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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษาในครัง้น้ีเพื่อพฒันาโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรบัวเิคราะหส์ถติทิางดา้นประชากร ประกอบดว้ยเน้ือหา

สาํคญัเกี่ ยวกบัสถติปิระชากร 5 เรื่ อง คือ 1. องคป์ระกอบของประชากร  2. ภาวะสมรส  3. การยา้ยถิ่นและความหนาแน่นของประชากร
ในพื้นที่อยู่อาศยั  4. อตัราการเปลี่ยนแปลงประชากร และ5. ตารางชพี 

โปรแกรมที่พฒันาขึ้นแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 1. โปรแกรมคาํนวณสถติิดา้นประชากรศาสตร ์ทาํงานภายใตโ้ปรแกรม 

Microsoft Excel  ซึ่ งพฒันามาจากภาษา Visual Basic for Excel 97   2. โปรแกรมช่วยสอนการใชโ้ปรแกรมคาํนวณสถติดิา้น
ประชากรศาสตร ์ พฒันามาจากโปรแกรม Toolbook II Instructor และ 3. โปรแกรมช่วยสบืคน้สูตรคาํนวน พฒันาจากโปรแกรม 

Microsoft Word 
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพด ีโปรแกรมท ัง้ 3 ส่วนน้ีไดอ้อกแบบใหใ้ชง้านบนระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์98  
ผลประโยชนท์ี่ ไดร้บัคือ สามารถใชโ้ปรแกรมเป็นตวัแบบในการวเิคราะหป์ระชากรศาสตรข์องจงัหวดัต่างๆ ไดต้รงกบัเน้ือหา

สาระที่กาํหนด ถา้มขีอ้มลูครบถว้น จะใชเ้วลารายงานผลประมาณ 1 ช ัว่โมง 
 

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 computer-
assisted 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. คาํนํา 

การจดัทาํและวเิคราะหข์อ้มูลสถติดิา้นประชากรศาสตรเ์ป็น

สิ่ งสาํคญัมาก เน่ืองจากเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นกบั

ประชากรอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ท ัง้น้ีสถิติทางดา้นประชากร

ประกอบไปดว้ยเน้ือหาหลกัที่ สาํคญัในระบบประชากร เช่น 
โครงสรา้งของประชากร ตารางชพี  การยา้ยถิ่น การเปลี่ยนแปลง

ทางดา้นประชากร ภาวะสมรส และความหนาแน่นของประชากร 

ฯ ล ฯ  บุ ค ค ล ส่ ว น ใ ห ญ่ ที่ ไ ม่ มี พื้ น ฐ า น ค ว า ม รู ้ท า ง วิ ช า

ประชากรศาสตรจ์ะไม่เขา้ใจวธิีการคาํนวณ และแสดงผลงานได ้

ถกูตอ้งตามความหมายอย่างแทจ้รงิ และเมื่อนาํขอ้มลูไปวเิคราะห์

สมัพนัธก์บัเน้ือหานอกระบบประชากร จาํเป็นตอ้งระมดัระวงั

ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแหล่งขอ้มูลกบัระยะเวลาของ

เหตกุารณ์ในระบบประชากร เพื่อไม่ใหเ้กิดปญัหาความสบัสน จึง

มีความจาํเป็นอย่างยิ่ งที่ จะตอ้งใชเ้ครื่ องมือในการคํานวณที่ มี

ประสิทธิภาพ คือ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว ประหยดั

งบประมาณมากที่ สุด และเพื่อสาํหรบัใหบุ้คคลส่วนใหญ่ที่ สนใจ

ใชไ้ดท้ ัว่ไป 
ในปจัจุบนัไมโครคอมพิวเตอรไ์ดม้ีการพฒันากา้วหนา้ไป

เป็นอย่างมากสามารถอาํนวยความสะดวกในการใชง้านดา้นต่างๆ 

มากขึ้น ตวัอย่างเช่น ระบบปฏบิตัิการ Windows ที่ นิยมกนัใน

ปจัจบุนั โดยมกีารเขยีนคาํส ัง่ต่างๆ เอาไว ้เมื่อตอ้งการใชค้าํส ัง่ใด

ก็เพยีงใชเ้มาส ์หรอืแป้นพมิพ ์เลอืกสิ่ งที่ตอ้งการจะสามารถแสดง

ผลงานไดท้นัท ีดงันัน้จึงมคีวามสนใจพฒันาโปรแกรมเพื่อใชใ้น

การคํานวณผลสถิติทางดา้นประชากรในระบบปฏิบตัิการ 

Windows 98 ขึ้น โดยโปรแกรมสามารถใชค้าํนวณขอ้มลู สรา้ง

ตาราง กราฟ รวมท ัง้วิเคราะห์สรุปผลข ัน้พื้นฐานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

