การจัดเตรียมโปสเตอรทางสาขาวิทยาศาสตร
(Scientific poster preparation)
• ขอแนะนําทั่วๆ ไป
1. ชื่อเรื่อง (Title)
 ควรทําใหผูอานสามารถอานไดสะดวกและรวดเร็ว
 จัดสัดสวนตําแหนงที่เขียนชื่อเรื่องในแนวชิดขอบซายหรือตรงกลางของแผนโปสเตอร
และใหตัวหนังสือเดนชัด
 ในสวนชื่อภาษาอังกฤษหลีกเลี่ยงการเขียนอักษรทุกตัวเปนตัวพิมพใหญ (Capital
letter) เพราะทําใหอานยาก
 การตั้งชื่อเรื่อง ใหตั้งเปนวลีหรือคํานาม ไมตั้งชื่อเปนประโยค และควรตั้งชื่อที่สื่อกับ
ผลลัพธที่ตองการนําเสนอ นอกจากนี้อาจจะใชคําสั้นๆ เชน of, from, with, to, the, a,
an, and เพื่อแยกรายละเอียดในชื่อเรื่อง
2. หัวขอของการนําเสนอและวัตถุประสงค (Subject and Objectives)
 โปสเตอรควรชี้ใหผูอานหรือผูฟงเขาใจหัวขอของการนําเสนอหรือประเด็นที่ตองการ
นําเสนอ รวมถึงวัตถุประสงคอยางรวดเร็ว เชน ผูอานดูโปสเตอรภายใน 20 วินาทีตอง
เขาใจวางานในโปสเตอรตองการนําเสนอและมีวัตถุประสงคอะไร
3. การแสดงผลลัพธ (Results presentation)
 ผลลัพธที่ตองการนําเสนอควรจัดวางในตําแหนงที่อานงายในโปสเตอร เมื่อผูอานรูแลว
วางานคือทําอะไร ผูอานสามารถตัดสินใจไดวาควรใชเวลาใสใจกับรายละเอียดใน
โปสเตอรนานแคไหน ตัวอยางเชน ผูอานสวนใหญอานเฉพาะแรงจูงใจ (Motivation)
ของงาน วัตถุประสงค (เปาหมาย) ของงาน และอานผลลัพธ (Results) บางคนอาจจะ
สนใจมากและอานตั้งแตตนจนจบทั้งหมด ดังนั้นควรจัดวางรูปแบบของการนําเสนอที่
สามารถทําใหผูอานกวาดสายตาไดอยางงายวาตองการอานสวนใดของโปสเตอรได
ทันที
4. การออกแบบโปสเตอรแตละสวน
 แตละหัวขอที่แยกกันควรจัดวางในตําแหนงที่อานงาย
 หลีกเลี่ยงการใชตวั หนังสือที่ใหญเกินไป

 หลีกเลี่ยงการนําเสนอดวยประโยคมากเกินไป หรือใชประโยคที่ยาวเกินไป ถาเปนไปได
ควรนําเสนอดวย ภาพ (Image) เชน รูปถาย (Photograph) ภาพวาด (Drawing) หรือ
กราฟ (Graph)

• การจัดเตรียมโปสเตอร
1. ควรจัดเตรียมโปสเตอรอยางไร (How do you prepare a research poster?)
จุดมุงหมายของโปสเตอรงานวิจัย คือ นําเสนอขอมูลงานวิจัยปจจุบัน ซึ่งบอยครั้งอาจจะ
เปนงานที่ยังไมเสร็จสมบูรณรอยเปอรเซ็นต
หรือแคตองการที่นําเสนอขอมูลของวิธีการการ
สังเกตการณของงานวิจัยที่ทําตอเนื่อง (Ongoing research)
โดยการนําเสนอขอมูลงานวิจัยที่กําลังทําอยูในระหวางระยะแรก (Infancy) พื้นที่ของ
ปญหา (Problem areas) อาจจะถูกพิจารณาดวยการเปรียบเทียบ (Peers) และวิธีการ
(Methods) สามารถถูกปรับใหไดลัพธที่เหมาะสม (Optimum results)
ความยากของการนําเสนอเพื่อใหผูอานเขาถึงขอมูลใหมๆที่ตองการสื่อสารในชวง
ระยะเวลาหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีคนจํานวนมากมาดูงานวิจยั ตางๆ ที่จัดแสดงรวมกัน เพื่อที่สื่อสารให
สําเร็จไดควรนําเสนอแบบใช การรับรูพื้นฐาน (Common sense) และการพิจารณาดวยการเห็น
ภาพจํานวนหนึ่งๆ
2. ขนาดและรูปแบบตัวอักษร (Type Size)
สิ่งนี้สําคัญมาก โปสเตอรตอ งมีขนาดถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดและตองไมใช
ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเกินไป หรือเลือกรูปแบบตัวอักษรที่มองดูแลวติดๆกันแนนซึ่งเปนผลทํา
ใหความนาสนใจของเนื้อหาลดลง ขนาดของตัวอักษรจะสัมพันธกับขนาดของโปสเตอรเชน
โปสเตอรขนาด A0 (90 ซม. × 120 ซม.) ตัวอักษรในเนื้อหาควรสูงประมาณ 1 ซม.
3. ภาพถายและภาพวาด (Photos and Drawings)
ควรมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดงาย (ประมาณ 3 นิ้ว × 3 นิว้ สําหรับขนาดเล็กสุด
หรือ 8 นิว้ × เปนขนาดที่ดีที่สุด) ทั้งนี้จะตองพิจารณาถึงขนาดของโปสเตอรและรูปแบบเนื้อหา
สวนอื่นๆ ดวย)
4. สีและพื้นหลัง (Color and Background)
พื้นหลังของโปสเตอรอาจจะมีลวดลายหรือสีได เพื่อเนนตัวโปสเตอรใหดูนาอาน แตตอง
ไมทําใหตัวเนือ้ หาของโปสเตอรดูนาสนใจนอยลง หรือรบกวนสายตาเวลาอาน โดยปกติทั่วไป
อาจจะใชพื้นหลังสีขาว

