
 
บทที่ 5 

วัตถุประสงค และ วิธีวิจยั 
 

จากบทที่ 4 ซ่ึงเปนการทดลองใชงานโปรแกรม EasyFEM ในการประมวลผลหลาย ๆ คร้ัง
แลวเห็นวามีปญหาที่ควรจะศึกษาตอไปเพื่อหาศักยภาพในการประยุกตใชโปรแกรมกับการเรียน
การสอนเรื่องการไหลของอากาศในอาคาร ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและ
ออกแบบกระบวนการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
5.1    วัตถุประสงคของงานวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อประเมินความเหมาะสมและสรางแนวทางในการใช
โปรแกรม EasyFEM ในการนําไปใชเปนเครื่องมือทดสอบการไหลของอากาศแทนโตะน้ํา ซ่ึง
ประกอบดวยวัตถุประสงคตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อใหทราบขีดความสามารถ และขอจํากัดของโปรแกรม EasyFEM ในการประยุกตใชกับ
ปญหาทางสถาปตยกรรมศาสตร 
เนื่องจากผลการทดลองใชงานในบทที่ 4 พบวา โปรแกรมนี้มีขอจํากัดบางประการที่ทําให

ไมสามารถประมวลผลได ซ่ึงโดยทั่วไปโปรแกรมประเภทนี้มักจะมีขอจํากัดที่เกี่ยวกับขนาดของ
ความจําที่ถูกกําหนดไวในโปรแกรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง โปรแกรมประเภทที่ใชสําหรับการศึกษา 
หรือการสาธิต ซ่ึงจะสงผลใหขนาดของปญหาที่จะนํามาทดสอบโดยโปรแกรมถูกจํากัดไว 

2. เพื่อทดสอบความแมนยําของโปรแกรม และการปรียบบเทียบพารามิเตอรเพื่อใชเปนขอมูล
ปอนใหโปรแกรมวิเคราะห 
เนื่องจากโปรแกรม EasyFEM เปนโปรแกรมพื้นฐานของการศึกษาวิเคราะหผลโดยใช

ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตและยังเปนเครื่องมือที่ถือวายังใหมอยูสําหรับการใชงานทางสาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร ซ่ึงผูสรางไมไดกลาวไวในหนังสือคูมือการใชงานดวย เพราะฉะนั้นใน
การศึกษาตองศึกษาถึงการใชขอมูลตางๆที่เปนตัวแปรในการคํานวณวิเคราะหของโปรแกรม การ
ทดสอบกับพารามิเตอรที่นํามาใชในโปรแกรม โดยคาขอมูลหลักๆที่นํามาทดสอบจะเปนคาขอมูล
พารามิเตอรที่ทางสาขาวิชาสถาปตยใชในการวิเคราะห รวมไปถึงในหลักวิชาการแลวกอนที่จะนํา
โปรแกรมใดหนึ่งมาใชในการวิเคราะหผลนั้น ผูวิจัยตองมีการศึกษาการใชงานโปรแกรมอยางระ
เอียด และที่ขาดไมไดคือการทดสอบความแมนยําของการใชโปรแกรมในงานวิจัยที่ทํา เพื่อใหผล
ของงานวิจัยที่ไดรับนั้นมีเหตุมีผล และ มีความนาเชื่อถือ 
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3. เปรียบเทียบผลการวิเคราะหโดยโปรแกรม EasyFEM กับการวิเคราะหโดยโตะน้ําที่ใชอยู
ในปจจุบัน 
เนื่องจากในการศึกษาดวยวิทีการทดลองเรื่องการไหลของอากาศในสาขาวิชา

