
 

 

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบเนือ้หาสาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบเนือ้หาสาระ แบง่ออกเป็น 2 วิธีหลกัๆ คือ 

1. การตรวจสอบเนือ้หาสาระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Substantive Analytical Procedures – SAP) 

2. การทดสอบรายละเอียด (Test of Detail – TOD) ซึง่การเลอืกรายการเพื่อไปท าการทดสอบรายละเอียดกบัเอกสาร

หลกัฐานตา่งๆนัน้ จะสามารถท าได้ 3 รูปแบบ คือ  

a. เลอืกทกุรายการทัง้ 100%  

b. เลอืกเฉพาะรายการส าคญั (key-items) – รายการท่ีมีโอกาสผิดสงูและมีผลกระทบตอ่งบการเงินอยา่งมี

สาระส าคญั ซึง่สามารถพิจารณาได้ 2 ลกัษณะ 

i. เชิงปริมาณ – รายการท่ีมจี านวนเงินสงูๆ เช่น จ านวนเงินเกิน Performance Materiality เป็นต้น 

ii. เชิงคณุภาพ – รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการใกล้วนัสิน้งวด รายการท่ีไม่

เป็นไปตามธุรกิจปกติ เป็นต้น 

c. เลอืกรายการท่ีเป็นตวัแทนประชากร (Representative sampling) – กรณีนีจ้ะใช้ก็ตอ่เมื่อผู้สอบบญัชี

เลอืกรายการท่ีเป็น key-items แล้วพบวา่เรายงัได้หลกัฐานท่ีอาจไมม่ากพอที่จะสรุปผลได้วา่ บญัชีที่

ต้องการตรวจสอบถกูต้องตามควรหรือไม ่ในกรณีดงักลา่ว เราอาจจะพิจารณาเลอืกรายการ 

representative items เพื่อมาตรวจเพิ่มเติม  

 

 

 

การตรวจสอบเนือ้หาสาระ 

การตรวจสอบเนือ้หาสาระโดยใช้
การวเิคราะห์เปรียบเทยีบ 

การทดสอบรายละเอยีด 

ทุกรายการ รายการที่ส าคญั สุ่มตวัอย่าง 



 

 

การเลอืกรายการท่ีเป็นตวัแทนประชากร (Representative sampling) – หลกัๆมี 3 ประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 

 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 

 การเลอืกรายการเพื่อท าการทดสอบ 

 การประเมินผลการเลอืกตวัอยา่ง 

การก าหนดขนาดตวัอยา่ง และ การเลอืกรายการมาทดสอบ จะแบง่ออกเป็น 2 วิธีหลกัๆ คือ ทางสถิติ และ ไมใ่ช่ทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

1. การก าหนดขนาดตวัอยา่ง (เลอืกก่ีรายการ) 

a. ทางสถิตมิี 2 วิธี  

i. MUS - เป็นการเลอืกตวัอยา่งที่อ้างองิจากจ านวนเงินเป็นหลกั ดงันัน้ ท าให้รายการท่ีมจี านวนเงินสงูมี

โอกาสได้รับเลอืกมากกวา่รายการท่ีมีจ านวนเงินน้อย (แคม่ีโอกาสมากกวา่ แตไ่มจ่ าเป็นเสมอไปที่จ านวน

เงินสงูๆจะได้รับเลอืก) 

ii. Random - เป็นการเลอืกตวัอยา่งโดยไม่อ้างอิงจากจ านวนเงิน ดงันัน้ ทกุรายการจึงมีโอกาสถกูเลอืก

เทา่ๆกนั  

b. ไมใ่ช่ทางสถิติ – เป็นการก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้ดลุพินิจ ซึง่ข้อเสยีของวิธีที่ไมใ่ช่ทางสถิติ คือ ไม่สามารถ

อธิบายที่มาที่ไปได้วา่เหตใุดถงึพจิารณาแล้วเห็นสมควรวา่เลอืกจ านวนรายการเทา่นีพ้อ และหากเกิดผลแตกตา่ง

จากตวัแทนประชากรดงักลา่วแล้ว ผู้สอบบญัชีจะไมส่ามารถสรุปผลได้วา่ประชากรท่ีเหลอืผิดอีกเป็นจ านวน

เทา่ไหร่ 

2. การเลอืกรายการมาทดสอบ (เลอืกรายการไหนดี) 

a. ทางสถิติ มี 2 วิธี – MUS กบั Random เช่นกนั ซึง่หากผู้สอบบญัชีใช้วิธีการใดในการก าหนดขนาดตวัอยา่ง 

ผู้สอบบญัชีต้องใช้วิธีนัน้ในการเลอืกรายการมาทดสอบ 



 

