
 
 

หลักสูตร การสร้างพฤตกิรรมความปลอดภยั 

Behavior Based Safety  

 

หลักการ  

 การสร้างพฤตกิรรมความปลอดภยั, Behavior-based safety (BBS) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่ง

กว้างขวางวา่สามารถลดการเกิดอบุตัเิหต ุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอยา่งดี และช่วยสง่ผลตอ่การสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัในองค์กร เม่ือพนกังานทกุคนเข้าใจหลกัการของ BBS และน าไปปฏิบตัอิยา่งจริงจงั  

 BBS อาศยัหลกัการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการสง่เสริมพฤติกรรมท่ีน าไปสูค่วามปลอดภัย แตน่่า

เสียดายท่ีหลายองค์กรไม่ได้น ามาใช้อย่างตอ่เน่ือง และไมได้เพิ่มพนูประสทิธิภาพให้มนั หรือไม่ได้ท าให้มนัยัง่ยืน หรือ

ได้ยินมาวา่ BBS ไม่เหมาะกบัพฤตกิรรมของคนในประเทศของเรา ซึง่ถ้าเรามีความเช่ือเช่นนีแ้ล้วเราก็ไม่มีทางท่ีจะท า

ให้มนัประสบความส าเร็จได้เลย ดงันัน้การท าให้ BBS ประสบความส าเร็จผู้ ท่ีรับผิดชอบจ าเป็นต้องเข้าใจอยา่งถ่องแท้

เสียก่อน และมีความเช่ือวา่ท าได้ และพยายามท าอยา่งตอ่เน่ือง ความไม่ยอ่ท้อยอ่มน ามาสูค่วามส าเร็จในการน า BBS 

มาใช้ในองค์กร 

 ดงันัน้หลกัสตูรนีจ้งึออกแบบมาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเร่ือง BBS อยา่งถ่องแท้ รวมถึงเหตแุละผล 

กระบวนการน าไปใช้ และการแก้ปัญหา พร้อมการฝึกปฏิบตั ิ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวา่ BBS ไม่ใช่เพียงแคก่ารท าการ

สงัเกต (observation) เท่านัน้ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทราบถึงหลกัการของ BBS ความส าคญั และการน าไปใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. เพ่ือให้ทราบเทคนิคในการสื่อสาร การจงูใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภยั 

3. เพ่ือให้ทราบเทคนิคการสงัเกตอยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือป้องกนัการเกิดพฤตกิรรมท่ีไม่ปลอดภยัซ า้ 

4. เพ่ือสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั ท่ีเกิดจากทศันคตคิวามปลอดภยั และจิตส านึกท่ีดีของสมาชิกใน

องค์กร อนัเป็นหวัใจหลกัของการวางรากฐานของพฤตกิรรมความปลอดภยั 



 
 

เนือ้หา 

 BBS คือ อะไร, ท าไมต้อง BBS, พฤตกิรรมท่ีไม่ปลอดภยัเกิดขึน้ได้อยา่งไร 

 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมไมป่ลอดภยั และความผิดพลาดของมนษุย์ (Human factor and error) 

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

 เทคนิคการสื่อสาร และจงูใจ (Communication and motivation) 

 เทคนิคการสงัเกต (BBSO Process) และควบคมุพฤติกรรมไม่ปลอดภยั และการแก้ปัญหา 

 การริเร่ิม (BBS initiative) และน า BBS ไปใช้และปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  

 กิจกรรม และทดลองฝึกปฏิบตั ิ(workshop and practice) 

 กรณีศกึษาตา่งๆ ถาม-ตอบ และสรุป 
 

ระยะเวลา      6 ชัว่โมง   

จ านวนผู้ฝึกอบรมไม่เกนิ  3 0  ทา่น 

วิทยากร ปราโมทย์ โอภาสมงคลชยั ผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านความปลอดภยัในการ

ท างานกวา่ 00 ปี และมีประสบการณ์ในการน าหลกัการของ STOP (Safety Training Observation 

Program) ของ DuPont มาใช้จนประสบความส าเร็จ และมีโอกาสได้เรียนรู้เก่ียวกบัการสร้าง

พฤตกิรรมความปลอดภยั (Behavior-Based Safety) จากผู้ เช่ียวชาญในประเทศสิงคโปร์ ตลอดจน

ได้เรียนรู้โดยตรงกบัปรมาจารย์ชาวแคนาดาผู้ มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีท่ี DuPont ประเทศ

สิงคโปร์ ในหวัข้อ Train the Trainer of SafeStart and SafeTrack ท่ีมีผู้ เรียนมากมายทัว่โลก

มากกวา่ 1 ล้านคน  และเป็น ผู้ เขียนหนงัสือ ตา่งท่ีคดิชีวิต ...จงึปลอดภยั ...และ ตา่งท่ีคดิ...พิชิต

ภาษา...  