5. การจัดวาง (Layout)
กอนอื่นจะตองพิจารณาขนาดของโปสเตอรที่จะจัดทําวามีขนาดเทาใด และบอรดที่ทํา
การติดเพื่อนําเสนอมีลักษณะเปนอยางไร โปสเตอรอาจจะทําแนวนอนหรือแนวตั้งก็ไดทั้งนี้
ขึ้นกับพื้นที่ติดตั้ง โดยหัวขอที่นําเสนอในโปสเตอรจะประกอบดวยสวนยอยๆ ดังนี้ บทนํา
บทคัดยอ (ในบางครั้งอาจจะไมมี) ผลลัพธ การอางอิง ฯลฯ
6. การนําเสนอตามรูปแบบมาตรฐาน (Use standard scientific procedure)
ตามแบบโปสเตอรมาตรฐาน จะประกอบดวย บทนํา วัสดุและวิธีการ ผลลัพธ วิจารณ
และ/หรือสรุป การอางอิง บางครั้งอาจจะมองหรือพิจารณาวาโปสเตอรแตละสวนก็เหมือนกับ
สไลดใน Powerpoint ที่เราตองการนําเสนอใหแกผูฟงก็ได สวนที่แตกตางหลักๆ ระหวางสไลด
กับโปสเตอร คือ โปสเตอรตองใชตวั อักษรเปนตัวสื่อสารแทนการพูด สวนสไลดจะใชตวั อักษร
นอยที่สุดเพียงเพื่อ แสดงคําสําคัญ (Keywords) หรือวลี
6.1 บทนํา (Introduction)
บทนําควรจะสั้นและประกอบดวยสมมติฐาน (Hypothesis) หรือเหตุผล (Reason)
ของงานวิจัย ขอมูลที่มาของความสําคัญ (Background) โดยปกติจะเขียนใหนอยที่สุด
เนื่องจากผูเสนอโปสเตอรจะเปนผูอธิบายในรายละเอียดเอง
6.2 วัสดุอุปกรณและวิธีการ (Material and Method)
สําหรับงานวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ตรงสวนนี้สามารถทําใหสั้นลงโดยใชการ
อางอิงสําหรับกรณีที่มวี ัสดุอุปกรณจํานวนมาก ยกเวนกรณีที่วิธีการที่ใชเปนวิธใี หมหรือ
เฉพาะมากๆ กับผลลัพธที่ได การใชแผนภาพการไหล (Flow diagram) หรือแผนภาพ
(Schematic diagram) จะมีประโยชนมากเพราะสื่อสารแทนการเขียน
6.3 ผลลัพธ (Results)
สําหรับงานวิจัยพื้นฐาน สวนนี้จะใชพื้นที่มากที่สุดของโปสเตอร การจัดวางผลลัพธ
ควรเปนแบบลักษณะที่มีตรรกะเปนขั้นเปนตอนตามจุดประสงคที่ตองการนําเสนอ และ
ลําดับของผลลัพธควรนําเสนอตามลําดับเนื้อหาในสวนสรุป (Conclusions)
6.4 วิจารณ (Discussions) และสรุป (Conclusions)
การนําเสนอดวยโปสเตอร หัวขอสุดทายคือสรุปกับวิจารณที่ถูกทิ้งไวใหสําหรับการ
ตีพิมพ (Publication) โดยนําเสนอผลลัพธที่สําคัญและมีสอดคลองกับสมมติฐาน ใชวลี
สําคัญ (Key phrase) ที่เหมือนกันและใชตวั ปดหนา (Bullet) เพื่อเนนจุดหลักตางๆ หลายๆ
ครั้งสรุปอาจจะสั้นมากๆ ทั้งนี้เพราะโปสเตอรแคแสดงสวนหนึ่งของงานวิจัย อยาพยายามใส
ทุกอยางในงานวิจัยลงในโปสเตอรแคแผนเดียว

6.5 อางอิง (References)
เนื่องจากพื้นที่โปสเตอรมีอยูอยางจํากัดแตไมไดหมายความวาใหตดั สวนอางอิงออก
การเขียนการอางอิงอาจจะยอใหสั้นลงได เชนเหลือเพียง ชื่อผูแตง ตัวยอชื่อวารสาร ฉบับที่ และ
ปที่พิมพ เทานั้น

