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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 530 - การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ที่เผยแพร่

เป็นภาษาองักฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํา้โดยได้รับอนุญาต

จาก IFAC ทั้งน้ีขั้นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก 

IFAC และการแปลน้ีได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทาํซํา้

มาตรฐานทีอ่อกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับ

การอนุมัติคือข้อความที่เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC 

 

ข้อความภาษาองักฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 530 - การเลือกตัวอย่าง

ในการสอบบัญชี © 2010 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

 

ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 - การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี © 

2012 สงวนลิขสทิธิ์โดย the International Federation of Accountants (IFAC) 

   

ต้นฉบับ : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, 

and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 
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 มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 530 

  

การเลือกตวัอย่างในการสอบบญัชี 

 

สารบญั 

 ย่อหนา้ที่ 

คํานาํ   

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบับน้ี 1-2 

วันถอืปฏบิตั ิ 3 

วตัถุประสงค ์ 4 

คําจํากดัความ 5 

ขอ้กาํหนด  

การกาํหนดตัวอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพ่ือทดสอบ 6-8 

การปฏบิัตติามวิธกีารตรวจสอบ 9-11 

ลักษณะและสาเหตุของการเบี่ยงเบนและการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง 12-13 

การประมาณการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง 14 

การประเมินผลการเลือกตัวอย่าง 15 

การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน  

คาํจาํกดัความ ก1-ก3 

การกาํหนดตัวอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพ่ือทดสอบ ก4-ก13 

การปฏบิัตติามวิธกีารตรวจสอบ   ก14-ก16 

ลักษณะและสาเหตุของการเบี่ยงเบนและการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง ก17 

การประมาณการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง ก18-ก20 

การประเมินผลการเลือกตัวอย่าง ก21-ก23 

ภาคผนวก 1 การจัดกลุ่มประชากรและการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงนํา้หนักตามมูลค่า 

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างของปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อขนาดตัวอย่างสาํหรับการทดสอบการควบคุม 

ภาคผนวก 3 ตัวอย่างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดตัวอย่างสาํหรับการทดสอบรายละเอียดของ

  รายการและยอดคงเหลือ 

ภาคผนวก 4 วิธกีารเลือกตัวอย่าง 

 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี” ควรอ่านร่วมกบั มาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
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คํานาํ 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

 

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีใช้สาํหรับการเลือกตัวอย่างในการปฏบิัติตามวิธีการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชี ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการเลือกตัวอย่างทางสถิติและไม่ใช่ทางสถิติของผู้สอบบัญชี 

ในการออกแบบและเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบการควบคุมและการทดสอบ

รายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ และการประเมินผลจากตัวอย่าง 

 

2. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีสัมพันธ์กับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500
1
 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบและปฏบิัติตามวิธกีารตรวจสอบ เพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุป

อย่างสมเหตุสมผลในการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน โดยมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 

ให้แนวทางแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวิธีต่าง ๆ ที่มีในการเลือกรายการเพ่ือทดสอบ ซ่ึงการเลือก

ตัวอย่างในการสอบบัญชีตามมาตรฐานฉบับน้ีเป็นหน่ึงในแนวทางน้ัน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

3. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏบิัติกบัการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 “หลักฐานการสอบบัญชี” 
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วตัถุประสงค ์

 

4. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีในการใช้การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีคือ เพ่ือให้ได้เกณฑท์ี่

สมเหตุสมผลที่จะสรปุผลเกี่ยวกบัประชากรทั้งหมดที่ผู้สอบบัญชีสุ่มเลือกตัวอย่าง 

 

คําจํากดัความ 

 

5. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปน้ีมีความหมายดังน้ี 

(ก) การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (การเลือกตัวอย่าง) หมายถึงการใช้วิธกีารตรวจสอบ

ที่น้อยกว่าร้อยละร้อยของประชากรทั้งหมดของรายการที่ตรวจสอบโดยทุกหน่วยตัวอย่าง

มีโอกาสที่จะถูกเลือก เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีได้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลที่จะสรุปผลเกี่ยวกับ

ประชากรทั้งหมด 

(ข) ประชากร หมายถึง กลุ่มข้อมูลทั้งหมดที่นาํมาใช้ในการเลือกตัวอย่าง ซ่ึงผู้สอบบัญชี

ต้องการได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประชากรน้ัน  

(ค) ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่าง คือความเสี่ยงที่ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีจากผลการตรวจสอบ

ตัวอย่างอาจแตกต่างจากข้อสรุปหากได้ตรวจสอบประชากรทั้งหมดโดยใช้วิธกีารตรวจสอบ

อย่างเดียวกนั ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างนาํไปสู่ข้อสรปุที่ผดิพลาด 2 ประเภท ดังน้ี 

(1) กรณีการทดสอบการควบคุม สรุปว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลสูงกว่าที่

เป็นจริง หรือกรณีการทดสอบรายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ สรุปว่า 

ไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ทั้งที่ตามความเป็นจริง

แล้วมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซ่ึงส่วนใหญ่แล้ว

ผู้สอบบัญชีจะให้ความสนใจเบื้ องต้นต่อการสรุปอย่างผิดพลาดในลักษณะน้ี 

เน่ืองจากมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบและอาจนาํไปสู่ 

การแสดงความเหน็ต่องบการเงินอย่างไม่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(2) กรณกีารทดสอบการควบคุม สรปุว่าการควบคุมภายในมีประสทิธผิลตํ่ากว่าที่เป็น

จริง หรือกรณีการทดสอบรายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ สรุปว่ามี

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ทั้งที่ตามความเป็นจริงแล้ว

ไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ข้อสรุปที่ผิดพลาด

ประเภทน้ีมีผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการตรวจสอบ เน่ืองจากทาํให้ผู้สอบบัญชี

ต้องตรวจสอบเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือยืนยันว่าข้อสรปุที่ได้ในเบื้องต้นน้ันไม่ถูกต้อง 

(ง) ความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัวอย่าง คือความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปที่

ผดิพลาดเน่ืองมาจากเหตุผล ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่าง (อ้างถึง

ย่อหน้าที่ ก1) 

(จ) การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะกรณ ีคือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือ

การเบี่ยงเบนซ่ึงไม่ใช่ตัวแทนของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือการเบี่ยงเบน

