
 
บทที่ 8 

การทดลองใหนักศึกษาใชโปรแกรม EasyFEM 
 
 ในการทดสอบการใชงานโปรแกรม EasyFEM นั้น นอกจากจะทดสอบหาขอจํากัดของ
โปรแกรม ทดลองความเที่ยงตรงแมนยําของโปรแกรมแลว อีกประการหนึ่งที่สําคัญมากในการ
ทดลองโปรแกรมคือ การทดสอบโปรแกรมกับผูใชงานโดยตรง (User) เนื่องจากโปรแกรมจะใช
งานไดดีหรือไมนั้นสวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับการตอบรับของผูที่จะตองนําโปรแกรมนี้ไปใชงานโดยตรง 
นั้นก็คือกลุมผูใชที่เปนสถาปนิก หรึอกลุมผูที่ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบสถาปตยกรรม ซ่ึงในการ
ทดสอบนี้ไดเลือกทดสอบกับกลุมนักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร ช้ันปที่ 3 ที่เรียนวิชา 801325 
Basic building and Energy System และไดทําการทดสอบการไหลของอากาศโดยการใชโตะน้ํา
มาแลว เพื่อเปรียบเทียบดูวา วิธีการวิเคราะหการไหลดวยอากาศดวยโปรแกรม EasyFEM กับการ
วิเคราะหการไหลดวยโตะน้ํามีความแตกตาง และ ยากงายกวากันมากนอยเพียงใด 
 
8.1    วัตถุประสงค และวิธีการศึกษา 
8.1.1 วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักศึกษาไดทดสอบการใชงานโปรแกรม EasyFEM เบื้องตนในการวิเคราะห
ปญหาการไหลของอากาศ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับการทดลองการไหลดวยการใชโตะน้ํา 
8.1.2  วิธีการศึกษา 
 เนื่องจากตองการทราบวา กลุมผูใชงานเปาหมายที่เปนนักศึกษามีการตอบรับกับโปรแกรม
นี้อยางไรบาง จึงจําเปนตองมีการสอบถามผูใชเกี่ยวกับการใชงาน เพราะฉะนั้นในการศึกษาจึงได
จัดทําการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับผูใชนั้นคือนักศึกษาใหสามารถใชงานโปรแกรมไดในเบื้องตน
ดวยตัวเอง 
 เปาหมายของการจัดกิจกรรมนี้คือ การใหนักศึกษาสามารถรูจักการใชงานโปรแกรม และ
สามารถวิเคราะหผลการของการทดลองในเบื้องตนได โดยการเรียนรูการใชงานโปรแกรมนั้นตอง
ใหเหมาะสมกับความตองการรับรูของนักศึกษา และขอจํากัดทางเวลาดวย เนื่องจากไมมีเวลามาก
พอที่สามารถจะเรียนรูใหครบทั้งหมดได ซ่ึงความเหมาะสมในระดับการเรียนรูเร่ืองการทดสอบ
เร่ืองของไหลนั้นเราสามารถศึกษาไดจากการทดสอบจริงเรื่องการไหลของอากาศโดยใชโตะน้ํา ใน
กระบวนวิชา 801325 Basic building and Energy System ที่นักศึกษาไดเคยทําผานมาแลว โดย
เนื้อหาที่จะนํามาใชฝกอบรมนักศึกษาในการทดสอบการไหลดวยการใชโปรแกรม Easy FEM นั้น
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ใหเปนเนื้อหาที่คลายกัน เชน การใหตัวอยางของการใชโมเดลการทดสอบตองมีระดับขอบเขต
ความใหญนอยเหมือนกัน และลักษณะการกําหนดการวิเคราะหผลการไหลตองไมใหมีความ
แตกตางกันมากนัก 
 
