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บทสรุปผู้บรหิาร 
 
      โครงการส ารวจความคิดเห็น ศึกษาผลกระทบ และ บทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็น ศึกษาผลกระทบ และ บทบาทของ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม และ เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในอนาคต ตลอดจนเพ่ือสื่อสารให้สังคมได้รับรู้และ
ตระหนักในคุณค่า และ เข้าใจถึงสถานะบทบาทการท างานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความรู้สึกว่า “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คือ หอศิลป์
ของทุกคน” โดยแบ่งวิธีการด าเนินการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การด าเนินการศึกษาวิจัยในเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research Approach)  เก็บข้อมูลประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล โดยเป็นกลุ่มเปูาหมายผู้ใช้บริการ รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือเคยมี
ประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ
การด าเนินการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In depth Interview) และการจัดอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Interview) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กลุ่มศิลปินหรือผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน  

ผลการส ารวจจากการด า เนินการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research 
Approach) จากกลุ่มตัวอย่าง 1,253 คน  พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 54.5 (จ านวน 683 
คน) เพศชายร้อยละ 45.5 (จ านวน 570 คน) ส่วนใหญ่ร้อยละ 21.0 (จ านวน 263 คน) เป็นผู้มีอายุ
ระหว่าง 21– 30 ปี  โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 47.6 (จ านวน 596 คน)  มีอาชีพที่
หลากหลาย  และเป็นนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 34.5 (จ านวน 432 คน)  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 30.2 
(จ านวน 378 คน) เป็นผู้ไม่มีรายได้เนื่องจากเป็นนักเรียน นักศึกษาหรือเป็นผู้ว่างงาน รองลงมาร้อยละ 
18.3 (จ านวน 229 คน) เป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท   

การเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 1,253 ตัวอย่าง  พบว่า ร้อยละ 65.6 (จ านวน 822 คน)  เป็นผู้ที่ไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 (จ านวน 525 คน) เข้าไปใช้บริการหรือ
ร่วมกิจกรรมฯ เฉลี่ยปีละ 1-5 ครั้ง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าไปใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครเพ่ือเข้าชมนิทรรศการในรอบ 12 เดือน  มากที่สุดถึงร้อยละ 79.6 (จ านวน 654 คน ) 
รองลงมามวีัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นสถานที่เดินเล่น พักผ่อน พบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ร้อยละ 39.4 (จ านวน 
324 คน) ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการเข้าชมนิทรรศการศิลปะคิดเป็นร้อยละ 84.2 (จ านวน 692 คน)  รองลงมา
เป็นการชมนิทรรศการภาพถ่ายร้อยละ 80.9 (จ านวน 665 คน) โดยกลุ่มตัวอย่างจดจ าและประทับใจ
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมากที่สุด
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ถึงร้อยละ 55.3 (จ านวน 418 คน)   ทั้งนีก้ลุ่มตวัอย่างได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ หรือการจัด
แสดงผลงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย   โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 51.6 (จ านวน 647 คน) ได้รับข้อมูลข่าวสารของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook หรือ Website หรือ Twitter มากที่สุด 

ด้านความเข้าใจ และการรับรู้ต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 40.0 (จ านวน 501 คน) เข้าใจและรับรู้ว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.8 (จ านวน 361 คน) เข้าใจและรับรู้ว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรหรือมูลนิธิ  

และเมื่อกล่าวถึง “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.5 (จ านวน 
570 คน) นึกถึงแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่งานศิลปะหลากหลายแขนง  โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.7 
(จ านวน 698 คน) เห็นว่าสิ่งที่ได้รับจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คือ ท าให้รู้จักผลงาน
ศิลปะและศิลปินมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.7 (จ านวน 698 คน) เห็นว่าสิ่งที่ได้รับจากหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  คือ ท าให้รู้จักผลงานศิลปะและ ศิลปินมากข้ึน  

ด้านความเข้าใจและการรับรู้ต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ74.7 (จ านวน 936 คน) รับรู้และเข้าใจต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครว่า เป็นพื้นที่สาธารณะ และ เปิดกว้างส าหรับคนทุกเพศทุกวัย  

ด้านการรับรู้ถึงบทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม  โดย
การรับรู้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับ
มากที่สุดทีค่่าเฉลี่ย 4.29 หรือ 85.8   

ด้านการเป็นเวทีและพ้ืนที่สร้างโอกาสให้ศิลปินและเยาวชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่
ค่าเฉลี่ย 4.29 หรือ 85.8  

ด้านการมีคุณค่าต่อสังคมเมืองและประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.25 
หรือ 85.0 

ด้านการมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่
ค่าเฉลี่ย 4.16 หรือ 83.2  

ในประเด็นการขับเคลื่อนและการสร้างผลกระทบต่อสังคม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.0 (จ านวน 
591 คน) ยังไมท่ราบว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด าเนินงานก้าวสู่ปีที่ 10   ในขณะที่ร้อยละ 
26.0 (จ านวน 320 คน) ทราบว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด าเนินงานก้าวสู่ปีที่ 10         
โดยก่อนการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  มีการเปลี่ยนแปลงสังคมด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ภาพรวมระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 2.80 หรือร้อยละ 56.0 และภายหลังการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
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กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสังคมด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับมากที่ระดับภาพรวม 3.97 
หรือร้อยละ 78.8 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากถึงร้อยละ 52.3 (จ านวน 655 คน) ต่อประเด็นที่ควรมี
สถานทีล่ักษณะเดียวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้มากข้ึน  

 ผลการส ารวจความเห็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,076 ตัวอย่างจาก 1,253 ตัวอย่าง แสดงความเห็น
ต่อการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดด าเนินการมาครบ 10 ปี  สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ
สังคมที่เป็นรูปธรรม  โดยร้อยละ 34.7 (จ านวน 373 คน) เห็นว่าท าให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จัก 
เข้าถึงและเห็นคุณค่าของงานศิลปะ และร้อยละ 20.5 (จ านวน 221 คน) ท าให้หันมาสนใจศิลปะมากขึ้น 
และ ร้อยละ 20.4 (จ านวน 220 คน) คิดว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่ที่ท าให้
เยาวชนและศิลปินได้มีโอกาสแสดงผลงานทางด้านศิลปะมากขึ้น 

ส่วนผลการด าเนินการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) 
เพ่ือสามารถเข้าถึงข้อมูลในมิติเชิงลึกจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informant) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงกลุ่มศิลปิน ผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนการด าเนินงาน เครือข่ายสถาน ศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ (ดังรายชื่อตามอกสารแนบท้าย) และ การจัด
สัมภาษณ์กลุ่ม  (Group Interview) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
หรือ เคยมีประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและผู้มีส่วนได้เสียกับ
การด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กลุ่มศิลปินผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน หรือเครือข่าย
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐเอกชน 
สื่อมวลชน หรือนักวิชาการ (ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย) โดยมีผลการศึกษามีประเด็นการศึกษาโดย
สรุป คือ   

1. บทบาทที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่มีสู่สังคมด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
บทบาทที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีสู่สังคมด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น

แหล่งเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยและมรดกทางวัฒนธรรม การเป็นเวทีในการสร้างโอกาสและเปิดกว้าง
ส าหรับศิลปินทุกสาขา รวมถึงเป็นพื้นที่เปิดกว้างส าหรับทุกคน  

 
1) บทบาทที่มีสู่สังคมในฐานะ ‘พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ’  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่สาธารณะให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ เป็นที่ๆ ผู้คนเข้ามาเปิดตา เปิดใจ เปิดสมอง 
มองสิ่งต่างๆ ที่มีมากกว่าที่อ่ืนๆ ไม่ใช่มีแค่งานศิลปะ แต่มีดนตรี ภาพยนตร์ การแสดง และ
อ่ืนๆ ที่จะได้เห็นภาพใหม่ๆ มีจินตนาการ และเกิดแรงบันดาลใจจากศิลปะต่างๆ ที่ได้เห็น 
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2) บทบาทที่มีสู่สังคมในฐานะ “แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของเมือง”  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายของศิลปะสาขาต่างๆ ให้ความรู้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ชุมชน    
สถาบันการศึกษา และสังคม  ทั้งศิลปะ ดนตรี การแสดง ภาพยนตร์ ประชาชนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างอิสระ เปิดกว้าง โดยไม่จ ากัดเฉพาะผู้ที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะเท่านั้น  และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต  
 
3) บทบาทที่มีสู่สังคมในฐานะ ‘จุดเชื่อมต่องานศิลปะกับประชาชน’ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก เปิดให้เข้า
ชมโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดรับงานศิลปะในรูปแบบใหม่ๆ มี
ความหลากหลายทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ และเปิดกว้างส าหรับกิจกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  จึงท าให้ขยายกลุ่มผู้เข้าชมและ
สามารถเชื่อมต่องานศิลปะกับประชาชน  ให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะได้ง่ายขึ้นในบรรยากาศที่
ไม่เคร่งขรึม   

2. บทบาทหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการสร้างโอกาส  

1) บทบาทหน้าที่ในการสร้างโอกาสในฐานะ ‘พื้นที่เปิดกว้าง’  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นหอศิลป์ของประชาชน ประชาชนทุกระดับ
สามารถเข้าชม เรียนรู้  และใช้บริการ  มีพ้ืนที่ส าหรับการแสดงผลงานของศิลปิน
หลากหลายสาขา และเปิดกว้างส าหรับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามา
ใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมและแสดงงานศิลปะ รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม  

2) บทบาทหน้าที่ในการสร้างโอกาสในฐานะ ‘ผู้สร้างคนรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม’  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สร้างโอกาสแก่คนรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม
ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ BACC Training of Art 
Manager (TAM)   โครงการพีเพ่ิลส์แกลเลอรี่เป็นการสนับสนุนพ้ืนที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ 
และโครงการ Early Years เพ่ือส่งเสริมให้โอกาสศิลปินเติบโตสู่วงการศิลปะใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อย่างมีความพร้อม 

3. การรับรู้ถึงบทบาทสถานะท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสื่อสารต่อสังคม  

การตระหนักถึงบทบาทสถานะ และการเห็นคุณค่าบทบาทสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม  โดยบทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ เป็นแหล่งเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยและมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนการเป็นเวทีในการสร้ าง
โอกาสและเปิดกว้างส าหรับศิลปินและศิลปะทุกสาขา ได้แก่  
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1) การสื่อสารสู่สังคมด้าน ‘ตัวตน’ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
2) ต าแหน่งในใจ (Position) ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
3) กลยุทธ์ด้านการสื่อสารสู่สังคมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

4. การขับเคลื่อนและการสร้างผลกระทบต่อสังคม  

 นับตั้งแต่การมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเกิดขึ้น ได้สร้างผลกระทบต่อสังคม ทุก
รูปแบบ ได้แก่ การท างานร่วมกับระดับนโยบาย การมีส่วนเชื่อมโยงและเป็นส่วนเติมเต็มในระบบ
การศึกษา การสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในพ้ืนที่รอบ
ข้าง 

1) การขับเคลื่อนด้านความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ    
2) การเปิดพ้ืนที่สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม  
3) การเปิดพื้นที่ให้ชุมชนต่างๆ (community) หรือกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (subculture)  
4) จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากข้ึน   
5) การเป็นพื้นที่สาธารณะเพ่ือคนหลากหลายกลุ่ม   
6) การขับเคลื่อนด้านการระดมทุน   
7) การขับเคลื่อนทางศิลปวัฒนธรรม   
8) การบริหารจัดการผู้เข้าชมงาน 
9) สร้างความตระหนักว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ให้ประโยชน์
แก่คนในชาติ     

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบและบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม 

จากการส ารวจศึกษาพบว่า  แม้ประชาชนโดยทั่วไปจะยังไม่ทราบว่าหอศิลปกรุงเทพฯ เปิด
ด าเนินการมาเข้าปีที่ 10 และบริหารงานโดยมูลนิธิ  แต่ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงคุณค่า
ประโยชน์และรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีหอศิลปกรุงเทพฯ เกิดขึ้นในสังคม  หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ท า
หน้าที่เป็นพ้ืนที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย เป็นจุด
เชื่อมต่อศิลปะเข้ากับประชาชน และยังท าหน้าที่ในการเป็นพ้ืนที่ที่เปิดกว้าง สร้างโอกาส สร้างคนรุ่นใหม่
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ทั้งนี้ กลุ่มผู้บริหาร ผู้ก าหนดนโยบาย กลุ่มเครือข่าย และกลุ่มผู้สนับสนุนการ
ด าเนินงาน มีความเห็นร่วมกันว่า กรุงเทพมหานครมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลักให้เพียงพอต่อ
การด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นบริการให้แก่ประชาชน เพ่ือเป็นหอศิลป์
ของประชาชนตามเจตนารมณ์ที่ก่อตั้งขึ้น  อย่างไรก็ตามหอศิลปกรุงเทพฯ มีศักยภาพที่จะจัดกิจกรรมเพ่ือ
ระดมทุนเพ่ิมเติมได้  
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ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามูลนิธิหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครควรมีการติดต่อสื่อสารท าความเข้าใจกับกรุงเทพมหานครเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นไปโดยราบรื่น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสังคม  ด้านการ
จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม  หอศิลปกรุงเทพฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางศิลปะที่
หลากหลาย   ซึ่งมีข้อสังเกตว่าท าอย่างไรจึงจะสร้างความแตกต่างระหว่างกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัด
เองกับกิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้พ้ืนที่  และควรมีการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ และควรเพ่ิมเติมกิจกรรมเวิร์กชอปศิลปะ กิจกรรมส าหรับเด็ก และการใช้พ้ืนที่ด้านหน้าหอศิลป
กรุงเทพฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์หอศิลปกรุงเทพฯ มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้เข้าชมส่วนใหญ่ที่เป็ น
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  แต่ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไป
สถาบันการศึกษา  ชุมชนใกล้เคียง  และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่หอศิลปกรุงเทพฯ 
และการสร้าง Branding BACC  

ข้อเสนอแนะส าหรับการส ารวจศึกษาครั้งต่อไป  

1. การส ารวจศึกษาครั้ งต่อไป ควรมีการส ารวจศึกษาผลกระทบและบทบาทของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม เป็นการส ารวจศึกษาซ้ าทุกๆ 3 ปี โดยก าหนด
กลุ่มเปูาหมายเป็นชุมชนแหล่งการค้าในบริเวณใกล้เคียง  สถาบันการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมถึงการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ ของ
กลุ่มต่างๆ เพ่ือติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการด าเนินงาน   

2. การส ารวจศึกษาครั้งต่อไป ควรส ารวจศึกษากิจกรรมหรือนิทรรศการศิลปะที่จัดต่อเนื่องเป็น
ประจ า ในเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมหรือนิทรรศการศิลปะนั้นๆ รวมถึงใช้เป็น
ข้อมูลน าเสนอแก่องค์กรที่สนใจสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานนิทรรศการและแก่กิจกรรมต่างๆ  และ
การส ารวจศึกษาพฤติกรรมความต้องการใช้พ้ืนที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ของหน่วยงาน
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33 

ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามวตัถุประสงค์ของการไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

35 

ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามรปูแบบหรือกิจกรรมที่เคยมีโอกาสเข้าร่วมชมร่วม
กิจกรรม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

37 

ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามนิทรรศการหรือกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครที่จดจ าและประทับใจทีสุ่ด 

39 

ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นว่าหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ควรเพิ่ม บริการอ่ืน ๆ หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ 

41 

ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามชอ่งทางทีไ่ด้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ 
หรือการจัดแสดงผลงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

44 

ตารางที่ 14 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นต่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ว่าเป็นองค์กรที่มีลักษณะการด าเนินงานแบบใด 

46 

ตารางที่ 15 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามสิ่งแรกท่ีนึกถึงหากกล่าวถึงหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 

47 
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สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ 16 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามสิง่ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชม หรือ ร่วมกิจกรรมของ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
49 

ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครตามความเข้าใจและการรับรู้ 

51 

ตารางที่ 18 ระดับความคิดเห็นต่อประเดน็บทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

53 

ตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นต่อประเดน็บทบาทและสถานะของหอศิลปกรุงเทพฯ การเป็น
เวทีและพื้นทีส่ร้างโอกาสให้ศิลปินและเยาวชน 

55 

ตารางที่ 20 ระดับความคิดเห็นต่อประเดน็บทบาทและสถานะของหอศิลปกรุงเทพฯ การมี
คุณค่าต่อสังคมเมืองและประชาชน 

57 

ตารางที่ 21 ระดับความคิดเห็นต่อประเดน็บทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครด้านการมีสว่นช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

59 

ตารางที่ 22 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามการรับทราบว่าหอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครได้เปิดด าเนินการเกือบ10 ปี 

60 

ตารางที่ 23 การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมจากการด าเนินการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

62 

ตารางที่ 24 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นต่อการมีสถานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครมีประโยชน์ต่อสังคมเพียงใด 

64 

ตารางที่ 25 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นด้วยที่ควรมีสถานที่แบบหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ให้มากข้ึน 

65 

ตารางที่ 26 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นต่อการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดด าเนินการมาครบ10 ปี คิดว่าสรา้งความเปลี่ยนแปลงต่อ
สังคมที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อสังคมอย่างไรบา้ง 

67 

ตารางที่ 27 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานและกิจกรรมของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

69 
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1. บทน า 
1.  ท่ีมาและความส าคัญของการส ารวจ 

ตามที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ซึ่งริเริ่มแนวคิดโดยเครือข่าย
ศิลปินและภาคประชาชน ตั้งแต่ปี 2540 ก่อตั้งโดยกรุงเทพมหานคร บริหารงานโดยมูลนิธิหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรอิสระ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
หลักในการด าเนินงานจากกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการเผยแพร่และมีบทบาทส าคัญด้านการเป็นแหล่ ง
เรียนรู้ เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงมีส่วนต่อการ
ขับเคลื่อนและสร้างการตระหนักรู้เรื่องความเข้าใจศิลปะ  อันเป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อทุกภาคส่วนทั้ง
การศึกษา สังคม การปกครอง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครที่ผ่านมาจนก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 10 นับตั้งแต่เปิดให้บริการสู่สาธารณะ มีส่วนสร้างการ
ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงต่อบริบททางสังคมที่หลากหลายผ่านการด าเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ศิลปิน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป อันเป็นเสมือนศูนย์กลางความรู้และ
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและนานาชาติ 

การด าเนินการในช่วง 9-10 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสะท้อนบทบาทและการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงและสร้างการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของศิลปะที่สามารถสร้างผลกระทบได้มากมายต่อ
สังคม ซึ่งผลจากการด าเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น จ าเป็นที่จะต้องได้รับ
วิจัยค้นคว้าผ่านกระบวนการศึกษาส ารวจที่เป็นระบบตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและสามารถใช้
ประกอบการอ้างอิงเป็นผลการด าเนินงาน ที่จะใช้วางแผนและก าหนดบทบาทของการด าเนินงานของหอ
ศิลปกรุงเทพฯ ในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 

2.  วัตถุประสงค์ในการส ารวจ 

1) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นศึกษาผลกระทบและบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในอนาคต 

3) เพ่ือสื่อสารให้สังคมได้รับรู้และตระหนักในคุณค่าและเข้าใจถึงสถานะบทบาทการท างานของ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

4) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความรู้สึกว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครคือหอ
ศิลป์ของทุกคน 
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3. กรอบการศึกษา 

1) การรับรู้สถานะบทบาทการท างานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม 
2) การตระหนักในคุณค่าและเข้าใจถึงการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และขับเคลื่อนส่งเสริมงานด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 

3) ผลกระทบที่เกิดในสังคมจากการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

4.แนวคิดของการส ารวจวิจัย 

เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลการส ารวจครอบคลุมประเด็นหลักของการส ารวจความคิดเห็นครั้งนี้ คือ 
“การมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นในสังคมมาเป็นระยะเวลา 9-10 ปี นั้น สังคมได้รับ
ประโยชน์หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง สิ่งที่สังคมมองภาพและคาดหวังจากหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครคืออะไร” 

ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการส ารวจโดยยึดโยงที่  “บทบาท (Role)” ของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสร้างการ
ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านศิลปะเชื่อมโยงความรู้ทุกแขนงเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสร้างแก่สังคม จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยตีความและก าหนดประเด็น
หลักของการส ารวจเป็น 3 ด้าน คือ 

 

แผนภาพ 1 แสดงแนวคิดการศึกษา 

บทบาทที่มี 

สู่สังคม 

การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม 

การเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงผลงาน 

การเป็นพื้นที่สร้างโอกาส 

อื่น ๆ 
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จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยตีความและก าหนดประเด็นหลักของการส ารวจเป็น 3 ด้าน คือ 

 บทบาทที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีสู่สังคม ได้แก่ การเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
แหล่งเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยและมรดกทางวัฒนธรรม การเป็นเวทีในการสร้างโอกาสและ
เปิดกว้างส าหรับศิลปินทุกสาขา รวมถึงเป็นพื้นที่เปิดกว้างส าหรับทุกคน  

 บทบาทที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สื่อสารสู่สังคม ได้แก่ การรับรู้ถึงบทบาท
สถานะที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสื่อสารต่อสังคม การตระหนักและเห็นคุณค่า
ของบทบาทสถานะที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม  

 การขับเคลื่อนและการสร้างผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ การสร้างผลกระทบทุกรูปแบบต่อสังคม 
นับตั้งแต่การมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเกิดขึ้น การท างานร่วมกับระดับนโยบาย 
การมีส่วนเชื่อมโยงและเป็นส่วนเติมเต็มในระบบการศึกษา การสร้างผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในพ้ืนที่รอบข้าง 
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      2.  
วิธีการส ารวจความคิดเห็น ศึกษาผลกระทบ และบทบาท
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม 

เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการส ารวจความคิดเห็น ศึกษาผลกระทบ
และบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม ศูนย์วิจัยฯ ได้แบ่งวิธีการด าเนิน
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

1. การด าเนินการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative  Research Approach)  
2. การด าเนินการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research Approach) 

โดยมีขั้นตอน และรายละเอียดในการศึกษาครั้งนี้  ดังนี้ 

 

  

แผนภาพ 2 แสดงวิธีการด าเนินการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ 

In Depth 
Interview 

Focus 
Group 
Interview 

กลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่ม

ตัวอย่าง 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

การส ารวจความคิดเห็น 
ศึกษาผลกระทบและ

บทบาทของ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
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1. การด าเนินการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach)  

โดยใช้การเก็บข้อมูลวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างที่
แน่นอน (Structured Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดและข้ันตอนดังนี้ 

1.1 ประชากรที่ศึกษา 

      ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นกลุ่มเปูาหมายในการเป็น
ผู้ใช้บริการ รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือเคยมีประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  

