
การจัดเตรียมโปสเตอรทางสาขาวิทยาศาสตร 
(Scientific poster preparation) 

 

• ขอแนะนําทั่วๆ ไป 
1. ชื่อเร่ือง (Title)  

 ควรทําใหผูอานสามารถอานไดสะดวกและรวดเร็ว 
 จัดสัดสวนตําแหนงท่ีเขียนชื่อเรื่องในแนวชดิขอบซายหรือตรงกลางของแผนโปสเตอร
และใหตัวหนงัสือเดนชดั 

 ในสวนชื่อภาษาอังกฤษหลีกเล่ียงการเขียนอักษรทุกตัวเปนตัวพิมพใหญ (Capital 
letter) เพราะทําใหอานยาก  

 การตั้งช่ือเร่ือง ใหตั้งเปนวลีหรือคํานาม ไมตั้งชื่อเปนประโยค และควรตั้งช่ือท่ีส่ือกับ
ผลลัพธท่ีตองการนําเสนอ นอกจากนี้อาจจะใชคําสั้นๆ เชน of, from, with, to, the, a, 
an, and  เพ่ือแยกรายละเอียดในชื่อเรื่อง 

 
2. หัวขอของการนําเสนอและวัตถุประสงค (Subject and Objectives) 

 โปสเตอรควรชี้ใหผูอานหรือผูฟงเขาใจหัวขอของการนําเสนอหรือประเด็นท่ีตองการ
นําเสนอ รวมถึงวัตถุประสงคอยางรวดเร็ว เชน ผูอานดูโปสเตอรภายใน 20 วินาทีตอง
เขาใจวางานในโปสเตอรตองการนําเสนอและมีวัตถุประสงคอะไร 

 
3. การแสดงผลลัพธ (Results presentation) 

 ผลลัพธท่ีตองการนําเสนอควรจัดวางในตาํแหนงท่ีอานงายในโปสเตอร เม่ือผูอานรูแลว
วางานคือทําอะไร ผูอานสามารถตัดสินใจไดวาควรใชเวลาใสใจกับรายละเอียดใน
โปสเตอรนานแคไหน ตัวอยางเชน ผูอานสวนใหญอานเฉพาะแรงจูงใจ (Motivation) 
ของงาน วัตถปุระสงค (เปาหมาย) ของงาน และอานผลลัพธ (Results) บางคนอาจจะ
สนใจมากและอานตั้งแตตนจนจบทั้งหมด ดังนั้นควรจัดวางรูปแบบของการนําเสนอที่
สามารถทําใหผูอานกวาดสายตาไดอยางงายวาตองการอานสวนใดของโปสเตอรได
ทันที 

 
4. การออกแบบโปสเตอรแตละสวน 

 แตละหัวขอท่ีแยกกันควรจัดวางในตําแหนงท่ีอานงาย  
 หลีกเล่ียงการใชตวัหนังสือท่ีใหญเกินไป  



 หลีกเล่ียงการนําเสนอดวยประโยคมากเกินไป หรือใชประโยคที่ยาวเกินไป ถาเปนไปได
ควรนําเสนอดวย ภาพ (Image) เชน รปูถาย (Photograph) ภาพวาด (Drawing) หรือ
กราฟ (Graph) 

 

• การจัดเตรยีมโปสเตอร 
1. ควรจัดเตรียมโปสเตอรอยางไร (How do you prepare a research poster?) 
 จุดมุงหมายของโปสเตอรงานวิจัย คือ นําเสนอขอมูลงานวิจัยปจจุบัน ซ่ึงบอยครั้งอาจจะ
เปนงานที่ยังไมเสร็จสมบูรณรอยเปอรเซ็นต หรือแคตองการที่นําเสนอขอมูลของวิธีการการ
สังเกตการณของงานวิจัยท่ีทําตอเนื่อง (Ongoing research)  
 โดยการนําเสนอขอมูลงานวิจัยท่ีกําลังทําอยูในระหวางระยะแรก (Infancy) พ้ืนท่ีของ
ปญหา (Problem areas) อาจจะถูกพิจารณาดวยการเปรียบเทียบ (Peers) และวิธีการ 
(Methods) สามารถถูกปรบัใหไดลัพธท่ีเหมาะสม (Optimum results)  
 ความยากของการนําเสนอเพื่อใหผูอานเขาถึงขอมูลใหมๆท่ีตองการสื่อสารในชวง
ระยะเวลาหน่ึงเกิดข้ึนเม่ือมีคนจํานวนมากมาดูงานวิจยัตางๆ ท่ีจัดแสดงรวมกัน  เพ่ือท่ีสื่อสารให
สําเร็จไดควรนําเสนอแบบใช การรับรูพ้ืนฐาน (Common sense) และการพิจารณาดวยการเห็น
ภาพจํานวนหนึ่งๆ 
 
2. ขนาดและรูปแบบตัวอักษร (Type Size) 
 สิ่งนี้สําคัญมาก โปสเตอรตองมีขนาดถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดและตองไมใช
ตัวอักษรท่ีมีขนาดเล็กเกินไป หรือเลือกรูปแบบตัวอักษรที่มองดูแลวตดิๆกันแนนซึ่งเปนผลทํา
ใหความนาสนใจของเนื้อหาลดลง ขนาดของตัวอักษรจะสัมพันธกับขนาดของโปสเตอรเชน 

โปสเตอรขนาด A0 (90 ซม. × 120 ซม.) ตวัอักษรในเนื้อหาควรสูงประมาณ 1 ซม. 
 
