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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1
แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยนาฏ
ศิลป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการสอน
วิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
(ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 33 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นนักเรียนสาขาดุริยางค์สากลทั้งหมด ระยะเวลาที่ใช้ สัปดาห์ละ
2 ชั่วโมง จานวน 12 ชั่วโมง โดยใช้ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model)
สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
(t-test dependent) ผลวิจัยพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนด้านกระบวนการของชุดการสอนวิชาทฤษฎี
ดนตรีสากล 1แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.74/89.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
คือ 80/80 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบ
โมเดลซิป ปา (CIPPA Model) พบว่า คะแนนผลสั มฤทธิ์ห ลังเรียนของนักเรียนสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ, ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1, โมเดลซิปปา, นักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 1, วิทยาลัยนาฏศิลป
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Abstract
This purposes of research were to 1) to validate the effectiveness of instructional
package on Music Theory I (CIPPA Model) for the first year vocational certificate students of
Dramatic Arts College with the criterion of 80/80, and 2) to compare the achievement of
pretest and posttest by instructional package on Music Theory I (CIPPA Model) for the first
year vocational certificate students of Dramatic Arts College. The target group consisted of
33 person for the first year vocational certificate students of Dramatic Arts College in second
semester of academic year 2019 selected by purposive sampling since the students enrolled
in Music Theory I. The duration covered 12 hours (two hours per week) by using instructional
package on Music Theory I (CIPPA Model) for the first year vocational certificate students of
Dramatic Arts College as tools for collecting data. Moreover, the statistics used for analysis
was percentage, average, standard deviation and t-test dependent. Research results showed
that 1) the average score of the students on the process of instructional package on Music
Theory I (CIPPA Model) was effective at 84.74/89.44 which was higher than expected criterion
80/80. 2) The achievement score of pretest and posttest of instructional package on Music
Theory I (CIPPA Model) found that the achievement score of posttest was higher than
pretest at .05 level.
Keywords: Effectiveness, Instructional Package on Music Theory 1, Cippa Model, First Year
Vocational Certificate Students, Dramatic Arts College
บทนา
การเรี ยนรู้แนวใหม่ของระบบการศึกษาไทยได้จัดให้เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนวิช าดนตรี
เพราะดนตรี เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นของชี วิ ต ดนตรี เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงบรรยากาศของการศึ ก ษาการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจาเป็นต้องกระตุ้นให้สมองสามารถเรียนรู้ได้ต ลอดชีวิต การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว
โดยผ่านทางประสาทสัมผัสและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย จะทาให้เด็กๆตื่นเต้นสนุกสนานไปกับธรรมชาติ การ
สัมผัสสิ่งแวดล้อมต่างๆ รับรู้ความรู้สึกรอบตัว ที่แปลกใหม่จะทาให้จิตสานึกของเด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาสติปัญญา และความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของเด็กเมื่อ
เติบโตขึ้น (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึ่งคุณประโยชน์ในงานดนตรี มิได้จากัดเพียงแค่
ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างสรรค์งานดนตรีในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์บทเพลงการประพันธ์เพลง ตลอดจนการพัฒนาทักษะจนกระทั่งมีความสามารถด้าน
ปฏิภาณกวีทางดนตรี เป็ นต้น วิชาดนตรีที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทฤษฏีด นตรีส ากล สิ่งต่างๆ เหล่านี้ผู้เรียน
จะต้องทาความเข้าใจ และสามารถเลือกองค์ประกอบต่างๆ ที่เรียนรู้มาสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีในรูปแบบ
ต่างๆ ได้ตามความถนัด ซึ่งก็จะส่งผลต่อการฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีด้วยไม่เกิดแรงจูงใจใน การเรียน ส่ง
ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอน ยังเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงสุนทรียะของมนุษย์ เป็นเครื่องผลักดันให้จิตกระตุ้นให้
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เกิดความสุขที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งผลต่ออนาคตของผู้เรียน พร้อมที่จะนาไปใช้ในการศึกษาต่อ
ระดับสูงต่อไป
วิทยาลั ยนาฏศิลปเป็ น สถานศึกษาที่จัดการศึกษาวิช าชีพด้านนาฏศิล ป์ และดุริยางคศิล ป์ โดย
วิทยาลัยนาฏศิลปจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรให้สาระการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ใช้โครงสร้างหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ที่กาหนด
สาระการเรียนรู้ตรงตามสภาพกลุ่มเป้าหมาย หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชา ได้แก่
กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชา สังคม
ศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วยภาคนาฏศิลป์ไทย ภาค
ดุริย างค์ไทยและภาคศิล ปสากลที่มีลักษณะยืดหยุ่นให้ โอกาสสถานศึกษาสามารถจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะ
ด้านเพื่อสนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งในด้านปฏิบัติและทฤษฎีใ ห้
มีความสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพชื่นชมและเห็นคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นมรดกของชาติ (วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 2562 )
การจัดการเรียนรู้โมเดลซิปปา (Cippa model) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รูปแบบหนึ่งที่ได้พัฒนาขึ้นโดยการนาแนวคิดหลัก 5 แนวคิด เป็นพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แนวคิดดั ง
กล่าวคือ แนวคิดการสร้างความรู้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความพร้อมในการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ และแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้
จากแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังที่ทิศนา แขมมณี (2555, หน้า 280-281) ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) จะประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญ 7 ขั้น คือ
1) ขั้นการทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ 3) ขั้นการศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล 4) ขั้นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5) ขั้นสรุป และจัดระเบียบความรู้ 6) ขั้นการปฏิบัติ หรือแสดงผลงาน
7) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ จากการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โมเดลซิปปา ที่ทิศนา แขมมณี (2555,
หน้า 280-281) ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการนามาใช้จัดการเรียนดนตรี
สากล เนื่องด้วยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์
วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่ว มในการจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ เน้นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
เปิดโอกาสให้ได้สร้างสรรค์ผลงานจากการสร้างความรู้ของตนในการแสดงอย่างอิสระเพิ่มประสบการณ์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรม เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นาความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้
จากแนวคิดและเหตุผลที่กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa model) กับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนนิยม
ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต หรืออธิบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการคิดสร้างแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นการทางานเป็นกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งแนวคิดของโมเดลซิปปามีความสอดคล้องกันเป็นส่ว นที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจควบคู่กับการเกิดทักษะและกระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มีความภูมิใจในความเป็นไทย
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ผู้วิจัยจึงได้นาการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) มาจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยเหตุผ ลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงทาการวิจัย เรื่องการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรี
สากล 1 แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัย
นาฏศิลป เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการเกิดทักษะและกระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (Cippa model)
สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยผลการใช้ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรี
สากล 1 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) สาขาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฎศิลป แบบโมเดลซิปปา
(Cippa model)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี
ที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 33 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) สาหรับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป จานวน 3 ชุด ใช้เวลาในการฝึกชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ใช้
เวลาชุดละ 4 ชั่วโมง รวมเวลาฝึกจานวน 12 ชั่วโมง โดยฝึกสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 6 สัปดาห์
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1
ชุดการสอนที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีจานวน 3 ชุด ประกอบด้วย
1) โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ ผู้วิจัยได้กาหนดเนื้อหาชุดการสอนที่ 1 เรื่องโครงสร้างบันได