1.2 ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

ด าเนินการเก็บส ารวจข้อมูลโดยการการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Personal Interview) จาก
กลุ่มเปูาหมายด้วยวิธีการสุ่ม  โดยลงพ้ืนที่ภาคสนามใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-
to-Face Interview) จากนั้นด าเนินการรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดขนาดตัวอย่าง
จ านวน 1,253 ตัวอย่าง โดยในขั้นตอนการเก็บข้อมูล ได้ท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพ้ืนที่ ลักษณะ
ประชากรตามการรับรู้และเก่ียวข้องกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็น 5 กลุ่มและด าเนินการ
เก็บข้อมูล ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนทั่วไป   

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดกลุ่มจ าแนกสัดส่วนตามการเก็บ
ข้อมูลจากการสุ่มพ้ืนที่ตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครที่มีทั้งหมด 50 เขต เป็นเขตชั้นนอก เขต
ชั้นกลาง เขตชั้นใน ได้พ้ืนที่เก็บข้อมูล 22 เขต จ านวน 451 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 1  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชนที่เคยมาใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในช่วงระหว่าง 21 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2560 จ านวน 601 ตัวอย่าง  
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ตารางที่ 1 แสดงขอบเขตการเก็บข้อมูลกลุ่มประชาชนทั่วไป  

กลุ่มประชาชนทั่วไป  รวม 451 ตัวอย่าง 
กรุงเทพฯ ชั้นนอก กรุงเทพฯ ชั้นกลาง กรุงเทพฯ ชั้นใน 
ดอนเมือง ประเวศ พระนคร 
หลักสี่ บางเขน ปูอมปราบศัตรูพา่ย 
ทวีวัฒนา บึงกุ่ม ปทุมวัน 

 บางพลัด บางรัก 
 ภาษีเจริญ สาทร 
 ราษฎร์บูรณะ ดุสิต 
 สวนหลวง บางซื่อ 
 บางนา พญาไท 
 ทุ่งครุ ราชเทว ี
  บางรัก 

 

กลุ่มที่  3 กลุ่มประชาชนที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครในแง่การค้า ธุรกิจและการท่องเที่ยว ได้แก่  ร้านค้าและผู้ประกอบการในหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร้านค้าและผู้ประกอบการย่านสยามสแควร์ ร้านค้า และ
ผู้ประกอบการในศูนย์การค้าเอ็มบีเค ร้านค้าและผู้ประกอบการในสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ
สยามพารากอน จ านวน 80 ตัวอย่าง  

กลุ่มที่  4 กลุ่มประชาชนที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครในแง่การศึกษาและให้ความรู้ ได้แก่ นักเรียน  ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 ตัวอย่าง 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในแง่มุมของนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ านวน 21 ตัวอย่าง 
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แผนภาพ 2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการก าเนนิการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 การวิจัยครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถามที่จะพัฒนาขึ้นจากข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการตาม
วัตถุประสงค์ของการส ารวจ โดยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลพร้อมทีมงาน
ผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการอบรมท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยและรายละเอียดในแบบสอบถาม
ท าการเก็บข้อมูล แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลแล้วจะถูกน ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุก
ชุด ก่อนน าไปลงรหัสข้อมูลและปูอนเข้าคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลในขั้นตอนต่อไป 

1.4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะห์ข้อมูลจะท าการรายงานข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้สรุปลักษณะที่ส าคัญของกลุ่มข้อมูล โดยเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างและแสดงผลในแต่ละค าถามในรูปของค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ตลอดจนใช้กราฟ ภาพ และตาราง
ประกอบการอธิบาย 

- ค่าความถ่ี (Frequency) แสดงจ านวนผู้ตอบแต่ละค าตอบของค าถามรายข้อ 
- ค่าร้อยละ (Percentage) แสดงสัดส่วนค าตอบของค าถามแต่ละข้อ 

21 

100 

80 

601 

451 

0 100 200 300 400 500 600 700

กลุ่มประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องในแง่การศึกษาและให้ความรู้     

กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องในแง่การค้าธุรกิจและการท่องเที่ยว  

กลุ่มประชาชนที่เคยมาใช้บริการหอศิลปกรุงเทพฯ 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 

= 50 กลุ่มตัวอย่าง 
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2. การด าเนินการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach)  

 ด าเนินการต่อเนื่องจากวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซึ่งใช้การเก็บ
ข้อมูลวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ในส่วนแรกและมีผลการส ารวจรวมถึงประเด็นข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและประเด็นเชิงลึกที่ต้องอาศัยการสัมภาษณ์แบบการมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยเพ่ือ
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นบทบาทสถานะ การขับเคลื่อนและการสร้าง
ผลกระทบทั้งเชิงบวกเชิงลบต่อสังคม 

2.1 การจัดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  

โดยเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)จ านวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการ
ด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กลุ่มศิลปินหรือผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน หรือ เครือข่ายสถานศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐเอกชน สื่อมวลชน 
นักวิชาการ  

2.2 การจัดสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) กลุ่มละ 10 คนจ านวน 2 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 - กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  
- มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
- เป็นกลุ่มเปูาหมายที่รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
- หรือเคยมีประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มท่ี 2 - เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มศิลปิน หรือผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

- เครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน หรือเครือข่าย
สถานศึกษากรุงเทพมหานคร 

- ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐเอกชน 
- สื่อมวลชน นักวิชาการ 
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3. 
ผลการศึกษาเบื้องต้นการส ารวจความคิดเห็นศึกษาผลกระทบ 

และบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 การด าเนินการส ารวจความคิดเห็น ศึกษาผลกระทบ และบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคมด้านการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) เป็นการ
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาในมิติด้านกว้างจาก
ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเปูาหมายผู้ใช้บริการ 
หรือ รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือเคยมีประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 1,253 ตัวอย่าง โดยมีผลการศึกษา
ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 เพศของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

การส ารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านความคิดเห็น ผลกระทบและบทบาทของ  หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม จ านวน 1,253 ตัวอย่าง พบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ 54.5 
(จ านวน 683 คน) มากกว่าเพศชายร้อยละ 45.5 (จ านวน 570 คน) ดังตารางที่ 2 

 

เพศชาย 
45.5% 

เพศหญิง 
54.5% 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 570 45.5 
หญิง 683 54.5 

รวม 1,253 100.0 

 

1.2  อายุของกลุ่มตัวอย่าง 

 

โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,253 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 21.0 (จ านวน 263 คน) เป็นผู้มีอายุระหว่าง 
21–30 ปี รองลงมาร้อยละ 16.3 (จ านวน 205 คน) เป็นผู้มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และร้อยละ 16.0 
(จ านวน 200 คน) เป็นผู้มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุของกลุ่มตัวอยา่ง 

อายุของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15 ป ี 140 11.2 
15–20 ปี 200 16.0 
21–30 ปี 263 21.0 
31–40 ปี 205 16.3 
41–50 ปี 170 13.6 

11.2 
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ต่ ากว่า 15 ปี 15–20 ปี 21–30 ปี 31–40 ปี  41–50 ปี  51–60 ปี สูงกว่า 60 ปี 
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อายุของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
51–60 ปี 167 13.3 
สูงกว่า 60 ป ี 108 8.6 

รวม 1,253 100.0 

1.3  ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

  

  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 47.6 (จ านวน 596 คน) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถม/มัธยมศึกษา (ปวช.)              420 33.5 
อนุปริญญา (ปวส.)  50 4.0 
ปริญญาตร ี  596 47.6 
ปริญญาโท         165 13.2 
สูงกว่าปริญญาโท 22 1.7 

รวม 1,253 100.0 

ประถม/มัธยมศึกษา 
(ปวช.)              
33.5 % 

อนุปริญญา (ปวส.)  
4.0 % 

ปริญญาตรี  
47.6 % ปริญญาโท         

13.2 % 

สูงกว่าปริญญาโท 
1.7 % 
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1.4  อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

ทั้งนี้ ผลการส ารวจอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพฯ-
ปริมณฑลและเป็นผู้ใช้บริการ หรือรู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือเคยมีประสบการณ์ใน
การเข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จ านวน 1,253 
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพที่หลากหลายโดยเป็นนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 34.5 (จ านวน 432 
คน) รองลงมามีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 23.2 (จ านวน 291 คน) และ อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขายร้อยละ 15.6 (จ านวน 195 คน)  ตามล าดับ ดังตารางที ่5 

 

 

 

  

นักเรียน/นักศึกษา 
34.5% 

ครู/อาจารย/์นักวิชาการ 
5.2 % 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
10.1 % 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
15.6 % 

พนักงานบริษัทเอกชน 
23.2 % 

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ 
0.9 % 

อื่น ๆ  
10.5 % 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 432 34.5 
ครู/อาจารย์/นักวชิาการ 65 5.2 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 127 10.1 
ธุรกิจส่วนตัว/คา้ขาย 195 15.6 
พนักงานบริษัทเอกชน 291 23.2 
อาชีพที่เก่ียวข้องกับงานศิลปะ เช่น ภัณฑารักษ์/นักวิจารณ์งานศิลปะ/ศลิปนิ/
นักสะสม 

11 0.9 

อื่น ๆ เช่น พ่อบา้น แม่บา้น เกษียณอายุ NGO อาสาสมัคร แพทย์ อิสระ 
รับจ้าง วา่งงาน  

132 10.5 

รวม 1,253 100.0 

1.5  รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการหรือรู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ เคยมี
ประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ร้อยละ 30.2 (จ านวน 
378 คน ) เป็นผู้ไม่มีรายได้เนื่องจากเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ เป็นผู้ว่างงาน รองลงมาร้อยละ 18.3 
(จ านวน 229 คน )  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  นอกจากนั้นร้อยละ14.2 (จ านวน 
178 คน ) เป็นผู้มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ตามล าดับ ดังตารางที่ 6 
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55,001 บาทขึ้น
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รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 
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ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 178 14.2 
15,001 – 25,000 บาท 229 18.3 
25,001 – 35,000 บาท  153 12.2 
35,001 – 45,000 บาท 113 9.0 
45,001 – 55,000 บาท 84 6.7 
55,001 บาทขึ้นไป 118 9.4 
ยังไม่มีรายได้ (เพราะยังเป็นนักเรียน ว่างงาน) 378 30.2 

รวม 1,253 100.0 
 
 
2. ข้อมูลการใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

2.1 การเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

 จากการด าเนินการส ารวจความคิดเห็น ศึกษาผลกระทบ และบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม  จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 
1,253  ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มเปูาหมายในการส ารวจศึกษาเป็นผู้ใช้บริการ หรือ รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

ไปใช้บริการ 
65.6% 

ไม่ได้ไปใช้บริการ 
34.4 % 

การเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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กรุง เทพมหานคร มีประสบการณ์ ในการเข้า ใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร  ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 65.6  (จ านวน 822 คน) ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามการเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง   
               กรุงเทพมหานครในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

การเข้าไปใชบ้ริการหรือร่วมกิจกรรมที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไปใชบ้ริการ 822 65.6 
ไม่ไดไ้ปใชบ้ริการ 431 34.4 

รวม 1,253 100.0 

 

2.2 ความถี่ในการเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 

 

ในจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 822 ตัวอย่างจาก 1,253 ตัวอย่างที่เข้าไปใช้บริการหรือร่วม
กิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 (จ านวน 525 คน) เข้าไปใช้
บริการ หรือ ร่วมกิจกรรมเฉลี่ยปีละ 1-5 ครั้งรองลงมาร้อยละ  12.8 เข้าไปใช้บริการปีละ 6-10 ครั้ง 
(จ านวน 105 คน)  ดังตารางที่ 8 

 
 

5.9 

9.0 

8.4 

12.8 

63.9 

0 10 20 30 40 50 60 70

ทุกสัปดาห์/มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน      

เดือนละ  2-4 ครั้ง 

เดือนละ 1 ครั้ง/ทุกเดือน 

ปีละ 6-10 ครั้ง 

ปีละ 1-5 ครั้ง 

ความถี่ในการเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 8  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความถี่ในการเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่ 
               หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 
ความถี่ในการเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทุกสัปดาห์/มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน       49 5.9 
เดือนละ 2-4 คร้ัง               74 9.0 
เดือนละ 1 ครั้ง/ทุกเดือน 69 8.4 
ปีละ 6-10 ครั้ง                                   105 12.8 
ปีละ 1-5 คร้ัง           525 63.9 

รวม 822* 100.0 

หมายเหตุ *ถามเฉพาะผูท้ี่ระบุว่าไปใช้บริการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 822 ตัวอย่าง    

 

2.3 วัตถุประสงค์ของการไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 
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อื่นๆ  

เพื่อใช้เป็นสถานที่เดินเล่น พักผ่อน พบปะสังสรรค์กับเพื่อน 

เพื่อใช้บริการร้านค้าที่ต้ังอยู่ภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

เพื่อใช้บริการห้องสมุด 

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

เพื่อเข้าชมนิทรรศการ  

วัตถุประสงค์ของการไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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ผลการส ารวจการเข้าไปใช้บริการและร่วมกิจกรรมในศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ของ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 822 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.6 (จ านวน 654 คน) มีวัตถุประสงค์ในการ
เข้าไปใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เพ่ือเข้าชมนิทรรศการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครจัดแสดง ในรอบ 12 เดือน อาทิ นิทรรศการดิน น้ า ปุา ฟูา, นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระ
หัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร , นิทรรศการในหลวงในดวงใจ, 
นิทรรศการสืบ นาคเสถียร , นิทรรศการเกี่ยวกับการปักผ้า รวมถึงนิทรรศการของศิลปินและภาพวาด
ทั่วไป และเพ่ือใช้เป็นสถานที่เดินเล่น พักผ่อน พบปะสังสรรค์กับเพ่ือน ร้อยละ 39.4 (จ านวน 324 คน) 
ดังตารางที่ 9  

ตารางที่ 9  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค ์ จ านวน*
(คน) 

ร้อยละ 

เพื่อเข้าชมนิทรรศการ .........ได้แก่ 
  นิทรรศการ UOB 
  นิทรรศการดิน น้ า ปาุ ฟูา 
  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถบพติร 
  นิทรรศการสืบ นาคเสถียร 
  นิทรรศการเก่ียวกับการปักผ้า 
  นิทรรศการขยะในทะเล 
  นิทรรศการเชื่อมจุดร้อยใจใกล้พ่อ 
  นิทรรศการของศิลปินและภาพวาดทั่วๆไป 
  นิทรรศการงานปั้น 

654 79.6 

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ได้แก่...... 
- ละครใบ้  
- เทศกาลละครกรุงเทพ BTF 
- แจกหนังสือ 
- ดูภาพยนตร ์
- สัมมนาครูศิลปะ 
- เทศกาลเต้น 
- การแสดงดนตรีสากล ดนตรีไทย เพลิดเพลินเพลงปลุกใจ 
- งานเสนวนากับศิลปิน Doc Talk ผู้สูงอาย ุ
- แข่งขันวาดภาพ 
- งานแสดงผลงานนักศึกษา 
- หนังสั้นขอ pepsi 

171 20.8 
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วัตถุประสงค ์ จ านวน*
(คน) 

ร้อยละ 

เพื่อเข้าชมนิทรรศการ .........ได้แก่ 
  นิทรรศการ UOB 
  นิทรรศการดิน น้ า ปาุ ฟูา 
  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถบพติร 
  นิทรรศการสืบ นาคเสถียร 
  นิทรรศการเก่ียวกับการปักผ้า 
  นิทรรศการขยะในทะเล 
  นิทรรศการเชื่อมจุดร้อยใจใกล้พ่อ 
  นิทรรศการของศิลปินและภาพวาดทั่วๆไป 
  นิทรรศการงานปั้น 

654 79.6 

เพื่อใช้บริการห้องสมุด 186 22.6 
เพื่อใช้บริการร้านค้าที่ตัง้อยู่ภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 232 28.2 
เพื่อใช้เป็นสถานที่เดินเล่น พักผอ่น พบปะสังสรรค์กับเพื่อน 324 39.4 
อื่นๆ เช่น   มาจอง/รับหนังสือเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 , มาท างาน, 
           ท ารายงาน, อ่านหนังสือ, เดินผ่านเลยแวะเข้ามา, มาถ่ายรูป, 
           มาประชุมงานของกรุงเทพมหานคร พาลูก หลาน น้อง มาเรียน 
           วาดรูป ชมดนตรี ฯลฯ 

49 6.0 

หมายเหตุ  *ถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่าไปใช้บริการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 822 ตัวอย่างโดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์  

2.4 รูปแบบหรือกิจกรรมที่เคยมีโอกาสเข้าร่วมชม/ร่วมกิจกรรม ณ หอศิลปวัฒนธรรม                
แห่งกรุงเทพมหานคร 

 

3.5% 

5.0% 

4.9% 

7.1% 

7.8% 

16.1% 

11.4% 

80.9% 

84.2% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

อื่น ๆ  

การสัมมนาเชิงวิชาการ 

การเสวนากับศิลปิน  

การบรรยายความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 

ละครเวที  

การฉายภาพยนตร์ 

การแสดงดนตรี 

นิทรรศการภาพถ่าย 

นิทรรศการศิลปะ 
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จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 822 ตัวอย่างจาก 1,253 ตัวอย่างที่เข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีการเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายโดยส่วนใหญ่เน้นการร่วม
นิทรรศการ ศิลปะ ร้อยละ 84.2 (จ านวน 692 คน)  รองลงมาเป็นนิทรรศการภาพถ่าย ร้อยละ 80.9 
(จ านวน 665 คน) ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามรูปแบบหรือกิจกรรมที่เคยมีโอกาสเข้าร่วมชม/ร่วมกิจกรรม  
                ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบหรือกิจกรรมที่เคยมีโอกาสเข้าร่วมชม / ร่วมกิจกรรม จ านวน*(คน) ร้อยละ 
นิทรรศการศิลปะ 692 84.2 
นิทรรศการภาพถ่าย 665 80.9 
การแสดงดนตร ี 94 11.4 
การฉายภาพยนตร์ 132 16.1 
ละครเวที  64 7.8 
การบรรยายความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 58 7.1 
การเสวนากับศลิปนิ  40 4.9 
การสัมมนาเชงิวิชาการ 41 5.0 
อื่น ๆ เช่น รับรางวัลโครงการ Gen Z No Smoking ใช้บริการห้องสมุด ซื้อหนังสือ 
จองหนังสือ ใช้บริการร้านค้า ฯลฯ 

29 3.5 

 หมายเหตุ * ถามเฉพาะผู้ทีร่ะบุว่าไปใช้บริการที่หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  จ านวน 822 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม  
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2.5 นิทรรศการหรือกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่จดจ าและ
ประทับใจ 

 

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจดจ าและประทับใจ
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมากที่สุด
ร้อยละ 50.9 (จ านวน 418 คน)  รองลงมาจดจ าและประทับใจนิทรรศการศิลปะ ภาพวาดสีน้ า สีน้ ามัน 
งานประติมากรรม จากศิลปินของไทยและต่างชาติร้อยละ 15.6 (จ านวน 128 คน) และจดจ าประทับใจ 
นิทรรศการพระราชาในดวงใจ มากเป็นล าดับที่สาม ร้อยละ 6.8 (จ านวน 56 คน) ดังตารางที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

50.90% 

นิทรรศการศิลปะ ภาพวาดสีน้ า สี
น้ ามัน งานประติมากรรม 15.60% 

นิทรรศการพระราชาในดวงใจ 
6.80% 

นิทรรศการภาพถ่ายจากศิลปิน 
3.40% 

นิทรรศการ ดิน น้ า ปุา ฟูา  
2.40% 

อื่น ๆ  16.50% 
ไม่มี  4.40% 
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ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามนิทรรศการหรือกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ที่จดจ าและประทับใจทีสุ่ด 

นิทรรศการ/กิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ที่จดจ าและประทบัใจที่สุด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 

418 50.9 

นิทรรศการศิลปะ ภาพวาดสีน้ า สนี้ ามัน งานประตมิากรรมจากศลิปนิของไทยและ
ต่างชาติ  

128 15.6 

นิทรรศการพระราชาในดวงใจ 56 6.8 
นิทรรศการภาพถ่ายจากศลิปิน 28 3.4 
นิทรรศการ ดิน น้ า ปุา ฟูา  20 2.4 
การฉายภาพยนตร์และหนังสั้น 16 1.9 
การประกวดและแข่งขันวาดภาพโครงการช้างเผือก ประกวดวาดภาพ 
ในหลวงรัชกาลที่  9  

13 1.6 

การแสดงดนตรเีช่น บทเพลงพระราชนิพนธ์ ดนตรีประยุทธ์ ดนตรีจากมองโกเลีย 
เสียงดนตรีจากหัวใจ เป็นต้น 

11 1.3 

กิจกรรมแสดงละครเวที  10 1.2 
ภาพวาดและงานประติมากรรมเกีย่วกับในหลวงรัชการที่ 9 10 1.2 
กิจกรรมและศลิปะส าหรับเด็ก เช่น เล่านิทานคณุหนู กิจกรรมวันเดก็ 9 1.1 
ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ 9 9 1.1 
เสวนาสบื นาคะเสถียร 9 1.1 
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 7 0.9 
Doc Talk, creative talk 6 0.7 
นิทรรศการภาพของสมเด็จพระเทพ ฯ 6 0.7 
ชอบทุกอย่าง ทุกกิจกรรม 3 0.4 
อื่นๆ เช่น บริการร้านค้า งานหนังสือ และแจกหนังสือ 8 1.0 
จ าช่ืองานไม่ได ้ 19 2.3 
ไม่มี เพิ่งมาครั้งแรก มาใช้ห้องสมดุอย่างเดียว ไม่ได้ดูงานศลิปะ 36 4.4 
 822* 100.0 

หมายเหตุ *ถามเฉพาะผูท้ี่ระบุว่าไปใช้บริการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 822 ตัวอย่าง 
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2.6 ความคิดเห็นต่อบริการอ่ืน ๆ หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  

 

ทั้งนี้เมื่อส ารวจถึงความต้องการและข้อเสนอแนะด้านบริการอ่ืน ๆ หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีต่อหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครควรเพ่ิมเติม พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.9 (จ านวน 435 คน) มี
ความเห็นว่าควรเพิ่มเติมบริการและกิจกรรม โดยมีสรุปข้อคิดเห็น ดังนี้ 

1) เพ่ิมจัดกิจกรรมศิลปะ 
- เพ่ือให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมส าหรับเด็ก กิจกรรม

ผู้สูงอายุ วัฒนธรรม ฯลฯ  
- กิจกรรมหรือการแสดงงานศิลปะควรมีความหลากหลาย อาทิ ดนตรี ภาพยนตร์ 

ละครเวที รวมถึงงานแสดงศิลปะนานาชาติ โดยหมุนเวียนกันไปอย่างต่อเนื่อง  
- จัด workshop หรือ จัดสอนศิลปะ สอนวาดภาพ 
- เพ่ิมวิทยากรบรรยายนิทรรศการ 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ให้คนรู้จักให้มากขึ้น 

2) เพ่ิมการบริการภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
- เพ่ิมแผนผังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแผนผังนิทรรศการ ต่าง ๆ  
- ขยายพ้ืนที่จัดงานให้กว้างขึ้น 
- ขยายเวลาเปิดปิดให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย ์
- เพ่ิมความหลากหลายของประเภทหนังสือในห้องสมุด 

