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บทคัดยอ
 
บทความน้ีมุงเสนอการประยุกตใช “แนวคิดสวนประสมการตลาด” (Marketing Mix Concept) สําหรับลักษณะเฉพาะ
และบริบทของสํานกังานสถาปนิก  แนวคิดสวนประสมการตลาด เปนแนวคิดหลักอยางหน่ึงทีอ่งคกรธุรกจิทัว่ไปใช  โดย
มีพื้นฐานวาสวนประสมการตลาดมีองคประกอบ 7ประการ คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บุคคล กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพ องคกรธุรกิจจักตองวิเคราะหและเขาใจองคประกอบทั้ง 7 
ประการน้ี และพัฒนาสวนประสมการตลาดท้ัง 7 ประการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองความตองการ 
สรางความพึงพอใจแกกลุมลกูคา และนําไปสูเปาหมายทางการตลาด สาํนักงานสถาปนิก นบัวาเปนองคกรธุรกิจประเภท
หนึง่ ทีม่บีรบิทและลักษณะเฉพาะแตกตางจากองคกรธรุกจิท่ัวไป เน่ืองจากสาํนักงานสถาปนกิเปนองคกรบรกิารวชิาชพี 
ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ โดยใหบริการออกแบบสถาปตยกรรมเปนหลัก  ใชทั้งองค
ความรูทางวิชาชีพและความคิดสรางสรรคประกอบกัน อันเปนลักษณะเฉพาะและบริบทในการประยุกตใชแนวคิดสวน
ประสมการตลาดสําหรับสํานักงานสถาปนิก

คําสําคัญ:  สํานักงานสถาปนิก การปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม การตลาด สวนประสมการตลาด
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Abstract 
 
This paper presents the application of “Marketing Mix Concept” specically for architectural firms.  One of the 
core concepts business firms use to satisfy their customers in target markets, marketing mix constitutes of 7 
elements : product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence.  Business rms need to 
analyze and understand not only each and every of the marketing mix’s element, but also the synchronized 
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development of these elements, in order to reach marketing goals and customers’ satisfaction.  Architectural 
firms, which is a kind of business firm with its own characteristic and specic context.  As professional service 
firms, architectural firms, are regulated by professional ethics, and the need to maintain professional standards.  
The core service of architectural design service depends on both professional knowledge and creativity, which 
should be taken into consideration when one applies Marketing Mix Concept for architectural firms.

Keywords:  Architectural firm, Architectural practice, Marketing, Marketing mix  

บทนํา 

เปาหมายหลักในการดําเนินงานขององคกรธุรกิจใดๆ 
กต็าม คอืการตอบสนองความตองการและสรางความพึง
พอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย เชนเดียวกับสํานักงาน
สถาปนกิ การมลีกูคาเขามาวาจางอยางสมํา่เสมอและเกดิ
ความพึงพอใจ ถือเปนความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
ประการหนึ่ง แตการจะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดนั้น 
นอกเหนอืจากการใหบริการทีม่คีณุภาพแลวยงัตองมอีงค
ประกอบอ่ืนอีก เชน การมีบริการท่ีเปนท่ีตองการของ
ลกูคา การคิดคาบริการวิชาชีพทีเ่หมาะสม การมีทมีงาน
ที่มีคุณภาพ การมีกระบวนการทํางานและสงมอบงานท่ี
มีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารการตลาดไปยังกลุม
ลูกคาเปาหมาย เปนตน ซึ่งองคประกอบเหลานี้ลวนเปน
สวนหนึ่งของสวนประสมการตลาด (marketing mix) ที่
สาํนกังานตองมกีารวางแผนอยางเหมาะสม เพือ่ใหบรรลุ
เปาหมายทางการตลาดของสํานักงาน

สวนประสมการตลาด หมายถึง ชุดเครื่องมือทางการ
ตลาด ที่องคกรใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในตลาดเปา
หมาย (Kotler, 2003: 15) สวนประสมการตลาด   
ไมใชทฤษฎีทางการจัดการท่ีมาจากการวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตร แตเปนกรอบแนวคิดที่มุ งเนนหลักการ
ตัดสินใจของผู บริหาร เพื่อใหข อเสนอขององคกร
สอดคลองกบัความตองการของกลุมลกูคาเปาหมาย โดย
องคกรสามารถนาํมาใชเปนกลยทุธระยะยาวและยุทธวธิี
ปฏบิตัใินระยะส้ัน (Palmer, 2004 cited in Goi, n.d.: 1) 

แมคคารธี (cited in Kotler, 2003: 16) ไดจําแนกองค
ประกอบของสวนประสมการตลาดออกเปน 4 ประการ 
หรือท่ีรูจักโดยทั่วไปในชื่อของ 4P’s ไดแก ผลิตภัณฑ 
(product) ราคา (price) ชองทางการจัดจําหนาย 
(place) และการสงเสริมการตลาด (promotion) ทั้งน้ี 
นักการตลาดบริการหลายทานไดมีขอโตแยงวา 4P’s ไม
สามารถใชครอบคลุมลักษณะขององคกรท่ีใหบริการได
อยางมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากลกัษณะเฉพาะขององคกร
ที่ใหบริการมีความแตกตางจากองคกรที่ขายสินคาทั่วๆ 
ไป บูมสและบิทเนอร (1981 cited in Goi, n.d.: 3) จึง
ไดเสนอองคประกอบของสวนประสมการตลาดสําหรับ
องคกรท่ีใหบรกิารเพ่ิมอีก 3 ประการนอกเหนือจาก 4P’s 
ที่กลาวมาขางตน ไดแก บุคคล (people) กระบวนการ 
(process) และหลักฐานทางกายภาพ (physical 
evidence) ความหมายของสวนประสมการตลาดทั้ง 7 
ประการ มีดังนี้

1) ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคา บริการ หรือสวน
ประสมของสินคาและบริการ ที่องคกรเสนอ 
เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา  
เปาหมาย (Kotler, Bloom, and Hayes, 2002: 
10) 

2) ราคา หมายถึง จํานวนเงิน รวมทั้งคาใชจายที่
ไมใชตวัเงินทัง้หมดท่ีลกูคาตองจายเพ่ือใหไดรบั
ผลติภณัฑ (Kotler, Bloom, and Hayes, 2002: 
10)
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3) ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง การจัดการ
ใหผลิตภณัฑมคีวามพรอมสาํหรบัการซือ้หาและ
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย (Kotler, 
1999: 32)

4) การสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมใน
การส่ือสารคุณประโยชนของผลิตภัณฑ และ
ชักจูงลูกคาเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑ (Kotler 
and Armstrong, 1997: 53)

5) บุคคล หมายถึง บุคคลทั้งหมดที่มีสวนรวมใน
กระบวนการผลิตและสงมอบบริการ (McColl-
Kennedy, et al., 2002: 11)

6) กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่
เก่ียวของกับการผลิตและสงมอบบริการแก
ลูกคา (McColl-Kennedy, et al., 2002: 11)

7) หลักฐานทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่ลูกคา
สามารถสัมผัสจับตองไดในขณะที่ใชบริการอยู 
หรอืเปนสิง่เปรียบเทยีบ หรอือาจจะเปนสญัลกัษณ 
ที่ลูกคาเขาใจความหมายในการรับขอมูลจาก
การสื่อสารการตลาด (สมวงศ พงศสถาพร, 
2547: 105)

สํานักงานสถาปนิกเป นองคกรที่ให บริการวิชาชีพ
สถาปตยกรรม ดังนั้น  ผูเขียนจึงนําแนวคิดสวนประสม
การตลาดบริการ หรือ 7P’s มาเปนกรอบแนวคิดในการ
ศึกษา โดยบทความนี้จะนําเสนอการประยุกตใชแนวคิด
สวนประสมการตลาดสําหรับสาํนกังานสถาปนิก ทีเ่หมาะ
สมกับลักษณะเฉพาะและบริบทของสาํนกังานสถาปนิกที่
มีความแตกตางจากองคกรธุรกิจที่ใหบริการทั่วไป 
  

ลักษณะเฉพาะของสํานักงานสถาปนิก

สํานักงานสถาปนิก หมายถึง การรวมกลุมกันของผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม ตัง้แต 2 คนข้ึนไป เพือ่ให
บริการวิชาชีพสถาปตยกรรมรวมกันในระยะยาว หมาย
รวมทั้งสํานักงานท่ีมีสภาพเปนนิติบุคคลและไมเปน
นิติบุคคล 

เอ็มมทิ (2007: 172-173) กลาววา สาํนกังานสถาปนิก 
มีลักษณะเปนองคกรบริการวิชาชีพ (professional 
service rm) ทีเ่กดิจากการรวมกลุมกนัของนกัวชิาชีพ เพือ่

เสนอบริการใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิผลมากกวา
การทํางานลําพังเพียงคนเดียว ทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุด
ขององคกรบริการวิชาชีพ คือ บุคคลท่ีทํางานในองคกร 
หรอือาจเรยีกวาเปนสาํนักงานบุคคล (people rms) หรอื
สํานักงานท่ีมีพื้นฐานมาจากองคความรู (knowledge 
based organizations) ซึ่งเปนคําที่ใชเพื่อสะทอนถึง
ลกัษณะขององคกรท่ีตองมกีารประสานองคความรู ทกัษะ 
และประสบการณของสมาชิกในสํานักงาน 

สํานักงานสถาปนิกเปนองคกรท่ีมีความแตกตางจาก
องคกรท่ัวไป เน่ืองจากบริบทที่มีความเฉพาะ ทั้งในแง
องคกร ลักษณะการดําเนินงาน การใหบริการ ลูกคา  
ฯลฯ โดยผูเขียนประมวลและสรุปลักษณะเฉพาะของ
สํานักงานสถาปนิกไว 10 ประเด็น ดังนี้

1) สาํนักงานสถาปนิกเปนองคกรวิชาชีพ เชนเดียว
กับสํานักงานวิศวกร สํานักงานทนายความ 
สํานักงานบัญชี หรือสํานักงานของวิชาชีพอื่นๆ 
สํานักงานสถาปนิกจึงตองดํารงตนอยูภายใต
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
ตองไมกระทํากิจกรรมอันใดที่กอใหเกิดความ
เสียหายตอวิชาชีพ ดังนั้นจึงไมสามารถดําเนิน
กจิกรรมทางการตลาดบางวิธ ีเชน การโฆษณา
เพื่ออวดอางความสามารถ การลดคาบริการ
เพื่อแขงขันกับผูประกอบวิชาชีพรายอ่ืน การ
ตกลงรับงานโดยรับคาตอบแทนที่ตํ่ากวาความ
เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ และการ
แสวงหางานดวยการแขงขันกับผู ประกอบ
วิชาชีพอ่ืนโดยวิธีประกวดราคาหรือลดผล
ประโยชน เปนตน (สภาสถาปนิก, 2546: 21-
23) 

2) งานของสํานักงานสถาปนิกเปนงานบริการ 
สมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกา (อางถึงใน 
สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2540: 316) ไดใหคํา
จํากัดความของคําวา บริการ ดังนี้ “งานที่ไมมี
ตัวตน สัมผัสไมได แตสามารถสรางความพึง
พอใจในการตอบสนองความตองการของผู
บริโภคหรือผูใชในตลาดธุรกิจได” โดยขณะ
ตกลงวาจางสํานักงานสถาปนิกน้ันผูวาจางไม
สามารถเห็นงานท่ีสมบูรณ ซึ่งแตกตางจาก
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สินคาอุปโภค บริโภค ที่ผูซื้อสามารถพิจารณา
ถึงรูปลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อ
การเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน 

3) การใหบริการของสํานักงานสถาปนิกเปนสิ่งที่
จบัตองไดยาก ถงึแมวาสาํนกังานสถาปนิกจะสง
มอบผลผลิตท่ีจับตองไดแกใหลูกคา เชน แบบ
กอสราง แบบขออนุญาตตอทางราชการ และ
เอกสารประกอบแบบตางๆ แตลกูคากม็กัจะไม
สามารถประเมินคุณภาพของส่ิงเหลานี้ได  
จนกวาผูรับเหมากอสรางจะนําแบบไปกอสราง
จนแลวเสร็จ และไดเขาใชสอยอาคารไประยะ
หนึ่งแลว 

4) การใหบริการของสํานักงานสถาปนิก เปนการ
ใหบริการตามความตองการและบริบทของ
ลูกคาแตละราย (customization) สงผลให
สํานักงานสถาปนิกไมสามารถผลิตบริการซํ้า
เดิมได จะตองออกแบบสถาปตยกรรมใหแก
ลูกคาใหมทุกครั้ง และไมสามารถใชมาตรฐาน
การบริหารจัดการเดียวกันได (Maister,1993 
cited in Emmitt, 2007: 173)

5) การใหบริการของสํานกังานสถาปนิกไมสามารถ
ผลติเกบ็ไวลวงหนาได และความสามารถในการ
ผลิตบริการของสํานักงานสถาปนิกก็ขึ้นอยูกับ
จํานวนบุคลากร เนื่องจากเปนงานบริการ
วชิาชีพทีต่องใชบคุคลในการผลิต ดงันัน้ ในชวง
ที่มีลูกคาเข ามาวาจางสํานักงานสถาปนิก
จํานวนมาก จนเกินความสามารถของบุคลากร
ในสํานักงาน สํานักงานอาจจําเปนตองปฏิเสธ
งานลูกคาบางราย หรืออาจทําใหลูกคาตองรอ
นานในการไดรับบริการ 

6) การใหบริการของสาํนกังานสถาปนิกถกูผลติข้ึน
โดยบุคคล การผลิตบริการแตละครั้งก็มีบริบท
และปจจัยกระทบที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน
ขอบเขตการใหบริการ ความตองการของลูกคา 
ที่ตั้ง งบประมาณ ระยะเวลา ฯลฯ ดังนั้น การ
ควบคุมคุณภาพของการใหบริการในแตละ
โครงการใหมีมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพ
ที่สมํ่าเสมอจึงกระทําไดยาก 

7) ลูกคาของสํานักงานสถาปนิกจะตองเขามามี
สวนรวมในกระบวนการทํางานต้ังแตเริม่ตนจน
จบโครงการ โดยมากมักเร่ิมตั้งแตกระบวนการ

ศึกษาโครงการ ออกแบบ และครอบคลุมจนถึง
ชวงการกอสราง สํานักงานจะเสร็จส้ินหนาที่
ความรับผิดชอบตอเม่ือโครงการกอสรางแลว
เสร็จ สงผลใหสํานักงานสถาปนิกตองใชระยะ
เวลายาวนานในการใหบริการลูกคาแตละราย 
โดยอาจใชระยะเวลาประมาณ 1-4 ป แลวแต
ขนาดและความซับซอนของโครงการ ดังนั้น 
กระบวนการทํางานและบุคลากรผูใหบริการจึง
เปนปจจัยที่มีสวนตอความพึงพอใจของลูกคา
คอนขางมาก 

8) การใหบริการวิชาชีพสถาปตยกรรม ตองการผู
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และเก่ียวของกับ
บคุคลหลายฝาย โดยมากจงึตองทาํงานรวมกับ
องคกรอื่น ไมวาจะเปนผูออกแบบสาขาอื่น 
วิศวกร ผู รับเหมากอสราง และผู ผลิตวัสดุ
ก อสราง ซึ่งอยู นอกเหนือการควบคุมของ
สาํนกังานสถาปนิก ดงัน้ัน ผูรวมงานจากองคกร
อื่นจึงมีผลตอคุณภาพและมาตรฐานในการให
บริการของสาํนักงานเปนอยางมาก

9) การใหบริการของสํานักงานสถาปนิก ใชทั้ง
ความรู ทางวิชาชีพและความคิดสรางสรรค 
กลาวคือ ผูใหบริการวิชาชีพสถาปตยกรรม 
จําเปนตองมีความรู ประสบการณ และความ
ชาํนาญทางวชิาชพีเปนพ้ืนฐาน ประกอบกับตอง
มีความคิดสรางสรรคและมีความรูทางศิลปะ 
เพื่อท่ีจะผลิตงานออกแบบสถาปตยกรรมท่ีมี
คุณคา 

10) สํานักงานสถาปนิกเปนผูดําเนินการออกแบบ
โครงการสถาปตยกรรม ซึ่งเปนโครงการท่ีมี
มลูคาสงูท่ีตองใชเงนิลงทนุจาํนวนมาก ลกูคาจงึ
มคีวามคาดหวังและความวิตกกังวลกับโครงการ
สูงมาก ดังน้ัน ในการตัดสินใจเลือกวาจาง
สํานักงานสถาปนิกของลูกคา จะตองมีเหตุผล
สนับสนุนใหมั่นใจได อย างแทจริงว าเป น
สํานักงานที่เหมาะสม ลูกคาจึงมักพิจารณา
เลือกสํานักงานที่นาเชื่อถือ สํานักงานที่มีชื่อ
เสียง สํานักงานที่มีประสบการณในโครงการ
ประเภทเดียวกัน สํานักงานที่คนรูจักแนะนํา
บอกตอ และสํานักงานที่เคยใชบริการมากอน 
เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดและความเสียหาย
ตอโครงการ 
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กุลธิดา  แสงนิล

