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บทคัดย่อ

	 ความส�าเรจ็ของธรุกจิค้าปลกีต่างๆ	ไม่ได้ส�าคญัอยูเ่พยีงแค่การหารายได้จากการขายสนิค้าและหรอืบรกิารให้ได้เกนิกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้เท่านั้น	หากธุรกิจไม่สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่ารายได้	 ย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ	น�าไปสู่ความ
ล้มเหลวในการด�าเนินธุรกิจ	 ประเด็นหลักที่พึงระวังคือ	 “การสูญหายของสินค้าในธุรกิจค้าปลีก”	 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก	4	 ประเด็น	 คือ									
1)	เกิดจากการขโมยสินค้าโดยบุคคลภายนอกร้านค้า	2)	เกิดจากการขโมยสินค้าโดยบุคคลภายในร้านค้า	3)	เกิดจากผู้ขายหรือคู่ค้า	และ	
4)	ความผิดพลาดต่างๆ	ภายในร้านค้า		ซึ่งสาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดอัตราการสูญหายมากที่สุดมาจากการขโมยสินค้าโดยลูกค้าและการ
ทุจริตของบุคลากรภายในร้านค้า	รวมถึงข้อผิดพลาดจากการบริหารจัดการภายใน	สว่นปจัจัยทีก่่อให้เกิดการสญูหายของสินค้าในร้านค้า
ปลีกประกอบด้วย	1)	ความต้องการสินค้าของบุคคลภายนอกร้านค้า	ได้แก่	ลูกค้า	พนักงาน	และพนักงานส่งสินค้า	เป็นต้น	ตลอดจน
ความต้องการสินค้าของพนักงานภายในร้านค้า	ซึ่งน�าสินค้าออกไปจากร้านค้าโดยไม่มีการจ่ายช�าระค่าสินค้า	หรือการขโมยสินค้านั่นเอง	
2)	 โอกาสส�าหรับผู้ที่คิดจะกระท�าการทุจริตโดยการขโมยสินค้าภายในร้านค้าปลีก	3)	 มาตรการในการลงโทษผู้กระท�าการทุจริตสินค้า	
และความสม�า่เสมอในการใช้มาตรการในการป้องกนัการสญูหายของสนิค้าส�าหรบัร้านค้าปลกีซึง่เป็นทีน่ยิมและใช้กนัอย่างกว้างขวาง	อาจ
แบ่งออกได้เป็น	4	 วิธี	 คือ	1)	 การวางแผนร้านค้า	 ซึ่งประกอบด้วย	 การออกแบบร้านค้า	 การจัดผังร้านค้า	 และการจัดเรียงสินค้า													
2)	การใช้พนักงานหรือบุคลากรที่ดีในการก�ากับดูแลและจับกุมผู้ที่ขโมยสินค้า	ได้แก่	พนักงานรักษาความปลอดภัย	ผู้ตรวจสอบภายใน		
3)	การใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	เพื่อช่วยในการป้องกันการสูญหายของสินค้าได้มากขึ้น	ได้แก่	การติดตั้งกระจกภายในร้าน
ค้าปลีก	 การติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด	 โดยอุปกรณ์ต่างๆ	 จะมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันก่อนที่จะเกิดการสูญหายของสินค้าหรือการ						
เสียหายของทรัพย์สินส�าหรับธุรกิจค้าปลีกเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยป้องกันความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือความคาดหมายลง
ได้	และ	4)	มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน	เมื่อความสูญเสียและค่าใช้จ่ายของธุรกิจค้าปลีกลดลง	ก�าไรก็จะเพิ่มขึ้นจนน�าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

Abstract

 The success of a retail business arises not only from excess revenues generated from sales of goods and services, but 
also	from	cost	and	expense	control.		The	main	issue	to	concern	is	the	“loss	of	goods	in	retail	business”	resulting	from	the	
following factors: shoplifting, theft conducted by internal staff; vendor or supplier collusion; and in-store errors.  In this case, the 
most prevalent factors of such a loss are shoplifting, personnel fraud, and internal management errors.  Furthermore, the factors 
leading to loss of in-store goods include,  1) theft conducted by external parties (customers, employees, vendors) and employees;  
2)	shoplifting;	 	3)	punishment	rules	&	regulations,	and	prompt	and	consistent	action.	 	The	widely-used	theft-prevention	
approaches	are:	1)	shop	planning	(store	design,	layout,	and	product	display);	2)	using	honest	staff	(security	guard,	auditors)	
to	supervise	loss	control	and	in-store	theft;	3)	using	electronic	equipments	(mirror,	closed-circuit	TV);	and	4)	action	and	
operational procedure for loss prevention.  In this case, when loss and costs of retail business go down, its profits will increase.
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บทน�า                       
	 มาตรการหรือวิธีการป้องกันการสูญหายของสินค้าหรือการเสียหายของทรัพย์สิน	(Loss	Prevention	or	Asset	Protection)	ในร้าน
ค้าปลกี	ไม่ว่าจะเกดิจากบคุคลภายนอกหรอืบคุลากรภายในร้านค้าปลกี	ท�าให้เกดิผลกระทบต่อผลประกอบการของร้านค้าปลกีเป็นอย่าง
มากและยากที่จะหลีกเลี่ยงหากผู้บริหารหรือผู้ประกอบการร้านค้าปลีกยังคงละเลย	ไม่ใส่ใจอย่างจริงจังต่อเรื่องดังกล่าว	ถึงแม้ว่าธุรกิจค	
้าปลีกในประเทศไทย	 จะเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง	 แต่ก็พบว่ามูลค่าของสินค้าสูญหายในร้านค้า
ปลีกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน	 โดยตัวเลขการสูญหายของสินค้าในร้านค้าปลีกได้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในร้านค้าปลีกในสัดส่วนสูงถึง
ประมาณร้อยละ	3	ของยอดขายในร้านค้าปลีก	(พรชัย	พิทักษ์เจริญวงศ์,	ม.ป.ป.)	ดังนั้นการก�าหนดแนวทางหรือวิธีการในการป้องกันการ
สูญหายของสินค้า	 จึงเป็นเรื่องที่ไม่ขึ้นอยู่กับยุคสมัย	 แต่ในทางตรงข้าม	 ธุรกิจต้องพัฒนาหาแนวทางป้องกันเพื่อการรู้เท่าทันผู้ที่จ้องจะ
กระท�าการทุจริตอย่างมีระบบซึ่งจะช่วยให้ก�าไรของธุรกิจเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน
	 จากรายงานการส�ารวจอัตราการขโมยสินค้าในร้านค้าปลีกทั่วโลก	“Global	Retail	Theft	Barometer	2011”	หรือ	“GRTB	2011”	
ฉบับที่5		(Centre	for	Retail	Research,	n.d.)	โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก	Checkpoint	Systems	เป็นประจ�าทุกปีและได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นการส�ารวจที่ครอบคลุมและครบถ้วนมากที่สุดในโลกเกี่ยวกับการขโมยสินค้าและอาชญากรรมในธุรกิจค้าปลีก	 โดยการส�ารวจครั้ง
ล่าสุดได้ตรวจติดตามมูลค่าของสินค้าสูญหายในอุตสาหกรรมค้าปลีกทั่วโลกระหว่างเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2553	ถึงเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	
2554	 จ�านวน	42	 ประเทศ	 ใน	5	 ทวีป	 พบว่าอัตราสินค้าสูญหายทั่วโลกเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า	 คือ				
ร้อยละ	6.6	หรือคิดเป็นมูลค่าถึง	3.65	ล้านล้านบาทเลยทีเดียว	ดังแสดงในตารางที่	1
	 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการส�ารวจอุตสาหกรรมค้าปลีกใน	10	ตลาด	ประกอบด้วย	ออสเตรเลีย	จีน	ฮ่องกง	อินเดีย	ญี่ปุ่น	
มาเลเซีย	สิงคโปร์	เกาหลีใต้	ไต้หวัน	และไทย	พบว่า	ประเทศอินเดียมีมูลค่าความเสียหายในธุรกิจค้าปลีกสูงที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	2.38	
ของยอดขาย	ดังแสดงในตารางที่	1										

