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หนัมาปรบัปรงุระบบการใช ้Excel  
ใหป้ลอดจากความเสีย่งกนัดกีวา่ 

Living with Excel and without Risk 

คาํนํา 

“A Life Without Risk Is Not Worth Living” เป็นคํากลา่วของ Charles Lindbergh นักบนิชาว
อเมรกินัผูส้รา้งสถติบินิเดีย่วขา้มทวปีโดยไมห่ยดุพักจากนวิยอรก์ไปปารสีเป็นครัง้แรก เป็น
ขอ้ความทีก่ระตุน้ใหเ้ห็นวา่การใชช้วีติอยา่งเสีย่งบา้งจะทําใหรู้ส้กึวา่ชวีติมคีา่มากขึน้ แตถ่า้ใช ้

ชวีติอยูก่บัการใช ้Excel ทกุวนัแตไ่มม่ัน่ใจในวธิทีีใ่ช ้Excel อยูว่า่มชีอ่งโหวห่รอืไม ่ยงัรูส้กึวา่
เสีย่งอยูเ่สมอเพราะกลวัวา่พรุง่นีล้กูนอ้งทีเ่กง่ Excel อยูค่นเดยีวจะลาออกไป ความเสีย่งแบบนี้
ไมทํ่าใหรู้ส้กึวา่ชวีติมคีา่มากขึน้เป็นแน่ 

ทกุวนันีค้นทั่วไปชอบใชโ้ปรแกรม Excel สําหรับเก็บตวัเลขแทบทกุอยา่งในชวีติประจําวนั ไมว่า่
บรษัิทเล็กใหญ ่SME บรษัิทขา้มชาตขินาดใหญ ่ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ ถา้นับรวมกจิกรรม
ทางการเงนิแลว้มคีา่เป็นลา้นลา้นบาท ลว้นพึง่พาโปรแกรมสเปรดชตีทีม่ชี ือ่วา่ Microsoft Excel 
เป็นเครือ่งมอืหลกัในการทํางานกนัทัง้นัน้ หากอยูด่ีๆ แฟ้มทีส่รา้งจาก Excel เกดิหยดุคํานวณ
ขึน้มาโดยไมท่ราบสาเหต ุยอ่มสรา้งความเสยีหายตามมาอยา่งมหาศาล 

ประมาณ 1.3 พันลา้นคนใชโ้ปรแกรม Microsoft Office โดยสว่นใหญใ่ชโ้ปรแกรม Microsoft 
Excel  

กวา่ 70% ของบรษัิทในสหรัฐอเมรกิาใชส้เปรดชตีในการวางแผนกลยทุธ ์
95% ใชส้เปรดชตีในการรายงานทางการเงนิ 
47% ของบรษัิทขนาดกลางใชส้เปรดชตีในการวางแผนและงบประมาณ 
80% ของบรษัิทขา้มชาตทิีไ่ปดําเนนิธรุกจิในสหรัฐอเมรกิาใชส้เปรดชตีในการดําเนนิงานท่ัวไป
และรายงานการเงนิ 

ความเสยีหายทีเ่กดิจาก Excel ไมไ่ดจํ้ากดัเฉพาะความเสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิเทา่นัน้ ถา้เจา้หนา้ที่
โรงพยาบาลจา่ยยาผดิเพราะใสห่น่วยไมโครกรัมเป็นมลิลกิรัม เจา้หนา้ทีป่ระกนัภยัคํานวณอายุ
ประกนัผดิแมพ้ลาดไปเพยีงไมก่ีว่นั หรอืนักเศรษฐศาสตรท์ีพ่ยากรณ์อตัราความกา้วหนา้ทาง
เศรษฐกจิของโลกแตล่มืนําตวัเลขของทวปีออสเตรเลยีมารวมดว้ย สง่ผลเป็นความเสยีหายตอ่
ชวีติความเป็นอยูข่องคนเราอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้และทําใหเ้กดิคดคีวามเพือ่เรยีกรอ้ง
คา่เสยีหาย กระทบกบัชือ่เสยีง เสยีเครดติทีส่รา้งสมมา จนถงึตอ้งออกจากงาน 
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แมปั้จจบุนัโปรแกรมสําเร็จรปูเพือ่ใชบ้รหิารงานดา้นการผลติ การขาย การเงนิการบญัช ีหรอืงาน
เฉพาะดา้นอืน่ๆมรีาคาถกูลงอยา่งมาก จนเห็นนํามาใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในองคก์รทกุขนาด 
มไิดทํ้าใหล้ดการใช ้Excel ลงแตก่ลับจะใช ้Excel มากขึน้ดว้ยซํ้า เนือ่งจาก Excel มคีวาม
ยดืหยุน่กวา่โปรแกรมสําเร็จรปูอยา่งมาก ผูใ้ชง้านทีม่พีืน้ฐาน Excel เพยีงเล็กนอ้ยสามารถแกไ้ข
ดดัแปลงหนา้ตารายงานไดง้า่ยกวา่และตวัโปรแกรม Excel ยงัมรีาคาถกูกวา่หลายเทา่เสยีอกี 
บางบรษัิทถงึกบัเลกิใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูแลว้หนัไปใช ้Excel แทน บรษัิทบางแหง่ใช ้Excel 
เพือ่รวบรวมขอ้มลูจากโปรแกรมสําเร็จรปูทีใ่ชใ้นงานตา่งๆเขา้ดว้ยกนัเพือ่สง่ขอ้มลูไปใชต้อ่ใน
โปรแกรมอืน่ ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก Excel กลายเป็นแหลง่ขอ้มลูทีม่กีารใชง้านบอ่ยทีส่ดุในระบบ
สารสนเทศไปแลว้ 

จากจดุเดน่ในความยดืหยุน่ในการใชง้านและราคาทีถ่กูกวา่ของ Excel เป็นปัจจัยทีด่งึดดูใจทํา
ใหค้วามนยิมใช ้Excel มเีพิม่มากขึน้ แตค่วามยดืหยุน่ซึง่เป็นจดุเดน่นีเ่องกลับกลายเป็นความ
เสีย่งทีทํ่าใหต้อ้งคดิพจิารณาใหถ้ีถ่ว้นกอ่นวา่เหมาะจะนํา Excel มาใชก้บังานประเภทนัน้หรอืไม ่
ตราบใดที ่Excel ยงัยอมใหม้นุษยเ์ขา้ไปมสีว่นควบคมุการทํางานของ Excel ไดโ้ดยตรงหรอื
ผา่นการใชคํ้าสัง่บนเมนูไดเ้อง ตราบนัน้ยอ่มเทา่กบัยงัคงเปิดโอกาสใหเ้กดิความผดิพลาดจาก
ตวัผูใ้ชง้าน (Human Error) ไดต้ลอดเวลา และเมือ่นําแฟ้มไปใชง้านพรอ้มกนัหรอืสง่แฟ้มให ้
คนอืน่ใชง้านตอ่แลว้เกดิความผดิพลาดขึน้ก็ยากจะหาตวัผูรั้บผดิชอบ ถงึจะใชโ้ปรแกรม VBA 
มาเสรมิเพือ่ชว่ยทําให ้Excel ทํางานเองโดยอตัโนมตัแิลว้ใสร่หสัป้องกนัแฟ้มไวก้็สามารถหา
โปรแกรมฟรจีากอนิเตอรเ์น็ตมาถอดรหสัป้องกนัไดง้า่ย ใครก็ไมรู่ท้ีเ่ปิดแฟ้มไดจ้ะสามารถยอ้น
ไปแกไ้ขขอ้มลูทีเ่ก็บไวอ้ยา่งปราศจากรอ่งรอย 

เกอืบ 94% ของแฟ้มสเปรดชตีทีใ่ชม้สี ิง่ผดิพลาด แมแ้ตแ่ฟ้มทีส่รา้งมาอยา่งด ียังมสี ิง่ผดิพลาด
อยูอ่ยา่งนอ้ย 1% ของจํานวนเซลล ์และ 5.2% ของสตูร 

ผูส้รา้งแฟ้มสเปรดชตีมักมคีวามเชือ่มั่นอยา่งมากในความถกูตอ้งแมน่ยําในแฟ้มทีต่นสรา้งขึน้
โดยไมไ่ดท้ดสอบอยา่งจรงิจัง 

นอกจากนีร้ปูแบบการควบคมุในระบบสารสนเทศทีใ่ชก้นัอยูย่งัลา้สมยั จากระบบเดมิซึง่ใช ้

โปรแกรมแบบรวมศนูยแ์ลว้ใหใ้ชง้านผา่นระบบเครอืขา่ยทีม่รีะบบการรักษาความปลอดภยัอยา่ง
รัดกมุ กลบักลายเป็นระบบทีม่ขีอ้มลูกระจายไปตามเครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊หรอืแล็ปท็อปที่
พนักงานมอีสิระในการใช ้Excel ไดต้ามใจ จงึเป็นเหตจํุาเป็นอยา่งยิง่ตอ้งหาทางสรา้งระบบการ
ควบคมุขึน้ใหม ่

ไมว่า่กําลงัใชโ้ปรแกรม Excel หรอืสเปรดชตีอืน่ใดอยูก่็ตาม แทนทีจ่ะปลอ่ยใหม้คีวามเสีย่งแลว้
รอใหเ้กดิความเสยีหายขึน้กอ่นทํานองววัหายแลว้ลอ้มคอก เจา้ของกจิการ ผูบ้รหิารทกุระดบั 
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และผูท้ีค่ลกุคลใีชช้วีติอยูก่บั Excel ทกุวนั ควรรบีหนัมาปรับปรงุระบบการใชโ้ปรแกรม Excel ให ้
ปลอดจากความเสีย่งโดยเร็วทีส่ดุ จะไดใ้ช ้Excel อยา่งมคีวามสขุและพรอ้มทีจ่ะสนุกกบัการใช ้
Excel มากขึน้ 

 

สมเกยีรต ิฟุ้งเกยีรต ิ

www.ExcelExpertTraining.com 
Excel@ExcelExpertTraining.com 
โทร 02 718 9331, 097 140 5555 
 
19 กมุภาพันธ ์2558 
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ตวัอยา่งความเสยีหายจากการใชส้เปรดชตีในตา่งประเทศ 

 แค ่cut-and-paste หรอืการลอกขอ้มลูมาใชผ้ดิพลาด ทําใหบ้รษัิท TranAlta สญูเงนิ
ไป 24 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เมือ่ใหร้าคาตํา่ไปในการประมลูสญัญาลงทนุดา้นพลงังาน
ไฟฟ้า 

 Allied Irish Bank/Allfirst พบการทจุรติเงนิ 700 ลา้นดอลลารส์หรัฐเพยีงสรา้งสตูรลงิก์
เชือ่มโยงขอ้มลูปลอมมาใช ้

 บรษัิทโทรคมนาคมแหง่หนึง่ลงทนุนับลา้นในระบบการวางบลิแตพ่บวา่เงือ่นไขในการ
คํานวณคา่โทรศพัทซ์บัซอ้นมากและเปลีย่นแปลงบอ่ยครัง้จนฝ่าย IT ไมส่ามารถสรา้ง
โปรแกรมมาใหใ้ชท้ัน จงึหนัไปใชส้เปรดชทีในการคํานวณแทน ตอ่มาเมือ่ตรวจสอบ
อยา่งละเอยีดจงึพบวา่มขีอ้ผดิพลาด สง่ผลทําใหบ้รษัิทเสยีชือ่เสยีงทีต่เีป็นคา่เงนิมไิด ้

 ราคาหุน้ของ C&C ตกลงไป 15% หลงัจากพบวา่โอนขอ้มลูผดิพลาดจากระบบบญัชี

มาสูส่เปรดชตีเพือ่รายงานการคา้หุน้ 

 ในปีค.ศ. 2003 Fannie Mae รายงานยอดทางบัญชผีดิถงึ 1.2 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ 
เกดิจากขอ้ผดิพลาดในสเปรดชตี 

 แคข่าดเครือ่งหมายลบทําให ้Magellan Fund รายงานผลประกอบการสงูไป 2.6 
พันลา้นดอลลารส์หรัฐและไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลตามทีส่ญัญาไว ้

 บรษัิทดา้นสาธารณูปโภคแหง่หนึง่ พบในวนิาทสีดุทา้ยวา่ใสว่งเล็บในสตูรคํานวณผดิ ทํา
ใหย้อดกําไรตกจาก 200 ลา้นดอลลารส์หรัฐเหลอืเพยีง 25 ลา้นดอลลาร ์

 แมบ้รษัิทมโีปรแกรมบญัชใีชง้านอยูแ่ลว้แตย่งัไมส่ามารถออกรายงานตามความตอ้งการ
ทีเ่ปลีย่นไปเสมอของฝ่ายการเงนิ จงึหนัไปใชส้เปรดชตีในการออกงบการเงนิเพือ่
รายงานตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู และเนือ่งจากระบบควบคมุภายในตรวจสอบไปไมถ่งึสเปรด
ชตีทีใ่ชร้ายงาน เมือ่มกีารตรวจสอบสเปรดชตีอยา่งละเอยีดจงึพบวา่คํานวณยอดคา้งรับ
คา้งจา่ยผดิพลาด 

 ผูบ้รหิารบรษัิทใหบ้รกิารทางสาธารณสขุยอมรับกบัผูส้อบบญัชวีา่ ไดแ้สดงยอดทรัพยส์นิ
เป็นเท็จโดยทําใหร้ายรับมมีลูคา่สงูกวา่ความเป็นจรงิถงึ 3.5 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ 
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 เจา้หนา้ทีต่ลาดหลกัทรัพยทํ์าการซือ้ขายผดิพลาดและแสดงยอดขาดทนุสงูมาก เพราะ
แฟ้มสเปรดชตีทีใ่ชอ้ยูนั่น้เป็นแฟ้มทีเ่จา้หนา้ทีค่นกอ่นสรา้งไวอ้ยา่งซบัซอ้นเกนิกวา่จะ
เขา้ใจไดแ้ละไมท่ราบมากอ่นวา่มขีัน้ตอนพเิศษทีผู่ใ้ชแ้ฟ้มตอ้งคอยทําหนา้ทีค่วบคมุ
เงือ่นไขจงึจะคํานวณไดถ้กูตอ้ง 

 รายงานปรมิาณยารักษาโรคทีแ่สดงในตารางวา่มหีน่วยเป็น milligrams (mg) แตบ่าง
รายการกลบัใชห้น่วยเป็น micrograms (mcg) ทําใหเ้กดิความผดิพลาดในการรักษา 

 ในปีค.ศ. 2010 ผลการวจัิยของอาจารยม์หาวทิยาลยั Harvard คํานวณการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิของโลกตดิลบ 0.1% เพราะลมืนําขอ้มลูของ 5 ประเทศแรกมารวมคํานวณ
ดว้ย (ซึง่รวมถงึประเทศออสเตรเลยีและคานาดา) ซึง่ทีถ่กูตอ้งนัน้เศรษฐกจิโตขึน้ 2.2% 

 บรษัิท JPMorgan ประเมนิความเสีย่งของ credit derivatives bets ตํา่กวา่ความเป็นจรงิ
ถงึครึง่หนึง่ เพราะนําตวัแปรไปบวกแทนทีจ่ะนําไปหาคา่เฉลีย่ ทําใหค้า้ขายขาดทนุถงึ 
6.2 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ เจา้หนา้ทีถ่กูไลอ่อก และผูบ้รหิารถกูเรยีกตวัไปใหก้ารตอ่
รัฐสภา 

 ในปีค.ศ. 2008 บรษัิท Barclays ซือ้บรษัิท Lehman Brothers ในมลูคา่ทีส่งูกวา่ความ
เป็นจรงิ เพราะผูส้รา้งแฟ้มขอ้มลูทรัพยส์นิซอ่นเซลลท์ีค่วรจะถกูลบเอาไวเ้กอืบ 200 
เซลลซ์ึง่เป็นทรัพยส์นิทีไ่มต่อ้งการมลูคา่ถงึ 30 ลา้นดอลลารส์หรัฐ 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการเงนิของรัฐยทูาถกูไลอ่อก เพราะคํานวณจํานวนเด็กนักเรยีนที่
จะเขา้เรยีนในสถานศกึษาของรัฐตํา่ไป เนือ่งจากใสตํ่าแหน่งอา้งองิในสตูรผดิพลาด ทํา
ใหต้ัง้งบประมาณทางการศกึษาตํา่ไปถงึ 25 ลา้นดอลลารส์หรัฐ 

 ราคาหุน้ของบรษัิท C&C ตกลงไป 15% เป็นผลจากรายงานผดิพลาดวา่รายไดเ้พิม่ขึน้ 
3% ทัง้ทีถ่กูตอ้งคอืรายไดล้ดลง 5% เกดิจากการโอนขอ้มลูจากโปรแกรมระบบบญัชมีา
ทํารายงานทีต่อ้งสง่ใหต้ลาดดว้ยสเปรดชตีผดิพลาด 

 มหาวทิยาลยั Toledo เสยีเงนิงบประมาณกวา่ 2.4 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เนือ่งจากพมิพ์
สตูรผดิ 

 ตวัแทนการจัดซือ้ของรัฐบาลฮงัการถีกูปรับ 2 ลา้นฟอรนิทแ์ละระงับการประมลู 
เนือ่งจากสง่แฟ้มใหก้ลุม่ผูส้ง่สนิคา้ซึง่เขา้ใจวธิใีชง้านผดิ แทนทีจ่ะใชข้อ้มลูทีบ่นัทกึไว ้
อยูแ่ลว้กลบัใชก้ารกรอกขอ้มลูดว้ยมอื 
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ความเสยีหายเหลา่นีเ้ป็นเพยีงความเสยีหายสว่นทีเ่กดิขอ้พพิาททําใหต้อ้งเปิดเผยตอ่
สาธารณชนเทา่นัน้ ยงัมคีวามเสยีหายอกีมากมายทีเ่ก็บเป็นความลบัหรอือายไมอ่ยากเปิดเผย 

ดคูวามเสยีหายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้จากการใชส้เปรดชตี ไดจ้ากเว็บ European Spreadsheet Risk 
Interest Group (EuSPrIG) http://www.eusprig.org/horror-stories.htm ซึง่เกดิจากการ
รวมตวักนัของ The European Spreadsheet Risks Interest Group เพือ่กระตุน้ใหส้งัคม
ตระหนักถงึความเสีย่งจากการใชส้เปรดชตี โดยนําความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัแตล่ะกจิการมา
เปิดเผยใหท้ราบกนัไวใ้นหวัขอ้ Horror Stories 
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ความเสีย่งจากการใช ้Excel คอือะไร 

คนทัว่ไปซึง่รูจั้ก Excel เพยีงผวิเผนิ มกัเขา้ใจวา่ Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชตีทีม่โีครงสรา้งใน
รปูแบบตารางประกอบดว้ยหลาย row และหลาย column ชว่ยทําใหผู้ใ้ชง้านสามารถจัด
โครงสรา้งรปูแบบตารางขอ้มลูทีเ่ก็บไวเ้พือ่ใชง้านไดต้ามตอ้งการโดยเฉพาะงานการคํานวณ
ตวัเลข ดงันัน้เมือ่แสดงผลลพัธท์ีคํ่านวณไดต้า่งจากทีต่อ้งการหรอืคํานวณผดิก็เขา้ใจผดิไปวา่ 
น่ันคอืรปูแบบเดยีวของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ได ้

จากการวจัิยพบวา่กวา่ 94% ของจํานวนแฟ้มสเปรดชตีทีส่รา้งขึน้มาใชง้านมขีอ้ผดิพลาด  

ใครก็ตามซึง่มัน่ใจวา่แฟ้มถกูตอ้งโดยไมม่ขีอ้ผดิพลาดเลย มแีนวโนม้ทีจ่ะละเลยมองขา้ม

ขอ้ผดิพลาดทีม่ ีและมักเป็นความมั่นใจของผูท้ีไ่มรู่จ้รงิในวธิกีารใช ้Excel 

กวา่จะมั่นใจวา่แฟ้ม Excel คํานวณไดถ้กูตอ้งรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ตอ้งผา่นการทดสอบแลว้ทดสอบ

อกีจากผูท้ีม่คีวามรูจ้รงิวา่ตอ้งทดสอบอยา่งไร ไมใ่ชด่จูากคําตอบสดุทา้ยวา่คํานวณถกูตอ้งแลว้
คดิทกึทักเอาเองวา่ถกูตอ้ง 

ความเสีย่งจากการใช ้Excel ไมไ่ดเ้ป็นจํากดัเพยีงเมือ่แสดงขอ้มลูหรอืคํานวณผดิพลาดเทา่นัน้ 
แมแ้สดงขอ้มลูหรอืคํานวณถกูตอ้งก็ยงัมคีวามเสีย่งแฝงอยูต่ลอดเวลา เพราะหลงัจากนัน้หากสง่
แฟ้มไปใหผู้ใ้ชง้านคนอืน่ เพยีงแคโ่ยกยา้ยเซลลทํ์าใหตํ้าแหน่งตารางตา่งไปจากเดมิ หรอื
เปลีย่นชือ่ชทีหรอืแฟ้มใหต้า่งไป หรอืนําแฟ้มมาใชง้านนานไปจนตวัแปรทีบ่นัทกึไวล้า้สมยั อาจ
ทําใหแ้ฟ้มทีส่รา้งไวไ้มด่แีสดงขอ้มลูหรอืคํานวณผดิพลาดไดท้นัทโีดยไมม่สีญัญาณเตอืน 

ความเสีย่งในแงก่ารลงทนุเกดิขึน้เมือ่ใช ้Excel ไมคุ่ม้คา่ หากพนักงานสามารถใช ้Excel ไดแ้ค่
อยา่งเครือ่งคดิเลขหรอืเครือ่งพมิพด์ดี ไมส่ามารถใชง้าน Excel ทํางานแบบอตัโนมตัไิดอ้ยา่ง
คอมพวิเตอร ์และไมไ่ดช้ว่ยทําใหส้ามารถนําแฟ้มทีส่รา้งขึน้มาใชซ้ํ้าแลว้ซํ้าอกี 

ความเสีย่งในแงข่องการทําธรุกจิเกดิขึน้เมือ่ขอ้มลูจากสเปรดชตีทําใหส้ญูเสยีรายไดแ้ละกําไร 
ไมส่ามารถทําตามกฎเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้หรอืทําใหบ้รษัิทเสยีชือ่เสยีง ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นผลจากการ
ทีส่เปรดชตีแสดงขอ้มลูผดิพลาดเทา่นัน้ ไมว่า่ขอ้ผดิพลาดนัน้เกดิขึน้โดยไมต่ัง้ใจหรอืตัง้ใจ
ทจุรติปลอมแปลงขอ้มลูก็ตาม แตย่งัเสีย่งจากการสญูหายของขอ้มลูทีเ่ก็บไวเ้นือ่งจากระบบ
คอมพวิเตอรทํ์างานผดิพลาด หรอืขอ้มลูลบัร่ัวไหลเนือ่งจากปลอ่ยใหพ้นักงานจัดเก็บขอ้มลู
กนัเองหรอืยอมใหเ้ก็บแฟ้มงานไปทําตอ่ทีบ่า้น ซึง่เป็นความเสีย่งทีพ่บเห็นไดบ้อ่ยทีส่ดุ 
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ทีม่าของความเสีย่ง 

เป็นระยะเวลากวา่ 36 ปีแลว้ทีโ่ปรแกรมสเปรดชตีถกูนํามาใชใ้นสํานักงาน กอ่นหนา้นัน้สเปรด
ชตีเป็นโปรแกรมทีทํ่างานบนคอมพวิเตอรร์ะดบัเมนเฟรมซึง่มใีชใ้นบรษัิทขนาดใหญเ่ทา่นัน้ ทกุ
วนันีม้นักลายเป็นโปรแกรมทีข่าดไมไ่ดใ้นการทํางาน โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel ซึง่
มผีูใ้ชท้ัว่โลกกวา่ 500 ลา้นคน และแมจ้ะมโีปรแกรมสําเร็จรปูสรา้งขึน้มาเพือ่ใชใ้นงานดา้น
การเงนิหรอืงานอืน่ในชว่งเวลาทีผ่า่นมาก็ตาม แต ่Excel ยงัคงเป็นโปรแกรมพืน้ฐานสําหรับการ
ทํารายงานการเงนิ การวเิคราะห ์หรอืใชสํ้าหรับทกุเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเลข หากปราศจาก
โปรแกรมสเปรดชตีหรอื Excel แลว้ โลกของเราจะตา่งไปจากทกุวนันีอ้ยา่งสิน้เชงิ 

เนือ่งจาก Excel เป็นทางออกทีล่งทนุตํา่และสามารถนํามาดดัแปลงแกไ้ขใหท้นัตอ่การแขง่ขนั
ทางธรุกจิไดส้ะดวกรวดเร็ว ทําใหแ้ทนทีจ่ะลงทนุซือ้หรอืสรา้งโปรแกรมสําเร็จรปูซึง่มรีะบบการ
ควบคมุภายในทีรั่ดกมุมากกวา่มาใช ้องคก์รธรุกจิกลบัหนัมาใชโ้ปรแกรม Excel แทนทัง้ๆทีโ่ดย
พืน้ฐานของตวัโปรแกรมถกูออกแบบมาเพือ่ใหค้วามสะดวกตอ่การใชง้านสว่นบคุคลเทา่นัน้ 
ไมไ่ดส้รา้งขึน้มาสําหรับการใชง้านรว่มกนัหรอืใชง้านพรอ้มกนั หากมขีอ้มลูทีบ่นัทกึผดิพลาด
หรอืซอ่นทจุรติไว ้จะตรวจสอบความถกูตอ้งยากมาก 

Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชตีซึง่ไมไ่ดส้รา้งขึน้มาเพือ่ใชใ้นธรุกจิ ตา่งจากโปรแกรมสําเร็จรปูที่
สรา้งขึน้มาขายหรอืพัฒนาโดยฝ่าย IT ซึง่ตัวโปรแกรมเมอรต์อ้งมพีืน้ฐานในการสรา้งโปรแกรม
โดยเฉพาะ อยา่งนอ้ยตอ้งสําเร็จการศกึษาดา้น IT และกอ่นทีจ่ะปลอ่ยโปรแกรมออกมาใหใ้ช ้

งานตอ้งตรวจสอบแลว้ตรวจสอบอกีวา่ไมผ่ดิพลาด เมือ่ใชง้านก็ตอ้งตรวจสอบควบคมุใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ําหนด  

ตลอดระยะเวลากวา่ 36 ปีนัน้ ระบบคอมพวิเตอรม์คีวามทนัสมยัและซบัซอ้นมากขึน้อยา่งมากจน
เป็นไปไมไ่ดท้ีใ่ครคนใดคนหนึง่จะรูล้กึทกุเรือ่งและเชีย่วชาญทกุอยา่ง เจา้หนา้ทีฝ่่าย IT มกัมี
ความรูเ้รือ่งโปรแกรม Excel นอ้ยกวา่พนักงานทีใ่ชง้านเป็นประจํา ฝ่าย IT จงึทําหนา้ทีด่แูล
รับผดิชอบเฉพาะเรือ่งทีต่วัเองถนัด เชน่ ระบบเครอืขา่ย เครือ่งมอืเครือ่งใชด้า้นคอมพวิเตอร ์
และโปรแกรมสําเร็จรปูทีจั่ดหามาใช ้แลว้ปลอ่ยใหใ้ช ้Excel อยา่งอสิระใหผู้ใ้ชง้านรับผดิชอบ
กนัเอง โดยไมม่กีารวางนโยบายหรอืมรีะเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชส้เปรดชตีแมแ้ตน่อ้ย เมือ่ไร ้
การควบคมุยอ่มเปิดโอกาสใหง้า่ยตอ่การทจุรติ ใชง้านผดิพลาด หรอืไรม้าตรฐาน 

สว่นผูบ้รหิารในแตล่ะสายงานมคีวามรูเ้รือ่งวธิกีารใช ้Excel นอ้ยกวา่พนักงานเป็นธรรมดาอยูแ่ลว้ 
ยิง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูขึน้ยิง่รูจั้ก Excel นอ้ยลง แมก้อ่นหนา้จะไดรั้บตําแหน่งเป็นผูบ้รหิารเคย
ใช ้Excel มากอ่น แตพ่อ Excel ออกโปรแกรมรุน่ใหม ่หรอืตวัเองไดรั้บการเลือ่นขัน้มตํีาแหน่ง
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บรหิารขึน้มาก็ลดหรอืเลกิการใช ้Excel แลว้หนัไปมอบหมายใหล้กูนอ้งทําแทน ทําใหอ้งคก์รไม่
สามารถพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามชาํนาญในการใช ้Excel อยา่งตอ่เนือ่งและเกง่ขึน้เรือ่ยๆ 
พนักงานระดบัลา่งตอ้งขวนขวายหาทางประยกุตใ์ช ้Excel ในงานกนัเอง แมจ้ะไดรั้บแฟ้ม Excel 
ทีส่รา้งไวอ้ยูแ่ลว้มาใชต้อ่โดยหวัหนา้ชว่ยอธบิายวธิใีชบ้า้ง แตไ่มเ่กง่พอทีจ่ะไลท่ีไ่ปทีม่าของ
ลําดบัการคํานวณและแกะสตูรทีม่อียู ่

ผูบ้รหิารมกัดขูอ้มลูทีล่กูนอ้งนําเสนอมาวา่ถกูตอ้ง รวดเร็ว และมหีนา้ตารายงานตรงตามทีต่น
ตอ้งการหรอืไมโ่ดยดจูากกระดาษทีพ่มิพร์ายงานสง่มาให ้มผีูบ้รหิารระดบัสงูนอ้ยคนนักทีจ่ะขอ
แฟ้ม Excel มาเปิดดบูนจอ และแทบไมม่ผีูบ้รหิารคนใดตดิตามดวูา่กวา่จะไดต้วัเลขทีต่อ้งการมา
ไดนั้น้ ลกูนอ้งมวีธิกีารใช ้Excel ทีส่ลบัซบัซอ้นวุน่วายทีเ่สีย่งตอ่ความผดิพลาดหรอืไม ่มกีาร
เก็บรักษาขอ้มลูทีม่คีา่อยา่งยิง่ของบรษัิทกนัไวห้ละหลวมอยา่งไร ทําไมพนักงานทีใ่ช ้Excel จงึ
มคีวามเครยีดสงูแลว้ลาออกบอ่ย ทําไมบางคนไมย่อมสง่แฟ้มทีถ่อดรหสัป้องกนัแลว้มาเปิดเผย
ใหห้วัหนา้ของตวัเองดบูา้งเลย ซึง่เหตกุารณ์เหลา่นีเ้ป็นสญัญาณเตอืนบง่บอกถงึความเสีย่งที่
เกดิขึน้จากการใชส้เปรดชตีทัง้นัน้ 

ผูใ้ช ้Excel สว่นใหญต่อ้งหาทางเรยีนรูว้ธิใีช ้Excel ดว้ยตนเอง เพราะหนังสอืหรอืแหลง่ขอ้มลู
บนอนิเตอรเ์น็ตใหค้วามรูแ้คว่ธิกีารใช ้Excel เทา่นัน้ ไมม่ทีีใ่ดเปิดเผยวธิกีารประยกุตใ์ช ้Excel 
กบังานเฉพาะดา้น หนังสอืคูม่อื Excel ทีเ่ป็นภาษาไทยก็มเีนือ้หาไมล่ะเอยีด ทําใหต้อ้งใช ้

จนิตนาการในการสรา้งแฟ้มเองหรอืสรา้งตามใจหัวหนา้ทีอ่ยากไดร้ายงานในหนา้ตาตามใจ
ตวัเองมากเกนิไป โดยหารูไ้มว่า่จะทําใหใ้ช ้Excel ยากขึน้และเกดิความเสีย่งมากขึน้อยา่งมาก 

ผูบ้รหิารทีไ่มเ่คยมปีระสบการณ์ใช ้Excel มากอ่นหรอืไมเ่กง่คอมพวิเตอร ์มักเขา้ใจวา่ Excel 
เป็นของงา่ยทีเ่ห็นใครๆใชก้นัไดจ้งึไมใ่สใ่จในการสง่พนักงานไปฝึกอบรม ไมเ่ขา้ใจถงึปัญหาที่
แอบแฝงตัวอยู ่และมองไมอ่อกวา่จะจัดการอยา่งไร 

ทีม่าของความเสีย่งยงัขึน้กบัความสามารถใช ้Excel ซึง่มหีลายระดบั เริม่ตัง้แตส่ามารถใชต้าราง
เพือ่บนัทกึขอ้มลู สามารถใชคํ้าสัง่บนเมนู สามารถสรา้งสตูร จนถงึขัน้สามารถใช ้VBA เพือ่ทํา
ให ้Excel ทํางานเองอตัโนมตั ิโดยผูส้รา้งงานตอ้งรูจั้กเลอืกใชเ้ครือ่งมอืที ่Excel มอียูใ่หต้รงกบั
ความสามารถของผูใ้ช ้เชน่ ถา้ผูใ้ชแ้ฟ้มเป็นผูบ้รหิารซึง่ใช ้Excel ไมเ่กง่ ก็ควรหลกีเลีย่งการ
สรา้งงานโดยใช ้Pivot Table เพือ่ลดความเสีย่งจากการทีผู่บ้รหิารใชคํ้าสัง่บนเมนูผดิพลาด 
แลว้หนัไปสรา้งงานโดยพึง่พาสตูรหรอื VBA เพือ่ชว่ยคํานวณหาผลลพัธใ์หก้บัผูบ้รหิารอยา่ง
อตัโนมตัแิทน 

อยา่งไรก็ตามแมเ้ลอืกใชเ้ครือ่งมอืใหเ้หมาะกบัความสามารถของผูใ้ชเ้พือ่ลดความเสีย่งจากการ
ใชง้าน แตก่ารสรา้งสตูรทีย่ากหรอืเป็นสตูรซอ้นกนัหรอืใช ้VBA ยอ่มเพิม่ความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่ซึง่
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ไมไ่ดเ้ป็นคนสรา้งจะเขา้ใจอยา่งถอ่งแทใ้นสตูรทีส่รา้งไวเ้พือ่ทําการปรับปรงุแกไ้ขใหถ้กูตอ้งใน
อนาคต หากวนัหนึง่ VBA ในแฟ้มเกดิหยดุทํางานขึน้มาและไมม่ใีครสามารถแกไ้ขไดเ้นือ่งจาก
คนสรา้งลาออกไปแลว้ ยอ่มมคีวามเสีย่งถงึขัน้การทํางานหยดุชะงักไปเลยทเีดยีว 

ใน Excel รุน่ใหมม่คีวามสามารถเหนอืกวา่รุน่กอ่น พืน้ทีต่ารางในชทีหนึง่ๆสามารถรองรับกบัขอ้มลู
นับลา้นรายการ (1,048,576 rows และ 16,384 columns) มจํีานวนเซลลม์ากถงึ 17,179,869,184 
เซลลใ์นชทีหนึง่ๆ และสรา้งสตูรซอ้นกนัไดถ้งึ 64 ชัน้ ผูใ้ช ้Excel ทีเ่กง่ดา้นคํานวณสามารถใช ้
Excel สรา้งแฟ้มทีม่โีครงสรา้งการคํานวณซบัซอ้นอยา่งมาก ทําใหย้ากสําหรับผูใ้ชแ้ฟ้มท่ัวไปหรอื
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบภายใน (หรอืแมแ้ตต่ัวผูส้รา้งเอง) จะตรวจสอบไดค้รบทกุเซลล ์เป็นความเสีย่งที่
ยากจะตรวจพบวา่มขีอ้มลูคลาดเคลือ่นหรอืผดิพลาด 

