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วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 
 

ลักษณะความเป็นเมอืง (Urbanization) คาดวา่จะเพิม่ขึน้ในทศวรรษตอ่ไป โดยเฉพาะการเตบิโต
อยา่งรวดเร็วทีส่ดุในประเทศทีม่รีายไดร้ะดับกลางและต า่ พบวา่มอีัตราการเพิม่ของอบุัตเิหตจุราจร
มากขึน้ในเมอืงทีม่ปีระชากรจ านวนมาก ซึง่เป็นสาเหตนุ าของการตายของเยาวชนท่ัวโลกทีม่อีายุ
ระหวา่ง 10-14 ปี ตามขอ้มลูของ World Health Organization 
     
 
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภยัของการเดนิเทา้ในท ัว่โลก Safe Kids 
Worldwide Walk This Way program จงึไดย้กตวัอยา่งความเสีย่งทีเ่ด็กเผชญิใน
ฐานะทีเ่ป็นผูเ้ดนิทางเทา้ในเจ็ดเมอืงใหญ ่โดยใหน้กัเรยีนถา่ยภาพสภาพแวดลอ้มในการ
เดนิเทา้:  ไดแ้ก ่เมอืงเซา เปาโล ประเทศบราซลิ; โตรอนโต ประเทศแคนาดา; เซีย่งไฮ ้ประเทศ
จนี; บอมเบย ์ประเทศอนิเดยี; โซล ประเทศเกาหลใีต;้ มะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์และ อกีหนึง่
เมอืงใหญ ่ในประเทศสหรัฐอเมรกิา   
 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เป้าหมายของโครงการ คอื:    
 

 ใหค้วามรูแ้กเ่ด็กเกีย่วกับการเดนิเทา้และความปลอดภัยในการจราจร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการ Walk This Way program 

 

 จัดแสดงนทิรรศการภาพถา่ยในเจ็ดประเทศทีใ่ชภ้าพถา่ยของเด็กเพือ่ใหค้วามรูแ้ก่
สาธารณะ  

 
 ใชภ้าพถา่ยเพือ่เป็นจดุเริม่ในการเปลีย่นแปลงนโยบาย และแลกเปลีย่นความคดิเห็นเรือ่ง 

ความปลอดภัยในการเดนิทางของท่ัวโลก   
 

 จัดนทิรรศการและแสดงภาพถา่ยในการประชาสมัพันธ ์โดยเนน้งานสปัดาห ์ 
International Walk to School Month ซึง่จะจัดในเดอืนตลุาคม 2008 

 
 เพือ่เสนอวธิกีารและผลลัพธข์องโครงการ และแสดงผลในวารสารวชิาชพี บทความ การ 

ประชมุตา่งๆ  
 

 เพือ่ให ้เด็ก พอ่แม ่ผูป้กครอง คร ูและสมาชกิชมุชน มสีว่นรว่มในการระบอุันตรายจากการ
เดนิทางเทา้ในชมุชน และหาหนทางแกไ้ขปัญหา 

 

 เพือ่ให ้อาสาสมัคร FedEx ไดม้สีว่นรว่มใน Walk This Way program 
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ขอ้ตกลงเงนิอดุหนุน 
 

I. ความรบัผดิชอบของ Safe Kids Worldwide:  
 

 มอบเงนิอดุหนนุ $2,700 ใหก้ับประเทศสมาชกิทีเ่ขา้รว่มโครงการ ซึง่ครอบคลมุถงึคา่ใช ้
จา่ยในการบรหิาร คา่ใชจ้า่ยการแสดงผลงาน คา่แปล คา่เดนิทาง คา่สืง่พมิพ ์และ
ไปรษณีย ์

 
 

 จดัหากลอ้งดจิติอล หรอืเงนิจ านวน $800 เพือ่จดัซือ้เองในทอ้งถ ิน่ โดยมี
จดุประสงคเ์พือ่ใชใ้นการเรยีนรูน้อกพืน้ทีเ่พือ่การวจัิยเชงิสงัเกตการณ์ส าหรับการด าเนนิ
โครงการนี ้(และใหป้ระเทศสมาชกิเก็บไวเ้พือ่ใชง้านอืน่ในอนาคต) 

 
 ใหค้ าแนะน าโครงการ และจัดหาอปุกรณอ์ืน่ ๆ ใหก้ับประเทศสมาชกิ 

 
 ท าการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์ ือ่เอกสาร จากประเทศสมาชกิ เพือ่จัดแสดงนทิรรศการ

ใน International Walk to School Month  
 

 จดัท าเว็บไซต ์และโปสการด์ เพือ่ประชาสมัพันธผ์ลการด าเนนิงานโครงการ 
 

 การใหค้วามชว่ยเหลอืทางเทคนคิ กับประเทศสมาชกิในขัน้ตอนการด าเนนิงานทัง้หมด
ของโครงการ 
 

 จดัการประชุม conference calls หา้ประเทศ ระหวา่งด าเนนิโครงการ 
 
 
 

II. ความรบัผดิชอบของประเทศสมาชกิ Safe Kids Worldwide:  
 

 เขา้รว่มการประชุม conference calls หา้ประเทศ เพือ่หารอืและแลกเปลีย่นขอ้มลู ใน
ก าหนดวนัตอ่ไปนี:้ 17 มกราคม, 15 เมษายน, 17มถินุายน, 1 สงิหาคม, และ 16 กันยายน 

 

 เพือ่ด าเนนิการให ้ ความรูเ้กีย่วกับความปลอดภัยในการเดนิเทา้ การฝึกอบรมการ
ถา่ยภาพ การเรยีนรูน้อกพืน้ทีเ่พือ่การวจัิยเชงิสงัเกตการณ์ และอภปิรายรว่มกับนักเรยีน 

 
 เพือ่จดัแสดงภาพในงาน International Walk to School Month  

 
 จัดใหม้สี ิง่ตา่งๆตอ่ไปนี ้: 

 ภาพถา่ยทีนั่กเรยีนไดน้ าสง่ในรปู ซดีรีอม 
 บทความเกยีวกับความปลอดภัยบนทางเทา้ ซึง่เขยีนโดยนักเรยีน  
 บันทกึการอภปิราย  
 Pre- and post-test results (Appendix H) 
 Student post research surveys (Appendix K) 
 Observer Notes (Appendix G)                    
 Behavior Survey (Appendix I)                                                                                  
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 Observational Research Checklist (Appendix J)      
 

เอกสารทกุฉบบัตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ และจดัสง่ไปที ่ Safe Kids Worldwide in 
Washington, D.C. กอ่นวนัที ่2 มถินุายน 2008. 
 
 

 

III. ประเทศสมาชกิรบัทราบขอ้ตกลง : 
 

ประเทศสมาชกิรับทราบขอ้ตกลงตามทีร่ะบใุนเอกสารนี ้ในการเขา้รว่มโครงการ Safe Kids Walk 
This Way 2008 International Photojournalism Project.   
 

ชือ่ (ตัวบรรจง):   _________________________________________________________ 
 
ลายเซ็นต:์      ___________________________________________________________ 
 
วนัที:่   ______________________________________ 
 

กรณุาสง่โทรสาร หรอืไปรษณียข์อ้ตกลงนี ้ไปยังทีอ่ยูข่า้งลา่งนีก้อ่นวนัที ่ 
12 มนีาคม 2008. 

 

Walk This Way International Photojournalism Project 
Safe Kids Worldwide 
Attn: Katie McFaddin 
1301 Pennsylvania Ave. NW 
Suite 1000 
Washington, DC 20004 
Fax: 202-393-2072 
 

ตดิตอ่ หรอื สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่Katie McFaddin at kmcfaddin@safekids.org. 

 

 

 

mailto:kmcfaddin@safekids.org
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ก าหนดการ 
 

มกราคม 10 Safe Kids Worldwide ยืน่ขอ้เสนอโครงการ (proposal) แก ่FedEx 
Safe Kids Worldwide สง่ขอ้เสนอโครงการ (proposal) และรายละเอยีดโครงการ 
(curriculum) แกป่ระเทศสมาชกิ  

มกราคม 17 ก าหนด Conference call ส าหรับประเทศสมาชกิโครงการ International Walk This 
Way เพือ่ทบทวน ปรกึษาหารอื และสรปุแผนงาน 
7:00 a.m.   – Washington, D.C. และ Toronto, Canada 
10:00 a.m. – Sao Paolo, Brazil (make up call will be held with Brazil)  
5:30 p.m.   – Mumbai, India 
8:00 p.m.   – Shanghai, China and Manila, Philippines 
9:00 p.m.   – Seoul, South Korea 

กมุภาพนัธ ์1 การเตรยีมโครงการ:  

 คัดเลอืกกลุม่นักเรยีน (8-30 คน อายรุะหวา่ง 10-14 ปี) 
 คัดเลอืกชา่งภาพผูเ้ชีย่วชาญ เขา้รว่มทกุภาคปฏบิตั ิ 
 ทบทวน และเตรยีมการด าเนนิการ  

ประชมุรว่มกบั FedEx Communications Specialist เพือ่ทบทวนแผนงาน การพัฒนา
โครงการ และกลยทุธก์ารใชส้ือ่   
Safe Kids Worldwide จัดซือ้กลอ้งเพือ่ใชใ้นโครงการ  

มนีาคม 12 

 
ลงนาม Grant Agreements  
Safe Kids Worldwide สง่มอบเงนิอดุหนุนใหป้ระเทศสมาชกิ  
Safe Kids Worldwide สง่มอบกลอ้งเพือ่ใชใ้นโครงการใหป้ระเทศสมาชกิ 

มนีาคม – 
มถินุายน 

การด าเนนิโครงการ (see curriculum guide) 

มนีาคม 15 World Injury Conference in Mexico – ก าหนดเวลาการประชมุส าหรับประเทศทีเ่ขา้รว่ม 

เมษายน 1 E-mail ฉบบัรา่งของ Web promotion postcard ใหแ้กป่ระเทศสมาชกิเพือ่ทบทวน  

เมษายน 15 ก าหนด Conference call ส าหรับประเทศสมาชกิโครงการ International Walk This 
Way  
7:00 a.m. – Washington, D.C. and Toronto, Canada 
10:00 a.m. – Sao Paolo, Brazil 
5:30 p.m. – Mumbai, India 
8:00 p.m. – Shanghai, China and Manila, Philippines 
9:00 p.m. – Seoul, South Korea 

 ใหป้ระเทศสมาชกิรายงานขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัการด าเนนิโครงการ  
o ทบทวนและหารอืเรือ่งเกีย่วกบัภาพถา่ย 

 สถานทีท่ีจ่ะจัดแสดงนทิรรศการภาพถา่ยในแตล่ะประเทศ  
 ก าหนดวันจัดแสดงนทิรรศการ 
 บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในงานนทิรรศการ เชน่ รัฐ, FedEx, มหาวทิยาลัย, และ

อืน่ๆ 

 ทบทวนฉบบัรา่งของ Web promotion postcard  
 

 
 

