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บทคัดย่อ 

   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบบ้านพักอาศัยในศตวรรษที่ 21 และ
วัสดุส าหรับบ้านในศตวรรษที่ 21 จังหวัดก าแพงเพชร โดยส ารวจความคิดเห็นจากปะชาชนในจังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 180 คน แบ่งตามช่วงอายุ 4 ช่วงอายุ คือ (1) กลุ่ม Gen-Z  มีอายุต่ ากว่า 22 ปี (2) กลุ่ม Gen-Y มีอายุ 23-
43 ปี (3) กลุ่ม Gen-X มีอายุ 44-54 ปี และ(4) กลุ่ม Gen-B  มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบแต่ละ
กลุ่ม และสรุปผลภาพรวมความต้องการบ้านในแต่ละ Gen ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่ม Gen-Z ปัจจัยการเลือกบ้าน
อาศัยจากระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ระบบโครงสร้างพื้นฐาน) ความสูงของบ้านพักอาศัยเลือกบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น หลังคาทรงแบน (มีดาดฟ้า) พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม คือ สระว่ายน้ า (2) กลุ่ม Gen-Y ปัจจัยการเลือกบ้าน
อาศัยจากระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ระบบโครงสร้างพื้นฐาน) ความสูงของบ้านพักอาศัยเลือกบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น หลังคาทรงแบน (มีดาดฟ้า)พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม คือ สระว่ายน้ า (3) กลุ่ม Gen-x ปัจจัยการเลือกบ้านพัก
อาศัยจากระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ระบบโครงสร้างพื้นฐาน) ความสูงของบ้านพักอาศัยเลือกบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา สไตล์โมเดิร์น พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม คือ ห้องท างาน และ (4) กลุ่ม Gen-B ปัจจัยการ
เลือกบ้านพักอาศัย คือ อุปกรณ์อ านวยความยสะดวก ความสูงของบ้านพักอาศัยเลือกบ้านพักอาศัย 1 ชั้น หลังคา
ทรงจั่ว พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม คือ ห้องพระ 
ค าส าคัญ: บ้านพักอาศัย / ศตวรรษที่ 21 / ก าแพงเพชร 
 