ตารางที่ 1	แสดงมูลค่าความเสียหายในธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก	(กรกฎาคม	พ.ศ.	2553	-	มิถุนายน	พ.ศ.	2554)

 ทวีป มูลค่าความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย ร้อยละของมูลค่าความเสียหาย
  (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ปีพ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบระหว่าง
   (ร้อยละของยอดขาย) (ร้อยละของยอดขาย) ปี พ.ศ. 2553 -2554 

 ยุโรป	 $48.615	 1.39	 1.29	 +7.8

	 อเมริกาเหนือ	 $45.321	 1.58	 1.49	 +6.0

	 เอเชีย-แปซิฟิก	 $18.288	 1.22	 1.21	 +0.8

	 อเมริกาใต้	 $6.053	 1.67	 1.60	 +4.4

	 แอฟริกา	 $0.815	 1.71	 1.62	 +5.6

	 รวมทั้งสิ้น	 $119.092	 1.45	 1.36	 +6.6

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Central	for	Retail	Research	(n.d.)

	 ส�าหรับประเทศไทยมีสัดส่วนความเสียหาย	ร้อยละ	1.64	ของยอดขาย	หรือมีมูลค่าความเสียหายทั้งหมด	32,250	ล้านบาท	โดย
มีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	4.5	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดอันดับสองของประเทศในเอเชียแปซิฟิกติดต่อกันมาเป็นปีที่	5	
นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	1.22	ของยอดขาย
	 นอกจากนี้	ยังพบว่าจากมูลค่าของสินค้าถูกขโมยทั้งหมด	ปรากฏว่ามูลค่าเฉลี่ยของสินค้าที่ถูกขโมยโดยพนักงานในแต่ละกรณีที่
ถูกจับกุมได้จะมากกว่าการขโมยโดยลูกค้าประมาณ	5	 เท่าของมูลค่าเฉลี่ยของสินค้าที่ถูกขโมยโดยลูกค้าในแต่ละกรณีซึ่งมักเป็นพวกลัก
เล็กขโมยน้อย	โดยจะมีมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่	75.70	เหรียญสหรัฐฯ	หรือ	2,325	บาท	แต่ในขณะที่มูลค่าเฉลี่ยของสินค้าที่ถูกขโมยโดย
พนักงานในแต่ละครั้งคือ	347	เหรียญสหรัฐฯ	หรือประมาณ	10,657	บาท	ทั้งยังพบอีกด้วยว่าธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกมีนโยบายในการใช้จ่าย
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ส�าหรับการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันและลดการสูญหายของสินค้าค่อนข้างน้อย	 โดยธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นการสร้างรายได้
จากการขายสินค้าและหรือรายได้จากการบริการเป็นหลัก	 โดยมองปัญหาการสูญหายของสินค้าในธุรกิจของตนเองว่ายังเป็นอัตราส่วนที่
ต�่าและยอมรับได้หากเปรียบเทียบกับยอดขายของธุรกิจ	ทั้งๆ	ที่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกควรตระหนักและให้ความส�าคัญกับตัวเลขการ
เพิ่มขึ้นของสินค้าสูญหายอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น	
								ส�าหรับร้านค้าปลีกของไทยมีการใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันและลดการสูญหายของสินค้าเพียงร้อยละ	0.13	ของยอด
ขาย	นบัว่าเป็นประเทศทีม่กีารลงทนุด้านมาตรการเหล่านีน้้อยทีส่ดุในเอเชยีแปซฟิิกหากเปรยีบเทยีบกบัอตัราส่วนของรายได้	แสดงให้เหน็
ถึงความสัมพันธ์แบบผกผันกันเป็นอย่างมากหรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับปัญหาที่เกิดขึ้น	จึงเป็นเหตุให้เกิดการสูญหายของสินค้า
เป็นอันดับที่เจ็ดของโลกและเป็นอันดับสองของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกนั่นเอง			

ภาพที่ 1	อัตราความเสียหายในธุรกิจค้าปลีกต่อยอดขายในแต่ละประเทศ	ปี	ค.ศ.	2011

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Centre	for	Retail	Research	(n.d.)

สาเหตุของสินค้าสูญหายในธุรกิจค้าปลีก

								จากมลูค่าความเสยีหายในวงการค้าปลกี	ปี	ค.ศ.	2011	รวม	119,092	พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ	รายงานการส�ารวจสาเหตกุารสญูหาย
ของสินค้าในร้านค้าปลีกทั่วโลกในปี	ค.ศ.	2011	พบว่า	การขโมยสินค้าโดยลูกค้าเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุด	คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	43.2	ของ
ทั้งหมด	โดยหากเปรียบเทียบกับปี	ค.ศ.	2010	ซึ่งมีมูลค่าสินค้าที่ถูกขโมย	โดยลูกค้าจ�านวน	45.4	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ปรากฏว่ามีอัตรา
เพิม่ขึน้จากปีก่อนคดิเป็นร้อยละ	13.4	รองลงมาคอื	การขโมยโดยพนกังานคดิเป็นร้อยละ	35.0	ส่วนข้อผดิพลาดทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการ
ภายในคิดเป็นร้อยละ	16.2	ในขณะที่การฉ้อโกงโดยผู้ขายหรือคู่ค้าคิดเป็นร้อยละ	5.6	ดังแสดงในภาพที่	2	
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ภาพที่ 2	สาเหตุของการเกิดสินค้าสูญหายในธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Centre	for	Retail	Research	(n.d.)

สินค้าที่มีอัตราเสี่ยงต่อการสูญหายสูง   
										รายงานฉบับดังกล่าวยังรายงานถึงหมวดสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยเพื่อน�าไปบริโภคสูงสุด	ได้แก่	หมวดเนยแข็ง	หมวด
เนื้อสัตว์	หมวดลูกอม	/	อาหารเช้า	/	ช็อคโกแล็ต	หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	/	สุรา	หมวดเนื้อปรุงสุกราคาแพง	หมวดอาหารทะเล	/	
ปลาคุณภาพสูง	และหมวดสินค้าตามฤดูกาล	ดังแสดงในตารางที่	2

ตารางที่ 2 อัตราสูญหายเฉลี่ยของสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มต่างๆ	ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายสูง

 อัตราสูญหายเฉลี่ยของสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายสูง

 หมวดสินค้า ทั่วโลก อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา เอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป

	 หมวดเนยแข็ง	 3.09%	 2.76%	 2.96%	 1.39%	 3.90%

	 หมวดเนื้อสัตว์	 2.79%	 3.60%	 3.80%	 1.83%	 2.35%

	 หมวดลูกอม/ผลิตภัณฑ์	 2.78%	 3.60%	 2.99%	 1.74%	 2.45%
	 อาหารเช้า/ช็อคโกแลต	

	 หมวดเนื้อสัตว์	 2.74%	 2.86%	 3.20%	 1.65%	 2.94%

	 หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สุรา	 2.47%	 2.95%	 2.85%	 1.84%	 2.25%

