
Executive Journal 115

บทคดัย่อ

	 ในปัจจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการด�าเนนิงานทางธรุกจิ	ซึง่ไม่เพยีงแต่จะช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างาน	
แต่ยงัเป็นแหล่งเกบ็ข้อมลูทีไ่ด้ผ่านการประมวลผลแล้วหรอืทีเ่รยีกว่า	“ข้อมลูสารสนเทศ”	ซึง่ข้อมลูนีเ้อง	คอื	สิง่ทีผู่บ้รหิารจะต้องน�ามาใช้ในการตดัสนิ
ใจส�าหรบัการด�าเนนิงานทางธรุกจิ	โดยเครือ่งมอืหรอืโปรแกรมทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูและท�าการประมวลผลนัน้มคีวามหลากหลายทัง้ในด้าน
ของประโยชน์ใช้สอย	ไปจนถงึราคา	ซึง่ในแต่ละโปรแกรมมรีายละเอยีดและราคาทีแ่ตกต่างกนัออกไป	โดยโปรแกรมทีม่คีวามแพร่หลาย	และมผีูน้ยิม
ใช้มากทีส่ดุ	คอื	โปรแกรม	Microsoft	Excel	ซอฟต์แวร์ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูในรปูแบบของตาราง	และมสีตูรการค�านวณต่างๆ	รองรบัฟังก์ชนัการท�างาน
ต่างๆ	มากกว่า	100	สตูร	ดงันัน้	ในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรจงึสามารถสร้างแฟ้มงานอเิลก็ทรอนกิส์	จดัเกบ็ข้อมลู	และจดัท�ารายงานต่างๆ	
โดยเลอืกใช้ฟังก์ชนัการท�างานให้เหมาะสมกบัการท�างานของหน่วยงานตนเอง	ท�าให้ไม่เพยีงแต่จะเป็นการน�าทรพัยากรทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีม่อียูม่าใช้ให้เกดิประโยชน์	แต่ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการซือ้หรอืจ้างเขยีนโปรแกรมอืน่ๆ	ด้วย

Abstract

	 Nowadays,	information	technology	plays	an	important	role	in	business	operations.	It	is	not	only	facilitate	the	work	of	the	
business,	but	also	considered	as	a	source	of	data	that	has	been	processed	or	called	“Information”.	This	is	what	the	executive	will	
have	to	be	used	in	decision-making	for	operational	business.	Tools	or	programs	used	in	data	collection	and	processing	are	diverse	
in	terms	of	features	and	the	prices.	The	program	that	is	widely	use	and	the	most	popular	is	Microsoft	Excel,	a	software	that	stores	
data	in	the	table	format.	More	than	a	hundred	formulas	and	functions	are	supported.		Each	unit	of	the	organization	can	use	Microsoft	
Excel	to	create	electronic	works,	collect	data	and	prepare	reports.	This	would	allow	the	organization	to	gain	greater	benefit	from	its	
information	technology	resource	and	also	to	reduce	cost	that	may	occur	from	other	software	purchasing.	

