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บทคัดยอ
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลัก คือ การศึกษารวบรวมปจจัยที่มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกของลูกคากลุมบริษัท

พฒันาอสงัหารมิทรพัยในโครงการอาคารชดุพักอาศยั และสรุปเปนขอเสนอแนะตอสาํนกังานสถาปนกิ เพ่ือเปนแนวทาง

การพัฒนาสํานกังานสถาปนิกในการเพ่ิมศกัยภาพท่ีจะไดรบังานจากลูกคากลุมบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยในโครงการ

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ระเบียบวิธีวิจัยใชการสัมภาษณผูบริหารหรือตัวแทนผูบริหารบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ที่มีสวนในการเลือกสํานักงานสถาปนิกในโครงการอาคารชุดพักอาศัย โดยจําแนกปจจัยที่ใชในการศึกษาออกเปน 7 

หมวด ไดแก ปจจยัดานองคกร ปจจยัดานบุคลากร ปจจยัดานสมรรถนะการทํางาน ปจจยัดานผลงานและช่ือเสยีง ปจจยั

ดานความสัมพันธ ปจจัยดานการสื่อสารการตลาด และปจจัยดานการเงิน 

ผลการวจิยัสรุปไดวา ปจจยัท่ีมผีลตอการเลอืกสาํนกังานสถาปนิกของลกูคากลุมบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยในโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยในระดับมากที่สุดประกอบดวย ความรู ความชํานาญ และความสามารถดานการออกแบบ ความ

ชํานาญเฉพาะดานในการออกแบบอาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัย ประสบการณการทํางานในโครงการประเภท

เดียวกัน ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการออกแบบอาคารชุดพักอาศัย และความรับผิดชอบตองาน นอกจากนี้ยัง

พบวา สไตลการออกแบบของสํานักงานสถาปนิก และความพรอมในการรับงานออกแบบ ณ ชวงเวลานั้นของสํานักงาน

สถาปนิกเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกดวย

ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพในการไดรับงานออกแบบอาคารชุดพักอาศัยจากกลุมลูกคาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

สาํนกังานสถาปนิกจาํเปนตองมีประสบการณในการออกแบบอาคารชุดพกัอาศัยมากอน รวมท้ังตองมีความรูความชํานาญ
ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของในการออกแบบ ตลอดจนมีความรูความเขาใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย และมีความพรอมท่ีจะ
รวมแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการเพื่อใหโครงการบรรลุเปาหมาย 

คําสําคัญ: ปจจัยที่มีผลตอการเลือก  สํานักงานสถาปนิก  ลูกคา  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย  อาคารชุดพักอาศัย



46  

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกของลูกคา 
กลุมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในโครงการอาคารชุดพักอาศัย

Factors Affecting the Selection of 
Architectural Firms by Real Estate Clients 

in Condominium Projects
Kullathida  Sangnin

Department of Architecture, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
s_kullathida@yahoo.com

 

ABSTRACT

The main objective of this research is to examine factors contributing to the selection of architectural companies 
by the real estate clients in condominium projects. Findings are summarized as guidelines for enhancing 
architectural rms’ potentials to win a deal from the real estate development companies. Through surveys and 
interviews of executive committee in the real estate development companies who are involved in the process 
of selecting architectural rms to design condominium projects, 7 factors are identied: 1) Organization; 2) 
Personnel; 3) Task performance; 4) Portfolio and reputation; 5) Relationship; 6) Marketing communication; 
and 7) Price. The study also reveals that the most important factors affecting the selection of architectural 
rms by the real estate clients in condominium project are: 1) Good knowledge and design competency; 2) 
Specialization in condominium projects; 3) Experiences in similar projects; 4) Good knowledge in design 
legislation and regulations; and 5) Responsibility. The research also nds out that architectural rms’ design style 
and their preparedness are key factors for being selected. Finally, the research points out that it is necessary 
for the architectural rms which aim to land the deal from the real estate clients in condominium projects to 
have design experiences in condominium projects, good knowledge and competency in legislation and regulations 
relevant to the project, good knowledge in real estate business, and good collaboration with the clients.
 
Keywords: Factors Affecting the Selection,  Architectural Firms,  Clients,  Real Estate,  Condominium Projects

บทนํา

ในการดาํเนนิงานของสาํนกังานสถาปนกิรวมถงึธรุกจิทกุ

ประเภท การหาผูวาจางหรอืลกูคาถอืเปนสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ 
หากไมมลีกูคาเขามาวาจาง สาํนกังานก็ไมอาจเปดดาํเนนิ
การตอไปได ทั้งน้ีมิใชวาสํานักงานสถาปนิกทุกแหงจะ
สามารถมีลูกคาเขามาวาจางไดอยางตอเน่ือง เนื่องจาก

ปจจบุนัวิชาชีพสถาปตยกรรมมีการแขงขนัทางธุรกจิสงูขึน้ 
อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ไดแก จํานวนผูประกอบ

วิชาชีพที่เพิ่มมากข้ึน สภาวะทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอน 

การแขงขันจากวิชาชีพขางเคียง การเปล่ียนแปลงใน
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวของ และการเปดเสรีทาง
วิชาชีพ (วิรัช เตรียมพงศพันธุ, 2541)
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กุลธิดา  แสงนิล 

ลูกคากลุมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนกลุ มที่มี
ศกัยภาพสูง เนือ่งจากมีการพัฒนาโครงการอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย 
ซึง่เปนโครงการท่ีมกีารขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนือ่ง
มาตัง้แตป พ.ศ. 2547 ดงัจะเหน็ไดจากภาพที ่1 อยางไร
กต็าม กอนการตดัสนิใจวาจางสาํนกังานสถาปนกิในโครง
การหน่ึงๆ ลูกคากลุมนี้จะมีกระบวนการตัดสินใจเลือก
สํานักงานสถาปนิกอยางละเอียดรอบคอบ เนื่องจาก
โครงการอาคารชุดพักอาศัยโดยสวนใหญเปนโครงการ
ขนาดใหญที่ใชเงินลงทุนสูงมาก และสํานักงานสถาปนิก
มีความสําคัญย่ิงตอความสําเร็จของโครงการ โดยลูกคา
จะพิจารณาจากปจจัยหลายประการประกอบกัน เปนตน
วาช่ือเสียงของสํานักงานและผูบริหาร ประสบการณ 
ความเชือ่มัน่ ความเอาใจใสในงาน และคาบรกิารวชิาชพี 
(Koren, 2005: 100)

งานวิจยันีจ้งึมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษารวบรวมปจจยัทีม่ผีล
ตอการเลือกสํานักงานสถาปนิก ตลอดจนขอมูลการใช
บริการสํานักงานสถาปนิก และกระบวนการเลือก
สํานักงานสถาปนิกของลูกค ากลุ มบริษัทพัฒนา
อสงัหาริมทรัพยในโครงการอาคารชดุพักอาศัย รวมถึงนํา
เสนอขอเสนอแนะตอสํานักงานสถาปนิก เพื่อเปน
แนวทางการพัฒนาสํานักงานสถาปนิกในการเพิ่ม
ศักยภาพที่จะไดรับงานจากลูกคากลุมบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยในโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย 

ระเบียบวิธีวิจัยใชการสัมภาษณผูบริหารหรือตัวแทนผู
บรหิารบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยทีม่สีวนในการเลอืก
สํานักงานสถาปนิกในโครงการอาคารชุดพักอาศัย โดย
ศึกษาเฉพาะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีการพัฒนา
โครงการในรปูแบบของอาคารชดุพกัอาศยั และมโีครงการ
อาคารชุดพักอาศัยที่อยูระหวางการดําเนินการในชวง
เวลาของการทําวิจัย (ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 ถึง 31 มิถุนายน พ.ศ. 2556) ไมนอยกวา 3 
โครงการ รวมท้ังมีการจางสํานักงานสถาปนิกภายนอก
เปนผูออกแบบสถาปตยกรรมในโครงการอาคารชุดพัก
อาศัย เครื่องมือในการวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง โดยมีคําถามท้ังแบบปลายปดและปลายเปด 
เพื่อใหไดขอมูลทั้งเชิงปริมาณและขอมูลเชิงลึกจากกลุม
ตวัอยาง สวนการวเิคราะหขอมูลและอภิปรายผล ในสวน
ขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ 
และคาเฉลี่ย สวนของขอมูลเชิงคุณภาพเปนการนําเสนอ
ขอมูลเชิงบรรยาย 

การศึกษารวบรวมปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกสํานักงานสถาปนิก
 
จากการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณผูบริหาร
หรือตัวแทนผูบริหารในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่
มีสวนในการเลือกสํานักงานสถาปนิกในโครงการอาคาร
ชดุพกัอาศยัในเบือ้งตน สามารถรวบรวมและจดัหมวดหมู
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิก ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

