ความหมายแสดงจ านวน 

7) ความหมายแสดงการสวมใส ่ 

8) ความหมายแสดงสภาพ 

9) ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ 

10) ความหมายแสดงหวัขอ้ 

11) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 

12) ความหมายแสดงการใชย้าหรือสารเสพตดิ  

13) ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ 

ในการวิ เคราะห์ความหมายต้นแบบของบุพบท in ของผู้เรียนชาวไทยและ

ความหมายอ่ืน ๆ ท่ีขยายออกมาจากความหมายตน้แบบ ดว้ยเกณฑ ์5 ขอ้ ซึ่งกล่าวถึงไวใ้นขอ้ท่ี 

1.1 (มโนทศันข์องบพุบท in ในภาษาองักฤษ) ผลการวิจยัพบว่าความหมายตน้แบบของบพุบท in 
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ของผู้เรียนชาวไทย คือ ความหมาย “การบรรจุ” และความหมายอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มเติมเข้ามาจาก

ความหมายตน้แบบ ดงันี ้

1) ความหมายการบรรจ ุ 

ตวัอยา่ง (73) John is in the classroom. 

2) ความหมายแสดงเวลา  

ตวัอยา่ง (74) *They will marry in Christmas day. 

3) กลุ่มความหมายเก่ียวกับการเป็นส่วนหนึ่ งของบางสิ่ ง ประกอบด้วย

ความหมายตา่ง ๆ ดงันี ้ 

3a) ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 

ตวัอยา่ง (75) I read it in a book. 

3b) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่ 

ตวัอยา่ง (76) *Salmon is in the menu. 

3c) ความหมายแสดงการบนัทกึ 

ตั ว อ ย่ า ง  ( 77)  * You can find the outcomes of research in the 

computer disc. 

4) ความหมายแสดงกิจกรรม 

ตวัอยา่ง (78) She works in publishing. 

5) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก  

ตัวอย่าง (79) The questionnaire, in Spanish, takes approximately 45 

min to administer. 

6) ความหมายระบจุ  านวน 

ตวัอยา่ง (80) One in ten homes now has cable TV. 

7) ความหมายแสดงการสวมใส ่

ตวัอยา่ง (81) Leo looked very handsome in his uniform. 

8) ความหมายแสดงสภาพ 

ตวัอยา่ง (82) His life was in danger. 

9) กลุม่ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ ประกอบดว้ยความหมายตา่งๆ ดงันี ้
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9a) ความหมายแสดงรูปรา่ง 

ตวัอยา่ง (83) Bella slept curled up in a ball. 

9b) ความหมายแสดงสีหรือวตัถตุัง้ตน้ 

ตวัอยา่ง (84) A sculpture in white marble stands in the temple. 

10) ความหมายแสดงหวัขอ้ 

ตัวอย่าง (85) *A company sought advice from a computer consultant 

in the installation of a computer system. 

11) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 

ตวัอยา่ง (86) *Rose has a phone in her at all times. 

12) ความหมายแสดงการใชย้าหรือสารเสพตดิ 

ตวัอยา่ง (87) *My Mum and Dad were in heroin before I was born. 

13) ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ 

ตวัอยา่ง (88) *Sales are 10% up in last year. 

ภาพประกอบท่ี  63 แสดงให้เห็นว่าบุพบท in ของผู้เรียนชาวไทยมีเครือข่าย

ความหมายท่ีประกอบดว้ย 12 ความหมายท่ีแตกตา่งกนั แตล่ะความหมายแสดงดว้ยจดุกลมสีด า

ทึบ ความหมายต้นแบบจะอยู่ตรงกลาง ในขณะท่ีบางความหมายในเครือข่ายความหมายมี

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะเป็นกลุ่มแสดงลกัษณะของกลุ่มดว้ยจดุกลมไม่ทึบ และทิศทางของลูกศร

แสดงเสน้ทางการขยายความหมาย 
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ภาพประกอบ 63 เครือขา่ยความหมายแบบรศัมีของบพุบท in ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

 

จากภาพประกอบท่ี 63 แสดงเครือข่ายความหมายแบบรศัมีในบพุบท in ของผูเ้รียน

ชาวไทย โดยมี 1) ความหมายตน้แบบหรือความหมายการบรรจ ุอยู่ต  าแหน่งศนูยก์ลาง และลกูศร

แผ่เป็นรศัมีเพ่ือแสดงกลุ่มความหมาย และความหมายต่าง ๆ ท่ีเพิ่มเติมจากความหมายตน้แบบ 

ซึ่งลกูศรเสน้ประแสดงความหมายท่ีเพิ่มเติมจากความหมายตน้แบบ ประกอบดว้ย 3 ความหมาย 

ไดแ้ก่ 3) กลุ่มความหมายเก่ียวกับการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง 7) ความหมายแสดงการสวมใส่

และ 9) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ ส่วนลกูศรเสน้ทึบแสดงความหมายท่ีขยายออกมาจาก

ต าแหน่งของความหมายศนูยก์ลางและเป็นความหมายท่ีขยายออกไปในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม

มากขึน้ ประกอบดว้ย 9 ความหมาย ไดแ้ก่ 2) ความหมายแสดงเวลา 4) ความหมายแสดงกิจกรรม

5) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก 6) ความหมายแสดงจ านวน 8) ความหมายแสดงสภาพ     

1 ตน้แบบ การบรรจุ 

8 สภาพ 

 6 จ านวน 
5 การเป็นสมาชกิ 
 

3b การเป็นสมาชกิของกลุ่ม 

2 เวลา 

4 กจิกรรม 

11 ความเป็นเจา้ของ 

9 กลุ่มความหมายเกีย่วกบัลกัษณะ 

9a รปูร่าง 9b ส ี
หรอืวตัถุตัง้ตน้ 

3 กลุ่มความหมายเกีย่วกบั 
การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ 

10 หวัขอ้ 

3a การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ 

3c การบนัทกึ 

13 การเปรยีบเทยีบ 

7 การสวมใส่ 

12 การใชย้าหรอืสารเสพตดิ 
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10) ความหมายแสดงหวัขอ้ 11) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 12) ความหมายแสดงการใช้

ยาหรือสารเสพตดิ และ 13) ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ 

ตารางท่ี 10 แสดงความหมายของบุพบท in ของผูเ้รียนชาวไทย มีจ านวนทัง้สิน้ 13 

ความหมาย ประกอบดว้ยความหมายตน้แบบ คือ ความหมายการบรรจ ุและความหมายอ่ืน ๆ ท่ี

ขยายออกมาจากความหมายตน้แบบ จ านวน 12 ความหมาย ดงันี ้

 

ตาราง 10 กลุ่มความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งโคจรและท่ีหมายของบุพบท in ใน

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

 

ล าดับ ความหมาย ความสัมพันธ ์
ความหมายตน้แบบ 
1 การบรรจ ุ สิ่งโคจรอยูภ่ายในและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมาย 

2 เวลา 
สิ่งโคจรอยูใ่นชว่งระยะเวลาหนึ่ง (ระบวุนั ฤดกูาล และปี) ของท่ี
หมาย 

3 กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 

3a 
การเป็นส่วนหนึ่ง
ของบางสิ่ง 

สิ่งโคจรอยูภ่ายในและเป็นส่วนหนึ่งของท่ีหมายเป็นสมาชิกในกลุม่ ๆ 
หนึ่ง 

3b 
การเป็นสมาชิก
ของกลุม่ 

สิ่งโคจรเป็นสมาชิกของท่ีหมาย 

3c การบนัทกึ สิ่งโคจรถกูบนัทึกลงในท่ีหมาย 

4 กิจกรรม สิ่งโคจรมีอาชีพเป็นหรือมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัท่ีหมาย 

5 การเป็นสมาชิก 
สิ่งโคจรเป็นสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวกบัท่ีหมาย ซึ่งท่ีหมายแสดงในรูป
ของการระบภุาษา 

6 จ านวน สิ่งโคจรเป็นจ านวนหนึ่ง ๆ จากจ านวนเตม็ของท่ีหมาย 
7 การสวมใส่ สิ่งโคจรอยูภ่ายในและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมายเพียงบางสว่น 
8 สภาพ สิ่งโคจรอยูใ่นสภาพหรือตกอยูใ่นเง่ือนไขของท่ีหมาย 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ล าดับ ความหมาย ความสัมพันธ ์
9 กลุม่ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ 

9a รูปรา่ง สิ่งโคจรอยูใ่นลกัษณะนัน้ ๆ ของท่ีหมาย 
9b สีหรือวตัถตุัง้ตน้ สิ่งโคจรมีคณุสมบตัเิป็นหรือสรา้งจากท่ีหมาย 

10 หวัขอ้ 
สิ่งโคจรเป็นหวัขอ้หรือเรื่องท่ีกลา่วถึงเป็นประเดน็ส าคญัเก่ียวกบัท่ี
หมาย 

11 ความเป็นเจา้ของ สิ่งโคจรครอบครองท่ีหมายในฐานะเจา้ของของท่ีหมาย 

12 
การใชย้าหรือสาร
เสพตดิ 

สิ่งโคจรใชท่ี้หมายดว้ยวิธีการเสพหรือบริโภคยาหรือสารเสพตดิ 

13 การเปรียบเทียบ สิ่งโคจรเทียบเคียงใหเ้ห็นลกัษณะท่ีเหมือนหรือตา่งกนักบัท่ีหมาย 

 

การมีหลายความหมายของบพุบท in ของผูเ้รียนชาวไทย แสดงความหมายตา่ง ๆ ซึ่ง

ความหมายล าดบัแรก คือ ความหมาย “การบรรจ”ุ ซึ่งแสดงสิ่งโคจรอยูภ่ายในและถกูลอ้มรอบโดย

ท่ีหมาย แสดงดงัภาพประกอบ 64 

 

 

 

ภาพประกอบ 64 ภาพรา่งตน้แบบของบพุบท in ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 
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ความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาจากความหมายตน้แบบ จ านวน 3 ความหมาย ไดแ้ก่ 

กลุ่มความหมายเก่ียวกับการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง  (ภาพร่างการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง) 

ความหมายแสดงการสวมใส่ (ภาพร่างการสวมใส่) และกลุ่มความหมายเก่ียวกับลักษณะ       

(ภาพร่างรูปร่างและภาพร่างสีหรือวัตถุตัง้ตน้) ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะของ      

สิ่งโคจรมีความสมัพนัธก์บัท่ีหมาย โดยแสดงเป็นภาพรา่ง ดงันี ้

 

 

 

ภาพประกอบ 65 ภาพรา่งการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 66 ภาพรา่งการสวมใส ่
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ภาพประกอบ 67 ภาพรา่งรูปรา่ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 68 ภาพรา่งสีหรือวตัถตุัง้ตน้   

 

 

ในส่วนของความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเป็นความหมายท่ีขยายออกไปใน

ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ จ  านวน 9 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงเวลา ความหมาย

แสดงกิจกรรม ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก ความหมายแสดงจ านวน ความหมายแสดงสภาพ  

