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    ความหมาย
 ชาวพื�นเมืองดิจิตอล (Digital Natives)หมายถงึ              

   ผู้ที�เกดิระหว่างหรือหลงัทศวรรษที� 1980 และเตบิโต
   มาท่ามกลางสื�อออนไลน์ใหม่ๆ คล่องในภาษาดจิิตอล 
   วดิีโอเกมส์ และอนิเตอร์เน็ต

     
       

                      



    -  ค้นข้อมูลไว จากหลายแหล่ง
   -  ทํางานแบบคู่ขนาน หลายงาน
   -  ชอบภาพ เสียง วดีโีอ ก่อนตาํรา
   -  ชอบแหล่งข้อมูลที�เชื�อมโยง
   -  ชอบสภาพที�เป็นจริง
   -  ชอบใช้ความรู้ที�สร้างขึ�น
   -  ชอบเรียนรู้ต่อเนื�อง เกี�ยวข้อง และสนุก 

 



   -  ชอบการสื�อสารผ่านข้อความ  Chat Facebook  Email

-  ชอบได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วจากแหล่งมัลติมีเดียอื�นๆ 
   -  ชอบการสื�อสารโทรคมนาคมและเวลาที�มีความยืดหยุ่น
   -  ชอบประมวลผลและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัภาพกราฟิก 
       เสียง และวิดีโอก่อนข้อความ
   -  ชอบเรียนรู้ต่อเนื�อง เกี�ยวข้อง และสนุก 

 
    



  -  ชอบได้รับข่าวสารจากเพื�อนผ่าน Facebook Twitter   

      บลอ็กการเมือง หรือเวบ็ไซต์ข่าว
 -   ชอบการเรียนรู้ สนุกกบัความรู้ที�ไดรัับ 
      เช่นการเล่นเกมส์ การท่องเวบ็ หรือเครือข่ายทางสังคม
-  มีความสุขกบัการทํางานควบคู่กบัการใช้ดจิิตอลเครือข่าย 

      เช่น chat, blogs, Skype  และ email 

   

 
    



  



  





ผ ูอ้พยพดิจิตลั หมายถึง ผูท้ี�เกิดกอ่นปี ค.ศ. 1964  
หรือ ผูท้ี�เตบิโตขึ�นมาในโลกกอ่นคอมพิวเตอร์



1. กล ุ่มหลีกเลี�ยง (Avoiders) เป็นกลุ่มที�ชอบใชช้วิีตค่อนขา้งไมม่ีเทคโนโลยี หรือ
มีก็มีนอ้ยที�สดุ แตม่ีแนวโนม้ที�จะมีโทรศัพทบ์า้น หรือมือถือ จะไมม่ีอีเมล ์ทวิตเตอร ์ 
หรือเฟซบคุค ์พวกเขาไมเ่ห็นคณุค่ามากในกิจกรรมเหล่านี�

2. กล ุ่มรบัเขา้มา (Reluctant adopters) เป็นกลุม่ที�ลงัเลในเทคโนโลยีที�เป็น
ส่วนหนึ�งของโลกและพยายามที�จะมีส่วนร่วมแตย่ังใหค้วามรูส้ึกเหมอืนกนักบัเป็นคน
ตา่งดา้ว  กลุม่นี�มีความหลากหลาย กวา้งขวาง อาจรวมถึงส่วนใหญ่ของกลุม่ผู้
อพยพดิจิตอล มีลกัษณะอาจมีโทรศัพทม์ือถือขั�นพื�นฐาน อาจใช ้ Google  
บางครั�งไมม่ีบัญช ีfacebook ตรวจสอบอีเมลเ์ป็นระยะ อาจยอมจาํนนตอ่โลก
ออนไลน ์มีทัศนคติที�ระมดัระวังมากกว่าตั�งใจในการใชเ้ทคโนโลยี�

