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ความแปลกแตกต่างและสารทางการเมืองในบันทึกความทรงจำเรื่อง Leaving 

Mother Lake: A girlhood at the eEdge of the world 

The exotic and political messages in Leaving Mother Lake: A Girlhood at the 

edge of the world 
 

อิสราภรณ์ พิศสะอาด1* 

Isaraporn Pissa-ard1* 
 

บทคดัย่อ 
บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์บันทึกความทรงจำเร่ือง Leaving Mother Lake: A Girlhood at the Edge of 

the World (2546) ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของผู้แต่งสองท่านคือ Yang Erche Namu นักประพันธ์ชาวยูนนานและ 

Christine Mathieu นักมานุษยวิทยาชาวฝร่ังเศส-ออสเตรเลีย การวิเคราะห์ในบทความนี้อิงแนวคิดของแกรแฮม  

ฮักกาน ผู้มองว่าอิทธิพลของแนวคิดแบบหลังอาณานิคมทำให้มูลค่าทางการตลาดของสิ่งท่ีผลิตจากชายขอบเพิ่ม

สูงขึ้นและการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น การวิเคราะห์บันทึกความทรงจำนี้ยังอิงกรอบแนวคิดของมอลลี 

แอนดรู ผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองเล่าต้านอำนาจ และมองว่าเร่ืองเล่าลักษณะนี้สามารถเป็นเครื่องมอืในการส่งสาร 

ท้าทาย วาทกรรมหรือเร่ืองเล่ากระแสหลัก โดยเร่ืองเล่าต้านอำนาจอาจจะนำบางส่วนของค่านิยมกระแสหลักมาใช้

หรือตัดบางส่วนออกไปและพยายามบ่ันทอนค่านิยมกระแสหลัก  จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าบันทึกความทรง

จำนี้สามารถใชเ้นื้อหาท่ีนำเสนอความเป็นชาตพิันธ์อันแปลกแตกต่างเป็นจุดขายท่ีดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านต่างชาติ 

อกีท้ังในขณะเดียวกันบันทึกความทรงจำนี้ก็เป็นตัวอย่างท่ีดีของงานเขียนวิพากษ์อำนาจท่ีวิจารณ์ โจมตีและล้อเลียน

อำนาจนำทางวัฒนธรรมของรัฐบาลจีน   
 

คำสำคัญ: บันทึกความทรงจำ, ยูนนาน, งานเขียนวพิากษ์อำนาจ, ความแปลกแตกต่าง 
 

Abstract  

This article examines Leaving Mother Lake: Girlhood at the Edge of the World (2003), a memoir co-

written by Yunnan writer Yang Erche Namu and French-Australian anthropologist Christine Mathieu. In discussing 

this memoir, I draw on Graham Huggan (2001)’s contention that the influence of postcolonial studies has 

contributed to the increasing market value and availability of ‘exotic’ products from the margins. My discussion is 

also informed by Molly Andrew (2004)’s conceptualization of counter-narrative as a narrative deployed as a 

political act to challenge master narratives by including, excluding, and subverting parts of the dominant values. 

My central argument is that this memoir exemplifies a counter-narrative that capitalizes on its status as an 

authentic cultural product and the global market’s enthusiasm for exoticism. As a counter-narrative, however, 

 
1ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 50200 
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the memoir also seeks to critique, subvert, and ridicule the dominant cultural hegemony sanctified and promoted 

by the Chinese state.  
 

Keywords:  Memoir, Yunnan, Counter-narrative, Exoticism 
  

Introduction  
Increased attention given to the cultures and ways of life of ethnic minorities has led to more opportunities 

for members of ethnic groups to participate in the global market by capitalizing on their ‘exoticism’. While it can be 

argued that ethnic minorities’ difference is often treated as commodities in the global market enthusiastic to 

consume exotic products of various forms, such participation can also allow ethnic people to express critiques of 

political groups that oppress them. In this article, I examine a cultural and literary product in the form of memoir 

that centres on the trajectory of Yang Erche Namu, a writer of Mosu ethnicity from China’s Yunnan province. This 

memoir was originally written in English and was warmly received by international readers when it came out in 

2003. The success of this memoir that was co-written by the academic Christine Mathieu, whose PhD dissertation 

focuses on Mosu culture and history, brings to mind the insightful observation made by Graham Huggan (2001) that 

postcolonialism and scholars engaging in the field play a role in drawing attention to the cultural and the racialized 

other, and have contributed to the increasing market value and availability of ‘exotic’ products from the margins 

(pp.12-14).  

Integral to this memoir is Yang’s attempt to depict the Mosu culture as different from mainstream Chinese 

culture in a number of significant ways as well as her portrayal of communist China during the Cultural Revolution 

as pursuing the agenda of forcibly changing the cultures and ways of life of ethnic minorities. Owing to this political 

aspect highlighted in the memoir, it is important to provide a brief overview of China’s way of dealing with ethnic 

minorities in Yunnan. The relationship between Yunnan and the rest of China is that between the centre and the 

periphery and there has been a great deal of political intervention and cultural domination/ imposition from the 

centre.  During the Cultural Revolution (1966-1976) , Yunnan figured as a rural remote region where educated 

youths from the cities were sent to learn how to work and live with the peasants. How the Cultural Revolution 

affected the ethnic minorities in Yunnan, particularly how they suffered from the Communist Party’s endeavor to 

create sameness in beliefs and values through the suppression of local beliefs and Christianity, is investigated in 

Liao Yiwu’s God is Red (2011). In this book, Liao outlines the history of oppression and violence committed by the 

Communist Party against the Yunnan Christians and includes his interviews of a number of Yunnan Christians who 

were subjected to torture and abuse by Communist officials merely because they would not give up their faith. 

Things improved for the Yunnan Christians after the death of Mao and the introduction of new economic policy by 

Deng Xiaoping that opened up China more. Although the Communist party lifted its ban on Christianity, the Yunnan 

Christians had to fight to maintain their right to pursue their faith. Nowadays, with China transforming itself into a 

capitalist nation, Yunnan’s ethnic diversity is utilized as a selling point to attract tourists from other regions of China. 
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As will be discussed in this article, the memoir Leaving Mother Lake: A Girlhood at the Edge of the World 

can be seen as a narrative that articulates the history of oppression and unequal power relations between the 

Chinese state and ethic groups in the country. Arguably, the memoir also takes advantage of the changed state 

policy that aims to incorporate ethnic minorities for touristic agenda. Noticeable in the memoir is the endeavor to 

promote the ‘uniqueness’ and superior aspects of the Moso culture so as to simultaneously portray the Moso as an 

intriguing and alluring people and counter dominant perceptions of ethnic people as not as civilized as the Han 

Chinese. Viewed in this light, this memoir can be seen as making the most of its exotic subject matter and striving 

to function as a counter-narrative, which, according to Molly Andrew (2004), not only challenges dominant 

discourses but also appropriates some aspects of them for counter hegemonic purposes (pp.1-2).   
  

Objective 

This article seeks to show that the memoir Leaving Mother Lake: Girlhood at the Edge of the World 

utilizes exoticism as a means to critique, subvert, and ridicule the dominant cultural hegemony sanctified and 

promoted by the Chinese state.  
 

Methodology, conceptual framework, and previous studies 
Textual analysis starts with close reading of the memoir, which is treated here as a cultural product 

that benefits from the influence of postcolonial discourses that foreground the cultural other and strive to give 

voice to the marginalized and the oppressed. In doing so, I draw on Graham Huggan’s (2001) contention that the 

influence of postcolonial studies has contributed to the increasing market value and availability of ‘exotic’ 

products from the margins (pp.12-14). In substantiating his thought-provoking argument, Huggan refers to a 

number of his studies, for example, his exploration of western constructions of African literature, which is often 

regarded as a profitable source of cultural otherness. Pivotal to this study is the discussion of the intriguing role 

of the Heinemann African Writers Series in promoting cross-cultural understanding while at the same time 

advocating exoticist modes of cultural representation (pp.34-57). Furthermore, Huggan’s investigation of 

Western consumption of non-Western products, particularly of India’s exotic appeal is also discussed. Central to 

this study is the analysis of the reception of three highly renowned Indo-Anglian novels: Salman Rushdie’ s 

Midnight’s Children (1981), Vikram Seth’s A Suitable Boy (1993) and Arundhati Roy’s The God of Small Things 

(1997). According to Huggan, these writers have profited from the exotic status of their novels yet they also 

seek to offer critiques of exoticism through their literary texts (pp.58-82).  Another of Huggan’s study looks at 

autobiographical works by Aboriginal- Australian writers, which are often commercially promoted as unmediated 

expressions of Aboriginal peoples’ authentic experience. Such a marketing technique proves to be a very 

popular consumer-oriented strategy (pp. 155-176). 

In discussing the memoir Leaving Mother Lake, I also take into account Molly Andrew (2004)’s 

conceptualization of counter narrative as a narrative deployed as a political act to challenge master narratives 

despite the fact that such a counter narrative may not be fully oppositional to master narratives. Commenting on 
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the counter-hegemonic potential of storytelling, Andrews (2004) observes that storytelling could be utilized as a 

political act that subverts master narratives, and a storyteller could be seen as attempting to establish her/his 

identity not simply as an individual, but as a member of a group whose values or beliefs do not correspond with 

mainstream cultural scripts. A storyteller may also rely on parts of dominant cultural scripts and at the same time 

seek to undermine them. To put it another way, a storyteller, whether consciously or not, may actively 

participate in cultural practice in the attempt to create a convincing and politically charged narrative by including, 

excluding, and subverting parts of the master narratives and dominant values (pp. 1-2). In my previous studies 

namely, “An Overview of Contemporary Political Writings about the Mekong Region” (2013), Global Literature 

(2014), and “The Liberating Function of Metafictionality and Storytelling in Uthis Haemamool’s Juti” (2018), I had 

utilized the notion of counter-narrative to the analysis of political novels, short stories, and memoirs authored by 

individuals who seek to bring to the fore the experiences of oppression suffered by those who occupy the lower 

rungs of the social ladder. The literary texts examined in those studies convey thought-provoking messages that 

not only expose the flaws of ruling governing systems but also encourage empathy with the ordinary populace 

who suffer from injustice or exploitation. Significantly, it was also found that those literary works function to 

challenge several types of master narratives and the storytellers succeed in constructing fictional and non-

fictional accounts that powerfully resonate with the real experiences of readers who find dominant narratives too 

limiting or incongruous with their lived realities. This paper thus heavily draws on the conceptual framework 

previously utilized in my other studies.  
 

Results and Discussion 

Exoticism and Postcolonialism in Leaving Mother Lake: A Girlhood at the Edge of the World 

After the publication of Leaving Mother Lake: Girlhood at the Edge of the World in 2003, the memoir’s 

reception outside China was characterized by praise about its intriguing depiction of the unusual cultural practice 

and lifestyle of the Moso, a Yunnan ethnic group little known to the outside world. The opening pages of the 

memoir captivatingly portray Moso people as unique as they hold on to a rare courtship tradition that allows 

women to have as many lovers as they prefer without being confined to a conventional marriage contract (Yang 

& Mathieu, 2003, pp.3-8).The second chapter of the memoir highlights the exceptional beauty, strength, and 

unwavering love of freedom of Latso, Yang’s mother, casting her in the image of a desirable and free-spirited 

woman whose exoticism makes her even more alluring (Yang & Mathieu, 2003, pp.17-38). Nevertheless, the 

utilization of exoticism in this memoir is not merely for the purpose of making it appealing to international 

readers. Christine Mathieu, the memoir’s co-author notes in the afterward that the Moso and their culture have  

been consistently misrepresented by the Chinese state and mainstream media, and she hopes that the memoir 

does justice to the way of life and culture of the Moso (p. 272). Such concern about the misrepresentation of the 

cultural other can be seen as reflecting one key premise of postcolonialism as a discourse that seeks to give 

voice to those in the periphery and to bring to the fore the worldviews and experiences of those in the margins. 

Explaining the process of Leaving Mother Lake, Namu, a former singer of Moso ethnicity, recounted that she 

spent several days a week for two to three months talking to Mathieu, who had conducted extensive research 
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on Moso culture, about the things she wanted to include in the memoir. Mathieu then typed everything up and 

reshaped it. When the manuscript was finished, Namu also played an active role in deciding which parts she 

wanted to keep and which she wanted to delete ( Yang & Mathieu, 2003, pp.2-3).  
 

Leaving Mother Lake: A Girlhood at the Edge of the World as a Counter-narrative 

Interestingly, while foregrounding the cultural practice and the way of life of the Moso from an insider’s 

perspective, the memoir also displays characteristics of a counter-narrative that critiques, subverts, and ridicules 

the dominant cultural hegemony sanctified and promoted by the Chinese state. Through the voice of Namu, the 

memoir describes the Moso society as one among the very few matrilineal tribes left in the world, where 

women are traditionally free to have as many lovers as they like as there is no formal marriage. The centre of 

family life revolves around a female figure who is responsible for raising a family, and keeping the family 

members, both male and female together. The gender relations within Moso society are described as markedly 

different from patriarchal Chinese society in which male heirs are seen as very important and are supposed to 

take over both family inheritance and continue the paternal family name.  In Leaving Mother Lake, Namu 

explains this difference between the Moso and Chinese society at large as follows: 

    We Moso tend to favor daughters over sons—which is why the Chinese call our country the Country 

of Daughters.  Among us it is women, not men, who inherit the family house and rule the 

household....According to our tradition, a family should never divide. Daughters and sons should remain 

with their mother and other maternal relatives for their entire life. Ideally, all family members should 

die in the house where they were born, the house of their mother and grandmother. (pp. 6-7) 
 

While showing the unique gender and familial relations within Moso society, the authors are also careful 

to emphasize that Moso society is not matriarchal, or ruled by women, as often misrepresented by the Chinese 

media. The image of the Moso society we gather from the memoir is that of an egalitarian culture in which male 

and female members are equally respected and valued. The authors explain that unlike Chinese culture and 

other cultures that put women in a subjugate position, Moso women enjoy greater freedom and autonomy. We 

are also told that as Moso culture does not force men and women to remain tied to their partners by inflexible 

marriage rules, thus a lot of problems such as jealousy and hatred between couples can be avoided. Love is 

regarded as an important thing that determines the way the Moso choose their lovers, and they can choose to 

be monogamous or remain faithful to one lover all their lives, if they want to. As an example, Namu’s uncle is a 

nice, gentle and hardworking man who is loyal to his lover even after she has died. He chooses to live alone, 

rather than forming a new relationship with another woman (Yang & Mathieu, 2003, p.77). 