ความหมายแสดงหัวข้อ ความหมายแสดงความเป็นเจ้าของ ความหมายแสดงการใช้ยาหรือ      

สารเสพติด และความหมายแสดงการเปรียบเทียบ ซึ่งผูเ้รียนชาวไทยยังคงใชภ้าพร่างตน้แบบ       

ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะบางประการท่ีสอดคลอ้งกับความหมายตน้แบบ คือ สิ่งโคจรอยู่

ภายในท่ีหมาย เหมือนกับความหมายตน้แบบ ท่ีแสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรอยู่ภายในและถูก
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ลอ้มรอบโดยท่ีหมาย ล าดบัต่อไป ผูว้ิจัยวิเคราะหม์โนทัศนข์องบุพบท on ในภาษาอังกฤษของ

ผูเ้รียนชาวไทย  

 

2.2 มโนทศันข์องบพุบท on ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

จากผลการวิเคราะหผ์ลแบบทดสอบสดัส่วนของขอ้มูลแบบทวินามจากแบบทดสอบ

พบวา่ผูเ้รียนชาวไทยใชบ้พุบท on จ  านวน 12 ความหมาย ซึ่งผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารแยกความหมายท่ี

แตกต่างออกจากกนั เป็นเกณฑข์อ้แรก พบว่าบุพบท on มีความหมายพืน้ฐานเก่ียวกับพืน้ท่ีและ

ต าแหน่ง คือ แสดงบางสิ่งบางอย่างท่ีมีพืน้ผิวรองรบัและสัมผัสกับพืน้ผิว เช่น There is a black 

vase filled with flowers on the table. จากประโยคดังกล่าว แจกันสีด าท่ีมีดอกไม้มากมาย (a 

black vase filled with flowers) คื อ  สิ่ ง โค จ ร และ โต๊ ะ  ( the table) คื อ  ท่ี หม าย  ซึ่ งแสด ง

ความสัมพันธ์สิ่งโคจรมีการสัมผัสและถูกรองรับโดยท่ีหมาย นอกจากนีย้ังมีความหมายอ่ืนท่ี

เพิ่มเตมิเขา้มาจากความหมายพืน้ฐานอีก 11 ความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

1) ความหมายแสดงสว่นท่ีโดดเดน่  

ตวัอยา่งเชน่ (89) Jack has a bruise on his forehead.  

2) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่ 

ตวัอยา่งเชน่ (90) Salmon is on the menu. 

3) ความหมายแสดงการบนัทกึ 

ตั ว อ ย่ า ง เช่ น  ( 91)  You can find the outcomes of research on the 

computer disc. 

4) ความหมายแสดงบางสิ่งบางอยา่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 

ตวัอยา่งเชน่ (92) There’s a diagram on page 44. 

5) ความหมายแสดงการเป็นเจา้ของ 

ตวัอยา่งเชน่ (93) Rose has a phone on her at all times. 

6) ความหมายแสดงผา่นการออกอากาศ  

ตวัอยา่งเชน่ (94) The show will be broadcast on BCTV.  

7) ความหมายแสดงพาหนะ  

ตวัอยา่งเชน่ (95) John got some sleep on the plane. 
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8) ความหมายแสดงทิศทาง 

ตวัอยา่งเชน่ (96) You’ll see the school on your right. 

9) ความหมายแสดงการใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน 

ตวัอยา่งเชน่ (97) The radio runs on batteries. 

10) ความหมายแสดงการใชอ้ปุกรณ ์

ตวัอยา่งเชน่ (98) Is Lisa still on the phone? 

11) ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา 

ตวัอยา่งเชน่ (99) Max spent 180$ on a hat. 

ส าหรบัเกณฑข์อ้ท่ี 2 ในการก าหนดความหมายท่ีแตกต่างจากความหมายอ่ืนโดยท่ี

ความหมายนัน้จะตอ้งไม่ขึน้กับบริบท ผูว้ิจยัพบว่าความหมายในบพุบท on ของผูเ้รียนชาวไทยท่ี

พบจ านวน 12 ความหมายดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บางความหมายเป็นความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

เน่ืองจากแสดงนยัซึ่งกนัและกนั ดงัตารางท่ี 11 

 

ตาราง 11 ความหมายท่ีแสดงนยัซึ่งกนัและกนัของบพุบท on ของผูเ้รียนชาวไทย 

 

ล าดับ ความหมาย กลุ่มความหมาย 
1 สว่นท่ีโดดเดน่ 

เก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 
2 การเป็นสมาชิกของกลุม่ 
3 การบนัทกึ 
4 สิ่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 
9 การใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน 

เก่ียวกบัการใช ้
10 การใชอ้ปุกรณ ์

 

จากตารางท่ี 11 แสดงความหมายท่ีแสดงนยัซึ่งกนัและกนัของบพุบท on ของผูเ้รียน

ชาวไทย ซึ่งลกัษณะความสมัพนัธส์ิ่งโคจรโดดเดน่และเป็นส่วนหนึ่งของท่ีหมาย พบความหมายท่ี

สอดคล้องกับลักษณะดังกล่าว จ านวน 4 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงส่วนท่ีโดดเด่น 

ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ความหมายแสดงการบนัทกึ และความหมายแสดงบาง
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สิ่งบางอย่างท่ีถูกเขียน พิมพ ์หรือวาด ผู้วิจัยจึงรวมความหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มความหมาย

เก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง และลกัษณะความสมัพนัธส์ิ่งโคจรใชท่ี้หมาย พบความหมาย

ท่ีสอดคลอ้งกับลกัษณะดงักล่าว จ านวน 2 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงการใชเ้ชือ้เพลิง

หรือพลงังาน และความหมายแสดงการใชอ้ปุกรณ ์ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึรวมความหมายดงักล่าว ใหเ้ป็น

กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการใช ้

การวิเคราะหค์วามหมายตามจุดมุ่งหมายของแนวคิดการมีหลายความหมายแบบมี

หลักการ ท าให้พบว่าจากความหมายของบุพบท on ของผู้เรียนชาวไทย จากจ านวน 12 

ความหมายท่ีปรากฏในพจนานุกรม มีจ านวนลดลงเหลือเพียง 8 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมาย

พืน้ฐาน และความหมายท่ีเพิ่มเติมเขา้มา จ านวน 7 ความหมาย ซึ่งทกุความหมายเป็นความหมาย

ท่ีเป็นอิสระจากบรบิท และความหมายท่ีไมถ่กูแสดงนยัจากความหมายซึ่งกนัและกนั ดงันี ้

1) ความหมายพืน้ฐาน 

2) ความหมายเก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

3) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 

4) ความหมายแสดงผา่นการออกอากาศ 

5) ความหมายแสดงพาหนะ  

6) ความหมายแสดงทิศทาง 

7) ความหมายเก่ียวกบัการใช ้

8) ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา 

ในการวิเคราะหค์วามหมายตน้แบบในบพุบท on ของผูเ้รียนชาวไทยและความหมาย

อ่ืน ๆ ท่ีขยายออกมา จากความหมายตน้แบบตามเกณฑ ์5 ขอ้ กล่าวถึงไวใ้นขอ้ท่ี 1.2 (มโนทศัน์

ของบพุบท on ในภาษาองักฤษ) พบความหมายตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1) ความหมายการสมัผสัและรองรบั 

ตวัอยา่งเชน่ (100) John sits on the sofa. 

2) กลุ่มความหมายเก่ียวกับการเป็นส่วนหนึ่ งของบางสิ่ ง ประกอบด้วย

ความหมายตา่ง ๆ ดงันี ้

2a) ความหมายแสดงสว่นท่ีโดดเดน่ 

ตวัอยา่งเชน่ (101) My son has a bruise on his forehead. 
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2b) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่ 

ตวัอยา่งเชน่ (102) Salmon is on the menu. 

2c) ความหมายแสดงการบนัทกึ 

ตัวอย่างเช่น  (103) You can find the outcomes of research on the 

computer disc. 

2d) ความหมายแสดงบางสิ่งบางอยา่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 

ตวัอยา่งเชน่ (104) There’s a diagram on page 25.  

3) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 

ตวัอยา่งเชน่ (105) Rose has a phone on her at all times. 

4) ความหมายแสดงผา่นการออกอากาศ 

ตัวอย่างเช่น (106) The show will be broadcast on CBS on December 

26th. 

5) ความหมายแสดงพาหนะ 

ตวัอยา่งเชน่ (107) John got some sleep on the plane. 

6) ความหมายแสดงทิศทาง 

ตวัอยา่งเชน่ (108) You’ll see the school on your left. 

7) กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการใช ้ประกอบดว้ยความหมายตา่ง ๆ ดงันี ้

7a) ความหมายแสดงการใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน 

ตวัอยา่งเชน่ (109) Does this radio run on batteries? 

7b) ความหมายแสดงการใชอ้ปุกรณ ์

ตวัอยา่งเชน่ (110) Is Rachel still on the phone? 

8) ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา 

ตวัอยา่งเชน่ (111) Max spent 180$ on a hat. 

ภาพประกอบท่ี 68 แสดงให้เห็นว่าบุพบท on ของผู้เรียนชาวไทยมี เครือข่าย

ความหมายแบบรศัมีท่ีประกอบดว้ย 8 ความหมายท่ีแตกต่างกัน แต่ละความหมายแสดงดว้ยจุด

กลมสีด าทึบ ความหมายต้นแบบจะอยู่ตรงกลาง ในขณะท่ีบางความหมายในเครือข่าย
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ความหมายมีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นกลุ่มแสดงลักษณะของกลุ่มดว้ยวงกลมไม่ทึบ และ

ทิศทางของลกูศรแสดงเสน้ทางการขยายความหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 69 เครือขา่ยความหมายแบบรศัมีของบพุบท on  

ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

 

จากภาพประกอบท่ี 69 แสดงเครือข่ายความหมายแบบรศัมีในบพุบท on ของผูเ้รียน

ชาวไทย โดยมี 1) ความหมายตน้แบบหรือความหมายการสมัผสัและรองรบั อยูต่  าแหนง่ศนูยก์ลาง 

และลกูศรแผ่เป็นรศัมีเพ่ือแสดงกลุ่มความหมาย และความหมายตา่ง ๆ ท่ีเพิ่มเตมิจากความหมาย

ตน้แบบ ซึ่งลูกศรเสน้ประแสดงความหมายท่ีเพิ่มเติมเขา้มาจากความหมายตน้แบบ มีจ านวน 2 

ความหมาย ไดแ้ก่ 2) กลุ่มความหมายเก่ียวกับการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง และ 5) ความหมาย

แสดงพาหนะ ส่วนความหมายอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาจากความหมายตน้แบบและเป็นความหมาย

ท่ีขยายออกไปในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้แสดงโดยเสน้ทึบ มีจ านวน 5 ความหมาย ไดแ้ก่ 

2d สิง่ทีถู่กเขยีน พมิพ ์หรอืวาด 

1 ตน้แบบ 
การสมัผสัและรองรบั 

7 กลุ่มความหมายเกีย่วกบัการใช ้
 

2 กลุ่มความหมายเกีย่วกบั 
การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ 

2a ส่วนทีโ่ดดเด่น 

4 ผ่านการออกอากาศ 

5 พาหนะ 

7a เชือ้เพลงิหรอืพลงังาน 

7b อุปกรณ์ 

6 ทศิทาง 

2b การเป็นสมาชกิของกลุ่ม 

2c การบนัทกึ 

3 ความเป็นเจา้ของ 

8 สิง่ของทีม่รีาคา 
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3) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 4) ความหมายแสดงผ่านการออกอากาศ 6) ความหมาย