8.2    การทดสอบเรื่องการไหลของอากาศดวยโตะน้ํา ในวชิา 801325 Basic building and Energy 
 วิชา 801325 Basic building and Energy คือวิชาที่อยูในกลุมของวิชาเทคโนโลยีอาคาร  การ
เรียนสวนใหญเนนไปที่เนื้อหาของรูปแบบการออกแบบอาคารที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมเปน
หลัก ประกอบไปดวย เร่ืองสภาพแวดลอมอากาศที่เกี่ยวพันธกับการออกแบบอาคาร เชน แสง ลม 
อากาศ ที่มีผลตออาคารโดยตรง และรวมไปถึงการเรียนรูถึงเทคนิควิทยาศาสตรดานตาง ๆ ที่จะใช
ในการออกแบบอาคารเพื่อใหสัมพันธกับสภาพแวดลอม ซ่ึงในการทดสอบการไหลของโปรแกรม 
EasyFEM นั้น มีลักษณะที่คลายกับการเรียนการสอนเรื่องการไหลโดยโตะน้ํา เพราะฉะนั้น เพื่อให
นักศึกษาสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพจึงกําหนดให
เปรียบเทียบคําตอบที่ไดจากการทดสอบเรื่องการไหลที่ไดทดสอบกับโตะน้ําไปกอนแลว 
 สําหรับขอบเขตเนึ้อหาที่ใชในการทดสอบกับโตะน้ําจะเปนลักษณะการทดลองใน
หองปฎิบัติการหลังจากการบรรยายในหองเรียนปกติ โดยลักษณะของการเรียนในหองปฎิบัติการ
นั้น ในขั้นตอนสาธิตการทดลองจะเปนการเรียนรวมโดยเปนการสาธิตการทดสอบเรื่องการไหล
ดวยการสังเกตุลักษณะการไหลของน้ําดางทับทิมที่ไหลผานหุนจําลองทดสอบ หลังจากนั้นจะให
แบงนักศึกษาออกเปนกลุมแลวดําเนินการทดลองดวยนักศึกษาเองที่ละกลุม เนื่องจากคณะมีโตะน้ํา
ที่ใชในการทดสอบเพียงโตะเดียว สุดทายคือการมอบหมายงานใหนักศึกษาไปทดลองทําเองแตละ
คน โดยเนื้อหาคือการกําหนดใหออกแบบดีไชนชองเปดรูปแบบตางๆ โดยกําหนดใหเปนชองเปด
ในหองพักทั่วไป มีขนาด 4.00 ม x 4.00 ม โดยพยายามออกแบบใหสามารถระบายอากาศใหไดดี
ที่สุด โดยใหมีชองเปดแคดานเดียว ซ่ึงสิ่งที่ใหนักศึกษาวิเคราะหในการทดสอบนั้นก็คือ การให
อธิบายลักษณะการไหลผานโมเดลทดสอบที่นักศึกษาไดออกแบบ (เอกสารดูในภาคผนวก ค)  
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8.3    แนวความคิดในการออกแบบคูมือในการฝกอบรมการใชโปรแกรม EasyFEM ในการวิเคราะห

การไหลของอากาศ 
จากลักษณะการเรียนการสอนโดยโตะน้ํา ทําใหพอดีไชนการทํา Work Shop การอบรมการ

ใชงานโปรแกรม EasyFEM โดยถือเอาตามรูปแบบการเรียนการสอนดวยโตะน้ําเปนตัวอยาง โดย
กําหนดใหทําการวิเคราะหการไหลของอากาศผานโมเดลเหมือนกับการทดสอบดวยโตะน้ํา คือ ใช
โมเดล และชองเปดในลักษณะรูปแบบเดียวกันกับการทดสอบดวยโตะน้ํา คือหองพักทั่วไปมีขนาด 
4 เมตร x 4 เมตร และ มีชองเปดดานเดียว พรอมทั้งใหวิเคราะหลักษณะการไหลแบบเดียวกับ
วิเคราะหการทดสอบการไหลดวยโตะน้ํา พูดโดยรวมก็คือนําขั้นตอนและรูปแบบการทดสอบการ
ไหลดวยโตะน้ํามาทดสอบดวยการใชโปรแกรม Easy FEM เพื่อใหนักศึกษาหาความแตกตาง และ
ผลดีผลเสียของลักษณะการทดสอบการไหลของอากาศทังสองแบบโดยมีขั้นตอนในการจัดทําแบบ
แผนการฝกอบรมแบงออกเปนดังนี้  

1. การวางแผนการสอนและจัดทําคูมือฉบับยอที่จะใชในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดย
จะเปนคูมือประกอบการบรรยาย และเปนแนวทางใหนักศึกษาทําตามชวงเวลาทํา Work 
Shop แลวทําการ Upload ขึ้นบนหนา E-learning ใน Website ของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เอกสารดูในภาคผนวก ข) 

2. หลังจากไดคูมือในการทํา Work Shop แลว เราไดกําหนดใหใชเวลาในการทํา Work Shop 
จํานวน 3 คร้ัง โดยจัดทําในในขอบเขต 3 สัปดาห (สัปดาหละ 1 คร้ัง) คร้ังละ 2 ช่ัวโมง 
ไดแก  