จากปจจัยท่ีรวบรวมไดในตารางที่ 1 นั้น นํามาประมวล
สรปุเปนปจจยัท่ีมผีลตอการเลอืกสาํนักงานสถาปนกิของ
ลูกคากลุ มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแบบ
สมัภาษณตอไป โดยมีการแจกแจงใหมคีวามละเอียดและ
เฉพาะเจาะจงกับลักษณะเฉพาะของโครงการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ซึ่งประกอบดวยปจจัยหลักทั้งหมด 7 
หมวด แตละหมวดประกอบดวยปจจัยยอยรวมทั้งหมด 
38 ปจจัย ดังนี้

ภาพท่ี 1: แสดงจํานวนยูนิตหองชุดตั้งแตกอนป พ.ศ. 2536 
ถึงคาดการณป พ.ศ. 2560
ที่มา: ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด, 
2556
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ปจจัย ดานองคกร ดานบุคลากร
ดานสรรมถนะการ

ทํางาน
ดานผลงาน/ชื่อเสียง ดานความสัมพันธ

ดานการสื่อสาร
การตลาด

ดานการเงิน

 Koren 
 (2005)

 ความเอาใจใสในงาน
 คํามั่นสัญญา
 การรับฟงและสนอง

ความตองการ
 ความสามารถในการ

รวมงานกับเจาของ
การยอมแกไขแบบ

 ผลงาน
 ชื่อเสียงของ

สํานักงาน
 ประสบการณ
 ความนาเชื่อถือ เคย

ไดยินชื่อของ
สํานักงานมากอน

 การรับรองจากบุคคล
อื่น

 ความสัมพันธสวนตัว

 คาบริการวิชาชีพ

 Emmitt 
 (2007)

 ประวัติ
สํานักงาน

 สถานะทางการ
เงินของ
สํานักงาน

 นโยบายดาน
สุขภาพและ
ความปลอดภัย

 การประกันภัย
วิชาชีพ

 คุณสมบัติของ
บุคลากร

 ทักษะในการสื่อสาร
 กระบวนการทํางาน

ที่มีประสิทธิภาพ
 ระบบการบริหาร

คุณภาพ

 ผลงาน
 ประสบการณ

 รายชื่อลูกคาในอดีต
และปจจุบัน

 Franklin
 (2000)

 ความมั่นคง
ทางการเงิน

 จํานวนของทีม
งานในโครงการ

 ความสามารถในการ
ออกแบบอาคาร
ประเภทเดียวกัน

 ความสามารถในการ
ออกแบบอาคาร
ประเภทอื่น

 การบริการที่ดี
 ความสามารถดาน

เทคนิค

 ชื่อเสียงที่ดี
 ดีเพียงพอสําหรับ

ลูกคาหรือโครงการ

 ประสบการณที่ดีกับ
สถาปนิก

 ความถูกชะตา
 การแนะนําบอกตอ

ในทางที่ดี

 คาบริการวิชาชีพ
และงวดการจาย
เงิน

 การรับประกันความ
รวดเร็วในการ
ทํางาน

 ความคุนเคยกับ
ทําเลที่ตั้งของ
โครงการ

 การคิดนวัตกรรม
ใหมๆ

 How to 
Select the 
Right 
Project 
Architect 
(online)

 ความแมนยําในการ
ประเมินราคา

 ความชาํนาญในพ้ืนที่
 ความสามารถในการ

รวมงานกับเจาของ
 การยอมแกไข

เปลี่ยนแปลงระหวาง
การออกแบบ

 การทํางานภายใตงบ
ประมาณ

 ความรูในดาน
กฎหมายการ
กอสรางในทองถิ่น

 ความรูเชิงเทคนิค
การกอสราง

 ความกระตือรือรน

 มีประสบการณใน
โครงการท่ีคลายกัน

 คุณภาพผลงาน
ออกแบบในอดีต

 การอางอิง

 Architect-
Engineer 
Services 
(Online)

 ความสามารถทาง
วิชาชีพท่ีตอบรับ
กับงาน

 ความรูเชิงเทคนิคที่
เหมาะสมกับงาน

 ผลงานในอดีต

ตารางที่ 1: แสดงปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาปนิกจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณเบ้ืองตน
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ปจจัย ดานองคกร ดานบุคลากร
ดานสรรมถนะการ

ทํางาน
ดานผลงาน/ชื่อเสียง ดานความสัมพันธ

ดานการสื่อสาร
การตลาด

ดานการเงิน

 Sharp
 (1991)

 สถาปนิกผูรับผิด
ชอบงาน

 ความรูเกี่ยวกับที่ตั้ง
โครงการ 

 ความคิดสรางสรรค
 การบริหารจัดการ

 Demkin
 (2001)

 ความสัมพันธ
ของที่ตั้ง
ระหวางลูกคา 
สํานักงาน และ
ที่ตั้งโครงการ

 บุคลากรของ
สํานักงาน

 ผลงาน  การสงเสริม
การตลาด

 คาบริการวิชาชีพ

 Yean Yng 
Ling

 (2003)

 ความสามารถในการ
ทํางาน

 ความรูในวิชาชีพ
 ประสิทธิภาพในงาน
 การตอบสนองตอ

ลูกคา
 ความคิดริเริ่ม
 ความสามารถในการ

ควคุม
 ทักษะทางดานสังคม
 การผูกมัด
 ความเปนผูนํา

 ประสบการณ
 ชื่อเสียง

 ความสมัพนัธปจจุบนั
กับลูกคา

 ความสัมพันธในอดีต
กับลูกคา

 คาบรกิารวชิาชพีตํา่

 สมฤทัย 
เล็กศรีสกุล

 (สัมภาษณ, 
2555)

 คุณลักษณะของ
สํานักงน

 คุณสมบัติของ
สํานักงาน

 ผูบริหาร
สํานักงาน

 บุคลากรผูรับผิด
ชอบงาน

 ความรูความสามารถ
ในการทํางาน
ออกแบบ

 ความรูความสามารถ
ดานเทคนิค

 ประสบการณใน
โครงการประเภท
เดียวกัน

 คุณภาพของผลงาน
ในอดีต

 การบอกตอของ
บุคคลอื่น

 ความสัมพันธที่ดี
 เคยรวมงานกัน

มากอน

 สื่อ
ประชาสัมพันธ

 อัตราคาบริการ
วิชาชีพ

 ความรูดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (กฎหมาย 
การตลาด การเงิน) 

 ความคิดสรางสรรค
 การบริการ
 การบริหารจัดการ
 ความสามารถใน

การทํางานรวมกับ
ฝายตางๆ 

 ความเอาใจใสในงาน
 การยอมแกไข

เปลี่ยนแปลงแบบ

 ชื่อเสียงที่ดี
 ความรับผิดชอบ
 ความนาเชื่อถือ

 วัฒนธรรมในการ
ทํางาน/ระบบการ
ทํางานท่ีสอดคลองกัน 

 เครือขาย/พันธมิตร
ของสํานักงาน

 กุลธิดา
 (2547)

 คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ทํางาน

 ควาชํานาญเฉพาะ
ดาน

 การบริการที่ดี
 การบริการที่ครบ

วงจร
 การบริหารจัดการ

โครงการท่ีดี

 ชื่อเสียง/ความเชื่อ
มั่นในสํานักงาน

 ความเชื่อมั่นในตัว
สถาปนิก/ผูบริหาร
สํานักงาน

 ผลงานที่ผานมา

 ความรูจัก/ชอบพอ
สวนตัว

ตารางที่ 1: แสดงปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาปนิกจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณเบ้ืองตน (ตอ)
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกของลูกคา 
กลุมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในโครงการอาคารชุดพักอาศัย

1) ปจจัยดานองคกร 
ไดแก 1.1) วิสัยทัศนหรือปรัชญาของสํานักงาน
สถาปนิก 1.2) รูปแบบการจัดตั้งสํานักงาน
สถาปนิก 1.3) จาํนวนปทีก่อตัง้สาํนกังานสถาปนิก 
1.4) ขนาดสํานักงานสถาปนิก 1.5) ขอบเขตการ
ใหบรกิารของสํานกังานสถาปนกิ 1.6) ความมัน่คง
ทางดานการเงินของสาํนกังานสถาปนิก 1.7) ทําเล
ที่ตั้งสํานักงานสถาปนิก

2) ปจจัยดานบุคลากร 

ไดแก 2.1) ผูบริหารสํานักงานสถาปนิก 2.2) ทีม
งานออกแบบ

3) ปจจัยดานการทํางาน 

ไดแก 3.1) ความรู  ความชํานาญ และความ
สามารถดานการออกแบบ 3.2) ความรู ความ
ชาํนาญ และความสามารถดานเทคนิคการกอสราง 
3.3) ความชํานาญเฉพาะดานในการออกแบบ
อาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัย 3.4) ความรู
ดานกฎหมายที่เก่ียวของกับการออกแบบ 3.5) 
ความรูดานธุรกิจและการตลาด 3.6) ความคิด
สรางสรรค 3.7) การบริการ 3.8) ความสามารถ
ในการการควบคุมเวลาและงบประมาณ 3.9) 
กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 3.10) ความ
สามารถในการทาํงานรวมกับผูวาจางและฝายตางๆ 
3.11) ความกระตือรือรนเอาใจใสงาน 3.12) 
ความยืดหยุนและการตอบสนองความตองการของ
ลูกคา