แสดงทิศทาง 7) กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการใช ้และ 8) ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา 

ตารางท่ี 12 แสดงความหมายบุพบท on ของผู้เรียนชาวไทย มีจ านวนทั้งสิน้ 8 

ความหมาย ซึ่งประกอบด้วยความหมายต้นแบบ คือ ความหมายการสัมผัสและรองรับ และ

ความหมายอ่ืน ๆ ท่ีขยายออกมาจากความหมายตน้แบบ จ านวน 7 ความหมาย ดงันี ้

 

ตาราง 12 แสดงกลุ่มความหมายและความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งโคจรและท่ีหมายของบพุบท on ใน

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

 

ล าดับ ความหมาย ความสัมพันธ ์
ความหมายตน้แบบ 
1 การสมัผสัและรองรบั สิ่งโคจรสมัผสัและถกูรองรบัโดยท่ีหมาย 

2 กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 
2a สว่นท่ีโดดเดน่ สิ่งโคจรมีความโดดเดน่และเป็นสว่นหนึ่งของท่ีหมาย 
2b การเป็นสมาชิกของกลุม่ สิ่งโคจรเป็นสมาชิกของท่ีหมาย 
2c การบนัทกึ สิ่งโคจรถกูบนัทึกลงบนท่ีหมาย 

2d 
สิ่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือ
วาด 

สิ่งโคจรมีความโดดเดน่เหนือจากท่ีหมายและเป็นสว่นหนึ่งกบั
ท่ีหมายโดยการถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 

3 ความเป็นเจา้ของ สิ่งโคจรครอบครองท่ีหมายในฐานะเจา้ของของท่ีหมาย 

4 ผา่นการออกอากาศ 
สิ่งโคจรก าลังจะออกอากาศ เผยแพร่ หรือออนแอร ์ผ่านใน
ชอ่งทางของท่ีหมาย 

5 พาหนะ 
สิ่งโคจรสมัผสัและถกูรองรบัโดยบางสว่นของท่ีหมาย ซึ่งท่ี
หมายตอ้งเป็นพาหนะเทา่นัน้ 

6 ทิศทาง สิ่งโคจรอยูใ่นต าแหนง่ท่ี ท่ีหมายก าหนด 
7 กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการใช ้

7a เชือ้เพลิงหรือพลงังาน 
สิ่งโคจรท างานในทางใดทางหนึ่งโดยการใชพ้ลงังานของท่ี
หมาย 

7b อกุปรณ ์ สิ่งโคจรใชท่ี้หมายในลกัษณะของอปุกรณ ์
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ล าดับ ความหมาย ความสัมพันธ ์

8 สิ่งของท่ีมีราคา สิ่งโคจรเป็นมลูคา่ของท่ีหมาย 

 

การมีหลายความหมายในบพุบท on ของผูเ้รียนชาวไทย แสดงความหมายตา่ง ๆ ซึ่ง

ความหมายล าดบัแรก คือ ความหมายตน้แบบ หรือความหมาย “การสมัผสัและรองรบั” ซึ่งแสดง

ความสมัพนัธส์ิ่งโคจรมีการสมัผสัและถกูรองรบัโดยท่ีหมาย แสดงดงัภาพประกอบ 70 

 

 

 

ภาพประกอบ 70 ภาพรา่งตน้แบบของบพุบท on ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดภาพร่าง เพ่ือใช้อธิบายความหมายอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มเติมเข้ามาจาก

ความหมายตน้แบบแสดงในลกัษณะของภาพรา่ง ซึ่งความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาของบพุบท on 

ของผู้เรียนชาวไทย จ านวน 8 ความหมาย ประกอบด้วยความหมายการสัมผัสและรองรับ 

(ความหมายตน้แบบ) และความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเติมเข้ามาจากความหมายตน้แบบ จ านวน 2 

ความหมาย และความหมายท่ีขยายออกไปในลักษณะท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ จ  านวน 5 

ความหมาย ดงันี ้

ความหมายท่ีเพิ่มเติมเขา้มาจากความหมายตน้แบบ จ านวน 2 ความหมาย ไดแ้ก่ 

กลุ่มความหมายเก่ียวกบัการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง (ภาพรา่งการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง) และ
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ความหมายแสดงพาหนะ (ภาพรา่งพาหนะ) ซึ่งสามารถแสดงความสมัพนัธใ์นลกัษณะของสิ่งโคจร

มีความสมัพนัธก์บัท่ีหมาย โดยแสดงเป็นภาพรา่ง ดงันี ้

 

 

 

ภาพประกอบ 71 ภาพรา่งการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

 

 

 

ภาพประกอบ 72 ภาพรา่งพาหนะ  

 

ในส่วนของความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเป็นความหมายท่ีขยายออกไปใน

ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ จ  านวน 5 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 

ความหมายแสดงผ่านการออกอากาศ ความหมายแสดงทิศทาง ควาหมายเก่ียวกับการใช ้และ

ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา ล าดบัตอ่ไปผูว้ิจยัจะเปรียบเทียบมโนทศันข์องบพุบท in และ on 

ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษาและผูเ้รียนชาวไทย 
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3 เปรียบเทยีบผลการวิเคราะหม์โนทศันข์องบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษ
ของเจ้าของภาษากับมโนทศันข์องบุพบท in และ on ของผู้เรียนชาวไทย 

ในส่วนนีผู้ว้ิจยัจะแสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ เปรียบเทียบความหมาย 

เครือข่ายทางความหมาย มโนทัศน์ และภาพร่างของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของ

เจา้ของภาษากบัของผูเ้รียนชาวไทย ดงันี ้

 

3.1 เปรียบเทียบความหมายของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของเจา้ของภาษากับ
ของผูเ้รียนชาวไทย 

ผู้วิจัย เปรียบ เทียบผลการวิ เคราะห์ความหมายของบุพบท  in และ on ใน

ภาษาองักฤษ ทัง้เจา้ของภาษาและผูเ้รียนชาวไทย ซึ่งความหมายของบุพบท in ในภาษาองักฤษ 

จ านวน 11 ความหมาย แสดงในล าดับท่ี 1 – 11 และความหมายของบุพบท on จ  านวน 16 

ความหมาย แสดงในล าดบัท่ี 12 – 17 แสดงในตารางท่ี 13 ดงันี ้

 

ตาราง 13 ความหมายของบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษ ทัง้ของเจา้ของภาษาและของผูเ้รียน

ชาวไทย 

 

ล าดับ ความหมาย 
บุพบท in บุพบท on 

เจ้าของ
ภาษา 

ผู้เรียน
ชาวไทย 

เจ้าของ
ภาษา 

ผู้เรียน
ชาวไทย 

1 การบรรจ ุ     
2 เวลาa 

    
3 การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง     
4 กิจกรรม     
5 การเป็นสมาชิก      
6 จ านวน     
7 การสวมใส่     

                                                   
a ความหมายแสดงเวลา แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเกิดอยูใ่นชว่งเวลาใดเวลาหนึ่งของที่หมาย 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

ล าดับ ความหมาย 
บุพบท in บุพบท on 

เจ้าของ
ภาษา 

ผู้เรียน
ชาวไทย 

เจ้าของ
ภาษา 

ผู้เรียน
ชาวไทย 

8 สภาพ     
9 รูปรา่ง     
10 สีหรือวตัถตุัง้ตน้     
11 ฤดกูาล     
12 การสมัผสัและรองรบั     
13 สว่นท่ีโดดเดน่     
14 หวัขอ้     
15 การเป็นสมาชิกของกลุม่     
16 ความเป็นเจา้ของ     
17 การบนัทกึ     
18 ผา่นการออกอากาศ     
19 พาหนะ     
20 เวลาb     
21 การใชย้าหรือเสพติด     
22 ทิศทาง     
23 การใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน     
24 การเปรียบเทียบ     
25 สิ่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด     
26 สิ่งของท่ีมีราคา     
27 การใชอ้ปุกรณ ์     

จากตารางท่ี  13 แสดงความหมายของบุพบท in จากพจนานุกรม ท่ีใช้เป็น

แหล่งขอ้มูล มีความหมายจ านวน 11 ความหมาย ในขณะท่ีการวิเคราะหผ์ลการท าแบบทดสอบ

                                                   
b ความหมายแสดงเวลา แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยูใ่นชว่งระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ภายในวนันัน้ ๆ) ของที่หมาย 
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ของผูเ้รียนชาวไทยโดยใชส้ถิติแบบการทดสอบสดัส่วนขอ้มูลแบบทวินาม พบว่าผูเ้รียนชาวไทยมี

ความหมายของบุพบท in จ  านวน 18 ความหมาย ซึ่งความหมายท่ีผูเ้รียนชาวไทยมีเหมือนกับ

เจา้ของภาษา จ านวน 11 ความหมาย ไดแ้ก่  

1) ความหมายการบรรจ ุ(ความหมายตน้แบบ)  

2) ความหมายแสดงเวลาa  

3) ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

4) ความหมายแสดงกิจกรรม  

5) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก  

6) ความหมายแสดงจ านวน  

7) ความหมายแสดงการสวมใส ่

8) ความหมายแสดงสภาพ  

9) ความหมายแสดงรูปรา่ง  

10) ความหมายแสดงสีหรือวตัถตุัง้ตน้  

11) ความหมายแสดงฤดกูาล  

สว่นความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเขา้มาของบพุบท in ของผูเ้รียนชาวไทย ซึ่งเป็นความหมาย

ท่ีพบในบพุบท on ของเจา้ของภาษา จ านวน 7 ความหมาย ไดแ้ก่  

1) ความหมายแสดงหวัขอ้  

2) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่  

3) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ  

4) ความหมายแสดงการบนัทกึ  

5) ความหมายแสดงเวลาb  

6) ความหมายแสดงการใชย้าหรือสารเสพติด  

7) ความหมายแสดงการเปรียบเทียบ  

ส่วนความหมายของบุพบท on จากพจนานุกรมท่ีใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูล มีความหมาย

จ านวน 16 ความหมาย ในขณะท่ีการวิเคราะหผ์ลการท าแบบทดสอบของผูเ้รียนชาวไทยโดยใช้
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สถิติแบบการทดสอบสดัส่วนขอ้มลูแบบทวินาม พบว่าผูเ้รียนชาวไทยมีความหมายของบพุบท on 

จ  านวนลดลงเหลือเพียง 12 ความหมาย ไดแ้ก่  

1) ความหมายสมัผสัและรองรบั (ความหมายตน้แบบ)  

2) ความหมายแสดงสว่นท่ีโดดเดน่  

3) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุม่  

4) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ  

5) ความหมายแสดงการบนัทกึ  

6) ความหมายแสดงผา่นการออกอากาศ  

7) ความหมายแสดงพาหนะ  

8) ความหมายแสดงทิศทาง  

9) ความหมายแสดงการใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน  

10) ความหมายแสดงสิ่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด  

11) ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา  

12) ความหมายแสดงการใชอ้ปุกรณ ์ 

อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะหผ์ลการท าแบบทดสอบของผูเ้รียนชาวไทยโดยใชส้ถิติ

