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แนวคําตอบขอสอบจําลอง 

การทดสอบความรูของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

คร้ังท่ี 26 (3/2556) 

วิชา การสอบบัญชี 1 (อัตนัย) 

ขอ 3  

 ในการตรวจสอบงบการเงิน ผูสอบบัญชีตองออกแบบ วิธีตรวจสอบรวมถึงการเลือกรายการมาตรวจสอบเพ่ือให

ไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ  

 1) ให แนะนําวิธีการตรวจสอบพรอมเขียนอธิบายส้ันๆของการทดสอบการควบคุมและตรวจสอบเนื้อหาสาระ  

           ( 14 คะแนน) 

 2) ใหทานอธิบายส้ันๆ เก่ียวกับวิธีการเลือกรายการมาทดสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานที่เพียงพอ  

           ( 6 คะแนน)  

ตอบ 

1) ใหอธิบายถึงวิธีการตรวจสอบโดยใชวิธี การทดสอบการควบคุม และการตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

การทดสอบการควบคุม (ใชวิธีการตรวจสอบดังนี ้เกด ถาม ตรวจ ซํ้า ประสบการณ) 

1. สังเกตการณ  

 การสังเกตการณประกอบดวยการดูกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผูอ่ืนกระทํา  เชน ผูสอบบัญชีสังเกตการณการ

ปฏิบัติตามการควบคุมภายใน การสังเกตการณใหหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับผลการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการ แตมี

ขอจํากัดเฉพาะ ณ ชวงเวลาที่ทําการสังเกตการณเทานั้นและโดยขอเท็จจริงที่วาการสังเกตการณการปฏิบัติดังกลาวอาจมี

ผลกระทบตอขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานที่กระทํา 

2. สอบถาม 

 การสอบถามประกอบดวยการหาขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินจากบุคคลที่มีความรูทั้ง

ภายในและภายนอกกิจการ การสอบถามเปนวิธีการตรวจสอบวิธีหนึ่งที่ใชกันอยางมากตลอดการตรวจสอบ โดยใช

ประกอบวิธีการตรวจสอบอ่ืน การสอบถามอาจทําไดทั้งการสอบถามอยางเปนทางการที่เปนลายลักษณอักษรและการ

สอบถามดวยวาจาอยางไมเปนทางการ โดยการประเมินคําตอบที่ไดรับจากการสอบถามถือเปนสวนหนึ่งของวิธีการ

สอบถามดวย เชน การสอบถามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 คําตอบที่ไดรับจากการสอบถาม  อาจทําใหผูสอบบัญชีไดรับขอมูลซ่ึงไมเคยไดรับมากอน หรือไดรับขอมูลที่

สอดคลองกับหลักฐานการสอบบัญชีอ่ืน ในทางกลับกัน คําตอบที่ไดรับอาจใหขอมูลที่แตกตางอยางมากจากขอมูลอ่ืนที่
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สอบบัญชีไดรับมากอน ตัวอยางเชน ขอมูลที่เก่ียวกับความเปนไปไดที่ผูบริหารจะไมปฏิบัติตามการควบคุม ในบางกรณี 

คําตอบที่ไดรับอาจทําใหผูสอบบัญชีตองปรับปรุงวิธีการตรวจสอบที่ใชหรือใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม 

 ถึงแมบอยครั้งที่การไดรับหลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีสอบถามจะมีความสําคัญ แตในกรณีที่เปนการสอบถาม

เก่ียวกับเจตนาของผูบริหาร ขอมูลที่สนับสนุนในเรื่องดังกลาวอาจมีจํากัด ซ่ึงในกรณีนี ้การทําความเขาใจประวัติของ

ผูบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง  ๆเหตุผลในการเลือกวิธีปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และความสามารถในการ

ติดตามการปฏิบัติงานในเรื่องตาง  ๆของผูบริหาร อาจใหขอมูลที่สนับสนุนหลักฐานที่ไดรับจากวิธีสอบถามก็ได 

 ในบางครั้ง ผูสอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจําเปนที่ตองไดรับคํารับรองที่เปนลายลักษณอักษรจากผูบริหาร และ

จากผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม) เพ่ือยืนยันคําตอบที่ไดรับทางวาจา 