ในประชากรอย่างเหน็ได้ชัด 
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(ฉ) หน่วยตัวอย่าง คือรายการแต่ละรายการที่ประกอบขึ้นเป็นประชากร (อ้างถึงย่อหน้าที่  

ก2) 

(ช) การเลือกตัวอย่างทางสถติิ หมายถงึ วิธกีารเลือกตัวอย่างที่มีลักษณะดังน้ี 

(1) เลือกแบบสุ่มตัวอย่าง และ 

(2) การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการประเมินผลตัวอย่าง รวมทั้งวัดค่าความเสี่ยง

จากการเลือกตัวอย่าง 

วิธกีารเลือกตัวอย่างที่ไม่มีลักษณะตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นถือเป็นการเลือกตัวอย่าง

ที่ไม่ใช่ทางสถติิ 

(ซ) การจัดกลุ่มประชากร เป็นกระบวนการจัดแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มย่อย

ประกอบด้วยหน่วยตัวอย่างซ่ึงมีลักษณะคล้ายกนั (ส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่เป็นตัวเงิน) 

(ฌ) การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ คือเป็นจาํนวนเงินที่กาํหนดโดยผู้สอบ

บัญชี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้รับความเช่ือม่ันในระดับที่เหมาะสม โดยจาํนวนเงิน

ที่กาํหนดโดยผู้สอบบัญชีน้ันจะต้องไม่เกินกว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

เกดิขึ้นจริงในประชากร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก3) 

(ญ) อตัราการเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ คืออตัราการเบี่ยงเบนจากวิธกีารควบคุมภายในที่กาํหนด

โดยผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้รับความเช่ือม่ันในระดับที่เหมาะสม โดย

อตัราการเบี่ยงเบนจริงในประชากรจะต้องไม่เกนิกว่าอตัราการเบี่ยงเบนน้ี 

 

ขอ้กาํหนด 

การกําหนดตวัอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพือ่ทดสอบ 

 

6. ในการกาํหนดตัวอย่างในการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของวิธีการ

ตรวจสอบและลักษณะของประชากรที่จะนาํมาเลือกตัวอย่าง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก4-ก9) 

 

7. ผู้สอบบัญชีต้องกาํหนดขนาดตัวอย่างให้เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างให้อยู่

ในระดับที่ตํ่าพอที่จะยอมรับได้ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก10-ก11) 

 

8. ผู้สอบบัญชีต้องเลือกตัวอย่าง โดยวิธีที่ทาํให้ทุกหน่วยตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกเลือก 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก12-ก13) 

 

การปฏิบติัตามวิธีการตรวจสอบ 

 

9. ผู้สอบบัญชีต้องปฏบิัติตามวิธีตรวจสอบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสาํหรับ

แต่ละรายการที่เลือก 

 

10. ถ้าวิธกีารตรวจสอบไม่สามารถใช้กบัรายการที่เลือกได้ ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธกีารตรวจสอบน้ัน

กบัรายการที่เลือกขึ้นมาแทน (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก14) 
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11. ถ้าผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบไว้ หรือใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่

เหมาะสมในการตรวจสอบรายการที่เลือกได้ ผู้สอบบัญชีต้องถือว่ารายการดังกล่าวเป็นการ

เบี่ยงเบนจากการควบคุมที่กาํหนดสาํหรับกรณขีองการทดสอบการควบคุม หรือเป็นการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงสาํหรับกรณีการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก15-ก16) 

 

ลกัษณะและสาเหตุของการเบีย่งเบนและการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริง 

 

12. ผู้สอบบัญชีต้องสืบสวนลักษณะและสาเหตุของการเบ่ียงเบนและการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่พบ และประเมินผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ต่อวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบ

และเร่ืองอื่น ๆ ที่ตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก17) 

 

13. ในบางสถานการณ์ที่มีโอกาสเกดิขึ้นน้อยมาก เม่ือผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงหรือการเบี่ยงเบนที่พบในตัวอย่างเป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะ

กรณ ีผู้สอบบัญชีต้องแน่ใจเป็นอย่างมากว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือการเบี่ยงเบน

ดังกล่าวไม่ใช่ตัวแทนของประชากร ผู้สอบบัญชีอาจได้รับความแน่ใจได้โดยการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่าการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จริงหรือการเบี่ยงเบนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของประชากร  

 

การประมาณการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริง 

 

14. ในการตรวจสอบรายละเอียด ผู้สอบบัญชีต้องประมาณการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

พบในตัวอย่างของประชากร (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก18-ก20) 

 

การประเมินผลการเลือกตวัอย่าง 

 

15. ผู้สอบบัญชีต้องประเมิน 

(ก) ผลของตัวอย่าง (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก21-ก22) 

(ข) การใช้การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ได้ให้หลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในการสรุป

เกี่ยวกบัประชากรที่ถูกตรวจสอบหรือไม่ (อ้างถงึย่อหน้าที่ ก23) 
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอ่ืน 

คําจํากดัความ 

 

ความเสีย่งทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเลือกตวัอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 5 (ง)) 

 

ก1. ตัวอย่างของความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการเลือกตัวอย่าง รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบที่ไม่

เหมาะสม หรือการตีความหลักฐานการสอบบัญชีผิดพลาด และความล้มเหลวในการรับรู้ ว่ามี

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงหรือการเบี่ยงเบน 

 

หน่วยตวัอย่าง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 5 (ฉ)) 

 

ก2. หน่วยตัวอย่างอาจหมายถึงรายการที่เป็นหน่วยที่มีตัวตน (ตัวอย่างเช่น รายการเชค็ในใบนาํ

ฝากเงิน รายการเครดิตในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ใบกาํกบัสนิค้า หรือยอดคงเหลือของ

ลูกหน้ี) หรือเป็นหน่วยที่เป็นตัวเงิน  

 

การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงทีย่อมรบัได ้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 5 (ฌ)) 

 

ก3. ในการกาํหนดตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีควรกาํหนดจาํนวนของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ยอมรับได้เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่ผลรวมของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการ

ที่ไม่มีสาระสาํคัญอาจทาํให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญได้ 

และกําหนดส่วนเกินสําหรับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่อาจมีแต่ตรวจไม่พบ        

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ เป็นการใช้ความมีสาระสาํคัญในการปฏบิัติงาน

กบัวิธกีารเลือกตัวอย่างเฉพาะกรณ ีตามที่กล่าวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320
2
 การแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ อาจเป็นจาํนวนเดียวกันหรือจาํนวนที่ตํ่ากว่าความมี