แบบการทดสอบสัดส่วนขอ้มูลแบบทวินาม พบว่าความหมายท่ีปรากฏทัง้ในบุพบท in และ on 

ของผู้เรียนชาวไทย มีจ านวน 3 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

ความหมายแสดงการเป็นเจ้าของ และความหมายแสดงการบันทึก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน      

ชาวไทยมีแนวโน้มท่ีจะใชบุ้พบททัง้ 2 รูป ในลักษณะท่ีแตกต่างจากเจา้ของภาษา ล าดบัต่อไป

ผูว้ิจยัจะเปรียบเทียบเครือข่ายความหมายแบบรศัมีของบุพบท in และ on จากภาษาองักฤษและ

จากผูเ้รียนชาวไทย   

 

3.2 เปรียบเทียบเครือข่ายความหมายแบบรศัมีของบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของ
เจา้ของภาษากบัของผูเ้รียนชาวไทย 

ผู้วิจัยเปรียบเทียบเครือข่ายความหมายแบบรัศมีของบุพบท in และ on ใน

ภาษาอังกฤษ ทั้งจากเจ้าของภาษาและจากผู้เรียนชาวไทย ซึ่งภาพประกอบท่ี 73 แสดง           
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การเปรียบเทียบเครือข่ายความหมายแบบรศัมีของบุพบท in ในภาษาอังกฤษระหว่างเจ้าของ

ภาษาและผูเ้รียนชาวไทย และภาพประกอบท่ี 74 แสดงการเปรียบเทียบเครือขา่ยความหมายแบบ

รศัมีของบพุบท on ในภาษาองักฤษระหวา่งเจา้ของภาษาและผูเ้รียนชาวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 73 การเปรียบเทียบเครือข่ายความหมายแบบรศัมีของบพุบท in ในภาษาองักฤษ 

ระหวา่งเจา้ของภาษาและผูเ้รียนชาวไทย 

 

จากภาพประกอบ 73 แสดงการเปรียบเทียบเครือข่ายความหมายแบบรัศมีของ     

บุพบท in ในภาษาอังกฤษระหว่างเจ้าของภาษาและผู้เรียนชาวไทย โดยลูกศรสีด า หมายถึง 

ความหมายของบุพบท in ท่ีเจ้าของภาษาและผู้เรียนชาวไทยใช้เหมือนกัน ส่วนลูกศรสีแดง 

หมายถึง ความหมายของบุพบท on ท่ีเจา้ของภาษาใช ้แต่ผูเ้รียนชาวไทยใชใ้นความหมายของ  

หวัขอ้ (on) 
การเปรยีบเทยีบ (on) 

ตน้แบบ การบรรจุ 

สภาพ (in) 

จ านวน (in) 

การเป็นสมาชกิของกลุ่ม (on) 

กลุ่มความหมาย
เกีย่วกบัเวลา 

กจิกรรม (in) 

กลุ่ม
ความหมาย
เกีย่วกบั
ลกัษณะ รปูร่าง (in) 

สหีรอืวตัถุตัง้ตน้ (in) 

กลุ่มความหมายเกีย่วกบัการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ การใชย้าหรอืสารเสพตดิ (on) 

การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ (in) 

การเป็นสมาชกิ (in) 
 

การสวมใส่ (in) 

ความเป็นเจา้ของ (on) 

การบนัทกึ (on) 

เวลา (in) 

ฤดกูาล (in) 

เวลา (on) 



  

 

125 

บุพบท in ส่วนลูกศรสีน า้เงิน หมายถึง ความหมายท่ีทัง้บุพบท in และ on มีทัง้ในเจา้ของภาษา

และผูเ้รียนชาวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 74 การเปรียบเทียบเครือข่ายความหมายแบบรศัมีของบพุบท on ในภาษาองักฤษ 

ระหวา่งเจา้ของภาษาและผูเ้รียนชาวไทย 

 

จากภาพประกอบ 74 แสดงการเปรียบเทียบเครือข่ายความหมายแบบรัศมีของ     

บุพบท on ในภาษาอังกฤษระหว่างเจ้าของภาษาและผู้เรียนชาวไทย โดยลูกศรสีด า หมายถึง 

ความหมายของบุพบท on ท่ีเจ้าของภาษาและผู้เรียนชาวไทยใช้เหมือนกัน ส่วนลูกศรสีแดง 

หมายถึง ความหมายของบุพบท on ท่ีเจ้าของภาษาใช้ แต่ผู้เรียนชาวไทยใชใ้นความหมายใน    

บุพบท in ส่วนลูกศรสีน า้เงิน หมายถึง ความหมายท่ีทัง้บุพบท in และ on มีทัง้ในเจา้ของภาษา

และผูเ้รียนชาวไทย 
 

กลุ่มความหมายเกีย่วกบั 
การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ 

เป็นสิง่ทีถู่กเขยีน พมิพ ์
หรอืวาด (on) 

ตน้แบบ 
การสมัผสัและถูกรองรบั 

ผ่านการออกอากาศ (on) 
เวลา (on) ทศิทาง (on) 

การเปรยีบเทยีบ (on) 

สิง่ของทีม่รีาคา (on) 

กลุ่มความหมายเกีย่วกบัการใช ้
 

ส่วนทีโ่ดดเด่น (on) 

การเป็นสมาชกิของกลุ่ม (on) 

หวัขอ้ (on) ความเป็นเจา้ของ (on) 

พาหนะ (on) 

ยาหรอืสารเสพตดิ (on) 

เชือ้เพลงิหรอืพลงังาน (on) 

อุปกรณ์ (on) 

การบนัทกึ (on)  



  

 

126 

ล าดบัต่อไปผูว้ิจยัเปรียบเทียบมโนทศันข์องบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษของ

เจา้ของภาษากบัของผูเ้รียนชาวไทย 

 

3.3 เปรียบเทียบมโนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษากับของ
ผูเ้รียนชาวไทย 

ผูว้ิจัยเปรียบเทียบมโนทัศนข์องบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษ ทัง้จากเจา้ของ

ภาษาและจากผูเ้รียนชาวไทย ประกอบดว้ยมโนทัศนต์น้แบบ และมโนทศันอ่ื์น ๆ ท่ีขยายออกมา 

ดงัแสดงตารางท่ี 14 

 

ตาราง 14 มโนทัศนข์องบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษ ทัง้ของเจา้ของภาษาและของผูเ้รียน  

ชาวไทย 

 

ล าดับ มโนทัศน ์
บุพบท in  บุพบท on  

เจ้าของ
ภาษา 

ผู้เรียน
ชาวไทย 

เจ้าของ
ภาษา 

ผู้เรียน
ชาวไทย 

1 มโนทศันต์น้แบบ 
1a การบรรจ ุ     
1b การสมัผสัและรองรบั     

2 กลุม่มโนทศันเ์ก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง 
2a การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง     
2b สว่นท่ีโดดเดน่     
2c สิ่งท่ีถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด     
2d การเป็นสมาชิกของกลุม่     
2e การบนัทกึ     

3 กลุม่มโนทศันเ์ก่ียวกบัเวลา 
3a เวลาa 

    
3b เวลาb     
3c ฤดกูาล 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ล าดับ มโนทัศน ์
บุพบท in  บุพบท on  

เจ้าของ
ภาษา 

ผู้เรียน
ชาวไทย 

เจ้าของ
ภาษา 

ผู้เรียน
ชาวไทย 

4 กลุม่มโนทศันเ์ก่ียวกบัลกัษณะ 
4a รูปรา่ง     
4b สีหรือวตัถตุัง้ตน้     

5 กลุม่มโนทศันเ์ก่ียวกบัการใช ้
5a ยาหรือสารเสพติด     
5b เชือ้เพลิงหรือพลงังาน     
5c อปุกรณ ์     
6 จ านวน     
7 กิจกรรม     
8 การสวมใส่     
9 การเป็นสมาชิก     
10 สภาพ     
11 พาหนะ     
12 สิ่งของท่ีมีราคา     
13 หวัขอ้     
14 ความเป็นเจา้ของ     
15 ผา่นการออกอากาศ     
16 ทิศทาง     
17 การเปรียบเทียบ     

 

จากตารางท่ี 14 แสดงมโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษ ทั้งของ

เจา้ของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทย ประกอบดว้ยมโนทศันต์น้แบบ กลุ่มมโนทศัน ์จ  านวน 4 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุม่มโนทศันเ์ก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง กลุม่มโนทศันเ์ก่ียวกบัเวลา กลุม่มโนทศัน์
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เก่ียวกบัลกัษณะ และกลุ่มมโนทศันเ์ก่ียวกับการใช ้และมโนทศันอ่ื์น ๆ ท่ีขยายออกมา จ านวน 13 

มโนทศัน ์ซึ่งผูว้ิจยัแบ่งการเปรียบเทียบมโนทศันอ์อกเป็น มโนทศันข์องบุพบท in ท่ีเจา้ของภาษา

และผู้เรียนชาวไทยมีมโนทัศนต์รงกัน จ านวน 11 มโนทัศน ์มโนทัศนข์องบุพบท on ทั้งเจา้ของ

ภาษาและผู้เรียนชาวไทยมีมโนทัศนต์รงกัน จ านวน 9 มโนทัศน ์มโนทัศนท่ี์เจ้าของภาษาและ

ผูเ้รียนชาวไทยมีต่างกัน จ านวน 4 มโนทัศน ์และมโนทัศนท่ี์ปรากฏในทัง้บุพบท in และ on ของ

ผูเ้รียนชาวไทย จ านวน 3 มโนทศัน ์ดงันี ้

มโนทศันข์องบพุบท in ทัง้เจา้ของภาษาและผูเ้รียนชาวไทยมีมโนทศันต์รงกนั จ านวน 

11 มโนทศัน ์ไดแ้ก่  

1) มโนทัศนก์ารบรรจุ แสดงความสมัพันธท่ี์สิ่งโคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบ

โดยท่ีหมาย  

2) มโนทศันก์ารเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง แสดงความสัมพนัธส์ิ่งโคจรอยู่ภายใน

และเป็นสว่นหนึ่งของท่ีหมาย  

3) มโนทศันเ์วลาa แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเกิดอยูใ่นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของ

ท่ีหมาย 

4) มโนทศันฤ์ดกูาล แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเกิดอยู่ในชว่งระยะเวลาหนึ่งของ

ท่ีหมายซึ่งเก่ียวกบัสภาพดนิฟ้าอากาศ 

5) มโนทศันรู์ปรา่ง แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยูใ่นลกัษณะนัน้ ๆ ของท่ีหมาย 

6) มโนทัศนสี์หรือวัตถุตัง้ตน้ แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรมีคุณสมบัติเป็นหรือ

สรา้งจากท่ีหมาย 

7) มโนทศันจ์  านวน แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเป็นส่วนหนึ่ง ๆ จากจ านวนเต็ม

ของท่ีหมาย 

8) มโนทัศนก์ารสวมใส่ แสดงความสมัพันธ์สิ่งโคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบ

โดยท่ีหมายเพียงบางสว่น 

9) มโนทัศน์กิจกรรม แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรเป็นหรือมีความเช่ียวชาญ

เก่ียวกบัท่ีหมาย 

10) มโนทศันก์ารเป็นสมาชิก แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องหรือ

เก่ียวกบัท่ีหมาย ซึ่งท่ีหมายแสดงในรูปของการระบภุาษา 
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11) มโนทศันส์ภาพ แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยู่ในสภาพหรือตกอยู่ในเง่ือนไข

ของท่ีหมาย 

 

มโนทัศน์ของบุพบท on ทั้งเจ้าของภาษาและผู้เรียนชาวไทยมีมโนทัศน์ตรงกัน 

จ านวน 9 มโนทศัน ์ไดแ้ก่ 

1) มโนทัศน์การสัมผัสและรองรบั แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรสัมผัสและถูก

รองรบัโดยท่ีหมาย 

2) มโนทศันส์่วนท่ีโดดเด่น แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรมีความโดดเด่นและเป็น

สว่นหนึ่งของท่ีหมาย 

3) มโนทศันส์ิ่งท่ีถูกเขียน พิมพ ์หรือวาด แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรมีความโดด

เดน่เหนือจากท่ีหมายและเป็นสว่นหนึ่งกบัท่ีหมายโดยการถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด 

4) มโนทัศน์การใช้เชือ้เพลิงหรือพลังงาน แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรท างาน

ในทางใดทางหนึ่งโดยการใชพ้ลงังานของท่ีหมาย 

5) มโนทศันก์ารใชอ้ปุกรณ ์แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรใชท่ี้หมายในลกัษณะของ

อปุกรณ ์

6) มโนทัศนพ์าหนะ แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรสัมผัสและถูกรองรบัโดยบาง

สิ่งของท่ีหมาย ซึ่งท่ีหมายตอ้งเป็นพาหนะท่ีใหบ้รกิารแบบสาธรณะเทา่นัน้ 

7) มโนทัศน์สิ่งของท่ีมีราคา แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรเป็นมูลค่าราคาของ       

ท่ีหมาย 

8) มโนทศันผ์า่นการออกอากาศ แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรก าลงัจะออกอากาศ 

เผยแพร ่หรือออนแอร ์ผา่นในชอ่งทางของท่ีหมาย 

9) มโนทศันท์ิศทาง แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยูใ่นต าแหนง่ท่ี ท่ีหมายก าหนด 

 

มโนทศันท่ี์เจา้ของภาษาและผูเ้รียนชาวไทยมีตา่งกนั จ  านวน 4 มโนทศัน ์ไดแ้ก่ 

1) มโนทัศนเ์วลาb แสดงความสมัพันธส์ิ่งโคจรอยู่ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

(ภายในวนันัน้ ๆ) ของท่ีหมาย 
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2) มโนทศันก์ารใชย้าหรือสารเสพติด แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรใชท่ี้หมายดว้ย

วิธีการเสพหรือบรโิภคยาหรือสารเสพตดิ 

3) มโนทศันห์วัขอ้ แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเป็นหวัขอ้หรือเรื่องท่ีกล่าวถึงเป็น

ประเดน็ส าคญัเก่ียวกบัท่ีหมาย 

4) มโนทัศน์การเปรียบเทียบ แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรเทียบเคียงให้เห็น

ลกัษณะท่ีเหมือนหรือตา่งกนักบัท่ีหมาย  

 

มโนทัศนท่ี์ปรากฏในทั้งบุพบท in และ on ของผูเ้รียนชาวไทย จ านวน 3 มโนทัศน ์

ไดแ้ก่  

1) มโนทศันก์ารเป็นสมาชิกของกลุ่ม แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเป็นสมาชิกของ

ท่ีหมาย 

2) มโนทศันก์ารบนัทกึ แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรถกูบนัทกึลงไปในท่ีหมาย 

3) มโนทศันค์วามเป็นเจา้ของ แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรครอบครองท่ีหมายใน

ฐานะเจา้ของของท่ีหมาย  

ล าดบัตอ่ไปผูว้ิจยัจะเปรียบเทียบภาพรา่งของบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของ

เจา้ของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทย 

 

3.4 เปรียบเทียบภาพร่างของบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษากับของ
ผูเ้รียนชาวไทย 

ผูว้ิจัยเปรียบเทียบภาพร่างของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษ ทัง้จากเจา้ของ

ภาษาและจากผูเ้รียนชาวไทย ประกอบดว้ยภาพรา่งตน้แบบ และภาพรา่งอ่ืน ๆ ท่ีขยายออกมาจาก

ภาพรา่งตน้แบบ แสดงดงันี ้
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ตาราง 15 ภาพร่างของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษ ทัง้ของเจา้ของภาษาและของผูเ้รียน

ชาวไทย 

 

ล าดับ มโนทัศน ์
ภาพร่างบุพบท in ภาพร่างบุพบท on 

เจ้าของภาษา ผู้เรียนชาวไทย เจ้าของภาษา ผู้เรียนชาวไทย 

1 การบรรจ ุ 
  

  

2 
การสมัผสัและ
รองรบั  

  
  

3 
การเป็นส่วนหนึ่ง
ของบางสิ่ง   

  

4 
การเป็นสมาชิก
ของกลุม่ 

 
   

5 สว่นท่ีโดดเดน่   
  

6 
สิ่งท่ีถกูเขียน 
พิมพ ์หรือวาด 

  
  

7 การบนัทกึ  
   

8 การสวมใส่ 
  

  



  

 

132 

ตาราง 15 (ตอ่) 

ล าดับ มโนทัศน ์
ภาพร่างบุพบท in ภาพร่างบุพบท on 

เจ้าของภาษา ผู้เรียนชาวไทย เจ้าของภาษา ผู้เรียนชาวไทย 

9 รูปรา่ง 
  

  

10 สีหรือวตัถตุัง้ตน้ 
  

  

11 พาหนะ   
  

 

จากตาราง 15 แสดงภาพรา่งท่ีแสดงมโนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษ 

ทัง้ของเจา้ของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทย ซึ่งผูว้ิจยัเปรียบเทียบภาพร่างท่ีแสดงมโนทศันข์อง

เจา้ของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทยเหมือนกนัและใชบ้พุบทตรงกนั ภาพรา่งท่ีแสดงมโนทศันข์อง

เจา้ของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทยเหมือนกันแต่ใชบุ้พบทท่ีต่างกัน และภาพรา่งท่ีพบมโนทศัน์

ทัง้ในบพุบท in และ on ของผูเ้รียนชาวไทย ดงันี 

ภาพรา่งท่ีแสดงมโนทศันข์องเจา้ของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทยเหมือนกนัและใช้

บพุบทตรงกนั จ านวน 9 ภาพรา่ง ไดแ้ก่  

1) ภาพรา่งการบรรจุ แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบโดย      

ท่ีหมาย  

2) ภาพรา่งการสมัผสัและรองรบั แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรสมัผสัและถกูรองรบั

โดยท่ีหมาย  
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3) ภาพร่างการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรอยู่ภายใน

และเป็นสว่นหนึ่งของท่ีหมาย  

4) ภาพร่างส่วนท่ีโดดเด่น แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรมีความโดดเด่นและเป็น

สว่นหนึ่งของท่ีหมาย  

5) ภาพรา่งสิ่งท่ีถูกเขียน พิมพ ์หรือวาด แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรมีความโดด

เดน่เหนือจากท่ีหมายและเป็นสว่นหนึ่งกบัท่ีหมายโดยการถกูเขียน พิมพ ์หรือวาด      

6) ภาพร่างการสวมใส่ แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบ

โดยท่ีหมายเพียงบางสว่น  

7) ภาพรา่งรูปรา่ง แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยูใ่นลกัษณะนัน้ ๆ ของท่ีหมาย  

8) ภาพร่างสีหรือวัตถุตัง้ตน้ แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรมีคุณสมบัติเป็นหรือ

สรา้งจากท่ีหมาย  

9) ภาพร่างพาหนะ แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรสัมผัสและถูกรองรบัโดยบาง

สิ่งของท่ีหมาย  

อย่างไรก็ตาม ยงัมีภาพรา่งท่ีพบมโนทศันท์ัง้ในบพุบท in และ on ของผูเ้รียนชาวไทย 

จ านวน 2 ภาพรา่ง ไดแ้ก่ มโนทศันก์ารเป็นสมาชิกของกลุ่ม และมโนทศันก์ารบนัทึก โดยภาพรา่ง

การเป็นสมาชิกของกลุ่ม แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรเป็นสมาชิกของท่ีหมาย ซึ่งความสัมพันธ์

ดงักล่าวนีพ้บในบุพบท on ของเจา้ของภาษา ในขณะท่ีผูเ้รียนชาวไทยพบความสัมพันธ์นีท้ัง้ใน   

บพุบท in แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยูภ่ายในและเป็นสว่นหนึ่งของท่ีหมาย และบพุบท on แสดง

ความสัมพันธ์สิ่งโคจรเป็นสมาชิกของท่ีหมาย และภาพร่างท่ีแสดงมโนทัศน์การบันทึก แสดง

ความสัมพันธ์สิ่งโคจรถูกบันทึกลงบนท่ีหมาย ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวนีพ้บในบุพบท on ของ

เจา้ของภาษา แตผู่เ้รียนชาวไทยพบความสมัพนัธนี์ท้ัง้ในบพุบท in แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรถกู

บนัทกึลงในท่ีหมาย และบพุบท on แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรถกูบนัทกึลงบนท่ีหมาย 

ล าดับต่อไป ผู้วิจัยจะสรุป อภิปรายผล และเสนอข้อเสนอแนะ จากการศึกษา       

มโนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษาองักฤษและผูเ้รียนชาวไทย 

 

 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องมโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยนีมี้

วตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะหม์โนทศันข์องบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษาและ

ของผูเ้รียนชาวไทย และเปรียบเทียบมโนทศันข์องบุพบท in และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของ

ภาษาและมโนทัศน์ของบุพบท in และ on ของผู้เรียนชาวไทย โดยใช้แนวคิดการมีหลาย

ความหมายแบบมีหลักการ (principled polysemy) ของ Tyler and Evans (2003) และแนวคิด

ภาพร่าง (image schema) ของ Johnson (1987) ในทฤษฎีอรรถศาสตรป์ริชาน ซึ่งแนวคิด

ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการส าคัญของอรรถศาสตรป์ริชาน 2 หลักการ คือ โครงสร้าง

ความหมายคือโครงสรา้งมโนทัศน ์หลักการนีก้ล่าวว่าความหมายเทียบเท่ากับมโนทัศน์ และ

หลักการส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การสรา้งความหมายคือการสรา้งมโนทัศน ์ดงันัน้การสรา้ง

ความหมายจึงสัมพันธ์กับการสรา้งมโนทัศนโ์ดยหน่วยภาษาท าหน้าท่ีเป็นตัวกระตุน้กระบวน    

การทางปรชิานและท าใหเ้กิดความรูพื้น้ฐานตา่ง ๆ 

ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตของการวิจยัเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเก็บขอ้มูลเฉพาะบุพบท in และ 

on โดยเก็บข้อมูลจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษและคลังข้อมูลภาษา BNC (British National 