มถินุายน 2 

ภาพถา่ยของนักเรยีน บทความทีนั่กเรยีนเขยีน ผลการส ารวจ ผลการทดสอบกอ่นและหลัง
บทเรยีน บนัทกึการอภปิราย มกี าหนดสง่ วันที ่2 มถินุายน โดยสง่ไปทาง FedEx:  
     1) คัดเลอืกภาพถา่ยลงบนแผน่ ซดี ี(ไมน่อ้ยกวา่ 100 ภาพ) 
     2) บทความเกยีวกบัความปลอดภยับนทางเทา้ ซึง่เขยีนโดยนักเรยีน 
     3) บนัทกึการอภปิราย 
     4) Pre- and post-test results (Appendix H) 
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     5) Student post research surveys (Appendix K) 
     6) Observer Notes (Appendix G)              
     7) Behavior Survey (Appendix I)                                                                                  
     8) Observational Research Checklist (Appendix J)    
 

มถินุายน 17 ก าหนด Conference call ส าหรับประเทศสมาชกิโครงการ International Walk This 
Way  
7:00 a.m. – Washington, D.C. and Toronto, Canada 
10:00 a.m. – Sao Paolo, Brazil 
5:30 p.m. – Mumbai, India 
8:00 p.m. – Shanghai, China and Manila, Philippines 
9:00 p.m. – Seoul, South Korea 

 ประเมนิผลของโครงการ ทบทวนผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรม เชน่ การรวบรวม
สาระส าคัญจากภาพถา่ย กจิกรรมอภปิราย และการน าภาพถา่ยมาใชใ้นงานแสดง 

 ก าหนดโครงงานงานแสดง 
 สรปุเรือ่ง Web promotion postcard 

 
กรกฎาคม 1 Safe Kids Worldwide จัดสง่ ซดีแีละเนือ้หางานแสดง รวมถงึ วธิกีารด าเนนิโครงการ 

วธิกีารคัดเลอืกภาพถา่ย โลโกท้ีจ่ะใช ้
กรกฎาคม 15 Safe Kids Worldwide จัดสง่ Web promotion postcard แกป่ระเทศสมาชกิ 
สงิหาคม 1 ก าหนด Conference call ส าหรับประเทศสมาชกิโครงการ International Walk This 

Way  
7:00 a.m. – Washington, D.C. and Toronto, Canada 
10:00 a.m. – Sao Paolo, Brazil 
5:30 p.m. – Mumbai, India 
8:00 p.m. – Shanghai, China and Manila, Philippines 
9:00 p.m. – Seoul, South Korea 
สรปุการคัดเลอืกภาพถา่ยครัง้สดุทา้ย (10-15 รปูตอ่หนึง่ประเทศ) 

สงิหาคม 15 ประเทศสมาชกิสง่รา่งแผนผังงานแสดง แก ่Safe Kids Worldwide เพือ่ทบทวนและ
อนุมตั ิ

กนัยายน 16 ก าหนด Conference call ส าหรับประเทศสมาชกิโครงการ International Walk This 
Way รว่มกบั FedEx  
7:00 a.m. – Washington, D.C. and Toronto, Canada 
10:00 a.m. – Sao Paolo, Brazil 
5:30 p.m. – Mumbai, India 
8:00 p.m. – Shanghai, China and Manila, Philippines 
9:00 p.m. – Seoul, South Korea 
แตล่ะประเทศหารอืเกีย่วกบัการวางแผนสือ่ในรายละเอยีด และ รายละเอยีดงานแสดง      
(รวมถงึก าหนดการตา่งๆ).     

ตลุาคม 1 เริม่งานสปัดาห ์International Walk to School Month เริม่นทิรรศการ Web and photo 
ในเจ็ดประเทศทั่วโลก   
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ตวัอยา่งการท างบประมาณ A  

จ านวนทีไ่ดรั้บ:  $2,700 

คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร:                        ~ $1,200 

(คา่เดนิทาง, ไปรษณีย,์ งานพมิพ,์ คา่แปล) 

 

คา่จัดแสดงผลงาน:                         ~ $1,000 

 

คา่จา้งผูใ้หค้วามรูด้า้นการถา่ยภาพ:                        ~ $500 

              

ตวัอยา่งการท างบประมาณ B 

Grant Amount:  $3,500 

คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร:                        ~ $1,200 

(คา่เดนิทาง, ไปรษณีย,์ งานพมิพ,์ คา่แปล) 

คา่จัดแสดงผลงาน:                        ~ $1,000 

คา่จา้งผูใ้หค้วามรูด้า้นการถา่ยภาพ:                        ~ $500 

คา่กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล:                           ~ $800  

(จัดซือ้ในทอ้งถิน่)  
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วธิกีาร 

โครงการนีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่ ใหไ้ดเ้ห็นสภาพความเป็น จรงิของการเดนิ เทา้ทีเ่ด็กตอ้งเผชญิ ใน
เจ็ดเมอืงท่ัวโลก การ ประกาศดว้ย ภาพ (Photovoice) เป็นสือ่อยา่งหนึง่ทีส่ามารถใชเ้พือ่ สะทอ้น
ชมุชน และ เปิดเผย ใหเ้ห็นถงึ สภาพทีแ่ทจ้รงิของสงัคมที่ มผีลตอ่การด าเนนิ ชวีติประจ าวนั  การ
ประกาศดว้ยภาพ (Photovoice) ยังสามารถจดุประกาย ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ทางนโยบายและ 
ทางสงัคม โดยการมีสว่นรว่ม มกีารสือ่สาร และการจัดตัง้สมาชกิในชมุชน เด็ก ผูป้กครอง ครแูละ 
สมาชกิในชมุชน จะไดม้สีว่นรว่มใน ปัญหาเกีย่วกับการเดนิเทา้ในชมุชนและ รว่มหาหนทาง แก ้
ปัญหานัน้ 
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แผนงาน 
 
 
ก าหนด สถานที ่วนัทีแ่ละเวลาในแตล่ะภาคปฏบิตั ิ 
 
สถานที ่วนัและเวลาของแตล่ะภาคปฏบิัต ิการเรยีนรูน้อกพืน้ทีแ่ละการปรกึษาหารอื ควรก าหนด
ตามความเหมาะสมของสมาชกิในกลุม่  
  

สถานทีใ่นการปรกึษาหารอื หรอือภปิราย ควรค านงึถงึ: 
 

 สถานทีท่ีป่ราศจากสิง่รบกวนเพือ่สามารถด าเนนิการอภปิรายได ้เชน่ หอ้งเรยีนหรอืหอ้ง 
ประชมุ. 

 หอ้งทีม่โีตะ๊และเกา้อี ้ส าหรับนักเรยีน ผูด้ าเนนิรายการ และผูส้งัเกตการณ์อยา่งนอ้ยหนึง่
ทา่น  

 
 
 
การเรยีนรูน้อกพืน้ทีเ่ชงิสงัเกตการณ์  
 

ก าหนดแผนทีเ่สน้ทางเดนิทีไ่ดเ้ลอืกไว ้เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถถา่ยภาพระหวา่งการเรยีนรูน้อก

พืน้ที ่พงึระลกึเสมอวา่ความปลอดภัยเป็นสิง่ส าคัญ นักเรยีนควรไดรั้บการดแูลในขณะทีส่งัเกต 

และถา่ยภาพเกีย่วกับการจราจรเนือ่งจากมันคอืพืน้ทีอ่ันตราย ควรมผีูต้ดิตามอืน่ๆเทา่ทีจ่ะท าได ้

เชน่ คร ูผูป้กครอง และอาสาสมัครทางFedEx  กลุม่ขนาดเล็กทีม่นัีกเรยีนสามคนตอ่ผูใ้หญห่นึง่คน

ถอืวา่เหมาะส าหรับการเรยีนรูน้อกพืน้ที ่

 

 
 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการและบทบาท 
 

1.  คัดเลอืกนักเรยีนจ านวนแปดถงึสามสบิคน เขา้รว่มทกุภาคปฏบิัต ินักเรยีนแตล่ะคนจะสง่

ภาพถา่ยอยา่งนอ้ยสามภาพ พรอ้มค าอธบิายรปูภาพ 

 

2.  ก าหนดหนา้ทีแ่ละบทบาท ใหแ้กอ่าสาสมัคร ดังนี:้ 

 

 ผูใ้หค้วามรูด้า้นความปลอดภัยในการเดนิเทา้ (Pedestrian Safety Educator) – เป็นผู ้

ฝึกสอนภาคปฏบิัตทิี ่1 และสอนเด็กๆเกีย่วกบัความปลอดภัยในการเดนิเทา้ (ซึง่ไมใ่ช่

ครผููส้อนในหอ้งเรยีน เวน้เสยีแตว่า่จะไดรั้บการอบรมในการสอนหลักสตูรดังกลา่วแลว้) 

  

 ผูใ้หค้วามรูด้า้นการถา่ยภาพ (Photography Educator) – เป็นผูฝึ้กสอนภาคปฏบิัตทิี ่

2,3 และ 4 และสอนเด็กเกีย่วกับการถา่ยภาพ รวมทัง้เขา้รว่มทกุภาคปฏบิัตติามที่

ก าหนดไวแ้ลว้ 
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 ผูด้ าเนนิรายการ (Moderator) – เป็นผูด้ าเนนิรายการการอภปิราย ในภาคปฏบิัตทิี ่5 

และ 6 และดแูลโครงการทัง้หมด 

 

 ผูจ้ดบันทกึ (Notetaker) / ผูส้งัเกตการณ์- เป็นผูต้ดิตามรายละเอยีดของการอภปิราย

ทัง้หมด (รวมทัง้ วนัที ่โรงเรยีนและสถานที ่รายละเอยีดทัง้หมดพมิพเ์ป็น

ภาษาอังกฤษ) 

 

 อาสาสมัคร และผูต้ดิตาม (Chaperones) / - เป็นผูค้วบคมุดแูลเด็กในระหวา่งการ

เรยีนรูน้อกพืน้ทีห่รอืภาคปฏบิัตกิารศกึษา  

 

 
บทบาทของผูใ้หค้วามรูด้า้นความปลอดภยัในการเดนิเทา้ 
 
ผูใ้หค้วามรูด้า้นความปลอดภัยในการเดนิเทา้จะใหค้วามรูแ้กเ่ด็กเกีย่วกับความปลอดภัยใน

การจราจร และประเมนิวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูผ้า่นการทดสอบทัง้กอ่นและหลัง ผูใ้หค้วามรูด้า้น

ความปลอดภัยในการเดนิเทา้จะสอนใหเ้ด็กเขา้ใจความส าคัญเกีย่วกับความปลอดภัยบนทอ้งถนน 

และใหเ้ด็กนักเรยีนมสีว่นรว่มในขัน้ตอนทัง้หมดของโครงการ 

   

 

บทบาทของผูใ้หค้วามรูด้า้นการถา่ยภาพ 

 

ผูใ้หค้วามรูด้า้นการถา่ยภาพควรจะมทัีกษะในการถา่ยภาพ และสามารถอธบิายวธิกีารใชก้ลอ้ง

ถา่ยรปูได ้รวมทัง้ควรมปีระสบการณ์การท างานกับเด็ก และสามารถมองเห็นถงึศักยภาพของเด็ก

ในการเป็นชา่งภาพ และมคีวามมุง่มั่นด าเนนิการโครงการใหเ้สร็จสมบรูณ์ 

 

 

บทบาทของผูด้ าเนนิรายการ 

 