ผลจากการวจัิยพบวา่ 94% ของจํานวนแฟ้มสเปรดชตีทีใ่ชใ้นบรษัิทท่ัวไปและ 5% ของสตูรทีส่รา้ง
ไวม้ขีอ้ผดิพลาด 

ความผดิพลาดในการสรา้งงานทีพ่บบอ่ยครัง้มากทีส่ดุเกดิจากการสรา้งงานทีม่ใีนสิง่ทีไ่มค่วร
มแีตก่ลบัไมม่ใีนสิง่ทีต่อ้งม ีเชน่ ใชเ้ซลลเ์พือ่แสดงขอ้มลูซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งไวม้ากเกนิไปจนทํา
ใหผู้ใ้ชง้านจับประเด็นไมไ่ดว้า่ตอ้งการแสดงอะไรในชทีนัน้ หรอืไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งหมาย $ ในการ
กําหนดตําแหน่งอา้งองิสง่ผลใหคํ้านวณผดิพลาดเมือ่ copy เซลลส์ตูรไปใชท้ีอ่ ืน่ 

การทีผู่บ้รหิารปลอ่ยใหใ้ช ้Excel กนัอยา่งอสิระตามใจชอบ ปลอ่ยใหเ้รยีนรู ้Excel กนัเอง หรอื
เลอืกอบรม Excel จากใครก็ได ้ยอ่มทําใหเ้กดิวธิสีรา้งงานแตกตา่งกนั ขาดแนวทางการสรา้ง
งานทีเ่ป็นมาตรฐาน ทําใหผู้ใ้ชแ้ฟ้มตอ้งทําความเขา้ใจในขัน้ตอนการใชง้านของแตล่ะแฟ้มใหม่
เสมอ และยากสําหรับผูต้รวจสอบภายในทีเ่กง่ Excel นอ้ยกวา่คนสรา้งแฟ้มจะแกะสตูรออก 

นอกจากนีค้วามเสีย่งยงัเกดิจากการใชโ้ปรแกรม Excel ทีไ่มม่ลีขิสทิธิห์รอืซือ้ชดุทีม่ลีขิสทิธิแ์ต่
ไมไ่ด ้update แกไ้ขความผดิพลาดในตวัโปรแกรมผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตอยูเ่สมอ 
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เหตใุดจงึมองขา้มความเสีย่งจากการใช ้Excel 

ในขณะทีอ่งคก์รใหค้วามสําคญัและตระหนักถงึความเสีย่งความเสีย่งดา้นตา่งๆในการดําเนนิ
ธรุกจินัน้ แตค่วามเสีย่งจากการใชส้เปรดชตีหรอื Excel กลบัถกูมองขา้มหรอืใหค้วามสําคญันอ้ย
มาก จนกระทัง่ในปีค.ศ.2002 รัฐสภาของสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมาย Sarbanes-Oxley Act 
เพือ่ชว่ยกระตุน้ใหเ้ริม่คดิปรับปรงุระบบการใช ้Excel จากการกําหนดให ้CEO ตอ้งประเมนิระบบ
รายงานทางการเงนิของตนดว้ยวา่มปีระสทิธภิาพ 

เนือ่งจาก Excel มรีาคาคา่โปรแกรมถกูมากเมือ่เทยีบกบัการลงทนุเป็นแสนเป็นลา้นบาทใน
กจิกรรมอืน่ ผูบ้รหิารจงึไมไ่ดใ้หค้วามสําคัญเรง่ดว่น หรอืรอจนกวา่จะมกีฎหมายหรอืมาตรฐาน 
ISO มาบงัคับกอ่น 

ยิง่องคก์รเห็นความสําคัญมากขึน้เทา่ใด ยิง่รบีขวนขวายหาทางกระตุน้ใหป้รับปรงุวธิกีารใช ้
Excel ใหรั้ดกมุมากขึน้เทา่นัน้ 

สาเหตทุีผู่บ้รหิารไมเ่ห็นวา่การใช ้Excel เป็นความเสีย่งทีสํ่าคญั เนือ่งจากไมเ่คยรูไ้มเ่คยเห็น
ความยากและความสลบัซบัซอ้นในวธิใีช ้Excel จงึมมีมุมองผดิๆวา่ โปรแกรม Excel ใชง้านงา่ย
มาก ใครๆก็มวีธิใีชเ้หมอืนกนั มนัเป็นเพยีงโปรแกรมทีทํ่าหนา้ทีใ่นการคํานวณในลกัษณะการใช ้

งานเชน่เดยีวกบัเครือ่งคดิเลขหรอืเครือ่งพมิพด์ดี จะดกีวา่ตรงทีใ่ชง้านบนเครือ่งคอมพวิเตอร์
และสามารถเก็บขอ้มลูไวไ้ดโ้ดยไมต่อ้งบนัทกึใหมซ่ํ้าอกี ดงันัน้หากจะคํานวณผดิบา้งยอ่มเป็น
เรือ่งธรรมดา ถอืเป็นสิง่ปกตทิีผู่ใ้ชง้านจะทําผดิพลาดบา้ง จงึเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะป้องกนัไมใ่หเ้กดิ 
Human Error ขึน้เลย 

ภาพสะทอ้นซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้รหิารไมไ่ดใ้หค้วามสําคญักบัความเสีย่งจากการใช ้Excel ดไูด ้
จาก 

1. การเลกิใชโ้ปรแกรม Excel แลว้หนัไปใชส้เปรดชตีอืน่หรอืใชโ้ปรแกรมทีแ่จกใหใ้ชฟ้รี
เพือ่ประหยดัตน้ทนุ เพราะเขา้ใจวา่ไมว่า่จะใชส้เปรดชตียีห่อ้ใดก็นํามาใชคํ้านวณตวัเลข
ไดเ้หมอืนกนั โดยไมรู่ว้า่ Excel มคีวามสามารถเหนอืกวา่สเปรดชตีอืน่อยา่งมาก และไม่
ตระหนักถงึคา่เสยีโอกาสทีม่ตีน้ทนุแพงจากการเปลีย่นไปใชโ้ปรแกรมฟร ี

2. เมือ่พบวา่ Excel คํานวณผดิพลาดหรอืแสดงขอ้มลูไมต่รงกบัความตอ้งการก็จัดการ
แกปั้ญหาเป็นครัง้ไป ไมไ่ดว้างนโยบายหรอืออกระเบยีบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความผดิพลาดขึน้อกีในอนาคต 
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3. ไมเ่ห็นความจําเป็นในการสง่พนักงานไปฝึกอบรมเพราะเสยีดายเวลางาน มองวา่ Excel 
เป็นโปรแกรมใชง้า่ยและเรยีนจากหนังสอืคูม่อืไดเ้อง ใครๆก็มวีธิใีชเ้หมอืนกนั ไมคุ่ม้ทีจ่ะ
จา่ยเงนิคา่ฝึกอบรม  

4. ถา้ใครอยากจะเขา้อบรมก็หา้มใชเ้วลางานลาไปเรยีนและตอ้งออกเงนิเรยีนเอง หรอืถา้
ยอมสง่ไปอบรมก็ไมบ่อ่ยนัก ใหเ้วลาสําหรับการอบรมไมก่ีว่นัและหาทีเ่รยีนกนัเอง โดย
เลอืกเรยีนจากทีไ่หนก็ไดเ้พราะเชือ่วา่ไดค้วามรูไ้มต่า่งกนั ขอใหเ้นน้อบรมเฉพาะเรือ่งที่
จะเอาไปใชง้านไดท้ันทกีบัปัญหาเฉพาะหนา้ก็แลว้กนั 

สว่นสาเหตทุีผู่ใ้ชง้านไมเ่ห็นความสําคญัในความเสีย่งจากการใช ้Excel มดีงันี ้

1. มคีวามมัน่ใจอยา่งยิง่วา่แฟ้มทีต่นสรา้งขึน้ปราศจากความผดิพลาดโดยสิน้เชงิ 
2. เชือ่วา่การทีแ่ฟ้มมคีวามผดิพลาดบา้งเล็กนอ้ยเป็นเรือ่งธรรมดา 
3. ไมเ่คยเห็นตัวอยา่งวธิกีารสรา้งงานทีด่กีวา่ 
4. ขาดความรูใ้นวธิกีารทดสอบและตรวจสอบเพือ่หาความผดิพลาด 
5. มองไมอ่อกวา่เมือ่เกดิความผดิพลาดขึน้จะสง่ผลเสยีตอ่องคก์รอยา่งไร 
6. คดิวา่เป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิาร ไมใ่ชห่นา้ทีค่วามรับผดิชอบของตน 
7. ตอ้งการความอสิระ ไมต่อ้งการใหม้ใีครมาควบคมุ ตรวจสอบ หรอืคอยจับผดิ 
8. กําลงัจะลาออก จงึไมส่นใจวา่ใครจะนําแฟ้มทีต่นสรา้งมาใชง้านตอ่หรอืไมแ่ลว้จะเกดิ

ผลเสยีอยา่งไร 
9. แอบซอ่นขอ้มลูทจุรติเอาไว ้

ผูท้ีค่ลกุคลกีบัการใช ้Excel นานขึน้ จะพัฒนาวธิใีชข้องตนใหซ้บัซอ้นขึน้ทลีะเล็กทลีะนอ้ย 
โดยเฉพาะคนทีม่พีืน้ฐานทางคณติศาสตรห์รอืชอบคดิคํานวณ จะฝึกใช ้Excel เป็นเหมอืน
สนามแขง่ขนัประลองฝีมอื ทดลองสรา้งสตูรทีไ่มเ่คยใช ้ฝึกใชคํ้าสัง่บนเมนูทีช่ว่ยลดัขัน้ตอนการ
ทํางาน จนถงึขัน้ทดลองใช ้VBA เพือ่หาทางทําให ้Excel ทํางานเองโดยอตัโนมตั ิลองผดิลอง
ถกูไปเรือ่ยๆ ซึง่จะพบวา่มชีว่งความแตกตา่งของความรูค้วามสามารถระหวา่งผูบ้รหิารหรอืคนที่
เพิง่เริม่ฝึกใช ้Excel กบัคนทีใ่ช ้Excel จนถงึขัน้เกง่ VBA อยา่งมาก  

ยิง่เกง่ Excel มากขึน้เทา่ใด ยิง่สามารถมองขอ้ผดิพลาดของผูอ้ืน่ไดม้ากขึน้เทา่นัน้ โดยเฉพาะ
วธิใีช ้Excel ทีน่ยิมใชก้นัของคนทัว่ไปซึง่มกัมองไมอ่อกวา่มคีวามเสีย่งแฝงอยู ่เชน่ การใชส้ตูร 
VLookup หรอืคําสัง่ Pivot Table ก็เหมาะกบับางงานและผูใ้ชบ้างระดบัเทา่นัน้ หรอืการใช ้

แป้นพมิพล์ดั Ctrl+v เพือ่ลอกขอ้มลูก็เสีย่งทีจ่ะไดข้อ้มลูผดิ เป็นตน้ 
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กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัในตา่งประเทศ 

ในปีค.ศ. 2002 หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิสบืเนือ่งจากการฉอ้โกงรายงานทางการเงนิของบรษัิท 
Enron และบรษัิทสําคญัอืน่ๆ รัฐสภาสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมาย Sarbanes-Oxley Act 
(SOX) โดยเฉพาะในหมวด 404 กําหนดให ้CEO ของบรษัิทมหาชนตอ้งประเมนิระบบรายงาน
ทางการเงนิของตนดว้ยวา่มปีระสทิธภิาพเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 

Section 404 requires management and the external auditor to report on the 
adequacy of the company's internal control on financial reporting. 

นอกจากนีย้ังมกีฎหมายและขอ้บงัคบัอืน่อกี เชน่ Solvency II, Base III, FDA 21, ISO 27002, 
IAS/IFRS for Accounting Standard, SAS 99 for auditor หรอืขอ้บงัคบัอืน่ตามภาพ 

 

สําหรับประเทศในทวปีเอเชยี ในปีค.ศ.2006 ญีปุ่่ นออกกฎหมาย J-SOX คลา้ยคลงึกบั 
Sarbanes-Oxley Act 

แมก้ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัเหลา่นีม้ไิดร้ะบถุงึการใชส้เปรดชตีหรอื Excel โดยตรงก็ตาม แตเ่ป็น
การกําหนดใหผู้บ้รหิารในองคก์ร นักบญัช ีและผูต้รวจสอบบญัช ีตอ้งรับผดิชอบกบัการแสดง
ขอ้มลูตอ่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะผูถ้อืหุน้วา่ถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้ซึง่สาขาบรษัิทของไทยทีไ่ปทํา
กจิการในตา่งประเทศจําเป็นตอ้งทําตามกฎขอ้บงัคบัในประเทศเหลา่นัน้ 

สว่นประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัใด จงึเป็นสถานการณ์ทีน่่าเป็นหว่งอยา่งยิง่  
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ผูม้หีนา้ทีจ่ดัการและรบัผดิชอบกบัความเสีย่งของสเปรดชตี 

สบืเนือ่งจากกฎ SOX ผูส้อบบญัชตีอ้งแสดงความเห็นรับรองในรายงานทางการเงนิประจําปีดว้ย
วา่บรษัิทมรีะบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพหรอืไม ่ผูส้อบบญัชจีงึนําเสนอแนวทางการ
จัดระบบการใช ้Excel หรอืสเปรดชตี ซึง่องคก์รควรนําไปดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบักจิการของตน 
กลา่วคอื 

ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการบรหิารตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ความมปีระสทิธผิลของระบบ
ควบคมุภายในเพือ่จัดการกบัความเสีย่งทกุประเภทขององคก์รรวมทัง้ความเสีย่งจากสเปรดชตี 
โดยตอ้งเขา้ใจในความหมายของความเสีย่ง ตระหนักในความสําคญัและความรนุแรงของความ
เสีย่ง รับรูถ้งึตวับคุคลทีกํ่าลงัจัดการกบัความเสีย่ง และกําหนดวธิกีารทีจ่ะจัดการกบัความเสีย่ง
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีพ่อรับได ้โดยดําเนนิการดงันี ้

1. จัดใหม้นีโยบายและดํารงไวซ้ ึง่ระบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอตลอดรอบระยะเวลาที่
ออกรายงานทางการเงนิ 

2. จัดใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระและมหีนา้ทีจั่ดทํารายงานกํากบัดแูลกจิการ 
โดยเปิดเผยในรายงานประจําปี 

3. ประเมนิความมปีระสทิธผิลของระบบควบคมุภายในโดยใชห้ลักเกณฑท์ีเ่หมาะสม 
4. สนับสนุนผลการประเมนิดว้ยหลกัฐานอยา่งเพยีงพอ 
5. สอบทานการควบคมุภายในและการปฏบิตัติามกฎของบรษัิทใหม้ปีระสทิธผิล 
6. ยนืยนัประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการรายงาน

ของผูส้อบบญัชแีละหนังสอืรับรองของผูบ้รหิารตอ่ผูส้อบบญัช ี
7. รายงานจดุออ่นและการปฏบิตัติามระบบ โดยถอืเป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจําปี 

แมฝ่้าย IT มหีนา้ทีจั่ดซือ้จัดหาโปรแกรมสเปรดชตีและเตรยีมเครือ่งมอือืน่เพือ่ใหใ้ชส้เปรดชตี
ไดก้็ตาม แตฝ่่าย IT ไมส่ามารถรับผดิชอบในการจัดการกบัความเสีย่งของสเปรดชตีทีใ่ชอ้ยูข่อง
พนักงานแตล่ะคน เจา้ของแฟ้มสเปรดชตีตอ้งรับรูถ้งึปัญหาความเสีย่งของสเปรดชตีทีอ่าจจะ
เกดิขึน้และตอ้งรับผดิชอบเป็นตวัหลักเพราะตวัเองเป็นผูอ้อกแบบ ทดสอบ และนํามาใช ้

เมือ่เกดิความเสยีหายขึน้ ตอ้งกําหนดตวัเงนิทีผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรับผดิชอบ เชน่ ผูส้รา้งแฟ้ม
รับผดิชอบในวงเงนิไมเ่กนิกวา่ 100,000 บาท ถา้มคีวามเสยีหายมากกวา่นัน้ใหห้วัหนา้ระดบั
ถดัไปแบง่ความรับผดิชอบ แตว่ธินีีม้กัทําใหผู้ส้รา้งแฟ้มประเมนิความเสีย่งตํา่ไวก้อ่นเสมอจงึควร
ใหฝ่้ายควบคมุภายในรว่มในการประเมนิความเสีย่งและกําหนดวงเงนิ 
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วธิจีดัการกบัความเสีย่งของสเปรดชตี 

ตามแนวทางของผูส้อบบญัช ีผูบ้รหิารควรจัดใหม้กีารตรวจสอบการใชส้เปรดชตีโดยใช ้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานประเมนิความเสีย่ง หน่วยงานทางระบบขอ้มลู ฝ่าย IT 
หรอืหน่วยงานเฉพาะกจิ ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในการออกแบบแฟ้มสเปรดชตี เชีย่วชาญในการใช ้

สตูรและ VBA เพือ่ดําเนนิงาน ดงันี ้

 
 

1. ระบกุลุม่ของแฟ้มสเปรดชตีทัง้หมดทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งตรวจสอบ โดยการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้าน หรอื
ตรวจสอบขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีต่อ้งใชส้เปรดชตี หรอืจัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอรม์า
สแกนหาชือ่แฟ้มทีใ่ชง้าน 
1.1. สอบถามผูป้ฏบิตังิานอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่มแีฟ้มสเปรดชตีทีใ่ชอ้ะไรบา้ง วธินีีเ้ป็นวธิทีี่