	 หมวดอาหารทะเลคุณภาพสูง/ปลา	 2.46%	 2.26%	 2.31%	 2.21%	 2.70%

	 หมวดอาหารเด็กอ่อน	 2.33%	 3.10%	 3.20%	 1.36%	 1.95%

	 หมวดสินค้าตามฤดูกาล	 2.02%	 1.97%	 2.58%	 1.18%	 2.27%

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Centre	for	Retail	Research	(n.d.)
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    ปีที่ 33 ฉบับที่ 1  

มกราคม-มีนาคม 2556

	 ส�าหรับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 จะพบว่า
หมวดสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายสูงและมีอัตราการ
สูญหายสูง	 มักจะเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กแต่มีราคาค่อนข้างแพง	
ได้แก่	 สินค้าในหมวดเครื่องส�าอาง	 เช่น	 ลิปสติก	 ผลิตภัณฑ์						
โกนหนวด	 น�้าหอม	 นอกจากนั้นหมวดสินค้าอื่นๆ	 ที่มีการขโมย
ค่อนข้างสูงได้แก่	 หมวดสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม	 หมวด
เสือ้ผ้า/เครือ่งแต่งกาย	หมวดเครือ่งประดบั	หมวดวดิโีอ/เพลง/เกม		
และ	 หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สุรา	 โดยสินค้าที่ถูกขโมยมาก
ทีส่ดุในประเทศไทยคอื	เครือ่งส�าอาง	รองลงมาเป็นสนิค้าเพือ่ความ
งาม	สขุภาพ	และบ�ารงุผวิ	สงัเกตได้ว่าจะเป็นสนิค้าทีฟุ่ม่เฟือยและ
เป็นสินค้าส�าหรับผู้หญิง	เนื่องจากสามารถจ�าหน่ายต่อได้ง่ายหรือ
อาจน�าไปใช้เอง	(พรชัย	พิทักษ์เจริญวงศ์,	ม.ป.ป.)
	 	 ดงันัน้	หากผูป้ระกอบการร้านค้าปลกีซึง่จ�าหน่ายสนิค้า
ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย	ควรตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่อง
การจัดหามาตรการและวิธีการต่างๆ	ในการป้องกันเพื่อลดปัญหา
จากการถูกขโมยสินค้าภายในร้าน	 ดังค�ากล่าวที่ว่า	 การป้องกัน
ย่อมดีกว่าการแก้ไขนั่นเอง

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสูญหายของสินค้าในธุรกิจค้าปลีก

	 การคิดที่จะกระท�าการทุจริตต่อทรัพย์สินหรือสินค้าย่อม
ต้องมปัีจจยัทีส่่งเสรมิหรอืสนบัสนนุให้บคุคลทีค่ดิจะทจุรติมโีอกาส
และสามารถกระท�าการได้	ปัจจัยต่างๆ	ดังกล่าว	ได้แก่
 1. ความต้องการ (Needs) 

	 หากกล่าวถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตาม
ทฤษฎลี�าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์	(Maslow’s	Hierarchical	
Theory	of	Motivation)	ซึง่เชือ่ว่ามนษุย์เป็น	“สตัว์ทีม่คีวามต้องการ	
(Wanting	animal)”	และเป็นการยากทีม่นษุย์จะไปถงึขัน้ของความ
พึงพอใจอย่างสมบูรณ์	 ในทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของ	
Maslow	 เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อ
บุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความ
พึงพอใจในสิ่งอื่นๆ	ต่อไป	ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์	ซึ่งมี
ความต้องการได้รับสิ่งต่างๆ	 อยู่เสมอ	Maslow	 กล่าวว่าความ
ปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่ก�าเนิดและความปรารถนา
เหล่านี้จะเรียงล�าดับขั้นของความปรารถนาหรือล�าดับขั้นความ
ต้องการของมนษุย์	(The	Need-Hierarchy	Conception	of	Human	
Motivation)	 ตั้งแต่ความต้องการขั้นพื้นฐานไปสู่ความปรารถนา
ขั้นสูงขึ้นไปเป็นล�าดับ	(Research	History,	2012)
	 ด้วยเหตุที่ความต้องการของมนุษย์ไม่มีสิ้นสุด	 ความ
ต้องการจึงเป็นปัจจัยแรกๆ	 ที่ก่อให้เกิดความคิดในการกระท�า
ทุจริต	ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่เกิดจากความโลภหรือจากเหตุ
จ�าเป็นสุดวิสัยใดๆ	 ก็ตาม	 ล้วนแล้วแต่เป็นมูลเหตุของความ

ต้องการได้ทั้งสิ้น	เช่น	เล่นการพนัน	ติดยาเสพติด	การใช้จ่ายเกิน
ฐานะของตนเอง	ความโลภ	 ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบการอาจต้อง
วางมาตรการในการเฝ้าระวังและคอยตรวจสอบความผิดปกติ
ต่างๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 แต่ในบางครั้ง	 การกระท�าทุจริตของ
พนักงานอาจเกิดเพราะความไม่พอใจในสวัสดิการของนายจ้าง	
หรอืวธิกีารบรหิารงานของหวัหน้างานทีท่�าให้พนกังานรูส้กึว่าไม่ได้
รับความยุติธรรม	เช่น	การจ่ายค่าล่วงเวลา	การขึ้นเงินเดือนหรือ
เลื่อนต�าแหน่ง	 ดังนั้นหากผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกค�านึงถึง
ประเด็นต่างๆ	 อย่างละเอียดและรอบด้าน	 และมีการก�าหนด
แนวทางปฏิบัติที่สามารถท�าให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร	
ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายของธุรกิจลงได้
 2. โอกาส (Chance)

	 หากบุคคลที่คิดกระท�าการทุจริตใดๆ	ไม่มีโอกาส	บุคคล
เหล่านั้นก็ไม่สามารถลงมือกระท�าการทุจริตได้	ดังนั้นผู้ประกอบ-
การธรุกจิค้าปลกีจงึควรให้ความส�าคญัในการหาวธิกีารทีจ่ะลดหรอื
ปิดโอกาสทีเ่ป็นช่องทางให้ท�าการทจุรติได้	ธรุกจิกจ็ะประสบความ
เสียหายน้อยลง	 โดยมีแนวทางที่น่าสนใจและนิยมปฏิบัติกันโดย
ทั่วไป	 เช่น	 การออกแบบผังร้านค้าไม่ให้มีมุมอับ	 การสุ่มตรวจ
ปริมาณสินค้าคงเหลือ	 การตรวจตัวพนักงานทั้งขาเข้า-ขาออก
บรเิวณคลงัสนิค้าหรอืพืน้ทีข่ายสนิค้า	การก�าหนดช่องจ่ายช�าระค่า
สินค้าของพนักงาน	ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการควบคุมได้รัดกุม
มากขึน้	อกีทัง้สามารถสร้างความหวาดหวัน่และยากต่อการลงมอื
กระท�าการทุจริตได้ระดับหนึ่ง
 3. มาตรการลงโทษ (Action) 

