งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของงานยุติธรรมเชิงสมานฉันทตอผูเสียหาย:
การวิเคราะหแบบ Meta analysis1
(The effect of restorative justice practices on crime victims:
a meta analysis)

ยศวันต บริบรู ณธนา
งานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทเปนแนวคิดในการแกไขปญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม ที่มุงเนนการ
ชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิด โดยการเปดโอกาสใหผูเสียหาย ผูกระทําผิด และชุมชนได
แลกเปลีย่ นความเห็นและมีสวนรวมในการแกไขปญหา และใหผูกระทําผิดรับผิดชอบตอการชดใชความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น จุดมุงหมายหลักประการหนึ่งของงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท จึงเปนการฟนฟูและ
ชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูเสียหาย อยางไรก็ตาม การนําแนวคิดดังกลาวมาใชในทางปฏิบตั ิในแตละ
ชุมชนหรือสังคมที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และนโยบายดานระบบงานยุติธรรมทีต่ างกัน ยอม
กอใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอ กลุมเปาหมายตางกัน ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท
ทําใหไมเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
และที่สําคัญ งานยุติธรรมเชิงสมานฉันทอาจไมสามารถฟนฟู
ผูเสียหายไดดีกวางานยุตธิ รรมในรูปแบบเดิม ตามที่กลาวอางก็ได
ขอสมมติฐานขางตนนี้ มีความเปนไปได เนื่องจากผลการวิจัยดานงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทที่
เกี่ยวของกับผูเสียหาย ยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยงานวิจยั บางเรื่อง พบวาผูเ สียหายสวนใหญพอใจ
กับการเขารวมในงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท ในระดับสูง (Umbreit and Fercello, 1997) แตงานวิจัยบาง
เรื่อง พบวา ผูเสียหายบางสวนไมพอใจตอการเขารวมในงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท (Morris, et al, 1993;
Strang, 2002) และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมผูกระทําผิด พบวา ผูเ สียหายเปนกลุมที่แสดงความพึงพอใจ
ต่ําสุด (Daly, 2001; Umbreit, 1999) นอกจากนั้น งานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทในปจจุบันยังมีการ
ดําเนินการหลายรูปแบบ ซึ่งมีความเปนมา วิธีการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของตางกันไป ตัวอยางเชน การประชุม
กลุมครอบครัวที่มีตํารวจเปนผูไกลเกลี่ย เริ่มขึ้นเพราะตองการลดการกระทําผิดซ้ําของผูกระทําผิด และ
เกี่ยวของกับทฤษฎี Reintegrative shaming อยางมาก ซึ่งทฤษฎีนี้ มุงเนนการแกไขผูกระทําผิดเปนหลัก

งานวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชฟฟลด (University
of Sheffield) ประเทศสหราชอาณาจักร
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เปนตน วิธีการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทที่มุงเนนการแกไขผูกระทําผิดมากเกินไป อาจทําใหละเลยการฟน ฟู
ผูเสียหาย และอาจใชผเู สียหายเปนเครื่องมือในการแกไขผูกระทําผิดได
จากการตั้งประเด็นปญหาดังกลาว ทําใหงานวิจัยนี้ ตองการหาคําตอบวา งานยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันทสามารถฟนฟูและสงผลกระทบในทางบวกกับผูเสียหายไดหรือไม และมีประสิทธิภาพตางจาก
วิธกี ารอื่นๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักหรือไม และปจจัยใดบางที่สัมพันธกับผลกระทบดังกลาว
กลาวอีกนัยหนึ่ง งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ
1. ศึกษาถึงผลกระทบของงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทที่มีตอผูเสียหาย
2. เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูเสียหายที่เขารวมในงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทกับผูทผี่ าน
ระบบกระบวนการยุตธิ รรมในรูปแบบเดิม
3. เปรียบประสิทธิภาพของการประชุมกลุม ครอบครัวและการไกลเกลี่ยระหวางผูเ สียหายและ
ผูกระทําผิดทีม่ ีตอผูเสียหาย
4. วิเคราะหหาปจจัยที่เกี่ยวของกับผลกระทบของงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทตอผูเ สียหาย โดย
