แบบสำรวจ เรื่อง พฤติกรรมเดินเท้ำ
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจชุดนี้ สำหรับนักเรียนชัน้ ป.4-6 / ม.1-3 เป็นผูต้ อบ
2. แบบสำรวจชุดนีเ้ หมำะกับเด็กทีเ่ ดินเท้ำไปกลับโรงเรียนทุกวัน หรืออย่ำงน้อย 3 วันต่อสัปดำห์
3. แบบสำรวจชุดนีม้ ีคำถำม 16 ข้อ โปรดตอบตำมควำมเป็นจริง
กรอกข้อมูลส่วนตัว:
ชื่อ…………………………………………………….. นำมสกุล…………………………………………………….. ชื่อเล่น ……………………………
เพศ……………………… อำยุ……………ปี ระดับชั้น……………………… โรงเรียน……………………………………………… จังหวัด………………………
ใส่เครื่องหมำยกำกบำท X ในช่อง

และเติมข้อมูลในช่องว่ำง

1. คุณเดินทำงไป-กลับโรงเรียนอย่ำงไร? (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
1.1 เดินเท้ำ
1.2 รถจักรยำน
1.3 รถมอเตอร์ไซค์
1.4 รถยนต์
1.5 รถประจำทำง เช่น รถเมล์, รถสองแถว
1.6 รถโรงเรียน หรือรถรับ-ส่งนักเรียน
.7 รถแท็กซี่
1.8 รถไฟ
1.9 อื่นๆ ระบุ...........................................
2. คุณเดินไป-กลับโรงเรียน กี่วันใน 1 สัปดำห์? (1 สัปดำห์ หมำยถึง 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์)
2.1 จำนวน 1 วัน
2.2 จำนวน 2 วัน
2.3 จำนวน 3 วัน
2.4 จำนวน 4 วัน
2.5 จำนวน 5 วัน
6 ไม่ได้เดินเท้ำไป-กลับโรงเรียน (ไม่ต้องทำต่อข้อถัดไป)
3. คุณเดินเท้ำไป-กลับโรงเรียน คนเดียวหรือไม่?
3.1 เดินคนเดียวเสมอๆ
3.2 เดินคนเดียวบ่อย
3.3 เดินคนเดียวบำงครั้ง
3.4 ไม่ค่อยจะเดินคนเดียว
3.5 ไม่เคยเดินคนเดียว

4. มีใครเดินไป-กลับโรงเรียนกับคุณบ้ำง? (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
4.1 พ่อ แม่
4.2 ญำติ
4.3 พี่
4.4 น้อง
4.5 เพื่อน
4.6 อื่นๆ ระบุ...........................................
4.7 ไม่มี
5. ใครเดินไป-กลับโรงเรียนกับคุณบ่อยที่สุด?
5.1 พ่อ แม่
5.2 ญำติ
5.3 พี่
5.4 น้อง
5.5 เพื่อน
5.6 อื่นๆ ระบุ...........................................
5.7 ไม่มี
6. คุณใช้เวลำเดินไปโรงเรียน นำนเท่ำไร? (หมำยถึง ขำไป)
6.1 น้อยกว่ำ 5 นำที
6.2 ประมำณ 5-10 นำที
6.3 ประมำณ 10-15 นำที
6.4 ประมำณ 15-20 นำที
6.5 มำกกว่ำ 20 นำที
7. คุณใช้เวลำเดินกลับบ้ำน นำนเท่ำไร? (หมำยถึง ขำกลับ)
7.1 น้อยกว่ำ 5 นำที
7.2 ประมำณ 5-10 นำที
7.3 ประมำณ 10-15 นำที
7.4 ประมำณ 15-20 นำที
7.5 มำกกว่ำ 20 นำที
8. มีแสงสว่ำงเพียงพอหรือไม่ ในช่วงเวลำที่คุณเดินไปโรงเรียน? (หมำยถึง ขำไป)
8.1 มีตลอดเวลำ
8.2 มีค่อนข้ำงบ่อย
8.3 มีบำงครั้ง
8.4 ไม่ค่อยมี
8.5 ไม่มีเลย