	 ร้านค้าปลกีต้องมกีารก�าหนดมาตรการลงโทษผูก้ระท�าการ
ทุจริตต่อทรัพย์สินหรือสินค้าอย่างเหมาะสมและต้องเคร่งครัดใน
การใช้มาตรการลงโทษต่างๆ	หากร้านค้าปลกีละเลยหรอืไม่มคีวาม
เข้มงวดในการใช้มาตรการลงโทษที่เหมาะสม	 ท�าให้ผู้ที่คิดจะ
กระท�าการทุจริตต่อทรัพย์สินค้าหรือสินค้า	 ไม่เกิดความย�าเกรง
หรอืเกดิความเขด็หลาบ	ส่งผลต่อการสญูหายของสนิค้าในปรมิาณ
ที่เพิ่มขึ้นด้วย

ลักษณะของปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าในธุรกิจ

ค้าปลีก  

 ลักษณะของปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายส�าหรับธุรกิจ
ค้าปลีกออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ	ปัญหาจากบุคคลภายนอกและ
ปัญหาจากบุคลากรภายในร้านค้า	ดังต่อไปนี้
 1. ปัญหาที่เกิดจากบุคคลภายนอกร้านค้า (External 

Theft) 

	 ได้แก่	 ปัญหาที่เกิดจากการกระท�าทุจริตหรือขโมยสินค้า
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โดยลูกค้า	แก๊งมิจฉาชีพ	ผู้ขาย	ผู้ส่งสินค้า	ซึ่งมีวิธีการก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ร้านค้าปลีกในลักษณะต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 -	การรับประทานสินค้าโดยไม่ช�าระเงินค่าสินค้า
	 -	การขโมยสินค้าโดยซุกซ่อนตามร่างกายหรือกระเป๋า
	 -	การเปลีย่นสลบัป้ายราคาหรอืบาร์โค้ด	ของสนิค้าก่อนน�า
ไปช�าระเงิน
	 -	 การสับเปลี่ยนสินค้า	 โดยทิ้งของเก่าไว้และน�าของใหม่
ออกไป	เช่น	รองเท้า
	 -	การน�าสินค้าที่มีขนาดเล็กใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ที่มีขนาดใหญ่กว่า
	 -	 การซุกซ่อนหรือสวมใส่สินค้าภายในห้องลองสินค้า	
(Fitting	Room)
	 -	การสร้างสถานการณ์และขโมยสินค้าเมื่อมีโอกาส
	 -	การอาศัยช่องโหว่ของธุรกิจ	 เช่น	นโยบายการคืนส่วน
ต่างราคาสินค้าในกรณทีี่พบวา่มรีา้นค้าปลกีรายอื่นมกีารจ�าหน่าย
สนิค้านัน้ในราคาทีถ่กูกว่า	โดยลกูค้าจะใช้วธิกีารซือ้สนิค้าจากร้าน
ค้าทั้งสองแห่ง	จากนั้นจึงน�าสินค้าและใบเสร็จรับเงินมาท�าการขอ
เงินส่วนต่างคืน
						-	การช�าระด้วยเงินปลอม	หรือบัตรเครดิตปลอม
						-	การขโมยเป็นทีม	หรือเป็นขบวนการซึ่งมีการวางแผนมา
อย่างดี
						-	การโจรกรรมทรัพย์สินหรือสินค้าด้วยอาวุธ
						-	การส่งมอบสินค้าไม่ครบถ้วนตามขนาดบรรจุที่ก�ากับไว้
บนบรรจุภัณฑ์
						-	การส่งมอบสินค้าไม่ครบถ้วนโดยอาศัยเทคนิคในการจัด
เรียงสินค้า
 2. ปัญหาที่เกิดจากบุคลากรภายใน (Internal Theft) 

						 การทุจริตหรือสร้างความเสียหายให้แก่ร้านค้าที่เกิดจาก
พนักงานหรือบุคลากรภายในร้านค้า	โดยอาจเป็นพนักงานประจ�า	
พนักงานชั่วคราว	พนักงานแนะน�าสินค้าจากผู้ขาย	ผู้บริหาร	ซึ่งมี
วิธีการในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร้านค้าปลีกในลักษณะ
ต่างๆ	ดังนี้
	 -	การซุกซ่อนสินค้าไว้ตามร่างกาย	กระเป๋าหรือถุงขยะ
	 -	การขโมยสินค้าเพื่อใช้หรือรับประทาน
	 -	การขายโดยแบบไม่บันทึกเข้าเครื่องและไม่ออกใบเสร็จ
รับเงินให้ลูกค้า
	 -	 การขโมยเงินสดโดยการ	VOID	 เครื่องของพนักงาน
แคชเชียร์
	 -	 การให้ญาติหรือเพื่อนฝูงจ่ายเงินค่าสินค้าเพียงบาง
รายการ

	 -	การขายสินค้าในราคาที่ต�่ากว่าราคาจริง
	 -	การขายสินค้าในจ�านวนที่ต�่ากว่าจ�านวนจริง
	 -	 การเปลี่ยนสลับสินค้าราคาแพงกับราคาที่ถูกกว่า	 เพื่อ
น�าออกโดยการจ่ายค่าสินค้าในราคาสินค้าที่ถูกกว่า	
	 -	มจิฉาชพีสมคัรเข้าท�างานในต�าแหน่งพนกังานรบัช�าระเงนิ
	 -	 การน�าสินค้าใส่รวมกับขยะที่จะน�าไปทิ้งภายนอกร้าน
ก่อนเลกิงานแล้วกลบัมาเกบ็หรอืนดัหมายให้ผูร่้วมกระท�าการทจุรติ
มาหยิบถุงที่ใส่สินค้าไป
	 วธิกีารต่างๆ	ทีก่ล่าวมา	ย่อมท�าให้เกดิความสญูเสยีต่อผล
ประกอบการของร้านค้าปลีกที่ลดลง	 โดยกว่าจะตรวจพบก็มัก
สูญหายไปเป็นจ�านวนมากแล้ว

การป้องกันการสูญหายของสินค้าในธุรกิจค้าปลีก

	 การป้องกนัการสญูหายของสนิค้าในธรุกจิค้าปลกีโดยทัว่ไป
มีมากมายหลายวิธี	 ตั้งแต่การใช้บุคลากร	 การใช้หลักจิตวิทยา	
ตลอดจนการจดัหาอปุกรณ์เครือ่งมอืหรอืเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	โดย
วธิทีีเ่ป็นทีน่ยิมและใช้กนัอย่างกว้างขวาง	สามารถจ�าแนกออกเป็น	
4	ประเภท	ดังต่อไปนี้	คือ
1. การวางแผนร้านค้า (Store Planning)