ผูด้ าเนนิรายการตอ้งด าเนนิการอภปิรายโดยเชือ่วา่สมาชกิทัง้หมดสามารถมสีว่นชว่ยเหลอืได ้ผู ้

ด าเนนิรายการจะรับฟังความคดิเห็นและถามค าถาม ค าแนะน าอืน่ๆ ส าหรับ ไดแ้ก:่  

 

 แสดงความสนใจสมาชกิทีร่ว่มภปิราย เพือ่กระตุน้ใหเ้ขารว่มแสดงขอ้มลูทีม่ปีระโยชน ์  

 ละเวน้จากการแสดงความคดิเห็นสว่นตัว ผูด้ าเนนิรายการพงึระลกึวา่ เขามหีนา้ที่

ด าเนนิการอภปิราย ไมใ่ชร่ว่มการอภปิราย  
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 กระตุน้ใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิ  เป็นสิง่ส าคัญในการรวบรวมขอ้มลูใหม้าก

ใน การอภปิรายกลุม่ ใหแ้น่ใจวา่สมาชกิทีร่ว่มอภปิรายทัง้หมดไดน้ าเสนอมมุมองของพวก

เขาทกุคน ไมใ่ชจ่ากเพยีงคนเดยีว และตอ้งแจง้ใหส้มาชกิทีร่ว่มอภปิรายทราบวา่ไมม่กีาร

ตัดสนิวา่ความคดิถกูหรอืผดิ   

 เปิดกวา้งและยดืหยุน่ในเรือ่งทีส่มาชกิน าเสนอ  

 ตัง้ค าถามแบบเจาะลกึส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ การตัง้ค าถามแบบเจาะลกึ (probing 

questions) หรอืการตะลอ่มกลอ่มเกลา การเจาะใจ เพือ่คน้หาสาเหตขุองปัญหาสามารถ

น ามาใชเ้มือ่สมาชกิของกลุม่ไมต่อบค าถามทีแ่ทจ้รงิทีเ่กดิขึน้ 

 

 

 

บทบาทของผูจ้ดบนัทกึ / ผูส้งัเกตการณ์ 

 

ในการอภปิรายของแตล่ะภาคปฏบิัต ิควรมผีูส้งัเกตการณ์อยา่งนอ้ยหนึง่คน เพือ่ท าการจดบันทกึ

และจับประเด็นส าคัญ ค าพดูทีถ่กูอา้งองิ รวมถงึอวจัภาษาทีใ่ช ้การจดบันทกึตอ้งถกูตอ้งเพือ่การ 

สงัเคราะหแ์ละการวเิคราะห.์ 

 

เพือ่ใหบ้ันทกึมเีนือ้หากระชบัและมปีระโยชน:์ 

 

1. พยายามใหค้รอบคลมุสามประเด็น: ใครพดู พดูเรือ่งอะไร และ อยา่งไร 

 

2. ใหแ้น่ใจวา่ ค าถามตัง้ขึน้ตามค าชีแ้นะของผูด้ าเนนิรายการและ นักเรยีนเขา้ใจค าถามนัน้   

 

3. ใชร้ปูแบบมาตรฐานในการบันทกึ เพือ่ผูอ้า่นสามารถเขา้ใจได ้(ด ูภาคผนวก Appendix G: 

Observer Notes) พยายามบันทกึใหช้ดัเจน และสอดคลอ้งทีส่ดุ 

   

4. พยายามจับประเด็นค าพดูทีถ่กูอา้งองิ และขอ้ความทีเ่ป็นความคดิเห็น 

 

5. เนน้ประเด็นหลัก และสาระส าคัญ 

 

6. ระบปัุจจัยอืน่ๆ ทีอ่าจชว่ยในการวเิคราะห ์เชน่ ความเห็นอกเห็นใจ ภาษาหรอืทา่ทางทีใ่ช ้ 

 

 

ผูส้งัเกตการณ์ ควรจะพมิพบ์ันทกึ การอภปิรายในหอ้งอภปิรายเทา่ทีจ่ะท าได ้
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บทบาทของอาสาสมคัรและผูต้ดิตาม 

 

ผูต้ดิตามตอ้งเป็นผูใ้หญท่ีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละสามารถดแูลเด็กในระหวา่งการเดนิทางเพือ่การเรยีนรูน้อก

พืน้ทีเ่ชงิสงัเกตการณ์ อาสาสมัคร FedEx จะมสีว่นชว่ยเหลอืในบทบาทนี ้เนือ่งจากพวกเขาเขา้ใจ

เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับความปลอดภัยบนถนน  คณุพอ่คณุแม ่ผูป้กครอง เจา้หนา้ทีจ่ากประเทศ 

สมาชกิ Safe Kids Worldwide อาสาสมัคร และคร ูสามารถเป็นผูต้ดิตามไดทั้ง้ส ิน้ 
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การด าเนนิการ  
 

 
ภาคปฏบิตัติา่งๆ ทีร่ะบตุอ่ไปนีจ้ าเป็นตอ้งด าเนนิการเพือ่ใหโ้ครงการสมบรูณ์ ซึง่ควรจะถกูแปล
และ ปรบัใหเ้หมาะสมตามความจ าเป็นของกลุม่สมาชกิทา่น ภาคปฏบิตัติา่งๆเหลา่นีอ้าจด าเนนิการ
ซ า้ไดอ้กีเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจชดัเจนมากขึน้แกส่มาชกิ 

 
ภาคปฏบิตัทิ ี ่1: ความรูเ้กีย่วกับความปลอดภัยในการเดนิเทา้  
      (Pedestrian Safety Education) 
 
ภาคปฏบิตัทิ ี ่2: การฝึกอบรมการถา่ยภาพ  
      (Photography Training)  
 
ภาคปฏบิตัทิ ี ่3: การเรยีนรูน้อกพืน้ทีเ่พือ่การวจัิยเชงิสงัเกตการณ์ในชมุชน  
      (Observational Research Field Trip in the Community) 
 
ภาคปฏบิตัทิ ี ่4: การเรยีนรูน้อกพืน้ทีเ่พือ่การวจัิยเชงิสงัเกตการณ์ในชมุชน ครัง้ที ่2  
      (Second Observational Research Field Trip in the Community) 
 
ภาคปฏบิตัทิ ี ่5: การอภปิราย และการคัดเลอืกภาพถา่ย  
      (Discussion and Photo Selection) 
 
ภาคปฏบิตัทิ ี ่6: การอภปิราย และการคัดเลอืกภาพถา่ย รอบสดุทา้ย 
      (Final Discussion and Photo Selection) 
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ภาคปฏบิตัทิ ี ่1:  ความรูเ้ก ีย่วกบัความปลอดภยัในการเดนิเทา้  
 (Pedestrian Safety Education) 

 

ผูอ้ านวยความสะดวก:  ผูใ้หค้วามรูด้า้นความปลอดภัยในการเดนิเทา้ 

เวลาทีใ่ช:้    2 ชัว่โมง 

สือ่ อปุกรณ์ เอกสารทีใ่ช:้  จดหมายแจง้ผูป้กครอง Parent Letter (Appendix D) 
แบบทดสอบกอ่นและหลังบทเรยีน Pre- and Post-Test  

 (Appendix H) 
แบบส ารวจเชงิพฤตกิรรม Behavior survey (Appendix I) 

 
 

วตัถปุระสงค:์  

เมือ่การเรยีนรูบ้ทนีจ้บลง เด็กๆจะ: 
 

 เขา้ใจสญัญาณจราจร และค าศัพทเ์ฉพาะขัน้พืน้ฐาน ส าหรับคนเดนิเทา้และคนขบัรถ 
 แสดงพฤตกิรรมการเดนิเทา้ทีป่ลอดภัย ผา่นกจิกรรมทีไ่ดเ้ขา้รว่ม 
 ระบอุันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ไดบ้นทอ้งถนน  
 สามารถแสดงความคดิเห็นของพวกเขาเกีย่วกับสภาพแวดลอ้มในถนน 
 เขา้ใจวธิกีารทีจ่ะท าใหป้ลอดภัยเมือ่ไดเ้ขา้รว่มในโครงการ 
 สามารถระบสุถานทีท่ีเ่หมาะแกก่ารเรยีนรูน้อกพืน้ที ่ 

 

 
ก าหนดการ: 
 
จดหมายแจง้ผูป้กครอง (Appendix D) ควรถกูสง่ไปยังผูป้กครองกอ่นเริม่ภาคปฏบิัตทิี ่1 เมือ่
ผูป้กครองอนุญาต ิจงึสามารถเริม่บทเรยีนไดโ้ดยเริม่จากแบบส ารวจเชงิพฤตกิรรม (Appendix I) 
และตามดว้ยแบบทดสอบกอ่นบทเรยีน (Appendix H) 
 
หลังจากแบบทดสอบกอ่นบทเรยีนเสร็จเรยีบรอ้ย ใหเ้ริม่ตน้สนทนาโดยใชแ้ผนการเรยีนเกีย่วกับ
การเดนิเทา้ทีม่อียู ่หรอืใชแ้บบฝึกหัดทีป่รากฏดา้นลา่งนี้ 
   

 Exercise 1: ถามความคดิเห็นของนักเรยีน เกีย่วกับคนเดนิเทา้และบันทกึค าตอบ  
 

 Exercise 2: ทบทวนความหมายของสญัญาณจราจรและอืน่ ๆ เชน่ สญัญาณไฟ ทาง
ขา้ม สญัญาณรถ และอันตรายในการเดนิ รวมทัง้คดิทบทวนวา่อาจมสี ิง่ใดเกดิขึน้ได ้
เมือ่เดนิไปและกลับจากโรงเรยีน และเดนิในเวลากลางคนื   

 

 Exercise 3: คน้หาประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการในแผนทีโ่ลก และหารอืเกีย่วกับมมุมอง
ของ ประเทศท่ัวโลกเกีย่วกับการเดนิเทา้ 

   
 Exercise 4: อภปิรายขอ้ดแีละความเสีย่งของคนเดนิเทา้ แยกเป็นขอ้ๆ   
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 Exercise 5: แสดงภาพถา่ยเกีย่วกับคนเดนิเทา้และสถานการณ์การจราจร ใหนั้กเรยีน
น าเสนอความเห็นตอ่ภาพ. 

