
การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหวเรื่องการใหความรูเกี่ยวกับโรครูมาตอยด 
ธัญญารัตน สีพรม, ขวัญใจ สุขกอน2   

1,2 สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

  สื่อภาพกราฟกเคลื่อนไหว“การใหความรูเกี่ยวกับโรครูมาตอยด”ไดใหขอมูลความรูเกี่ยวกบัโรค
รูมาตอยด โรคที่ผูคนสวนใหญไมคอยคุนหูและไมคอยรูจกัอาการการเปนโรคนี้ ซึง่ปจจบุันโรครูมาตอยดยัง
เปนโรคที่ยังไมสามารถรักษาใหหายขาดได จึงจะมาแนะนําและใหขอมูลเกี่ยวกับโรคโดยใชสื่อกราฟก
เคลื่อนไหวนําเสนอขอมูล  โดยมีเนื้อหาที่กระชับและเขาใจงาย ใชภาพประกอบท่ีนาสนใจออกแบบให
สอดคลองกบักลุมนักศึกษาจนถึงวัยทํางาน เพื่อใหเหน็ความสําคัญของโรคนี้วาเปนโรคที่ไมควรทีจ่ะ
มองขาม โดยใชรปูแบบการออกแบบท่ีเรียบงาย ดูทันสมัย ขอมูลท่ีชัดเจน และวิธีการแนะนําที่เปน
ประโยชน วัตถุประสงคของการวิจัยคือการทําใหเขาใจเกี่ยวกับโรครูมาตอยดจากสือ่ที่นําเสนอ เพือ่
ออกแบบสื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย และวิธีการดําเนินการวิจัยดวยแบบสอบถามกลุมเปาหมาย
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบและสื่อภาพกราฟกเคลื่อนไหว 

 

ผลการวิจัย พบวา 1) โรครูมาตอยดเปนทีรู่จกัมากยิ่งขึ้นในกลุมวัยทํางาน 2) สื่อ 

กราฟกเคลื่อนไหวการใหความรูเกี่ยวกบัโรครูมาตอยด มเีน้ือหาที่เขาใจงายข้ึน มีภาพประกอบท่ีด ู

กระชับ ชัดเจน  3) สงเสริมใหคนที่ไมรูเกี่ยวกับโรครมูาตอยดไดมีความเขาใจและสามารถตรวจหาโรคได
ยิ่งรูเร็วยิ่งทําใหการรักษาเปนไปไดงายถารูชาจะไมมทีางรกัษาใหหายได 
 

คําสําคัญ : กราฟกเคลื่อนไหว,โรครูมาตอยด,ใหความรู 
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Motion graphic design providing knowledge about Rheumatoid arthritis 
Tunyarut Sriprom, Khwanchai Sukkon2   

1,2Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology, 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

 

Motion graphic media "for knowledge about Rheumatoid arthritis", providing 

knowledge about Rheumatoid arthritis. The disease, most people are rarely familiar and 

recognizable, rarely getting this disease symptoms. Currently, rheumatoid arthritis is also 

a disease that cannot yet be cured. So to introduce and provide information about the 

disease, using motion graphics to present your data by having content that is concise 

and easy to understand. Using illustrations, interesting design, consistent with the 

student group until working age to see the importance of this disease is a disease that 

should not be overlooked. Using the simple design Modern look And how useful is the 

purpose of the research is to make understanding rheumatoid arthritis from the media 

presentation to media design in accordance with the target group and how to conduct 

research by questionnaire target group of design experts and media, motion graphics. 

 

The results of this research found that 1) rheumatoid arthritis is more well-known 

in the working age group 2) media.Motion graphics knowledge about Rheumatoid arthritis 

There is more content. Have a look at the illustrations. 

Clear, concise 3) encourage people not to know about Rheumatoid arthritis have 

understanding and be able to detect the disease, learning faster, making it easy to cure if 

it knows there is no way to slow. 