จรรยง พงศป์ฏเิมธ [1] พฒันาโปรแกรมช่วยสอนการแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบไมต่่อเน่ือง ประกอบไปดว้ยส่วนสาํคญั 3 
ส่วน คือ เน้ือหาของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆสรา้ง

กราฟการแจกแจง และการแสดงกราฟที่ เก็บไวใ้นดิสกม์าแสดง

ทางจอภาพ หรือเครื่ องพมิพก์ารแจกแจงประกอบไปดว้ย การ

แจกแจงยูนิฟอรม์ การแจกแจงเบอรนู์ลล ีการแจกแจงทวินาม 

การแจกแจงไฮเปอรจ์อีอเมตรกิ การแจกแจงปวัซอง การแจกแจง

เรขาคณิต และการแจกแจงทวนิามนิเสธ 
บรรณพจน์ วิญญรตัน์ และ นางสาวมารยาท โยทองยศ 

[2] พฒันาโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการควบคุมคุณภาพทางสถติ ิ

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลาและทุ่นค่าใชจ่้าย ในการ

ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ ซึ่ งข ัน้ตอนการพฒันา

โปรแกรมไดใ้ชโ้ปรแกรมภาษา Visual Basic Version 5 ในการ
พฒันา โดยมตีวัอย่างโปรแกรมสาํเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพที่

เขยีนขึ้นโดยใชภ้าษาฟอรแ์ทนเป็นแบบในการพฒันา 
สนิท สทิธิ [3] พฒันาโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถติเิพื่อการ

ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่ องมอืสถติิ โดยการหาความเที่ ยง 

ความตรง ความเป็นปรนยั อาํนาจจําแนก ประสิทธิภาพของ

เครื่ องมอืประเภทแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต แบบ

วดัเจตคต ิแบบทดสอบขอ้สอบ 
สนั่น สุภาส ัย [4] ได เ้รียบเรียงระเบียบวิธีสถิติทาง

ประชากรศาสตรเ์บื้องตน้ซึ่ งมเีน้ือหาครอบคุม องคป์ระกอบของ

ประชากร  การยา้ยถิ่นและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่
อยู่อาศยั  อตัราการเปลี่ยนแปลงประชากร และตารางชพี 

ชูเพญ็ศรี วงศพ์ทุธา [5] ไดเ้รียบเรียง วธิีการคาํนวน ภาวะ

สมรสของประชากร ท ัง้ 3 วธิีคือ การหาอายุเฉลี่ยแรกสมรส อา

ยุมธัยฐานแรกสมรส และ อายุเฉลี่ยแรกสมรสแบบ 2 สาํมะโน

ประชากรตดิกนั 
 

3. วิธีการพฒันาโปรแกรม 

3.1 ศึกษาและวางแผนระบบของโปรแกรม 
3 . 1 . 1  ศึ ก ษ า ปัญ ห า ข อ ง ก า ร คํ า น ว ณ ส ถิ ติ ด ้า น

ประชากรศาสตร ์

วิชาสถิติดา้นประชากรศาสตรม์ีสูตรการคาํนวณที่ ยุ่งยาก

และซบัซอ้น บุคคลส่วนใหญ่ที่ ไม่มีพื้ นฐานความรูท้างวิชา

ประชากรศาสตรจ์ะไม่เขา้ใจวธิีการคาํนวณ และแสดงผลงานได ้

ถูกตอ้งตามความหมายอย่างแทจ้ริง เพื่ อขจดัความยุ่งยาก

ดงักล่าวผูว้ิจ ัยจึงสนใจพฒันาเครื่ องมือในการคํานวณที่ มี

ประสทิธิภาพ โดยคาํนึงถงึ ความถกูตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว และ

ประหยดังบประมาณมากที่ สุด 
3.1.2 ศึกษาการคาํนวณทางดา้นสถติดิา้นประชากรศาสตร ์



ศึกษาเน้ือหา และสูตรการคาํนวณสถติดิา้นประชากรศาสตร์

อย่างละเอยีดเพื่อนาํไปเป็นสูตรคาํนวณในโปรแกรมคาํนวณสถติิ

ดา้นประชากรศาสตร์ และออกแบบหนา้จอแสดงตารางการ

คาํนวณ  การสรา้ง Dialog box  และการแสดงออกทางดา้น
ผลลพัธ ์(Output) ต่างๆ 

3.2 ศึกษาเทคนิคการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

[6]และศึกษาการเขยีนโปรแกรม Visual Basic [7] 
3.2.1 ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพื่ อนาํ