  

ควรเพิ่มบริการ/
กิจกรรม 
52.9 % 

ไม่ควรเพิ่ม  
47.1 % 
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3) เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
- เพ่ิมโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับนั่งพักในชั้นต่าง ๆ 
- เพ่ิมร้านค้าและร้านอาหาร 
- เพ่ิมจุดบริการน้ าดื่มฟรี 
- ให้บริการตู้ ATM 
- เพ่ิมบริการตู้ล็อคเกอร์ฝากของ ฯลฯ 

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการร้อยละ 47.1 (จ านวน 387 คน) มีความเห็นว่าไม่ต้องเพ่ิม
บริการ หรือ กิจกรรมใดๆ อีกเนื่องจากเห็นว่าบริการ หรือ กิจกรรมที่มีอยู่นั้นดีอยู่แล้ว และเพียงพอแล้ว 
ดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครควรเพิ่ม บริการ
อื่น ๆ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ  

ควรเพ่ิมบริการอื่น ๆ หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ควรเพ่ิม บริการ หรือ กิจกรรม…. 435 52.9 
- เพิ่มการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ให้มากข้ึน  108 13.1 
- มีการแสดงงานศิลปะหลากหลายแขนงหมุนเวียนกันไปอย่างต่อเนื่อง 50 6.1 
- เพิ่มโต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับนัง่พักในชั้นตา่ง ๆ 47 5.7 
- เพิ่มการประชาสัมพันธผ์่านสื่อตา่ง ๆให้คนรู้จักให้มากข้ึน 42 5.1 
- เพิ่มร้านค้าและรา้นอาหาร 28 3.4 
- การแสดงดนตร ี 27 3.3 
- work shop เพิ่มข้ึนและบ่อยๆ 17 2.1 
- เพิ่มวิทยากรบรรยายนทิรรศการ 17 2.1 
- สอนศิลปะ สอนวาดภาพ 12 1.5 
- จัดฉายภาพยนตร ์ 9 1.1 
ควรเพ่ิมบริการอื่น ๆ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ อีกหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- เพิ่มแผนผังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแผนผังนิทรรศการ 8 1.0 
- เพิ่มการแสดงละครเวท ี 7 0.9 
- เพิ่มจุดบริการน้ าดื่มฟร ี 6 0.7 
- ให้บริการตู้ ATM 6 0.7 
- เพิ่มบริการตู้ล็อคเกอรฝ์ากของ 6 0.7 
- ขยายเวลาเปิดปดิให้เร็วข้ึนโดยเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย ์ 6 0.7 
- เพิ่มความหลากหลายของประเภทหนังสือในห้องสมุด 6 0.7 
- ขยายพื้นที่จัดงานให้กว้างขึ้น 5 0.6 
- งานแสดงศิลปะนานาชาต ิ 5 0.6 
- ลิฟต์ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการผูสู้งอายุควรได้ใช้ลิฟต์ขึ้นช้ัน 7 8 9 4 0.5 
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ควรเพ่ิมบริการอื่น ๆ หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- ห้องน้ าให้ดูสะอาดและมีจุดกระดาษช าระเพิ่ม 3 0.4 
- อื่นๆ  16 1.9 
ไม่ควรเพ่ิม เพราะ... 387 47.1 
- ดีอยู่แล้ว มีครบแล้ว เหมาะสมอยูแ่ล้ว 351 42.7 
- ไม่ระบุเหตุผล 23 2.8 
- พื้นที่จ ากัด ควรลดร้านค้าลง และถ้าเพิ่มอีกจะดูแน่นไป จะดูวุ่นวายควรจะมี

ความสงบ เพราะรอบๆกม็ีสถานท่ีท่องเที่ยวอยู่แล้ว  
6 0.7 

- มีกิจกรรมเปิดกว้าง และเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ อยู่แล้ว 7 0.9 
รวม 822* 100.0 

หมายเหตุ *ถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่าไปใช้บริการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 822 ตัวอย่าง 
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2.7 ช่องทางท่ีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ หรือการจัดแสดงผลงานของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 822 ตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ หรือ การจัดแสดงผลงานของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางหลากหลายโดยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.6 (จ านวน 
647 คน) ได้รับข้อมูลข่าวสารของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
Facebook/ Website/ Twitter มากที่สุด รองลงมารับทราบข้อมูลผ่านกลุ่มเพ่ือน บุคคล และ การบอก
ต่อร้อยละ 43.8 (จ านวน 549 คน) และ ปูายโฆษณา ร้อยละ 22.7 (จ านวน 285 คน) ตามล าดับ         
ดังตารางที ่13 
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อื่น ๆ เช่น ขับรถผ่าน, นั่งรถไฟฟูาผ่าน,  เดินผ่านมาเจอ,   Line , 
IG  มาMBKแล้วเห็น 

สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook/Website/Twitter) 

โรงเรียน/สถานศึกษาพามา 

เพื่อน/บุคคล/การบอกต่อ 

ปูายโฆษณา/โปสเตอร์ 

ข้อความประชาสัมพันธ์ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

นิตยสาร a day , lip, ขวัญเรือน , ชีส 

แผ่นพับงานนิทรรศการ/กิจกรรม 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลนิวส์ มติชน ข่าวสด คมชัดลึก M2F 

วิทยุคลื่น 106.5, 100.0, 103.5, 95.0, 94.0, 93.0, 93.5 

โทรทัศน์ช่อง 33 , 35 , ไทยพีบีเอส, MCOT, One31 
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ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามช่องทางที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ หรือการจัด
แสดงผลงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ช่องทางที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

จ านวน*(คน) ร้อยละ 

โทรทัศน์ช่อง 33 , 35 , ไทยพีบเีอส, MCOT, One31 256 20.4 

วิทยุคลื่น 106.5, 100.0, 103.5, 95.0, 94.0, 93.0, 93.5 24 1.9 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลนิวส์ มติชน ข่าวสด คมชัดลึก M2F 45 3.6 

แผ่นพับงานนิทรรศการ/กิจกรรม 127 10.1 

นิตยสาร a day, lip, ขวัญเรือน, ชีส 20 1.6 

ข้อความประชาสัมพันธ์ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 176 14.0 

ปูายโฆษณา/โปสเตอร์ 285 22.7 

เพื่อน/บุคคล/การบอกต่อ 549 43.8 

โรงเรียน/สถานศึกษาพามา 111 8.9 

สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook/Website/Twitter) 647 51.6 

อื่น ๆ เช่น ขับรถผ่าน, นั่งรถไฟฟูาผ่าน, เดินผ่านมาเจอ, Line, IG, มา
MBK แล้วเห็น 

173 13.8 

หมายเหตุ *กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง 
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3. ความเข้าใจและการรับรู้ต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

3.1 ความเข้าใจต่อลักษณะการด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

    

 

การส ารวจความเข้าใจและการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนาในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยเป็นกลุ่มเปูาหมายในการเป็นผู้ใช้บริการ รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร หรือเคยมีประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครใน
รอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 1,253 ตัวอย่าง โดยมีประเด็นการส ารวจความเข้าใจและการรับรู้ว่า หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครว่าเป็นองค์กรที่มีการด าเนินการแบบใด  ผลการส ารวจมีดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.0 (จ านวน 501 คน) เข้าใจและรับรู้ว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.8 (จ านวน 361 คน) เข้าใจ 
และ รับรู้ว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร/มูลนิธิ  และร้อยละ 
17.1 (จ านวน 214 คน) เข้าใจและรับรู้ว่าเป็นองค์กรเอกชน ตามล าดับดังตารางที่ 14 

 

  

หน่วยงานของรัฐ                      
40.0% 

องค์กรเอกชน                         
17.1 % 

หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ 
0.5 % 

หน่วยงานของ
สถาบันการศึกษา    

12.0% 

องค์กรไม่แสวงหาผล
ก าไร/มูลนิธิ   

28.8 % อื่นๆ  
1.6 % 
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ตารางที่ 14  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นต่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครว่าเป็นองค์กรที่
มีลักษณะการด าเนินงานแบบใด 

ความเห็นต่อลักษณะการด าเนนิงานของศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงานของรัฐ 501 40.0 
องค์กรเอกชน 214 17.1 
หน่วยงานระหว่างประเทศ 6 0.5 
หน่วยงานของสถาบนัการศึกษา 151 12.0 
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร/มูลนธิิ 361 28.8 
อื่นๆ ได้แก ่ 20 1.6 

 กรุงเทพมหานคร 11 0.88 

 รัฐร่วมกับกรุงเทพมหานคร 2 0.16 

 รัฐร่วมกับเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 1 0.08 

 กระทรวงวัฒนธรรม 1 0.08 

 จิมทอมป์สัน 1 0.08 

 รัฐร่วมกับเอกชน 1 0.08 

 องค์กรอิสระ 1 0.08 

 เอกชนร่วมทุนกับกรุงเทพมหานคร 1 0.08 

 ไม่ทราบ 1 0.08 
รวม 1,253 100.0 
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3.2 สิ่งแรกที่นึกถึงหากกล่าวถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

 

หากกล่าวถึง “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.5 (จ านวน 570 
คน) นึกถึงแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่งานศิลปะหลากหลายแขนง โดยร้อยละ 22.2 (จ านวน 278 คน) นึก
ถึงพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและร่วมกิจกรรมได้ในวงกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะผู้ชอบงาน
ศิลปะเท่านั้น ดังตารางที ่15 

ตารางที่ 15   จ านวนและร้อยละจ าแนกตามสิง่แรกที่นึกถึงหากกล่าวถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร        
       

สิ่งแรกที่นึกถึงหากกล่าวถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่งานศิลปะหลากหลายแขนง 570 45.5 
เป็นพื้นทีส่าธารณะทีทุ่กคนสามารถเข้าถึงและร่วมกิจกรรมได้ในวงกว้าง  
ไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะผู้ชอบงานศิลปะเท่านัน้ 

278 22.2 

เป็นศูนย์กลางสรา้งการแลกเปลีย่น สืบสาน จุดร่วมระหว่างศิลปินกับประชาชน 132 10.5 
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการมสีังคมที่เห็นคุณค่าศิลปะ 112 8.9 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศลิปะใจกลางกรุงเทพฯ 161 12.9 

รวม 1,253 100.0 

เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่
งานศิลปะหลากหลายแขนง 
45.5 % 

เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและร่วม
กิจกรรมได้ในวงกว้าง ไม่
เฉพาะเจาะจงเฉพาะผู้ชอบ
งานศิลปะเท่านั้น 
22.2 % 

เป็นศูนย์กลางสร้างการ
แลกเปลี่ยน สืบสาน จุดร่วม
ระหว่างศิลปินกับประชาชน 
10.5 % 

เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการมี
สังคมที่เห็นคุณค่าศิลปะ  
8.9 % 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
ใจกลางกรุงเทพฯ  
12.9 %  
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3.3 สิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมชมหรือร่วมกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

 

 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรม นิทรรศการ ศิลปะหลากหลายแขนงที่สร้างเสริม
โลกทัศน์ในศิลปะหลากหลายมิติ ทั้งความรู้ และ ประโยชน์ต่อผู้มาชมงานที่จับต้องและสัมผัสได้   โดยกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 55.7 (จ านวน 698 คน) เห็นว่าสิ่งที่ได้รับจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คือ 
ท าให้รู้จักผลงานศิลปะ และ ศิลปินมากขึ้น ร้อยละ 51.2 (จ านวน 642 คน) เห็นว่าสิ่งที่ได้รับจากหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คือ ช่วยสร้างโลกทัศน์ทางศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนง            
ดังตารางที ่16 
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51.2 
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อิ่น ๆ  

ช่วยยกระดับรสนิยมและคุณค่าทางศิลปะ 

ท าให้มีกิจกรรมทางศิลปะทีส่ามารถเข้ารว่มได้ง่ายๆ 

ท าให้ศิลปะเป็นเรื่องที่จับต้องได้สัมผัสได้ 

ท าให้รู้จักผลงานศิลปะ และ ศิลปินมากขึ้น 

ช่วยสร้างโลกทัศน์ทางศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนง 
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ตารางที่ 16  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมชม หรือ ร่วมกิจกรรมของ  
               หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

สิ่งที่ได้รบัจากการเข้าร่วมชม หรือ ร่วมกิจกรรมของ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

จ านวน(คน)* ร้อยละ 

ช่วยสร้างโลกทัศน์ทางศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนง 642 51.2 
ท าให้รู้จักผลงานศิลปะ และ ศลิปินมากข้ึน 698 55.7 
ท าให้ศิลปะเปน็เร่ืองที่จับต้องได ้ สัมผัสได้ 390 31.1 
ท าให้มีกิจกรรมทางศิลปะที่สามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ  และ สะดวกในการเข้าร่วม 423 33.8 
ช่วยยกระดับรสนิยมและคุณค่าทางศิลปะ 245 19.6 
อื่น ๆ  ได้แก ่ 88 7.0 
 ไม่ทราบ ยังไม่เคยเข้าชม 74 5.91 
 ความสวยงามของศิลปะ 3 0.23 
 ได้ชืน่ชมภาพของในหลวง สมเดจ็ย่า ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการท าความ

ดี 
3 0.23 

 เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามาจัดงาน มีกิจกรรมหลากหลาย ได้รับความ
สนุกสนาน 

3 0.23 

 ช่วยขัดเกลาจิตใจเด็ก 2 0.16 
 สืบสานศิลปะวฒันธรรม 1 0.08 
 ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เช่นเด็กออทิสติดได้มาแสดงผลงาน 1 0.08 
 เรียนรู้ลายเส้น 1 0.08 

หมายเหตุ *กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบได้มากวา่ 1 ขอ้ 
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3.4 ความเข้าใจและการรับรู้ต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

 ประเด็นความเข้าใจ และการรับรู้ต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เป็น
พ้ืนที่สาธารณะและเปิดกว้างส าหรับคนทุกเพศทุกวัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้และเข้าใจร้อยละ 74.7 
(จ านวน 936 คน) รองลงมา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.7 (จ านวน 911 คน) รับรู้และเข้าใจว่าหอศิลป
กรุงเทพฯ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนง  ดังตารางที่ 17 
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39.4 
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เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนง 

เป็นพื้นที่สาธารณะและเปิดกว้างส าหรับคนทุกเพศทุกวยั 

มีส่วนเสริมสร้างและขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสรรค์  

เป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายหลากหลายแขนงทั้งศิลปและ
วัฒนธรรม 

ได้ประโยชน์จากการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มากที่สุด 

เป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสังคม  

ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
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ตารางที่ 17  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตาม
ความเข้าใจและการรับรู ้

ประเด็น เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย รวม 

1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย
หลากหลายแขนง 
 

911 คน 77 คน 265 คน 1,253 คน 

72.7 6.1 21.2 100.0 

2. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็น
พื้นที่สาธารณะและเปิดกวา้งส าหรับคนทุกเพศ
ทุกวัย 

936 คน 50 คน 267 คน 1,253 คน 

74.7 4.0 21.3 100.0 

3. การมีอยู่ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร มีส่วนเสริมสรา้งและขบัเคลื่อน
กระบวนการสรา้งสรรค์ จินตนาการและภูมิ
ปัญญาที่มีคุณคา่ต่อสังคมเมือง 

837 คน 170 คน 246 คน 1,253 คน 

66.8 13.6 19.6 100.0 

4. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายหลากหลายแขนงทัง้
ศิลปและวฒันธรรม 

859 คน 146 คน 248 คน 1,253 คน 

68.6 11.6 19.8 100.0 

5. คนกรุงเทพฯ ได้ประโยชนจ์ากการมีหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมากที่สดุ 

554 คน 493 คน 206 คน 1,253 คน 

44.2 39.4 16.4 100.0 

6. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็น
ส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสังคม ตั้งแต่ระดับ
เยาวชนผ่านรูปแบบและแง่มุมทางศิลปะที่เข้าถึง
ได้ง่าย 

813 คน 201 คน 239 คน 1,253 คน 

64.9 16.0 19.1 100.0 
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4.  การรับรู้ถึงบทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม 

4.1 ความคิดเห็นต่อประเด็นบทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่มี
ต่อสังคมด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

 ด้วยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจหาความรู้ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมในทุกแขนงโดยการเข้าชมนิทรรศการที่จัดแสดง ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  บทบาทดังกล่าวถือได้ว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมของการรับรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.29 หรือร้อยละ 85.8 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ในระดับมากที่สุดต่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สร้างคุณค่าให้คนในสังคมเห็นความส าคัญ
ของมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายค่าเฉลี่ย 4.33 หรือ ร้อยละ 86.6 และมีความเห็นว่า หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีในสังคมระดับมาก
ที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.32 หรือร้อยละ 86.4 ดังตารางที่ 18 
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ส่งเสริมความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีในสังคม 

สร้างคุณค่าให้คนในสังคมเห็นความส าคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

เป็นพื้นที่ต่อยอด สร้างสรรค์จินตนาการและเชื่อมโยงระหว่าง
ภูมิปัญญาของคนแต่ละรุ่นได้อย่างกลมกลืน 

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างและพัฒนาพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมไปสู่การสร้างสมดุลในการพัฒนาสังคม 

ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
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ตารางที่ 18 ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นบทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรม 

สถานะและบทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
สังคม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

                    การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครส่งเสริมความหลากหลาย

ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีในสงัคม 
4.32 86.4 มากที่สุด 

2. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสร้างคุณคา่ให้คนในสังคม
เห็นความส าคัญของมรดกทางวฒันธรรมที่หลากหลาย 

4.33 86.6 มากที่สุด 

3. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นพืน้ที่ต่อยอด สรา้งสรรค์
จินตนาการและเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาของคนแตล่ะรุ่นได้อย่าง
กลมกลืน 

4.31 86.2 มากที่สุด 

4. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ชุมชนมสี่วนร่วม
สร้างและพัฒนาพืน้ที่ทางวฒันธรรมไปสู่การสร้างสมดลุในการพฒันา
สังคม 

4.21 84.2 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.29 85.8 มากที่สุด 
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4.2 ความคิดเห็นต่อประเด็นบทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อสังคมด้านการเป็นเวทีและพื้นที่สร้างโอกาสให้ศิลปินและเยาวชน  

 

บทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้านการเป็นเวทีและพ้ืนที่สร้างโอกาสให้ศิลปิน 
และเยาวชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.29 หรือร้อยละ 85.8 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นในระดับมากที่สุด ต่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่และเวทีเปิดกว้างส าหรับ
ศิลปะร่วมสมัยที่ค่าเฉลี่ย 4.35 หรือร้อยละ 87 และมีความเห็นว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถมีส่วนร่วมใน
การใช้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เป็นพ้ืนที่แสดงผลงานร่วมกับศิลปินได้อย่างเหมาะสมที่
ค่าเฉลี่ย 4.30 หรือร้อยละ 86.4  ดังตารางที่ 19 
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ศิลปินทุกแขนงสามารถเข้าถึงพื้นที่และเปิดโอกาสใช้  หอ
ศิลปกรุงเทพฯ เป็นเวทีเพื่อแสดงออกอย่างเท่าเทียม 

เป็นพื้นที่และเวทีเปิดกว้างส าหรับศิลปะร่วมสมัย 

เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถมีส่วนร่วมมในการใช้พื้นที่ หอ
ศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงผลงาน 

การสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปินแขนงต่างๆ ส่งเสริมและ
สืบทอดองค์ความรู้ที่หลากหลาย 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
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ตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นบทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็น
เวทีและพื้นทีส่ร้างโอกาสให้ศิลปินและเยาวชน 

สถานะและบทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
สังคม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

              การเป็นเวทีและพื้นที่สร้างโอกาสให้ศิลปินและเยาวชน 

1. 1.   ศิลปินทุกแขนงสามารถเข้าถึงพื้นที่ในหอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานครและเปิดโอกาสในทุกคนใช้เป็นเวที 

     เพื่อแสดงออกอย่างเท่าเทียม 

4.23 84.6 มากที่สุด 

2. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่และเวทีเปดิกว้าง
ส าหรับศิลปะร่วมสมัย 

4.35 87.0 มากที่สุด 

3. เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถมีส่วนร่วมในการใช้หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่แสดงผลงานร่วมกับศิลปินได้อย่าง
เหมาะสม 

4.30 86.4 มากที่สุด 

4. การสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปนิแขนงต่างๆ และคนต่างรุ่นผา่น
การใช้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ช่วยส่งเสริมและสืบ
ทอดองค์ความรู้ที่หลากหลาย 

4.28 85.6 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.29 85.8 มากที่สุด 
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4.3 ความคิดเห็นต่อประเด็นบทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อสังคม  ด้านการมีคุณค่าต่อสังคมเมืองและประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้านการมีคุณค่าต่อสังคมเมืองและประชาชน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.25 หรือ ร้อยละ 85.0 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับ
มากที่สุดต่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครว่ามีส่วนพัฒนาด้านการศึกษาศิลปะในฐานะพ้ืนที่
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน ที่ค่าเฉลี่ย 4.34 หรือ ร้อยละ 86.8 และมีความเห็นว่า การมีหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมความส าคัญต่องานด้านศิลปะแก่
สังคมเมืองที่ค่าเฉลี่ย 4.26 หรือ ร้อยละ 85.2 ดังตารางที่ 20 
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สร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมความส าคัญต่องานด้าน
ศิลปะแก่สังคมเมือง 

มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านสังคม
วัฒนธรรม 

 มีส่วนพัฒนาด้านการศึกษาศิลปะในฐานะพืน้ที่เรียนรู้                 
อย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน 

มีส่วนช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติให้ใส่ใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 

ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 



การส ารวจความคิดเห็น ศกึษาผลกระทบ และบทบาทของหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทีม่ีต่อสังคม 

 

  ศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 

 54 | ห น้ า  

 

 

ตารางที่ 20 ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นบทบาทและสถานะของหอศิลปกรุงเทพฯ การมีคุณค่าต่อสังคมเมือง
และประชาชน 

สถานะและบทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   
ที่มีต่อสังคม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

          การมีคุณค่าต่อสังคมเมืองและประชาชน 

1. การมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสร้างการ
ตระหนักรู้และส่งเสริมความส าคัญต่องานดา้นศิลปะแก่สังคม
เมือง 

4.26 85.2 มากที่สุด 

2. การมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีส่วนช่วย
พัฒนาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสงัคมวัฒนธรรม 

4.23 84.6 มากที่สุด 

3. การมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีส่วนพัฒนา
ด้านการศึกษาศลิปะในฐานะพืน้ที่เรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์ของ
เยาวชน 

4.34 86.8 มากที่สุด 

4. การมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีส่วนช่วยให้
การขับเคลื่อนนโยบายทั้งระดบัท้องถิ่นและระดบัชาติ ให้ใส่
ใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึน้ 

4.18 83.6 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.25 85.0 มากที่สุด 
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4.4 ความคิดเห็นต่อประเด็นบทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มี 
ต่อสังคม  ด้านการมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