สาระสาํคัญในการปฏบิัติงาน    

 

การกําหนดตวัอย่าง ขนาดและการเลือกรายการเพือ่ทดสอบ 

การกาํหนดตัวอย่าง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 6) 

 

ก4. การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสามารถทาํให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพ่ือ

ประเมินลักษณะบางประการของรายการที่เลือกเพ่ือที่จะสรุปหรือช่วยในการสรุปเกี่ยวกับ

ประชากรที่ใช้ในการเลือกตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสามารถทาํได้ทั้งการ

เลือกตัวอย่างทางสถติิและไม่ใช่ทางสถติิ 

 

 

 

                                                 
2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 “ความมีสาระสาํคัญในการวางแผนและการปฏบัิติงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ 9 
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ก5. ในการกาํหนดตัวอย่างในการสอบบัญชี ข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีจะรวมถึงวัตถุประสงค์

เฉพาะของการตรวจสอบที่ต้องการจะบรรลุและวิธกีารตรวจสอบหลายวิธร่ีวมกนัซ่ึงเป็นวิธทีี่ดี

ที่สุดที่จะทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน การพิจารณาลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชีที่พบ 

และการเบี่ยงเบนที่อาจเป็นได้หรือสภาพของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือลักษณะ

อื่นที่เกี่ยวข้องกบัหลักฐานการสอบบัญชีน้ัน จะช่วยผู้สอบบัญชีในการกาํหนดถึงสิ่งที่ทาํให้เกดิ

การเบี่ยงเบนหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและประชากรที่จะใช้สุ่มตัวอย่าง            

ในการปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 ย่อหน้าที่ 10 เม่ือมีการเลือกตัวอย่างใน

การสอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้วิธกีารตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานว่าประชากรที่ใช้

ในการเลือกตัวอย่างน้ันมีความครบถ้วน 

 

ก6. การพิจารณาวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6 รวมถึงการทาํ

ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทาํให้เกิดความเบี่ยงเบนหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง ทั้งน้ีเพ่ือให้เง่ือนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของวิธกีารตรวจสอบเท่าน้ัน

ที่ได้นาํมาใช้ในการประเมินความเบี่ยงเบนหรือการประมาณการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ตัวอย่างเช่น ในการใช้วิธกีารทดสอบรายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือเกี่ยวกบัความมี

อยู่จริงของลูกหน้ีการค้า เช่น การขอคาํยืนยันยอด กรณีที่ลูกหน้ีได้ชาํระหน้ีแล้วก่อนวันที่ที่ขอ

คาํยืนยันแต่กิจการได้รับเงินหลังจากวันน้ันไม่นาน จะไม่ถือว่าเป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริง เช่นเดียวกนักบัการผ่านรายการบัญชีผดิระหว่างบัญชีลูกหน้ี จะไม่มีผลกระทบต่อยอด

คงเหลือของบัญชีลูกหน้ีทั้งหมด ดังน้ัน จึงไม่เหมาะสมที่จะพิจารณารายการเช่นน้ีเป็นการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในการประเมินผลของวิธีการตรวจสอบน้ัน แม้ว่าการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงน้ันอาจมีผลกระทบที่สาํคัญต่อการตรวจสอบในด้านอื่นกต็าม เช่น การประเมิน

ความเสี่ยงของการทุจริตหรือความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 

ก7. ในการพิจารณาลักษณะของประชากรสาํหรับการทดสอบการควบคุมน้ัน ผู้สอบบัญชีจะประเมิน

อตัราความเบี่ยงเบนที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากความเข้าใจของผู้สอบบัญชีต่อการควบคุมที่เกี่ยวข้อง 

หรือจากการตรวจสอบรายการที่เลือกมาจาํนวนน้อยจากประชากรทั้งหมด การประเมินน้ี

ทาํเพ่ือกาํหนดตัวอย่างในการสอบบัญชีและเพ่ือกาํหนดขนาดตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าอตัรา

ความเบี่ยงเบนที่คาดไว้อยู่ในระดับสงูเกนิกว่าที่จะยอมรับได้ โดยปกติผู้สอบบัญชีมักตัดสนิใจ

ที่จะไม่ทดสอบการควบคุม ในทาํนองเดียวกนัสาํหรับการทดสอบรายละเอยีดของรายการและ

ยอดคงเหลือ ผู้สอบบัญชีจะประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่คาดว่าจะพบใน

ประชากรเช่นกนั ถ้าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่คาดไว้อยู่ในระดับสงู การตรวจสอบ

ร้อยละ 100 หรือการใช้ขนาดของตัวอย่างจาํนวนมากอาจเป็นการเหมาะสมเม่ือทาํการทดสอบ

รายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ 
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ก8. ในการพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของประชากรที่จะใช้ในการเลือกตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณา

ว่าการจัดกลุ่มประชากรหรือการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงนํ้าหนักตามมูลค่ามีความเหมาะสม  

โดยในภาคผนวก 1 ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดกลุ่มประชากรหรือการเลือกตัวอย่าง

โดยถ่วงนํา้หนักตามมูลค่า 

 

ก9. การตัดสนิใจว่าจะใช้วิธกีารเลือกตัวอย่างทางสถิติหรือวิธกีารเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่ทางสถิติน้ัน

เป็นสิ่งสาํคัญสาํหรับการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี อย่างไรกต็าม ขนาดของตัวอย่างไม่อาจ

ใช้เป็นเกณฑท์ี่สมเหตุสมผลในการแบ่งแยกระหว่างวิธทีางสถติิและวิธทีี่ไม่ใช่ทางสถติิ   

 

ขนาดตวัอย่าง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 7) 

 

ก10. ระดับของความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้ มีผลกระทบต่อขนาดของ

ตัวอย่างที่ต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้ย่ิงตํ่าเท่าใด ขนาดตัวอย่างกจ็ะ

ใหญ่ขึ้นเท่าน้ัน  

 

ก11. ขนาดตัวอย่างสามารถกาํหนดโดยใช้สูตรทางสถิติ หรือโดยการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ภาคผนวก 2 และ 3 แสดงถงึปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอทิธพิลต่อการกาํหนดขนาดตัวอย่างใน

สถานการณท์ี่คล้ายกนั ผลกระทบที่มีต่อขนาดตัวอย่างของปัจจัยต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในภาคผนวก 

