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ช่ือหลกัสูตร: 

หลกัสูตร “ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างาน 

(BEHAVIOR BASED SAFETY: BBS) 

 

หลกัการและเหตผุล: 

การปรบัเปล่ียนพฤติกรรม หรือ การสรา้งพฤติกรรมความปลอดภยั หรือ การสรา้งวฒันธรรม

ความปลอดภยั (BEHAVIOR BASED SAFETY: BBS)  เป็นอีกหน่ึงเทคนิคท่ีเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวาง

วา่สามารถลดการเกิดอุบติัเหตุ การไดร้บับาดเจ็บไดเ้ป็นอยา่งดี และช่วยส่งผลต่อการสรา้งวฒันธรรม

ความปลอดภยัในองคก์ร เมื่อพนักงานทุกคนเขา้ใจหลกัการของ BBS และน าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

ถา้จะพดูง่ายๆ BBS ก็คือ การจดัการพฤติกรรมเส่ียงเพ่ือสรา้งพฤติกรรมท่ีปลอดภยัน้ันเอง ซ่ึง

เร่ิมจากการตกลงร่วมกนัวา่เราจะห่วงใย ไมอ่ยากใหพ้นักงานคนใดคนหน่ึงไดร้บับาดเจ็บหรือการ

เจ็บป่วยและเราจะดูแลซ่ึงกนัและกนั ผูน้ าจะร่วมกนัท ากิจกรรมสงัเกตพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรม

ความปลอดภยั โดยการเขา้ ทกั ชม เตือน ดว้ยถอ้ยค า จงัหวะเวลา ความถ่ีอยา่งเหมาะสม เพ่ือควบคุม

และปรบัเปล่ียนพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงาน การท่ีจะท าให ้ BBS ประสบความส าเร็จได้

จ าเป็นตอ้ง อาศยัหลกัการทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตรใ์นการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ความ

ปลอดภยั แต่น่า เสียดายท่ีหลายองคก์รไมไ่ดน้ ามาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองและไมไ่ดเ้พ่ิมพนูประสิทธิภาพของ 

BBS เพราะเหตุน้ีหากตอ้งการท าให ้BBS ประสบความส าเร็จผูท่ี้รบัผิดชอบจ าเป็นตอ้งเขา้ใจอยา่งถ่องแท้

และมีความเช่ือว่าท าไดแ้ละพยายามท าอยา่งต่อเน่ือง ความไมย่่อทอ้ยอ่มน ามาสู่ความส าเร็จในการน า 

BBS มาใชใ้นองคก์รไดอ้ยา่งแน่นอน  

ดงัน้ันหลกัสูตรน้ีจึงออกแบบมาเพ่ือใหห้วัหนา้งานหรือผูน้ าเกิดความเขา้ใจเร่ือง BBS อยา่งถ่อง

แท ้ รวมถึงเหตุและผล กระบวนการน าไปใช ้ และการแกปั้ญหา พรอ้มการฝึกปฏิบติั เพ่ือใหเ้กิดความ

เขา้ใจวา่ BBS ไมใ่ช่เพียงแค่การท าการสงัเกต (OBSERVATION) เท่าน้ัน แต่เป็นการลงมือปฏิบติัอย่าง

จริงจงั 

วตัถุประสงค:์  

1. เพ่ือใหท้ราบถึงหลกัการของ BBS ความส าคญั และการน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือใหท้ราบเทคนิคในการส่ือสาร การจงูใจ ใหเ้กิดพฤติกรรมความปลอดภยั  

3. เพ่ือใหท้ราบเทคนิคการสงัเกตอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่

ปลอดภยัซ ้า  

4. เพ่ือสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั ท่ีเกิดจากทศันคติความปลอดภยั และจิตส านึกท่ีดีของ

สมาชิกในองคก์ร อนัเป็นหวัใจหลกัของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภยั  

เน้ือหา: 

1. ความหมาย ของ BBS/ ท าไมตอ้ง BBS/ พฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยัเกิดขึ้ นไดอ้ยา่งไร  

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมไมป่ลอดภยัและความผิดพลาดของมนุษย ์ 

(HUMAN FACTOR AND ERROR) 
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3. การสรา้งพฤติกรรมความปลอดภยั (C-O-A-C-H PROCESS) 

4. เทคนิคการส่ือสารและจงูใจ (COMMUNICATION AND MOTIVATION)   

5. เทคนิคการสงัเกต (B-B-S-O PROCESS) และควบคุมพฤติกรรมไมป่ลอดภยัและการ

แกปั้ญหา  

6. การริเร่ิม (BBS INITIATIVE) และน า BBS ไปใชแ้ละปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

7. กิจกรรมและทดลองฝึกปฏิบติั (WORKSHOP AND PRACTICE)  

8. กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุป  

 

ก าหนดการอบรม: 

 

เวลา หวัขอ้ 

08.30 - 9.00 ลงทะเบียนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ทดสอบความรู ้ก่อนเร่ิมอบรม  

09.00 - 09.30 แนะน าวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร/ ความส าคญัของวฒันธรรมความปลอดภยั/  

ความหมายของพฤติกรรมและวฒันธรรมความปลอดภยั 

09.30 - 10.30 ความหมายของ พฤติกรรมเส่ียงและBBS ทศันคติกบัพฤติกรรมและวฒันธรรม 

การใชพ้ฤติกรรมบวกในการเปล่ียนพฤติกรรมลบ 

10.30 - 10.45 พกัช่วงเชา้ 

10.45 - 12.00 เทคนิคการสงัเกตพฤติกรรมเส่ียง ตดัสินใจ หยุด สงัเกต กระท า 

12.00 - 13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.00 เทคนิค การสรา้งพฤติกรรมความปลอดภยัโดยใช ้ABC Analysis 

14.00 - 14.15 ฝึกปฏิบติั (Workshop) 1: การท าทะเบียนพฤติกรรมเส่ียง 

14.15 - 14.30 ฝึกปฏิบติั (Workshop) 2: การเลือกพฤติกรรมเส่ียง  

14.30 - 14.45 พกัช่วงบ่าย 

14.45 - 15.15 ฝึกปฏิบติั (Workshop) 2: การเลือกพฤติกรรมเส่ียง (ต่อ) 

15.15 - 16.00 หลกัการสงัเกตและการวดัผล สรุป ซกัถาม ทดสอบความรูห้ลงัการอบรม 

 

หมายเหตุ: ก ำหนดกำรอำจเปลี่ ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

ระยะเวลา:   

1 วนั (6 ชัว่โมง)  
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คุณสมบตัผิูเ้ขา้อบรม:  

1. ผูบ้ริหาร  

2. หวัหนา้งาน  

3. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ฯ  

4. คณะกรรมการ ความปลอดภยั ฯ  

วิธีการอบรม: 

1. บรรยาย 

2. วิดีโอ 

3. Workshop การท ากิจกรรมฝึกคน้หาความเส่ียง 

4. Workshop การก าจดัพฤติกรรมเส่ียง 

5. ประเมินผล 

วิทยากร: 

อาจารยนั์นทนาพร วงศใ์หญ่ 

วิทยากรความปลอดภยัและผูเ้ช่ียวชาญการสรา้งพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

E-mail  wongyai.safety@gmail.com 

โทรศพัท ์ 097-128-1312, 095-549-0298 

Website www.wongyaitraining.com 

Page  https://www.facebook.com/safetynantanaporn/ 
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