 
แจกแบบทดสอบหลังบทเรยีน (Appendix H) เมือ่จบบทเรยีนนี ้เพือ่ตรวจสอบสิง่ทีนั่กเรยีนได ้
เรยีนรูจ้ากบทเรยีน  
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ภาคปฏบิตัทิ ี ่2:   การฝึกอบรมการถา่ยภาพ (Photography Training)  

 

ผูอ้ านวยความสะดวก:  ผูใ้หค้วามรูด้า้นการถา่ยภาพ 

เวลาทีใ่ช:้    2 ชัว่โมง 

สือ่ อปุกรณ์ เอกสารทีใ่ช:้ มารยาทในการถา่ยภาพ  Ethics Review (Appendix A) 
    การท างานของกลอ้งถา่ยรปู  Camera Functions (Appendix B) 
    สนุทรยีศาสตร ์   Aesthetics (Appendix C) 
 
 

วตัถปุระสงค:์  

เมือ่การเรยีนรูบ้ทนีจ้บลง เด็กๆจะ: 
 

 เขา้ใจความส าคัญเกีย่วกับมารยาทในการถา่ยภาพสถานการณ์ชมุชน 

 สามารถใชง้านกลอ้งถา่ยรปูและเขา้ใจการท างานพืน้ฐาน 
 เขา้ใจวตัถปุระสงคข์องโครงการ ซึง่ใชก้ารถา่ยภาพเป็นเครือ่งมอือา้งองิขอ้สงสยั  
 เขา้ใจวธิถีา่ยภาพเป็นเรือ่งราว มวีตัถปุระสงค ์และไดค้วามหมาย  

 เขา้ใจความส าคัญของความปลอดภัย ในขณะทีเ่ขา้รว่มในโครงการ 
 สามารถระบเุรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งการจราจร ในฐานะทีเ่ป็นชา่งภาพ  
 ชว่ยในการท าแผนทีเ่สน้ทางเดนิเพือ่การเรยีนรูน้อกพืน้ที ่

 
ก าหนดการ: 
 

 Exercise 1: ทบทวน (Appendix A) และถามนักเรยีนดว้ยค าถามตอ่ไปนี:้ 
o สิง่ทีค่ณุไมต่อ้งการถกูบันทกึภาพ?   
o อะไรคอืวธิกีารทีรั่บได ้ในการขอถา่ยภาพผูอ้ืน่? 
o คณุควรถา่ยภาพของคนอืน่โดยทีเ่ขาไมรู่ ้ หรอืไม?่   
o มคีวามรับผดิชอบอะไรบา้งในการถา่ยภาพ?   
 

 แจกจา่ยกลอ้งและใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ความละเอยีดภาพถา่ยสงูสดุ อธบิายใหนั้กเรยีนรู ้
วา่เป็นสิง่ส าคัญทีภ่าพถา่ยตอ้งมคีณุภาพสงู  

  
 สอนเด็กใหรู้จั้กการท างานพืน้ฐานของกลอ้ง และวธิกีารถา่ยภาพ โดยทบทวน 

Appendix B.    
 

 Exercise 2: ทบทวน Appendix C และหาภาพถา่ยใหเ้ด็กเพือ่ใชเ้ป็นตัวอยา่ง ทีแ่สดง
การจัดองคป์ระกอบภาพทีเ่หมาะสม รวมทัง้แสงสวา่ง โครงรา่ง เป้าหมาย และบรบิท 
ใหเ้ด็กเลอืกภาพทีช่อบ และอภปิรายเชงิบวกและลบของภาพ   

   

 Exercise 3: กลุม่สนทนา เกีย่วกับความเสีย่งทีเ่ด็กอาจพบเมือ่เขา้รว่มโครงการ และ
วธิกีารที ่ท าใหพ้วกเขาปลอดภัย 
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 แจกแผนทีท่างเดนิ และ ก าหนดใหนั้กเรยีนสามคนตอ่ผูต้ดิตามหนึง่คน   

 

ข ัน้ตอนตอ่ไป: ใหแ้นใ่จวา่ “แบบฟอรม์การใหส้ทิธิใ์นการเผยแพรภ่าพถา่ยของเด็ก” 
Child Photo Release form (Appendix E) ตอ้งไดร้บัการเซ็นตย์นิยอมจาก
พอ่แม ่หรอืผูป้กครองเด็ก กอ่นเร ิม่ ภาคปฏบิตัทิ ี ่3   
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ภาคปฏบิตัทิ ี ่3:   การเรยีนรูน้อกพืน้ทีเ่พือ่การวจิยัเชงิสงัเกตการณ์ในชุมชน 
    (Observational Research Field Trip in the Community) 

 

ผูอ้ านวยความสะดวก:  ผูใ้หค้วามรูด้า้นการถา่ยภาพ 

เวลาทีใ่ช:้    4 ชัว่โมง 

สือ่ อปุกรณ์ เอกสารทีใ่ช:้ รายการขอ้สงัเกตการณ์ Observational Research Checklist 
    (Appendix J) 

การใหส้ทิธิใ์นการเผยแพรภ่าพของเด็ก  Child Photo Release 
  (Appendix E) 

การใหส้ทิธิใ์นการเผยแพรภ่าพของผูใ้หญ ่ Adult Photo Release 
(Appendix F) 

  

 

วตัถปุระสงค:์  

เมือ่การเรยีนรูบ้ทนีจ้บลง เด็กๆจะ: 
 

 สามารถสงัเกตและศกึษาสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้ลอืก 
 เขา้ใจและลงรายการ ในใบรายการขอ้สงัเกตการณ์ Observational Research Checklist 

(Appendix J) ส าหรับสถานทีท่ีไ่ดท้ าการศกึษา 
 เดนิตามรายละเอยีดในแผนที ่เพือ่ถา่ยภาพของสภาพถนนและการจราจร  
 ถา่ยภาพไดอ้ยา่งนอ้ยสามรปู 

 ชีแ้จงเกีย่วกับโครงการ เมือ่ถา่ยภาพบคุคลและขออนุญาตเผยแพรภ่าพโดยใช ้แบบฟอรม์
การใหส้ทิธิใ์นการเผยแพรภ่าพ 

 
 
ก าหนดการ: 
 

 ระหวา่งการเรยีนรูน้อกพืน้ทีเ่พือ่การวจัิยเชงิสงัเกตการณ์ เด็กจะถา่ยภาพสภาพแวดลอ้ม
ทางเทา้  และจดบันทกึประเด็นทีไ่ดก้ลา่วถงึในบทเรยีนกอ่น  

 นักเรยีนกลุม่ขนาดเล็กจะศกึษาพืน้ทีใ่นเมอืง ทีไ่ดเ้ลอืกในบทเรยีนกอ่น ซึง่อาจรวมถงึ
เสน้ทาง ไปโรงเรยีน หรอืพืน้ทีอ่ ืน่ๆทีเ่ด็กเดนิทางดวยเชน่กัน  

 นักเรยีนควรไดรั้บการดแูลในขณะทีส่งัเกต และถา่ยภาพเกีย่วกับการจราจรเนือ่งจากมันคอื
พืน้ทีอ่ันตราย ควรมผีูต้ดิตามอืน่ๆเทา่ทีจ่ะท าได ้เชน่ คร ูผูป้กครอง และอาสาสมัครทาง
FedEx  กลุม่ขนาดเล็กทีม่นัีกเรยีนสามคนตอ่ผูใ้หญห่นึง่คนถอืวา่เหมาะส าหรับการเรยีนรู ้
นอกพืน้ที ่  

 
 
ข ัน้ตอนตอ่ไป: ถา่ยโอนภาพถา่ยเพือ่อภปิราย  
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ภาคปฏบิตัทิ ี ่4:  การเรยีนรูน้อกพืน้ทีเ่พือ่การวจิยัเชงิสงัเกตการณ์ในชุมชน คร ัง้ที ่2  
   (Second Observational Research Field Trip in the Community) 

 

ผูอ้ านวยความสะดวก:  ผูใ้หค้วามรูด้า้นการถา่ยภาพ 

เวลาทีใ่ช:้    4 ชัว่โมง 

สือ่ อปุกรณ์ เอกสารทีใ่ช:้ รายการขอ้สงัเกตการณ์ Observational Research Checklist 
    (Appendix J) 

การใหส้ทิธิใ์นการเผยแพรภ่าพของเด็ก  Child Photo Release 
  (Appendix E) 

การใหส้ทิธิใ์นการเผยแพรภ่าพของผูใ้หญ ่ Adult Photo Release 
(Appendix F) 

  

 

วตัถปุระสงค:์  

เมือ่การเรยีนรูบ้ทนีจ้บลง เด็กๆจะ: 
 

 สามารถสงัเกตและศกึษาสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้ลอืก 
 เขา้ใจและลงรายการ ในใบรายการขอ้สงัเกตการณ์ Observational Research Checklist 

(Appendix J) ไดอ้ยา่งสมบรูณ์  ส าหรับสถานทีท่ีไ่ดท้ าการศกึษา 
 เดนิตามรายละเอยีดในแผนที ่เพือ่ถา่ยภาพของสภาพถนนและการจราจร  
 ถา่ยภาพไดอ้ยา่งนอ้ยสามรปู 

 ชีแ้จงเกีย่วกับโครงการ เมือ่ถา่ยภาพบคุคลและขออนุญาตเผยแพรภ่าพโดยใช ้แบบฟอรม์
การใหส้ทิธิใ์นการเผยแพรภ่าพ 

 
ก าหนดการ: 

 

ในการเรยีนรูน้อกพืน้ทีค่รัง้ทีส่อง ควรเลอืกสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกัน เพือ่ใหนั้กเรยีนไดถ้า่ย 
ภาพและสถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
 

 ระหวา่งการเรยีนรูน้อกพืน้ทีเ่พือ่การวจัิยเชงิสงัเกตการณ์ เด็กจะถา่ยภาพสภาพแวดลอ้ม
ทางเทา้  และจดบันทกึประเด็นทีไ่ดก้ลา่วถงึในบทเรยีนกอ่น  

 นักเรยีนกลุม่ขนาดเล็กจะศกึษาพืน้ทีใ่นเมอืง ทีไ่ดเ้ลอืกในบทเรยีนกอ่น ซึง่อาจรวมถงึ
เสน้ทาง ไปโรงเรยีน หรอืพืน้ทีอ่ ืน่ๆทีเ่ด็กเดนิทางดวยเชน่กัน  

 นักเรยีนควรไดรั้บการดแูลในขณะทีส่งัเกต และถา่ยภาพเกีย่วกับการจราจรเนือ่งจากมันคอื
พืน้ทีอ่ันตราย ควรมผีูต้ดิตามอืน่ๆเทา่ทีจ่ะท าได ้เชน่ คร ูผูป้กครอง และอาสาสมัครทาง
FedEx  กลุม่ขนาดเล็กทีม่นัีกเรยีนสามคนตอ่ผูใ้หญห่นึง่คนถอืวา่เหมาะส าหรับการเรยีนรู ้
นอกพืน้ที ่  

 
 
ข ัน้ตอนตอ่ไป: ถา่ยโอนภาพถา่ยดจิติอลเพือ่อภปิราย  
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ภาคปฏบิตัทิ ี ่5:   การอภปิราย และการคดัเลอืกภาพถา่ย    
    (Discussion and Photo Selection) 

 

ผูอ้ านวยความสะดวก:  ผูด้ าเนนิการ 

เวลาทีใ่ช:้    2 ชัว่โมง 

สือ่ อปุกรณ์ เอกสารทีใ่ช:้ บันทกึผูส้งัเกตการณ ์  Observer Notes (Appendix G) 

 

วตัถปุระสงค:์  

เมือ่การเรยีนรูบ้ทนีจ้บลง เด็กๆจะ: 
 

 สามารถเลอืกอยา่งนอ้ยสามภาพทีส่ะทอ้นเกีย่วกับความปลอดภัยของการเดนิเทา้ได ้
อยา่งใกลเ้คยีงมากทีส่ดุ  

 สามารถบรรยาย และอธบิายเกีย่วกับภาพได ้

 สามารถน าเสนอ และอธบิายภาพในกลุม่เล็กได ้ 
 สามารถระบสุาระส าคัญโดยรวม (themes) จากการน าเสนอภาพและการบรรยายของ

เด็กทัง้หมด 
 
 
ก าหนดการ: 

 ใหนั้กเรยีนทกุคนเลอืกภาพถา่ยอยา่งนอ้ยสามรปูจากผลงานของเด็กทัง้หมด แลว้ใหแ้ตล่ะ
คน ตอบค าถามตอ่ไปนี:้   

 ท าไมคณุเลอืกภาพนี?้  
 ภาพนี ้ถา่ยเกีย่วกับอะไร? 
 อธบิายสภาพแวดลอ้มทีค่ณุถา่ย  

 จากภาพถา่ยของคณุ คณุคดิวา่ ท าไม ความปลอดภัยถงึส าคัญ?  
 คณุรูส้กึอยา่งไร เมือ่คณุเดนิในสภาพแวดลอ้มเชน่นี?้  
 ควรตอ้งท าอะไรหรอืไม ่ เพือ่ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มทางเดนิเทา้? 
 คณุจะท าอะไรเพือ่ใหป้ลอดภัย ขณะทีค่ณุเดนิเทา้ ? 
 ใครคอืผูรั้บผดิชอบในการปรับปรงุสภาพแวดลอ้มทางเดนิเทา้ ? 