3. ตรวจสอบ 

 การตรวจสอบเก่ียวของกับการตรวจสอบบันทึกหรือเอกสารหลักฐาน ไมวาจะเปนการจัดทําภายในหรือจาก

ภายนอกกิจการ ซ่ึงอยูในรูปแบบของกระดาษ อิเลคทรอนิคส หรือส่ืออ่ืนๆหรือการตรวจนับสินทรัพย การตรวจสอบบันทึก

และเอกสารใหหลักฐานการสอบบัญชีที่มีความนาเช่ือถือในระดับตาง  ๆกัน ขึ้นอยูกับลักษณะ และแหลงที่มา ในกรณีที่เปน

บันทึกและเอกสารหลักฐานภายใน ความนาเช่ือถือยังขึ้นอยูกับความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการจัดทํา

เอกสารดวย ตัวอยางของการตรวจสอบที่ใชเปนการทดสอบการควบคุมภายใน ไดแกการตรวจสอบบันทึกเพ่ือใหได

หลักฐานการอนุมัติรายการ 

4. การปฏิบัติซ้ํา 

 การปฏิบัติซํ้า คือการที่ผูสอบบัญชีปฏิบัติโดยอิสระตามวิธีหรือตามการควบคุมภายในที่กิจการปฏิบัต ิ

5. ประสบการณ 

 การทดสอบการควบคุมภายใน ควรพิจารณาผลการทดสอบการควบคุมจากการตรวจสอบในปกอน หากปกอน

พบวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่ดี ผูสอบบัญชีอาจเช่ือไดวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่ดี จึงควรทําการทดสอบระบบ

และสามารถลดขนาดตัวอยางในการตรวจสอบได 

การตรวจสอบเนื้อหาสาระ (ใชวิธีการตรวจสอบดังนี ้เกด ยืน ถาม นวณ ตรวจ สอบ) 

1. สังเกตการณ  

 การสังเกตการณประกอบดวยการดูกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผูอ่ืนกระทํา เชน ผูสอบบัญชีสังเกตการณการตรวจ

นับสินคาที่กระทําโดยพนักงานของบริษัท การสังเกตการณใหหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับผลการปฏิบัติตามขั้นตอน

หรือวิธีการ แตมีขอจํากัดเฉพาะ ณ ชวงเวลาที่ทําการสังเกตการณเทานั้นและโดยขอเท็จจริงที่วาการสังเกตการณการปฏิบัติ

ดังกลาวอาจมีผลกระทบตอขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานที่กระทํา 

2. การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก 

 การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก เปนหลักฐานการสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีไดรับโดยตรงในรูปของเอกสารที่

เปนลายลักษณอักษรจากบุคคลภายนอก (ผูใหคํายืนยัน) ในรูปแบบของกระดาษ หรืออิเลคทรอนิคส หรือส่ืออ่ืนๆ วิธีการขอ

คํายืนยันจากบุคคลภายนอกมักใชกับการยืนยันส่ิงที่ผูบริหารใหการรับรองที่เปนยอดคงเหลือทางบัญชีและขอมูลประกอบ

บัญชีนั้น 

 อยางไรก็ตาม การขอคํายืนยันจากบุคคลภายนอก ไมไดจํากัดเฉพาะเรื่องยอดคงเหลือของบัญชีเทานั้น ตัวอยางเชน 

ผูสอบบัญชีอาจขอคํายืนยันเก่ียวกับเงื่อนไขในสัญญาหรือรายการที่กิจการมีตอบุคคลภายนอก การขอคํายืนยันอาจเปนการ

สอบถามวามีการเปล่ียนแปลงใดๆเก่ียวกับสัญญาหรือไม และถามี การเปล่ียนแปลงนั้นมีรายละเอียดอะไรบาง การขอ
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คํายืนยันจากบุคคลภายนอก ยังใชเพ่ือใหไดหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับเงื่อนไขบางอยางที่ขาดหายไป เชน การที่สัญญา

แนบทายขาดหายไป ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการรับรูรายได 

3. การสอบถาม 

 การสอบถามประกอบดวยการหาขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินจากบุคคลที่มีความรูทั้ง

ภายในและภายนอกกิจการ การสอบถามเปนวิธีการตรวจสอบวิธีหนึ่งที่ใชกันอยางมากตลอดการตรวจสอบ โดยใช