3. กล ุ่มเลือกใช้ (Adopters)  เป็นกลุม่ที�มีความกระตอืรือรน้ในการใชเ้ทคโนโลยี 
เป็นผูอ้พยพดิจิตลัที�มีคณุภาพ เพื�อใหก้า้วทนัตอ่โลก  กลุ่มนี�เห็นคณุค่าของเทคโนโลยี
เป็นของดีที�สดุจากการใชป้ระโยชน ์ เป็นสมาชิกของ Skype และมีบัญชี 
Facebook



ผูอ้พยพดิจิตอล ชาวพื�นเมืองดิจิตอล

 ชอบพดูคยุทางโทรศัพทใ์นการติ�ดตอ่กบั
บคุคลภายนอก

 หา้มใชข้อ้ความหรือใชแ้ตเ่ท่าที�จาํเป็นและไม่
เต็มใจใช ้

 ชอบสื�อสารในเวลาจริงเชน่ในการสนทนาทาง
โทรศัพท์

 คุน้เคยกบัตาํราเรียนหรือสอนทีมีลาํดบั
ขั�นตอนที�ชดัเจน

 ตอ้งการไดร้ับขอ้มลูเป็นเสน้ตรงและ
ตามลาํดบั

 ชอบที�จะเชื�อมตอ่ผา่นทางขอ้ความ, แชท, 
Facebook, เกมออนไลน ์ฯลฯ

 ขอ้ความมากกวา่dkiโทรตดิตอ่: เกือบ
ครึ�งหนึ�งของวยัร ุ่นทกุคนจะใชข้อ้ความ

 ชอบการสื�อสารอยา่งตอ่เนื�องเชน่ในอีเมล, 
Facebook หรือแชท

 ไมส่ามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัคู่มือ  และ
ชื�นชอบการคน้พบการกระทาํที�ผา่นการ
ทดลองและการมปีฏิสมัพันธม์ากกว่า



 ชอบเอกพจนแ์ละการประมวลผล จาํกดั 
หรืองานเดยีว (tasking)

 ชอบอ่านขอ้ความ (เชน่หนงัสือ) ในการ
ประมวลผลภาพ, เสียงและวิดีโอ

 โนม้เอียงที�จะอ่านหนงัสือจากปกให้
ครอบคลมุ

 ชอบวิธีการลาํดบัชั�นในการทาํงาน
มากกว่าที�จะเป็นประชาธิปไตย

 พึ�งพาแบบดั�งเดมิทาํงานสปัดาหล์ะ 5 วัน
ตามดว้ยวันหยดุสดุสปัดาหปิ์ดการ
ทาํงาน

 ความจงรักภกัดีและความสมํ�าเสมอใน
การทาํงาน

 การเรียนร ูเ้ป็นสิ�งที�จาํเป็นและหลีกเลี�ยง
ไมไ่ดม้กัจะนา่เบื�อหนา่ย

 **********

 ตอ้งการรับขอ้มลูอย่างรวดเร็วและพรอ้ม
กนั หลาย ๆ จากแหล่งมลัติมีเดียและที�
อื�น ๆ

 ชอบประมวลผลแบบขนานมลัตทิาสกิ�ง
หรือการเปลี�ยนงาน

 ชอบการประมวลผลและการมปีฏิสมัพนัธ์
กบัภาพกราฟิก, เสียงและวิดโีอมากกว่า
ขอ้ความ

 โนม้เอียงที�จะอ่านขอ้ความสั�นวรรคหนึ�ง 
แลว้กระโดดไปกบักิจกรรมอื�น ๆ เชน่ 
ใจความ(texting) หรือ ดา้นหนา้ 
(Face booking) ในระหว่างย่อ
หนา้

 การเรียนร ูท้ี�ควรจะสนกุและความรูท้ี�
ไดม้ามกัจะผา่นกิจกรรมที�สนกุสนานเชน่
การเลน่เกมการทอ่งเว็บหรือเครือขา่ย
ทางสงัคม

 **********



ความแตกตา่งระหว่างร ุ่น ย่อมส่งผลใหเ้กิดความตงึเครียด ความ
เขา้ใจผดิ และความขดัแยง้
• ที�บา้น : ระหว่างผูป้กครองกบัเด็ก