 

 ใหเ้ด็กๆเขยีนบรรยายหนึง่ยอ่หนา้โดยอาศัยค าตอบขา้งตน้ และแลกเปลีย่นเรือ่งราวกับ
เพือ่นกลุม่เล็กๆ 

 เริม่การสนทนากับนักเรยีนและใหพ้วกเขาระบสุาระส าคัญโดยรวม (themes) จากการภาพ 
ทัง้หมด   

 บันทกึรายละเอยีดของการสนทนา    
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ภาคปฏบิตัทิ ี ่6:   การอภปิราย และการคดัเลอืกภาพถา่ย รอบสดุทา้ย 
        (Final Discussion and Photo Selection) 
 
ผูอ้ านวยความสะดวก:  ผูด้ าเนนิการ 

เวลาทีใ่ช:้    2 ชัว่โมง 

สือ่ อปุกรณ์ เอกสารทีใ่ช:้ บันทกึผูส้งัเกตการณ ์  Observer Notes (Appendix G) 
    แบบส ารวจความคดิเห็นนักเรยีนหลังการวจัิย  Student Post-
    Research Survey (Appendix K) 
 

วตัถปุระสงค:์  

เมือ่การเรยีนรูบ้ทนีจ้บลง เด็กๆจะ: 
 

 น าเสนอภาพถา่ยสามรปูตอ่กลุม่โดยรวม  
 ระบปัุญหา และสาระส าคัญโดยรวมจากน าเสนอทัง้หมด 
 ตอบแบบส ารวจความคดิเห็นนักเรยีนหลังการวจัิย  Student Post-Research Survey 

(Appendix K) ไดส้มบรูณ์ 

ก าหนดการ: 

 ใหนั้กเรยีนน าเสนออยา่งสัน้ เกีย่วกับภาพถา่ยของตนในกลุม่ทัง้หมด.   
 แจกและด าเนนิการ แบบส ารวจความคดิเห็นนักเรยีนหลังการวจัิย  Student Post-

Research Survey. 

ข ัน้ตอนตอ่ไป: บนัทกึการอภปิรายเกีย่วกบัการคดัเลอืกภาพถา่ย แบบประเมนิตอ่ไปนีต้อ้ง
แปลเป็นภาษาองักฤษ และจดัสง่ไปที ่ Safe Kids Worldwide in Washington, D.C. 
กอ่นวนัที ่2 มถินุายน 2008: 
 

1. บันทกึผูส้งัเกตการณ์   Observer Notes (Appendix G)             
2. แบบทดสอบกอ่นและหลังบทเรยีน Pre/ Post-Test (Appendix H)           
3. แบบส ารวจเชงิพฤตกิรรม Behavior Survey (Appendix I)                                                                                  
4. รายการขอ้สงัเกตการณ์ Observational Research Checklist (Appendix J)         
5. แบบส ารวจความคดิเห็นนักเรยีนหลังการวจัิย Student Post-Research Survey 

(Appendix K) 
 

Walk This Way International Photojournalism Project 
Safe Kids Worldwide 
Attn: Katie McFaddin 
1301 Pennsylvania Ave. NW 
Suite 1000 
Washington, DC 20004 
Fax: 202-393-2072 
ตดิตอ่ หรอื สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่Katie McFaddin at kmcfaddin@safekids.org 

mailto:kmcfaddin@safekids.org


21 

การประเมนิโครงการ  
 

รายการตา่งๆตอ่ไปนี ้ควรตอ้งรวบรวมเพือ่ท าการประเมนิโครงการ 
 
เครือ่งมอื                                                    การประเมนิ 
แบบทดสอบกอ่นและหลังบทเรยีน  
Appendix H 

ประเมนิความรูนั้กเรยีนกอ่นและหลังเรยีนรู ้
เกีย่วกับความปลอดภัยในการเดนิเทา้ 

แบบส ารวจความคดิเห็นนักเรยีนหลังการวจัิย 
Appendix K 

ประเมนิทัศนคต ิพฤตกิรรม และขอ้มลูสว่น
บคุคลของนักเรยีนกอ่นเริม่โครงการ  

รายการขอ้สงัเกตการณ์  
Appendix J 

ประเมนิสภาพแวดลอ้มทางเดนิเทา้และ
สามารถใชเ้ป็นการประเมนิผลเกีย่วกับ
สิง่แวดลอ้มได ้ 

แบบส ารวจความคดิเห็นนักเรยีนหลังการวจัิย 
Appendix K 

ประเมนิขอ้มลูเชงิคณุภาพวา่นักเรยีนไดเ้รยีนรู ้
อะไรจากโครงการ  

บันทกึผูส้งัเกตการณ ์   
Appendix G 

เป็นเอกสารในการอภปิรายตา่งๆ เพือ่การ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์าระส าคัญโดยรวม 
ปัญหา และเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ ทีไ่ดน้ าเสนอ
จากทกุประเทศ 

แผนทีเ่สน้ทางเดนิ เป็นเอกสารแสดงถงึลักษณะทางภมูภิาคของ
สถานทีเ่พือ่จัดการเรยีนรูน้อกพืน้ที ่ 
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การประเมนิการจดันทิรรศการภาพถา่ย  
 

รายการตา่งๆตอ่ไปนี ้ควรตอ้งรวบรวมเพือ่ท าการประเมนิการจัดนทิรรศการภาพถา่ย ในระหวา่งงาน 
International Walk to School ก าหนดเดอืนตลุาคม 2008  

 
เครือ่งมอื                                                    การประเมนิ 
Web promotion postcard ประเมนิวธิกีารแจกจา่ยการด์ และจ านวนการด์ที่

ไดแ้จกจา่ย ประเมนิจ านวนผูใ้ชก้ารด์ผา่นเวป
ไซตแ์ละผูร้ว่มงานตามการด์ในเวป 

Photo Web site   ประเมนิจ านวนผูเ้ขา้ชมเวปไซต ์

สือ่ประชาสมัพันธ ์การโฆษณาในหนังสอืพมิพ ์
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต และคลืน่วทิย ุ  

ประเมนิสือ่โฆษณา 

การแสดงนทิรรศการภาพถา่ย ประเมนิสดัสว่นจ านวนผูเ้ขา้ชมตอ่สถานที ่
ชา่งภาพทีม่าเยีย่มชม และ ผลตอบรับจาก
ผูเ้ขา้รว่ม  
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ภาคผนวก 
 

 

 

การถา่ยภาพดจิติอล (Digital Photography) 
 
Appendix A: มารยาทในการถา่ยภาพ  Ethics Review 24  
Appendix B: การท างานของกลอ้งถา่ยรปู  Camera Functions 25 
Appendix C: สนุทรยีศาสตร ์ Aesthetics 26 
 

 
แบบฟอรม์ (Forms) 
  
Appendix D: จดหมายแจง้ผูป้กครอง Parent Letter 27 
Appendix E: การใหส้ทิธิใ์นการเผยแพรภ่าพของเด็ก  Child Photo Release 28 
Appendix F: การใหส้ทิธิใ์นการเผยแพรภ่าพของผูใ้หญ ่ Adult Photo Release 29 
 

 
เอกสารเพือ่การวจิยั (Research Materials) 
  
Appendix G: บันทกึผูส้งัเกตการณ ์  Observer Notes (template) 30 
Appendix H: แบบทดสอบกอ่นและหลังบทเรยีน Pre/ Post-Test 31 
Appendix I: แบบส ารวจเชงิพฤตกิรรม Behavior Survey    33 
Appendix J: รายการขอ้สงัเกตการณ์ Observational Research Checklist 36 
Appendix K: แบบส ารวจความคดิเห็นนักเรยีนหลังการวจัิย  
  Student Post-Research Survey                     38 
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Appendix A: Ethics Review 

 

โครงการการถา่ยภาพในลักษณะนี ้จ าเป็นตอ้งมกีารอภปิรายเกีย่วกับจรยิธรรมและความเสีย่งที ่
อาจเกดิขึน้กับผูเ้ขา้รว่ม ใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารอภปิรายเกีย่วกับประเด็นตา่งๆ เชน่ การเคารพสมาชกิ 
ในชมุชน ความปลอดภัยสว่นบคุคล และการใหค้วามยนิยอม    

การเคารพสมาชกิ ในชุมชน 

พงึระลกึวา่ตอ้งเคารพสทิธแิละความเป็นสว่นตัวของสมาชกิในชมุชน และการอภปิรายหมายรวม 
ถงึการคุม้ครองสทิธสิว่นบคุคลระหวา่งด าเนนิโครงการ      

ความปลอดภยัสว่นบคุคล 

ตระหนักและด าเนนิการทีไ่มเ่กดิความเสีย่ง รวมถงึการบาดเจ็บ และการสญูเสยีความเป็นสว่นตัว 
การถา่ยภาพยอ่มไมเ่กดิประโยชน ์หากท าใหผู้ถ้า่ยไดรั้บอันตราย    

การใหค้วามยนิยอม 

ทางโครงการจ าเป็นตอ้งไดรั้บ เอกสารยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองของเด็กในการเขา้รว่ม
โครงการ (Appendix D: Parent Letter) นอกจากนี ้ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งไดรั้บความยนิยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบคุคลทีเ่ขาไดถ้า่ยภาพ (Appendices E and F) ถงึแมว้า่ การไดรั้บ
ความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรกอ่นเป้นขอ้จ ากัดการถา่ยภาพ แตท่ าใหป้้องกันความเขา้ใจผดิ
และสรา้งความไวว้างใจระหวา่งสมาชกิในชมุชนได ้  
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Appendix B: Camera Functions 
 

การเขา้ใจวธิกีารใชง้านกลอ้งถา่ยรปูสามารถชว่ยปรบัปรงุคณุภาพของภาพถา่ยไดอ้ยา่งมาก  
คณุสมบตัติา่งๆ ตอ่ไปนี ้จ าเป็นตอ้งใหเ้ด็กรับทราบ เพือ่ใหเ้ด็กมคีวามช านาญมากขึน้ในฐานะทีเ่ป็น
ชา่งภาพ  

