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Excel with VBA 
ในการแก้ปัญหาของการท างานใน Excel เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วนั้น จ าเป็นที่จะต้องอาศัยการเขียนโปรแกรม 
เข้าไปช่วยจัดการ เพราะการท างานแบบ Manual นั้นจะใช้เวลาหลายขั้นตอนและในบางครั้งก็ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ต้อง 
การ ปัญหานี้สามารถแก้ไขไดโ้ดยการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เข้าไปจัดการ ซึ่งใน Excel นั้นมีฟีเจอร์หนึ่งที่จะช่วย 
ลดเวลาในการเขียนภาษา Visual Basic นี้ได้เรียกว่าการ Record Macro โดยเมือ่คุณสั่งให้โปรแกรม Record ค าสั่งที่คุณ 
ต้องท างานในแต่ละขั้นตอน โปรแกรมก็จะท าหน้าที่แปลงให้เป็นภาษา Visual Basic ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งนับว่าง่ายมากทีเดียว 
แต่การ Record Macro นั้นก็มีข้อจ ากัดหลายอย่าง เช่นโปรแกรมมักจะสร้างชุดค าสั่งที่ฟุ่มเฟื่อยเกินไปซึ่งสมควรทีจ่ะตัดทิ้งไป 
 หรือไม่สามารถสร้างเง่ือนไขให้ท างานได้ หรือไม่สามารถท างานซ้ าๆ ในลักษณะของ Loop ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะการ Record 
Macro จะท าได้กับค าสั่งจากเมนูที่คุณได้คลกิใช้งานนั่นเองและที่ยุ่งยากทีสุ่ดคือเมื่อ Record Macro เสร็จแล้วผู้ใช้สว่นใหญ่จะ 
ไม่เข้าใจภาษาของ Visual Basic ที่ Macro สร้างขึ้นมาให้ ท าให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือลบบางค าสั่งที่ไม่ต้องการทิ้งไปได้ ซึ่ง
จริงๆ แล้วภาษาของ Visual Basic ใน Excel นั้นไม่ยากอย่างที่คุณคิด เพียงแต่ว่าหากคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้อง คณุก ็
สามารถที่จะแก้ไขหรือเขียนต่อยอดเพิ่มเข้าไปเล็กน้อยเท่านั้น ก็จะสามารถสร้างระบบงานให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว 
 
วัตถุประสงค ์

 เรียนรู้หลักการท างานของ Macro ว่าท างานอย่างไร 
 สามารถอ่านและแก้ไข  Macro Code ได้อย่างเข้าใจ 
 เข้าใจโครงสร้างภาษา Visual Basic ใน Excel ซึ่งได้แก่ Object, Properties และ Method 
 สามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปต่อยอด Macro ที่ได้ Record ไว้ได้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย: 

 ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Excel มาก่อน 
 กลุ่มผู้สนใจทั่วไป 
 เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 
 ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษา Visual Basic มาก่อนก็ได ้
 ผู้ที่มีลกัษณะงานท างานซ้ าบ่อยๆ ในขั้นตอนเดิมๆ และรูส้ึกว่าเสียเวลามากกว่าจะได้ผลลัพธ์สุดท้าย 
 ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบงานใน Excel ด้วย Macro และ VBA 
 ผู้ที่อยากเรียนรู้ Macro และ VBA เพื่อสามารถอ่าน Code และแก้ไข Code เองได้อย่างถูกต้อง 
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ความรู้พื้นฐาน: 
 มีพื้นฐาน excel พอสมควร 
 ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษา Visual Basic มาก่อนก็ได ้

 
ระยะเวลาอบรม 

 1 วัน/6 ชม. 
 

ราคาคอร์สอบรม 
 4,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%) 

 
วิทยากร 

 ธีรพล  ทองโคตร 
 
รายละเอียดหลักสูตร 
พื้นฐานของการใช้งาน Macro 

 Macro คืออะไร และท างานอย่างไร 
 การ Record, Run, Delete Macro 
 การตรวจสอบการท างานของ Macro ทีละ Step 
 การแก้ไข Macro 
 รูปแบบของคา่ต่างๆ ในค าสั่งของ Macro 
 การแก้ไขค่าของ Macro อย่างไรให้ถูกต้อง 
 การแก้ไข Macro ให้สั้นและกระชับ 
 การแก้ไข Macro ให้มีความยืดหยุ่นต่อการท างาน 
 การ Save Macro 
 รูปแบบต่างๆ ของการ Save Macro 
 ประโยชน์ของการ Save Macro ในแต่ละรปูแบบ และการน าไปใช้งาน 
 การท าให้ Macro ใช้งานง่าย 
 การก าหนด Macro ให้กับ Control ต่างๆ ของทูลบาร์ Form เช่น CheckBox, ListBox, Combo Box, Button 
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โครงสร้างทางภาษา VBA 
 การใช้งานหนา้ต่างของ Visual Basic Editor 
 โครงสร้างทางภาษาของ Macro หรือ VBA 
 ท าความรู้จักกับ Excel Object Model 
 หลักการของ Object, Properties, Method ซึ่งเป็นหัวใจของการเขียนและแก้ไข Macro Code 
 อ่าน Help อย่างไรให้เข้าใจ 
 การใช้งานตัวแปร เพื่อท าให้ Macro มีความยืดหยุ่นตอ่การใช้งาน 
 การสร้างกรอบรับคา่และแสดงข้อความโต้ตอบกับผู้ใช ้
 การเขียนค าสัง่ควบคุมการท างานของโปรแกรม ได้แก่ IF Then Else, Do Loop, Select Case 
 การป้องกัน Macro ไม่ให้ผู้อืน่สามารถดู Code หรือแก้ไข Code ได้ 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริง 
 การใช้ Macro ช่วยในการ Import File โดยให้ผู้ใช้สามารถป้อนชื่อไฟล์ใดๆ ก็ได้ และลดขั้นตอนของ Wizard ให้

เหลือแค่เพียงคลิกเดยีวเท่านั้น 
 การใช้ Macro แปลง Text File ที่ Import เข้ามาในลักษณะ Report ให้เปน็ Database Format 
 และตัวอย่างตา่งๆ อีกมากมาย 
 การสร้าง Macro เพื่อสร้าง Utility ต่างๆ ของการท างานประจ าวัน 

ตัวอย่าง Source Code ของเมนูค าสั่งใช้งานประจ าวนั 
 ตัวอย่างของการใช้งานค าสัง่ต่างๆ บนเมนู Excel ที่เป็นภาษา VBA 
 การแก้ข้อจ ากัดของเมนูค าสั่งต่างๆ เมื่อบนัทึก Macro เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น 