4) ปจจัยดานผลงานและชื่อเสียง

ไดแก 4.1) ประสบการณการทํางานในโครงการ
ประเภทเดียวกัน 4.2) ผลงานในอดีต 4.3) ความ
รบัผดิชอบตองานและผลงาน 4.4) ความนาเชือ่ถอื 
4.5) ชื่อเสียง

5) ปจจัยดานความสัมพันธ

ไดแก 5.1) การบอกตอของบุคคลท่ีเคยรวมงานกับ
สํานักงานสถาปนิก 5.2) ความสัมพันธอันดีกับ
สํานักงานสถาปนิก 5.3) การท่ีเคยรวมงานกับ
สํานักงานสถาปนิกมากอน 5.4) ความถูกชะตา      

5.5) วัฒนธรรมในการทํางานของสํานักงาน
สถาปนิก 5.6) เครือขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
ของสํานักงานสถาปนิก 5.7) กลุ มลูกคาของ
สํานักงานสถาปนิก

6) ปจจัยดานการสื่อสารการตลาด

ไดแก 6.1) เอกสารเสนอโครงราง 6.2) การนํา
เสนอ 6.3) สื่อประชาสัมพันธ

7) ปจจัยดานการเงิน

ไดแก 7.1) อัตราคาบริการวิชาชีพ 7.2) งวดการ
จายคาบริการวิชาชีพ

ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้สามารถเขาถึงขอมูลและเก็บขอมูลจากบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพยกลุมตัวอยางไดทั้งสิ้นจํานวน 15 
แหง จากบริษทักลุมตวัอยางท่ีเขาเกณฑทัง้สิน้จาํนวน 20 
แหง หรอืคดิเปนรอยละ 75 ของกลุมตวัอยางทัง้หมด โดย
ผูใหสมัภาษณในงานวิจยัน้ีสวนใหญ ดาํรงตาํแหนงผูชวย
กรรมการผูจดัการ ผูอาํนวยการ/ผูจดัการฝาย หรอืผูชวย
ผูอาํนวยการ/ผูชวยผูจดัการฝาย ซึง่ทาํหนาทีบ่รหิารงาน
ในฝายตางๆ ไดแก ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑ ฝายพัฒนาทรัพยสิน ฝายกอสราง และฝาย
ปฏบิตักิารสวนกลาง ทัง้น้ี ผูใหสมัภาษณในงานวิจยันีท้กุ
ทาน เปนผูบรหิารทีม่สีวนในการพจิารณาเลอืกสาํนกังาน
สถาปนิกในโครงการอาคารชุดพักอาศัยโดยตรง ดังนั้น 
จึงสามารถตอบคําถามและใหขอมูลเชิงลึกไดอยางครบ
ถวนสมบูรณ และมีความนาเชื่อถือของขอมูล จากการ
วิเคราะหผลการสัมภาษณ สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นตางๆ ไดดังนี้

1.  การใชบริการสํานักงานสถาปนิก

1.1  การใชสถาปนิก

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ 
วาจ างสํานักงานสถาปนิกภายนอกเปนผู ออกแบบ
สถาปตยกรรมตั้งแตเริ่มตนจนจบโครงการ เน่ืองจาก



51  

กุลธิดา  แสงนิล 

บริษัทตองการประสบการณ ความชํานาญ ชื่อเสียง และ
แนวคิดทีแ่ปลกใหมของสํานกังานสถาปนิกภายนอก สวน
สถาปนิกภายในบริษัทจะเปนผูสนับสนุนขอมูลที่จําเปน
ตอการออกแบบ ประสานงานระหวางสาํนกังานสถาปนกิ
กับฝายตางๆ และเปนผูตรวจทานแบบของสํานักงาน
สถาปนิกท่ีถูกวาจาง อยางไรก็ตาม พบวามบีริษัทพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยจาํนวน 2 แหง ใชสถาปนกิภายในบรษิทั
เปนผูออกแบบสถาปตยกรรมโครงการอาคารชดุพกัอาศยั
ดวยในบางกรณี โดยบริษัทแหงแรกใชสถาปนิกภายใน
บริษัทรวมกับสํานักงานสถาปนิกภายนอกออกแบบ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยที่มีระดับราคาขายตํ่ากวา 2 
ลานบาท สวนโครงการอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ี บรษิทัแหง
นี้จะใชสํานักงานสถาปนิกภายนอกเปนผูออกแบบตาม
ปกติ โดยสถาปนิกภายในบริษัทจะเปนผูออกแบบราง
แนวคิดและวางผังอาคาร สวนสํานักงานสถาปนิก
ภายนอกจะเปนผูออกแบบรายละเอียด และจัดทําแบบ
เพือ่การกอสรางและขออนญุาต สวนบรษิทัอกีแหงหนึง่ใช
สถาปนิกภายในบริษัทเปนผูออกแบบสถาปตยกรรมใน
โครงการอาคารชุดพักอาศัยที่มีระดับราคาขายตํ่ากวา 1 
ลานบาทและมีความสูงไมเกิน 4 ชั้น โดยรับผิดชอบใน
ทกุขัน้ตอน สวนโครงการอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ีบรษิทัแหง
นี้จะใชสํานักงานสถาปนิกภายนอกเปนผูออกแบบตาม
ปกต ิทัง้นี ้เนือ่งจากอาคารชุดพกัอาศยัทีม่รีะดบัราคาขาย
ตํ่านั้น การวางผังหองสวนใหญเปนแบบมาตรฐานของ
บรษิทั และการออกแบบจะมุงเนนประสิทธภิาพของพ้ืนที่
ขายสงูสดุมากกวามุงเนนแนวคดิในการออกแบบทีแ่ปลก
ใหม สถาปนิกภายในบริษัทสวนใหญจึงมีความชํานาญ 
และออกแบบไดตรงตามความตองการมากกวาสาํนกังาน
สถาปนิกภายนอก

1.2  ลักษณะการเลือกใชบริการสํานักงาน
สถาปนิกภายนอกบริษัท

ลักษณะการเลือกใชบริการสํานักงานสถาปนิกภายนอก
บริษัทในการออกแบบโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่พบ
จากการวจิยั สามารถจาํแนกออกไดเปน 3 ลกัษณะ ไดแก 
การใชสาํนกังานสถาปนกิรายเดมิประจาํ การใชสาํนกังาน
สถาปนกิรายเดมิเปนสวนใหญและใชสาํนกังานสถาปนกิ
รายใหมบางโอกาส และการใชสํานักงานสถาปนิกราย
ใหมเปนสวนใหญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)  การใชสํานักงานสถาปนิกรายเดิมประจํา

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยกลุมตัวอยางจํานวน 
3 แหง มีสํานักงานสถาปนิกท่ีใชบริการในการ
ออกแบบอาคารชุดพกัอาศัยอยูเปนประจําประมาณ 
1-3 แหง โดยบรษิทักลุมน้ีจะไมใชบริการสาํนกังาน
สถาปนิกรายใหมหากไมมีความจําเปน เนื่องจาก
สํานักงานสถาปนิกที่เคยทํางานรวมกันอยู เปน
ประจําจะมีความเขาใจในเปาหมายและความ
ตองการของบริษทัมากกวา สามารถลดข้ันตอนการ
สือ่สารขอมลูบางอยางได สงผลใหสามารถออกแบบ
ไดตรงตามความตองการของบริษัท และเกิดความ
รวดเร็วในการดําเนินงานสูง

2) การใชสํานักงานสถาปนิกรายเดิมเปนสวนใหญ

และใชสํานักงานสถาปนิกรายใหมบางโอกาส

บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยกลุมตวัอยางสวนใหญ
ในงานวิจัยนี้ซึ่งมีจํานวน 10 แหง ใชบริการ
สํานักงานสถาปนิกรายเดิมเปนผูออกแบบอาคาร
ชดุพกัอาศยั และใชสาํนกังานสถาปนกิรายใหมบาง
ในกรณีที่สํานักงานสถาปนิกรายเดิมท่ีใชอยูเปน
ประจําไมสามารถรับงานเพ่ิมได หรือในกรณีที่
บริษัทตองการรูปแบบหรือแนวคิดในการออกแบบ
ทีแ่ปลกใหมหรอืแตกตางจากโครงการเดมิๆ รวมทัง้
กรณีที่ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

3) การใชสํานักงานสถาปนิกรายใหมเปนสวนใหญ

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยกลุมตัวอยางจํานวน 
2 แหง ซึ่งเปนสวนนอยในงานวิจัยน้ี ใชบริการ
สํานักงานสถาปนิกรายใหมเกือบทุกคร้ังเมื่อมีการ
พฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศัย เน่ืองจากบริษทั
ตองการใหโครงการอาคารชุดพักอาศัยของบริษัท
แตละโครงการมีเอกลักษณและความเฉพาะตัวที่
แตกตางกันไป