งา่ยและรวดเร็วทีส่ดุแตม่โีอกาสสงูทีจ่ะไมไ่ดร้ายชือ่แฟ้มทัง้หมดทีใ่ชอ้ยูเ่นือ่งจากเป็น
การสอบถามอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

1.2. สรา้งแผนผังการดําเนนิงานแลว้ทําหมายเหตไุวห้ากขัน้ตอนนัน้เกีย่วขอ้งกบัสเปรดชตี 
วธินีีต้อ้งเสยีเวลามาก แตใ่หข้อ้มลูทีล่ะเอยีดกวา่การสอบถามและยงัมคีวามเสีย่งวา่ยงั
ไมส่ามารถรวบรวมชือ่สเปรดชตีครบทัง้หมด 

1.3. ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรค์น้หารายชือ่แฟ้มสเปรดชตีผา่นระบบเน็ตเวริค์และแตล่ะ
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่อียู ่วธินีีใ้หข้อ้มลูทีล่ะเอยีดทีส่ดุแตย่งัขาดแฟ้มทีจั่ดเก็บไวใ้นสือ่
อืน่ๆ เชน่  FlashDrive หรอืบนระบบอนิเตอรเ์น็ต 

2. รวบรวมรายละเอยีดของแฟ้ม 
2.1. ชือ่แฟ้มและขนาดแฟ้ม 
2.2. ชือ่เจา้ของแฟ้มและชือ่ผูส้รา้งแฟ้ม 
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2.3. ชือ่ผูใ้ชแ้ฟ้ม 
2.4. หนา้ทีข่องแฟ้มใชสํ้าหรับอะไร 
2.5. แฟ้มเกีย่วขอ้งกบัดา้นการเงนิหรอืการปฏบิตังิานทั่วไป (พบวา่กวา่รอ้ยละ 70 ของบรษัิท

ใชส้เปรดชตีในงานทีสํ่าคญัของธรุกจิ) 
2.6. ขนาดของมลูคา่เงนิหรอืปรมิาณงาน 
2.7. ระดบัความลบัของขอ้มลูในแฟ้ม 
2.8. ระดบัความออ่นไหว (sensitive) ของขอ้มลู 

3. กําหนดระดบัความเสีย่งใหก้บัแฟ้ม ตามระดบัความซบัซอ้นและความสําคญั 

 
ความซบัซอ้น (complexity) เกีย่วขอ้งการระดบัความยากงา่ยในการคํานวณจากการใช ้

งานงา่ยๆเพือ่แสดงขอ้มลูเฉยๆไปจนถงึขัน้ยากซึง่ใชเ้ครือ่งมอืระดบัสงูชว่ยในการคํานวณ 
เชน่ ใช ้macro หรอื pivot table หรอืมกีารลงิคข์อ้มลูขา้มแฟ้ม หรอืลงิคม์าจากโปรแกรม
อืน่หรอืเว็บ 
 
ความสําคญั (magnitude) ตามมลูคา่ของเงนิหรอืปรมิาณทางการปฏบิัตงิาน เชน่ ปรมิาณ
สนิคา้หรอืวตัถดุบิ หรอืแบง่ตามระดบัความเสยีหายหากเกดิขึน้ เชน่ เกดิความเสยีหายตอ่
ประเทศและสาธารณชน ละเมดิกฎเกณฑ ์เสยีหายตอ่การดําเนนิธรุกจิ เสยีหายตอ่การ
ปฏบิตังิานและความรับผดิชอบของบคุคลทีใ่ช ้
 
นอกจากนีส้ามารถกําหนดระดบัความเสีย่งตามความถีท่ีใ่ชแ้ฟ้มวา่ใชเ้ป็นประจําหรอืไมบ่อ่ย
นัก หรอืเป็นแฟ้มทีใ่ชค้นเดยีวหรอืใชร้ว่มกนัหลายคนหลายหน่วยงาน แมม้ลูคา่ตามตวัเงนิจะ
ไมส่งูแตเ่มือ่ตอ้งนํามาใชบ้อ่ยๆหรอืใชร้ว่มกนัหลายหน่วยงานยอ่มกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายได ้
มากขึน้ อกีทัง้ประเมนิความเสีย่งจากประวตัขิองแฟ้มวา่ผูส้รา้งแฟ้มมพีืน้ฐาน Excel ขนาด
ไหน เขา้ใจหลกัการออกแบบสเปรดชตีหรอืไม ่และเคยมกีารทดสอบมากนอ้ยเพยีงใด
กอ่นทีจ่ะนําแฟ้มมาใชง้าน อยา่งไรก็ตามแมผู้ส้รา้งแฟ้มมัน่ใจรอ้ยเปอรเ์ซน็ตว์า่แฟ้มของตน



หนา้ 19 / 42 

© www.ExcelExpertTraining.com 
www.XLSiam.com 

ถกูตอ้งแน่นอน แตจ่ากการวจัิยพบวา่หากใชค้นหลายคนชว่ยกนัตรวจสอบจะพบวา่ในแฟ้มส
เปรดชตีมสีิง่ผดิพลาดอยูอ่กี 

4. ตรวจสอบเงือ่นไขการใชแ้ตล่ะแฟ้ม นําตารางขอ้มลูในแฟ้มตรวจสอบกบัฐานขอ้มลูตน้ทาง
วา่ถกูตอ้งตรงกนัหรอืไม ่และทดสอบสตูรคํานวณวา่ถกูตอ้งตรงตามเจตนาของผูบ้รหิาร
หรอืไม ่

5. ประเมนินโยบายและขัน้ตอนการใชแ้ฟ้มวา่มรีะบบการควบคมุและตรวจสอบความถกูตอ้ง
เรือ่ยไปตราบเทา่ทีย่งัใชง้านอยู ่
5.1. เมือ่มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในแฟ้ม ตอ้งมตีวัชีใ้หเ้ห็นวา่ตา่งจากเดมิแลว้ เชน่ ตัง้ชือ่

แฟ้มใหต้า่งไปจากเดมิหรอืทําหมายเหต ุ(comment) ไวท้ีเ่ซลล ์
5.2. การแกไ้ขไดรั้บการตรวจสอบและอนุมตัแิลว้โดยบคุคลอืน่ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นผูแ้กไ้ข 
5.3. ควรเก็บแฟ้มไวใ้นระบบ server เพือ่ควบคมุตวัผูใ้ชง้าน 
5.4. มกีารทําสํารองขอ้มลูไวเ้ป็นประจําและแยกเก็บแฟ้มสํารองไวต้า่งหาก 
5.5. ตวัแฟ้มมรีหสัป้องกนัการเปิดแฟ้มและมรีะบบป้องกนัผูอ้ืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งใหเ้ขา้ไมถ่งึตวั

แฟ้ม 
5.6. ตารางคํานวณหรอืเซลลส์ตูรมรีหสัป้องกนัไมใ่หม้กีารแกไ้ข 
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จดุแข็งจดุออ่นของ Excel เทยีบกบัโปรแกรมสาํเร็จรปู 

Excel เป็นโปรแกรมทีส่ามารถนํามาใชก้บังานธรุกจิไดแ้ทบทกุอยา่ง ถงึจะดอ้ยกวา่โปรแกรมที่
สรา้งขึน้มาเพือ่ใชก้บังานเฉพาะดา้น เชน่ Word, Access, PowerPoint, หรอืแมแ้ต ่PhotoShop 
แตถ่า้ไมไ่ดต้อ้งการสรา้งงานชัน้เยีย่มเชน่ทีโ่ปรแกรมเหลา่นีทํ้าไดด้กีวา่ Excel อยูแ่ลว้ การที่
โปรแกรม Excel มรีาคาถกูกวา่และใชง้านไดเ้ชน่เดยีวกบัโปรแกรมดงักลา่ว จงึเป็นทางเลอืกที่
นยิมใช ้Excel กนัอยา่งมาก โดยเฉพาะธรุกจิขนาดเล็กพอคดิจะเริม่ตน้ทําธรุกจิก็ตอ้งหา
โปรแกรม Excel มาใชก้อ่นการหาโปรแกรมบญัชสํีาเร็จรปูมาใชเ้สยีอกี 

แม ้Excel จะใชง้านงา่ยแตพ่อเปิด Excel ขึน้มาจะมเีพยีงตารางวา่งๆเทา่นัน้ ตอ้งอาศยั
จนิตนาการของผูใ้ชง้านออกแบบตารางขึน้มาเอง ผูส้รา้งงานมอืใหมม่กัเริม่ตน้จากการสรา้ง
ตารางเลยีนแบบหนา้ตาของรายงานหรอืหนา้กระดาษทีต่อ้งการพมิพ ์ซึง่ไดร้ปูแบบกําหนดมา
จากหวัหนา้ เมือ่มขีอ้มลูใหมก่็ใชว้ธิบีันทกึคา่ใหมท่บัลงไปในตารางเดมิ แตถ่า้ตอ้งการเก็บ
ขอ้มลูในตารางเดมิไวด้ว้ยก็จะสรา้งชทีใหมห่รอืแฟ้มใหมไ่ปเรือ่ยๆเพือ่บนัทกึขอ้มลูทีไ่ดม้าใหม ่
พอเวลาผา่นไปจะมจํีานวนชทีและจํานวนแฟ้มทีม่ตีารางหนา้ตาแบบเดยีวกนัมากมาย  

ถา้ใชแ้ตล่ะชทีสรา้งเป็นตารางรายงานแตล่ะเดอืน พอครบปีจะม ี12 ชที แตถ่า้เป็นรายงาน
รายวันพอครบปีจะม ี365 ชที หรอืถา้เป็นรายงานตามรายสนิคา้แตล่ะประเภทจะมจํีานวนชทีนับ
รอ้ยนับพันชทีก็เป็นไปไดเ้พือ่แสดงตามประเภทสนิคา้ทีม่อียู ่ทําใหแ้ฟ้มมขีนาดใหญม่ากและ
คอมพวิเตอรทํ์างานชา้ลง หากแทนทีจ่ะใชช้ทีแยกรายงานแตก่ลับแยกเป็นแฟ้มขนาดเล็กก็จะมี
จํานวนแฟ้มมากมาย เมือ่เวลาผา่นไปหลายปีก็ตอ้งซือ้คอมพวิเตอรเ์ครือ่งใหมท่ีทํ่างานเร็วขึน้
และใชฮ้ารด์ดสิกข์นาดใหญข่ึน้มาเก็บแฟ้มทัง้หมดจงึจะพอ ซึง่การใช ้Excel แบบนีเ้ป็นวธิทีี่
พบวา่ใชก้นัมากทีส่ดุ อยา่วา่แตม่อืใหมเ่ลย ผูท้ีใ่ช ้Excel มานานนับสบิปีก็ยังตดินสิยัสรา้งงาน
แบบนี ้ซึง่เป็นวธิใีชท้ีไ่มไ่ดแ้ตกตา่งจากการใชเ้ครือ่งพมิพด์ดีเทา่ใดนัก ยังถอืวา่หา่งไกลจากการ
ใช ้Excel แบบคอมพวิเตอร ์

แมก้ารสรา้งตารางเลยีนแบบหนา้รายงานทําใหผู้บ้รหิารสามารถดรูายงานจากหนา้ชทีไดท้นัท ี
แตจ่ะทําใหม้ขีอ้มลูทีต่อ้งบนัทกึซํ้าเต็มไปหมด เสีย่งตอ่การบนัทกึผดิบา้งถกูบา้งตา่งกนับา้ง 
เชน่ วบิลูย ์บนัทกึเป็น วบิลุย หรอื Terayut บนัทกึเป็น Teeravut หรอื Pantip บนัทกึเป็น 
Pantib เป็นตน้ ซึง่ Excel ถอืวา่ไมใ่ชข่อ้มลูเดยีวกนั และเมือ่ตอ้งแกไ้ขขอ้มลูก็ตอ้งแกใ้นทกุชที
หรอืทกุแฟ้มทัง้หมดใหต้รงกนั เสีย่งทีจ่ะหลงลมืแกไ้ขใหค้รบทกุแหง่ 

ในแงก่ารบรหิาร หากตอ้งการสรปุแนวโนม้จากวนันัน้ถงึวนันีใ้นชว่งปีนัน้ถงึปีนีข้องสนิคา้ที่
ตอ้งการจะทําไดย้ากมาก กอ่นอืน่ตอ้งจําใหไ้ดก้อ่นวา่ขอ้มลูทีต่อ้งการบนัทกึไวใ้นแฟ้มชือ่อะไร 
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ชทีไหน และอยูท่ีเ่ซลลไ์หน พนักงานตอ้งเปิดแฟ้มมากมายเพือ่ copy หรอืสรา้งสตูรลงิกจ์ากแต่
ละเซลลม์าสรปุเป็นรายงาน ซึง่เป็นงานทีน่่าเบือ่ ผดิพลาดไดง้า่ย และสรา้งความเครยีดอยา่ง
มาก พอทําไดไ้มน่านก็อยากลาออก 

พอใช ้Excel เกง่ขึน้ผูส้รา้งงานมกัอยากทดลองใช ้VBA เพือ่เป็นการฝึกฝนและเรยีนรูไ้ปในตวั 
โดยพยายามสรา้งรหสั VBA ขึน้มาควบคมุการเปิดแฟ้มหรอืชทีแลว้ทําหนา้ที ่copy ขอ้มลูมาให ้
โดยอตัโนมัต ิแมจ้ะทําไดแ้ละไดรั้บคําชมเชยจากหวัหนา้วา่เกง่ Excel ก็ตาม แตม่กัพบวา่รหสั 
VBA ทีส่รา้งขึน้จะหยดุทํางานทนัทเีมือ่มกีารยา้ยตําแหน่งเซลลห์รอืชือ่เดมิของชทีหรอืแฟ้มถกู
แกไ้ขตา่งไป ทําใหต้อ้งยอ้นไปแกช้ือ่ทีอ่า้งไวใ้นตัวรหสัทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืหากวนั
หนึง่ VBA ทํางานผดิพลาดแลว้คนทีส่รา้งรหสัไมอ่ยู ่ทําใหต้อ้งโยนแฟ้มทิง้ไปเลย  

ในรหสั VBA หากมคีา่คงที ่ชือ่ชที และตําแหน่งเซลล ์(ตวัเขม้) ตอ้งแกไ้ขใหมเ่สมอ 

Sheets("TestOLDP").Select 
lastRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 
For i = 1 To 21 
Range("B3:B" & lastRow).Offset(0, i).FillDown 
Next i 

Excel เป็นโปรแกรมทีส่ามารถนํามาใชง้านแทนโปรแกรมสําเร็จรปู โดยขึน้กบัความรู ้
ความสามารถของผูส้รา้งงานและตอ้งใชเ้วลานานมาก กวา่จะสรา้งแฟ้มงานทีทํ่างานไดเ้หมอืน
โปรแกรมสําเร็จรปู 

นอกเหนอืจากความรูค้วามสามารถใชส้ตูร คําสัง่บนเมนู หรอื VBA แลว้ ผูส้รา้งงานตอ้งใช ้

ความคดิและการวางแผนอยา่งมาก กอ่นจะเริม่สรา้งตอ้งคํานงึวา่ในอนาคตจะนําขอ้มลูไปใช ้

อยา่งไรบา้ง ใครเป็นผูใ้ช ้และมวีธิกีารใชง้านอยา่งไร เพือ่การออกแบบตารางเก็บขอ้มลูและ
ตารางคํานวณใหถ้กูตอ้ง แทนทีจ่ะสรา้งชทีเยอะแยะมากมายแลว้ถงึขัน้ตอ้งใช ้VBA ชว่ยใน
ทีส่ดุนัน้ เพยีงแคส่รา้งตารางฐานขอ้มลูเพือ่เก็บขอ้มลูทัง้หมดไวแ้ลว้ใชส้ตูรเลอืกดงึขอ้มลู
ออกมาสรา้งเป็นรายงานตามแบบทีต่อ้งการ จะเกดิชทีขึน้เพยีง 2 ชทีเทา่นัน้ คอื ชทีฐานขอ้มลู
กบัชทีรายงาน โดยไมจํ่าเป็นตอ้งเสีย่งใช ้VBA แมแ้ตน่อ้ย 

Excel สามารถชว่ยแกปั้ญหาการทํางานแทนโปรแกรมสําเร็จรปูไดเ้พยีงชว่งระยะเวลาหนึง่ 
ถงึแมจ้ะสรา้งแฟ้ม Excel ใหด้เียีย่มอยา่งไร จะมอีายกุารใชง้านไดเ้พยีงเทา่ทีย่งัมคีนทีเ่กง่ 
Excel พอมาคอยตามแกไ้ขปรับปรงุใหไ้ด ้และผูใ้ชแ้ฟ้มทกุคนตอ้งเป็นคนทีซ่ือ่สตัยไ์วว้างใจได ้
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อกีดว้ย เพราะระบบการป้องกนัในตวัแฟ้ม Excel ทีใ่สร่หสัไวส้ามารถหาโปรแกรมมาถอดรหสั
แลว้บนัทกึขอ้มลูทจุรติอยา่งไรร้อ่งรอย ไมม่ทีางหาวา่ใคร เมือ่ใด และทําไวท้ีเ่ซลลใ์ด 

คนเกง่ Excel อาจสรา้งเงือ่นไขในการคํานวณทิง้ไวใ้หใ้ชว้า่ ตราบใดทีย่ังมชีือ่ของเขาบนัทกึไว ้
ในเซลลห์ัวมมุของรายงาน ตราบนัน้สตูรจะยังคงคํานวณถกูตอ้ง แตเ่มือ่ใดทีช่ ือ่ของเขาถกูลบไป 
หลังจากนัน้แมจ้ะยอ้นกลับมาบนัทกึชือ่ของเขาลงไปใหมก่็ตาม การคํานวณจะเพีย้นไปทันท ี
บางวันเพีย้นไปสบิลา้น บางวันเพีย้นไปรอ้ยลา้น กรณีเชน่นีเ้ป็นเรือ่งจรงิทีเ่กดิขึน้มาแลว้ 

