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โครงกำรลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 

กำรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้งำน 

Link ตัวอย่ำงกำรใช้สูตรค ำนวณต่ำงๆ  
https://drive.google.com/file/d/1cUD6lNb9h3lLBnzn-Eq-m64I9ypE33fJ/view?usp=sharing 

▪ แบบทะเบียนลูกหนี้ที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (แบบ ลบ.3) 

▪ ใส่ข้อมูลที่ต้องใช้ในการค านวณให้ครบทุกช่อง เช่น ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน เพ่ือใช้เป็นเซลล์อ้างอิงในการค านวณ  

 
 

 
 

 
 



2 
ค ำแนะน ำกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 

กำรใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ส ำหรับค้นหำและอ้ำงอิงข้อมูล 

▪ เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล เช่น ค้นหารายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับ
การชดเชยดอกเบี้ยที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรรายย่อยของ ธ.ก.ส. โดยใช้
หมายเลขบัตรประชาชนเป็นข้อมูลอ้างอิง  

▪ ฟังก์ชันที่ใช้คือ VLOOKUP (lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) 
▪ ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล เช่น ใช้ไฟล์รายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรที่ขอรับการชดเชยดอกเบี้ย (ชื่อไฟล์ ตัวอย่าง แบบ ลบ.1) และไฟล์รายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรรายย่อยของ ธ.ก.ส. ตรวจ (ชื่อไฟล์
ตัวอย่าง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ ธ.ก.ส.) 

ไฟล์ ตัวอย่าง แบบ ลบ.1 ใช้เซลล์อ้ำงอิง (lookup_value) คือ E:E 

 
ไฟล์ตัวอย่าง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ ธ.ก.ส. ใช้เซลล์อ้างอิง (table_array) คือ E:F 
col_index_num คือ 2 (E:F) 
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ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรรายย่อย
ของ ธ.ก.ส. แล้วโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนเป็นข้อมูลอ้างอิง  

=VLOOKUP(E:E,'[ตัวอย่ำง ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนกับ ธ.ก.ส..xlsx]ข้อมูลส่งตรวจ ธ.ก.ส.'!$E:$F,2,FALSE) 

 

สมาชิกรายที่ 1 ตรวจสอบข้อมูล พบว่า สถานะความซ้ าซ้อน Y คือ ได้เข้าร่วมโครงการของ ธ.ก.ส.แล้ว
 สมาชิกรายที่ 2 4 และ 5 ตรวจสอบข้อมูล พบว่า สถานะความซ้ าซ้อน 0 หรือ ว่าง คือ ยังไม่ได้เข้าร่วม
โครงการของ ธ.ก.ส. มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 สมาชิกรายที่ 3 ตรวจสอบข้อมูล พบว่า สถานะความซ้ าซ้อน #N/A คือ ตรวจไม่พบข้อมูล เนื่องจาก
เลขบัตรประจ าตัวประชาชนอาจเกิดจาก 

- ข้อมูลไม่ตรงกัน เช่น ติดช่องว่างมา  
- ประเภทของข้อมูลไม่ตรงกัน โดยค่า lookup_value ที่ระบุไว้ในฟังก์ชัน VLOOKUP กับค่าท่ีอยู่ใน

ตารางอ้างอิง (table_array) เป็นข้อมูลคนละประเภทกัน เช่น ใน lookup_value เป็นตัวเลข ส่วนตารางอ้างอิง
เป็นข้อความที่มีหน้าตาเป็นตัวเลข ซึ่งดูด้วยตาเปล่าอาจไม่ทราบ ต้องใช้ฟังก์ชัน TYPE มาช่วยตรวจถึงรู้ว่าเป็น
ข้อมูลประเภทใด วิธีแก้ คือ ท าให้ lookup_value กับตารางอ้างอิงเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน 