เสียงเมเจอร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ เมื่อนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างบันไดเสี ยงเมเจอร์ จะสามารถอ่าน เขียน ร้อง และบรรเลงสากลตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรีได้อย่างถูกต้อง ดังในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอย่างที่โครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์
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2) โครงสร้ างบัน ไดเสี ยงไมเนอร์ ในชุดการสอนที่ 2 เรื่องโครงสร้างบันไดเสียงไมเนอร์ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างบันไดเสียงไมเนอร์ และชนิดของบันไดเสียงไมเนอร์ เมื่อนักเรียนศึกษา
เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างบันไดเสียงเไมเนอร์ และชนิดของบันไดเสียงไมเนอร์ จะสามารถอ่าน
เขียน ร้อง และบรรเลงสากลตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีได้อย่างถูกต้อง ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปกุญแจเสียงร่วมทั้งหมด
กุญแจเสียงเมเจอร์
กุญแจเสียงไมเนอร์
C
Am
G
Em
D
Bm
A
F#m
E
C#m
B
G#m
F#
D#m
C#
A#m
Cb
Abm
Gb
Ebm
Db
Bbm
Ab
Fm
Eb
Cm
Bb
Gm
F
Dm

เครื่องหมายประจากุญแจเสียง
1 ชาร์ป
2 ชาร์ป
3 ชาร์ป
4 ชาร์ป
5 ชาร์ป
6 ชาร์ป
7 ชาร์ป
7 แฟล็ต
6 แฟล็ต
5 แฟล็ต
4 แฟล็ต
3 แฟล็ต
2 แฟล็ต
1 แฟล็ต

และมีตัวอย่างชนิดของบันไดเสียงไมเนอร์ ประกอบด้วย 3 ชนิดดังในภาพที่ 2-4

ภาพที่ 2 บันไดเสียงไมเนอร์ แบบเนเชอรัล

ภาพที่ 3 บันไดเสียงไมเนอร์แบบฮาร์โมนิก
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ภาพที่ 4 บันไดเสียงไมเนอร์แบบเมโลดิก
3) โครงสร้างขั้นคู่ ชุดการสอนที่ 3 เรื่องโครงสร้างขั้นคู่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นคู่
เมื่อนั กเรี ย นศึกษาเกี่ย วกับ ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ยวกับ ขั้นคู่จะสามารถอ่าน เขียน ร้อง และบรรเลงสากลตาม
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีได้อย่างถูกต้อง
โดยมีตัวอย่างขั้นคู่ทั้งหมดใน C เมเจอร์ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ขั้นคู่ทั้งหมดใน C เมเจอร์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนนักเรียนชั้น
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 1 (ปวช.1) สาขาดุ ริ ย างค์ ส ากล วิ ช าทฤษฎี ด นตรี ส ากล 1 ภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2562 จานวน 33 คน ระยะเวลาในการทดลองใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จานวน 12 ชั่วโมง
โดยมีขั้นตอนในการทดลองดังนี้ 1) ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 30 ข้อ
2) ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทีละแผนจัดการเรียนรู้ แล้วเก็บคะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ คะแนนจาก
ใบงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คะแนนจากการประเมินผลความรู้ ครบทุกแผน 3) ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดเดิมจานวน 30 ข้อ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 หาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (Cippa model)
สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยผลการใช้ชุดการสอนวิชาทฤษฎี
ดนตรีสากล 1ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) สาขาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฎศิลป แบบโมเดลซิปปา
(Cippa model)
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพผลชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) นักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) สาขาวิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฎศิลป จากการหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากล 1แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป พบว่าชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) นักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) สาขาวิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฎศิลป ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนที่ 1 เรื่องโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ 81.21/88.33 ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ 2 เรื่อง
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โครงสร้างบันไดเสียงไมเนอร์ เท่ากับ 89.09/89.09 ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ 3 เรื่องโครงสร้างขั้นคู่
เท่ากับ 83.94/90.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือเท่ากับ 80/80 ดังในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ชุดการสอน
ชุดที่ 1 เรื่อง โครงสร้างบันไดเมเจอร์
ชุดที่ 2 เรื่อง โครงสร้างบันไดเสียงไมเนอร์
ชุดที่ 3 เรื่อง โครงสร้างขั้นคู่
เฉลี่ยรวม

ประสิทธิภาพ
81.21/88.33
89.09/89.09
83.94/90.91
84.74/89.44

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1
แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัย นาฏศิลป โดยใช้สถิติพื้น ฐาน คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดการสอนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.75 และ 26.09 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลังเรียน พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ดัง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
n
S.D.
