บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษารวบรวมงานวิจยั และกําหนดองค์ประกอบทีสําคัญในการจัด
หอศิลป์ ร่ วมสมัยในประเทศไทย 2) เพือศึ กษาและจัดองค์ประกอบการจัดสร้ างหอศิลป์ ร่ วมสมัย วิเคราะห์
สาระสําคัญแต่ละองค์ประกอบ และกําหนดวิสัยทัศน์การจัดหอศิลป์ ร่ วมสมัย 3)เพือศึกษา และพัฒนาระบบการ
บริ หารจัดการหอศิลป์ ร่ วมสมัยในระบบมาตรฐานเพือให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ โดยศึกษาและสํารวจข้อมูล
จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ ร่ วมสมัยในประเทศไทยและประเทศญีปุ่ น ในพืนทีกรณี ศึกษา 8 แห่ งได้แก่
1)พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ หอศิลป 2)หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร 3)หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต; ิ พระบรมราชินีนาถ 4)หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5)หอศิลป์ แห่ งเอเชี ยฟูกูโอกะ
6)หอศิลป์ ร่ วมสมัยแห่งศตวรรษที21 เมืองคานาซาว่า 7)พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยโตเกียว 8)พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ
โดยแบ่งขอบเขตการสํารวจเป็ น2 ส่ วน คื อ ส่ วนที 1 การศึกษาด้านหลักการองค์กร ระบบการบริ หาร
จัดการ และการพัฒนาระบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ ส่ ว นที 2 ศึ ก ษาโครงสร้ า งทางกายภาพและงานระบบที
เกี ยวข้องเพือหาแนวทางการจัดพืนที ที เหมาะสมสําหรั บหอศิ ลป์ ร่ วมสมัยในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะและหอศิ ล ป์ ร่ ว มสมัย ในประเทศญี ปุ่ นได้มี ก ารวางแผนและจัดระบบการบริ หารจัด การ
พิพิธภัณฑ์ไว้เป็ นอย่างดีมีการกําหนดองค์ประกอบทีมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กนั ในทุกขันตอน ส่ งผลให้
การดําเนิ นงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศญี ปุ่ นได้มีบทบาทและทําหน้าที ของพิพิธภัณฑ์ต่อสังคมได้อย่าง
สมบูรณ์ นอกจากนี องค์ประกอบการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ ร่ วมสมัยในประเทศญีปุ่ นยัง
สอดคล้องและดําเนินการจัดพิพิธภัณฑ์ตามหลักการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ในองค์ประกอบต่างๆดังนี
1. การกําหนดวิสัยทัศน์, วัตถุประสงค์ในการจัดตังและดําเนินการพิพิธภัณฑ์
2. การกําหนดนโยบายและแผนปฏิบตั ิงานทังหมดของพิพิธภัณฑ์
3. การวางแผนงานเพือสนับสนุนองค์กร และกลยุทธ์การบริ หารจัดการ
4. การวัดและประเมินผลองค์กร
5. บุคลากร
6. งบประมาณ
7. ทีตังพิพิธภัณฑ์ (รวมไปถึง ตัวอาคาร, การเก็บสะสมรวบรวมผลงาน, สิ งอํานวยความสะดวก)
8. การดําเนิ นการตามนโยบาย และแผนการปฏิบตั ิงาน
9. การวางแผนทางการตลาด ถือเป็ นกลยุทธ์ของการบริ หารจัดการ ทีเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิงในการ
ดําเนิ นงานพิพิธภัณฑ์ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ และตอบสนองความต้องการของผูช้ มในการให้บริ การของ
พิพิธภัณฑ์ได้

และผลการวิจยั พบว่า หอศิลป์ ร่ วมสมัยในประเทศไทย ควรเป็ นสถาบันทีมีบทบาทในการให้การศึกษา
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยแก่สังคม, เชื อมโยงศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยเข้ากับการใช้ชีวิตของประชาชน