จากลักษณะเฉพาะของสํานักงานสถาปนิกที่ผู เขียนได
ประมวลและสรุป ทําใหเขาใจถึงความแตกตางของ
สํานักงานสถาปนิกกับองคกรทั่วๆ ไป ดังนั้น ในการนํา
แนวคิดสวนประสมการตลาดมาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับสํานักงานสถาปนิกนั้น จําเปนตองคํานึงถึงลักษณะ
เฉพาะและบริบทเหลานี้เปนสําคัญ 

การประยุกตใชแนวคิดสวนประสมการ
ตลาดสําหรับสํานักงานสถาปนิก

สํานักงานสถาปนิกตองออกแบบขอเสนอของสํานักงาน
ผานทางองคประกอบของสวนประสมการตลาดทั้ง 7 
ประการ ใหสอดคลองและสงเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพงึพอใจ
แกกลุมลูกคาเปาหมาย โดยตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะ
และบริบทของสํานกังานสถาปนิกดงัทีไ่ดประมวลและสรุป
ขางตน ในสวนนีผู้เขยีนจะนาํเสนอการประยกุตใชแนวคดิ
สวนประสมการตลาดสําหรับสํานักงานสถาปนิก โดย
เสนอแนะ    กลยทุธสวนประสมการตลาดท้ัง 7 ประการ 
เพ่ือเปนแนวทางแกสํานักงานสถาปนิก ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ : การบริการวิชาชีพสถาปตยกรรม
   
ผลิตภัณฑ สําหรับสํานักงานสถาปนิก หมายถึง การ
บริการวิชาชีพสถาปตยกรรม ไดแก การใหคําปรึกษา 
ศึกษาโครงการ ออกแบบงานสถาปตยกรรม รวมทั้งดูแล
งานกอสรางใหเสร็จสมบูรณ โดยอาศัยความรูความ
สามารถทางวชิาชพีและความคดิสรางสรรค รวมทัง้ทกัษะ
การตัดสินใจและการแกปญหา เพื่อตอบสนองความ
ตองการของโครงการ โดยมีแบบกอสราง แบบขออนุญาต
กอสราง เอกสารประกอบแบบ หุนจาํลอง หรอืงานนาํเสนอ 
อื่นๆ เปนผลผลิตที่จับตองไดที่สํานักงานสงมอบใหแก
ลูกคา 
   
กลยุทธดานการบริการวิชาชีพสถาปตยกรรม คือ การ
ทําใหบริการของสํานักงานเปนที่ตองการของลูกคาเปา
หมาย สามารถตอบสนองความตองการและความคาด
หวังของลูกคาเปาหมายไดอยางครบถวน โดยมีแนวทาง 
ดังนี้

• การสงมอบบริการที่มีคุณภาพ 
คุณภาพเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญที่สุด และเปนสิ่ง
ที่ลูกค าคาดหวังและตองการเมื่อมาใช บริการ
สํานักงานสถาปนิก ลูกคาไมไดประเมินคุณภาพ  
ของการบริการจากผลลัพธสุดทายเพียงอยางเดียว 
พาราซุรามาน ซีแทมล และเบอรรี (1990: 26) 
พบวาลูกคาจะประเมินคุณภาพของการใหบริการ
จากปจจัย 5 ประการ ดังนี้
1) องคประกอบท่ีจบัตองได (tangibles) หมายถึง 

ทุกๆองคประกอบท่ีมองเห็นได ไมวาจะเปน
อาคารสาํนกังาน วสัดุอปุกรณในสาํนกังาน การ
แตงกายของพนักงาน และส่ือส่ิงพมิพตางๆ ของ
สํานักงาน

2) ความนาเชื่อถือ (reliability) หมายถึง ความ
สามารถในการสงมอบบริการไดอยางถูกตอง
ตามที่ตกลงไว

3) ความพรอมในการใหบรกิาร (responsiveness) 
หมายถึง ความพรอมของสํานักงานในการให
บริการแกลูกคาไดทันที และมีความเต็มใจท่ีจะ
ชวยเหลือหรือแกปญหาใหกับลูกคา

4) ความรูความสามารถของบคุลากร (assurance) 
หมายถึง ความรูความสามารถของบุคลากรผูให
บริการในการทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือและ
มั่นใจ

5) ความเอาใจใสตอลูกคา (empathy) หมายถึง 
การเอาใจใสทีส่าํนกังานมใีหกบัลกูคา ใหลกูคา
รูสึกวาเปนคนสําคัญ

 
ดังนั้น สํานักงานสถาปนิกจึงตองพิจารณาถึงปจจัยเหลา
นี้ ในการสรางบริการและสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพแก
ลูกคา 

• การขยายขอบเขตการใหบริการหรือการมี
บริการเสริม 
นอกจากบริการออกแบบสถาป ตยกรรมแล ว 
สํานักงานสามารถขยายขอบเขตการใหบริการเพื่อ
สนับสนุนบริการหลัก โดยสามารถขยายขอบเขตการ
ใหบริการ เชน การใหบริการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการและจัดทํารายละเอียดโครงการ ที่
ปรกึษาโครงการ การบรหิารงานกอสราง การบรหิาร
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การประยุกตใชแนวคิดสวนประสมการตลาดสําหรับสํานักงานสถาปนิก

จดัการทรัพยากรกายภาพ การบริการออกแบบพรอม 
หรือใหบริการเสริมตามความชํานาญเฉพาะดาน 
เชน การออกแบบแสงสวาง การสํารวจและตรวจสอบ 
อาคาร การศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอม การออกแบบ 
และศึกษาดานพลงังานในอาคาร การออกแบบระบบ
เสียงของอาคาร การออกแบบตกแตงภายใน และ
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม เปนตน โดย
สํานักงานควรจะมีศึกษาตลาดและลูกคาถึงความ
ตองการในบรกิารเสริมเหลานี้ 

• การสงมอบบริการที่มีคุณคาเหนือกวา
หากสํานักงานตองการสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคา นอกเหนือจากการใหบริการวิชาชีพตาม
มาตรฐานโดยท่ัวไปแลว สํานักงานควรสงมอบ
บริการที่มีคุณคาเหนือกวา (superior delivered 
value) ใหแกลูกคา เชน การออกแบบอาคารที่
สามารถประหยัดพลังงาน การออกแบบอาคารท่ี
สามารถกอสรางไดรวดเรว็และประหยดังบประมาณ 
การสงมอบงานไดเรว็กวากาํหนดของลกูคา และการ
มีบริการเสริมเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา 
เปนตน 

• การใหบริการเสมือนเปนหุนสวนกับลูกคา
เปนการใหบริการลูกคาอยางซื่อสัตยและเต็มความ
สามารถ โดยคํานึงถึงคุณคาที่ลูกคาจะไดรับหลัก 
เสมือนกับวาสํานักงานเปนหุนสวนที่มีสวนไดสวน
เสยีกับผลประโยชนของลกูคา ซึง่สาํนกังานควรจะให
ลูกคามีสวนรวมในกระบวนทํางานในระดับสูง เพ่ือ
รวมแบงปนคุณคาและความตองการ 

• การสรางความแตกตางและตราสินคา 
ความแตกตางสงผลใหสํานักงานมีความโดดเดน
เหนือสํานักงานแหงอื่น เกิดเปนเอกลักษณเฉพาะ
และพัฒนาไปสูตราสินคา(brand)1 ของสํานักงาน 
ตราสินคาทําใหลูกคาสามารถแยกแยะความแตก
ตางเพ่ือเลือกใชบริการ สามารถจดจําสํานักงานได 

และทําใหลูกคาสามารถเชื่อมโยงชื่อสํานักงานและ
ตราสินคาใหสอดคลองกันได (Koren, 2005: 41-
53) และยงัชวยสรางความม่ันใจใหแกลกูคาวาจะได
รบัการบรกิารทีม่คีณุภาพคงทีแ่ละสมํา่เสมอ (ธีรกติิ 
นวรัตน ณ อยุธยา, 2552: 82) ในการพัฒนาให
เกิดเปนตราสินคา สํานักงานจะตองมีการวางแผน
และส่ือสารการตลาดอยางสมํ่าเสมอ และตอง
สอดคลองเปนไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่สรางการรบั
รูในเอกลกัษณเฉพาะหรอืคณุลกัษณะทีโ่ดดเดนของ
สํานักงาน แนวทางการสรางความแตกตางสําหรับ
สาํนกังานสถาปนิกเพือ่พฒันาไปสูตราสินคา มหีลาย
แนวทาง ไดแก (สุรียพร พงษพินิจ, 2549: 107)
1) การสรางความแตกตางที่เกิดจากผลงาน ไดแก 

รูปแบบของผลงานออกแบบสถาปตยกรรมที่มี
เอกลักษณ และประเภทอาคาร 

2) การสรางความแตกตางที่เกิดจากการใหบริการ 
ไดแก การใหบริการครบวงจร การมีความ
ชํานาญเฉพาะทาง และการใหบริการแบบ
บริหารจัดการโครงการ

