


1.  ความหมายของการเลือกตัวอยาง 

2.  ความเสี่ยงกับการเลือกตัวอยาง 

3.  ขั้นตอนการเลือกตัวอยาง 

4.  บทบาทของการเลือกตัวอยางในการทดสอบการควบคุม 

5.  บทบาทของการเลือกตัวอยางในการตรวจสอบเน้ือหาสาระ 



 การทดสอบตัวอยาง หมายถึง การตรวจสอบนอยกวารอยละ

รอยของรายการบัญชีหรือ ประเภทบัญชีตางๆ ของกิจการ ดวยวิธีการ

ตรวจสอบเน้ือหาสาระหรือวิธีการทดสอบการควบคุม 



ประชากร ตัวอยาง 

รายการ 

ท้ังหมด 

รายการ 

บางสวน 

การเลือกตัวอยาง 

การตัดสินใจท่ีสําคัญ คือ 

1.  ขนาดตัวอยาง     จํานวนรายการของตัวอยาง 

2.  วิธีการเลือกตัวอยาง           รายการท่ีจะถูกเลือกเปน  

ตัวอยาง 



ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ (DR) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.  ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอยาง 
               เปนความเสี่ยงจากตัวอยางท่ีเลือกไมได เปนตัวแทนท่ีแทจริงของ 

ประชากร 

2.  ความเสี่ยงที่ไมเกี่ยวของกับการเลือกตัวอยาง 

               เปนความเสี่ยงจากวิธีการตรวจสอบซ่ึงไมมีประสิทธิภาพหรือไมตรง 
ประเด็นหรือตีความ/ประเมินหลักฐานการสอบบัญชีผิดพลาดไป หรือขาดความ
ระมัดระวังรอบคอบ 



ดูภาพที่ 6 - 1 มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

2.  การกําหนดประชากรและหนวยตัวอยาง 

3.  การกําหนดลักษณะขอผิดพลาด 

4.  การกําหนดขนาดตัวอยาง 

5.  การกําหนดวิธีการเลือกตัวอยาง 

6.  การทดสอบตัวอยาง 

7.  การประเมินผลการทดสอบตัวอยาง 

8.  การบันทึกงานเลือกตัวอยาง 



วัตถุประสงคของการตรวจสอบ จะกําหนดวิธีการเลือกตัวอยางท่ีเหมาะสม 

 การทดสอบการควบคุม ใหหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบบัญชี

และระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามดังกลาว 

 การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ใหหลักฐานท่ีตรวจพบการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริง หรือความถูกตองตามท่ีควรของสิ่งท่ีผูบริหารใหการรับรองไวเกี่ยวกับงบ

การเงิน 



 ประชากร คือ กลุมขอมูลท้ังหมดท่ีนํามาเลือกตัวอยาง ซ่ึงผูสอบบัญชี

ตองการไดขอสรุปเกี่ยวกับประชากรนั้น 

 หนวยตัวอยาง คือ รายการแตละรายการท่ีประกอบขึ้นเปนประชากร 

ผูสอบบัญชีควรกําหนดประชากรและหนวยตัวอยางใหสอดคลองกับ 

 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

           สิ่งสําคัญ คือ ความเหมาะสมและความครบถวนของประชากรและหนวย

ตัวอยาง 



 ขอผิดพลาด คือ ความเบี่ยงเบนจากระบบการควบคุมภายใน (การไม

ปฏิบัติตามระบบ) ซ่ึงพบจากการทดสอบการควบคุม หรือขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงซ่ึงพบจากการตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

 ลักษณะขอผิดพลาด คือ ระดับความนาจะเปนของขอผิดพลาดสูงสุด

ท่ีมีอยูในประชากรท่ีผูสอบบัญชีจะยอมรับได 

          ในการทดสอบการควบคุม วัดในรูปจํานวนครั้งของการไมปฏิบัติตาม

ระบบ 

          ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ วัดในรูปจํานวนเงินสูงสุด ของยอด

