
 

 
 

หลักการตั้งค าถามที่ดีในการรับฟังความคิดเห็น* 
 
  ในทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มีค ากล่าวเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล  
โดยคอมพิวเตอร์ไว้ว่า “gabage in, gabage out” หรือ “หากข้อมูลเข้าเป็นขยะ ข้อมูลออกก็เป็นขยะ” 
ซึ่งหมายความว่า หากข้อมูลที่เราป้อนเข้าคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลที่ไม่ดี ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์
ประมวลผลออกมาได้ก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ดีไปด้วย เช่นเดียวกัน ในการสื่อสารและการตั้งค าถามนั้น 
หากเราตั้งค าถามได้ไม่ดี ก็อาจท าให้เราได้รับค าตอบที่ไม่ดีหรือค าตอบที่ไม่ตรงค าถามไปด้วย 
  ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การตั้งค าถามที่ดีจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างตรงประเด็น ท าให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นนั้น และลักษณะของค าตอบที่หน่วยงานต้องการจาก
ค าถามแต่ละค าถาม และท าให้หน่วยงานสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากข้ึน รวมถึง
สามารถน าข้อมูลนั้นไปใช้ประกอบการด าเนินการออกมาตรการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  ดังนั้น การตั้งค าถามที่ดีจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้การรับฟังความคิดเห็นส าเร็จลุล่วงไปได้ 
และเกิดประโยชน์มากที่สุด  
  แม้ว่าจะไม่มีหลักการตายตัวว่าควรตั้งค าถามอย่างไรจึงจะท าให้ค าถามนั้น 
เป็นค าถามที่ดี แต่เมื่อตั้งค าถาม หน่วยงานควรค านึงถึงสิ่งส าคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 

1. การตั้งค าถามให้เหมาะสมกับลักษณะค าตอบที่ต้องการ 
   
  เมื่อออกแบบค าถาม หน่วยงานควรเริ่มจากการก าหนดขอบเขตของการรับฟัง 
ความคิดเห็นนั้น โดยถามตนเองว่า “เราต้องการรู้อะไรจากผู้เกี่ยวข้องบ้าง” เพ่ือให้ได้รับค าตอบ 
ที่สามารถน าไปใช้ได้  
   เม่ือต้องการความคิดเห็นโดยทั่วไป  หน่วยงานควรเลือกใช้วิธีการตั้งค าถาม 
ในภาพรวม โดยใช้ค าถามน้อยข้อ และอาจถามผู้เกี่ยวข้องถึงข้อมูลหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ
ที่น าไปรับฟังความคิดเห็นหรือขอให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารที่น าไปรับฟังความคิดเห็น
เท่านั้น เม่ือต้องการค าตอบแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ในกรณีที่ต้องการทราบว่าควรใช้มาตรการใด 
ในการแก้ปัญหา หรือในกรณีที่ต้องการทราบถึงรายละเอียดในทางปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องจัดเตรียม
ชุดค าถามที่ประกอบด้วยค าถามหลายข้อ ทั้งค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด หรืออาจเลือก  
ใช้วิธีการถามค าถามทั้ง 2 วิธีร่วมกันก็ได้  ทั้งนี้ การตั้งค าถามในภาพรวมจะช่วยเปิดโอกาสให้มี 
การถกเถียงกันในเชิงนโยบาย และช่วยลดหรือหลีกเลี่ยงการตั้งค าถามแบบชี้น าหรือมีอคติ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้เมื่อตั้งค าถามแบบเฉพาะเจาะจง  อย่างไรก็ดี การตั้งค าถามแบบเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้
หน่วยงานสามารถถามค าถามที่ต้องการทราบได้อย่างตรงประเด็นมากกว่า และยังช่วยให้หน่วยงาน 
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สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องได้ง่ายและเป็นระบบ
มากกว่าด้วย 
  นอกจากนี้ หน่วยงานควรค านึงถึงการเลือกใช้ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด 
โดย ค าถามปลายปิด เป็นค าถามที่มักจะมีการก าหนดทางเลือกในการตอบค าถามไว้แล้ว และมักถูก
ตอบด้วยค าสั้น ๆ เพียงไม่กี่ค า และ ค าถามปลายเปิด เป็นค าถามที่ผู้ตอบค าถามต้องตอบแบบเต็ม
ประโยค โดยสามารถตอบได้อย่างอิสระตามความคิดและความรู้สึกของตัวเอง 
 