2 และ 3 จะคล้ายกนัไม่ว่าจะเลือกใช้วิธกีารเลือกตัวอย่างทางสถติิหรือที่ไม่ใช่ทางสถติิ 

 

การเลือกรายการเพือ่ทดสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 8) 

 

ก12. ในวิธกีารเลือกตัวอย่างทางสถิติน้ัน เป็นวิธกีารเลือกที่ทุกหน่วยตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือก ส่วน

การเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่ทางสถติิ เป็นการใช้ดุลยพินิจในการเลือกตัวอย่าง เน่ืองจากวัตถุประสงค์

ในการเลือกตัวอย่างคือเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีได้หลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในการสรุปเกี่ยวกับ

ประชากรทั้งหมดจากตัวอย่างที่เลือกตรวจสอบ ดังน้ัน จึงเป็นสิ่งสาํคัญที่ผู้สอบบัญชีจะต้อง

เลือกให้ได้ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความ

ลาํเอยีงในการเลือกตัวอย่าง 

 

ก13. วิธีการหลักในการเลือกตัวอย่างคือ การเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง การเลือกแบบมีระบบ และ   

การเลือกแบบไม่มีระบบ ซ่ึงแต่ละวิธไีด้กล่าวถงึไว้ในภาคผนวก 4 

 

การปฏิบติัตามวิธีการตรวจสอบ (อ้างถงึย่อหน้าที่ 10-11) 

 

ก14. ตัวอย่างกรณีที่จาํเป็นต้องเลือกรายการอื่นตรวจสอบแทน เช่น รายการที่เลือกเพ่ือตรวจสอบ

หลักฐานการอนุมัติจ่าย เกิดเป็นรายการเชค็ที่ถูกยกเลิก ถ้าผู้สอบบัญชีพอใจว่าเชค็ดังกล่าวมี

การยกเลิกอย่างเหมาะสม ซ่ึงไม่ถือว่าเป็นความเบี่ยงเบน กค็วรเลือกรายการอื่นที่เหมาะ

สมมาตรวจสอบแทน 
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ก15. ตัวอย่างกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบไว้กับตัวอย่างที่เลือกได้
เช่น เม่ือเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัตัวอย่างที่เลือกมาตรวจสอบสญูหาย 

 

ก16. ตัวอย่างของการใช้วิธีตรวจสอบอื่นที่เหมาะสม อาจเป็นการตรวจสอบการรับชาํระหน้ีหลังวัน

สิ้นงวดร่วมกับหลักฐานเบื้ องต้นและรายการที่ต้องการชาํระน้ันเม่ือไม่ได้รับคาํตอบคาํยืนยัน

ยอดในกรณทีี่ใช้วิธตีอบกลับทุกกรณ ี

 

ลกัษณะและสาเหตุของการเบีย่งเบนและการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 

12) 

 

ก17. ในการวิเคราะห์การเบี่ยงเบนและการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบ ผู้สอบบัญชี

อาจสงัเกตว่าหลาย ๆ รายการมีลักษณะที่คล้ายคลึงกนั ตัวอย่างเช่น เป็นรายการประเภทเดียวกนั 

เกดิขึ้นในสถานที่ประกอบการเดียวกนั เกดิขึ้นกบัสายผลิตภัณฑเ์ดียวกนั หรือเกดิขึ้นในช่วงเวลา

เดียวกนั ในสถานการณเ์ช่นน้ี ผู้สอบบัญชีอาจตัดสนิใจระบุทุกรายการในประชากรที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนัดังกล่าว แล้วขยายวิธกีารตรวจสอบสาํหรับรายการเหล่าน้ัน นอกจากน้ี การเบี่ยงเบน

และการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวอาจเกดิขึ้นโดยเจตนาและอาจบ่งช้ีถึงโอกาสที่

จะเกดิการทุจริต 

 

การประมาณการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 14) 

 

ก18. ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องประมาณการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของประชากร เพ่ือให้เหน็
ภาพรวมของขนาดของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง แต่การประมาณน้ีอาจไม่เพียงพอ   

ที่จะกาํหนดเป็นจาํนวนเงินที่ใช้บันทกึบัญชีได้ 

 

ก19. ถ้าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้ นเป็นการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เกิด
เฉพาะกรณี อาจไม่นําไปรวมกับการประมาณการการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของ

ประชากร อย่างไรกต็าม ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวถ้าไม่ได้รับ

การแก้ไข จาํเป็นต้องนาํไปพิจารณาร่วมกบัการประมาณการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ไม่ใช่การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะกรณด้ีวย 

 

ก20. สาํหรับการทดสอบการควบคุม การประมาณความเบี่ยงเบนไม่มีความจาํเป็น เน่ืองจากอตัรา

ความเบี่ยงเบนของตัวอย่าง เป็นอตัราการเบี่ยงเบนที่ประมาณไว้สาํหรับประชากรทั้งหมดอยู่

แล้ว มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330
3
 กาํหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบการ

เบี่ยงเบนจากการควบคุมที่ผู้สอบบัญชีตั้งใจจะเช่ือถอื 

 

                                                 
3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 “วิธปีฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้” 

ย่อหน้าที่ 17 
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การประเมินผลการเลือกตวัอย่าง (อ้างถงึย่อหน้าที่ 15) 
 

ก21. กรณีของการทดสอบการควบคุม อตัราความเบี่ยงเบนของตัวอย่างที่สงูเกนิกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

อาจนําไปสู่การเพ่ิมขึ้ นของความเสี่ยงที่จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญ เว้นแต่จะได้รับหลักฐานเพ่ิมเติมซ่ึงสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

แต่แรก ในกรณขีองการทดสอบรายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ หากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในตัวอย่างมีจาํนวนเงินที่สงูเกนิกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจทาํให้ผู้สอบบัญชีเช่ือ

ว่าประเภทของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือของบัญชีแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคัญ เว้นแต่ผู้สอบบัญชีจะได้รับหลักฐานเพ่ิมเติมว่าไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญคงอยู่ 
 

ก22. ในการทดสอบรายละเอยีดของรายการและยอดคงเหลือ การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ประมาณไว้รวมกบัการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะกรณี (ถ้ามี) เป็นการประมาณที่ดี

ที่สุดของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของประชากร ถ้าการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ประมาณไว้รวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะกรณ ี