3) การสรางความแตกตางท่ีเกิดจากผูนําองคกร 
ไดแก ชื่อเสียงผู นํา ภาพลักษณผู นํา และ
คุณลักษณะเดนของผูนํา

4) การสรางความแตกตางที่เกิดจากองคกร ไดแก 
ชื่อเสียงองคกร ภาพลักษณองคกร และ
คุณลักษณะเดนขององคกร

2. ราคา : คาบริการวิชาชีพ
   
ราคา สําหรับสํานักงานสถาปนิก หมายถึง คาบริการ
วิชาชีพสถาปตยกรรม ซึ่งเปนคาตอบแทนในการให
บริการวิชาชีพสถาปตยกรรมท่ีสํานักงานสถาปนิกเรียก
เกบ็จากลูกคา คาบริการวิชาชีพมคีวามสําคัญอยางย่ิงตอ
การดําเนินงาน เนื่องจากเปนท่ีมาของรายไดหลักใน
สํานักงาน และเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมากตอการ
พิจารณาเลือกสํานักงานสถาปนิกของลูกคา 
   

1 ตราสินคา (Brand) สําหรับสํานักงานสถาปนิก หมายถึง  สิ่งที่แสดงความแตกตางที่เปนเอกลักษณเฉพาะของสํานักงาน ทั้งในดานผลงาน การ
ใหบริการ และภาพลักษณองคกร ที่สามารถสรางการจดจํา และทําใหลูกคารับรูถึงตัวตนท่ีแทจริงของสํานักงานน้ันๆ ได  (สุรียพร พงษพินิจ, 
2548: 10)
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กลยุทธดานคาบริการวิชาชีพ คือ การกําหนดคาบริการ
วิชาชีพที่สามารถครอบคลุมตนทุนทั้งหมด และทําให
สํานักงานมีกําไรตามเปาหมาย ทั้งยังสามารถแขงขันกับ
สํานักงานแหงอื่นได โดยมีแนวทาง ดังนี้

• การเลือกใชวิธีการคิดคาบริการวิชาชีพที่
เหมาะสม
วธิกีารคิดคาบริการวชิาชีพสถาปตยกรรมมีหลายวธิี 
ไดแก การคดิเปนรอยละ การคดิแบบเหมา  การคดิ
เปนอตัราตามเวลา และการคิดแบบตามขอตกลงใน
การทํางาน เชน ลูกคาบางรายตองการใหสถาปนิก
เปนผูขออนุญาตกอสรางอาคารให และทําขอตกลง
วาจะไมมกีารจายคาบรกิารหากขออนญุาตไมสาํเรจ็ 
และจะจายเพิ่มใหรอยละ 50 เปนคาบริการพิเศษ
หากขออนุญาตสําเร็จ ซึ่งแตละวิธีการมีจุดเดนจุด
ดอยท่ีแตกตางกัน โดยปจจยัทีต่องนํามาพิจารณาใน
การเลอืกวธิกีารคดิคาบรกิารวชิาชีพ ไดแก ลกัษณะ
และขอบเขตการใหบริการ บริบทของโครงการ และ
ความพึงพอใจของลูกคาและสํานักงานสถาปนิก 
(Emmit, 2007: 87, 284) นอกจากนีย้งัตองคาํนงึ
ถงึประเด็นเร่ืองความสามารถในการเปล่ียนแปลงคา
บริการในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงขอบเขตการให
บริการหรือในกรณีที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้นดวย 

• การกาํหนดคาบรกิารวิชาชพีเพือ่ใหไดผลกาํไร
กําไรเปนสิ่งจําเปนที่แตละโครงการจะตองมี ซึ่งจะ
เปนสวนสนับสนุนสํานักงานเมื่อเกิดวิกฤตการณ 
เปนคาใชจายในการซ้ืออุปกรณ คาดอกเบ้ียตางๆ 
และสําหรับสํารองเม่ือเกิดการขาดทุนของโครงการ 
ทั้งยังชวยในการเติบโตของสํานักงาน อัตราของผล
กําไรอาจแตกตางกันไปตามนโยบายของสํานักงาน
และโครงการที่แตกตางกัน (Getz and Stasiowski, 
1984: 53 อางถงึใน อชัพร หวงัวงศวฒันา, 2545: 
56) ทั้งนี้ นอกเหนือจากตัวเงินดวยกําไรยังหมาย
รวมถึงสิ่งอ่ืนท่ีมีคุณคาตอสํานักงานดวย เชน ชื่อ
เสียง ประสบการณ โอกาสในการทํางานท่ีทาทาย 
โอกาสในการรับงานตอเนื่องจากลูกคา และความ
สัมพันธอันดีจากลูกคาเปนตน 

 

โครงการที่มีกําไร คือ รายไดหรือคาบริการวิชาชีพ
ของโครงการน้ัน ตองสูงกวารายจายหรือตนทุน   
ของโครงการ ดังสมการ รายรับ (revenue / fee) = 
คาใชจาย (expense) + กําไร (prot) (อัชพร      
หวังวงศวัฒนา, 2545: 47) ตนทุนในแตละ
โครงการประกอบดวยคาใชจายโดยตรง (direct 
expense) ของโครงการ และคาใชจายทางออม 
(overhead/indirect expense) ซึง่เปนคาใชจายสวน
กลางในการดาํเนนิการของสํานกังานรวมถงึคาความ
เสี่ยงตางๆ (คูมือสถาปนิก, 2547: 72-73) การ
กําหนดคาบริการวิชาชีพโดยขาดฐานขอมูลดาน
ตนทุน อาจทําใหสํานักงานประสบภาวะขาดทุนได 
ดงันัน้ จงึจาํเปนทีส่าํนักงานจะตองมรีะบบการบันทกึ
ขอมลูคาใชจายโครงการ ทัง้คาใชจายโดยตรงและคา
ใชจายทางออมอยางครบถวน เพ่ือเกบ็เปนฐานขอมูล
ในการนําไปใชกําหนดคาบริการวิชาชีพใหมีกําไร
ตามเปาหมายตอไป

• การกําหนดคาบริการวิชาชีพโดยคํานึงถึง
ปจจัยที่แตกตางกันในแตละโครงการ
เนือ่งจากแตละโครงการยอมมปีจจยัและบรบิททีแ่ตก
ตางกัน ดังน้ัน สํานักงานสถาปนิกจึงไมสามารถ
กาํหนดคาบริการวิชาชีพทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกันใน
ทุกโครงการ (Franklin, 2000: 2.19) ในการ
กําหนดคาบริการวิชาชีพนั้น สํานักงานพึงพิจารณา
ถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการกําหนดคาบริการ
วิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย ขอบเขตการใหบริการ 
ประเภทและพื้นที่โครงการ ลักษณะและประเภท
ลูกคา คุณสมบัติของสถาปนิก คาใชจายในการ
ออกแบบโครงการ เวลาที่ใชในโครงการ กําไรที่
ตองการ ความเส่ียงในการใหบริการ และภาวะ
เศรษฐกิจและการตลาด โดยที่ปจจัยแตละปจจัยมี
ความสมัพันธเก่ียวของกนัอยูตลอดเวลา ถาปจจยัใด
ปจจยัหน่ึงมกีารเปล่ียนแปลงไป กจ็ะมผีลกระทบตอ
ปจจยัอ่ืน และสงผลใหคาบรกิารวิชาชีพเปลีย่นแปลง
ไปดวย(อัชพร หวังวงศวัฒนา, 2545: 143-149, 
151)  ดังแสดงในภาพที่ 1
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• การกาํหนดคาบรกิารวิชาชพีโดยคาํนงึถงึภาพ
ลักษณของสํานักงานและความคาดหวังของ
ลูกคา 
คาบริการวิชาชีพเปนปจจยัทีแ่ปรผันโดยตรงกับภาพ
ลกัษณของสาํนกังานสถาปนกิและความคาดหวงัของ
ลูกคา ลูกคามักมีภาพลักษณตอสํานักงานที่กําหนด
คาบริการวิชาชีพตํ่าเกินไปวา เปนสํานักงานท่ีไมมี
คณุภาพ และมภีาพลกัษณตอสาํนกังานทีก่าํหนดคา
บริการวชิาชพีสงูวา เปนสาํนกังานท่ีมคีณุภาพสงู สง
ผลใหลกูคาคาดหวังวาหากจายคาบริการวิชาชีพสงูก็
จะตองไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพสูง (Kotler, 
Bloom, and Hayes, 2002: 271) ดงันัน้ สาํนกังาน
พงึกาํหนดคาบริการวชิาชพีใหเหมาะสมกบัคณุภาพ
ในการใหบริการของสํานักงาน หรือในทางกลับกัน
หากสาํนกังานตองการคดิคาบรกิารวชิาชพีสงู กต็อง
มีคุณภาพในการใหบริการสูงหรือสามารถสงมอบ
คุณคาที่แตกตางจากสํานักงานแหงอื่นได 