Abstract 
   The purpose of this study was to study the need for housing styles in the 21st 
century and materials for houses in the 21st century in Kamphaeng Phet Province. The survey was 
conducted by 180 people in Kamphaeng Phet Province, divided into 4 age groups: (1) Gen-Z group 
under 22 years old (2) Gen-Y group 23-43 years old (3) Group Gen-X aged 44-54 years and (4) Gen-
B aged 55 years and over whose data were analyzed using descriptive statistics. and summarizing 
the overall picture of home demand for each Gen. The results of the study found that (1) Gen-Z 
group, the factors for choosing a house to live in from public utilities (infrastructure system), the 
height of the dwellings, chose a 2-storey house with a flat roof. (with deck) Additional usable area 
is a swimming pool (2) Gen-Y group Factors for choosing a house from public utilities (infrastructure 
system) Height of a house, choose a 2-storey house with a flat roof (with a deck) Additional usable 
space is a swimming pool (3) Gen-x group Factors for choosing a house from public utilities 
(infrastructure system) Height of a house, choose a 2-storey house with hipped roof modern style 
Additional usable space is an office room and (4) Gen-B group. The height of the dwelling: Choose 
a 1-storey residential house with a gable roof. The additional usable area is the Buddha room. 
Keywords: Residential House / 21st Century / Kamphaeng Phet 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 ได้นิยาม “สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่าส่วนของอาคารที่
สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคารเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใช้อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และมีผลบังคับใช้ให้อาคารและสภาพแวดล้อมที่
สร้างขึ้นจะต้องเอื้อต่อการเข้าถึงโดยคนพิการและคนชราได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งลิฟท์หรือทางลาด ป้ายบอกทาง 
ห้องน้ า และอื่นๆ (กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. 2548, 2548) ซึ่งจากข้อกฎหมายดังกล่าวท าให้เกิดการตื่นตัวต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการมาก
ขึ้นเพราะแนวคิดดังกล่าวกระตุ้นให้ฉุกคิดถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ นอกเหนือไปจากเพียงการท าตามสิ่งที่กฎหมาย
และการให้ความส าคัญต่อการปรับสภาพแวดล้อมเชิงเทคนิค โดยมีหลักการให้ค านึงถึง 7 ประการ คือ 1) การใช้สอย
ได้อย่างเท่าเทียม (equitable use) 2) ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (flexibility in use) 3) ให้ใช้สอยได้ง่ายๆไม่
ต้องอาศัยความรู้พิเศษ (simple and intuitive use) 4) สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม (perceptible 
information) 5) มีการออกแบบเผื่อส าหรับข้อผิดพลาด (tolerance of error) 6) ออกแบบให้ใช้แรงแต่น้อย (low 
physical effort) 7) เผื่อขนาดและที่ว่างไว้เพื่อการเข้าถึงและใช้สอย (size and space for approach and use) 
(ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2558) 
  Universal Design หรือ UD คือ การออกแบบเพื่อให้ทุกคนในสังคม หรือแม้แต่สมาชิกในบ้าน สามารถใช้
งานได้เพราะแนวคิดหลักในการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ และสิ่งของต่างๆ จะมุ่งเน้นเรื่องประโยชน์ใช้
สอยที่ทุกคนในสังคมสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่และเท่าเที่ยมกัน โดยไม่เลือกที่จะท าเพื่อบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
โดยเฉพาะ ดังนั้น UD จึงเป็นการออกแบบที่ค านึงถึงการใช้อย่างคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ครอบคลุมส าหรับทุกคน และ
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ คนป่วย สตรีตั้งครรภ์ คน แคระ เด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็ก คนพิการ
ประเภทต่างๆ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาร่างการพิการ คนพิการทางปัญญาทางจิต คนที่อ่านหนังสือไม่ออก เป็น
ต้น (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558) การออกแบบเพื่อทุกคนเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น
ของใช้ส่วนตัวของ Mr. Ronald L Mace (Professor of University of North Carolina USA) ซึ่งเป็นผู้พิการได้
ทดลองดัดแปลงของใช้ส่วนตัวให้สามารถใช้กับผู้พิการได้ หลังจากนั้นได้น ามาใช้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
ส าหรับผู้พิการ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และกลายมาเป็นต้นแบบ Universal Design (ทิพวัลย์ 
ทองอาจ, 2553) 
  ในปัจจุบันนั้นได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากมายตามยุคสมัย โดยการที่เทคโนโลยีนั้นเติบโตเร็ว
ขึ้นทุกวัน ท าให้การก่อสร้างบ้านนั้นเปลี่ยนแปลงไปบ้านพักอาศัยที่นิยมของประชากรคนไทยแต่ละยุคแต่ละสมัยมี
ความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการออกแบบบ้านในศตวรรษที่ 21 ต้องค านึงถึงการออกแบบเพื่อให้ทุกคนในสังคม หรือ 
UD ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ คนป่วย สตรีตั้งครรภ์ คน แคระ เด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็ก คนพิการ จึงเป็นค าถามใน
การศึกษาครั้งนี้ “บ้านที่นิยมของคนจังหวัดก าแพงเพชรในอนาคตจะเป็นเช่นไร” ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาความ
ต้องการบ้านพักอาศัยในจังหวัดก าแพงเพชรตามช่วงอายุ เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบบ้านให้ตรงความต้องการใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษารูปแบบบ้านเพื่อทุกคนในศตวรรษที่ 21 จังหวัดก าแพงเพชร 
  
