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ความสงสัยเยี่ยงผู �ประกอบวิชาชีพเป�นองค�ประกอบสําคัญส�งผลต�อคุณภาพของงาน

บริการให�ความเชื่อมั่น เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการสอบบัญชี คําถามตอบ และเอกสารที่

เผยแพร�โดยหน�วยงานกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและหน�วยงานกํากับดูแล ความสงสัย

เยี่ยงผู�ประกอบวิชาชีพจะถูกแสดงออกมาในการปฏิบัติงานระดับบุคคลของผู�ประกอบวิชาชีพ 

ซึ่งประกอบไปด�วยความเชื่อที่มีผลต�อพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู �ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ซึ่งทัศนคติและค�านิยมด�านจริยธรรมน้ันส�งผลต�อลักษณะส�วนบุคคล ทั้งยังมีระดับความสามารถ

ของผู�ปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีผลักดันให�ผู�ประกอบวิชาชีพมีระดับความสงสัยเพิ่มข้ึน ซึ่งเป�นผล

จากความรู�ระดับบุคคล นอกจากน้ี สภาพแวดล�อมระดับงานสอบบัญชี และระดับสํานักงาน

สอบบัญชีเองก็มีอิทธิพลอย�างมากในการปลูกผังความสงสัยเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพให�ผู�ปฏิบัติ

งานตรวจสอบทํางานโดยไม�ลําเอียง อย�างไรก็ตาม ความหมายและการตีความ รวมทั้งระดับ

ความสงสัยที่เหมาะสมนั้นยังคงไม�มีการกําหนดอย�างชัดเจน

คําสําคัญ: ความสังเกตและสงสัยเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพ วิชาชีพบัญชี
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ว�าด�วยความสงสัยเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพ

Professional skepticism is one of important components imparting the quality of assurance service. 

Auditing standards, Q&A and documents from standard setting bodies and regulatory agencies state 

that professional skepticism is manifested at the individual level. The individual professional skepticism 

comprises of mindset and attributes. The attributes, personal behavioral traits, depend on attitudes and 

ethical values. The competence level, another factor driving the professional skepticism, is a product 

of individual knowledge. Additionally, professional skepticism can be cultivated in the environment shaped 

at both engagement and firm levels; thus, audit staff can perform their work without bias. However, 

definition and interpretation and the appropriate level of professional skepticism have yet been clearly 

identified.

Keywords: Professional Skepticism, Accounting Profession

ABSTRACT

คุณภาพของการสอบบัญชีเปนกลไกท่ีสําคัญในระบบ
ตลาดทุน ปกปองนักลงทุนรวมทั้งผลประโยชนสวนรวม 
คุณภาพของการสอบบัญชีตองอาศัยการสังเกตและความ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (Professional Skepticism) 
ซึ่งสําคัญอยางย่ิงในกระบวนการบริการใหความเชื่อมั่น
ดังปรากฏในมาตรฐานการสอบบัญชีและหนวยงานกํากับ
ดูแลตาง ๆ  แตนิยามและความเขาใจเกี่ยวกับความสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพยังเหลื่อมลํ้ากัน ทั้งตามแนวปฏิบัติ
ของผูประกอบวิชาชีพและเชิงวิชาการ (เชน Nelson, 2009; 
Hurtt, 2010) ความหมายหรือตัวบงช้ีที่แสดงถึงความสงสัย
เยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพเปนแนวคิดที่ซับซอน และไมงาย
ในการกําหนดนิยามใหมีเพียงความหมายเดียว การกระทํา
หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ก็ไมได มีเพียงอยางใดอยางหน่ึง (IAASB 2012) และ
ประกอบดวยมิติตาง ๆ  ทั้งยังมีองคประกอบ ปจจัย หรือ
สิ่งผลักดันที่ทําใหผู ประกอบวิชาชีพมีความสงสัยในระดับ
ที่พอเหมาะเอ้ือใหการสอบบัญชีมีคุณภาพที่ดี ระดับท่ี
พอเหมาะน้ันก็ยังไม สามารถระบุหรือวัดคาออกในเชิง
รูปธรรมได งานวิจัยดานการสอบบัญชีซึ่งไดใหนิยามและ