ประกอบวิธีการตรวจสอบอ่ืน การสอบถามอาจทําไดทั้งการสอบถามอยางเปนทางการที่เปนลายลักษณอักษรและการ

สอบถามดวยวาจาอยางไมเปนทางการ โดยการประเมินคําตอบที่ไดรับจากการสอบถามถือเปนสวนหนึ่งของวิธีการ

สอบถามดวย 

 คําตอบที่ไดรับจากการสอบถาม อาจทําใหผูสอบบัญชีไดรับขอมูลซ่ึงไมเคยไดรับมากอน หรือไดรับขอมูลที่

สอดคลองกับหลักฐานการสอบบัญชีอ่ืน ในทางกลับกัน คําตอบที่ไดรับอาจใหขอมูลที่แตกตางอยางมากจากขอมูลอ่ืนที่

ผูสอบบัญชีไดรับมากอน ในบางกรณี คําตอบที่ไดรับอาจทําใหผูสอบบัญชีตองปรับปรุงวิธีการตรวจสอบที่ใชหรือใช

วิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม 

 ถึงแมบอยครั้งที่การไดรับหลักฐานการสอบบัญชีจากวิธีสอบถามจะมีความสําคัญ แตในกรณีที่เปนการสอบถาม

เก่ียวกับเจตนาของผูบริหาร ขอมูลที่สนับสนุนในเรื่องดังกลาวอาจมีจํากัด ซ่ึงในกรณีนี ้การทําความเขาใจประวัติของ

ผูบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง  ๆเหตุผลในการเลือกวิธีปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และความสามารถในการ

ติดตามการปฏิบัติงานในเรื่องตาง  ๆของผูบริหาร อาจใหขอมูลที่สนับสนุนหลักฐานที่ไดรับจากวิธีสอบถามก็ได 

ในบางครั้ง ผูสอบบัญชีอาจพิจารณาถึงความจําเปนที่ตองไดรับคํารับรองที่เปนลายลักษณอักษรจากผูบริหาร และจากผูมี

หนาที่ในการกํากับดูแล (หากเหมาะสม) เพ่ือยืนยันคําตอบที่ไดรับทางวาจา  

4. การทดสอบคํานวณ 

 การทดสอบคํานวณ ประกอบดวยการตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขในเชิงคํานวณในเอกสารและบันทึก

ทางการบัญชี การทดสอบคํานวณสามารถทําไดทั้งดวยมือและทางอิเลคทรอนิคส 

การวิเคราะหเปรียบเทียบ 

5. การตรวจสอบ 

 การตรวจสอบเก่ียวของกับการตรวจสอบบันทึกหรือเอกสารหลักฐาน ไมวาจะเปนการจัดทําภายในหรือจาก

ภายนอกกิจการ ซ่ึงอยูในรูปแบบของกระดาษ อิเลคทรอนิคส หรือส่ืออ่ืนๆหรือการตรวจนับสินทรัพย การตรวจสอบบันทึก

และเอกสารใหหลักฐานการสอบบัญชีที่มีความนาเช่ือถือในระดับตาง  ๆกัน ขึ้นอยูกับลักษณะ และแหลงที่มา ในกรณีที่เปน

บันทึกและเอกสารหลักฐานภายใน ความนาเช่ือถือยังขึ้นอยูกับความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการจัดทํา

เอกสารดวย  

 เอกสารบางประเภทใหหลักฐานการสอบบัญชีโดยตรงเก่ียวกับความมีอยูจริงของสินทรัพยตัวอยางเชน เอกสารที่

เปนหลักฐานของเครื่องมือทางการเงิน เชน หุนทุนหรือพันธบัตร การตรวจสอบเอกสารเหลานี้อาจไมจําเปนที่จะให

หลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับการมีกรรมสิทธ์ิหรือมูลคา นอกจากนี ้ การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา อาจใหหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามนโยบายบัญชีของกิจการ เชน การรับรูรายได 

 การตรวจสอบสินทรัพยที่มีตัวตน อาจใหหลักฐานการสอบบัญชีที่นาเช่ือถือเก่ียวกับการ มีอยูจริง แตไมไดแสดง

