
ข้อควรพิจารณาในการเลือกตัวอย่าง (Sample Size) 

การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือกรณีมีสถานที่จัดเก็บสินค้าจำานวนหลายแห่ง

	 ตอนนี้ก็เข้าใกล้ช่วงสิ้นปีเข้ามาทุกทีแล้ว	 ผู้สอบบัญชีคงจะต้องมีการวางแผนเพ่ือเตรียมการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

กันแล้ว	 ในกรณีที่เราตรวจสอบธุรกิจที่มีสาขาเก็บสินค้าจ�านวนหลายแห่งเราอาจจะเคยมีปัญหาว่าเราจะท�าการเลือกตัวอย่างเพ่ือทดสอบการนับ	

อย่างไรดี	 เราควรจะเลือกจาก	List	ของสินค้าทั้งหมดก่อนดี	หรือว่าเราควรเลือกสาขาก่อนดีแล้วค่อยเลือกรายการสินค้า	ซึ่งผู้เขียนมีแนวทาง

การพิจารณาตามขั้นตอน	ดังนี้

จากการท�าความเข้าใจและการทดสอบการควบคุมภายในแต่ละสาขามีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้า
เหมือนกันหรือไม่ (ให้พิจารณาทั้งขั้นตอนและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าหากทุกสาขามีการควบคุม
ที่เหมือนกันทั้งหมด ก็ให้พิจารณาและจัดกลุ่มประชากรของสาขาท่ีมีการควบคุมเหมือนเป็นฐานของ
ประชากรกลุ่มเดียวกัน)

ให้พิจารณาเลือกสาขาโดยให้พิจารณาถึงความเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด โดยเอา List ของสาขา
ท้ังหมดมาพิจารณาก่อนแล้วประเมินความเสี่ยงของแต่ละสาขา โดยในข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง  
ให้พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ดังเช่น 

2.1	 สาขาท่ีจ�านวนรายการสินค้าในปริมาณและจ�านวนเงินที่มากซึ่งเป็นสาขาหลักของกิจการ	อาจถูกจัดเป็น 
	 สาขาทีม่คีวามเสีย่งสงู	เพราะเนือ่งจากหากมกีารแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิเกดิขึน้ก็อาจจะมกีระทบต่อ 
	 งบการเงินเป็นจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญได้	
2.2	 สาขาที่เคยทดสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
2.3	 สาขาทีมี่การเปลีย่นแปลงเจ้าหน้าทีบ่่อย	เนือ่งจากการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าทีบ่่อย	ๆ 	อาจส่งผลต่อความต่อเนือ่ง 
	 ของการไม่มีเสถียรภาพในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ในลักษณะของ	Human	Error	
2.4	 สาขาที่อาจมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสท�าให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าได้
2.5	 ปัจจัยเสี่ยงอื่น	ๆ	ที่ผู้สอบบัญชีได้มีการระบุไว้
หากพบว่าบางสาขาที่อยูใน List นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง สาขานั้น ๆ  
ก็จะถูกเลือกขี้นมาก่อน

ภายหลังจากเลือกสาขาที่มีความเสี่ยงตามข้อ 2 แล้ว ก็จะต้องพิจารณาว่าสาขาที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นสาขาที่มี
สนิค้าในปรมิาณและจ�านวนเงนิทีใ่กล้เคยีงกนั ซึง่เป็นสาขาทีไ่ม่ใหญ่และไม่ใช่สาขาหลกัของกจิการแต่เมือ่
พจิารณาปรมิาณสนิค้าทีอ่ยูใ่นสาขาและจ�านวนเงนิของทุกสาขารวมกนัแล้วมจี�านวนเงนิทีม่สีาระส�าคญันัน้
จะต้องเลือกอย่างไร ซึ่งการพิจารณาเลือกสาขาส�าหรับกรณีนี้อาจมีแนวทาง ดังเช่น