The representation of the Moso’s perception of love, gender and sexual relations in Leaving Mother Lake 

runs counter the stereotyping of the Moso and other ethnic minorities by the Chinese state as more sensual and more 

primitive than the Han majority and capable of only sexual love. As Dru C. Gladney (2004) argues, the Chinese state 

nowadays constructs an ideal concept of love as the love between a couple who remain monogamous all their lives, 

and based on spiritual and emotional connection. The Chinese state contrasts this conventional ‘modern’ and ‘civilized” 
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kind of love with sexual relationships among ethnic minorities which it stereotypes as based on physical desire and 

could involve multiple lovers. In the eyes of the Chinese state, the minorities are at the bottom of civilization and they 

have yet to develop further to reach the level of the Han majority. These minorities also serve as a caution to the Han 

majority not to allow themselves to degenerate (pp. 60-84). 

This condescending attitude of the Chinese state towards the ethnic minorities is portrayed in Leaving 

Mother Lake. The authors describe that during the Cultural Revolution, the Moso were forced to abandon the 

sexual custom of having more than one lover as the Chinese state views this as a sign of primitivism. The Moso 

were ordered to organize formal marriage and the communist authorities resorted to harsh means to force men 

not to engage in the practice of visiting their lovers at night.  The Chinese state’ s lack of respect for other 

customs and the ruthless way it deals with ethnic people is captured in the following passage which describes 

how the Moso were made to feel ashamed of their sexual practice and were forced to adopt the Chinese’s 

sexual and gender norms: 

   But now the officials had held meetings night after night where they harangued and criticized and 

interrogated….they had ambushed men on their way to their lovers’ houses, they had dragged couples 

out of their beds and exposed people naked to their own relatives’ eyes. Then they had issued orders 

for the couples to build new houses that no one could afford to build but where the couples ought to 

            live together like married people did everywhere else in China. Finally, they had refused to provide the  

            certificates for extra grain and for cloth for the children, unless their mothers told the officials the  

            names of the fathers. (pp. 94-95) 
 

Through the memoir we also get to know that during the Cultural Revolution the Chinese state not only 

interfered with the Moso’ s sexual custom but also sought to suppress the Moso’ s traditional beliefs and 

practices. The Daba, the Moso priest, was not allowed to practice his belief and perform rituals. Priests in Moso 

society are not merely religious leaders, but are also those who give psychological support and advice to their 

people. The state’s ban of the Daba’s practice led to its near extinction (Yang & Mathieu, 2003, pp.44-45). Of 

note is that while Communist China tries to impose its rules and ideologies on the Moso, the memoir shows that 

there was no attempt to help improve the well-being of these people who live in poverty.  The communist 

victory in China brought troops to the Moso region and the Moso were told that the communists were there to 

help them get rid of wealthy landowners and class inequality. Namu makes it clear that such an ideology 

means nothing for herself and people around her. As evident from the following passage, the communist soldiers 

and their meaningless propaganda are not taken seriously by the Moso: 

“China has turned over,” the horseman said. “Chairman Mao will give you everything you need.” 

                 “Really, he will give me everything I need? a young woman called out 

           with a mischievous smile. The villagers laughed. 

In Grandmother’s village, there were no aristocrats or feudal landlords to overthrow, and the people 

already had their fair share of the land, so the revolution was over quickly. But the communists did not leave 

immediately. Instead they hung red banners with large Chinese characters that no one could read all over 
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the village.Then they select the largest courtyard where they began to hold daily political meetings in order 

to reeducate the local masses. (p. 24) 
 

The failure of communism to serve the needs of the general populace is repeated throughout the 

memoir.  When Namu travels past the rural area of Sichuan on a train, she notices that the whole town is 

flooded, and the villagers are suffering. No one seems to assist them and the only thing said was that the leader 

would take care of everything. Namu, however, is not convinced and believes that it will be a totally different 

story if a Moso village is flooded because everyone there will help one another.  In other words, the Moso’s 

communal values will ensure that people will help their friends and neighbors who are in trouble ( Yang & 

Mathieu, 2003, 173). 

While China nowadays admits that what happened during the Cultural Revolution was a mistake, the 

Chinese state’s treatment of minority groups has not changed much. According to Gladney (2004), ethnic people 

in China are often contrasted with the Han majority and ethnicity is a marked category often associated with 

inferior characteristics. There is also a tendency to use ethnic cultures and customs as props to enhance Han 

culture, or as something to entertain Han audiences. In other words, Han culture and Han identity is regarded as 

the core of the Chinese state whereas ethnic people are relegated to a peripheral position but can also be 

recruited to enhance the status of Han identity anytime (pp. 44-45). Ironically, the state often proclaims that it 

seeks to end inequality between ethnic groups and promote cultural diversity. 

 Taking into account the aforementioned power relations between the Chinese states and minority 

groups, the memoir Leaving Mother Lake emerges as a highly interesting ethnic autobiography that strives to 

simultaneously subvert the power hierarchy occupied by the Han people and the Moso and to critique the 

Chinese state’s imposition of its ideologies and agendas on ethnic peoples. As argued earlier, this political aspect 

of the memoir firmly establishes it as a counter-narrative, a type of narrative characterized by Molly Andrew 

(2004) as performing the vital function of challenging and undermining dominant forms of state hegemonic 

practices, norms, and values (pp.1-2). 
 

Conclusion 
When viewing Leaving Mother Lake in its socio-political context, this work is important in that it 

highlights the story of a people whose position is marginal and who are still struggling to maintain their cultural 

differences amidst changes brought about by the intrusion of the authoritarian state. To challenge the Chinese 

state’s patronizing attitude towards those who are not part of the Han majority, the authors construct Moso 

culture as superior, especially in relation to gender relations and cultural values. Furthermore, as an essential 

part of its international appeal, the memoir promotes itself on the basis of its proclaimed ethnic authenticity and 

its construction of the Moso in the exotic and alluring garb. The authors also make explicit their postcolonial 

motives that seek to articulate the experiences and voices of those on the margins. The memoir is thus 

consciously involved in and benefits from what Graham Huggan (2001) defined as the postcolonial exotic, or the 

global commodification of difference (pp.12-14). 
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Since 1979, China has adopted a policy of economic liberation and tourism has become an important source 

of revenue. In the 1980s, the domestic tourism market began to grow and since the early 1990s, the large growth of 

domestic tourism has been due to the rise in income of the Chinese, especially those from the cities (Horth, 2004, p. 

183). As shown in Xiaoli Zhao’s documentary film, The Women’s Kingdom (2006), in today’s China, Moso culture is 

often used as a marketing strategy to attract national tourists to visit the area around Lake Lagu where the Moso live. 

While tourism brings more income and better living conditions, it also causes changes to the Moso’s way of life and 

negatively affects the natural environment. In addition, the documentary film also shows that Moso women can fall 

prey to sexual harassment and exploitation by tourists, most of whom are from other parts of China, and who 

stereotype the Moso as primitive and having a sexually open tradition.  

Due to the ethnic diversity of the region, Yunnan nowadays figures as an important tourist attraction in 

today’s capitalist China, and Moso culture has become an exotic product for tourists. This increased tourism has 

brought about negative changes to the Moso’s way of life and it would be interesting to conduct further research 

for new writings by Moso writers who critique the role of tourism and the impact it has on the Moso. 
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ผลของการใช้บทเรียน E – Learning เรื่อง E.A.S. เพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์นโิกลาส 

The effects of using e-learning lessons on E.A.S. to improve self-awareness 

for grade 11, St. Nicolas School 
 

ปนัดดา ทองห่อ1*, สฤษฎ์พงศ ์คงแท้1 และ กุสุมา ยกชู1 

Panadda Thogho1*, Saridphong Khongthae1 and Kusuma Yokchoo1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการใช้บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. ต่อการตระหนักรู้ใน

ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 20 คน ท่ีมาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก สำหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ 1) บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการตระหนักรู้ในตนเองของGoleman (1998) 

ร่วมกับเทคนิคทางจิตวิทยา  โดยใช้ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ประกอบด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรม คือ  กิจกรรมท่ี 1 

ประสบการณ์อารมณ์  กิจกรรมที่ 2 เผชญิหน้าสถานการณ์ กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ตนเอง กิจกรรมที่ 4 ค้นหาพัฒนา

ศักยภาพ กิจกรรมท่ี 5 กล้าแสดงจุดยืน กิจกรรมท่ี 6 ฉันก็คือฉัน 2) แบบวัดการตระหนักรู้ในตนเอง ประกอบด้วย 2 

ส่วน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป การตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งแบบวัดผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าดัชนี

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 และหาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.89 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และt-test dependent 

 ผลการวิจัยพบว่า การตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากการใช้บทเรียน E – 

Learning เร่ือง E.A.S. สูงกว่าก่อนการใช ้ บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

คำสำคัญ:  การตระหนักรู้ในตนเอง, บทเรียน E – Learning, การรู้เท่าทันในอารมณ์, ประเมินตนเองตามความเป็นจริง, 

ความมั่นใจในตนเอง 
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Abstract  
 The objective of this research was to study the results of using E-Learning lessons bout E.A.S. on self-

awareness of Mathayomsuksa 5  students at St. Nikolas School. The sample in this research was 2 0  students in 

Mathayomsuksa 5, Using simple random sampling. The research instruments were 1) E-Learning lessons on E.A.S. by 

applying the concept of Goleman’s self-awareness (1998) with psychological techniques in 4 weeks, consisting of 6 

activities: 1) experience and emotion, 2 ) facing the situation 3 ) analyzing yourself 4 ) Searching for the potential of 

activities 5) Daring to show the position and 6) I am me. The test of Self-awareness consists of 2  parts which are 

general information and self-awareness. The content in the test of Self-awareness has been inspected by using the 

content index the value was between 0.66 - 1.00 and the finding confidence is 0.89.  The data was analyzed by 

using Mean, Standard Deviation, and t-test dependent. 

The research results showed that students' self-awareness in Grade 11 after the use of E-Learning lessons 

E.A.S. is higher than before using the lesson E-Learning on E.A.S. with statistical significance at the level of .05. 
 

Keywords: Self-awareness, E-Learning lesson, Knowledge of emotions, Self-assessment according to reality, 

Self-confidence 
 

บทนำ 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยประสบปัญหาการลาออกของนิสิต นักศึกษา ต่อเนื่องกันเป็นจำนวนมาก  

ซึ่งสถานการณ์นี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย อาทิ เช่น ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในเร่ืองการจัดการ

งบประมาณท่ีใช้ในการลงทุนจัดการศึกษา ส่งผลต่อครอบครัวท่ีต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์ และอาจ

ส่งผลต่อสภาพจิตใจและการปรับตัวของตัวนิสิต นักศึกษาท่ีไม่สามารถศึกษาต่อในสถานศึกษาให้จบตามท่ีหลักสูตร

กำหนด ถึงแม้ว่าหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศจะช่วยกันหาวิธีการ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถลดจำนวนการลาออกของนิสิต นักศึกษาลงได้ ซึ่งจากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมา

ข้างตน้ทำให้เห็นถึงความสูญเปล่าทางการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 จากการศกึษาของโกมล จันทวงษ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยสาเหตุการออกกลางคันของนักศกึษามหาวทิยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว พบว่าปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศกึษาที่ส่งผลต่อการลาออก

เป็นเพราะ นักศึกษามีความรู้สึกและทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสาขาวิชาท่ีเรียน มีความรู้พื้นฐานในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเรียน

นอ้ย และมีความรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาไม่มีโอกาสเลือกสาขาวิชาตามท่ีตน

สนใจ เมื่อเข้ามาเรียนแล้วไม่ชอบทำให้ไม่อยากเรียนต่อ แสดงให้เห็นว่าก่อนท่ีจะมีการเลอืกเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ของนิสิต นักศึกษา ตนเองยังไม่ได้ทำความเข้าใจในความต้องการท่ีแท้จริง จึงทำให้ นิสิต นักศึกษาบางคนอาจเลือก

ศึกษาต่อตามเพื่อนในโรงเรียนเพราะขาดความมั่นใจท่ีจะไปเรียนคนเดียว หรือบางคนอาจเลือกตามความต้องการ

ครอบครัว โดยท่ีไม่ได้ประเมินความสามารถของตนเอง ซึ่งจากหลายสาเหตุท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการขาดการ

ตระหนักรูใ้นตนเองของนสิิต นักศึกษา  
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 วัยรุ่น เป็นวัยท่ีอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัววัยรุ่น

มากมาย เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นพร้อมกันนี้ ย่อม

ส่งผลกระทบต่อบุคคลในช่วงวัยรุ่นค่อนข้างมาก (อัจฉรา วรรธนานันต์ , 2560) สังเกตได้จากการนำเสนอข่าว ปัญหา

ของวัยรุ่นตามสื่อต่างๆ เช่น การทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน พฤติกรรมก่อกวน ปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่

โดยเฉพาะในครอบครัว รวมไปถึงการกระทำผิดระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งจากพฤติกรรมปัญหาท่ีกล่าวมา

ข้างตน้ ล้วนเป็นผลมาจากการขาดความตระหนักในความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของบุคคลอืน่จึงทำให้เกิดการ

แสดงออกทางพฤติกรรม ท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง (ทัศนีย์ สุริยะไชย , 2554) 

ดังนัน้เพื่อลดการเกิดปัญหาด้านต่างๆท่ีได้กล่าวมาจึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการตระหนักรูใ้นตนเองให้กับวัยรุ่น  

 บุคคลที่มกีารตระหนักรู้ในตนเองจะเป็นผู้ท่ีมีความยืดหยุ่นในตนเอง มีความเข้าใจตนเองในทุกสภาวการณ์ มี

บทเรียนชีวิตท่ีดีสามารถประยุกต์ใช้บทเรียนท่ีได้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำเนิน

ชีวิตได้อย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพรวมถึงมีภูมิคุ้มกันในตัวเองต่อสภาพปัญหารอบตัว ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงาน

และการใช้ชีวิตประจำวัน (ภาวดี เหมทานนท์ และอมาวสี อัมพันศิริรัตน์ , 2563) ซึ่ง Goleman (1998) ได้อธิบาย

ความหมายของการตระหนักรู้ในตนเอง (Self- Awareness) ไวว้่าการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองในขณะนัน้และ

ใช้อารมณ์ท่ีดีนั้นเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ สามารถประเมินความสามารถของตนเองได้ตรงตามความเป็นจริง 