พิจารณาในแงที่ตางกันไป เชน Hurtt (2010) Nelson 
(2009) Shaub and Lawrence (1996) บทความน้ี
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดของการใชวิจารณญาณ
และความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และปจจัยที่สงเสริม
วิจารณญาณและความสงสัยดังกลาวจากเอกสารเผยแพร
ของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและงานท่ี
ใหความเช่ือมั่นระหวางประเทศ (The International 
Auditing and Assurance Standards Board: IAASB) 
และจากคณะกรรมการกํากับดูแลดานบัญชีของบริษัท
มหาชนจํากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา (Public Company 
Accounting Oversight Board: PCAOB)

การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ (Inter-
national Standards on Auditing: ISAs) กําหนดวา 
ความสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพเปน “ทัศนคติที่กอปร
ดวยการดํารงไวซึ่งการสังเกตและสงสัย ระมัดระวังใน
สภาวการณที่อาจบงชี้ถึงปญหาที่ทําใหการรายงานทางDo
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การเงินขัดตอขอเท็จจริงอยางเปนสาระสําคัญอันอาจเปนผล
จากความผิดพลาดหรือการทุจริตและการประเมินหลักฐาน
การสอบบัญชีอยางระมัดระวัง”

การใชวิจารณญาณเย่ียงผูประกอบวิชาชีพและสงสัย
เยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพเปนองคประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญ
ของงานใหความเชื่อมั่นโดยผู ประกอบวิชาชีพตามแมบท
สําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น (สภาวิชาชีพบัญชี 2555,
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 2554) โดยเฉพาะในกระบวนการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความซับซอนและตอง
ใชวิจารณญาณมากในการตรวจสอบ ความเปนอิสระของ
ผูสอบบญัชสีงเสรมิความสามารถของผูสอบบญัชใีหตรวจสอบ
ดวยความซ่ือตรง ไมลําเอียง และดํารงไวซึ่งทัศนคติความ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ทั้งน้ี มาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 200 เร่ือง วัตถุประสงคโดยรวมของผู สอบบัญชี
รับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี กําหนดใหผูสอบบัญชีตองใชวิจารณญาณใน
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณา
ความเปนไปไดที่งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจเปนผลจากการทุจริตของผูบริหาร 
(สภาวิชาชีพบัญชี 2555) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 
เร่ือง ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณา
การทุจริตในการตรวจสอบการเงิน กําหนดใหผู สอบบัญชี
ยอมรับวาหลักฐานเอกสารตาง ๆ  เปนเอกสารแทจริงเม่ือ
ไมมีเหตุผลแยงใหเชื่อเปนอยางอื่น กรณีที่มีเหตุผลให
เชื่อวาเอกสารหลักฐานไมแสดงขอมูลตามความเปนจริง
ผู สอบบัญชีต องพิจารณาตรวจสอบเพ่ิมเติม ทั้งน้ี เมื่อ
ผู บริหารหรือผู มีหนาที่ในการกํากับดูแลของกิจการตอบ
ขอสอบถาม หรือปฏิบัติตอคํารองขอของผูสอบบัญชีอยาง
ไมสม่ําเสมอ ผู สอบบัญชีควรพิจารณาตรวจสอบเพ่ิมเติม 
(สภาวิชาชีพบัญชี 2555) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 
เร่ืองการวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ยังกลาวถึง
ความสําคัญในการปรึกษาหารือเก่ียวกับงบการเงินท่ีอาจะ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่เปนผล

จากการทุจริตโดยอางตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 
ดังนั้น ความเช่ือถือในความซ่ือสัตยของผู บริหารหรือผูที่
มีหนาท่ีในการกํากับดูแลกิจการนั้นไมเพียงพอในการดํารงไว
ซึ่งความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ หรือไมเปนท่ีนาพอใจ
หากหลักฐานการสอบบัญชีนั้นไมสามารถใหความเช่ือถือได
อยางสมเหตุสมผล (สภาวิชาชีพบัญชี 2555)

ความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเปนทัศนคติสําคัญที่
เสริมความสามารถของผู สอบบัญชีในการวินิจฉัยหรือ
แยกแยะสถานการณตาง ๆ  ที่อาจสงผลตอการแสดงขอมูล
ทางการเงินที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ และการ
ตอบสนองตอสถานการณนั้น ๆ  ไดอยางเหมาะสม สิ่งท่ี
ผูสอบบัญชีพึงระลึก คือ การรักษาระดับความสงสัยในระดับ
ที่ เหมาะสมเพียงพอให งานสอบบัญชีนั้นมีคุณภาพที่ดี
ตามระดับความเส่ียง หากระดับความสงสัยนอยจนเกินไป
ก็จะทําให การวางแผนและขอบเขตการตรวจสอบนั้น
ไม ครอบคลุมความเส่ียงที่มีอยู  ส งผลให วางแผนการ
สอบบัญชีนั้นไมเพียงพอและครอบคลุมกับความเส่ียงที่มี
อยูจริง (Underaudit) ในทางตรงกันขาม หากระดับความ
สงสัยท่ีมากจนเกินไปและยึดหลักความระมัดระวังเกินกวา
ที่ควร อาจทําใหผู สอบบัญชีขยายขอบเขตการตรวจสอบ
ใชเวลา และทรัพยากรในการสอบบัญชีเกินกวาความจําเปน 
(Overaudit) (McMillan & White, 1993; Hurtt, 2010) 
ความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพนั้นจึงรวมถึงการประเมิน
หลักฐานการสอบบัญชีเชิงพินิจพิเคราะห และระมัดระวัง
เตรียมพรอมเมื่อพบหลักฐานที่แยงกัน ซึ่งทําใหสงสัยใน
ความนาเช่ือถือของสารสนเทศท่ีไดรับจากผูบริหารและ
ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลของกิจการ

องค�ประกอบและตัวแปรท่ีส�งผลต�อระดับความสงสัย
เย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพ

มาตรฐานการสอบบัญชีของคณะกรรมการกํากับดูแล
ดานบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Public Company Accounting Oversight Board: Do
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มาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศรหัสตาง  ๆ  
และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (International 
Standard on Quality Control: ISQC 1) การควบคุม
คุณภาพสําหรับสํานักงานท่ีใหบริการดานการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงินและงานใหความเชื่อมั่นอื่น 
ตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง กําหนดและใหแนวทางเพ่ือสราง
สภาพแวดลอมท้ังในระดับงานสอบบัญชี (Engagement 
Level) และระดับสํานักงานสอบบัญชี (Audit Firm Level) 

(สภาวิชาชีพบัญชี 2554) อันสงผลตอการปลูกฝงและ
กระตุ นใหผู สอบบัญชีใช วิจารณญาณ และความสงสัย
มากขึ้น ดังภาพที่ 3 การสนับสนุนของหุนสวนผูสอบบัญชี
ที่รับผิดชอบในงานสอบบัญชี (Engagement Partner)
และคุณภาพของงานสอบบัญชีโดยภาพรวมชวยเสริมให
ผู สอบบัญชีสงสัยเพิ่มข้ึน IAASB (2012) ไดชี้แจงและ
ให คําแนะนําสําหรับป จจัยแต ละระดับโดยอ างอิงกับ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC) และมาตรฐาน
การสอบบัญชี (ISAs) ดังนี้

PCAOB) อธิบายองคประกอบของความสงสัยเย่ียงผูประกอบ
วิชาชีพเปน 3 สวน ไดแก ความเช่ือที่มีผลตอพฤติกรรม 
(Mindset) ประกอบดวยความเชื่อศรัทธาที่ดี (Good 
Faith) ความซื่อตรงไมแยกจากกัน (Integrity) การไม
ทึกทักวาซ่ือสัตยหรือไมซื่อสัตย (Assuming neither 
Honesty nor Dishonesty) พึงระลึกความเปนไปไดวา
รายงานขัดตอขอเท็จจริงอยางเปนสาระสําคัญจากการ
ทุจริต (Recognizing the Possibility of Material 
Misstatement due to Fraud) คณุลกัษณะ (Attributes)
ประกอบดวยความรู ทักษะ และความสามารถ การกระทํา 
(Action) ประกอบดวยประเมินความเสี่ยงในการแสดง
รายการขัดตอขอเท็จจริง (Assess the Risk of Material 
Misstatement) มอบหมายและกํากับผูปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Assign and Supervise Staff) รวบรวมและประเมินผล
หลักฐานอยางอุตสาหะ (Diligently Gather and Evaluate 
Evidence) และประเมินหลักฐานเชิงวิจารณ (Critically 
Assess Evidence) ทั้งสามองคประกอบหลักน้ีสงผลตอ
การกระทํา (action) ใหผู สอบบัญชีปฏิบัติงานไดอยาง
ไมลําเอียง (Franzel, 2013) ดังแสดงในภาพท่ี 1