• การกําหนดคาบริการวิชาชีพโดยคํานึงถึง
ความสามารถในการแขงขนัและจรรยาบรรณ
การไดรับคาบริการวิชาชีพในอัตราสูงยอมเปนสิ่งที่
สาํนกังานสถาปนิกทุกแหงพึงปรารถนา แตทัง้น้ีการ
เสนอคาบริการวิชาชีพสูงเกินไป หรือสูงกว า
สํานักงานแหงอื่นมากอาจทําใหสํานักงานไมไดรับ
การวาจางจากลูกคา เนื่องจากลูกคาไมสามารถ
เปรียบเทียบการบริการของสํานักงานแตละแหงได
หรือเปรียบเทียบไดยาก ลูกคาบางรายจึงอาจจะ
พิจารณาเลือกสํานักงานที่เสนอคาบริการวิชาชีพตํ่า
ที่สุด ดังนั้น ในเชิงการแขงขัน คาบริการวิชาชีพของ

สาํนกังานจะตองสมเหตสุมผล และอยูในอตัราทีใ่กล
เคียงกับสํานักงานแหงอื่น (Koren, 2005: 100) 
นอกเสียจากสํานักงานจะมีความแตกตางจาก
สํานักงานแหงอื่นในมุมมองของลูกคา หรือสามารถ
สรางคณุคาใหแกลกูคาไดมากกวา ทัง้นี ้ถงึแมจะตอง
พิจารณาความสามารถในการแขงขัน แตสํานักงาน
สถาปนิกก็ตองยึดหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพสถาปตยกรรม โดยตองไมตกลงรับงานโดย
รับค าตอบแทนที่ตํ่ ากว าความเหมาะสมตาม
มาตรฐานวิชาชีพสถาปตยกรรม จนเปนเหตุใหไม
สามารถจะใหบริการเต็มความรับผิดชอบ และตอง
ไมแสวงหางานดวยการแขงขันกับผูประกอบวิชาชีพ
อื่นโดยวิธีประกวดราคาหรือลดผลประโยชน (สภา
สถาปนิก, 2546: 21-23) 

   
ในการปฏิบัติวิชาชีพจริงน้ัน ปญหาในประเด็นของคา
บริการวิชาชีพ มักเกิดจากการตอรองคาบริการวิชาชีพ
ของลูกคา สวนหน่ึงเนื่องมาจากการที่ประชาชนท่ัวไปไม
เขาใจวิชาชีพสถาปนิกวาสถาปนิกใหบริการอะไร ผูวาจาง
กําลังตองเสียเงินสําหรับคาอะไรบาง การมองไมเห็นถึง
คุณคาของงานออกแบบ และความรับผิดชอบในฐานะ
สถาปนิกตองานน้ันๆ มองแตเพียงวาเปนผูที่เขียนแบบ
อาคารเพื่อการกอสรางเทาน้ัน ไมเขาใจบทบาทของ
สถาปนิกตอสังคมและสภาพแวดลอม (วีรวุฒิ โอตระกูล, 
2544) ดังนั้น ในการเสนอคาบริการวิชาชีพตอลูกคา 
สํานักงานสถาปนิกควรแสดงใหลูกคารับรูถึงคุณคาที่
ลูกคาจะไดรับในลักษณะท่ีลูกคาจับตองไดและเขาใจได
งาย หรืออาจตองแจกแจงรายละเอียดคาใชจาย และแยก
คิดคาบริการวิชาชีพสําหรับการใหบริการในแตละสวน 
เพื่อใหลูกคารับรู ถึงคาใชจ ายในการใหบริการของ
สํานักงาน 
   
ขอควรคํานึงอีกประการหนึ่ง คือ เม่ือตกลงคาบริการ
วิชาชีพกับลูกคาตองตกลงเรื่องขอบเขตการใหบริการท่ี
ชัดเจนควบคูกันไปดวย ตองระบุใหชัดเจนวาคาบริการ
วิชาชีพตามอัตราน้ีครอบคลุมงานใดบาง และงานใด
ยกเวน หรืองานใดที่ลูกคาจะตองจายคาบริการเพิ่มเติม
แกสาํนกังาน เพือ่ใหเกดิความชัดเจนและเปนธรรมกบัทัง้
สองฝาย

ภาพที่ 1: ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการคิดคา
บริการวิชาชีพสถาปตยกรรม
(ที่มา: อัชพร หวังวงศวัฒนา (2545: 151))  
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3. ชองทางการจัดจําหนาย : ชองทางการให
บริการ

ชองทางการจัดจําหนาย สําหรับสํานักงานสถาปนิก 
หมายถึง ชองทางท่ีลูกคาสามารถเขาถึงบริการของ
สํานักงานสถาปนิก รวมถึงชองทางในการสงมอบบริการ
ของสํานักงานแกลูกคา 
   
กลยุทธดานชองทางการใหบริการ คือ การทําใหลูกคา
สามารถเขาถงึการบรกิาร ตดิตอสือ่สาร และประสานงาน
กับสํานักงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีความ
พรอมในการใหบริการแกลูกคา โดยมีแนวทางดังนี้

• การเลือกทําเลที่ตั้งสํานักงานที่เหมาะสม
ถึงแมว าปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจะพัฒนาไปมาก แตการส่ือสารระหวาง
สํานักงานกับลูกคาสวนใหญยังจําเปนตองสื่อสาร
แบบเผชิญหนา เนือ่งจากลูกคาตองเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการทํางานตลอดทั้งกระบวนการ ดังนั้น 
การเลือกทําเลที่ตั้งของสํานักงานจึงมีความสําคัญ 
โดยทําเลท่ีตั้งที่เหมาะสม คือ ทําเลที่ตั้งที่อยูไมไกล
จากกลุมลกูคาเปาหมายหรืออยูไมไกลจากโครงการ 
พบวา สํานักงานสถาปนิกในประเทศไทยสวนใหญ
ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองลง
มาคือเชียงใหมและภูเก็ต2 เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมี
การลงทุนโครงการกอสรางมาก นอกจากน้ีทําเลท่ี
ตั้งสํานักงานควรเขาถึงไดงาย มีความพรอมดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และยังตองสง
เสริมภาพลักษณของสํานกังานดวย เชน อยูในทําเล
ที่มีภาพลักษณทันสมัยหรือศูนยกลางธุรกิจ ทั้งนี้ 
การเลือกทําเลท่ีตัง้สาํนักงานและการตัดสนิใจเลือก
รูปแบบการเปนเจาของสํานักงาน เปนปจจัยท่ีมีผล
ตอตนทนุในการดาํเนนิการสาํนกังาน โดยสาํนกังาน
อาจเลือกรูปแบบสํานักงานใดรูปแบบหนึ่ง ไดแก 
เปนเจาของอาคารสาํนกังานเอง เชาพืน้ทีส่าํนกังาน 
หรือใชบานเปนสํานักงาน (Emmitt, 2007: 292) 

• การตั้งสํานักงานสาขา 
การตัง้สาํนกังานสาขาเปนการเพิม่ชองทางใหลกูคา
สามารถเขาถึงและติดตอสื่อสารกับสํานักงานได
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังทําให
สํานักงานสามารถประสานงานและควบคุมดูแล
โครงการไดมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่
ในกรณีที่สํานักงานตองการเปดตลาดใหมในตาง
พื้นที่ หรือสํานักงานมีโครงการในพ้ืนที่ที่ไกลจากท่ี
ตั้งสํานักงานใหญหลายโครงการ 

• การเพ่ิมชองทางในการเขาถึงบริการ
นอกจากการเขาถึงบริการของสํานักงานสถาปนิก
โดยการเขามาตดิตอท่ีทีต่ัง้สาํนักงานแลว สาํนกังาน
สถาปนิกอาจจะสรางและพัฒนาชองทางอ่ืนๆ เพื่อ
ทําใหลูกคาสามารถติดตอส่ือสารกับสํานักงานได
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การ
ติดตอสื่อสารกับลูกคาผานระบบอินเทอรเน็ต อีเมล 
และโทรศัพท การเขาไปพบลูกคาที่สํานักงานลูกคา
หรือสถานท่ีกอสราง และการเพิ่มชั่วโมงทํางานเพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการติดตอสํานักงานแกลูกคา 
เปนตน (Kotler, Bloom, and Hayes, 2002: 309-
310)