(ถ้ามี) มีจาํนวนมากกว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ ตัวอย่างน้ันอาจไม่ได้

ให้หลักเกณฑท์ี่สมเหตุสมผลในการสรุปเกี่ยวกบัประชากรที่ทดสอบ การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ประมาณไว้รวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงเฉพาะกรณีย่ิงมีจาํนวนเงิน

ใกล้เคียงกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้เท่าใด กย่ิ็งมีความ

เป็นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เกดิขึ้นจริงในประชากรทั้งหมดจะมากกว่าการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ เช่นเดียวกนั ถ้าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ที่ประมาณไว้มีจาํนวนสงูกว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่คาดไว้ที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการ

กาํหนดขนาดของตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่ามีความเสี่ยงของการเลือกตัวอย่างที่ไม่อาจ

ยอมรับได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่เกดิขึ้นจริงในประชากรทั้งหมดสงูเกนิกว่าการ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ การพิจารณาถึงผลการตรวจสอบโดยวิธอีื่น ช่วยให้

ผู้สอบบัญชีสามารถประเมินความเสี่ยงที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้ นจริงใน

ประชากรจะสงูเกนิกว่าการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงน้ีอาจลดลง

ถ้าผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีเพ่ิมเติม 
 

ก23. ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปว่าตัวอย่างที่เลือกมาทดสอบไม่ได้ให้หลักเกณฑท์ี่สมเหตุสมผลในการสรุป
เกี่ยวกบัประชากรที่ทดสอบ ผู้สอบบัญชีอาจจะ 

• ขอร้องให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบเกี่ยวกบัการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีพบ 

และความเป็นไปได้ที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอื่นอีก และขอให้แก้ไข

ปรับปรงุรายการตามความจาํเป็น หรือ 

• ปรับเปล่ียนลักษณะวิธกีารตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตที่จะตรวจสอบต่อไปเพ่ือ 

ให้ได้ความเช่ือม่ันที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชี

อาจเพ่ิมขนาดของตัวอย่าง ทดสอบการควบคุมอื่นที่ใช้ทดแทนกนั หรือเปล่ียนแปลง

วิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระที่เกี่ยวข้อง  
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก8) 

 

การจดักลุ่มประชากรและการเลือกตวัอย่างโดยถ่วงนํ้ าหนกัตามมูลค่า 

 

ในการพิจารณาลักษณะเฉพาะของประชากรที่จะใช้ในการเลือกตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดว่า

การจัดกลุ่มประชากรหรือการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงนํา้หนักตามมูลค่ามีความเหมาะสมกว่ากนั โดย

ในภาคผนวกน้ีเป็นแนวทางแก่ผู้สอบบัญชีในการใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบการจัดกลุ่ม

ประชากรและการเลือกตัวอย่างโดยถ่วงนํา้หนักตามมูลค่า  

 

การจดักลุ่มประชากร (Stratification) 

 

1. การตรวจสอบอาจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากผู้สอบบัญชีจัดกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยที่

แต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์ของการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยคือเพ่ือลด

ความแตกต่างของรายการในแต่ละกลุ่มย่อย ซ่ึงจะทาํให้สามารถลดขนาดของตัวอย่าง โดยไม่เพ่ิม

ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่าง 

 

2. ในการตรวจสอบรายละเอยีด ประชากรมักจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามมูลค่าที่เป็นตัวเงิน ซ่ึงจะ

ทาํให้ผู้สอบบัญชีสามารถเน้นการตรวจสอบไปยังรายการที่มีมูลค่าสงู ซ่ึงรายการเหล่าน้ีอาจมีการ

แสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่เป็นไปได้มากที่สดุในเร่ืองการแสดงจาํนวนเงินสงูเกนิไป ในทาํนอง

เดียวกนั ประชากรอาจถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะที่บ่งช้ีว่ามีความเสี่ยงของการเกดิการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอยู่ในระดับค่อนข้างสงู ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสญูเพ่ือประเมินมูลค่าของลูกหน้ีการค้า อาจแบ่งกลุ่มย่อยตามอายุหน้ีคงค้าง 

 

3. ผลของการใช้วิธีการตรวจสอบตัวอย่างจากกลุ่มย่อยกลุ่มหน่ึง สามารถนําไปใช้คาดการณ์

เกี่ยวกบั รายการทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มย่อยน้ันเท่าน้ัน ในการหาข้อสรปุเกี่ยวกบัรายการทั้งหมดใน

ประชากร ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกดิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อันเป็นสาระสาํคัญของกลุ่มย่อยต่าง ๆ ในกลุ่มประชากรน้ัน ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 20 ของ

จาํนวนรายการในประชากรอาจมีมูลค่ารวมกันเท่ากับร้อยละ 90 ของมูลค่ายอดคงเหลือใน

บัญชีหนึ่งผู้สอบบัญชีอาจตัดส ินใจที่จะเลือกตรวจสอบตัวอย่างจากรายการดังกล่าว       

โดยประเมินผลการทดสอบเกี่ยวกับมูลค่าของคงเหลือในบัญชีร้อยละ 90 น้ันแยกต่างหาก

จากส่วนที่เหลือร้อยละ10 (ซ่ึงผู้สอบบัญชีอาจเลือกตัวอย่างเพ่ิมเติมหรือใช้วิธอีื่นเพ่ือรวบรวม

หลักฐานหรือพิจารณาว่าไม่มีสาระสาํคัญ) 
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4. ในกรณีที่ประเภทรายการบัญชีหรือบัญชีใดบัญชีหน่ึงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย การประมาณ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงควรแยกจากกนัสาํหรับแต่ละกลุ่มย่อย หลังจากน้ันจึงนาํ

การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ประมาณไว้สาํหรับแต่ละกลุ่มย่อยมารวมกนั เพ่ือพิจารณา

ผลกระทบที่เป็นไปได้ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงทั้งหมดที่มีต่อยอดรวมของ

ประเภทของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือของบัญชี 

 

การถ่วงนํ้ าหนกัตามมูลค่า (Value-Weighted Selection) 

 

5. การตรวจสอบรายละเอยีดอาจมีประสทิธภิาพถ้ากาํหนดหน่วยตัวอย่างให้เป็นหน่วยตัวอย่างที่

เป็นตัวเงินสาํหรับแต่ละหน่วยซ่ึงประกอบขึ้นเป็นประชากรเม่ือได้เลือกหน่วยตัวอย่างที่เป็น 

