การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์สถิตทิ างด้านประชากร
Statistical Package Development for
Analysis of Demographic
วฐา มินเสน
ภาควิชาสถิตปิ ระยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี้เพื่อพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์สถิตทิ างด้านประชากร ประกอบด้วยเนื้อหา
สําคัญเกี่ยวกับสถิตปิ ระชากร 5 เรื่อง คือ 1. องค์ประกอบของประชากร 2. ภาวะสมรส 3. การย้ายถิ่นและความหนาแน่นของประชากร
ในพื้นที่อยู่อาศัย 4. อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร และ5. ตารางชีพ
โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วน คือ 1. โปรแกรมคํานวณสถิติดา้ นประชากรศาสตร์ ทํางานภายใต้โปรแกรม
Microsoft Excel ซึ่งพัฒนามาจากภาษา Visual Basic for Excel 97 2. โปรแกรมช่วยสอนการใช้โปรแกรมคํานวณสถิตดิ า้ น
ประชากรศาสตร์ พัฒนามาจากโปรแกรม Toolbook II Instructor และ 3. โปรแกรมช่วยสืบค้นสูตรคํานวน พัฒนาจากโปรแกรม
Microsoft Word
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดี โปรแกรมทัง้ 3 ส่วนนี้ได้ออกแบบให้ใช้งานบนระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส์ 98
ผลประโยชน์ท่ ไี ด้รบั คือ สามารถใช้โปรแกรมเป็ นตัวแบบในการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ของจังหวัดต่างๆ ได้ตรงกับเนื้อหา
สาระที่กาํ หนด ถ้ามีขอ้ มูลครบถ้วน จะใช้เวลารายงานผลประมาณ 1 ชัว่ โมง

Abstract
The objective is to develop a statistical package for analysis of demographic statistics. The program consists of
5 major parts as 1) age-sex structure 2) nuptiality 3) migration and population density 4) rate of population changes and
5) life table.
There were 3 parts in the developed program; that is, 1) demographic statistical calculation program (Main
Program) worked under the control of Microsoft Excel developed by Visual Basic for Excel 97 2) demographic computerassisted instruction program (CAI Program) developed Toolbook II Instructor 3) formulated calculation searching
program (Help Program) developed by Microsoft Word
For more effective operation, it was designed that the software should be run on Windows 98
The research benefit acquired a calculation formal demographic model, which could applied for provincial data
and could be reported it’s information with in only 1 hour per rapidly.

1. คํานํ า
การจัดทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตดิ า้ นประชากรศาสตร์เป็ น
สิ่งสําคัญมาก เนื่องจากเป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ท่ เี กิดขึ้นกับ
ประชากรอย่างต่ อเนื่องตลอดเวลา ทัง้ นี้สถิติทางด้านประชากร
ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักที่สาํ คัญในระบบประชากร เช่ น
โครงสร้างของประชากร ตารางชีพ การย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านประชากร ภาวะสมรส และความหนาแน่นของประชากร
ฯ ล ฯ บุ ค ค ล ส่ ว น ใ ห ญ่ ที่ ไ ม่ มี พ้ ื น ฐ า น ค ว า ม รู ้ ท า ง วิ ช า
ประชากรศาสตร์จะไม่เข้าใจวิธีการคํานวณ และแสดงผลงานได้
ถูกต้องตามความหมายอย่างแท้จริง และเมื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์
สัมพันธ์กบั เนื้อหานอกระบบประชากร จําเป็ นต้องระมัดระวัง
ตรวจสอบความสอดคล อ้ งของแหล่งข้อมูลกับ ระยะเวลาของ
เหตุการณ์ในระบบประชากร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความสับสน จึง
มีความจํา เป็ นอย่างยิ่งที่จ ะต้องใช้เ ครื่องมือในการคํานวณที่มี
ประสิทธิภาพ คือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ประหยัด
งบประมาณมากที่สุด และเพื่อสําหรับให้บุคคลส่วนใหญ่ท่ สี นใจ
ใช้ได้ทว่ั ไป
ในปัจจุบนั ไมโครคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไป
เป็ นอย่างมากสามารถอํานวยความสะดวกในการใช้งานด้านต่างๆ
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบตั ิการ Windows ที่นิยมกันใน
ปัจจุบนั โดยมีการเขียนคําสัง่ ต่างๆ เอาไว้ เมื่อต้องการใช้คาํ สัง่ ใด
ก็เพียงใช้เมาส์ หรือแป้ นพิมพ์ เลือกสิ่งที่ตอ้ งการจะสามารถแสดง
ผลงานได้ทนั ที ดังนัน้ จึงมีความสนใจพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ใน
การคํา นวณผลสถิ ติ ท างด้า นประชากรในระบบปฏิ บ ตั ิ ก าร
Windows 98 ขึ้น โดยโปรแกรมสามารถใช้คาํ นวณข้อมูล สร้าง
ตาราง กราฟ รวมทัง้ วิเ คราะห์ส รุ ป ผลขัน้ พื้น ฐานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ทบทวนวรรณกรรม
จรรยง พงศ์ปฏิเมธ [1] พัฒนาโปรแกรมช่วยสอนการแจก
แจงความน่าจะเป็ นแบบไม่ต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยส่วนสําคัญ 3
ส่วน คือ เนื้อหาของการแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบต่างๆสร้าง
กราฟการแจกแจง และการแสดงกราฟที่เก็บไว้ในดิสก์มาแสดง
ทางจอภาพ หรือเครื่องพิมพ์การแจกแจงประกอบไปด้วย การ
แจกแจงยู นิฟอร์ม การแจกแจงเบอร์นูลลี การแจกแจงทวินาม