 
Pre-Focus 
 
ใช ้ “focus lock / exposure lock” เพือ่ปรับภาพทีจ่ะถา่ยใหช้ดัเจน และจะชว่ยลดเวลา ทกุครัง้ทีก่ดปุ่ ม 
shutter  

Panning 
 
การสา่ยกลอ้ง เป็นการตดิตามจับภาพทีต่อ้งการ การเรง่ความเร็วในการสา่ยจะชว่ยป้องกนัภาพพรา่มวั 
อปุกรณ์ optical viewfinder จะชว่ยในการสา่ยกลอ้ง หากไมม่ ีใหจ้ัดภาพอยูใ่นกรอบและเคลือ่นทีช่า้ๆ  

Timing 
 
เรยีนเกีย่วกบั shutter-lag delay เพือ่จะไดป้รับสมดลุยใ์นการถา่ยภาพ  

Flash 
 
ปกต ิกลอ้งดจิติอลจะมแีฟลชในตัวทีม่คีณุภาพดพีอทีจ่ะถา่ยภาพในระยะ 10 ฟตุหรอืนอ้ยกวา่ หากแสง
สวา่งไมพ่อ แฟลชจะชว่ยจับภาพใหช้ดัเจน   
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Appendix C: Aesthetics 

องคป์ระกอบของภาพคอืส ิง่ส าคญัทที าใหภ้าพนา่สนใจ การถา่ยภาพเป็นรปูแบบทางศลิปะ 
และ ขอ้ส าคัญทีส่ดุ คอืองคป์ระกอบ เพือ่พัฒนาทักษะนี ้ใหศ้กึษาจากภาพทีค่ณุชอบ    

เป้าหมายในการถา่ย (Subject) 

เมือ่จะถา่ยภาพ ใหร้ะบวุา่อะไรคอืสิง่ทีจ่ะถา่ย ค าตอบวา่ “คน” หรอื “อาคาร” ยังไมด่พีอ ตอ้งระบุ
ใหช้ดัเจน เชน่ “สว่นเวา้ของรปูรา่ง” หรอื “หนิทีแ่ตกละเอยีด” – ซึง่กระตุน้ความรูส้กึได ้ ถงึแม ้
อยากจะถา่ยภาพทีธ่รรมดา แตส่ ิง่ส าคัญคอืการมองเห็นไดว้า่ถา่ยอะไรและดงึดดูใจอยา่งไร  ให ้
ถามตนเองเสมอวา่มจีดุประสงคอ์ะไรในการถา่ยภาพ หรอื ปฏกิริยิาทีค่ณุตอ้งการจากผูช้มภาพ  

บรบิท (Context) 

บรบิทหรอืฉากหลังจะเพิม่ความเกีย่วขอ้ง  ความคมชดั ในสิง่ทีถ่า่ย คณุสามารถเพิม่ความลกึของ
ภาพโดยการหาบรบิททีแ่ตกตา่งกันในแนวระนาบเดยีวกัน เชน่ หากภาพคอือาคารซึง่เป็นฉากหลัง 
ใหเ้พิม่บรบิททีเ่ป็นดอกไมห้รอืคนตรงดา้นหนา้  รวมทัง้สองเขา้ดว้ยกันดว้ยวธิงีา่ยๆเชน่ เอาสิง่ที่
ไมเ่กีย่วขอ้งซึง่อาจท าใหภ้าพไมเ่ดน่ออกไป ดว้ยการขยายภาพใหใ้หญข่ึน้หรอืเคลือ่นเขา้ไปใกล ้
ภาพมากขึน้ 

Subject Placement   

ต าแหน่งของสิง่ทีถ่า่ยในกรอบ มคีวามสมัพันธเ์กีย่วขอ้งกับบรบิททีถ่า่ย จดุศนูยก์ลางในกรอบเป็น 
ทีด่อ้ยทีส่ดุเพราะแน่นิง่ ไมช่ว่ยเพิม่คณุคา่แกบ่รบิท  หากยา้ยสิง่ทีจ่ะถา่ยจากจดุศนูยก์ลาง ก็จะท า
ใหส้ ิง่ทีจ่ะถา่ยเกีย่วขอ้งกับบรบิทมากขึน้  จะตอ้งสมดลุน ้าหนักของแตล่ะสิง่ภายในกรอบ  

Lines and Paths 

จัดใหม้เีสน้ทางน าสูภ่าพโดยใชเ้สน้ทางจรงิหรอือา้งองิ เพือ่น าใหส้ายตาผูช้มจับจอ้งอยูท่ีภ่าพ 
เชน่ ใชท้างรถไฟ แมน่ ้า และรัว้ซึง่เป็นตัวเลอืกทีเ่ดน่ชดั หรอืเสน้แนวนอนทีส่งบ เสน้ทแยงมมุทีดู่
เคลือ่นไหว หรอื เสน้โคง้ทีด่มูชีวีติชวีา รวมทัง้อาจเชือ่มตอ่จดุดว้ยเสน้หรอืรปูรา่ง เชน่ สามเหลีย่ม  
ภาพสนามเด็กเลน่ ใหค้วามรูส้กึของการเคลือ่นไหวและพืน้ทีพั่กสายตาในบางจดุ
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Appendix D: Sample Parent Letter 
 

 
 

 

  

ชือ่  
ทีอ่ยู ่ 
เมอืง, ประเทศ  
 
28 กมุภาพันธ ์2008 
 
เรยีน คณุพอ่คณุแม,่ 
 
Safe Kids [ใสช่ือ่ประเทศ] ตอ้งการขอความยนิยอมทีจ่ะใหบ้ตุรของทา่น เขา้รว่มใน
โครงการความปลอดภัยในทางเทา้  Safe Kids [ใสช่ือ่ประเทศ] เป็นองคก์รทีท่ างานเพือ่
ป้องกันอบุัตเิหตทุีไ่มค่าดคดิในเด็กในชมุชนของทา่นและในท่ัวโลก   
 
โครงการนีเ้ป็นโอกาสส าหรับบตุรหลานทา่นทีจ่ะเรยีนรูเ้กีย่วกับความปลอดภัยของทางเทา้ 
และ เขา้รว่มกจิกรรมการบรรยายสิง่แวดลอ้มของดว้ยภาพถา่ยและค าพดู ในโครงการจะ
เรยีนเกีย่วกับความปลอดภัยทางเทา้ การถา่ยภาพ การศกึษานอกสถานทีใ่นชมุชนเพือ่
ถา่ยภาพสภาพแวดลอ้มของทางเทา้ และใหโ้อกาสการแสดงผลงานของบตุรของทา่นใน
นทิรรศการนานาชาต ิซึง่จะจัดขึน้ในเมอืงใหญท่ั่วโลก รวมทัง้แสดงในเว็บไซต ์ในเดอืน
ตลุาคม 2008 ระหวา่งสปัดาห ์ International Walk to School Month   
 
กรณุาเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา ที ่www.safekids.org [หรอื เว็บไซต ์ใน ประเทศ] เพือ่
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับองคก์ร และโครงการ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบหากคณุมคี าถาม
เกีย่วกับโครงการ    
 
ขอแสดงความนับถอื 
 
ชือ่ ผูอ้ านวยการของประเทศนัน้ๆ  
Safe Kids [ใสช่ือ่ประเทศ] 
 

 

 

      อนุญาตใหบ้ตุรของฉันเขา้ร่วมในโครงการทีไ่ดร้ะบขุา้งตน้   

      อนุญาตใหน้ าภาพทีบ่ตุรของฉันถา่ย ไปใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของ Safe Kids Worldwide 
program.   
 
ชือ่ของเด็ก _______________________________________________________ 
ชือ่ผูป้กครอง และลายเซ็น ___________________________________________ 

วนั ที ่_____________________ 

http://www.safekids.org/
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Appendix E: Child Photo Release 
 
ผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนีย้อมรับวา่ เขาหรอืเธอเป็นพอ่แมห่รอืผูป้กครองของเด็กทีแ่สดงในภาพทีแ่นบมานี ้
และยนิยอมใหส้ทิธแิก ่Safe Kids Worldwide ทีจ่ะน าภาพหรอืภาพถา่ยของเด็กทีแ่นบมานีไ้ปท าซ ้าและใช ้
โดยทางวธิใีดก็ตามทีม่ใีนขณะนีห้รอืในอนาคต (เรยีก "ภาพเสมอืน").  
 
ผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนีส้ละซึง่สทิธิ ์กรรมสทิธิ ์และให ้Safe Kids Worldwide มสีทิธิ ์กรรมสทิธิ ์ในประโยชน์
ทัง้หมดรวมถงึลขิสทิธิใ์นภาพเสมอืน ตลออดจนการใหส้ทิธิแ์ก ่Safe Kids Worldwide ในการให ้ขาย โอน 
เผยแพร ่จัดแสดง จ าหน่าย และจัดแสดงตน้ฉบบั ใหส้ทิธิป์ฏเิสธ สทิธิใ์นการท าซ ้า ส าเนาและสง่ทาง
โทรสารไปยงับคุคล ธรุกจิ บรษัิท องคก์ร หรอืส านักพมิพ ์แกผู่รั้บโอนใดๆ เพือ่ใหห้มนุเวยีน และแจกจา่ย
แกค่นอืน่ตามวัตถปุระสงคท์ัง้หมดตามทีร่ะบ ุ
 
ผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนีส้ละซึง่สทิธิท์ีจ่ะตรวจสอบ อนุมตัหิรอืแกไ้ขการใชภ้าพเสมอืนหรอืเอกสารอืน่ใดที ่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิใดๆตามเอกสารฉบบันี ้Safe Kids Worldwide อาจการเปลีย่นแปลง ดัดแปลง 
จัดเรยีงใหม ่เพิม่หรอืลบในภาพเสมอืนได ้โดยไมต่อ้งไดรั้บการอนุมตัจิากผูท้ีล่งนามไวข้า้งทา้ยนี ้
 
ผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนีส้ละสทิธิ ์และไมเ่กีย่วขอ้งใดๆกบัการด าเนนิงานของ Safe Kids Worldwide และ
ตัวแทน, ผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ, เจา้หนา้ที,่ กรรมการ, พนักงานและบคุคลอืน่ใด, หน่วยงานและองคก์ร ทีท่ า
หนา้ทีภ่ายใตก้ารอนุญาตหรอือ านาจของ Safe Kids Worldwide  ซึง่รวมถงึการจัดแสดง, การจัด
นทิรรศการ, การเผยแพร ่และ/หรอืการแจกจา่ย ขอ้ความทีเ่สร็จแลว้ การออกอากาศ การบนัทกึ หรอืการ
ท าซ ้าภาพเสมอืนทัง้หมดหรอืบางสว่น และไมจ่ าตอ้งรับผดิชอบใดๆจากการใชภ้าพเสมอืน การท าให ้
ภาพเสมอืนเปลีย่นแปลง, ท าภาพใหเ้ลอืนลาง, ท าภาพใหห้ลอกตา โดยเจตนาหรอือยา่งอืน่ ทีอ่าจท าหรอื 
ผลติเพือ่กจิกรรมดังกลา่ว หรอืเพือ่ครอบครอง ท าซ ้า หรอืใชภ้าพเสมอืน เพือ่เผยแพร ่การออกอากาศ ใช ้
หรอืจ าหน่ายตามทีร่ะบใุนเอกสารนี ้
  