t
𝑋̅
ก่อนเรียน
33
12.75
2.27
29.527*
หลังเรียน
33
26.09
1.94
* df = 19 นัยสาคัญที่ระดับ .05

Sig. (1-tailed)
.000

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการหาประสิทธิภาพชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (Cippa
model) สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป ผู้วิจัยพบผลการวิจัยที่
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) สาหรับนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป ประกอบด้วยชุดการสอน จานวน 3 ชุด ที่ผู้วิจัยศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาขึ้น พบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.74/89.44 กล่าวคือ จากการใช้ชุดการสอนทฤษฎี
ดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.74 จากการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียนในแต่ละชุดการสอน จานวน 3 ชุด และมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.44 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
(Cippa model) ทีผ่ ู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ โดยมีเหตุผลดังนี้
1.1 ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการสร้างอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งคานึงถึงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและวัตถุประสงค์หลักสูตรของ
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วิทยาลัยนาฏศิลป โดยสร้างชุดการสอนจากการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) ในวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของวิทยาลัยนาฏศิลป และ
ศึกษาการสร้างชุดการสอนตามหลักการโมเดลซิป ปา (Cippa model) พร้อมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา สื่อ กิจกรรม การวัดผลประเมินผล ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แล้วจึงนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ชุดการสอนที่ดีและมีคุณภาพสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดล (Cippa model) สาหรับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตามลาดับ
ขั้นตอน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้และเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ชุด
การสอนทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดล (Cippa model) สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
(ปวช.1) วิทยาลัยนาฏศิลป ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงส่งผลให้ ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการทฤษฎีดนตรีสากล 1 ที่ดีอัน
เป็นรากฐานสาคัญในการต่อยอดความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีสากล 1 ในลาดับต่อไป ควบคู่กับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้ เรี ยนเกิดการพัฒ นาทั้ง สติปัญญา สั งคม และอารมณ์ กระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดความพร้อม และ
กระตือรือร้นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ ส่งผลให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น
2. การออกแบบกิจ กรรมการเรียนการสอนตามหลั กการโมเดลซิปปา ประสานแนวคิดหลั ก 5
ประการ ประกอบด้วย (1) แนวคิดการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) (2) แนวคิดกระบวนการกลุ่ม
และการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้ (Group Process and Co-operative Learning) (3) แนวคิดเกี่ยวกับ
ความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) (4) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process
Learning) และ (5) แนวคิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) การใช้แนวคิดหลักทั้ง 5 ประการ
เป็นพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ (Human Development) และทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์
(Experiential Learning) (ทิศนา แขมมณี, 2555, หน้า 282) โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ขั้น
ที่1 ผู้สอนสารวจความรู้เดิมสาหรับการเรียนรู้ใหม่ (Construction) ขั้นที่2 ผู้เรียนแสวงหาความรู (Process
Learning) ขั้นที่ 3 ผู้เรียนศึกษาข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง (Construction) ขั้นที่ 4 ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด (Interaction) ขั้นที่ 5 ผู้เรียนจัดระเบียบ ความรู้และวิเคราะห์การเรียนรู้
(Construction and Process Learning) ขั้นที่ 6 ขั้นปฏิบัติงานหรือการแสดงความรู้และผลงาน (Construction
and Process Learning) ขั้นที่ 7 ผู้เรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Application) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa model) จากเดิมที่ผู้วิจัยได้ทาการสอน
ในรูปแบบที่ผู้สอนเป็นผู้อธิบายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน ทาให้