กำรใช้ฟังก์ชัน IF ส ำหรับเรียงล ำดับตัวเลข/ล ำดับที่ 

▪ ส าหรับเรียงล าดับตัวเลข/ล าดับที่แบบระยะห่างบรรทัดไม่เท่ากัน เช่น ล าดับที่ 2 ต่อเนื่องจากล าดับ
ที่ 1 ใช้ =IF(D5="","",MAX(C$4:C4)+1) ล าดับที่ 3 4 ...สามารถคัดดลอกและวางสูตรในเซลล์ถัดไป โดยใช้
เซลล์ C4 (ล าดับที่ 1) เป็นเซลล์อ้างอิง 

ล าดับที่ 3 =IF(D6="","",MAX(C$4:C5)+1) 
ล าดับที่ 4 =IF(D7="","",MAX(C$4:C6)+1) 
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กรณีใส่ชื่อ-สกุลซ้ าในเซลล์ถัดไป (D8) เมื่อใช้สูตร =IF(D8="","",MAX(C$4:C7)+1) ล าดับที่ปรากฎ

จะเป็นล าดับที่ 5 ดังนั้นต้องลบชื่อ-สกุลในเซลล์ D8 ออก ล าดับที่ที่ปรากฏจะเป็นข้อความว่าง  

 
▪ การเรียงล าดับตัวเลข/ล าดับที่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใหม่ที่ต่อกัน ต้องก าหนดเซลล์อ้างอิงใหม่ 

เช่น สหกรณ์การเกษตรมะนาว จ ากัด เซลล์อ้างอิง คือ C4 (ก าหนดรูปแบบ C$4) สหกรณ์การเกษตรเชียงดอย 
จ ากัด เซลล์อ้างอิง คือ C23 (ก าหนดรูปแบบ C$23) และสหกรณ์การเกษตรเพียงขวัญ จ ากัด เซลล์อ้างอิง คือ 
C46 (ก าหนดรูปแบบ C$46) 
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กำรใช้ฟังก์ชัน LEN ส ำหรับกำรนับตัวอักษร 

▪ ส าหรับใช้ตรวจสอบจ านวนหมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
▪  ใช้ฟังก์ชัน LEN ในการนับตัวอักษรในข้อความ รวมถึงช่องว่างของการเว้นวรรค และตัวเลขต่าง ๆ ด้วย 

แต่จะไม่นับการจัดรูปแบบของตัวเลข 
▪ ฟังก์ชันที่ใช้ คือ =LEN(tex) 
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กำรค ำนวณวันที่ขอชดเชยดอกเบี้ย 

 
▪  การใส่ข้อมูลวัน เดือน ปี ที่เริ่มชดเชยดอกเบี้ย และวันที่ช าระ/วันที่ครบ 1 ปี เพ่ือใช้ค านวณวันที่ขอ

ชดเชย รูปแบบของข้อมูลต้องเหมือนกัน เช่น พิมพ์วันที่เริ่มชดเชยดอกเบี้ย 1 ส.ค. 61 ที่เซลล์ O4 และพิมพ์
วันที่ช าระ/วันที่ครบ 1 ปี 26 มิ.ย. 62 ที่เซลล์ P4 เลือกจัดรูปแบบเซลล์ คลิกขวาที่เซลล์ O4 และ P4 เลือก
จัดรูปแบบเซลล์ จุดเน้นย้ าให้ดูรูปแบบของ วัน เดือน ปี ของคอลัมน์ O และ P ให้ถี่ถ้วน โดยก าหนดในรูปแบบ
เดียวกัน เนื่องจาก ถ้าเป็นคนละรูปแบบ เช่น คอลัมน์เป็น พ.ศ. (1/8/61) คอลัมน์ P เป็น ค.ศ. (1/8/1961) 
เมื่อน ามาค านวณผลลัพธ์จะไม่ถูกต้อง (จ านวนวันที่ชดเชย จะเกิน 365 วัน) 