บทน�ำ

	 เมือ่นกึถงึโปรแกรมทีใ่ช้จดัท�าตารางข้อมลู	หรอืหากจะเรยีกให้ดดู	ีคอื	โปรแกรมประเภท	Spreadsheet		เชือ่ว่าคงไม่มใีครทีไ่ม่รูจ้กัโปรแกรม
ยอดนยิมอย่าง	Microsoft	Excel	ซึง่ถอืว่าได้รบัความนยิมเป็นอย่างมากในปัจจบุนั	เพราะไม่เพยีงแต่โปรแกรมจะสามารถหามาใช้งานได้ง่ายแล้ว	ใน
ภาคส่วนการศกึษาแทบจะทกุแห่งได้ก�าหนดการสอนโปรแกรม	Microsoft	Excel	ให้แก่นกัเรยีน	นกัศกึษา	หรอืแม้กระทัง่มสีถาบนัการศกึษาต่างๆ	
มุง่เน้นการสอนด้านนีโ้ดยเฉพาะ	ไม่เว้นแม้แต่กระทัง่การสมคัรเข้าท�างาน	หลายองค์กรต้องการรบัสมคัรพนกังานทีส่ามารถใช้งานโปรแกรม	Microsoft	
Excel	 ได้	 และนีค่อืจดุเริม่ต้นของการเขยีนบทความนีข้ึน้ในประเดน็ทีว่่า	 ท�าไมองค์กรขนาดเลก็และขนาดกลางในปัจจบุนัจงึหนัมาให้ความส�าคญั
กบัการใช้งานโปรแกรม	Microsoft	Excel	มากขึน้	โดยก่อนจะเข้าสูเ่นือ้หาสาระ	เรามาดคูวามสามารถของโปรแกรมนีก้นัก่อนว่าภาพรวมของโปรแกรม
นีม้กีารท�างานอย่างไร
	 Excel	จดัเป็นโปรแกรมประเภท	Spreadsheet	หรอืโปรแกรมตารางงานซึง่ใช้เกบ็ข้อมลูต่างๆ	สตูรค�านวณ	ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกบั
การเขยีนข้อมลูลงไปในสมดุทีม่กีารตช่ีองตารางทัง้แนวนอนและแนวตัง้	 ตารางแต่ละช่องจะมชีือ่ก�ากบัไว้	 โดยในแนวตัง้หรอื	Column	 ของตาราง
เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษเริม่จาก	A,B,C,...	เรือ่ยไปจนสดุขอบตารางทางขวา	และแนวนอน	หรอื	Row	มหีมายเลขก�ากบัเป็นบรรทดัที	่1,2,3,...	เรือ่ย
ไปจนถงึบรรทดัสดุท้าย	โดยช่องทีแ่นวตัง้และแนวนอนตดักนัเรยีกว่า	เซลล์	(Cell)	ใช้บรรจขุ้อมลู	ข้อความ	ตวัเลข	หรอืสตูรค�านวณ	ซึง่นอกจาก	
Microsoft	Excel	แล้ว	โปรแกรมประเภท	Spreadsheet	มผีูพ้ฒันาขึน้มาหลายโปรแกรม	เช่น	ซปุเปอร์แคล	(SuperCalc)	วสิแิคล	(VisiCalc)	โลตสั	
1-2-3	(Lotus	1-2-3)	 และโปรแกรมทีม่ชีือ่เสยีงอย่างออราเคลิ	(Oracle)	 เป็นต้น	 ซึง่ความสามารถหลกัคร่าวๆ	 ของโปรแกรม	Microsoft	Excel							
มดีงันี้
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	 1.	 ความสามารถด้านการค�านวณ	Excel	สามารถป้อนสตูรการ
ค�านวณทางคณติศาสตร์	เช่น	บวก	ลบ	คณู	หาร	เป็นต้น
	 2.	 ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชนั	เช่น	ฟังก์ชนัเกีย่วกบัตวัอกัษร	
ตวัเลข	วนัที	่ฟังก์ชนัเกีย่วกบัการเงนิ	หรอืเกีย่วกบัการตดัสนิใจ
	 3.	 ความสามารถในการสร้างกราฟ	Excel	สามารถน�าข้อมลูที่
ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทนัที
	 4.	 ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมลู	Excel	 สามารถ
ตกแต่งตารางข้อมลูหรอืกราฟ	ข้อมลูด้วยภาพ	ส	ีและรปูแบบตวัอกัษร
ต่างๆ	เพือ่ให้เกดิความสวยงามและท�าให้แยกแยะข้อมลูได้ง่ายขึน้
	 5.	 ความสามารถในการเรยีงล�าดบัข้อมลู	Excel	 สามารถคดั
เลอืกเฉพาะข้อมลูทีต้่องการมาวเิคราะห์ได้
	 6.	 ความสามารถในการพมิพ์งานออกทางเครือ่งพมิพ์	Excel	
สามารถพมิพ์งานทัง้ข้อมลูและรปูภาพหรอืกราฟออกทางเครือ่งพมิพ์ได้
ทนัท	ีซึง่ท�าให้ง่ายต่อการสร้างเอกสารหรอืรายงานต่างๆ
	 7.	 ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ	
เพือ่น�าไปแสดงในโฮมเพจ
	 นอกจากนี้	Excel	 ยังมีความสามารถอื่นๆ	 ที่สนับสนุนการ
ท�างานกบัฐานข้อมลูอืน่	หรอืแม้กระทัง่การเรยีกใช้งาน	Macro		เพือ่ให้
โปรแกรมท�างานได้เองอตัโนมตั	ิเป็นต้น

