
การเลือกตวัอย่างเพือ่การทดสอบรายละเอียด (Audit Sampling for Test of Details) 

วิธีการที่ผู้สอบบัญชีอาจใช้ในการเลือกรายการเพ่ือทดสอบรายละเอียดตามมาตรฐานการสอบบัญชีมี     

3 วิธ ีได้แก่ 

ก. การเลือกทุกรายการ (การตรวจสอบร้อยละร้อย) 

ข. การเลือกรายการแบบเจาะจง และ 

ค. การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (Audit Sampling) 

ความเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีในการเลือกรายการไม่ว่าวิธีเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันขึ้ นอยู่กับ

สถานการณ์ เช่น ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารให้การ

รับรองส าหรับยอดคงเหลือหรือรายการที่ก  าลังตรวจสอบอยู่ และความเป็นไปได้ของการน าวิธีการเลือกรายการ

ต่างๆ มาใช้ปฏบัิติและความมีประสิทธิภาพของวิธีต่าง ๆ เหล่าน้ัน การเลือกรายการด้วยวิธีในข้อ ก และ ข้อ ข 

ซ่ึงเป็นการเลือกทุกรายการและเลือกรายการแบบเฉพาะเจาะจง จะใช้ในกรณีที่บัญชีหรือรายการค้าที่จะทดสอบมี

รายการที่มีมูลค่าสงูหรือแตกต่างจากรายการอื่นๆ หรือมีลักษณะพิเศษ/ผิดปกติที่ผู้สอบบัญชีสนใจเป็นพิเศษ ซ่ึง

วิธีการดังกล่าวไม่ถือเป็นการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีเน่ืองจากถือว่าเป็นการเลือกโดยตั้งใจหรือมีอคติใน

การเลือก ค าถามที่มักถามกันบ่อย ๆ เกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (Audit Sampling) ในข้อ ค    

กค็ือ ผู้สอบบัญชีจะก าหนดขนาดตวัอย่างเพ่ือทดสอบรายละเอยีดกี่รายการ แล้วจะเลือกรายการใดมาทดสอบ  

การก าหนดขนาดตัวอย่างเพ่ือทดสอบสามารถก าหนดโดยใช้สูตรทางสถิติ หรือไม่ใช้สูตรทางสถิติ    

(ทา่นสามารถดูปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อขนาดตัวอย่างส าหรับการทดสอบรายละเอียดของรายการและยอดคงเหลือได้      

ที่ภาคผนวก 3 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530) ซ่ึงจะใช้วิธีใดน้ันกข็ึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี   

การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรทางสถิติเพ่ือใช้ในการทดสอบรายละเอียด ได้แก่  การค านวณหาค่าทางสถิติ

และใช้ตารางสถิติ ซ่ึงอาจมีความซับซ้อนและผู้สอบบัญชีต้องมีความเข้าใจในหลักสถิติอย่างเพียงพอ ดังน้ันการ

ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยไม่ใช้สูตรทางสถิติจะเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากกว่า บทความน้ีจึงเน้นเฉพาะการก าหนด

ขนาดตัวอย่างโดยไม่ใช้สถิติเน่ืองจากเป็นวิธทีี่สะดวกต่อการน าไปใช้ในทางปฏบัิติ 

 

1. การก าหนดขนาดตวัอย่างโดยไม่ใชส้ถติิ 

วิธทีี่ใช้เป็นการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรแบบง่าย ๆ ซ่ึงมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือ 1) มูลค่าทั้งหมด

ของประชากรที่จะทดสอบ 2) มูลค่าของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ และ 3) ระดับความ

เช่ือม่ันที่ต้องการจากการทดสอบ โดยตัวแปรเหล่าน้ีจะมีผลต่อขนาดตัวอย่าง เช่น การก าหนดมูลค่าของการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ต ่า จะท าให้จ านวนตัวอย่างมากข้ึน หรือ การก าหนดระดับความเช่ือม่ันที่

ต้องการจากการทดสอบสงู จะท าให้จ านวนตัวอย่างมากขึ้น เป็นต้น  

การก าหนดตัวแปรเหล่าน้ีต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของยอดคงเหลือหรือรายการที่ต้องการ