เอกสารนีท้ าในนามของผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนี ้ผูรั้บมรดก ผูจ้ัดการมรดกตามพนัิยกรรม ทายาท และผูรั้บ
มอบอ านาจ 
 
ผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนีข้อรับรองวา่เขาหรอืเธอไดอ้า่นและเขา้ใจความหมายและผลของมนั เขาหรอืเธอเป็น 
พอ่แม ่หรอืผูป้กครองของเด็กในภาพทีแ่นบมานี ้และอนุญาตตามกฎหมายและมสีทิธิใ์นการลงนามเอกสาร
นีใ้นนามของเด็ก  เขาหรอืเธอมอีายมุากกวา่ 21 ปี และเจตนาทีจ่ะผกูพันตามกฎหมาย และด าเนนิตาม
เอกสารตามวัตถปุระสงคท์ีร่ะบไุว ้ วันที ่__________เดอืน _____________, 2008 
 
 
___________________________________          ____________________________________ 
พยาน                                 ชือ่ (โปรดพมิพ)์  
 
               ___________________________________ 
               ลายมอืชือ่ 
 
หมายเหต:ุ __________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
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Appendix F: Adult Photo Release 
 

 

ผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนีย้นิยอมใหส้ทิธแิก ่Safe Kids Worldwide ทีจ่ะน าภาพหรอืภาพถา่ย ภาพเสมอืน 
เสยีง ความคดิเห็น บทสนทนา ขอ้มลูสว่นตัวของเขาหรอืเธอไปท าซ ้าและใช ้โดยทางวธิใีดก็ตามทีม่ใีนสือ่
ทกุรปูแบบในขณะนีห้รอืในอนาคต (เรยีก "ภาพเสมอืน").  
 
ผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนีส้ละซึง่สทิธิ ์กรรมสทิธิ ์และให ้Safe Kids Worldwide มสีทิธิ ์กรรมสทิธิ ์ในประโยชน์
ทัง้หมดรวมถงึลขิสทิธิใ์นภาพเสมอืน ตลออดจนการใหส้ทิธิแ์ก ่Safe Kids Worldwide ในการให ้ขาย โอน 
เผยแพร ่จัดแสดง จ าหน่าย และจัดแสดงตน้ฉบบั ใหส้ทิธิป์ฏเิสธ สทิธิใ์นการท าซ ้า ส าเนาและสง่ทาง
โทรสารไปยงับคุคล ธรุกจิ บรษัิท องคก์ร หรอืส านักพมิพ ์แกผู่รั้บโอนใดๆ เพือ่ใหห้มนุเวยีน และแจกจา่ย
แกค่นอืน่ตามวัตถปุระสงคท์ัง้หมดตามทีร่ะบ ุ
 
ผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนีส้ละซึง่สทิธิท์ีจ่ะตรวจสอบ อนุมตัหิรอืแกไ้ขการใชภ้าพเสมอืนหรอืเอกสารอืน่ใดที ่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิใดๆตามเอกสารฉบบันี ้Safe Kids Worldwide อาจการเปลีย่นแปลง ดัดแปลง 
จัดเรยีงใหม ่เพิม่หรอืลบในภาพเสมอืนได ้โดยไมต่อ้งไดรั้บการอนุมตัจิากผูท้ีล่งนามไวข้า้งทา้ยนี ้
 
ผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนีส้ละสทิธิ ์และไมเ่กีย่วขอ้งใดๆกบัการด าเนนิงานของ Safe Kids Worldwide และ
ตัวแทน, ผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ, เจา้หนา้ที,่ กรรมการ, พนักงานและบคุคลอืน่ใด, หน่วยงานและองคก์ร ทีท่ า
หนา้ทีภ่ายใตก้ารอนุญาตหรอือ านาจของ Safe Kids Worldwide  ซึง่รวมถงึการจัดแสดง, การจัด
นทิรรศการ, การเผยแพร ่และ/หรอืการแจกจา่ย ขอ้ความทีเ่สร็จแลว้ การออกอากาศ การบนัทกึ หรอืการ
ท าซ ้าภาพเสมอืนทัง้หมดหรอืบางสว่น และไมจ่ าตอ้งรับผดิชอบใดๆจากการใชภ้าพเสมอืน การท าให ้
ภาพเสมอืนเปลีย่นแปลง, ท าภาพใหเ้ลอืนลาง, ท าภาพใหห้ลอกตา โดยเจตนาหรอือยา่งอืน่ ทีอ่าจท าหรอื 
ผลติเพือ่กจิกรรมดังกลา่ว หรอืเพือ่ครอบครอง ท าซ ้า หรอืใชภ้าพเสมอืน เพือ่เผยแพร ่การออกอากาศ ใช ้
หรอืจ าหน่ายตามทีร่ะบใุนเอกสารนี ้
 

เอกสารนีท้ าในนามของผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนี ้ผูรั้บมรดก ผูจ้ัดการมรดกตามพนัิยกรรม ทายาท และผูรั้บ
มอบอ านาจ 
 

ผูล้งนามไวข้า้งทา้ยนีข้อรับรองวา่เขาหรอืเธอไดอ้า่นและเขา้ใจความหมายและผลของมนั เขาหรอืเธอมี
อายมุากกวา่ 21 ปี และเจตนาทีจ่ะผกูพันตามกฎหมาย และด าเนนิตามเอกสารตามวัตถปุระสงคท์ีร่ะบไุว ้ 
วันที ่__________เดอืน _____________, 2008 
 
 
___________________________________          ____________________________________ 
พยาน                                 ชือ่ (โปรดพมิพ)์  
 
               ___________________________________ 
               ลายมอืชือ่ 
 
หมายเหต:ุ __________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
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Appendix G: Observer Notes 
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บันทกึการสงัเกตการณ์ 
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Appendix H: Pre/ Post-Test 
 
 

แบบฟอรม์นี ้ใหผู้ด้ าเนนิการแจกนกัเรยีนกอ่นและหลงัจากเรยีนรูเ้ร ือ่งความปลอดภยัใน
การเดนิเทา้ ในภาคปฏบิตัทิ ี ่1  ค าถามบางขอ้อาจถกูปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสมกบั
ทอ้งถ ิน่ของทา่น 
 

 
1. จรงิหรอืเท็จ: หากนักเรยีนเดนิตามถนนและเห็นคนขบัในรถ หมายความวา่คนขบัก็จะมองเห็นคณุ 

ก. True  ข. เท็จ 
 

2. วธิกีารใดปลอดภัยกวา่ในการเดนิถนน ทีไ่มม่บีาทวถิ?ี  

ก. เดนิตามเสน้ทางจราจร 
ข. เดนิสวนเสน้ทางจราจร 

 
3. หากไมม่ทีางมา้ลาย นักเรยีนควรจะขา้มถนนทีใ่ด?  

ก. ทีไ่ดก็ได ้ 

ข. ทีห่ัวมมุถนน 
ค. ทีห่ัวมมุระหวา่งถนน 

 
4. คนขบัจะสามารถเห็นคณุไดง้า่ยขึน้ขณะทีค่ณุเดนิ หากคณุใสเ่สือ้ผา้ที:่  

ก. เป็นสดี าหรอืสนี ้าตาล  
ข. เป็นสอีอ่นและผา้สะทอ้นแสง 

ค. เป็นมันเงาแตส่เีขม้  

 
5. When you would like to cross a street and you are on the curb or the sidewalk, you should  

ก.  หยดุและดใูหแ้น่ทัง้สองขา้งถนน กอ่นขา้ม 
ข.  วิง่ฝ่าไป 

ค.  ขา้มไปและใหร้ถหยดุ 

ง.  ถกูทกุขอ้ 
จ.  ไมม่ขีอ้ถกู 

 
6. อายุทีน่อ้ยสดุ ในการเดนิทางเทา้คนเดยีวโดยไมม่ผีูใ้หญ่? 

ก. 8    

ข. 10  
ค. 12    

ง. 14  
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Appendix I: Behavior Survey 
 
 

แบบฟอรม์นี ้ใหแ้จกนกัเรยีนระหวา่งการเรยีนรูเ้ร ือ่งความปลอดภยัในการเดนิเทา้ ใน
ภาคปฏบิตัทิ ี ่1   

  
ขอ้มลูสว่นตวั: 

ชือ่-สกลุ:  __________________________________ 
 โรงเรยีน:    __________________________________ 

จังหวดั:  __________________________________ 
อาย:ุ   ___________ 
ชัน้เรยีน:  ___________ 
เพศ:   ____________ 

 
ประสบการณ์การใชก้ลอ้งถา่ยรปู: 

1. กลอ้งถา่ยรปูหรอืไม?่ 
 ม ี
 ไมม่ ี

การเดนิทางไป-กลบัโรงเรยีน: 
2. นักเรยีนเดนิทางไป-กลับโรงเรยีน อยา่งไร? (ระบไุดม้ากกวา่หนึง่) 

 เดนิเทา้ 
 ขีจั่กรยาน 
 รถมอเตอรไ์ซด ์
 รถยนต ์
 รถประจ าทาง 
 แท็กซี ่
 รถไฟ 
 อืน่ๆ_____________ 

3. ถา้นักเรยีนเดนิเทา้ ไป-กลับโรงเรยีน นักเรยีนเดนิคนเดยีวหรอืไม?่  
 เดนิคนเดยีวเสมอๆ 
 เดนิคนเดยีวบอ่ย 
 เดนิคนเดยีวบางครัง้ 
 ไมค่อ่ยจะเดนิคนเดยีว 
 ไมเ่คยเดนิคนเดยีว 

4. มใีครเดนิไป-กลับโรงเรยีน กับนักเรยีนบา้ง? (ระบไุดม้ากกวา่หนึง่) 
 พอ่แม ่
 ปู่ ยา่ตายาย 
 คร ู
 พี ่
 นอ้ง 
 เพือ่น 
 อืน่ๆ____________ 
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5. ใครเดนิไป-กลับโรงเรยีน กับนักเรยีนบอ่ยทีส่ดุ? (ระบเุพยีงหนึง่ขอ้) 
 พอ่แม ่
 ปู่ ยา่ตายาย 
 คร ู
 พี ่
 นอ้ง 
 เพือ่น 
 อืน่ๆ____________ 

6. นักเรยีนใชเ้วลาเดนิไป-กลับโรงเรยีน นานเทา่ใด? 
 นอ้ยกวา่ 5 นาท ี
 5-10 นาท ี
 10-15 นาท ี 
 15-20 นาท ี
 มากกวา่ 20 นาท ี

7. มแีสงสวา่งหรอืไม ่ในเวลาทีนั่กเรยีนเดนิไป-กลับโรงเรยีน? 
 มตีลอดเวลา 
 มคีอ่นขา้งบอ่ย 
 มบีางครัง้ 
 ไมค่อ่ยม ี
 ไมม่เีลย 

8. นักเรยีนตอ้งเดนิไป-กลับโรงเรยีน กีว่นัในหนึง่สปัดาห?์ 
 1  
 2 
 3 
 4 
 5 

 
พฤตกิรรมการเดนิ: 
 

9. นักเรยีนเริม่ขา้มถนนคนเดยีว เมือ่อายเุทา่ไร? ______ 
10. มใีครสอนนักเรยีน วธิกีารขา้มถนนอยา่งปลอดภัย? 