 
 
Keywords:  Motion graphic, Rheumatoid arthritis ,knowledge 
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บทนํา 
 โรคขออักเสบรูมาตอยด เปนโรคของขอ
ตอที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรงัของเยื่อหุมขอซึง่อยู
บริเวณรอยตอระหวางกระดูกโดยจัดเปนหนึง่ในกลุม
โรคภูมิตานตนเอง ทีม่ีลักษณะเฉพาะคือมกีารอักเสบ
รุนแรงของขอโดยเฉพาะขอนิ้วมือ ขอนิ้วเทาซึ่งหาก
ปลอยทิ้งไวจะสงผลใหขอถูกทําลายและเกิดความ
พิการตามมาได  ปจจุบันยังไมทราบสาเหตุแนชัดของ
การเกิดโรคขออักเสบรูมาตอยด แตพบวามีสวน
สัมพันธกบัโรคภูมิตานตนเอง หรือการทีร่ะบบ
ภูมิคุมกันของรางกายทํารายเน้ือเย่ือตนเองจนทําให
เกิดการอักเสบ บวม และมีน้ําเพิม่ขึ้นในชองขอสวน
ปจจัยอื่นๆไดแกการถายทอดทางพันธุกรรมและการ
ติดเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรีย   
 โรคขออักเสบรูมาตอยดพบผูปวยใน
ประเทศประมาณ 2 แสนคน ในชวงอายุ 20-40 ป 
ซึ่งเปนวัยทํางาน พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย 4 
เทา โดยเพศหญงิพบมากกวาเพศชายในชวงอายุนอย 
แตในชวงอายุมาก พบไดทั้ง 2 เพศเทาๆกัน โรคขอ
อักเสบรูมาตอยดน้ี หากปลอยทิ้งไวโดยไมไดรับการ
รักษาอยางถูกวิธี ขอจะถูกทําลายจนผกุรอนและเสีย
ความสมดุล ทําใหเสียสมดุลของกลามเน้ือที่ลอมรอบ
ดึงรั้งขอจนเกิดความพิการได  นอกจากอาการทาง
ระบบขอแลว ผูปวยบางรายอาจมีอาการแสดงนอก
ระบบขอไดดวย เชน ตาบอด เปนตน 

จากขอมลูเบื้องตนผูวิจัยเล็งเห็นวายังขาด
สื่อเคลื่อนไหวท่ีใหความรูที่นาสนใจและเปน
ประโยชนกบัผูที่ยังไมรูเกี่ยวกับโรครูมาตอยด ผูวิจัย
จึงตองการสรางสือ่กราฟกเคลื่อนไหวที่ทําใหเขาใจให
เห็นถึงอันตรายใกลตัวของโรครูมาตอยด ที่ยังไมคอย
เปนทีรู่จกักันมากนกั ประโยชนในดานอื่นๆจากการ
ไดรับชมสือ่กราฟกเคลื่อนไหวโดยคาดหวังใหเกิด

ความรูเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและทําใหรูจักเกี่ยวกับ
โรครูมาตอยดมากขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 . เพอืออกแบบสอืกราฟิกเคลอืนไหวใหก้บั
ผูป่้วยไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการดูแลตวัเองอย่าง
ถูกตอ้ง 
 2. เพอืออกแบบสอืกราฟิกเคลอืนไหวเกยีวกบั
โรครูมาตอยด ์ใหเ้ป็นทรูีจ้กัมากกวา่ขนึและเขา้ใจงา่ยขนึ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากสื่อเว็บไซตและ
มัลติมี เดีย รวมทั้ งงานวิจัยที่ เ กี่ยวของ กับการ
ออกแบบสื่อเคลื่อนไหวกราฟกการใหความรูเกี่ยวกับ
โรครูมาตอยด 

2 .  สร า ง เ ครื่ อ งมื อมื อ เก็ บ ข อมู ลด ว ย
แบบสอบถามท่ีจะใชกับกลุมเปาหมาย และแบบ 

สอบถามที่จะใชกบัผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

3. เก็บข้อมลูปฐมภมูิด้วยการใช้
แบบสอบถามกบักลุม่เป้าหมาย คือ นกัศกึษา กลุม่
วยัทํางาน ชาย-หญิง จํานวน 50 คน 

. เก็บข้อมลูปฐมภมูิด้วยแบบสอบถาม 
ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบ จํานวน  คน 

. วิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากกลุม่เป้าหมาย 
โดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ คา่ร้อยละ (%) และ
คา่เฉลีย (MEAN) และใช้วิธีตีความจากการ 
สมัภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบ ข้อมลู 
ดงักลา่วจะถกูใช้เป็นโจทย์ทางการออกแบบ ซึงจะ
สอดคล้องกบัพฤติกรรมของกลุม่เป้าหมาย 