และมีความรู้สึกมั่นใจในตนเอง โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบของการตระหนักรู้ในตนเองออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) 

ด้านการรู้เท่าทันในอารมณ์ (Emotional awareness) (2) ด้านการประเมินตนเองตามความเป็นจริง (Accurate self-

assessment) (3) ด้านความมั่นใจในตนเอง (Self-confident) ซึ่งการตระหนักรู้ในตนเองมีจุดเร่ิมตน้ตั้งแต่วัยเด็ก แต่จะ

พัฒนาได้ดีและชัดเจนในช่วงวัยรุ่น การตระหนักรู้ในตนเองมีความสำคัญในการท่ีจะทำให้บุคคลนั้นมีความเข้าใจ

ตนเองอย่างแท้จริงในเร่ืองความคิด อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรม อีกท้ังยังช่วยให้บุคคลได้มองเห็นข้อบกพร่อง

หรือจุดอ่อนของตนเอง ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม (ทัศนีย์ สุรยิะไชย, 2554)  

 การเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองสามารถทำได้หลายวิธี ตามท่ีนันทนา วงษ์อินทร์ (2542) ได้กล่าวถึง

วิธีการการพัฒนาการตระหนังรู้ในตนเองไว้ว่า ต้องให้เวลากับตนเองในการทบทวนอารมณ์ของตน โดยพิจารณาว่า

เป็นคนท่ีมีลักษณะอารมณ์อย่างไร มีลักษณะของการคล้อยตามอารมณ์ตนเอง คล้อยตามอารมณ์ผู้อื่น หรือคล้อย

ตามสิ่งแวดล้อมภายนอก ร่วมกับใช้การทบทวนลักษณะการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเองออกไปสู่ภายนอก โดย

ทบทวนความรู้สึกของตนเองต่อผลของการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมนั้น ตลอดจนสามารถประเมินตนเองตาม

ความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสมโดยไม่คิดเข้าข้างตนเอง   ซึ่งสอดคล้องกับวลิาสลักษณ์ ชัววัลลี (2543) ท่ีได้เสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาสติปัญญาทางอารมณ์ในส่วนของการตระหนักรู้ทางอารมณ์ของตนเองไว้ว่า สามารถบอกได้ว่า

ตนเองกำลังรู้สึกอย่างไรหากใช้การพูดในใจและต้องติดตามอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอในทุกอารมณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

เพื่อช่วยให้รู้ทันอารมณ์ของตนเองโดยคนท่ีตระหนักถึงอารมณ์ของตนเองจะกลับคืนสู่อารมณ์ในสภาพปกติได้เร็วกว่า

คนท่ีไม่มีความตระหนักรู้ในตนเอง ท้ังนี้บุคคลควรซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง ไม่บิดเบือนหรือกลบเกลื่อน

ความรู้สกึที่แท้จริง โดยกังวลว่าความรูส้ึกนัน้เป็นสิ่งท่ีผิดหรือไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาอังกฤษ)- 

 ในขณะเดียวกันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลต่อการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ

และส่งผลต่อสถานศึกษา จึงทำให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเหตุให้

ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนต่างก็มกีารปรับตัว และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบใหม่

อย่างทันท่วงที เพื่อเตรียมความพร้อมภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ดังนั้นในการจัดการ

เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระบบปฏิบัติการรูปแบบต่าง ๆ จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการห้องเรียนท่ี

แตกต่างไปจากห้องเรียนปกติ (สุวิมล มธุรส. 2564) ด้วยเหตุนี้ทำให้การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ หรือ Online 

Learning จึงเป็นกระแสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21  

  โปรแกรม Google Site เป็นหนึ่งใน Google Apps for Education ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บมาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดในลักษณะของบทเรียน

ออนไลน์ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา และแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น มีบริการ

รูปแบบต่าง ๆ มากมายท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ในการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ไพรัชนพ วิริยวรกุล และ

ดวงกมล โพธ์ินาค, 2557) ดังนั้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การออกแบบกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์จึงมคีวามจำเป็นอย่างย่ิง   

 จากการท่ีผู้วิจัยได้ไปศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านจิตวิทยาและการแนะแนวในโรงเรียนกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พบว่านักเรียนมีความต้องการต้องการรู้จักและเข้าใจตนเอง

อย่างแท้จริง และสามารถเลือกเรียนในสาขาท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ ผนวกกับขณะท่ีทำวิจัยเป็นช่วงของการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง โดยใช้บทเรียน E – 

Learning เร่ือง E.A.S. ซึ่งเป็นการผสานแนวคิดของการตระหนักรู้ในตนเองของ Goleman (1998) ร่วมกับเทคนิคทาง

จิตวิทยา ได้แก่ การทบทวนตนเอง ซึ่งเป็นการในด้านความรู้สึกนึกคิด การกระทําของตนเองจะช่วยให้เกิดการประเมิน

ศักยภาพของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ปัญหาหรือจุดบกพร่องของตนเอง และค้นหาวธีิการแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาให้

ดีขึ้นผ่านการเขียนบรรยายสะท้อนความรู้สึกนึกคิด ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจกระทําสิ่งต่าง ๆ ของผู้เรียน (Borden, 

2009)  การเสนอตัวแบบเพื่อเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะทำตามตัวแบบ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2555) การให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ส่วนเทคนิคการสะท้อนคิดและการ

เขียนบันทึกสะท้อนคิด เป็นวิธีการท่ีทําให้ผู้เรียนได้ทบทวนและสะท้อนการกระทําของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและ

เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาต่างได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (Johns, 2000)  การเสริมแรงทางบวกจะใช้ระหว่างการดำเนินกิจกรรมเพือ่ช่วยให้นักเรียนมคีวามสนใจที่จะทำ
กิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2555) สำหรับเทคนิคการเรียนรู้ที่ใช้ ได้แก่ การบรรยายเพื่อให้ความรู้ 
จะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ โดยเป็นการให้ความรู้ และสรุปสาระสำคัญของกิจกรรมให้กับ

ให้แก่ผู้เรียน (ทวปี อภิสิทธ์ิ. 2553) สำหรับการจำลองสถานการณ์ออกแบบเพื่อให้นกัเรียนเห็นความเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้
ในกิจกรรมไปสู่ชีวิตประจำวัน (ทิศนา แขมมณี, 2559)  ซึ่งเทคนิคทางจิตวิทยาและเทคนิคการสอนที่เลือกมานี้จะถูกนำมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมภายในบทเรยีน E – Learning เรื่อง E.A.S. โดยการที่ผู้วิจัยเลอืกที่จะพัฒนาการตระหนักรู้
ในตนเองของ Goleman (1998)  ท้ังนี้เนื่องมาจาก การตระหนักรู้ในตนเองเป็น 1 ใน 5 องค์ประกอบท่ีสำคัญของความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ EQ) ซึ่ง Goleman เชื่อว่า คนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยทั้ง
ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน EQ ที่สมบูรณ์ 
จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองควบคู่ไปด้วย 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาอังกฤษ)- 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
ศึกษาผลของการใช้บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. ต่อการตระหนัก รู้ในตนเองของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 โรงเรียนเซนต์นโิกลาส 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

ตัวแปรต้น                                                                      ตัวแปรตาม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐาน 
นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์นโิกลาส หลังเข้าใชบ้ทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S.  มคีวาม

ตระหนกัรูใ้นตนเอง สูงกว่าก่อนการใชบ้ทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. 
 

วธิีวทิยาการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส มีจำนวนนักเรียนท้ังสิ้นจำนวน 127 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 5/2 จำนวนท้ังสิ้น 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

1. บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. 

2. แบบวดัการตระหนักรูใ้นตนเอง 

วธิีการสร้างเครือ่งมอืในการวิจัย 

1. บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. มีลำดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

  1.1 ผู้วิจัยศกึษารายละเอียดจากทฤษฎี เอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ในตนเอง 

self-awareness เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. 

  1.2 ผู้วิจัยสร้างบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. ใช้โดยประยุกต์ใชแ้นวคิดการตระหนักรู้ในตนเอง

ของGoleman (1998) ร่วมกับเทคนิคทางจิตวิทยาโดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม ระยะเวลาท่ีใช้ ให้

บทเรียน E – learning เร่ือง E.A.S. 

ประยุกต์ใชก้ารตระหนักรูใ้นตนเองของGoleman 

(1998) ร่วมกับเทคนิคทางจิตวิทยา บทเรียนประกอบ

ไปด้วย บทเรียนท้ังหมด 3 ด้าน แบ่งออกเป็นดา้นละ 2 

กิจกรรม รวมท้ังหมด 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 

กิจกรรมท่ี 1 ประสบการณ์อารมณ์ 

กิจกรรมท่ี 2 เผชญิหนส้ถานการณ ์

กิจกรรมท่ี 3 วเิคราะห์ตนเอง 

กิจกรรมท่ี 4 ค้นหาพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมท่ี 5 กล้าแสดงจุดยนื 

กิจกรรมท่ี 6 ฉันก็คือฉัน 

การตระหนักรูใ้นตนเอง 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาอังกฤษ)- 

สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งการพัฒนาบทเรียนท้ังหมด 3 ด้าน แบ่งออกเป็นด้านละ 2 กิจกรรม รวมท้ังหมด 6 

กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมท่ี 1 ประสบการณ์อารมณ์ กิจกรรมท่ี 2 เผชิญหน้าสถานการณ์ กิจกรรมท่ี 3 

วเิคราะห์ตนเอง กิจกรรมท่ี 4 ค้นหาพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมท่ี 5 กล้าแสดงจุดยนื กิจกรรมท่ี 6 ฉันก็คือฉัน 

            1.3 ผู้วิจัยนำบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. ท่ีสร้างขึ้นโดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบ

รายละเอียดแล้วจึงนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ท่ีมีความเชี่ยวชาญจิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา  พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การเลือกใช้ทฤษฎี และเทคนิคทาง

จิตวิทยา เนื้อหา นิยามศัพท์เฉพาะ กิจกรรม และวิธีดำเนินการ  จากนั้นผู้วิจัยนำคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของ

ผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. มีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่าง 0.83 – 1.00 จากนั้นนำบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

2. แบบวดัการตระหนักรูใ้นตนเอง มลีำดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

  2.1 ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดจากทฤษฎ ีเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตระหนกัรู้ในตนเอง 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดให้ครอบคลุมนยิามศัพท์เฉพาะ 

  2.2 ผู้วิจัยสร้างแบบวัดการตระหนักรูใ้นตนเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 

 5 ระดับ เพื่อวัดการตระหนักรู้ในตนเอง โดยผู้วิจัยดำเนินการสร้างข้อคำถาม จำนวนท้ังสิ้น 60 ข้อ แบ่งตาม

องค์ประกอบการตระหนักรู้ในตนเองท้ัง 3 ด้าน ด้านละ 20 ข้อ ได้แก่ 1) การรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง 2) ประเมินตน

ตามความเป็นจริง และ 3) ความมั่นใจในตนเอง ซึ่งแบบวัดการตระหนักรู้ในตนเองท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 

ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลท่ัวไป 2) แบบวัดการตระหนักรู้ในตนเอง (Likert Scale) ซึ่งเป็นแบบให้เลือกตอบแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ น้อยท่ีสุด ค่อนข้างน้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด กำหนดคะแนน 1 – 5 ตามลำดับ 

การแปลผลระดับใช้เกณฑ์ เกณฑ์การแปลความหมายคือ  1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยท่ีสุด 1.81 – 2.60 หมายถึง 

คอ่นขา้งน้อย 2.61 – 3.40 หมายถงึ ปานกลาง 3.41 – 4.20 หมายถงึ มาก และ4.21 – 5.00 หมายถงึ มากท่ีสุด  

 3. ผู้วิจัยนำแบบวัดการตระหนักรูใ้นตนเองท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา 

(Content Validity) โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบรายละเอียดแล้วจึงนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษาท่ีใช้

ให้สอดคลอ้งกับนยิามศัพท์เฉพาะแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒ ิผลการหาค่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 ได้ขอ้คำถามที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 35 ข้อ  

 4. ผู้วิจัยนำแบบวัดการตระหนักรู้ในตนเองท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 คนแลว้นำมาตรวจวเิคราะห์

หาค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.31 - 0.80  

 5. นำแบบวัดการตระหนักรู้ในตนเองท่ีคัดเลือกไว้ในข้อ 4. มาหาความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ

เท่ากับ 0.89 โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค ซึ่งแบบวัดหลังผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ประกอบด้วย

ขอ้คำถามท้ังสิ้น 35 ข้อ  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาอังกฤษ)- 

การเก็บรวมรวบข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

 1 ขอหนังสอืขอความร่วมมือเพื่อการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงราม คณะครุศาสตร์ 

เพือ่ขอความอนุเคราะห์ในการให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้แก่ แบบวัดการตระหนักรู้ในตนเอง และ

บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. 

 2 ขอหนังสอืขอความร่วมมือเพื่อการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม คณะครุศาสตร์ 

ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นโิกลาส เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้นักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5/2 

จำนวน 20 คน ทำแบบวัดการตระหนักรู้ในตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมใช้บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. 

 3. ผู้วิจัยนำบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 

ไปดำเนินการทดลองจัดกิจกรรมให้เด็กศึกบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. โดยให้นักเรียนศึกษาและทำกิจกรรม

บทเรียนด้วยตนเอง และผู้วิจัยจะสะท้อนการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมให้นักเรียนโดยดำเนินการทดลองในวันท่ี 31 

สิงหาคม ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2565 ทดลองเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในรายวชิาแนะแนว คร้ังละ 

60 นาที รวมท้ังสิน้ 5 ครัง้ ดังรายละเอยีดตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การดำเนินการทดลอง 

ครั้งที่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เทคนิคทาง

จิตวทิยา 

1 

วันที่ 31 สงิหาคม 2565 

เวลา 10:25 – 11:30 น. 

ปฐมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความ

เข้าใจและเตรียมพรอ้ม

ก่อนเข้าร่วมบทเรียน 

1. นักเรียนแบบวัดการ

ตระหนักรู้ในตนเอง (Pre-

test) 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศ : 

ความหมายของการตระหนัก

รู้ในตนเอง 

วัตถุประสงค์ บทบาท  

หน้าที่ของผู้วจิัยและนักเรียน 

1. การบรรยาย 

2 

วันที่ 1–6 กันยายน 2565 

1. ประสบการณ์

อารมณ์ 

2. เผชิญหน้า

สถานการณ์ 

1. เพื่อให้นักเรียนทบทวน

เกีย่วกับตนเอง 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ

รับมือกับสถานการณ์ที่

อาจส่งผลต่ออารมณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมที่ 1 

ประสบการณ์อารมณ์ 

2. กิจกรรมที่ 2 

เผชิญหน้าสถานการณ์ 

 

1.ทบทวนตนเอง 

2.การเสรมิแรง 

3.การให้ข้อมูล

ย้อนกลับ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาอังกฤษ)- 

ตารางที่ 1 การดำเนินการทดลอง (ตอ่) 

3 

วันที ่7 กันยายน 2565  

เวลา 10:25 – 11:30 น. 

 

สะท้อนบทเรียน 

เป็นการสะท้อนบทเรียน

โดยผ่านการสนทนาว่า

นักเรียนได้ทำอะไรมาบ้าง 

ผู้วจิัยสะท้อนการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 ประสบการณ์

อารมณ ์และกิจกรรมที่ 2 

เผชิญหน้าสถานการณ์ 

ให้แก่นกัเรียน 

 

4 

วันที่ 8–13 กันยายน 2565 

3. วิเคราะห์

ตนเอง 

4. ค้นหาพัฒนา

ศักยภาพ 

3. เพื่อให้นักเรียน

วิเคราะห์ตนเองในด้าน

ต่าง ๆ 

4. เพื่อให้นักเรียนสามารถ

วางแผนการในการสิ่ง

เสรมิ แก้ไข และพัฒนา

ศักยภาพของตนเองได้

อย่างเหมาะสม 

1. กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์

ตนเอง 

2. กิจกรรมที่ 4 ค้นหา

พัฒนาศักยภาพ 

1. การประเมิน

ตนเอง 

2. การเสรมิแรง 

3. การให้ข้อมูล

ย้อนกลับ 

4. การทบทวน

ตนเอง 

5 

วันที ่ 14 กันยายน 2565 

เวลา 10:25 – 11:30 น. 

 

สะท้อนบทเรียน 

เป็นการสะท้อนบทเรียน

โดยผ่านการสนทนาว่า

นักเรียนได้ทำอะไรมาบ้าง 

ผู้วจิัยสะท้อนการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์

ตนเอง และ 

กจิกรรมที่ 4 ค้นหาพฒันา

ศักยภาพ ให้แก่นกัเรียน 

 

6 

วันที่ 15-20 กันยายน 2565 

5. กล้าแสดง

จุดยนื 

6. ฉันกค็ือฉัน 

5. เพื่อให้นักเรียนกล้า

แสดงจดุยนืของตนเอง

ผ่านสถานการณ์จำลอง 

6. เพื่อให้นักเรียนสามารถ

สะท้อนคิดและเกดิการ

ตระหนักรู้ผ่านตัวแบบ 

1. กิจกรรมที่ 5 กล้าแสดง

จุดยนื 

2. กิจกรรมที่ 6 ฉันก็คือ

ฉัน 

1. การเสริมแรง 

2. การให้ข้อมูล

ย้อนกลับ 

3. การทบทวน

ตนเอง 

4. การเสนอตัวแบบ 

5. การสะท้อนคิด 

6. การจำลอง

สถานการณ์ 

7 

วันที่ 21 กันยายน 2565 

เวลา 10:25 – 11:30 น. 

 

สะท้อนบทเรียน 

เป็นการสะท้อนบทเรียน

โดยผ่านการสนทนาว่า

นักเรียนได้ทำอะไรมาบ้าง 

ผู้วิจัยสะท้อนการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 5 กล้าแสดง

จุดยนื และ  

กิจกรรมที่ 6 ฉันก็คือฉัน 

ให้แก่นกัเรียน 

 

8 

วันที่ 28 กันยายน 2565 

เวลา 10:25 – 11:30 น. 

 

ปัจฉิมนิเทศ 

เพื่อให้นักเรียนได้สรุปและ

ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา 

1. กิจกรรมปัจฉมินิเทศ : 

เพื่อให้นักเรียนได้สรุปและ

ทบทวนบทเรียนต่าง ๆ 

ในการตระหนักรู้ในตนเอง 

2. นักเรียนทำแบบวัดการ

ตระหนักรู้ในตนเอง (Post-

test) 

1. การบรรยาย 

2. การให้ข้อมูล

ย้อนกลับ 

3. การให้กำลงัใจ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาอังกฤษ)- 

ผลการศึกษา 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส หลังการใช้บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. สูงกว่า

ก่อนการใช ้บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของการตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียน

เซนต์นโิกลาส ก่อนและหลัง การใชบ้ทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. โดยใช ้T – test dependent (n=20) 

 

  การตระหนักรู้ในตนเองของ    ก่อนทดลอง    หลังทดลอง     

  นักเรียนชั้นมัธยมปทีี่ 5     S.D.       S.D.     t 

      

      การรู้เท่าทันในอารมณ์    3.58 6.36    3.88  7.30     3.34* 

      การประเมินตนเองตามความเป็นจริง  3.37 5.50    3.38  5.39    .14  

      ความมั่นใจในตนเอง    3.65 6.22    3.71  6.34    .83  

 รวม     3.54 15.90  3.69 16.98    2.602 
 

 หลังการใชบ้ทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 มคีวามตระหนกัรูใ้นตนเอง สูง

กว่าก่อนการใชบ้ทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า การตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์นิโก

ลาส หลังใช้บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S.  มีระดับความตระหนักรู้ในตนเอง สูงกว่าก่อนการใช้บทเรียน E – 

Learning เร่ือง E.A.S. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง แสดงให้เห็นว่าบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. 

สามารถพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์นิโกลาสได้ ทั้งนี้เป็นเพราะ การ

ออกแบบบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. ได้ใชแ้นวคิดการให้ความหมายของการตระหนักรู้ในตนเองของ Goleman 

(1998)  ร่วมกับเทคนิคทางจิตวิทยา ได้แก่ การทบทวนตนเอง การเสนอตัวแบบ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสะท้อน

คิด การเสริมแรงทางบวก และเทคนิคการเรียนรู้ ได้แก่ การบรรยาย การจำลองสถานการณ์ มาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบกิจกรรมภายในบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. โดยการท่ีผู้วจิัยเลอืกท่ีจะพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง

ของ Goleman (1998)  ท้ังนี้เนื่องมาจาก การตระหนักรู้ในตนเองเป็น 1 ใน 5 องค์ประกอบท่ีสำคัญของความเฉลียว

ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ EQ) ซึ่ง Goleman ได้จำแนก EQ ออกเป็น 2 สมรรถนะใหญ่ คือ 1) 

สมรรถนะทางด้านสังคม ท่ีเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ประกอบไปด้วย การเอาใจเขามาใส่ใจ

เรา (empathy) และทักษะทางสังคมด้านมนุษยสัมพันธ์ (human relations) 2) สมรรถนะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย 

การตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถในการควบคุมตนเอง และความสามารถสร้างแรงจูงใจเพื่อจูงใจตนเองได้ ซึ่ง 

Goleman เชื่อว่า คนท่ีจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยท้ังความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และ ความเฉลียว

ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน EQ ท่ีสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการตระหนักรู้

ในตนเองควบคู่ไปด้วย ซึ่งการท่ีบุคคลจะพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองได้นั้น ต้องอาศัยการพิจารณาตนเอง การรับ

ฟังจากบุคคลอื่น การเปิดเผยตนเอง และการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งการท่ีบุคคลจะเกิดความ

ตระหนักรู้ในตนเองได้นั้นจะต้องนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ตนเองอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตนเองต่อไป (ภาวดิา มหาวงศ์, 2557)  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาอังกฤษ)- 

สำหรับการตระหนักรู้ในตนเองประกอบไปด้วย 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านการรู้เท่าทันในอารมณ์ 2) ด้านการประเมินตน

ตามความเป็นจริง และ 3) ด้านความมั่นใจในเอง ดังนัน้ผู้วิจัยขออภิปรายเป็นรายดา้นตามลำดับดังนี้    

  1) ด้านการรู้เท่าทันในอารมณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์นโิกลาส หลังใชบ้ทเรียน 

 E – Learning เร่ือง E.A.S.  มีระดับสูงกว่าก่อนการใช้บทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรมท่ี 1   และกิจกรรมท่ี 2 สำหรับการพัฒนาการรู้เท่าทันในอารมณ์ โดยกิจกรรมท่ี 1 

ประสบการณ์อารมณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนถึงประสบการณ์และท่ีมาของการเกิดอารมณ์ของ

ตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนอารมณ์ของตนเองท่ีเคยเกิดขึ้น จากนั้นให้นักเรียนลงมือปฏบัิติ ซึ่งการใช้การทบทวน

ตนเองเป็นการช่วยให้บุคคล ได้มีโอกาสในการพิจารณาตนเอง อันเป็นการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองทุกด้านเพื่อทำความรู้จักตนเองท่ีแท้จ ริง (ไหมไทย  ไชยพันธ์ุ, 2562) สำหรับกิจกรรมท่ี 2 เผชิญหน้า

สถานการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนอธิบายวิธีการรับมือกับอารมณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเคย

ประสบพบเจอมาโดยให้นักเรียนคิดย้อนไปว่าถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นอีกคร้ังนักเรียนจะมีวิธีการรับมือหรือ

ควบคุมกับอารมณ์ของตนเองอย่างไร ซึ่ง Tasha Eurich (2018) ได้อธิบายถึงการตระหนักรู้ภายใน (internal self-

awareness) ว่าคือ การมองเห็นหรือเข้าใจว่าเรามีตัวตน ความคิด ความรู้สึก หรือให้คุณค่ากับสิ่งใด และสิ่งเหล่านี้มี

ผลต่อบุคคลรอบข้างอย่างไร หากบุคคลมีความสามารถในการตระหนักรู้ท่ีมากพอ จะสามารถระบุได้ว่าความรู้สึกท่ี

เกิดขึ้นนี้ คือ ความรู้สึกอะไร มีสาเหตุมาจากไหน และควรท่ีจะจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไร แต่หากบุคคลขาด

ความสามารถในด้านน้ี อาจทำให้บุคคลไม่สามารถรระบุสาเหตุของความรู้สกึผิดพลาดได้จนอาจนำไปสู่การแก้ปัญหา

ท่ีผิดพลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางกับการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองท่ี วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2543) ท่ีเสนอ

แนวทางการพัฒนาการตระหนักรู้อารมณ์ตนเองไว้ว่า การบอกว่าตนเองกำลังรู้สึกอย่างไร ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึก

ตนเอง ตระหนักถึงข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง จะมีส่วนช่วยให้บุคคลรูเ้ท่าทันอารมณ์ของตนเองได้ 

 2) ด้านการประเมินตนเองตามความเป็นจริง พบว่าหลังการใช้บทเรียนบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. 

การตระหนักรู้ในตนเองด้านการประเมินตนเองตามความจริง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย

กิจกรรมท่ี 3 วเิคราะห์ตนเอง ผู้วจิัยออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกวเิคราะห์ตนเองโดยใชก้ิจกรรม SWOT Analysis 

เพื่อค้นหาจุดเด่นของตนเอง จุดด้อยในตนเอง โอกาสในการพัฒนาตนเอง และอุปสรรคของการพัฒนาตนเอง ท้ังนี้

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ตนเองตามความเป็นจริง โดยหลักการสำคัญของ SWOT คือ การวิเคราะห์โดยการ

สำรวจสถานภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

เพื่อให้รู้จักตนเอง  รู้จักสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถวเิคราะห์โอกาส-อุปสรรค รวมถึงปัจจัย

ต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ตนเองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งเมื่อ

นักเรียนวิเคราะห์ตนเองตามความเป็นจรงิได้อย่างถูกต้อง(สำนักบริการข้อมูลและสารสนเทศ, 2554)จากนั้นจึงจะเข้า

สู่กิจกรรมท่ี 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพท่ีมี เช่น เมื่อรู้จุดเด่นจะวางแผนใน

การส่งเสริมจุดเด่นของตนเองอย่างไร เมื่อรู้จุดดอ้ยจะปรับปรุงจุดด้อยท่ีมีอยูอ่ย่างไร เมื่อมีโอกาสจะพัฒนาตนเองจะมี

วธีิการต่อยอดพัฒนาตนเองจากโอกาสท่ีได้รับอย่างไร และเมื่อพบเจอกับอุปสรรคจะมีวิธีการวางแผนรับมืออย่างไร 

ซึ่งการวางแผนการในการพัฒนาตนเองภายหลังจากการวิเคราะห์ตนเอง จะช่วยให้บุคคลเกิดการรู้จักตนเอง ท้ังด้าน

ความคิดอารมณ์ความรู้สึกและการกระทำ ได้อย่างชัดเจน จนสามารถนำไปสู่การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้

เหมาะสม (เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์, 2563)  แต่จากการสะท้อนบทเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมท่ี 3 และ 4 

พบว่านักเรียนไม่เข้าใจในการทำกิจกรรม SWOT   โดยเฉพาะในส่วนของคำถามเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาตนเอง

และอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง ประกอบกับบทเรียนท่ีใช้เป็นบทเรียนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้นักเรียนไม่สามารถ

สอบถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ได้ ทำให้อาจจะขาดข้อมูลจากเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาอังกฤษ)- 

ท่ีเป็นขอ้มูลสำคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้อย่างถูกตอ้งและอาจส่งผลต่อการประเมินตนเองของ

นักเรียนได้ 

 3) ด้านความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พบว่าหลังการใช้

บทเรียนบทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. การตระหนักรู้ในตนเองด้านความมั่นใจในตนเองไม่มคีวามแตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ โดยในกิจกรรมท่ี 5 และกิจกรรมท่ี 6 เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความมั่นใจในตนเอง โดย

กิจกรรมท่ี 5 กล้าแสดงจุดยืน เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนศึกษาได้ลองหาวิธีในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมใชส้ถานการณ์จำลอง 2 สถานการณ์ท่ี1 คือ ให้นักเรียน

แจกใบปลิวเร่ือง “การท้องก่อนวัยอันควร” ร่วมกับการแจกถุงยางอนามัยให้กับบุคคลท่ีเดินผ่านไปมา โดยมีคำถาม