ผู้สอนไม่ส ามารถแก้ปัญ หาผู้ เรีย นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานเท่าที่ควร จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการเปลี่ยนให้มีการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa model)
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน หลักการเหตุผล วิธีสอนและเทคนิคการสอน ตามหลักโมเดลซิปปา (Cippa
model) โดยการให้ จัดกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 4-6 คน ซึ่งคละความสามารถกัน โดยครูผู้ส อนได้กระตุ้นให้
นักเรียนได้มีการสร้างความรู้เพื่อตรวจความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยนาความรู้เดิมที่มีมาพูดคุยกันใน
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กลุ่มให้เห็น โดยการพูดคุยให้เห็นความสาคัญของกลุ่ม ดังจะเห็นได้จากปัญหาที่ผ่านมา โดยผ่านความคิดเห็น
จากผู้เรียนในกลุ่ม สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2555) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การจัดการศึกษาแบบซิปปา เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดจากรูปแบบการสอนของโมเดลซิปปา (Cippa
model)
2.2 ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ให้ ความรู้เพียงผู้ เดียวในการเรียนรู้ แ บบเดิม ซึ่ง ในปีการศึก ษาที่ผ่ านมา
ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเพียงผู้เดียว ทาให้การเรียนการสอนไม่เกิดกระบวนการคิดจาก
ผู้เรียนส่งผลให้ผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่การเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) จะให้
นักเรียนทุกคนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กระบวนการ ควบคู่ไปกับผลงาน พร้อมนาความรู้ที่ได้ไปใช้ วิเคราะห์ อภิปราย
ผลงาน ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้นาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจาวัน
2.3 การให้คะแนน จากการเรียน การสอนแบบเดิมที่ให้คะแนนจากการประเมินชิ้นงานแต่ละ
บุคคล ครูผู้สอนเป็นผู้ให้คะแนน แต่การเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) ครูผู้สอนต้องยังมีการ
ประเมินรายกลุ่มด้วย และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายผลงานของแต่ละกลุ่ม สอดคล้องกับ ทิศนา
แขมมณี (2555) ที่มีแนวทางประเมินและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า นอกจากครูผู้สอนจะประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน พร้อมทั้งให้นักเรียนได้วิเ คราะห์ อภิปรายการ
ทางานของกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสเรียนรู้ที่จะปรับปรุงในส่วนที่ยังบกพร่อง
3. ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) ระหว่างการ
ทดลองการวิจัย ผู้วิจัยได้พบปัญหาจากการใช้ชุดการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa model) เนื่องจาการเรียน
การสอนในรู้แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) ผู้สอนต้องปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดล
ซิปปา (Cippa model) และต้องศึกษา รูปแบบโมเดลซิปปา (Cippa model) ให้เข้าใจทุกกระบวนการ เพราะ
เนื่องจากบริบทของวิทยาลัยนาฎศิลปที่เน้นครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนเป็นผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ทาให้
บรรยากาศในการสอนไม่มีการผ่ อนคลายซึ่งเป็นการสอนแบบเก่า แต่การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา
(Cippa model) ให้ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในรู้แบบที่เหมาะสมกับผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.1 การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิม โดยในชั่วโมงแรกของการเรียน การปรับตัวจากการ
เรียนรู้แบบเดิม ในรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 นักเรียนสาขาดุริยางค์สากล โดยการประชุมชี้แจ้งรูปการ
จัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa model) โดยการชี้แจงข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบโมเดล
ซิปปา (Cippa model) ให้นักเรียนได้ปรับตัวในคาบแรก ทาให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบแบบโมเดลซิปปา (Cippa model)
3.2 บทบาทของผู้เรียน การทางานโดยเน้นการทางานผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ (Cippa model) การเรียนที่เน้นผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยผ่านการทากิจกรรมหรือทักษะที่จาเป็นและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่ม
ละ 4- 6 คน โดยแต่ละคนสามารถไปหาความรู้ด้วยตนเอง และนาข้อมูลที่ได้มาแบ่งบันกันในกลุ่มหลังจาก
ระดมความคิดกันหลังจากระดมความคิด ก็นาผลงานผ่านกระบวกการนาเสนอในรูปแบบ mind map หรือ
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โครงงาน เป็นต้น แล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆ ร่วมกันวิ เคราะห์และอภิปราย จนเกิดการตกผลึ กเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาตนเอกและใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.3 บทบาทของผู้สอนการปรับตัวของครูผู้สอน ผู้สอนควรศึกษากระบวนการสอนในรูปแบบ
