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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและระบบบริหารงาน 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงาน 
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ใช้วธิีการวิจยัเอกสารและการวิจัยสนามจากการสมัภาษณ์
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและมูลนิธิหอศิลปฯ ทีม่ีหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในปจัจุบัน ใช้รูปแบบมูลนิธิซ่ึงเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม ปัญหา
ที่พบคือ (1) งบประมาณไม่เพียงพอ (2) ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ (3) ความไม่ต่อเนื่องของบุคลากรฝ่ายราชการ 
และ (4) ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมูลนิธิหอศิลปฯ แนวทางการแก้ไขคือ (1) ภาครัฐควร
สนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิหอศิลปฯ บางส่วน (2) ควรปรับปรุงสัญญาให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปฯ 
(3) ควรสร้างหรือสนับสนุนเครื่องมือในการหารายได้ให้กับมูลนิธิหอศิลปฯ และ (4) การส่งต่อความรู้
ความเข้าใจเรื่องหอศิลปฯ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านแนวทางการพัฒนา คือ (1) การบรหิาร
พ้ืนที่ให้เกิดความคุ้มค่า (2) เพ่ิมการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน (3) กรุงเทพมหานครและมูลนิธิหอศิลปฯ 
ควรท างานร่วมกัน และ (4) การขยายพื้นที่ทางศิลปะที่ไม่ใช่การจ ากัดแค่หอศิลปฯ  
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บทน า 
 การส่งเสริมด้านศิลปะและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นสิ่งที่รฐับาลในหลายประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญ 
แต่ส าหรับในประเทศไทยนั้น การส่งเสริมด้านศิลปะและพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือหอศิลป์ของภาครัฐยังขาด
ความชัดเจนด้านนโยบายและแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม และการสนับสนุน เพราะรัฐบาลไทยเน้นให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของประชาชนเป็นล าดับแรก เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหา
ด้านการศึกษา ปัญหาด้านสาธารณะสุข ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ต่างจากประเด็นด้านศิลปะท่ีได้รับการวิพากษ์ว่ารัฐบาลยังไม่ได้
ให้ความส าคัญ ความสนใจ และการสนับสนุนเท่าที่ควร ส่งผลให้ประชาชนและกลุ่มคนที่ท างานด้าน
ศิลปะต้องออกมาเรียกร้องและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐสร้างหอศิลป์ เพ่ือเป็นสถานที่จัดแสดง 
ผลงานทางศิลปะ หนึ่งในหอศิลป์ที่ผ่านเรื่องราวการผลักดันและการเรียกร้องจากประชาชนกว่า
ทศวรรษคือ “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร”  
 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของผู้รักศิลปะ      
ทีผ่่านการรณรงค์ร่วมแรงร่วมใจของเครือข่ายศิลปินและคนรักศิลปะตั้งแต่ปี 2540 จนได้เปิดบริการ  
สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่            
ที่มีคุณค่าต่อประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี นับแต่วันเปิดบริการ หอศิลปวัฒนธรรม      
แห่งกรุงเทพมหานครได้ท าหน้าที่ในการเป็นพ้ืนที่ทางศิลปะและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะที่ส าคัญ
ของกรงุเทพมหานครและประเทศไทย แต่หอศิลปฯ แห่งนี้กลับมีปัญหาส าคัญที่เป็นที่วิพากษ์ของ
ประชาชนและกลุ่มเครือข่ายศิลปะ คือปัญหาด้านการบริหารจัดการและการไม่ได้รับงบประมาณ
อุดหนุนในการบริหารจัดการจากกรุงเทพมหานคร  
 แม้ว่าการบริหารจัดการหอศิลปฯ กรุงเทพมหานครจะใช้รูปแบบการบริหารโดยเอกชนซึ่ง
เป็นองค์การไม่แสวงผลก าไรหรือมูลนิธิเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ แต่หอศิลปวัฒนธรรม   
แห่งกรุงเทพมหานครยังคงมีประเด็นปัญหาในการบริหารจัดการจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างกรุงเทพมหานครและมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสร้างความไม่พอใจ
แก่ประชาชน จนน าไปสู่การประท้วงและการเรียกร้องทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและในพ้ืนที่สังคม
ออนไลน์  
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรม                   
แห่งกรุงเทพมหานครว่า กรณีที่หน่วยงานราชการบริหารจัดการหอศิลป์โดยใช้รูปแบบมูลนิธินั้น        
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาด้านรูปแบบและระบบบริหารงาน ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งไดศ้ึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
และเป็นแนวทางแก่หน่วยงานราชการและองค์การอ่ืน ๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจเรื่องการบริหารจัดการหอศิลป์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและระบบบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 
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 3. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

