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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ที่เป็นพื้นฐานของ
นโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่สําคัญของนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ 
และ 3) เพื่อศกึษาแบบแผนการเกิดและการดําเนินการของนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือขององค์กร
ชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด จ. มหาสารคาม 

จากวัตถุประสงค์ประการแรก ผลการศกึษาพบว่า แนวคิดทฤษฎีในยุคหลังสมัยใหม่ทีเ่ป็นรากฐาน
สําคัญของนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ ได้แก่ แนวคดิเรื่องวาทกรรม (discourse) การรื้อสร้าง 
(deconstruction) การวิเคราะห์ภาษา (language analysis) เรื่องเล่า (narrative) และอภิตํานาน 
(metanarrative) และการบริหารจัดการชีวิต (governmentality) 

จากวัตถุประสงค์ประการที่สอง ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่สําคัญของนโยบายสาธารณะเชิง
ปรึกษาหารือ มีอยู่ 4 ประการ คือ 1) ลักษณะของผู้มีส่วนร่วม 2 ประการ คือ ความหลากหลายของ
ผลประโยชน์และการพึ่งพาซึ่งกันและกันของผลประโยชน์ 2) ลักษณะของการสนทนาเชิงปรึกษาหารือ 4 
ประการ คือ ความชอบธรรม ความจริงใจ ความสามารถเขา้ใจได้และความถูกต้อง 3) ผลของการปรึกษาหารือ 
4 ประการ คือ การต่างตอบแทน ความสัมพันธ์ การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ และ 4) การปรับตัวของ
ระบบ 4 ประการ คือ การสรา้งอัตลักษณ์ร่วม การสร้างความหมายร่วม การแก้ปัญหาแบบใหมแ่ละการสร้าง
นวัตกรรม 

จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาประการสุดท้าย ผลการศกึษาพบว่า ในแง่ของแบบแผนการเกิด 
องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดเกิดจากความไม่พอใจของประชาชนต่อการที่รัฐบาลสนบัสนุนให้มี
การปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นทีท่ี่เป็นป่าธรรมชาติของชุมชน โดยชาวบ้านเห็นว่าป่าธรรมชาตินั้นเป็นที่มาของ
ปัจจัย 4 ของคนในชุมชนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่ควรจะถูกทาํลายเพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้นของคนเพียงบาง
กลุ่ม ดังนั้น จึงมีการร่วมตัวกันต้ังเป็นกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ป่าขึ้นมา โดยใช้วิธีการปรึกษาหารือระหว่างคนใน
ชุมชน ชาวบ้านสามารถสร้างระเบียบข้อบังคับและดําเนินการในการดูแลรักษาป่าด้วยตนเอง จนสามารถรักษา
ผืนป่าแห่งนี้ไว้ได้ 
 สําหรับในแง่ของแบบแผนการดําเนินการ ผลการศึกษาพบว่า แบบแผนการดําเนินงานมีอยู่  4 ด้าน 
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย คือ 1) ด้านลักษณะของผูม้ีส่วนร่วม ได้แก่ การที่องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาดประกอบด้วยสมาชิกที่มีความหลากหลายของผลประโยชน์และการพึ่งพาซึ่งกันและกนัของ
ผลประโยชน์ 2) ด้านลักษณะของการสนทนาเชิงปรึกษาหารือ ได้แก่ ในการสนทนาเชิงปรึกษาหารือกันของ
สมาชิกในองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดมีความชอบธรรม ความจริงใจ ความสามารถเข้าใจได้
และความถูกต้อง 3) ด้านผลของการปรึกษาหารือ ได้แก่ การปรึกษาหารือกันของสมาชิกในองค์กรชาวบ้าน
อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดนําไปสู่ผลที่เป็นการต่างตอบแทน ความสัมพันธ์ การเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ และ 4) ด้านการปรับตัวของระบบ ได้แก่ เมื่อองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดได้
ปรึกษาหารือกันในการรักษาป่าได้นําไปสู่การปรับตัวของระบบคือ การสร้างอัตลักษณ์ การสร้างความหมาย
ร่วม การแก้ปัญหาแบบใหมแ่ละการสร้างนวัตกรรม 
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Abstract 
 

There are 3 purposes in this research: 1) to study the concepts and theories of 
postmodernism that deliberative public policy based on, 2) to study the core components 
of deliberative public policy, and 3) to study the occurrence and operational patterns of 
deliberative public policy in Khokhinlard Community Forest Reserve Villager Organization, 
Mahasarakham Province 

For the first purpose, the study found that, concepts and theories of postmodernism 
that deliberative public policy based on, consist of discourse, deconstruction, language 
analysis, narrative and metanarrative, and governmentality. 

For the second purpose, the study found that, there are four core components of 
deliberative public policy : 1) characteristics of participants that consist of diversity of 
interests and interdependent of interests; 2) characteristics of  deliberative dialogue that 
consist of legitimacy, sincerity, comprehensible, and accuracy; 3) results of deliberative 
dialogue that consist of reciprocity, relationships, learning, creativity; and 4) adaptations of 
the system that consist of shared identities, shared meaning, new heuristics, and Innovation. 

For the third purpose, in the aspect of occurrence pattern, the study found that, 
Khokhinlard Community Forest Reserve Villager Organization germinated from the 
dissatisfaction of people to government policy that encourage of growing economic plants in 
the natural forest areas of the community. The villager regarded natural forest as the source 
of four factors of life of the people in the village and as the legacy of their ancestors that 
should not to be destroyed for the short advantage and for a small group of people. 
Consequently, the villager joins together as a group to preserve the forest. By means of 
deliberative dialogue, the villager can formulate the regulations for forest preservation and 
implement the laws by themselves. Eventually, they can successfully preserve the forest. 

In the aspect of operational patterns, the study found that, there are four 
operational patterns, according to conceptual framework of the research, that is, 1) 
characteristics of participants aspect : participant characteristics of member of Khokhinlard 
Community Forest Reserve Villager Organization are diversity of interests and interdependent 
of interests; 2) characteristics of  deliberative dialogue aspect : deliberative dialogue 
characteristics of member of Khokhinlard Community Forest Reserve Villager Organization 
are legitimacy, sincerity, comprehensible, and accuracy; 3) results of deliberative dialogue 
aspect : results of deliberative dialogue of member of Khokhinlard Community Forest 
Reserve Villager Organization are reciprocity, relationships, learning, creativity; and 4) 
adaptations of the system aspect : adaptations of the system after the villager in 
Khokhinlard Community Forest Reserve Villager Organization used the deliberative dialogue 
are shared identities, shared meaning, new heuristics, and Innovation. 
 
Keywords : public policy/ postmodern/ postmodern public policy/ deliberative public policy 
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