2.  กระบวนการเลือกสํานักงานสถาปนิก

2.1  วิธีการคัดเลือกสํานักงานสถาปนิก

วิธีการคัดเลือกสํานักงานสถาปนิกในการออกแบบ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยของบริษัทพัฒนาอสังหา    
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ริมทรัพยกลุมตัวอยาง สามารถจําแนกออกไดเปน 3 วิธี 
ไดแก การเจาะจงเลือก การเปรียบเทียบคุณสมบัติ และ
การประกวดแบบแนวคิด ซึ่งวิธีการคัดเลือกสํานักงาน
สถาปนิกโดยการเจาะจงเลือก เปนวิธีการที่บริษัท
อสงัหารมิทรัพยใชมากทีส่ดุ แตทัง้นีใ้นแตละบรษิทัมกัจะ
ไมไดใชวิธีการคัดเลือกวิธีการเดียวในทุกกรณี แตมักใช
วิธีการคัดเลือกตั้งแต 2 วิธีขึ้นไปแลวแตกรณี โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้

1) การเจาะจงเลือก 

บรษิทัพัฒนาอสงัหารมิทรพัยกลุมตวัอยางสวนใหญ 
ซึ่งมีจํานวน 14 แหง ใชวิธีการคัดเลือกสํานักงาน
สถาปนิก โดยการเจาะจงเลือกสํานักงานท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามที่บริษัทตองการ โดยไมตอง
เปรียบเทียบคุณสมบัติ หรือประกวดแบบกับ
สาํนกังานแหงอืน่ โดยมากพบในกรณขีองการเลอืก
สํานักงานสถาปนิกที่ เคยร วมงานกันมากอน 
เนื่องจากบริษัททราบประวัติและผลงานของ
สํานักงานแหงนั้นดีอยูแลว 

2) การเปรียบเทียบคุณสมบัติ

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยกลุมตัวอยางจํานวน 
6 แหง ใชวิธีการคัดเลือกสํานักงานสถาปนิกโดย
เปรยีบเทียบคณุสมบตั ิโดยจะพจิารณาจากเอกสาร
แสดงคุณสมบัติ เอกสารแสดงผลงาน และเอกสาร
เสนอโครงรางของสาํนกังานสถาปนกิ โดยมากใชใน
กรณีของการเลือกสํานักงานสถาปนิกที่ไมเคยรวม
งานกันมากอน

3) การประกวดแบบแนวคิด

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยกลุมตัวอยางจํานวน 
9 แหง ใชวิธีการคัดเลือกสํานักงานสถาปนิกโดย
เชิญสํานักงานสถาปนิกเขารวมประกวดแบบราง
แนวคิด และประเมินผลการคัดเลือกจากแบบราง
แนวคิดควบคูกับคุณสมบัติของสํานักงาน โดยสวน
ใหญใชในกรณีของการเลือกสํานักงานสถาปนิกใน
กรณีของโครงการที่มีความพิเศษ มีความเฉพาะตัว
สูง หรือตองการแนวคิดที่แปลกใหม หรือมีเวลา
เพียงพอสําหรับการออกแบบและการประเมินชวง
แบบรางแนวความคิด

2.2  ขั้นตอนการคัดเลือกสํานักงานสถาปนิก

ขั้นตอนการคัดเลือกสํานักงานสถาปนิกในโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
สามารถสรุปโดยการจําแนกตามวิธีการคัดเลือก
สํานักงานสถาปนิกทั้ง 3 กรณีได ดังนี้ 

1) กรณเีลอืกสาํนักงานสถาปนกิโดยวธิเีจาะจงเลอืก

ขัน้ตอนการคดัเลือกสาํนกังานสถาปนกิในกรณีของ
การเลือกโดยวิธีเจาะจงเลือก สามารถแสดงไดดัง
ภาพท่ี 2 โดยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะ
กาํหนดคณุสมบตัขิองสาํนักงานสถาปนกิท่ีตองการ 
จากน้ันจะสรรหาสํานักงานสถาปนิกท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยอาจสอบถามจากบุคคลอางอิง หรือ
ค นหาข อมูลจากส่ือต างๆ หรือประเมินจาก
ประสบการณที่เคยทํางานรวมกันในอดีต เม่ือ
พิจารณาแลววาสํานักงานสถาปนิกมีคุณสมบัติ
ตางๆ ตามที่ตองการ จะทําการนัดหมายเพื่อ
สัมภาษณพูดคุยรายละเอียดการทํางาน พรอมทั้ง
พิจารณาเอกสารเสนอโครงรางรวมทั้งคาบริการ
วชิาชพี จากน้ันจะดาํเนินการทาํสญัญาวาจางตอไป

2) กรณเีลอืกสาํนกังานสถาปนกิโดยวธิเีปรยีบเทยีบ

คุณสมบัติ

ขัน้ตอนการคดัเลือกสาํนกังานสถาปนกิในกรณีของ
การเลือกโดยวิธีเปรียบเทียบคุณสมบัติสามารถ
แสดงไดดังภาพที่ 3 โดยเริ่มจากบริษัทจะกําหนด
คณุสมบัตขิองสํานกังานสถาปนิกทีต่องการ จากน้ัน

ภาพที่ 2: แผนภาพแสดงขั้นตอนการคัดเลือกสํานักงาน
สถาปนิก กรณีเลือกสํานักงานสถาปนิกโดยวิธีเจาะจงเลือก
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กุลธิดา  แสงนิล 

นดัหมายใหสาํนกังานสถาปนิกเขามานําเสนอแบบ
แนวคิด โดยใหเวลาสํานักงานสถาปนิกทําแบบ
แนวคิดประมาณ 2-3 สัปดาห พรอมท้ังพิจารณา
เอกสารเสนอโครงรางและคาบรกิารวชิาชพี จากนัน้
คัดเลือกสํานักงานสถาปนิกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจาก
การประเมินผลการประกวดแบบแนวคิด รวมถึง
เอกสารเสนอโครงรางและคาบริการวิชาชีพ และ
ดําเนินการทําสัญญาวาจางตามขั้นตอนปกติ  

ภาพที่ 3: แผนภาพแสดงขั้นตอนการคัดเลือกสํานักงาน
สถาปนิก กรณีเลือกสํานักงานสถาปนิกโดยวิธีเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ

จึงสรรหาสํานักงานสถาปนิกที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมในเบ้ืองตน และขอขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
สํานักงานสถาปนิกเพ่ิมเติม และเชิญสํานักงาน
สถาปนกิทีม่คีณุสมบัตคิรบถวนเขาสมัภาษณ พรอม
ทั้งพิจารณาเอกสารเสนอโครงรางและคาบริการ
วิชาชีพของสํานักงานแตละแหง จากนั้นคัดเลือก
สาํนกังานสถาปนกิทีเ่หมาะสมทีส่ดุจากการเปรยีบ
เทียบและประเมินคุณสมบัติ รวมท้ังเอกสารเสนอ
โครงรางและคาบริการวิชาชีพ และดําเนินการทํา
สัญญาวาจาง

3) กรณีเลือกสํานักงานสถาปนิกโดยวิธีประกวด

แบบแนวคิด

ขัน้ตอนการคดัเลือกสาํนกังานสถาปนิกในกรณขีอง
การเลือกโดยวิธีประกวดแบบแนวคิดแสดงไดดัง
ภาพที่ 4 โดยบริษัทจะกําหนดคุณสมบัติของ
สํานักงานสถาปนิกที่ตองการ จากน้ันจึงสรรหา
สํานักงานสถาปนิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบ้ือง
ตน และขอขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของสํานักงาน
สถาปนิกเพิ่มเติม และเชิญสํานักงานสถาปนิกที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเขารวมประกวดแบบแนวคิด 
โดยใหโจทยเรื่องที่ดินและความตองการตางๆ และ

ภาพที่ 4: แผนภาพแสดงข้ันตอนการคัดเลือกสํานักงาน
สถาปนิก กรณีเลือกสํานักงานสถาปนิกโดยวิธีประกวดแบบ
แนวคิด

2.3  สื่อที่ทําใหบริษัทไดรูจักหรือไดรับขอมูลเบ้ือง
ตนของสํานักงานสถาปนิก

โดยสวนใหญบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยกลุมตัวอยาง
ไดรูจักหรือไดรับขอมูลของสํานักงานสถาปนิกที่สนใจวา
จางจากผลงานจริงท่ีสรางเสร็จแลวหรือกําลังกอสราง 
ลําดับรองลงมา คือ จากการแนะนําบอกตอของลูกคาท่ี
เคยใชบริการหรือจากบุคคลในวงการกอสราง นอกจาก
นั้นยังพบวา สื่อส่ิงพิมพของสํานักงาน เว็บไซตสํานักงาน 
นติยสาร นทิรรศการ หนังสือพมิพ และงานประกวดแบบ
กเ็ปนสือ่ทีท่าํใหบรษิทัพฒันาอสังหาริมทรัพยไดรูจกัหรือ
ไดรับขอมูลเบื้องตนของสํานักงานสถาปนิกดวย
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2.4  ผูมีหนาที่ในการเลือกสํานักงานสถาปนิก