ความสามารถของโปรแกรมออกมาใชอ้ย่างสูงสุด โดยผูว้จิยัใช ้

โปรแกรม Microsoft Excel 97 ในการศึกษา โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 

ศึกษาฟงักช์นัการคาํนวณและตารางการคาํนวณ 
ศึกษาการสรา้งกราฟท ัง้ รูปแบบสองมิติ สามมิติ และ 

สมการเสน้แนวโนม้ 
ศึกษาการใช ้Macro เพื่อสรา้งงานอย่างอตัโนมตั ิ
ศึกษาการสรา้งทูลบาร ์และเมนูบาร ์
3.2.2 ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Visual Basic เพื่อนาํไปใชใ้น

การควบคุม ส ัง่งาน รบัและแสดงผลของโปรแกรม ซึ่ งประกอบ

ไปดว้ย 
การควบคุมการทาํงานของทูลบาร ์และเมนูบาร ์
การควบคุมการทาํงานของ Worksheet , Sheet , Row , 

Column และ cells ในโปรแกรม  
การนาํขอ้มลูเขา้ในรูปแบบ Dialog box    
การคาํนวณตามสูตรของสถติปิระชากร  
การส่งผลลพัธก์ารคาํนวณมายงั Microsoft Excel ท ัง้ใน

รูปแบบรายงาน ตาราง และกราฟ  
3.3 วเิคราะห ์และออกแบบโครงสรา้งของโปรแกรม 

โดยการสรา้งรูปแสดงผงัการทาํงานของโปรแกรม  ดงัรูปที่ 

3.1 – 3.4 เป็นลาํดบัต่อไปน้ี 
 

 
รูปที่ 3.1. แสดงผงัโปรแกรมการทาํงานในการคาํนวณค่าสถติ ิ

จดุเริ่ มตน้ 

เลอืกแฟ้มใชง้าน เลอืกแฟ้มใชง้าน 

เลอืกสถติใินการวเิคราะห ์
ทูลบารแ์สดงตวัเลอืกสถติ ิ

ใส่ขอ้มลูแบบ Dialog box ใส่ขอ้มลูในตาราง โดย

โปรแกรมจะคาํนวณ 

หลงัจากที่กดเมนูบาร์

คาํนวณ 
โปรแกรมคาํนวณ 

ผลลพัธก์ารคาํนวณใน Sheet 
รายงานและ Sheet ขอ้มลู 

สรา้งกราฟ แผนภูม ิสมการ

แนวโนม้ 

ผลลพัธก์ารคาํนวณใน 
Sheet Form 

จบการ

ทาํงาน 

ใช่ 

ไมใ่ช่ 

จบ 



 
รูปที่ 3.2. แสดงเมนูหลกัของโปรแกรมคาํนวณสถติดิา้นประชากรศาสตร ์

 
รูปที่ 3.3. แสดงเมนูย่อยจดัการแฟ้มรายงานของโปรแกรม 

 

เมนูย่อยจดัการแฟ้มรายงาน 

จดัการแฟ้มรายงาน เพิ่มเตมิ จดัการแฟ้มรายงาน แกไ้ข 

คาํนวณตารางลา่สุด 
คาํนวณตารางลา่สุดแบบเหลอืสูตร 
คาํนวณตารางท ัง้หมด 
คาํนวณตารางท ัง้หมดแบบเหลอืสูตร 
บนัทกึ 
บนัทกึเป็น 
ปิดแฟ้มรายงาน 
พื้นที่พมิพ ์
ตวัอย่างก่อนพมิพ ์
พมิพ ์

นอกระบบ

ประชากร 
รูปภาพ 
แผ่นงาน 
แผนภูม ิ
เชื่ อมโยงหลายมติ ิ

เซลล ์
แถว 
สดมภ ์
รูปแบบอตัโนมตั ิ
การจดัรูปแบบ

เงื่อนไข 

ยกเลกิลา้ง หรอื ทาํซํา้ลา้ง 
ตดั 
คดัลอก 
วางหรอืวางแบบพเิศษ 
วางเป็นการเชื่ อมโยงหลายมติ ิ
เตมิ 
ลา้ง 
ลบ หรอื ลบแผ่น 
ยา้ย หรอื คดัลอกแผ่น 
คน้หา แทนที่ ไปที่ 
เชื่ อมโยง และ วตัถ ุ

เมนูหลกัของโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถติิ

เมนูย่อยสรา้งแฟ้ม

รายงานทางสถติ ิ

ประชากรศาสตร ์

เมนูย่อยจดัการ

แฟ้มรายงาน 
 

เมนูย่อยแสดง

ตวัเลอืกสถติิ

ประชากร 

เมนูย่อยตวัเลอืก

สถติปิระชากร 
 

เมนูย่อยตวัเลอืก

เพิ่มเตมิ 
เมนูย่อยเปลี่ยน

ลกัษณะของ

แผนภูม ิ

สรา้งรายงาน 
เปิดแฟ้มรายงาน 

ดูรูปที่ 3.3 
 

แสดงตวัเลอืก 
 

ดูรูปที่ 3.4 
 

สรา้งแผนภมู ิ
 

สรา้งเสน้แนวโนม้ 
แผนภูม ิ3 มติ ิ



 

 
รูปที่ 3.4. แสดงเมนูย่อยตวัเลอืกสถติปิระชากรของโปรแกรม 

 
3.4 วิเคราะห์และออกแบบเมนูการทํางานของระบบ

โปรแกรม 

ลกัษณะการทาํงานของโปแกรม เป็นการทาํงานในโปรแกรม 

Microsoft Excel โดยใช ้Visual Basic เขยีนคาํส ัง่ต่างๆ เพื่อ

ควบคุมการทาํงานของโปรแกรม และออกแบบเมนู โดยทาํใน

ลกัษณะทูลบารแ์ละมเีมนูบารอ์ยู่ใหเ้ลอืกใชภ้ายในทูลบารแ์ต่ละ

อนั  เพื่อเลอืกเขา้สู่หวัขอ้การคาํนวณในรูปแบบต่างๆ รวมท ัง้การ

แสดงกราฟ การจดัการแฟ้มขอ้มูล และการแสดงผลลพัธ ์โดย

ทูลบารจ์ะประกอบไปดว้ย ทูลบาร ์6 ชนิด และในแต่ละทูลบาร์

จะประกอบไปดว้ยเมนูบารอ์ยู่ภายใน 
 
 

 
รูป 3.5. แสดงทูลบารท์ ัง้ 6 แบบที่ เป็นตวัเลอืกของทูลบารใ์น 

Microsoft Excel 
รูป 3.6. แสดงทูลบารท์ ัง้ 6 แบบขณะกาํลงัใชง้านบน Microsoft 

Excel 

เมนูย่อยตวัเลอืกสถติปิระชากร 

องคป์ระกอบของประชากร ภาวะสมรส ตารางชพี การยา้ยถิ่น 

รูปแบบเป็นตาราง 
องคป์ระกอบทางดา้นอายุ 
    อายุมธัยฐาน , อตัราส่วนอายุ 
     อตัราส่วนพึ่งพงิอายุ 
     อตัราส่วนพึ่งพงิวยัเดก็ 
     อตัราส่วนพี่งพงิวยัชรา 
องคป์ระกอบดา้นเพศ 
     อตัราส่วนเพศ 
     อตัราส่วนขาดหรอืเกนิของประชา 
         กรเพศชาย 
พี่ระมดิประชากร 

อายุมธัยฐานเมื่อแรกสมรส 
อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส 
อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส

โดยสาํมะโน 
   สองคร ัง้ 

1. ตารางชพีโดยการ

คาํนวณจากอตัรา

ตายเฉพาะอายุ 
2. ตารางชพีโดย 

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

รูปแบบเป็นตาราง การยา้ยถิ่น   
    สุทธโิดยวธิอีตัราส่วนรอดชพี 
จาํนวนการยา้ยถิ่นสุทธโิดยวธิ ี  
    สถติชิพี 
จาํนวนการยา้ยถิ่นสุทธโิดยวธิ ี
      อตัราส่วนรอดชพี 
ความหนาแน่นของประชากร 

อตัราการเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบเป็นตาราง 
  รอ้ยละของการเปลี่ยนแปลงประชากร 
  อตัราการเจรญิเตบิโตของประชากร 
     อตัราการเพิ่มเฉลี่ยต่อปี 
     อตัราการเพิ่มแบบเรขาคณิต 
     อตัราการเพิ่มแบบชี้กาํลงั 
จาํนวนปีที่ประชากรมขีนาดเป็น 2 เท่า 
การประมาณขนาดประชากร 