การแจกแจงไฮเปอร์จอี อเมตริก การแจกแจงปัวซอง การแจกแจง
เรขาคณิต และการแจกแจงทวินามนิเสธ
บรรณพจน์ วิญญรัตน์ และ นางสาวมารยาท โยทองยศ
[2] พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการควบคุมคุณภาพทางสถิติ
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและทุ่นค่าใช้จ่าย ในการ
ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งขัน้ ตอนการพัฒนา
โปรแกรมได้ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic Version 5 ในการ
พัฒนา โดยมีตวั อย่างโปรแกรมสําเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพที่
เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาฟอร์แทนเป็ นแบบในการพัฒนา
สนิท สิทธิ [3] พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตเิ พื่อการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือสถิติ โดยการหาความเที่ยง
ความตรง ความเป็ น ปรนัย อํา นาจจํา แนก ประสิท ธิภ าพของ
เครื่องมือประเภทแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบ
วัดเจตคติ แบบทดสอบข้อสอบ
สนั่น สุ ภ าสัย [4] ได้เ รี ย บเรี ย งระเบี ย บวิ ธี ส ถิ ติ ท าง
ประชากรศาสตร์เบื้องต้นซึ่งมีเนื้อหาครอบคุม องค์ประกอบของ
ประชากร การย้ายถิ่นและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่
อยู่อาศัย อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร และตารางชีพ
ชูเพ็ญศรี วงศ์พทุ ธา [5] ได้เรียบเรียง วิธีการคํานวน ภาวะ
สมรสของประชากร ทัง้ 3 วิธีคือ การหาอายุเฉลี่ยแรกสมรส อา
ยุมธั ยฐานแรกสมรส และ อายุเฉลี่ยแรกสมรสแบบ 2 สํามะโน
ประชากรติดกัน
3. วิธีการพัฒนาโปรแกรม
3.1 ศึกษาและวางแผนระบบของโปรแกรม
3 . 1 . 1 ศึ ก ษ า ปั ญ ห า ข อ ง ก า ร คํ า น ว ณ ส ถิ ติ ด้ า น
ประชากรศาสตร์
วิชาสถิติดา้ นประชากรศาสตร์มีสูตรการคํานวณที่ยุ่งยาก
และซับ ซ้อ น บุ ค คลส่ ว นใหญ่ ท่ ี ไม่ มีพ้ ื น ฐานความรู ท้ างวิช า
ประชากรศาสตร์จะไม่เข้าใจวิธีการคํานวณ และแสดงผลงานได้
ถู ก ต้อ งตามความหมายอย่ า งแท้จ ริ ง เพื่อ ขจัด ความยุ่ ง ยาก
ดัง กล่ า วผู ว้ ิจ ัย จึ ง สนใจพัฒ นาเครื่ องมื อ ในการคํา นวณที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง ความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และ
ประหยัดงบประมาณมากที่สุด
3.1.2 ศึกษาการคํานวณทางด้านสถิตดิ า้ นประชากรศาสตร์