สถาปตยกรรมศาสตรนั้น มีการทดสอบดวยโตะจําลองการไหลของของไหล (Fluid Mapping 
Table) อยูแลว เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะนําอีกเครื่องมือการทดสอบใหมมาใชงานนั้น เราตองมี
การศึกษาเปรียบเทียบกับเครื่องมือเกาที่ใชงานอยูแลวดวย ไมวาจะเปนการทดสอบในเรื่องลักษณะ
การใชงาน เวลาในการใชงาน ความคุมคา ความสามารถในการใชงานของผูที่จะนําเครื่องมือใหมนี้
ไปใช (User) ซ่ึงจะทําใหเรารับทราบทันทีถึงประสิทธิภาพ และควรจะนํามาใชเปนอีกเครื่องมือใน
การวิเคราะหผลเร่ืองการไหลของอากาศหรือไม ในการทดสอบนี้จะเปนทําการสํารวจความเห็น
ของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมนี้ เพื่อหาความ
เหมาะสม และสรางแนวทางการประยุกตใชโปรแกรม EasyFEM นี้ในการเรียนการสอนภายใน
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรตอไป 
 
5.2    วิธีและขั้นตอนของการวิจัย 

จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน วิธีวิจัยศึกษาการนําโปรแกรม EasyFEM มาสรางเปน
แนวทางในการใชโปรแกรมเครื่องมือทดสอบการไหลของอากาศแทนโตะน้ํา ประกอบดวย
ขั้นตอนตางๆ ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบหาปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหโปรแกรม EasyFEM สามารถประมวลผลได  
วัตถุประสงค 

เพื่อตรวจดูขอจํากัด และตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการใชงานโปรแกรม EasyFEM เมื่อ
นํามาใชในการวิเคราะหการไหลของอากาศผานอาคาร 
วิธีการศึกษา 

กอนที่จะทําการทดสอบหาปจจัยตางๆที่ทําใหโปรแกรมสามารถประมวลผลได หรือไมนั้น 
ตองไดทําการทดสอบการใชงานโปรแกรม EasyFEM เบื้องตนกอนเพื่อทดสอบดูลักษณะการ
ทํางานของโปรแกรม รูปแบบวิธีการใชงาน และลักษณะการแสดงผลการทดสอบการใชงานโดย
การสมมุติโมเดลปญหาขึ้นมาสรางในโปรแกรมแลวใหโปรแกรมทําการทดสอบประมวลผลดู 
เพื่อใหรูถึงลักษณะการแสดงผลลัพธในแตละแบบของโปรแกรม เชน การแสดงผลเมื่อโปรแกรม
สามารถประมวลผลได และ แสดงผลไมได ลักษณะการบอกถึงความหลมเหลว (Error) ของการ
ประมวลผล 
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การทดสอบหาขอจํากัดของการใชงานโปรแกรมนั้น วิธีที่งายที่สุดก็คือการทดลองใชงาน
จริงกับขอบเขตงานที่ตองการทดสอบ ลองผิดลองถูก พรอมหาเหตุผลของการวิเคราะหที่ไดจาก
โปรแกรม ทดสอบการใสคาพารามิเตอรตางๆลงในโปรแกรมแลวส่ังใหวิเคราะหดู เพื่อตรวจวา
โปรแกรมสามารถทํางานไดในจํานวนคาที่มีขอบเขตมากนอยเพียงใดเมื่อนํามาวิเคราะหในลักษณะ
ของงานทางสถาปตยกรรม สําหรับตัวแปรที่ใชในการทดสอบ ไดแก  

- สัดสวน ความเล็ก-ใหญของโมเดลทดสอบ 
- จํานวนโนด จํานวน และขนาดของเอลิเมนตสามเหลี่ยมที่ใชในการประมวลผล 
- ผลดานอัตราสวนระหวางพื้นที่โดเมน และพื้นที่โมเดล 
ในการทดสอบตัวแปรตาง ๆ นี้ ในขั้นการทดสอบการวิเคราะห ตองไดมีการสังเกตตาม

ไปดวยวาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนคาตัวแปรพารามิเตอรตางๆดวยแลว จะใหผลลัพธที่มีความแตกตาง
กันอยางไร มีความถูกตองกับความเปนจริงมากขนาดไหน 