ในสังคม, นําเสนอและเก็บสะสมงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยทังของไทยและของนานาชาติ ตลอดจนมีบทบาท
และเป็ นสถาบันทีมีมาตรฐานการจัดแสดงและดําเนิ นงานในระดับนานาชาติ โดยเน้นทีบทบาทและหน้าที 3
ประการดัง นี คื อ 1) องค์ป ระกอบด้า นบทบาททางการศึ ก ษา,2) องค์ป ระกอบด้า นการจัดแสดง และ
3)องค์ประกอบด้านกิจกรรมพิพิธภัณฑ์และการสื อสารองค์กร ทังนีได้มีขอ้ เสนอแนะโครงสร้างการจัดองค์กรที
จัดแบ่งระบบการบริ หารจัดการออกเป็ น 3ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที 1 ส่ วนงานบริ หารจัดการทัวไป, ส่ วนที 2 ส่ วนงาน
พิพิธภัณฑ์ และส่ วนที 3 ส่ วนงานสื อสารองค์กร เพือให้หอศิลป์ ร่ วมสมัยสามารถดําเนิ นงานบรรลุตาม นโยบาย
และจุดมุ่งหมาย ตามทีตังไว้
และผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบหอศิลป์ ร่ วมสมัยเชิ งกายภาพนัน ได้พบความสัมพันธ์ของพืนทีใช้
สอยในอาคารพิพิธภัณฑ์ในกรณี ศึกษา ซึ งให้ความสําคัญกับพืนทีจัดแสดงผลงานมากกว่าพืนที ใช้สอยอื นๆ
ซึ งเรี ยงลําดับได้ตามสัดส่ วนความสําคัญของพืนทีใช้สอย ดังนี
1. พืนทีส่ วนจัดแสดงผลงาน
2. พืนทีส่ วน จัดเก็บและรักษาผลงาน
3. พืนทีส่ วนให้การศึกษา และพืนทีอเนกประสงค์
4. พืนทีส่ วนสํานักงานบริ หารจัดการ
5. พืนทีส่ วนห้องสมุด
6. พืนทีส่ วนเตรี ยมการจัดแสดง
7. พืนทีส่ วนงานบริ การและพืนทีห้องควบคุม และเทคนิ ค
และได้มีขอ้ เสนอการจัดพืนทีหอศิลป์ ร่ วมสมัยเพือเป็ นศูนย์กลางทางความรู ้ และการจัดกิ จกรรมของ
ศิ ล ปะร่ ว มสมัย ทุ ก สาขาอย่ า งเหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ดัง กล่ า วตามการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จาก
โครงการวิจยั โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปของแบบจําลองโครงสร้างการจัดพืนที ดังนี
พืนทีทังหมด 11,200 ตร.ม. (100%) แบ่งการจัดพืนทีเป็ น
1) ส่ วนนิทรรศการและจัดแสดงผลงานศิลปะ 4,500 ตร.ม. (45%)
2) ส่ วนจัดเก็บผลงาน
1,900 ตร.ม. (19%)
3) ส่ วนให้การศึกษาและใช้ประโยชน์อืนๆ
800 ตร.ม. ( 8%)
4) ส่ วนงานบริ หารจัดการ
600 ตร.ม. (6%)
5) ส่ วนห้องสมุด
600 ตร.ม. (6%)
6) ส่ วนเตรี ยมการนิทรรศการและจัดแสดง
500 ตร.ม. (5%)
7) ส่ วนพืนทีส่ วนกลาง
500 ตร.ม. (5%)
8) ส่ วนห้องเทคนิคและการให้บริ การ
600 ตร.ม. (6%)

ทังนี ในการออกแบบพืนทีหอศิลป์ ร่ วมสมัยดังกล่าว จะต้องคํานึ งถึงพืนทีและความเหมาะสมทางด้าน
สถาปั ตยกรรม และการจัดทํารายการของโปรแกรม ซึ งประกอบด้วย 1) การกําหนดพันธะกิ จของพิพิธภัณฑ์,
2) การตกลงตัดสิ นโปรแกรมและการบริ การของอาคาร และ 3) ความต้องการประโยชน์ใช้สอยของอาคาร
กล่ า วโดยสรุ ป การวางแผนการจัด องค์ ป ระกอบการจัด พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะและหอศิ ล ป์ ร่ ว มสมัย
ทังทางด้านระบบบริ หารและการจัดการ รวมทังองค์ประกอบทางกายภาพนัน ล้วนมีความสําคัญและมีความ
จํา เป็ นอย่า งยิงที จะทํา ให้พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะและหอศิ ล ป์ ร่ ว มสมัย ที จะเกิ ด ขึ นนัน มี ค วามพร้ อ มในการที จะ
ทําหน้าทีเป็ นเสมือน สถาบันทีให้บริ การทางศิลปะแก่สังคม และมีส่วนร่ วมกับสังคมอย่างแท้จริ ง