โดยปกติแลว้ขณะใชโ้ปรแกรม ทูลบารท์ ัง้ 6 จะไม่

แสดงขึ้นพรอ้มๆ กนั ท ัง้น้ีทูลบารจ์ะแสดงก็ต่อเมื่อถงึเวลาใชง้าน

เท่านัน้ ซึ่ งทูลบารแ์ต่ละชนิดจะถกูแสดงในลกัษณะงานที่แตกต่าง

กนั เพื่อป้องกนัการใชง้านในโปรแกรมอย่างไมเ่หมาะสม 
3.5 ออกแบบลกัษณะการทาํงานแบบ Dialog box 

Dialog box เป็นกลอ่งรบัคาํส ัง่จากผูใ้ชเ้พื่อส ัง่โปรแกรม
ทาํงานในส่วนที่ตอ้งการ ดงันัน้งานแต่ละอย่างจงึม ี Dialog box  
ไม่เหมอืนกนั ผูว้จิยัไดอ้อกแบบ Dialog box จาก Visual 
Basic for Excel  ไวท้ ัง้สิ้น 26 รูปแบบ ซึ่ งแต่ละรูปแบบจะทาํ

หนา้ที่ ในการรบัคาํส ัง่แตกต่างกนั โดยแบ่งตามเน้ือหาความรูส้ถติิ

ดา้นประชากรศาสตรด์งัน้ี 
3.5.1 องคป์ระกอบของประชากร ม ีDialog box  8 

รูปแบบ 
3.5.2 ภาวะสมรส ม ีDialog box  1 รูปแบบ 
3.5.3 การยา้ยถิ่น และความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่

อยู่อาศยั ม ีDialog box  5 รูปแบบ 
3.5.4 อตัราการเปลี่ยนแปลงประชากร ม ีDialog box  3 

รูปแบบ 
3.5.5 ตารางชพี ม ีDialog box  5 รูปแบบ 
3.5.6 นอกจากน้ียงัม ีDialog box ควบคุมการเปิดแฟ้ม 

และสรา้งแฟ้มใหม ่อกี 1 Dialog box  การเปลี่ยนที่มาของขอ้มลู 
อกี 1 Dialog box  และ สถตินิอกระบบประชากรศาสตรอ์กี 2 
Dialog box 

3.6 กาํหนดรูปแบบและวางแผนโปรแกรมในการคาํนวณ

สถติปิระชากรศาสตร ์
เน่ืองจากสถิติดา้นประชากรศาสตร์ มีเน้ือหา และสูตร

คาํนวณแตกต่างกนัมาก ดงันัน้ผูว้จิยัจึงจาํเป็นตอ้งแบ่งรูปแบบ

การคาํนวณใหช้ดัเจนเพื่อความสะดวกในการควบคุมการทาํงาน

ของโปรแกรม  โดยกาํหนดรูปแบบการคาํนวณเป็น 2 ลกัษณะ
ดงัน้ี 

3.6.1 การคาํนวณที่ เกิดจากการใส่ขอ้มูลใน Dialog box  
เช่นการคาํนวณ อตัราส่วนพึ่ งพิงทางอายุ สดัส่วนอายุ  ความ

หนาแน่นของประชากร อตัราการเจริญเติบโตของประชากร เป็น

ตน้  
ลกัษณะพเิศษของการคาํนวณแบบนี้คือ สามารถสรา้งกราฟ 

2 มติ ิ3 มติ ิและแผนภูมแิท่ง  จากผลลพัธก์ารคาํนวณ รวมท ัง้

สามารถสรา้งสมการแนวโนม้ไดอ้กีดว้ย โดยมขี ัน้ตอนการทาํงาน

ดงัน้ี 

 
 

รูป 3.7. แสดงข ัน้ตอนการทาํงานของโปรแกรมจากการใส่ขอ้มลู
ใน Dialog box 

3.6.2 การคาํนวณที่ เกิดจากการใส่ขอ้มูลในตารางที่ เตรียม

ไว ้มลีกัษณะเหมอืนกนักบัการใส่ขอ้มูลในโปรแกรม Microsoft 
Excel ตารางใส่ขอ้มูลน้ีประกอบอยู่ในหลายๆ ส่วนของเน้ือหา

เช่นการคาํนวณ อายุเฉลี่ย และอายุมธัยฐานแรกสมรส  ตาราง

ชพี  เป็นตน้ โดยมขี ัน้ตอนการทาํงานดงัน้ี 

 
 