ศึกษาเนื้อหา และสูตรการคํานวณสถิตดิ า้ นประชากรศาสตร์
อย่างละเอียดเพื่อนําไปเป็ นสูตรคํานวณในโปรแกรมคํานวณสถิติ
ด้า นประชากรศาสตร์ และออกแบบหน้า จอแสดงตารางการ
คํานวณ การสร้าง Dialog box และการแสดงออกทางด้าน
ผลลัพธ์ (Output) ต่างๆ
3.2 ศึ ก ษาเทคนิ ค การใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel
[6]และศึกษาการเขียนโปรแกรม Visual Basic [7]
3.2.1 ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อนํา
ความสามารถของโปรแกรมออกมาใช้อย่างสู งสุด โดยผูว้ จิ ยั ใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 97 ในการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ศึกษาฟังก์ชนั การคํานวณและตารางการคํานวณ
ศึ ก ษาการสร้า งกราฟทัง้ รู ป แบบสองมิติ สามมิติ และ
สมการเส้นแนวโน้ม
ศึกษาการใช้ Macro เพื่อสร้างงานอย่างอัตโนมัติ
ศึกษาการสร้างทูลบาร์ และเมนู บาร์
3.2.2 ศึกษาการใช้โปรแกรม Visual Basic เพื่อนําไปใช้ใน
การควบคุม สัง่ งาน รับและแสดงผลของโปรแกรม ซึ่งประกอบ
ไปด้วย
การควบคุมการทํางานของทูลบาร์ และเมนู บาร์
การควบคุมการทํางานของ Worksheet , Sheet , Row ,
Column และ cells ในโปรแกรม
การนําข้อมูลเข้าในรูปแบบ Dialog box
การคํานวณตามสูตรของสถิตปิ ระชากร
การส่งผลลัพธ์การคํานวณมายัง Microsoft Excel ทัง้ ใน
รูปแบบรายงาน ตาราง และกราฟ
3.3 วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม
โดยการสร้างรูปแสดงผังการทํางานของโปรแกรม ดังรูปที่
3.1 – 3.4 เป็ นลําดับต่อไปนี้

จุดเริ่มต้น

เลือกแฟ้ มใช้งาน

เลือกแฟ้ มใช้งาน

เลือกสถิตใิ นการวิเคราะห์
ทูลบาร์แสดงตัวเลือกสถิติ
ใส่ขอ้ มูลแบบ Dialog box

ใส่ขอ้ มูลในตาราง โดย
โปรแกรมจะคํานวณ
หลังจากที่กดเมนู บาร์
คํานวณ

โปรแกรมคํานวณ
ผลลัพธ์การคํานวณใน Sheet
รายงานและ Sheet ข้อมูล

ผลลัพธ์การคํานวณใน
Sheet Form

สร้างกราฟ แผนภูมิ สมการ
แนวโน้ม

ไม่ใช่

จบการ
ทํางาน
ใช่
จบ

รูปที่ 3.1. แสดงผังโปรแกรมการทํางานในการคํานวณค่าสถิติ

เมนู หลักของโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

เมนู ย่อยสร้างแฟ้ ม
รายงานทางสถิติ
ประชากรศาสตร์

เมนู ย่อยจัดการ
แฟ้ มรายงาน

เมนู ย่อยแสดง
ตัวเลือกสถิติ

เมนู ย่อยตัวเลือก
สถิตปิ ระชากร

ประชากร

เมนู ย่อยตัวเลือก
เพิ่มเติม

เมนู ย่อยเปลี่ยน
ลักษณะของ
แผนภูมิ

ดูรูปที่ 3.3

สร้างรายงาน
เปิ ดแฟ้ มรายงาน

ดูรูปที่ 3.4

แสดงตัวเลือก

สร้างแผนภูมิ

สร้างเส้นแนวโน้ม
แผนภูมิ 3 มิติ

รูปที่ 3.2. แสดงเมนู หลักของโปรแกรมคํานวณสถิตดิ า้ นประชากรศาสตร์
เมนู ย่อยจัดการแฟ้ มรายงาน