ปจจัยทีน่ ํามาศึกษาแบงเปน 3 กลุม คือ ลักษณะของคดี วิธีการปฏิบัติในงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท และ
ระเบียบวิธกี ารศึกษาวิจัยทีผ่ า นมา
การศึกษาหาผลกระทบนั้น ใชวธิ ีการวิเคราะหเชิงคุณภาพและวิธกี ารวิเคราะหแบบ Metaanalysis ซึ่งวิธีการ Meta-analysis นี้ เปนวิธีการทีร่ วบรวมผลการวิจยั ที่เกีย่ วของ และนํามาวิเคราะหใหม
อยางเปนระบบดวยวิธีการทางสถิติ (Lipsey and Wilson, 2001) โดยการควบคุมความแตกตางดาน
ระเบียบวิธกี ารวิจัยของงานวิจัยทีน่ ํามาศึกษา
และนําผลทางสถิตขิ องงานวิจยั เหลานั้นมารวมเขาดวยกัน
คํานวณเปนคา effect size ซึ่งเปนคาสถิตกิ ลาง เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมที่เขารวมในงาน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท และกลุมที่ไมไดเขารวม นอกจากนั้น วิธี Meta-analysis ยังวิเคราะหตอไปอีก
ดวยวาปจจัยใดบางที่มีผลตอความแตกตางดังกลาว
สําหรับงานวิจยั ที่นํามาศึกษาในครั้งนี้ เปนงานวิจัยจากประเทศตางๆ 5 ประเทศ ไดแก ประเทศ
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด ซึ่งศึกษาถึงงานยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัว (Family group conferencing) และการไกลเกลี่ย
ระหวางผูเสียหายและผูก ระทําผิด (Victim-offender mediation) สวนผลกระทบตอผูเสียหายที่ศึกษาใน
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งานวิจยั นี้ มี 6 ดาน ไดแก
1. ความพึงพอใจ (Victim satisfaction) ตอการดําเนินคดี และผลของคดี
2. การรับรูถึงความเปนธรรม (Perception of Fairness) ในการดําเนินคดีและผลของคดี
3. ความกลัวตอการตกเปนเหยื่อซ้ํา (Fear of revictimization)
4. ความคิดเห็นตอผูกระทําผิด (Attitude toward offenders)
5. ผลของการปฏิบัติตามขอตกลง (Agreement completion)
6. การไดรับการขอโทษ (Receiving of an apology)
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบวา งานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุม
ครอบครัว และการไกลเกลี่ย สงผลกระทบตอผูเสียหายอยางชัดเจนในทุกดานที่ศึกษา และแตกตางอยางมี
นัยสําคัญจากกลุมที่ไดรับการปฏิบัติในรูปแบบเดิมทีใ่ ชในกระบวนการยุตธิ รรมแบบกระแสหลัก (The
convention criminal justice system) ซึ่งผลการวิจยั สามารถสรุปได ดังนี้
ผลกระทบของงานยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่มีตอผูเสียหาย

ผูเสียหายที่เขารวมในงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท
มีโอกาสที่จะไดรับความพึงพอใจตอการ
ดําเนินคดีและผลของคดี สูงกวาผูเสียหายในกลุมเปรียบเทียบถึง 2.6 เทา มีโอกาสที่จะรับรูถ ึงความเปน
ธรรมในแงของการดําเนินคดีและผลของคดี สูงกวาผูเสียหายในกลุมเปรียบเทียบถึง 2.4 เทา มีโอกาสที่จะ
กลัวตอการตกเปนเหยื่อซ้ํา ต่ํากวาผูเสียหายในกลุมเปรียบเทียบ 0.3 เทา (หรืออีกนัยหนึ่งผูเ สียหายในกลุม
เปรียบเทียบ มีโอกาสที่จะกลัวตอการตกเปนเหยื่อซ้ํา สูงกวาผูเสียหายที่เขารวมในงานยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ถึง 3 เทา) มีโอกาสที่จะแสดงความรูส ึกในแงลบตอผูกระทําผิด ต่ํากวาผูเสียหายในกลุม
เปรียบเทียบ 0.4 เทา (ผูเสียหายในกลุม เปรียบเทียบมีโอกาสที่จะแสดงความรูสึกในแงลบตอผูก ระทําผิด
สูงกวาผูเ สียหายที่เขารวมในงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท ถึง 2.7 เทา) มีโอกาสที่จะแสดงความรูส ึกในแง
บวกตอผูกระทําผิด สูงกวาผูเสียหายในกลุมเปรียบเทียบถึง 3.7 เทา มีโอกาสที่ขอตกลงจะไดรับการปฏิบัติ
ตาม สูงกวาผูเสียหายในกลุม เปรียบเทียบถึง 3 เทา และมีโอกาสที่จะไดรับการขอโทษจากผูกระทําผิด สูง
กวาผูเสียหายในกลุมเปรียบเทียบถึง 11 เทา ซึ่งเปนผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนที่สุด
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับผลกระทบของงานยุติธรรมเชิงสมานฉันทตอ ผูเสียหาย

เนื่องจากผลของการวิเคราะหทาง Meta-analysis แสดงใหเห็นวา ปจจัยบางดานมีความสัมพันธ
กับผลกระทบของงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทตอผูเสียหาย ดังนั้น จึงนําผลทีไ่ ดมาวิเคราะหในขั้นตอมา และ