ทดสอบ ระดับความเสี่ยงที่ต้องการจะลด ความมีสาระส าคัญ ผลของการทดสอบการควบคุม การใช้วิธีการ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระอื่น เป็นต้น (อ่านเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก 3 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530) 

 



ตารางด้านล่างแสดงถึงความเสี่ยงที่ต้องการจะลด ระดับความเช่ือม่ัน และ Confidence Factor 

ความเสีย่งที่

ตอ้งการจะลด ระดบัความเชื่อมัน่ Confidence Factor 

ต ่า 

50% 0.7 

55% 0.8 

60% 0.9 

65% 1.1 

70% 1.2 

75% 1.4 

กลาง 

80% 1.6 

85% 1.9 

90% 2.3 

สงู 

95% 3 

98% 3.7 

99% 4.6 

ทีม่า: Exhibit 17.3-1, 2 Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small-and 

Medium-Sized Entities Volume 2 – Practical Guidance 

จากน้ันกส็ามารถค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สตูรดังน้ี 

ขนาดตวัอย่าง =  

(มูลค่าทั้งหมดของประชากรที่จะทดสอบ ÷ การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ <ต้องไม่เกนิระดับ

ความมีสาระส าคัญในการปฏบัิติงาน>) ×  Confidence Factor 

 

ตวัอย่าง  

มูลค่าทั้งหมดของประชากรที่จะทดสอบ 18,000 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ยอมรับได้ 1,500 

ระดับความเช่ือมั่น 80% 

ที่ระดับความเช่ือม่ัน 80% จะได้ Confidence Factor เทา่กบั 1.6 

 

ขนาดตัวอย่าง  = (18,000 ÷1,500) ×  1.6 

 = 19 

ดังน้ัน เราจะเลือกรายการขึ้นมาทดสอบจ านวน 19 รายการ 



ขอ้ควรระวงัของการใชวิ้ธีนี้  คือ เพ่ือความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้สอบบัญชีควรใช้กับกลุ่มประชากรที่

มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ประชากรที่มีมูลค่าที่เป็นตัวเงินของแต่ละรายการไม่แตกต่างกันอย่างมีสาระส าคัญ 

ดังน้ัน ถ้ามีกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ประชากรที่มีมูลค่าที่เป็นตัวเงินสงู ผู้สอบบัญชีต้องแยกประชากร

เหล่านี้ ออกไปก่อน เพราะผู้สอบบัญชีสามารถเน้นการตรวจสอบไปยังรายการที่มีมูลค่าสูงโดยใช้การเลือกรายการ

แบบเจาะจง 

 

          2. การเลือกรายการข้ึนมาทดสอบ 

หลังจากที่ได้ก าหนดแล้วว่าจะต้องท าการเลือกตัวอย่างจ านวนกี่รายการข้ึนมาเพ่ือทดสอบ สิ่งที่ตามมาก็

คือ แล้วรายการใดจะเป็นรายการที่โชคดีที่ถูกเลือกข้ึนมาทดสอบ ซ่ึงวิธีการเลือกตวัอย่างมีหลายวิธี เช่น 

ก) การเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม 

ข) การเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบ  

ค) การเลือกตัวอย่างที่เป็นจ านวนเงิน  

ง) การเลือกตัวอย่างแบบไม่เป็นระบบ  

จ) การเลือกตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม  

วิธีการเลือกตัวอย่างที่ใช้กันบ่อย ๆ เน่ืองจากเป็นวิธีการที่ใช้หลักสถิติท าให้การเลือกรายการมีความ

น่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น คือ การเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม การเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบ และการเลือกตัวอย่างที่เป็น

จ านวนเงิน ส่วนอกีวิธทีี่เหลือน้ันเป็นการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักสถิติ ดังน้ัน บทความน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนใน

การเลือกตัวอย่างส าหรับ 3 วิธน้ีี 

 

ก) การเลือกตวัอย่างแบบสุ่มตวัอย่าง (Random) 

ขั้นตอนของการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มมีดังน้ี 

1. ก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้แต่ละรายการที่อยู่ในประชากร เช่น ประชากรมีรายการทั้งหมด 50 

รายการ กใ็ห้หมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 50 

2. ท าการเลือกรายการตามจ านวนที่ต้องการ เช่น ต้องการเลือก 5 รายการ ซ่ึงอาจเลือกโดย 