ให้กับนักเรียนว่าจะทำหรือไม่ และให้เหตุผลว่าเพราะอะไร และสถานการณ์ท่ี 2 คือ หากมีคนมาบอกว่านักเรียนมี

นสิัย….. นักเรียนจะเชื่อตามท่ีบุคคลอื่นบอกหรือไม่ และนักเรียนจะมคีวามรู้สึกอย่างไร ให้เขียนอธิบาย โดยผู้วจิัยเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้คิดทบทวนและแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์นั้นๆ ว่าตนเองจะรู้สึกอย่างไร มีความเชื่อมั่นใน

ตนเองว่าสิ่งท่ีทำนั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในความสามารถ คุณค่าของตน 

ความสามารถจัดการกับความรู้สึกภายในตนได้นี้ เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญของการตระหนักรูใ้นตนเอง ซึ่งการพัฒนา

ความมั่นใจในตนเองนัน้ ต้องอาศัยทักษะในการบริหารจัดการตนเอง (แม่ชีสุดา โรจนอุทัย, 2563)  สำหรับกิจกรรมท่ี 

6 ฉันก็คือฉัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน วางแผนการรับมือต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง และหา

แนวทางในการแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ โดยกิจกรรมท่ี 6 ผู้วิจัยได้ใช้คลิปวิดิโอ เร่ือง ดูคลิปนี้!!! ใครท่ี “ไม่มั่นใจใน

ตัวเอง” | #อย่าหาว่าน้าสอน เปิดให้นักเรียนดูและตั้งคำถามว่า หากเป็นตัวนักเรียนท่ีเกิดปัญหาเช่นเดียวกับกรณี

ตัวอย่างท่ีนักเรียนได้รับชม นักเรียนจะมวีิธีการรับมอื หรือแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ อย่างไร  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนคิดโดยใช้การทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียน

ได้ทบทวนตนเอง ทั้งความรู้สึกนึกคิด การกระทําของตนเอง เกิดการประเมินศักยภาพของตนเอง เรียนรู้ปัญหาหรือ

จุดบกพร่องของตนเองและค้นหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึน้ผ่านการเขียนบรรยายสะท้อนความรู้สึกนึก

คิด ท่ีอยู่เบื้องหลังการตัดสนิใจกระทําสิ่งต่าง ๆ ของผู้เรียน (Borden. 2009) สอดคล้องกับ Johns (2000) ที่กล่าวไว้ว่า

การสะท้อนความคิดและความรู้สึกต่อกิจกรรม หรือสถานการณ์ท่ีได้ฟังจากการเล่าเร่ืองของสมาชิกในกลุ่มหรือได้ดู

ผ่านสื่อวีดิทัศน์ โดยการสนทนาสะท้อนคิดและการเขียนบันทึกสะท้อนคิดเป็นวิธีการท่ีทําให้ผู้เรียนได้ทบทวนและ

สะท้อนการกระทําของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุง

ตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จากผลการวจิัยพบว่ากิจกรรมท่ี 5และ 

6 ไม่สามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองได้ เป็นเพราะความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นสิ่งท่ีบุคคลถูกหล่อ

หลอมจากการเลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็ก และพัฒนาต่อมาเร่ือยๆจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นความเชื่อมั่นหรือวิธีคิดต่างๆของ

บุคคลจึงต้องใช้เวลในการเปลี่ยนแปลง จากแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางจิตวิทยาสังคมของ อีริค อีริคสัน ทำให้

พบว่า ในช่วงอายุ 2-3 ปี มนุษย์เป็นวัยท่ีมีพัฒนาการทางด้านร่างกายทำให้ชอบท่ีจะเคลื่อนไหวและได้พึ่งพาตัวเอง 

เกิดความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆซึ่งหากพ่อแม่เลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม จะช่วยให้เป็นเด็กท่ีมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ (วชิระ พิมพ์ทอง, 2563) ดังนั้นกิจกรรมท่ี 5และ 6 ไม่สามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิด

ความเชื่อม่ันในตนเองเพิ่มขึน้ได้น่าจะเป็นเพราะจำนวนคร้ังในการทำกิจกรรมใชร้ะยะเวลาค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถ

ปลูกฝั่งให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีผู้วจิัยยต้องการได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวจิัยไปใช้ 

สำหรับผู้ท่ีสนใจจะนำบทเรียน E – learning เร่ือง E.A.S. ไปใช ้สามารถนำกิจกรรมจากรูปแบบออนไลน์ไปใช้

ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนปกตไิด้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

สำหรับการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองโดยใช้บทเรียน E – learning เร่ือง E.A.S. ควรเพิ่มกิจกรรมในการ

พัฒนาองค์ประกอบของการตระหนักรู้ในตนเองในแต่ละด้านให้เพิ่มมากขึน้ และใชร้ะยะเวลาในการทำกิจกรรมแต่ละ

เพิ่มขึ้น เพือ่จะได้พัฒนาการตระหนักรูใ้นตนเองได้อย่างครบถ้วน 
 

กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสงจาก อ. ดร. กุสุมา ยกชู อาจารย์ท่ี

ปรึกษางานวิจัย กรุณาให้คำแนะนำปรึกษาและแนวทางการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการจัดทำวิจัยฉบับบนี้จบเสร็จสมบูรณ์ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริง

ของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณ ทนีี้  ผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณ อ.ดร.มนทกานต์ เมฆรา 

อ.นิรมล จันทร์สุวรรณ และอ.ชานนท์  พรมเสือเป็นอย่างยิ่งท่ีได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบวัดการ

ตระหนักรู้ในตนเอง ให้คำแนะนำท่ีมีคุณค่าในกาวิจัยตลอดจนให้การสนับสนุนช่วยเหลอืตลอดมา  

 ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นโิกลาส ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนนิการเก็บข้อมูล รวมท้ัง

ขอขอบคุณนักเรียนท่ีตอบแบบวัดการตระหนักรู้ในตนเองและเข้าใชบ้ทเรียน E – Learning เร่ือง E.A.S. ท่ีสละเวลาและ

ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างตัง้ใจด้วยด ีซึ่งผู้วจิัยระลึกอยู่เสมอว่างานวจิัย 

ชิ้นนี้จะไม่สามารถสำเร็จได้หากปราศจากความช่วยเหลอืจากทุกคน 
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An analysis of dissociative identity disorder of the main character in Moon 

Knight TV Series 
 

Sarocha Pamorn1* and Yaowarut Mengkow1  
 

Abstract 
The purpose of this study is to analyze the Dissociative Identity Disorder of the main character in the 

Moon Knight TV series. In the study, the researcher attempted to analyze the character and setting that related 

to the main character’s Dissociative Identity Disorder. The collected data were obtained by recording while 

watching the TV series. The writer analyzed it by dividing it into two parts which are character analysis and setting 

analysis. In character analysis, the results reveal three criteria matched the main character according to DSM-5: 

A, B, and C. There are three kinds of DID found in the main character which were the main personality, the 

dominant personality, and the dissociative identity which there is no connection between the personality. Three 

structures of personality matching Ego, Superego, and Id. In setting analysis, there are three aspects of setting 

that the writer analyzes which were Setting of Place, Setting of Time, and Setting of Social Environment. The 

results reveal that are three places related to the main character’s DID. There are two types of time which are 

real-time and time in Marc’s unconscious mind. The social environment around the main character is a group of a 

cult that worships Ammit Deity. 
 

Keywords:  Dissociative identity disorder, Character, Setting 
 

Introduction 

1.1 Background of the Study  

Mental disorders can slowly affect anyone around us without our realization of it. The stressful demands 

of life that are not matched by one's mental resilience can create stress in ones that trigger severe stress. This 

condition is a very common cause of mental disorders. The condition of this mental disorder will worsen if not treated 

promptly. Mental disorders that arise can come from you and the environment. It also appears in verbal and behavioral 

manifestations. People with mental disorders are emotionally unstable and changeable, and their behavior becomes 

strange or abnormal. Psychiatric disorders include Schizophrenia, Dissociative Identity Disorder, Excessive Anxiety 

Disorders, Obsessive Compulsive Disorders, Somatoform Disorders, and psychopaths (Hindra, 2019).  

Dissociative disorders are commonly found in the aftermath of trauma, many of the symptoms including 

embarrassment or confusion about symptoms or a desire to hide them, are affected by proximity to trauma.  

Dissociative Identity Disorder is characterized by the following elements: a) the presence of two or more distinct 

personality states or an experience of possession and b) recurrent episodes of amnesia. The fragmentation of 

identity may vary with culture (e.g., possession-form presentations) and circumstance. Thus, individuals may 
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experience discontinuities in identity and memory that may not be immediately evident to others or are obscured 

by attempts to hide dysfunction. Individuals with dissociative identity disorder experience a) recurrent, inexplicable 

intrusions into their conscious functioning and sense of self (e.g., voices; dissociated actions and speech; intrusive 

thoughts, emotions, and impulses), b) alterations of sense of self (e.g., attitudes, preferences, and feeling like 

one’s body or actions are not one’s own), c) odd changes of perception(e.g., depersonalization or derealization, 

feeling detached from one’s body while cutting), and d) intermittent functional neurological symptoms. Stress often 

produces transient exacerbation of dissociative symptoms that makes them more evident (DSM-5, 2013, p. 291-

292) This symptom can be observed in a literary work. As seen in the Moon Knight TV series protagonist Jeremy 

Slater is depicted as a superhero who suffers from Dissociative Identity Disorder. 

Moon Knight is an American television created by Jeremy Slater for Disney and streaming service, 

this miniseries is based on his Marvel Comics featuring the character of the same name. This is the sixth TV series 

in the Marvel Cinematic Universe (MCU), produced by Marvel Studios and sharing continuity with the films in the 

franchise. It follows his two alters, Marc Spector and Steven Grant, a man with Dissociative Identity Disorder (DID), 

as they get sucked into the mysteries of the Egyptian gods. Slater serves as a head writer and Mohammed his 

Diab heads the directorial team (Wikipedia, 2022). The series Moon knight follows Steven Grant, a gift-shop seller, 

who becomes plagued with blackouts and his alter changing. Steven discovers that he has dissociative identity 

disorder and shares a body with mercenary Marc Spector. As Steven/Marc’s enemies converge upon them, they 

must navigate their complex identities while thrust into a deadly mystery among the powerful gods of Egypt (MCU, 

2022). Several films portray stories related to mental disorders especially Dissociative Identity disorders like the 

previous studies below.  

According to Rini (2019) the cause of the DID in the main character of SPLIT is a traumatic childhood. The 

alters are created as his defense mechanism. Kasturi (2019) also found the causes of DID of the main character 

in Tell Me Your Name came from her terrifying childhood trauma and childhood sexual abuse. Dwiyono and Rizal 

(2016) study: Andrew’s Denial towards Reality Caused by Past Trauma described in Dennis Lehane’s Shutter 

Island aiming to describe the personal characteristics and the causes and effects of trauma suffered by the main 

character in the Shutter Island novel. A descriptive qualitative method was used in this research. Two approaches 

were applied in this research. The structural approach was used to analyze the specific descriptions, conflicts, and 

settings. The psychological approach was used to analyze the causes and effects of trauma suffered by the main 

character. The result revealed that Andrew Laeddis has all features which indicates him as a person suffering from 

trauma. He experienced both internal and external conflicts. The setting is divided into settings of place and time. 

And the causes of Andrew’s trauma are his witness to his wife, Dolores, killing their children by drowning them in 

the lake and his action of killing Dolores upon her request. The effect of trauma is his act of making some fictitious 

dense narrative in which he becomes a U.S Marshal named Edward Teddy Daniels. 

Even though there are several studies relevant to Dissociative Identity Disorder’s character in films, 

these TV series were recently released, and there is no study directly related to the Moon Knight TV series.  
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Based on the statement above, the writer chooses to analyze the Dissociative Identity Disorder of the Main 

Character in the Moon Knight TV series. The researcher needs to study the character of the main character and 

needs to study the setting where the main character appears in the story. Characters and settings will be analyzed 

by using narrative elements. 

1.2 Scope of the Study  

Since several elements can be analyzed in Moon Knight, the writer makes limitations on the scope of 

the research. This research studies two main elements that affect the protagonist (Marc Spector) has DID 

(Dissociative Identity Disorder) in Moon Knight. The two elements are character and setting. 

1.3 Purpose of the Study  

This study has only one purpose that is to analyze the Dissociative Identity Disorder of the main 

character in Moon Knight. 
 

Methods of the Study  
 The methods of this study involve  

 1. Research of Design/ The Technique of Data Collection 

The descriptive method is involved in this study. The data were collected from the “Moon Knight” TV 

series. There are three steps as follows: 

1. Watch “Moon Knight” 

2. Observing the TV series if there are any personality and setting that relates to Marc’s DID 

that are depicted by the main character through dialogues, and conversations) in the TV series. 

3. Collect data by watching the TV series and choosing the scene and conversation that refers to 

Dissociative Identity Disorder. 

4. Collected data will be analyzed in two aspects: Character analysis and Setting analysis. 

2. The Technique of Data Analysis 

The data analysis technique in this study uses character analysis and setting analysis because this 

study concerns the study of the personality of the main character and the environment surrounding the main 

character that may affect the Dissociative Identity Disorder in the main character. The researcher tries to 

analyze the reason for making up alters in Marc’s Spector body and how does DID express in the Moon Knight 

TV series. The analysis of the study would be in the form of a description that emphasizes. Activities in data 

analysis are as follows: 

2.1 Character analysis will be analyzed by Sigmund Freud’s theory(1923) Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5, Structure of Personality and The Kinds of Dissociative 

Identity Disorder by Nevid and Rathus (2005). 

2.2 Setting analysis will be analyze in the term of the setting of the place, setting of time, and 

setting of the social environment following the definition of Nurgiyantoro (1998) by choosing the setting 

that refers to Marc’s Dissociative Identity Disorder. 
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Results 
This section deals with the data analysis process and results of character analysis and setting analysis 

in the Moon Knight TV series. 
 

1. Character 

The researcher will analyze each personality by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: 

DSM-5, Structure of Personality and the Kinds of Dissociative Identity Disorder by Nevid and Rathus (2005). 

1.1 Major characters 

     Main characters consist of Marc Spector, Steven Grant, and Jake Lockley. 