4. การสงเสริมการตลาด : การสื่อสารการตลาด
   
การสงเสริมการตลาด สําหรับสํานักงานสถาปนิก หมาย
ถึง การส่ือสารขอเสนอและขอมูลขาวสารของสํานักงาน
ไปสูลกูคาเปาหมาย ถงึแมวางานออกแบบสถาปตยกรรม
ที่สรางเสร็จแลวจะเปนสิ่งที่สามารถสื่อสารไดดีที่สุด แต
งานสถาปตยกรรมเปนสิ่งท่ีติดอยูกับท่ีตั้ง บางคร้ังอาจ
เปนการยากที่ลูกคาจะไดเห็นผลงาน มีการรับรูที่ถูกตอง
และเขาใจแนวความคิดของสํานักงาน ดังนั้น การสื่อสาร
การตลาดเปนจงึส่ิงทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัการดาํเนนิงาน
ของสํานักงานสถาปนิกเปนอยางมาก โดยสามารถจําแนก
วัตถุประสงคของการส่ือสารการตลาดสําหรับสํานักงาน
สถาปนิกไดดังน้ี (ดัดแปลงจาก Kotler, Bloom, and 
Hayes, 2002: 321)

2 จากการวิเคราะหขอมูลที่ตั้งสํานักงานสถาปนิก จากสํานักงานสถาปนิกที่เปนสมาชิกสภาสถาปนิก (ขอมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2554)  
จํานวน 229 แหง พบวา สํานักงานสถาปนิกจํานวน 207 แหงตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสวนใหญตั้งอยูยานธุรกิจ สํานักงาน
สถาปนิกจํานวน 7 แหงตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหงตั้งอยูในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 2 แหงตั้งอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี และตั้งอยูในจัง
หวัดอื่นๆ อีก 3 แหง 
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การประยุกตใชแนวคิดสวนประสมการตลาดสําหรับสํานักงานสถาปนิก

1) เพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสาร และขอเสนอของ
สํานักงานไปสูกลุมเปาหมาย 

2) เพื่อสรางและรักษาเอกลักษณและภาพลักษณ
ของสํานักงาน

3) เพื่อดึงดูดลูกคาใหม ใหเกิดความสนใจท่ีจะใช
บริการสํานักงาน 

4) เพื่อสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคาเดิม
ของสํานักงาน

   
กลยุทธดานการสื่อสารการตลาด คือ การจัดการการ
สื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถเขาถึงกลุมลกูคาเปาหมายไดทัว่ถงึ เพ่ือใหบรรลุ
วตัถปุระสงคของการสือ่สารการตลาด โดยมแีนวทางดงันี้

• การเลือกเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดท่ี
 เหมาะสม

สํานักงานสถาปนิกสามารถส่ือสารการตลาดผาน
เครือ่งมอืสือ่สารการตลาด (marketing communication 
tools) ที่หลากหลาย การเลือกเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด ตองพิจารณาถึงวัตถุประสงคหลักในการ
สื่อสารการตลาด กลุมลูกคาเปาหมาย ภาพลักษณ
และเอกลักษณของสํานักงาน รวมทั้งทรัพยากรและ
งบประมาณท่ีใช โดยเฉพาะอยางย่ิง ตองพิจารณาถึง
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดสําหรับสํานักงานสถาปนิกมีหลาย
รปูแบบ ทัง้ทีเ่ปนรปูแบบสิง่พมิพ กจิกรรม หรืออืน่ๆ 
ไดแก เอกสารประวัติและผลงาน หนังสือ จดหมาย
ขาว  นติยสารหรือวารสาร เวบ็ไซต นทิรรศการ ปาย 
บัตรอวยพร การเผยแพรขาวสาร การนําเสนอตอ
ลูกคา เอกสารเสนอแผนงาน การประกวดผลงาน
ออกแบบ การพดูในทีส่าธารณะ การจดักจิกรรมทาง
สังคม และการบริการชุมชน ทั้งนี้ เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดแตละรูปแบบตางก็มีขอดีและขอจํากัด 
แตกตางกัน ทั้งในดานความสามารถในการเขาถึง
กลุมเปาหมาย ความสามารถในการดึงดูดกลุมเปา
หมาย ทรัพยากรและงบประมาณท่ีใช ฯลฯ การเลือก
ใชเคร่ืองมือสือ่สารการตลาดรูปแบบใดก็ตาม จะตอง
มคีวามสอดคลองและเปนไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่
สงเสริมเอกลักษณของสํานักงาน นอกจากนี้เนื้อหา
ของขอมูลท่ีสํานักงานตองการสื่อสารควรเปนส่ิงที่
ผูรับสารเขาใจไดงาย ไมใชศัพทเฉพาะมากเกินไป 

หรือใชสัญลักษณที่ยากตอการตีความของผูรับสาร 
ทําใหอาจตีความหรือแปลความหมายผิดพลาดได 

• การบอกตอ
บริการเปนส่ิงท่ีจบัตองยาก ทาํใหลกูคามคีวามเส่ียง
เพราะไมสามารถทดลองกอนใชบริการได ลูกคาจึง
ตองหาขอมูลดวยการสอบถามคนที่เคยใชบริการ  
มากอน (สมวงศ พงศสถาพร, 2547: 52) การบอกตอ 
จึงเปนชองทางการส่ือสารการตลาดท่ีมีประสิทธิผล
มาก ถาหากเปนการบอกตอของบุคคลที่มีความนา
เชื่อถือ จะสงผลตอภาพลักษณและการตัดสินใจ     
วาจางสํานักงานเปนอยางมาก เมือ่ลกูคามปีระสบการณ 
มีความเขาใจ หรือมีภาพลักษณเกี่ยวกับสํานักงาน
อยางใดอยางหน่ึง กม็กัจะบอกตอไปยังบคุคลอ่ืนและ
บอกตอกันไปอีกหลายทอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
ยุคปจจุบันลูกคาสามารถใชสื่อออนไลนในการแพร
กระจายขอมูลขาวสาร ทําใหการบอกตอสามารถ
แพรกระจายไดในวงกวางและรวดเร็วย่ิงข้ึน ถงึแมวา
การบอกต อจะอยู นอกเหนือการควบคุมของ
สํานักงาน แตถาหากสํานักงานสามารถสรางความ
พึงพอใจและสรางประสบการณที่ดีใหแกลูกคา รวม
ทั้งมีภาพลักษณที่ดีในมุมมองของลูกคา ลูกคาก็จะ
บอกตอเกี่ยวกับสํานักงานในทางที่ดี

5. บุคคล : ผูใหบริการวิชาชีพ
   
บุคคล สําหรับสํานักงานสถาปนิกหมายถึง ผูที่เกี่ยวของ
ในการผลิตและสงมอบบริการแกลูกคา ไดแก ผูบริหาร
สํานักงาน บุคลากรในสํานักงาน และทีมงานที่เกี่ยวของ 
ในบรรดาองคประกอบของสวนประสมการตลาดทั้ง 7 
ประการ บคุคลเปนองคประกอบท่ีมคีวามสําคญัในอนัดบั
ตนๆ เน่ืองจากงานของสํานักงานสถาปนิกเปนงานบริการ
วิชาชีพ ผูใหบริการจึงตองใชทั้งความรู ประสบการณ 
ทกัษะ และความสามารถตางๆ ซึง่เปนคณุลกัษณะเฉพาะ
ของแตละบุคคล ลูกคาจึงมักจะยึดติดกับตัวบุคคลผูให
บริการมากกวาสํานักงาน ยิ่งไปกวานั้นลูกคาตองเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการทํางานของสํานักงานสถาปนิก
ตลอดทั้งกระบวนการและเปนระยะเวลายาวนาน สงผล
ใหลูกคาและผูใหบริการตองติดตอสื่อสารในลักษณะ
เผชญิหนาบอยคร้ัง ผูใหบรกิารจึงเปนเสมอืนตวัแทนของ
สํานักงานในมุมมองของลูกคา ดังน้ัน จึงจําเปนที่ผูให



79  

กุลธิดา  แสงนิล

บริการจะตองมีความนาเชื่อถือ มีความรูความสามารถ 
และมีทักษะในการติดต อสื่ อสารระหว  างบุคคล 
(interpersonal skills) สูง เพื่อทําใหคุณภาพและการ
บริการมีความพิเศษย่ิงขึ้น (Maister,1993 cited in 
Emmitt, 2007: 173) 
   
กลยุทธดานผูใหบริการวิชาชีพ คือ การสรางและบริหาร
บุคลากรผูใหบริการวิชาชีพใหมีทั้งคุณภาพและจํานวนท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตอการใหบริการ พรอมดวยความ
รูความสามารถ ทาํใหลกูคาเกดิความเชือ่ถอืและไววางใจ 
โดยมีแนวทาง ดังนี้