 

b. ไมใ่ช่ทางสถิติ มี 2 วิธี 

i. Block sampling เช่น เลอืกเดือนมาก่อน แล้วคอ่ยเลอืกรายการในเดือนนัน้ เป็นต้น 

ii. Haphazard เป็นการเลอืกโดยทีไ่มม่ีรูปแบบขอแคไ่ม ่bias เช่น จบัสลาก หรือ หลบัตาเลอืก เป็นต้น 

เนื่องจากการก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยวิธี Random จะได้ขนาดตวัอยา่งที่มากกวา่วิธี MUS เสมอ (จากสถิติประมาณ 25%)  

ดงันัน้ จึงท าให้วิธี MUS เป็นวิธีการท่ีผู้สอบบญัชีสว่นใหญ่น ามาใช้ในการก าหนดขนาดตวัอยา่งส าหรับการตรวจสอบเนือ้หา

สาระตอนสิน้ปีเนื่องจากท าให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบให้ได้จ านวนเงินสงูๆโดยไมจ่ าเป็นต้องตรวจหลายรายการ 

การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธี MUS มี 3 ขัน้ตอน 

1. ก าหนดประชากรทีต้่องการน ามาสุม่ทดสอบ – เช่น หากต้องการสุม่เลอืกตวัอยา่งเพื่อสง่หนงัสอืยืนยนัยอดลกูหนี ้

การค้า ประชากรที่ต้องการน ามาสุม่ทดสอบ คือ รายการลกูหนีก้ารค้าคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด อยา่งไรก็ตาม ประชากร

ดงักลา่วต้องเป็นประชากรภายหลงัจากที่ได้น ารายการท่ีมีมลูคา่สงูๆ รายการท่ีส าคญั และรายการที่ผิดปกติออกแล้ว 

(Key-items) เนื่องจาก รายการที่เป็น key-items นัน้จะมีลกัษณะเฉพาะตวั ไมส่ามารถเป็นตวัแทนของประชากรที่

เหลอืได้ และมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้สงูด้วยลกัษณะของรายการ จึงท าให้รายการ key-items นัน้เป็นรายการท่ี

ผู้สอบบญัชีจะเลอืกเฉพาะเจาะจงเพื่อตรวจสอบเนือ้หาสาระอยูแ่ล้ว จึงไมค่วรรวมอยูใ่นประชากรท่ีจะน ามาสุม่

ทดสอบเพิ่มเติมอีก 

 

 

 

 

2. ค านวณช่วงการเลอืกตวัอยา่ง (Interval) 

 

 

 

 

 

 

 

โดยที่ confidence factor จะเป็นคา่ทางสถิตซิึง่มคีวามเช่ือมโยงกบั RMM ที่ประเมินได้ส าหรับแตล่ะ account / 

assertion ที่เก่ียวข้อง เช่น จากตวัอยา่งข้างต้น หากผู้สอบบญัชีต้องการสุม่เลอืกตวัอยา่งเพื่อสง่หนงัสอืยืนยนัยอด

ลกูหนีก้ารค้า ซึง่เป็นวิธีการท่ีตอบสนองเร่ืองความมีอยูจ่ริง ผู้สอบบญัชีต้องพจิารณา confidence factor ที่

เหมาะสมกบั RMM ที่ประเมินได้ของ account - A/R และ assertion – Existence เป็นต้น 

 

ประชากรที่ต้องการน ามาสุ่มทดสอบ = ประชากรทัง้หมด – Key-items 

ช่วงการเลือกตวัอย่าง = ความมีสาระส าคัญในการปฏิบตัิงาน (Performance Materiality) 

                                                  Confidence factor 



 

 

ตาราง confidence factor 

 

 

 

นวณขนาดตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

* ระดบัความมัน่ใจท่ีต้องการได้เพิม่เตมิจากการท าการตรวจสอบเนือ้หาสาระ 

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

Sized Entities Volume 2 - Practical Guidance 

จากตารางข้างต้น จะพบวา่หาก RMM ที่ประเมินได้อยูใ่นระดบั “สงู” นัน่คือ ความเสีย่งที ่account และ assertion นัน้

จะผิดมีโอกาสมาก ดงันัน้ ระดบัความมัน่ใจที่ต้องการเพิ่มเตมิก็ต้องสงูขึน้ เช่น 95% เป็นต้น ดงันัน้ confidence factor 

ก็จะต้องสงูตามไปด้วย เช่น 3.0 เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม หาก RMM ที่ประเมินได้อยูใ่นระดบั “ต ่า” นัน่คือ ความเสีย่งที่ 

account และ assertion นัน้จะผิดมีโอกาสน้อย ดงันัน้ ระดบัความมัน่ใจที่ต้องการเพิ่มเตมิก็ลดลงได้ เช่น 65%-75% 