ผูที่มีหนาที่ในการเลือกสํานักงานสถาปนิกเพื่อเปนผู 
ออกแบบโครงการอาคารชุดพักอาศัยในบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยกลุ มตัวอยางสวนใหญนั้น คือคณะ
กรรมการหรอืทมีทีไ่ดรบัการแตงตัง้หรอืไดรบัมอบหมาย
ใหทําหนาที่พิจารณาเลือกสํานักงานสถาปนิกโดยเฉพาะ 
ซึ่งโดยสวนมากมักประกอบดวยผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัท ผูอํานวยการฝายตางๆ หรือผูจัดการโครงการ 
ลําดับรองลงมาไดแก ผูอํานวยการหรือผูจัดการฝาย
พัฒนาผลิตภัณฑ ผูจัดการโครงการ และคณะกรรมการ
บริหารตามลําดับ อยางไรก็ตามในบริษัททุกแหง
กรรมการผูจดัการบริษทัจะเปนผูพจิารณาและมีอาํนาจใน
การตัดสินใจในขั้นสุดทายเสมอ

3.  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิก

การเก็บขอมูลในสวนนี้จะเก็บขอมูลทั้งขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลครบถวน ทั้งในแงของ
ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเลือก
สํานักงานสถาปนิก และความคิดเห็นเชิงลึกของผูตอบ
แบบสัมภาษณ 

การเก็บขอมูลเชิงปริมาณใชคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา จะใชเกณฑเทียบระดับคะแนน โดยกําหนด
คานํ้าหนักคะแนนตามวิธีของ Linkert Scale สวนการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย 
โดยแบงเปนชวงเทาๆ กัน ระดับคาเฉลี่ยของคะแนนชวง
ตางๆ แปลผลดังนี้ 

ถาระดับเฉล่ียของคาคะแนนอยูในชวง  4.21 - 5.00 
สรุปวา  มีผลมากท่ีสุด

ถาระดับเฉล่ียของคาคะแนนอยูในชวง  3.41 - 4.20 
สรุปวา  มีผลมาก

ถาระดับเฉลี่ยของคาคะแนนอยูในชวง  2.61 - 3.40 
สรุปวา  มีผลปานกลาง

ถาระดับเฉลี่ยของคาคะแนนอยูในชวง  1.81 - 2.60 
สรุปวา  มีผลนอย

ถาระดับเฉลี่ยของคาคะแนนอยูในชวง  1.00 - 1.80 
สรุปวา  มีผลนอยท่ีสุด

ผลการวิจยัตามท่ีแสดงในตารางท่ี 2 พบวาในปจจยัทัง้ 7 
หมวดนั้น ปจจัยดานสมรรถนะการทํางานเปนปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกมากท่ีสุด อันดับรอง
ลงมาไดแก ปจจัยดานผลงานและชื่อเสียง ปจจัยดาน
บุคลากร ปจจัยดานความสัมพันธ ปจจัยดานการสื่อสาร
การตลาด ปจจัยดานการเงิน และปจจัยดานองคกรตาม
ลาํดบั โดยสาเหตทุีผู่บรหิารบริษทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย
ใหความสําคัญกับปจจัยดานสมรรถนะการทํางานมาก
ทีส่ดุ เน่ืองจากเปนส่ิงทีส่งผลกระทบตอประสทิธภิาพและ
ประสิทธผิลในการทํางานของสํานักงานสถาปนิกโดยตรง 
ปจจัยดานผลงานและชื่อเสียงเปนปจจัยท่ีผู บริหารให
ความสําคัญมากในอันดับรองลงมาเน่ืองจากเปนสิ่งที่
สามารถสรางความเชือ่มัน่และความไววางใจในสาํนักงาน
สถาปนิก สวนปจจัยดานบุคลากรเปนปจจัยท่ีมีความ
สาํคญัเนือ่งจากสาํนักงานสถาปนกิเปนองคกรวชิาชพี ซึง่
ลูกคาจึงใหความสําคัญกับตัวสถาปนิกผูปฏิบัติวิชาชีพ
มากกวาตัวองคกร ในทางกลับกันจึงสงผลใหปจจัยดาน
องคกรเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญในอันดับนอยท่ีสุด สวน
ปจจยัดานความสัมพนัธเปนปจจยัทีช่วยเอ้ือใหการทํางาน
และการประสานงานในโครงการเปนไปอยางราบรืน่และ
สาํเรจ็ไดดวยด ีปจจยัดานการสือ่สารการตลาดเปนปจจยั
ที่ทําใหบริษัทไดเห็นถึงผลงานและความสามารถของ
สํานักงานสถาปนิก สวนปจจัยดานการเงินเปนปจจัยท่ีมี
ผลโดยตรงตอคาใชจายโครงการ

เมื่อพิจารณาถึงคาคะแนนของแตละปจจัย พบวาปจจัยท่ี
มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยกลุมตัวอยางในระดับมากที่สุด ไดแก 
ความรู  ความชํานาญ และความสามารถดานการ
ออกแบบ ความชาํนาญเฉพาะดานในการออกแบบอาคาร
อาคารชุดพักอาศัย ความรูดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การออกแบบอาคารชดุพกัอาศยั ประสบการณการทาํงาน
ในโครงการประเภทเดียวกนั และความรับผดิชอบตองาน
หรือผลงาน 

ปจจยัทีม่ผีลตอการเลอืกสาํนักงานสถาปนกิในระดบัมาก 
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ไดแก ผูบริหารหรือเจาของสํานักงาน ทีมงานออกแบบ 
ความรู ความชํานาญ และความสามารถดานเทคนิค 
ความรูดานธรุกิจและการตลาด ความคดิสรางสรรค การ
บริการ ความสามารถในการการควบคุมเวลาและงบ
ประมาณ กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ความ
สามารถในการทํางานรวมกับผู วาจางและฝายตางๆ 
ความกระตือรือรนเอาใจใสงาน ความยืดหยุนและการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ผลงานในอดีต ความ
นาเช่ือถือ ชื่อเสียงของสํานักงาน ความสัมพันธอันดีของ
ผูวาจางกับสํานักงานสถาปนิก การท่ีเคยรวมงานกับ
สํานักงานสถาปนิกมากอน และอัตราคาบริการวิชาชีพ

ปจจัยทีม่ผีลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกในระดับปาน
กลาง ไดแก วสิยัทัศนหรือปรชัญาของสาํนกังาน ลกัษณะ
สาํนกังาน จาํนวนปทีก่อตัง้ ขนาดสาํนกังาน ขอบเขตการ
ใหบริการของสํานักงาน กลุมลูกคาของสํานักงาน การ
บอกตอของบุคคลอางอิงหรือลกูคาทีเ่คยใชบรกิาร ความ
ถกูชะตา วฒันธรรมในการทาํงานทีส่อดคลองกนั เอกสาร
เสนอโครงราง และการนําเสนอ

ปจจยัทีม่ผีลตอการเลือกสาํนกังานสถาปนกิในระดบันอย 
ไดแก ความม่ันคงทางดานการเงินของสํานักงาน เครือ
ขายทางสังคมของสถาปนิกหรือพันธมิตรทางธุรกิจของ
สํานักงานสถาปนิก สื่อประชาสัมพันธ และงวดการจาย
คาบริการวิชาชีพ

ปจจยัทีมี่ผลตอการเลือกสาํนกังานสถาปนกิในระดบันอย
ที่สุด ไดแก ทําเลท่ีตั้งสํานักงาน

นอกจากน้ี ยงัมปีจจยัสาํคัญท่ีมผีลตอการเลือกสํานกังาน
สถาปนิกที่พบเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณอีก 2 ปจจัย 
ไดแก สไตลการออกแบบของสํานักงานสถาปนิก และ
ความพรอมของสาํนกังานสถาปนกิในการรบังาน ณ ชวง
เวลานั้น โดยสไตลการออกแบบของสํานักงานสถาปนิก 
เปนปจจัยสําคัญที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยใช 
พิจารณาเลือกสํานักงานสถาปนิก เน่ืองจากสไตลการ
ออกแบบเปนสิ่งที่เปนเอกลักษณของสํานักงานสถาปนิก
แตละแหง บรษิทัจงึตองเลอืกสาํนกังานสถาปนกิทีม่สีไตล
ตรงตามความตองการเฉพาะของโครงการน้ันๆ หรือ

สอดคลองกบัสไตลงานของบรษิทั สวนความพรอมในการ
รบังาน ณ ชวงเวลานัน้ เปนปจจยัสาํคญัเน่ืองจาก บรษิทั
พัฒนาอสังหาริมทรัพยตองการสํานักงานสถาปนิกท่ี
สามารถใหเวลากับการทํางานอยางเต็มท่ี และสามารถ
ทาํงานออกแบบใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนดได ซึง่
สํานักงานสถาปนิกที่มีชื่อเสียงหลายแหงมักจะมีงานเต็ม
ตลอดเวลา โดยจะตองพิจารณาถึงจํานวนโครงการที่
สํานักงานกําลังดําเนินการอยู จํานวนบุคลากร และการ
ใหเวลาของสํานักงานสถาปนิก เพื่อประเมินถึงความ
พรอมในการรับงานออกแบบ ณ ชวงเวลาน้ันของ
สํานักงานสถาปนิก ดังแสดงในตารางที่ 2 