• การบริหารทรัพยากรบุคคล
การท่ีสาํนกังานสถาปนิกจะมบีคุลากรท่ีมคีณุภาพได
นัน้ ตองเริม่จากกจิกรรมบรหิารทรพัยากรบุคคลทีม่ี
ประสิทธิผล เพ่ือใหสํานักงานมีบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิด
ชอบ โดยอาศยักจิกรรมการบริหารบุคคลตางๆ ดงัน้ี
- การวางแผนกําลังคน โดยการคาดการณความ

ตองการบุคลากรในอนาคต เพือ่ใหสาํนกังานมี
บุคลากรที่สอดคลองความตองการทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมี

แนวทางการทาํงานทีส่อดคลองกบัสํานกังานให
เขามาทํางานในสํานักงาน 

- การจูงใจบุคลากร เพื่อใหบุคลากรทํางานอยาง
เต็มกําลังความสามารถ และรกัษาบุคลากรผูมี
ความรูความสามารถใหทาํงานกับสาํนักงานไป
นานๆ (คูมอืสถาปนิก, 2547: 2.67) เชน การ
ใหสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม การ
ใหคํายกยองชมเชย การใหอิสระทางความคิด 
การใหความกาวหนาในอาชีพ และการใหเปน
หุนสวน เปนตน

- การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให
บุคลากรมีทักษะและความรูความสามารถท่ี
เหมาะสมตอการทํางานในวิชาชีพ ทั้งความ
สามารถดานการออกแบบ ดานเทคนิค และ
ดานการจัดการ (Emmitt, 2007: 199) โดย
จัดใหมีทั้งการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน และ
การฝกอบรมนอกเวลาปฏิบัติงาน หรืออาจจัด
สวนเสริมความรูในสํานักงาน เชน จัดใหมีหอง
สมุดเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ 
เปนตน

• การมอบหมายและจัดทีมงานโครงการ
นอกจากการพิจารณาคุณสมบัติของสํานักงาน
สถาปนิกแลว ลูกคายังมักจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ของทมีงานในโครงการดวย เชน ประสบการณ ความ

ภาพที่ 2: นิทรรศการผลงานสํานักงานสถาปนิกและสถาปนิกอิสระในงานสถาปนิก 2554
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ชํานาญ คุณวุฒิ ฯลฯ ดังนั้นในโครงการหน่ึงๆ ผู
บรหิารตองจัดโครงสรางและสวนประสมของทีมงาน
ที่เหมาะสม โดยตองมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เหมาะกบัประเภทโครงการ และตองการสรางสมดลุ
ดานความชํานาญและคุณวุฒิของทีมงานในแตละ
โครงการ ซึ่งควรมีทั้งบุคลากรที่มีความชํานาญดาน
การออกแบบ ดานเทคนคิ และดานการจดัการอยูใน
ทมี (Emmitt, 2007: 199) พรอมกาํหนดหนาทีร่บั
ผิดชอบของสมาชิกในทีมอยางชัดเจนเพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธภิาพ 

• การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
พนัธมิตรทางธุรกิจ3 สามารถเพ่ิมศกัยภาพในการให
บริการวิชาชีพแกสํานักงานสถาปนิกและลดปญหา
ดานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสามารถรวมมือกับ
สํานักงานแหงอื่นในกรณีที่บุคลากรในสํานักงานไม
เพียงพอ กรณีที่จําเปนตองรับงานโครงการขนาด
ใหญหรือมีความซับซอนเกินกวากําลังหรือความ
สามารถของบุคลากรในสํานักงาน กรณีที่ตองการ
ความชํานาญพิเศษจากบุคลากรในองคกรอื่น หรือ
ในกรณีที่ลูกคาตองการบริการครบวงจร เชน การ
รวมมือกับสํานักงานที่ปรึกษาดานการประหยัด
พลังงานในอาคาร เพ่ือใหบริการออกแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน หรือการรวมมือกับสํานักงาน
บริหารงานกอสรางเพื่อใหบริการออกแบบและ
บริหารงานกอสราง เปนตน ดังนั้น การสราง
พันธมิตรธุรกิจจึงเปนแนวทางการจัดการดาน
บคุลากรแนวทางหนึง่นอกเหนอืจากการขยายขนาด
สํานักงานและการรับพนักงานเพ่ิม เพื่อเปนการลด
ภาระและความเสี่ยงของสํานักงาน 

6. กระบวนการ : กระบวนการใหบริการวิชาชีพ
   
กระบวนการ สาํหรับสาํนกังานสถาปนิก หมายถึง วธิกีาร
และข้ันตอนตางๆ ในการใหบริการวิชาชีพแกลูกคา 
กระบวนการใหบรกิารวชิาชพีของสาํนกังานสถาปนกิเปน
สิ่งที่มีความสําคัญและมีผลอยางยิ่งตอความพึงพอใจของ
ลกูคา เนือ่งลูกคาจะตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

และจะตองทาํงานรวมกันเปนระยะเวลานานตัง้แตเริม่ตน
กําหนดความตองการ จนกระท่ังโครงการกอสรางแลว
เสร็จ ลูกคาจึงสามารถรับรูและประเมินกระบวนการให
บริการของสํานักงานสถาปนิกไดตลอดเวลา 
   
แมคคูล-เคนเนดี และคณะ (2002: 11) กลาววา 
กระบวนการใหบริการโดยทั่วไปประกอบดวยกิจกรรม 2 
สวนหลัก ไดแก กิจกรรมในสวนท่ีลูกคามองเห็น 
(frontstage activities) และกิจกรรมในสวนท่ีลูกคามอง
ไมเห็น (backstage activities) กิจกรรมของสํานักงาน
สถาปนิกในสวนท่ีลกูคามองเห็น ไดแก การพบลูกคาเพ่ือ
รบัฟงความตองการจากลกูคา การนาํเสนอแบบแกลกูคา 
การประชมุกบัลกูคา การเขาไปตรวจงานกอสราง เปนตน 
สวนกิจกรรมในสวนที่ลูกคามองไมเห็น ไดแก กิจกรรม
ในสวนการคิดแบบ การจัดทําแบบและเอกสารประกอบ 
กิจกรรมท้ัง 2 สวนลวนมีความสําคัญ และมีผลตอ
คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกคา ดังนั้น 
สํานักงานสถาปนิกจึงตองใหความสําคัญกับกิจกรรมทั้ง 
2 สวน
   
กลยุทธดานกระบวนการใหบริการวิชาชีพ คือ การสราง
กระบวนการใหบรกิารวิชาชพีสถาปตยกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผล ทั้งในสวนท่ีลูกคามองเห็นและสวนท่ี
ลูกคามองไมเห็น โดยมีแนวทางดังนี้

• การพัฒนากระบวนการใหบริการวิชาชีพ
ลูกคาจะไมประเมินคุณภาพของการใหบริการจาก
ผลลัพธเพียงอยางเดียว ลูกคาจะประเมินคุณภาพ
จากกระบวนการใหบริการควบคูไปดวย (Zeihaml, 
Parasuraman, and Berry, 1990: 16)  ดังนั้น 
สํานักงานควรจะพัฒนากระบวนการใหบริการแก
ลูกคา โดยทุกกิจกรรมในสวนท่ีลูกคามองเห็นและ
รับรู ไดตองไมมีขอผิดพลาด เพื่อใหลูกคาไดรับ
บริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจในกระบวนการให
บริการ เชน มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มี
การอํานวยความสะดวกดานตางๆ แกลูกคา มีการ
ติดตามงานและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางทันทวงที 

3 พันธมิตรทางธุรกิจ คือ ความรวมมือระหวางบริษัทสถาปนิกตั้งแตสองบริษัทขึ้นไปในชวงเวลาหน่ึง การรวมมือกันโดยการผสานทรัพยากรของ
แตละฝาย เชน เงิน บุคลากร เครื่องมือ หรือ ความเชี่ยวชาญของแตละฝายรวมกัน เพื่อใหบริการทางสถาปตยกรรมหลักตามความตองการของ
ลูกคา หรือเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน (เกศศจี ศุภพัฒนวรกุล, 2550: 31)
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มีระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจางกอสราง ณ 
สถานที่กอสรางบอยครั้ง มีการสงงานลูกคาทุกครั้ง
ตรงตามเวลานดัหมาย มกีารสอบถามความพงึพอใจ
ของลกูคาและนาํมาปรับปรุงหรอืพฒันาการใหบรกิาร 
เปนตน