                                               

 

 

 



 
 

ประวัตวิทิยากร  

 

ช่ือ-สกุล  นายปราโมทย์ โอภาสมงคลชยั   

ต าแหน่ง    ท่ีปรึกษาและวิทยากรความปลอดภยัในการท างาน    

อายุ  37 ปี   

อ.ปราโมทย์ มีความเช่ียวชาญด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เร่ืองของ การปกป้องระบบทางเดนิหายใจ การปกป้องอันตรายจากการได้ยิน และอุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภยัส่วนบุคคล ด้วยประสบการณ์การเป็นวิทยากร ท่ีปรึกษา และผู้ เช่ียวชาญด้านผลิตภณัฑ์อาชีวอนามยั 
ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม จากบริษัท 3M ประเทศไทย จ ากดั ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิค
โดยตรงจากผู้ เช่ียวชาญของ 3M ในแตล่ะสาขาของงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัทัง้ในและตา่งประเทศ 

นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นวิทยากรบรรยายในหวัข้อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดับต่างๆ และ การ

ท างานในที่อับอากาศอย่างปลอดภยั ท่ีได้รับการรับรองการขึน้ทะเบียนตามคณุสมบตัท่ีิก าหนดไว้ของกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์จากประเทศออสเตรเลียเฉพาะด้านในการท างาน
ในท่ีอบัอากาศ ท าให้ทราบถงึอนัตรายอนัหลากหลายและวิธีการป้องกนัอนัตรายอยา่งถ่องแท้ เช่น การขาดอากาศ
หายใจ สารเคมี ความร้อน แสง เสียง อณุหภมูิ รังสี การตกจากที่สงู การยศาสตร์ การช่วยเหลือ การใช้เคร่ืองวดัก๊าซ 
อปุกรณ์ป้องกนัตา่งๆ ตลอดจนวิธีการท างานอยา่งปลอดภยั โดยน ามาผสมผสานเพ่ือใช้ในการบรรยายในหวัข้ออ่ืนๆ
ให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ เช่น การตัดแยกแหล่งพลังงาน (Energy isolation หรือ Lockout Tagout), การท างานกับ
สารเคมีอันตราย, การท างานในสภาวะแวดล้อมต่างๆ 

อ.ปราโมทย์มีความเช่ือวา่การท างานอยา่งปลอดภยั ต้องมีพืน้ฐานมาจากพฤตกิรรมความปลอดภยั และจิตส านึกท่ี
ดี (Behavior-Based Safety) หรือ BBS  อ .ปราโมทย์ ยงัมีความรู้และประสบการณ์ในการน า  STOPTM  (Safety 

Training Observation Program) ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งท่ีดีท่ีสดุในโลกของ DuPont ท่ีถกูน ามาใช้กนั
อยา่งแพร่หลายและพดูถึงมากท่ีสดุในหนงัสือท่ีเก่ียวกบั Behavior-Based Safety หลายเลม่ นอกจากนี ้อ.ปราโมทย์
ยงัได้รับเชิญเข้าร่วมในการอบรมการเป็นวิทยากร (Train The Trainer) จาก บริษัท DuPont ให้เป็นท่ีปรึกษาและ
วิทยากรประจ าประเทศไทย ในหลกัสตูร  SafeStartTM ซึง่เป็นอีกเคร่ืองมือหนึง่ของ Behavior-Based Safety ในการ
สร้างวฒันธรรมความปลอดภยั (Safety Culture) ท่ีดีในองค์กร 



 
 

ลกัษณะการบรรยายอาศยัหลกัการโดยท่ีผู้ เรียนเป็นศนูนย์กลาง (Learner-Center) อปุกรณ์จริงในการประกอบการ
บรรยาย คลิปวีดีโอ กิจกรรมกลุม่ บทบาทสมมต ิ แลกเปลีย่นความคดิเห็น โดยจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้ เรียน และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรเป็นหลกัท่ีส าคญั คือ "การปลุกจติส านึกการท างานอย่าง
ปลอดภยัให้เกดิขึน้" 