Corpus) ไดแ้ก่ ความหมายของบุพบท in ท่ีปรากฏในพจนานุกรมดังกล่าว ไดแ้ก่  ความหมาย

แสดงบางสิ่งบางอย่างท่ีถูกล้อมรอบโดยสิ่งอ่ืน ความหมายแสดงระยะเวลาท่ีเหตุการณ์เกิดขึน้ 

ความหมายแสดงการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง ความหมายแสดงกิจกรรม ความหมายแสดง      

การเป็นสมาชิก ความหมายแสดงจ านวน ความหมายแสดงการสวมใส่ ความหมายแสดงสภาพ 

ความหมายแสดงรูปร่าง ความหมายแสดงสีหรือวัตถุตั้งต้น ความหมายแสดงฤดูกาล และ

ความหมายของบุพบท on ไดแ้ก่ ความหมายแสดงการสัมผสัและรองรบัดว้ยพืน้ผิวความหมาย

แสดงส่วนท่ีโดดเด่น ความหมายแสดงหัวข้อ ความหมายแสดงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

ความหมายแสดงความเป็นเจ้าของ ความหมายแสดงการบันทึก  ความหมายแสดงผ่าน            

การออกอากาศ ความหมายแสดงพาหนะ ความหมายแสดงเวลา ความหมายแสดงการใชย้าหรือ

สารเสพติด ความหมายแสดงทิศทาง ความหมายแสดงการใชเ้ชือ้เพลิงหรือพลงังาน ความหมาย
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แสดงการเปรียบเทียบ ความหมายแสดงบางสิ่งบางอย่างท่ีถูกเขียน พิมพ ์หรือวาด ความหมาย

แสดงสิ่งของท่ีมีราคา และความหมายแสดงการใชอุ้ปกรณ์ ซึ่งผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลความหมายของ   

บุพบทจากพจนานุกรม และไม่เก็บขอ้มูลท่ีเป็นบุพบท in และ on ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของค าสันธาน 

ส านวน รูปกริยาเป็นนาม และกริยาวลี ส่วนท่ี 2 ผูว้ิจยัจดัท าแบบทดสอบออนไลน ์จ านวน 54 ขอ้ 

แบ่งเป็น บุพบท in จ  านวน 22 ขอ้ และ on จ  านวน 32 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 54 ขอ้ ใหก้ับนกัศกึษาปีท่ี 4 

จ  านวน 200 คน ทกุสาขาวิชายกเวน้นกัศกึษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ  

ผลการวิจัยพบว่ามโนทัศนข์องบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา

ประกอบดว้ยมโนทัศนต์น้แบบ และมโนทศันอ่ื์นท่ีเพิ่มเติมเขา้มาจากมโนทศันต์น้แบบ มโนทศัน์

ของบุพบท in ของเจ้าของภาษา ได้แก่ มโนทัศน์ต้นแบบ คือ มโนทัศน์ “การบรรจุ” แสดง

ความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยู่ภายในและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมาย และแสดงมโนทศันอ่ื์นท่ีเพิ่มเติมเขา้

มาจากมโนทศันต์น้แบบ จ านวน 8 มโนทศัน ์ไดแ้ก่  

1) มโนทศันก์ารเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

2) มโนทศันก์ารสวมใส ่ 

3) มโนทศันเ์ก่ียวกบัลกัษณะ  

4) มโนทศันเ์ก่ียวกบัเวลา  

5) มโนทศันกิ์จกรรม  

6) มโนทศันก์ารเป็นสมาชิก  

7) มโนทศันจ์  านวน  

8) มโนทศันส์ภาพ  

ส่วนมโนทัศนข์องบุพบท on ของเจา้ของภาษา ไดแ้ก่ มโนทัศนต์น้แบบ คือ มโนทัศน ์

“การสมัผสัและรองรบั” แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรสมัผสัและถกูลอ้มรอบโดยท่ีหมาย และแสดง

มโนทศันอ่ื์นท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาจากมโนทศันต์น้แบบ จ านวน 10 มโนทศัน ์ไดแ้ก่  

1) มโนทศันเ์ก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

2) มโนทศันพ์าหนะ 

3) มโนทศันเ์ก่ียวกบัการใช ้ 

4) มโนทศันท์ิศทาง  

5) มโนทศันผ์า่นการออกอากาศ  
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6) มโนทศันเ์วลา  

7) มโนทศันห์วัขอ้  

8) มโนทศันค์วามเป็นเจา้ของ  

9) มโนทศันก์ารเปรียบเทียบ  

10) มโนทศันส์ิ่งของท่ีมีราคา 

ในส่วนของศึกษามโนทัศนข์องบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย 

ประกอบดว้ยมโนทัศนต์้นแบบ และมโนทัศนอ่ื์นท่ีเพิ่มเติมเข้ามาจากมโนทัศน์ต้นแบบ ไดแ้ก่      

มโนทัศน์ของบุพบท in ของผู้เรียนชาวไทย ได้แก่ มโนทัศนต์้นแบบ คือ มโนทัศน ์“การบรรจุ” 

เชน่เดียวกบัมโนทศันข์องเจา้ของภาษา แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยูภ่ายในและถกูลอ้มรอบโดย

ท่ีหมาย และแสดงมโนทศันอ่ื์นท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาจากมโนทศันต์น้แบบ จ านวน 13 มโนทศัน ์ไดแ้ก่  

1) มโนทศันเ์วลา      

2) มโนทศันเ์ก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

3) มโนทศันกิ์จกรรม  

4) มโนทศันก์ารเป็นสมาชิก  

5) มโนทศันจ์  านวน  

6) มโนทศันก์ารสวมใส ่ 

7) มโนทศันก์ารสวมใส ่ 

8) มโนทศันส์ภาพ  

9) มโนทศันเ์ก่ียวกบัลกัษณะ       

10) มโนทศันห์วัขอ้  

11) มโนทศันค์วามเป็นเจา้ของ  

12) มโนทศันก์ารใชย้าหรือสารเสพตดิ  

13) มโนทศันก์ารเปรียบเทียบ  

ส่วนมโนทัศนข์องบุพบท on ของผูเ้รียนชาวไทย ไดแ้ก่ มโนทัศนต์น้แบบ คือ มโนทัศน ์

“การสัมผสัและรองรบั” ซึ่งสอดคลอ้งกับมโนทัศนข์องเจา้ของภาษา แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจร

สมัผัสและถูกลอ้มรอบโดยท่ีหมาย และแสดงมโนทศันอ่ื์นท่ีเพิ่มเติมเขา้มาจากมโนทศันต์น้แบบ 

จ านวน 7 มโนทศัน ์ไดแ้ก่  
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1) มโนทศันเ์ก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

2) มโนทศันค์วามเป็นเจา้ของ  

3) มโนทศันผ์า่นการออกอากาศ    

4) มโนทศันพ์าหนะ  

5) มโนทศันท์ิศทาง  

6) มโนทศันเ์ก่ียวกบัการใช ้ 

7) มโนทศันส์ิ่งของท่ีมีราคา       

ผลการวิจยัแสดงผลการเปรียบเทียบมโนทศันข์องบพุบท in และ on ระหว่างของเจา้ของ

ภาษาและผู้เรียนชาวไทย พบว่าบุพบท in ทัง้ของเจา้ของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทยท่ีแสดง   

มโนทศันต์รงกนั จ านวน 9 มโนทศัน ์ไดแ้ก่  

1) มโนทศันก์ารบรรจ ุ(มโนทศันต์น้แบบ)  

2) มโนทศันก์ารเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

3) มโนทศันเ์วลาa (แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรเกิดอยูใ่นชว่งเวลาใดเวลาหนึ่งของท่ีหมาย) 

4) มโนทศันเ์ก่ียวกบัลกัษณะ  

5) มโนทศันจ์  านวน  

6) มโนทศันกิ์จกรรม  

7) มโนทศันก์ารสวมใส ่ 

8) มโนทศันก์ารเป็นสมาชิก  

9) มโนทศันส์ภาพ  

ส่วนบุพบท on ทั้งของเจ้าของภาษาและของผู้เรียนชาวไทยท่ีแสดงมโนทัศนต์รงกัน 

จ านวน 7 มโนทศัน ์ไดแ้ก่  

1) มโนทศันก์ารสมัผสัและรองรบั (มโนทศันต์น้แบบ)  

2) มโนทศันเ์ก่ียวกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิ่ง  

3) มโนทศันเ์ก่ียวกบัการใช ้ 

4) มโนทศันพ์าหนะ  

5) มโนทศันส์ิ่งของท่ีมีราคา  

6) มโนทศันผ์า่นการออกอากาศ  
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7) มโนทศันท์ิศทาง 

ในส่วนของบุพบท in และ on ของเจ้าของภาษาและของผู้เรียนชาวไทยท่ีมีมโนทัศน์

ต่างกัน ซึ่งผูเ้รียนชาวไทยใช้บุพบท in ในขณะท่ีเจา้ของภาษาใชบุ้พบท on จ  านวน 4 มโนทัศน ์

ไดแ้ก่  

1) มโนทัศน์เวลาb ( แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรอยู่ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

(ภายในวนันัน้ ๆ) ของท่ีหมาย) 

2) มโนทศันก์ารใชย้าหรือสารเสพตดิ  

3) มโนทศันห์วัขอ้  

4) มโนทศันก์ารเปรียบเทียบ  

บุพบท in และ on ของผู้เรียนชาวไทยท่ีแสดงมโนทัศน์นั้น ๆ ในทั้งบุพบท in และ on 

จ  านวน 3 มโนทัศน์ ไดแ้ก่ มโนทัศน์การเป็นสมาชิกของกลุ่ม แสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรเป็น

สมาชิกของท่ีหมายในบพุบท on หรือแสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยู่ภายในและเป็นสว่นหนึ่งของท่ี

หมายในบพุบท in และมโนทศันก์ารบนัทึก แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรถกูบนัทึกลงไปบนท่ีหมาย

ในบุพบท on หรือแสดงความสัมพันธ์สิ่งโคจรถูกบันทึกลงในท่ีหมายในบุพบท in และมโนทัศน์

ความเป็นเจา้ของ แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรครอบครองท่ีหมายในฐานะเจา้ของของท่ีหมาย พบ

ความสมัพนัธด์งักล่าวนีท้ัง้ในบพุบท in และ on ซึ่งแสดงวา่ผูเ้รียนชาวไทยมีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้พุบท 

in และบพุบท on ในความหมายขา้งตน้ไมถ่กูตอ้ง 

 

อภปิรายผล  
ในการศึกษาครั้งนี ้ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ว่า ผู้เรียนชาวไทยมีมโนทัศน์ของบุพบท

ภาษาอังกฤษ in และ on ต่างจากเจ้าของภาษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่โดยมโนทัศนท่ี์

แตกต่างกันท่ีท าให้เกิดข้อบกพร่องในการใช้บุพบท in และ on คือ มโนทัศน์เก่ียวกับเวลา ซึ่ง

ผลการวิจยันัน้สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน กล่าวคือ มโนทศันเ์วลา ในบพุบท in ในภาษาองักฤษของ