บทสรุปและขอเสนอแนะ

ในกระบวนการพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดพัก
อาศัยน้ัน สํานักงานสถาปนิกผูออกแบบโครงการมีสวน
เปนอยางมากตอความสาํเรจ็ของโครงการ ดงันัน้ ในการ
พิจารณาเลือกสํานักงานสถาปนิกเพื่อเปนผูออกแบบ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนั้น ผูวาจางหรือเจาของ
โครงการจะพิจารณาและตัดสินใจอยางละเอียดรอบคอบ 
โดยประเมินจากปจจัยหลายๆ ปจจัยประกอบกัน ซึ่งผล
การวิจัยสรุปไดวา ปจจัยดานสมรรถนะการทํางานเปน
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกมากที่สุด 
อันดับรองลงมาไดแก ปจจัยดานผลงานและชื่อเสียง 
ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานความสัมพันธ ปจจัยดาน
การสื่อสารการตลาด ปจจัยดานการเงิน และปจจัยดาน
องคกรตามลําดับ
อยางไรก็ตาม วตัถปุระสงคหลกัของงานวิจยัน้ี ไมใชเพยีง
แคการศึกษาและการสรุปปจจัยที่มีผลตอการเลือก
สํา นักงานสถาปนิกของลูกค ากลุ มบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยในโครงการอาคารชุดพักอาศัยเทานั้น 
หากแตมุงหวงัใหผลการวจิยันีเ้ปนประโยชนตอสาํนักงาน
สถาปนิก สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาสํานักงาน

สถาปนิกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานออกแบบ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยจากลูกคากลุมบริษัทพัฒนา
อสังหารมิทรพัย โดยมขีอเสนอแนะตอสํานักงานสถาปนิก

ในดานตางๆ ดังนี้
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกของลูกคา 
กลุมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในโครงการอาคารชุดพักอาศัย

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

1 ปจจัยดานองคกร 2.70

1.1 วิสัยทัศน/ ปรัชญาของสํานักงานสถาปนิก 2.87 1.06

1.2 รูปแบบการจัดตั้งสํานักงานสถาปนิก 3.27 1.16

1.3 จํานวนปที่กอตั้งสํานักงานสถาปนิก 2.80 1.01

1.4 ขนาดสํานักงานสถาปนิก 2.73 0.96

1.7 ขอบเขตการใหบริการของสํานักงาน สถาปนิก 3.20 0.86

1.8 ความมั่นคงทางดานการเงินของสํานักงานสถาปนิก 2.53 1.06

1.9 ทําเลที่ตั้งสํานักงานสถาปนิก 1.47 0.83

2 ปจจัยดานบุคลากร 3.93

2.1 ผูบริหารสํานักงานสถาปนกิ 4.13 0.92

2.2 ทีมงานออกแบบ 3.73 0.70

3 ปจจัยดานสมรรถนะการทํางาน 4.15

3.1 ความรู ความชํานาญ และความสามารถดานการออกแบบ 4.93 0.26

3.2 ความรู ความชํานาญ และความสามารถดานเทคนิคการกอสราง 4.20 0.68

3.3 ความชํานาญเฉพาะดานในการออกแบบอาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัย 4.33 0.82

3.4 ความรูดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ 4.27 0.59

3.5 ความรูดานธุรกิจและการตลาด 3.73 0.70

3.6 ความคิดสรางสรรค 4.20 0.41

3.7 การบริการ 4.07 0.59

3.8 ความสามารถในการการควบคุมเวลาและงบประมาณ 4.07 0.70

3.9 กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 3.93 0.59

3.10 ความสามารถในการทํางานรวมกับผูวาจางและฝายตางๆ 3.93 0.70

3.11 ความกระตือรือรนเอาใจใสงาน 3.93 0.80

3.12 ความยืดหยุนและการตอบสนองความตองการของลูกคา 4.20 0.56

4 ปจจัยดานผลงานและช่ือเสียง 4.09

4.1 ประสบการณการทํางานในโครงการประเภทเดียวกัน 4.40 0.63

4.2 ผลงานในอดีต 4.07 0.26

4.3 ความรับผิดชอบตองานและผลงาน 4.27 0.70

4.4 ความนาเช่ือถือ 4.07 0.80

4.5 ชื่อเสียง 3.67 0.82

5 ปจจัยดานความสัมพันธ 3.36

5.1 การบอกตอของบุคคลท่ีเคยรวมงานกับสํานักงานสถาปนิก 3.40 0.51

5.2 ความสัมพันธอันดีกับสํานักงานสถาปนิก 4.00 0.53

5.3 การท่ีเคยรวมงานกับสํานักงานสถาปนิกมากอน 4.00 0.53

5.4 ความถูกชะตา 3.13 1.06

5.5 วัฒนธรรมในการทํางานของสํานักงานสถาปนิก 3.00 1.00

5.6 เครือขาย/ พันธมิตรทางธุรกิจของสํานักงานสถาปนิก 2.60 0.99

5.7 กลุมลูกคาของสํานักงานสถาปนิก 3.40 0.83

6 ปจจัยดานการส่ือสารการตลาด 3.22

6.1 เอกสารเสนอโครงราง 3.13 0.92

6.2 การนําเสนองาน 3.93 0.88

6.3 สื่อประชาสัมพันธ 2.60 0.91

7 ปจจัยดานการเงิน 3.00

7.1 อัตราคาบริการวิชาชีพ 3.80 0.56

7.2 งวดการจายคาบริการวิชาชีพ 2.20 0.77

ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิก
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1) ขอเสนอแนะดานองคกร 

ถึงแมวาปจจัยดานองคกรเปนปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกสํานักงานสถาปนิกไมมากนัก เนื่องจาก
สํานักงานสถาปนิกเปนองคกรวิชาชีพ ซึ่งลูกคาจะ
ใหความสาํคญักบัสถาปนกิมากกวาองคกร แตทัง้น้ี 
ปจจัยดานองคกรก็เปนปจจัยสงผลตอภาพลักษณ
และความนาเช่ือถือของสํานักงานสถาปนิก และมี
ผลตอการพิจารณาเลือกสํานกังานสถาปนิก ซึง่หาก
สาํนกังานสถาปนกิตองการรบัจากจากบรษิทัพฒันา
อสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
จะตองมกีารจดทะเบยีนเปนนติบิคุคลตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของบริษัทจํากัด ทั้งนี้ 
เน่ืองจากเหตผุลทางดานกฎหมาย และภาพลกัษณ
ความนาเชื่อถือของสํานักงานสถาปนิก 

วิสัยทัศนหรือปรัชญาของสํานักงานสถาปนิก อาจ
ไมใชปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเลือกสํานักงาน
สถาปนิก แตลกูคาจะเช่ือมโยงวิสยัทศันหรือปรัชญา
ไปสูอัตลักษณ แนวทางการทํางาน หรือสไตลการ
ออกแบบของสํานักงานสถาปนิก ดังนั้น สํานักงาน
สถาปนิกจึงควรกําหนดวิสัยทัศนหรือปรัชญาท่ี
สามารถสื่อสารถึงตัวตนของสํานักงานไดอยาง
ชัดเจน

นอกจากนี้ สํานักงานสถาปนิกจะตองมีจํานวน
บุคลากรเพียงพอที่จะสามารถรับงานออกแบบ
อาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ และสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดได รวมทั้งมี
บุคลากรทดแทนในกรณีที่มีการลาออก ถาหาก
สํานักงานสถาปนิกเปนสํานักงานขนาดใหญ ควร
สรางขอไดเปรียบในเรื่องความนาเช่ือถือ ชื่อเสียง 
และประสบการณ หากเปนสํานักงานขนาดกลาง
หรอืเล็ก ควรสรางขอไดเปรียบในเร่ืองของผูบรหิาร
หรอืเจาของสาํนกังานสถาปนิกเปนผูดแูลรบัผดิชอบ
งานออกแบบดวยตนเอง ความคลองตัว และความ
รวดเร็วในการตัดสินใจและดําเนินการดานตางๆ

สวนขอบเขตการทํางานของสํานกังานสถาปนิกตอง
ครอบคลุมตามความตองการของลูกคาบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งโดยสวนมากตองการให

สํานักงานสถาปนิกทํางานตั้งแตตนจนจบโครงการ 
โดยครอบคลุมชวงของการกอสรางอาคารดวย โดย
สํานักงานสถาปนิกไม จําเป นต องให บริการ
ครอบคลุมถึงการออกแบบตกตกภายใน หรือการ
ออกแบบภูมิสถาปตยกรรม เนื่องจากสวนใหญ
ลูกคาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยมักจะจาง        
ผู  อ อ ก แบบ ง านปร ะ เ ภทอื่ น แ ยก จ าก ง าน
สถาปตยกรรม