 4. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีด าเนินการวิจัย 2 รูปแบบ คือ 1) การวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) และ 2) การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยมีผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informants) ซ่ึงสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 10 คน โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ ผู้อ านวยการส่วนวัฒนธรรม จ านวน 1 คน นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ
พิเศษ จ านวน 1 คน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 4 คน และเจ้าหน้าที่หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การวิจัยเอกสาร พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการหอศิลป์ฯ ทีผู่้ศึกษาได้ศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหอศิลป์นั้น ไดส้รุปรปูแบบการบริหาร
จัดการหอศิลป์ที่น่าสนใจมา 3 รูปแบบ คือ การบริหารโดยหน่วยงานราชการ การบริหารโดยเอกชน 
และการบริหารโดยองค์การไม่แสวงหาผลก าไรหรือมูลนิธิ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 1. การบริหารโดยหน่วยงานราชการ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่า หอศิลป์ที่มีรูปแบบการบริหารองค์การโดยส่วน
ราชการนั้น องค์การจะมีความม่ันคง ถาวร มีงบประมาณแผ่นดินส าหรับใช้บริหารจัดการ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ มีโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน แต่ในด้านข้อเสียนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2548) ได้ระบุว่า ในการเป็นหน่วยงานของรัฐนั้น มีการจัดระบบการบริหาร
ตามสายงานราชการซึ่งมีผลต่อการจัดระบบการบริหารและงบประมาณด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาองค์การตามแผนงานได้ และโครงการวิจัยของ ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
(2554) เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
หน่วยงานราชการคือกรุงเทพมหานครบริหารจัดการ พบปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอของบุคลากร   
ในหน่วยงานราชการ เพราะฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ในเขตต่าง ๆ มีภาระงานมาก จนต้องน าอาสาสมัคร
พิพิธภัณฑ์ไปปฏิบัติงานอ่ืนแทน ท าให้การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง ทั้ง
บุคลากรที่มาบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรเป็นบุคลากรที่มีทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านการจัด
นิทรรศการ ทักษะการพูด ทักษะการน าชม ฯลฯ ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคกับบุคลากรในหน่วยงาน
ราชการที่จะต้องมีบทบาท หน้าที่ และทักษะจ านวนมาก ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 
 2. การบริหารโดยเอกชน 
 การบริหารหอศิลป์ในรูปแบบเอกชนนั้น มีข้อได้เปรียบกว่าการบริหารโดยราชการในด้าน
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่ผ่อนคลายมากกว่า ท าให้เกิดความคล่องตัวมากกว่าการบริหารโดยระบบราชการ 
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แต่ปัญหาของหอศิลป์ที่บริหารจัดการโดยเอกชน วิภูษณะ ศุภนคร, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, วิรุณ ตั้งเจริญ 
(2560) ได้อธิบายว่า “...ธุรกิจหอศิลป์เป็นสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิตเหมือนกับธุรกิจอ่ืน จึงเป็นเหมือนธุรกิจแรก ๆ ที่โดนผลกระทบ อีกท้ังการที่นักสะสม
สามารถติดต่อกับศิลปินได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลางอีกต่อไป ท าให้ยอดขายของหอศิลป์น้อยลง
เป็นล าดับ...” ดังนั้นปัญหาส าคัญของหอศิลป์ที่บริหารจัดการโดยเอกชนคือปัญหาด้านงบประมาณซึ่ง
หอศิลป์ต้องหาวิธีการในการหารายได้เพ่ือมาใช้ในการบริหารจัดการหรือจัดกิจกรรมในหอศิลป์ ส่งผล
ให้หอศิลป์ต้องมีแนวคิดทางธุรกิจด้วย ดังที่ วิภูษณะ ศุภนคร, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, วิรุณ ตั้งเจริญ 
(2560) กล่าวว่า “...การบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยการผสมผสานกับธุรกิจอื่น ๆ ไม่ยึดโยงกับการค้าขาย
งานศิลปะเพียงอย่างเดียว หรือเป็นการควบรวมธุรกิจหลายประเภทรวมทั้งงานศิลปะหลายแขนง   
เข้าไว้ด้วยกัน อาจเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้หอศิลป์เอกชนด ารงอยู่...หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร
ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน ต่างเริ่มมีการบริหารจัดการที่หลากหลายและต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม
และสภาพวัฒนธรรมที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา…” ดังนั้น หอศิลป์เอกชนจึงเป็นสถานที่ส าหรับแสดง
ผลงานทางศิลปะและมีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ เพื่อเป็นรายได้ของหอศิลป์ 
 3. การบริหารโดยองค์การไม่แสวงหาผลก าไรหรือมูลนิธิ 
 การจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาบริหารจัดการหอศิลป์นั้น กมลวรรณ จันทวร (2555) ได้อธิบาย
รายละเอียดเรื่องมูลนิธิว่า “...เป็นองค์การรองรับด้านการเงินและในการท านิติกรรมต่าง ๆ ในฐานะ       
ที่เป็นนิติบุคคลทางกฎหมาย โครงสร้างการบริหารงานจะบริหารโดยคณะกรรมการหรือ  คณะกรรมการ-
บริหาร ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการจะประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม แยกการบริหารออกเป็น 2 กลุ่ม คือกรรมการมูลนิธิและกรรมการบริหาร     
สถาบันจะมีการก าหนดระเบียบที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและพัสดุที่
แตกต่างไปจากกฎระเบียบของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ งบประมาณท่ีใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
มาจากรายได้ในการด าเนินงานและงบประมาณแผ่นดินที่หน่วยงานรัฐต้นสังกัดจัดสรรให้เป็นรายปี   
ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป...”  
 ในกรณีที่การบริหารโดยองค์การไม่แสวงผลก าไรนี้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ ศิริวัฒน์     
แสนเสริม และคณะ (2550) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย     
ในพ้ืนที่ 35 ไร่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้ระบุรูปแบบการจัดตั้งองค์การว่า 

