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บทคดัย่อ 

วชิา พช 512 พฒันาการดา้นศกัยภาพการถ่ายภาพของนกัศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนวชิา การถ่ายภาพ (การ
ถ่ายภาพเพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร)  การวจิยัในชั้นเรียนทาํโดยผูส้อนกบัผูเ้รียนเพ่ือลดปัญหา และเพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอนในรูปแบบ ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน วชิาโดยจดัการเรียนการสอน ในรูปแบบการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและ
ปฏิบติัเก่ียวกบัเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ ในหอ้งถ่ายภาพและนอกสถานท่ี บรรยาย ศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติั
เก่ียวกบัเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ ในหอ้งถ่ายภาพและนอกสถานท่ี และใชก้ารสอบวดัผลนกัศึกษาเป็นขอ้สอบแบบ 
อตันยั และสมุดภาพท่ีส่งตอ้งมีรูปผูถ่้ายภาพประกอบอยูห่นา้ปก/ออกแบบภาพท่ีส่งอยูใ่นสมุด PHOTO BOOK ขนาด A4 
(SIZE 29.7 x 21 CM)  ปกอ่อน (SOFT COVER)  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 40 หนา้ สมุดภาพท่ีส่งตอ้งแนบ CD – ROM file 
ตน้ฉบบัภาพถ่ายทั้ง 30 ภาพดว้ยโดยบรรจุใหอ้ยูภ่ายในเล่มสมุดภาพท่ีส่งและผา่นการใหค้ะแนนแลว้จะคืนใหก้บันกัศึกษา
หลงัออกเกรดแลว้เพ่ือจะนาํไปเป็นผลงานส่วนตวั ไดผ้ลการ วจิยั คือ ค่าเฉล่ีย คะแนนจากแบบประเมิน ระดบัความสามารถ
ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวชิาการถ่ายภาพไปแลว้ เป็น  72.46   14.61  ตามการประเมินแต่ละหวัขอ้มีความ ทาํ
ใหเ้ห็นผล การพฒันาไดต้ามขอ้ขอ้การประเมินนกัศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาของการวจัิย 
 

  Bandura  (1977) ทฤษฎีความสามารถของตนเอง ( Self Efficacy Theory ) 
อลัเบิร์ต  แบนดูร่า เป็นนกัจิตวทิยาชาวแคนนาดาท่ีคิดคน้ทฤษฎีความสามารถของตนเอง ( Self Efficacy 

Theory ) ข้ึนมา ซ่ึงเป็นแนวคิดหน่ึงในทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมแบนดูร่า เช่ือวา่พฤติกรรมของคนเราไม่ไดเ้กิดข้ึน
และเปล่ียนดว้ย   ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเดียว จะตอ้งมีปัจจยั 3 ปัจจยัร่วมดว้ย ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ( Personal factor = p ) 
2. เง่ือนไขเชิงพฤติกรรม ( Behavior condition = B) 
3. เง่ือนไขเชิงสภาพแวดลอ้ม ( Environment contion = E) 

ส่ิงท่ีจะกาํหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
สภาพการณ์นั้น นัน่คือ ถา้บุคคลมีความเช่ือวา่ตนเองสามารถอยา่งไร  กจ็ะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา   คนท่ีมี
ความเช่ือตนเองวา่มีความสามารถ จะมีความอดทนอุตสาหะ ไม่ทอ้ถอยและจะประสบความสาํเร็จ 
     องคป์ระกอบท่ีสาํคญัคือ 
     1.การรับรู้ความสามารถของตนเอง  (ในการพฒันาความสามารถตนเอง  มี 4 วธีิ) 
        - ประสบการณ์ท่ีประสบความสาํเร็จ 
        - การไดเ้ห็นประสบการณ์ผูอ่ื้น 
        - การใชค้าํพดูชกัจูง 
        - การกระตุน้อารมณ์ 
     2.ความคาดหวงัผลลพัธ์ของการปฏิบติั ( ข้ึนอยูก่บัมิติ 3 มิติ ) 
        - มิติระดบัความคาดหวงั คือความคาดหวงัของบุคคลในการกระทาํส่ิงต่างๆ จะผนัแปรตามความยาก
ง่ายของงานท่ีทาํ 
        - มิติความเขม็แขง็ของความมัน่ใจ 
        - มิติท่ีเป็นสากลเป็นความคาดหวงัเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง และนาํไปปฏิบติัในสถานการณ์ท่ี
คลา้ยกนั 
       ทฤษฎีของท่านแบนดูร่า มีประโยชน์มากบังานวจิยั และการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงกบัชีวิตประจาํวนัของ
เรา โดยเฉพาะ คติประจาํใจของตนเอง  ท่ีจะรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ ถา้ไม่ลองปฏิบติักจ็ะไม่มีวนัท่ีเราจะประสบ
ความสาํเร็จ ถึงแมเ้ราจะทาํไดไ้ม่ดีในคร้ังแรก แต่คร้ังต่อไปตอ้งดีกวา่คร้ังแรก ขอเป็นกาํลงัใจใหผู้ท่ี้กาํลงัทาํวจิยั และเพ่ือน 
ท่านกาํลงัเดินมา ไม่วา่จะ 2ปี หรือ 4 ปีท่ีจะสาํเร็จการศึกษา ปลายทางของเรากคื็อ วา่ท่ีสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