	 การวางแผนร้านค้าปลีกเป็นสิ่งที่ผู ้ประกอบการควรให้
ความส�าคัญก่อนเปิดกิจการ	เนื่องจากส่งผลทั้งต่อภาพลักษณ์ของ
ร้าน	การดงึดดูและสร้างความสนใจให้แก่ผูพ้บเหน็	ซึง่การออกแบบ
ร้านค้าไม่เพียงช่วยให้ร้านค้าดูดีสวยงามชวนให้ลูกค้าเดินเข้าไป
เลอืกซือ้สนิค้าเท่านัน้	แต่ยงัมส่ีวนช่วยในการลดความเสีย่งจากการ
ถกูขโมยสนิค้าได้อกีด้วย	การวางแผนร้านค้า	ประกอบด้วยประเดน็
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้	
 1.1 การออกแบบร้านค้า (Store Design)
	 การออกแบบร้านค้าปลีกเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้
ความส�าคญั	เช่น	การเลอืกใช้วสัดทุีเ่หมาะสมกบัประเภทของธรุกจิ
เพราะนอกจากช่วยให้เกิดความสวยงามแล้วยังเป็นการลดโอกาส
ในการสูญหายของสินค้าจากการทุจริตสินค้าได้อีกด้วย	โดยทั่วไป
ร้านค้าปลีกมักจะออกแบบผนังโดยรอบร้านด้วยการใช้กระจกใส	
ซึ่งมีประโยชน์ทั้งในเรื่องแสงสว่าง	 ทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าลงได้ในเวลากลางวันเนื่องจากแสงสว่างเพียงพอ	 อีกทั้งยัง
ช่วยให้ผูค้นทีเ่ดนิผ่านไปมาสามารถมองเหน็ผูค้นและสนิค้าภายใน
ร้านได้ชัดเจน	
								การออกแบบร้านค้าปลีกในลักษณะนี้	 จะช่วยลดโอกาส
ของลกูค้าทีค่ดิจะกระท�าผดิด้วยการขโมยสนิค้าเพราะเกรงว่าจะมี
ลูกค้าคนอื่นมองเข้ามาเห็น	จึงเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันและ
ลดความเสยีหายจากการขโมยสนิค้าของลกูค้าได้อกีด้วย	กล่าวได้
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ว่าหลกัในการออกแบบร้านทีด่จีะช่วยให้เกดิการใช้เงนิลงทนุอย่าง
คุ้มค่า	ดังค�าสุภาษิตที่ว่า	“ยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัว”	
							ส่วนประกอบในการออกแบบร้านค้าปลีก	 ได้แก่	 การ
ออกแบบตวัอาคารและส่วนต่างๆ	ของอาคาร	ทัง้นีใ้นการออกแบบ
ตวัอาคารผูป้ระกอบการต้องค�านงึถงึวสัดทุีจ่ะใช้ในส่วนต่างๆ	ของ
อาคาร	 เช่น	 กระจก	 ไม้	 ฯลฯ	 ตลอดจนส่วนประกอบของการ
ออกแบบ	 เช่น	 สี	 แสงสว่าง	 ฯลฯ	 ส�าหรับด้านหน้าและสภาพ
ภายนอกร้าน	 เกี่ยวข้องกับบริเวณตั้งแต่ทางเข้าร้าน	(Customer	
Entrances)	 หน้าต่างแสดงสินค้าหน้าร้าน	(Show	Window	/	
Window	Display)	สภาพภายในร้านค้า	โครงสร้างภายใน	ได้แก่	
พื้น	ฝาผนัง	เพดาน	อุปกรณ์ต่างๆ	ภายในร้าน	(Store	Fixtures	&	
Equipment)	 และแสงสว่างภายในร้าน	(ศิริวรรณ	 เสรีรัตน์	 และ
คณะ,	2546)
 1.2 การจัดผังร้านค้า (Store Layout)
	 การจัดผังร้านเป็นการก�าหนดขอบเขตและการจัดวาง
อุปกรณ์	เครื่องมือตลอดจนการจัดวางสินค้าในร้านโดยแบ่งสินค้า
ออกเป็นหมวดหมู	่การวางผงัร้านค้านอกจากเป็นการอ�านวยความ
สะดวกในการเลอืกซือ้สนิค้าของลกูค้าแล้ว	ยงัเป็นการช่วยป้องกนั
การสูญหายของสินค้าส�าหรับร้านค้าปลีกได้อีกด้วย	เพราะการจัด
ผังร้านค้าที่ดีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในการ
ควบคมุดแูลภายในร้านค้าและลดโอกาสส�าหรบัลกูค้าทีค่ดิจะขโมย
สนิค้าลงได้	โดยอาจสรปุแนวทางในการวางผงัร้านเพือ่ป้องกนัการ
สูญหายของสินค้า	ดังนี้คือ
	 -	ก�าหนดให้มปีระตเูข้า-ออกเพยีงจดุเดยีว	เพือ่ง่ายต่อการ
ควบคุมดูแลของพนักงาน
				 -	 ก�าหนดต�าแหน่งของเคาน์เตอร์แคชเชียร์ติดกับประตู
เข้า-ออกของร้าน	เพือ่ความสะดวกของลกูค้าและช่วยให้พนกังาน
สามารถมองเหน็ลกูค้าทัง้เข้า-ออกได้อย่างชดัเจน	เป็นการช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพของพนกังานในการควบคมุดแูลและลดโอกาสทีส่นิค้า
จะสูญหายลงได้
				 -	ควรจดัเรยีงชัน้วางสนิค้าในลกัษณะตัง้ฉากกบัเคาน์เตอร์
แคชเชยีร์และควรวางตามแนวขนานของร้าน	เพือ่ช่วยให้พนกังาน
สามารถมองเหน็ความเคลือ่นไหวภายในร้านได้ง่ายขึน้	โดยการจดั
เรียงชั้นวางตามแนวขวางของร้าน	 จะท�าให้ชั้นวางสินค้าแถวแรก
บดบังทัศนะวิสัยภายในร้านและยากต่อการควบคุมดูแลของ
พนักงาน
	 -	ก�าหนดระดับความสูงของชั้นวางสินค้าให้ต�่ากว่าระดับ
สายตา	 เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถมองเห็นลูกค้าภายในร้านได้
อย่างชดัเจนและทัว่ถงึ		โดยมกีารก�าหนดความสงูของชัน้วางสนิค้า
ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป	ซึ่งเป็นการลดโอกาสส�าหรับลูกค้าที่คิด
จะขโมยสินค้าได้อีกทางหนึ่ง	

	 การจัดวางผังร้านและการออกแบบชั้นวางตามที่กล่าวมา
ข้างต้น	อาจเป็นเพยีงวธิกีารหนึง่ทีช่่วยป้องกนัหรอืลดโอกาสในการ
ทจุรติสนิค้า	โดยมุง่เน้นในกรณทีีเ่กดิจากลกูค้าหรอืบคุคลภายนอก
เป็นหลัก	 แต่อาจไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์	 จึงต้องหาวิธีการอื่นๆ	
เพิม่เตมิเพือ่การป้องกนัทีร่ดักมุและทัว่ถงึยิง่ขึน้	อนัจะส่งผลให้ร้าน
ค้าปลกีมโีอกาสในการจบักมุผูก้ระท�าผดิ	หรอืลดความสญูเสยีจาก
การขโมยสินค้าได้ดียิ่งขึ้น
 1.3 การจัดเรียงสินค้า (Store Display)
							สนิค้าในร้านค้าปลกีทีม่รีาคาแพงหรอืสนิค้าทีม่คีวามเสีย่ง
ค่อนข้างสูงในการถูกขโมย	 ได้แก่	 สุรา	 เครื่องส�าอางราคาแพง	
นมผง	อาหารเสริมจ�าพวก	ซุปไก่สกัด	รังนก	เป็นต้น	ร้านค้าปลีก
มักนิยมจัดไว้ในพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ	(Special	Area	for	
Sensitive	Items)	เพื่อป้องกันการสูญหายจากการขโมยของลูกค้า	
ร้านค้าปลีกมักจะน�าสินค้าเหล่านี้ไปจัดเรียงในบริเวณชั้นวางด้าน
หลงัเคาน์เตอร์แคชเชยีร์	หรอืไม่กจ็ดัเรยีงในตูก้ระจกทีส่ามารถลอ็ค
กญุแจได้	โดยมกัจะมกีารตดิป้ายระบขุ้อความบอกลกูค้าทีต้่องการ
ซื้อสินค้า	ว่า	“กรุณาเรียกพนักงาน	หากต้องการสินค้า”	แต่ร้าน
ค้าปลีกก็อาจจะใช้วิธีการน�ากล่องเปล่าของสินค้ามาจัดเรียงเพียง
เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบว่ามีสินค้าดังกล่าววางจ�าหน่ายใน							
แผนกนัน้ๆ	หรอืในร้านค้าปลกีนัน้ๆ	ถ้าหากลกูค้ามคีวามสนใจใน
ตัวสินค้าหรือต้องการซื้อสินค้าดังกล่าว	ก็จะต้องเรียกหาพนักงาน
เช่นเดยีวกนั	ซึง่มกัจะใช้กบัสนิค้าหมวดเครือ่งส�าอางและสรุาต่าง-
ประเทศ	 เป็นต้น	 แต่อาจส่งผลต่อการเสียโอกาสในการขาย	
เนื่องจากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า	 ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อดีและข้อเสียที่
ส่งผลกระทบต่อร้านค้า	โดยอาจเลอืกใช้วธิกีารอืน่ๆ	ในการป้องกนั
การสูญหายของสินค้าควบคู่กันไปก็ได้
2. การใช้พนักงานหรือบุคลากร (Employee)