 ม ี
 ไมม่ ี

ถา้ม ีใครสอน? 
 พอ่แม ่
 ปู่ ยา่ตายาย 
 คร ู
 พี ่
 นอ้ง 
 เพือ่น 
 อืน่ๆ____________ 
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11. เขาสอนอะไรบา้ง? (ระบไุดม้ากกวา่หนึง่) 
 มองทัง้สองดา้นกอ่นและระหวา่งขา้มถนน  
 ใหข้า้มถนนทีท่างมา้ลาย 
 ใหใ้สเ่สือ้ผา้สอีอ่น หรอืมอีปุกรณ์สะทอ้นแสงเมือ่ขา้มถนนเวลากลางคนื 
 ใหเ้ดนิบนบาทวถิเีสมอ 
 ใหเ้ลน่บนพืน้ทีป่ลอดภัย หา่งจากถนน 

12. ในระหวา่งเดนิเทา้ นักเรยีนเคยถกูชนดว้ยยานพาหนะตา่งๆตอ่ไปนี ้หรอืไม่ (ระบไุด ้
มากกวา่หนึง่)? 
 จักรยาน 
 รถมอเตอรไ์ซด ์
 รถยนต ์
 รถประจ าทาง 
 แท็กซี ่
 อืน่ๆ_____________ 

ถา้เคย บาดเจ็บทีใ่ด? (ระบไุดม้ากกวา่หนึง่) 
 แขน 
 เทา้ 
 มอื 
 ศรีษะ 
 ขา 

อืน่ๆ: _________________  
ตอ้งไปรักษาทีโ่รงพยาบาล หรอืคลนิคิ หรอืไม ่
 ตอ้ง 
 ไมต่อ้ง 

13. ในแตล่ะวนั นักเรยีนเดนิ เลน่ หรอื ท างาน ใกล ้ๆ บรเิวณถนน บอ่ยเทา่ใด? 
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 
 1-3 ชัว่โมง 
 4-6 ชัว่โมง 
 มากกวา่ 6 ชัว่โมง 

14. ชว่งเดนิใด ทีนั่กเรยีนเดนิบอ่ยทีส่ดุ? 
 ปิดภาคเรยีนฤดรูอ้น 
 เปิดภาคเรยีน 
 ทัง้สองขอ้ 
 ไมทั่ง้สองขอ้ 

15. นักเรยีนรูส้กึปลอดภัยหรอืไม ่ในระหวา่งทีเ่ดนิบนถนนใกลบ้า้น ? 
 ตลอดเวลา 
 คอ่นขา้งบอ่ย 
 บางครัง้ 
 ไมค่อ่ย 
 ไมเ่ลย 
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16. นักเรยีนรูส้กึปลอดภัยหรอืไม ่ในระหวา่งทีเ่ดนิบนถนนใกลโ้รงเรยีน? 
 ตลอดเวลา 
 คอ่นขา้งบอ่ย 
 บางครัง้ 
 ไมค่อ่ย 
 ไมเ่ลย 

 
17. ใครคอืผูท้ีค่วรรับผดิชอบในการท าใหถ้นนใกลโ้รงเรยีนปลอดภัยส าหรับการเดนิ

เทา้? 
 รัฐ 
 ต ารวจ 
 คนในชมุชน 
 พอ่แม ่
 คณะคร ูครใูหญ ่เจา้หนา้ทีโ่รงเรยีน 
 นักธรุกจิทอ้งถิน่ 
 ไมรู่ ้
 ทัง้หมดทีก่ลา่วขา้งตน้ 
 อืน่ๆ: ___________________ 
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Appendix J: Observational Research Checklist 
 

 

แบบฟอรม์นี ้ใหแ้จกนกัเรยีนระหวา่งการเรยีนรูน้อกพืน้ทีใ่นภาคปฏบิตัทิ ี ่3 และ 4   
  
ชือ่-สกลุ: __________________________________ 

 วนัที:่     ___________________________________ 
 

สถานที:่ บรรยายสถานทีท่ีศ่กึษา เชน่ บรเิวณโรงเรยีน หรอืเขตเมอืงทีพ่ลกุพลา่น      
ตอ้งแน่ใจดว้ยวา่มแีผนทีเ่สน้ทางเดนิประกอบดว้ย   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
การเดนิเทา้: ระหวา่งทีนั่กเรยีนเดนิเทา้ ใหร้ะบวุา่นักเรยีนไดเ้ห็นสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนีห้รอืไม:่ 
 ไมม่ทีางเทา้หรอืบาทวถิ ี 
 ทางเทา้หรอืบาทวถิถีกูปิดกัน้ 
 ทางเทา้หรอืบาทวถิแีตกรา้วและเสยีหาย  
 ทางเทา้หรอืบาทวถิถีกูกดีขวางดว้ยรถ ขยะ รา้นคา้  
 ทางเทา้หรอืบาทวถิแีคบเกนิกวา่จะเดนิได ้ 
 ทางเทา้หรอืบาทวถิเีต็มไปดว้ยผูค้น  
 การจราจรหนาแน่น 
ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิ:     _____________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
ทางขา้ม: ระหวา่งทีนั่กเรยีนขา้มถนน ใหร้ะบวุา่นักเรยีนไดเ้ห็นสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนีห้รอืไม่: 
 ไมม่สีญัญาณไฟจราจร  
 ไมม่กีารตเีสน้ทางมา้ลาย  
 สญัญาณไฟจราจรใหเ้วลาไมเ่พยีงพอแกก่ารขา้ม 
 สญัญาณไฟจราจรไมท่ างาน 
 มองไมเ่ห็นสญัญาณไฟจราจร 
 รถยนตปิ์ดกัน้ทางมา้ลาย  
 ทางมา้ลายทีอ่ยูใ่กล ้ๆ โรงเรยีน ไมม่เีจา้หนา้ทีด่แูลในเวลาโรงเรยีนเขา้-เลกิเรยีน 
ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิ:     _____________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
เครือ่งหมายจราจร และสญัญาณไฟจราจร: เครือ่งหมายความปลอดภัยบนถนนที่
นักเรยีนพบเห็น มอีะไรบา้ง? ใหว้งกลมในพืน้ทีว่า่งขา้งลา่ง (และใสร่ปูเครือ่งหมายความ
ปลอดภัยนัน้): 
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พฤตกิรรมผูข้บัข ี:่ ระหวา่งทีนั่กเรยีนเดนิเทา้ ใหใ้ชเ้วลาสงัเกตรุถยนต ์10 คัน และระบุ
จ านวนรถ ตามทีส่งัเกตไดใ้นขอ้ตอ่ไปนี:้  
 ไมย่อมใหค้นเดนิเทา้ผา่นไปกอ่น 
 ขบัไปในทางทีค่นเดนิเทา้ก าลังขา้มถนน  
 ตดิอยูใ่นจราจร 
 เรง่เครือ่งเพือ่หลกีเลีย่งการหยดุอยูท่ีไ่ฟแดง  
 กลับรถ ในทางทีแ่คบหรอืในทีจ่อดรถโดยไมด่ผููอ้ ืน่  
 จอดครอ่มบนทางมา้ลายขณะรถตดิไฟแดง  

ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิ: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
ขอ้สงัเกตอืน่ๆ: ใหนั้กเรยีนเดนิดโูดยรอบ และสงัเกตพุรอ้มระบสุ ิง่ทีไ่ดพ้บเห็นในขอ้
ตอ่ไปนี:้ 
 มป้ีายเครือ่งหมายก าหนดความเร็ว 
 มไีฟจราจร 
 มเีจา้หนา้ทีต่ ารวจ 
 มเีจา้หนา้ทีด่แูลทีท่างมา้ลาย 
 ไมม่ขียะเกลือ่นกลาด 
 ไมม่ ีตน้หญา้ ตน้ไม ้หรอืมเีพยีงเล็กนอ้ย 
 อาจมเีหตกุารณ์ไมน่่าไวว้างใจ 

ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิ:     ________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
นักเรยีนรูส้กึอยา่งไร ระหวา่งเดนิเทา้ในการเรยีนรูน้อกพืน้ที ่(ปลอดภัยหรอืไมป่ลอดภัย?) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
ใหร้ะบคุ าสัน้ๆทีส่ามารถอธบิาย การจราจรทีพ่บเห็นระหวา่งการเรยีนรูน้อกพืน้ที?่ 
_________________________________________________________________ 
 
 
นักเรยีนคดิวา่ อะไรคอืสิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุทีจ่ะตอ้งท าเพือ่ปรับปรงุทางเดนิเทา้ใหป้ลอดภัย
ตามทีไ่ดส้งัเกตพบในระหวา่งการเรยีนรูน้อกพืน้ทีว่นันี้? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Appendix K: Student Post-Research Survey 
 

แบบฟอรม์นี ้ใหผู้ด้ าเนนิการแจกนกัเรยีนในภาคปฏบิตัสิดุทา้ย 
 
ชือ่-สกลุ: __________________________________ 

 วนัที:่     ___________________________________ 
 

 
นักเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากโครงการ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
นักเรยีนจะท าอะไรเพือ่ใหป้ลอดภยั ขณะทีเ่ดนิเทา้?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
ใครทีนั่กเรยีนคดิวา่ คอืผูรั้บผดิชอบในการปรับปรงุสภาพแวดลอ้มทางเดนิเทา้? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
อะไรทีนั่กเรยีนชอบมากทีส่ดุในโครงการนี?้ 

 การเป็นนักวจัิย 
 การถา่ยภาพ 
 การเรยีนรูน้อกพืน้ที ่
 การเรยีนรูเ้กีย่วกับความปลอดภัยในการเดนิเทา้จากคณุคร ู 
 การเรยีนรูเ้กีย่วกับการถา่ยภาพ 
 อืน่ๆ: __________________________________________________ 

 
 
ในฐานะทีร่ว่มโครงการ:  

1. ฉันไมรู่ส้กึอดึอัดในการรว่มแสดงความคดิเห็น  
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไมเ่ห็นดว้ย 
 ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
2. ฉันไมรู่ส้กึอดึอัดในการตัง้ค าถาม 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไมเ่ห็นดว้ย 
 ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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3. ฉันเขา้ใจค าถามทีถ่กูถาม หรอืค าถามในแบบส ารวจ  
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไมเ่ห็นดว้ย 
 ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
4. ฉันเรยีนรูบ้างสิง่ทีฉั่นไมรู่ม้ากอ่นเกีย่วกับวา่จะท าอยา่งไรเพือ่ใหป้ลอดภัยในขณะที่

เดนิเทา้ 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 เห็นดว้ย 
 ไมเ่ห็นดว้ย 
 ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
 
ขอบคณุในการรว่มแสดงคดิเห็น! กรณุาสง่แบบประเมนินีก้อ่น วนัที ่2 มถินุายน 2008  
ไปยงั: 
 

Walk This Way International Photojournalism Project 
Safe Kids Worldwide 
Attn: Katie McFaddin 
1301 Pennsylvania Ave. NW 
Suite 1000 
Washington, DC 20004 
Fax: 202-393-2072 
 
ตดิตอ่ หรอื สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่Katie McFaddin at kmcfaddin@safekids.org. 

mailto:kmcfaddin@safekids.org
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