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ใครอยากพิชิตรางวัลโปสเตอรวิชาการดีเดน เชิญอานทาง

นี้  ในงานประชุมวิชาการใหญประจำาปที่ 19 ระหวางวันที่ 23-25 

มีนาคม พ.ศ.2554 ณ โรงแรมริชมอนด  ของศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ สภากาชาดไทย  มีผูสงผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอรจำา

นวนมากเปนประวัติการณถึง 26 โปสเตอร เพื่อเปนการสงเสริม

ใหมีผูนำาเสนอผลงานมากขึ้น  ใน 2-3 ปที่ผานมาศูนยบริการโลหิตฯ  

จึงจัดใหมีการประกวดโปสเตอร  ซึ่งในปแรกๆ ยังไมตัดสินที่เนื้อหา

วิชาการ  แตจะเปนการใหผูเขารวมประชุมลงคะแนนเปน  popular 

vote  วาโปสเตอรใดจะไดรับคะแนนนิยมมากที่สุด  ตอมาโดยเริ่ม

จากป พ.ศ.2553 จึงไดมีรางวัลเพิ่มขึ้นเปนโปสเตอรยอดเยี่ยมกับ

โปสเตอรยอดนิยม  ซึ่งสำาหรับโปสเตอรยอดเยี่ยมจะมีคณะกรรม

การใหคะแนนทุกดานของการนำาเสนอ  เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ

ทั้งดานศาสตรและศิลป  เมื่อพิจารณาดูแลวในปนี้รูปแบบการนำา

เสนอโปสเตอรมีหลากหลายทั้งดานคุณภาพและความสวยงาม  

แตหลายคนยังไมสามารถชนะใจกรรมการไดคะแนนจึงตกไป 

การทำาโปสเตอรวิชาการตองใชความสามารถทั้ง ”ศาสตร” และ 

“ศิลป” ที่มีแบบแผน ในฐานะที่เคยเห็นมามากพอสมควร จึงขอ

เสนอแนะวิธีการนำาเสนอผลงานในรูปโปสเตอร ทั้งที่ ควรทำ� และ 

ควรละเวน ดังนี้

สิ่งที่ควรทำ�ด�น “ศ�สตร”

อานกติกา ขอมูล และเงื่อนไขของผูจัดการประชุมที่สงมาให 

อยางละเอียดเพื่อปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง  สำาหรับผูจัดการประชุม 

ก็ตองพัฒนารูปแบบของการจัดใหไดมาตรฐาน  และขอมูลที่สงออก

ไปตองชัดเจน ถูกตอง และสามารถอานเขาใจไดงาย เทากับวาตอง

พัฒนาไปดวยกันทั้งสองฝาย  ในงานใหญๆ โปสเตอรจำานวนมาก

จะตองแบงกันนำาเสนอเปนชุดๆ ชุดละ 2 วัน เปนตน  เพื่อเปดโอ

กาสใหนำาเสนอไดอยางทั่วถึง  ถาไมอานขอมูลอยางละเอียดเราอาจ

จะไมไดติดโปสเตอรเพราะไปผิดวันและเวลาที่ผูจัดประชุมกำาหนดไว   

ในการประชุมปนี้ มีผูติดโปสเตอรในระหวางพิธีเปดซึ่งเปนสิ่ง

ที่ไมควรทำา ควรมาติดตั้งในเวลาที่กำาหนดไว และถาพลาดเวลาดัง

กลาวไป ก็ยังสามารถนำาโปสเตอรไปติดในชวงเวลาพักได  เพื่อจะ

ไดไมไปรบกวนสมาธิของผูอื่น  นอกจากหองบรรยายกับบริเวณที่

ติดโปสเตอรนั้นจะแยกออกจากกัน   นอกจากนี้ยังมีการกำาหนด

วันและเวลา  สำาหรับปลดโปสเตอรลงจากบอรด  ถาเราตองการ

โปสเตอรกลับคืนก็ตองปฏิบัติตามวันและเวลาที่ผูจัดการประชุมระบุ

ไว  มิฉะนั้นโปสเตอรของเราจะถูกปลดทิ้งไปทันทีเมื่อหมดเวลา

การนำาเสนอผลงาน การจัดเสนอผลงานดวยโปสเตอรที่ดีนั้นควร

จัดเวลาใหผูวิจัยไดประจำาอยูที่บอรด เพื่อจะไดสามารถนำาเสนอผล

งานหรืออธิบายเพิ่มเติมได

การประชุมระดับสากลมักจะจัดใหมีชวงเวลาทำา Poster Walk 

โดยมีผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ รับมอบหมายใหนำาผูสนใจเดินตาม