เพื่อเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นไดนําตัวแปรตาง ๆ ที่ทําการทดลองนั้นมาทดสอบดวยวิธีทาง
สถิติเพื่อหาวาแตละตัวแปรนั้นมีผลตอการประมวลผลของโปรแกรมหรือไม พรอมทั้งทดสอบหา
คาการพยากรณสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแตละตัว เพื่อพยากรณโอกาสที่โปรแกรมจะสามารถ
ประมวลผลได 
เครื่องมือที่ใช  

เครื่องมือที่ใชหลักในการศึกษาของขั้นตอนนี้ คือ โปรแกรม EasyFEM และ โปรแกรม 
SPSS V.11 

 
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบลักษณะการไหลของอากาศในหุนจําลองเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห

โดยโปรแกรม EasyFEM  
วัตถุประสงค 

เพื่อใหทราบความแมนยําในการวิเคราะหโดยโปรแกรมนี้ และเพื่อหาคาตัวแปรตาง ๆ ที่
ตองใชสําหรับโปรแกรม โดยทําการเปรียบเทียบกับหุนจําลองแบบตาง ๆ กันจํานวน 2 หุน 
วิธีการศึกษา 

การทดสอบลักษณะการไหลผานหุนทดลองนั้นเพื่อใหมีความหลากหลายของตัวแปร และ
ผลของการไหลในลักษณะในการไหลผานสิ่งกีดขวางแบบตางๆนั้น จึ่งไดจัดทําการทดสอบการ
ไหลของอากาศผานชุดหุนโมเดลทดลองไว  2 แบบ ไดแก การทดสอบการไหลของอากาศผาน
กลองทดลอง และ การทดสอบการไหลของอากาศผานโมเดลหองพักอาศัย 

ก. การทดสอบการไหลของอากาศในกลองทดลอง 
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ในการศึกษาวิจัยนี้ ไดทําการจัดสรางชุดทดลองขึ้น เพื่อทําการทดลองโดยชุดจําลองที่
สรางใหมนี้จะเปนลักษณะทอที่ทํามาจากกลองกระดาษ หนาตัดเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส มีขนาด
พื้นที่หนาตัด 40 x 40 เชนติเมตร ซ่ึงจะแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนทางเขาของชุดทดลอง สวน 
และสวนทางออก ที่ใชทดลอง (วางแผนทดลอง) ซ่ึงทั้งสามสวนนี้จะประกอบกันเปนชุดทดลอง  

ภายในกลองจะมีการวางเครื่องมือสําหรับวัดความเร็วตางๆไวตามแตละจุดและ แตละสวน
ของกลองทดสอบ โดยในการทดสอบนั้นจะทดสอบในสองลักษณะคือ  

- แบบไมมีส่ิงกีดขวางภายในกลอง คือการปลอยลมผานทอเปลา แลววัดคาความเร็วของ
กระแสลมที่เกิดขึ้นในแตละจุดภายในกลอง เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับการวิเคราะหการ
ไหลดวยโปรแกรม  

- แบบมีส่ิงกีดขวางภายในกลอง คือลักษณะการทดลองเหมือนแบบแรก แตไดมีการวาง
แผนกีดขวางเพิ่มเขาไป เพื่อดูลักษณะการไหล และความเร็วของการไหลอากาศเมื่อ
ไหลผานแผนกีดขวาง ในนี้ไดเลือกใชแผนกีดขวางรูปแบบของ บานเกล็ด ซ่ึงเปนที่
นิยมใชแทนบานหนาตางกันมากในอาคาร  

ข. การทดสอบการไหลของอากาศผานโมเดลหอง 
เพื่อการทดสอบที่หลากหลายมากขึ้นในการศึกษาไดกําหนดใหทดสอบการไหลผาน

หุนจําลองของหองหนึ่ง ซ่ึงไดเลือกใชหองพักในหอพักนักศึกษามาทดสอบ เพื่อทดลองหารูปแบบ
ลักษณะ และความเร็วของการไหลอากาศที่ไหลผานแผนกีดขวางที่มากและชับชอน (ผนังกั้นหอง) 
โดยทําเดลหองพัก ขนาด 4 ม X 7.5 ม ในสัดสวนยอลงมาจากขนาดจริง 1/5 แลวทําการวัดกระแส
ลมของจุดตางๆภายในหองรวม 12 จุด 