รูป 3.8. แสดงข ัน้ตอนการทาํงานของโปรแกรมจากการใส่ขอ้มลู

ในตาราง 

3.7 กาํหนดรูปแบบผลลพัธท์างจอภาพ 

ผลลพัธท์ี่แสดงมอียู่ดว้ยกนั 3 แบบคอื  
3.7.1 แสดงผลลพัธท์ี่ เป็นคาํตอบของการคาํนวณ จากการ

ใส่ค่าขอ้มูลใน Dialog box ผลลพัธน้ี์จะแสดงใน Sheet ของ 
Microsoft Excel ที่ชื่ อวา่ “รายงาน” 

3.7.2 ผลลพัธท์ี่ เป็นตาราง พรอ้มสรุปผลการคาํนวณ จาก

การใส่ค่าขอ้มูลในตาราง ผลลพัธน้ี์จะแสดงภายในตารางที่ ใส่ค่า

ขอ้มูลเอง พรอ้มบทสรุปการวิเคราะหแ์ละแปลผลการคาํนวณ 

ผลลพัธน้ี์จะแสดงใน Sheet ของ Microsoft Excel ที่ ชื่ อว่า 

“Form” 

เลอืกสถติทิางดา้น

ประชากรศาสตร ์
แสดง Dialog box เพื่อ
เลอืกลกัษณะตาราง 

ใส่ขอ้มลูในตาราง แลว้โปรแกรมจะคาํนวณและแสดงผล

ลพัธใ์นตารางที่ ใส่ขอ้มลูนัน้ ซึ่ งจะอยู่ใน Sheet Form 

เลอืกสถติทิางดา้น

ประชากรศาสตร ์
แสดง Dialog box 
เพื่อรบัขอ้มลู 

แสดงผลลพัธใ์น Sheet 
รายงาน และ sheet ขอ้มลู 

สรา้งกราฟ  แผนภมู ิ
สมการแนวโนม้ 



3.7.3 ผลลพัธท์ี่ แสดง กราฟ แผนภูมิ หรือ เสน้แนวโนม้ 

ผลลพัธน้ี์จะแสดงใน Sheet ของ Microsoft Excel ที่ ชื่ อว่า

ขึ้นตน้ว่า “Chart”  แลว้ตามดว้ยหมายเลข แผนภูมิ เช่น 

“Chart1” เป็นตน้ 
3 . 8  ส ร ้า ง แ ล ะ เ ขี ย น โ ป ร แก รมคํ า น วณสถิติ ด ้า น

ประชากรศาสตร ์

3.8.1 เขยีนโปรแกรมโดยเริ่มเขยีนในส่วนของการแสดง ทูล

บาร ์ เมนูบาร ์และ เมนูย่อย 
3.8.2 สรา้งตวัรบัขอ้มลู Dialog box ท ัง้ 26 รูปแบบ เพื่อ

เป็นตวัรบัค่าขอ้มูลที่ จะนาํมาคาํนวณ รวมท ัง้เป็นตวัเลอืกที่ จะนาํ

ขอ้มูลมาคาํนวณค่าในรูปแบบต่างๆ กนั รวมท ัง้เป็นตวัเลอืกการ

แสดงตารางรบัค่าขอ้มลู 
3.8.3 สรา้งตารางรบัค่าขอ้มลูในรูปแบบต่างๆ ท ัง้ 9 รูปแบบ 

รวมท ัง้เขยีนโปรแกรมคาํนวณค่าในตารางเหลา่นัน้ 
3.8.4 สรา้งและเขยีนโปรแกรมแผนภูม ิ“พรีะมดิประชากร” 

รวมท ัง้สรา้ง กราฟ  แผนภูมแิท่ง และ สมการเสน้แนวโนม้ ท ัง้

ในรูปแบบ 2 มติ ิและ 3 มติ ิ
3.8.5 เขยีนโปรแกรมและสรา้ง Sheets แสดงผลลพัธข์อง

การคาํนวณ ท ัง้ใน ตวัรบัขอ้มูล Dialog box และ ใน Sheets 
ของ Microsoft Excel 

3.8.6 เขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานของโปรแกรม

ท ัง้หมด (เขยีนโปรแกรมโครงสรา้ง) 
3.8.7 แกไ้ขโปรแกรมตามจดุที่มปีญัหาในการทาํงาน 
3.9 สรา้งโปรแกรมส่วนที่  2 โปรแกรมช่วยสอนการใช ้