 

 

บทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้านการมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีค่่าเฉลี่ย 4.16 หรือ ร้อยละ 83.2 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ในระดับมากที่สุดว่า หอศิลปธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นความภาคภูมิใจของคนกรุงเทพฯ เทียบเคียง
กับเมืองหลวงชั้นน าในประเทศอ่ืนที่มีแหล่งแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 หรือ ร้อยละ 84.4 
และมีความเห็นหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   ท าให้พ้ืนที่ย่านการค้าสยามและแยกปทุมวันมี
ความโดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.14 หรือ ร้อยละ 82.8  ดังตารางที่ 21 
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เป็นความภาคภูมิใจของคนกรุงเทพฯ เทียบเคียงกับเมืองหลวงชั้น
น าในประเทศอื่นที่มีแหล่งแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย 

ท าให้พื้นที่ย่านการค้าสยามและแยกปทุมวนั ปรับตัวสู่พื้นที่
ต้นแบบของเมืองหลวงในการผสมผสานศิลปะเข้ากับย่านเศรษฐกิจ

ได้อย่างลงตัว 

ท าให้พื้นที่ย่านการค้าสยามและแยกปทุมวนัมีความโดดเด่นและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว 

ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
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ตารางที่ 21 ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นบทบาทและสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้าน
การมีส่วนชว่ยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

สถานะและบทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
มีต่อสังคม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

          การมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครท าให้พื้นที่ย่านการค้า

สยามและแยกปทุมวันมีความโดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยว 
4.14 82.8 มาก 

2. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครท าให้พื้นที่ย่านการค้า
สยามและแยกปทุมวัน ปรับตัวสู่พื้นที่ต้นแบบของเมืองหลวงในการ
ผสมผสานศิลปะเข้ากับย่านเศรษฐกิจได้อย่างลงตัว 

4.13 82.6 มาก 

3. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นความภาคภูมิใจของคน
กรุงเทพฯ เทียบเคียงกับเมืองหลวงชั้นน าในประเทศอื่นที่มีแหล่ง
แสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย 

4.22 84.4 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.16 83.2 มาก 
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5 การขับเคลื่อนและการสร้างผลกระทบต่อสังคม 

5.1 การรับรู้ว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เปิดด าเนินการเกือบ 10 ปีแล้ว 

 

  ด้วยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด าเนินงานมาก้าวสู่ปีที่  10 ตลอดระยะเวลาแห่งการ
ด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีบทบาทต่อสังคมในฐานะ แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และยังเป็นเวทีให้ศิลปินเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาจัดแสดงผลงาน  การส ารวจความคิดเห็น
ผลกระทบและบทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคมพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
48.0 (จ านวน 591 คน) ไม่ทราบว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด าเนินงานมาก้าวสู่ปีที่ 10 ร้อย
ละ 26.0 (จ านวน 320 คน) ทราบและไม่แน่ใจ  ดังตารางที่ 22 

ตารางที่ 22  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามการรับทราบว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เปิด
ด าเนินการเกือบ10 ปี 

การรับทราบว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ได้เปดิด าเนินการเกือบ 10 ปีแล้ว 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทราบ 320 26.0 
ไม่ทราบ 591 48.0 
ไม่แน่ใจ 321 26.0 

รวม 1,232* 100.0 
หมายเหตุ * กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติไม่สามารถตอบได้ จ านวน 21 คน 

ทราบ   
26.0% 

ไม่ทราบ                      
48.0% 

ไม่แน่ใจ 
26.0% 
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5.2 การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมจากการด าเนินการของหอศิลปวัฒนธรรม            
แห่งกรุงเทพมหานคร 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานสู่ปีที่ 10 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้
สร้างสรรค์สังคมในหลากหลายด้านโดยกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมจาก
การด าเนินการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 

 โดยความคิดห็นของกลุ่มตัวอย่างคิดว่า ก่อนการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการ
เปลี่ยนแปลงสังคมด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับปานกลาง ที่ระดับเฉลี่ยภาพรวม 2.80 หรือ ร้อยละ 56.0 
และ ภายหลังการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการเปลี่ยนแปลงสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม
ในระดับมาก ที่ระดับภาพรวม 3.97 หรือ ร้อยละ 78.8 เมื่อพิจารณาประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านศิลปะ
หลากหลายแขนงได้รับการยอมรับมากข้ึน 

   

  

54.4 54.0 
56.2 54.6 55.8 55.6 

59.4 
57.6 

76.8 74.8 
80.6 80.0 

83.0 81.2 81.2 
78.4 
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ก่อนมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หลังมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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จากการมีพ้ืนที่เปิดกลางเมืองอย่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลง
ก่อนและหลังมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแตกต่างกันสูงจาก ระดับค่าเฉลี่ย 2.79 หรือ     
ร้อยละ 55.8 เปลี่ยนแปลงที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.15 หรือ ร้อยละ 83.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างมาก
นักในประเด็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหารในระดับประเทศ 
(รัฐบาล) จากระดับค่าเฉลี่ย 2.70 หรือ ร้อยละ 54.0 เปลี่ยนแปลงที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.74 หรือ ร้อยละ 
74.8 ดังตารางที่ 23 

ตารางที่ 23 การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมจากการด าเนินการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสงัคม 
ก่อนการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร 
หลังการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

1. การส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหารใน
ระดับท้องถิ่น(กรุงเทพมหานคร) 

2.72 54.4 
ปาน
กลาง 

3.84 76.8 มาก 

2. การส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหารใน
ระดับประเทศ (รัฐบาล) 

2.70 54.0 
ปาน
กลาง 

3.74 74.8 มาก 

3. การส่งเสริมและยกระดบัด้าน
การศึกษาโดยมีศิลปะเปน็ส่วนเสริม 
สร้างความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 

2.81 56.2 
ปาน
กลาง 

4.03 80.6 มาก 

4. การสร้างสังคมเมืองให้มีพื้นที่
แสดงออกและสร้างสรรค์อย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมโดยมีศิลปะเป็น
เครื่องมือในการเชื่อมโยงกัน 

2.73 54.6 ปาน
กลาง 

4.00 80.0 มาก 

5. ศิลปะหลากหลายแขนงได้รับการ
ยอมรับมากข้ึนจากการมีพื้นที่เปิด
กลางเมืองอย่างหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 

2.79 55.8 ปาน
กลาง 

4.15 83.0 มาก 

6. เด็กและเยาวชนหนัมาสนใจศิลปะ  
มากยิ่งขึ้น ผา่นการมีพืน้ที่เรียนรู้
แบบหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  

2.78 55.6 ปาน
กลาง 

4.06 81.2 มาก 

7. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ
ย่านสยาม แยกปทุมวัน 

2.97 59.4 ปาน
กลาง 

4.06 81.2 มาก 
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การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสงัคม 
ก่อนการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร 
หลังการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

8. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของกรุงเทพฯ 

2.88 57.6 ปาน
กลาง 

3.90 78.4 มาก 

เฉลี่ยรวม 2.80 56.0 ปาน
กลาง 

3.97 78.8 มาก 

5.3 การมีสถานที่แบบหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีประโยชน์ต่อสังคม           

 

ประเด็นความเห็นด้านประโยชน์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 47.8 (จ านวน 599 คน) มีความเห็นว่า มีประโยชน์ค่อนข้างมาก รองลงมา    
ร้อยละ 39.6 (จ านวน 496 คน) เห็นว่ามีประโยชน์มาก ดังตารางที่ 24 

 
  

มีประโยชน์มาก 39.6 %  
มีประโยชน์ค่อนข้างมาก 

47.8 % 

มีประโยชน์ปานกลาง  
11.9 % 

มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย  
           0.6 %  

มีประโยชน์น้อย 0.1 %  
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ตารางที่ 24 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นต่อการมีสถานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มีประโยชน์ต่อสังคมเพียงใด 

ความเห็นต่อการมีสถานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
มีประโยชน์ต่อสังคมเพียงใด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

มีประโยชน์มาก 496 39.6 
มีประโยชน์ค่อนข้างมาก 599 47.8 
มีประโยชนป์านกลาง 149 11.9 
มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย 8 0.6 
มีประโยชนน์้อย 1 0.1 

รวม 1,253 100 
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5.4 ความเห็นด้วยที่ควรมีสถานที่แบบหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น 

 

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากถึงร้อยละ 52.3 (จ านวน 655 คน) ต่อประเด็นที่ควรมีสถานที่แบบ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น รองลงมากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.4 (จ านวน 469 คน) 
เห็นด้วยค่อนข้างมาก  ดังตารางที่ 25 

ตารางที่ 25  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นด้วยที่ควรมีสถานที่แบบหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น 

ความเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วยมาก 655 52.3 
เห็นด้วยค่อนข้างมาก 469 37.4 
เห็นด้วยปานกลาง 117 9.3 
เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 6 0.5 
เห็นด้วยน้อย 6 0.5 

รวม 1,253 100 

เห็นด้วยมาก 52.3% 
เห็นด้วยค่อนข้างมาก 

37.4% 

เห็นด้วยปานกลาง 
9.3% เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 

0.5% 

เห็นด้วยน้อย 0.5% 
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5.5 ความเห็นต่อการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดด าเนินการมาครบ 10 ปี 
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อสังคม 

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดด าเนินการมาก้าวสู่ปี 10 โดยนับเนื่องตั้งแต่การก่อตั้ง
ได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งในส่วนที่ทรงอิทธิพลโดยตรงและการส่งผล
กระทบทางอ้อม   ทั้งนี้  ผลการส ารวจความเห็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,076 ตัวอย่างจาก 1,253 ตัวอย่าง 
แสดงความเห็นต่อการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดด าเนินการมาครบ 10 ปี สร้างความ
เปลี่ยนแปลงต่อสังคมที่เป็นรูปธรรม โดยร้อยละ 34.7 (จ านวน 373 คน) เห็นว่าท าให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปรู้จัก เข้าถึง เห็นคุณค่าของงานศิลปะ และท าให้หันมาสนใจศิลปะมากขึ้น ร้อยละ 20.5 
(จ านวน 221 คน) และ ร้อยละ 20.4 (จ านวน 220 คน) คิดว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็น
พ้ืนที่ที่ท าให้เยาวชนและศิลปินได้มีโอกาสแสดงผลงานทางด้านศิลปะมากขึ้น ท าให้มีโอกาสพัฒนาและ
แสดงศักยภาพของตนเองและเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายแขนง 
ทั้งของไทยและนานาชาติตามล าดับ ดังตารางที่ 26 

ท าให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปรู้จัก  

36% 

เยาวชนและศิลปินได้มีโอกาส
แสดงผลงานทางด้านศลิปะ 

22% 

เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้
ความรู้งานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
21% 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะวัฒนธรรม 

7% 

คนได้ดูงานหรือชมงานศิลปะ
มากขึ้น  

7% 

ขัดเกลาจิตใจ จรรโลงใจและ
อารมณ์ของคนในสังคม 4 % 

เกิดความคิดสร้างสรรค์  
3% 

อื่นๆ 
7% 

ท าให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จัก  เยาวชนและศิลปินได้มีโอกาสแสดงผลงานทางด้านศลิปะ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้ความรู้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศลิปะวัฒนธรรม 

คนได้ดูงานหรือชมงานศิลปะมากขึ้น  ขัดเกลาจิตใจ จรรโลงใจและอารมณ์ของคนในสังคม  

เกิดความคิดสร้างสรรค์  อื่น ๆ 
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ตารางที่ 26  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามความเห็นต่อการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิด
ด าเนินการมาครบ10 ปี คิดว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อสังคมอย่างไรบ้าง 

ความเห็นต่อการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
เปิดด าเนินการมาครบ10 ปี 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท าให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จัก เข้าถึง และเห็นคุณค่าของงานศลิปะ 
ท าให้หันมาสนใจศิลปะมากข้ึน 

373 34.7 

เป็นพื้นทีท่ี่ท าให้เยาวชนและศิลปินได้มีโอกาสแสดงผลงานทางด้านศิลปะมาก
ขึ้น ท าให้มีโอกาสพฒันาและแสดงศักยภาพของตนเอง 

221 20.5 

เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ความรู้งานดา้นศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายแขนง 
ทั้งของไทยและนานาชาติ 

220 20.4 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศลิปวฒันธรรมรูปแบบใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทัง้ไทยและตา่งชาติได้ 

69 6.4 

ให้คนได้ดูงานหรือชมงานศลิปะมากข้ึน สามารถเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นหรือเห็น
สิ่งที่ต่างจากที่อื่น 

68 6.3 

ขัดเกลาจิตใจ จรรโลงใจและอารมณ์ของคนในสังคมและพฒันาจิตใจสามารถ
เปลี่ยนแปลงสงัคมได้ ท าให้ภาพรวมของสังคมดีขึ้น สามารถน ามุมมองทาง
ศิลปะมาปรับใช้กับชีวติในสังคมได้ 

43 4.0 

ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มคีวามคิดใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ และช่วยสรา้งแรง
บันดาลใจ 

31 2.9 

ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เปน็รูปธรรมชัดเจน 18 1.7 

คนในสังคมให้ความส าคัญกับเรื่องศิลปะมากข้ึน 14 1.3 

ช่วยอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 12 1.1 
ท าให้เมืองดูโดดเด่นมีพัฒนาการด้านต่างๆ มากข้ึน ท าให้ย่านสยามมีการ
ผสมผสานการตกแต่งแบบศลิปะมากข้ึน 

7 0.7 

รวม *1,076 100 

หมายเหตุ *ค านวณเฉพาะผู้ที่ระบุค าตอบ 
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6. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานและกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ผลการส ารวจความคิดเห็น ผลกระทบ และ บทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พบว่า มีข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 803 ตัวอย่างจาก 1 ,253 ตัวอย่างเสนอแนะที่หลากหลาย 
ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะด้านการจัดนิทรรศการ 

กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมการจัดแสดงผลงานที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และ
ส่วนหนึ่งเห็นว่าควรเพ่ิมการแสดงผลงานของศิลปินชาวต่างชาติโดยควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่  หรือวิทยากร 
บรรยายหรืออธิบายผลงานศิลปะ รวมถึงมีค าอธิบายภาษาอังกฤษส าหรับนิทรรศการในทุกพ้ืนที่ของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร     

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรมีสถานที่แบบหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนี้อีกตาม
จังหวัดต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพ่ือประโยชน์ของทุกเพศทุกวัย และหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครควรเพ่ิมเวลาชมนิทรรศการโดยการขยายเวลาเปิด - ปิด  

2) ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม 

นอกเหนือจากกิจกรรมภาพวาดที่จัดขึ้นเป็นประจ าแล้ว กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้น เช่น โขน งานปั้น ศิลปะร่วมสมัย วัฒนธรรมสี่ภาคฯลฯ รวมถึงมีการ
แสดงดนตรีสด ทั้งดนตรีสากล แจ๊ส คลาสสิค ฯลฯ ตลอดจนเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมศิลปะ
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

3) ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 

กลุ่มตัวอย่ างร้อยละ 34.3 (จ านวน 275 คน) เสนอแนะว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานครควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้นในหลากหลาย
ช่องทาง อาทิเช่น social media โทรทัศน์ ปูายโฆษณา แจ้งข่าวตามโรงเรียน ฯลฯ 

4) ข้อเสนอแนะด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

พ้ืนที่ภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างยังมีความเห็นว่า ควรเพ่ิมบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร อาท ิโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนั่งพัก  จุดบริการน้ าดื่มฟรี  Free wifi  วีลแชร์
ส าหรับคนพิการและคนสูงอายุ ห้องน้ า ลิฟต์ข้ึนชั้น 7-9 แผงผังและปูายบอกทาง ฯลฯ    

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรเพ่ิมร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ ที่มีอาหารและสินค้าบริการ
ในราคาถูก  และเพ่ิมการประโยชน์จากการใช้สถานที่ส่วนอ่ืนๆ อาทิ การใช้ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรม
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แห่งกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์  สามารถเปิดเป็นเวทีสาธารณะ  มีชมรมคนรักศิลปะเกิดขึ้น ฯลฯ  
ดังตารางที่ 27  

ตารางที่ 27 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานและกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพิ่มการประชาสมัพันธ์การจัดกจิกรรม ผ่านช่องทางต่าง ๆให้มากขึ้น เช่น social media 
โทรทัศน์ ปูายโฆษณา แจ้งข่าวตามโรงเรียน ฯลฯ 

275 34.3 

อยากให้มีการจดักิจกรรมที่หลากหลายและแปลกใหม่มากข้ึน ไม่ใช่แค่ภาพวาดเท่านั้น เช่น 
โขน งานปั้น ศิลปะร่วมสมยั วัฒนธรรม 4 ภาค ฯลฯ 

113 14.0 

เพิ่มบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เช่น 
โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนั่งพัก จุดบริการน้ าดื่มฟรี wifi ฟรี วีลแชร์ส าหรับคนพิการและคนสูงอายุ 
ห้องน้ า ลิฟต์ขึ้นช้ัน 7-9 แผงผังและปูายบอกทาง ฯลฯ 

90 11.2 

อยากให้มีสถานท่ีแบบน้ีตามจังหวดัต่าง ๆ รวมถึงอยากให้จดักิจกรรมและนิทรรศการเพื่อ
ประโยชน์ของทุกเพศทุกวัย 

86 10.7 

เพิ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กและเยาวชน 50 6.2 

ควรจัดให้มเีจ้าหน้าท่ีหรือวิทยากร บรรยายหรืออธิบายผลงานศลิปะ รวมถึงมีค าอธิบาย
ภาษาอังกฤษส าหรับนิทรรศการในทุกพ้ืนท่ีของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

30 3.7 

เพิ่มร้านอาหารและร้านคา้ที่มีอาหารและสินค้าบริการในราคาถูก 25 3.1 

เพิ่มเวลาชมนิทรรศการ และขยายเวลาเปดิ-ปิด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  19 2.4 

มีการแสดงดนตรีสด ท้ังดนรีสากล แจ๊ส คลาสสิค ฯลฯ 19 2.4 

ควรขยายพื้นท่ี เพราะเล็กไป 16 2.0 

ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีการสอนศลิปะแขนงต่าง ๆ เช่น วาดภาพ ถ่ายภาพ 15 1.9 

เพิ่มการแสดงผลงานของศิลปินชาวต่างชาติ 11 1.4 

ควรจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินดังๆ ของประเทศ 10 1.2 

ควรเพิ่มการจัดแสดงผลงานท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 9 1.1 

เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆ มารว่มงานแสดงศิลปะมากข้ึน 6 0.8 

อื่น ๆ อาทิ การใช้ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์ 
สามารถเปิดเป็นเวทีสาธารณะ มีชมรมคนรักศิลปะเกิดขึ้น ฯลฯ 

29 3.6 

รวม *803 100 

หมายเหตุ *ค านวณเฉพาะผู้ที่ระบุค าตอบ 
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4 
ผลกระทบและบทบาทของ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม 

 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศน์ "เป็นหอศิลปวัฒนธรรม ที่สร้างองค์ความรู้
อันหลากหลายเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสังคม เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ” และ
มีพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าใจคุณค่าและความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น
ไปจนถึงบริบทของโลก สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดภูมิปัญญาใหม่  สร้างจินตนาการและ
แรงบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนเพ่ือพัฒนาสังคมไปสู่ดุลยภาพ พัฒนาการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจในข้างต้นจึงน าไปสู่การด าเนินการศึกษาผลกระทบและบทบาทของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีบทบาทต่อ
สังคม ซึ่งมีประเด็นการศึกษา 3 ด้าน คือ 

1) บทบาทที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีสู่สังคม ได้แก่ การเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
แหล่งเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยและมรดกทางวัฒนธรรม การเป็นเวทีในการสร้างโอกาสและเปิดกว้าง
ส าหรับศิลปินทุกสาขา รวมถึงเป็นพื้นที่เปิดกว้างส าหรับทุกคน  

2) บทบาทที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สื่อสารสู่สังคม ได้แก่ การรับรู้ถึงบทบาท
สถานะท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสื่อสารต่อสังคม การตระหนักถึงบทบาทสถานะนั้น และ 
การเห็นคุณค่าของบทบาทสถานะที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม  

3) บทบาทที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนและสร้างผลกระทบต่อสังคม 
ได้แก่ การสร้างผลกระทบทุกรูปแบบต่อสังคม นับตั้งแต่การมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เกิดข้ึน การท างานร่วมกับระดับนโยบาย การมีส่วนเชื่อมโยงและเป็นส่วนเติมเต็มในระบบการศึกษา การ
สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในพื้นที่รอบข้าง 

  โดยด าเนินการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research Approach) เพ่ือ
สามารถเข้าถึงข้อมูลในมิติเชิงลึกจาก การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informant) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงกลุ่มศิลปินผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วน
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ช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้บริหารภาครัฐเอกชน  (ดัง
รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย)  และ การจัดสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview)  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่
รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ เคยมีประสบการณ์ในเข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร และผู้มีส่วนได้เสียกับการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มศิลปิน ผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึง เครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนการด าเนินงาน หรือ  เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
ผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้บริหารภาครัฐเอกชน สื่อมวลชน และนักวิชาการ (ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย)  
โดยมีผลการศึกษามีด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. การด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   
 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริหารงานในรูปแบบ “มูลนิธิ” โดยมีมูลนิธิหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดตั้งโดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารงาน  ด าเนินการจัด
นิทรรศการศิลปะและจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของ
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  
และการจัดหารายได้อ่ืนๆ จากการบริหารพ้ืนที่อาคาร และผู้สนับสนุน  ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เปิดให้บริการประชาชน
ตั้งแตว่ันที่ 29 กรกฎาคม 2551  จนถึงปัจจุบัน 

1.1 ความส าคัญของการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 แนวคิดการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ริเริ่มจากประชาชนหลายภาคส่วน นับ
เนื่องตั้งแต่ ปี 2537 กลุ่มศิลปินร่วมสมัยได้จัดแสดงผลงานศิลปะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ด้วย
มุ่งหวังให้สังคมเห็นว่า ศิลปินมีความเห็นตรงกันว่าควรจะมี ‘หอศิลป์’ เพ่ือเป็นพ้ืนที่รองรับในการ
แสดงออกผลงานศิลปะ และเก็บรักษาผลงานทั้งในอดีตและเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ยังเป็นสถานที่รวมของ
ศิลปินเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิด แนวการท างาน  การผลักดันให้เกิดการพัฒนาของวงการศิลปะ และ 
ต้องการเห็นสังคมไทยมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 ในปี 2539 ดร.พิจิตต รัตตกุล ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีแนวนโยบายให้
กรุงเทพมหานครมีหอศิลป์ขึ้น   โดยก าหนดพื้นท่ีตั้งหอศิลป์บริเวณสี่แยกปทุมวัน และน าไปสู่การประกวด
การออกแบบแบบแปลนหอศิลป์  โดยผู้ชนะจากการประกวดแบบหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ บริษัท โรเบิร์ต จี บุย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
 เมื่อนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการลง
นามร่วมกับเครือข่ายประชาชน ศิลปิน นักวิชาการ ในปฏิญญาว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุง เทพมหานครระหว่างกรุง เทพมหานครร่วมกับและพันธมิตรทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ณ อุทยานเบญจศิริ   ซึ่งเป็นบทบาทความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชนในการส่งเสริมผลักดันงานศิลปวัฒนธรรม  และสภากรุงเทพมหานครได้อนุมัติ
งบประมาณด าเนินการก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เพ่ือผลักดันให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) จึงได้เริ่ม
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ก่อสร้างในที่ดินของกรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกปทุมวัน ด า เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิด
ให้บริการประชาชนในปี 2551 เป็นต้นมา 
 ดร.เกรียงพล  พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1  ได้กล่าวถึง ความส าคัญของ
การจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ว่า  “ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ
เป็นเมืองน่าอยู่  ศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เมืองน่าอยู่  ช่วยดึงดูดให้ทั้งคนไทย นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ นักลงทุนเข้ามา ทุกเมืองหลวงในโลกต้องมีหอศิลป์  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักการมีหอศิลป์ คือ 
เพ่ือเมือง”  