3.1	 ผู้สอบบัญชีอาจจะวางแผนการตรวจว่าทุกสาขาจะต้องได้รับการเลือกภายในรอบระยะเวลาก่ีปี	และ 
	 สาขาที่ไม่ได้ถูกเลือกตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นจนเป็นที่พอใจเพ่ือให้ได้หลักฐาน 
	 การสอบบัญชีท่ีเพียงพอเหมาะสมในการสังเกตการณ์ตรวจนับสาขาที่เหลือ	 เช่น	สมมติว่ามีสาขา 
	 จ�านวน	30	สาขา	อาจจะวางแผนว่าจะต้องตรวจทุกสาขาครบภายในเวลา	3	ปี	ดังนั้นก็อาจจะเลือก 
	 ปีละ	10	สาขา	ซึ่งก็จะหมุนเวียนกันไปจนกว่าจะครบ	30	สาขา
3.2	 หรอือาจจะเอาทกุสาขามารวมกนัแล้วเลือกโดยการใช้วธิกีารเลือกตวัอย่างทางสถติ	ิซึง่ควรใช้วธิกีารเลอืก 
	 ตัวอย่างที่เป็นจ�านวนเงิน	(Monetary	Unit	Sampling	:	MUS)
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เมื่อได้สาขาที่ต้องการจะตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไป เป็นการเลือกตัวอย่างรายการสินค้าที่จะตรวจสอบ
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

4.1	 ก�าหนดขนาดตัวอย่างของรายการสินค้า	(จ�านวนรายการสินค้า)	ที่จะเลือกทดสอบ	โดยจะต้องค�านึงถึง 
	 ความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัด้วย	(Risk	of	Material	Misstatement)
4.2	 เมือ่ได้จ�านวนตวัอย่างของรายการสนิค้าแล้ว	ขัน้ตอนต่อไปกใ็ห้จดัสรรจ�านวนตวัอย่างให้แต่ละสาขาท่ีเลอืก 
	 ตามข้อ	2	ทั้งนี้สาขาหลักที่มีปริมาณสินค้าและจ�านวนเงินที่มาก	(ความเสี่ยงสูง)	ก็จะได้รับการจัดสรร 
	 จ�านวนตัวอย่างที่มากด้วยเช่นกัน
4.3	 เม่ือจัดสรรจ�านวนตัวอย่างของรายการสินค้าให้แต่ละสาขาแล้ว	ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาว่าจะใช้ 
	 วิธีการเลือกรายการสินค้ารายการไหนบ้างมาทดสอบ	ซึ่งก็ควรใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่เป็นจ�านวนเงิน	 
	 (Monetary	Unit	Sampling	:	MUS)	ซึ่งก็จะเหมือนกับวิธีการเลือกสาขาในข้อ	3.2	เนื่องจากเป็นวิธีการ 
	 เลือกตัวอย่างทางสถิติที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการทดสอบรายละเอียดส�าหรับการตรวจสอบเนื้อหาสาระ	
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 ตัวอย่าง

 บริษัท A มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 5 ล้านบาท โดยจัดเก็บที่คลังสินค้าทั้ง 8 แห่ง ดังนี้

  การค�านวณจ�านวนตัวอย่างคลังสินค้าที่ 3 – 8 เพื่อเป็นตัวแทนประชากร (Representative Item)

  การค�านวณจ�านวนตัวอย่างของรายการสินค้าที่จะสุ่มทดสอบการนับและการจัดสรรจ�านวนตัวอย่าง

 จากการหารือกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Team Discussion) ได้พิจารณาเลือกตัวอย่างคลังสินค้า ดังนี้

คลังสินค้าหมายเลข จ�านวนสินค้า	(หน่วย) 											จ�านวนเงิน	(บาท)

1 1,000 2,000,000

2 1,250 2,500,000

3 75 150,000

4 40 80,000

5 50 100,000

6 25 50,000

7 15 30,000

8 45 90,000

รวม 2,500 5,000,000

คลังสินค้าหมายเลข การพิจารณา

1 - 2 -	 เลือกเป็นตัวอย่างเนื่องจาก	เป็นคลังสินค้าที่เป็น	Key	Item	ซึ่งมีปริมาณและจ�านวนเงินที่มาก 
				และความเสี่ยงสูง	
-	 คลงั	1	–	2	จะต้องได้รบัการจดัสรรจ�านวนตวัอย่าง	(Sample	Size)	ของรายการสนิค้าทีต้่องการ 
				สุ่มเพื่อทดสอบการนับมากเช่นกัน

 3 - 8 -	 คลังสินค้า	3	 -	8	มีจ�านวนเงินรวม	500,000	บาท	 ซ่ึงเกินกว่าระดับความมีสาระส�าคัญของ 
				การปฏิบัติงาน	(Performance	Materiality)
-	 น�ามารวมกนัแล้วสุม่เลอืกคลังสินค้าตามวธิกีารเลือกตวัอย่างทีเ่ป็นจ�านวนเงนิ	(Monetary	Unit	 
				Sampling	:	MUS)	โดยคลังสินค้าที่เลือกมาจากคลังที่	3	-	8	นั้น	จะถือเป็นตัวอย่างของตัวแทน 
				ประชากร	(Representative	Items)
-	 คลงัสนิค้าท่ีเลอืกจะได้รบัการจัดสรรจ�านวนตวัอย่าง	(Sample	Size)	ของรายการสินค้าทีต้่องการ 
				สุ่มเพื่อทดสอบการนับ