2.1 จับสลาก 

2.2 ใช้ตารางเลขสุ่มที่นักสถิติจัดท าข้ึน 

2.3 ใช้ค าสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ function “RANDBETWEEN(m, n)” ใน Microsoft 

Excel จากตัวอย่างข้างต้นประชากรมีทั้งหมด 50 รายการ กจ็ะได้เป็น RANDBETWEEN(1, 

50) และให้กด F9 ตามจ านวนที่ต้องการเลือก 

3. รายการที่ถูกเลือกข้ึนมาตามข้อ 2 จะเป็นตัวอย่างที่น ามาใช้ในการทดสอบ 

 

ข) การเลือกตวัอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random) 

ขั้นตอนของการเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบมีดังน้ี 

1. ค านวณช่วงการเลือกตัวอย่าง (sampling interval) โดย 

ช่วงการเลือกตัวอย่าง = จ านวนประชากรทั้งหมด ÷ จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ  



2. ก าหนดจุดเร่ิมต้นส าหรับการเลือกรายการแรก โดยการสุ่มโดยเลือกใช้วิธีตามที่กล่าวในข้อ ก) 2.1-2.3

ซ่ึงจุดเร่ิมต้นจะอยู่ระหว่าง 1 ถึงช่วงการเลือกตัวอย่าง  

3. ให้เลือกรายการทุก ๆ รายการตามช่วงการเลือกตัวอย่างที่ค านวณได้จาก 1. 

 

ตัวอย่างเช่น ต้องการเลือกตัวอย่างจ านวน 10 รายการจากรายการทั้งหมดจ านวน 200 รายการ 

      ช่วงการเลือกตัวอย่าง = 200 ÷ 10  

   = 20 

จากน้ันให้สุ่มเลือกจุดเร่ิมต้นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 20 หลังจากน้ันกใ็ห้สุ่มทุก ๆ รายการที่ 20 นับจากรายการแรก เช่น 

สุ่มรายการแรกได้รายการที่ 8 รายการถัดไปที่จะลือก คือ 28, 48, 68, ……., 188 

ค) เลือกตวัอย่างทีเ่ป็นจ านวนเงิน (Monetary Unit Sampling /Sampling Proportionate to Size)  

ข้ันตอนของการเลือกตัวอย่างที่เป็นจ านวนเงินน้ีจะคล้ายคลึงกับการเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบแต่จะ

ถ่วงน า้หนักตามมูลค่า ซ่ึงจะมีข้ันตอนมากขึ้นอกีเลก็น้อย การเลือกตัวอย่างที่เป็นจ านวนเงินมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ค านวณช่วงการเลือกตัวอย่าง (sampling interval) โดย  

ช่วงการเลือกตัวอย่าง = มูลค่าของประชากรทั้งหมด ÷ จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 

2. ค านวณจ านวนเงินสะสมของประชากรแต่ละรายการจนครบทุกรายการ 

3. ก าหนดจุดเร่ิมต้นส าหรับการเลือกรายการแรก โดยการสุ่มโดยเลือกใช้วิธีตามที่กล่าวในข้อ ก) 2.1-2.3

ซ่ึงจุดเร่ิมต้นจะอยู่ระหว่าง 1 ถึงช่วงการเลือกตัวอย่าง 

4. ค านวณช่วงการเลือกตัวอย่างสะสม โดย 

ช่วงการเลือกตัวอย่างสะสม = ช่วงการเลือกตัวอย่างสะสมเดิม + ช่วงการเลือกตัวอย่าง 

ทั้งน้ีจะค านวณช่วงการเลือกตัวอย่างสะสมตามจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ เช่น ถ้าต้องการเลือกตัวอย่าง 3 

รายการ กจ็ะค านวณช่วงการเลือกตัวอย่างสะสม 3 ช่วง โดยจะนับรวมจุดเร่ิมต้นส าหรับการเลือกรายการ

แรกด้วย (จากข้อ 3) 

5. รายการที่จะถูกเลือกมาทดสอบ คือ รายการที่มีจ านวนเงินสะสมตกอยู่ในช่วงการเลือกตัวอย่างสะสม 

 

เพ่ือให้เข้าใจข้ันตอนของการเลือกตัวอย่างที่เป็นจ านวนเงิน มาดูตัวอย่างของวิธกีารเลือกแบบน้ีกนั 