2) ขอเสนอแนะดานบุคลากร

บุคลากรในสํานักงานสถาปนิกเปนปจจัยที่มีความ
สาํคญัและมผีลตอการเลอืกสถาปนกิในมมุมองของ
ลกูคากลุมบรษิทัพฒันาอสังหาริมทรพัยมาก โดยจะ
ใหความสาํคัญท้ังตัวผูบรหิารหรอืเจาของสาํนกังาน 
และบุคลากรในทีมงานออกแบบ ผู บริหารหรือ
เจาของสํานักงานสถาปนิกเปรียบเสมือนตัวแทน
และเปนหนาตาของสํานกังาน ลกูคาสวนใหญเลอืก
สํานักงานสถาปนิกเนื่องจากความไววางใจในตัวผู
บริหารหรือเจาของสํานักงาน ดังนั้น ผูบริหารหรือ
เจาของสํานักงานจึงควรเปนผูดูแลโครงการ เปน
หัวหนาทีมงานออกแบบ ตลอดจนเปนผูเขามานํา
เสนองาน และเขารวมประชุมกับลูกคาดวยตนเอง 

นอกจากน้ี สาํนกังานสถาปนิกตองมบีคุลากรในทีม
งานออกแบบท่ีมปีระสบการณสงู และมีจาํนวนเพียง
พอทีจ่ะใหบรกิารออกแบบไดแลวเสร็จในระยะเวลา
ที่ กํ าหนด  จากงานวิจัยพบว าบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยกลุมตวัอยางบางแหง จะเจาะจงช่ือ
บุคลากรท่ีจะเขามาอยูในทีมงานออกแบบต้ังแต
กอนการวาจาง

3) ขอเสนอแนะดานสมรรถนะการทํางาน 

ปจจัยดานสมรรถนะการทํางานเปนปจจัยท่ีลูกคา
กลุมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหความสําคัญ
มากทีส่ดุ เนือ่งจากเปนปจจยัทีส่งผลกระทบตอการ
ทาํงานของสาํนกังานสถาปนกิโดยตรง โดยสถาปนกิ
ควรมีความรู ความเขาใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
เขาใจในความตองการและเปาหมายหลักของผูวา
จาง เพื่อใหสามารถออกแบบไดตรงตามโจทยและ

ความตองการ มีความรู ความเขาใจดานการตลาด 
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกของลูกคา 
กลุมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในโครงการอาคารชุดพักอาศัย

โดยเฉพาะตลาดอาคารชุดพักอาศัย สามารถ
วเิคราะหตลาดและคูแขงได เพือ่นาํมาเปนขอมลูใน
การออกแบบ ตลอดจนสามารถใช ความคิด
สรางสรรคในการสรางจดุขายทางการตลาดได รวม
ทัง้สามารถออกแบบใหตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในเร่ืองประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีขาย และงบ
ประมาณได 

ประการตอมาสถาปนิกควรมีความรู ความเขาใจ 
และความแมนยําในกฎหมายที่เก่ียวของกับการ
ออกแบบและกอสรางอาคารชุดพักอาศัย เพื่อให
สามารถออกแบบไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และ
สามารถออกแบบไดเต็มประสิทธิภาพตามขอ
กาํหนดของกฎหมาย และลดขัน้ตอนการแกไขแบบ
อันเนื่องจากการออกแบบผิดกฎหมาย 

ประการที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สถาปนิกควร
มีความรู ความเขาใจเทคนิควิธีการกอสราง และ
ระบบการกอสรางเปนอยางดี แบบกอสรางตองมี
คณุภาพ แบบไมขดัหรือแยงกันเอง มคีวามละเอียด
เพียงพอ และมีรายละเอียดการกอสรางครบถวน 
เพื่อใหสามารถนําไปกอสรางไดจริง และไมเกิด
ปญหาในข้ันตอนการกอสราง ซึ่งประเด็นน้ีเปน
ป ญหาที่พบมากในการทํางานของสํานักงาน
สถาปนิกหลายแหง

นอกจากน้ี สถาปนิกควรมีความสามารถในการ
บริหารเวลา สามารถทาํงานไดอยางรวดเร็วภายใต
ระยะเวลาอันจํากัดได มีความยืดหยุน ไมยึดถือ
ความเปนตัวตนสูงเกินไป มีความสามารถในการ
ประสานงานและการทํางานรวมกับทีมงานฝาย
ตางๆ ตลอดจนใหความรวมมอืกบัเจาของโครงการ
ในการใหบริการ เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
และตองติดตามงานอยางสมํ่าเสมอทั้งในระหวาง
การออกแบบและการกอสราง

ประการสุดทาย โครงการประเภทอาคารชุดพัก
อาศัยนั้น เปนโครงการที่ตองอาศัยความรู ความ
ชาํนาญเฉพาะในการออกแบบ เนือ่งจากมปีจจยัและ
ขอกําหนดในการออกแบบท่ีแตกตางจากอาคาร 

ประเภทอื่นๆ หากสํานักงานสถาปนิกมีความ
ชํานาญเฉพาะดานในการออกแบบโครงการ
ประเภทอาคารชดุพกัอาศยัมกัจะไดรบัการพจิารณา
เปนพิเศษ เนื่องจากจะมีความเขาใจในผูบริโภค
ชัดเจน ออกแบบพื้นที่ขายไดมีประสิทธิภาพสูง 
ทํางานไดอยางรวดเร็ว และผิดพลาดนอย 

4) ขอเสนอแนะดานผลงานและชื่อเสียง

ปจจัยด านผลงานและช่ือเสียงของสํานักงาน
สถาปนิกเปนอีกปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเลือก
สาํนักงานสถาปนกิมาก เน่ืองจากเปนสิง่ทีส่ามารถ
สรางความเช่ือมั่นและความไววางใจในสํานักงาน
สถาปนิก โดยประเด็นหลักท่ีลูกคากลุ มบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย มักจะใช พิจารณาคือ 
ประสบการณการทํางานในโครงการประเภท
เดียวกันของสํานักงานสถาปนิก  เนื่องจาก
สํานักงานสถาปนิกท่ีมีประสบการณสูงจะมีความ
แมนยําในขอมลูตางๆ มกีารเรียนรูขอผดิพลาดจาก
การออกแบบในโครงการกอนหนามาแลว จึง
สามารถออกแบบและแกไขปญหาตางๆ ไดด ีอกีทัง้
ยังสามารถออกแบบไดในเวลาอันจํากัดได รวมถึง
ลกูคาจะพจิารณาถึงคณุภาพของผลงานในอดีตของ
สํานักงานสถาปนิก โดยประเมินจากเอกสาร
รวบรวมผลงาน การเขาไปดโูครงการจรงิทีส่รางแลว
เสรจ็ หรอืสอบถามบคุคลท่ีอยูในวงการกอสราง ดงั
นั้น หากสํานักงานสถาปนิกต องการรับงาน
ออกแบบโครงการอาคารชุดพกัอาศยัจากลกูคากลุม
นี ้จงึจาํเปนทีจ่ะตองมปีระสบการณในการออกแบบ
อาคารประเภทเดียวกันมากอน และมีผลงานที่มี
คุณภาพดี

นอกจากน้ี สาํนกังานสถาปนิกตองมีความนาเชือ่ถือ 
และมคีวามรับผดิชอบในมุมมองของลูกคา โดยตอง
สามารถสร างความเชื่อมั่นให แก ลูกค าได ว า 
สาํนกังานจะสามารถทํางานไดสาํเร็จลลุวงเปนอยาง
ดเีนือ่งจากโครงการอาคารชุดพกัอาศัยเปนโครงการ
ที่ตองใชเงินลงทุนสูงมาก ลูกคาจึงไมตองการเสี่ยง
กับสํานักงานสถาปนิก และถาหากเปนโครงการ
ระดับราคาสูง ลกูคามกัจะเลือกสํานักงานสถาปนิก
ที่มีชื่อเสียงใหเปนผูออกแบบโครงการ ซึ่งนอกจาก
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กุลธิดา  แสงนิล 

ชือ่เสยีงจะเปนสิง่ทีส่ามารถสรางความเช่ือมัน่ใหแก
ลกูคาแลว ลกูคายงัสามารถใชชือ่เสยีงของสํานกังาน
สถาปนิกเปนจุดขายของโครงการไดอีกดวย

