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หลกัสตูร BBS การปลูกฝงัพฤตกิรรมความปลอดภยั 

จุดเริม่ตน้ ของอบุัตเิหตใุนการท างาน  HUMAN ERROR !!! จะตอ้งแกไ้ขอยา่งไร? โดยเฉพาะพฤตกิรรมการท างาน

ทีเ่สีย่งไมป่ลอดภัยของพนักงาน เชน่ รบีรอ้น เคยชนิ ออ่นเพลยี อารมณ์เสยี ตามองไมเ่ห็น ใจไมจ่ดจ่อ เสยีการ

ทรงตัว อันเป็นเหต ุของการผดิพลาด และเกดิการสญูเสยีในการท างานทัง้ส ิน้ สรา้งจุดแข็งของทมีงาน จุดแขง็ของ

สายการผลติ จุดแข็งขององคก์ร คอืการปฏบิัตงิานโดยปราศจากอบุัตเิหต!ุ! เพราะองคก์รใด? ทีป่ลอดภัยจาก

อบุัตเิหตจุากการปฏบิัตงิาน จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพทางการแขง่ขันเหนือกวา่คูแ่ขง่ !!  

 

อบุัตเิหตตุา่งๆ การเสยีชวีติ ทพุพลภาพ นัน้ ทา่นรูห้รอืไม?่ วา่ นอกจากสรา้งความเสยีหายใหก้บัตัวพนักงาน  

และองคก์ร แลว้ยังบั่นทอนความรูส้กึ จติใจ สขุภาพของคนงาน สง่ผลกระทบเป็นวงกวา้ง เพราะฉะนัน้ควรป้องกนั

ตัง้แตต่น้เหต!ุ!  

คณุรูห้รอืไมว่า่มอีันตรายอะไร? ซอ่นเรน้อยูใ่นการปฏบิัตงิานบา้ง?  

พดูใหเ้ขาไดค้ดิดกีวา่ สัง่ใหเ้ขาท า 

 

การใหพ้นักงานไดค้ดิเอง ยอ่มดกีวา่ทีเ่ราไปบอกทัง้หมด 

รูจั้กฟัง อธบิาย แลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีย่อมรับไดข้องทัง้สองฝ่าย  

สรา้งจติส านกึ สรา้งพฤตกิรรมในดา้นความปลอดภัยรว่มกันกับพนักงานภายในองคก์รไดอ้ยา่งไร?  

ฝ่ายจัดซือ้นับเป็นฝ่ายทีใ่ชจ้่ายเงนิมากทีส่ดุในองคก์ร ดังนัน้การเจรจาตอ่รองจงึมคีวามส าคัญทีท่ าใหก้ารจัดซือ้

จัดหามตีน้ทนุต ่าทีส่ดุและไดรั้บสนิคา้หรอืบรกิารทีม่คีณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน จงึเป็นหนา้ทีข่องนักจัดซือ้ทีต่อ้ง

ใชท้ักษะในการเจรจาตอ่รองอยา่งชาญฉลาด  ซึง่จะชว่ยใหอ้งคก์รมกี าไรเพิม่ขึน้โดยไมต่อ้งเพิม่ยอดขาย ดังนัน้

การเจรจาตอ่รองมใิชแ่คก่ารตอ่ราคาแบบสดุๆ หรอืใหไ้ดข้องดทีีส่ดุแตเ่พยีงอยา่งเดยีว การเจรจาตอ่รองตอ้งเขา้ใจ

ในหลักการ มทีักษะ มเีหตผุลการเจรจาตอ่รอง จงึจะเกดิประโยชน์สงูสดุ สถาบันจงึไดจั้ดสมัมนาขึน้ เพือ่เป็น

แนวทางในการกา้วสูนั้กเจรจาตอ่รองในงานจัดซือ้อยา่งมอือาชพี 

 

 

 หลกัการและเหตผุล 

การปลกูฝังพฤตกิรรมความปลอดภัย, Behavior-based safety (BBS) เป็นอกีหนึง่เทคนคิทีเ่ป็นทีย่อมรับ  

อยา่งกวา้งขวางวา่สามารถลดการเกดิอบุัตเิหต ุการไดรั้บบาดเจ็บไดจ้รงิ และชว่ยสง่ผลตอ่การสรา้งวัฒนธรรม  

ความปลอดภัยในองคก์ร เมือ่พนักงานทกุคนเขา้ใจหลักการและน าไป BBS ไปปฏบิัตอิยา่งจรงิจัง  

BBS อาศัยหลักการทางจติวทิยา และวทิยาศาสตรใ์นการสง่เสรมิพฤตกิรรมทีน่ าไปสูค่วามปลอดภัย แต ่ 

น่าเสยีดายทีห่ลายองคก์รไมไ่ดน้ ามาใชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และไมไดเ้พิม่พนูประสทิธภิาพใหม้ัน หรอืไมไ่ดท้ าใหม้ัน  

ยั่งยนื หรอืไดย้นิมาวา่ BBS ไมเ่หมาะกับพฤตกิรรมของคนในประเทศของเรา ซงึถา้เรามคีวามเชือ่เชน่นี ้แลว้เราก็  