• การบริหารโครงการออกแบบสถาปตยกรรม
ในการปฏบิตังิานออกแบบสถาปตยกรรม มกีรรมวธิี
ในการดําเนินการต้ังแตเริ่มแรกจนถึงระยะท่ีงาน
เสร็จสิ้นลงที่คอนขางยุงยากซับซอน จะตองมีการเต
รยีมวางแผนงานใหรดักุมเปนลาํดบัขัน้ตอนตอเนือ่ง
กันไป (พรพรหม แมนนนทรัตน,2546: 29) การ
บริหารโครงการออกแบบสถาปตยกรรม เปนการ
สรางระบบของกระบวนการทํางานออกแบบ เพือ่ให
สํานักงานสามารถสงมอบงานใหลูกคาไดอยางมี
คณุภาพ ภายใตงบประมาณ และระยะเวลาทีก่าํหนด 
โดยทีส่าํนกังานจะตองมีการวางแผนงาน การบรหิาร
งบประมาณ การบริหารตารางเวลา การบริหารทีม
งาน การบริหารคุณภาพ และการบริหารระบบฐาน
ขอมูลและเอกสาร หากสํานักงานมีระบบบริหาร
โครงการออกแบบที่ดี นอกจากจะทําใหสํานักงาน
สามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคาแลว ยังทําให
สํานักงานสามารถลดขอผิดพลาดตางๆ ในการ
ทาํงาน และมีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน

7. หลักฐานทางกายภาพ : สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ
   
หลกัฐานทางกายภาพ สาํหรบัสาํนกังานสถาปนกิ หมาย
ถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังหมดท่ีลูกคาสามารถ
รับรู ไดเมื่อมาใชบริการสํานักงานสถาปนิก สภาพ
แวดลอมทางกายภาพถึงแมจะไมใชผลิตภัณฑหลัก แตก็
เปนสิ่งท่ีลูกคารับรูไดงาย เนื่องจากเปนสิ่งที่มีตัวตนจับ
ตองได และเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ลูกคาใช
ประเมินคุณภาพในของการใหบริการ (Zeihaml, 
Parasuraman, and Berry, 1990: 26)  
   
กลยุทธดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ คือ การ
ออกแบบองคประกอบทางกายภาพทุกองคประกอบที่
ลกูคาสามารถมองเหน็หรอืรบัรูได ใหสงเสรมิภาพลกัษณ

และเอกลักษณของสํานักงาน และใหสนับสนุนการให
บริการของสํานักงานสถาปนิก โดยมีแนวทาง ดังนี้

• การออกแบบอาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงานเปนองคประกอบทางกายภาพท่ี
สําคัญท่ีสุดสําหรับสํานักงานสถาปนิก เน่ืองจาก
อาคารสํานักงานเปนงานสถาปตยกรรม ดังนั้น 
ลกูคาอาจประเมนิความสามารถในการออกแบบ รปู
แบบ และความปราณีตใสใจรายละเอียด จากอาคาร
สาํนักงานท่ีลกูคามองเห็นและรับรู ดงันัน้ สาํนักงาน
จึงตองใหความสาํคญักบัการออกแบบตกแตงอาคาร
สาํนักงาน โดยตองคาํนึงถงึความสวยงาม บรรยากาศ 
และประโยชนใชสอยท่ีสามารถตอบสนองตอลูกคา
และการทํางานของพนักงาน และประเด็นสําคัญคือ 
อาคารสํานักงานตองส งเสริมภาพลักษณและ
เอกลักษณของสํานักงานดวย

• การออกแบบองคประกอบทางกายภาพ
ประเภทอ่ืน 
องคประกอบทางกายภาพประเภทอ่ืนทีล่กูคารบัรูได 
ไมวาจะเปนการแตงกายของพนักงานหรือผูบริหาร 
ตราสัญลักษณ ปาย แกวน้ํา เอกสาร สิ่งพิมพ 
เว็บไซต ฯลฯ ลวนเปนองคประกอบทางกายภาพที่
ลูกคารับรูและจับตองได ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณ
และเอกลักษณของสํานักงานสถาปนิกทั้งสิ้น ดังนั้น 
สาํนกังานจงึตองใหความสาํคญักบัการออกแบบองค
ประกอบเหลาน้ี เพื่อใหสงเสริมภาพลักษณและ
เอกลักษณของสํานักงาน 

กลาวโดยสรุป การประยุกตใชแนวคิดสวนประสมการ
ตลาดสําหรับสํานักงานสถาปนิก ตองเริ่มจากการ
วิเคราะหถึงบริบทและลักษณะเฉพาะของสํานักงาน โดย
ประเด็นสําคัญท่ีตองพิจารณาคือ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประกอบกับการคนหาและวิเคราะหความตองการของ
ลกูคาเปาหมาย เพ่ือสรางสวนประสมการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการกลุมลูกคาเปาหมาย โดย
สํานักงานตองสรางสวนประสมของขอเสนอดานการ
บริการวิชาชีพ คาบริการวิชาชีพ ผูใหบริการวิชาชีพ 
กระบวนการใหบริการวิชาชีพ และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ โดยมกีารสือ่สารการตลาดเปนเครือ่งมอื       ใน
การนําข อมูลข าวสารของขอเสนอไปสู ลูกค า และ
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ภาพที่ 4: การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของอาศรมสถาปนิกเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอมแหงสถาบันอาศรมศิลป 
(ที่มา: www.arsomsilp.ac.th)

ภาพท่ี 3: การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของบริษัท สถาปนิก 49 จํากัด (ที่มา: บริษัท สถาปนิก 49 จํากัด)

ภาพที่ 5: การประยุกตใชแนวคิดสวนประสมการตลาดสําหรับสํานักงานสถาปนิก ปรับปรุงจาก Kotler (2003: 16)
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สํานักงานสงมอบขอเสนอเหลานี้ไปยังลูกคาเปาหมาย
ผานชองทางในการใหบริการของสํานักงาน ดังแสดงใน
ภาพที่ 5 

บทสรุป

ความพึงพอใจของลูกคาเป นปจจัยหลักท่ีจะทําให
สํานักงานสถาปนิกดําเนินงานตอไปไดอยางย่ังยืน เมื่อ
ลูกคาเกิดความพึงพอใจในสํานักงาน ลูกคาก็มีแนวโนม
ทีจ่ะใชบริการสาํนกังานตอไป และบอกตอไปยงับุคคลอืน่
ในทางที่ดี สวนประสมการตลาดเปนเคร่ืองมือทางการ
ตลาดอยางหนึ่ง ที่สํานักงานสถาปนิกสามารถนํามาใช
เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเปาหมายได โดยการ
สรางสวนประสมการตลาดทั้ง 7 ประการ ใหสอดคลอง
สัมพันธกันเพื่อนําไปสูเปาหมายของสํานักงาน 

ในความเปนจรงิ เราไมสามารถแยกองคประกอบของสวน
ประสมการตลาดแตละองคประกอบออกจากกันได 
เนื่องจากทุกองคประกอบลวนเช่ือมโยงสัมพันธกัน ยก
ตัวอยางเชน การบริการวิชาชีพมีคุณภาพยอมเกิดจาก
กระบวนการใหบริการวิชาชีพ และผูใหบริการวิชาชีพที่มี
คุณภาพดวย และสํานักงานท่ีมีการบริการวิชาชีพที่มี
คุณภาพ หรือมีความโดดเดนแตกตางจากสํานักงานแหง
อืน่ กย็อมคดิคาบริการวิชาชพีไดสงูกวาสาํนกังานแหงอ่ืน 
เปนตน ดงัน้ัน สาํนักงานสถาปนิกจงึตองวางแผนและคิด
สวนประสมการตลาดทั้งหมดเปนองครวม และไม
สามารถละเลยองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งได 
 
สวนประสมการตลาดสําหรับสํานักงานสถาปนิกไมใชสิ่ง
ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาเพ่ือให
สอดคลองกับเปาหมายของสํานักงานและสภาวการณ
ตางๆ และจะแตกตางกันไปในสํานักงานแตละแหง 
เนื่องจากบริบทที่แตกตางกัน ดังนั้น ในการสรางสวน
ประสมการตลาดทีม่ปีระสทิธผิลนัน้ สาํนกังานแตละแหง
ควรจะมกีารศึกษาวจิยัเพือ่เก็บขอมลูจากลูกคาเปาหมาย 
เพื่อใหทราบความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความ
ตองการท่ีแทจริงของกลุมลูกคาเปาหมาย และนําผลจาก
การศึกษาวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาสวนประสมการ
ตลาดของสํานักงาน 

อยางไรกต็าม สาํนักงานสถาปนกิเปนองคกรทีอ่ยูภายใต
การกํากับดูแลขององคกรวิชาชีพ ซึ่งจะตองอยูภายใต
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และธํารงไวซึ่งมาตรฐานแหง
วชิาชพี ดงันัน้ หลกัการทีส่าํคญัท่ีสดุในการออกแบบสวน
ประสมการตลาดสําหรับสํานักงานสถาปนิก คือ จะตอง
ไมขัดหรือแยงตอจรรยาบรรณวิชาชีพ และตองคํานึงถึง
การใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานแหง
วิชาชีพสถาปตยกรรม
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