ท�ำไมธรุกจิจงึต้องมกีำรจดัเกบ็ รวบรวม และประมวลผลข้อมลู

	 เมือ่กล่าวถงึธรุกจิในปัจจบุนั	 ไม่ว่าจะเป็นระดบัจลุภาค	 หรอื
มหภาค	 ต่างก็ให้ความส�าคัญกับข้อมูลสารสนเทศ	 ดังค�ากล่าวที่ว่า	
“องค์กรใดทีม่ข้ีอมลูมาก	องค์กรนัน้ย่อมได้เปรยีบ”	ซึง่ข้อมลูนีไ้ม่ใช่เพยีง
แค่ข้อมลูจากภายนอกองค์กร	 แต่ข้อมลูภายในองค์กรกม็คีวามส�าคญั
เช่นกนั	 เพราะฉะนัน้นีจ่งึเป็นหน้าทีข่องทกุส่วนงานในองค์กรทีจ่ะต้อง
ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลู	 และสะท้อนผลลพัธ์ของกจิกรรมการท�างาน
ต่างๆ	เพือ่น�าไปสูก่ารตดัสนิใจของระดบัผูบ้รหิารต่อไป

Excel สำมำรถจดัเกบ็ รวบรวม และประมวลผลข้อมลูได้ดเีพยีงใด

	 Excel	 เวอร์ชนั	2007	 ซึง่เป็นเวอร์ชนัทีน่ยิมใช้กนัมากทีส่ดุใน
ปัจจบุนั	 สามารถเกบ็ข้อมลูตามแนวนอน	(Row)	 ได้	1,048,576	 แถว	
และเกบ็ข้อมลูตามแนวตัง้	(Column)	 ได้ถงึ	16,384	 คอลมัน์	 ต่อ	1	
Worksheet	 อกีทัง้ยงัมสีตูรฟังก์ชนัการค�านวณนบัไม่ถ้วน	 ซึง่แบ่งออก
เป็น	ฟังก์ชนั	Add-in	และ	Automation	ควิบ์	การจดัการรายการและ
ฐานข้อมลู	วนัทีแ่ละเวลา	วศิวกรรมศาสตร์	การเงนิ	ข้อมลู	แบบตรรกะ	
การค้นหาและการอ้างองิ	คณติศาสตร์และตรโีกณมติ	ิเชงิสถติ	ิข้อความ
และข้อมูล	 จึงท�าให้ในปัจจุบัน	Microsoft	Excel	 ไม่ได้เป็นเพียงแค่
โปรแกรมทีใ่ช้ท�างานตารางอกีต่อไป	แต่สามารถพฒันาให้มกีารท�างาน
เหมอืนกบัระบบจดัการฐานข้อมลู	(Database	Management	System	
:	DBMS)	ซึง่ถ้าหากถามว่าความสามารถดงักล่าวท�างานได้ดเีพยีงใดนัน้	
คงต้องย้อนกลับไปมองถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านข้อมูล
สารสนเทศโดยหากไม่ได้มุง่เน้นในเรือ่งของการก�าหนดสทิธิก์ารเข้าถงึ

ข้อมลูต่างๆ	การท�างานแบบลิง้ค์หรอืแชร์ไฟล์	ทีต้่องกล่าวเช่นนีไ้ม่ใช่ว่า	
Microsoft	Excel	ท�าไม่ได้	จรงิๆ	แล้ว	Microsoft	Excel	สามารถท�าได้
เช่นกนั	เพยีงแต่ในระดบั	User	ผูใ้ช้งานทัว่ไปนัน้	อาจไม่สามารถท�าได้	
แต่ถ้าหากมองในมมุมองของการใช้งานทีเ่รยีบง่าย	User	ไม่จ�าเป็นต้อง
มคีวามรูใ้นด้านระบบไอทมีากนกั	คอื	เพยีงแค่สามารถเข้าใจหลกัการ
ในการเกบ็ข้อมลู	และสามารถเรือ่งใช้ฟังก์ชนัต่างๆ	เพือ่น�ามาประมวล
ผลข้อมลู	จนกระทัง่รายงานผลให้แก่ผูบ้รหิารทราบได้นัน้	ผูเ้ขยีนเชือ่ว่า
โปรแกรม	Microsoft	Excel	สามารถตอบโจทย์ข้อนีไ้ด้อย่างดี