ขอบเขตการศึกษา 
   ขอบเขตเนื้อหา 
 1. ศึกษาความต้องการรูปแบบบ้านพักอาศัยในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมกับคนในจังหวัดก าแพงเพชร 
 2. ศึกษาความต้องการวัสดุบ้านพักอาศัยในศตวรรษที่ 21  เหมาะสมกับคนในจังหวัดก าแพงเพชร 
  ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีภูมิล าเนา และอาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร  
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
  การศึกษาบ้านเพื่อทุกคนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร มีกรอบแนวคิดในการศึกษา คือ 
แนวคิดการออกแบบเพื่อให้ทุกคนในสังคม (Universal Design) หรือ UD และปัจจัยความต้องการบ้านพักอาศัยใน
ศตวรรษที่ 21 จังหวัดก าแพงเพชร เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา รายละเอียดแสดงในภาพที่  1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 การออกแบบบ้านเพื่อทุกคนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร  ได้ด าเนินการศึกษาจาก
ข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการออกแบบบ้านเพื่อทุกคน
ในศตวรรษที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร เก็บ
ข้อมูลทั้งแบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถาม สนามภาคสนามกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยเพศชาย จ านวน 
100 คน และหญิง จ านวน 80 คน ใน 4 กลุ่ม ช่วงอายุ (Generation) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม Gen-Z  คือ  ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า 22 ป ี  จ านวน 44  คน 
กลุ่ม Gen-Y  คือ  ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 23-43 ป ี  จ านวน 48  คน 
กลุ่ม Gen-X  คือ  ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 44-54 ป ี  จ านวน 44  คน 
กลุ่ม Gen-B  คือ  ประชาชนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป   จ านวน 44  คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือด าเนินการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม กับแบบสัมภาษณ์ ความต้องการบ้านพักอาศัยใน

ศตวรรษที่ 21 เก็บข้อมูลภาคสนามจากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถามด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย 
1) แบบสอบถามข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามรูปแบบที่พักอาศัย 3) แบบสอบถามวัสดุบ้านพักอาศัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากเอกสารซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลของจ านวนประชากรประเทศไทยจาก
ส านักงานสถิติ เพื่อทราบถึงอัตราการเพิ่มของประชากรของประชากรในไทย ปัจจัยและพฤติกรรมของมนุษย์ 
รูปแบบบ้านจากบทความในวารสาร  

ข้อมูลปฐมภูมิ โดยเป็นการจ าลองบ้านขึ้นมาในรูปแบบขอโมเดล จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในก าแพงเพชร แบบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่พัก
อาศัย 2) รูปแบบที่พักอาศัยในอนาคต 3) วัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบที่พักอาศัยและปัญหาในที่พักศัย  

 
 

บ้านเพื่อทุกคน
ในศตวรรษที่ 21 
กรณีศึกษา
จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ประชาชนที่มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

 • กลุ่ม Gen-Z คือ อายุต่ ากว่า 22 ปี   
 • กลุ่ม Gen-Y คือ อายุระหว่าง 23-43 ปี 
 • กลุ่ม Gen-X คือ อายุระหว่าง 44-54 ปี 
 • กลุ่ม Gen-B คือ อายุ 55 ปีขึ้นไป  

ปัจจัยความต้องการบ้านพัก
อาศัยในศตวรรษที่ 21 
จังหวัดก าแพงเพชร 

   • ปัจจัยเลือกบ้านพักอาศัย 
   • พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม  
   • หลังคา  
   • สไตล์บ้านพักอาศัย  
   • ความสูงบ้านพักอาศัย 
   • วัสดุภายนอก  
   • วัสดุพื้นภายใน  

Universal Design 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
                   การศึกษาครั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบบ้านส าเร็จรูปและวัสดุส าหรับการออกแบบบ้าน
ส าเร็จรูปศตวรรษที่ 21 ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจง
ความถี่ ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบแต่ละกลุ่ม และสรุปผลภาพรวมความต้องการบ้านในแต่ละ Gen 
 
ผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาการออกแบบบ้านในศตวรรษที่ 21 เพื่อทุกคน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบบ้านใน
ศตวรรษที่ 21 2) เพื่อศึกษาวัสดุส าหรับการก่อสร้างบ้านส าเร็จรูปศตวรรษที่ 21 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ความต้องการค่อนข้างหลากหลาย และลักษณะในการพักอาศัยในที่พักอาศัยนั้นแตกต่างกันตามแต่ละช่วงอายุ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามความต้องการบ้านอาศัยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดก าแพงเพชร 