9. มีแสงสว่ำงเพียงพอหรือไม่ ในช่วงเวลำที่คุณเดินกลับโรงเรียน? (หมำยถึง ขำกลับ)
1 มีตลอดเวลำ
2 มีค่อนข้ำงบ่อย
3 มีบำงครั้ง
4 ไม่ค่อยมี
5 ไม่มีเลย
10. คุณเริ่มข้ำมถนนคนเดียว เมื่ออำยุ............. ปี หรือขณะกำลังเรียนชั้น.................
11. มีใครสอนวิธีกำรข้ำมถนนอย่ำงปลอดภัยแก่คุณหรือไม่?
.1 มี โปรดระบุคนทีส่ อนคุณข้ำมถนน? (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ก. พ่อ แม่
ข. ญำติ
ค. พี่
ง. น้อง
จ. เพื่อน
ฉ. อื่นๆ ระบุ...........................................
ช. ไม่มีใครสอน
2 ไม่มี
12. จำกข้อ 11.1 เขำสอนอะไรคุณบ้ำง? (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
12.1 มองซ้ำย-ขวำ ทั้งก่อนและระหว่ำงข้ำมถนน
12.2 ข้ำมถนนที่ทำงม้ำลำย
12.3 ใส่เสื้อผ้ำสีอ่อน หรือมีอุปกรณ์สะท้อนแสงเมื่อข้ำมถนนเวลำกลำงคืน
12.4 เดินบนทำงเท้ำเสมอ
12.5 เล่นบนพืน้ ที่ปลอดภัย ห่ำงจำกถนน
13. ขณะทีเ่ ดินหรือข้ำมถนน คุณเคยถูกรถชนหรือไม่? (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
.1 เคย โปรดตอบต่อข้อ 13.1.1-13.1.3
13.1.1 โปรดระบุชนิดของรถทีช่ นคุณ
ก. รถจักรยำน
ข. รถมอเตอร์ไซค์
ค. รถยนต์
ง. รถประจำทำง เช่น รถเมล์, รถสองแถว
จ. รถโรงเรียน หรือรถรับ-ส่งนักเรียน
ฉ. แท็กซี่
ช. อื่นๆ ระบุ...........................................
13.1.2 จากข้อ 13.1.1 คุณได้รับบาดเจ็บที่ใด? (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ก. แขน

ข. เท้ำ
ค. มือ
ง. ศีรษะ
จ. ขำ
ฉ. อื่นๆ ระบุ...........................................
13.1.3 คุณต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิคหรือไม่?
ก. ต้อง
ข. ไม่ต้อง
13.2 ไม่เคยถูกรถชน
14. คุณรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ ในขณะที่เดินบนทำงเท้ำหรือถนนใกล้โรงเรียน?
14.1 ตลอดเวลำ
14.2 ค่อนข้ำงบ่อย
14.3 บำงครั้ง
14.4 ไม่ค่อย
14.5 ไม่เลย
15. คุณรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ ในขณะที่เดินบนทำงเท้ำหรือถนนใกล้บ้ำน?
15.1 ตลอดเวลำ
15.2 ค่อนข้ำงบ่อย
15.3 บำงครั้ง
15.4 ไม่ค่อย
15.5 ไม่เลย
16. ใครคือผู้ที่ควรรับผิดชอบ ในกำรทำให้ถนนใกล้โรงเรียนปลอดภัยสำหรับกำรเดินเท้ำ? (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
16.1 รัฐบำล , หน่วยงำนภำครัฐ
16.2 ตำรวจ
16.3 คนในชุมชน
16.4 พ่อ แม่
16.5 ครูใหญ่ ครู เจ้ำหน้ำทีโ่ รงเรียน
16.6 นักธุรกิจท้องถิ่น
16.7 ทุกคนที่กล่ำวข้ำงต้น
16.8 อื่นๆ ระบุ...........................................