โปรแกรมคาํนวณสถติดิา้นประชากรศาสตร ์โปรแกรมน้ีใชใ้นการ
ช่วยสอนการใชโ้ปรแกรมคาํนวณสถติิดา้นประชากรศาสตรท์ี่ ได ้

พฒันาขึ้น ซึ่ งโปรแกรมจะแยกเป็นบทใหผู้ใ้ชเ้ลอืกใชไ้ดอ้ย่าง

สะดวก การสอนของโปรแกรมจะเป็นในลกัษณะโปรแกรม วดิโีอ  

ผูใ้ชจ้ะชมภาพข ัน้ตอนการใชง้านโปรแกรมคํานวณสถิติดา้น

ประชากรศาสตร ์ไปเรื่ อยๆ หรอือาจจะยอ้นกลบัเพื่อดูซ ํา้ที่ เดมิได ้

ตามแต่ตอ้งการ โดยโปรแกรมน้ีใช ้เมาสใ์นการควบคุมโปรแกรม

ท ัง้หมด  
ข ัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมในส่วนน้ีเขยีนโปรแกรมดว้ย 

Toolbook II Instructor  และ สรา้งแฟ้มวดิโีอ เพื่อสอนการใช ้
งานโดย โปรแกรม SnagIt  

ข ัน้ตอนการสรา้งโปรแกรมช่วยสอน มดีงัน้ี 

3.9.1 สรา้งแฟ้มวิดีโอ โดยการบนัทึกการใชง้านของ

ผูพ้ฒันาโปรแกรมในทุกๆ ข ัน้ตอน และทุกๆ ตวัสถติิที่ มอียู่ใน

โปรแกรมคาํนวณสถติดิา้นประชากรศาสตร ์

3.9.2 เขยีน Source Code แสดงภาพวดิโีอตามเน้ือหาสถติิ
แ ล ะ  ข ั้น ต อนก า ร ใ ช ้ง า น โ ป ร แ ก ร มคํ า น วณสถิติ ด ้า น

ประชากรศาสตร ์โดย Source Code ที่ ใชใ้นส่วนน้ีเป็นภาษา 
Script มอียู่ในโปรแกรม Toolbook Instructor  

 

รูป 3.10. แสดงโปรแกรมช่วยสอนการคาํนวนสถติดิา้นประชากร 

ในโปรแกรมนี้ เมื่อผูใ้ชค้ลกิ เมาส ์ในหวัขอ้ที่สนใจ จะ
ปรากฎ แฟ้มวดิโีอเพื่อสอนการใชโ้ปรแกรมคาํนวนในส่วนนัน้
ทนัท ี

3.10 สรา้งโปแกรมส่วนที่  3 โปรแกรมช่วยสืบคน้สูตร

คาํนวน โปรแกรมน้ีสรา้งเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดม้โีอกาสทราบว่าโปรแกรม

คาํนวณสถติิดา้นประชากรศาสตร ์นัน้มสูีตรการคาํนวณอย่างไร 

ซึ่ งโปรแกรมจะแยกหวัขอ้ ของสูตรต่างๆ อย่างชดัเจน เมื่ อผูใ้ช ้

ตอ้งการทราบสูตรในเนื้อหาประชากรเรื่ องใดก็เพยีงแต่ใชเ้มาส ์

คลกิที่หวัขอ้ โปรแกรมก็จะแสดงสูตรที่ ผูใ้ชเ้ลอืกทนัที่  
 โปรแกรมที่ ใชส้รา้งเป็น Microsoft Word โดยนาํเน้ือหาที่

เกี่ ยวขอ้งกบัโปรแกรมท ัง้หมดพมิพไ์วใ้น Microsoft Word แลว้

ใช ้Hyperlink ของ Microsoft Word เป็นตวัเชื่ อมโยงจากหวัขอ้
ที่ตอ้งการดูสูตรไปสู่สูตรของโปรแกรม 
เช่น  
1.1.1 อตัราส่วนอายุ        Click Mouse ขวามอืโปรแกรมจะ 
Link ไปสู่สูตรของ อตัราส่วนอายุทนัท ี

 



 
รูป 3.9. แสดงสูตรคาํนวน อตัราส่วนอายุจากการคลกิในส่วน

ของโปรแกรมช่วยสบืคน้สูตรคาํนวน 
 

4. ผลการทดลองใช ้
ผลการนํา โปรแกรมที่ พ ัฒนามาวิ เคราะห์สาระทาง

ประชากรศาสตรข์องจงัหวดัเชยีงใหมส่รุปไดด้งัต่อไปน้ี  
1. ในปี พ.ศ. 2503  ฐานพรีะมดิกวา้งเป็นรูปทรงเจดยี ์