จัดการแฟ้ มรายงาน
คํานวณตารางล่าสุด
คํานวณตารางล่าสุดแบบเหลือสูตร
คํานวณตารางทัง้ หมด
คํานวณตารางทัง้ หมดแบบเหลือสูตร
บันทึก
บันทึกเป็ น
ปิ ดแฟ้ มรายงาน
พื้นที่พมิ พ์
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
พิมพ์

เพิ่มเติม
นอกระบบ
ประชากร
รูปภาพ
แผ่นงาน
แผนภูมิ
เชื่อมโยงหลายมิติ

จัดการแฟ้ มรายงาน
เซลล์
แถว
สดมภ์
รูปแบบอัตโนมัติ
การจัดรูปแบบ
เงื่อนไข

รูปที่ 3.3. แสดงเมนู ย่อยจัดการแฟ้ มรายงานของโปรแกรม

แก้ไข
ยกเลิกล้าง หรือ ทําซํา้ ล้าง
ตัด
คัดลอก
วางหรือวางแบบพิเศษ
วางเป็ นการเชื่อมโยงหลายมิติ
เติม
ล้าง
ลบ หรือ ลบแผ่น
ย้าย หรือ คัดลอกแผ่น
ค้นหา แทนที่ ไปที่
เชื่อมโยง และ วัตถุ

เมนู ย่อยตัวเลือกสถิตปิ ระชากร

องค์ประกอบของประชากร
รูปแบบเป็ นตาราง
องค์ประกอบทางด้านอายุ
อายุมธั ยฐาน , อัตราส่วนอายุ
อัตราส่วนพึ่งพิงอายุ
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก
อัตราส่วนพี่งพิงวัยชรา
องค์ประกอบด้านเพศ
อัตราส่วนเพศ
อัตราส่วนขาดหรือเกินของประชา
กรเพศชาย
พี่ระมิดประชากร

ตารางชีพ
1. ตารางชีพโดยการ
คํานวณจากอัตรา
ตายเฉพาะอายุ
2. ตารางชีพโดย

Ansley J. Coale
and Paul Demeny
[8]
3. เปลี่ยนประชากร

ภาวะสมรส
อายุมธั ยฐานเมื่อแรกสมรส
อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส
อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส
โดยสํามะโน
สองครัง้

การย้ายถิ่น
รูปแบบเป็ นตาราง การย้ายถิ่น
สุทธิโดยวิธอี ตั ราส่วนรอดชีพ
จํานวนการย้ายถิ่นสุทธิโดยวิธี
สถิตชิ พี
จํานวนการย้ายถิ่นสุทธิโดยวิธี
อัตราส่วนรอดชีพ
ความหนาแน่นของประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบเป็ นตาราง
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงประชากร
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร
อัตราการเพิ่มเฉลี่ยต่อปี
อัตราการเพิ่มแบบเรขาคณิต
อัตราการเพิ่มแบบชี้กาํ ลัง
จํานวนปี ท่ ปี ระชากรมีขนาดเป็ น 2 เท่า
การประมาณขนาดประชากร

รูปที่ 3.4. แสดงเมนู ย่อยตัวเลือกสถิตปิ ระชากรของโปรแกรม
3.4 วิ เ คราะห์แ ละออกแบบเมนู ก ารทํา งานของระบบ
โปรแกรม
ลักษณะการทํางานของโปแกรม เป็ นการทํางานในโปรแกรม
Microsoft Excel โดยใช้ Visual Basic เขียนคําสัง่ ต่างๆ เพื่อ
ควบคุมการทํางานของโปรแกรม และออกแบบเมนู โดยทําใน
ลักษณะทูลบาร์และมีเมนู บาร์อยู่ให้เลือกใช้ภายในทูลบาร์แต่ละ
อัน เพื่อเลือกเข้าสู่หวั ข้อการคํานวณในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ การ
แสดงกราฟ การจัดการแฟ้ มข้อมูล และการแสดงผลลัพธ์ โดย
ทูลบาร์จะประกอบไปด้วย ทูลบาร์ 6 ชนิด และในแต่ละทูลบาร์
จะประกอบไปด้วยเมนู บาร์อยู่ภายใน