ตัวเงินเฉพาะรายการจากประชากร ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบยอดคงเหลือของลูกหน้ี

แล้ว ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบรายการที่เลือก เช่น ยอดคงเหลือของลูกหน้ีแต่ละรายซ่ึงมีหน่วย

ตัวอย่างที่เป็นจาํนวนเงินดังกล่าว ประโยชน์อย่างหน่ึงของวิธีการกาํหนดหน่วยตัวอย่างเป็นตัว

เงินกค็ือการตรวจสอบจะเน้นไปยังรายการที่มีมูลค่าสงู เน่ืองจากรายการดังกล่าวมีโอกาสมาก

ที่จะถูกเลือกและสามารถทาํให้ขนาดของตัวอย่างลดลง วิธีการน้ีอาจใช้ร่วมกับวิธีการเลือก

ตัวอย่างแบบเป็นระบบ (อธบิายไว้ในภาคผนวก 4) และจะมีประสทิธภิาพมากที่สดุเม่ือเลือก

แบบสุ่มตัวอย่าง 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถงึย่อหน้า ก11) 

 

ตวัอย่างปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อขนาดตวัอย่างสําหรบัการทดสอบการควบคุม 

 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาปัจจัยต่อไปน้ีในการกาํหนดขนาดตัวอย่างสาํหรับการทดสอบการควบคุม 

ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ีร่วมกัน โดยถือว่าผู้สอบบัญชีจะไม่เปล่ียนแปลง

ลักษณะวิธีการ หรือระยะเวลาที่จะทดสอบการควบคุม หรือแนวทางการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 

 

ปัจจยั  

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

1. การเพ่ิมขึ้ นของขอบเขต
การตรวจสอบซ่ึงเกี่ยวเน่ือง

กับการประเมินความเสี่ยง

ของผู้สอบบัญชีโดยรวม

ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ที่

เกี่ยวข้องไว้ด้วย 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ผู้สอบบัญชีย่ิงต้องการได้ความเช่ือม่ันจาก

ประสทิธิผลของการปฏบิัติตามการควบคุม

มากขึ้นเท่าใด การประเมินความเสี่ยงที่จะ

เกดิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคัญของผู้สอบบัญชีจะต้องยิ่ง

ตํ่าลงเท่าน้ัน และขนาดตัวอย่างจาํเป็นต้อง

ใหญ่ขึ้นด้วย เมื่อการประเมินความเสี่ยง

ของผู้สอบบัญชีที่จะเกดิการแสดงข้อมูลที่

ข ัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคัญใน

ระดับที่ผู้บริหารให้การรับรอง ได้รวมถึงการ

คาดการณ์ต่อประสิทธิผลของการควบคุม 

ผู้สอบบัญชีจาํเป็นจะต้องทาํการทดสอบการ

ควบคุม เช่นเดียวกนัย่ิงผู้สอบบัญชีต้องการ

ความเช่ือม่ันในประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามการควบคุมในการประเมินความเสี่ยง

มากเท่ าใด  ก็จะต้องเ พ่ิมขอบเขตการ

ทดสอบการควบคุมมากขึ้นเท่าน้ัน (น่ันคือ 

ขนาดของตัวอย่างจะต้องเพ่ิมขึ้ นตามไป

ด้วย) 

2. การเพ่ิมขึ้ นของอัตราการ
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ 

ลดลง อัตราความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ย่ิงตํ่าลง

เท่าใด ขนาดตัวอย่างกจ็าํเป็นต้องใหญ่ขึ้น

เท่าน้ัน 
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ปัจจยั  

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

3. การเพ่ิมขึ้ นของอัตราการ
เบี่ยงเบนที่ผู้สอบบัญชีคาด

ว่าจะพบในประชากรที่

ตรวจสอบ  

 

เพ่ิมขึ้น อตัราการเบ่ียงเบนที่ผู้สอบบัญชีคาดไว้ยิ่ง

สูงเท่าใด ขนาดตัวอย่างกจ็าํเป็นต้องใหญ่

ขึ้ นเ ท่า น้ันเ พื่อ ให้ ผู้สอบบ ัญช ีส ามารถ

ประมาณระดับความเบี่ยงเบนที่เกดิขึ้นจริง

ได้อย่างสมเหตุสมผล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบั

การพิจารณาอตัราการเบี่ยงเบนที่คาดว่าจะ

พบ รวมถึงความเข้าใจของผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกบัธุรกจิ(โดยเฉพาะวิธีประเมินความ

เสี่ยงที่ใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจเร่ือง

การควบคุมภายใน) การเปล่ียนแปลงของ

บุคลากร หรือการควบคุมภายใน ผลของ

การใช้ว ิธ ีการตรวจสอบในงวดก่อน  ๆ 

ตลอดจนผลของการตรวจสอบอื่น โดย

ปกติอตัราการเบี ่ยงเบนที ่คาดว่าอยูใน

ระดับสงูไม่ได้รับรองว่าระดับความเสี่ยงที่

จะเกดิการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญจะตํ่าลง  

4. การเพ่ิมขึ้นของระดับความ
เ ช่ื อ ม่ั น ที่ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี

ต้ อ ง ก า ร ที่ อั ต ร า ก า ร

เบี่ยงเบนจริงที่ยอมรับได้

จะไ ม่ เกินกว่าอัตราการ

เบี่ ยงเบนในประชากรที่

เกดิขึ้นจริง 

เพ่ิมขึ้น 

 

ระดับความเ ช่ือม่ันของผลการทดสอบ

ตัวอย่างซ่ึงแสดงถึงการเบี่ยงเบนที่มีอยู่จริง

ในประชากรที่ ผู้สอบบัญชีต้องการน้ีย่ิงสูง

เท่าใด ขนาดตัวอย่างกจ็ําเป็นต้องใหญ่ขึ้ น

เท่าน้ัน 

 

5. การเ พ่ิมขึ้ นของจํานวน
หน่วยตัวอย่างในประชากร 

 

มีผลกระทบเพียง

เลก็น้อย 

 

กรณีที่ประชากรมีจํานวนมากจํานวนของ

ประชากรจริงถ้ามีผลกระทบจะมีผลกระทบ

น้อยมากต่อจาํนวนตัวอย่าง อย่างไรกต็าม

กรณีที ่ประชากรมีขนาดเล ็ก  การเลือก

ตัวอย่างในการสอบบัญชีอาจไม่ใช่วิธกีารที่มี

ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับวิธีการอื่น ๆ ใน

การไ ด้มา ซ่ึ งห ลักฐานการสอบบัญ ชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
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ภาคผนวก 3 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก11) 