ไมม่ทีางทีจ่ะท าใหม้นัประสบความส าเร็จไดเ้ลย ดังนัน้การท าให ้BBS ประสบความส าเร็จผูท้ีรั่บผดิชอบจ าเป็น  

ตอ้งเขา้ใจอยา่งถอ่งแทเ้สยีกอ่น และตอ้งเชอืวา่ท าได ้และพยายามท าอยา่งตอ่เนื่องไมรู่จั้กเหน็ดจักเหนื่อย  

ความไมย่อ่ทอ้ยอ่มน ามาสูค่วามส าเร็จในลดอบุัตเิหตใุนองคก์ร  

 

ดังนัน้หลักสตูรนี้จงึออกแบบมาเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเรือ่ง BBS อยา่งถอ่งแท ้รวมถงึเหตแุละผล  

กระบวนการน าไปใช ้และการแกปั้ญหา พรอ้มการฝึกปฏบิัต ิเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจวา่ BBS ไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารท า  

การสงัเกต (observation) เทา่นัน้ 

 

 วตัถุประสงค ์

 เพือ่ใหท้ราบถงึหลกัการของ BBS ความส าคัญ และการน าไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 เพือ่ใหท้ราบเทคนคิในการสือ่สาร การจูงใจ ใหเ้กดิพฤตกิรรมความปลอดภัย  

 เพือ่ใหท้ราบเทคนคิการสงัเกตอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ป้องกันการเกดิพฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภัยซา้  

 เพือ่สรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัย ท/ีเกดิจากทัศนคตคิวามปลอดภัย และจติส านกึทีด่ขีองสมาชกิใน  

 องคก์ร อนัเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤตกิรรมความปลอดภัย 
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 เนือ้หา 

 หลักในการท าใหอ้บุัตเิหตเุป็น ศนูย ์ZERO ACCIDENT  

 องคก์รทกุๆองคก์ร คาดหวังอะไรจากการท างานของพนักงาน  

 5 W 1 H  

 แนวคดิเดมิความปลอดภัยใหค้วามส าคัญกวา่สว่นอืน่ๆ ....  

 พดูใหค้ดิกอ่น ดกีวา่บอกใหเ้ขาท า....  

 ความแตกตา่งและความหมายของเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในการปฏบิัตงิาน  

        -  INCIDENT อบุัตกิารณ์  

        -  ACCIDENT อบุัตเิหต ุ 

        -  NEAR MISS เหตกุารณ์ทีเ่กอืบจะเกดิอบุัตเิหต ุ 

 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเกดิอบุัตเิหต ุ 

 ความสญูเสยีทางตรง  

 คามสญูเสยีทางอออ้ม  

 BBS คอื อะไร, ท าไมตอ้ง BBS, พฤตกิรรมทไีมป่ลอดภัยเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร  

 การสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภัย (C.O.A.C.H process )  

 เทคนคิการสือ่สาร และจูงใจ (Communication and motivation)  

 จติส านกึความปลอดภัยในการท างาน ( Behavior Based Safety : BBS ) 

 แนวคดิเดมิความปลอดภัยใหค้วามส าคัญกวา่สว่นอืน่ๆ  

 พดูใหค้ดิกอ่น ดกีวา่บอกใหเ้ขาท า  

 ABC Model เพือ่การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม ตามแนวทาง BBS  

 เทคนคิการสงัเกต (BBSO Process) และควบคมุพฤตกิรรมไมป่ลอดภัย และการแกปั้ญหา  

 การรเิริม่ (BBS initiative) และน า BBS ไปใชแ้ละปรับปรงุอยา่งตอ่เนื่อง 

 ตัวอยา่งโรงงานทีท่ า โครงการ BBS ทีป่ระสบความส าเร็จมาแลว้ มาใหด้แูละศกึษากันกอ่นท าจรงิ  

 Work Shop : กจิกรรมยอ่ยน าพฤตกิรรมเสีย่งอันตรายในบรษัิทของทา่นมาท ากัน  แบง่กลุม่ตามแผนกหรอื

ลักษณะงาน คน้หาพฤตกิรรมเสีย่ง คัดเลอืกพฤตกิรรม ก าหนดเป้าหมาย กระบวนการสงัเกตพฤตกิรรม การ

สือ่สาร  ใหค้ าแนะน า  วัดผลการด าเนนิการ   กระบวนการสงัเกตพฤตกิรรม  สือ่สาร ใหค้ าแนะน า จนครบระยะ

เป้าหมาย  วัดผล สรปุผลการด าเนนิงานโครงการ BBS 

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

บรรยาย และ Workshop กรณีศกึษา ฝึกปฏบิัต ิ

 

 สิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมจะไดร้บั 

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิของการสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภัย 

 เพือ่ใหเ้ห็นความส าคัญของสือ่สาร เพือ่นชว่ยเพือ่น 

 เพือ่ใหเ้พือ่สรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัย ทีเ่กดิจากทัศนคตคิวามปลอดภัย และจติส านกึทีด่ขีองพนักงาน

ทกุคนในองคก์ร 
 

 ระยะเวลา 

1 วัน 

 