	 หากร้านค้าปลีกมีพนักงานหรือบุคลากรที่ดี	ย่อมส่งผลให้
ความเสยีหายทีเ่กดิจากปัญหาจากบคุลากรภายในร้านค้ามไีม่มาก
นกั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปัญหาทีเ่กดิจากบคุคลภายนอก	แต่ในบาง
ครัง้ความจ�าเป็นในการวางมาตรการโดยการก�าหนดตวับคุลากรที่
มีหน้าที่ในการควบคุมก�ากับดูแล	 และจับกุมผู้ที่กระท�าผิดอาจ
ท�าให้ธุรกิจต้องเกิดค่าใช้จ่ายในส่วนการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น	โดย
อาจมีการจ้างเป็นพนักงานประจ�าบางส่วนและจ้างหน่วยงานหรือ
บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 2.1 พนักงานรักษาความปลอดภัย (Uniform Guard)
	 การใช้พนกังานรกัษาความปลอดภยัค่อนข้างจะเป็นทีน่ยิม
กนัโดยทัว่ไปในประเทศไทย	ทัง้นี	้อาจจะด้วยค่าแรงงานทีค่่อนข้าง
ถูกเมื่อเทียบกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย	 แต่การใช้
พนกังานรกัษาความปลอดภยัจะมปีระสทิธภิาพและได้ผลกต่็อเมือ่
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เราวางจุดไว้ที่ทางเข้า-ออกร้านค้า	 ทั้งนี้จะมีผลมากทางด้านการ
ป้องปรามหรอืทางด้านจติวทิยา	ท�าให้ลกูค้าไม่กล้าคดิทีจ่ะกระท�า
การทุจริต	 และหากมีการลักขโมยสินค้าเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่ไม่ได้
กระท�าโดยแก๊งมืออาชีพ	 พนักงานรักษาความปลอดภัยก็จะเป็น
ประโยชน์ได้บ้าง	แต่การใช้พนกังานรกัษาความปลอดภยักม็ข้ีอเสยี
ในด้านการป้องกันการทุจริตของบุคคลภายในหรือพนักงาน	ทั้งนี้	
พนักงานรักษาความปลอดภัยเมื่ออยู่ไปนานๆ	ก็อาจจะสนิทสนม
กับพนักงานและสมรู้ร่วมคิดกันกระท�าทุจริตได้	 ซึ่งเป็นสาเหตุที่
ท�าให้เกิดการสูญเสียที่สูงและยากแก่การตรวจสอบหรือจับกุมได้
 2.2 ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
	 เป็นอกีวธิกีารหนึง่ทีร้่านค้าปลกีซึง่มสีาขาจ�านวนมากและ
มีการท�างานอย่างเป็นระบบ	มักนิยมใช้โดยมีการจัดตั้งเป็นแผนก
หรอืก�าหนดตวัผูท้�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบอย่างชดัเจนและให้อสิระ
ในการท�างานเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ	
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ	ภายในธรุกจิเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ	และมกีารด�าเนนิงานตามแนวทาง
ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่	ซึ่งมีส่วนช่วยในการป้อง-
ปรามการทุจริตและจับกุมผู้กระท�าการทุจริตภายในองค์กร	 โดย
อาจใช้วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย	 เช่น	 การสุ่มตรวจจ�านวน
สินค้าหรือเงินสด	การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลาที่ก�าหนด
ไว้อย่างสม�่าเสมอ	
3. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Tools and 

Electronic Equipments)

	 ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกหลายแห่งมีการน�าอุปกรณ์และ
เครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ	มาใช้ในการป้องกนัการสญูหายของ
สินค้ามากขึ้น	แต่อาจจะมีการใช้เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สงูส�าหรบัการน�าอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ	มาใช้ในร้านค้าปลกี		
ดงันัน้ผูป้ระกอบการจงึต้องพจิารณาอย่างรอบคอบถงึความคุม้ค่า
และประโยชน์ที่จะได้รับ
 3.1 การติดตั้งกระจก (Mirror)
	 การติดตั้งกระจกภายในร้านค้าปลีกช่วยให้พนักงาน
สามารถมองเหน็พฤตกิรรมของลกูค้าบรเิวณมมุอบัหรอืบรเิวณทีไ่ม่
สามารถมองเหน็ด้วยตาเปล่าได้ชดัเจนโดยอาศยัการน�ากระจกโค้ง
มาติดบริเวณมุมต่างๆ	ของร้านเพื่อช่วยลดมุมอับเหล่านั้น	อีกทั้ง
ยังสามารถช่วยให้พนักงานแคชเชียร์สามารถมองเห็นลูกค้าขณะ
เลือกซื้อสินค้า	การติดตั้งกระจกเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมน�ามาใช้
ในการป้องกนัการสญูหายของสนิค้าภายในร้านค้าปลกีและช่วยให้
ร้านค้าดูมีพื้นที่กว้างมากขึ้น
 3.2 การตดิตัง้โทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television)
	 การติดตั้งกล้องและโทรทัศน์วงจรปิด	หรือที่นิยมเรียกกัน