 1. ใช้รูปแบบการบริหารจัดการในแบบเฉพาะ ที่มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นสูง เพื่อความ
สะดวกในการบริหารจัดการระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. เป็นหน่วยงานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากเป็นองค์การทางด้าน
ศิลปะท่ีรัฐควรให้การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาติอยู่แล้ว และจะส่งผลต่อการให้การสนับสนุน
งบประมาณหลักจากทางภาครัฐเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้ และเพ่ือเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ
ต่อรองและเจรจางานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงควรที่จะอยู่ภายใต้
การสนับสนุนและส่งเสริมจากทางภาครัฐด้วยส่วนหนึ่ง 
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ผลการวิจัยสนาม พบว่า 
1. รูปแบบและระบบบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน  
การบริหารโดยใช้รูปแบบมูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้ง

โดยหน่วยงานรัฐบาลคือกรุงเทพมหานคร  
 การบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้นมีกรรมการหลัก ๆ 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปฯ คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ และคณะกรรมการบริหารหอศิลปฯ 
และจะมคีณะกรรมการอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการหอศิลปฯ และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการหอศิลปฯ โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการหอศิลปฯ   
จะพิจารณาระเบียบ ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดระยะเวลา และประกาศสรรหาผู้อ านวยการ     
หอศิลปฯ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะแต่งตั้งโดยพิจารณาจากมติในท่ีประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
หอศิลปฯ โดยคัดเลือกจากกรรมการมูลนิธิหรือกรรมการบริหาร จ านวน 5 คน หรือตามดุลพินิจของ
กรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ ที่เห็นว่าเหมาะสม เช่นเดียวกับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้อ านวยการหอศิลปฯ ทีจ่ะแต่งตั้งโดยพิจารณาจากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ 
และสรรหาจากกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ หรือกรรมการบริหารหอศิลปฯ โดยมีจ านวน 5 คน หรือตาม
ดุลพินิจของกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ ก าหนด 
 ถัดมาจากกรรมการบริหารจะเป็นคณะท างานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการหอศิลปฯ และบุคลากรซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิทรรศการ    
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการศึกษาและห้องสมุด
ศิลปะ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายการตลาดและร้านค้าหอศิลปกรุงเทพฯ และส านักงาน
มูลนิธิหอศิลปฯ 
  จากผลการศึกษาและการสัมภาษณ์ได้สรุปว่าการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดคือการบริหารในรูปแบบมูลนิธิ เพราะว่าเป็นองค์การที่มี
ความคล่องตัวในการด าเนินการ ไม่ติดขัดด้านข้อระเบียบกฎหมายเท่าหน่วยงานราชการ สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานได้ตามสถานการณ์ หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ สรรหาบุคลากร
ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอบุคลากรจากการสอบแบบหน่วยงานราชการที่มีหลายชั้น หลายขั้นตอน 
และใช้เวลานานกว่า และสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมได้
โดยสะดวก ทั้งยังมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน การด าเนินการในรูปแบบมูลนิธิ ซ่ึงเป็นรูปแบบ
องค์การที่ไม่แสวงผลก าไรยังท าให้สามารถระดมทุนได้ และสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
กรุงเทพมหานครตั้งไว้คือการบริการสาธารณะด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชน ไม่ใช่      
การบริหารเชิงพาณิชย์  
 การด าเนนิการในรูปแบบมูลนิธิ เป็นการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเข้ามาบริหาร จะท างานได้คล่องตัวและยืดหยุ่นกว่าราชการ ในขณะที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับการ
ด าเนินงานเชิงนโยบายของมูลนิธิ จึงเป็นข้อดีที่หน่วยงานราชการไม่ต้องบริหารจัดการเอง แต่ลดภาระ
เป็นเพียงการสรรหากรรมการ เสนอแนะ ก ากับ และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของมูลนิธิแทน 
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 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

1) ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาหลักคือปัญหาด้านงบประมาณ 
เนื่องจากมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์การที่ไม่แสวงผลก าไร และต้องบริหาร
จัดการหอศิลปฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนสร้างและพัฒนาผลงานให้มี
มาตรฐานหรือมีชื่อเสียงในระดับประเทศและสากล เพ่ือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้
รู้จักและมาท่องเที่ยวหอศิลปฯ โดยมีสัญญาให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เป็นเครื่องมือในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการบริหารจัดการของมูลนิธิหอศิลปฯ ส่งผลให้
มูลนิธิหอศิลปฯ ต้องแบกรับปัญหาด้านค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก  

2) ปัญหาด้านข้อจ ากัดของพ้ืนที่  
แม้อาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะเป็นอาคาร 9 ชั้น และมีพ้ืนที่แสดง

ศิลปะประมาณ 3,500 ตารางเมตร แต่ความสนใจและความต้องการของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ศิลปิน ประชาชน ฯลฯ ในการเข้ามาใช้อาคารหอศิลปฯ มีจ านวนมาก  จึงท าให้มูลนิธิหอศิลปฯ        
มีข้อจ ากัดด้านการให้บริการพ้ืนที่การแสดงงานศิลปะ  

3) ความไม่ต่อเนื่องของบุคลากรฝ่ายราชการ  

การโอนย้ายหรือสลับสับเปลี่ยนต าแหน่งตามวาระของผู้บริหารและข้าราชการ
กรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหอศิลปฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหอ
ศิลปฯ เพราะข้าราชการของกรุงเทพมหานครเป็นผู้สนับสนุนด าเนินการและให้ค าแนะน าทั้งในด้าน
นโยบายและงบประมาณให้กับมูลนิธิหอศิลปฯ  

4) ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  

การบริหารจัดการหอศิลปฯ โดยรูปแบบมูลนิธินั้น แม้จะมีข้อดีในการบริหารจัดการ      
แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนคือความสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครกับมูลนิธิหอศิลปฯ 
ที่มชี่องว่างหรือระยะห่าง 
 3. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

1) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมบางส่วน  
เพราะหอศิลปฯ ด าเนินงานบริการสาธารณะ เป็นประโยชน์กับประชาชน เยาวชน 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นบทบาทด้านการมอบสวัสดิการให้กับประชาชนซึ่งเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่แทนกรุงเทพมหานคร การจัดนิทรรศการและการด าเนินงานในหลาย ๆ ด้าน จึงมีค่าใช้จ่ายสูง
แตร่ายรับที่ได้รับกลับมามีจ านวนไม่มาก ควรที่หน่วยงานราชการจะช่วยสนับสนุนรายจ่ายบางส่วน
เพ่ือลดภาระของมูลนิธิหอศิลปฯ และท าให้การจัดโครงการและกิจกรรมของหอศิลปฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การสนับสนุนนั้นก็ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระของ
กรุงเทพมหานครมากเกินไป  
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2) ควรปรับปรุงสัญญาให้สิทธิในอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร    
ควรคลายล็อคและเปิดโอกาสให้มูลนิธิหอศิลปฯ สามารถขอรับเงินอุดหนุนจาก

กรุงเทพมหานครได้ หรือกรุงเทพมหานครควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนงบประมาณแก่     
หอศิลปฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งบุคลากรสัญญาหรือแนวทางที่ชัดเจนจะสามารถท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 3) กรุงเทพมหานครควรสร้างหรือสนับสนุนเครื่องมือในการหารายได้ให้กับมูลนิธิหอศิลปะฯ 
 เพ่ือให้หอศิลปฯ มีงบประมาณในการด าเนินการและลดการพึ่งพางบประมาณของ
กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นภาษีประชาชน เช่น หาแนวทางที่ท าให้มูลนิธิหอศิลปฯ ได้ประกาศเป็น
องค์การสาธารณะกุศลเพ่ือให้เอกชนที่มาบริจาคทุนให้มูลนิธิหอศิลปฯ สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 
 4) การส่งต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้กับ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้กรุงเทพมหานครได้เห็นถึงความส าคัญของหอศิลปฯ อย่างต่อเนื่อง เพราะแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งของบุคลากรแต่ความรู้ความเข้าใจเรื่องหอศิลปฯ ยังคงมีอยู่ในหน่วยงานและคน
ที่มารับช่วงต่อได้ และควรเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสององค์การให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น มีการท างาน
และการบริหารจัดการร่วมกันมากขึ้น  
4. แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

1) การบริหารพ้ืนที่ให้เกิดความคุ้มค่า  
มีการวางแผนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เครือข่ายศิลปิน ฯลฯ เข้ามาใช้พ้ืนที่ เพื่อให้    