คงเหลือของบัญชีหรือรายการท่ีตรวจสอบขัดตอขอเท็จจริง 



ขอสังเกตในการกําหนดขนาดตัวอยาง มีดังนี้ 

 -  ถาผูสอบบัญชีตองการระดับความเชื่อม่ันท่ีเพ่ิมขึ้น แลวขนาด

ตัวอยางควรจะเพ่ิมขึ้น 

 -  ขนาดตัวอยางท่ีเพ่ิมขึ้นจะชวยลดความเสี่ยงจากการเลือกตัวอยาง

ใหนอยลง  วิธีการกําหนดขนาดตัวอยาง มี 2 วิธีคือ 

 1.  ใชสูตรทางสถิติ 

 2.  ใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 



 คือ วิธีการเลือกตัวอยางที่มีลักษณะการเลือกเปนแบบ

สุมตัวอยาง และใชทฤษฎีความนาจะเปนในการประเมินผล

ตัวอยาง รวมทั้งวัดคาความเส่ียงจากการเลือกตัวอยาง 



ปจจัยที่กําหนดขนาดตัวอยางทางสถิติ  มีดังน้ี 

1.  ระดับความเช่ือมั่น เชน 95% 

2.  อัตราขอผิดพลาดที่ประมาณการ เชน 3% 

3.  ความถูกตองแมนยํา เชน    2% 

     แสดงวาอัตราขอผิดพลาดที่ประมาณการอาจอยูในชวง 3% - 

2% = 1% ถึง 3%+2% =  - +5 



วิธีการเลือกตัวอยางมี 3 วิธีใหญ ดังนี้ 

1.  Probability Sampling 

2.  Judgement Sampling 

3.  Stratified Sampling 



แบงเปน 3 วิธียอยคือ 

1.1  Random Sampling 

       การเลือกแบบเชิงสุม มีหลายวิธีเชน 

      - วิธีการจับสลาก 

      - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเลือกตัวอยาง 

      - การใชตารางเลขสุม 

        ดูตัวอยางภาพที่ 6 - 2 



1.2 Systematic Sampling 
 การเลือกตัวอยางแบบเปนระบบ โดยการเลือกจากประชากรเปน

ระยะหรือเปนชวงตอน เชน ทุก ๆ 30 รายการ 

 สมมติฐานของวิธีน้ี คือ 

 - ขอมูลมีลักษณะที่ไมแตกตางกัน 

 - การกระจายของขอมูลมีอยูทั่วไป 

 - การจัดเรียงลําดับของขอมูลไมมีการบิดเบือน 

 - ไมมีรายการขาดหายไปจากประชากร 

 

 



1.3 Multi-stage Sampling 

 การเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยการเลือกจากกลุม

ใดครบแลวจะเลือกตัวอยางจากแตละกลุมอีกขั้นหน่ึง ดูภาพที่ 6 - 3 

 

 



แบงเปน 4 วิธียอยคือ 

2.1 Specific Sampling 
       การเลือกรายการแบบเจาะจง โดยใชวิจารณญาณของผูสอบบัญชี เชน  

       - รายการท่ีมีแนวโนมจะมีสิ่งผิดปกติ 

       - รายการท่ีมีมูลคาสูงหรือรายการท่ีมีนัยสําคัญ 

       - รายการท่ีใหขอมูลในเรื่องท่ีตองการ 

       - รายการท่ีครอบคลุมประชากรท้ังหมด 

 