ตัวอย่างค าถามปลายปิด ตัวอย่างค าถามปลายเปิด 
คุณพอใจกับมาตรการทางกฎหมายในปัจจุบันหรือไม่ คุณรู้สึกอย่างไรกับมาตรการทางกฎหมายในปัจจุบัน 
คุณคิดว่ามีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนี้
หรือไม่ 

อะไรคือเหตุผลหลักท่ีท าให้คุณคิดว่าควรมีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายนี้ 

คุณคิดว่ามีวิธีการแก้ปัญหาด้วยมาตรการอื่นที่ไม่ใช่ 
การออกกฎหมายหรือไม่ 

อะไรคือเหตุผลที่ท าให้คุณคิดว่าควรแก้ปัญหานี้ด้วยการ
ออกกฎหมาย 

มาตรการตามร่างกฎหมายนี้สร้างภาระแก่คุณมากเกินไป
หรือไม่ 

สิ่งใดคือแรงจูงใจที่จะท าให้คุณปฏิบัติตามมาตรการ
ตามร่างกฎหมายนี้ 

คุณพอใจกับมาตรการตามร่างกฎหมายนี้แล้วหรือไม่ คุณคิดว่าจะสามารถปรับปรุงมาตรการตามร่างกฎหมายนี้
ให้ดีขึ้นได้อย่างไร  

 
  การเลือกว่าจะใช้ค าถามปลายปิดหรือค าถามปลายเปิดและการก าหนดสัดส่วนของ 
การใช้ค าถามแต่ละชนิดในชุดค าถามชุดหนึ่งมักขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการรับฟังความคิดเห็นนั้น  
โดยหน่วยงานควรค านึงถึงข้อดีและข้อเสียของค าถามแต่ละประเภท ดังนี้  
 
 ข้อดี ข้อเสีย 

ค าถามปลายปิด  เหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  
 สามารถตอบค าถาม รวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ค าตอบได้อย่างรวดเร็ว  
 สามารถน า เสนอข้อมูลในเ ชิงสถิติ 
ในรูปแบบของตารางและแผนภูมิได้ 

 เป็นการบังคับให้ผู้ เกี่ยวข้องต้องเลือก 
ตอบค าถามไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
จากทางเลือกในการตอบค าถามที่หน่วยงาน
ก าหนดไว้ และผู้เกี่ยวข้องอาจไม่มีโอกาส
ได้แสดงความเห็นในประเด็นที่ตนต้องการ 

ค าถามปลายเปิด  เหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 สามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ 
 ได้รับค าตอบที่ลึกซึ้งมากกว่า เช่น ได้รับ
ทราบเหตุผลที่ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็น 
ไปในทางใดทางหนึ่ง 

 ไม่เหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
 น าเสนอข้อมูลในเชิงสถิติได้ยาก  
 ใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์
ค าตอบมากกว่าการใช้ค าถามปลายปิด  
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2. การเรียงล าดับค าถามและการใช้ภาษาในการตั้งค าถาม 
 