คําถามและคําตอบเกี่ ยวกับวิจารณญาณในการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเผยแพรโดย
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและงานท่ี
ใหความเช่ือมั่นระหวางประเทศ (IAASB 2012) อธิบายถึง
ปจจัยหลักที่ผลักดันระดับความสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ
ระดับบุคคล (แสดงดังภาพท่ี 2) คือ (1) บุคลิกลักษณะ
พฤติกรรมสวนบุคคล ซึ่งไดแก ทัศนคติ และคานิยมทาง
จริยธรรม (2) ระดับความสามารถ ไดแก ความรูของ
บุคลากรที่ทํางานดานการสอบบัญชี ทั้งนี้ได รับอิทธิพล
จากการศึกษา การฝกอบรม ประสบการณ ในระดับของ
ทีมงานตรวจสอบย อมได รับอิทธิพลจากท้ังภาวะผู นํา
ในสํานักงานสอบบัญชีและหุนสวนผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบ
งานสอบบัญชี จากวัฒนธรรมองคกรและสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ

(Mindset)

(Objective)

(Attributes)
(Action)

ภาพที่ 1
องคประกอบของความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
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ภาพที่ 2 ปจจัยผลักดันระดับความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ภาพท่ี 3 สภาพแวดลอมที่สงผลตอความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
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ว�าด�วยความสงสัยเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพ

ระดับสํานักงานสอบบัญชี
ภาวะผู นํ า ในการทํางานมีอิทธิพลอย  างมากต อ

วัฒนธรรมภายในสํานักงานสอบบัญชี ทาทีของผู บริหาร
และการสนับสนุนความสําคัญของความสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพอยางตอเนื่องสงผลตอพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชีควรเนนถึงความสําคัญ
ดังตัวอยางตอไปนี้

• จัดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม
ที่ตระหนักวาคุณภาพเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

• สงเสริมวัฒนธรรมที่เนนคุณภาพผานการกระทํา
และขอความที่ชัดเจน สมํ่าเสมอและเปนประจําจาก
ผูบริหารทุกระดับ การสื่อสารอาจเปนในลักษณะ
การอบรม สมัมนา การประชมุ การอภปิรายสนทนา
ทั้งที่ เป นทางการและไม เป นทางการ พันธกิจ 
จดหมายข าว และบันทึกย อ โดยการกระทํา
และขอความท่ีสงออกไปกระตุนเตือนวัฒนธรรมท่ี
แสดงถึงคุณคาและใหรางวัลผลงานท่ีมีคุณภาพสูง 
ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารหลักฐานภายใน เอกสาร
การอบรม และวิธีปฏิบัติการประเมินพนักงาน

• จัดให มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให สํานักงาน
เชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับไดวา มีจํานวนบุคลากรที่
เพียงพอและบุคลากรมีความสามารถ ความพรอม 
และความรับผิดชอบตอหลักปฏิบัติทางจริยธรรม 
อาจกระทําไดโดยกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ที่กล าวถึงสมรรถนะ การประเมินผล การให 
ผลตอบแทน การเลื่อนตําแหนงโดยพิจารณาจาก
การพัฒนาและการทํางานดวยความรูความสามารถ

• พัฒนาและจัดโครงการการศึกษาและการอบรม
อยางตอเนื่องใหกับบุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณา
ตามระดับการพัฒนาทางวิชาชีพที่ เหมาะสมกับ
แตละระดับของบุคลากร

ระดับงานสอบบัญชี
หุนสวนผู รับผิดชอบงานสอบบัญชีมีความรับผิดชอบ

ตอคุณภาพของงานสอบบัญชีที่ไดรับมอบหมาย การกระทํา
และขอความที่หุนสวนสื่อสารกับกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตองเน นยํ้าความจําเป นของคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และความสําคัญของคุณภาพการสอบบัญชี
หุ นสวนระบุและเนนใหทีมงานตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดํารงไว ซึ่ งความสงสัยเ ย่ียงผู ประกอบวิชาชีพ
ตลอดงานการสอบบัญชี ซึ่งอาจมีประเด็นขอสงสัยการ
รายงานท่ีอาจขัดตอขอเท็จจริง การพูดคุยอภิปรายควร
กลาวถึงแมบทของรายงานทางการเงินที่นํามาใชเทียบกับ
ขอเท็จจริงและสถานการณของลูกคา สวนของงบการเงินที่
อาจขัดตอขอเท็จจริง โอกาสท่ีการทุจริตอาจเกิดขึ้นได
โดยละความเชื่อที่ผู บริหารและผูมีหนาที่กํากับดูแลปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซ่ือสัตยและซื่อตรง การอภิปรายดังกลาวจะ
เปนแนวทางเพื่อใหกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบไดสื่อสารและ
แบงปนสารสนเทศใหม ซึ่งสงผลตอการประเมินความเส่ียง
และการปฏิบัติการตรวจสอบ หุ นสวนผู รับผิดชอบตอง
กําหนดความคาดหวังและเนนความสําคัญของความสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ รวมท้ังรับผิดชอบตอประเด็นตาง ๆ  
ดังตัวอยางนี้