 

Excel มจีดุแข็งจากความยดืหยุน่ทีเ่ปิดโอกาสใหป้รับปรงุแกไ้ขไดง้า่ย แตค่วามยดืหยุน่นีเ่องที่
กลายเป็นจดุออ่นทําใหต้อ้งระวงัอยา่งมากโดยเฉพาะความเสีย่งทีเ่กดิจากคน สว่นโปรแกรม
สําเร็จรปูแมม้หีนา้ตารายงานและวธิใีชง้านทีต่ายตวัแกไ้ขไมไ่ด ้กอ่นจะจัดหามาใชง้านตอ้ง
ทดลองใชอ้ยา่งรอบคอบวา่ถกูสรา้งมาอยา่งดพีอจะรับไดห้รอืไม ่และโปรแกรมสําเร็จรปูมจีดุ
แข็งทีด่กีวา่ Excel หลายอยา่งหากมรีะบบตอ่ไปนีเ้ตรยีมไวใ้หใ้ชง้าน เชน่ ระบบตรวจสอบการ
บนัทกึแกไ้ขขอ้มลู ระบบการรักษาความปลอดภยั ระบบการเก็บประวตักิารใชง้าน และทีสํ่าคญั
ตอ้งมรีะบบการสง่ออกขอ้มลู (Export) ในโครงสรา้งซึง่เตรยีมพรอ้มใหนํ้ามาใชต้อ่กบั Excel ได ้
ทนัท ี

แทนทีจ่ะเลอืกใชแ้ตโ่ปรแกรมสําเร็จรปูหรอืใชเ้ฉพาะโปรแกรม Excel อยา่งเดยีว การนํา
โปรแกรมสําเร็จรปูมาใชร้ว่มกบั Excel เป็นทางออกทีด่กีวา่ ไมจํ่าเป็นตอ้งเลอืกซือ้โปรแกรม
สําเร็จรปูราคาแพงหรอืเสยีเงนิเสยีเวลาไปจา้งโปรแกรมเมอรส์รา้งโปรแกรมสําเร็จรปูใหส้ามารถ
สรา้งรายงานหลายแบบตามทีต่อ้งการ ขอเพยีงจัดหาโปรแกรมสําเร็จรปูทีม่รีะบบเก็บขอ้มลูได ้
อยา่งถกูตอ้งปลอดภยัแลว้สามารถสง่ขอ้มลูออกมาเพือ่ใช ้Excel สรา้งรายงานตามแบบที่
ตอ้งการ งานบางขัน้ปลอ่ยใหเ้ก็บดว้ยมอืลงสมดุบนัทกึประจําวนัทีเ่ป็นกระดาษบา้งก็ได ้ไม่
จําเป็นตอ้งหาทางทํางานแบบอตัโนมัตใินทกุขัน้ตอน 
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หลกัการเลอืกใช ้Excel ใหเ้หมาะกบังาน 

สทีีเ่ห็นในโลกนีใ้ชว่า่จะมแีตส่ขีาวกบัสดํีา วธิเีลอืกใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรก์็เชน่กนั ใชว่า่จะ
เลอืกใชโ้ปรแกรมหนึง่โปรแกรมใดแตเ่พยีงอยา่งเดยีวแลว้จะเหมาะกบัลกัษณะงานทีต่อ้งการ 
ลองหนักลบัมาดโูปรแกรมตา่งๆทีใ่ชทํ้างานนอกเหนอืจาก Excel หรอื Access ในบรษัิททัว่ไป
ยงัใชโ้ปรแกรมบญัช ีโปรแกรมเงนิเดอืนและงานบคุคล โปรแกรมคมุสนิคา้ โปรแกรมจัดการงาน
ขายและเก็บเงนิ ถา้เป็นหน่วยงานเล็กๆคงมโีปรแกรมใหใ้ชไ้มม่ากนัก หากเพิง่เริม่ตน้ตัง้บรษัิท
มกัเริม่แคใ่ชโ้ปรแกรม Microsoft Office กนักอ่น ผดิกบับรษัิทใหญ่ๆ ซึง่มโีปรแกรมราคาเป็น
แสนเป็นลา้นแยกเป็นโปรแกรมยอ่ยๆตามประเภทของงาน  

บรษัิทขนาดเล็กในวันนีก้็คอืบรษัิทขนาดใหญใ่นวันหนา้ พอธรุกจิขยายตวัก็จะมรีะบบงานและ
โครงสรา้งฐานขอ้มลูซบัซอ้นมากขึน้ แทนทีจ่ะใชแ้ตเ่พยีง Excel หรอื Access เพยีงอยา่งใด
อยา่งหนึง่ ก็อาจตอ้งคดิหาทางใช ้Excel รว่มกบั Access และคดิหาทางใชฐ้านขอ้มลูรว่มกนักบั
โปรแกรมอืน่ ซึง่จะดไีมใ่ชน่อ้ยหากเราสามารถนําขอ้มลูทีเ่ก็บไวใ้นโปรแกรมตา่งชนดิกนัมาใช ้

งานรว่มกนัไดท้นัท ีไมต่อ้งเสยีเวลามาจัดรปูแบบหนา้ตา หรอืไมต่อ้งมาน่ังลอกกรอกขอ้มลูเอง
เขา้ไปใหม ่และเมือ่หน่วยงานขยายตวัขึน้ ฐานขอ้มลูซึง่ไมว่า่จะใชโ้ปรแกรมใดจัดการงานอยูก่็
ยงัมคีวามสอดคลอ้งตอ่เนือ่งกนั สามารถเตบิโตและสนองตอบตอ่ความตอ้งการไดท้กุเมือ่ 

แมใ้นชทีหนึง่ของ Excel สามารถรองรับกบัขอ้มลูไดม้ากถงึลา้นกวา่รายการ แตย่งัไมใ่ชส่าเหตุ
ทีทํ่าใหเ้ลกิใช ้Access หรอืโปรแกรมจัดการฐานขอ้มลูอืน่แลว้หนัมาใช ้Excel แตก่็มใิชจ่ะคดิกนั
งา่ยๆอกีเหมอืนกนัวา่ ถา้งานใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดเก็บขอ้มลูตอ้งเลกิใช ้Excel แลว้หนัไปใช ้
Access หรอืโปรแกรมฐานขอ้มลูอืน่แทน (จากนีไ้ปขอใชคํ้าวา่ Access แทนโปรแกรมประเภท
จัดการฐานขอ้มลูซึง่รวมทัง้โปรแกรมสําเร็จรปูดว้ย) 

ไมค่วรมองแคผ่วิเผนิวา่ Excel เป็นโปรแกรมทีเ่หมาะกบัการคํานวณ และ Access เป็นโปรแกรม
ทีเ่หมาะกบัการจัดการฐานขอ้มลู ทําใหต้ัดสนิใจวา่งานบญัช ีการเงนิ หรอืงานใดก็ตามที่
เกีย่วขอ้งกบัตัวเลขตอ้งใช ้Excel สว่นงานการตลาด การขาย และการผลติซึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลู
ลกูคา้และสนิคา้ตอ้งใช ้Access เพราะถา้เชีย่วชาญการใชโ้ปรแกรมใด ไมว่า่จะใช ้Excel หรอื 
Access ก็ตาม ผูใ้ชท้ีเ่กง่ยอ่มมคีวามสามารถหาทางนํามาใชง้านไดอ้ยูแ่ลว้ 

Excel มคีณุลกัษณะสําคญัทีเ่หนอืกวา่ Access อยา่งมาก เนือ่งจาก Excel มคีวามยดืหยุน่พรอ้ม
ใหใ้ครก็ไดส้ามารถดดัแปลงแกไ้ขโครงสรา้งตารางไดต้ลอดเวลาและทําไดง้า่ย เพยีงใชเ้มาส์

ลากเซลลไ์ปวางทีตํ่าแหน่งอืน่ในชทีอืน่หรอืแฟ้มอืน่ หรอืจะแทรกเพิม่ลดรายการ ก็เห็นผลกบั
ตาไดท้นัท ีซึง่เรยีกความสามารถนีว้า่ What you see is what you get (WYSIWYG หรอือา่น
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วา่ วสิ ซ ิวกิ) แมทํ้าใหตํ้าแหน่งเซลลเ์ปลีย่นไปในภายหลงัแต ่Excel ยงัคํานวณถกูตอ้งตามเดมิ 
เพราะ Excel จะชว่ยยา้ยตําแหน่งอา้งองิทีส่รา้งไวใ้นสตูรตามไปใหเ้อง สว่น Access ตอ้งรอให ้
ออกรายงานมาดกูอ่นจงึจะรูว้า่การแกไ้ขทีทํ่าไปถกูตอ้งหรอืไม ่

หากงานใดทีย่ังขาดมาตรฐาน ผูใ้ชง้านยังไมม่ั่นใจวา่โครงสรา้งตารางจะเป็นอยา่งไร ชว่งนีใ้หใ้ช ้
Excel ไปกอ่นและเลอืกใชส้ตูรทีไ่มพ่ึง่กบัลักษณะโครงสรา้งตาราง เชน่ IF Choose Match 
Index หรอืสตูร Array จากนัน้เมือ่ขอ้มลูมโีครงสรา้งแน่นอนตายตัวเป็นมาตรฐานแลว้จงึ
พจิารณาตอ่วา่จะใช ้Excel ตอ่ไปโดยเปลีย่นไปใชส้ตูร VLookup หรอื Pivot Table ก็ได ้

ถงึแมง้านมมีาตรฐานแตป่รมิาณขอ้มลูยงัมไีมม่ากควรใช ้Excel ไปกอ่น จนกวา่จะพบวา่ขอ้มลูมี
ความซบัซอ้นมากขึน้จน Excel รับไมไ่หว แสดงอาการผดิปกตอิอกมาหลายอยา่ง เชน่ แฟ้มมี
ขนาดใหญม่าก คอมพวิเตอรทํ์างานชา้ลง และเครือ่งมอือตัโนมตัขิอง Excel มคีวามสามารถไม่
เพยีงพอทีจ่ะใชเ้พือ่จัดหาขอ้มลูมาสรปุเป็นรายงานได ้จงึหนัไปใช ้Access หรอืหาซือ้โปรแกรม
สําเร็จรปูมาใชแ้ทน Excel เพราะปัจจบุนัโปรแกรมสําเร็จรปูทีใ่ชใ้นงานขาย การออกใบสัง่ซือ้ 
หรอืโปรแกรมบญัช ีมรีาคาไมแ่พงและสะดวกตอ่การใชง้านมากกวา่ทีจ่ะหาทางสรา้งขึน้มาใช ้

เองดว้ย Excel 

เมือ่พจิารณาในแงจํ่านวนบคุลากร หน่วยงานใดหรอืองคก์รใดทีม่พีนักงานเกง่คอมพวิเตอรเ์พยีง
คนเดยีว พงึหลกีเลีย่งการใช ้VBA หรอื Access หรอืโปรแกรมอืน่ทีพั่ฒนาขึน้เอง เพราะหาก
พนักงานคนนีล้าออกไปแลว้วนัหนึง่ระบบงานเริม่ตดิขดัขึน้มา แทบเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะพึง่พาคนอืน่
มาแกไ้ขใหไ้ดใ้นระยะเวลาสัน้แมจ้ะเกง่ VBA หรอื Access มาก ดงันัน้ถา้มพีนักงานดแูลระบบ
ขอ้มลูเพยีงคนเดยีว ควรหาจัดหาโปรแกรมสําเร็จรปูในงานนัน้ๆมาใชโ้ดยตรง หรอืใช ้Excel จะ
เหมาะกวา่ Access แตอ่ยา่เพิง่ใช ้VBA จนกวา่จะมคีนเกง่ VBA พอกนัทีจ่ะมาชว่ยแกไ้ขแทนได ้

บรษัิทขนาดใหญซ่ึง่มโีปรแกรมสําเร็จรปูราคาแพงใชง้าน ควรใชโ้ปรแกรมเหลา่นัน้ในการเก็บ
ขอ้มลูการดําเนนิธรุกจิของตน แลว้เปิดใหพ้นักงานสามารถใชฐ้านขอ้มลูรว่มกนัผา่นระบบ
เครอืขา่ยแบบ Online หรอืสรา้งฐานขอ้มลู SQL ไวบ้นเว็บ แลว้ใช ้Excel ซึง่มคีวามยดืหยุน่กวา่ 
ชว่ยนําขอ้มลูทีส่ง่ออกหรอื export ออกมา นํามาวเิคราะหห์รอืจัดทําเป็นรายงานในโครงสรา้งที่
เหมาะสม โดยเฉพาะรายงานตามความตอ้งการของผูบ้รหิาร 
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หลกัการใช ้Excel ใหเ้หมาะกบัผูใ้ชง้าน 

แฟ้ม Excel ทีส่รา้งขึน้จะมปีระโยชนม์ากขึน้เมือ่สามารถนําแฟ้มมาใชซ้ํ้าแลว้ซํ้าอกีและสามารถ
สง่ตอ่ใหผู้อ้ ืน่นําแฟ้มไปใชไ้ดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลวา่ผูอ้ืน่จะใชง้านผดิพลาด ซึง่ผูส้รา้งแฟ้มตอ้งคดิ
วางแผนสรา้งงานไวต้ัง้แตแ่รก ใหเ้หมาะกบัประเภทและความสามารถในการใช ้Excel ของคนที่
ไดรั้บแฟ้มไปใชต้อ่ 

ถา้ผูใ้ชแ้ฟ้มตอ้งการใชข้อ้มลูเพยีงแคด่ขูอ้มลูเทา่น ัน้ ไมว่า่จะดจูากหนา้จอหรอืพมิพล์ง
กระดาษ ตอ้งเตรยีมแฟ้มทีใ่ชร้ปูแบบแสดงตวัเลขและตวัอกัษร ซึง่มเีฉพาะคา่คงทีแ่ละแสดง
คา่ทีแ่ทจ้รงิตรงตามคา่ทีบ่นัทกึไวใ้นเซลลด์ว้ย หา้มทําการซอ่นทกุแบบ หา้มมเีซลลใ์ดเป็นสตูร
คํานวณอยา่งเด็ดขาด และตอ้งกําหนดรปูแบบใหแ้สดงคา่ทีแ่ทจ้รงิอยา่งชดัเจน เชน่ ถา้คา่ที่
แทจ้รงิมคีา่เป็นเลขซึง่มทีศนยิม 2 หลกัตอ้งกําหนดรปูแบบใหแ้สดงทศนยิมตัง้แต ่2 หลกัขึน้ไป 

 Row column เซลล ์และรปูภาพใน Excel สามารถซอ่นไดห้ลายวธิ ีทําใหย้อดรวมไม่
ตรงกบัรายละเอยีดทีแ่สดงและเมือ่ copy ออกไปอาจไดส้ิง่ทีซ่อ่นตามไปดว้ยหรอืไมก่็
ได ้ขึน้กบัวธิซีอ่นทีใ่ชแ้ละวธิ ีcopy ออกไป 

 การทีม่เีซลลส์ตูรปะปนอยูก่บัเซลลค์า่คงทีจ่ะทําใหเ้มือ่ copy ตารางออกไปใชท้ีอ่ ืน่โดย
การกดปุ่ ม Ctrl+v ไดต้ารางทีต่ดิเซลลส์ตูรตามไปดว้ย ซึง่ตําแหน่งอา้งองิในสตูรอาจ
ผดิเพีย้นไปจากเดมิทําใหแ้สดงขอ้มลูผดิพลาด 

 รปูแบบสามารถทําใหค้า่ทีแ่สดงบนจอและพมิพบ์นกระดาษแสดงคา่ตา่งจากคา่ทีแ่ทจ้รงิ 
เชน่ ตวัเลขบวกอาจใชร้ปูแบบแสดงใหเ้ห็นเป็นคา่ลบหรอืกลบักนัก็ได ้

ถา้ผูใ้ชแ้ฟ้มทาํหนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูอยา่งเดยีว ตอ้งเตรยีมพืน้ทีสํ่าหรับบนัทกึขอ้มลูใหแ้ยก
หา่งจากพืน้ทีซ่ ึง่เป็นสตูรและปลอ่ยใหข้อ้มลูแสดงคา่ทีช่ดิดา้นซา้ยหรอืขวาของเซลลว์า่มคีา่
เป็นตวัอกัษรหรอืตวัเลขตามลําดบัโดยไมต่อ้งปรับรปูแบบใหช้ดิขวาซา้ยในเซลล ์แลว้ใชส้ทีี่
ตา่งกนัตามประเภทของขอ้มลู และป้องกนัตารางทีเ่ป็นสตูรไวไ้มใ่หผู้ใ้ชเ้ผลอบนัทกึขอ้มลูทบั 

 การใช ้Excel ทีด่ตีอ้งหาทางควบคมุใหบ้นัทกึคา่ทีต่อ้งการเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้และ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการบนัทกึซํ้าอยา่งเด็ดขาด เมือ่ใดตอ้งการนําคา่ไปใชซ้ํ้าใหใ้ชว้ธิสีรา้ง
สตูรลงิก ์