โมเดลซิปปา (Cippa model) ให้เข้าใจกระบวนการเพื่อนาไปสู่การจัดการสอนในรูปแบบโมเดลซิปปา (Cippa
model) ผู้สอนต้องเตรียมเนื้อหาและวิธีการ รวมถึงจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ ค่อยเอาใจใส่และเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึกษาในการเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ และจัดสร้างชุดการสอน โดยยึดเนื้อหาสาระในใบความรู้ ใบงาน และการนาเสนอ
ผลงาน พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาสาระในท้ายคาบเรียน เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้
3.4 การประเมินผล ในการประเมินผลแบบเดิมที่ผ่านมาเป็นการประเมินผลจากครูผู้สอนผ่าน
การส่งใบงานหรือรายงาน จึงไม่สามารถทราบถึงปัญหาระหว่างสอนในชั้นเรี ยนเนื่องจากผู้เรียนไม่เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ด้านการเรียนกับผู้สอน จึงทาให้งานแต่ละครั้งที่ทาไม่สามารถประเมินผลได้อย่างแท้จริงส่งผลให้
การสอบวัดผลไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละครั้ง ในการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa
model) นอกจากผู้ ส อนจะเป็ น ผู้ ป ระเมิน ผู้ เรียนแล้ ว ผู้ ส อนยังให้นักเรียนในชั้นเรียนได้มีส่ ว นร่ว มให้ การ
ประเมิน โดยใช้แบบประเมินเดียวกับผู้สอนให้สอดคล้องกับการประเมินผู้เรียนเป็นผู้ประเมินกันเอง ทั้ง ใน
รูปแบบการนาเสนอหรือรูปแบบอื่นๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์การทางานของสมาชิกในชั้นเรียน เพื่อให้
สมาชิกมีโอกาสเรียนรู้ที่จะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกัน
องค์ความรู้การวิจัย
องค์ความรู้การวิจัยเป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ตามหลักการโมเดลซิปปา ซึ่ง
ประสานแนวคิดหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย 1) แนวคิดการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) 2) แนวคิด
กระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้ (Group Process and Co-operative Learning)
3) แนวคิดเกี่ย วกับ ความพร้ อมในการเรีย นรู้ (Learning Readiness) 4) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้
กระบวนการ (Process Learning) และ 5) แนวคิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) โดยการ
ใช้แนวคิดหลักทั้ง 5 ประการเป็นพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ (Human Development) และทฤษฎีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) นาไปสู่แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการสร้างองค์
ความรู้ อีก 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ผู้สอนสารวจความรู้เดิมสาหรับการเรียนรู้ใหม่ (Construction) ขั้นที่ 2
ผู้เรียนแสวงหาความรู (Process Learning) ขั้นที่ 3 ผู้เรียนศึกษาข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
(Construction) ขั้นที่ 4 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด (Interaction) ขั้นที่ 5 ผู้เรียนจัดระเบียบ ความรู้
และวิเคราะห์การเรียนรู้ (Construction and ProcessLearning) ขั้นที่ 6 ขั้นปฏิบัติงานหรือการแสดงความรู้
และผลงาน (Construction and Process Learning) และ ขั้นที่ 7 ผู้เรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
(Application) โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 ท่าน และผ่านเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สรุปดังในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (Cippa model)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการนากิจกรรมเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผ้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในข้อบกพร่องของตัวเองนาไปสู่ความ
เข้าใจอย่างแท้จริง
1.2 ชุดการสอนชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 แบบโมเดลซิปปา (Cippa model) ควร
ประกอบไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมที่สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม ให้ชั้วโมงของ
การเรียนสนุกสนานและควรว่างแผนกิจกรรมให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกันทุกกิจกรม
1.3 ขณะที่ทากิจกรรม ผู้สอนควร ให้คาแนะนา อธิบายละคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
ระหว่างการทากิจกรรม ค่อยแนะแนวทางไม่ให้หลุดไปจากเนื้อหาที่ว่างไว้และใช้เวลาอย่างเหมาะสม และสอน
ให้เป็นผู้ฟังและผู้ดูที่ดีระหว่างที่สมาชิกคนอื่นๆ ทากิจกรรม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการสร้างชุดการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa model) ที่ใช้กับวิชาอื่นๆ และวิชา
ทฤษฎีดนตรีในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรนาการสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa model) ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการสอน
ทักษะและปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
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