ความต้องการบ้านอาศัย 
 

Gen-Z Gen-Y Gen-X Gen-B 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ปัจ
จัย

เล
ือก

บ้า
นพ

ักอ
าศ

ัย 
**

 

ราคา 18.18 38.46 23.08 20 
พื้นที่ใช้สอยตอบสนองต่อความต้องการ 18.18 23.08 15.38 30 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน) 72.73 76.92 61.54 20 
ความเป็นส่วนตัวภายในบริเวณบ้าน 18.18 30.77 38.46 80 
สถานที่ตั้ง 27.27 38.46 38.46 40 
มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 9.09 61.54 61.54 100 

พื้น
ที่ใ

ช้ส
อย

เพ
ิ่มเ

ติม
 *

* ห้องท างาน 36.36 66.67 66.67 9.09 
ห้องสมุด 24.27 25 45.45 27.27 
ห้องดนตรี 36.36 41.67 36.36 9.09 
โรงรถ 36.36 50 27.27 36.36 
สระว่ายน้ า 63.63 83.33 45.45 27.27 
ห้องออกก าลังกาย 36.36 16.67 0 0 
ห้องพระ 9.09 8.33 18.18 45.45 

หล
ังค

า 
**

 

หลังคาทรงปั้นหยา 27.27 33.33 33.33 36.36 
หลังคาแบน (มีดาดฟ้า) 63.63 41.67 9.09 0 
หลังคาทรงจั่ว 18.18 41.67 18.18 54.55 
หลังคาทรงมนิลา 18.18 0 18.18 0 
หลังคาเพิงหมาแหงน 18.18 16.67 18.18 18.18 
อื่นๆ  9.09 8.33 0 0 

สไ
ตล

์บ้า
นพ

ักอ
าศ

ัย 
**

 สไตล์โมเดิร์น 63.63 75 54.55 63.64 
สไตล์ญี่ปุ่น (มินิมอล)  18.18 16.67 0 18.18 
สไตล์ยุโรปคลาสสิค 9.09 25 9.09 18.18 
สไตล์บ้านทรงไทย 18.18 16.67 27.27 18.18 
สไตล์เนเชอรัล 9.09 25 0 9.09 
อื่นๆ  9.09 8.33 18.18 9.09 

คว
าม

สูง
บ้า

นพ
ัก

อา
ศัย

 

บ้านพักอาศัย 1 ชั้นยกสูง 0 0 0 9.09 
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น 0 8.33 36.36 72.73 
บ้านพักอาศัย 2 ชั้นมีใต้ถุน 40.91 0 9.09 0 
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 59.09 91.67 54.55 18.18 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามความต้องการบ้านอาศัยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดก าแพงเพชร 

ความต้องการบ้านอาศัย 
 

Gen-Z Gen-Y Gen-X Gen-B 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

วัส
ดุภ

าย
นอ

ก 
**

 ไม ้ 36.36 50.50 63.64 54.55 
คอนกรีต 63.64 83.33 81.82 100.00 
หิน 27.27 16.67 9.09 0.00 
ลอฟท์/ปูนขัด 18.18 16.67 18.18 0.00 
อิฐ 0.00 0.00 0.00 9.09 

วัส
ดุพื้

นภ
าย

ใน
 *

* พรม 45.45 50.00 45.45 36.36 
ไม ้ 27.27 58.33 63.64 45.45 
หิน 9.09 8.33 9.09 0.00 
หินอ่อน 54.55 16.67 9.09 0.00 
กระเบื้อง 27.27 16.67 54.55 36.36 
ลอฟท์/ปูนขัด 0.00 8.33 0.00 18.18 

*** ตอบมากกว่า 1 ข้อ    

ที่มา : เก็บข้อมูลภาคสนาม (2564) 
 