2.2  Haphazard Sampling 

 การเลือกตัวอยางแบบไมเปนระบบ โดยไมมีหลักเกณฑใดๆ 

2.3  Systematic Judgemental Sampling 

 วิธีนี้คลายกับ Systematic Sampling ใชกรณีท่ีประชากรมีชวงหางมาก 

ไมสะดวกในการนับรายการเปนชวงตอเนื่องกัน จึงใชการประมาณ เชน ทุก

รายการท่ี 10 จากทุกๆ 20 หนา 

2.4  Block Sampling 

 การเลือกแบบเปนกลุม โดยพิจารณาประชากรเปนชวงๆ ติดตอกัน เชน 

เลือก 5 ครั้งๆ ละ 20 รายการติดตอกันในแตละครั้ง 



 วิธีการเลือกตัวอยางโดยแบงประชากรออกเปนกลุมๆ 

โดยรวม รายการที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันไวในกลุม

เดียวกัน จากน้ันเลือกตัวอยางจากแตละกลุมออกมา 

 



 เมื่อไดตัวอยางมาแลว ผูสอบบัญชีจะใชวิธีการตรวจสอบตามที่ 

กําหนดไว และเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีกับตัวอยางที่ไดมาน้ัน 

ขั้นตอนท่ี 7 การประเมินผลการเลือกตัวอยาง 

 หลังจากทดสอบตัวอยางแลว ผูสอบบัญชีควรประเมินผลการ

เลือกตัวอยาง ดังน้ี 

 1.  วิเคราะหขอผิดพลาดที่พบในตัวอยาง 

 2.  ประมาณขอผิดพลาดที่อาจมีในประชากรทั้งหมดจาก 1 

 3.  ประเมินความเสี่ยงของการทดสอบตัวอยาง 



ผูสอบบัญชีควรบันทึกงานเลือกตัวอยาง ไวในกระดาษทําการโดย

ระบุถึง 

 - วิธีการเลือกตัวอยาง 

 - ขนาดตัวอยาง 

 - ขอผิดพลาดที่ตรวจพบ 

 - ผลการประเมินการทดสอบตัวอยาง 

ดูตัวอยาง หนา 6-16 



 ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอยางท่ีเกิดจากการทดสอบการควบคุม มี 2 

ประเภทดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเชื่อถือระบบการควบคุมภายในมากเกินไป 

      ผูสอบบัญชีประเมิน CR ต่ํากวาความเปนจริง ทําให PDR สูงกวาความ

เปนจริงและขนาดตัวอยางต่ํากวาความเปนจริง 

 

2.  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเชื่อถือระบบการควบคุมภายในนอยเกินไป 

      ผูสอบบัญชีประเมิน CR สูงกวาความเปนจริง ทําให PDR ตํ่ากวาความ

เปนจริงและขนาดตัวอยางสูงกวาความเปนจริง 



ผูสอบบัญชีใชตารางสถิติในการกําหนดขนาดตัวอยาง และประเมินผล

การทดสอบจากตัวอยาง โดยพิจารณาจาก 

1.  TER อัตราขอผิดพลาดหรืออัตราความเบ่ียงเบนที่ยอมรับได 

2.  EPER อัตราขอผิดพลาดหรืออัตราความเบ่ียงเบนที่คาดวาจะพบใน

ประชากรทั้งหมด 

3.  ARO ความเสี่ยงที่ยอมรับวาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

ทั้งที่ความเปนจริงไมมีประสิทธิผล เชน 5%, 10% 



 ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอยางท่ีเกิดจากการตรวจสอบเนื้อหาสาระมี 

2 ประเภท ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่ยอมรับอยางไมถูกตอง(ความจริงควรปฏิเสธ) 

      - ผูสอบบัญชสีรปุวา ไมมีขอผิดพลาด ท้ังท่ีความจริงแลว ประชากร

ขอผิดพลาดทําใหไมใชวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติมหรือไมเลือกตัวอยางเพ่ิมเติม 

2.  ความเสี่ยงที่ปฏิเสธอยางไมถูกตอง(ความจริงควรยอมรับ) 

      - ผูสอบบัญชีสรุปวามีขอผิดพลาด ท้ังท่ีความจริงแลว ประชากรไมมี     

ขอผิดพลาด ทําใหตรวจสอบเพ่ิมมากขึ้นโดยไมจําเปน 
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