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2  กล่าวว่า “เกณฑ์การชี้วัด
ความเจริญเติบโตของเมืองหลวงที่ใช้กันทั่วโลกต้องดูความเจริญทางวัฒนธรรม  และศิลปะเป็นตัวชี้วัด
ความเจริญเติบโตดังกล่าว  การให้การสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครจึงอยู่ในลักษณะการจัดสรร
งบประมาณ  และจัดหาท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมและดีที่สุดใจกลางเมืองให้กับหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นการลงทุนทางสังคม (Social investment) อันจะเอ้ือผลประโยชน์มากมาย
ต่อคนทุกระดับ ทุกพ้ืนฐานของครอบครัว โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน”   

 จึงอาจกล่าวได้ว่าความส าคัญของการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ริเริ่มโดย
ประชาชน สนับสนุนโดยเมือง เป็นหน้าที่ของเมืองในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมแก่คนทุกระดับ ทุกพ้ืนฐานของครอบครัว โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน 
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาของวงการศิลปะ  ส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยว  และเป็นสิ่งที่สะท้อนความ
เจริญของเมือง  

1.2 การก าหนดรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะมูลนิธิ 

 กรุงเทพมหานคร ได้ศึกษารูปแบบการบริหารเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศ โดยได้
ข้อสรุปการบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ “มูลนิธิ”  และได้ด าเนินการ
จัดตั้งมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550  โดยมีผู้ว่าราชการ
กรุง เทพมหานครเป็นประธานมูลนิธิ คนแรก  คณะกรรมการมูลนิธิประกอบด้วยข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม  และกรุงเทพมหานครเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

                                                        

1 ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ (เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)  เป็นกลุ่มผู้บริหาร กทม. ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 
 

2  ดร.วัลลภ สวุรรณดี (ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)  เป็นกลุม่ผู้บริหาร กทม. ผูก้ าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 
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 ช่วงแรกทีห่อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการในปี 2551  ส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  แต่ด้วยระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครไม่สอดคล้องกับ
ลักษณะงานด้านศิลปวัฒนธรรม  ส่งผลให้มีอุปสรรคในการด าเนินงาน  เพ่ือแก้ปัญหาความไม่คล่องตัวใน
การด าเนินงาน ให้มีความอิสระ รวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้  กรุงเทพมหานครจึงได้ลงนามสัญญาร่วมกับ
มูลนิธิ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 โดยให้สิทธิมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เป็น
ผู้บริหารอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และให้การสนับสนุนงบประมาณมายังมูลนิธิหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพ่ือน างบประมาณนั้นมาบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครยังท าหน้าที่
เป็นประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เพ่ือสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างกรุงเทพมหานคร  มูลนิธิ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการที่
ปรึกษายังมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการมูลนิธิในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจาก
กรุงเทพมหานคร และการสรรหาคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม โดยไม่มีข้าราชการจากกรุงเทพมหานครอยู่ในคณะกรรมการมูลนิธิ 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร3 
ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครว่า   “ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
บริหารและนโยบาย ไม่ต้องการให้การบริหารงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นแบบ
ระบบราชการ  แต่ต้องได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร จึงบริหารโดยรูปแบบมูลนิธิ      
มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน นักวิชาการ เครือข่ายศิลปิน ภาคเอกชน ในระยะแรกหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครทางเดียว เมื่อ
กรุงเทพมหานครลงนามสัญญาให้สิทธิการบริหารในตัวอาคารหอศิลปฯแล้ว มูลนิธิจึงจัดหารายได้จากการ
บริหารพ้ืนที ่ และรายได้จากผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนเพิ่มมากข้ึน”   

ทั้งนี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้กล่าวถึงการศึกษารูปแบบการด าเนินงานจากต่างประเทศมาปรับ
ใช้กับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กล่าวคือ  “ส่วนแรกนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ คือกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นรายได้ประจ า   ส่วนที่สองเป็นการเพ่ิมสัดส่วนรายได้ที่หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดหาเอง  จากการให้บริการพ้ืนที่ส่วนต่างๆ เช่น บริการพ้ืนที่ส าหรับ
จัดกิจกรรม ค่าบริการจอดรถ พ้ืนที่เช่าส าหรับร้านค้าที่ให้บริการหรือจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะ 
(ArtHub@bacc) และ ร้านจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก (BACC Shop) เนื่องด้วยข้อสัญญาให้สิทธิบริหาร
อาคารจากกรุงเทพมหานคร ไม่อนุญาตให้จัดเก็บรายได้จากค่าผ่านประตู และส่วนที่สามรายได้จากการรับ

                                                        

3คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ประธานมูลนิธหิอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บริหาร กทม. ผู้ก าหนดนโยบาย ผูบ้ริหารภาครัฐ 
เอกชน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
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บริจาค โดยเปิดโอกาสให้องค์กรหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่เห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมได้เข้ามาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) ซึ่งนอกจากจะท าให้หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครมีรายได้เพ่ิมข้ึนแล้ว ยังเกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับต่างๆ ทั้งความช่วยเหลือที่เป็น
เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ความร่วมมือ และการช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ”   

การก าหนดรูปแบบบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ “มูลนิธิ” จึงเป็น
ความเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายภาคประชาชน ที่ต้องการจะเห็นการ
บริหารงานที่ไม่ติดอยู่ในกรอบของระบบราชการ มีความคล่องตัว รวดเร็ว เป็นอิสระ สามารถด าเนินงาน
สอดคล้องกับลักษณะการจัดกิจกรรมและนิทรรศการศิลปะ  โดยมีการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ
จากกรุงเทพมหานครเป็นรายได้หลักในการบริหารจัดการ  เพ่ือให้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
เป็น “หอศิลป์ของประชาชน ที่ประชาชนทุกระดับสามารถมาเรียนรู้ศิลปะได้ฟรีโดยไม่หวังผลก าไร ไม่
เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเมือง ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน” 4 

1.3 นโยบายการด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ด้านนโยบายการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการมูลนิธิหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีบทบาทเป็นผู้ก าหนดนโยบายให้แก่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ขัดต่อข้อสัญญาให้สิทธิจากกรุงเทพมหานคร มอบฝุายบริหาร โดยคณะกรรมการ
บริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
น าไปปฏิบัติ  

 1.3.1 นโยบายการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

 มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับการจดทะเบียนในปี 2550 โดยมีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมูลนิธิคนแรก  โดยนางปรียา ม่านโคกสูง ได้กล่าวว่า “ในช่วงแรกที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดบริการนั้น กรุงเทพมหานครยังไม่ได้ลงนามสัญญาให้สิทธิมอบ
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ  กองวัฒนธรรม สังกัด 
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้จัด
กิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิได้มีมติสรุปแผนการด าเนินงานเพ่ือจัดแสดงใน
พ้ืนที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยกองวัฒนธรรมต้องประสานงานกรรมการมูลนิธิและ
เจ้าหน้าที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ  ด าเนินการจัดการงบประมาณตามระเบียบการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้างของ
กรุงเทพมหานคร   รวมถึงการพิจารณาอนุญาตการขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ที่มีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่ในลักษณะกรุงเทพมหานครเป็น

                                                        

4 ดร.เกรียงพล  พัฒนรัฐ (เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)  เป็นกลุ่มผู้บริหาร กทม. ผูก้ าหนดนโยบาย ผูบ้ริหารภาครัฐ เอกชน 
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เจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานนั้นๆ  เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี และเมื่อกรุงเทพมหานครได้ลงนามสัญญา
ร่วมกับมูลนิธิให้สิทธิบริหารอาคารหอศิลปฯ แก่มูลนิธิ แล้ว หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจึงเป็น
ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการศิลปะต่างๆ รวมทั้งการพิจารณาอนุญาตการขอใช้สถานที่จาก
หน่วยงานภายนอก  ทั้งนี้ กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ กองวัฒนธรรม ยังท าหน้าที่ประสานงานให้กับหน่วยงาน
ภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกบางส่วนที่ติดต่อขอจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครและกองวัฒนธรรมอีกด้วย  5  

 เมื่อมีการลงนามสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการแก่มูลนิธิ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปฯ ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาฯ และมีข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
ปรึกษาทั้งในด้านงบประมาณ  และเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือท าหน้าที่สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบริหารจัดการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม เข้ามาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ 
โดยคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายทิศทางการบริหารจัดการ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหอศิลปฯ โดยคณะกรรมการบริหารหอศิลปฯ จะจัดท าแผนการด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อ านวยการหอศิลปฯ เพ่ือน าไปปฏิบัติ  

 ทั้งนี้ การด าเนินงาน การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯ  จึงเป็นไป
ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ข้อสัญญาให้สิทธิ 
ข้อบังคับมูลนิธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้ เป็นหอศิลป์ของประชาชน อย่างแท้จริง 

 1.3.2 ความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปิน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีเครือข่ายหลากหลายทั้งเครือข่ายศิลปิน 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ซึ่งได้มีความร่วมมือระดับชุมชน ความร่วมมือในระดับประเทศร่วมกับ
เครือข่ายหอศิลป์จากมหาวิทยาลัยรวมทั้งเครือข่ายหอศิลป์ในจังหวัดต่างๆ  และความร่วมมือกับองค์กร
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และร่วมกับหอศิลป์จากนานาประเทศ เพ่ือการ
ขยายเครือข่ายไปยังสากลมากขึ้น   

                                                        

5 นางปรียา ม่านโคกสูง (ที่ปรึกษาหอศิลปกรุงเทพฯ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ กองวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเทียว กรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บริหารกทม. ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 
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 คุณวสันต์ สิทธิเขตต์ เครือข่ายศิลปิน กล่าวว่า “เครือข่ายศิลปินและภาคประชาชนมี
บทบาทในการผลักดันให้ภาครัฐเห็นความส าคัญของการมีองค์กรทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศ 
ระดับเมือง  โดยเครือข่ายศิลปินและภาคประชาชนได้ก่อตั้งมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขึ้น
เพ่ือด าเนินกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และระดมทุนเพ่ือกิจกรรมรณรงค์เรียกร้องให้มีหอศิลป์   ซึ่ง
ต่อมาเมื่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการ กรุงเทพมหานครได้จดทะเบียนตั้งมูลนิธิ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และลงนามสัญญาให้สิทธิมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 
กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการหอศิลปกรุงเทพฯ แล้ว  มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จึงได้ลดบทบาทลง  ด้านเครือข่ายศิลปินก็มีตัวแทนที่ได้รับการสรรหาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการบริหารหอศิลปฯ ท างานบริหารร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ 6  

  ส่วนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครท างาน
ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในหลากหลายโครงการในด้านคว ามร่วมมือกับภาคเอกชน                 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ ซึ่งให้              
การสนับสนุนงบประมาณและมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมศิลปะ นิทรรศการศิลปะขนาดใหญ่ทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ  อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวเรจ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โอสภสภา จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทสยามพิวรรธน์ ธนาคารไทยพานิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ TCEB รวมทั้งความร่วมมือในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น 

 ทั้ งนี้  หอศิ ลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ ง เทพมหานคร มี ความร่ วมมื อกับ เครื อข่ ายศิลปิ น 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในการสนับสนุนการด าเนินงานส่วนต่างๆ ซึ่งยังสามารถพัฒนาความ
ร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง  และยังมีโอกาสในการสร้างความร่วมมือไปยังกลุ่มใหม่ๆ ได้อีกในอนาคต  
 
2. บทบาทการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ 

2.1 บทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีสู่สังคม 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในฐานะประธานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเล็งเห็น
ถึงศักยภาพของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า “หอศิลปกรุงเทพฯ  มีสถานที่ตั้ง 
(Location) สะดวกในการเดินทาง  สถานที่เป็นจุดสังเกต (Landmark)  เป็นสถานที่ให้เยาวชนนักศึกษา

                                                        

6 คุณวสันต์ สิทธิเขตต์ (เครือข่ายศิลปินผู้มีส่วนส าคัญที่ร่วมรณรงค์ เรียกร้องเพื่อก่อตั้งหอศิลป) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงาน
ของหอศิลปฯ กลุ่มศิลปินหรือผู้มีส่วนก่อตั้ง 



การส ารวจความคิดเห็น ศกึษาผลกระทบ และบทบาทของหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทีม่ีต่อสังคม 

 

  ศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 

 74 | ห น้ า  

 

 

รุ่นใหม่ๆ มาศึกษาดูงาน  เป็นจุดนัดพบ ผู้ปกครองพาเด็กมาเรียนรู้ เป็นจุดที่มีผลกระทบ (impact) ทาง
สังคม และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม”่ 7  

บทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีสู่สังคม อันได้แก่ บทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เป็นแหล่งเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยและมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเวทีในการสร้างโอกาสและเปิดกว้าง
ส าหรับศิลปินทุกสาขา  รวมถึงเป็นพ้ืนที่เปิดกว้างส าหรับทุกคน ประชาชนทุกระดับสามารถมาดูศิลปะ
เรียนรู้ศิลปะ  โดยบทบาทหน้าที่ดังกล่าว กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นหน้าที่ของเมืองในการท าให้หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะซึ่ งเป็นบริการสาธารณะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย กล่าวคือ 

 2.1.1 บทบาทที่มีสู่สังคมในฐานะ ‘พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ’ 

 คุณจุมพล  อภิสุข 8 ได้ให้ความเห็นต่อบทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อสังคม ในฐานะ ‘พ้ืนที่สร้างแรงบันดาลใจ’ว่า  “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่
สาธารณะให้กับประชาชนในทุกระดับ ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ เป็นที่ๆ ผู้คนเข้ามาเปิด
ตา เปิดใจ เปิดสมอง มองสิ่งต่างๆ ที่มีมากกว่าที่อ่ืนๆ ไม่ใช่มีแค่งานศิลปะ แต่มีดนตรี ภาพยนตร์ การ
แสดง และอ่ืนๆ ที่จะได้เห็นภาพใหม่ๆ มีจินตนาการ และเกิดแรงบันดาลใจจากศิลปะต่างๆ ทีไ่ดเ้ห็น”  

 2.1.2 บทบาทที่มีสู่สังคมในฐานะ ‘แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของเมือง’ 

    การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  เป็นอ านาจหน้าที่โดยตรงของกรุงเทพมหานคร 
แต่ด้วยภารกิจงานมากมายหลายด้านของกรุงเทพมหานคร และงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นงาน
เฉพาะด้าน  ซึ่งกรุงเทพมหานครยังขาดแคลนอัตราก าลัง และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  จึงมอบหมาย
ใหมู้ลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  บริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ให้เป็น 
‘แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของเมือง’  ท าหน้าที่ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ชุมชน สถาบันการศึกษา และสังคม   

  ซึ่งนอกจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
ศิลปะท่ีหลากหลาย โดยเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจโดยทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้อย่างอิสระแล้วนั้น  หอศิลป
กรุงเทพฯ ยังได้ประสานงานกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมากกว่า 4,000 แห่ง  และได้จัด

                                                        

7 คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ประธานมูลนธิหิอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)  เป็นกลุ่มผู้บริหาร กทม. ผู้ก าหนดนโยบาย ผูบ้ริหารภาครัฐ 
เอกชน 

8 คุณจุมพล อภิสขุ (เครือข่ายศิลปินผู้มีส่วนส าคัญที่ร่วมรณรงค์ เรียกร้องเพื่อก่อตั้งหอศิลป) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของ
หอศิลปฯ กลุ่มศิลปินหรือผู้มีส่วนก่อตั้ง 
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กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ศิลปะให้แก่ครูและนักเรียน อาทิ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับครูสอนศิลปะ เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูสอนศิลปะ  
โครงการพาน้องท่องหอศิลป์ ซึ่งเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาส าหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
โครงการค่ายการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรมส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะจากศิลปิน ส าหรับเยาวชน
ในช่วงปิดภาคเรียน  นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการศิลปะเสวนา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเชื่อมโยงกับ
การศึกษาศิลปะและสังคม 

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า ในช่วง 5 ปี
หลัง  การด าเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ มีความชัดเจนขึ้น  การใช้พ้ืนที่ในหอศิลปกรุงเทพฯ 
ประกอบด้วยงานศิลปะและกิจกรรมที่หลากหลาย  ผู้เข้าชมสามารถแยกความแตกต่างระหว่างหอศิลป์กับ
พิพิธภัณฑ์ได้  และยังพบว่าผู้เข้าชมหอศิลปกรุงเทพฯ มีทั้งผู้ที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะและผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานทาง
ศิลปะซึ่งมีสัดส่วนไม่ต่างแตกกัน 

  ทั้ งนี้  อาจกล่าวได้ว่ าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุง เทพมหานคร เป็ นแหล่ง เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของศิลปะสาขาต่างๆ ทั้งศิลปะ ดนตรี การแสดง และภาพยนตร์  ให้ผู้
เข้าชมได้เรียนรู้อย่างอิสระ เปิดกว้าง และไม่จ ากัดเฉพาะผู้ที่สนใจหรือมีพ้ืนฐานทางศิลปะเท่านั้น  ทั้งนี้ 
นายวัลลภ สุวรรณดี กลุ่มผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้แสดงทัศนะเพ่ิมเติมว่า การเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
พ้ืนที่ให้การศึกษานั้น  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจน มีชีวิตจิตใจ หรือ 
ที่เรียกว่า ‘Living Spirit’   

 2.1.3 บทบาทที่มีสู่สังคมในฐานะ ‘จุดเชื่อมต่องานศิลปะกับประชาชน’ 

 คุณหริสุดา บุญวัตร 9 กล่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า “หอศิลปกรุงเทพฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อน
ศิลปวัฒนธรรมไปสู่ประชาชนได้ดี โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการท ากิจกรรมใหม่ๆ มีศิลปะทุก
ระดับที่จะสื่อสารไปสู่ประชาชน ท าให้ประชาชนเข้ามาดูงานมากขึ้น เข้าถึงศิลปะมากยิ่งขึ้น ท าให้งาน
ศิลปะเป็นเรื่องไม่ไกลตัว”  

 ทั้งนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยหลากหลาย ตอบสนองทุกกลุ่ม
ความสนใจ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก และเป็นบริการให้เข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยัง
เปิดกว้างส าหรับกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมและสังคม  เหล่านี้นับเป็นปัจจัยส าคัญที่เชื่อมต่อให้ประชาชน
เข้าถึงงานศิลปะได้ง่าย  และสามารถขยายกลุ่มผู้เข้าชมต่อกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ มากขึ้น   

                                                        

9 คุณหริสุดา บุญวัตร ,ผู้ช านาญการงานพัฒนาเมกะโปรเจก ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สส
ปน.(Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB) เป็นกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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 2.2 บทบาทหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการสร้างโอกาส  

 โดยบทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่ง
เผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยและมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนการเป็นเวทีในการสร้างโอกาสและเปิดกว้าง
ส าหรับศิลปิน และ ศิลปะทุกสาขา ได้แก่  

 2.2.1 บทบาทหน้าที่ในการสร้างโอกาสในฐานะ ‘พื้นที่เปิดกว้าง’ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นหอศิลป์ของประชาชน เป็นพ้ืนที่เปิดกว้าง
ส าหรับทุกคน ประชาชนทุกระดับสามารถมาดู เรียนรู้  และใช้บริการด้านศิลปะ โดยไม่เสียเงินค่าเข้าชม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้แสดงทัศนะว่า  หอศิลปกรุงเทพฯ มีการ
จัดแสดงผลงานศิลปะที่หลากหลายได้ดีอยู่แล้ว ในแง่ life style ผู้เคยร่วมกิจกรรมกับหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ยังได้กล่าวว่า หอศิลปกรุงเทพฯ มีบรรยากาศกึ่งล าลองกึ่งทางการ ไม่ขึงขังเกินไป 
ไม่เคร่งเครียด ไม่วุ่นวาย การจัดนิทรรศการไม่เหมือนการจัดงานนิทรรศการในสถาบันการศึกษาที่ดูเป็น
วิชาการเกินไป สามารถมาชมงานศิลปะ นัดคุยงาน ดื่มกาแฟ หรือจะกินไอศกรีม แล้วขึ้นไปดูภาพยนตร์ก็
ได้ เป็นสถานที่ท่ีคนคนหนึ่งมาแล้วไม่ได้ท าอะไรแค่เพียงอย่างเดียว การมา  ‘BACC’ จึงไม่จ ากัดว่ามาเพ่ือ
ดูอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่กลายเป็นว่ามาแล้วจะได้ท าอะไรดูอะไรบ้าง  หรือว่าวันนี้ BACC มีการจัด
งานอะไร 

 อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่เปิดกว้างให้โอกาสแก่ ศิลปิน นักศึกษาศิลปะ และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้า
มาจัดกิจกรรมและแสดงผลงานศิลปะ  ซึ่งพบว่าการพิจารณากิจกรรมที่จะมาจัดแสดงในพ้ืนที่ของหอศิลป
กรุงเทพฯ นั้น เป็นลักษณะ Fair to all  และเป็นงานกิจกรรมที่ให้ประโยชน์แก่คนในชาติ  ชุมชน และ
สังคม   บริบทของหอศิลปกรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคน วัฒนธรรม สังคม และชุมชน ศิลปิน 
สถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม สามารถเข้ามาใช้
พ้ืนที่แสดงผลงานและจัดกิจกรรม และงานการกุศลต่างๆ ได้  ซึ่งเป็นปัจจัยให้สังคมตระหนักว่า หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นของทุกคน หรือ สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  

 2.2.2 บทบาทหน้าที่ในการสร้างโอกาสในฐานะ ‘ผู้สร้างคนรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม’ 

   หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสร้างโอกาสแก่คนรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่าน
กิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ อาทิ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ BACC Training of Art Manager 
(TAM)   ซึ่งเป็นโครงการสร้างนักบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมรุ่นใหม่  โครงการพีเพ่ิลส์แกลเลอรี่เป็นการ
สนับสนุนพ้ืนที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ ที่ก าลังเริ่มต้นอาชีพศิลปินได้มีพ้ืนที่จัดแสดงผลงานศิลปะสู่สาธารณะชน
สร้างความภาคภูมิใจและมั่นใจในอาชีพศิลปิน  และริเริ่มโครงการ Early Years Project  โครงการ
ประกวดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่สร้างความพร้อมทั้งในด้านการพัฒนาด้านทักษะฝีมือ 
แนวคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ เวทีในการจัดแสดงผลงาน และให้โอกาสศิลปิน
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เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ เพ่ือเติบโตสู่วงการศิลปะในระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ อย่างมีความพร้อมต่อไป   

2.3 บทบาทที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่สื่อสารสู่สังคม  

 2.3.1 การสื่อสารสู่สังคมด้าน ‘ตัวตน’ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

       บทบาทท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสื่อสารสู่สังคมด้านตัวตน หากพิจารณาจะ
เห็นว่าหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นของกรุงเทพมหานคร  และกรุงเทพมหานครเป็นของประชาชนทุกคน หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจึงเป็นของคนกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ให้
ประชาชนได้รับสุนทรียภาพด้านความงาม  ความรู้ด้านศิลปะ  การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมศิลปะ
มีความหลากหลาย สัมผัสกับคนทุกกลุ่มทุกระดับชั้น ทุกชุมชน และ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ดังนั้น
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงไม่ใช่แค่พ้ืนที่จัดแสดงงานนิทรรศการหรือกิจกรรม แต่ตัวตน
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คือ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีความ
หลากหลาย   

 2.3.2 ต าแหน่งในใจ (Position) ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   

        กลุ่มผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน มีความเห็นว่า
หอศิ ลปวัฒนธรรมแห่ ง กรุ ง เ ทพมหานครมี ต า แหน่ ง ใน ใจ  ( Position)  ที่ ชั ด เ จน  กล่ า วคื อ                     
‘หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้น าด้านความรู้ศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์’ 10  มี
หน้าที่ให้ความรู้ด้านศิลปะแก่ประชาชน และ ชุมชน  และเป็นศูนย์กลางทางศิลปะ ที่ศิลปินได้หลากหลาย
รุ่นสามารถเข้าถึง ใช้พื้นที่ร่วมกันได้ มีทั้งงานของศิลปินอาวุโส รุ่นกลาง รุ่นใหม่ และมีความเป็นกลาง  

      กลุ่มผู้เข้าใช้บริการมีความเห็นว่า หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ทางศิลปะที่แรกที่นักศึกษา
นึกถึง  เนื่องจากหอศิลปกรุงเทพฯ มีงานหมุนเวียน  มีความหลากหลายของกิจกรรม มีงานศิลปะอยู่ในทุก
พ้ืน และมีท าเลที่ตั้งท่ีการเดินทางสะดวก จึงเป็นสถานที่ท่ีมีผู้เข้าชมหลากหลายกลุ่ม  และเป็นสถานที่แรก
ที่นักศึกษาเลือกเป็นสถานที่ในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ เพราะนอกจากจะได้เผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะชนแล้ว นักศึกษายังได้พบกับกลุ่มผู้ชมที่เขาคาดหวัง  มีโอกาสได้พบกับผู้ชมที่เป็นดีไซเนอร์ นัก
ออกแบบ  มีผู้ชมที่สนใจและคนที่มาติดต่อขอซื้อผลงาน หอศิลปกรุงเทพฯ จึงเป็นสถานที่มี impact ที่มี
สิ่งที่นักศึกษาต้องการ   

                                                        

10 ดร.วัลลภ สุวรรณดี (ประธานที่ปรกึษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บริหาร กทม. ผูก้ าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 
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 2.3.3 กลยุทธ์ด้านการสื่อสารสู่สังคมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

           หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีอิสระในการสื่อสารกิจกรรมสู่สังคม ปัจจุบันมีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น  ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกรรมการมูลนิธิฯ  ผู้สนับสนุนต่างๆ ซึ่งเป็น
พันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการ  ทั้งนี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เริ่มท าการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยผลิตเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือสร้าง Brand Identity และสร้างความ
เป็นสากลด้วยค าเรียกชื่อย่อว่า  บีเอซีซ ี ( BACC )  11 

ทั้งนี้กลุ่มผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  มีข้อคิดเห็นต่อการหากลยุทธ์เพ่ือสื่อสารสู่สังคมของ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กล่าวคือ 

1) การสื่อสารความเป็นเจ้าของให้ประชาชนคนกรุงเทพฯ รู้สึกเป็นเจ้าของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกัน โดยการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นหอศิลป์ของทุกคน ทุกคนเป็น
เจ้าของร่วมกัน เป็นหอศิลป์ของเมือง  ทุกคนมีโอกาสให้เข้ามาเรียนรู้ แสวงหาความรู้ เข้าชมการจัดแสดง
งานศิลปะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 12 

2) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา 
ชุมชน และประชาชนทั่วไปว่า สามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้อย่างไร มี
การพิจารณาคัดเลือก หรือ กฎเกณฑ์ในการจัดแสดงผลงานอย่างไร 13   

3) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนิทรรศการศิลปะที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครจัด ในลักษณะเชิงรุก มีชีวิตชีวา และต่อเนื่อง เพ่ือสร้างข่าวสารข้อมูลไปยังประชาชน ให้
กลุ่มเปูาหมายเข้าใจและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจะสื่อสารมากขึ้น  

 ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครมีความเห็นว่า  การสื่อสารของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครออกไปสู่สังคม  

                                                        

11 คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บริหาร กทม. ผูก้ าหนดนโยบาย 
ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 

12 คุณเกรียงพล พัฒนรัฐ (เลขานุการผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร) เป็นกลุม่ผู้บริหาร กทม. ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 

13 คุณนิติกร กรัยวิเชียร (ผู้อ านวยการโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด(มหาชน)  เป็นกลุม่เครือข่ายพันธมิตรที่
มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ 
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ยังน้อย ควรมีการสื่อสารมากยิ่งขึ้น  หากมีการสื่อสารที่ดีและการบริหารพ้ืนที่ ก็จะท าให้เกิดการพัฒนา
รายได้เข้ามาเลี้ยงตัวเองได้เพ่ิมข้ึน 14 

3 การขับเคลื่อนและสร้างผลกระทบในด้านต่าง ๆ ต่อสังคม 

การขับเคลื่อนและการสร้างผลกระทบต่าง ๆ ต่อสังคมนั้น การมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม ในแง่ขับเคลื่อนนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหาร
ระดับท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) และระดับประเทศ สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม การยกระดับ
การศึกษามีพ้ืนที่แสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในด้านศิลปะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงกัน ให้เด็ก
และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปหันมาสนใจศิลปะมากขึ้น  ตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม หลากหลายมิติ อาทิ 

3.1  การขับเคลื่อนด้านความร่วมมือกับองค์กรศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีความร่วมมือกับองค์กรทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและองค์กรนานาชาติ อาทิ การร่วมมือกับมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์ (Han Nefkens Foundation) 
ประเทศสเปน  จัดมอบรางวัล Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art’ 
ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชีย การจัดแสดงงานในระดับนานาชาติ นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย 
“ไทยเนตร” (Thailand Eye) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม หอศิลป์ซัทชี่ บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต 
จ ากัด และพาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต และการเป็นพ้ืนที่จัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย Bangkok 
Art Biennale  ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้การท างานร่วมกับองค์กรศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ และ
ภัณฑารักษ์ระดับนานาชาติ สร้างการรับรู้ให้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติมากขึ้น  

3.2 การเปิดพื้นที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดพ้ืนที่ให้สถาบันการศึกษาต่างๆ น าผลงานคณาจารย์
และศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมาจัดแสดงเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน  และมีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาที่มีภาควิชาภาพยนตร์ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยรังสิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

                                                        

14 คุณหริสุดา บุญวัตร (ต าแหน่งผู้ช านาญการงานพัฒนาเมกะโปรเจก ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
หรือ สสปน(Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB)) เป็นกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหอศิลปกรุงเทพฯ 
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และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการจัดเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรสุดยอดผลงานนักศึกษา และได้รับ
ความร่วมมือจากคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม 
บรรยายให้ความรู้ต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแก่สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับศิลปะให้ได้รับ
ประโยชน์ พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ  

3.3 เปิดพื้นที่ให้ชุมชนต่างๆ (community) หรือกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (subculture)  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีการเปิดพ้ืนที่ให้กับชุมชน (community)  หรือ กลุ่ม
วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (subculture) เข้ามามีส่วนร่วมในนิทรรศการ กิจกรรม รวมถึงการใช้พ้ืนที่ อาทิ การ
จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย อีสานสามัญ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้งศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรี และอาหาร 
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นการสร้างสังคมเมืองให้มีพ้ืนที่การแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมีงานศิลปะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยง 

3.4 จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น   

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ 
แฟนเพจ อินสตราแกรม และยูทูป เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และกลุ่มวัยท างาน  อย่างไรก็ตามหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครยังต้องเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไป และสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้องค์ประกอบด้าน
การสื่อสารการตลาด การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะกับกลุ่มเปูาหมายที่
หลากหลาย ทั้งนี้  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก าลังริเริ่มการจัดท าโครงการมอบรางวัล  
Recognition Awards, Bacc Award อันเป็นรางวัลด้านศิลปะ เพ่ือสร้างเป็นแรงจูงใจและก าลังใจให้แก่ศิลปิน
ร่วมสมัย และจะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการจดจ าให้แก่หอศิลปกรุงเทพฯ ได้อีกทาง 

3.5 การเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อผู้เข้าใช้บริการหลากหลายกลุ่ม   

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือผู้เข้าชมเข้าใช้บริการทั่วไป
หลากหลายกลุ่มทั้งผู้ชมชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้สูงอายุ เด็ก และ เยาวชน และหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่จัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้เข้าใช้บริการมีความเห็นว่า หอศิลปกรุงเทพฯ ยังมีกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน
จ านวนไม่มาก จึงควรขับเคลื่อนงานศิลปะดีๆ ให้เด็กและเยาวชนได้ดู และมีส่วนร่วมกับงานได้ อาทิเช่น 
งาน International Trading Children Festival 15 เพ่ือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกกลุ่มเข้าถึงได้มากยิ่งข้ึน   

                                                        

15 คุณหริสุดา บุญวัตร (ต าแหน่งผู้ช านาญการงานพัฒนาเมกะโปรเจก ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
หรือ สสปน(Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB)) เป็นกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหอศิลปกรุงเทพฯ  
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3.6  การขับเคลื่อนด้านการระดมทุน  

กรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณประจ าปีจ านวนหนึ่งให้แก่มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือน ามาบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ให้มีนิทรรศการและ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมบริการประชาชน  อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การบริหารจัดการหอศิลปกรุงเทพฯ มี
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มูลนิธิหอศิลปฯ ยังได้บริหารจัดการพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ในอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ 
เพ่ือการจัดหารายได้เพ่ิม  รวมถึงแสวงหาการสนับสนุนจากหน่วยภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพ่ือให้มี
งบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละปี  ทั้งด้านการ
บริหารงานบุคคล อาคาร และการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ  ที่มีคุณภาพทัดเทียมหอศิลป์ในระดับ
นานาชาติ  ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนดังเจตนารมย์ของกรุงเทพมหานคร     

ทั้งนี้  กลุ่มผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายเกรียงพล พัฒนรัฐ (เลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) และ ดร.วัลลภ สุวรรณดี (ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)  มีความเห็น
ว่าเป็นหน้าที่ โดยตรงของกรุงเทพมหานครที่จะต้องสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นบริการประชาชน  และนายเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 
(ประธานสภากรุงเทพมหานคร) ยังได้ให้ความเห็นว่าหอศิลปกรุงเทพฯ ก็มีศักยภาพที่สามารถขับเคลื่อน
โครงการใหม่ๆ จัดหาผู้สนับสนุน เพ่ือสร้างการระดมทุนได้  อาทิ การจัดกิจกรรมการระดมทุน เช่น      
การประมูลภาพ การจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการใหญ่ๆ  เพ่ือหาเงินเข้ามูลนิธิหอศิลปฯ สมทบกับ
งบประมาณท่ีกรุงเทพมหานครให้  

3.7 ด้านการขับเคลื่อนทางศิลปวัฒนธรรม   

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในท าเลใจกลางเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งท าให้ศิลปะหลากหลายแขนงได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาชนและได้รับ
การยอมรับมากขึ้น  การจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ควรค านึงถึงประชาชนทุก
กลุ่ม ทุกระดับชั้น เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ สัมผัสถึงวัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมกลุ่มย่อย และเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้  น าศิลปวัฒนธรรมเข้ามาขับเคลื่อนเมืองทั้งด้าน
กายภาพ และด้านจิตใจ... 16  ซึ่งอาจเคลื่อนที่จากหอศิลปกรุงเทพฯ ออกไปสู่พ้ืนที่ใกล้เคียงย่านสยาม 
แยกปทุมวัน เปลี่ยนพ้ืนที่เชิงพานิชย์ให้มีบรรยากาศของงานศิลปะ  และออกไปสู่ชุมชน  อาทิ  การจัด 
Street Art น าศิลปะเข้าไปในชุมชนหรือแหล่งเสื่อมโทรม เพ่ือฟ้ืนฟูชุมชน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว     

                                                        

16 ดร.วัลลภ สุวรรณดี (ประธานที่ปรกึษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บริหาร กทม. ผูก้ าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 
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สร้างมูลค่าเพ่ิมกลายเป็นงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร น่าจะมีโอกาสขับเคลื่อนในทศวรรษหน้าในลักษณะการขับเคลื่อนเชิงรุก17   

3.8 การบริหารจัดการผู้เข้าชมงาน 

เนื้อหาสาระในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการดึงดูดสร้างความสนใจให้แก่กลุ่มผู้เข้าชมที่มีความรู้และสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ  
แต่ควรมีการสร้างกลยุทธ์วิธีการจูงใจให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาชมมาใช้บริการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครมากขึ้น  โดยการสร้างจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในศิลปะด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ อาจมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ ที่ไม่จ ากัดแค่หน่วยงานทางด้านศิลปะ  เพ่ือจัดหาเครือข่ายความ
ร่วมมือใหม่ๆ และการค้นหาแนวทาง รูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดแสดงใหม่ๆ เพ่ือมาดึงดูดผู้เข้าชมกลุ่ม
ใหม่ๆ 18 

3.9 สร้างความตระหนักว่าเป็นสถานที่ให้ประโยชน์แก่คนในชาติ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกลุ่มศิลปินหรือผู้
มีส่วนก่อตั้ง  มั่นใจว่าประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ของการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครใน
สังคม  โดยเห็นว่าควรสื่อสารให้ภาครัฐ ข้าราชการ ผู้บริหารประเทศ มาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ รับรู้และ
ตระหนักว่า  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ให้ประโยชน์แก่คนในชาติไม่เฉพาะแต่คน
กรุงเทพฯเท่านั้น  ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ
มีความเห็นว่า กรุงเทพมหานคร ภาครัฐ และ ภาคเอกชน รวมถึงคนที่มีก าลังในการให้ความสนับสนุน 
ควรเห็นความส าคัญของการมีหอศิลป์ และต้องช่วยกันสนับสนุนงบประมาณให้การด าเนินงานของ       
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว เพ่ือสร้างแนวทางการขยายหอศิลป์ออกไปทุก
พ้ืนที่ในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร 19 

 

                                                        

17 นายอภิรักษ ์ โกษะโยธิน (ประธานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บริหาร กทม. ผูก้ าหนดนโยบาย ผู้บริหาร
ภาครัฐ เอกชน 

18 คุณหริสุดา บุญวัตร (ผู้ช านาญการงานพัฒนาเมกะโปรเจก ส านกังานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สส
ปน(Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB)) เป็นกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนชว่ยสนับสนุนการด าเนินงานของหอ
ศิลปกรุงเทพฯ 

19 คุณนิติกร กรัยวิเชียร (ผู้อ านวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด(มหาชน))  เป็นกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่
มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ 
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4. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการตามบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาด้านความคิดเห็น ผลกระทบ และบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม ปรากฏข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  รวมถึงกลุ่มศิลปิน 
หรือผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุน
การด าเนินงาน หรือ เครือข่ายสถานศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนดนโยบาย 
ผู้บริหารภาครัฐเอกชน  สื่อมวลชน  นักวิชาการ  ดังนี้ 

4.1 ข้อเสนอแนะด้านการจัดกิจกรรมงานแสดงศิลปวัฒนธรรม   

  ด้วยศิลปวัฒนธรรมมีหลากหลายแขนง  การจัดกิจกรรมและนิทรรศการศิลปะควรมีความ
หลากหลายเพ่ือดึงกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลายเข้ามา อาทิ การจัดเทศกาลภาพยนตร์ การแสดงดนตรี  
ละคร หรือการแสดงในแขนงอ่ืนๆ โดยให้มีงานประจ าปี  ทุก ๆ ปี เพ่ือสร้างการจดจ าและติดตาม 
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอด้านการจัดพื้นที่จัดแสดงกิจกรรมเพ่ิมเติม อาทิ  

1. ควรมีกิจกรรมวัฒนธรรมไทย เพ่ือสื่อสารกับเด็ก เยาวชน และชาวต่างชาติ 
2. ควรมีกิจกรรมการใช้พ้ืนที่ลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ  เช่น การจัดกิจกรรม Art Market 

หรือ ตลาดนัดศิลปะเป็นพ้ืนที่สาธารณะส าหรับชุมชน เด็กเยาวชนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน
กันได้ โดยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน  

3. ควรมีการจัดท าระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลนิทรรศการและกิจกรรมที่หอศิลป
กรุงเทพฯ จัดขึ้นย้อนหลัง  

4. ควรเพ่ิมกิจกรรม WORK SHOP การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ ที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สนใจที่เป็นกลุ่มครอบครัว และผู้สูงวัย เพ่ิมมากข้ึน 

ทั้งนี้ ควรมีพ้ืนที่จัดแสดงที่มาของหอศิลปกรุงเทพฯ ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชน 
บทบาทส าคัญๆ ทีห่อศิลปกรุงเทพฯ ได้ด าเนินการ บอกเล่าในอาคารหอศิลปกรุงเทพฯด้วย  และควรสร้าง
ความแตกต่างระหว่างนิทรรศการและกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นผู้ด าเนินการเอง กับนิทรรศการ
และกิจกรรมที่มีหน่วยงานต่าง ๆ ขอเข้ามาใช้พ้ืนที่  นอกจากนี้ ขั้นตอนการพิจารณากิจกรรมหรือ
นิทรรศการต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก  ที่ขอเข้ามาใช้สถานที่ ควรมีกระบวนการที่รวดเร็ว โดยกิจกรรม
ทางสังคมที่จัดแสดงที่ต้องผ่านคณะกรรมการ  อาทิ  

1. กิจกรรมที่มีผลกระทบทางสังคมเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่  
2. กิจกรรมที่มีเครือข่ายขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมร่วมกับสถาบันการศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับ

ศิลปะ  
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3. กิจกรรมที่มีตัวแทนเข้าไปร่วมขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวกับศิลปะใน
รัฐธรรมนูญ 

 
4.2  ข้อเสนอแนะด้านการบริหารการจัดการด้านพื้นที่  

1. เนื่องด้วยการรวมตัวแบบ Public Social Issue  ยังไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ               
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  จึงควรเพ่ิมกิจกรรมในพ้ืนที่บริเวณด้านหน้า      
หอศิลปกรุงเทพฯ ให้มีการจัดกิจกรรมการแสดงงานศิลปะ  ท าให้เป็น  Landmark  
ทางด้านศิลปะ  เช่น  จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์20  เช่น Art Market หรือ 
Music Festival  

2. จัดกิจกรรมบริเวณที่ Skywalk โดยร่วมมือกับเครือข่าย MBK สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามส
แควร์ ท างานร่วมกัน ให้เป็นแบบ Art District  

 
4.3 ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

การสื่อสารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกับสังคมภายนอกเป็นประเด็นข้อเสนอแนะที่
ส าคัญที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะในหลากหลายประเด็น อาทิ  

1. การบริหารข่าวสาร  ส่งตรงไปยังกลุ่มเปูาหมายเด็กและเยาวชน ด้วยช่องทางข่าวสารที่
ทันสมัยภายใต้บริบทโลกการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง 

2. การแจ้งข่าวสารกิจกรรม นิทรรศการ ความเคลื่อนไหวของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ควรสร้างการเชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย เพ่ือส่ง
ข่าวสารโดยตรงด้วยข้อมูลการติดต่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายเด็กและเยาวชนได้ทันที   

3. สร้างระบบการสื่อสารกับประชาชนโดยที่จะท าให้หอศิลปกรุงเทพฯ เข้าไปอยู่ในชีวิต 
ประจ าวันของประชาชน อาทิ กิจกรรมผ่านทางเฟสบุ๊ก เฟสบุ๊กไลฟ ์ 

4. ควรใช้ QR code ในการให้ข้อมูลเรื่องการจัดแสดงงาน นิทรรศการ วันเวลา ควรมีการให้
ข้อมูลความรู้ในหลายๆ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

 

                                                        

20 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (ประธานสภากรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บรหิาร กทม. ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน ,8 
มีนาคม 2561 
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4.4 ข้อเสนอแนะด้านการด าเนินงาน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   กลุ่มศิลปิน
หรือผู้มีส่วนก่อตั้งมีความเห็นว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไม่ควรด าเนินการแบบระบบ
ราชการ แต่ต้องมีการบริหารที่ทันสมัย คล่องตัว ทุกคนกระตือรือร้น ตั้งใจขับเคลื่อนไปด้วยกันจริงๆ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง  

โดยกรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลักอย่างเพียงพอในการบริหารจัดการและ
การด าเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ เพราะหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นหอศิลป์ของเมือง  และเป็นหอศิลป์ของ
ประชาชน  เป็นสถาบันที่ตั้งมาเพ่ือรองรับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในด้านศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้บริการด้านศิลปะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

4.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครควรสื่อสารบทบาทให้ประชาชนรู้ว่า  หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของคนรักศิลปะ  เป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนได้แสวงหาความรู้  แสดง
ผลงานด้านศิลปะ เป็นพ้ืนที่เปิดกว้างให้กับศิลปะทุกแขนง  และควรมีคลังเก็บข้อมูลกิจกรรมและ
นิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดแสดง เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนิทรรศการ สูจิบัตร เพ่ือเก็บไว้ใช้ในอนาคตให้เข้า
มาค้นหาข้อมูล ค้นคว้าเพ่ือท าวิจัยผลงานที่เคยจัดในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และให้
ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าได้จริง เป็นห้องสมุดศิลปะจริงๆ ให้เป็น Resource Center โดยสามารถสื่อสาร
ในรูปแบบไฟล์ หรือ เว็บไซต์ ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นได้ว่ามีกิจกรรมอะไร  