 หากองคก์รมโีปรแกรมสําเร็จรปูใชง้านอยูแ่ลว้ ใหล้อกขอ้มลูทีเ่ก็บไวใ้นโปรแกรม
สําเร็จรปูมาใชก้บั Excel เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะพมิพข์อ้มลูผดิ 
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ถา้ผูใ้ชแ้ฟ้มเป็นระดบับรหิารหรอืใช ้Excel ไมเ่กง่ ผูส้รา้งแฟ้มตอ้งสรา้งแฟ้มทีห่าคําตอบ
เตรยีมพรอ้มไวใ้หแ้ลว้จากการสรา้งสตูรรอไวใ้หต้ัง้แตแ่รกหรอืใช ้VBA สรา้งหนา้จอพเิศษ
ชว่ยเหลอืการใชง้านโดยตอ้งทดสอบจนมัน่ใจในสตูรหรอื VBA กอ่น ไมค่วรสรา้งงานทีย่ดึถอื
การใชคํ้าสัง่บนเมนูใดๆ เชน่ Filter หรอื Pivot Table ชว่ยในการหาคําตอบหรอืจัดโครงสรา้ง
ตารางใหม ่เพราะสิง่ทีเ่ป็นผลจากการใชคํ้าสัง่บนเมนูจะยงัคงแสดงคา่เดมิไปตลอดไม่
เปลีย่นแปลงตามการเปลีย่นแปลงใดๆในตารางจนกวา่จะมกีารใชคํ้าสัง่บนเมนูซํ้าใหมท่กุครัง้
เทา่นัน้ ตา่งจากการสรา้งสตูรชว่ยคํานวณซึง่ Excel จะคํานวณหาคําตอบใหมใ่หเ้องทันท ี

 ในการใชคํ้าสัง่บนเมนู Excel ไมไ่ดช้ว่ยจดจําวา่คราวกอ่นกําหนดเงือ่นไขไวอ้ยา่งไรบา้ง 
ยอ่มเสีย่งทีจ่ะไดคํ้าตอบตา่งไปจากเดมิโดยไมรู่ต้วั โดยเฉพาะคําสัง่บนเมนูซึง่มเีงือ่นไข
ทีต่อ้งกําหนดซบัซอ้น เชน่ การใช ้Pivot Table  

 ควรลบตารางคําตอบทีไ่ดจ้ากการใชคํ้าสัง่บนเมนูทิง้แลว้สรา้งใหมเ่สมอ (แมแ้ตค่นสรา้ง
เองยงัจําเงือ่นไขของตนเองทีทํ่าไวไ้มไ่ด)้ 

 ไมค่วรลงิกค์า่จากตารางคําตอบทีไ่ดจ้ากการใชเ้มนูไปใชต้อ่ เพราะเมือ่สัง่งานรอบใหม่
ตําแหน่งเซลลอ์าจเปลีย่นไปจากเดมิไดเ้รือ่ยๆ  

 ถา้ผูใ้ชแ้ฟ้มไมเ่กง่ Excel เลย ผูส้รา้งแฟ้มตอ้งนํา VBA มาชว่ยควบคมุการใชง้าน 

ถา้ผูใ้ชแ้ฟ้มมพีืน้ฐานในการใชส้ตูรคาํนวณบา้งแตไ่มเ่กง่นกั ควรกระจายการคํานวณทีม่ี
หลายขัน้ตอนออกเป็นหลายขัน้ โดยใช ้Range Name ตัง้ชือ่ใหก้บัเซลล ์แลว้ใชเ้ซลลช์ว่ย
คํานวณแตล่ะขัน้ ใสว่งเล็บใหช้ดัเจน แลว้สง่คา่ไปใชคํ้านวณตอ่ เพือ่ชว่ยทําใหส้ามารถดู
ผลลพัธจ์ากแตล่ะขัน้วา่มคีวามหมายวา่อะไรและถกูตอ้งหรอืไม ่อยา่ซอ้นสตูรหลายสตูรในเซลล์
เดยีวจนกลายเป็นสตูรยาวมากจนแกะไมอ่อก อยา่สรา้งสตูร Array ทีต่อ้งกดปุ่ ม 
Ctrl+Shift+Enter ซึง่นอ้ยคนนักจะใชเ้ป็น 

ในการใช ้VBA ผูส้รา้งแฟ้มตอ้งเขยีนรหสัทีไ่มต่อ้งแกไ้ขอกีเลยไมว่า่จะมกีารเปลีย่นแปลงใดใน
แฟ้มและแยกชดุของรหสัเป็นสว่นยอ่ยสัน้ๆทีแ่กะไดง้า่ย ยกขัน้ตอนการคํานวณหรอืขัน้ตอนที่
แกะยากมาสรา้งไวใ้หทํ้างานผา่นใน Excel แลว้ยกสว่นทีง่า่ยไปไวใ้นสว่นการทํางานของ VBA 
เพราะผูใ้ช ้Excel โดยทัว่ไปไมว่า่จะเกง่มากขนาดไหน ยอ่มถนัดในการแกไ้ขสิง่ทีอ่ยูใ่น Excel 
มากกวา่แกไ้ขรหสั VBA แตถ่า้ในองคก์รไมม่ใีครมพีืน้ฐาน VBA เลย ไมค่วรคดิใช ้VBA แมแ้ต่
นอ้ย เวน้แตจ่ะตกลงกบัคนสรา้งแฟ้มไดว้า่จะอยูทํ่างานทีน่ีไ่ปชัว่ชวีติ 

สําหรบัตวัผูส้รา้งแฟ้มเองและผูท้ดสอบแฟ้ม เมือ่ตอ้งการปรับปรงุแกไ้ขหรอืตรวจสอบการ
คํานวณใดๆในตวัแฟ้มตอ้งทําไดง้า่ยและเสยีเวลาไมม่าก โดยรูจั้กหลกัการแยกแฟ้ม แยกชที 
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แยกตารางออกเป็นแตล่ะเรือ่งแตล่ะสว่น สามารถออกแบบตารางคํานวณทีม่โีครงสรา้งเป็น
มาตรฐานและใชส้ตูรทีง่า่ยตอ่การตรวจสอบแกไ้ข 

ไมว่า่ผูใ้ชแ้ฟ้มจะเป็นใคร ไมว่า่เขาจะรูจั้ก Excel มากนอ้ยหรอืไม ่ไมว่า่จะเกง่กาจขนาดไหน 
หรอืไมว่า่ผูส้รา้งแฟ้มไดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งมอื สตูร หรอื VBA ใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชแ้ฟ้มแลว้ก็ตาม 
ไมว่า่ผูใ้ดเปิดแฟ้มขึน้มาตอ้งสามารถทําความเขา้ใจถงึจดุประสงคข์องแฟ้มนัน้ไดใ้นทันท ีโดย
สามารถใชแ้ฟ้มไดง้า่ย ไมต่อ้งกลวัวา่จะทําผดิพลาด สามารถทําตามลําดบัการใชง้านตัง้แต่
เริม่ตน้จนถงึผลลพัธส์ดุทา้ยวา่อยูท่ีเ่ซลลใ์ดในชทีใด 
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ปญัหาแบบไทยๆทีท่าํใหใ้ช ้Excel ผดิพลาด 

ดว้ยนสิยัรักอสิรเสรขีองคนไทย อยากจะทําอะไรก็ทําไดเ้สมอไมต่อ้งยดึถอืระเบยีบวนัิย ทําให ้
Excel น่าจะเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีถ่กูใจคนไทยมากทีส่ดุ เพราะสามารถใช ้Excel แบบ
ตามใจชอบ ไมต่อ้งยดึกฎเกณฑก์ตกิาใดๆ ยิง่รูว้า่ตวัโปรแกรม Excel ยงัไมม่รีะบบตรวจสอบถงึ
ตวัผูใ้ชง้านวา่ใครเป็นผูบ้ันทกึแกไ้ขขอ้มลูในแฟ้มทีเ่ก็บไว ้ทําใหใ้ช ้Excel โดยไมต่อ้งหว่งวา่
ตวัเองตอ้งรับผดิชอบ (แมเ้ก็บแฟ้มไวใ้นระบบเครอืขา่ยก็ตอ้งพึง่ระบบของเครือ่ง server เพือ่
ตรวจสอบถงึชือ่คนทีเ่ปิดแฟ้ม หรอืในขณะทีห่ลายคนเปิดแฟ้มพรอ้มกนัจงึจะตรวจสอบพบชือ่
คนทีกํ่าลงัใชแ้ฟ้มรว่มกนัอยูใ่นเวลาเดยีวกนัเทา่นัน้) 

หลกีเลีย่งการใชแ้ฟ้มพรอ้มกนับนระบบเครอืขา่ย เพราะสรา้งปัญหาใหเ้กดิขึน้มากกวา่ประโยชน์
ทีไ่ดรั้บ ลองใช ้Google คน้หาโดยใชคํ้าวา่ “excel shared file problems” จะพบปัญหาแสดง
ขึน้มานับลา้นเรือ่ง 

หากอยากจะทําใหพ้นักงานสามารถใชข้อ้มลูรว่มกนัผา่นระบบเครอืขา่ย ควรใช ้Access หรอื
โปรแกรมอืน่ซึง่สรา้งมาใหม้รีะบบควบคมุการใชง้านพรอ้มกนัทีรั่ดกมุ หากจะใช ้Excel ตอ้ง
กําหนดเป็นระเบยีบใหใ้ชแ้ฟ้มไดเ้พยีงคนเดยีวในขณะหนึง่ๆ 

ไมโครซอฟทต์ระหนักดถีงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการใชโ้ปรแกรม Excel จงึสรา้งโปรแกรมพเิศษ
ใน Office Professional Plus 2013 ทําหนา้ทีเ่ปรยีบเทยีบหาขอ้มลูในแฟ้มทีต่า่งกนั โดย
เรยีกใชผ้า่นเมนู Office 2013 Tools (ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก Spreadsheet 
management with the New Office http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=280264) 

นอกจากนีย้ังสรา้ง Discovery and Risk Assessment Server และ Office Audit and Control 
Management Server ทีทํ่างานบนระบบ Server ชว่ยควบคมุและสรา้งรายงานการใชแ้ฟ้ม 
Excel ตลอดจนคน้หาเซลลส์ตูรทีผ่ดิพลาดหรอืไมส่อดคลอ้งกนั 

แทนทีจ่ะหนัไปพึง่ระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่ชว่ยลดความผดิพลาดของมนุษยซ์ึง่ตอ้งลงทนุอกีมาก 
ขอแนะนําใหนํ้าระเบยีบตอ่ไปนีไ้ปตดิประกาศใหพ้นักงานทกุคนปฏบิตัติาม 

1. เฉพาะแฟ้มสําคญัตามรายชือ่แฟ้มทีผู่บ้รหิารกําหนด เมือ่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูใดๆ
ในแฟ้ม ใหพ้นักงานผูเ้ปิดแฟ้ม พมิพร์ายละเอยีดของขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงลงกระดาษ
แลว้ใชป้ากกาสขีดีเสน้ใหเ้ห็นชดัวา่ไดทํ้าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูสว่นใดและลงนาม
กํากบัเพือ่สง่ใหผู้บ้รหิารรับทราบ  

2. ถา้ตวัเลขใดยงัไมเ่คยมมีากอ่น ใหเ้วน้วา่งในเซลลนั์น้  
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3. ถา้เคยมตีวัเลขและตอนนีม้คีา่เทา่กบั 0 เชน่ รายการนัน้ขายหมดแลว้หรอืใชข้องจน
หมดแลว้ ใหพ้มิพเ์ลข 0 ลงไป 

4. ถา้เคยมตีวัเลขแตต่อนนีย้งัหาคา่ไมพ่บ ใหพ้มิพส์ตูร =NA() ลงไป (NA = Not 
available) หรอืพมิพข์อ้ความวา่ ยงัหาคา่ไมไ่ด ้

5. ในการลบขอ้มลูตอ้งใชว้ธิกีดปุ่ ม Delete เทา่นัน้ หา้มใชว้ธิเีคาะวรรคแทนแลว้กดปุ่ ม 
Enter เพราะการทําแบบนีแ้มจ้ะไมเ่ห็นวา่มขีอ้มลูเหมอืนกบัถกูลบทิง้ไปแลว้ก็ตามแต่
กลบัมวีรรคมาแทนที ่ซึง่วรรคถอืเป็นตัวอกัษรตวัหนึง่ที ่Excel ยงัคงถอืวา่เซลลนั์น้ยงัมี
คา่บนัทกึอยู ่สง่ผลใหส้ตูรทํางานผดิพลาดตอ่ไป 

6. หา้มใสว่รรคขาดหรอืใสว่รรคเกนิ เชน่ชือ่ลกูคา้ นาย ก กบั นายก แมค้นอา่นแลว้เขา้ใจ
วา่เป็นลกูคา้ชือ่นาย ก แต ่Excel ถอืวา่เป็นคนละคนกนั 

7. หา้มยอ่บา้งไมย่อ่บา้ง มจีดุบา้งไมม่จีดุบา้ง เชน่ คําวา่บรษัิท ไมโครซอฟท ์จํากดั จะถกู 
Excel ถอืวา่ตา่งจาก บ. ไมโครซอฟท ์จํากดั หรอื บรษัิท ไมโครซอฟท ์จก หรอื บจก 
ไมโครซอฟท ์หรอื บ ไมโครซอฟท ์จก หรอื บ. ไมโครซอฟท ์จก. 

8. หา้มพมิพต์วัเลขทีม่เีลข 0 นําหนา้ เชน่ ตอ้งการบนัทกึรหสัลกูคา้ 01234 ซึง่ตามปกตถิา้
พมิพ ์01234 ลงไป Excel จะแสดงเพยีงเลข 1234 เทา่นัน้ ทําใหเ้มือ่ตอ้งการมเีลข 0 
นําตวัเลขอืน่ พนักงานอาจใชเ้ครือ่งหมายฝนทองนําหนา้ในการบนัทกึเป็น ‘01234 หรอื
ใชคํ้าสัง่ Format > Number > แบบ Text แทน ทําใหร้หสัทีด่วูา่เป็นรหสัเดยีวกนัแต ่
Excel ถอืวา่ตา่งกนั ทางแกท้ีง่า่ยทีส่ดุคอืใหกํ้าหนดตวัอกัษรนําหนา้ตวัเลขรหสัเสมอ 
เชน่ c01234 เพือ่ทําให ้Excel รับรูว้า่มสีถานะเป็นตวัอกัษรเสมอ 

9. หา้มพมิพข์อ้มลูใดทีม่บีนัทกึอยูแ่ลว้ซํ้าโดยไมจํ่าเป็นโดยเฉพาะชือ่และรายละเอยีดคํา
บรรยายรายการ เพราะการพมิพซ์ํ้ายอ่มเปิดโอกาสใหส้ะกดผดิตา่งไปจากขอ้ความที่
ถกูตอ้ง ทางทีด่คีวรใช ้Data Validation แบบ List ชว่ยในการเลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการ 
หรอืใชส้ตูรลงิคข์อ้มลูทีบ่นัทกึไวแ้ลว้มาใชซ้ํ้าจะเหมาะกวา่ 

10. หา้มใชปี้พ.ศ.ในการบนัทกึและหา้มกําหนดรปูแบบของวนัเดอืนปีเป็นพ.ศ. เชน่ บนัทกึ
ลงไปวา่ 14/2/2558 ซึง่ Excel จะถอืวา่เป็นวนัที ่14 เดอืนกมุภาพันธ ์ปีค.ศ.2558 และ
ถงึแมจ้ะใชร้ปูแบบเปลีย่นขอ้มลูทีบ่นัทกึถกูตอ้ง 14/2/2015 ใหแ้สดงเป็น 14/2/2558 
ไดแ้ลว้ก็ตาม แตทํ่าใหพ้นักงานคนอืน่ลอก 14/2/2558 ตามทีเ่ห็นไปบนัทกึผดิตาม 

11. หา้มพมิพว์นัทีซ่ ึง่เมือ่กดปุ่ ม Enter แลว้จะเห็นวา่ชดิซา้ยใหเ้องทนัท ีเพราะแสดงวา่เป็น
การบนัทกึวนัทีใ่นโครงสรา้งซึง่ Excel ไมย่อมรับ 

12. หา้มใชต้วัเลขมาบนัทกึปนกบัตวัอกัษร เชน่ ขอ้มลูยอดขายควรบนัทกึเฉพาะตวัเลข 100 
แตก่ลบับนัทกึตวัเลข 100 ตามดว้ยคําวา่ บาท ลงไปในเซลลเ์ดยีวกนั หรอืถา้ยงัไมเ่ปิด
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ขาย แทนทีจ่ะปลอ่ยใหเ้ซลลเ์วน้วา่งไวก้อ่น กลบัพมิพบ์นัทกึขอ้ความหมายเหตสุว่นตวั
ลงไปวา่ ยงัไมเ่ปิดขาย 

13. หา้มบนัทกึขอ้มลูทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ บนัทกึคําวา่ ขายแลว้ จองแลว้ รับของแลว้ เพราะหาก
มวีนัทีท่ีข่าย วนัทีท่ีจ่อง วันทีท่ีรั่บของ ยอ่มแสดงวา่เกดิเหตกุารณ์นัน้ๆอยูแ่ลว้ (ถา้
อยากจะแสดงขอ้ความเพือ่เตอืน ใหใ้ชส้ตูรเลอืกแสดงขอ้ความแทนทีจ่ะพมิพเ์อง) 

14. หา้มสัง่ insert Row เพือ่บนัทกึแทรกรายการใหม ่แตใ่หบ้นัทกึขอ้มลูรายการใหม่
ตอ่ทา้ยรายการลา่สดุเดมิทีม่อียูแ่ลว้เทา่นัน้  

15. หา้มลบรายการขอ้มลูเดมิทีบ่นัทกึไวแ้ลว้โดยเด็ดขาด 
16. หา้มสัง่ sort เพราะลําดบัขอ้มลูจะเสยีไปทนัท ีหากตอ้งการสัง่ sort ตอ้งมเีลขลําดบั

รายการกํากบัไวจ้ากนอ้ยไปมากเพือ่จะไดส้ัง่ sort ใหเ้รยีงกลบัสูลํ่าดบัรายการตามเดมิ 
17. หา้มเวน้วา่งขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสําคญั โดยเฉพาะขอ้มลูของชือ่ รหสั วนัที ่ตอ้งมขีอ้มลู

เหลา่นีกํ้ากบัรายการไวเ้สมอ 
18. หา้มใชส้ตูรใหมท่ีเ่พิง่มใีน Excel 2007/2010/2013 หรอืรุน่ใหม ่เพราะเมือ่นําแฟ้ม