ดูโปสเตอร ซึ่งรวมไวเปนกลุมๆ ของแตละสาขา เชน กลุม blood 

donation   กลุม transfusion transmitted infectious เปนตน 

ผูนำาเสนอยืนประจำาโปสเตอร และมีการเสนอผลงานสั้นๆ ใหกลุมฟง

และตอบขอซักถามเพิ่มเติม ทำาใหการเสนอผลงานโปสเตอรมีความ

หมาย และนาสนใจมากขึ้น ทั้งสำาหรับผูเสนอผลงานและผูชม สำาหรับ

การประชุมของศูนยบริการโลหิตฯคงจะไดพัฒนาใหมีกิจกรรมนี้ใน

โอกาสตอไป

รูปแบบโครงสราง (format) ของการเขียนบทคัดยอ (abstract) 

และโปสเตอรจะเหมือนกัน เพียงแตบทคัดยอถูกกำาหนดใหยนยอเพื่อ

ลงพิมพในเนื้อที่จำากัด หรือกำาหนดจำานวนตัวอักษร สวนโปสเตอรมี

เนื้อที่ใหมากขึ้นขนาดพอที่จะยืนอานได จึงสามารถขยายความ

แตละหัวขอใน format ไดมากขึ้น รวมทั้งสามารถแสดงผลการ

วิจัยไดหลายรูปแบบ ทำาใหเพิ่มเนื้อหาและความเขาใจแกผูที่ยืน

อานโปสเตอรไดอยางชัดเจนมากขึ้น หัวขอจะมีดังตอไปนี้

1. ชื่อเรื่องไดใจความ กะทัดรัด สอดคลองกับเนื้อหาสาระ

2. ชื่อผูนิพนธ คนเดียวหรือเปนกลุมพรอมกับชื่อสถาบัน

3. มีบทนำา(Introduction) โยงไปถึงปญหา หรือบอกความ

เปนมา (Background) แตจะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือเริ่มตนดวยหัว

ขอวัตถุประสงคเลย แตบางเรื่องจำาเปนตองเกริ่นนำาถึงความเปนมา

ของปญหาใหทราบวาทำาไมจึงศึกษาวิจัยเรื่องนี้ แลวจึงตอดวย

วัตถุประสงค โดยสรุปทำาได 3 แบบ คือ 

- แบบที่ 1 ยอหนาแรกเริ่มดวย บทนำา ยอหนาที่ 2 

เปนวัตถุประสงค 

- แบบที่ 2 เริ่มยอหนาแรกเปนวัตถุประสงค  

- แบบที่ 3 ยอหนาแรกรวมบทนำาและวัตถุประสงค 

เขาไวดวยกัน

บทความพิเศษ

คำาแนะนำาสำาหรับการเสนอผลงานวิชาการชนิดโปสเตอร

พิมลเชี่ยวศิลป
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  สภากาชาดไทย
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วัตถุประสงคตองชัดเจน มีสารประโยชน ควรเปน