• กําหนดทิศทาง กํากับดูแล และสมรรถนะของงาน
สอบบัญชี

• สอบทานงานที่ไดปฏิบัติแลว หุนสวนผูรับผิดชอบ
งานสอบบัญชีเปนผู ที่มีความรูและประสบการณ
ที่ ให ความรู ผ านการสอบทานงานแกสมาชิกใน
ทีมตรวจสอบเพ่ือพัฒนาจิตสํานึกในการสงสัย
เชิงวิจารณ การสอบทานท่ีทันตอเวลาทําใหประเด็น
ที่สําคัญไดรับความสนใจและแกไขกอนการออก
รายงานผูสอบบัญชี

• ปจจัยระดับสํานักงานสอบบัญชี และงานสอบบัญชี
สงผลขัดเกลาทัศนคติความสงสัยเย่ียงผูประกอบ
วิชาชีพ คานิยมดานจริยธรรม รวมถึงความรู และ
สะทอนแสดงในรูปคุณลักษณะสวนบุคคล และDo
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ความสามารถในดานวิชาชีพ (IAASB 2012) และ
ยังคงถือเปนจิตสํานึกความรับผิดชอบสวนบุคคลของ
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบที่ตองคงไวซึ่งความสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดงานการสอบบัญชี

บทสรุปและอภิปราย
หนวยงานที่กําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีทั้งใน

ประเทศไทยและตางประเทศไดใหความสําคัญกับการดํารง
ไว ซึ่งการสังเกตและความสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพ
ดังปรากฏในมาตรฐานการสอบบัญชีและบทความตาง  ๆ  
อยางกวางขวาง ความสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพถูก
คาดหวังใหแสดงออกในการปฏิบัติงานระดับผู ประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งมีปจจัยผลักดันระดับความสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพระดับบุคคล ไดแก บุคลลักษณะพฤติกรรมสวนบุคคล 
ระดับความสามารถ ทั้งนี้ สภาพแวดลอมในระดับสํานักงาน
สอบบัญชีและระดับงานสอบบัญชีมีอิทธิพลอยางมากใน
การเสริมใหผู ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาโดยดํารงไวซึ่ง
ความสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ การรักษาไวซึ่งความ
สงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพชวยใหผู สอบบัญชีตลอดการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีจะชวยลดความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
ซึ่งอาจเกิดจากการเพิกเฉยเหตุการณที่ผิดปกติ การใช
ขอสมมติฐานท่ีไมเหมาะสมในการกําหนดลักษณะ ระยะเวลา 
ขอบเขตของกระบวนการสอบบัญชี และการประเมินผลท่ีได
จากการสอบบัญชี

แมความสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพไดรับความสนใจ
ในเชิงวิชาชีพเปนอยางมาก การศึกษาเชิงวิชาการดานการ
สอบบัญชียังคงไมเพียงพอเพ่ือใหเขาใจองคประกอบและ
ความสัมพันธ ความสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพจึงควร
ไดรับการศึกษาอยางเปนระบบในเชิงประจักษเพื่อชวยให
สารสนเทศแกหนวยงานกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชี
และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ ตัวอยางคําถามวิจัยที่
ยังไม มีหลักฐานในเชิงวิชาการ อาทิเช น ระดับความ
สงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพระดับที่ เหมาะสมคืออะไร 
พฤติกรรมใดบงชี้ว าผู ประกอบวิชาชีพไดใช ความสงสัย

เยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพอยางเพียงพอ ปจจัยผลักดันมี
ความสัมพันธกับความสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพหรือไม 
ทิศทางของความสัมพันธเปนอยางไร ปจจัยใดท่ีสําคัญ
ตอระดับความสงสัยเย่ียงผู ประกอบวิชาชีพในบริบทใด
การวัดคาระดับความสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพควรทํา
อยางไร ระดับความสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพสัมพันธกับ
กระบวนการใหความเช่ือมั่นอยางไร เม่ือเขาใจความสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพอยางถองแทแลว หนวยงานตาง ๆ
ก็จะสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผิดพลาดในการสอบบัญชีลงได สอดคลองกับเปาหมาย
ของการสอบบัญชีที่ใหความเช่ือมั่นกับงบการเงินในระดับที่
สมเหตุสมผล
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