 

ประวัตกิารศกึษา 

 มธัยมศกึษาตอนต้น -ปลาย โรงเรียนวดันวลนรดิศ  
 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (อาชีวอนามยัและ ความปลอดภยั )คณะสาธารณสขุศาสตร์ ม .มหิดล 
 Intensive English , Sydney College of English, Sydney, Australia 

คุณวุฒทิางการศึกษาอ่ืนๆ 

 Caring for chemical hazards, Ciba Specialty Chemicals, KL,Malaysia 
 Personal Protective Equipment, 3M USA Technical conference in St.Paul, 3M USA 
 Confined space entry, Roofsafe Industrial Safety,Sydney, Australia 
 Hearing Protection , 3M Peltor in Varnamo, Sweden 
 Welding safety , 3M Speedglass in Gagnef, Sweden 
 Lead Auditor OHSAS 18001, IRC,Moody International, Thailand 
 Behavior-Based Safety, SCAL ACADEMY, Singapore 
 SafeStart and SafeTrack, DuPont, Singapore  

ประสบการณ์ท างาน 

 Safety officer : Lupin Chemicals (Thailand) Limited 
 EHS officer :  Ciba Specialty Chemicals (Thailand) Limited 
 OHES Advanced Technical Support Engineer : 3M Thailand Limited 
 OHS Instructor and Consultation : OHSAFETY 

 

 



 
 

ผลงานที่ผ่านมา 

เป็นผู้บรรยายเร่ืองวฒันธรรมความปลอดภยั การสร้างจิตส านกึความปลอดภยั อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล ท่ี
อบัอากาศ การปกป้องระบบทางเดนิหายใจ อนัตรายจากงานเช่ือม สารเคมีอนัตราย โครงการอนรัุกษ์การได้ยิน การ
ป้องกนัอนัตรายจากเสียงดงั เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบั บริหาร เทคนิค หวัหน้างาน และความ
ปลอดภยัในการท างานอ่ืนๆ ให้กบัมหาวิทยาลยั หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และบริษัทเอกชน ทัว่ประเทศ และ
ได้รับเชิญไปบรรยายให้กบับริษัทเอกชน และองค์กรหลายแหง่อาทิเช่น 

บริษัทเอกชน                                                                       

บ  .ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)                          บ .มินีแบ ประเทศไทย จ ากดั  

บ .ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)    บ .เคซีอี อิเลค็ทรอนิค จ ากดั (มหาชน)  

บ .ปตท จ ากดั (มหาชน) บ .ซีเกท (ประเทศไทย )จ ากดั  

บ .เอสโซ ่ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน ) บ .อาซา ี เคมีภณัฑ์ จ ากดั   

บ .เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั   บ .ไทยนิปปอนเพ้นท์ จ ากดั  

บ .การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  บ .คลาเรียนท์เคมิคอลซ (ปท )จ ากดั  

บ .สยามโตโยต้า อตุสาหกรรม จ ากดั   บ .ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย )จ ากดั  

บ .ไทย อนด้าแมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั  บ . อนด้า ออโต้โมบิล (ปท )จ ากดั  

บ .อิซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั  บ . านาเซมิคอนดกัเตอร์ จ ากดั  

บ .มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย )จ ากดั  บ .โกลว เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน)  

บ .ซียอีูแอล จ ากดั  บ .ไอพีแพคเกจจิง้ จ ากดั  

บ .โอ๊คเวล ชิปยาร์ด จ ากดั  บ  .เอสซิลอร์ (ประเทศไทย )จ ากดั  

 



 
 

สถานศึกษา  โรงพยาบาล และ หน่วยงานราชการ                                          

โรงพยาบาลศริิราช                     มหาวิทยาลยัมหิดล  

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

โรงพยาบาลชลบรีุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สถาบนัวิจยัการแพทย์และทหาร มหาวิทยาลยัเอเชียอาคาเนย์ 

สมาคมการพยาบาลอาชีวฯ ภาคเหนือ            มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 

กระทรวงสาธารณสขุ  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน    ชมรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั ลุม่น า้ป่าสกั 

กรมวิทยาศาสตร์และบริการ    ชมรมความปลอดภยั สิง่แวดล้อม จ.ระยอง 

 