ผู้เรียนชาวไทย ประกอบดว้ยความหมาย จ านวน 3 ความหมาย คือ ความหมายแสดงเวลาa 

ความหมายแสดงเวลาb และความหมายแสดงฤดกูาล ตวัอยา่งเชน่  

(1) Lady Gaga was born in 1986.  (ความหมายเวลาa ของผูเ้รียนชาวไทย) 

(2)  There is flood in the rainy season. (ความหมายฤดูกาลของผูเ้รียนชาวไทย) 
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(3)  a. *They will marry in Christmas day. (ความหมายเวลาb ของผูเ้รียนชาวไทย) 

 b. They will marry on Christmas day. (ความหมายเวลาของเจา้ของภาษา) 

ผูเ้รียนชาวไทยมีมโนทัศนเ์วลา ประกอบดว้ยความหมาย จ านวน 3 ความหมาย โดยมี

ความหมายเวลาa และความหมายฤดูกาล ซึ่งผู้เรียนชาวไทยมีความหมายบุพบท in ตรงกับ

เจ้าของภาษา ดังตัวอย่างประโยคท่ี (1) และ (2) ตามล าดับ ในขณะท่ีความหมายเวลาb ดัง

ตวัอย่างประโยคท่ี (3a) ท่ีเป็นความหมายของบพุบท in ในผูเ้รียนชาวไทย ซึ่งตา่งกบัเจา้ของภาษา

ท่ีมีความหมายเวลาb เป็นความหมายของบุพบท on ในเจา้ของภาษา ดงัตวัอย่างประโยคท่ี (3b) 

ซึ่งผูว้ิจยัคิดเห็นว่าจากผลการวิจยัเก่ียวกบัมโนทศันเ์วลาในบพุบท in ของผูเ้รียนชาวไทย สะทอ้น

ใหเ้ห็นว่าผูเ้รียนชาวไทยมีมโนทศันเ์วลาท่ีต่างกบัเจา้ของภาษา ซึ่งเป็นสาเหตใุหผู้เ้รียนชาวไทยใช้

บุพบท in และ on ในความหมายเก่ียวกับเวลาไม่ถกูตอ้ง สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ผลท่ีพบในประเด็นนี ้

ท  าใหเ้กิดความเขา้ใจระบบมโนทัศนข์องบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผูเ้รียนชาวไทย 

และผลการวิจยัสามารถน าไปประยกุตก์บัการเรียนการสอนบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษได ้

เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษานีก้ับสิ่งท่ีพบในงานวิจัยของวิไลวรรณ อรุณมานะกุล 

(2550) ในการศึกษาเปรียบเทียบการใชบุ้พบทภาษาองักฤษของนกัศึกษาไทยและเจา้ของภาษา

จากคลงัขอ้มลู พบความหมายท่ีเหมือนกันในบพุบท in จ านวน 4 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมาย

แสดงกิจกรรม ความหมายแสดงสภาพ ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก และควาวมหมายแสดง

เหตุการณ์ (เวลา) ส่วนความหมายท่ีต่างกันของบุพบท in จ  านวน 12 ความหมาย ได้แก่ 

ความหมายแสดงลักษณะการกระท า ความหมายแสดงเครื่องมือท่ีใช้ ความหมายแสดง

สถานการณ ์ความหมายแสดงสิ่งท่ีเป็นจุดสนใจ ความหมายแสดงสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกัน ความหมาย

แสดงเง่ือนไขการกระท า ความหมายการบรรจุ ความหมายแสดงการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง 

ความหมายแสดงฤดูกาล ความหมายแสดงเวลา ความหมายแสดงสิ่งของท่ีมีราคา และ

ความหมายแสดงจ านวน ซึ่งผูว้ิจยัมีความเห็นว่าอาจเป็นเพราะขอ้มูลในความหมายบุพบท in ท่ี

ผูว้ิจยัเลือกใชมี้ความแตกตา่งกนั โดย วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ เลือกใชข้อ้มลูจากคลงัขอ้มลูภาษา 

สว่นผูว้ิจยัเลือกเก็บขอ้มลูจากพจนานกุรมและคลงัขอ้มลูภาษา BNC 

ในงานวิจยันี ้มโนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนชาวไทย ผูว้ิจยั

พบว่ามโนทศันข์องบพุบท in และ on ของผูเ้รียนชาวไทยมีการขยายมโนทศันแ์บบเครือขา่ยรศัมีใน

แนวคิดการมีหลายความหมายแบบมีหลักการ ของ Tyler and Evans (2003) เป็นการขยาย    
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มโนทศันจ์ากมโนทศันต์น้แบบท่ีเป็นมโนทศันเ์ชิงรูปธรรมไปสู่มโนทศันท่ี์ขยายออกไปในลกัษณะ

ของนามธรรมมากขึน้ตามล าดบั อย่างไรก็ดีในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัพบว่ามโนทศันแ์บบเครือข่ายรศัมี

ในบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผูเ้รียนชาวไทย ก็เป็นการขยายมโนทัศนจ์ากมโนทัศน์

ตน้แบบเช่นกนั และเป็นมโนทศันท่ี์เพิ่มเติมจากมโนทศันต์น้แบบและเป็นมโนทศันท่ี์ขยายออกไป

ในลกัษณะของนามธรรมมากขึน้เช่นกัน ในขณะท่ีล าดบัท่ีเกิดขึน้ในมโนทัศนแ์บบเครือข่ายรศัมี

ของผู้เรียนชาวไทยนั้น มาจากการวิเคราะหผ์ลการท าแบบทดสอบของผู้เรียนชาวไทยโดยใช ้    

การทดสอบแบบสดัสว่นของขอ้มลูแบบทวินาม (binomial test) แสดงมโนทศันต์ามล าดบัท่ีผูเ้รียน

ชาวไทยมีการใชบ้พุบทนัน้ ๆ 

ในการอธิบายมโนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของเขา้ของภาษาและของ

ผูเ้รียนชาวไทย ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดภาพรา่ง ซึ่งภาพรา่งท่ีพบในบุพบท in และ on ในการศกึษาครัง้

นี ้สอดคลอ้งกับงานวิจยัท่ีผ่านมาของวิไลวรรณ อรุณมานะกุล (2555) ศึกษาเก่ียวกับการศึกษา

ความหมายแสดงพืน้ท่ี in จากนวนิยาย โดยใชแ้นวคิดภาพรา่ง ซึ่งผลการวิจยันีพ้บว่าภาพรา่งของ

บุพบท in ทัง้ของเจา้ของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทยมีความหมายท่ีสอดคลอ้งกับประเภทของ

ความหมายไม่มีนัยยะการเคล่ือนท่ีของวิไลวรรณ อรุณมานะกุล กล่าวคือ ภาพร่างตน้แบบของ   

บพุบท in ของเจา้ของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทย แสดงความสมัพนัธส์ิ่งโคจรอยู่ภายในและถูก

ลอ้มรอบโดยท่ีหมายเหมือนกนั ดงัภาพประกอบ 75 

 

 
 

ภาพประกอบ 75 ภาพรา่งตน้แบบของบพุบท in  
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ภาพประกอบ 76 ภาพรา่งแสดงลกัษณะของสิ่งโคจรถกูลอ้มรอบและจ ากดั 

การเคล่ือนท่ีดว้ยขอบเขตของท่ีหมายท่ีมีรูปทรงสามมิต ิเป็นความหมายท่ีปรากฏมากท่ีสดุ 

ในการใชค้  าบพุบท in ในความหมายแสดงพืน้ท่ี 

 

ท่ีมา : วิไลวรรณ อรุณมานะกลุ. (2555). Thoughts. น. 103 
 

จากภาพประกอบ 75 ภาพร่างต้นแบบของบุพบท in สอดคล้องกับภาพร่างแสดง

ลักษณะของสิ่งโคจรถูกล้อมรอบและจ ากัดการเคล่ือนท่ีดว้ยขอบเขตของท่ีหมาย  ดังแสดงใน

ภาพประกอบ 76 และวิไลวรรณ อรุณมานะกลุ ไดก้ลา่วอีกวา่ ภาพรา่งดงักล่าวนัน้เป็นความหมาย

ท่ีปรากฏมากท่ีสดุในการใชบ้พุบท in ในความหมายแสดงพืน้ท่ี สอดคลอ้งกบัภาพรา่งตน้แบบของ

บพุบท in ของเจา้ของภาษาและผูเ้รียนชาวไทยท่ีปรากฏมากท่ีสดุในการศกึษาครัง้นี ้

นอกจากนีจ้ากการศึกษาท่ีผ่านมา มโนทศันพื์น้ท่ีในงานวิจยัของอรณิศา วิริยธนานนท ์

(2558) ศึกษามโนทัศนพื์น้ท่ี บน ในภาษาจีนแมนดารินและภาษาไทย โดยผลการศึกษาพบว่า

ภาพรา่งท่ีแสดงมโนทศัน ์shàng ในภาษาจีนแมนดารนิ และ บน ในภาษาไทย แสดงความสมัพนัธ์

สิ่งโคจรอยูด่า้นบนและสมัผสัพืน้ผิวท่ีหมาย ดงัภาพประกอบ 77 
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ภาพประกอบ 77 ภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวนอน  

สิ่งโคจรอยูด่า้นบนและสมัผสัพืน้ผิวท่ีหมาย 

 

ท่ีมา : อรณิศา วิริยธนานนท.์ (2558). วารสารจีนศกึษา. น. 82 

 

 
 

ภาพประกอบ 78 ภาพรา่งตน้แบบของบพุบท on 

 

จากภาพประกอบ 77 แสดงภาพรา่งแสดงความหมาย จากมมุมองแนวนอน สิ่งโคจรอยู่

ดา้นบนและสัมผสัพืน้ผิวท่ีหมาย สอดคลอ้งกับภาพประกอบ 78 แสดงภาพร่างท่ีแสดงมโนทศัน์

ต้นแบบของบุพบท on ในภาษาอังกฤษทั้งของเจ้าของภาษาและผู้เรียนชาวไทย แสดง

ความสมัพนัธส์ิ่งโคจรสมัผสัและถูกรองรบัโดยท่ีหมาย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ามโนทัศนข์องบุพบท on 

ในภาษาองักฤษ มโนทศันข์องบพุบท บน ในภาษาไทย และมโนทศันข์องบพุบท shàng มีลกัษณะ

ตรงกนั 

 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัน าแนวคิดอรรถศาสตรป์ริชานมาประยุกตเ์พ่ือศึกษามโนทัศน์

ของบพุบท in และบพุบท on ท่ีเป็นมโนทศันท่ี์เป็นปัญหาของผูเ้รียนชาวไทย ท าใหส้ามารถอธิบาย

มโนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษาและของผูเ้รียนชาวไทยไดอ้ย่าง
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ชดัเจน ท าใหเ้ห็นว่าบุพบทเป็นค าหลายความหมายและแสดงความหมายตา่ง ๆ ท่ีเพิ่มเติมเขา้มา

ของบพุบทได ้และแสดงใหเ้ห็นถึงความเหมือนและความตา่งของทัง้สองบพุบทได ้แสดงใหเ้ห็นว่า

