ทำงานแบบอัตโนมัติดวยตัวบันทึกแมโคร
สมมติวาคุณมีวันที่ในรูปแบบสุม และคุณตองการใชรูปแบบเดียวกันกับวันที่ทั้งหมด แมโคร
สามารถบันทึกใหคุณ คุณสามารถบันทึกแมโครที่ปรับใชรูปแบบที่คุณตองการ แลวเลนแมโครอีก
ครั้งเมื่อใดก็ตามที่ตองการ
เมื่อคุณบันทึกแมโคร ตัวบันทึกแมโครจะบันทึกขั้นตอนทั้งหมดใน Visual Basic for
Applications (VBA) โคด ขั้นตอนเหลานี้สามารถรวมการพิมพขอความหรือตัวเลข การคลิก
เซลลหรือสั่งบน Ribbon หรือบนเมนู การจัดรูปแบบเซลล แถว หรือคอลัมน หรือแมแตการ
นําเขาขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก เชน Microsoft Access Visual Basic แอปพลิเคชัน
(VBA) คือชุดยอยของภาษา Visual Basic การเขียนโปรแกรมที่ทรงพลัง และมาพรอมกับแอป
พลิเคชัน Office สวนใหญ แมวา VBA จะใหคณ
ุ มีความสามารถในการกระบวนการอัตโนมัติ
ภายในและระหวางแอปพลิเคชัน Office แตไมจําเปนตองทราบโคด VBA หรือการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรถาตัวบันทึกแมโครตองการ
สิ่งสําคัญคือตองรูวาคุณเมื่อคุณบันทึกแมโคร ตัวบันทึกแมโครจะจับภาพเกือบทุกสิ่งที่คณ
ุ
ยาย ดังนั้นถาคุณพลาดในลำดับของคุณ ตัวอยางเชน การคลิกปุมที่คณ
ุ ไมตองการคลิก ตัวบันทึก
แมโครจะบันทึก การแกปญหาคือการบันทึกลำดับทั้งหมดใหม หรือปรับเปลี่ยนโคด VBA เอง นี่
คือเหตุผลวาเหตุใดเมื่อคุณบันทึกขอมูลบางอยาง ทางที่ดีที่สุดคือการบันทึกกระบวนการที่คุณ
คุนเคยอยางสูง ยิ่งคุณบันทึกลำดับอยางราบรื่นมากขึ้น แมโครจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อ
คุณเลนใหม
แมโครและเครื่องมือ VBA จะอยูบนแท็บ นักพัฒนา ซึ่งถูกซอนไวตามคาเริ่มตน ดังนั้นจึง
ตองเปดใชงานกอน ดูขอ มูลเพิ่มเติม ที่ แสดงแท็บนักพัฒนา

บันทึกแมโคร
ยังมีสิ่งที่มีประโยชนบางอยางที่คุณควรทราบเกี่ยวกับแมโคร:






เมื่อคุณบันทึกแมโครเพื่อใชงานชุดงานในชวงใน Excel แมโครจะเรียกใชบนเซลลภาย
ในชวงเทานั้น ดังนั้น ถาคุณเพิ่มแถวเพิ่มเติมไปยังชวง แมโครจะไมเรียกใชกระบวนการ
บนแถวใหม แตเฉพาะเซลลภายในชวง
ถาคุณวางแผนกระบวนการงานที่จะบันทึกไวยาว ใหวางแผนใชแมโครเล็กๆ ที่เกี่ยวของ
กัน แทนที่จะใชแมโครที่ยาวเพียงแมโครเดียว
ไมจําเปนตองบันทึกเฉพาะ Excel ในแมโครเทานั้น กระบวนการแมโครของคุณสามารถ
ขยายไปยัง Office อื่นๆ และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่สนับสนุน Visual Basic Application
(VBA) ตัวอยางเชน คุณสามารถบันทึกแมโครในที่ที่คุณอัปเดตตารางใน Excel จากนั้น
เปด Outlook เพื่อสงอีเมลตารางไปยังที่อยูอีเมล

ทำตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อบันทึกแมโคร
1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุม โคด ใหคลิก บันทึกแมโคร
-หรือกด Alt+T+M+R

2. ในกลอง ชื่อแมโคร ใหใสชื่อสำหรับแมโคร ตั้งชื่อใหอธิบายไดมากที่สุดเพื่อใหคุณสามารถ
คนหาไดอยางรวดเร็วถาคุณสรางแมโครมากกวาหนึ่งแมโคร
หมายเหตุ: อักขระแรกของชื่อแมโครตองเปนตัวอักษร อักขระตัวถัดไปสามารถเปนตัวอักษร ตัวเลข หรือขีดลางได ไม
สามารถใชชองวางในชื่อแมโครได อักขระขีดลางใชไดดีกับตัวคั่น Word ถาคุณใชชื่อแมโครที่เปนการอางอิงเซลลดวย
คุณอาจไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดวาชื่อแมโครไมถูกตอง

3. เมื่อตองการกําหนดแปนพิมพลัดเพื่อเรียกใชแมโคร ในกลอง แปนพิมพลัด ให
พิมพ ตัวอักษรใดก็ได (ใชทั้งตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กได) ทีค่ ุณตองการใช ทางที่ดี
ที่สุดคือการใชการกดแปนพิมพ Ctrl + Shift (ตัวพิมพใหญ) รวมกัน เนื่องจาก
แปนพิมพลัดของแมโครจะแทนที่แปนพิมพลดั Excel เริ่มตนใดๆ ที่เทียบเทากัน ในขณะ
ที่เวิรกบุกที่มีแมโครเปดอยู ตัวอยางเชน ถาคุณใช Ctrl+Z (เลิกทํา) คุณจะสูญเสีย
ความสามารถในการ เลิกทํา ในอินสแตนซ Excel เลิกทํา
4. ในรายการ จัดเก็บแมโครไวใน ใหเลือกพื้นที่ที่คุณตองการจัดเก็บแมโคร

โดยทั่วไปแลว คุณจะบันทึกแมโครในเวิรกบุกนี้แตถาคุณตองการใหแมโครพรอมใชงาน
ทุกครั้งที่คุณ Excel ใหเลือกเวิรกบุกแมโครสวนบุคคล เมื่อคุณเลือกเวิรกบุกแมโครสวน
บุคคล Excel จะสรางเวิรกบุกแมโครสวนบุคคลที่ซอนอยู (Personal.xlsb) ถาเวิรก
บุก ดังกลาวไมมีอยู และบันทึกแมโครในเวิรก บุกนี้
5. ในกลอง คำอธิบาย คุณจะพิมพคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวการทำงานของแมโครหรือไมก็ได
แมวาเขตขอมูลรายละเอียดจะใสหรือไมก็ได แตแนะนนะใหใส นอกจากนี้ ใหลองใส
รายละเอียดที่ส่อื ความหมายดวยขอมูลที่อาจเปนประโยชนตอ คุณหรือผูใชอื่นที่จะเรียกใช
แมโคร ถาคุณสรางแมโครหลายแมโคร อธิบายจะชวยใหคุณระบุไดอยางรวดเร็ววาแมโคร
ใดสามารถคาดเดาอะไรได ไมเชนนั้นคุณอาจตองคาดเดา
6. คลิก ตกลง เพื่อเริ่มบันทึก
7. ดำเนินการกระทำที่คุณตองการบันทึก
8. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุม โคด ใหคลิก หยุด

บันทึก

-หรือกด Alt+T+M+R

ทำงานกับแมโครที่บันทึกใน Excel
ใน แท็บ นักพัฒนา ใหคลิก แมโคร เพื่อดูแมโครที่เชื่อมโยงกับเวิรกบุก หรือกด Alt+ F8 ซึ่ง
จะ เปดกลองโตตอบ แมโคร