 

ตวัอย่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดตวัอย่างสําหรบัการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอด

คงเหลือ 

 

ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาปัจจัยต่อไปน้ีในการพิจารณากาํหนดขนาดตัวอย่างสาํหรับการทดสอบ

รายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือ ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ีร่วมกัน 

โดยถือว่าผู้สอบบัญชีจะไม่เปล่ียนแปลงวิธีการทดสอบการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงลักษณะ หรือ

ระยะเวลาของวิธกีารตรวจสอบเน้ือหาสาระเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 

 

ปัจจยั 

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

1. การเพ่ิมขึ้นของความเสี่ยงที่จะเกดิ
การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคัญ จากการประเมิน

ของผู้สอบบัญชี 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ความเสี่ยงที่จะเกดิการแสดงข้อมูล

ที ่ข ัด ต ่อ ข ้อ เ ท จ็ จ ร ิง อ นั เ ป ็น

สาระสําค ัญจากการประเมินของ

ผู้สอบบัญชียิ่งสงูขึ้นเท่าใด ขนาด

ตัวอย่างจาํเป็น ต้องใหญ่ขึ้นเท่าน้ัน 

ซึ่งความเสี ่ยงสบืเนื่องและความ

เสี่ยงจากการควบคุมมีผลกระทบต่อ

การประเมินความเสี่ยงที่จะเกดิการ

แสดงข้อม ูลที ่ข ัดต ่อข้อ เท จ็จร ิง  

อนัเป็นสาระสาํคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้า

ผู้สอบบัญชีไม่ทดสอบการควบคุม

ภายใน ผู้สอบบัญชีไม่สามารถนํา

ความมีประสทิธิผลของการปฏบิัติ

ตามการควบคุมภายในไปลดความ

เสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีประเมินไว้ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งที่ผู้บริหารให้การ

รับรองไว้เกี ่ยวกบังบการเง ินบาง

เรื่องได้ ดังนั้นเพื่อที ่จะลดความ

เสี ่ยงของการตรวจสอบให้อยู่ใน

ระดับตํ่าที่ยอมรับได้ ผู้สอบบัญชี

ต ้อ ง ก า ร ค ว า ม เ สี ่ย ง จ า ก ก า ร

ตรวจสอบที่ลดลง และจะต้องให้
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ปัจจยั 

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

ความ เ ชื ่อ มั ่น ในการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระมากขึ้น ความต้องการ

หลักฐานการทดสอบรายละเอยีด

ของรายการและยอดคงเหลือย่ิงมาก

ขึ้นเท่าใด (ซึ่งจะทาํให้ความเสี่ยง

จากการตรวจสอบลดลง) ขนาดของ

ตัวอย่างกย่ิ็งต้องใหญ่ขึ้นเท่าน้ัน 

2. การใช้วิธีการตรวจสอบเน้ือหา
สาระอื่นเพ่ิมขึ้น ในการตรวจสอบ

สิ่งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้

เ กี่ ย ว กั บ ง บก า ร เ งิ น ใ น เ ร่ื อ ง

เดียวกนั 

 

ลดลง 

 

ย่ิ ง ผู้สอบบัญชี เ ช่ือ ม่ันใน วิธีการ

ต ร ว จ ส อ บ เ น้ื อ ห า ส า ร ะ อื่ น  

(กา รทดสอบร ายละ เ อี ยดขอ ง

รายการและยอดคงเหลือหรือการ

ตรวจสอบเน้ือหาสาระโดยวิธีการ

วิเคราะห์เปรียบเทยีบ) เพ่ือลดความ

เสี่ยงจากการตรวจสอบประชากร

กลุ่มหน่ึงให้อยู่ในระดับที่จะยอมรับ

ได้มากเท่าใดความเช่ือม่ันที่ ผู้สอบ

บัญชีต้องการจากการเลือกตัวอย่าง

จะน้อยลง เท ่า นั ้น  ด ัง นั ้นขนาด

ตัวอย่างกจ็ะสามารถลดลงได้ 

3. การเพ่ิมขึ้นของระดับความเช่ือม่ัน
ที่ผู้สอบบัญชีต้องการว่าการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ มีอยู่

จริงในประชากรจะไม่เกินกว่าการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ยอมรับได้ 

เพ่ิมขึ้น 

 

ย่ิงผู้สอบบัญชีต้องการความเช่ือม่ัน

ว่าผลการทดสอบตัวอย่างแสดงถึง

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

มีอยู่จริงในประชากรมากขึ้ นเท่าใด 

ขนาดตัวอย่างกจ็ําเป็นต้องใหญ่ขึ้ น

เท่าน้ัน  

4. การเพ่ิมขึ้ นของการแสดงข้อมูลที่
ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้  

 

ลดลง 

 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ยอมรับได้ ย่ิงตํ่ าลงเท่าใด  ขนาด

ตัวอย่างกจ็าํเป็นต้องใหญ่ขึ้นเท่าน้ัน 

5. การเพ่ิมขึ้นของจาํนวนเงินของการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ผู้ ส อบบัญ ชี ค า ด ว่ า จ ะพบ ใน

ประชากรที่ตรวจสอบ 

เพ่ิมขึ้น 

 

จาํนวนเงินของการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงที่ผู้สอบบัญชีคาดว่า

จะพบในประชากรที่ตรวจสอบยิ่ง

มากเท่าใด ขนาดตัวอย่างก็จําเป็น 
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ปัจจยั 

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

 ต้องใหญ่ขึ้นเท่าน้ัน เพ่ือให้สามารถ

ประมาณจํานวนเงินของการแสดง

ข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเทจ็จริงที่เกดิขึ้น

จริงในประชากรที่ตรวจสอบได้อย่าง

สมเหตุสมผล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบั

การพิจารณาจํานวนเง ินของการ

แสดงข้อม ูลที ่ข ัดต ่อข้อ เท จ็จร ิง

ตามที ่ผู ้สอบบ ัญช ีคาดว ่าจะพบ 

รวมถึงมูลค่าของรายการที่กาํหนด

ขึ้นจากการพ ิจารณาผลของการ

ประเม ินความเสี ่ยง  ผลของการ

ทดสอบการควบคุม ผลของการใช้

วิธีการตรวจสอบในงวดก่อน ๆ และ

ผลของวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ

อื่น 

6. การจัดกลุ่มประชากรเมื่อมีความ
เหมาะสม 

 