 

 

 
 
 

 



การถ่ายภาพเพือ่งานส่งเสริมการเกษตร (พช 512) 
 

ปริญญาโท (ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร)   จาํนวนหน่วยกิต 3 (3-0) หน่วยกิต 
ผูส้อน : รองศาสตราจารยน์คเรศ  รังควตั 
แนวสังเขปวชิา :  ศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติัเก่ียวกบัเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ ในหอ้งถ่ายภาพและนอกสถานท่ี 
เนน้ส่ือสารดว้ยภาพ  (บรรยาย 2 ชัว่โมง ปฏิบติั 2 ชัว่โมง/สัปดาห์)  (16 คร้ัง = สัปดาห์) 
 
คร้ังที่ หัวเร่ือง หมายเหตุ 

1 บทนาํ 
 ความรู้พ้ืนฐานในการถ่ายภาพ 

- การใชก้ลอ้งถ่ายภาพและอุปกรณ์/ความคิดสร้างสรรค ์
- การเลือกใชอุ้ปกรณ์ถ่ายภาพ 

 

2  เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล 
- การถ่ายภาพดว้ยแสงธรรมชาติ 
- การถ่ายภาพในสตดิูโอ 

 

3  เทคนิคการถ่ายภาพน่ิง/โฆษณา 
- การจดัแสง 
- การจดัองคป์ระกอบภาพ 

 

4  เทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาติ (ทิวทศัน์) 
- การจดัองคป์ระกอบภาพ 
- การสร้างสรรคภ์าพดว้ยฟิลเตอร์ 

 

5  เทคนิคการถ่ายภาพดอกไม/้ภาพสัตว ์
- การใชเ้ทคนิคพิเศษ 

 

6  เทคนิคการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 
- การเลือกใชเ้ลนส์/ฟิลม์ 

 

7  เทคนิคการถ่ายภาพสารคดีและภาพประกอบข่าว 
- อุปกรณ์เสริมพิเศษท่ีช่วยในการถ่ายภาพ 

 

8  เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพ 
- การถ่ายภาพซอ้น 
- การใชแ้ฟลช 
- แสงเทียนไฟฉาย 

 

9  เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพ 
- การถ่ายภาพไฟกลางคืน 
- การถ่ายภาพแสงจากดวงดาว 

 

 



คร้ังที่ หัวเร่ือง หมายเหตุ 
10  ประสมการณ์การถ่ายภาพ 

- การถ่ายภาพประกอบนิตยสาร 
- การถ่ายภาพประกอบสารคดี 

 

11  พ้ืนฐานดิจิตอล 
- เรียนรู้การนาํภาพถ่ายไปประกอบงานออกแบบ 

 

12  การนาํภาพถ่ายไปใชป้ระโยชน์ 
- งานออกแบบประกอบส่ือต่างๆ / การวเิคราะห์งานออกแบบ 

 

13  การตกแต่งภาพถ่าย / COMPUTER GRAPHIC  

14  ฝึกภาคปฏิบติั 
- ถ่ายภาพในสตดิูโอ 

 