1.1.1 Marc Spector 

Marc Spector is the major character of the story who suffers from Dissociative Identity Disorder 

(DID). The DID causes him to have three different identities which are Marc Spector (a mercery, the host), Steven 

Grant (a gift shop seller, one of alters), and Jake Lockley (a taxi driver, one of alters). This aspect of Marc Spector 

matches to criterion A of DSM-5, which is disruption of identity characterized by two or more distinct personality 

states, which may be described in some cultures as an experience of possession.  In the story, Marc and Steven 

are totally similar, such as their accents Marc speaks English with an American accent, while Steven speaks English 

with a British accent.  Marc Spector depicted as a mercery who suffers from Dissociative Identity Disorder (DID) . 

Marc faced a bad time in childhood, so he split his identity to be Steven Grant. The trigger of his mental disorder 

was his mother.  It was the day that Marc went to the cave with his younger brother, then his brother drown 

water, and his brother died. Hence, mother blamed that was Marc’s fault. Mother loses her mind and starts to hit 

and scold 5 Marc with harsh words.  Since Marc still was a young child, he could not cope with his feeling. 

Eventually, he made up Steven Grant. In the TV series, Marc represents the main personality of DID according to 

the information above. Even Marc is the host of alters, but he does not often appear like Steven. The researcher 

can assume that Marc is the main personality, not the dominant personality or other kinds of personality. According 

to Structure of Personality Theory(1923) by Sigmund Freud, Marc represents Ego, for he is the one who can 

balance between the demands of the world and the urges of the Id. Marc as a mercery is pretty good at fighting, 

but at the same time, he has kindness for his enemy.  Marc only chooses to punish people who already did the 

crime. The clearest example of Marc representing Ego is a conversation between Marc, 

Ammit, Layla, and Khonshu. This is evident in the following excerpts: 

Ammit: You can never contain me. I’ll never stop. 

Khonshu: Finish it and leave neither of them alive. While he lives, so too does she. 

Marc: I have to finish this. If not, I’ll never be free. 

Layla: Marc! You have a choice. You are free. 

Khonshu: The choice is vengeance. We cannot take the chance that Ammit finds a way out. 

She will again. 
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Marc: Now you sound just like her. You want them dead. Do it yourself. Now release us. 

Khonshu: As you wish. 

(Moon Knight, 2022, EP.6) 

From the conversation above, it presents their kind heart of Marc that he does not want to kill other 

people anymore. Marc just wants to finish this mission, so he can be free from Khonshu. Thus, he decides not to 

kill Harrow.  Layla is the one who reminds Marc that he can choose to kill Harrow or not, this depends on his 

decision. Finally, he chooses to release Harrow. 

1.1.2 Steven Grant 

Steven Grant, a gift shop seller at National Art Gallery.  Steven is made up by Marc for living a 

normal life and living without pain in his heart. Steven’s appearance represents Superego according to the Kinds 

of DID. It is because he is an extremely kind person. He does not dare to hit others, even his enemy. This is similar 

to the scene in Egypt where Marc gets a word from Harrow’s follower. Marc is fighting with the boys, but Steven 

tries to come out to control Marc. Then Steven releases all the boys. Therefore, Marc misses a chance to ask the 

information from them.  Since Steven has the identity that Marc gives all his happiness, the researcher aims to 

bring the reader to the purpose of making up Steven from the scene in the TV series.There is an excerpt from the 

scene in the psychiatric hospital that shows the purpose of Marc for making Steven up.  The scene depicts the 

incident when Marc was abused by his mom in the past. 

Steven: “When danger is near, Steven Grant has no fear.” You made me up. 

(Wendy: Open this door right now! You're gonna learn to listen.)

Steven: Why do you have to make me do this? I wanna see what she did. 

(Wendy: You disgusting man.) 

Marc: You do not need to see that. That's the whole point of you. 

Steven: The point of me? The point of me? What? To be your stress ball? All this time I 

thought I was the original, but I'm just something that you made up. 

Marc: You've got to live a happy, simple, normal life. Do you understand? 

Steven: But it was all a lie, wasn’t it? 

Marc: So What? What does it matter? What? You wanna remember the truth that you had a 

mother that beats you? That hated you? That made your life a living hell? 

Steven: You're lying. You just trying to upset me. 

Marc: But you've got to live thinking that she loved you. That she was kind. That she is still alive! 

(Moon Knight, 2022, EP.5) 

 

The excerpt above depicts the scene of Marc revealing the purpose that he made up Steven’s identity. 

Marc created Steven’s identity for living a happy, simple, normal life. Steven feels so guilty because it was a lie. 

He thinks he is the original for his entire life.  Steven also thinks that his mom (Wendy)  loves him and she is still 

alive. However, the conversation above portrays the feeling of Wendy and how much she hates Marc. 



27 

 

-หนังสือรวมบทความวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้นภาษาอังกฤษ)- 

From the statement above, we can see that Steven has the dominant personality according to Duran in 

The kind of DID.  Duran states that this is characterized by the tendency of one personality to show itself, and 

conversely, there is a personality that is marginalized and rarely appears. In the TV series, two pieces of evidence 

prove that Steven is the dominant personality. First, Steven has the identity that appears at the exposition of the 

story. The story portrays his point of view to make the audience believes that he is the original. The camera also 

follows Steven in every single step from the beginning until the end.  Second, Marc also states that he often lets 

Steven control his body, its effects cannot control Steven’s existence like in the past. 

According to DSM-5 (2013), the researcher can link two criteria to Steven that are expressed in the TV 

series.  First, criterion B is recurrent gaps in the recall of everyday events, important personal information, and/or 

traumatic events that are inconsistent with ordinary forgetting. There are three pieces of evidence in the story. For 

the first, Steven does not have a memory that relates to his abuse by his mother since he was young.  For the 

second, at the steak house scene, Steven does not know that two days already pass since he was blackout. Last 

evidence, Steven does not know Layla, which means Steven’s memory is separated from Marc’s memory. Another 

criterion is criteria C, the symptoms cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or 

other important areas of functioning.  This criterion shows in the exposition how Donna (Steven’s boss)  mistreats 

Steven.  She is always upset with Steven, and even though Steven has enough knowledge about Egypt to be a 

tour guide, she does not let Steven be a tour guide, but a gift shop seller. 

1.1.3 Jake Lockley 

Jake Lockley is a taxi driver.  Jake is a hidden alter that has the least screen time.  He is the 

identity that the director hides from the first until the last episode to make the series attract the audience. Jake is 

the one 7 that the researcher assumes he appears when Marc or Steven is a blackout.  He can cope with all the 

enemies, when Steven and Marc cannot fight, he always fights for them.  But in the series, it does not directly 

portray the scene while Jake was fighting. The researcher may link this aspect of Jake Lockley to the kinds of DID. 

Jake represents the dissociative identity which there is no connection between the personality according to Duran. 

Duran (2005) states that this form can be characterized by the existence of memory gaps for what the perpetrator 

has done. Then, it happens because at least all personalities have little contact with other personalities. This form 

certainly sees that there is no connection between the personality of one and the other personalities so any change 

in each personality is still not realized by the actor.  Three pieces of evidence show the existence of Jake Lockley 

through Marc and Steven’ s conversation.  The first evidence is from the first episode, Jake beats all of Harrow’ s 

followers while they try to steal the scarab. The second piece of evidence is from the scene in Egypt. Marc was a 

blackout. After then while he was awaking all the enemies die. And Marc asks Steven to do what he did it or not, 

and Steven said he does not do it. The last piece of evidence is from the final episode, while Marc almost died in 

the battles with Harrow, Marc was blackout again. Then, Jake controls the body and completely beats Harrow. 

Since he only appears in the last scene before the ending. It is the scene where he takes Harrow out of 

the psychiatric hospital. Then he takes Harrow in a car, and Khonshu is sitting there. 
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Harrow:  Khonshu.  You can't hurt us.  Khonshu:  Yeah.  you wanna know something? Marc Spector truly believed that 

after he and I parted ways. I wanted his wife to be my Avatar. Why would I ever need anybody else when he 

has no idea how troubled he truly is? Meet my friend, Jake Lockley. 

Jake: Today is your turn to lose. (Speaking in Spanish) 

Harrow: Wait. (Moon Knight (2022), EP.6, 38:43-39:39)  

From the excerpt above, we can see that Khonshu is such a tricky one along with Jake. Khonshu releases 

two identities but keeps in touch with Jake.  And if the researcher assumes from the conversation above, Jake is 

a cold- blooded personality.  Because he only speaks one sentence and shot Harrow straight.  Jake’ s facial 

expression also tells us a lot that he comes back for revenge and finishes the mission.  From all the excerpts and 

information above, the researcher summarizes that Jake Lockley represents Id, it is the human instinct. According 

to Freud(1923) Id is believed to reside entirely in the unconscious and is biologically driven. We are born with the 

Id.  The Id is entirely under the influence of the pleasure principle; in other words, it is seeking gratification at all 

costs.  In conclusion, there are three identities of the main character which are Marc Spector, Steven Grant, and 

Jake Lockley.  After the analysis process, the writer can conclude with this statement.  Marc faces a traumatic 

childhood, so he splits other two identities, and this condition matched criterion A of DSM-5 (2013) .  Marc 

represents the main personality who has an ego personality according to the structure of personality while Steven, 

one of the alters, represents the superego for his kindness. Steven has the dominant personality according to the 

kinds of DID.  In the TV series, Steven’ s identity problem matched with criteria B and C.  Criterion B, for Steven 

has recurrent gaps in the recall of everyday events. Criterion C, for Steven, has a problem getting on with society 

and his fellow worker.  And for the last Identity, Jake represents the dissociative identity in which there is no 

connection between the personality. And Jake represents Id for his madness and cold blood. 
 

2. Setting 

 There are three types of setting that analyzed in this research there consist of setting of 

place, setting of time, and setting of social environment. 

2.1 Setting of Place 

There are several places shown in this TV series such as the Alps, the National Art Gallery, the Great 

Pyramid of Giza, and the steak house. But three places related to Marc’s DID are his mother’s flat, the psychiatric 

hospital ( in his unconscious mind) , and the Underworld ( in his unconscious mind) .  The first place is his mother’ s 

flat. This place is located in London, the United Kingdom. It is proven by the National Art Gallery which is in London, 

and the Double- decker Bus or red London bus in the first episode.  We can see how the flat relates to DID by 

looking at the ankle restraint on his bed and the poured sand around his bed. These two places show that Steven 

is aware of sleepwalking at night.  The second and third places are the psychiatric hospital and the Underworld. 

These places do not exist in the real world, but Marc Spector made them up in his mind. 
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2.2 Setting of Time 

In the TV series, the researcher divides the setting of time into two real- time kinds and time in Marc’ s 

unconscious mind.  First, for real- time.  There is only evidence that tells the audience, it is the date from Layla’ s 

new passport.  It is 29th May 2021, and the researcher assumes that is the real date of the story, even if that 

passport is a fake one. Next, the time in Marc’s unconscious mind. This period does not exist in the real world but 

in Marc’s head. It was when Marc died after being shot by Harrow. There are mainly two places in his head. The 

first place is a psychiatric hospital. This place represents Marc’s memories and the things that he is thinking in his 

head.  Each room in this place represents a memory of Marc.  According to Freud, the unconscious mind is a 

reservoir of feelings, thoughts, urges, and memories that are outside of our conscious awareness. The unconscious 

contains contents that are unacceptable or unpleasant, such as feelings of pain, anxiety, or conflict. As we can see 

in the TV series, there are unpleasant memories in his unconscious mind scene. The only happiness left in his mind 

is the memory of before his brother's death. Two pieces of evidence related to his brother. First, there is one-fin 

fish in his flat. One-fin fish is related to his brother drawing in the past. Second, the name is Steven Grant.  

Steven Grant is the name of the main character of “ Tomb Buster”  which is the movie that he and his 

brother favorite. The second place is the Underworld. The Underworld is connected to the gate of the psychiatric 

hospital. The one who already goes to the Underworld means that person already died. And if that person arrives 

at the Field of Reeds, he/she will never return to life again. But Marc who is already arrived at the Field of Reeds 

chooses to come back to help Steven. Finally, they return to life with a better relationship between themselves. 
 

2.3 Setting of Social Environment 

The setting of the social environment of this TV series mainly shows a group of a cult who worships 

Ammit Deity.  According to Cambridge Dictionary ( 2 0 22 )  a cult is a system of religious belief, esp.  One not 

recognized as an established religion, or the people who worship according to such a system of belief.  Ammit is 

infamous for judging and punishing people before they could even commit any evil. Arthur Harrow formed this cult 

of disciples dedicated to bringing Ammit back to life and bestowing her judgment on the world. 

In the Moon Knight TV series, there is some evidence that shows how large Harrow’ s Cult Group is. 

During the story, we can see a lot of people who have a scale tattoo on their arms which means they worship 

Ammit Deity.  Another evidence in the final episodes, while Harrow fighting, he drains the power of many people 

from over the world to be Ammit’s power. Ammit has enough power to defeat all the Ennead God and Goddess, 

and also Khonshu and Taweret too. 

In conclusion, there are three types of setting that the writer analyzes which are the setting of the place, 

setting of time, and setting of the social environment. As a result, first, three places related to Marc’s Dissociative 

Identity Disorder are his mother’ s flat, the psychiatric hospital ( in his unconscious mind) , and the Underworld ( in 

his unconscious mind) .  Second, there is real- time in May 2021, and the time in Marc’ s unconscious mind in 

analyzing the setting of time. Last, this Moon Knight TV series has a set of the social environment around the main 

character which is a group of a cult who worships Ammit Deity. 
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Conclusion 
The result of the analysis of Dissociative Identity Disorder (DID) of the main character by focusing on 

two main parts which are the Character and the Setting can be concluded as follows 

The researcher analyzes: 

1.  In character analysis, the researcher uses DSM-5, The Kinds of Dissociative Identity Disorder, and 

Structure of Personality in analyzing process.  As a result, the researcher concludes that the main character has 

split two more distinct personalities to protect himself these two personalities having different purposes.  First, 

Steven Grant is made up for having all of Marc Spector’ s brightness and living a happy, simple, normal life, and 

he stands for the superego.  In the TV series, Steven has the identity who runs the story we can see the story 

from his point of view, so he is the dominant personality of this body.  Second, Jake Lockley is made up to be a 

savior.  Even though he is full of madness, he always comes to save Marc’ s life when Marc nearly loses the 

enemies, this aspect stands for Id (human instinct). Since Jake only comes out for fighting, and he does not exist 

in the story, so he is a dissociative disorder and there is no connection between the personality.  Moreover, Marc 

Spector has the main personality of this body.  He stands for ego since he can balance moral and immoral.  Even 

though he has the main personality, but he cannot control the alter as it should be. 