หอศิลปฯ เป็นเวทีการแสดงออกทางศิลปะในทุก ๆ สาขา สร้างพ้ืนที่ สร้างเวที และสร้างโอกาสให้
ผู้คนได้เขามาใช้ประโยชน์กับหอศิลปฯ มากข้ึน มีการก าหนดจัดเทศกาลประจ าปีของหอศิลปฯ 
รวมทั้งมีการปรับปรุงอาคารหอศิลปฯ ให้สามารถรองรับการแสดงผลงานศิลปะในระดับสากลได้ 
นอกจากนี้ควรปรับปรุงให้หอศิลปฯ สามารถรองรับประชาชนได้ทุกกลุ่ม แม้กระทั่งผู้พิการให้สามารถ
เข้ามาชม เข้าร่วมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอศิลปฯ ได้อย่างสะดวก 

2) หอศิลปฯ ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
มีการร่วมมือกับเครือข่ายของภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
3) กรุงเทพมหานครและมูลนิธิหอศิลปฯ ควรท างานร่วมกัน  
จากเดิมท่ีการบริหารจัดการหอศิลปฯ กรุงเทพมหานครได้มอบสิทธิในการบริหารจัดการ

หอศิลปฯ ให้มูลนิธิหอศิลปฯ ฝ่ายเดียว ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างกรุงเทพมหานครกับมูลนิธิหอศิลปฯ 
ควรที่กรุงเทพมหานครและมูลนิธิหอศิลปฯ จะร่วมมือกันในการบริหารจัดการหอศิลปฯ และควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ การออกแบบกิจกรรม ฯลฯ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหาร
จัดการ การจัดโครงการและกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสามารถตอบสนอง
ตรงตามความต้องการของประชาชน และสอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 

4) การขยายพ้ืนที่ทางศิลปะท่ีไม่ใช่การจ ากัดแค่หอศิลปฯ  
การส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงเพทมหานครนั้น มูลนิธิหอศิลปฯ และ