 
▪ เลือกตัวเลข> ก าหนดเอง> ชนิด d mmm yy ในแถบสูตรจะปรากฏรูปแบบ 1/8/2561 ในเซลล์ 

O4 จะปรากฏ 1-ส.ค.-61 และในเซลล์ P4 จะปรากฏ 26-มิ.ย.62  
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▪  ค านวณวันที่ขอชดเชยดอกเบี้ย ใช้เซลล์ “วันที่ช าระ/วันที่ครบ 1 ปี – วันที่เริ่มชดเชยดอกเบี้ย +1” 

เช่น P4 - O4 +1 = 330 

 

- กรณีสมาชิกมาช าระเงินกู้ในช่วงระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย สามารถใช้สูตรหาวันที่เริ่มชดเชย
ดอกเบี้ยต่อเนื่องได้ เช่น สมาชิกมีต้นเงินกู้ที่ขอชดเชยดอกเบี้ย 60,000 บาท มาช าระเงินกู้ จ านวน 20,000 บาท 
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 (ช่วงที่ 1) มีต้นเงินกู้คงเหลือที่ขอเบิกชดเชย จ านวน 40,000 บาท วันที่เริ่มชดเชยดอกเบี้ย
ช่วงที่ 2 คือ วันที่ 21 มี.ค.62  

- ใช้สูตรค านวณ คือ P24+1 = 21 มี.ค.62 
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กำรค ำนวณดอกเบี้ยที่ขอชดเชยทั้งหมด 

▪ จ านวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชย ค านวณจาก 

ต้นเงินกู้คงเหลือที่ขอเบิกชดเชย x อัตราดอกเบี้ยที่รัฐชดเชย (3%)  x จ านวนวันที่ขอชดเชย 
 

365 x 100 

▪ สูตรการค านวณโดยใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง เช่น =ROUND((M4*R4*N4/100)/365,2) 

 

กำรค ำนวณดอกเบี้ยที่ได้รับชดเชยตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

▪ การค านวณหางบประมาณท่ีจัดสรรให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละราย จากจ านวนดอกเบี้ย   
ที่ขอรับชดเชยทั้งหมด  

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร =   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 

    จ านวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชยทั้งหมด 
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เช่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสหกรณ์ขอรับการชดเชยดอกเบี้ยทั้งหมด 3 แห่ง จ านวนดอกเบี้ย    
ที่ขอชดเชยทั้งหมด 63,853.76 บาท ในปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 
17,677.40 บาท คิดเป็น 27.684231% (หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.276842306909284)  

- น าสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปใช้ในการค านวณหาดอกเบี้ยที่ได้รับการชดเชยให้สมาชิก 
แต่ละราย ในปี 2563 ดังนี้         

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร X จ านวนดอกเบี้ยที่ขอรับชดเชยทั้งหมด 

▪ สูตรที่ใช้ =ROUND(S4*$27.6841958876032/100,2) หรือ       
         =ROUND(S4*0.276841958876032,2) 

 

▪ การก าหนดจ านวนทศนิยมเพ่ือค านวณหางบประมาณที่จัดสรรให้สมาชิกแต่ละราย มีผลต่อความ
คลาดเคลื่อนในการจัดสรรงบประมาณ เช่น  

- ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ค านวนดอกเบี้ยที่ชดเชยให้สมาชิก ปี 2563 จ านวน 17,879.07 บาท สูงกว่า 
ที่ได้รับจัดสรร จ านวน 201.67 บาท  

- ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ค านวนดอกเบี้ยที่ชดเชยให้สมาชิก ปี 2563 จ านวน 17,674.72 บาท ต่ ากว่า 
ที่ได้รับจัดสรร จ านวน 2.68 บาท 

- ทศนิยม 6 8 และ 10 ต าแหน่ง ค านวนดอกเบี้ยที่ชดเชยให้สมาชิก ปี 2563 จ านวน 17,677.39 บาท 
ต่ ากว่าที่ได้รับจัดสรร จ านวน 0.01 บาท 
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กำรใช้งำน Pivot Table ในโปรแกรม Microsoft Excel  