พบวา ความรุนแรงของคดี (Seriousness of case) และความคิดเห็นตอการดําเนินคดีหรือผลของคดี
(Attitude toward the way their cases were handled or case outcomes) มีความสัมพันธกบ
ั ความพึง
พอใจและการรับรูถึงความเปนธรรมของผูเสียหายอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ผลกระทบของงานยุติธรรมเชิง
สมานฉันทตอผูเสียหาย ในดานความพึงพอใจและการรับรูถึงความเปนธรรม จะเกิดขึ้นอยางชัดเจนในกลุม
ผูเสียหายในคดีที่มีความรุนแรง หรืออีกนัยหนึ่ง ประสิทธิภาพของงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทในดานการ
สรางความความพึงพอใจและการรับรูถ ึงความเปนธรรมใหแกผเู สียหาย จะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากกับกลุม
ผูเสียหายในคดีที่ผูกระทําผิดเปนผูใหญ หรือคดีที่กระทําผิดรายแรง เชน ความผิดตอรางกาย ความผิดฐาน
ปลนทรัพย เปนตน ซึ่งผลการวิจยั นี้ สามารถอธิบายได เนื่องจากผูเสียหายในคดีที่มีความรุนแรง ไดรบั
ความเสียหายจากอาชญากรรมในดานตางๆ เชน ดานจิตใจ ทรัพยสิน และรางกาย เปนตน มากกวาผูเสียหาย
ในคดีที่ไมรุนแรง ดังนัน้ เมื่อมีโอกาสทีจ่ ะแสดงความรูสึก หรือมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลของ
คดี
หรือไดรับขอมูลเกีย่ วกับคดีโดยตรงจากการเขารวมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท
(The
restorative justice process) ยอมตองเกิดความพึงพอใจและรูสึกวาไดรับความเปนธรรม ซึ่งความ
แตกตางนี้ จะเกิดขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับผูเ สียหายในคดีลกั ษณะเดียวกันที่ไดรับการปฏิบัตโิ ดย
วิธกี ารเดิมในระบบกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก ซึ่งไมมีโอกาสหรือมีสวนรวมดังกลาว สําหรับ
ผูเสียหายในคดีที่ไมรนุ แรง ซึ่งไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมนอยกวา ความแตกตางในดานความพึง
พอใจและการรับรูถึงความเปนธรรมในกลุมผูเ สียหายทีเ่ ขารวมในงานยุติธรรมชิงสมานฉันทและกลุม
ผูเสียหายที่ไมไดเขารวมไมมีความชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ ความพึงพอใจและการรับรูถึงความเปนธรรมของ
ผูเสียหายทั้งสองกลุมอาจอยูใ นระดับสูงใกลเคียงกันก็ได
สําหรับปจจัยดานความคิดเห็นตอการดําเนินคดีหรือผลของคดีนั้น
พบวา
ผูเสียหายที่ผาน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มีความพึงพอใจและรับรูถ ึงความเปนธรรมตอการดําเนินคดี มากกวา
ตอผลของคดี โดยเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมผูเสียหายที่ไมไดเขารวม ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปดโอกาสใหผูเสียหายไดแสดงความรูสกึ และทําใหรูสึกไดวา ปญหา
ของตนไดรับการสนใจและเอาใจใสจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดรบั การตอบสนอง และสามารถรวม
ตัดสินใจกับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ผูเสียหายทีไ่ ดรับการปฏิบัติโดยวิธกี ารทั่วไปในระบบ
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ไมมีโอกาสดังกลาว ในขณะเดียวกันผลกระทบของงานยุตธิ รรมในดาน
4

ความพึงพอใจและการรับรูถงึ ความเปนธรรมตอผลของคดีนั้น ไมชัดเจนนัก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมผูเสียหายที่ไดรับการปฏิบัตโิ ดยวิธีอนื่ ๆ ทั้งนี้ มีความเปนไปไดวา ผูเสียหายบางสวนที่เขารวมใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ไมพอใจกับผลของคดี ซึ่งมีงานวิจัยพบวา ผูเ สียหายที่ผานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ประมาณ 36-43% รูสึกวาขอตกลงที่ทํารวมกัน ไมคอยเหมาะสม โดยใหความเห็น
วาเบาเกินไป (McGarrell, et al, 2000; Morris, Maxwell, and Rebertson, 1993; Venables, 2000)
ความคิดเห็นตอผลของคดีนี้ ทําใหผลกระทบที่เกิดขึ้นดานความพึงพอใจและรับรูถ ึงความเปนธรรมตอผล
ของคดีในกลุม ที่เขารวมงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทกับกลุมที่ไมไดเขารวม ไมแตกตางกันนัก
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประชุมกลุมครอบครัวและการไกลเกลี่ยระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิด

การวิจยั ครั้งนี้ พบวา รูปแบบงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันททั้งสองแบบ มีผลกระทบตอผูเสียหายไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แมวาการไกลเกลีย่ ระหวางผูเสียหายและผูก ระทําผิด มีความเปนไปไดที่จะ
สงผลตอความพึงพอใจและการรับรูถ ึงความเปนธรรมมากกวาการประชุมกลุมครอบครัว ความไมแตกตาง
ที่เกิดขึ้น อาจเปนเพราะจํานวนงานวิจยั ที่นาํ มาวิเคราะหมไี มเพียงพอ อยางไรก็ตาม งานวิจยั ที่ศึกษาโดยวิธี
Meta-analysis ที่ศึกษากอนหนานี้ (Latimer, Dowden, and Muise, 2001; William-Hayes, 2002) ก็
ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน
โดยสรุป ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบวางานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทสงผลกระทบในแงบวกทั้งใน
ดานการเพิ่มความพึงพอใจตอการดําเนินคดีและผลของคดี เพิ่มการรับรูถึงความเปนธรรมในการดําเนินคดี
และผลของคดี. ลดความกลัวตอการตกเปนเหยื่อซ้ํา เพิม่ ความคิดเห็นในแงบวกและลดความคิดเห็นในแง
ลบตอผูก ระทําผิด มีโอกาสที่ขอตกลงจะไดรับการปฏิบตั ิตาม (Agreement completion) และมีโอกาสที่
จะไดรับการขอโทษจากผูกระทําผิด
และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมผูเ สียหายทีไ่ มไดผานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลว ผลกระทบที่ไดรับนี้ ชัดเจนและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนั้น ยังพบวา ผลกระทบในแงบวกดังกลาว จะเห็นไดอยางชัดเจนในกลุมผูเ สียหายในคดีที่
มีความรุนแรง เชน คดีที่ผกู ระทําผิดเปนผูใ หญ หรือคดีความผิดตอรางกาย หรือคดีความผิดฐานปลนทรัพย
เปนตน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม ผูเสียหายในคดีลักษณะเดียวกันทีไ่ มไดผา นกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว สนับสนุนแนวคิดที่วา งานยุติธรรมเชิงสมานฉันทเหมาะสมที่จะ
นํามาใชกับคดีความผิดรายแรง แตการนํามาใชดังกลาว จําเปนตองใชความระมัดระวัง และบุคลากรที่
ดําเนินการควรมีประสบการณและทักษะทีเ่ หมาะสม เพราะการดําเนินการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทในคดีที่มี
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ความรุนแรง ยอมยากกวา คดีที่ไมรนุ แรง
สุดทาย งานวิจัยนี้ พบวา ผูเสียหายมีความรูสึกพึงพอใจและรับรูถ ึงความเปนธรรมตอการดําเนินคดี
มากกวาผลของคดีที่ไดจากการเขารวมในกระบวนยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท ผลการวิจัยนี้ เนนใหเห็นถึง
ความสําคัญของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท (The restorative justice process) ที่มีผลกระทบตอ
ผูเสียหาย ดังนั้น การนําแนวคิดนี้มาใช โดยขาดการฝกฝน หรือใชโดยไมตรงตามเปาหมาย โดยมุงหวังแต
ผลของคดีทตี่ อ งการเลีย่ งโทษจําคุก หรือเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุตธิ รรม อาจไมกอใหเกิดผลดีตอ
ผูเสียหายเทาทีค่ วร
แมวางานยุติธรรมเชิงสมานฉันท จะเปนแนวคิดและวิธกี ารที่ไดรับความนิยมในหลายประเทศใน
ขณะนี้ แตสิ่งที่พึงระวัง คือ การนํามาใชกับคดีความผิดเล็กนอยเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจทําใหสังคมหรือ
บุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมมองวา
งานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทไมมีประโยชนตอการแกไขปญหา
อาชญากรรมในภาพรวม และเปนวิธกี ารทีท่ ําใหเสียเวลา งบประมาณ และบุคลากรมากกวาวิธีการอื่นๆ และ
ผลทีไ่ ดรับไมคุมคา ดังนั้น การนําแนวคิดและวิธกี ารยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับคดีที่มีความรุนแรงจึง
เปนสิ่งที่จําเปน และอาจขยายผลทําใหสังคมเห็นถึงความสําคัญของงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทมากขึ้น และ
สุดทาย
ความพยายามทีจ่ ะนํางานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทมาใชเปนวิธกี ารหลักในระบบกระบวนการ
ยุติธรรมปจจุบนั ก็อาจเปนไปไดมากขึน้
และงานยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะไมไดเปนแคทางเลือกหนึ่ง
เทานั้น แตจะเปนทางหลักทีใ่ ชในการแกไขปญหาอาชญากรรมในสังคม
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