.ออกแบบสือกราฟิกเคลือนไหวการให้
ความรู้เกียวกบัโรครูมาตอยด ์
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ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมลูที่ไดจาก
กลุมเปาหมาย คือนักศึกษาและวัยทํางาน จํานวน 
50 คนผลที่ไดจะแยกเปน 2 เรื่องคือ 1) พฤติกรรม
และความคิดเห็นเกี่ยวกับโรค2)ทัศนคติความคิดเห็น
ของ ผูบริโภคตองานออกแบบกราฟก 

ภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 
ผู เ ช่ียวชาญดานการออกแบบจํานวน  3คน  มี
รายละเอียด ดังนี้    
 

 สวนท่ี 1 คือ ผลจากคําตอบ กลุมนักศึกษา
และวัยทํางานเกี่ยวกับเรื่องการ โรคทีผู่บริโภคไมคอย
รูจักมากทีสุ่ดจากภาพประกอบ( ดังตารางท่ี 1 )เคย
ไปตรวจสุขภาพบางหรือไม( ดังตารางที่ 2 )โรครูมา
ตอยดเปนโรคเก่ียวกบัอะไร( ดังตารางที่ 3 ) 
 

ตางรางท่ี 1 ผลวิเคราะหโรคทีผู่บริโภคไมคอยรูจัก
มากที่สุด 
 

 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ผลจากการวิเคราะหพฤติกรรมการไป
ตรวจสุขภาพ 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลวิเคราะหความคิดเห็นวาโรครูมา
ตอยดเปนโรคเกี่ยวกับอะไร 
 

 
 

  สวนท่ี 2 กลุมนักศึกษาและวัยทํางานเลือกรูปแบบ
งานกราฟกเคลื่อนไหว(ดังตารางที่ 4) เลือกลักษณะ
รูปแบบของตัวละครเลาเรื่อง (ดังตารางที่ 5) เลือก
โทนสีภาพประกอบ (ดังตารางที่ 6) 
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ตารางท่ี 4 ผลวิเคราะหการเลือกรูปแบบงานกราฟก
เคลื่อนไหว 

 

 

ตารางท่ี 5 ผลวิเคราะหการเลือกรูปแบบของตัว
ละครเลาเรื่อง 
 

 
 

ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะหการเลอืกโทนสีภาพประกอบ 

 

 

 

 

สวนท่ี 3  ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบไดใหแนวคิด 

ในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวการใหความรู
เกี่ยวกับโรครูมาตอยด ดังน้ี เลือก Mood and 

Tone แบบ สีโทนเย็น สบายตา เรียบงายและ
ทันสมัยใชฟอนต Sans Serif ที่เรียบงายดูทันสมัย
ตามรูปแบบงาน ความยาวคลิปไมเกิน 3 นาที ใหใส
ภาพประกอบและเสียงพากยพรอมคําอธิบาย
ตัวอักษรกับเสียงดนตรีใหเหมาะสมและผูเช่ียวชาญ
ดานการออกแบบไดให ขอคิดเห็นกับงานวา ควรจะ
อธิบายขอมูลตางๆของโรคและ วิธีการรักษาโรคให
รูสึกเขาใจงาย กระชับ 

 

ผลการออกแบบ 

จากการเก็บขอมลูจากกลุมเปาหมาย และ 
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลท่ี 

นาเช่ือถือและสมํ่าเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย  
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกบัพฤติกรรม 

และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ 
การวิจัยครั้งน้ี คือ การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว
การใหความรูเกี่ยวกับโรครูมาตอยด เปนโครงการ
ออกแบบสื่อใหความรู แนวคิดที่ใชในการออกแบบ 
(Concept) คือ ‘‘เขาใจ เรียนรู สู โรคราย ’’เพ่ือ
นําเสนอเกี่ยวกับโรครูมาตอยดที่ทุกคนสามารถ
เปนไดทุกคนโรครูมาตอยดเปนแลวไมมีสามารถ
รักษาหายขาดได เพียงแตทําใหอาการทุเลาลง จึงได
ทําสื่อที่จะบอกขอมูลเกี่ยวกับโรคและวิธีการดูแล
ตัวเองใหกับผูปวยท่ีเปนโรครูมาตอยดดวยใหไดรู
เกี่ยวกับโรคไดอยางถูกตอง กระชับและเขาใจงาย
ที่สุด 
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ข้ันตอนการออกแบบสื่อกราฟกเคลื่อนไหว
การใหความรูเกี่ยวกับโรครูมาตอยด 