รูป 3.5. แสดงทูลบาร์ทง้ั 6 แบบที่เป็ นตัวเลือกของทูลบาร์ใน

Microsoft Excel
รูป 3.6. แสดงทูลบาร์ทงั้ 6 แบบขณะกําลังใช้งานบน Microsoft
Excel

โดยปกติแลว้ ขณะใช้โปรแกรม ทูลบาร์ทงั้ 6 จะไม่
แสดงขึ้นพร้อมๆ กัน ทัง้ นี้ทูลบาร์จะแสดงก็ต่อเมื่อถึงเวลาใช้งาน
เท่านัน้ ซึ่งทูลบาร์แต่ละชนิดจะถูกแสดงในลักษณะงานที่แตกต่าง
กัน เพื่อป้ องกันการใช้งานในโปรแกรมอย่างไม่เหมาะสม
3.5 ออกแบบลักษณะการทํางานแบบ Dialog box
Dialog box เป็ นกล่องรับคําสัง่ จากผูใ้ ช้เพื่อสัง่ โปรแกรม
ทํางานในส่วนที่ตอ้ งการ ดังนัน้ งานแต่ละอย่างจึงมี Dialog box
ไม่เหมือนกัน ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบ Dialog box จาก Visual
Basic for Excel ไว้ทงั้ สิ้น 26 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะทํา
หน้าที่ในการรับคําสัง่ แตกต่างกัน โดยแบ่งตามเนื้อหาความรูส้ ถิติ
ด้านประชากรศาสตร์ดงั นี้
3.5.1 องค์ประกอบของประชากร มี Dialog box 8
รูปแบบ
3.5.2 ภาวะสมรส มี Dialog box 1 รูปแบบ
3.5.3 การย้ายถิ่น และความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่
อยู่อาศัย มี Dialog box 5 รูปแบบ
3.5.4 อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร มี Dialog box 3
รูปแบบ
3.5.5 ตารางชีพ มี Dialog box 5 รูปแบบ
3.5.6 นอกจากนี้ยงั มี Dialog box ควบคุมการเปิ ดแฟ้ ม
และสร้างแฟ้ มใหม่ อีก 1 Dialog box การเปลี่ยนที่มาของข้อมูล
อีก 1 Dialog box และ สถิตนิ อกระบบประชากรศาสตร์อกี 2
Dialog box
3.6 กําหนดรู ปแบบและวางแผนโปรแกรมในการคํานวณ
สถิตปิ ระชากรศาสตร์
เนื่ องจากสถิติด า้ นประชากรศาสตร์ มีเ นื้ อ หา และสู ต ร
คํานวณแตกต่างกันมาก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงจําเป็ นต้องแบ่งรู ปแบบ
การคํานวณให้ชดั เจนเพื่อความสะดวกในการควบคุมการทํางาน
ของโปรแกรม โดยกําหนดรูปแบบการคํานวณเป็ น 2 ลักษณะ
ดังนี้
3.6.1 การคํานวณที่เกิดจากการใส่ขอ้ มูลใน Dialog box
เช่ นการคํานวณ อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ สัดส่วนอายุ ความ
หนาแน่นของประชากร อัตราการเจริญเติบโตของประชากร เป็ น
ต้น
ลักษณะพิเศษของการคํานวณแบบนี้คือ สามารถสร้างกราฟ
2 มิติ 3 มิติ และแผนภูมแิ ท่ง จากผลลัพธ์การคํานวณ รวมทัง้

สามารถสร้างสมการแนวโน้มได้อกี ด้วย โดยมีขนั้ ตอนการทํางาน
ดังนี้
เลือกสถิตทิ างด้าน
ประชากรศาสตร์