ท�ำไมธรุกจิจงึต้องเลอืกใช้ Excel 

	 เนื่องจากในปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้ส�าหรับจัดเก็บข้อมูลในรูป
แบบตารางและน�าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลมีอยู่มากมาย	 ตั้งแต่
ซอฟต์แวร์ราคาไม่กี่ร้อยบาท	 จนกระทั่งถึงงานจ้างเขียนโปรแกรม
ประเภท	Management	Information	System	(MIS)	หรอื	Enterprise	
Resourse	Planning	(ERP)	ทีม่รีาคาสงูถงึหลกัล้านบาท	ซึง่ถ้าหากธรุกจิ
หรอืองค์กรของท่านมขีนาดใหญ่	ซอฟต์แวร์หรอืโปรแกรมต่างๆ	เหล่า
นัน้คงเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้	เพราะนอกจากจะช่วยให้ระบบการท�างาน
หรอืการประสานงานระหว่างหน่วยงานในองค์กรเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ
แล้ว	 ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร	
(Stakeholder)	 อกีด้วย	 แต่หากว่าธรุกจิหรอืองค์กรของท่านไม่ได้เป็น
องค์กรที่มีขนาดใหญ่	 หรือมีก�าไรสะสมมหาศาลเพียงพอที่จะซื้อ
โปรแกรมเหล่านัน้ได้	กค็งเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะต้องทบทวนดใูห้ดว่ีา	มี
ความจ�าเป็นขนาดไหนที่จะต้องซื้อโปรแกรมราคาสูงเช่นนั้น	 ดังนั้น	
Microsoft	Excel	 จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับธุรกิจที่ต้องการจะ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นด�าเนินการหรือธุรกิจที่เปิดกิจการใหม่นั้นมักมี		
หลมุพราง	เกีย่วกบัความเข้าใจในระบบข้อมลูสารสนเทศ	ดงันี้
	 •	 ความยากที่จะเข้าใจในระบบไอท	ี โดยเปรียบเสมือนสิ่งที่
ปลกูฝังมาตัง้แต่อดตีว่า	ระบบไอทนีัน้เป็นสิง่ทีย่าก	ธรุกจิจงึจ�าเป็นต้อง
ทุม่งบประมาณลงในด้านนี	้ เพือ่ให้มโีปรแกรมดีๆ 	 ไว้ใช้งาน	 อกีทัง้ยงั
ต้องเสยีค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ทีต่ามมาภายหลงัอกีมากมาย	เช่น	ค่าใช้จ่ายใน
การบ�ารงุรกัษาระบบ	 หรอืค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนกังาน	 เป็นต้น	
สิง่เหล่านี	้คอื	จดุอ่อนส�าคญัของหลายๆ	องค์กร	ซึง่อาจจะยงัไม่เปิดใจ
ยอมรบัการเรยีนรูก้บัเทคโนโลยต่ีางๆ	เหล่านีม้ากนกั
	 •	 Excel จะสามารถท�างานได้ดีกว่าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ราคาแพงๆ ได้จรงิหรอื	ในทีน่ีผู้เ้ขยีนต้องขอบอกก่อนเลยว่า	คงเป็นไป
ไม่ได้แน่ๆ	 เพราะโปรแกรมเหล่านัน้ทีม่รีาคาสงูย่อมมปีระสทิธภิาพใน
การท�างานทีส่งูกว่า	 แต่ส�าหรบัการเลอืกใช้	Microsoft	Excel	 ผูเ้ขยีน
อยากให้มองถงึการด�าเนนิธรุกจิในเชงิ	Conservative	โดยมคี�าถามง่ายๆ	
ว่ามคีวามจ�าเป็นสกัแค่ไหนทีธ่รุกจิจะต้องซือ้โปรแกรมทีม่รีาคาสงูขนาด
นัน้	 ทัง้นีไ้ม่ได้มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะกล่าวหาว่าโปรแกรมต่างๆ	 เหล่านัน้
ไม่ด	ีเพยีงแต่ต้องยอมรบัเลยว่า	ทกุวนันีเ้ราอาจจะยงัใช้ความสามารถ
ในการท�างานของ	Microsoft	Excel	ได้ไม่ถงึ	1%	ของความสามารถที่	
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Microsoft	Excel	จะตอบสนองการท�างานของเราได้ทัง้หมด	โดยอยาก
ให้ท่านผูอ่้านหากมโีอกาสได้เปิดโปรแกรม	Microsoft	Excel	ขึน้มาและ
ลองกดปุม่	F1	(Help)	จะมข้ีอมลูการท�างานของโปรแกรมทัง้หมดอยูใ่น
นัน้	แล้วท่านจะพบว่า	Microsoft	Excel	สามารถตอบสนองการท�างาน
ในระบบธรุกจิของท่านได้ไม่ต่างอะไรกบัโปรแกรมอืน่ๆ
	 •	 Excel เป็นโปรแกรมทีใ่ช้สร้างงานตารางแค่นัน้หรอื	 ยงัมี
ความเข้าใจทีอ่าจจะยงัคลาดเคลือ่นอยูว่่า	หากเราจะเลอืกสร้างเอกสาร
ทีม่ข้ีอมลูในรปูแบบของตารางนัน้	Microsoft	Excel	สามารถท�าได้	ซึง่
แน่นอนว่า	 เป็นความคดิทีไ่ม่ผดิ	และเชือ่ได้ว่าคนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	
50	กค็ดิเช่นนัน้	แต่ในความเป็นจรงินัน้โปรแกรมนีส้ามารถท�าได้มากกว่า
นัน้	โดยผูเ้ขยีนขอยกตวัอย่างจากประสบการณ์ตรง	ซึง่ครัง้หนึง่เคยได้
มโีอกาสรบังานด้านวางระบบบญัช	ีซึง่บรษิทัลกูค้าได้จ้างโปรแกรมเมอร์
เพือ่เขยีนซอฟต์แวร์ในการจดัท�าระบบออกใบเสรจ็/ใบก�ากบัภาษใีห้แก่
ลกูค้า	โดยยอมจ่ายเงนิเพือ่จ้างเขยีนโปรแกรมนีเ้ป็นจ�านวนเงนิหลายพนั
บาท	 ซึง่แรกเริม่ทกุอย่างกเ็ป็นไปตามปกติ	 และปัญหานัน้เกดิขึน้เมือ่
พนกังานบญัชคีนนัน้ได้ลาออก	ท�าให้ซอฟต์แวร์นัน้ไม่ได้ถกูใช้งาน	เพราะ
พนกังานทีร่บัเข้ามาท�างานใหม่นัน้ใช้งานโปรแกรมนัน้ไม่เป็น	 ต่อจาก
นัน้บรษิทัดงักล่าว	จงึได้ตดิต่อมายงัผูเ้ขยีนให้ด�าเนนิการเขยีนโปรแกรม
ในแนวทางเดยีวกนั	แต่เมือ่ผูเ้ขยีนได้ลองเข้าไปทีบ่รษิทัเพือ่ท�าการศกึษา
หาข้อมลูต่างๆ	 แล้วพบว่าวตัถปุระสงค์หลกับรษิทัต้องการเพยีงแค่ให้
สามารถดงึข้อมลูสนิค้าและข้อมลูลกูค้าจากตาราง	เพือ่ออกใบเสรจ็รบั
เงนิเท่านัน้	ผูเ้ขยีนจงึได้สร้างแบบฟอร์มดงักล่าว	และใช้ฟังก์ชนั	Lookup	
ต่างๆ	เพือ่ค้นหาและน�าข้อมลูมาแสดงผล	โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	
Excel	ซึง่ใช้เวลาในการท�าไม่เกนิ	1	ชัว่โมง	อกีทัง้	User	ทีเ่คยผ่านการ
ใช้งานโปรแกรม	Microsoft	Excel	มาบ้างแล้ว	สามารถเรยีนรูแ้ละเข้าใจ
ฟังก์ชนัการท�างานอืน่ๆ	ประกอบได้ง่ายขึน้	นีจ่งึเป็นตวัอย่างส�าคญัทีว่่า	
Excel	 จะไม่ได้เป็นเพยีงแค่โปรแกรมทีใ่ช้สร้างงานตารางอกีต่อไป	 จงึ
ขึน้อยูก่บัผูใ้ช้งานว่า	มคีวามรูท้ีจ่ะสามารถน�าโปรแกรมตวันีม้าประยกุต์
ใช้งานอย่างไรมากกว่า