• ที�ทาํงาน :ระหว่างผูบ้ริหารกบัพนกังาน หรือผูม้ีอายมุากกบัผูม้อีายยุงันอ้ย

• ที�โรงเรียน : ระหว่างครกูบันกัเรียน หรือครมูีอายกุบัครอูายยุงันอ้ย



“ผูล้ี�ภยัดจิิตอล”
พระมหาจิตตพิงษ ์ ฉนฺทโก(พตุธขนัท)์



ในบทความของ Mark Prensky , "ชาวพื�นเมืองดิจิตอล 
อพยพดิจิตอล." คาํศัพท ์"ชาวพื�นเมืองดิจิตอล" หมายถึงคนหนุม่
สาวในฐานะผูท้ี�ใชเ้ทคโนโลยีขี�นเองตามธรรมชาตแิละ "ผูอ้พยพ“ คือ 
ลกัษณะภมูิประเทศดิจิตอลที�ประกอบดว้ยประชากรส่วนใหญ่เป็น
ผูใ้หญ่



ชาวพื�นเมือง: นกัศึกษาหรือผูท้ี�มีการเจริญเตบิโตขึ�นมาในยคุ
ดจิิตอลที�ดดูซึมเครื�องมือดจิิตอลและวิธีการในการสื�อสารไดอ้ย่าง
งา่ยดายขณะที�พวกเขายงัมชีวิีตอยู่

อพยพ: ผูส้งูอายใุนสงัคม ที�ไมไ่ดเ้ตบิโตขึ�นมาดว้ยเครื�องมอื
เทคโนโลยีดิจิตอล แตจ่ะมีการทาํงานเพื�อ "เรียนรูภ้าษา" และสื�อสาร
อย่างมปีระสิทธิภาพกบัชาวบา้นทกุสิ�งรอบตวั บางส่วนของผูอ้พยพ
ที�มกีารเปิดและการยอมรบัจาก "วิธีพื�นเมือง" แตห่ลายคนมีความ
ทนทานตอ่การเปลี�ยนแปลง



ผ ูล้ี�ภยั: ผูส้งูอายใุนสงัคมที�ไดเ้ลือกที�จะหนมีากกว่าที�จะบรูณาการ
เขา้กบัวัฒนธรรมพื�นเมอืง ผูล้ี�ภยัดจิิตอลมกัจะร ูส้ึกว่าหายไปใน
สภาพแวดลอ้มที�เป็นอนัตรายและเป็นอนัตรายและรบัร ูว้่าตวัเองเป็น
เด็กที�ถกูทอดทิ�ง พวกเขาไดเ้ลือกที�จะหนมีากกว่าที�จะยงัคงอยู่กบัผู้
อพยพและกระตอืรือรน้อาจทาํงานร่วมกบัเป้าหมายและความสนใจ
ของทั�งชาวพื�นเมืองดิจิตอลและผูอ้พยพดจิิตอล ผูล้ี�ภยัสว่นใหญ่มี
แรงจงูใจจากความกลวัและความปรารถนาไมเ่ขม้แข็งพอ แตต่อ่ตา้น
การเปลี�ยนแปลงอย่างแข็งขนั ตอ่ตา้น ปฏิเสธการดาํรงอยู่ของ
สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนไปและ / หรือไมส่นใจใด ๆ



สะพาน: สะพานดิจิตอล  ไมไดเ้ป็นชาวพื�นเมืองและผูอ้พยพดิจิตอล
อย่างแทจ้ริง มีลกัษณะคลา้ยกนักบัผูค้นที�มเีทา้ขา้งหนึ�งอยู่ในแตล่ะ
ศตวรรษ  สะพานมลีกัษณะเป็นทั�งชาวพื�นเมืองและผูอ้พยพ ผลทาํให้
สะพานดิจิตอลสามารถสื�อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพกบัทั�งสอง
กลุ่ม



ที�มาของบทความ Digital Native กบั  Digital Immigrant  
http://www.zurinstitute.com/digital_divide.html

ที�มาของบทความ  Digital  Refugees  
http://blog.infinitethinking.org/2006/10/digital-
refugees-and-bridges.html