▪ ใช้ส าหรับสรุปผลข้อมูลจ านวนมากในรูปแบบของตาราง และรูปแบบกราฟ (Pivot Chart) 
▪ ก่อนเริ่มต้นใช้งาน *ข้อมูลควรถูกจัดระเบียบในรูปแบบตาราง และไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่าง”  
▪ การใช้ Pivot Table ในโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเบื้องต้น  รวมทั้งสรุปผลข้อมูล 
ในภาพรวมจังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

▪ การสร้างและการแก้ไข Pivot Table  

 
1. คลิกเลือกกลุ่มข้อมูล และคลิกแท็บ Insert > PivotTable  
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2. คลิกเลือกตาราง หรือช่วงเซลล์ที่จะน ามาแสดง  
3. คลิกเลือกต าแหน่งที่จะวาง PivotTable ใน Worksheet เดิม หรือ วางใน Worksheet ใหม่ 

เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม OK  
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แสดงการเลือกข้อมูลเพ่ือการสรุปผลเบื้องต้น 

 

4. การเลือกและการจัดการ Field List  
- ใช้เมาท์ดึงชื่อ Field ไปยังช่องต าแหน่งที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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พ้ืนที่แต่ละส่วนใน PivotTable ส าหรับใส่ชื่อฟิลด์ เพ่ือสร้างเป็นตารางสรุป โดยแต่ละส่วน 
มีความหมาย ดังนี้  

1. Report Filter (ตัวกรองรายงาน) : ใส่ชื่อฟิลด์ที่ใช้แยกข้อมูลในตารางออกเป็นกลุ่มย่อย  
2. Column Labels (ป้ายชื่อคอลัมน์) : ใส่ชื่อฟิลด์ที่ใช้แสดงข้อมูลในแนวคอลัมน์ของตาราง  
3. Row Labels (ป้ายชื่อแถว) : ใส่ชื่อฟิลด์ที่ใช้แสดงข้อมูลในแนวแถวของตาราง  
4. Values (ค่า) : ใส่ชื่อฟิลด์ที่ใช้หาผลการค านวณในตาราง เช่น ต้นเงินกู้คงเหลือขอเบิก

ชดเชย เลือกค่า > การตั้งค่าเขตข้อมูล > ผลรวม > รูปแบบตัวเลข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- รูปแบบการค านวณที่เลือกใช้ได้มี ดังนี้  

- Sum (ผลรวม) หาผลรวมของกลุ่มข้อมูล  
- Count (นับจ านวน) นับจ านวนแถวในกลุ่มข้อมูล  
- Average (ค่าเฉลี่ย) หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูล  
- Max (ค่ามากที่สุด) หาค่าสูงสุดในกลุ่มข้อมูล  
- Min (ค่าน้อยที่สุด) หาค่าต่ าสุดในกลุ่มข้อมูล  
- Product (ผลคูณ) หาผลคูณในกลุ่มข้อมูล  
- Count Nums (นับตัวเลข) นับจ านวนแถวที่มีข้อมูลตัวเลข  
- StdDev (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
- StdDevp (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ประชากร  
- Var (ค่าความแปรปรวน) หาค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง  
- Varp (ค่าความแปรปรวนของประชากร) หาค่าความแปรปรวนของประชากร  
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5. การเปลี่ยนแปลงสรุปข้อมูลใน PivotTable  

 

 

▪ สามารถศึกษาการใช้งาน Pivot Table เพ่ิมเติมได้ เช่น 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือการจัดท ารายงาน  
(Pivot Table) ส าหรับผู้ใช้งาน  

 
 
 

▪ ตัวอย่างการใช้ Pivot Table ในการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้น เช่น  
- มีการใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิกซ้ าซ้อนหรือไม่ เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

จ านวน 1 หมายเลข  มีรายชื่อสมาชิกมากกว่า 1 ราย  
- ตรวจสอบจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชนสมาชิกว่าอยู่ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากกว่า 1 แห่ง 

หรือไม่  
- ต้นเงินกู้คงเหลือทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท  

 
 

 

 

คลิกกดเลือกปุ่ม - ให้เป็น + หน้าป้ายชื่อแถว 