สุดทายก็นําเอาผลการวัดความเร็วลมท่ีไดจากการทดสอบทั้งสองแบบนี้ไปเทียบกับการ
ไหลที่วิเคราะหไดจากการใช โปรแกรม EasyFEM 
เครื่องมือที่ใช  

เครื่องมือที่ ใชวัดเพื่อหาอัตราการไหลของอากาศก็คือเครื่องวัดลม  Anemometer 

Thermometer Airflow TA5 สามารถวัดอุณหภูมิอากาศ และความเร็วลม มีหัวหนวยเปน °C  และ  
m/sec  ตามลําดับโดยในการวัดจริงจะทําการวัดในดานหนาและดานหลังของสวนที่ใชทดลอง เพื่อ
ดูความแตกตางของความเร็วการไหล กอนและหลังแผนที่ใชทําการทดลอง  

นอกจากเครื่องมือวัดลมแลว เรายังมีพัดลมสําหรับเครื่องมือสําหรับทํากระแสลม และใช
โปรแกรมในคอมพิวเตอร ไดแก Microsoft Excel เพื่อคํานวณหา และประมวลผลที่เก็บไดจากการ
ทดลอง และ โปรแกรม EasyFEM เพื่อทดสอบวิเคราะหประมวลผลหาผลลัพธแลวนําผลที่ไดไป
เปรียบเทียบกับผลการวัดความเร็วลมที่ไดจากการทดสอบการไหลกับหุนจําลองจริงทั้งสองแบบ 
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ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรม EasyFEM โดยนักศึกษา เพื่อดูความเหมาะสมและ

แนวทางการปรับใชโปรแกรมที่จะนําไปใชในการใชงานจริงตอไป 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักศึกษาไดทดสอบการใชงานโปรแกรม EasyFEM เบื้องตนในการวิเคราะหปญหา
การไหลของอากาศ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับการทดลองการไหลดวยการใชโตะน้ํา 
วิธีการศึกษา 

เนื่องจากเราตองการใหนักศึกษาเปรียบเทียบการนําใชเครื่องมือทดสอบเรื่องการไหลของ
อากาศ 2 อยางนี้ เพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกเราจึงควรมีการฝกนักศึกษาใหสามารถใชงาน
โปรแกรม EasyFEM ใหเปนและสามารถสรางโมเดลของตัวเองเพื่อใชในการวิเคราะหได โดย
รายละเอียดมีดังนี้ 

1. ขั้นตอนแรกเบื้องตนกอนที่เราจะจัดทํา Work Shop ฝกอบรมการใชงานโปรแกรม 
EasyFEM นั้น กอนอื่นเราตองศึกษาเนื้อหา และรูปแบบการเรียนการสอนในกระบวน
วิชา 801325 Basic Building and Energy System ที่นักศึกษาไดเคยทําผานมาแลว
เนื้อหาที่จะนํามาใชฝกอบรมนักศึกษาในการทดสอบการไหลดวยการใชโปรแกรม 
EasyFEM นั้นใหเปนเนื้อหาที่คลายกัน เชน การใหตัวอยางของการใชโมเดลการ
ทดสอบตองมีระดับขอบเขตความใหญนอยเหมือนกัน และลักษณะการกําหนดการ
วิเคราะหผลการไหลตองไมใหมีความแตกตางกันมากหนัก 