แสดง Dialog box
เพื่อรับข้อมูล

สร้างกราฟ แผนภูมิ
สมการแนวโน้ม

แสดงผลลัพธ์ใน Sheet
รายงาน และ sheet ข้อมูล

รูป 3.7. แสดงขัน้ ตอนการทํางานของโปรแกรมจากการใส่ขอ้ มูล
ใน Dialog box
3.6.2 การคํานวณที่เกิดจากการใส่ขอ้ มูลในตารางที่เตรียม
ไว้ มีลกั ษณะเหมือนกันกับการใส่ขอ้ มูลในโปรแกรม Microsoft
Excel ตารางใส่ขอ้ มูลนี้ประกอบอยู่ในหลายๆ ส่วนของเนื้อหา
เช่นการคํานวณ อายุเฉลี่ย และอายุมธั ยฐานแรกสมรส ตาราง
ชีพ เป็ นต้น โดยมีขนั้ ตอนการทํางานดังนี้
เลือกสถิตทิ างด้าน
ประชากรศาสตร์

แสดง Dialog box เพื่อ
เลือกลักษณะตาราง

ใส่ขอ้ มูลในตาราง แล ้วโปรแกรมจะคํานวณและแสดงผล
ลัพธ์ในตารางที่ใส่ขอ้ มูลนัน้ ซึ่งจะอยู่ใน Sheet Form
รูป 3.8. แสดงขัน้ ตอนการทํางานของโปรแกรมจากการใส่ขอ้ มูล
ในตาราง
3.7 กําหนดรูปแบบผลลัพธ์ทางจอภาพ
ผลลัพธ์ท่ แี สดงมีอยู่ดว้ ยกัน 3 แบบคือ
3.7.1 แสดงผลลัพธ์ท่ เี ป็ นคําตอบของการคํานวณ จากการ
ใส่ค่าข้อมูลใน Dialog box ผลลัพธ์น้ ีจะแสดงใน Sheet ของ
Microsoft Excel ที่ช่ อื ว่า “รายงาน”
3.7.2 ผลลัพธ์ท่ เี ป็ นตาราง พร้อมสรุปผลการคํานวณ จาก
การใส่ค่าข้อมูลในตาราง ผลลัพธ์น้ ีจะแสดงภายในตารางที่ใส่ค่า
ข้อมูลเอง พร้อมบทสรุปการวิเคราะห์และแปลผลการคํานวณ
ผลลัพธ์น้ ีจะแสดงใน Sheet ของ Microsoft Excel ที่ช่ ือว่า
“Form”

3.7.3 ผลลัพธ์ท่ ีแสดง กราฟ แผนภูมิ หรือ เส้นแนวโน้ม
ผลลัพธ์น้ ีจะแสดงใน Sheet ของ Microsoft Excel ที่ช่ ือว่า
ขึ้นต้นว่า “Chart”
แลว้ ตามด้วยหมายเลข แผนภูมิ เช่น
“Chart1” เป็ นต้น
3 . 8 ส ร้า ง แ ล ะ เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม คํ า น ว ณ ส ถิ ติ ด ้า น
ประชากรศาสตร์
3.8.1 เขียนโปรแกรมโดยเริ่มเขียนในส่วนของการแสดง ทูล
บาร์ เมนู บาร์ และ เมนู ย่อย
3.8.2 สร้างตัวรับข้อมูล Dialog box ทัง้ 26 รูปแบบ เพื่อ
เป็ นตัวรับค่าข้อมูลที่จะนํามาคํานวณ รวมทัง้ เป็ นตัวเลือกที่จะนํา
ข้อมูลมาคํานวณค่าในรูปแบบต่างๆ กัน รวมทัง้ เป็ นตัวเลือกการ
แสดงตารางรับค่าข้อมูล
3.8.3 สร้างตารางรับค่าข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทัง้ 9 รูปแบบ
รวมทัง้ เขียนโปรแกรมคํานวณค่าในตารางเหล่านัน้
3.8.4 สร้างและเขียนโปรแกรมแผนภูมิ “พีระมิดประชากร”
รวมทัง้ สร้าง กราฟ แผนภูมแิ ท่ง และ สมการเส้นแนวโน้ม ทัง้
ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
3.8.5 เขียนโปรแกรมและสร้าง Sheets แสดงผลลัพธ์ของ
การคํานวณ ทัง้ ใน ตัวรับข้อมูล Dialog box และ ใน Sheets
ของ Microsoft Excel
3.8.6 เขีย นโปรแกรมควบคุ ม การทํา งานของโปรแกรม
ทัง้ หมด (เขียนโปรแกรมโครงสร้าง)
3.8.7 แก้ไขโปรแกรมตามจุดที่มปี ญั หาในการทํางาน
3.9 สร้า งโปรแกรมส่ ว นที่ 2 โปรแกรมช่ ว ยสอนการใช้
โปรแกรมคํานวณสถิตดิ า้ นประชากรศาสตร์ โปรแกรมนี้ใช้ในการ
ช่วยสอนการใช้โปรแกรมคํานวณสถิติดา้ นประชากรศาสตร์ท่ ไี ด้
พัฒ นาขึ้น ซึ่งโปรแกรมจะแยกเป็ นบทให้ผูใ้ ช้เ ลือกใช้ได้อย่า ง
สะดวก การสอนของโปรแกรมจะเป็ นในลักษณะโปรแกรม วิดโี อ
ผู ใ้ ช้จ ะชมภาพขัน้ ตอนการใช้ง านโปรแกรมคํา นวณสถิติ ด า้ น
ประชากรศาสตร์ ไปเรื่อยๆ หรืออาจจะย้อนกลับเพื่อดูซาํ้ ที่เดิมได้
ตามแต่ตอ้ งการ โดยโปรแกรมนี้ใช้ เมาส์ในการควบคุมโปรแกรม
ทัง้ หมด
ขัน้ ตอนการพัฒนาโปรแกรมในส่วนนี้เขียนโปรแกรมด้วย
Toolbook II Instructor และ สร้างแฟ้ มวิดโี อ เพื่อสอนการใช้
งานโดย โปรแกรม SnagIt
ขัน้ ตอนการสร้างโปรแกรมช่วยสอน มีดงั นี้