ต่างภาษาก็ต่างกับระบบมโนทัศน ์และแนวคิดภาพร่างสามารถอธิบายมโนทัศนต์น้แบบและ     

มโนทศันอ่ื์น ๆ ท่ีขยายออกมาจากความหมายตน้แบบได้ อย่างไรก็ตาม บุพบทจากการศึกษาใน

ครัง้นี ้พบว่าบุพบทหนึ่งค  าปรากฏความหมายหลายความหมาย โดยความหมายแรกซึ่งแสดง

ความเข้าใจได้ง่ายท่ีสุด คือ ความหมายท่ีแสดงเก่ียวกับพื ้นท่ีกับวัตถุ  แต่บุพบทค านั้นก็มี

ความหมายอ่ืนท่ีเพิ่มเตมิเขา้มาไดเ้ชน่กนั  

จากการศกึษา พบว่ามโนทศันข์องบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษ กลุม่ตวัอย่างไดร้บั

อิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม่ (L1 interference) ซึ่งท าใหก้ลุ่มตวัอย่างน ามโนทศันใ์นภาษา

แม่มาใช้ในภาษาท่ีสอง ซึ่งท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการใช้ภาษาท่ีสอง เช่น *Salmon is in the 

menu. ประโยคนีไ้ดม้าจากลักษณะของภาษาไทยท่ีเป็นลักษณะการเทียบ ผูเ้รียนชาวไทยจึงใช้  

บุพบท in แทนบุพบท on โดยแปลเทียบเป็นภาษาไทยว่า “มีเมนูอาหารปลาแซลมอนอยู่ในเมนู” 

ซึ่งผลการศกึษาเห็นขอ้ผิดพลาดท่ีไดร้บัจากอิทธิพลของภาษาแม่นัน้ ท าใหผู้ส้อนชาวไทยสามารถ

สรา้งหรือออกแบบการเรียนการสอน ตระหนักถึงผู้เรียนชาวไทยให้ใช้บุพบทได้อย่างถูกต้อง      

อาจน าไปพฒันาหรือปรบัแบบฝึกหดัเพ่ือใหผู้เ้รียนชาวไทยใชบ้พุบทภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัออกแบบการวิจยั ท่ีมี 2 ตวัเลือก ไดแ้ก่ ตวัเลือกบุพบท in และ

ตวัเลือกบพุบท on ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างตอ้งเลือกค าตอบใดค าตอบหนึ่ง ผลการศกึษาพบว่า ในบาง

มโนทศันก์ลุ่มตวัอย่างเลือกใชใ้นอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ส่งผลใหพ้บมโนทศันบ์างมโนทศันท์ัง้ใน

บุพบท in และบุพบท on ซึ่งในการศึกษาครัง้นี ้พบจ านวน 3 มโนทัศน์ ได้แก่ มโนทัศน์แสดง    

ความเป็นเจา้ของ มโนทัศนแ์สดงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม และมโนทัศนแ์สดงการบนัทึก ซึ่งทุก  

มโนทศันข์า้งตน้ ปรากฏอยู่ในเพียงมโนทศันบ์พุบท on ของเจา้ของภาษา ซึ่งลกัษณะดงักล่าวอาจ

มองไดว้่าเป็นขอ้จ ากดัของการศกึษาครัง้นี ้อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปไดว้่ามโนทศันอ่ื์น ๆ ท่ีปรากฏ

ในบพุบท in และบพุบท on ของผูเ้รียนชาวไทยก็สะทอ้นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

ข้อเสนอแนะ  
งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษามโนทัศน์ของบุพบท in และ on ในภาษาอังกฤษของผู้เรียน   

ชาวไทยโดยใชแ้นวคดิทางอรรถศาสตรป์รชิาน ซึ่งผูว้ิจยัมีความเห็นวา่งานวิจยันีจ้ะเป็นแนวทางใน
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การศกึษามโนทศันข์องบพุบทอ่ืน ๆ ในภาษาองักฤษของผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองว่ามี

ความเหมือนหรือแตกต่างกันกับภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษาอย่างไร  และผลการวิเคราะห ์   

บพุบท in และ on ท่ีพบ สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนค าบุพบทในภาษาองักฤษ

ของผูเ้รียนชาวไทยได ้
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Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. Test Prop. 
Exact Sig. 

(2-tailed) 

Question1 

Group 1 on 187 0.94 0.5 0 

Group 2 in 13 0.06     

Total   200 1     

Question2 

Group 1 in 169 0.85 0.5 0 

Group 2 on 31 0.16     

Total   200 1     

Question3 

Group 1 on 192 0.96 0.5 0 

Group 2 in 8 0.04     

Total   200 1     

Question4 

Group 1 on 132 0.66 0.5 0 

Group 2 in 68 0.34     

Total   200 1     

Question5 

Group 1 in 151 0.76 0.5 0 

Group 2 on 49 0.25     

Total   200 1     

Question6 

Group 1 on 119 0.6 0.5 0.009 

Group 2 in 81 0.41     

Total   200 1     

Question7 

Group 1 in 161 0.81 0.5 0 

Group 2 on 39 0.19     

Total   200 1     

Question8 

Group 1 on 135 0.68 0.5 0 

Group 2 in 65 0.32     

Total   200 1     

Question9 

Group 1 on 162 0.81 0.5 0 

Group 2 in 38 0.19     

Total   200 1     

Question10 

Group 1 in 109 0.55 0.5 0.229 

Group 2 on 91 0.45     

Total   200 1     

Question11 

Group 1 in 144 0.72 0.5 0 

Group 2 on 56 0.28     

Total   200 1     

Question12 

Group 1 in 146 0.73 0.5 0 

Group 2 on 54 0.27     

Total   200 1     

Question13 
Group 1 on 154 0.77 0.5 0 

Group 2 in 46 0.23     
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  Category N 
Observed 

Prop. Test Prop. 
Exact Sig. 

(2-tailed) 

Total   200 1     

Question14 

Group 1 in 152 0.76 0.5 0 

Group 2 on 48 0.24     

Total   200 1     

Question15 

Group 1 in 156 0.78 0.5 0 

Group 2 on 44 0.22     

Total   200 1     

Question16 

Group 1 in 132 0.66 0.5 0 

Group 2 on 68 0.34     

Total   200 1     

Question17 

Group 1 in 113 0.57 0.5 0.077 

Group 2 on 87 0.44     

Total   200 1     

Question18 

Group 1 on 107 0.54 0.5 0.358 

Group 2 in 93 0.46     

Total   200 1     

Question19 

Group 1 in 128 0.64 0.5 0 

Group 2 on 72 0.36     

Total   200 1     

Question20 

Group 1 on 87 0.44 0.5 0.077 

Group 2 in 113 0.57     

Total   200 1     

Question21 

Group 1 in 113 0.57 0.5 0.077 

Group 2 on 87 0.44     

Total   200 1     

Question22 

Group 1 on 102 0.51 0.5 0.832 

Group 2 in 98 0.49     

Total   200 1     

Question23 

Group 1 in 87 0.44 0.5 0.077 

Group 2 on 113 0.57     

Total   200 1     

Question24 

Group 1 in 158 0.79 0.5 0 

Group 2 on 42 0.21     

Total   200 1     

Question25 

Group 1 in 106 0.53 0.5 0.437 

Group 2 on 94 0.47     

Total   200 1     

Question26 

Group 1 in 51 0.26 0.5 0 

Group 2 on 149 0.75     

Total   200 1     
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  Category N 
Observed 

Prop. Test Prop. 
Exact Sig. 

(2-tailed) 

Question27 

Group 1 on 57 0.29 0.5 0 

Group 2 in 143 0.72     

Total   200 1     

Question28 

Group 1 in 114 0.57 0.5 0.056 

Group 2 on 86 0.43     

Total   200 1     

Question29 

Group 1 on 79 0.4 0.5 0.004 

Group 2 in 121 0.61     

Total   200 1     

Question30 

Group 1 on 77 0.39 0.5 0.001 

Group 2 in 123 0.62     

Total   200 1     

Question31 

Group 1 in 79 0.4 0.5 0.004 

Group 2 on 121 0.61     

Total   200 1     

Question32 

Group 1 in 127 0.64 0.5 0 

Group 2 on 73 0.37     

Total   200 1     

Question33 

Group 1 in 123 0.62 0.5 0.001 

Group 2 on 77 0.39     

Total   200 1     

Question34 

Group 1 on 87 0.44 0.5 0.077 

Group 2 in 113 0.57     

Total   200 1     

Question35 

Group 1 on 119 0.6 0.5 0.009 

Group 2 in 81 0.41     

Total   200 1     

Question36 

Group 1 on 78 0.39 0.5 0.002 

Group 2 in 122 0.61     

Total   200 1     

Question37 

Group 1 on 138 0.69 0.5 0 

Group 2 in 62 0.31     

Total   200 1     

Question38 

Group 1 in 86 0.43 0.5 0.056 

Group 2 on 114 0.57     

Total   200 1     

Question39 

Group 1 on 85 0.43 0.5 0.04 

Group 2 in 115 0.58     

Total   200 1     

Question40 Group 1 in 84 0.42 0.5 0.028 
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  Category N 
Observed 

Prop. Test Prop. 
Exact Sig. 

(2-tailed) 

Group 2 on 116 0.58     

Total   200 1     

Question41 

Group 1 on 60 0.3 0.5 0 

Group 2 in 140 0.7     

Total   200 1     

Question42 

Group 1 in 85 0.43 0.5 0.04 

Group 2 on 115 0.58     

Total   200 1     

Question43 

Group 1 on 76 0.38 0.5 0.001 

Group 2 in 124 0.62     

Total   200 1     

Question44 

Group 1 in 148 0.74 0.5 0 

Group 2 on 52 0.26     

Total   200 1     

Question45 

Group 1 on 116 0.58 0.5 0.028 

Group 2 in 84 0.42     

Total   200 1     

Question46 

Group 1 in 119 0.6 0.5 0.009 

Group 2 on 81 0.41     

Total   200 1     

Question47 

Group 1 on 113 0.57 0.5 0.077 

Group 2 in 87 0.44     

Total   200 1     

Question48 

Group 1 in 130 0.65 0.5 0 

Group 2 on 70 0.35     

Total   200 1     

Question49 

Group 1 on 131 0.66 0.5 0 

Group 2 in 69 0.35     

Total   200 1     

Question50 

Group 1 in 119 0.6 0.5 0.009 

Group 2 on 81 0.41     

Total   200 1     

Question51 

Group 1 on 127 0.64 0.5 0 

Group 2 in 73 0.37     

Total   200 1     

Question52 

Group 1 in 114 0.57 0.5 0.056 

Group 2 on 86 0.43     

Total   200 1     

Question53 
Group 1 in 121 0.61 0.5 0.004 

Group 2 on 79 0.4     
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  Category N 
Observed 

Prop. Test Prop. 
Exact Sig. 

(2-tailed) 

Total   200 1     

Question54 

Group 1 in 117 0.59 0.5 0.019 

Group 2 on 83 0.42     

Total   200 1     



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล สเุมธ โอสถานนท ์
วัน เดอืน ปี เกิด 4 กมุภาพนัธ ์2537 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2559  

ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
จาก มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
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