อ่ืนๆ 

 - ประธานนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 คณะสาธารณสขุศาสตร์ ม.มหิดล ปี 2542 

- The best Employee of the year 2007 บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ ากดั   

 - คณะกรรมการร่างมาตรฐานคณุลกัษณะ-ของผู้ตรวจประเมินด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม, สมาคมอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัในการท างาน )สอป( 

-  ผู้สร้างกลุม่ Safety officer Thailand บน Facebook เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้แก่เพ่ือนร่วม
วิชาชีพเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั และผู้สนใจทัว่ไป 

http://www.facebook.com/groups/safetyofficerthailand/


 
 

ผู้ เขียนบลอ็ก Safety officer Thailand => http://safetyofficerthailand.blogspot.com/ 

ผู้ เขียนหนงัสือ ตา่งท่ีคดิชีวิต ...จงึปลอดภยั ...และ ตา่งท่ีคดิ...พิชิตภาษา...  

                                                         

การตดิต่อ 

อีเมล : promote_o@yahoo.com 

Facebook :  http://www.facebook.com/pramoteo 

เวปไซต์ : http://www.ohsafetytraining.com 

โทรศพัท์มือถือ:  089 678 4547 

LINE : bbstrainer 

 

 

 

 
 

http://safetyofficerthailand.blogspot.com/
mailto:promote_o@yahoo.com
http://www.facebook.com/pramoteo
http://www.ohsafetytraining.com/


 
 

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา  

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย BBS รุ่นที่ 5 

26 มีนาคม 2558 
 

ช่ือ-บริษัท (ส าหรับระบุในใบเสร็จ).............................................................................................................  

ที่อยู ่.........................................................................................................................................................  

แขวง/ต าบล........................................... เขต/อ าเภอ..................................... จังหวัด.................................  

รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.................................... โทรสาร........................................................  

 

 

ช่ือผู้ประสานงาน..............................................................โทรศัพท์............................................................ 

โทรศัพท์มือถือ............................................... E-mail : ............................................................................ 

 

มีความประสงค์จะส่งท่านเหลา่นี้เข้าอบรม/สัมมนา  
 

1. ช่ือ-สกุล............................................................................. ต าแหน่ง....................................................  

เบอรโ์ทรศัพท์..................................................... ต่อ ............. เบอร์มือถือ................................................  

E-mail : ....................................................................................  

 

2. ช่ือ-สกุล ............................................................................. ต าแหน่ง...................................................  

เบอรโ์ทรศัพท์..................................................... ต่อ ............. เบอร์มือถือ................................................  

E-mail: ....................................................................................  

 

3. ช่ือ-สกุล ............................................................................. ต าแหน่ง...................................................  

เบอรโ์ทรศัพท์..................................................... ต่อ ............. เบอร์มือถือ................................................  

E-mail: ....................................................................................  
 

กรุณากรอกด้วยตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องในการท าใบเสร็จ และประกาศนยีบัตร   



 
 

ค่าลงทะเบียน 

 

รุ่นท่ี  วันอบรม สถานที่อบรม ก าหนดช าระเงิน 

ก่อน 13 มี.ค. 58 

ก าหนดช าระเงิน 

หลัง 13 มี.ค. 58 

5 26 มี.ค. 2558 โรงแรม ST. James  กทม. 2,900 บาท 3,500 บาท 
 

 

วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 

 

ช าระเงนิผ่านธนาคาร หรือผ่านบตัร ATM เพ่ือน าเข้าบัญชี นายปราโมทย ์โอภาสมงคลชัย  

 

      ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพระรามที่สอง  บัญชีออมทรพัย์  เลขท่ีบญัชี  743-2-22601-4  

 

และ กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานการช าระเงิน มายัง   

โทรสาร. 02-4977039 หรอื อีเมล admin@ohsafetytraining.com 

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาออกในนาม นายปราโมทย ์โอภาสมงคลชัย  

เลขท่ี 128/8 ถ.พระรามท่ีสอง ซอย 50 แยก 7 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ติดต่อ คณุจิ  

LINE : bbstrainer  (อ.ปราโมทย์) 

โทรศัพท์ 085-9200710, 02-4977289 

อีเมล  admin@ohsafetytraining.com 

www.ohsafetytraining.com 

mailto:admin@ohsafetytraining.com
http://www.ohsafetytraining.com/