15  ส่งผลงาน 
- นาํเสนอผลงาน 

 

16  สอบปลายภาค  

 
งานสําหรับภาคเรียนที่ 2 /2551 

1. สมุดภาพส่วนตวั 1 เล่ม  =   50  คะแนน   (PHOTO  BOOK) 
2. เขา้ชั้นเรียน   =  10  คะแนน 
3. สอบปลายภาค   =   40  คะแนน 

รวม  =  100  คะแนน 
**************************************************************** 

สมุดภาพส่วนตัว ประกอบด้วย 
1. ภาพบุคคล     =  5  ภาพ 
2. ภาพทิวทศัน์    =  5  ภาพ 
3. ภาพดอกไม ้/ ผลผลิตเกษตร   =  5  ภาพ 
4. ภาพน่ิง / งานโฆษณา   =  5  ภาพ 
5. ภาพสถาปัตยกรรม    =  5  ภาพ 
6. ภาพสารคดี    =  5  ภาพ 

รวม  =  30  ภาพ 
หมายเหตุ 

1. สมุดภาพท่ีส่งตอ้งมีรูปผูถ่้ายภาพประกอบอยูห่นา้ปก / ออกแบบ 
2. ภาพท่ีส่งอยูใ่นสมุด PHOTO BOOK ขนาด A4 (SIZE 29.7 x 21 CM)  ปกอ่อน (SOFT COVER)  จาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ 40 หนา้  
3. สมุดภาพท่ีส่งตอ้งแนบ CD – ROM file ตน้ฉบบัภาพถ่ายทั้ง 30 ภาพดว้ย โดยบรรจุใหอ้ยูภ่ายในเล่ม 
4. สมุดภาพท่ีส่งและผา่นการใหค้ะแนนแลว้จะคืนใหก้บันกัศึกษาหลงัออกเกรดแลว้เพ่ือจะนาํไปเป็นผลงานส่วนตวั  

 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

เพื่อพฒันาทกัษะระดบัความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวิชาการถ่ายภาพไปแลว้ 
ของนกัศึกษาท่ีเรียน การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร (พช512) 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา  2554 
 

วธีิการวจัิย 
 

1. กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาสาขาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ระดบั ปริญญาโท ภาคปกติ 
และภาคสมทบ  ท่ีเรียนวิชา การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร (พช512) จาํนวน  25  คนในระหว่าง
เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม  2554 จากนกัศึกษารวม   25  คน 

2. เคร่ืองมือวิจยั ใชแ้บบสอบถามในลกัษณะท่ีให้กลุ่มท่ีเรียนวิชา การถ่ายภาพเพื่องาน
ส่งเสริมการเกษตร (พช512) เป็นผูต้อบแบบสอบถาม หลงัจากการเรียนส้ินสุด 

3. การดาํเนินการ 
3.1 อาจารยอ์ธิบายพร้อมยกตวัอยา่งเปรียบเทียบใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงประโยชน์ของรูปแบบ

ของการเรียนการถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร (พช512) 
3.2 ใหน้กัศึกษาทาํแบบสอบถามแบบ 5 Scale หลงัส้ินสุดการเรียนการสอน 
3.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน และเปรียบเทียบโดยใชว้ิธี   T-test 
3.4 สรุปผลการวิจยั 

  4. การวดัผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  4.1 ตรวจแบบสอบถามจากนกัศึกษา เพื่อวดัผล 
   4.1.1 ลงคะแนนตามคุณภาพ โดยจาํแนกออกเป็น 5 ระดบั คือ 
คะแนน   1    หมายถึง   ระดบัความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวชิาการถ่ายภาพไปแลว้ นอ้ยท่ีสุด  
คะแนน   2    หมายถึง   ระดบัความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวชิาการถ่ายภาพไปแลว้ นอ้ย                      
คะแนน   3    หมายถึง   ระดบัความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวชิาการถ่ายภาพไปแลว้ ปานกลาง                 
คะแนน   4    หมายถึง   ระดบัความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวชิาการถ่ายภาพไปแลว้ มาก 
คะแนน   5    หมายถึง   ระดบัความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวชิาการถ่ายภาพไปแลว้ มากท่ีสุด 