3.9.1 สร้างแฟ้ มวิดีโ อ โดยการบันทึกการใช้งานของ
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมในทุกๆ ขัน้ ตอน และทุกๆ ตัวสถิติท่ ีมอี ยู่ใน
โปรแกรมคํานวณสถิตดิ า้ นประชากรศาสตร์
3.9.2 เขียน Source Code แสดงภาพวิดโี อตามเนื้อหาสถิติ
แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ช้ง า น โ ป ร แ ก ร ม คํ า น ว ณ ส ถิ ติ ด ้า น
ประชากรศาสตร์ โดย Source Code ที่ใช้ในส่วนนี้เป็ นภาษา
Script มีอยู่ในโปรแกรม Toolbook Instructor

รูป 3.10. แสดงโปรแกรมช่วยสอนการคํานวนสถิตดิ า้ นประชากร
ในโปรแกรมนี้เมื่อผูใ้ ช้คลิก เมาส์ ในหัวข้อที่สนใจ จะ
ปรากฎ แฟ้ มวิดโี อเพื่อสอนการใช้โปรแกรมคํานวนในส่วนนัน้
ทันที
3.10 สร้า งโปแกรมส่ ว นที่ 3 โปรแกรมช่ ว ยสืบ ค้น สู ต ร
คํานวน โปรแกรมนี้สร้างเพื่อให้ผูใ้ ช้ได้มโี อกาสทราบว่าโปรแกรม
คํานวณสถิติดา้ นประชากรศาสตร์ นัน้ มีสูตรการคํานวณอย่างไร
ซึ่งโปรแกรมจะแยกหัวข้อ ของสู ตรต่างๆ อย่างชัดเจน เมื่อผูใ้ ช้
ต้องการทราบสู ตรในเนื้อหาประชากรเรื่องใดก็เพียงแต่ใช้เมาส์
คลิกที่หวั ข้อ โปรแกรมก็จะแสดงสูตรที่ผูใ้ ช้เลือกทันที่
โปรแกรมที่ใช้สร้างเป็ น Microsoft Word โดยนําเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัง้ หมดพิมพ์ไว้ใน Microsoft Word แลว้
ใช้ Hyperlink ของ Microsoft Word เป็ นตัวเชื่อมโยงจากหัวข้อ
ที่ตอ้ งการดูสูตรไปสู่สูตรของโปรแกรม
เช่น
1.1.1 อัตราส่วนอายุ Click Mouse ขวามือโปรแกรมจะ
Link ไปสู่สูตรของ อัตราส่วนอายุทนั ที