ขอควรระวัง: แมโครไมสามารถเลิกทําได กอนที่คณ
ุ จะเรียกใชแมโครที่บันทึกเปนครั้งแรก ใหตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดบันทึก
เวิรกบุกในที่ที่คุณตองการเรียกใชแมโครแลว หรือยังดีกวาถายังใชสําเนาของเวิรกบุกเพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงทีไ่ มตองการ ถา
คุณเรียกใชแมโครแตไมสามารถใชงานสิ่งที่คุณตองการได คุณสามารถปดเวิรกบุกไดโดยไมตองบันทึก

นี่คือขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับแมโครใน Excel
งาน

คำอธิบาย

เปลี่ยนการตั้งคาความปลอดภัย
ของแมโครใน Excel

อานขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งคาความปลอดภัยที่พรอมใชงานสำหรับแมโคร และความหมาย

เรียกใชแมโคร

มีวิธีตางๆ หลายวิธีที่คุณสามารถเรียกใชแมโคร เชน การใชแปนพิมพลัด วัตถุกราฟก แถบเขาถึง
ดวน ปุม หรือแมแตเมื่อกำลังเปดเวิรกบุก

แกไขแมโคร

คุณสามารถใช Visual Basic Editor เพื่อแกไขแมโครที่แนบอยูกับเวิรกบุก

คัดลอกมอดูลของแมโครไปยัง
เวิรกบุกอื่น

ถาเวิรกบุกมีแมโคร VBA ที่คุณตองการใชที่อื่น คุณสามารถคัดลอกมอดูลที่มีแมโครนั้นไปยังเวิรกบุ
กอื่นที่เปดอยูไดโดยใช Microsoft Visual Basic Editor

กำหนดแมโครใหกับวัตถุ รูปราง
หรือกราฟก

1. บนเวิรกชีต ใหคลิกขวาที่วัตถุ กราฟก รูปราง หรือรายการที่คุณตองการกําหนดแมโครที่มี
อยู แลวคลิกกําหนดแมโคร
2. ในกลอง กำหนดแมโคร ใหคลิกแมโครที่คุณตองการกำหนด

กำหนดแมโครใหกับปุม

คุณสามารถกำหนดแมโครใหกับไอคอนกราฟก แลวเพิ่มลงในแถบเขาถึงดวน หรือ Ribbon

กำหนดแมโครใหกับตัวควบคุมบน
เวิรกชีต

คุณสามารถกำหนดแมโครใหกับแบบฟอรมและตัวควบคุม ActiveX ในเวิรกชีตได

เปดใชงานหรือปดใชงานแมโครใน
ไฟล Office

เรียนรูวิธีการเปดใชงานหรือปดใชงานแมโครในไฟล Office

เปด Visual Basic Editor

กด Alt+F11

การคนหาวิธีใชเกี่ยวกับการใช
Visual Basic Editor

เรียนรูวิธีการคนหาวิธีใชองคประกอบ Visual Basic

การทำงานกับโคดที่บนั ทึกใน Visual Basic Editor (VBE)
คุณสามารถใชงานโคดที่บันทึกในตัวแกไข Visual Basic (VBE) และเพิ่มตัวแปร โครงสราง
การควบคุม และโคดอื่นๆ ของคุณเองที่ตัวบันทึกแมโครไมสามารถบันทึกได เนื่องจากตัวบันทึก
แมโครจับภาพเกือบทุกขั้นตอนในขณะที่คุณบันทึก คุณยังสามารถลางโคดที่บันทึกโดยไมจําเปน
ซึ่งไมจําเปนในแมโครได การตรวจทานโคดที่บันทึกของคุณเปนวิธยี อดเยี่ยมในการเรียนรูหรือ
ฝกฝนทักษะการเขียนโปรแกรม VBA ของคุณ

ศึกษาเพิ่มเติมไดที่

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNc5iOROSzEsr3jWf4hFGc619wSTCPO_L
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