ว่า	CCTV	เป็นอุปกรณ์ที่ร้านค้าปลีกในประเทศไทยนิยมใช้กันมาก
ขึน้ในปัจจบุนัเพือ่ป้องกนัการโจรกรรมในร้านค้าปลกีประเภทต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม	 เนื่องจากอุปกรณ์มี
ขนาดเล็ก	 ไม่เปลืองเนื้อที่ในร้าน	 อีกทั้งมีราคาที่ถูกลงในปัจจุบัน
จงึเหมาะและคุม้ค่ากบัการป้องกนัการสญูหายของสนิค้าทีม่มีลูค่า
ค่อนข้างสูงซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอก	แต่อาจส่งผลเสียหากท�าให้
ลกูค้าบางคนเกดิความรูส้กึในแง่ลบกบัร้านค้าเพราะมคีวามรูส้กึว่า
ไม่ได้รบัความไว้ใจและอดึอดัต่อวธิกีารนี	้ดงันัน้ก่อนตดัสนิใจลงทนุ
ใช้โทรทศัน์วงจรปิด	ผูป้ระกอบการควรพจิารณาผลดี	ผลเสยี	ความ
คุม้ค่าและประโยชน์ทีธ่รุกจิจะได้รบัอย่างรอบคอบ	โดยทัว่ไปธรุกจิ
ค้าปลกีมวีตัถปุระสงค์ในการใช้โทรทศัน์วงจรปิดใน	2	ลกัษณะ	คอื
	 1)	ผลทางด้านการป้องปราม	
	 อาจมองว่าเป็นการใช้หลักจิตวิทยาก็ว่าได้	เช่น	ในกรณีที่
ร้านค้าปลกีตดิตัง้จอภาพบรเิวณประตทูางเข้าของร้านเพือ่ให้ลกูค้า
ทราบว่าทางร้านได้มกีารบนัทกึภาพพืน้ทีภ่ายในร้านตลอดเวลา	ซึง่
อาจท�าให้ผู้ที่มีความคิดจะกระท�าทุจริตล้มเลิกความตั้งใจที่จะ
กระท�าการทุจริตลงได้	 การใช้โทรทัศน์วงจรปิดอาจไม่ค่อยได้ผล
ในด้านจิตวิทยาส�าหรับพนักงาน	 โดยเฉพาะพนักงานที่ท�างานมา
นานเพราะอาจรู้มุมกล้องและทางหนีทีไล่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
ร้านค้าไม่มีความสม�่าเสมอในการตรวจสอบภาพที่บันทึกไว้	 จะ			
ยิ่งท�าให้พนักงานเหล่านั้นไม่มีความหวาดหวั่นกับการใช้อุปกรณ์
โทรทัศน์วงจรปิดแต่อย่างใด
	 2)	ผลทางด้านปราบปราม
	 กล่าวคือร้านค้าสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์การทุจริต
หรือการท�าให้เกิดการสูญเสียของธุรกิจไว้เป็นหลักฐาน	 โดยมี
บุคลากรคอยเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้กระท�าทุจริตหรือความสูญเสีย
และแจ้งให้บคุลากรในพืน้ทีข่ายตกัเตอืนหรอืจบักมุ	นอกจากนีภ้าพ
ที่บันทึกจากโทรทัศน์วงจรปิดยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจสามารถ
ติดตามผู้กระท�าผิดได้ง่ายและเร็วขึ้น
 3.3 การใช้ระบบกนัขโมยส�าหรบัร้านค้า “EAS” (Electronic 
Article Surveillance)
	 EAS	เป็นระบบกันขโมยประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใช้กันมากใน
ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่	เทคโนโลยหีลกัของระบบ	EAS	มอียูด้่วยกนั	
2	ประเภท	คือ	คลื่นความถี่วิทยุ	(Radio	Frequency)	หรือ	RF	
และแบบแม่เหล็กไฟฟ้า	(Electro	Magnetic)	หรือ	EM	โดยการใช้
ระบบ	EAS	จะประกอบไปด้วย	3	ส่วน	คือ	
	 1)	เสารับ-ส่งสัญญาณ	(Antenna)	
	 2)	ป้ายหรือฉลาก	(Tag	&	Label)	และ	
	 3)	อุปกรณ์สร้างหรือปลดสัญญาณ	(Detacher)
	 ป้ายหรือฉลากจะมีอยู่	2	รูปแบบ	คือ	1)	แบบสร้างล็อค-
ปลดล็อคแล้วน�ากลับมาใช้งานใหม่ได้	และ	2)	แบบที่ไม่สามารถ
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ปลดล็อคได้		วิธีการใช้งานคือ	การน�าป้าย	ฉลาก	หรือแผ่นป้าย
อิเล็กทรอนิกส์บางๆ	ติดไว้กับตัวสินค้า	เมื่อมีการน�าสินค้าออกไป
จากจุดขายหรือจุดช�าระเงิน	พนักงานจะต้องลบระบบการป้องกัน
ก่อนไม่เช่นนัน้จะมเีสยีงดงัขึน้	หากป้ายหรอืฉลากทีต่ดิไว้กบัสนิค้า
ไม่ได้ถกูท�าลายหรอืไม่ได้ท�าการตดัสญัญาณก่อน	ระบบ	EAS	นยิม
อย่างแพร่หลายส�าหรับร้านค้าปลีกในประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งใน
ปัจจุบันร้านค้าปลีกในประเทศไทยหลายแห่งได้น�าระบบนี้มาใช้
แล้วเช่นกัน	 การใช้ระบบ	EAS	เหมาะกับธุรกิจค้าปลีกที่มีการ
หมุนเวียนสินค้าไม่มากนัก	 และก�าไรต่อหน่วยค่อนข้างสูง	 ทั้งนี้	
ระบบ	 EAS	 มีค ่าใช ้จ ่ายและค ่าแรงงานในการติดบาร ์-
โค้ด	(Barcode)	หรืออุปกรณ์ลักษณะอื่นของ	EAS	และเนื่องจาก
ค่าอปุกรณ์ค่อนข้างสงู	ระบบ	EAS	จงึยงัไม่เหมาะทีจ่ะใช้กบัสนิค้า
อุปโภคบริโภคทั่วไปที่มีราคาไม่สูงเพราะสินค้าเหล่านี้มีการ
หมุนเวียนของสินค้าสูงมาก	 และไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่เกิด
ขึ้นจากการน�าระบบ	EAS	มาใช้	โดยในปัจจุบัน	ร้านค้าปลีกแบบ	
Discount	 Store	 จะมีการใช้ระบบ	EAS	 แบบบาร์โค้ด	 เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญหายของสินค้า	โดยมีการเลือก
ใช้กับสินค้าในบางรายการที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น	 เช่น	 เครื่อง
ส�าอาง	ครีมบ�ารุงผิว	และสุราต่างประเทศ	
4. มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน (Action and 

Operation Procedure)

	 ผู้ประกอบการควรก�าหนดมาตรการและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนในทุกหน่วยงาน	 และทุก
ต�าแหน่งตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในทิศทาง
เดียวกัน	 ง่ายต่อการควบคุมและสังเกตพบสิ่งที่ผิดปกติได้อย่าง
ชัดเจน	 ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีการก�าหนดแผนกหรือบุคคลที่รับ
ผดิชอบในการจดัอบรมหรอืการประชมุเพือ่ถ่ายทอดมาตรการและ
แนวทางในการปฏบิตังิานให้แก่พนกังานในแต่ละหน่วยงาน	แต่ละ
ต�าแหน่งอย่างทั่วถึง	อีกทั้งยังต้องก�าหนดมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น	หากก่อให้เกดิความเสยีหาย
ต่อธุรกิจทั้งโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม			
 4.1 มาตรการลงโทษผู้กระท�าผิด (Punishment)
								ผู้ประกอบการควรก�าหนดมาตรการอย่างรอบคอบและ
เหมาะสมกับลักษณะความผิดซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความ
จ�าเป็นในแต่ละกรณี	เช่น	มูลค่าความเสียหาย	จ�านวนครั้งในการ	
กระท�าความผดิ	โดยอาจแบ่งออกเป็น	2	กลุม่	คอื	มาตรการส�าหรบั
ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก	 และมาตรการส�าหรับพนักงานหรือ
บุคลากรภายใน	ดังต่อไปนี้คือ							
	 1)	มาตรการส�าหรับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก		
	 มาตรการลงโทษผู้กระท�าผิดที่เป็นบุคคลภายนอกที่ใช้กัน
โดยทั่วไป	 ได้แก่	 การปรับเป็นเงินในกรณีที่เป็นการลักเล็กขโมย