ถึงสิทธิและภาระผูกพันของกิจการหรือการวัดมูลคาของสินทรัพยนั้น การตรวจสอบสินคาคงเหลือแตละรายการ อาจทํา

รวมกับการสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ 
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6. การวิเคราะหเปรียบเทียบ 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบ ประกอบดวยการประเมินขอมูลทางการเงินโดยการวิเคราะหความสัมพันธที่มีเหตุผล

ระหวางขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงิน การวิเคราะหเปรียบเทียบยังรวมถึงการสอบสวนตามความ

จําเปนของความเปล่ียนแปลงและความสัมพันธที่ระบุได ซ่ึงไมสอดคลองกับขอมูลที่เก่ียวของอ่ืน หรือที่แตกตางไปจาก

จํานวนที่คาดการณไวอยางมีสาระสําคัญ ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 สําหรับแนวทางเพ่ิมเติม 

 

 

2)  ใหทานอธิบายส้ันๆ เก่ียวกับวิธีการเลือกรายการมาทดสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานที่เพียงพอ 

1. การเลือกทุกรายการ 

 ผูสอบบัญชีอาจตัดสินใจวาการตรวจสอบรายการทุกรายการของประชากรที่ประกอบเปนประเภทของรายการ

บัญชีหนึ่ง หรือยอดคงเหลือตามบัญชี (หรือกลุมยอยของประชากร) เปนส่ิงที่เหมาะสมที่สุด โดยปกติผูสอบบัญชีจะไม

ตรวจสอบรอยละรอยในกรณีที่ทําการทดสอบการควบคุม อยางไรตาม ผูสอบบัญชีอาจตรวจสอบรอยละรอยในกรณีที่เปน

การตรวจสอบรายละเอียด ตัวอยางที่การตรวจสอบรอยละรอยอาจเหมาะสมคือ 

• ประชากรประกอบดวยรายการที่มีจํานวนเงินสูงเพียงไมก่ีรายการ 

• มีความเส่ียงที่มีสาระสําคัญและการเลือกรายการดวยวิธีอ่ืนไมใหหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม 

หรือ 

• ระบบการประมวลผลขอมูลมีลักษณะเปนการคํานวณหรือทําซํ้าหลาย  ๆครั้ง ทําใหการ 

• ตรวจสอบรอยละรอยมีตนทุนในการตรวจสอบต่ํา 

2. การเลือกรายการแบบเจาะจง 

 ผูสอบบัญชีอาจตัดสินใจเลือกรายการแบบเจาะจงจากประชากร  โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้ง

ความเขาใจในกิจการของผูสอบบัญชี การประเมินความเส่ียงที่งบการเงินจะแสดงขอมูลขัดตอขอเท็จจริงอยางเปน

สาระสําคัญ และลักษณะเฉพาะของประชากรที่ทดสอบการใชดุลยพินิจในการเลือกรายการแบบเจาะจงจะมีความเส่ียงตอ

การมีตัวอยางที่ไมถูกเลือกรายการที่เลือกแบบเจาะจงอาจรวมถึง 

• รายการที่มีมูลคาสูงหรือรายการสําคัญ ผูสอบบัญชีอาจตัดสินใจเลือกรายการแบบเจาะจงจากประชากรเนื่องจาก

รายการดังกลาวมีมูลคาสูงหรือมีลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตัวอยางเชน รายการที่นาสงสัย รายการผิดปกต ิรายการที่มี

แนวโนมวาจะเกิดความเส่ียง หรือรายการที่เคยเกิดขอผิดพลาด 

• ทุกรายการที่มีจํานวนเงินสูงกวาที่จํานวนที่กําหนดไวจํานวนหนึ่ง ผูสอบบัญชีอาจตัดสินใจเลือกตรวจสอบ

รายการที่มีมูลคาเกินจํานวนที่กําหนดไว เพ่ือตรวจสอบรายการที่เปนสัดสวนใหญของยอดรวมทั้งหมด ของยอด

คงเหลือตามบัญชีหรือประเภทของรายการบัญชี 

• รายการที่ใหขอมูล ผูสอบบัญชีอาจตรวจสอบรายการที่ใหขอมูลในเรื่องตาง ๆ เชน ลักษณะธุรกิจของกิจการ หรือ