  หน่วยงานควรเริ่มถามค าถามในแต่ละหัวข้อโดยใช้ค าถามที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ตอบได้ โดยง่าย ซึ่ งมักเป็นค าถามที่อยู่ ในรูปแบบของค าถามปลายปิด หลังจากนั้นจึ งจะ 
ถามค าถามที่มีรายละเอียดมากขึ้นหรือซับซ้อนขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของค าถามปลายเปิด  
เมื่อหน่วยงานต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ หรืออาจอยู่ในรูปแบบของ  
ชุดค าถามปลายปิดหลายค าถามก็ได้ หากหน่วยงานต้องการค าตอบที่เป็นรายละเอียดในบางเรื่อง 
เป็นการเฉพาะ และควรเก็บค าถามที่ละเอียดอ่อนไว้ถามในช่วงหลัง เมื่อผู้เกี่ยวข้องรู้สึกสบายใจ 
ที่จะตอบค าถามแล้ว  ทั้งนี้ หน่วยงานอาจใช้เทคนิคการถามค าถามซ้ า โดยถามค าถามที่ต้องการ
ค าตอบเดียวกันสองครั้ง แต่ใช้รูปประโยคท่ีแตกต่างกัน เพ่ือตรวจสอบว่าค าตอบของค าถามทั้งสองข้อ
สอดคล้องกันหรือไม ่
  ในกรณีที่มีค าถามหลายข้อ หน่วยงานควรแบ่งหัวข้อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  
โดยอาจแบ่งตามประเด็นที่ต้องการรับฟัง  นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ เกี่ยวข้องมีทั้งบุคคลทั่วไป  
และผู้ เชี่ยวชาญ หน่วยงานอาจแบ่งชุดค าถามออกเป็นสองส่วน โดยส่วนต้นของชุดค าถาม 
ควรประกอบด้วยค าถามง่าย ๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถตอบได้ และส่วนท้ายของ 
ชุดค าถามควรประกอบด้วยค าถามทางเทคนิคหรือค าถามที่ต้องการค าตอบโดยละเอียดส าหรับ
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ   
  หน่วยงานควรค านึงว่า การสลับล าดับก่อนหลังของค าถามแต่ละค าถามอาจส่งผล
ให้ได้รับค าตอบที่แตกต่างกันไปได้ เช่น หากเริ่มถามว่า “คุณมีความเห็นอย่างไรต่อระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพฯ” แล้วจึงค่อยถามเฉพาะเจาะจงลงไปว่า “คุณคิดอย่างไรกับระบบขนส่งมวลชนแต่ละ
ประเภท ดังเช่น รถเมล์ เรือ และรถไฟฟ้า” ก็อาจได้รับค าตอบของค าถามแรกว่า “ระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพฯ นั้นค่อนข้างสะดวกสบายและอยู่ในระดับที่ดี ” และอาจได้รับค าตอบของค าถาม 
ที่สองว่า “แต่ไม่ชอบนั่งรถเมล์เนื่องจากต้องรอนานและรถติด และไม่ชอบนั่งเรือและรถไฟฟ้า
เนื่องจากคนแน่น”  อย่างไรก็ดี หากสลับล าดับของทั้งสองค าถามนี้ ผู้ตอบค าถามจะมีเวลาคิดทบทวน
ถึงความสะดวกสบายในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทก่อน ท าให้ผู้ตอบค าถามได้
ประมวลผลและอาจมองภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนแตกต่างออกไป ซึ่งอาจท าให้ได้รับค าตอบว่า 
“ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง เนื่องจากแม้ว่าจะมีทางเลือกในการ
เดินทางหลายทาง แต่ก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายจากระบบขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทเลย” 
  ส าหรับการใช้ภาษาในการตั้งค าถามนั้น หน่วยงานต้องค านึงว่า ค าถามแต่ละค าถาม
จะต้องเป็นค าถามที่ตรงประเด็น กระชับ และเข้าใจง่าย รวมทั้งควรเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม 
กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับฟังความคิดเห็นด้วย หากต้องรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง  
ซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรย่อและศัพท์เทคนิค หากหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ก็ควรมีการอธิบายความหมายไว้ให้ชัดเจน 
 
 



4 

 
 
  หน่วยงานควรระมัดระวังและตั้งค าถามที่ เป็นกลาง ซึ่งหมายความว่า ค าถามนั้น
จะต้องไม่ใช้ภาษาหรือวิธีการตั้งค าถามที่ชี้น าให้ผู้เกี่ยวข้องให้ค าตอบไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  
ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นนั้นผิดเพ้ียนไป  นอกจากนี้ หน่วยงานควรค านึงถึง 
ความสอดคล้องกันของการตั้งค าถาม เช่น การอ้างอิงถึงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งก็ควรใช้ 
รูปแบบเดียวกันทั้งหมด การอ้างอิงโดยใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การอ้างอิงว่า “ในระยะเวลา 
สามปีหลัง” และ “ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562” ในเอกสารฉบับเดียวกัน อาจสร้าง 
ความสับสนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและท าให้ได้รับค าตอบที่แตกต่างกันออกไปได้  นอกจากนี้ ในการรับฟัง
ความคิดเห็นหน่วยงานมักต้องการทราบถึงภาระและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย  
ท าให้มีแนวโน้มที่จะตั้งค าถามไปในเชิงลบมากกว่าจะตั้งค าถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากการออกกฎหมาย การตั้งค าถามในลักษณะนี้อาจท าให้ได้รับค าตอบที่ค่อนไปในทางลบ
เช่นเดียวกัน 
 