- คร้ังที่ 1 บรรยายวัตถุประสงคของการทํา Work Shop นําเสนอโปรแกรม 
EasyFEM แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีเบื้องตนของลักษณะการไหลของ

ภาพที่ 8.1  ตวัอยางหนึ่งของหองที่ใชทดสอบการไหลของอากาศโดยนักศึกษา 
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อากาศทั่วไป พรอมทังระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตที่เปนแนวความคิดพื้นฐาน
ในการนํามาศึกษาสรางโปรแกรม Easy FEM พรอมแนะนําเบื้องตนในการใช
งานโปรแกรมโดยในนี้ เปนการแนะนําขั้นตอนสรางโมเดลทดสอบใน
โปรแกรม Easy FEM ไดแก ขั้นตอนการใส Coordinate ลงอยูในโปรแกรม 
หลังจากนั้นกําหนดให Assignment (ดูในภาคผนวก ข) โดยใหนักศึกษาทํา
โมเดลในโปรแกรมดวยตัวเองโดยเลือกเอาโมเดลอันเดียวกับที่ทําอยูในการ
ทดลองเรื่องการไหลดวยโตะน้ํา 

- คร้ังที่ 2 ทบทวนการสรางโมเดลในโปรแกรม Easy FEM หลังจากนั้นบรรยาย
เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํา Boundary การสราง Node และ Element การใส
คา Parameters ตางๆ รวมไปถึงการสั่งวิเคราะห Analyze ขอมูลพรอม อธิบาย
วิธีการวิเคราะหขอมูลจากผลการวิเคราะหของโปรแกรมที่ออกมา หลังจาก
นั้น กําหนดมอบหมายงานตอใหนักศึกษาไปทําในขั้นตอนตางๆที่เหลือตามที่
บรรยายไปในขางบนนั้นในโมเดลที่ตนเองไดสรางไวในการให Assignment 
คร้ังแรก 

- คร้ังที่ 3 นํางาน Assignment ที่ใหไวใน 2 คร้ังกอนมาตรวจความคืบหนา และ
สงงาน  

 
8.4    ผลการทดลองทดสอบการไหลของอากาศดวยโปรแกรม Easy FEM โดยนักศึกษา 

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชโปรแกรม EasyFEM ในการทดสอบเรื่องการ
ไหลของอากาศ ไดกําหนดใหนักศึกษาทํางานสงเพื่อดูวา นักศึกษาสามารถใชงานใชงานโปรแกรม
ไดมากนอยเพียงใด พรอมทั้งใหนักศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับความเขาใจ ความยากงาย ของการใช
งานโปรแกรมนี้ ซ่ึงจากงานที่สงของนักศึกษาพอแยกสรุปไดเปนขอๆดังนี้  

 
ภาพรวมทั่วไปของการจัด Work Shop  

 สําหรับงาน Assignment ที่ใหทําการวิเคราะหเร่ืองการไหลโดยใชโปรแกรมนั้นเห็นวา มี
นักศึกษาจํานวนหนึ่งสามารถทําไดสําเร็จ และถูกตอง ทั้งสามารถอธิบายผลลัพธจากการทดสอบ
เร่ืองการไหลดวยโปรแกรมนี้ไดดี แตก็มีจํานวนหนึ่งพอสมควรที่สามารถทําไดบางขั้นตอนเทานั้น 
แตไมสามารถทําจนเสร็จจนเห็นผลสรุปได และมีอีกจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถทําไดเลยคือไมเขาใจ
ตั้งแตขั้นตอนการทําโมเดลในโปรแกรม ซ่ึงอาจเนื่องจากใชเวลาในขั้นตอนการทําฝกอบรมนอย
เกินไป เนื้อหาท่ียังไมครอบคลุมกะทัดรัดตามเวลาที่ใชในการฝกอบรม และคูมือฉบับยอที่ไม
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ละเอียดเทาที่ควร ทําใหนักศึกษาบางคนไมสามารถเขาใจ และทําตามได แตถาเปนนักศึกษาที่เกง
แลวจะมีความเขาใจ และสามารถทําไดอยางรวดเร็ว (เอกสารดูในภาคผนวก ข) 