ลักษณะของรายการบัญชี 

การเลือกตรวจสอบรายการแบบเจาะจงจากรายการในประเภทของรายการบัญชีหรือยอดคงเหลือตามบัญชี มักเปนวิธีการที่

มีประสิทธิภาพในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี แตวิธีการนี้ไมใชการเลือกตัวอยาง ผลที่ไดจากการตรวจสอบรายการ

ที่เลือกโดยวิธีนี้ไมสามารถนําไปใชสรุปผลเก่ียวกับประชากรทั้งหมดได ดังนั้น การเลือกตรวจสอบรายการแบบเจาะจงจึง 
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ไมไดใหหลักฐานการสอบบัญชีสําหรับประชากรสวนที่เหลือ 

3. การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี 

 การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี เปนการออกแบบใหสามารถใหขอสรุปตอประชากรทั้งหมดจากการทดสอบ

ตัวอยางที่เลือกจากประชากร ไดแก 

3.1 การเลือกแบบสุมตัวอยาง (โดยใชตัวสรางเลขสุม เชน การใชตารางตัวเลขสุม) 

3.2 การเลือกตัวอยางแบบเปนระบบ เปนการเลือกโดยจํานวนหนวยตัวอยางในประชากรจะถูกหารดวยขนาด

ของตัวอยางเพ่ือกําหนดชวงของตัวอยาง ตัวอยางเชน เลือกทุกใบที ่50 ซ่ึงอาจกําหนดจุดเริ่มตนที่จะเลือก

ในชวง 50 ตัวอยางแรก และเลือกตัวอยางทุกใบที ่50 ถัดไป แมวาจุดเริ่มตนอาจมีการกําหนดแบบไมเปน

ระบบ แตตัวอยางจะเปนแบบเชิงสุมโดยแทจริงถาไดมาจากการเลือกโดยใชคอมพิวเตอรหรือใชตารางตัวเลข

สุม เม่ือใชวิธีการเลือกแบบเปนระบบ ผูสอบบัญชีจําเปนตองพิจารณาวาโครงสรางของหนวยตัวอยางใน

ประชากรจะตองไมมีลักษณะที่ทําใหชวงของตัวอยางที่กําหนดไปตรงกับหนวยตัวอยางที่มีรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ 

3.3 การเลือกตัวอยางที่เปนจํานวนเงินเปนรูปแบบของการเลือกตัวอยางโดยถวงน้ําหนักตามมูลคา ซ่ึงขนาด

ตัวอยาง การเลือก และการประเมินผล จะเปนตัวเงิน 

3.4 การเลือกแบบไมเปนระบบ เปนการเลือกตัวอยางโดยไมไดใชเทคนิคในการเลือก ซ่ึงผูสอบบัญชีตองไมมี

ความลําเอียงหรือเจตนาอยางหนึ่งอยางใดเปนพิเศษ (เชน หลีกเล่ียงการเลือกตัวอยางที่ยากแกการคนหา เลือก

หรือหลีกเล่ียงการเลือกเฉพาะรายการแรกหรือรายการสุดทายที่ปรากฏในหนาเอกสาร) ดังนั้น ผูสอบบัญชี

ควรแนใจวาทุกรายการมีโอกาสถูกเลือก วิธีการเลือกแบบไมเปนระบบนี้ไมเหมาะสมสําหรับการเลือก

ตัวอยางทางสถิติ 

3.5 การเลือกแบบเปนกลุม (Block Selection) เปนการเลือกกลุมของรายการที่ติดกันในประชากรการเลือกแบบ

เปนกลุมโดยปกติไมสามารถใชเปนการเลือกตัวอยางในการสอบบัญชีเพราะประชากรสวนใหญมีโครงสราง

ในลักษณะที่รายการที่เรียงลําดับมักมีลักษณะที่คลายคลึงกันแตมีลักษณะแตกตางจากรายการอ่ืนใน

ประชากร แมวาในบางสถานการณอาจเปนการเหมาะสมที่จะตรวจสอบรายการเปนกลุม แตวิธีนี้ไม

เหมาะสมสําหรับการเลือกตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร เพ่ือใหไดขอสรุปที่สมเหตุสมผลเก่ียวกับ

ประชากรทั้งหมด 
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