เป็นต้น ดงันัน้ confidence factor ก็จะลดลงตามไปด้วย เช่น 1.1 – 1.4 เป็นต้น 

3. การค านวณขนาดตวัอยา่ง (Sample size) 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดตวัอย่าง = จ านวนเงนิ (มูลค่า) ของประชากรที่ต้องการน ามาสุ่มทดสอบ 

                                                          ช่วงการเลือกตวัอย่าง 



 

 

การเลือกรายการมาทดสอบโดยวิธี MUS มี 3 ขัน้ตอนดงันี ้

1. List รายการประชากรที่ต้องการสุม่ทดสอบโดยห้าม sort โดยเดด็ขาด และค านวณจ านวนเงินสะสมของประชากร

ดงักลา่ว 

2. ก าหนดจดุเร่ิมต้นของรายการแรกที่จะเลอืก (start) โดยจดุ start จะเป็นเลขใดก็ได้แตต้่องไม่เกนิชว่งการเลอืก

ตวัอยา่ง (interval) ที่ค านวณได้ข้างต้น เช่น ถ้า interval ค านวณได้เทา่กบั 100 ดงันัน้ จดุ start จะต้องเป็นเลขที่

อยูร่ะหวา่ง 1 – 100 เป็นต้น และการเลอืกจดุ start ควรใช้การ random ตวัเลขขึน้มาเพื่อไมใ่ห้เกิดการ bias  

3. รายการท่ีจะถกูสุม่เลอืกมาทดสอบ คือ รายการท่ีมีจ านวนเงินสะสมตกอยูใ่นชว่งการเลอืกตวัอยา่งสะสม 

ตัวอย่าง: ขนาดตวัอยา่งทีเ่ป็นตวัแทนประชากร = 6 รายการ ชว่งการเลอืกตวัอยา่ง 3,000 และจดุเร่ิมต้น 1,200 

(ไมเ่กิน interval) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการเลือกตัวอย่างโดยวิธี MUS มี 3 ขัน้ตอน 

1. สบืสวนลกัษณะและสาเหตขุองการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงที่พบ และประเมินผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ตอ่

วตัถปุระสงค์ของวิธีการตรวจสอบและเร่ืองอื่นๆที่ตรวจสอบ – หากพิจารณาแล้วพบวา่การแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่

ข้อเท็จจริงที่พบนัน้มีลกัษณะเป็น “ข้อผิดพลาดที่มใีนประชากร” (ไมเ่ป็น “รายการเดี่ยว – anomalous items” 

หรือ “รูปแบบ/ระบบ – pattern) ให้ผู้สอบบญัชีพิจารณาดงันี ้

a. หากรายการดงักลา่วเป็น “รายการหลกั” (key-items) ให้รวบรวมผลแตกตา่งของรายการหลกัทัง้หมดที่

พบ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 



 

 

b. หากรายการดงักลา่วเป็น “ตวัแทนประชากร” (Representative items” ให้ท าการประมาณการการ

แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงที่พบ (Projected misstatements)  

i. ค านวณอตัราร้อยละของการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงที่พบแตล่ะรายการ 

ii. หาผลรวมอตัราร้อยละของการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงทัง้หมด 

iii. ค านวณหาอตัราร้อยละของการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงเฉลีย่ โดยน าผลรวมอตัราร้อยละ

ของการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงทัง้หมดหารด้วยขนาดตวัอยา่งที่เป็นตวัแทนประชากร 

iv. ค านวณหาประมาณการการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริง โดยน าอตัราร้อยละของการแสดง

ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงเฉลีย่คณูด้วยมลูคา่ของประชากรที่น ามาสุม่ทดสอบ 

ตัวอย่าง: ขนาดตวัอยา่งทีต่วัแทนประชากร = 6 รายการ, มลูคา่ประชากรที่น ามาสุม่ทดสอบ 18,000 

 

 

 

 

 

 

 

2. น า “การแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงที่ประมาณการได้” รวมกบั “ผลแตกตา่งของรายการหลกั” เพื่อน าไปพิจารณา

วา่มีผลกระทบตอ่งบการเงินอยา่งมีสาระส าคญัหรือไม ่อยา่งไร 

3. หากตวัอยา่งที่เลอืกมาทดสอบไมไ่ด้ให้หลกัเกณฑ์ที่สมเหตสุมผลในการสรุปเก่ียวกบัประชากร 

a. ขอร้องให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบ และขอให้แก้ไขปรับปรุงรายการตามความจ าเป็น หรือ 

b. ปรับเปลีย่นลกัษณะ ระยะเวลาและขอบเขตการตรวจสอบ 