Microsoft Excel กบักำรท�ำงำนในส่วนต่ำงๆ ของธรุกจิ

	 แน่นอนว่าระบบต่างๆ	 ในธรุกจินัน้	 มกีารแยกหน้าทีก่นัอย่าง
ชดัเจน	โดยทกุหน่วยงานมหีน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัออกไป	แต่มเีป้าหมายที่
เหมอืนกนัคอื	 มุง่สร้างก�าไรสงูสดุให้แก่องค์กร	 ในส่วนนีผู้เ้ขยีนขอน�า
เสนอในประเดน็ทีว่่า	Microsoft	Excel	สามารถสนบัสนนุการท�างานของ
หน่วยงานต่างๆ	ได้อย่างไรบ้าง
	 •	 การใช้งาน Excel กับการท�างานของฝ่ายบัญชี	 การเก็บ
ข้อมูล	 หรือแม้กระทั่งการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆ	
ภายในองค์กรนัน้	ฝ่ายบญัชจี�าเป็นต้องเข้ามามบีทบาทในส่วนนีม้ากทีส่ดุ	
เพราะเนื่องจากเป็นกลุ่มงานที่จะต้องสะท้อนผลการด�าเนินงานต่างๆ	
ของกิจการให้แก่ผู้บริหารได้รับทราบ	 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	 ซึ่ง
โปรแกรม	Microsoft	Excel	 นัน้	 เป็นโปรแกรมทีน่ยิมน�ามาใช้ค�านวณ
ข้อมลูทางบญัช	ีเนือ่งจากมสีตูรส�าเรจ็รปูในการค�านวณ	สามารถดงึและ

