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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์การละเมิดหลกัความร่วมมือแบบมีนยัยะในโฆษณารถยนต์
ไทยทางโทรทศัน์โดยใชท้ฤษฎีการละเมิดหลกัความร่วมมือ และความหมายนยัแฝงของเฮอร์เบิร์ต
พอลไกรซ์ 

ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีรวบรวมจากโฆษณาทางโทรทศัน์ทางภาคพื้นของไทยท่ีออกอากาศระหวา่งปี 
2554 – 2556 จ านวน 20 ตวัอยา่ง โดยรวบรวมจากเวบ็ไซตw์ww.youtube.comและ
www.ADintrend.com โดยขอ้มูลดงักล่าวท่ีมีบทสนทนาท่ีผูพ้ดูละเมิดหลกัความร่วมมือถูกน ามา
วเิคราะห์ในแง่ของชนิดของหลกัท่ีละเมิด กลวธีิทางภาษาท่ีใชใ้นการละเมิดหลกัความร่วมมือและ
วตัถุประสงคใ์นการละเมิดหลกัความร่วมมือ 

ผลจากการวเิคราะห์พบวา่ ทุกหลกัความร่วมมือมีการละเมิด การละเมิดหลกัความร่วมมือแบบวธีิการ
พดูใชก้ลวธีิทางภาษาคือ การใชค้  าก ากวม การละเมิดหลกัความร่วมมือแบบปริมาณใชก้ลวธีิทางภาษา
คือ การกล่าวซ ้ า การละเมิดหลกัความร่วมมือแบบคุณภาพใชก้ลวธีิทางภาษา คือ การเทียบส่ิงไม่มีชีวติ
ใหเ้ป็นบุคคลและการถามค าถามไม่ตอ้งการค าตอบ การละเมิดหลกัความร่วมมือแบบความสัมพนัธ์ใช้
กลวธีิทางภาษาคือ การตอบไม่ตรงค าถาม 

วตัถุประสงคใ์นการละเมิดหลกัความร่วมมือแบบวธีิการพดูคือ เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผูช้มให้
สนใจในโฆษณา และผลิตภณัฑ ์และเพื่อแสดงความประหลาดใจของผูช้มท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ 
นอกจากน้ีมีการใชก้ารละเมิดกฎเพื่อแสดงความประหลาดใจเพื่อแสดงความสงสัยเพื่อเนน้ช่ือ
ผลิตภณัฑ ์เพื่อชกัจูงใหผู้ช้มซ้ือสินคา้ และเพื่อแสดงความสนใจในตวัสินคา้วตัถุประสงคใ์นการ

http://www.youtube.com/
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ละเมิดหลกัความร่วมมือแบบปริมาณคือ เพื่อแสดงความประหลาดใจ เพื่อเนน้ย  ้าช่ือผลิตภณัฑใ์หผู้ช้ม
สามารถจดจ าช่ือผลิตภณัฑน์ั้นได ้วตัถุประสงคใ์นการละเมิดหลกัความร่วมมือแบบคุณภาพคือ เพื่อ
ดึงดูดใหผู้ช้มสนใจในผลิตภณัฑท่ี์ก าลงัถูกน าเสนอ เพื่อชกัจูงผูช้มใหซ้ื้อผลิตภณัฑ ์เพื่อแสดงความ
ประหลาดใจ เพื่อแสดงความสนใจ และเพื่อแสดงความสงสัยวตัถุประสงคใ์นการละเมิดหลกัความ
ร่วมมือแบบความสัมพนัธ์คือ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูช้มใหส้นใจในผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ี ผลการ
วเิคราะห์ยงัพบวา่ การละเมิดหลกัความร่วมมือมากกวา่หน่ึงประเภท สามารถพบไดใ้นหน่ึงโฆษณา
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the use of Flouting Maxims in Thai car advertisements on 

Thai television by applying Herbert Paul Grice’s theories of Flouting Maxims and 

Conversational Implicature within his theory of the Cooperative Principle.  

The data consisted of 20 samples of Thai car advertisements broadcast on free Thai 

television channels from 2011to 2013. The data was collected from the website 

www.youtube.com, and www.ADintrend.com by selecting samples containing a 

conversation where a speaker fails to observe the Cooperative Principle by the flouting 

of Grice’s Conversational Maxims. The data was analyzed in terms of types of Maxims 

flouted, language techniques used in flouting the Maxims, and the purpose of flouting 

the Maxims. 

From the data analysis, all the Maxims were flouted. The Maxim of Manner was flouted 

by applying the language technique ‘Ambiguity.’ The Maxim of Quantity was flouted 

by applying the language technique ‘Repetition.’ The Maxim of Quality was flouted by 

applying the language technique ‘Personification’ and ‘Rhetorical Questions.’ The 

Maxim of Relation was flouted by applying the language technique ‘Evasive Response.’ 
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The common purposes of flouting the Maxim of Manner were to call the audience’s 

attention to the advertisement and the product and also to express the surprise of 

audience at the product. The Maxim of Quantity was flouted to express wonder and to 

emphasize the brand name of products so that the audience could remember the brand 

name. In addition, the objectives of flouting the Maxim of Quality were to attract the 

audience’s attention to the product that was going to be introduced, to persuade the 

audience to buy the product, to express surprise, to express interest and to express 

wonder. Moreover, the purpose of flouting the Maxim of Relation was also to attract the 

audience’s attention to the product. Furthermore, it was found that flouting different 

types of maxims in the same advertisement occurred as well. 


