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Excel with VBA 2010/2013 

ในการแกป้ญัหาของการท างานใน Excel เพื่อใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็นัน้ 
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งอาศยัการเขยีนโปรแกรมเขา้ไปชว่ยจดัการ เพราะการท างานแบบ 
Manual นัน้จะใชเ้วลาหลายขัน้ตอนและในบางครัง้กไ็ม่สามารถใหผ้ลลพัธต์ามที่
ตอ้งการ ปญัหานี้สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการเขยีนโปรแกรมภาษา Visual Basic 

เขา้ไปจดัการ ซึ่งใน Excel นัน้มฟีีเจอรห์นึ่งทีจ่ะชว่ยลดเวลาในการเขยีนภาษา Visual Basic นี้ไดเ้รยีกวา่การ 
Record Macro โดยเมื่อคุณสัง่ใหโ้ปรแกรม Record ค าสัง่ทีคุ่ณตอ้งท างานในแต่ละข ัน้ตอน โปรแกรมกจ็ะท าหน้าที่
แปลงใหเ้ป็นภาษา Visual Basic ใหโ้ดยอตัโนมตั ิซึ่งนบัวา่งา่ยมากทเีดยีวแต่การ Record Macro นัน้กม็ขีอ้จ ากดั
หลายอย่าง เชน่โปรแกรมมกัจะสรา้งชดุค าสัง่ทีฟุ่่มเฟ่ือยเกนิไปซึ่งสมควรทีจ่ะตดัทิง้ไปหรอืไมส่ามารถสรา้งเงื่อนไข
ใหท้ างานได ้หรอืไม่สามารถท างานซ ้าๆ ในลกัษณะของ Loop ได ้ทัง้นี้เป็นเพราะการ Record Macro จะท าไดก้บั
ค าสัง่จากเมนูทีคุ่ณไดค้ลกิใชง้านนัน่เองและทียุ่ง่ยากทีสุ่ดคอืเมือ่ Record Macro เสรจ็แลว้ผูใ้ชส้่วนใหญ่จะไม่
เขา้ใจภาษาของ Visual Basic ที ่Macro สรา้งขึน้มาให ้ท าใหไ้ม่สามารถทีจ่ะแกไ้ขหรอืลบบางค าสัง่ทีไ่ม่ตอ้งการ
ทิง้ไปได ้ซึ่งจรงิๆ แลว้ภาษาของ Visual Basic ใน Excel นัน้ไม่ยากอย่างทีคุ่ณคดิ เพยีงแต่วา่หากคุณมคีวาม
เขา้ใจทีถ่กูตอ้ง คุณก ็
สามารถทีจ่ะแกไ้ขหรอืเขยีนตอ่ยอดเพิม่เขา้ไปเลก็น้อยเท่านัน้ กจ็ะสามารถสรา้งระบบงานใหเ้ป็นอตัโนมตัไิดอ้ยา่ง
รวดเรว็ 
 

วัตถุประสงค:์ 

o เรยีนรูห้ลกัการท างานของ Macro วา่ท างานอยา่งไร 
o สามารถอา่นและแกไ้ข  Macro Code ไดอ้ย่างเขา้ใจ 
o เขา้ใจโครงสรา้งภาษา Visual Basic ใน Excel ซึ่งไดแ้ก ่Object, Properties และ Method 
o สามารถเขยีนโปรแกรมเขา้ไปต่อยอด Macro ทีไ่ด ้Record ไวไ้ด ้

กลุ่มเปา้หมาย: 

o ผูท้ีม่พีืน้ฐานการใชง้าน Excel มากอ่น 
o กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป 
o เจา้หน้าทีห่น่วยงานต่างๆ ทีร่บัผดิชอบงานดา้นเอกสาร 
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o ไม่ตอ้งมพีืน้ฐานภาษา Visual Basic มาก่อนกไ็ด ้
o ผูท้ีม่ลีกัษณะงานท างานซ ้าบ่อยๆ ในขัน้ตอนเดมิๆ และรูส้กึวา่เสยีเวลามากกวา่จะไดผ้ลลพัธส์ดุทา้ย 
o ผูท้ีต่อ้งการพฒันาระบบงานใน Excel ดว้ย Macro และ VBA 
o ผูท้ีอ่ยากเรยีนรู ้Macro และ VBA เพื่อสามารถอ่าน Code และแกไ้ข Code เองไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มพีืน้ฐาน excel พอสมควร 
o ไม่ตอ้งมพีืน้ฐานภาษา Visual Basic มาก่อนกไ็ด ้