คดัลอกสตูรมาใช้ในการค�านวณได้อย่างรวดเรว็	ซึง่การท�าบญัชจีะต้อง
ท�าตามขัน้ตอนอย่างถกูต้อง	 เพราะเป็นการบนัทกึรายการทางการเงนิ	
ดงันัน้	 จ�านวนเงนิทีไ่ด้รบัและจ่ายไปจะต้องไม่สญูหายไปไหน	 โดยขัน้
ตอนการสร้างรายงานทางบญัชด้ีวย	Microsoft	Excel	นัน้	จะเริม่ต้นที่
รายการค้าหรอืเอกสารการเงนิต่างๆ	เช่น	ใบส่งของ	ใบเสรจ็รบัเงนิ	หรอื
ใบส�าคญัรบั/จ่าย	เป็นต้น	โดยข้อมลูเอกสารทัง้หมดจะถกูบนัทกึลงใน
สมดุรายวนัทัว่ไป	 โดยเอกสารทางการเงนิ	1	 ใบ	 จะมรีายการในสมดุ
รายวนัเกดิขึน้ทัง้สองฝ่ัง	คอื	เดบติและเครดติ	ต่อจากนัน้	จงึจดัท�าบญัชี
แยกประเภท	และจดัท�างบทดลอง	เพือ่น�าไปจดัท�างบก�าไรขาดทนุ	งบดลุ	
และงบการเงนิอืน่ๆ	ต่อไป
	 •	 การใช้  Excel กบัการท�างานของฝ่ายคลงัสนิค้า	 งานใน
คลงัสนิค้าส่วนใหญ่นัน้เป็นการตรวจสอบข้อมลูสนิค้า	ซึง่จะต้องท�าการ
บันทึกข้อมูลเมื่อมีการรับหรือจ่ายสินค้าออกไปจากคลังสินค้าด้วยทุก
ครัง้	นอกจากนีย้งัมงีานรบัส่งสนิค้าไปยงัลกูค้า	ซึง่	Microsoft	Excel	จะ
ช่วยให้งานต่างๆ	เหล่านัน้สะดวกขึน้	โดยมุง่เน้นในเรือ่งของการจดัท�า
สต๊อกสนิค้า	(Stock	Card)	เพือ่ตรวจสอบจ�านวนสนิค้าทีม่อียูว่่ารบัสนิค้า
เข้ามาในบรษิทัเท่าไร	 จ่ายออกไปเท่าไร	 และคงเหลอือยูใ่นคลงัสนิค้า
เท่าไร	เพือ่ป้องกนัการสญูหายของสนิค้า	นอกจากนีย้งัสามารถน�าข้อมลู
ไปวเิคราะห์การขาย	หรอืสัง่ผลติสนิค้าเพิม่เตมิได้อกีด้วย	รวมไปจนถงึ
การสร้างบิลรายการส่งของต่างๆ	 ซึ่งเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าเข้า
มายงับรษิทั	เมือ่ตรวจสอบเอกสารเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	ขัน้ตอนต่อไป	คอื	
การส่งของหรือสินค้าให้แก่ลูกค้า	 ซึ่งเราจะต้องแนบใบส่งของไปด้วย	
เพื่อให้พนักงานส่งสินค้าน�าเงินกลับมาได้อย่างถูกต้อง	 และลูกค้าก็มี
หลกัฐานในการรบัสนิค้า	ซึง่	Microsoft	Excel	จะช่วยอ�านวยความสะดวก
ในการสร้างใบส่งของซึง่แบ่งออกเป็นสองส่วน	 คอื	 ส่วนชือ่	 ทีอ่ยูข่อง
ลกูค้า	และส่วนค�านวณรายการสนิค้า	โดยนอกจากโปรแกรม	Microsoft	
Excel	 จะช่วยสร้างใบส่งของได้แล้ว	 ยงัสามารถสร้างเอกสารอืน่ๆ	 ได้
อกี	เช่น	เอกสารใบขอสัง่ซือ้	(P/R)	ใบสัง่ซือ้	(P/O)		หรอืเอกสาร	Ship	
in	Report	เป็นต้น
	 •	 การใช้ Excel กบัการท�างานของฝ่ายทรพัยากรมนษุย์	เป็น
ทีรู่ก้นัดว่ีา	คน	คอืทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุขององค์กร	หรอือาจเรยีกได้
ว่าเป็นหัวใจขององค์กรเลยก็ว่าได	้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของการ
ประเมินผลการท�างานของพนักงานในองค์กร	 เพื่อค�านวณหาผล
ตอบแทนทีพ่นกังานควรจะได้รบั	การสร้างคณุค่าให้แก่องค์กร	รวมถงึ
การประเมนิตามเกณฑ์ตวัชีว้ดัต่างๆ	 หรอืทีเ่รารูจ้กักนัในนามของ	KPI	
(Key	Performance	Index)	โปรแกรม	Microsoft	Excel	สามารถรองรบั
การท�างานในหน่วยงานนีไ้ด้เป็นอย่างด	ีไม่ว่าจะเป็นในรปูแบบของการ
ค�านวณ	การจดัเกบ็ข้อมลูพนกังาน	การจดัท�าสถติต่ิางๆ	เช่น	ขาด	ลา	
มาสาย	 โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัท�าสลปิเงนิเดอืน	 เอกสารแสดงการ
ค�านวณภาษีบุคคลธรรมดา	 และยังสามารถออกเอกสารส�าคัญอย่าง	
ภงด.1	ได้อกีด้วย
	 •	 การใช้ Excel กับการท�างานของฝ่ายการตลาด	 เป็นอีก	
หน่วยงานหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัไม่แพ้กนั	 ซึง่ถอืว่าเป็นหน่วยงานหลกัที่
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สร้างก�าไรให้แก่ธรุกจิ	และสิง่ทีส่�าคญัทีต่ามมาคงหนไีม่พ้นหน้าที่
การจดัเกบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัสนิค้า	ลกูค้า	หรอืแม้กระทัง่ข้อมลู
การขาย	โดยการใช้โปรแกรม	Microsoft	Excel	ในส่วนนีจ้ะมุง่เน้น
เรือ่งการจดัเกบ็ข้อมลู	เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจในอนาคต	
ดงันี	้รปูแบบการแสดงผลต่างๆ	อย่างเช่น	สมการ	หรอืกราฟ	จงึ
เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการใช้งาน	Microsoft	Excel	ของหน่วย
งานนี	้ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของ	การสร้างกราฟเปรยีบเทยีบต้นทนุ
ในการจดัโปรโมชัน่แต่ละรปูแบบเพือ่วดัว่าโปรโมชัน่สามารถตอบ
ลกูค้าได้มากเพยีงใดเมือ่เทยีบกบัต้นทนุทีใ่ช้ไป	 การแบ่งประเภท
และนับจ�านวนใบตอบรับของลูกค้าในกรณีที่มีการท�าส�ารวจหรือ
วิจัยลูกค้า	 การสร้างรายงานวัดประสิทธิภาพจากการท�าการ
โฆษณาต่างๆ	รวมไปจนถงึการสร้างรายงานเพือ่วเิคราะห์ยอดขาย
หรอืรายได้ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
	 •	 การใช้ Excel กบัการท�างานของฝ่ายการเงนิ	หน้าที่
ของฝ่ายการเงนิ	คอื	ท�าอย่างไรให้องค์กรสามารถจดัหาเงนิ	เกบ็
สะสมเงิน	 และน�าเงินไปลงทุนในกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อสร้างก�าไร
กลบัคนืสูอ่งค์กรได้มากทีส่ดุ	ซึง่งานด้านการเงนินัน้จะเกีย่วข้องกบั
การค�านวณเป็นหลกั	ถ้าหากเราท�าการค�านวณเองนัน้	ย่อมมโีอกาส
ทีจ่ะเกดิข้อผดิพลาดได้ง่าย	ดงันัน้	 ในหน่วยงานจงึมุง่เน้นการใช้
งานโปรแกรม	Microsoft	Excel	เพือ่ให้การค�านวณทีถ่กูต้อง	และ
รวดเรว็	ตวัอย่าง	เช่น	เดมิการทีจ่ะตดัสนิใจลงทนุซือ้สนิทรพัย์นัน้
จะต้องท�าการประมาณการกระแสเงินสด	 และคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบีย้	ย้อนกลบัมายงัปัจจบุนัเพือ่ค�านวณหามลูค่าปัจจบุนัสทุธิ	
(Net	Present	Value:	NPV)	 ต่อจากนั้นจึงค�านวณหาอัตราผล
ตอบแทนภายใน	(Internal	Rate	of	Return:	IRR)	 และอตัราผล
ตอบแทนภายในทีป่รบัปรงุ	(Modified	Internal	Rate	of	Return:	
MIRR)	 เพื่อดูว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับนั้นมีค่ามากกว่าต้นทุน
ทางการเงนิ	(WACC)	หรอืไม่	ขัน้ตอนต่างๆ	เหล่านีไ้ม่เพยีงแต่จะ
มีขั้นตอนมากมาย	 หากไม่ได้ประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์หรือ
เครือ่งคดิเลขส�าหรบัการค�านวณทางการเงนิกอ็าจเกดิข้อผดิพลาด
ได้ง่าย
	 •	 ข้อดขีองการใช้โปรแกรม	Microsoft	Excel	 ส�าหรบั
หน่วยงานในธรุกจิ
	 	 •	 โปรแกรมมรีาคาถกู	หรอืบางครัง้แถมมาให้กบัการ
ตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารวนิโดว์อยูแ่ล้ว
	 	 •	 โปรแกรมมคีวามนยิมแพร่หลาย
	 	 •	 โปรแกรมใช้งานง่าย	User	ไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจเรือ่ง
ระบบไอทมีากนกักส็ามารถใช้งานได้
	 	 •	 โปรแกรมมคี�าสัง่การใช้งานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั
ระบบธรุกจิในปัจจบุนัมากมาย
	 	 •	 โปรแกรมมเีครือ่งมอืสร้างแผนภมูหิรอืกราฟ	ทีง่่าย	
สะดวก	และรวดเรว็