 
ภาพรวมของความเหน็นักศกึษา  
ก.  ความยาก-งายของโปรแกรม 
 คําตอบสวนใหญระบุวา การใชงานโปรแกรม Easy FEM นั้นไมยากเกินไปที่จะทําความ
เขาใจ เพียงตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู และ ฝกทําบอยๆเพราะมีความเขาใจยากในชวงแรกๆ 
คําสั่งที่ใชภายในโปรแกรมไมยากเกินไป ใชคําสั่งไมมาก ในขณะที่อีกสวนหนึ่งจะมีความเห็นวา
การใชโปรแกรมมีขั้นตอนที่ยากเกินไป โดยเฉพาะขั้นตอนการขึ้นรูปรางโมเดล การใสคา 
Coordinate ตางๆ รายระเอียด และขั้นตอนที่ยุงยาก ซับซอน ซํ้าซาก ตองใชความรอบคอบในการ
ทํางาน มีการตรวจสอบที่ยุงยากเกินไป ทําใหมีโอกาสผิดพลาดสูง ยากตอการกลับมาตรวจสอบ
ใหม ทําใหเสียเวลาพอสมควรในการกลับไปแกขอมูล คลิกผิดไดงาย สําหรับคําแนะนํานั้นสวน
ใหญจะบอกวาจะตองใชเวลาในการในการฝกอบรมเพิ่มมากกวานี้ เนื่องจากเปนโปรแกรมใหมทีไ่ม
คุนเคย และไมชํานาญ การเรียนมีการเวนระยะนานเกินไป สําหรับตัวโปรแกรมก็ควรมีการพัฒนา
ใหขั้นตอนการขึ้นรูปโมเดลที่งายกวานี้ หรืออาจมีโปรแกรมตัวอ่ืนมาชวยในการขึ้นรูปรางของ
โมเดลทดสอบ 
ข.  การใชเวลาในขั้นตอนการเตรียมโมเดลทดสอบ 
 สวนใหญตอบวา ในการใชงานโปรแกรมจะเสียเวลาในการเตรียมโมเดลมากกวาการใช
โตะน้ํา เนื่องจากความไมชํานาญ ขั้นตอนที่มีความยุงยากในการใสคา Coordinate ซ่ึงตองใชความ
เขาใจดวย ไมเหมือนกับการตัดโมเดลที่ทําการทดสอบดวยโตะน้ํา ที่ใชเปนประจําคุนเคยมากกวา 
จึงทําใหไดเร็วกวา แตก็ยังเชื่อวาถาหากไดฝกฝนใชงานโปรแกรมจนคลองแลวก็นาจะเร็วกวาการ
ทดสอบดวยโตะน้ํา เพราะสามารถแกไขไดงายรวดเร็ว แตก็มีสวนหนึ่งของนักศึกษาที่ใหคําตอบวา 
การใชโปรแกรมใชเวลาในการทดสอบนอยกวา  เพราะคิดวาทําในคอมพิวเตอรงายกวา สะดวก 
และเร็วกวา เพราะไมตองใชอุปกรณในการทํางานมาก และไมคอยมีความผิดพลาดเหมือนกับการ
ตัดโมเดล เนื่องจากอาจเกิดการเชื่อมตอช้ินสวนโมเดลที่ไมสนิด เกิดการรั่ว แกไขยาก  
ขอดีของโปรแกรมเมื่อเทียบกับโตะน้ํา  
 มีความประหยัด คลาดเคลื่อนนอยกวา สะดวกในเรื่องสถานที่ใชในการทดสอบ ไมตอง
เสียเวลา ในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณใหวุนวาย ไมตองเก็บลาง ประหยัดคาใชจาย ใหผลการ
ทดสอบที่ชัดเจนกวา เพียงใชโปรแกรมนี้ก็สามารถใหผลทดสอบที่หลากหลายกวา เห็นผลชัดเจน
กวา นาเชื่อถือมากกวา  สามารถเลือกดูผลการทดสอบไดหลายแบบ เชน ทิศทางลมเขา-ออก กระแส
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ของการไหลแบบตางๆ พรอมทั้งคาความดันของการไหล นอกนั้นยังบอกคารายระเอียดตางๆได
มากกวา ผลที่ไดเปนรูปกราฟฟคที่สวยงามกวา งายตอการทําความเขาใจ ไมตองเปยกน้ํา ไมตอง
ติดตามผลตลอดเวลาเหมือนโตะน้ํา สามารถทําไดเองแมอยูที่บาน คาของการทดลองที่ไดมีความ
คลาดเคลื่อนนอยกวาโตะน้ํา เนื่องจากการทดสอบดวยโตะน้ํามีความผิดพลาดจากการตัดโมเดล เกดิ
มีรอยร่ัวที่ตอกันไมสนิด 