กลบัไปเปิดใน Excel 2003 หรอืรุน่กอ่นนัน้สตูรจะไมทํ่างาน ควรรอจนกวา่จะมัน่ใจวา่ไม่
มใีครใช ้Excel รุน่เกา่อกีตอ่ไป 

19. หา้มแกไ้ขเซลลส์ตูรทีแ่สดงผลเป็น error ใหเ้ปลีย่นเป็นคา่อืน่โดยไมจํ่าเป็น และหา้ม
เปลีย่นเซลลส์ตูรทีค่นืคา่เทา่กบั 0 หรอื error เป็น Null Text โดยใช ้“” แทน 

20. หา้ม merge เซลลท์ีต่อ้งนําไปคํานวณตอ่ เพราะการลงิคเ์ซลลท์ี ่merge จะเกดิสตูรที่
เพีย้นตา่งไปจากทีต่อ้งการไดง้า่ย หากตอ้งการใหต้วัเลขแสดงอยูก่ลางเซลลห์ลาย
เซลล ์ใหใ้ชคํ้าสัง่ Format > Alignment > Horizontal แบบ Center across selection 
แทน 

21. ไมค่วรกําหนดสหีรอื font ตามใจจนมากเกนิไป เพราะจะทําใหแ้ฟ้มทีต่วัเองดแูลว้วา่สวย
แตอ่าจดไูมไ่ดใ้นสายตาของคนอืน่ และจะทําใหบ้คุคลภายนอกมองดแูฟ้มแลว้สา่ยหนา้
วา่บรษัิทนีไ้มม่มีาตรฐานในการทํางาน 

22. ไมค่วรพมิพร์หสัทีย่าวหลายหลกัจนเกนิไป โดยเฉพาะรหสัซึง่กําหนดใหใ้ชต้วัเลขหรอื
ตวัอกัษรแตล่ะตวัมคีวามหมายในตวัเอง แตค่วรกําหนดรหสัใหมท่ีส่ัน้ลงใหค้นพมิพไ์ด ้
งา่ยแลว้จงึใชส้ตูรดงึรหสัยาวๆนัน้ขึน้มาแสดง เพือ่ชว่ยลดความผดิพลาดในการบนัทกึ 
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แนวทางการเรยีนรู ้Excel และสรา้งคนเกง่ Excel 

คําพังเพย “เรยีนผกูก็ตอ้งเรยีนแก”้ เป็นคําเตอืนทีใ่ชก้นัมาตัง้แตโ่บราณจวบจนปัจจบุนัก็ยงัไม่
ลา้สมยั ยิง่เทคโนโลยมีคีวามทนัสมยัชว่ยทําใหม้นุษยม์คีวามสะดวกสบายมากขึน้ ยิง่ตอ้งนกึถงึ
คําพังเพยนีใ้หม้ากเพือ่ใชเ้ทคโนโลยอียา่งระมดัระวงั แคใ่สห่ฟัูงกบัดมูอืถอืไปขณะเดนิขา้มถนน
จะถกูรถชนไดง้า่ย การใช ้Excel ก็เชน่กนั ตอ้งเรยีนรูว้ธิใีชโ้ปรแกรมในแนวทางทีถ่กูตอ้งไว ้
ตัง้แตแ่รกและสรา้งงานโดยคดิหาทางป้องกนัไวก้อ่นเพือ่ไมใ่หเ้กดิผลเสยีหายขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทางของการเรยีนรู ้Excel มาจากการศกึษาระดบัวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยั นักศกึษาทีจ่บ
ใหมไ่มว่า่จะเป็นปรญิญาระดบัใด รูจั้กการใช ้Excel แตเ่พยีงผวิเผนิเทา่นัน้ พอเจอโจทยใ์นการ
ทํางานก็ไมส่ามารถประยกุตใ์ช ้Excel เสยีแลว้ โดยเฉพาะคนทีเ่รยีนมาทางสาขานติศิาสตร ์
แพทยศาสตรห์รอืวชิาทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเลข ไมเ่คยจับ Excel มากอ่นพอเขา้ทํางานก็ใช ้
Excel ชว่ยวางแผนทีเ่ป็นตวัเลขหรอืเก็บประวตัลิกูคา้ไมเ่ป็น 

สมยักอ่นในหลกัสตูรบญัชทีีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์แมย้คุนัน้ยงัไมม่ ีExcel หรอืเครือ่ง
คอมพวิเตอรส์ว่นตวัใชก้็ตามแตม่หีลกัสตูร Electronic Data Processing เป็นวชิาบงัคบั ตอ้ง
เรยีนภาษา Fortran และ COBOL ซึง่ตอ้งหดัเขยีนภาพแผนภมูแิสดงลําดบัการทํางานทลีะคําสัง่ 
กลายเป็นพืน้ฐานทําใหส้ามารถคดิใช ้Excel อยา่งเป็นแบบแผน ตา่งจากเด็กจบใหมส่มยันีซ้ ึง่ใช ้
Excel เป็นแตค่ดิวางแผนการใชง้านอยา่งเป็นขัน้เป็นตอนไมเ่ป็น 

เมือ่ขาดความรูจ้ากมหาวทิยาลยั พอเขา้ทํางานก็ตอ้งหาทางเรยีนรูด้ว้ยตนเองบา้ง ไดค้วามรู ้
จากหวัหนา้สอนบา้ง เรยีนรูจ้ากเพือ่นรว่มงานบา้ง หรอืดจูากแฟ้มเกา่ๆทีใ่ชง้านตกทอดกนัมา
บา้ง มนีอ้ยคนนักทีจ่ะโชคดหีวัหนา้ใหโ้อกาสสง่เขา้อบรม Excel เพิม่เตมิ หวัหนา้สว่นใหญม่กั
ใช ้Excel ไมเ่กง่แตมุ่ง่หวงัใหล้กูนอ้งใช ้Excel โดยไมเ่ห็นความจําเป็นของการฝึกอบรม คดิ
ทกึทกักนัไปเองวา่ Excel เป็นโปรแกรมทีใ่ชง้า่ย ใครๆก็เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง แคใ่ชเ้มนูใหเ้ป็นก็
สามารถสรา้งงานตามความตอ้งการไดแ้ลว้ มกัคดิวา่ทกุวนันีม้งีานคา้งรอใหทํ้าเยอะมากเลยไม่
อยากสง่ลกูนอ้งไปเรยีน Excel ใหเ้สยีเวลาทํางาน หรอืถา้อยากจะเขา้อบรม ลกูนอ้งตอ้งออก
คา่ใชจ้า่ยเองและใหล้าไปเรยีนไดโ้ดยใชส้ทิธวินัลาของพนักงานเองเสยีอกี 

นอกจากนีใ้นโลกยคุอนิเตอรเ์น็ตยงัมขีอ้มลูลน้เหลอืใหค้น้ควา้ กลายเป็นตน้ตอของนสิยัเสยีทํา
ใหเ้ลกิคดิวเิคราะหปั์ญหาและหาทางแกด้ว้ยตวัเอง พอตดิปัญหา Excel เรือ่งใดก็สามารถใช ้
Google คน้หาไดไ้มย่าก ไมต่อ้งคดิเอง อกีทัง้ยงัมฟีอรัมซึง่เปิดใหถ้ามตอบไดฟ้ร ีฝ่ายคนตอบ
คําถามในฟอรัมก็สามารถใหคํ้าตอบโดยไมต่อ้งมคีวามรับผดิชอบ สว่นใหญจ่ะใหคํ้าตอบใน
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ขอบเขตแคเ่ทา่ทีเ่ขยีนถามมาเทา่นัน้ ไมไ่ดส้นใจวา่ผูถ้ามตอ้งนําไปใชก้บังานประเภทใดซึง่มี
ขอบเขตหรอืขอ้จํากดัในการใชง้านอยา่งใดบา้ง 

เนือ่งจากแหลง่ทีใ่หค้วามรู ้Excel มหีลากหลาย ยอ่มสง่ผลทําใหผู้ใ้ช ้Excel แตล่ะคนมแีนว
ทางการใชง้านแตกตา่งกนั ในบรษัิทหนึง่ๆจงึมแีนวทางการใช ้Excel ทีต่า่งกนั โดยเฉพาะ
บรษัิทขนาดใหญซ่ึง่มนีโยบายปลอ่ยใหพ้นักงานจํานวนมากของตนหาสถานทีอ่บรม Excel 
กนัเองหรอืหาทางเรยีนรูด้ว้ยตวัเองแลว้ โอกาสทีพ่นักงานจะใช ้Excel ในวธิทีีข่ดักนัยอ่มเกดิขึน้
ไดง้า่ยเพราะไดรั้บคําแนะนําทีม่แีนวทางสวนทางกนั 

จดุขายของหลักสตูรอบรม Excel แทบทัง้หมดมักเนน้แตเ่รือ่งเดน่ๆของ Excel เชน่ PivotTable 
หรอื VBA ทําใหผู้ท้ีไ่มเ่คยใช ้Excel มากอ่นรูส้กึตืน่เตน้ประหลาดใจในศักยภาพของ Excel วา่
สามารถทําในสิง่ทีไ่มค่ดิวา่จะทําได ้โดยไมไ่ดเ้ตอืนใหท้ราบถงึความเสีย่งในการใชง้าน  

การอบรมทีใ่ชส้มมตฐิานวา่แฟ้มทีส่รา้งขึน้มานัน้สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้องคนเดยีวเป็นสมมตฐิานทีข่ดั
กบัความเป็นจรงิ หรอืสอนใหใ้ช ้Excel รว่มกนับนระบบเครอืขา่ยทัง้ๆทีค่วรหลกีเลีย่ง 

หลกัสตูรอบรมทีด่คีวรแทรกปัญหาของผูใ้ชแ้ละคนรอบขา้งซึง่เกดิขึน้จรงิในชวีติการทํางานเพือ่
กระตุน้ใหเ้กดิวธิคีดิและมมุมองทีจ่ะสรา้งประโยชนใ์หก้บัองคก์รในสว่นรวม เชน่ ผูส้รา้งแฟ้มควร
ออกแบบสรา้งแฟ้มอยา่งไรเพือ่ใหส้ะดวกตอ่การใชง้านในระยะยาวและยดืหยุน่ตอ่การแกไ้ขหรอื
นําไปใชง้านไมว่า่ผูนํ้าแฟ้มไปใชต้อ่จะเป็นใครก็ตาม หรอืวธิตีรวจสอบและป้องกนัความ
ผดิพลาดเมือ่แฟ้มถกูสง่ตอ่ไปใชง้านหลายทอด หรอืเสนอทางออกทีด่กีวา่วา่ แทนทีจ่ะใช ้
Excel เป็นทางออกสดุทา้ยแลว้หนัไปใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูอืน่ดกีวา่หรอืไมเ่ป็นตน้ 

การฝึกอบรมตอ้งมใิชใ่หค้วามรูแ้ตเ่พยีง Excel อยา่งเดยีว หากยงัตอ้งใหค้วามรูใ้นการวเิคราะห ์
วางแผน ตรวจสอบ ควบคมุ และพัฒนาระบบอกีดว้ย หรอือยา่งนอ้ยตอ้งมจีดุมุง่หมายวา่ เมือ่จบ
การอบรมไปแลว้ตอ้งสามารถใช ้Excel สรา้งงานใหค้นอืน่ใชง้านรว่มกนัไดใ้นระยะยาว 

นอกจากนีแ้ทนทีจ่ะสง่พนักงานทีใ่ช ้Excel ทกุคนไปฝึกอบรมซึง่เปลอืงงบประมาณอยา่งมาก
และใชว่า่พนักงานเหลา่นัน้จะอยูทํ่างานใหต้ลอดไป ควรเริม่จัดกลุม่พนักงานซึง่เกีย่วขอ้งกบั 
Excel เป็นกลุม่ผูส้รา้งกบักลุม่ผูใ้ช ้เลอืกพนักงานทีม่ใีจรัก Excel และมคีวามจงรักภกัดกีบั
องคก์รใหไ้ดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเต็มทีแ่ลว้ใหตํ้าแหน่งงานพเิศษเป็น Microsoft Excel User 
Specialist เพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้รา้งงานใหผู้อ้ ืน่ใชแ้ละสอนวธิใีชแ้ฟ้มทีส่รา้งใหก้บัพนักงานกลุม่
ผูใ้ชต้อ่ไป ทัง้นีค้วรมผีูส้รา้งงานอยา่งนอ้ย 2 คนเพือ่ทําหนา้ทีแ่ทนกนัไดห้รอืชว่ยตรวจสอบ
ความถกูตอ้งใหแ้กก่นัและกนั 
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โดยทัว่ไปวธิกีารอบรม Excel ทีใ่ชก้นั มกัเสยีเวลาสว่นใหญไ่ปกบัภาคปฏบิตัมิุง่ใหผู้เ้ขา้อบรมได ้
ทดลองทําเอง ซึง่มกัเกดิปัญหาทีม่ใีครคนใดคนหนึง่ทําชา้ ทําไมไ่ด ้ทําไมท่นั หรอืทําผดิก็ตอ้ง
เสยีเวลาใหท้กุคนในหอ้งตอ้งรออยูเ่สมอ ผูเ้ขา้อบรมบางคนไมย่อมใหข้ึน้เรือ่งใหมเ่สยีดว้ยซํ้า
หากตวัเองยังตดิเรือ่งเดมิอยูย่งัแกไ้มอ่อก สง่ผลทําใหต้อ้งตัดเนือ้หาอบรมทิง้ไปบา้ง ตอ้งเลอืก
สอนแตเ่รือ่งงา่ยและลดความยากลงไปบา้ง เพือ่จะไดม้เีวลาใหท้ดลองทํากนัจนครบทกุเรือ่งใน
เนือ้หาทีเ่ตรยีมไว ้พอจบการอบรมก็ไดห้นา้ลมืหลัง ผูเ้ขา้อบรมจําไดแ้ค ่2-3 เรือ่งลา่สดุทีต่วัเอง
เพิง่อบรมไปเทา่นัน้ เวลาทีเ่สยีไปในการอบรมเพือ่ใหท้ดลองทํากนัมปีระโยชนจ์รงินอ้ยมาก 

แนวทางการอบรม Excel ทีด่ตีอ้งมุง่ใหร้อบรูก้อ่นรูล้กึและมุง่ใหรู้จั้กคดิกอ่นรูจั้กทํา กอ่นเริม่
ภาคปฏบิตัติอ้งใหค้วามรูพ้ืน้ฐานภาคทฤษฎเีพือ่เขา้ใจทีไ่ปทีม่า และทราบวธิคีดิตดัสนิใจในการ
เลอืกใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆที ่Excel มอียูม่ากมายใหเ้หมาะกบังาน ตอ้งเปิดหเูปิดตาสาธติใหเ้ห็น
ตัง้แตว่ธิงีา่ยๆจนถงึขัน้ยากทีต่อ้งอาศัยความชาํนาญขัน้สงู พอถงึภาคปฏบิัตใิหท้ดลองใช ้Excel 
อยา่งงา่ยไปกอ่นโดยพยายามใชก้บัปัญหาหลายๆแบบ หากมเีวลาพอและเห็นวา่ผูเ้ขา้อบรมพอ
รับไหวจงึเพิม่ความยากใหม้ากขึน้ 

เมือ่ใหพ้ืน้ฐานเทา่ทีจํ่าเป็นแลว้ผูส้รา้งงานทีม่ใีจรัก Excel จะหาทางเรยีนรูด้ว้ยตนเองตอ่ไป ตา่ง
จากคนทีไ่มส่นใจ Excel หรอืทําหนา้ทีเ่ป็นผูใ้ชแ้คก่รอกหรอืลอกขอ้มลูมาจัดทํางายงาน ซึง่มัก
ไมม่นีสิยัขวนขวายอยากหาความรูแ้ละเรยีนไปแลว้ก็ลมื 

อยา่เอาใจผูเ้ขา้อบรมทีม่กัชอบการอบรมทีต่นไดท้ดลองทําจนคลอ่ง และอยา่เสยีเวลาไปกบั
การใหท้ดลองใชว้ธิกีารเดมิซํ้าแลว้ซํ้าอกี เชน่ สตูรตา่งๆทีม่ขีัน้ตอนการสรา้งเหมอืนกนั 