	 	 •	 โปรแกรมมลีกัษณะเฉพาะต่างๆ	ทีส่วยงาม	เช่น	รปูแบบการ
รายงาน	รปูแบบตาราง	เป็นต้น
	 	 •	 โปรแกรมสามารถเชือ่มต่อกบัฐานข้อมลูได้ในหลายลกัษณะ	
เช่น	SQL	Server,	XML	Data,	OLEDB	และ	ODBC	เป็นต้น
	 	 •	 การแสดงข้อมลูในลกัษณะของ	Pivot	Table	ซึง่ช่วยให้	User	
สามารถน�าข้อมลูมาวเิคราะห์ได้ง่ายขึน้
	 •	 ข้อด้อยของการใช้โปรแกรม	Microsoft	Excel	ส�าหรบัหน่วยงาน
ในธรุกจิ
	 	 •	 ความยดืหยุน่ในแบบฟอร์มของตาราง	 ซึง่อาจดไูม่สวยงาม
เหมอืนโปรแกรมอืน่ๆ
	 	 •	 ระดบัการก�าหนดสทิธยิงัมน้ีอย
	 	 •	 ความเสีย่งจากการเสยีหายของข้อมลูเนือ่งจากไวรสั
	 	 •	 หากมกีารเกบ็ข้อมลูในรปูแบบของ	Record	เป็นจ�านวนมาก
จะท�าให้การประมวลผลช้าลง
	 	 •	 การเขยีน	Code	 เพือ่สนบัสนนุงานอืน่ๆ	 อาจท�าได้ยากใน
ระดบั	User	ธรรมดา