กรุงเทพมหานครควรขยายหรือกระจายความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมสู่โรงเรียน สถานศึกษา 
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ชุมชน เมือง กระทั่งในระดับประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น และลดข้อจ ากัด
ด้านพื้นที่ทางกายภาพของอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่รองรับความต้องการด้าน
การจัดแสดงผลงานได้อย่างจ ากัด 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานคร
บริหารหอศิลปฯ โดยมอบสิทธิในตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้มูลนิธิ          
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครบริหารจัดการนั้น สอดรับกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐ    
แนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ และการบริการสาธารณะแนวใหม่  ดังนี้ 
 ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้องค์การภาครัฐต้องมีความยืดหยุ่น    
ในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ดังเช่นกรณีของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งควรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
มีความยืดหยุ่น ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชน ซึ่งไม่สัมพันธ์กับระบบราชการที่มี
ขั้นตอนในการด าเนินงานหลายขั้นตอน ล่าช้า ทั้งยังมีกฎระเบียบที่ท าให้ระบบการท างานของราชการ
ไม่เกิดความคล่องตัว การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในรูปแบบมูลนิธิ       
จึงเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) สอดคล้องกับ        
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2564, หน้า 22) ที่ระบุว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นการ      
“...น าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้
กับการบริหารงานภาครัฐ...” และสอดรับกับวิจัยของ ศิริวัฒน์ แสนเสริม, ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, ศิริวรรณ 
รุจิพงษ์, นราธิป อ่ าเที่ยงตรง, ชัชฏาวรรณ แก้วทะพยา และสุรชัย เอกภพโยธิน (2550) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในพื้นท่ี 35 ไร่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยพบว่า “...รปูแบบการจัดตั้งองค์การ ควรใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบเฉพาะ    
ที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง เพ่ือความสะดวกในการบริหารระบบงานที่เกี่ยวข้อง และให้เป็น
หน่วยงานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากเป็นองค์การทางด้านศิลปะที่รัฐควร
ให้การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาติ และจะส่งผลต่อการให้การสนับสนุนงบประมาณหลักจาก
ทางภาครัฐเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้ และเพ่ือเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการต่อรองและเจรจางาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงควรที่จะอยู่ภายใต้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมจากทางภาครัฐด้วยส่วนหนึ่ง...”  
 ด้วยมูลนิธิเป็นองค์การเอกชนซึ่งไม่แสวงผลก าไรที่อยู่ภายใต้การก ากับและการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐคือกรุงเทพมหานคร และเป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มี
ประชาชนเข้ามาใช้บริการหอศิลปฯ เป็นจ านวนกว่าหนึ่งล้านคนในทุก ๆ ปี ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ใช้
สัญญาให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปฯ เป็นเครื่องมือก ากับการท างานของมูลนิธิหอศิลปฯ โดยให้มูลนิธิ
หอศิลปฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตามข้อบังคับใน
สัญญาฯ โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน ถือเป็นการลดการควบคุมการบริหารจัดการ  
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หอศิลปฯ จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และเป็นการแบ่งเบาภาระงานที่กรุงเทพมหานครไม่ถนัดให้
บุคลากรของมูลนิธิหอศิลปฯ ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปร่วมสมัยเข้ามาบริหาร
จัดการ สอดรับกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 คือการส่งเสริมระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจากกรณีการ
บริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถือเป็นตัวอย่างการส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือในรูปภาคหีุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Pubic - Private - Partnership : PP) เพราะ            
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานครต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมากทั้งการก่อสร้างและการบริหารจัดการ การที่กรุงเทพมหานครก่อตั้งมูลนิธิหอศิลปฯ ซึ่งเป็น
องค์การเอกชนไม่แสวงผลก าไรขึ้นมา จึงเป็นการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนที่มีความชัดเจน โปร่งใส 
และเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกคือมูลนิธิ       
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เข้ามาจัดท าบริการสาธารณะแทนภาครัฐ (Contestability) 
ในภารกิจที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเอง และภาคเอกชนสามารถด าเนินการแทนได้ เช่น ภารกิจ
ด้านการจัดโครงการ กิจกรรม นิทรรศการด้านศิลปะ โดยภาครัฐคือกรุงเทพมหานครปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของมูลนิธิหอศิลปฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ 
 ด้านปัญหาของระบบราชการซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมกับการให้บริการ
พิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ ดังที่ ชลิดา ศรมณี (2563, หน้า 19) กล่าวถึงข้อบกพร่องของระบบราชการว่า 
“...ระบบราชการเป็นระบบขนาดใหญ่และซับซ้อน มีปัจจัยต่าง ๆ มากมายเป็นองค์ประกอบ เช่น      
มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว...” ซึ่งส่งผลการด าเนินงานในระบบราชการ        
มีปัญหา น าไปสู่แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ ซึ่ง วิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้า 80) นิยามว่าเป็น 
“...การปรับเปลี่ยนพื้นฐานของระบบราชการหรือองค์การสาธารณะ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความสามารถในการปรับตัว และการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ...” หรือที่ บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ 