2. การจัดทํา Work Shop ฝกอบรมการใชงานโปรแกรม EasyFEM ในการวิเคราะหปญหา
การไหลของอากาศในเชิงงานดานสถาปตยกรรม โดยเบื้องตนตองจัดทําLaboratory 
Manual ตัวอยางการใชงานโปรแกรม EasyFEM เพื่อเปนคูมือแนวทางใหนักศึกษาใน
การจัดทําทดสอบใหนักศึกษาไดลองใชงานโปรแกรมดวยตนเอง พรอมจัดการบรรยาย
พรอมการปฏิบัติงานจริงในหอง Computer Lab จํานวน 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ช่ัวโมง โดย
เร่ิมจากการ บรรยายนําเสนอวัตถุประสงคของการทํา Work Shop นําเสนอโปรแกรม 
EasyFEM อธิบายทฤษฏีเบื้องตนของการไหลอากาศทั่วไป พรอมทั้งระเบียบวิธีไฟ
ไนตเอลิเมนตที่เปนแนวความคิดพื้นฐานในการนํามาศึกษาสรางโปรแกรม EasyFEM 
สุดทายคือการใชงานโปรแกรม EasyFEM ในการวิเคราะหการไหลของอากาศในเชิง
งานดานสถาปตยกรรม ( รายละเอียดของโครงงาน Work Shop มีอยูในภาคผนวก ข ) 
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3. ภายหลังที่ไดศึกษาไดเรียนรูเบื้องตนสําหรับการใชงานโปรแกรม EasyFEM แลว 
ขั้นตอนตอไปคือการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดใชโปรแกรมนี้โดยการทดสอบกับ
ขอบเขตโมเดลงานอันเดียวกันกับที่ใชในการทดสอบการไหลของอากาศผานโตะน้ํา 

4. สอบถามความเห็นเกี่ยวกับความยากงายของการใชงานโปรแกรม EasyFEM 
ระยะเวลาที่ใชงานโปรแกรมเทียบกับโตะน้ํา ขอดีขอเสียของโปรแกรม และความเห็น
โดยรวมที่มีตอการใชงานโปรแกรม EasyFEM 

เครื่องมือที่ใช  
เครื่องมือที่ใชหลักในการศึกษาของขั้นตอนนี้ คือ โปรแกรม EasyFEM โดยสถานที่

จัดทํา Work Shop การฝกอบรมการใชงานโปรแกรม EasyFEM ในการวิเคราะหปญหาการไหลของ
อากาศในเชิงงานดานสถาปตยกรรมนั้น คือ หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร (Lab Computer) คณะ 
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 การดําเนินงานวิจัยทั้งหมดสามารถแสดงเปนแผนผัง ดังแสดงในภาพที่ 5.1 แผนผังการวิจัย 
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โปรแกรม EasyFEM 

การหาขอจํากัด
โปรแกรม 

การทดสอบความ
แมนยํา 

- ทดสอบการสั่ง
ประมวลผล
โปรแกรม 

- ทดสอบกับ
สภาพแวดลอม
จริง 

การทดสอบโดย
ผูใชงาน 

- นักศึกษา 

ตอบวัตถปุระสงค 

- ศักยภาพโปรแกรม 
- ขอจํากัดโปรแกรม 

ภาพที่5.1    แผนผังการวิจัย 
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5.3    ขอบเขตของการวิจัย  
-  การวิจัยนี้ทําการทดสอบการใชงานกับโปรแกรม EasyFEM Easy V 1.0 และตองมีการ

พิจารณาภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง และหนาที่ของตัวโปรแกรม 
- กลุมตัวอยางของผูทดลองใช (User) เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดเรียนในกระบวนวิชา 801325 Basic Building and Energy 
System 

 
5.4    ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 หากการวิจัยนี้ประสบความสําเร็จ ส่ิงที่จะไดรับจากการวิจัยโดยตรงคือ ไดเครื่องมือ
สําหรับการทดสอบการไหลของอากาศในอาคารเพื่อใชแทนโตะน้ําที่มีปญหาตองซอมแซมเปน
ประจํา และชวยประหยัดเวลาของนักศึกษาที่ตองรอการใชน้ําที่มีเพียงชุดเดียวอีกดวย 
 ในระยะยาวแลว ผลการวิจัยนี้จะชวยนักศึกษามีความรูพื้นฐานในการใชระเบียบวิธีไฟไนต
เอลิเมนตเพื่อการออกแบบหรือวิจัยในขั้นสูงตอไป 
 