ตวัอย่าง ต้องการเลือกลูกหน้ีจ านวน 3 ราย จากลูกหน้ีจ านวนทั้งหมด 9 ราย (ไม่รวม key items) เพ่ือส่งหนังสือ

ยืนยันยอด รายละเอยีดลูกหน้ีรายตัวมีดังน้ี 

ชื่อลูกหนี้  จ านวนเงิน 

บริษัท ก. 1,000 
บริษัท ข. 2,700 

บริษัท ค. 1,400 

บริษัท ง. 1,800 

บริษัท จ. 2,200 

บริษัท ฉ. 4,000 

บริษัท ช. 1,200 

บริษัท ซ. 1,100 

บริษัท ฌ. 2,600 

รวมทั้งส้ิน 18,000 



 

ข้ันตอนที่ 1 ค านวณช่วงการเลือกตัวอย่าง 

= 18,000 ÷ 3 

= 6,000 

 

ข้ันตอนที่ 2 ค านวณจ านวนเงินสะสมของรายการแต่ละรายการ 

ชื่อลูกหนี้  จ านวนเงิน จ านวนเงินสะสม 

บริษัท ก. 1,000 1,000 

บริษัท ข. 2,700 3,700 

บริษัท ค. 1,400 5,100 

บริษัท ง. 1,800 6,900 

บริษัท จ. 2,200 9,100 

บริษัท ฉ. 4,000 13,100 

บริษัท ช. 1,200 14,300 

บริษัท ซ. 1,100 15,400 

บริษัท ฌ. 2,600 18,000 

รวมทั้งส้ิน 18,000   

 

ข้ันตอนที่ 3 ก าหนดจุดเร่ิมต้นส าหรับการเลือกรายการแรก 

 ในตัวอย่างน้ีจุดเร่ิมต้นจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 6,000 สมมติว่าท าการสุ่ม (เช่น สุ่มโดยการจับสลาก สุ่มโดย

ใช้ค าสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์) แล้วได้จุดเร่ิมต้นเป็น 4,100 

 

ข้ันตอนที่ 4 ค านวณช่วงการเลือกตัวอย่างสะสม 

ช่วงการเลือกตัวอย่างสะสมแรก คือ จุดเร่ิมต้นที่สุ่มได้ ซ่ึงกคื็อ 4,100 

ช่วงการเลือกตัวอย่างสะสมที่ 2  = 4,100 + 6,000  

    = 10,100 

ช่วงการเลือกตัวอย่างสะสมที่ 3  = 10,100 + 6,000 

    = 16,100 

  



ข้ันตอนที่ 5 ระบุรายการที่เลือกข้ึนมาทดสอบ  

ชื่อลูกหนี้  จ านวนเงิน จ านวนเงินสะสม 

 

บริษัท ก. 1,000 1,000 

 

บริษัท ข. 2,700 3,700 

 

บริษัท ค. 1,400 5,100 

เน่ืองจากจ านวนเงินสะสมตกอยู่ในช่วงการเลือก

ตัวอย่างสะสมแรก (4,100) 

บริษัท ง. 1,800 6,900 

 

บริษัท จ. 2,200 9,100 

 

บริษัท ฉ. 4,000 13,100 

เน่ืองจากจ านวนเงินสะสมตกอยู่ในช่วงการเลือก

ตัวอย่างสะสมที่ 2 (10,100) 

บริษัท ช. 1,200 14,300 

 

บริษัท ซ. 1,100 15,400 

 

บริษัท ฌ. 2,600 18,000 

เน่ืองจากจ านวนเงินสะสมตกอยู่ในช่วงการเลือก

ตัวอย่างสะสมที่ 3 (16,100) 

รวมทั้งส้ิน 18,000 

   

สรุปคือ ลูกหน้ีที่จะถูกเลือกเพ่ือน ามาส่งหนังสือยืนยันยอด ได้แก่ บริษัท ค. ฉ. และ ฌ.  

 

เมื่อผู้สอบบัญชีทดสอบตัวอย่างที่เลือกแล้วหากพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาว่า การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงหรือการเบ่ียงเบนดังกล่าวมีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของประชากร

ที่ไม่ได้ถูกเลือกเพ่ือทดสอบหรือไม่ แล้วต้องค านวณค่าประมาณการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบใน

ตัวอย่างของประชากรหรือไม่ และจะประเมินผลการเลือกตัวอย่างอย่างไร (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530) 