3. การให้ข้อมูลประกอบการตั้งค าถามและการขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 
  เมื่อจัดท าข้อมูลประกอบการตั้งค าถาม หน่วยงานควรค านึงหลักการที่ว่า การรับฟัง
ความคิดเห็นนั้นควรเป็นไปโดยเปิดกว้าง โปร่งใส และมุ่งรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐ 
และผู้เกี่ยวข้อง  ดังนั้น หน่วยงานจึงควรให้ข้อมูลที่เป็นกลาง ตรงประเด็น และเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง
เลือกใช้ค าศัพท์และภาษาที่เหมาะสมกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและเข้าใจ
ข้อมูลได้   
  หน่วยงานควรให้มีบทน า เพ่ืออธิบายที่มาท่ีไปและบริบทของการรับฟังความคิดเห็น 
รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลลัพท์ที่คาดหวังจากการรับฟังความคิดเห็นนั้น หากมีการแบ่ง
ค าถามออกเป็นหลายหัวข้อก็ควรมีการเขียนค าอธิบายสั้น ๆ ประกอบการถามค าถามในแต่ละ 
หัวข้อด้วย โดยเฉพาะเมื่อผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการรับฟังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 
  นอกจากนี้ ในการจัดท าข้อมูลหน่วยงานยังควรค านึงถึงการให้ความรู้หรือปูพื้นฐาน
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วผู้เกี่ยวข้องมักมีความเห็นเฉพาะในเรื่องที่ตนมี
ความรู้ ข้อมูล หรือประสบการณ์เท่านั้น แต่อาจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนามาตรการ
ทางกฎหมาย การออกกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์และความส าคัญของการรับฟังความคิด เห็นมากนัก 
รวมทั้งอาจยังไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับร่างกฎหมายนั้น หรืออาจยังไม่เห็นภาพรวมของปัญหาและทางเลือกอ่ืนในการแก้ปัญหานั้นก็ได้  
  หน่วยงานควรระบุไว้ในเอกสารให้ชัดเจนว่า การแสดงความคิดเห็นหรือการตอบ
ค าถามนั้นจะใช้เวลาประมาณเท่าใด  เนื่องจากยิ่งใช้เวลามาก ยิ่งจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแสดงความคิดเห็นน้อยลง หากออกแบบชุดค าถามแล้วพบว่าผู้เกี่ยวข้องจะต้องใช้
เวลาตอบค าถามมากเกินไป หน่วยงานควรจะเปลี่ยนวิธีการตั้งค าถามเสียใหม่ ลดจ านวนค าถามลง 
หรือเก็บค าถามบางส่วนไว้ใช้กับผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 
  เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ควรมีการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ เกี่ยวข้องด้วย เช่น บุคคลนั้นอยู่ ในกลุ่มผู้ เกี่ยวข้องกลุ่มใด และควรขอช่องทาง 
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การติดต่อกลับไว้ในกรณีที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  นอกจากนี้ เพ่ือให้ได้รับข้อมูล 
ที่ครบถ้วนและมีคุณภาพ หน่วยงานควรมีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถอธิบายจุดยืนหรือข้อคิดเห็นของตนได้โดยละเอียดยิ่งขึ้น    
 
Checklist สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการตั้งค าถามประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
 

