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การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการแข่งขันดนตรีแจ๊สระหว่าง 
พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2554 และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคมดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ประกอบด้วย 

1. ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2. ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

และ 3. ผลกระทบต่อผู้บริโภคและสื่อ 

กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคัดเลือกจากผู้เก่ียวข้องกับการแข่งขันระหว่าง พ.ศ. 2548 - 
2554 ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจํานวน 57 คน กรรมการตัดสินจํานวน 17 คน ประชาชนทั่วไป 95 
คน และนักวิจารณ์ดนตรีจํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้หลักการวิเคราะห์เชิงสถิติร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผลการศึกษาพบว่า การแข่งขันไทยแลนด์แจ๊สคอมเพ็ททิช่ันมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นลําดับใน

ด้านประเภท รูปแบบ และกิจกรรมเสริมในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติ

ดนตรี ซ่ึงนําไปสู่การพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีแจ๊สและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากน้ี ผู้เข้าแข่งขัน
ยังได้รับประโยชน์จากการมีเครือข่ายดนตรีระหว่างสถาบันการศึกษา ผลกระทบต่อคณะกรรมการ

พบว่าการแข่งขันเป็นผลกระทบทางอ้อมจากการท่ีนําสาระสําคัญกลับไปสู่ช้ันเรียนในลักษณะของการ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรี 
กลุ่มของผู้เข้าชมการแข่งขันพบว่า การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นปัจจัยที่สําคัญท่ีทําให้

ประชาชนทั่วไปได้รู้จักดนตรีแจ๊สมากข้ึนจากการเข้าร่วมชมการแข่งขัน  ในส่วนของส่ือมวลชนพบว่ามี

การเสนอข่าวการแข่งขันดนตรีแจ๊สใน 2 ลักษณะคือ 1. การรายงานข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

ทั่วไป และ 2. การรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ การรายงานข่าวในลักษณะที่ 2 พบว่ามีความถี่ในการ

เผยแพร่ข่าวน้อยกว่าลักษณะแรก 
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This descriptive study aims at exploring the development of Thailand Jazz 

Competition during 2005 to 2011 and its impacts on Jazz society in Thailand including 1.  

impacts on the competitors 2. impacts on Jazz music instruction in the higher education and 

3. impacts on the audiences and media. 

Samples were drawn from the list of the stakeholders of Thailand Jazz Competition 

during 2005 to 2011. The participants of the study comprised of 57 competitors, 17 judging 

members, 95 audiences and 9 critics. Jazz literatures were reviewed. The questionnaires 

were used as tools for data collecting. Quantitative data was analyzed by descriptive statistics 

along with descriptive qualitative analysis. 

The study reveals that throughout the period Thailand Jazz Competitions have 

been further developed in terms of types, forms and extra activities of competitions. The 

competitors gained more experiences through competitions which led to further development 

of their musical skills and creativity. In addition, the competitors were also benefit from the 

network established between musical institutions during the competition. The impacts on 

judges may seem indirect yet significant. Several issues emerging from the competitions were 

brought back to the class rooms in which music instruction and curriculums were developed.  

The audiences learned more about jazz music through attending the competitions. 

Media released the news in two styles the first one provided just general information about 

the competition while the other were more critical in nature, yet the latter one were much less 

appeared. 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาการของไทยแลนด์แจ๊สคอมเพ็ททิช่ันและผลกระทบต่อสังคม

ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยระหว่าง พ .ศ . 2548 - 2554 ในคร้ังน้ี ผู้ วิ จัยได้แรงบันดาลใจจาก

ประสบการณ์การทํางานในส่วนของการดําเนินงาน ซ่ึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ดังน้ัน

ผู้วิจัยจึงถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆ ที่ได้ให้โอกาสในการศึกษาในครั้งนี้และให้คําปรึกษา

และแนะนํามา ณ ที่น้ี 
บิดา มารดา ที่คอยให้คําปรึกษาและกําลังใจในการศึกษาคร้ังนี้ 
อาจารย์ธนาทร  เจียรกุล อดีตคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส่งเสริม

ให้ผู้วิจัยได้โอกาสในการศึกษาคร้ังนี้ 
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บรบิูรณ์วิรีย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ที่ให้ความรู้และคําแนะนํา

ที่มีค่าอย่างย่ิง อีกทั้งยังเสียสละเวลาเพ่ือให้คําปรึกษาช่วยเหลือในทุกด้านต้ังแต่ผู้วิจัยเริ่มค้นคว้าข้อมูล

จนกระท่ังเสร็จสิ้นกระบวนการ 
อาจารย์อานันท์ นาคคง สําหรับแนวคิดนอกกรอบท่ีทําให้ผู้ วิ จัยต้องตระหนักถึง

ความสําคัญในส่วนต่างๆ ของงานวิจัยทางด้านดนตรีวิทยาและมนุษยวิทยาดนตรี 
อาจารย์นุ  วุฒิวิชัย ผู้มอบทุกๆ อย่างแก่ข้าพเจ้าทั้งในส่วนของชีวิตนักดนตรีแจ๊สและผู้จุด

ประกายการศึกษาในเรื่องนี้ 
อาจารย์อนันต์  ลือประดิษฐ์ ผู้ให้คําปรึกษาในเรื่องวิวัฒนาการทางด้านดนตรีแจ๊สใน

สังคมไทย 
นางสาวภัศรา  อินทร์เล็ก ผู้ประสานงานสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในส่วนของการทํางาน และการเก็บข้อมูล 
นอกจากน้ี ผู้วิจัยถือโอกาสน้ีขอขอบพระคุณเหล่านักดนตรีแจ๊สและบุคคลท่ีให้ข้อมูลที่มี

ประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงทําให้ผู้วิจัยตระหนักถึงหน้าท่ีที่สําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป 
เพ่ือประโยชน์อันสูงสุดต่อวงการดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
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