 1. กลุ่ม Gen-Z ผลการศึกษาบ้านที่พักอาศัยตามความต้องการกลุ่ม Gen-Z พบว่า 1) ปัจจัยการเลือกที่
พักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน) ร้อยละ 72.73 รองลงมา
สถานที่ที่ตั้ง ร้อยละ 27.27 2) พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เลือก สระว่ายน้ า ร้อยละ 63.63 รองลงมาห้องท างาน 
ห้องดนตรี ห้องออกก าลังกาย และโรงรถ ร้อยละ 36.36 3) หลังคา ส่วนใหญ่เลือกหลังคาทรงแบน (มีดาดฟ้า) ร้อย
ละ 63.63 รองลงมาหลังคาทรงปั้นหยา ร้อยละ 27.27 4) สไตล์บ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกสไตล์โมเดิร์น ร้อยละ 
63.63 รองลงมาสไตล์ญี่ปุ่น (มินิมอล) สไตล์บ้านทรงไทย ร้อยละ 18.18 5) ความสูงของบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่
เลือกบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ร้อยละ 59.09 รองลงมาบ้านพักอาศัย 2 ชั้นมีใต้ถุน ร้อยละ 40.91 6) วัสดุภายนอก ส่วน
ใหญ่เลือกคอนกรีต ร้อยละ 63.64 รองลงมาไม้ ร้อยละ 36.36 7) วัสดุภายใน ส่วนใหญ่เลือกหินอ่อน ร้อยละ 54.55 
รองลงมพรมร้อยละ 45.45 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1)  ซึ่งได้แนวทางในการออกแบบบ้านส าเร็จส าหรับกลุ่ม 
Gen-Z แสดงภาพที่ 2 – ภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 2 ผังบริเวณตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Z 
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ภาพที่ 3 ภาพแปลนชั้น 1 และชั้น 2 บ้านพักอาศัยกลุ่มคน Gen-Z 

 

 
 

ภาพที่ 4 รูปด้าน 1 และ 2 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Z 
   

  
 

ภาพที่ 5 รูปด้าน 3 และ 4 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Z 
 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพขยายทางเข้าลาดส าหรับรถเข็นทางเข้าบ้าน กลุ่ม Gen-Z 
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ภาพที่ 7 ทัศนียภาพบ้านพักอาศัย กลุ่ม Gen-Z 
 
 2. กลุ่ม Gen-Y ผลการศึกษาบ้านที่พักอาศัยตามความต้องการกลุ่ม Gen-Y พบว่า 1) ปัจจัยการเลือกที่พัก
อาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน) ร้อยละ 76.92 รองลงมาอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก ร้อยละ 61.54  2) พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เลือก สระว่ายน้ า ร้อยละ 83.33 รองลงมา
ห้องท างาน ร้อยละ 66.67 3) หลังคา ส่วนใหญ่เลือกหลังคาทรงแบน (มีดาดฟ้า) และหลังคาจั่ว ร้อยละ 41.67 
รองลงมาหลังคาทรงปั้นหยา ร้อยละ 33.33 4) สไตล์บ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกสไตล์โมเดิร์น ร้อยละ 75.00 
รองลงมาสไตล์ยุโรปคลาสลิค และสไตล์เนเชอรัล ร้อยละ 25 5) ความสูงของบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น ร้อยละ 91.67 รองลงมาบ้านพักอาศัย 1 ชั้น ร้อยละ 8.33 6) วัสดุภายนอก ส่วนใหญ่เลือกคอนกรีต 
ร้อยละ 83.33 รองลงมาไม้ ร้อยละ 50.50 7) วัสดุภายใน ส่วนใหญ่เลือกไม้ ร้อยละ 58.33 รองลงมากระเบื้องร้อย
ละ 50 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1) ซึ่งได้แนวทางในการออกแบบบ้านส าเร็จส าหรับกลุ่ม Gen-Y แสดงภาพที่ 8 
- ภาพที่ 13  
 

 
 

ภาพที่ 8 ผังบริเวณตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Y 



 
 
 

890 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

 
ภาพที ่9 ภาพแปลนชั้น 1 และชั้น 2 บ้านพักอาศัยกลุ่มคน Gen-Y 

 

 
 

ภาพที่ 10 รูปด้าน 1 และ 2 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Y 

 
 

ภาพที่ 11 รูปด้าน 3 และ 4 ตัวอย่างบ้านพักอาศยัของกลุ่ม Gen-Y 
 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพขยายทางเข้าลาดส าหรับรถเข็นทางเข้าบ้าน กลุ่ม Gen-Y 
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ภาพที่ 13 ทัศนียภาพบ้านพักอาศัย กลุ่ม Gen-Y 
 