2.  In setting analysis, the researcher uses Setting of Place, Setting of Time, and Setting of Social 

Environment in analyzing process.  The result reveals that three places are related to Marc’ s DID which are his 

mother’ s flat, the psychiatric hospital ( in his unconscious mind) , and the Underworld ( in his unconscious mind) . 

There are two kinds of time in this story which are real- time and time in Marc’ s unconscious mind.  From the 

result, the researcher concludes that all the places that exist in Marc’ s mind are expressed as unforgettable 

memories and confusion in his mind. 
 

Discussion 
According to a summary of the studies there are two aspects of discussions as follows: 

1. Causes of Dissociative Identity Disorder 

2. Purposes of making up the alters 

1. Causes of Dissociative Identity Disorder 

According to the Moon Knight TV series, the cause that leads the main character to suffer from DID isthe 

effect of his mother mistreating Marc Spector in the past which the researcher mentioned in chapter 4 in analyzing 

Marc Spector’s character. Thus, the researcher wants to make clearer Wendy’s emotions when she is talking with 

Marc after her younger son died. In this discussion the researcher brings two excerpts of Wendy’s monologue as 

follows: 

(1) Wendy: I want my RoRo back. I want him back. What are you doing here? Hmm? 

You were supposed to keep him safe! You let him drown. This is all your fault! This is all your fault! 

(Moon Knight, (2022), EP.5, 17:40-18:35) 
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As shown above, Wendy (Marc’s mother) is extremely hurt by her lovely passing away. She was angry 

with Marc and blamed it that Marc’s fault. After then, she never treats Marc as her son. Whenever she sees 

Marc’s face she will scold and abuse Marc. Since Wendy started to mistreat Marc, the anger in Marc quietly 

Increases  and burst out into his new alter to comfort himself. 

(2) Wendy: You were always jealous of him. Ever since he was born. I should’ve known you would do 

something like this. (Moon Knight, 2022, EP.5, 19:47-20:07) 

As shown above, Wendy thinks that Marc has always been jealous of his younger brother since he was born. 

Therefore, she thinks that Marc intends to let his brother die. She does not care whether Marc intends to do it or 

not. In comparison, according to Hidayat et al., (2019), the result of DID of the main character in SPLIT movies 

causes of DID also developed from mother abuse when Kevin was young. He remembered about the past and he 

was still afraid of it. Therefore, we can see that most characters which suffered from DID have a traumatic 

childhood, and they could not cope with it then it turns into a mental disorder. 

In conclusion, Dissociative Identity Disorder is often caused by childhood abusing, sexually abusing, or 

severe experiences in childhood. Most children do not know how to manage their feeling when facing their parent’s 

abuse. Thus, their defense mechanism protects them by splitting another personality to console them. 

2. Purposes of making up the alters 

As the researcher discussed earlier in the above discussion, the cause of the DID of the main character 

arises from childhood abuse, and Marc tries to comfort himself by splitting another identity. In addition, the writer 

wants to discuss the two purposes of making up the other alters.  First, according to Marc Spector, he made up 

Steven to be a normal person and live without any problems.  Moreover, Jake Lockley was made up to be a 

madness protector. 

According to Hidayat et al. (2019), the main character also has two purposes. First, the main 

character tried to escape from a bad childhood like Marc Spector.  Second, in contrast, the alters of the main 

character of SPLIT encourage themselves to stand alone in the offender and to be independent of Kevin (the host 

of the body)  because the host is too weak which is different from the thought of Marc, Marc just wants to let 

Steven be happy which he could not have it, and finally, they learn to understand each other. 

In conclusion, the person who suffered from DID makes up their alters for several purposes, such as 

tocomfort themselves, to be free from the weak host, or to escape the traumatic past but the main purpose is to 

protect the host from their traumatic childhood. 

In conclusion of these two discussions, first, most of Dissociative Identity Disorder arose from a traumatic 

childhood which the main character also faced mistreatment by his mother likewise the main character 

of SPLIT. Second, most of reasons that Dissociative Identity Disorder split their personalities is to comfort 

their soul. 
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Recommendation 
1. Recommendation bring some limitations to the study. (For further study):  

1.1 The researcher does not study in the psychology field makes the writer may be not well -

understand the Dissociative Identity Disorder of the main character. 

1.2 The researcher finished this study in only four months and recommends if further research has 

more 

time, they can spend a longer period studying Moon Knight TV series. 

1.3 Almost all of the theories utilized in this study mainly focused on Sigmund Freud’s theory. 

Hence, the further researcher can differently review theories that have different concepts. 

2. Recommendation for utilizing research result 

2.1 The researcher hopes that the further researcher can continue to study Dissociative 

Identity Disorder character analysis deeply such as the different purposes of each identity that the host 

created, etc. 
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An analysis of the surrounding environment affected to gender identity in 

novel The Danish Girl by David Ebershoff 
 

Panisa Pholpanich1* and William Kingsbury1 
 

Abstract  
This study explores of an analysis of the surrounding environment affected to gender identity in novel 

The Danish Girl by David Ebershoff. It used adaptation and gender identity theory as literature approach. The 

purpose of this research were factors Einar Wegener and Greta Wegener in The Danish Girl novel. The 

characters' narrative revolves mainly around the subject of gender identity, but this isn't the only thing that 

distinguishes the plot. It also reflects the story's psychological and societal beliefs about gender identification. The 

descriptive qualitative approach was used in this study. The data for this study came from David Ebershoff novel 

The Danish Girl, which was released in 2000 and has 29 chapters. This study's data analysis strategy was 

related to the theory, idea, and method. It discovered two elements that contribute to becoming transgender: 

biological aspects and environmental ones. Environmental factors include family, friends, and doctors. 
 

Keywords:  Adaptation, Gender identity, Environment 
 

Introduction 
At present, It has been observed that humans are continually adjusting to changing situation in life. In 

terms of their interactions with culture, beliefs, faiths, and values, each area of understanding about identity is 

steadily being formed. Whether in terms of clothing, technology, communication, or transportation, it's often all 

for the sake of living comfortably. It is clear from this that humans are constantly confronted with change in life. 

To further explain on human adaptation to constantly changing situations. Therefore, I would like to 

quote the definition in the Oxford English Dictionary to explain the term of "adaptation”. In the Oxford English 

Dictionary, “adaptation” originally originated as the earliest definition, but since 1597 the term describes an 

action using an application that causes a change in nature. Despite the fact that people's lives have become 

more convenient, the value of deciding one's function in order to match society's expectations has never 

changed. Gender equality is an issue that has been extensively addressed in society in the past and continues to 

be explored.  

People are adapting all the time, especially to cultural and social changes, particularly in newer or 

modern contexts. Gender identity is an interesting issue. The most people in the world are calling for gender 

equality these days because in the past we have had problems with sexual oppression for a long time. Humans 
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accept new technologies and culture. They should be accepted gender diversity too. Despite of the gender-

specific terms used to help people comprehend more, but what we need to grasp the most is the issue of 

gender identity or individuality in the person. nowadays, this reaction, for the time being, has not faded even 

though there has been a drive for greater acceptance of gender diversity. Thus, I'm study on this topic to 

encourage more gender acceptance. 

David Ebershoff is a writer, editor, and teacher. He was born on January 17, 1969, in Pasadena, 

California, USA and finished university at Brown University and the University of Chicago. Ebershoff composed 

literary fiction and nonfiction and has four books of published writings. One of them, The Danish Girl, is about 

transgender person. This book is important because it won the Lambda Literary Award in 2000 and the 

Rosenthal Foundation Award from the American Academy of Arts. Letters Riski Ananda in 2021. David Ebershoff 

has explained that " The Danish Girl is a successful novel about the issue of transgender. David Ebershoff writes 

this novel based on the story of transwoman life and difficulty in expressing herself in the past. This invites 

readers to explore the history of the development of transgender people." In 2017 The New York Times named 

this book as one of the 25 books that have shaped LGBTQ literature.  

The Danish Girl is the story of married couple Einar Wegener and Gerda Wegener. One day, Gerda is 

going to paint a female model, but this person cancels the appointment. Therefore, she asks her husband to take 

over as the model for her painting instead, and this incident leads her husband, Einar Wegener, to discover a 

new gender identity. With this identity he becomes she known as Lily. At present we call this self-expression of 

gender identity transgender. Transgender people are unsatisfied with their gender or gender identity and wish to 

assert that they are opposite of their birth gender. An interesting issue is Einar’s surrounding environment, the 

acceptance of the people around him and the way they change greatly affects the character's sense of gender 

identity.  For example, in his former environment he was expected by society to conform to his primary gender 

role, as a masculine man at the beginning of the story. Later, however, he meets people with diverse identities 

in society, and this helps him to rediscover himself, this also helps his wife to accept him. This characters into 

the story express diverse gender identity. The new gender identity of Einar Wegener is that of Lili and she wants 

to show herself more. This brings about a big change in his life and that his wife. It is all based on a real 

historical incident recorded in history as the world's first male to female sex reassignment surgery, done in the 

1930s, it was both high-risk and life-threatening.  

The main character in The Danish Girl, is based on an actual person, Andreas Wegener, He was one of 

the first people in the world to receive successful gender reassignment surgery. His name was afterwards 

changed to Lili Ilse Elvenes. Einar Magnus's Biography of Andres Wegener's career begins in 1904 when he 

married Gerda Gottlieb. They were painters. After his wife made him try on feminine costumes, stockings, and 

high heels to model for her painting. He discovered that he enjoyed dressing up in women's clothing to imitate 

feminine positions and that he want to be a woman. 

Between 1920 and 1930, Einar began to dress publicly as a woman, using the name Lily Elbe and 

introducing himself as his wife's sister. In 1930, Einar chose to travel to Germany for sex reassignment surgery. 

At that time such surgery was a high risk, but he was willing to accept that. Over around two years, he had 
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four operations, the first of which was to remove his testicles, this was done by sexologist Magnus Hirschfeld, 

the second time he went into surgery was for an abdominal ovarian transplant, done by Kurt Warnekros, and the 

third was to have the penis and scrotum removed surgically. The final endeavor was to grow a uterus and make 

an artificial vagina for her. A court annulled her marriage once she was recognized as a woman and she had 

legally changed her name to Lili Ilse Elvenes. She died of cardiac paralysis three months after undergoing sex 

reassignment surgery, as a result infection because her body opposed the transplanted uterus. 

The goal of this study is to focus on how the author presents these characters and to investigate the 

characters’ conduct in connection to their surrounding environment and how that impacts on the notion of gender 

identity in The Danish Girl. Today, the issue of gender disparity is a never-ending discussion. Transgender 

people are ofter insulted, or even bullied if they do not satisfy social norms. This study has been done to 

demonstrate to everyone that we cannot organize our values, beliefs, and expectations into a societal pattern 

and then expect everyone in the world to follow that framework. All human being have a unique perspective. 

Progressives around the world are now fighting for everyone to have the choice of whatever gender they would 

like. The content of this novel gives us an excellent example of the importance of having the opportunity to 

select our own gender in life. 
 

Purpose of The Study 
The aim of this research is study the psychology of human adaptation and gender identity in the novel The 

Danish Girl.  
 

Research Methodology 
The technique of the data analysis of my research was materials linked to the theory, concept, and method. 

This research will be conducted by using The Roy’s Adaptation Model, theory textual analysis method, which, in my 

view, is a method that can be used to describe the characteristics of the characters in The Danish Girl.  

This research approach also uses theories of psychosocial development and theories of client-centered 

research to emphasize the fact that humans will always have to adapt to their social surroundings. People who 

can efficiently adapt themselves to the world. , and have behaviors that are suitable for a given social situation. 

In this study I argue that if we are able to face and accept the realities of life this will help us to achieve our 

objectives of striking a balance between what we desire and what society expects from us. The concept of 

gender identity will be used to emphasize the fact that humans are not simply divided into men and women. In 

fact, the research shows that we humans can be defined based on our own sense of gender, the subjective 

perspective of the individual, and not simply based on what society wants. 
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Results 

1. Theories of Roy Adaptation Model 

In this chapter I discus the idea of human adaptation as it is developed in The Danish Girl by using the 

theories of Roy Adaptation Model as a research approach. In particular, I analyze the text using Roy's definition of 

adaptation, in which he says that a person has 4 modes of adaptation: physiologic needs, self- concept, role function 

and inter-dependence. I shall mention some of these modes to assess the character's behavior and environment.   

1.1 Self-concept mode 

With the self-concept mode Roy discusses a person's basic requirements, personal views, and 

sentiments such as ambitions, religious beliefs, morality, ethics, values, and physical health. I will firstly examine 

Einar Wegener. Einar Wegener's upbringing is the beginning of a tale that explains his point of view on what 

interests him. 
 

“During the day/Einar would sneak into his father's room while he was asleep. Einar would find 

foam collected on his father's lips, bubbled with breath. Einar would tiptoe forward, reaching to 

touch his father's golden curls. Einar had always wanted hair like that, so thick a silver comb could 

sit in it as prettily as tinsel on a Christmas tree. But even more lovely than his hair was his illness, 

the mysterious malady that bled away his energy and caused his egg-shaped eyes to turn milky 

and soft, his fingers yellow and frail. Einar found his father beautiful-a man lost in a useless, 

wheezing, slightly rank shell of a body” (3.27). 
 

According to the portrayal of Einar Wegener, in his childhood he was always looking for something beautiful or 

caring about the beauty that, ideally, he aspires to have. When reviewing the characters' verbal expressions, I 

found that, in other parts of the book, he uses some rather strange words that he hears spoken by a same-sex 

youngster: “Forty-love for Hans . . . An ace for Hans” (3.30).  From this quote, Einar offered this phrase after 

tallying the points in a tennis match between Hans and his brother. In order to Hans win the race, he constantly 

cheated on the scores, and each score count finished with a statement that reflected the love that always 

encouraged each other on. I deduced from this, that he was interested in a boyhood.  This boy is named Hans. 

He is 14 years old, and so 2 years younger than Einar when he interacts with him in the story.   

“Hans found Einar's grandmother's apron with the cottongrass string hanging limply next to the 

stovepipe. He brought it to Einar and cautiously tied it around his waist. Hans touched the nape of 

Einar's neck as if there were a panel of hair he needed to lift aside. "You never played this 

game?" Hans whispered, his voice hot and creamy on Einar's ear, his fingers with their gnawed-

down nails on Einar's neck. Hans pulled the apron tighter until Einar had to lift his ribs with an 

astonished, grateful breath” (3.32). 
 

