การวิจยั แนวสตรีนิยม
ฉลาดชาย รมิตานนท์
การวิจยั แนวของนักสตรี นิยม (feminist research) ซึงในวงวิชาการปั จจุบนั ถือว่าเป็ นการศึกษา
วิจยั เกียวกับสังคม (social research) ประเภทหนึงทีมีความสําคัญและขาดไม่ได้ อนึ งการวิจยั ในแนวสตรี
นิ ยมนี มีหลากหลายความคิด หลากหลายวิธีการ แต่อาจกล่าวรวมๆ ได้ว่ามีวตั ถุประสงค์ร่วมกันคือ สร้าง
ทฤษฎีต่างๆ ทีมีพืนฐานอยูบ่ นประสบการณ์จริ งและภาษาของผูห้ ญิง (actual experiences and language
of women) โดยการศึกษาตรวจสอบชี วิต ของผูห้ ญิงและประสบการณ์ข องพวกเธอในข้อกําหนดหรื อ
เงือนไขต่างๆ ของพวกเธอเอง (โปรดดู Du Boi (1983) เป็ นตัวอย่าง) อย่างไรก็ตามในระยะหลังๆ นี เมือ
กระแสของทฤษฎีถกู ลดความสําคัญลง เกิดการเน้นยําความสําคัญไปที “ความรู้” การศึกษาวิจยั แนวสตรี นิยม
ก็ปรับเปลียนไปบ้างเช่นกันกล่าวคือการตังคําถามเชิงวิพากษ์เกียวกับ การผลิตสร้ างความรู้ (knowledge
production) พร้ อมกัน นันก็ ยืน ยัน ว่า การผลิ ต สร้ า งความรู้ เ กี ยวกับผูห้ ญิ ง นันมีสิ งที เรี ยกว่ า วิ ธีวิ ท ยา
(methodology) ทีต่างออกไปจากการสร้างความรู้หรื อการวิจยั สังคมทัวไป กล่าวคือมีวิธีวิทยาทีถือว่าเป็ น
ของนักสตรี นิยม (feminist methodology) ทีชัดเจน โดยปกติแล้วคําว่า วิธีวิทยา (methodology) ในการ
วิจยั สังคมนันมีความหมายเกียวข้องกับกระบวนการต่างๆ เพือการทําให้ ความรู้นันสมเหตุสมผล (valid) และ
มีอาํ นาจในการบังคับใช้ (authoritative) แต่ปัญหามีว่าสิ งทีเรี ยกว่าความรู้ ความจริ งและอํานาจนันล้วนเป็ น
ประเด็นปั ญหาทีจะต้องถกเถียงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเมือนําไปตรวจสอบกับเงือนไขต่างๆ ในวิธีคิดที
แตกต่างและหลากหลาย ดังนันเราจึงเห็นความพยายามทีจะทําความกระจ่างกับปั ญหาและความเป็ นไปได้
ต่างๆ ของวิธีวิทยาแบบสตรี นิยมทีมีตงแต่
ั การถกเถียงแบบนามธรรมเกียวกับวิทยาศาสตร์ ความจริ ง (truth)
และญาณวิทยา (epistemology) ไปจนกระทังถึงรายละเอียดของปฏิบตั ิการการทํางานสนามเป็ นต้น
อย่างไรก็ต ามหัว ใจสําคัญของวิธีวิทยาในการทําวิจ ัยสังคม ซึ งมีหลายแนวทางนันก็คือความ
พยายามทีแตกต่างกันไปในการตอบคําถามทีเหมือนกันหรื อคล้ายคลึงกันว่า ความรู้เกียวกับชีวิตทางสังคมที
ผูค้ นผลิตขึ นมาสามารถเชื อมโยงกับสิ งทีเกิด ขึนจริ ง (actual reality) ได้หรื อไม่อย่างไร ตัว อย่างเช่ น
ความคิ ด (ideas) ซึงได้แก่ ทฤษฎี ต่างๆ มโนทัศน์ (concepts) จิ ตสํานึ ก (consciousness) ความรู้
(knowledge) ความหมาย (meanings) ซึงเป็ นสิ งทีผูค้ นใช้จินตนาการหรื อเพือทําความเข้าใจเกียวกับสิ งที