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 6 ชัว่โมง (1 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 4,500 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ 7%) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยธ์รีพล ทองโคตร 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic Microsoft Excel 2010/2013 พืน้ฐาน 

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o Advanced Microsoft Excel 2010/2013 ขัน้สูง 
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เนื้อหาการอบรม: 

พืน้ฐานของการใช้งาน Macro 
o Macro คอือะไร และท างานอย่างไร 
o การ Record, Run, Delete Macro 
o การตรวจสอบการท างานของ Macro ทลีะ Step 
o การแกไ้ข Macro 
o รูปแบบของค่าต่างๆ ในค าสัง่ของ Macro 
o การแกไ้ขค่าของ Macro อย่างไรใหถู้กตอ้ง 
o การแกไ้ข Macro ใหส้ัน้และกระชบั 
o การแกไ้ข Macro ใหม้คีวามยดืหยุน่ต่อการท างาน 
o การ Save Macro 
o รูปแบบต่างๆ ของการ Save Macro 
o ประโยชน์ของการ Save Macro ในแต่ละรูปแบบ และการน าไปใชง้าน 
o การท าให ้Macro ใชง้านง่าย 
o การก าหนด Macro ใหก้บั Control ต่างๆ ของทูลบาร ์Form เชน่ CheckBox, ListBox, Combo Box, 

Button 
 

โครงสร้างทางภาษา VBA 
o การใชง้านหน้าต่างของ Visual Basic Editor 
o โครงสรา้งทางภาษาของ Macro หรอื VBA 
o ท าความรูจ้กักบั Excel Object Model 
o หลกัการของ Object, Properties, Method ซึ่งเป็นหวัใจของการเขยีนและแกไ้ข Macro Code 
o อ่าน Help อย่างไรใหเ้ขา้ใจ 
o การใชง้านตวัแปร เพื่อท าให ้Macro มคีวามยดืหยุ่นต่อการใชง้าน 
o การสรา้งกรอบรบัค่าและแสดงขอ้ความโตต้อบกบัผูใ้ช ้
o การเขยีนค าสัง่ควบคมุการท างานของโปรแกรม ไดแ้ก่ IF Then Else, Do Loop, Select Case 
o การป้องกนั Macro ไม่ใหผู้อ้ ืน่สามารถดู Code หรอืแกไ้ข Code ได ้
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ตวัอย่างการประยกุต์ใช้งานจริง 
o การใช ้Macro ชว่ยในการ Import File โดยใหผู้ใ้ชส้ามารถป้อนชือ่ไฟลใ์ดๆ กไ็ด ้และลดขัน้ตอนของ 

Wizard ใหเ้หลอืแค่เพยีงคลกิเดยีวเท่านัน้ 
o การใช ้Macro แปลง Text File ที ่Import เขา้มาในลกัษณะ Report ใหเ้ป็น Database Format 
o และตวัอย่างต่างๆ อกีมากมาย 
o การสรา้ง Macro เพื่อสรา้ง Utility ต่างๆ ของการท างานประจ าวนั 

 
ตวัอย่าง Source Code ของเมนูค าสัง่ใช้งานประจ าวนั 

o ตวัอย่างของการใชง้านค าสัง่ต่างๆ บนเมนู Excel ทีเ่ป็นภาษา VBA 
o การแกข้อ้จ ากดัของเมนูค าสัง่ต่างๆ เมือ่บนัทกึ Macro เพื่อใหเ้กดิความยดืหยุ่น 

 