การต้ังค าถามให้เหมาะสมกับค าตอบท่ีต้องการ 
☐ ค าตอบท่ีจะได้รับจากแต่ละค าถามจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็น 
☐ ค าถามแต่ละข้อต้องการเพียงค าตอบเดียว (อย่าถามหลายค าถามในข้อเดียว) 
☐ การเลือกใช้การตั้งค าถามในภาพรวมหรือการถามแบบเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรับฟัง 
     ความคิดเห็น 
☐ ค านึงถึงการเลือกใช้ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิดและสัดส่วนของค าถามทั้งสองประเภท 
การเรียงล าดับค าถามและการใช้ภาษาในการต้ังค าถาม 
☐ เริ่มถามค าถามด้วยค าถามที่ตอบง่าย 
☐ ใช้ค าถามที่เป็นกลาง และหลีกเลี่ยงการใช้ค าถามช้ีน า หรือใช้การจัดเรียงล าดับค าถามที่เป็นการช้ีน า 
☐ เก็บค าถามที่ละเอียดอ่อนไว้ถามในช่วงหลัง  
☐ ใช้เทคนิคการถามค าถามซ้ า เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของค าตอบ 
☐ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิค 
☐ ค าถามที่ใช้ชัดเจนและตรงประเด็นมากพอท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มจะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
การให้ข้อมูลประกอบการต้ังค าถามและการขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
☐ มีการนิยามค าว่า “กฎหมายหรือกฎ” ในบริบทของการรับฟังความคิดเห็นนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
☐ ก าหนดระดับความรู้ รวมถึงความรู้ทางเทคนิคและระดับความเช่ียวชาญของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับฟัง 
☐ จัดท าข้อมูลที่จ าเป็นที่เป็นปัจจุบัน อ่านง่าย และใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อน 
☐ มีการให้ความรู้หรือปูพื้นฐานให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
☐ ตรวจสอบว่าผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 
☐ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้ในการตอบค าถาม 
☐ มีค าถามเพื่อสอบถามข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและช่องทางการติดต่อกลับแล้ว 
☐ มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ 
การน าชุดค าถามไปท าการทดสอบ 
☐ น าชุดค าถามไปท าการทดสอบแล้ว 
☐ ได้ถามค าถามเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อห่วงกังวลของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
☐ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นมีความรู้และความเข้าใจเพียงพอที่จะตอบค าถาม 
☐ ชุดค าถามสั้นพอท่ีจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องมีสมาธิในการตอบค าถามจนจบ 
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บทสรุป 
  ข้อผิดพลาดในการตั้งค าถามมักเกิดขึ้นจากการตั้งค าถามที่ซับซ้อนเกินไป การตั้งค าถาม
ทางเทคนิคโดยไม่มีการอธิบายความหมายของค าศัพท์นั้นไว้ให้ชัดเจน หรือการเรียงล าดับค าถาม  
ที่ไม่ถูกต้อง  ดังนั้น เมื่อหน่วยงานได้จัดท าชุดค าถามและเอกสารประกอบแล้ว ก็ควรน าเอกสารนั้น 
ไปท าการทดสอบก่อน โดยให้บุคคลอ่ืนทดลองอ่านเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และช่วย
ชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตอบค าถาม โดยหากเป็นไปได้หน่วยงานควรเลือกบุคคลที่มีความคล้ายคลึง
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นมากที่สุด การท าการทดสอบจะท าให้ทราบได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายจะสามารถท าความเข้าใจเอกสารนั้นได้โดยง่ายหรือไม่ และหน่วยงานได้ตั้งค าถาม 
ที่ครอบคลุมทุกประเด็นแล้วหรือไม่ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องพลาดโอกาสในการแสดงความเห็น  
ในประเด็นที่ตนต้องการ 
  การรับฟังความคิดเห็นจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อหน่วยงานได้รับข้อมูล 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สะท้อนสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการสื่อสารออกมามากที่สุด และต้องอย่าลืมว่า 
การตั้งค าถาม การเรียงล าดับค าถาม หรือแม้แต่วิธีการหรือแง่มุมในการให้ข้อมูลประกอบ  
การตั้งค าถาม นั้น อาจเป็นการชี้น าผู้เกี่ยวข้องให้ตอบค าถามไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วย
ความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม  ดังนั้น ในการรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานจึงควรให้ความส าคัญกับการ  
ตั้งค าถามที่ดี เนื่องจากหากละเลยเรื่องดังกล่าวไปแล้ว ไม่ว่าจะน าเอกสารนั้นไปรับฟังด้วยวิธีใด  
ก็ไม่อาจท าให้การรับฟังนั้นบรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ได้ และยังส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้รับ 
ไปช่วยในการออกมาตรการทางกฎหมายได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
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