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การคนควาแบบอิสระเรื่อง การออกแบบภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนเพื่อสรางการรับรู
สําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรณีศึกษา เครื่องดื่มแอลกอฮอล  จอหนนี่ วอลคเกอร มีวัตถุประสงค 
3 ประการคือ 1) ศึกษาการเปดรับภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของจอหนนี่ วอลคเกอร ของ
ประชาชน จังหวัดเชียงใหม 2) วิเคราะหภาพลักษณผานทางภาพยนตรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ของ จอหนนี่ วอลคเกอร ที่เผยแพร ทางโทรทัศน  3) ออกแบบภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของ 
จอหนนี่ วอลคเกอร ที่มีผลตอการสรางการรับรูของผูบริโภค 

 การศึกษาการคนควาแบบอิสระนี้ใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีเปนแนวทางการศึกษาดังนี้ 
1) การรับรู 2) สัญญะศาสตร 3) มายาคติ 4) พฤติกรรมการบริโภค 5) ภาษาภาพยนตร และ 6) 
ความคิดเกี่ยวกับการเลาเรื่อง วิธีการศึกษาแบงเปน 2 วิธี 1) การวิเคราะห และ 2) การสํารวจ โดย
แบงการศึกษาเปน 3 ขั้นตอนคือ 1) วิเคราะหภาพยนตรโฆษณาของ จอหนนี่ วอลคเกอร ที่
ออกอากาศทางโทรทัศน 2) ทําการสํารวจการรับรูของประชากรในจังหวัดเชียงใหม ตอภาพยนตร
โฆษณาของ จอหนนี่ วอลคเกอร ทางโทรทัศน และ 3) พัฒนาและออกแบบภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศนของ จอหนนี่ วอลคเกอร โดยใชผลจากการวิเคราะหภาพยนตรโฆษณาและการสํารวจ
กลุมประชากรตัวอยางในจังหวัดเชียงใหม เปนแนวทางในการสรางสรรค 



 จ 

 ผลการศึกษาพบวา 1) การเปดรับภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของ จอหนนี่ วอลคเกอร 
ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญ (คิดเปนรอยละ 90.6) มีความชอบ ภาพยนตรโฆษณา
ของ จอหนนี่ วอลเกอร มีเพียงสวนนอย (คิดเปนรอยละ7.6) ไมชอบ โดยรายละเอียดที่ประชากร
กลุมตัวอยางชอบมากที่สุดคือเร่ือง ความสวยงาม (คิดเปนรอยละ 93.0) และรายละเอียดที่กลุม
ประชากรกลุมตัวอยางไมชอบมากที่สุดคือ แบบตัวอักษร ที่เล็กเกินไปไมชัดเจน (คิดเปนรอยละ 
11.0) 2) จากการวิเคราะหภาพยนตรโฆษณาภาพลักษณที่จอหนนี่ วอลคเกอร นําเสนอ ไดแก 1. 
ความเปนผูบริหาร 2. คนหนุมสาวที่มีความคิดสรางสรรคทําในสิ่งใหม 3. ความเปนคนหนุมที่
พรอมเจอสิ่งแปลกใหม 4. ความเปนคนหนุมที่มีความกลา อดทน ทะเยอทะยาน และ 5. ความเปน
ผูใหโดยการทําสิ่งที่ยิ่งใหญ ซ่ึงสอดคลองกับภาพลักษณที่ จอหนนี่ วอลคเกอร วางแผนที่จะ
นําเสนอตอกลุมเปาหมายทุกประการ 3) ตนแบบภาพยนตรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล จอหน-นี่ 
วอลคเกอร ที่พัฒนาขึ้นจากการแกไขปรับปรุงในขอบกพรองที่พบจากการสํารวจและวิเคราะห
ภาพยนตรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล  จอหนนี่  วอลคเกอร  เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการสรางการรับรูมากขึ้น โดยไดแกไขปรับปรุงในรายละเอียดดังนี้คือ 1. ขนาด
ตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก ไมชัดเจน ไมเดน 2. ตัวละครในภาพยนตรโฆษณา ที่ดูเกินจริง ไมสมจริง
และนากลัว และ3. ดนตรีประกอบในภาพยนตรโฆษณา บางชุดโฆษณา ที่ยังไมสอดคลองตาม
แนวทางของสินคา  
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ABSTRACT 
 
 

The independent study on “Design of Television Commercials for Creating Alcoholic 
Drink Perception : A Case Study of “Johnnie Walker” Alcoholic Drink” had 3 objectives: 1) to 
study the perception of the Johnnie Walker television commercials of the people of Chiang Mai 
province, 2) to analyze the image of the Johnnie Walker alcoholic drink broadcasting via 
television commercials, and 3) to design the Johnnie Walker television commercials that effects 
the perception of consumers. 
 The six frames of mind and theories used as guidelines for this independent study were: 1) 
perception, 2) semiology, 3) myths, 4) consumer behavior, 5) film language, and 6) film narration 
idea.  The study was divided into 2 procedures and 3 steps.  The 2 procedures were 1) analysis, 
and 2) survey.  The 3 steps were 1) analyzing the Johnnie Walker advertisement via television 
commercials, 2) surveying the perception of the people of Chiang Mai province towards the 
Johnnie Walker television commercials, and 3) developing and designing the Johnnie Walker 
television commercials by using the result of the analysis of the television commercials and the 
survey of the target groups in Chiang Mai province as creativity guideline.  
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Result of the study revealed that 1) on the perception of the Johnnie Walker television 
commercials of the people of Chiang Mai province, most of them liked it (90.6%) while very few 
of them did not like it (7.6%) – inclusively, what captured the target groups the most was its 
beauty (93.0%) and what they did not like at all was the text which was too small and therefore 
unclear (87.1%) – 2) on the analysis of the image of the Johnnie Walker presented which included 
(1) being a young executive, (2) young people with new initiatives, (3) young people who are 
ready to meet new experiences in life, (4) young people who are brave, tolerable, and ambitious, 
and (5) being the giver by doing one great thing – all of which corresponded with the image that 
Johnnie Walker planned to communicate with the target groups – and 3) the model of the Johnnie 
Walker television commercials developed from revisions of its weaknesses found from the survey 
and analysis of the Johnnie Walker television commercials for higher efficiency and effectiveness 
in perception creativity, the revision had taken place in the following areas: (1) the size of the text 
which was too small and unclear, (2) the actors in the television commercials who were 
overacting, unnatural, and scary, and 3) the music and sound effect in certain television 
commercials were not corresponding with the concept of the merchandise. 
 

 