4.2 เรียบเรียงคะแนนทั้งหมด 
4.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน 
4.4 วิจารณ์ผลการทดลอง 
4.5 สรุปผลการวิจยั 

 



ผล และวจิารณ์ผลการทดลอง 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองหลงัจากท่ีเรียนวิชาการถ่ายภาพไปแลว้ คุณมี
ความสามารถดา้นต่างๆ เพิ่มข้ึนมากนอ้ยเพียงใด  ไดแ้ก่ เพศและอาย ุผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน 9 คน  จากผูท่ี้เรียนทั้งหมด 25 คน พบวา่ 

 
เพศ 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองหลงัจากท่ีเรียนวิชาการถ่ายภาพไปแลว้ คุณมี
ความสามารถดา้นต่างๆ เพิ่มข้ึนมากนอ้ยเพียงใด มีสัดส่วนการเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.70 และเป็น
เพศหญิงร้อยละ 33.30 ตามลาํดบั 

 
อายุ 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองหลงัจากท่ีเรียนวิชาการถ่ายภาพไปแลว้ คุณมี
ความสามารถดา้นต่างๆ เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.40 
รองลงมามีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี และ อายรุะหว่าง 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 22.22 และร้อยละ 11.10 คือผูท่ี้มี
อายรุะหวา่ง 26-30 ปี 

ตารางที่ 1  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองหลังจากท่ีเรียนวิชาการ
ถ่ายภาพไปแลว้ คุณมีความสามารถดา้นต่างๆ เพิ่มข้ึนมากนอ้ยเพียงใด  จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน  (N = 65) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
อายุ 
ระหวา่ง 20-25 ปี 
ระหวา่ง 26-30 ปี 
ระหวา่ง 31-40 ปี 
ระหวา่ง 41-50 ปี 
ระหวา่ง 51-60 ปี 
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3 
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1 
0 
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66.70 
33.30 

 
44.40 
11.10 

0.00 
22.20 
22.20 

 



ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความสามารถที่เพิ่มขึน้ของนักศึกษาหลังจากที่เรียนวิชาการถ่ายภาพไปแล้ว คุณมี
ความสามารถด้านต่างๆ เพิม่ขึน้มากน้อยเพยีงใด   
 

ผูท้าํวิจยันาํแบบสอบถาม  เพ่ือวดัระดบัความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของนักศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวิชาการ
ถ่ายภาพไปแลว้ คุณมีความสามารถดา้นต่างๆ เพ่ิมข้ึนมากนอ้ยเพียงใด จาํนวน 9 คน จาก 25 คน ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2  ระดบัความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวชิาการถ่ายภาพไปแลว้ คุณมีความสามารถดา้นต่างๆ 
เพ่ิมข้ึนมากนอ้ยเพียงใด   

ระดบัความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียน
วชิาการถ่ายภาพไปแลว้  X  SD 

ระดบัความสามารถ 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

1. ความรู้พืน้ฐานในการถ่ายภาพ 
- การใชก้ลอ้งถ่ายภาพและอุปกรณ์/ความคิดสร้างสรรค ์
- การเลือกใชอุ้ปกรณ์ถ่ายภาพ 
2. เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล 
- การถ่ายภาพดว้ยแสง 
- การถ่ายภาพในสตดิูโอ 
3. เทคนิคการถ่ายภาพน่ิง/โฆษณา 
- การจดัแสง 
- การจดัองคป์ระกอบภาพ 
4. เทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาต ิ(ทวิทศัน์) 
- การจดัองคป์ระกอบภาพ 
- การสร้างสรรคภ์าพดว้ยฟิวเตอร์ 
5. เทคนิคการถ่ายภาพดอกไม้/ฟิล์ม 
- การใชเ้ทคนิคพิเศษ 
6. เทคนิคการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 
- การเลือกใชเ้ลนส์/ฟิลม์ 
7. เทคนิคการถ่ายภาพสารคดแีละภาพประกอบข่าว 
- อุปกรณ์เสริมพิเศษท่ีช่วยในการถ่ายภาพ 
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8. เทคนิคพเิศษในการถ่ายภาพ 
- การถ่ายภาพซอ้น 
- การใชแ้ฟลช 
- แสงเทียนไฟฉาย 
9. เทคนิคพเิศษในการถ่ายภาพ 
- การถ่ายภาพไฟกลางคืน 
- การถ่ายภาพแสงจากดวงดาว 
10. ประสบการณ์การถ่ายภาพ 
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ปานกลาง 
มาก 
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มาก 
ปานกลาง 