(2564, หน้า 47) อธิบายเรื่องการปฏิรูประบบราชการว่า เป็นการ “...พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างระบบการ
บริหารและการบริการภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม มีความสามารถในการ ให้บริการและ
พัฒนา และให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ...” ซึ่งรูปแบบการ
บริหารงานในองค์การภาครฐันัน้ ไม่เหมาะสมกับการบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ ดังที่ กมลวรรณ 
จนัทวร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการหอศิลป์ของรัฐในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
หอศิลป์ที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบสถาบันที่อยู่ภายใต้มูลนิธิ จะสามารถบริหารจัดการหอศิลป์ได้
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากกว่าหอศิลป์ที่เป็นรูปแบบส่วนราชการ หรือจาก
โครงการวิจัยของ ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แล้วพบปัญหาว่า ในหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในส่วน
ต่าง ๆ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับท้องถิ่น การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และมปีัญหาด้านบุคลากรของ
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กรุงเทพมหานครและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงในกรณีการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการ
สอดรับกับหลักการปฏิรูประบบราชการหลายประการ เช่น การที่รัฐมีบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแล
มากกว่าการเป็นผู้ปฏิบัติ โดยกรุงเทพมหานครมีบทบาทในการเป็นผู้ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ลด
บทบาทในการเข้าไปบริหารหอศิลปฯ เอง มุ่งเน้นให้เอกชนคือมูลนิธิหอศิลปฯ เข้ามามีบทบาทเป็น    
ผู้ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รูปแบบมูลนิธิซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ ศิลปิน ฯลฯ ได้มี
โอกาสเข้ามาเป็นคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ท าให้ไม่เกิดการผูกขาด
การบริหารจัดการหอศิลปฯ ไว้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  
 ในด้านกฎระเบียบส าหรับควบคุมการบริหารจัดการหอศิลปฯ นั้น กรุงเทพมหานครมี
ข้อบังคับและสัญญาให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นระเบียบที่เอื้อ
ต่อการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ การบริการประชาชนเข้าถึงได้สะดวก มีการกระจายอ านาจจากหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครไปสู่มูลนิธิ ท าให้มีสายบังคับบัญชาน้อยลง เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติภารกิจ เป็นการใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังสอดรับกับแนวความคิดเกี่ยวกับการ  
ลดก าลังคนภาครัฐ ซึ่งในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครมีเพียงกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่วนวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย
ข้าราชการเพียง 7 คน เป็นนักวิชาการวัฒนธรรมที่ก ากับ ประสาน ตรวจสอบ หรือสรุปรายงานการ
ด าเนินงานของมูลนิธิหอศิลปฯ ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ รวมทั้งมีหน้าที่อ่ืน ๆ ในด้านการ
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ท าให้กรุงเทพมหานคร   
ไม่ต้องจัดจ้างราชการหรือบุคลากรจ านวนมากเพ่ือเข้ามาบริหารจัดการหอศิลปฯ ดังนั้น
กรุงเทพมหานครจึงเป็นตัวอย่างการแปรรูปองค์การภาครัฐโดยลดบทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติมาเน้น  
การก าหนดนโยบาย ก าหนดกฎระเบียบ ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุนมากข้ึน โดยเฉพาะแนวคิดด้าน
การแปรรูปองค์การภาครัฐให้เป็นเอกชน (Privatization) โดยยกภารกิจของภาครัฐบางส่วนที่ไม่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติดังเช่นการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพหานครให้
เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ทั้งยังสามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงได้จ านวนมาก 
เป็นการลดขนาดและภาระของรัฐ ส่งผลให้จ านวนข้าราชการ ขนาดองค์การ บทบาท และภารกิจของ
กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการหอศิลปฯ มีความเหมาะสม 
 ในขณะเดียวกันการให้สิทธิมูลนิธิหอศิลปฯ เข้ามาบริหารจัดการพ้ืนที่หอศิลปฯ 
กรุงเทพมหานครต้องยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี 
เช่น การกระจายอ านาจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานหอศิลปฯ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ตรวจสอบการท างานของมูลนิธิให้มีความ
โปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการ กล่าวได้ว่าการที่กรุงเทพมหานครมอบสิทธิให้มูลนิธิบริหาร
จัดการหอศิลปฯ นั้น สอดรับกับแนวทางการปฏิรูประบบราชการ เช่น ปรับโครงสร้างองค์การ        
ลดขนาดภาครัฐ ลดภาระงานภาครัฐลง ลดการจ้างงานข้าราชการ และแปรรูปงานของ
กรุงเทพมหานครให้มูลนิธิหอศิลปฯ 
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 ด้านการบริการสาธารณะแนวใหม่ การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้แสดงให้เห็นการสอดรับกับแนวคิดการบริหารสาธารณะแนวใหม่ในด้านความเป็นประชาธิปไตย   
โดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะให้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานได้ และในอดีต     
ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติตามความต้องการของประชาชน เช่น การเรียกร้องการมีหอศิลปฯ 
ของประชาชน การต่อต้านการน าอาคารหอศิลปฯ ไปสร้างเป็นห้างสรรพสินค้า หรือการรับฟังปัญหา
ด้านการบริหารจัดการหอศิลปฯ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งมากกว่า
การมองคุณคา่เชิงพาณิชย์ จึงสร้างหอศิลปฯ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความสุขของ
ประชาชน ทั้งการก่อสร้างหอศิลปฯ เป็นการการตกลงร่วมกันของกลุ่มคนหลายกลุ่มโดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครกับกลุ่มเครือข่ายศิลปะ เป็นการสร้างความร่วมมือและร่วมกันจัดสรรสาธารณะ-
ประโยชน์ จนน าไปสู่การสรรหารูปแบบการบริหารหอศิลปฯ ด้วยโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม  