ถา้ตอ้งการจัดอบรมภายในองคก์รใหก้บัพนักงาน ไมค่วรกําหนดเวลาใหร้บีอบรมเนือ้หาทัง้หมด
ใหจ้บภายในเวลาแคค่รึง่วนัหรอืหนึง่วัน แตค่วรมเีนือ้หาครา่วๆและเปิดเวลาอบรมใหย้ดืหยุน่ตาม
ความสามารถในการรับรูเ้นือ้หาของผูเ้ขา้อบรมเป็นหลกั โดยคดัเลอืกพนักงานทีม่คีวามสามารถ
ใช ้Excel ใกลเ้คยีงกนัหรอืทํางานเกีย่วขอ้งกนัมาเขา้อบรม ใหโ้อกาสไดซ้กัถามจากตวัอยา่งทีผู่ ้
เขา้อบรมประสบจรงิจะเกดิประโยชนม์ากกวา่เนือ้หาทีเ่รยีนไปแลว้ไมไ่ดใ้ชแ้ตอ่ยา่งใด และหา้ม
แบง่ประเภทการอบรมเป็นขัน้ตน้ ขัน้กลาง ขัน้สงูอยา่งเด็ดขาด เพราะการเรยีนรู ้Excel ไมม่ทีาง
จบสิน้ ขึน้กบัวธิกีารนํา Excel มาใชแ้กปั้ญหายากหรอืงา่ยตา่งหาก ปัญหายากๆทีผู่ส้อน Excel 
สามารถแนะนําวธิกีารแกไ้ขแบบงา่ยๆไดจ้งึเรยีกไดว้า่เป็นการอบรมขัน้สงู 
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กวา่จะสรา้งใหเ้ป็นคนเกง่ Excel ขึน้มาพอใชง้านได ้ใชว่า่ใชเ้วลาไมก่ีเ่ดอืนหรอืสง่ไปอบรม
เพยีงไมก่ีว่นั กวา่จะขึน้ชือ่วา่ชาํนาญการใช ้Excel ตอ้งใชใ้ชเ้ป็นปี การใชโ้ปรแกรม Excel ก็
เหมอืนกบัเด็กแรกเกดิทีเ่พิง่ฝึกเดนิ ใชว่า่จะวิง่ไดโ้ดยไมต่อ้งยนืใหเ้ป็นกอ่น การฝึกใหพ้มิพด์ดี
จนคลอ่งโดยไมต่อ้งมองแป้นพมิพ ์การฝึกขบัรถทีก่วา่จะหมนุพวงมาลยัพรอ้มกบัเหยยีบเบรก
หรอืคนัเรง่ไดโ้ดยอตัโนมตั ิลว้นตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนนานมใิชน่อ้ย  
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ระบบงานยคุใหมเ่พือ่มุง่ใช ้Excel อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เทคโนโลยใีนโลกยคุใหมช่ว่ยอํานวยความสะดวกตอ่การใชช้วีติไดง้า่ยกวา่แตก่อ่นมาก ทกุวนันี้
คอมพวิเตอรม์ขีนาดเล็กลงเรือ่ยๆ อกีไมน่านตอ้งมคีอมพวิเตอรข์นาดเทา่กบัโทรศพัทม์อืถอืหรอื
มขีนาดเล็กแคน่าฬกิาขอ้มอือยา่งแน่นอน ทกุคนสามารถนําตดิตวัไปไดท้กุทีแ่ละไมจํ่าเป็นตอ้ง
เสยีเวลาเดนิทางไปทีทํ่างานอกีตอ่ไป สามารถทํางานไดท้กุเวลาตลอด 24 ชัว่โมง สง่ผลทําให ้
การดําเนนิธรุกจิมกีารแขง่ขนัสงูขึน้ ใครก็ตามทีพ่รอ้มจะออกผลติภณัฑใ์หมแ่ละตอบสนองตอ่
ความตอ้งการของลกูคา้ไดท้นัท ียอ่มเอาชนะคูแ่ขง่ สามารถครองตลาดไดใ้นทีส่ดุ 

เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั สามารถสนองตอบตอ่การเปลีย่นแปลงไดทั้นท ีกวา่จะรอ
ใหฝ่้าย IT สรา้งโปรแกรมสําเร็จรปูออกมาก็ไมทั่นการ โปรแกรม Excel จงึเป็นกญุแจสําคัญใน
การนํามาใชแ้ทนตัง้แตเ่ก็บขอ้มลูไปจนถงึวางแผนตัดสนิใจ สามารถใช ้Excel ชว่ยปรับเงือ่นไข
ทางการตลาดใหเ้หนอืกวา่คูแ่ขง่อยูเ่สมอ แตร่ะบบงานทีม่อียูย่ังไมเ่กือ้หนุนกบัการใช ้Excel 
ยังคงใชร้ะบบทีล่า้สมัยเพราะสรา้งขึน้มาเพือ่สนับสนุนและควบคมุภายในสําหรับการใชโ้ปรแกรม
สําเร็จรปู บรษัิทสว่นใหญย่ังมเีพยีงระบบควบคมุภายในและรักษาความปลอดภัยสําหรับการ
ปฏบิตังิานของฝ่าย IT  หรอืมรีะบบทีร่ะบกุวา้งๆไวสํ้าหรับการควบคมุการรายงานทางการเงนิ 

วธิจัีดการความเสีย่งจากการใช ้Excel ตาม Sarbanes-Oxley Act ซึง่มกีารแนะนําใหต้รวจสอบ
ความถกูตอ้งของแฟ้ม เป็นวธิแีกท้ีป่ลายเหตซุึง่ใชเ้วลาและการลงทนุอยา่งมากเกนิกวา่
ความสามารถขององคก์รขนาดเล็กจะทําตาม จงึควรหาทางนําแนวทางอืน่มาชว่ยเสรมิเพือ่
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสีย่งตัง้แตแ่รกหรอืชว่ยลดโอกาสของความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้
ตลอดเวลา  

การปรบัปรงุระบบการบรหิาร 

1. ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะผูบ้รหิารตอ้งใหค้วามสําคญัตอ่การจัดการกบัความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการใช ้Excel อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยฝึกอบรมพนักงานใหเ้ห็นความสําคญัของ
การควบคมุความเสีย่ง และกําหนดบทลงโทษเมือ่มกีารละเมดิ 

2. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งประเมนิความเสีย่งเพือ่กําหนดประเภทงานทีม่คีวามเสีย่งสงูและจัด
ระดบัการควบคมุทีเ่หมาะสม 

3. บรษัิทตอ้งวางนโยบายสําหรับงานทีม่คีวามเสีย่งสงูใหพ้นักงานทกุระดบัทําตาม 
4. บรษัิทตอ้งมรีะบบการตดิตามตรวจสอบวา่ไดม้กีารทําตามนโยบายทีว่างไว ้
5. ตามกฎ Sarbanes-Oxley กําหนดใหบ้รษัิทตอ้งมคีณะตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระจาก

ผูบ้รหิารระดบัสงูและพนักงานสามารถตดิตอ่กบัคณะตรวจสอบไดโ้ดยตรง 
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การปรบัปรงุระบบการทาํงาน 

1. กําหนดขัน้ตอนการสรา้งและการตรวจสอบความถกูตอ้ง ใหม้กีารควบคมุทีรั่ดกมุมากนอ้ย
ตามความสําคญัหรอืความเสีย่งของการใช ้Excel  

2. จัดการป้องกนัในระดบัแฟ้มเพือ่ใหพ้นักงานทีกํ่าหนดมสีทิธใิชแ้ฟ้ม หรอืหากใชแ้ฟ้ม
รว่มกนัตอ้งป้องกนัระดบัชทีหรอืเซลลเ์พือ่ใหพ้นักงานมสีทิธแิกไ้ขไดเ้ฉพาะเซลลท์ี่
กําหนดเทา่นัน้ 

3. แยกแยะหนา้ทีค่วามรับผดิชอบใหช้ดัเจนระหวา่งผูส้รา้งแฟ้ม ผูท้ดสอบ และผูใ้ช ้และมุง่
ป้องกนัการสมรูร้ว่มคดิกนัทจุรติ 

4. แยกเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชสํ้าหรับสรา้งแฟ้ม ทดสอบ หรอืใชง้านออกจากกนั และหา้ม
มใิหผู้ส้รา้งหรอืผูท้ดสอบมสีทิธิม์าใชเ้ครือ่งทีม่ไีวสํ้าหรับใชง้าน 

5. กอ่นจะปลอ่ยแฟ้มใหใ้ชง้านกนั ตอ้งมกีระบวนการทดสอบวา่ผา่นการควบคมุทัง้หมด
ขา้งตน้ครบถว้นแลว้ 

6. หากใชแ้ฟ้มรว่มกนั ผูใ้ช ้Excel ตอ้งมคีวามรับผดิชอบรว่มกนั ผลดัเปลีย่นใหค้นอืน่ใช ้

แฟ้มบา้งเพือ่ชว่ยกนัตรวจสอบและป้องกนัทจุรติ  
7. อบรมพนักงานใหผู้ใ้ช ้Excel มคีวามรูพ้ืน้ฐานและมคีวามสามารถเพยีงพอโดยเฉพาะการ

บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง มุง่ใหพ้นักงานชว่ยกนัสอดสอ่งอาการทีน่่าสงสยัจากการคํานวณ
หรอืการทจุรติ 

การปรบัปรงุระบบสารสนเทศ 

1. แฟ้มทีม่ลีกัษณะตอ่ไปนีค้วรพจิารณาเปลีย่นไปใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูทีม่รีะบบการรักษา
ความปลอดภยัทีด่แูลและควบคมุโดยฝ่าย IT 
1.1. แฟ้มบนัทกึขอ้มลูตน้ทาง สําหรับนําไปใชต้อ่ในการคํานวณหรอืสรา้งรายงาน 
1.2. แฟ้มทีม่กีารใช ้VBA อยา่งมาก 
1.3. แฟ้มซึง่เปิดใหผู้ใ้ชห้ลายคนใชง้านรว่มกนั 
1.4. แฟ้มทีทํ่าหนา้ทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งระบบ 
1.5. แฟ้มซึง่มคีวามซบัซอ้น คํานวณชา้ และกําลงัพจิารณาสรา้งใหม ่

2. สรา้งระบบตรวจสอบควบคมุโดยฝ่าย IT หรอืฝ่ายควบคมุภายใน โดยฝ่าย IT ตอ้งสรา้ง
ระบบทีเ่อือ้หนุนตอ่การใช ้Excel เพือ่จํากดัการเขา้ถงึแฟ้มเฉพาะบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง และ
สามารถกูแ้ฟ้มกลบัมาไดเ้มือ่มปัีญหา และฝ่ายควบคมุภายในคอยตดิตามดแูลการใชง้าน
ใหเ้ป็นไปตามระบบ 
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2.1. Preventive and Access Control กําหนดสทิธแิละขอบเขตหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบของผูท้ีเ่ขา้ถงึแฟ้ม สรา้งระบบทีส่ามารถตดิตามประวตักิารใชแ้ฟ้มของ
ผูใ้ชง้านแตล่ะคน 

2.2. Backups and Corrective Control ทําการสํารองขอ้มลูเป็นประจําอยา่งตอ่เนือ่ง 
และพมิพข์อ้มลูมาเก็บไว ้สามารถนําขอ้มลูทีทํ่าสํารองไวม้าใช ้

2.3. Detective and Change Control ควบคมุการแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆทีก่ระทําตอ่
ตวัแฟ้ม จัดทําการทดสอบ และทําบนัทกึการแกไ้ข 

2.4. Development Control ควบคมุการสรา้งแฟ้มใหมใ่หผ้า่นการทดสอบกอ่น
นําไปใช ้

2.5. Version Control ควบคมุการใชง้านใหเ้ป็นแฟ้มลา่สดุเสมอหรอืเป็นแฟ้มรุน่ที่
ถกูตอ้ง 

3. หากไมม่รีะบบอตัโนมตัใินการควบคมุ ทกุครัง้ทีม่กีารบนัทกึขอ้มลูเพิม่เตมิ แกไ้ขขอ้มลู
ใหม ่หรอืปรับปรงุใดๆทีเ่กดิขึน้กบัตวัแฟ้มทีม่คีวามสําคญั ใหพ้มิพร์ายการเหลา่นัน้ลงบน
กระดาษและใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งลงนามกํากบัแลว้นําเสนอใหผู้บ้รหิารรับทราบ 
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ความเป็นไปไดแ้ละความลม้เหลวของการปรบัระบบ 

การปรับปรงุระบบงานใดๆตอ้งลงทนุลงแรงและใชเ้วลาอยา่งมากเสมอ หากไมใ่ชบ่รษัิทขนาด
ใหญท่ีม่ผีลกําไร หรอืถกูเงือ่นไขบงัคับจากผูส้อบบญัชหีรอืจากองคก์รภายนอกคงยากจะทํา
ตาม มกัรอจนกวา่จะเกดิความเสยีหายอยา่งมากจากการใช ้Excel ขึน้มากอ่น และเมือ่ถงึขัน้นัน้
อาจจําเป็นทีต่อ้งยอ้นไปตรวจสอบความถกูตอ้งของทกุเซลลท์เีดยีว 

เพือ่ชว่ยตดัไฟแตต่น้ลม ควรเนน้ใหค้วามรู ้
พืน้ฐานแกบ่คุคลสําคญัทีเ่ป็นตน้ตอของความ
เสีย่ง ไดแ้ก ่พนักงานซึง่ทําหนา้ทีส่รา้งแฟ้ม 
Excel ใหส้ามารถออกแบบแฟ้มทีม่โีครงสรา้ง
งา่ยตอ่การใชง้าน ตรวจสอบ และแกไ้ข กบั
หวัหนา้ระดบัตน้ซึง่เป็นผูส้ัง่งานใหใ้ช ้Excel 
สรา้งแฟ้มนัน้ขึน้มา 
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บรรณานกุรม 

การรับรองประสทิธผิลของการควบคมุภายในเกีย่วกบัรายงายทางการเงนิตาม Section 404 of 
Sarbanes - Oxley Act เขยีนโดย..คณุสมชาต ิกาลสขุ  และ ผศ.ดร.ศลิปพร ศรจ่ัีนเพชร 
http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Article/Jap08/Full/JAP08Sinlapaporn.pdf 

Are you managing your spreadsheet risk? 
http://www.cimaglobal.com/Thought-leadership/Newsletters/Insight-e-
magazine/Insight-Archive/Are-you-managing-your-spreadsheet-risk/ 

Auditing Spreadsheets: Concerns & Comments 
http://www.isaca.org/chapters2/Pittsburgh/events/Documents/2013/January%20Lun
cheon%20-%20Auditing%20Spreadsheets/AuditingSpreadsheets-dhs.pdf 

Best Practice Modeling – Make these 5 changes today 
http://chandoo.org/wp/2012/08/29/best-practice-modeling-5tips/ 

Damn 88% of spreadsheets have errors 
http://www.marketwatch.com/story/88-of-spreadsheets-have-errors-2013-04-17 

Enterprise Spreadsheet Management – A Necessary Good 
http://www.clusterseven.com/storage/whitepapers/Enterprise%20Spreadsheet%20
Management%20A%20Necessary%20Good.pdf 

Errors in Building and Using Electronic Tables: 
Financial Consequences and Minimisation Techiques 
http://www.ef.uns.ac.rs/sm/archive/SM2012_3.pdf#page=31 

Excel Competency for the Professional Accountant: Advanced Applications, Controls, 
and Audit Addins 
http://www.aisej.com/doi/pdfplus/10.3194/1935-8156-5.1.25 

Excel! How the 'most important software application of all time' is ruining the world 
http://fortune.com/2013/04/17/damn-excel-how-the-most-important-software-
application-of-all-time-is-ruining-the-world/ 
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Five Common Spreadsheet Risks and Ways to Control Them 
https://iaonline.theiia.org/five-common-spreadsheet-risks-and-ways-to-control-them 

Good Practice Guidelines for Spreadsheet Design 
http://www.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/IMT/guides/softwareGuides/office2003/Ex
cel-2003-Spreadsheet-Design-Good-Practice-Guidelines.pdf 

How do you know your spreadsheet is right? 
http://www.eusprig.org/hdykysir.pdf 

Improving Spreadsheet Audits in Six Steps 
https://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/ 
us_risk%20consulting_IT%20Audit_ImprovingSpreadsheets.pdf 

Introduction to spreadsheet risk management 
http://chandoo.org/wp/2011/12/07/spreadsheet-risk-management-introduction/ 

Key Aspects of Spreadsheet Controls 
http://www.detroitiia.org/PDF/Key_Aspects_of_Spreadsheet_Controls_IIA.pdf 

Managing Spreadsheets 
http://www.actuate.com/download/analyst-papers/bloor-managing-spreadsheets-
paper.pdf 

Managing Spreadsheets: Reducing Risk and Gaining Confidence 
http://new.incisive.com/wp-content/uploads/downloads/whitepapers/ 
Incisive%20White%20Paper%20Spreadsheet%20Risk.pdf 

Methodology for the Audit of Spreadsheet Models 
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/downloadFile?contentID=HMCE
_PROD_009443 

Microsoft's Excel Might Be The Most Dangerous Software On The Planet 
http://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/02/13/microsofts-excel-might-be-the-
most-dangerous-software-on-the-planet/ 
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Minimising Spreadsheet Errors 
http://www.protiviti.com/en-UK/Documents/ICAEW-Minimising-Spreadsheet-
Errors.pdf 

Move from Excel to accounting software 
https://www.xero.com/small-business-guides/accounting/move-from-excel/ 

New guidelines for spreadsheets 
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0807/0807.3186.pdf 

New server release: Spreadsheet controls in Office 2013 
http://blogs.office.com/2013/05/14/new-server-release-spreadsheet-controls-in-
office-2013/ 

Office Audit and Control Management Server 2013 releases to Open License 
tomorrow 
http://blogs.technet.com/b/uspartner_ts2team/archive/2013/05/31/office-audit-and-
control-management-server-2013-releases-to-open-license-tomorrow.aspx= 

Sarbanes-Oxley: What About all the Spreadsheets? 
Controlling for Errors and Fraud in Financial Reporting 
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0804/0804.0797.pdf 

Spreadsheet Issues: Pitfalls, Best Practices, and Practical Tips 
http://www.soa.org/library/journals/actuarial-practice-forum/2010/february/apf-
2010-02-campbell.pdf 

Spreadsheet Management: Not What You Figured 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/ 
AERS/us_risk_spreadsheet_mgt_022509%20(2).pdf 

Spreadsheet Management by KPMG 
http://www.kpmg.com/US/en/services/Advisory/risk-and-compliance/financial-risk-
management/Documents/spreadsheet-management-slipsheet.pdf 
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Spreadsheet Management with the New Office 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=280264 

Spreadsheet Risk Management: Frequently Asked Questions 
http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Resource-Guides 
/SpreadsheetRiskMgmtFAQ09.pdf 

Spreadsheet Risk, Awareness, and Control 
mba.tuck.dartmouth.edu/spreadsheet/product_pubs_files/SSrisk.doc 

The Importance and Criticality of Spreadsheets in the City of London 
http://www.eusprig.org/tiacositcol4.pdf 

The Seven Deadly Spreadsheet Sins 
http://production-scheduling.com/seven-deadly-spreadsheet-sins/ 

Twenty principles for good spreadsheet practice 
http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/information-technology/excel-
community/166-twenty-principles-for-good-spreadsheet-practice.pdf 

 

 

 