ขอดอยของโปรแกรมเมื่อเทียบกับโตะน้ํา  
 ตองใชความชํานาญในการใชงานโปรแกรมมาก ถา Plot รูปรางโมเดลพลาดอาจทําใหผล
การทดลองผิดพลาดไปดวย เกิดความสับสนในขั้นตอนการ Plot ดวย เนื่องจากการกําหนดจุดของ
ตัวโมเดลคอนขางยุงยากเขาใจยาก หากทําผิดจะตองทําใหม นอกนั้นโปรแกรมยังไมสามารถให
ผลลัพธที่เปนลักษณะภาพเคลื่อนไหว ภาพ 3 มิติ เกิดความลําบากในการทดสอบหากทดสอบกับ
หองที่มีลักษณะแบบ Free Form เพราะการทํางานของโปรแกรมยังไมคอยลงตัว การใชปุมคําสั่งยัง
สับสนอยู หากมีขอผิดพลาดบางจุดโปรแกรมก็ไมสามารถประมวลผลได (แตทั้งหมดก็เนื่องจาก
ความไมชํานาญในการใชงานเพราะใชเปนครั้งแรก ซ่ึงถาหากใชจนชํานาญปญหานี้ก็จะหมดไป) 
ความเหน็ตอการใชงานในอนาคต 
 ในสวนคําตอบไดแบงเปนสามลักษณะคือ สวนใหญของคําตอบเลือกใชโปรแกรม 
EasyFEM เนื่องจากสะดวกรวดเร็วกวา เห็นผลชัดกวา เห็นภาพไดจริง มีภาพผลลัพธที่สวยงาม 
สามารถนําไปทํา Presentation ไดทันทีสะดวกสบายในการใช เพราะไมสามารถพกพาโตะน้ําไป
ทํางานดวยไมไดเนื่องจากขนาดของโตะน้ําที่ใหญเกินไป และตองเตรียมวัสดุอุปกรณจํานวนมาก มี
ปญหาในดานวัสดุกันน้ํา และการเขามุมของโมเดล นอกนั้นโตะน้ํายังไมสามารถใหคําตอบที่
แนนอนได ถาหากเราไมสามารถควบคุมน้ําไดอยางแนนอน แตในนั้นตองฝกใหชํานาญมากกวานี้ 
สวนหนึ่งใหคําตอบวาจะใชทั้งสองวิธีควบคูกัน เนื่องจากมีขอดีขอเสียตางกันมีความยากงายทั้งสอง
แบบ เชน โปรแกรมจะใหผลลัพธของคาตางๆที่ชัดเจนคบถวน มีกราฟฟคที่สวยงาม สวนโตะน้ําจะ
ชวยแสดงภาพใหเห็นชัดเจน สามารถเห็นเปนภาพเคลื่อนไหวจริง และมีกลุมคําตอบสวนนอยที่ยัง
ตอบแบบไมเลือกทันที แตจะเลือกใชโปรแกรมถาหากโปรแกรมมีการพัฒนาใหใชงานงายกวานี้ 
เชน มีการประยุกตใชกับโปรแกรมทางดานสถาปตยกรรมตาง ๆ สามารถ Import Model ได
โดยตรง 
ขอแนะนําในการปรับปรุงการสอนวิธีใชโปรแกรม EasyFEM 
 ควรมีแบบฝกหัดที่ใกลเคียงกับการนําไปใชในสถานที่จริงมากขึ้น การเห็นผลลัพธที่เกิดขึ้น
ไดจริงจากการทดลอง นาจะมีการสอนที่เร่ิมจากการหาจุดพิกัดโดยการใชโปรแกรมตางๆกอน 
เนื่องจากเปนสวนสําคัญในการเริ่มตนใชโปรแกรมนี้ ควรมีเวลาในการฝกอบรมมากกวานี้ อธิบาย
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ใหเขาใจความเปนมาของจุดแตละจุด การเรียนที่ไมปะติดปะตอ เวนระยะนานเกินไป จะทําใหเกิด
ความไมเขาใจ ควรสอนใหชากวานี้ พยายามดึงความสนใจนักศึกษาใหมาก เพราะถาตั้งใจฟง เอาใจ
ใสก็จะสามารถทําได ควรควรสามารถประยุกใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอรทีทํางานดาน
สถาปตยกรรม เชน Sketch up, AutoCAD, 3DMax เหลานี้เปนตน ควรปรับปรุงในการใชคําสั่ง รวม
ไปถึงการใชคําสั่งวาใชทําอะไร ใชงานอยางไร ควรมีขั้นตอนการสรางขั้นตอนการตรวจสอบการ 
Error ดวย ซ่ึงในขณะกรอกขอมูลนั้นอาจกรอกขอมูลผิดได โดยรวมแลวก็คือควรมีเวลาสอนและ
จัดทําคูมือการใชที่ละเอียดกวา 
  