หมายถงึ ประชากรมอีตัราการเกิดสูง และจากปี พ.ศ. 2513 - 
2533 มกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบพรีะมดิประชากรมลีกัษณะฐาน
แคบลง แสดงผลสาํเร็จของนโยบายวางแผนครอบครวัสามารถ

ลดจาํนวนการเกดิของประชากร  
2. การเปลี่ยนแปลงอายุแรกสมรสของประชากรตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2513 - 2533 เพศชายจะมอีายุแรกสมรสมากกว่าเพศหญงิ

เป็นช่วงห่างที่ลดลง  
3. การยา้ยถิ่นของประชากรจงัหวดัเชียงใหม่จากช่วงเวลา 

10 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2533 มกีารยา้ยถิ่นเขา้มากกว่าการ

ยา้ยถิ่นออก เท่ากบั 98,377 คน  
4. อตัราการเพิ่มของประชากรตัง้แต่ปี พ.ศ. 2503 - 2533 

มอีตัราการเพิ่มของประชากรลดลง  
5. อายุขยัเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรเพศชายและเพศ

หญิง มอีายุขยัเฉลี่ยเมื่ อแรกเกิดสูงขึ้น คือ ปี พ.ศ. 2523 เพศ

ชายเท่ากบั 67 ปี เพศหญงิเท่ากบั 73 ปี และปี พ.ศ. 2533 เพศ

ชายเท่ากบั 73 ปี เพศหญงิเท่ากบั 79 ปี  
จากการทดลองใชพ้บว่า ประโยชน์ที่ ไดร้ ับจากการใช ้

โปรแกรมน้ีคือ สามารถใชโ้ปรแกรมเป็นตวัแบบในการวเิคราะห์

ประชากรศาสตรข์องจงัหวดัอื่นๆ ไดต้รงกบัเน้ือหาสาระที่กาํหนด 

ถา้มขีอ้มูลครบถว้นตามตวัอย่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ จะใชเ้วลา

รายงานผลประมาณ 1 ช ัว่โมง 
 
 

5. สรุป 
โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรบัวเิคราะหก์ารเปลี่ยนแปลง

ปรากฏการณ์ในระบบประชากร ไดพ้ฒันาขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน คือ 1. โปรแกรมคาํนวณสถติดิา้นประชากรศาสตร ์ทาํงาน
ภายใตโ้ปรแกรม Microsoft Excel  ซึ่ งพฒันามาจากภาษา 

Visual Basic for Excel 97   2. โปรแกรมช่วยสอนการใช ้
โปรแกรมคาํนวณสถิติดา้นประชากรศาสตร ์ พฒันามาจาก

โปรแกรม Toolbook II Instructor และ 3. โปรแกรมช่วยสบืคน้
สูตรคาํนวน พฒันาจากโปรแกรม Microsoft Word 

โดยเน้ือหาของการคํานวนจะครอบคลุมสถิติดา้น

ประชากรศาสตรใ์นเรื่ อง 1. องคป์ระกอบของประชากร  2. ภาวะ
สมรส  3. การยา้ยถิ่นและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่อยู่
อาศยั  4. อตัราการเปลี่ยนแปลงประชากร และ5. ตารางชพี 

โปรแกรมไดอ้อกแบบหนา้ต่างการโตต้อบและแสดงผลเป็น

ภาษาไทย ประกอบไปดว้ย ขอ้ความรายงาน รูปภาพ และเสยีง 

โดยโปรแกรมจะมส่ีวนโปรแกรมช่วยสอนการใช ้เพื่อใหผู้ใ้ชเ้กิด

ความสะดวกในการใช  ้และมีส่วนโปรแกรมช่วยสืบคน้สูตร

คาํนวน เพื่ อผูใ้ชจ้ะใชเ้ป็นตวัอา้งอิง หรือไดท้ราบถงึข ัน้ตอนการ

คาํนวนของโปรแกรม นอกจากน้ีโปรแกรมไดอ้อกแบบใหต้ิดต ัง้

และใชง้านบน Windows 98 และเครื่ องคอมพวิเตอรค์วรมกีารด์
เสียงพรอ้มลาํโพง เพื่ อใหแ้สดงศกัยภาพของโปรแกรมไดอ้ย่าง

ครบถว้น  
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