โจทยที่นาศึกษามีความแปลกใหมและนาทาทาย ถาเปนสิ่งที่นำา

ไปปฏิบัติไดยิ่งดี

4. วัสดุอุปกรณ และการควบคุมคุณภาพ เปนสิ่งสำาคัญที่

จะทำาใหผลงานมีน้ำาหนัก ตองระบุรวมทั้งเครื่องมือทางสถิติที่ใชเลือก

ใชวิธีการศึกษาใหเหมาะสมและออกแบบใหสามารถตอบคำาถามใน

โจทยได

5. ผลการวิจัย ตอบโจทยที่ตั้งไวในวัตถุประสงคไดทุกขอ 

ลงเฉพาะผลการวิจัยใหครบถวนถูกตอง เพื่อความชัดเจนและเขาใจ

ไดงาย สามารถเสนอเปนตาราง กราฟ หรือ pie chart และเครื่อง

มืออื่นๆ ทางสถิติโดยเลือกใชวิธีที่แสดงวิธีเดียวที่ดีที่สุดตอขอมูล

ชุดหนึ่ง เพื่อไมใหมีการซ้ำาซอนในการนำาเสนอขอมูล และที่สำาคัญ

คืออยาออกความคิดเห็นตอผลงานในขั้นตอนนี้

6. วิจารณผลที่ได มีเหตุมีผล พรอมทั้งมีการเปรียบเทียบกับ

ขอมูลของงานวิจัยของผูอื่น ทั้งในประเทศหรือตางประเทศทั้งที่เหมือนหรือ 

ตางกัน และเพราะเหตุใด  รวมทั้งการศึกษานี้มีขอจำากัดอยางไร เฉพาะ

ใจความสำาคัญใหเหมาะสมกับเนื้อที่โปสเตอร และความสนใจของ 

ผูอานที่ตองใชเวลายืนอาน

7. ขอสรุป (conclusion) ซึ่งเปนสวนสำาคัญของเรื่องวาผล

งานนี้ ตอบโจทยอยางไร  มีประโยชนหรือนำาไปใชอยางไร  รวมทั้ง

แนวคิดในการศึกษาตอไป ถามีขอเสนอแนะเกิดขึ้นจากการศึกษา

นี้จะดีมาก ในขั้นตอนนี้อยารายงานผลการทดลองซ้ำาอีก

ทั้งนี้หัวขอ 6 และ 7 สามารถมารวมเปนหัวขอเดียวกันได โดย

เขียนรวมกันเปนวิจารณและขอสรุป ซึ่งตองวิจารณกอนเสนอขอ

สรุป หลายคนจะเขียนวาสรุปและวิจารณซึ่งสลับกัน ไมวาจะเสนอ

รายงานแบบใดควรจบดวยขอสรุป

ขอสรุปเปนสิ่งจำาเปนในการเสนอผลงาน เหมือนนิทานอีสปที่เรา

ฟงกันมาตั้งแตยังเปนเด็กๆ จะจบลงดวยนิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา

อะไร ในการเสนอผลงานก็เชนกันตองมีขอสรุปสาระสำาคัญ และ

หรือเปนการใหความเห็นหรือขอเสนอแนะหรือปญหาที่ยังตอง

ศึกษาวิจัยตอไป

สิ่งที่ควรทำ�ด�น “ศิลป”

1. ตัวอักษรมีขนาดใหญตัวหนาพอที่จะยืนอานเห็นอยางนอย

ในระยะ 2-3 เมตร มีคำาแนะนำาดังนี้ โดยทั่วไป ชื่อเรื่องควรใชขนาด  

font 85 points  ชื่อผูนิพนธและสถาบันขนาด font  56 points  

หัวขอรองขนาด font  36 points  เนื้อความขนาด font 24 points  

สวนคำาบรรยายใตภาพหรือตารางขนาด 18 points

2. การจัดหัวขอและยอหนาไดจังหวะ สวยงาม

3. ตารางและรูป มีสีแยกดูไดชัดเจน สามารถใชคำาอธิบายเสร็จ

สมบูรณภายในตัวเอง (self explained) ขนาดพอเหมาะกับตัว

โปสเตอร ตัวอักษรขนาด font 24 เสนมีความหนาประมาณ 1 มม.

4. ดูโดยรวมแลวสวยงาม ไมรกไปดวยภาพประกอบหรือลวด

ลายที่ไมเกี่ยวของ ไมใชสีหลากหลายเกินจำาเปน และควรเลือกใชสี

ที่สบายตาเอื้อตอการอาน

5. ใหขอความทุกสวนของโปสเตอรอยูในระดับสายตาที่จะอาน

ได  ในปนี้สังเกตดูพบวาบางโปสเตอรขอความตอนจบลงไปอยูติด

พื้น  ซึ่งอานไดยาก ทำาใหไมนาอาน ตองยอใจความลงใหไดจน

สามารถบรรจุไดตามขนาดเนื้อที่ของโปสเตอรที่กำาหนดให

6. ความถูกตองของขอมูลที่จะนำาเสนอ ทั้งขอความ ตัวเลข 

และการพิสูจนอักษร ไมควรใหมีคำาผิดปรากฏไดเลย  ผูจัดการ

ประชุมไมมีหนาที่ edit ขอความ เนื้อหา หรือแกคำาผิดให ผูจัดการ

ประชุมจะพิจารณาจากบทคัดยอและแจงใหนำาเสนอได ทุกอยางใน

บทคัดยอ ซึ่งจะตีพิมพรวมเลมแจกผูเขารวมประชุม และโปสเตอรที่

จะนำาเสนอในงานการประชุมอยูในความรับผิดชอบของผูเสนอผลงาน

7. ตรวจสอบใหดีในแตละตอนตองมีหัวขอกำากับเชน วัตถุประสงค 

และผลการวิจัย เปนตน  แตสำาหรับบทนำาหรือความเปนมา ใชยอหนา

ก็เพียงพอไมตองเขียนวา บทนำา หรือความเปนมา เปนที่รูกัน หรือ

จะเขียนก็ไดเชนกันไมผิดกติกา

สรุป   โปสเตอรวิชาการที่ดีตองดีทั้ง “ศาสตร และ ศิลป”  ซึ่ง

ตองอาศัยแนวคิดในการศึกษาหรือวิจัย และทีมงานในการทำาวิจัย 

สำาหรับผูที่เคยไปเขารวมประชุมระดับนานาชาติแลวจะไดเปรียบเพราะ

ไดเห็นฝมือระดับสากลมาแลวจึงพอมีไอเดีย  สวนคนที่เพิ่งเริ่มตน

เมื่อไดรับการตอบรับใหลงโปสเตอรวิชาการก็มีโอกาสไดแสดงฝมือ 

แมดานวิชาการยังไมดีพอ แตดาน “ศิลป” นั้นสามารถสูกันขามรุนได 

แลวคอยๆ พัฒนาองคความรูไปเรื่อยๆ จะทำาใหวงการของเราใน

รุนตอๆ ไปพัฒนากาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง
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