8.5    สรุปผลของการวิเคราะหผลการไหลของอากาศดวยโปรแกรม EasyFEM โดยนักศึกษา 
 จากการดําเนินการทํา Work Shop ฝกอบรมการใชงานโปรแกรม EasyFEM เพื่อใชในการ
วิเคราะหการไหลของอากาศภายในอาคาร เห็นวา ประสบผลสําเร็จเพียงสวนหนึ่ง อันเนื่องจาก
ระยะการดําเนินการคอนขางสั้นทําใหเนื้อหาบทเรียนจําเปนตองกระชับ รวมท้ังการที่เวนระยะ
ยาวนานเกินไปทําใหขาดความตอเนื่องของผูเรียน แตจากผลของการทดสอบสังเกตเห็นวา 
นักศึกษาสวนใหญใหความสนใจในการทํา Work Shop คร้ังนี้พอสมควร แตถึงระยะเวลาจะสั้นก็มี
นักศึกษาจํานวนไมนอยที่สามารถเรียนรู และทําการทดสอบการไหลของอากาศดวยโปรแกรม 
EasyFEM ไดตามที่กําหนดให โดยจากผลการทํา Assignment และตอบคําถามดังที่กลาวอางไปแลว
นั้น พอสรุปไดวาดังนี้  

- ผลการทํา Assignment แสดงใหเห็นวามีนักศึกษาสวนใหญยังไมสามารถทําไดทุกขั้นตอน
ของการวิเคราะหผลจนถึงผลที่ออกมาเปนกราฟฟค แตที่จากสังเกตในหองเรียนพอสังเกต
วานักศึกษาสามารถทําไดเพียงบางขั้นตอนเทานั้น สวนใหญทําไดจนเกือบถึงขั้นตอนการ
วิเคราะหแลว แตจะติดตรงที่พอทําผิดพลาดบางขั้นตอนในกอนหนาแลวตองกลับไปแก
ใหมทําใหนักศึกษาบางคนทําไดชา ตามไมทัน ซ่ึงเปนที่มาของการเรียกรองใหมีการเพิ่ม
ระยะเวลาของการฝกอบรมเพิ่มขึ้นอีก 

- ผลของการตอบคําถามของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม EasyFEM เห็นวาสวน
ใหญนักศึกษาบอกวาโปรแกรมมีความนาสนใจ และมีความตองการอยากเรียนรูการใชงาน
โปรแกรมนี้เพื่อเปนอีกหนึ่งแนวทางเลือกในการทดสอบ และวิเคราะหการไหลของอากาศ
ในอาคารนอเหนือจากการใชโตะน้ํา ซ่ึงปญหาทีนักศึกษาไดกลาวอางถึงในการใชงานนั้น
สวนใหญจะบอกวาโปรแกรมมีขั้นตอนที่ยุงยาก ใชเวลานาน อันเนื่องมาจากการใชงาน
เปนครั้งแรก และไมมีความชํานาญ ซ่ึงหากทําบอยปญหานี้แนนอนคงตองหมดไป และจาก
การสอบถามเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมนี้ในอนาคตนั้น เห็นวาสวนใหญตองการใช
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โปรแกรม EasyFEM ในการวิเคราะหผลเรื่องการไหลของอากาศ เนื่องจากการทําการ
ทดสอบผลการไหลดวยโตะน้ํานั้นมีขั้นตอนยุงยาก ไมสะดวกในการนําใช ไมสามารถทํา
การทดลองไดในทุกๆที่ ซ่ึงตางจากการใชโปรแกรมสามารถทําการทดสอบไดในทุกที่ที่มี
เครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรม EasyFEM นี้ นอกจากนั้นยังไมเปลืองอุปกรณดวย แตก็
มีขอแนะนําในเรื่องของโปรแกรมนาจะมีการปรับปรุงใหสามารถใชงานไดงายกวานี้ เชน 
ขั้นตอนการขึ้นโมเดลทดสอบในโปรแกรม นอกเหนือนั้นก็จะแนะนําใหใชเวลามากขื้นใน
การฝกอบรมการใชโปรแกรม รวมถึงนาจะมีการเปดหลักสูตรสอนวิธีใชโปรแกรม 
EasyFEM นี้ไปเลย 