ขนาดตัวอย่าง

ขนาดตัวอย่าง

Confidence	Factor

Confidence	Factor

1.6  

1.6  

2 

20

จ�านวนประชากรที่จะทดสอบ

จ�านวนประชากรที่จะทดสอบ

500,000

5,000,000

ระดับความมีสาระส�าคัญของการปฏิบัติงาน

ระดับความมีสาระส�าคัญของการปฏิบัติงาน

400,000

400,000

=

=

=

=

=

=

X

X

X

X

  ค�านวณจ�านวนตัวอย่างของรายการสินค้า



คลังสินค้า

หมายเลข

จ�านวนสินค้า	

(หน่วย)

จ�านวนเงิน	

(บาท)

Sample	Size

คลังสินค้าที่เลือก	(บาท) จัดสรรจ�านวนตัวอย่าง ช่วงการเลือกตัวอย่าง	(บาท)

1 1,000 2,000,000 2,000,000                    8

2 1,250 2,500,000 2,500,000 																		10

รวม 2,250 4,500,000 4,500,000                  18 250,000

คลังสินค้าหมายเลข จ�านวนสินค้า	(หน่วย) จ�านวนเงิน	(บาท)

3 75 150,000

4 40 80,000

5 50 100,000

6 25 50,000

7 15 30,000

8 45 90,000

รวม 250 500,000

   หมายเหตุ

  ตวัแปรดงักล่าวเป็นการสมมตขิึน้	ทัง้นีผู้ส้อบบญัชต้ีองใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิความเสีย่งตามลกัษณะของธรุกจิ	และระดับความเชือ่มัน่ 
	 	 ของผู้สอบบัญชีที่ยอมรับได้

โดย..นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์
อนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี
ทีม่า :  การบรรยาย ประเดน็ปัญหาจากการสอบบญัชท่ีีพบบ่อยเก่ียวกับการเลือกตวัอย่าง (Sample Size) โดยส�านกังาน ก.ล.ต. วนัท่ี 6 กันยายน 2560

   จัดสรรจ�านวนตัวอย่างรายการสินค้าให้กลุ่มประชากร

   สรุป Sample Size และการจัดสรรจ�านวนตัวอย่าง 

กลุ่มประชากร จัดสรรตัวอย่าง จ�านวนตัวอย่าง	(รายการสินค้า)

กลุ่มประชากรที่เป็น	Key	Item [(2,000,000+2,5000,000)/5,000,000*20] 18

กลุ่มประชากรที่เป็น 
Representative	Item

(20-18) 2

20

1)	 Risk	of	Material	Misstatement	:	ความมีอยู่จริงอยู่ในระดับกลาง
2)	 Performance	Materiality	:	400,000	บาท
3)	 Confidence	Level	:	80%
4)	 Confidence	Factor	:	1.6

(A)		=		(2,000,000/4,500,000)		x		18
(B)  =  (C) - (A)

ข้อสังเกต 
(1)	 ช่วงการเลือกตัวอย่าง	(Sampling	Interval)	ส�าหรับการเลือกคลังสินค้า	เท่ากับ	250,000	(ซึ่งค�านวณจาก	500,000/2)
(2)	 สุ ่มเลือกตัวอย่างประชากรท่ีเป็น	 Representative	 Item	 โดยใช้วิธี	MUS	 เพื่อเป็นตัวอย่างของตัวแทนประชากร	 โดยในตัวอย่างนี้ 
	 ขอสมมติว่า	MUS	สุ่มจ�านวน	2	ตัวอย่าง	ซึ่งอาจใช้ตารางเลขสุ่ม

 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะสามารถน�าความรู้ที่ได้จากบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเข้าสังเกตการณ์ 
ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ไม่มากก็น้อยนะครับ
 บทความนีใ้ห้ค�าแนะน�าในการใช้มาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่มไิด้เป็นการทดแทนการอ่านท�าความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบญัช ีหากแต่เป็นการช่วยให้การน�ามาตรฐาน
การสอบบัญชีมาใช้ในการเลือกตัวอย่างในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถน�ามาใช้ในการอ้างอิงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้

(A)

(ฺB)

(ฺC)

กลุ่มประชากรที่เป็น	Key	Item	(ดึงออกจากประชากรทั้งหมดก่อน)

กลุ่มประชากรที่เป็น	Representative	Item