ลดลง 

 

ในกรณีที่ขนาดของรายการที่เป็นตัว

เงินในประชากรมีความหลากหลาย 

ผู้สอบบัญชีอาจใช้ประโยชน์จากการ

จัดกลุ่มรายการที่มีขนาดใกล้เคียง

กนัเ ป็นกลุ ่มย ่อย  เ มื ่อประชากร

สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อย่าง

เหมาะสม ผลรวมของขนาดตัวอย่าง

จากกลุ่มย่อยมักจะน้อยกว่าขนาด

ตัวอย่างที่ต้องการในระดับความ

เสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างที่กาํหนด

หากได้เลือกตัวอย่างหนึ่งรายการ

จากประชากรทั้งหมด 

7. จาํนวนหน่วยตัวอย่างในประชากร 
 

มีผลกระทบเพียง

เลก็น้อย 

 

ในกรณีที ่ประชากรมีจํานวนมาก 

จาํนวนของประชากรถ้ามีผลกระทบ

จะมีผลกระทบน้อยมากต่อจํานวน

ตัวอย่าง ส่วนในกรณีที่ประชากรมี

ขนาดเล ก็การ เล ือกต ัวอย ่า ง ใน  
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ปัจจยั 

 

ผลกระทบต่อ

ขนาดตวัอย่าง 

 

การสอบบัญชีม ักไม่ใช่ว ิธ ีการที ่มี

ประสทิธ ิภาพเท่าเทยีมกบัวิธ ีการ 

อื่น ๆ ในการได้มาซ่ึงหลักฐานการ

สอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

[อย่างไรกต็าม เม่ือใช้วิธีการเลือก

ตัวอย่างที่เป็นตัวเง ิน จํานวนเง ิน

ของประชากรที ่เ พิ ่มขึ้นกจ็ะเพิ ่ม

จาํนวนตัวอย่างขึ้นด้วย เว้นแต่ส่วน

ที่เพ่ิมขึ้นน้ันได้รับการชดเชยอย่าง

เ ป็น ส ดั ส ่ว น จ า ก ร ะด ับค ว าม มี

สาระสําค ัญที ่เ พิ ่มขึ้นสําหร ับงบ

การเงินโดยรวม (และระดับความมี

ส า ร ะสํา ค ัญหร ือ ร ะด ับ สํา ห ร ับ

ประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ

หรือการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเร่ือง 

หากสามารถทาํได้)] 
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ภาคผนวก 4 

(อ้างถงึย่อหน้าที่ ก13) 

 

วิธีการเลือกตวัอย่าง 

วิธกีารเลือกตัวอย่างมีหลายวิธ ี ซ่ึงวิธหีลักๆ มีดังน้ี 

 

(ก) การเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง (Random selection) (โดยใช้ตัวสร้างเลขสุ่ม เช่น การใช้ตารางตัวเลข

สุ่ม (Random Number Tables)) 

 

(ข) การเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic selection) เป็นการเลือกโดยจาํนวนหน่วย

ตัวอย่างในประชากรจะถูกหารด้วยขนาดของตัวอย่างเพ่ือกาํหนดช่วงของตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น 

เลือกทุกใบที่ 50 ซ่ึงอาจกาํหนดจุดเร่ิมต้นที่จะเลือกในช่วง 50 ตัวอย่างแรก และเลือกตัวอย่าง

ทุกใบที่ 50 ถดัไป แม้ว่าจุดเร่ิมต้นอาจมีการกาํหนดแบบไม่เป็นระบบ แต่ตัวอย่างจะเป็นแบบ

เชิงสุ่มโดยแท้จริงถ้าได้มาจากการเลือกโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้ตารางตัวเลขสุ่ม เม่ือใช้

วิธกีารเลือกแบบเป็นระบบ ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องพิจารณาว่าโครงสร้างของหน่วยตัวอย่างใน

ประชากรจะต้องไม่มีลักษณะที่ทาํให้ช่วงของตัวอย่างที่กาํหนดไปตรงกับหน่วยตัวอย่างที่มี

รปูแบบใดรปูแบบหน่ึงโดยเฉพาะ 

  

(ค) การเลือกตัวอย่างที่เป็นจาํนวนเงิน (Monetary Unit Sampling) เป็นรูปแบบของการเลือกตัวอย่าง

โดยถ่วงนํา้หนักตามมูลค่า (ตามที่อธิบายในภาคผนวก 1) ซ่ึงขนาดตัวอย่าง การเลือก และ

การประเมินผลจะเป็นตัวเงิน 

 

(ง) การเลือกแบบไม่เป็นระบบ (Haphazard selection) ผู้สอบบัญชีเลือกตัวอย่างโดยไม่ได้ใช้เทคนิค

ในการเลือก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช้เทคนิคแต่ผู้สอบบัญชีต้องไม่มีความลาํเอยีงหรือเจตนาอย่างหน่ึง

อย่างใดเป็นพิเศษ (ตัวอย่างเช่น หลีกเล่ียงการเลือกตัวอย่างที่ยากแก่การค้นหา เลือกหรือ

หลีกเล่ียงการเลือกเฉพาะรายการแรกหรือรายการสุดท้ายที่ปรากฏในหน้าเอกสาร) ดังน้ัน

ผู้สอบบัญชีควรแน่ใจว่าทุกรายการมีโอกาสถูกเลือก วิธกีารเลือกแบบไม่เป็นระบบน้ีไม่เหมาะสม

เม่ือใช้การเลือกตัวอย่างทางสถติิ 

 

(จ) การเลือกแบบเป็นกลุ่ม (Block Selection) เป็นการเลือกกลุ่มของรายการที่ติดกนัในประชากร 

การเลือกแบบเป็นกลุ่มโดยปกติไม่สามารถใช้เป็นการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีเพราะ

ประชากรส่วนใหญ่มีโครงสร้างในลักษณะที่รายการที่เรียงลาํดับมักมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 

แต่มีลักษณะแตกต่างจากรายการอื่นในประชากร แม้ว่าในบางสถานการณ์อาจเป็นการเหมาะสม

ที่จะตรวจสอบรายการเป็นกลุ่ม แต่วิธกีารเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมเกดิขึ้นน้อยมากเม่ือผู้สอบบัญชี

ต้องการได้ข้อสรปุที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกบัประชากรทั้งหมดโดยใช้ตัวอย่าง 


