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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนการสอนดนตรี 
ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร ผูใ้ห้ขอ้มูล 
ประกอบด้วย นักเ รียนในระดับประถมศึกษาปี ท่ี  6 โรงเ รียนสังกัดส านักงานเขตทวีว ัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 683 คน ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive Selection) โดยใชต้าราง
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนกัเรียนใน
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตทวีวฒันา จ านวน 6 โรง มีประชากรทั้งส้ิน 683 คน 
ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 242 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อการเรียนการสอนดนตรี ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตทวีวฒันา 
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงเป็น
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัเรียน
ต่อการเรียนการสอนดนตรี ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตทวีวฒันา 
กรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนดนตรีในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้นมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ, การสอนดนตรีในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ABSTRACT 
  
 
 The purpose of this research was to study students' satisfaction with music teaching. In 
grade 6, schools under the Taweewattana District Office Bangkok. The informants consisted of 
students in grade 6, schools under the Taweewattana District Office in Bangkok. 683 people Perform 
a random sampling (purposive selection) by using the sample size table of the Kreicie and Morgan 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608). From students in grade 6, schools under the office of Taweewattana 
District, totaling 6 factories, with a total population of 683 people, with a sample of 242 people. The 
instrument used in this research is a student satisfaction questionnaire on music teaching. In grade 6, 
schools under the Taweewattana District Office Bangkok. Which is divided into 2 parts as follows: 
Part 1: Ask the general information of the information provider which is a check list. Part 2: Ask 
about the satisfaction of students in teaching music. In grade 6, schools under the Taweewattana 
District Office Bangkok. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard 
deviation.The results of the data analysis of students' satisfaction with music teaching at grade 6, 
schools under the Taweewattana District Office Bangkok In overall and in each aspect, satisfaction is 
at a high level. 
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