 



 

ระดบัความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียน 
วชิาการถ่ายภาพไปแลว้ 

X  SD ระดบัความสามารถ 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

- การถ่ายภาพประกอบนิตยสาร 
- การถ่ายภาพประกอบสารคดี 
11. พืน้ฐานดจิิตอล 
- เรียนรู้การนาํภาพถ่ายไปประกอบงานออกแบบ 
12. การนําภาพไปใช้ประโยชน์ 
- งานออกแบบประกอบส่ือต่าง ๆ /การวเิคราะห์งานออกแบบ 
13. การตกแต่งภาพถ่าย/Computer Graphic 

3.33 
3.44 

 
3.44 

 
3.22 
3.11 

0.71 
0.53 

 
0.88 

 
0.83 
0.78 

ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 72.46 14.61 มาก 
รวมทั้งหมด 3.45 0.69 มาก 

 
จากตารางท่ี 2  พบว่านักศึกษามีระดับความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนของนักศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวิชาการ

ถ่ายภาพไปแลว้ อยู่ในระดบัท่ีมากในด้านของความรู้พ้ืนฐานในการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่านภาพน่ิงและภาพโฆษณา 
เทคนิคการถ่ายภาพดอกไม/้ฟิล์ม  และพื้นฐานดิจิตอล ส่วนดา้นเทคนิคการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม เทคนิคการถ่ายภาพ
สารคดีและภาพประกอบข่าว เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพ การนาํภาพไปใชป้ระโยชน์ และการตกแต่งภาพถ่าย/Computer 
Graphic มีความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตอนที ่3 ปัญหา/อุปสรรคในการเรียน 

 
1. อยากใหพ้าไปถ่ายรูปนอกสถานท่ีเยอะๆ 
2. มีความรู้เร่ืองระบบสารสนเทศนอ้ย ใชค้อมพิวเตอร์ไม่คล่อง 

 
ผลจากการสังเกต 

 
  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองหลงัจากท่ีเรียนวิชาการถ่ายภาพไปแลว้ คุณมีความสามารถ
ดา้นต่างๆ เพ่ิมข้ึนมากนอ้ยเพียงใด  ไดแ้ก่ เพศและอาย ุผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน 9 
คน  จากผูท่ี้เรียนทั้งหมด 25 คน พบว่า มีสัดส่วนการเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.70 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 33.30 
ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.40 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี และ อายรุะหวา่ง 51-60 
ปี  คิดเป็นร้อยละ 22.22 และร้อยละ 11.10 คือผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี และพบวา่นกัศึกษามีระดบัความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียนวิชาการถ่ายภาพไปแลว้ อยูใ่นระดบัท่ีมากในดา้นของความรู้พ้ืนฐานในการถ่ายภาพ เทคนิค
การถ่านภาพน่ิงและภาพโฆษณา เทคนิคการถ่ายภาพดอกไม้/ฟิล์ม และพ้ืนฐานดิจิตอล ส่วนด้านเทคนิคการถ่ายภาพ
สถาปัตยกรรม เทคนิคการถ่ายภาพสารคดีและภาพประกอบข่าว เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพ การนาํภาพไปใชป้ระโยชน์ 
และการตกแต่งภาพถ่าย/ Computer Graphic มีความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง 



สรุปผล 

1.  ค่าเฉล่ียคะแนนจากการประเมิน เร่ืองหลงัจากท่ีเรียนวิชาการถ่ายภาพไปแลว้   คุณมี

ความสามารถดา้นต่างๆ  เพิม่ข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 72.46   14.61 

2.  ตามการประเมินแต่ละหวัขอ้มีความ ทาํใหเ้ห็นผล การพฒันา ไดต้ามขอ้ขอ้การประเมิน 
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http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Self_Efficacy.htm    (11 มถุินายน 2553) 
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