ปรากฏขึนจริ ง (reality) ประสบการณ์ (experience) ตัวอย่างเช่นมโนทัศน์เรื องอัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์และเพศ
สภาวะเป็ นต้น ประสบการณ์ (experience) ในความหมายว่าผูค้ นทังหลายมีชีวิตอยู่และเข้าใจ (make
sense) เกียวกับโลกทางสังคม (social world) และคนอืนๆ แต่ละคนในชีวิตประจําวันของคนเหล่านัน
อย่างไร ตัวอย่างเช่นประสบการณ์เกียวกับชีวิตในครอบครัว ในกลุ่มชาติพนั ธ์ (ethnic groups) ความหมาย
ของมัน ความสัมพันธ์ต่างๆ และปฏิบตั ิการทังหลายทีเกิดขึนรอบๆ หรื อภายในครอบครัวก็ดี กลุ่มชาติพนั ธุ์
หรื ออืนๆ ก็ดี วัตถุ และความเป็ นจริงต่ างๆ (material and social realities) ได้แก่สิ งต่างๆ ความสัมพันธ์

ทังหลาย อํานาจ สถาบันและพลังทีไม่เป็ นส่ ว นตัวทังหลาย (impersonal forces) ซึงดํารงอยู่จ ริ งและ
สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของผูค้ นได้ไม่ว่าจะโดยทีผูค้ นเหล่านันตระหนักหรื อไม่ตระหนักก็ตาม เช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ทางเพศ พ่อแม่กบั ลูกๆ ญาติพีน้อง ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ เพศสภาวะ และอืนๆ
ซึงความสัมพันธ์เหล่านีดํารงอยูจ่ ริ งโดยทีเป็ นอิสระจากความรู้ทีผูค้ นเหล่านันมีเกียวกับมัน (Ramazanoglu
with Holland, 2002: 9)
วิธีการ ในทีนี ใช้ในความหมายว่าเป็ นเทคนิ ควิธีต่างๆ (techniques) และกระบวนการทีใช้เพือ
สํารวจ ค้นหา ความเป็ นจริ งทางสังคม (social reality) และผลิตประจักษ์พยานต่างๆ วิธีการหรื อเทคนิควิธีนี
ได้แก่ชาติพนั ธุว์ รรณา (ethnography) การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การทํา focus groups แบบสอบถาม
การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ตวั บท (analysis of texts) และอืนๆ แต่ในงานศึกษาชิ นนี จะใช้วิธีการที
เรี ยกว่าการวิเคราะห์ประวัติชีวิต (analysis of life histories) เป็ นหลัก
การวิเคราะห์ประวัติชีวิต ซึงหมายความสันๆ ถึงการบูรณาการปฏิบตั ิการส่ วนตัว (personal
praxis) กับการวิจยั เข้าด้วยกันนีแท้จริ งแล้วก็ไม่ใช่เป็ นลักษณะเฉพาะของการทําวิจยั แนวสตรี นิยมเท่านัน
การทําวิจยั สังคมแนวอืนๆ ทีทําอยูเ่ พียงแต่ว่าในสายสตรี นิยมยําว่าในกระบวนการทําวิจยั นันต้องนําเอามโน
ทัศน์ใหม่ๆ ว่าด้วยเพศ เพศสภาวะเข้ามาเกียวข้องด้วย ตัวอย่างเช่นการวิจยั จะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ผูว้ ิจยั เป็ นใคร เพศสภาวะอะไร ความรู้ในชีวิตประจําวันของผูว้ ิจยั และผูถ้ กู วิจยั คืออะไร เป็ นอย่างไร เป็ นต้น
นอกจากนันในกระบวนการการทําวิจยั ในลักษณะนีจะต้องรวมเอาข้อมูลจากแหล่งอืนๆ เข้ามาด้วยมากทีสุ ด
เท่าทีจะมากได้ เพือให้บรรลุผลอย่างทีกล่าวถึงแล้วข้างบน