      3. กลุ่ม Gen-x ผลการศึกษาบ้านที่พักอาศัยตามความต้องการกลุ่ม Gen-x พบว่า 1) ปัจจัยการเลือกที่
พักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน) และอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก ร้อยละ 61.54 รองลงมาคือ ความเป็นส่วนตัวภายในบริเวณบ้าน และสถานที่ตั้ง ร้อยละ 38.46  2) พื้นที่ใช้
สอยเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เลือก ห้องท างาน ร้อยละ 66.67 รองลงมาห้องสมุด และสระว่ายน้ า ร้อยละ 45.45  3) 
หลังคา ส่วนใหญ่เลือกหลังคาทรงปั้นหยา ร้อยละ 33.33 รองลงมาหลังคาทรงจั่ว หละงคาทรงมนิลา และหลังคาเพิง
หมาแหงน ร้อยละ 18.18 4) สไตล์บ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกสไตล์โมเดิร์น ร้อยละ 54.55 รองลงมาสไตล์บ้าน
ทรงไทย ร้อยละ 27.27 5) ความสูงของบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ร้อยละ 54.55 รองลงมา
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ร้อยละ 36.36  6) วัสดุภายนอก ส่วนใหญ่เลือกคอนกรีต ร้อยละ 81.82 รองลงมาไม้ ร้อยละ 
63.64 7) วัสดุภายใน ส่วนใหญ่เลือกไม้ ร้อยละ 63.64 รองลงมากระเบื้องร้อยละ 54.55 (รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1)  ซึ่งได้แนวทางในการออกแบบบ้านส าเร็จส าหรับกลุ่ม Gen-X แสดงภาพที่ 14 – ภาพที่ 19 
 

 
 

ภาพที่ 14 ผังบริเวณตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-X 
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ภาพที่ 15 แปลนชั้น 1 และชั้น 2 บ้านพักอาศัยกลุ่มคน Gen-X 
 

 
ภาพที่ 16 รูปด้าน 1 และ 2 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-X 

 

 
ภาพที่ 17 รูปด้าน 3 และ 4 ตัวอย่างบ้านพักอาศยัของกลุ่ม Gen-X 

 

 
 

ภาพที่ 18 ภาพขยายทางเข้าลาดส าหรับรถเข็นทางเข้าบ้าน กลุ่ม Gen-X 
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ภาพที่ 19 ทัศนียภาพบ้านพักอาศัย กลุ่ม Gen-X 
 

   4. กลุ่ม Gen-B ผลการศึกษาบ้านที่พักอาศัยตามความต้องการกลุ่ม Gen-B พบว่า 1) ปัจจัยการเลือกที่พัก
อาศัย ส่วนใหญ่เลือกอุปกรณ์อ านวยความยสะดวก ร้อยละ 100 รองลงมาความเป็นส่วนตัว ร้อยละ 80 2) พื้นที่ใช้
สอยเพ่ิมเติม ส่วนใหญ่เลือกห้องพระ ร้อยละ 45.45 รองลงมาโรงรถ ร้อยละ 36.36 3) หลังคา ส่วนใหญ่เลือกหลังคา
ทรงจั่ว ร้อยละ 54.55 รองลงมาหลังคาทรงปั้นหยาร้อยละ 36.36 4) สไตล์บ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกสไตล์โม
เดิร์น ร้อยละ 63.64 รองลงมาสไตล์ญี่ปุ่น (มินิมอล) สไตล์ยุโรปคลาสสิค และสไตล์บ้านทรงไทย ร้อยละ 18.18  5) 
ความสูงของบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านพักอาศัย 1 ชั้น ร้อยละ 91.67 รองลงมาบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ร้อยละ 
18.18 6) วัสดุภายนอก ส่วนใหญ่เลือกคอนกรีต ร้อยละ 100 รองลงมาไม้ ร้อยละ 54.55 7) วัสดุภายใน ส่วนใหญ่
เลือกไม้ ร้อยละ 63.64 รองลงมากระเบื้องร้อยละ 54.55 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1) ซึ่งได้แนวทางในการ
ออกแบบบ้านส าเร็จส าหรับกลุ่ม Gen-B แสดงภาพที่ 20 - ภาพที่ 26 
 