5) ขอเสนอแนะดานความสัมพันธ

โดยทั่วไปแลว บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวน
ใหญ หากเคยใชบริการสํานักงานสถาปนิกแหงใด
แลวงานสําเร็จลุลวงเปนอยางดีไมมีปญหา ก็มักจะ
ใช สํานักงานแหงนั้นอีก เนื่องจากสํานักงาน
สถาปนิกที่เคยรวมงานกันมากอนจะมีความเขาใจ
ในลักษณะ วิธีการทํางาน รวมทั้งเปาหมายความ
ตองการของลูกคา ซึ่งสงผลใหการทํางานมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนโอกาสที่
ดีแกสํานักงานสถาปนิกที่ไดรับงานโครงการแรก
จากลูกคาในการสรางความประทับใจแกลกูคา โดย
การทํางานอยางเต็มความสามารถ และถาหาก
สาํนกังานสถาปนกิรบังานออกแบบโครงการอาคาร
ชุดพักอาศัยให บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
มากกวา 1 แหง จะตองมจีรรยาบรรณในการทาํงาน 
โดยไมนําขอมูลทางธุรกิจซึ่งเปนความลับของอีก
บริษัทหนึ่งมาเปดเผย และตองไมนําแบบจากการ
ทําใหบริษัทอื่นมาทําซํ้า

นอกจากนี ้สาํนกังานสถาปนกิควรหาโอกาสในการ
สรางความสมัพนัธอนัดกีบัลกูคาดวย เนือ่งจากหาก
ลกูคาและสํานกังานสถาปนิกมคีวามสัมพนัธทีด่ตีอ
กนั ก็มแีนวโนมทีจ่ะทําใหการทํางานรวมกันเปนไป
อยางราบรื่น การประสานงานราบร่ืนและรวดเร็ว 
และเกิดความไววางใจซึง่กนัและกนั ซึง่นอกจากการ
สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาแลว สํานักงาน
สถาปนกิควรหาโอกาสในการสรางความสมัพนัธอนั
ดกีบัผูรวมงานฝายอืน่ๆ ดวย ไดแก ผูออกแบบสาขา
อื่น ที่ปรึกษาโครงการ ผูบริหารงานกอสราง ผูรับ
เหมากอสราง ซึ่งการท่ีสํานักงานสถาปนิกมีเครือ
ขายกวางขวางหรอืมีพนัธมติรทางธรุกิจนัน้ ไมเพยีง
แตจะชวยใหการทํางานและประสานงานเปนไปได
อยางมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ยงัสรางโอกาสในการได
รับงานแกสํานักงานสถาปนิก อันเกิดจากการ
แนะนําบอกตออีกดวย

6) ขอเสนอแนะดานการสื่อสารการตลาด

การสือ่สารการตลาดถงึแมไมใชปจจยัทีม่ผีลตอการ
เลือกสํานักงานสถาปนิกมาก แตการสื่อสารการ
ตลาดก็เปนสิ่งที่มีความสําคัญ เน่ืองจากเปนชอง
ทางท่ีทําใหลูกคาไดรูจักและทราบขอมูลเบ้ืองตน
ของสาํนกังานสถาปนกิ การสือ่สารการตลาดทีม่ผีล
ตอการพิจารณาเลือกสํานักงานสถาปนิกของลูกคา
กลุมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดแก การนํา
เสนอ เอกสารเสนอโครงราง และสือ่ประชาสมัพนัธ
ตางๆ ซึ่งเหลานี้เปนส่ิงที่สํานักงานสถาปนิกควรให
ความสําคัญ

การนําเสนอผลงาน ทั้งผลงานในอดีตและผลงาน
ประกวดแบบท่ีไดรับโจทยจากลูกคา เปนขั้นตอนท่ี
สาํคญัและมผีลตอการเลือกสาํนกังานสถาปนิกมาก 
โดยลูกคาจะประเมินการนําเสนอของสํานักงานทั้ง
จากตวัผูนาํเสนอและเนือ้หาในการนาํเสนอ รวมทัง้
ประเมินความพรอม ความรูความสามารถ ทักษะ
การแกไขปญหา ความสามารถในการสรปุความคดิ
รวบยอดท่ีตรงประเด็น ความเอาใจใสในงาน ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสารของ
ผู นําเสนอ นอกจากการนําเสนอผลงานแลว
สํานักงานสถาปนิกอาจนําเสนอวิธีการบริหาร
จัดการโครงการออกแบบ รวมท้ังระบบในการ
ทาํงานของสํานักงานสถาปนิกดวย สาํหรับเอกสาร
เสนอโครงรางน้ัน เปนสิ่งท่ีระบุถึงขอบเขตการ
ทํางานของสํานักงานสถาปนิก แผนงาน และ
บคุลากร ซึง่ลกูคาสามารถใชประเมินความเขาใจใน
งาน ความสามารถ และความพรอมของสํานักงาน
สถาปนิกในเบื้องตนได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
ของการจางสํานกังานสถาปนกิทีไ่มเคยรวมงานกนั
มากอน เอกสารเสนอโครงรางจะมผีลตอการตดัสนิ
ใจของลูกคามาก สวนส่ือประชาสัมพันธตางๆ ของ
สํานักงานสถาปนิก เชน เอกสารรวบรวมผลงาน 
แผนพับ เว็บไซต ฯลฯ เปนสื่อท่ีทําใหลูกคาไดรูจัก
สํานักงานสถาปนิกและผลงานของสํานักงาน
สถาปนิกมากย่ิงขึ้น หากส่ือประชาสัมพันธมีความ
นาสนใจจะสงผลตอภาพลักษณที่ดีของสํานักงาน
สถาปนิกดวย
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสํานักงานสถาปนิกของลูกคา 
กลุมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในโครงการอาคารชุดพักอาศัย

7) ขอเสนอแนะดานการเงิน

อัตราคาบริการวิชาชีพของสํานักงานสถาปนิกมีผล
โดยตรงตอตนทุนของโครงการ อัตราคาบริการ
วิชาชีพจึงเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกสํานักงาน
สถาปนิกมาก ถึงแมวาโดยท่ัวไปลูกคากลุมบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย มักไมไดตัดสินใจเลือก
สํานักงานสถาปนิกจากอัตราคาบริการวิชาชีพที่ตํ่า
ที่สุด แตก็จะพิจารณาถึงความคุมคาและความ
เหมาะสมของอัตราคาบริการวิชาชีพ ดังนั้น อัตรา

คาบริการวิชาชีพของสํานักงานสถาปนิกจึงควรมี

ความเหมาะสมและสอดคลองกับคุณสมบัติและ

ขอบเขตการใหบริการของสํานักงานสถาปนิก ทั้งนี้ 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยหลายแหงมักจะ

กาํหนดอตัราคาบรกิารวิชาชพีมาตรฐานของบรษิทั 

ซึง่สวนใหญจะอางองิตามอตัราของสมาคมสถาปนกิ

สยามฯ

บรรณานุกรม

กุลธิดา สมอดิศร.  2546.  “กลยุทธการตลาดสําหรับ
สํานักงานสถาปนิก.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควชิาสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั.

ฝายวจิยัและพฒันา บริษทั พลสั พรอ็พเพอรตี ้จาํกดั.  2555.  
“พลสั พรอ็พเพอรตี ้โฟกัส”.  [ออนไลน].  เขาถงึไดจาก: 
http://www.plus.co.th/th/PropertyResearch  สืบคน 
1 กรกฎาคม 2556.

วริชั เตรียมพงศพนัธุ.  2541.  “ปญหาการปฏบิตัวิชิาชพีของ
สถาปนิกไทย (ตอนที่ 1).” อาษา (กันยายน): 39.

สมฤทัย เล็กศรีสกุล .  ผู จัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียม.  2555.  สัมภาษณ, 2 กันยายน.

“Architect-Engineer Services.”  [Online].  Available:  
https://www.acquisition.gov  Retrieved August 2, 
2012.

“Architect Selection Phase.”  [Online].  Available: http://
fm.colorado.edu/planning/Capital_Construction/
ArchitectSelectionPhase.html  Retrieved August 2, 
2012.

Demkin, J. A.  2001.  Architect’s Handbook of Professional 

Practice.  13thed.  New York: John Wiley & Son.

Emmitt, S.  1999.  Architectural Management in Practice: 

A Competitive Approach.  Kuala Lumpur: Longman.

________. 2007.  Design Management for Architects.  

Oxford: Blackwell.

Franklin, J. R.  2000.  Architectect’s Professional Practice 

Manual.  New York: McGraw-Hill.

“How to Select the Right Project Architect.”  [Online].  
Available:  http://www.designadvisor.org/pdfs/arch.
pdf  Retrieved August 2, 2012.

Kotler, P., Bloom, P., and Hayes, T.  2002.  Marketing 

Professional Services.  2nded.  Upper Saddle River, 
NJ.: Prentice Hall.

Koren, D.  2005.  Architect’s Esssential of Marketing.  

Hoboken, NJ.: John Wiley & Sons. 

Sharp, D.  1991.  The Business of Architectural Practice.  

2nded.  (n.p.): BSP Professional Books.  Cited in      
Emmitt, S.  1999.  Architectural Management in 

Practice: A Competitive Approach.  Kuala Lumpur: 
Longman.

Yean, Y. L.  2002.  “A Conceptual Model for Selection 
of Architects by Project Managers in Singapore”. 
[Online].  Available: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0263786302000145# 
Retrieved  July 29, 2012.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