และประการสุดท้ายหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครควรสร้าง Branding BACC ให้
ชัดเจน 
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5.บทสรุป 
การส ารวจความคิดเห็นศึกษาผลกระทบและบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ที่มีต่อสังคม มีผลการจากการด าเนินการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ   (Quantitative  Research 
Approach) จากกลุ่มตัวอย่าง 1,253 คน พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นผู้มีอายุระหว่าง 21– 
30 ปี โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพที่หลากหลาย  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา และเป็น
ผู้ไม่มีรายได้เนื่องจากเป็นนักเรียน นักศึกษา รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 15,000-
25,000 บาท  

 การเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง
โดยส่วนใหญ่ มีความถี่ปีละ 1-5 ครั้ง และมีวัตถุประสงค์ในการเข้าไปใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครเพ่ือเข้าชมนิทรรศการ และ เพ่ือใช้เป็นสถานที่เดินเล่น พักผ่อน พบปะสังสรรค์กับเพ่ือน 
โดยส่วนใหญ่เน้นการเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปะ  รองลงมาคือนิทรรศการภาพถ่าย และการเข้าชม
ภาพยนตร์  การแสดงดนตรี  และการแสดงละครเวทีตามล าดับ โดยกลุ่มผู้ เข้าใช้บริการจดจ าและ
ประทับใจนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตรมากท่ีสุด 

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ หรือการจัดแสดงผลงานของ  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย  โดยได้รับข้อมูลข่าวสารของ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook  Website และ Twitter 
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าใช้บริการที่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มพนักงาน
บริษัทเอกชน 

ด้านความเข้าใจและการรับรู้ต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเข้าใจและรับรู้ว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐ 
รองลงมากลุ่มตัวอย่างเข้าใจและรับรู้ว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรไม่แสวงหาผล
ก าไร/มูลนิธิ  

เมื่อกล่าวถึง “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงแหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่ งานศิลปะหลากหลายแขนง   โดยเห็นว่ าสิ่ งที่ ได้ รับจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ท าให้รู้จักผลงานศิลปะและศิลปินมากขึ้น รองลงมาคือช่วยสร้างโลกทัศน์
ทางศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนง   

ประเด็นความเข้าใจและการรับรู้ต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้และเข้าใจว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่สาธารณะและ      
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เปิดกว้างส าหรับคนทุกเพศทุกวัย  รองลงมารับรู้และเข้าใจว่าเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย
หลากหลายแขนง  

กลุ่มเปูาหมายมีความคิดเห็นต่อบทบาทสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
สังคมในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  และด้านการเป็นเวทีและพ้ืนที่ในการสร้างโอกาสให้
ศิลปินและเยาวชน  โดยมีอยู่ในระดับมากที่สุด  และด้านการมีคุณค่าต่อสังคมเมืองและประชาชน  และ
ด้านการมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก  

การขับเคลื่อนและการสร้างผลกระทบต่อสังคม  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า     
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด าเนินงานมาก้าวสู่ปีที่ 10  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  ก่อนการมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการ
เปลี่ยนแปลงสังคมด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง  ภายหลังเมื่อมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับมาก  โดยหอศิลป
กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ที่ท าให้ศิลปะหลากหลายแขนงได้รับการยอมรับมากขึ้น  ท าให้เด็กและเยาวชนหัน
มาสนใจศิลปะมากยิ่งขึ้น และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะย่าน
สยาม แยกปทุมวัน   

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการมีสถานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในสังคมนั้น
มีประโยชน์ค่อนข้างมาก  จึงมีความเห็นว่าควรมีสถานที่แบบหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้
มากขึ้น  

กลุ่มตัวอย่างไดแ้สดงความเห็นต่อการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดด าเนินการมา
ครบ 10 ปี สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ เห็นเป็นรูปธรรมต่อสังคมในหลากหลายด้าน  โดยเห็นว่า            
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครท าให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จัก เข้าถึง เห็นคุณค่าของงาน
ศิลปะ และท าให้หันมาสนใจศิลปะมากขึ้น เป็นพ้ืนที่ที่ท าให้เยาวชนและศิลปินได้มีโอกาสแสดงผลงาน
ทางด้านศิลปะมากขึ้น ท าให้มีโอกาสพัฒนาและแสดงศักยภาพของตนเอง  และเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายแขนง ทั้งของไทยและนานาชาติ  

 การด าเนินการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research Approach) เพ่ือ
สามารถเข้าถึงข้อมูลในมิติเชิงลึกจาก ‘การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)’ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informant) ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนดนโยบาย  กลุ่มศิลปิน ผู้มีส่วนก่อตั้ งหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารภาครัฐเอกชน เครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน (ดัง
รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย) และ‘การจัดสัมภาษณ์กลุ่ม  (Group Interview)’ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่
รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ เคยมีประสบการณ์ในเข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร และ ผู้มีส่วนได้เสียกับการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มศิลปิน  ผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนการด าเนินงาน เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร        
ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐเอกชน สื่อมวลชน และนักวิชาการ (ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย)  
โดยผลการศึกษามีประเด็นการศึกษาโดยสรุป ดังนี้   

1. บทบาทที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีสู่สังคม  

       บทบาทที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีสู่สังคมด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่ง
เผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยและมรดกทางวัฒนธรรม การเป็นเวทีในการสร้างโอกาสและเปิดกว้างส าหรับ
ศิลปินทุกสาขา รวมถึงเป็นพื้นที่เปิดกว้างส าหรับทุกคน  

1) บทบาทที่มีสู่สังคมในฐานะ ‘พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ’ 
คุณจุมพล  อภิสุข 21  ได้ให้ความเห็นต่อบทบาทหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ที่มีต่อสังคม ในฐานะ ‘พ้ืนที่สร้างแรงบันดาลใจ’ว่า  “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่
สาธารณะให้กับประชาชนในทุกระดับ ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ เป็นที่ๆ ผู้คนเข้ามา  
เปิดตา เปิดใจ เปิดสมอง มองสิ่งต่างๆ ที่มีมากกว่าที่อ่ืนๆ ไม่ใช่มีแค่งานศิลปะ แต่มีดนตรี ภาพยนตร์    
การแสดง และอ่ืนๆ ที่จะได้เห็นภาพใหม่ๆ มีจินตนาการ และเกิดแรงบันดาลใจจากศิลปะต่างๆ ที่ได้เห็น” 

  
2) บทบาทที่มีสู่สังคมในฐานะ “แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของเมือง”  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายของศิลปะสาขาต่างๆ ให้ความรู้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ชุมชน    สถาบันการศึกษา 
และสังคม  ทั้งศิลปะ ดนตรี การแสดง ภาพยนตร์ ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสะ เปิดกว้าง โดยไม่
จ ากัดเฉพาะผู้ที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะเท่านั้น  และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต 

  
3) บทบาทที่มีสู่สังคมในฐานะ ‘จุดเชื่อมต่องานศิลปะกับประชาชน’ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก เปิดให้
เข้าชมโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดรับงานศิลปะในรูปแบบใหม่ๆ มีความ
หลากหลายทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ และเปิดกว้างส าหรับกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่มีศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  จึงท าให้ขยายกลุ่มผู้เข้าชมและสามารถเชื่อมต่องานศิลปะกับ
ประชาชน  ให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะได้ง่ายขึ้นในบรรยากาศท่ีไม่เคร่งขรึม   

 

                                                        

21 คุณจุมพล อภิสขุ (เครือข่ายศิลปินผู้มีส่วนส าคัญที่ร่วมรณรงค์ เรียกร้องเพื่อก่อตั้งหอศิลป) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงาน
ของหอศิลปฯ กลุ่มศิลปินหรือผู้มีสว่นกอ่ตั้ง 
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2. บทบาทหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการสร้างโอกาส 

1) บทบาทหน้าที่ในการสร้างโอกาสในฐานะ ‘พื้นที่เปิดกว้าง’  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นหอศิลป์ของประชาชน ประชาชนทุกระดับ

สามารถเข้าชม เรียนรู้ และใช้บริการ  มีพ้ืนที่ส าหรับการแสดงผลงานของศิลปินหลากหลายสาขา และเปิด
กว้างส าหรับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมและแสดงงานศิลปะ 
รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม  

 
2) บทบาทหน้าที่ในการสร้างโอกาสในฐานะ ‘ผู้สร้างคนรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม’  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สร้างโอกาสแก่คนรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม
ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ BACC Training of Art Manager (TAM)   
เพ่ือสร้างนักบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมรุ่นใหม่  โครงการพีเพ่ิลส์แกลเลอรี่เป็นการสนับสนุนพ้ืนที่ให้
ศิลปินรุ่นใหม่ ที่ก าลังเริ่มต้นอาชีพศิลปินได้มีพ้ืนที่จัดแสดงผลงานศิลปะสู่สาธารณะชนสร้างความ
ภาคภูมิใจและมั่นใจในอาชีพศิลปิน  และโครงการ Early Years เพ่ือส่งเสริมให้โอกาสศิลปินเติบโตสู่
วงการศิลปะในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อย่างมีความพร้อม 

 

3. การรับรู้ถึงบทบาทสถานะท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสื่อสารต่อสังคม  

     การตระหนักถึ งบทบาทสถานะและการ เ ห็นคุณค่าของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานครมีต่อสังคม  ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยและมรดกทาง
วัฒนธรรมตลอดจนการเป็นเวทีในการสร้างโอกาสและเปิดกว้างส าหรับศิลปิน และ ศิลปะทุกสาขา ได้แก่  

 1) การสื่อสารสู่สังคมด้าน ‘ตัวตน’ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสื่อสารตัวตนสู่สังคม เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ให้
ประชาชนได้รับสุนทรียภาพด้านความงาม  ความรู้ด้านศิลปะ  การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมศิลปะ
มีความหลากหลาย สัมผัสกับคนทุกกลุ่มทุกระดับชั้น ทุกชุมชน และ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ดังนั้น
ตัวตนของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงไม่ใช่แค่พ้ืนที่จัดแสดงงานนิทรรศการนิทรรศการ
หรือกิจกรรม แตต่ัวตนของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คือ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยที่มีความหลากหลาย   

2) ต าแหน่งในใจ (Position) ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
หอศิ ล ป วัฒ นธ ร รมแ ห่ ง ก รุ ง เ ทพม หาน ครมี ต า แ หน่ ง ใ น ใ จ  ( Position)  คื อ                     

การเป็นผู้น าด้านความรู้ศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ ท าหน้าที่ให้ความรู้ด้านศิลปะแก่ประชาชน 
และ ชุมชน  เป็นศูนย์กลางทางศิลปะ ที่ศิลปินหลากหลายรุ่นสามารถเข้าถึง ใช้พ้ืนที่ร่วมกันได้ มีทั้งงาน
ของศิลปินอาวุโส รุ่นกลาง รุ่นใหม่ และมีความเป็นกลาง และเป็นพื้นที่ทางศิลปะที่แรกที่นักศึกษาจะนึกถึง 
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3) กลยุทธด้านการสื่อสารสู่สังคมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 สื่อสารให้คนกรุงเทพฯ รู้สึกเป็นเจ้าของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกัน   

 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ควรเน้นการสื่อสารสู่สังคมด้วยการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น เพ่ิมการสื่อสารตรงไปยังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน ว่าสามารถเข้ามาใช้บริการหอศิลป
กรุงเทพฯ ได้อย่างไรบ้าง  ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการบริหารพ้ืนที่ 
จะท าให้เกิดการพัฒนาในส่วนรายได้เพ่ิมข้ึน 

 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ควรสร้าง การประชาสัมพันธ์
นิทรรศการและกิจกรรมแบบมีชีวิตชีวา และต่อเนื่อง เพ่ือสื่อสารให้ประชาชน
ได้รับรู้ว่าทุกคนสามารถเข้ามาแสวงหาความรู้  ได้อย่างหลากหลาย   

 4)  การขับเคลื่อนและการสร้างผลกระทบต่อสังคม  

 นับตั้งแต่การมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเกิดขึ้น ได้สร้างผลกระทบต่อสังคม 
ทุกรูปแบบ ได้แก่ การท างานร่วมกับระดับนโยบาย การมีส่วนเชื่อมโยงและเป็นส่วนเติมเต็มในระบบ
การศึกษา การสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในพ้ืนที่รอบ
ข้าง 

1. การขับเคลื่อนด้านความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ     
2. การเปิดพ้ืนที่สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม  
3. การเปิดพื้นที่ให้ชุมชนต่างๆ (community) หรือกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (subculture)  
4. จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากข้ึน   
5. การเป็นพื้นที่สาธารณะเพ่ือคนหลากหลายกลุ่ม   
6. การขับเคลื่อนด้านการระดมทุน   
7. การขับเคลื่อนทางศิลปวัฒนธรรม   
8. การบริหารจัดการผู้เข้าชมงาน 
9. สร้างความตระหนักว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ให้ประโยชน์

แก่คนในชาติ 
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สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบและบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม 

จากการส ารวจศึกษาพบว่า  แม้ประชาชนโดยทั่วไปจะยังไม่ทราบว่าหอศิลปกรุงเทพฯ เปิด
ด าเนินการมาเข้าปีที่ 10 และบริหารงานโดยมูลนิธิ  แต่ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงคุณค่า
ประโยชน์และรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีหอศิลปกรุงเทพฯ เกิดขึ้นในสังคม  หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ท า
หน้าที่เป็นพ้ืนที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย เป็นจุด
เชื่อมต่อศิลปะเข้ากับประชาชน และยังท าหน้าที่ในการเป็นพ้ืนที่ที่เปิดกว้าง สร้างโอกาส สร้างคนรุ่นใหม่
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ทั้งนี้ กลุ่มผู้บริหาร ผู้ก าหนดนโยบาย กลุ่มเครือข่าย และกลุ่มผู้สนับสนุนการ
ด าเนินงาน มีความเห็นร่วมกันว่า กรุงเทพมหานครมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลักให้เพียงพอต่อ
การด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นบริการให้แก่ประชาชน เพ่ือเป็นหอศิลป์
ของประชาชนตามเจตนารมณ์ที่ก่อตั้งขึ้น  อย่างไรก็ตามหอศิลปกรุงเทพฯ มีศักยภาพที่จะจัดกิจกรรมเพ่ือ
ระดมทุนเพ่ิมเติมได้  

ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามูลนิธิหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครควรมีการติดต่อสื่อสารท าความเข้าใจกับกรุงเทพมหานครเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นไปโดยราบรื่น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสังคม  ด้านการ
จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม  หอศิลปกรุงเทพฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางศิลปะที่
หลากหลาย   ซึ่งมีข้อสังเกตว่าท าอย่างไรจึงจะสร้างความแตกต่างระหว่างกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัด
เองกับกิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้พ้ืนที่  และควรมีการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ และควรเพ่ิมเติมกิจกรรมเวิร์กชอปศิลปะ กิจกรรมส าหรับเด็ก และการใช้พ้ืนที่ด้านหน้าหอศิลป
กรุงเทพฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์หอศิลปกรุงเทพฯ มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้เข้าชมส่วนใหญ่ที่เป็ น
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  แต่ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไป
สถาบันการศึกษา  ชุมชนใกล้เคียง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่หอศิลปกรุงเทพฯ และ
การสร้าง Branding BACC 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการส ารวจศึกษาครั้งต่อไป  

1 การส ารวจศึกษาครั้ งต่อไป ควรมีการส ารวจศึกษาผลกระทบและบทบาทของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม เป็นการส ารวจศึกษาซ้ าทุกๆ 3 ปี โดยก าหนด
กลุ่มเปูาหมายเป็นชุมชนแหล่งการค้าในบริเวณใกล้เคียง  สถาบันการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมถึงการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ ของ
กลุ่มต่างๆ เพ่ือติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการด าเนินงาน   

2 การส ารวจศึกษาครั้งต่อไป ควรส ารวจศึกษากิจกรรมหรือนิทรรศการศิลปะที่จัดต่อเนื่องเป็น
ประจ า ในเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมหรือนิทรรศการศิลปะนั้นๆ รวมถึงใช้เป็น
ข้อมูลน าเสนอแก่องค์กรที่สนใจสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานนิทรรศการและแก่กิจกรรมต่างๆ  และ
การส ารวจศึกษาพฤติกรรมความต้องการใช้พ้ืนที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ของหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการและเพ่ิมรายได้ 
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เอกสารแนบท้าย 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
 

 ผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  รวมถึงกลุ่มศิลปิน 
หรือผู้มีส่วนก่อตั้ง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุน
การด าเนินงาน เครือข่ายสถานศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนดนโยบาย 
ผู้บริหารภาครัฐเอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ  ดังนี้ 
 
1 ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ  

(ต าแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)  
เป็นกลุ่มผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 

2 คุณหริสุดา บุญวัตร  
(ต าแหน่งผู้ช านาญการงานพัฒนาเมกะโปรเจก ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน(Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB)) เป็น
กลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ 

3 คุณปรียา ม่านโคกสูง  
(ที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอดีตหัวหน้ากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ กอง
วัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม กฬีาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 

4 ดร.วัลลภ สุวรรณดี  
(ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 

5 คุณจุมพล อภิสุข  
(เครือข่ายศิลปินที่ร่วมรณรงค์ เรียกร้องต่อสู้เพื่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กลุ่มศิลปินหรือผู้
มีส่วนก่อตั้ง  

6 คุณนิติกร กรัยวิเชียร  
(ต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด(มหาชน)) เป็น
กลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 
 

7 คุณวสันต์ สิทธิเขตต์  
(เครือข่ายศิลปินผู้มีส่วนส าคัญที่ร่วมรณรงค์เรียกร้องเพื่อก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
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กรุงเทพมหานคร กลุ่มศิลปินหรือผู้มีส่วนก่อตั้ง 
8 คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน 

(ประธานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้
ก าหนดนโยบาย ผู้บริหารนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน 

9 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ    
(ประธานสภากรุงเทพมหานคร) เป็นกลุ่มผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหาร
ภาครัฐ เอกชน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ (Group Interview)  
 

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 – 16.30 น.  
ห้อง 501 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ความเก่ียวข้อง 

1 คุณมนุพร เหลืองอร่าม ภันฑารักษ์อิสระ 
2 คุณโสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ ภัณฑรักษ์และประสานงานการศึกษา หอศิลปจิมทอมป์สัน 
3 คุณฐปนัท แก้วปาน นักออกแบบอิสระ/ดีไซเนอร์ 
4 คุณพินนา เลาหชัย ช่างภาพอิสระ สถานที่ทางาน 

www.pinnalauhachai.com 
5 คุณฉัตรชัย พุดซ้อน ผู้เข้าใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมกับงานเทศกาลละคร 
6 คุณธนาคาร จันทิมา พนักงานบริษัท Book mobi 
7 คุณฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง ข้าราชการครู สอนวิชาศิลปะ โรงเรียนราชวินิต 
8 คุณชัยอนันต์ สันติวาสะ ผู้อานวยการ ฝุาย บมจ. อสมท 
9 คุณมณฑารพ ปูอมแก้ว พนักงานบริษัทเอกชน 
10 อ.ธิติยา พจนาพิทักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขา          

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
11 อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ สาขาการออกแบบ นิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ (Group Interview) เครือข่าย ศิลปิน นักวิชาการ 
 

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.  
ห้อง 501 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ความเก่ียวข้อง 

1 คุณมานิต  ศรีวานิขภูมิ กก.บริหาร-เครือข่าย-ผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปกรุงเทพฯ 
2 คุณธีรดา  ศุภะพงษ์ ผู้มีส่วนก่อตั้งหอศิลปะกรุงเทพฯ – ผู้จัดกิจกรรม ART 

VOTE 
3 คุณชลิดา  เอื้อบ ารุงจิต เครือข่ายภาพยนตร์-หอภาพยนตร์ 
4 คุณอมิธา  อัมระนันทน์ เครือข่ายสื่อละคร 
5 คุณกุลยา  กาศสกุล เครือข่ายสื่อ 
6 ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร เครือข่ายสถานศึกษา-ศิลปากร-นักวิชาการ 
7 ผศ.วุฒิกร  คงคา เครือข่ายสาถนศึกษา-พระจอมเกล้าลาดกระบัง-

อนุกรรมการ 
8 คุณวิภว์  บูรพาเดชะ เครือข่ายดนตรี-กรรมการบริหาร 
9 คุณประดิษฐ์  ประสาททอง เครือข่ายศิลปิน-ละคร 
10 คุณจิตติมา  ผลเสวก เครือข่ายศิลปิน-วรรณกรรม 
11 ผศ.ดร.ปิยลักษณ์  เบญจดล เครือข่ายสถานศึกษา-มหาวิทยาลัย-อนุกรรมการ 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 



1 
 

ด้วยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จัดท า
แบบส ารวจฉบับนี้ขึ้น เพื่อส ารวจความคิดเห็น การรับรู้ถึงสถานะและบทบาท ตลอดจนการตระหนักรู้ในคุณค่าและความเข้าใจถึง
การด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการส ารวจที่ ได้จะน าไปพัฒนาการด าเนินงานของ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
  

แบบสอบถาม 
การส ารวจความคิดเห็น ศึกษาผลกระทบ และบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีต่อสังคม 

----------------------------------------------------------- 

     

 

 
  ท่านเคยได้ยินหรือรู้จัก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ หรือ BACC)  หรือไม?่ 
 ☐ เคยได้ยิน/เคยรู้จัก (พักอาศัย/ท างานในกรุงเทพฯ)    ☐ ไม่เคยได้ยิน/ไม่เคยรู้จัก (ยุติการสัมภาษณ์)        
 ☐ นักท่องเที่ยว (ระบุชาติ.......................................)      
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 ☐1) ชาย ☐2) หญิง   
2. อายุ 
 ☐1) ต่ ากว่า 15 ปี  ☐2) 15–20 ปี   ☐3) 21–30 ปี 
 ☐4) 31–40 ปี  ☐5) 41–50 ปี   ☐6) 51–60 ปี 
 ☐7) สูงกว่า 60 ปี 
 

3.  การศึกษา 
 ☐1) ประถม/มัธยมศึกษา (ปวช.)             ☐2) อนุปริญญา (ปวส.)               ☐3) ปริญญาตรี                 
        ☐4) ปริญญาโท                             ☐5) สูงกว่าปริญญาโท 
 

4. อาชีพ  
  ☐ 1) นักเรียน/นักศึกษา           ☐ 2) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ              ☐ 3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ☐ 4) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย        ☐ 5) พนักงานบริษัทเอกชน                 
  ☐ 6) อาชีพที่เก่ียวข้องกับงานศิลปะ เช่น ภัณฑารักษ์/นักวิจารณ์งานศิลปะ/ศิลปิน/นักสะสม 
  ☐ 7) อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................   

5. รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 
 ☐1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ☐2) 15,001 – 25,000 บาท 
 ☐3) 25,001 – 35,000 บาท  ☐4) 35,001 – 45,000 บาท 
 ☐5) 45,001 – 55,000 บาท  ☐6) 55,001 บาทข้ึนไป 
        ☐7) ยังไม่มีรายได้ (เพราะ……………………………………………………………………………………) 
 

เลขท่ีชุด............................ จุดที่เก็บข้อมูล........................................ 

ผู้สัมภาษณ์.............................................. 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

6. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ หรือไม่ 
 ☐ 1) ไปใช้บริการ     ☐ 2) ไม่ได้ไปใช้บริการ (ข้ามไปตอบข้อ 12) 
 

7. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  ท่านเข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ อย่างไร 
 ☐ 1) ทุกสัปดาห์/มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน      ☐ 2) เดือนละ 2-4 ครั้ง              ☐ 3) เดือนละ 1 ครั้ง/ทุกเดือน 
 ☐ 4) ปีละ 6-10 ครั้ง                                  ☐ 5) ปีละ 1-5 ครั้ง           

8. วัตถุประสงค์ของการไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ☐ 1) เพ่ือเข้าชมนิทรรศการ โปรดระบุ ชื่อนิทรรศการ........................................................... 
 ☐ 2) เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดที่หอศิลปกรุงเทพฯ โปรดระบุกิจกรรม................................................. .  
 ☐ 3) เพ่ือใช้บริการห้องสมุด 
 ☐ 4) เพ่ือใช้บริการร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในหอศิลปกรุงเทพฯ 
 ☐ 5) เพ่ือใช้เป็นสถานที่เดินเล่น พักผ่อน พบปะสังสรรค์กับเพื่อน 
        ☐ 6) อ่ืนๆ (ระบุ........................................................)  
 

9. โปรดระบุรูปแบบหรือกิจกรรมที่ท่านเคยมีโอกาสเข้าร่วมชม / ร่วมกิจกรรม ณ หอศิลปกรุงเทพฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ☐ 1) นิทรรศการศิลปะ   ☐ 2) นิทรรศการภาพถ่าย ☐ 3) การแสดงดนตรี       
 ☐ 4) การฉายภาพยนตร์   ☐ 5) ละครเวที   ☐ 6) การบรรยายความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
        ☐ 7) การเสวนากับศิลปิน        ☐ 8) การสัมมนาเชิงวิชาการ 
        ☐ 9) อ่ืน ๆ.......................................................... 
 

10. นิทรรศการใด หรือ กิจกรรมใดของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่ท่านจดจ าและประทับใจที่สุด 
     ....................................................................................................... ..................................................................................      
 

11. ท่านคิดว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครควรเพ่ิมบริการอื่น ๆ หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
        ☐ 1)  ควรเพิ่ม บริการ หรือ กิจกรรม............................................................................................................................ 
        ☐ 2)  ไม่ควรเพิ่ม เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ หรือการจัดแสดงผลงาน ของหอศิลปกรุงเทพฯ ผ่านช่องทางใด  
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ☐ 1) โทรทัศน์ ช่อง.............                     ☐ 2) วิทยุ ช่อง...............           ☐ 3) หนังสือพิมพ์…………. 
 ☐ 4) แผ่นพับงานนิทรรศการ/กิจกรรม         ☐ 5) นิตยสาร  ชื่อ………………               
 ☐ 6) ข้อความประชาสัมพันธ์ที่หอศิลปกรุงเทพฯ    
 ☐ 7) ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์                     ☐ 8) เพ่ือน/บุคคล/การบอกต่อ   ☐ 9) โรงเรียน/สถานศึกษา พามา                    
 ☐ 10) สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook/Website/Twitter)   ☐ 11) อ่ืน ๆ ระบุ.................................................... 
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ส่วนที่ 3 ความเข้าใจและการรับรู้ต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
 

13. ท่านคิดว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีลักษณะการด าเนินงานแบบใด (ตอบได้ค าตอบเดียว) 

☐ 1) หน่วยงานของรัฐ                     ☐ 2) องค์กรเอกชน                        ☐ 3) หน่วยงานระหว่างประเทศ 

☐ 4) หน่วยงานของสถาบันการศึกษา   ☐ 5) องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร/มูลนิธิ  ☐ 6) อ่ืนๆ................................. 
 

14. หากกล่าวถึง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สิ่งแรกที่ท่านนึกถึงคือ...................  (ตอบได้ค าตอบเดียว) 
 ☐ 1) เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่งานศิลปะหลากหลายแขนง 
 ☐ 2) เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและร่วมกิจกรรมได้ในวงกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะผู้ชอบงาน 
                 ศิลปะเท่านั้น 
 ☐ 3) เป็นศูนย์กลางสร้างการแลกเปลี่ยน สืบสาน จุดร่วมระหว่างศิลปินกับประชาชน 
 ☐ 4) เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการมีสังคมที่เห็นคุณค่าศิลปะ 
 ☐ 5) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะใจกลางกรุงเทพฯ  
 

15. ท่านคิดว่าอะไรคือ สิ่งที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมชม หรือ ร่วมกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
☐ 1) ช่วยสร้างโลกทัศน์ทางศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนง 
☐ 2) ท าให้รู้จักผลงานศิลปะ และ ศิลปินมากขึ้น 
☐ 3) ท าให้ศิลปะเป็นเรื่องที่จับต้องได้  สัมผัสได้ 
☐ 4) ท าให้มีกิจกรรมทางศิลปะที่สามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ  และ สะดวกในการเข้าร่วม 
☐ 5) ช่วยยกระดับรสนิยมและคุณค่าทางศิลปะ 
☐ 6) อ่ืน ๆ............................................................................................................... .................................. 

 

16. โปรดระบุความเห็นต่อบทบาทของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตามความเข้าใจและการรับรู้ของท่าน 
       ในประเด็นต่อไปนี้  (ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

1. หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนง    
2. หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพ้ืนที่สาธารณะและเปิดกว้างส าหรับคนทุกเพศทุกวัย    
3. การมอียู่ของหอศิลปกรุงเทพฯ มีส่วนเสริมสร้างและขับเคลื่อนกระบวนการ 
   สร้างสรรค์ จินตนาการและภูมิปัญญาที่มีคุณค่าต่อสังคมเมือง 

   

4. หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายหลากหลายแขนงทั้งศิลปะ 
   และวัฒนธรรม 

   

5. คนกรุงเทพฯ ได้ประโยชน์จากการมีหอศิลปกรุงเทพฯ มากท่ีสุด    
6. หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสังคม ตั้งแต่ระดับเยาวชน 
   ผ่านรูปแบบและแง่มุมทางศิลปะท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการรับรู้ถึงบทบาทและสถานะของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่มีต่อสังคม 
17. ท่านมีความคดิเห็นต่อประเด็นบทบาทและสถานะของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่มีต่อสังคม ดังต่อไปนี้ในระดับใด 
     (ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 

 

 

ประเด็นสถานะและบทบาททีท่า่นเห็นว่า 
หอศิลปกรุงเทพฯ มีต่อสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. หอศิลปกรุงเทพฯ ส่งเสริมความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี
ในสังคม 

     

2. หอศิลปกรุงเทพฯ สร้างคุณค่าให้คนในสังคมเห็นความส าคัญของ
มรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

     

3. หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพ้ืนที่ต่อยอด สร้างสรรค์จินตนาการและ
เชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาของคนแต่ละรุ่นได้อย่างกลมกลืน 

     

4. หอศิลปกรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างและพัฒนา
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้างสมดุลในการพัฒนาสังคม 

     

การเป็นเวทีและพื้นที่สร้างโอกาสให้ศิลปินและเยาวชน 

5. ศิลปินทุกแขนงสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ในหอศิลปกรุงเทพฯ และเปิด
โอกาสในทุกคนใช้เป็นเวทีเพ่ือแสดงออกอย่างเท่าเทียม 

     

6. หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพ้ืนที่และเวทีเปิดกว้างส าหรับศิลปะร่วมสมัย      

7. เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถมีส่วนร่วมในการใช้หอศิลปกรุงเทพฯ 
เป็นพื้นที่แสดงผลงานร่วมกับศิลปินได้อย่างเหมาะสม 

     

8. การสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปินแขนงต่างๆ และคนต่างรุ่นผ่าน
การใช้หอศิลปกรุงเทพฯ ช่วยส่งเสริมและสืบทอดองค์ความรู้ที่
หลากหลาย 

     

การมีคุณค่าต่อสังคมเมืองและประชาชน      

9. การมีหอศิลปกรุงเทพฯ สร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมความส าคัญ
ต่องานด้านศิลปะแก่สังคมเมือง 

     

10. การมีหอศิลปกรุงเทพฯ มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านสังคมวัฒนธรรม 

     

11. การมีหอศิลปกรุงเทพฯ มีส่วนพัฒนาด้านการศึกษาศิลปะในฐานะ
พ้ืนที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน 

     

12. การมีหอศิลปกรุงเทพฯ มีส่วนช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ให้ใส่ใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน 
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ประเด็นสถานะและบทบาททีท่า่นเห็นว่า 
หอศิลปกรุงเทพฯ มีต่อสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

การมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต      

13. หอศิลปกรุงเทพฯ ท าให้พ้ืนที่ย่านการค้าสยามและแยกปทุมวันมี
ความโดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยว 

     

14. หอศิลปกรุงเทพฯ ท าให้พ้ืนที่ย่านการค้าสยามและแยกปทุมวัน 
ปรับตัวสู่พื้นที่ต้นแบบของเมืองหลวงในการผสมผสานศิลปะเข้ากับ
ย่านเศรษฐกิจได้อย่างลงตัว 

     

15. หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นความภาคภูมิใจของคนกรุงเทพฯ 
เทียบเคียงกับเมืองหลวงชั้นน าในประเทศอ่ืน ที่มีแหล่งแสดงผลงาน
ศิลปะร่วมสมัย 

     

 
ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนและการสร้างผลกระทบต่อสังคม 
18. ท่านทราบหรือไม่ว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เปิดด าเนินการเกือบ 10 ปีแล้ว 

 ☐ 1) ทราบ                     ☐ 2) ไม่ทราบ                     ☐ 3) ไม่แน่ใจ 

19. ค าถามเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบแกส่ังคมจากการด าเนินการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
     (ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 

การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม 
ก่อนการมีหอศิลปกรุงเทพฯ หลังการมีหอศิลปกรุงเทพฯ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. การส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหารในระดับท้องถิ่น 
(กทม.) 

          

2. การส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมของผู้บริหารในระดับประเทศ 
(รัฐบาล) 

          

3. การส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษาโดยมี
ศิลปะเป็นส่วนเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ 

          

4. การสร้างสังคมเมืองให้มีพ้ืนที่แสดงออกและ
สร้างสรรค์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยมี
ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงกัน 

          

5. ศิลปะหลากหลายแขนงได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นจากการมีพ้ืนที่เปิดกลางเมืองอย่างหอศิลป
กรุงเทพฯ  
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การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม 
ก่อนการมีหอศิลปกรุงเทพฯ หลังการมีหอศิลปกรุงเทพฯ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

6. เด็กและเยาวชนหันมาสนใจศิลปะมากยิ่งข้ึน 
ผ่านการมีพ้ืนที่เรียนรู้แบบหอศิลปกรุงเทพฯ  

          

7. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะย่านสยาม แยกปทุมวัน 

          

8. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของกรุงเทพฯ   

          

 

20. ท่านคิดว่าการมีสถานที่แบบ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีประโยชน์ต่อสังคมเพียงใด 

 ☐ 1) มาก     ☐ 2) ค่อนข้างมาก       ☐ 3) ปานกลาง           ☐ 4) ค่อนข้างน้อย              ☐ 5) น้อย 

 

21. จากการมสีถานที่แบบ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ท่านเห็นด้วยเพียงใดท่ีควรมีสถานที่แบบนี้อีกให้มากข้ึน 

 ☐ 1) มาก     ☐ 2) ค่อนข้างมาก       ☐ 3) ปานกลาง           ☐ 4) ค่อนข้างน้อย              ☐ 5) น้อย 

22. ในความคิดเห็นของท่านการที่หอศิลปกรุงเทพฯ เปิดด าเนินการมาครบ 10 ปี ท่านคิดว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม
ที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อสังคมอย่างไรบ้าง 

...................................................................................................................... .............................................................................. 

...................................................................................................................... .............................................................................. 

...................................................................................................................... .............................................................................. 

 
23. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ท่านต้องการเสนอแนะต่อการด าเนินงานและกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ 

...................................................................................................................... .............................................................................. 

...................................................................................................................... .............................................................................. 

.......................................................................................................... .......................................................................................... 

 
---------------------------------------------------------- 

กรุณาให้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของการให้ข้อมูลในครั้งน้ี ชื่อ................................................เบอร์โทรศัพท์....................... 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี  

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร 02-350-3500 ต่อ 1772 , 1776 

 
 



1 
 

    
 
 

 
 

 

Questionnaire 
 A Survey on the Social Impact and Role of Bangkok Art and Culture Centre (BACC)  

 -----------------------------------------------------------  
 
The Bangkok Art and Culture Centre Foundation (BACC) assigned Bangkok University Research Center (Bangkok 
Poll) to conduct this survey to explore the perception of status and role as well as the awareness of the 
value and understanding in the operation of Bangkok Art and Culture Centre (BACC). The result of the survey 
will be the development in the operation of Bangkok Art and Culture Centre (BACC) to benefit the society. 
Thank you for your cooperation. 
 
 Have you ever heard or known about Bangkok Art and Culture Centre (BACC) before? 

 ☐ Yes (Living / Working in Bangkok)     ☐ No (stop interview)        

 ☐ Tourist (Please specify…………………………) 
 
Part 1  Please provide your background information.  
1. Gender 

 ☐ 1) Male  ☐ 2) Female   

2. Age 

 ☐ 1) Less than 15 years  ☐ 2) 15 - 20 years  ☐ 3) 21 - 30 years 

 ☐ 4) 31 - 40 years   ☐ 5) 41 - 50 years  ☐ 6) 51 - 60 years 

 ☐ 7) over 60 years 

3.  Education 

 ☐ 1) Elementary / Secondary (Vocational)  ☐ 2) Diploma (High Vocational)               

 ☐ 3) Bachelor     ☐ 4) Master                  

 ☐ 5) Post Graduate 

 
4. Occupation 

   ☐ 1) Student                       ☐ 2) Academic        ☐ 3) Government Officer 

     No. ........................... Location...................................... 

Interviewer Name....................... 
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    ☐ 4) Private Business Owner       ☐ 5) Employee                 

 ☐ 6) Arts related professional e.g. curator, art critic, artist, collector 

   ☐ 7) Other, please specify………………………………………… 

5. Average monthly income 

 ☐ 1) Less or 15,000 baht    ☐ 2) 15,001 - 25,000 baht 

 ☐ 3) 25,001 - 35,000 baht    ☐ 4) 35,001 - 45,000 baht 

 ☐ 5) 45,001 - 55,000 baht    ☐ 6) over 55,001 baht 

 ☐ 7) No income (because …………………………………………………………) 

 
Part 2  Information on the visit at Bangkok Art and Culture Centre (BACC) 
6. Have you ever visited Bangkok Art and Culture Centre (BACC) in the past 12 months? 

 ☐ 1) Yes  ☐ 2) No (Skip to no.12) 

7. How often have you visited Bangkok Art and Culture Centre (BACC) in the past 12 months? 

 ☐ 1) Weekly/over 4 times a month    ☐ 2) 2 - 4 times a month    

  ☐ 3) Once a month/Monthly   ☐ 4) 6 - 10 times a year                           

 ☐ 5) 1 - 5 times a year                                         

8. The purpose of your visit to Bangkok Art and Culture Centre (BACC).  
   (Can answer more than one) 

 ☐ 1) Exhibition, please specify………………………………………… 

 ☐ 2) Activities / Events, please specify…………………………………………  

 ☐ 3) Art Library 

 ☐ 4) Shops 

 ☐ 5) Relax / Meeting friends 

    ☐ 6) Other (Please specify…………………………………………)  
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9. Please provide types of art activities that you attended at Bangkok Art and Culture Centre (BACC). 
   (Can answer more than one) 

  ☐ 1) Art Exhibition   ☐ 2) Photo Exhibition  ☐ 3) Concert    

 ☐ 4) Cinema    ☐ 5) Stage Performance  ☐ 6) Art Lecture 

    ☐ 7) Seminar with Artist        ☐ 8) Symposium 

    ☐ 9) Other, please specify………………………………………… 

10. What is your most memorable or most impressed exhibition or activity at Bangkok Art and Culture 
     Centre (BACC)? 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
11. Do you think Bangkok Art and Culture Centre (BACC) should add any other services or activities?       

    ☐  1)  Yes, please specify……………………………………………………………………… 

   ☐ 2)  No because………………………………………………………………………………….. 

12. How did you know about Bangkok Art and Culture Centre (BACC)?  
     (Can answer more than one) 

 ☐ 1) TV, please specify………….…..……       ☐ 2) Radio, please specify……….……..…… 

 ☐ 3) Newspaper, please specify……..……....……   ☐ 4) Brochure / Activity            

          ☐ 5) Magazine, please specify………..…....……   ☐ 6) Public Relations and Information Service 

  ☐ 7) Billboard / Poster                     ☐ 8) Friends / Acquaintance / Word of Mouth   

☐ 9) School Field Trip                     ☐ 10) Social Media (Facebook / Website / Twitter)          

☐ 11) Other, please specify………………………………………… 

Part 3  Understanding and perception on the role of Bangkok Art and Culture Centre (BACC) 
13. In your opinion, what kind of organization is Bangkok Art and Culture Centre (BACC)?  
     (Only one answer) 

 ☐ 1) Government       ☐ 2) NGO                     ☐ 3) International Agency 

 ☐ 4) Educational Institution  ☐ 5) Non Profit Organizations / Foundation  
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  ☐ 6) Other, please specify…………………… 

14. If you talk about Bangkok Art and Culture Centre (BACC), the first thing you think about is…………… 
     (Only one answer) 

 ☐ 1) A kind of learning center and dissemination of the various arts. 

    ☐ 2) A public area everyone can access and participate in a wide range of activities. 

             Not specific to art lovers only. 

 ☐ 3) A center of exchange between artists and the public. 

 ☐ 4) A symbol represents the society that values the arts.    

  ☐ 5) Artistic tourist attractions in the center of Bangkok. 

15. In your opinion, what do you get from visiting Bangkok Art and Culture Centre (BACC)?  

 ☐ 1) Create a contemporary artistic vision.    ☐ 2) Know more about artists and arts. 

   ☐ 3) Make the arts be tangible.                       ☐ 4) Participate in arts activities easily. 

 ☐ 5) Enhance tastes and artistic values.             

    ☐ 6) Other, please specify………………………………………… 

 
16. Please comment on the role of Bangkok Art and Culture Centre (BACC) following your understanding 
     and perception in the following areas. (Please mark √ in the box that closely matches your opinion.) 

Topics Agree Neutral Disagree 
1. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) is an institute with a variety of  
   contemporary art education. 

   

2. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) is a public area opened for 
   all people. 

   

3. The presence of Bangkok Art and Culture Centre (BACC) contributes  
   to the process of creativity, imagination, and wisdom valuable to 
   the urban society. 

   

4. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) is a center for creating diverse 
   networks of arts and culture. 

   

5. Bangkok people mostly benefit from Bangkok Art and Culture Centre.    
6. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) plays the important role in 

social development starting from young people via accessible forms 
and facets. 
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Part 4  Perception on the role and status of Bangkok Art and Culture Centre (BACC) 
17. Please comment on the role and status of Bangkok Art and Culture Centre (BACC) to the society in the 
     following areas. (Please mark √ in the box that closely matches your opinion.) 

 

The role and status of Bangkok Art and Culture 
Centre (BACC) on the society 

Degree of Opinion 

Strongly 
Agree 
(5) 

Agree 
 

(4) 

Neutral 
 

(3) 

Disagree 
 

(2) 

Strongly 
Disagree 

(1) 

A source of learning about arts and culture. 

1. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) promotes  
   cultural diversity in the society.  

     

2. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) encourages 
   people in the society to see the importance of a  
   variety of cultural heritage. 

     

3. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) is an area 
   connecting between the creativity and the wisdom of 
   each generation in harmony. 

     

4. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) offers an  
   opportunity for the community to participate, create 
   and develop cultural areas to balance the 

development of society. 

     

A stage and a space creating opportunities for artists and young people. 

5. All artists are able to access into Bangkok Art and  
   Culture Centre (BACC) having opportunities for  
   everyone to equally use as a performing stage. 

     

6. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) is the stage  
   and the area opening for the contemporary arts. 

     

7. Young generations are able to visit Bangkok Art and 
   Culture Centre (BACC) and appropriately exhibit 
   their own work with artists. 

     

8. Creating a various network between artists and different 
   generations by visiting Bangkok Art and Culture Centre, 
   promoting and carrying on a variety of knowledge. 

     

A value to the urban society and people.      

9. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) raises awareness  
   and promotes the importance of the arts in society.  
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The role and status of Bangkok Art and Culture 
Centre (BACC) on the society 

Degree of Opinion 

Strongly 
Agree 
(5) 

Agree 
 

(4) 

Neutral 
 

(3) 

Disagree 
 

(2) 

Strongly 
Disagree 

(1) 

10. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) contributes to 
social development, especially in social and cultural 
aspects. 

     

11. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) develops the 
art education as a creative learning area for young 
people. 

     

12. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) contributes to 
drive local and national policies paying more attention 
to arts and culture. 

     

Contributing to economic development and quality of  life.     

13. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) makes Siam 
and Pathumwan shopping areas become more 
distinctive and attractive to tourists.  

     

14. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) makes Siam 
and Pathumwan shopping areas develop into the 
model of mega cities that blend arts and economic 
areas harmoniously. 

     

15. Bangkok Art and Culture Centre (BACC) is the pride of 
   Bangkok people in contemporary art exhibitions 
   comparing with other leading capitals.  

     

 
18. In your opinion, does the place like Bangkok Art and Culture Centre (BACC) benefit to society?  

 ☐ 1) Extremely ☐ 2) Very   ☐ 3) Moderately    ☐ 4) Slightly ☐ 5) Not at all 

19. Having a place like Bangkok Art and Culture Centre (BACC), do you agree that there should be  
     more places like this? 

 ☐ 1) Extremely ☐ 2) Very   ☐ 3) Moderately    ☐ 4) Slightly ☐ 5) Not at all 

20. In your opinion, what are the tangible changes BACC has created on society after 10 years of operation? 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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21. Please make any further comments or suggestions on the operation and activities of Bangkok Art and 
     Culture Centre (BACC).  
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Please provide your name and phone number to confirm the credibility of this survey.  

Name...................................................Tel. .............................. 
 
 

Bangkok Art and Culture Centre (BACC) and Bangkok University Research Center (Bangkok Poll)  
would like to thank you for your time and suggestions. 

 

Bangkok University Research Center (Bangkok Poll) Tel. 02-350-3500 ext. 1772, 1776 
 



การส ารวจความคิดเห็น ศกึษาผลกระทบ และบทบาทของหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทีม่ีต่อสังคม 

 

  ศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 

 99 | ห น้ า  

 

 

 