	 จากตวัอย่างข้างต้น	จะเหน็ได้ว่าโปรแกรม	Microsoft	Excel	สามารถ
สนบัสนนุการท�างานได้ทกุหน่วยงาน	ซึง่ถงึแม้ว่าจะยงัมข้ีอด้อยอยูบ้่าง	แต่ก็
ยงัไม่ถงึกบัเป็นปัญหาทีร้่ายแรงต่อ	User	 มากนกั	 ดงันัน้	 เมือ่ท่านทราบถงึ
ประโยชน์จากการใช้โปรแกรมนีแ้ล้ว	จงึอยากให้ท่านผูอ่้านลองมองย้อนกลบั
มานกึถงึธรุกจิ	 หรอืการท�างานในชวีติประจ�าวนัของท่านว่า	 โปรแกรมนีจ้ะ
สามารถตอบสนองท่านได้มากน้อยเพยีงใด	โดยตระหนกัถงึความส�าคญัของ
องค์กรในด้านทีว่่า	จะท�าอย่างไรให้สามารถดงึทรพัยากรทีม่อียูน่ัน้น�ามาออก
มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ซึง่เชือ่ได้ว่า	โปรแกรม	Microsoft	Excel	นัน้	ก็
เป็นหนึง่ในทรพัยากรทีท่่านมอียูเ่ช่นกนั
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