5. สรุป

รูป 3.9. แสดงสูตรคํานวน อัตราส่วนอายุจากการคลิกในส่วน
ของโปรแกรมช่วยสืบค้นสูตรคํานวน
4. ผลการทดลองใช้
ผลการนํ า โปรแกรมที่ พัฒ นามาวิ เ คราะห์ ส าระทาง
ประชากรศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ในปี พ.ศ. 2503 ฐานพีระมิดกว้างเป็ นรูปทรงเจดีย ์
หมายถึง ประชากรมีอตั ราการเกิดสูง และจากปี พ.ศ. 2513 2533 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพีระมิดประชากรมีลกั ษณะฐาน
แคบลง แสดงผลสําเร็จของนโยบายวางแผนครอบครัวสามารถ
ลดจํานวนการเกิดของประชากร
2. การเปลี่ยนแปลงอายุแรกสมรสของประชากรตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2513 - 2533 เพศชายจะมีอายุแรกสมรสมากกว่าเพศหญิง
เป็ นช่วงห่างที่ลดลง
3. การย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดเชียงใหม่จากช่วงเวลา
10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2533 มีการย้ายถิ่นเข้ามากกว่าการ
ย้ายถิ่นออก เท่ากับ 98,377 คน
4. อัตราการเพิ่มของประชากรตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2503 - 2533
มีอตั ราการเพิ่มของประชากรลดลง
5. อายุขยั เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรเพศชายและเพศ
หญิง มีอายุขยั เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงขึ้น คือ ปี พ.ศ. 2523 เพศ
ชายเท่ากับ 67 ปี เพศหญิงเท่ากับ 73 ปี และปี พ.ศ. 2533 เพศ
ชายเท่ากับ 73 ปี เพศหญิงเท่ากับ 79 ปี
จากการทดลองใช้พ บว่ า ประโยชน์ท่ ี ได้ร ับ จากการใช้
โปรแกรมนี้คือ สามารถใช้โปรแกรมเป็ นตัวแบบในการวิเคราะห์
ประชากรศาสตร์ของจังหวัดอื่นๆ ได้ตรงกับเนื้อหาสาระที่กาํ หนด
ถ้ามีขอ้ มูลครบถ้วนตามตัวอย่างจากจังหวัดเชียงใหม่ จะใช้เวลา
รายงานผลประมาณ 1 ชัว่ โมง

โปรแกรมสําเร็จรู ปสําหรับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณ์ในระบบประชากร ได้พฒั นาขึ้นโดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่วน คือ 1. โปรแกรมคํานวณสถิตดิ า้ นประชากรศาสตร์ ทํางาน
ภายใต้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งพัฒนามาจากภาษา
Visual Basic for Excel 97 2. โปรแกรมช่วยสอนการใช้
โปรแกรมคํานวณสถิติดา้ นประชากรศาสตร์ พัฒนามาจาก
โปรแกรม Toolbook II Instructor และ 3. โปรแกรมช่วยสืบค้น
สูตรคํานวน พัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Word
โดยเนื้ อ หาของการคํา นวนจะครอบคลุ ม สถิติด า้ น
ประชากรศาสตร์ในเรื่อง 1. องค์ประกอบของประชากร 2. ภาวะ
สมรส 3. การย้ายถิ่นและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่อยู่
อาศัย 4. อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร และ5. ตารางชีพ
โปรแกรมได้อ อกแบบหน้า ต่ า งการโต้ต อบและแสดงผลเป็ น
ภาษาไทย ประกอบไปด้วย ข้อความรายงาน รู ปภาพ และเสียง
โดยโปรแกรมจะมีส่วนโปรแกรมช่วยสอนการใช้ เพื่อให้ผูใ้ ช้เกิด
ความสะดวกในการใช้ และมีส่ ว นโปรแกรมช่ ว ยสืบ ค้น สู ต ร
คํานวน เพื่อผูใ้ ช้จะใช้เป็ นตัวอ้างอิง หรือได้ทราบถึงขัน้ ตอนการ
คํานวนของโปรแกรม นอกจากนี้โปรแกรมได้ออกแบบให้ติดตัง้
และใช้งานบน Windows 98 และเครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีการ์ด
เสียงพร้อมลําโพง เพื่อให้แสดงศักยภาพของโปรแกรมได้อย่าง
ครบถ้วน
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