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโรครูมาตอยดและ
การดูแลรักษาตัวเอง 

2. นําสรุปผลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 

ผูบริโภคและผูเช่ียวชาญทางการออกแบบ 

3. คิดเน้ือเรื่องและแบบรางภาพประกอบ 

 

ภาพท่ี 1 เนื้อเรือ่งและแบบรางภาพประกอบ 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพประกอบคอมพิวเตอรตัวละครเลา
เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3 ภาพประกอบในการเลาเรื่อง 

วิจารณผลการวิจัย 

การออกแบบกราฟกเคลือ่นไหวการให
ความรูเกี่ยวกับโรครูมาตอยด จัดทําใหสอดคลองกับ 

กลุมเปาหมายโดยการใหขอมลูเกี่ยวกับโรครูมาตอยด 
สาเหตุการเกิดโรค อาการ การรักษาและการดูแล
ตัวเองของผูปวย โดยมีตัวดําเนินเรื่อง อธิบายขอมูล
ตางๆ เพื่อใหขอมูลกระชับ เขาใจไดงาย ใชโทนสีเย็น
ที่ทําใหรูสึกสบายตาและภาพประกอบท่ีชัดเจน  

ผลการทดสอบการใชสื่อกับ นักศึกษาและ
วัยทํางาน แสดงใหเห็นวาภาพกราฟกเคลื่อนไหวที่มี 
รูปแบบเรียบงายทันสมัย เปนที่สนใจใหกับวัยรุนและ
วัยทํางานในปจจุบัน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหวการให
ความรูเกี่ยวกับโรครูมาตอยด จัดทําใหมีเนื้อหาท่ี
กระชับและเขาถึงกลุมเปาหมาย กลุมนักศึกษา วัย
ทํางาน ดวยการใชสีโทนเย็นสบายตา ตัวละครที่ดู
นารัก ภาพประกอบที่ดูนาสนใจ การดําเนินเรื่องที่
เขาใจงาย บอกขอมูลที่ถูกตองและเกิดความสนใจใน
เน้ือหาที่นําเสนอใหเกิดประโยชนกับกลุมเปาหมาย
มากที่สุด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งาน วิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ 

ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 

ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาอาจารย  
ขวัญใจ สุขกอน ที่ใหคําปรึกษา ติเตือน แนะนํา 
ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอดจน
งานวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ คุณพอ
และคุณแม และผูปกครอง ที่คอยใหกําลังใจเสมอมา 
ขอขอบคุณผูใหญวัยทํางานท่ีทําแบบสอบถาม  ให
ขอมูลเพื่อศึกษาในการทําวิจัย เปนอยางดี สุดทาย
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ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และรุนพ่ีทุกคน ที่ใหคําแนะนํา
ตางๆที่เปนประโยชน และเปนกําลังใจใหตลอดจน 

งานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
 

เอกสารอางอิง 
หมอชาวบาน.(2527).รูมาตอยด โรคปวดขออะไร 
ท่ีเอยไมไดเปนแตมักจะเขาใจผิดวาเปน 
แหลงขอมูล :   
https://www.doctor.or.th/article/detail/6801 

คนหาเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

 

Honestdocs.(2562).โรคขออักเสบรูมาตอยดคือ
อะไร   แหลงขอมลู : 
https://www.honestdocs.co/rheumatoid-

arthritis 

คนหาเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 
 

Goodlifeupdate.com.(2561).โรคขออักเสบรูมา
ตอยด รักษาไดดวยการออกกําลังกาย 
แหลงขอมูล : 
https://goodlifeupdate.com/healthy-

body/83824.html 

คนหาเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 

ไทยรัฐ .(2553)."รูมาตอยด" ควบคุมไดถารักษาถูก
จุด ระวัง!ยาชุดยาลูกกลอนเรงพิการเร็วขึ้น 
แหลงขอมูล :  
https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/

118322 

คนหาเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2562 

 

 

 

Honestdocs.(2560).ขออักเสบรูมาตอยด 
(Rheumatoid arthritis) 

แหลงขอมูล : 
https://www.honestdocs.co/musculoskeletal

-43955730/rheumatoid-arthritis 

คนหาเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2562 
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