3. ภาพถายและภาพวาด (Photos and Drawings) 

 ควรมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดงาย (ประมาณ 3 น้ิว × 3 น้ิว สําหรับขนาดเล็กสุด 

หรือ 8 น้ิว × เปนขนาดที่ดีท่ีสุด) ท้ังนี้จะตองพิจารณาถึงขนาดของโปสเตอรและรปูแบบเนื้อหา
สวนอ่ืนๆ ดวย) 
 
4. สีและพื้นหลงั (Color and Background) 
 พ้ืนหลังของโปสเตอรอาจจะมีลวดลายหรือสีได เพ่ือเนนตัวโปสเตอรใหดูนาอาน แตตอง
ไมทําใหตัวเนือ้หาของโปสเตอรดูนาสนใจนอยลง หรือรบกวนสายตาเวลาอาน โดยปกติท่ัวไป
อาจจะใชพ้ืนหลังสีขาว 
 



5. การจัดวาง (Layout) 
 กอนอ่ืนจะตองพิจารณาขนาดของโปสเตอรท่ีจะจัดทําวามีขนาดเทาใด และบอรดท่ีทํา
การติดเพื่อนําเสนอมีลักษณะเปนอยางไร โปสเตอรอาจจะทําแนวนอนหรือแนวตั้งก็ไดท้ังน้ี
ข้ึนกับพ้ืนท่ีติดตั้ง โดยหัวขอท่ีนําเสนอในโปสเตอรจะประกอบดวยสวนยอยๆ ดังนี้ บทนํา 
บทคัดยอ (ในบางครั้งอาจจะไมมี) ผลลัพธ การอางอิง ฯลฯ  
 
6. การนําเสนอตามรูปแบบมาตรฐาน (Use standard scientific procedure) 
 ตามแบบโปสเตอรมาตรฐาน จะประกอบดวย บทนํา วสัดุและวธิีการ ผลลัพธ วิจารณ
และ/หรือสรุป การอางอิง บางครั้งอาจจะมองหรือพิจารณาวาโปสเตอรแตละสวนก็เหมือนกับ
สไลดใน Powerpoint ท่ีเราตองการนําเสนอใหแกผูฟงก็ได สวนท่ีแตกตางหลักๆ ระหวางสไลด
กับโปสเตอร คือ โปสเตอรตองใชตวัอักษรเปนตัวส่ือสารแทนการพูด สวนสไลดจะใชตวัอักษร
นอยท่ีสุดเพียงเพื่อ แสดงคาํสําคัญ (Keywords) หรือวลี  

6.1 บทนํา (Introduction) 
 บทนําควรจะสั้นและประกอบดวยสมมติฐาน (Hypothesis) หรือเหตุผล (Reason) 
ของงานวิจัย ขอมูลท่ีมาของความสําคัญ (Background) โดยปกติจะเขียนใหนอยท่ีสุด
เนื่องจากผูเสนอโปสเตอรจะเปนผูอธิบายในรายละเอียดเอง  
  
6.2 วัสดุอุปกรณและวิธีการ (Material and Method) 
 สําหรับงานวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ตรงสวนนี้สามารถทําใหส้ันลงโดยใชการ
อางอิงสําหรับกรณีท่ีมีวัสดุอุปกรณจํานวนมาก ยกเวนกรณีท่ีวิธีการที่ใชเปนวิธใีหมหรือ
เฉพาะมากๆ กับผลลัพธท่ีได  การใชแผนภาพการไหล (Flow diagram) หรือแผนภาพ 
(Schematic diagram) จะมีประโยชนมากเพราะสื่อสารแทนการเขียน  
 
6.3 ผลลัพธ (Results)  
 สําหรับงานวิจัยพื้นฐาน สวนนี้จะใชพื้นท่ีมากท่ีสุดของโปสเตอร การจัดวางผลลัพธ
ควรเปนแบบลักษณะที่มีตรรกะเปนข้ันเปนตอนตามจดุประสงคท่ีตองการนําเสนอ และ
ลําดับของผลลัพธควรนําเสนอตามลําดับเน้ือหาในสวนสรุป (Conclusions) 
   
6.4 วิจารณ (Discussions) และสรุป (Conclusions) 
 การนําเสนอดวยโปสเตอร หัวขอสุดทายคือสรุปกับวิจารณท่ีถูกท้ิงไวใหสําหรับการ
ตีพิมพ (Publication) โดยนําเสนอผลลัพธท่ีสําคัญและมีสอดคลองกับสมมติฐาน ใชวลี
สําคัญ (Key phrase) ท่ีเหมือนกันและใชตวัปดหนา (Bullet) เพ่ือเนนจุดหลักตางๆ หลายๆ
ครั้งสรุปอาจจะส้ันมากๆ ท้ังนี้เพราะโปสเตอรแคแสดงสวนหนึ่งของงานวิจัย อยาพยายามใส
ทุกอยางในงานวิจัยลงในโปสเตอรแคแผนเดียว 



6.5 อางอิง (References) 
 เนื่องจากพื้นท่ีโปสเตอรมีอยูอยางจํากัดแตไมไดหมายความวาใหตดัสวนอางอิงออก 
การเขียนการอางอิงอาจจะยอใหสั้นลงได เชนเหลือเพียง ชื่อผูแตง ตัวยอชื่อวารสาร ฉบับท่ี และ
ปท่ีพิมพ เทานั้น 
 

 

 