 
 

ภาพที่ 20 ผังบริเวณตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-B 
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ภาพที่ 21 แปลนชั้นบ้านพักอาศัยกลุ่มคน Gen-B 

 
 

ภาพที ่22  รูปด้าน 1 และ 2 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-B 

 
 

ภาพที่ 23 รูปด้าน 3 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-B 

 
 

ภาพที่ 24 รูปด้าน 4  ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-B 
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ภาพที่ 25 ภาพขยายทางเข้าลาดส าหรับรถเข็นทางเข้าบ้าน กลุ่ม Gen-B 
 

 
 

ภาพที่ 26 ทัศนียภาพบ้านพักอาศัย กลุ่ม Gen-B 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาความต้องการบ้านพักอาศัยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดก าแพงเพชร โดยส ารวจความคิดเห็นจาก 4 
Generations แบ่งตามช่วงอายุพบว่า กลุ่ม Gen-Z  และ กลุ่ม Gen-Y มีความต้องการรูปแบบบ้านที่พักอาศัยใน
อนาคตที่ใกล้เคียงกันเนื่องมาจากช่วงอายุที่ใกล้เคียงกันคือ วัยก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา และวัยเริ่มท างาน 
ค านึงถึงความสะดวกในสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน) และความปลอดภัย ต้องการพื้นที่ที่
สามารถห้องท างาน และห้องที่สามารถท ากิจกรรมบันเทิง ห้องออกก าลังกาย สระว่ายน้ า และโรงจอดรถ กลุ่ม Gen-
X  เป็นวัยท างานที่เริ่มมีความมั่นคงด้านการงานและด้านการเงิน การเลือกที่พักอาศัยต้องเน้นการพักผ่อน ทาง
ทัศนยภาพ บรรยากาศความสงบ เรื่องอุณหภูมิภายในบ้านที่ไม่ร้อนและเสียงรบกวนในที่พักอาศัย เพิ่มห้องท างาน 
ห้องที่สามารถท ากิจกรรมบันเทิง ห้องออกก าลังกาย ห้องเก็บของ และสระว่ายน้ า กลุ่ม Gen-B เป็นวัยแตรียม
เกษัยญและเกษียญ บ้านพักอาศัยค านึงถึง ความความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก มีพื้นท ากิจกรรม
โดยเฉพาะ โดยมีห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บ่อน้ า พื้นที่ภายนอกที่สามารถปลูกผักสวนครัว หรือผลไม้ได้ ไม่
มีเสียงรบกวนในที่พักอาศัย  
 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 1. ระยะเวลาในการข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์มีอย่างจ ากัด การรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรใช้จ านวนที่ค่อนข้างน้อย การศึกษาครั้งต่อไปควรสัมภาษณ์กลุ่มประชากรจ านวนมากกว่าการศึกษาครั้งนี้ 
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 2. ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์ในช่วงเวลาล็อคดาวน์ covid-19 ในสถานการณ์
เช่นนี้ตัวผู้จัดท าไม่สามารถเข้าถึงผู้คนในพื้นที่สาธารณส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากแบบสัมภาษณ์ใช้เวลาค่อนข้างมากต่อ
รายบุคล ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์บางส่วนจ าเป็นต้องตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์แบบออนไลนด์ ในช่วงเวลาที่
จ ากัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
     การศึกษาครั้งศึกษาถึงรูปแบบบ้านพักอาศัยในอนาคตแต่ละช่วยวัยจังหวัดก าแพงเพชร สามารถน า
งานศึกษานี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างบ้านพักอาศัยได้ 
          ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไป 
  การศึกษาครั้งนี้มีเวลาในการเก็บข้อมูลค่อนข้างจ ากัดและตัวแปรในการศึกษายังไม่ครอบคลุมตาม
หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การท าการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรแนวทางการออกแบบตามแนวคิด
ทางสถาปัตยกรรม 
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