น้อย	แต่ถ้าการกระท�าผิดนั้นก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายต่อร้าน
ค้าค่อนข้างสูงโดยมีเจตนาในการกระท�าความผิดหรือมีการ		
กระท�าความผิดมาแล้วหลายครั้ง	 ผู้ประกอบการก็อาจต้องใช้
มาตรการลงโทษโดยการส่งด�าเนนิคดตีามกฎหมาย	ซึง่ผลของการ
ใช้มาตรการลงโทษหากผูก้ระท�าผดิเป็นลกูค้ากจ็ะช่วยให้เกดิความ
เกรงกลัว	ในการกระท�าความผิดเช่นนั้นอีก	ในบางครั้งผู้ประกอบ
การอาจต้องมีความระมัดระวังรอบคอบและมีความยืดหยุ่นหาก		
ผู้กระท�าความผิดเป็นเยาวชนและกระท�าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ด้วยความไร้เดยีงสา	อาจใช้เพยีงวธิกีารตดิต่อผูป้กครองเพือ่ให้มา				
รับทราบและชดใช้ค่าเสียหายแก่ร้านค้าตามความเหมาะสม	 เพื่อ
รักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจในสายตาของบุคคลในสังคมที่อาจไม่
เห็นด้วยกับการใช้มาตรการที่มองว่ามีความรุนแรงเกินไปก็เป็นได้	
	 2)	มาตรการส�าหรับพนักงานหรือบุคลากรภายในร้าน	
	 มาตรการสามารถช่วยในการป้องปรามพนักงานคนอื่นๆ	
ไม่ให้คิดที่จะกระท�าความผิดหรือล้มเลิกความคิดดังกล่าวไป	โดย
มาตรการลงโทษที่ใช้กันโดยทั่วไปเริ่มตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน	
การสัง่พกังาน	การให้ออกจากงาน	การขึน้บญัชดี�า	(Blacklist)	และ
การส่งผ่านข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนไปยังพันธมิตรร้านค้าปลีก	 เพื่อ
ประโยชน์ในการเป็นข้อมลูในการตรวจสอบคณุสมบตัขิองพนกังาน
ก่อนตัดสินใจรับสมัครเข้ามาในร้านค้าของตน	 ซึ่งมีส่วนช่วยลด
ความเสีย่งและป้องกนัการรบับคุคลทีไ่ม่เหมาะสมเข้ามาท�างานใน
ร้านค้า	อาจเรียกได้ว่าเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมนั่นเอง		 	
 4.2 กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน (Rules and 
Operation Procedures)
								การวางกฎระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานช่วยให้
พนกังานมกีารท�างานไปในทางเดยีวกนั	มคีวามเป็นระบบแบบแผน	
และช่วยให้พนกังานเข้าใจแนวทางในการท�างานให้สอดคล้องและ
ด�าเนินไปตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของธุรกิจ	 โดยต้องมีการ
จดับคุคลทีจ่ะตรวจสอบการปฏบิตังิานของพนกังานในแต่ละระดบั
และแต่ละหน่วยงาน	เพือ่ให้แน่ใจว่ามกีารยดึมัน่ในกฎระเบยีบหรอื
แนวทางที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 เพื่อลดปัญหาที่อาจส่งผล	
กระทบจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	 หรือการขาดความรู้ของ
พนักงานลงได้
 4.3 ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
	 หากร้านค้าปลกีมรีะบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล	จะ
ช่วยให้มองเห็นจุดอ่อนของธุรกิจในประเด็นต่างๆ	และป้องกันไม่
ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อธุรกิจได้	 เช่น	 การออกแบบเส้นทางเดินของ
เอกสารเพื่อให้มีการอนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	การจ�ากัด
วงเงนิหรอืจ�ากดัสทิธใินการอนมุตั	ิการก�าหนดตวับคุคลทีม่อี�านาจ
ในการอนมุตั	ิซึง่โดยทัว่ไปจะก�าหนดตวับคุคลอย่างชดัเจนโดยอาจ
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มตี�าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัอย่างน้อยสองระดบัหรอือยูค่นละหน่วย
งานเพื่อให้มีหน้าที่ตรวจสอบการท�างานของอีกหน่วยงานหนึ่งอัน
จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการท�างานและมีการตรวจสอบ
ความถกูต้อง	หรอืแก้ไขข้อผดิพลาดทีต่รวจพบเป็นการภายในก่อน
ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก	 อีกทั้งยังช่วยใน
การกระตุน้ให้พนกังานระดบัปฏบิตักิารมคีวามระมดัระวงัรอบคอบ
ในการท�างานมากขึน้เนือ่งจากเกรงว่าจะถกูต�าหนหิรอืแก้ไขหากผู้
อนุมัติหรือผู้ตรวจพบข้อผิดพลาด	 หรือลดโอกาสในการคิดจะ
กระท�าการทุจริตในเรื่องสินค้า	ทรัพย์สิน	และเงิน	เนื่องจากเกรง
จะถูกตรวจพบนั่นเอง

บทสรุป

	 การป้องกันการสูญเสียในธุรกิจค้าปลีกเป็นสิ่งส�าคัญพอๆ	
กับการเพิ่มยอดขาย	เพราะหากธุรกิจสามารถควบคุมการสูญเสีย
ให้น้อยลงก็จะส่งผลให้ธุรกิจมีผลก�าไรสุทธิมากขึ้น	 คงไม่มี
ประโยชน์หากธุรกิจสามารถท�ายอดขายได้ตามเป้าหรือมียอดขาย
ทีเ่พิม่สงูขึน้	แต่ไม่สามารถควบคมุค่าใช้จ่ายได้	ซึง่มผีลท�าให้ธรุกจิ
ขาดทุนทั้งๆ	ที่มียอดขายสูงกว่าเป้า	 แต่ในทางตรงกันข้าม	หาก
ธุรกิจสามารถลดมูลค่าความเสียหายของธุรกิจลงได้	ก็ย่อมส่งผล
ต่อก�าไรที่เพิ่มขึ้นโดยตรง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าปลีกใน
ประเทศไทย	หากธรุกจิมยีอดสนิค้าสญูหายหรอืเสยีหาย	ผูป้ระกอบ
การจะต้องเสยีภาษมีลูค่าเพิม่จากมลูค่าของความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
นัน้	เนือ่งจากกรมสรรพากรได้ให้ค�าจ�ากดัความส�าหรบัมลูค่าความ
เสียหายของธุรกิจที่ส่งผลต่อการลดลงของปริมาณสินค้าคงเหลือ
ว่าเปรียบเสมือนการขายสินค้า	(กรมสรรพากร,	2550)	จึงไม่เพียง
ส่งผลต่อก�าไรที่ลดลงของธุรกิจ	 แต่เป็นเหตุให้ธุรกิจต้องเสียภาษี
ขายเพิม่ขึน้อกีด้วย	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้	ผลก�าไรลดลงนัน่เอง	
โดยในปัจจบุนัอตัราภาษมีลูค่าเพิม่คอื	ร้อยละ	7		ดงันัน้ผูป้ระกอบ
การร้านค้าปลีกจึงต้องมีความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดความ
เสียหายของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญหายของสินค้า	 และ
ให้ความส�าคัญกับการใช้มาตรการและวิธีการที่จะควบคุมการ			
สูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยวิธีการป้องกันการสูญเสียที่ดี
ที่สุดก็คือ	 การปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรมและช่วยธุรกิจ
เฝ้าระวังผู้ที่สร้างความเสียหายต่อธุรกิจจึงจะเป็นหนทางช่วยให้
ธุรกิจค้าปลีกนั้นมีผลประกอบการที่ดีและอยู่รอดอย่างยั่งยืน
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