This circumstance demonstrates that, in the story, the characters are communicating their own affections for 

the same sex from a young age. We see this from their behaviors, words, expectations, or sentiments.   
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Another protagonist who shows support for Einar Wegener’s chosen identity, but in this case when he 

was adult, is Greta Wegener, his wife. However, I had to investigate her perspectives on her childhood as well: 

“You won't catch me. All she wanted was a bluestocking: a perpetually young woman who was free to daily in 

the light of the window […]” (2.13). From this quote, we can see she has had a strong desire for independence 

in her life. She didn't want to be the girl her parents expected her to be. According to the story's plot, she was 

also charming, speaking and posing like a grown-up, and more forceful than most ladies her age.  We can see 

this in the following quote: “…this fascinated Greta, in part because she had always been so overgrown and 

outspoken that people had treated her, even when she was little, more or less like an adult…” (2.16).  By 

examining the Einar Wegener and Greta Wegener I can see that they have developed a unique form of self-

expression since childhood. However, when the two get older, their position is altered because of their marriage. 

Thus, I will examine Einar’s actions from the point where they get married; I will start with his behaviors in his 

adolescence. “Einar was in his twenties, already a lecturer in painting, already shy and easily embarrassed 

around teenager” (2.3). I can see, from this quote, that he is described as shy, and somewhat weaker than 

men of his age. Until one day his wife asked Einar to model for a painting. Thus, he was asked to wear a 

woman's dress. 
 

“Even the embarrassment of standing before his wife began to no longer matter, for she was busy 

painting with a foreign intensity in her face. Einar was beginning to enter a shadowy world of 

dreams where Anna's dress could belong to anyone, even to him” (1.10-11). 
 

This depiction shows that even after Einar married, his anticipation of being the person he desired remained the 

same. After trying on women's attire, he discovered his hidden identity and christened her Lili. Then she 

appeared as Einar's substitute sometimes. “For almost six months Einar had been visiting Madame Jasmin 

Carton’s, […] But Einar didn’t go to Madame Jasmin Carton’s for the same reason as the other men” (13.105). 

From such a situation, it can be seen that Einar began to learn to act like a woman. Until one day he went to 

see doctor Dr. McBride. 
 

““I'm afraid you are a homosexual," Dr. McBride eventually capped his pen with a little click.  

"I don't think you understand." 

"You're not the first person this has happened to," Dr. McBride 

"But I'm not a homosexual. That isn't my problem.  

There's person living inside me," Einar said, rising from the chair. "A girl named Lili.”” (17.146) 
 

From this conversation, Einar plainly demonstrates who he is and what he desires, which is to be Lili rather than 

Einar; the only option to make him Lili is to have gender reassignment surgery.  

1.2 Role function mode 

 The role function mode is about the roles and duties people have in society such as participation in 

society and working with others or basic underlying needs such as: social integrity. I will examine Einar Wegener 
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and Greta Wegener to explains how social boundaries affect these characters in the story. First let’s start with 

Einar as a youngster in the following part of the novel. 
 

“One day when he (his father) returned from an hour of chat at the neighbor's kitchen table, he 

found Einar, small at age seven, in the drawers, the amber beads twisted around his throat, a 

yellow deck-scarf on his head like long, beautiful hair. His father's face turned red, and his eyes 

seemed to sink into his skull. Einar could hear the angry rattle of his father's breath in his throat. 

"You can't do that!" his father said. "Little boys can't do that!" And little Einar replied, "But why 

not?"” (3.28). 
 

As you can see from the quote above, Einar's father was angry that he behaved like a female. This is further 

demonstrated a scene where Einar's father encounters him and Hans flirting. 
 

“Einar's father padded into the kitchen, his eyes wide and his mouth puckered into a large. Einar 

felt the apron drop to his feet. "Leave the boy alone!" His father's walking stick was raised at 

Hans. The door slammed, and the kitchen became shadowy and small. Einar could hear Hans's 

boots squish through the mud, heading toward t bog. Einar could hear the wheeze of his father's 

breath and then the flat punch of his fist landing on Einar's cheek” (3.32). 
 

It can be seen in both these quotes that boys are expected act fully as males, to take on leadership roles. If he 

behaves differently, he will not be accepted. Next, I analyzed the gender roles this society expects from the 

Greta Wegener’s character. 
 

“Greta's parents expected her to proceed as if she were one of them, as if she'd never left, as if 

she should become the young California woman she was born to be: smart, schooled, horse-

trained, and silent” (4.33). 
 

From the quote, it has clearly been demonstrated that the role of women, is to remain silent. women shouldn't 

comment too much. This is like being in a prison for a woman as intelligent and thoughtful as Greta.  

1.3 Interdependence mode  

Interdependence mode is associated with people and relates to other peoples’s interdependences. It 

contributes to emotional stability in mind and society with aspects. such as love, respect, and relating to the 

values people have. From the perspective of this mode, I will examine that the character with the greatest 

degree of gender identity change, Einar Wegener, but also important is Greta, because she is so involved in 

affecting his expression of who he is : “When will you stop worrying about what other people” (1.6) From this 

speech, besides being  encouraging words it also feel might make Einar feel better, and this quote also proves 

that she does not force Einar to act socially in any particular way. 
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“I’ve been thinking about her,” Einar said 

“Who’s that?” 

“Little Lili.” 

“Then why don’t we see her again”” (2.18-19). 
 

As you can see, every word Greta has spoken has given Einar the confidence to express himself since he no 

longer must be afraid of being bullied into meeting societal standards. For instance, in this quote; 
 

“[…] she knew and didn't know the answer. For even Greta, who recently had often thought to 

herself, Oh, if only Einar could choose who he wanted to be ... for even Greta could not imagine 

that a real choice was possible” (16.136). 
 

In conclusion, an investigation using the Roy Adaptation Model shows that all forms of adaptation: 

physiological needs, self- concept, role function and inter-dependence, are the elements that influence the 

characters' expressions of themselves. Consider Einar's childhood, showing the gender identity he wanted. which 

is the story's socioeconomic condition It is considered socially improper for guys to act like girls causing he was 

punished by his father. The punishment aimed to lower his self-esteem. However, if his father accepts his 

gender identity. He would most likely have had a better chance of finding something that made him happy. 

However, it can be observed that when Einar marries Greta, a woman who loves freedom and is clever, she 

does not compel him to conform to society's expectations and understands his individuality, resulting in Einar's 

identity becoming obvious. 
 

2. Theories of psychosocial development 
This chapter details the researcher’s discussion about Theories of psychosocial development in The 

Danish Girl by David Ebershoff by using Erikson's stage theory of psychosocial development as a research 

approach. The researcher analyzes the text particularly using Erikson's definition of adaptation as existing in his 

study of the psychosocial phase of development theory. This research is about human development throughout 

childhood, adulthood, and in old age. I will use this to show how emotional and philosophical growth takes place 

in the main characters in The Danish Girl. 

2.1 School period (Age 7-12 years): Industry versus Inferiority 

I will examine Einar from ages of 7-12 years with reference to the quote above where Einar is found 

by his father in a chest of drawers. It is during this period that children are learning social values and ethics. 

Einar expresses his identity in a way that does not match his expected social role. Thus, he was scolded by his 

father to scare him and didn't dare to do it again. From Erikson's theory, if a child at this age encounters an 

unstable situation, it may affect the child’s expression of its identity in the future. This next quote further 

demonstrates the usefulness of this theory for my analysis: 
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“[…] Einar couldn't swing a racquet with any precision, Hans instructed Einar on the rules of 

umpiring, […] Einar sat in a sweater on a lichened rock, a pink paper parasol set up by 

Hans protecting him from the sun. Einar tried to call the match objectively, although he felt 

unprepared to do anything but help Hans win. And so Einar sat on the rock calling the 

points "Forty-love for Hans ... An ace for Hans”” (3.30).  
 

This is a period in which children develop their personalities. They learn from society how to socialize, which requires 

cooperation from friends, family, teachers, and people around them. However, we can see that, Einar has been able 

to identify his true identity at this age, but might have understood what it was understand that. Acting in this way, 

umpiring the match rather than playing, shows that he is self-satisfied with his sense of identity. 

2.2 Adolescent period (Age 12-18 years): Identity versus Identity diffusion 

I will examine Einar from at the ages of 12-18 years with reference to the quote above where Hans 

puts the apron on Einar and touches his neck. At this age, Hans and Einar are beginning to learn about gender 

identity and becoming interested in sex, as well as trying to discover the sense of freedom that is compatible 

with their ideas about their identities. We can see, from the scene with the apron, that in order to meet their 

personal wants, Einar and Hans begin to show an interest in one another. However, this was an event in which 

Einar’s father stepped in and refused to recognize what had occurred. As a result, the characters were 

perplexed, and this feeling continues to affect them into maturity. 

2.3 Early adult period (more than 20 years old): Intimacy versus Isolation 

I will examine Einar from the age 20 and over with reference to the following quote: 
 

“"And how do you feel about men?" Dr. McBride asked.  

"Do you hate them?" 

"Hate men?" 

"Yes." 

"Of course not." 

"But it would be natural for you to hate men." 

"But I don't." 

"And Lili? How does she feel about men?" 

"She doesn't hate men." Dr. McBride poured some water from a silver pitcher. "Does she 

like men?" "I'm not sure I know what mean."” (17.145). 
  

 At this age, he will presumably begin to disclose his individuality to others and form relationships with 

them. In Einar's situation, he is exposing the identity he is adopting to his physicians. He felt as though 

his self-worth was being diminished, which was giving him uncertainty at this age owing to the 

consequences of childhood. Einar's wife, Greta, is also impacted, because at this age, it is about 

beginning a family and being married, but her spouse has changed. This had a psychological influence 

on her as well. 
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“The next day Greta told Lili she should stop seeing Henrik. "Do you think it's fair to him?" 

she asked. "To deceive him like this? What do think he would think?"” (7.59) 
 

At this point, I will examine how, she started to demonstrate contradictory conduct herself. She was aware that 

her spouse had shifted. But she is still concerned about the change in her life if her spouse does not return to 

her. which this occurrence illustrates the characters’ internal conflicts. 
 

In conclusion, from the examination using Theories of psychsocialism, according to Erikson's thesis, 

personalities of all ages will grow in all aspects. Since his childhood, Einar has been learning about the ideals of 

individuals in society from his father. He learns about his own individuality and how to express himself. As 

previously said, this scenario will have had an impact on him. In addition to Einar, Greta was also impacted by 

her husband's metamorphosis. The story's variables are always the environment, society, and the people 

surrounding it. 
 

3. Theories of client-centered  
In this chapter I look at the adaptation of characters in The Danish Girl by David Ebershoff, by using 

Roger’s client centered theory as a research approach. In particular, I use Roger's definition of an adaptable 

person and a person who is unable to be adaptable. This structure represents the perspective of the subject’s 

individual's abilities, distinctive personality, social role, and various attitudes, as a person encounters them in 

society. I have already examined Erikson's stage theory of psychological development and Roy Adaptation Model 

to learn how the characters adapt to society at different ages and the effect on each character's representation 

of identity. which this last theory can be used to show the overall image of the previously indicated hypothesis. 

When Einar realizes and embraces himself, he becomes that persona. He begins to enjoy discovering Lili, the 

woman he has always desired to be, and Greta finds satisfaction in knowing his real identity as she embraces 

what has been altered in her life. When Einar was younger, he struggled to achieve a balance between his 

personal wants and those of society. Causing him to always hide his demands and play the role of a man as 

society expects. It is clear that he is an introvert at all times and didn't dare to enter society because the person 

he was expressing himself as was not reassuring. As a result, when this theory is applied to the novel, we will 

discover what humans are at the core and that individuality is formed in a way that makes everyone unique. 
 

4 Idea of gender identity 
As in the previous chapters above, here I look at another, final, approach to the idea of gender identity; 

that of Guez and Allen’s definition of the underlying physiological and anatomical distinctions between the sexes, 

referred to as a sex role. An examination of the novel’s narrative indicates that the individuals are allocated roles 

based on their biological gender. Einar, for example, was physically mistreated as a youngster by his father, 

who instructed him what boys should not do and did not accept his identity. Greta, due to parental pressure to 

be a traditional woman in that society, is expected to be educated but silent, i.e., she should refrain from 
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making any comments. I can see here that social roles are not something that we can easily define. Following 

from that, the notion discusses gender-specific capabilities that can be gender-specific such as pregnancy and 

childbirth, which can only be performed by a woman. A guy is the only one who can get a woman pregnant. 

Based on the character analysis, Einar had a desire to be feminine. As a result, he agreed to undergo sex 

reassignment surgery to install a uterus. so that he can become a lady capable of becoming pregnant. The 

notion of gender identity has led to this conclusion. This notion allows us to recognize variances in physiological 

sex, social roles, and gender identity that are unique to each individual.  
 

Conclusion 
The objective of my independent research study was to improve my understanding of The Danish Girl 

by David Ebershoff by reflecting the behavioral aspects of the characters in relation to their surrounding 

environment, and how things such as such as the environment, society, family, friends, or medical care affect 

their sense of gender identity. As a result, Theories of Roy’s Adaptation Model, psychosocial development, client 

centered, and gender identity have been used to examine the idea of the surrounding environment and how it 

affects gender identity in the text. 

Roy Adaptation Model was used to show how the environment, culture, and people surrounding the 

characters Einar and Greta, influence the portrayal of the characters' gender identity. Einar’s gender 

identification does not correspond to the gender norms that society expects. It becomes veiled from his genuine 

wants as he grows older. Until he marries Greta, a free-spirited lady. She is the individual that forces Einar to 

re-express his gender identification. In addition to the aforementioned concerns, I looked at psychosocial 

development theories, which examine the development of each age from infancy, adolescence, and maturity, 

demonstrating that at each age range there was various psychological, social, and mental developments 

happening to the characters in the narrative. I argue out that Einar and Greta's early growth as each stage is 

critical. Interests will differ, and if the characters are unable to grasp or get the necessary experience at any 

age. it creates perplexity in and of itself. This observation was influenced by the client-centered theory I 

examined. It implies that if a character is unable to conform to the requirements of his or her social 

circumstances, there will be self-confusion, as evidenced by Einar being impacted by societal expectations and 

unable to express her own gender identity, and Greta fearing the change in her marriage and the loss of her 

spouse. However, the theory also demonstrates that, in the end, we can adjust to embrace ourselves, and if you 

embrace what is changing, you will find happiness in your life. 
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