 ในด้านรูปแบบและระบบบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในปัจจุบันซึ่งใช้
รูปแบบมูลนิธินั้นมีความเหมาะสมทั้งเรื่องโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ซึ่ง สามมิติ สุขบรรจง (2560) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัย ใน
บริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน และได้ท าการศึกษาการ
บริหารของมูลนิธิหอศิลปฯ ว่า “...หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการของมูลนิธิ
ซึ่งเรียกว่าบอร์ดเป็นผู้ให้นโยบายการด าเนินงานในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีกรรมการบริหารทีท่ างาน
ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติการในส านักงาน และจะท าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า (supervise) และเป็นผู้
พิจารณาในเรื่องงบประมาณ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ท าให้การด าเนินนโยบายหรือแผนงานเป็นไปตาม
ทิศทางของคณะกรรมการที่ก าหนดไว้ เรียกได้ว่าเป็นผู้ก ากับดูแลในส่วนต่าง ๆ อย่างครอบคลุม 
คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่จัดการประชุมกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายงานและท าหน้าที่ 
ติดตามผล ในด้านหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ จะท าหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดไปยังทีมงานในแผนกของตน
และกลับมาน าเสนอผลการด าเนินงานกับกรรมการบริหารอีกครั้งหนึ่ง การท างานในลักษณะดังกล่าว
มีลักษณะเป็นเสมือนไยแมงมุมของระบบการท างานที่ทุกฝ่ายมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน...”  
 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยหลัก
แล้วคือปัญหาเรื่องงบประมาณท่ีรายรับไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย แม้หนึ่งในทางแก้ไขปัญหาของหอศิลปฯ 
ที่บริหารจัดการโดยเอกชนนั้น คือการน าพ้ืนที่ส่วนหนึ่งใช้ส าหรับหารายได้ ดังที่ วิภูษณะ ศุภนคร, 
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง และ วิรุณ ตั้งเจริญ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร : 
การจัดการและการด ารงอยู่ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า         
“...ปัญหาและอุปสรรคของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทย     
ร่วมสมัยนั้น มีรูปแบบการจัดการอยู่สองลักษณะคือ การจัดการองค์การศิลปะสมัยใหม่ และการ
จัดการองค์การแบบผสมผสานแบบหลังสมัยใหม่ที่มีการควบรวมกับธุรกิจและศิลปะแขนงอ่ืน        
เข้าด้วยกัน...” สอดรับกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทีไ่ด้ออกแบบและจัดพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง
เป็นร้านค้าจ านวน 30 ห้อง เพ่ือเป็นรายได้ส าหรับการน ามาบริหารจัดการหอศิลปฯ ของมูลนิธิ แต่ยัง
ไม่เพียงพอส าหรับใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งมูลนิธิหอศิลปฯ ยังขาดเครื่องมือในการระดมทุน 
 จากปัญหาดังกล่าวแนวทางแก้ไขคือภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิ                
หอศิลปวัฒนธรรมบางส่วน เพราะมูลนิธิหอศิลปฯ ด าเนินงานบริการสาธารณะ เป็นประโยชน์กับ
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ประชาชน เป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนกรุงเทพมหานคร และการสนับสนุนต้องไม่เป็นภาระของ
กรุงเทพมหานครมากเกินไปเพราะต้องพึงระลึกว่างบนั้นเป็นเงินภาษีของประชาชน จึงควรมีการ
ก าหนดแนวทางการสนับสนุนที่ชัดเจน และกรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปดูและ ตรวจสอบได้ และ
หอศิลปฯ ควรมีการวางแผนและบริหารรายรับรายจ่ายอย่างเหมาะสม 
 ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ควรบริหารพ้ืนที่   
ให้เกิดความคุ้มค่า มีการวางแผนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้พ้ืนที่หอศิลปฯ สร้างหอศิลปฯ ให้เป็นเวที
การแสดงออกทางศิลปะในทุก ๆ สาขา รวมทั้งควรมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารหอศิลปฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน ที่ส าคัญคือ
กรุงเทพมหานครและมูลนิธิหอศิลปฯ ควรท างานร่วมกัน โดยกรุงเทพมหานครและมูลนิธิร่วมมือกัน  
ในการบริหารจัดการหอศิลปฯ ร่วมกันการขยายพ้ืนที่ทางศิลปะที่ให้กว้างกว่าแค่พ้ืนที่อาคารหอศิลปฯ 
ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมสู่โรงเรียน สถานศึกษา ชุมชน เมือง กระท่ังสู่
ระดับประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้  
 1. การบริหารจัดการหอศิลปฯ ในที่อ่ืน ๆ นั้น ควรดูบริบทต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ      
ในการเลือกรูปแบบการบริหารจัดการ เช่น หน่วยงาน บุคลากร งบประมาณ สถานที่ตั้ง ฯลฯ ซึ่งอาจ
เป็นปัจจัยที่แตกต่างจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 2. กรุงเทพมหานครต้องเข้าใจเรื่องการบริการสาธารณะด้านศิลปะที่อาจไม่ก่อให้เกิดก าไร
จ านวนมากเท่าธุรกิจอ่ืน ๆ เข้าใจเรื่องศิลปะและการท างานของมูลนิธิหอศิลปฯ ที่มุ่งส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนแทนกรุงเทพมหานคร ในขณะที่มูลนิธิหอศิลปฯ ต้อง
เข้าใจเรื่องกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานราชการที่อาจมีขั้นตอนมากในบางส่วน ทั้งยังให้
ความส าคัญเรื่องความความโปร่งใสและการตรวจสอบ ซึ่งหากเข้าใจกันและกันจะท าให้ไม่กระทบต่อ
ความสัมพันธ์ ไม่มองว่าเป็นการจับผิด และควรอ านวยความสะดวกในกรณีท่ีกรุงเทพมหานครต้องเข้า
ไปตรวจสอบการท างานของมูลนิธิหอศิลปฯ ตามบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานราชการ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับผู้ที่สนใจและมีความต้องการที่จะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปศึกษาต่อ ผู้วิจัยมีความเห็น 
ดังนี้ 
 1. การท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยควรมีมากกว่านี้ เพ่ือให้เกิด
ความเที่ยงธรรมของแบบสัมภาษณ์ และได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้น 
 2. ต้องมีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมประชาชนหรือบุคลากรในกลุ่มอ่ืน ๆ  
มากขึ้น เพ่ือความสมบูรณ์ของผลการวิจัย เช่น มีศิลปิน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ฯลฯ 
ร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วย 
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