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จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Spreadsheet จากนัน้ 

กด pหรอืกด 8

สเปรดชตีของ ClassWiz มลีกัษณะและสามารถด�าเนินการต่างๆ  

ไดเ้หมอืนกบัแอพพลเิคชนัสเปรดชตีของหลายซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บั 

ความนิยม

ตรวจสอบมวลขวดน�้ายาซกัผา้ทีม่ขีนาดแตกต่างกนั เมือ่ความ 

หนาแน่นเฉลีย่ของน�้ายาซกัผา้เหลวคอื 0.885 g/mL พมิพ ์

0.885p ในเซลล ์A1

ใชค้ยีล์กูศรเพือ่เลือ่นไปยงัเซลล ์B1 และป้อน 40p เพือ่ 

แสดงขวดน�้ายาซกัผา้ 40 fl oz. (1 fl oz. = 29.5735 mL)

เลือ่นไปทีเ่ซลล ์C1 และกด Qr(=) เพือ่สรา้งเครือ่งหมาย 

เทา่กบั เชน่เดยีวกบัโปรแกรมสเปรดชตีอืน่ๆ น่ีคอืขัน้ตอนแรก 

ทีจ่�าเป็นเมือ่ป้อนสตูร

วธิกีาร “จบั” คา่ภายในเซลล ์ใหก้ด i2(Grab) 

โหมด Spreadsheet มปีระโยชน์ส�าหรบัการเรยีนสถติขิองขอ้มลูทีต่อ้งการรายการมากกวา่สองรายการ นอกจากน้ียงัรองรบั 

สตูรทีม่กีารเรยีกซ�้า ล�าดบั และอนุกรม

SPREADSHEET (สเปรดชตี)



fx-991EX คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ 29

ไปยงัเซลล ์B1 และกด p เพือ่ จับ (Grab) คา่ในเซลลน์ัน้

ซึง่จะเป็นการวางคา่อา้งองิไปทีเ่ซลล ์B1 ภายในสตูร 

วธิกีารแปลงจากออนซข์องเหลว (fl oz.) เป็นมลิลลิติร (mL) พมิพ ์

O29.5735p

สตูรจะค�านวณออกมาไดอ้ยา่งถกูตอ้งคอื ขวด 40 fl oz. ของ 

น�้ายาซกัผา้มปีรมิาณ 1182.9 mL.

สามารถพมิพส์ตูรไดโ้ดยตรง โดยไมต่อ้งใชค้�าสัง่ Grab

ไปทีเ่ซลล ์D1 และป้อน Qr(=)

Qz(A)1OQu(C)1p

ขวดน�้ายาซกัผา้ 40 fl oz. (1182.9 mL) มมีวล 1046.9 กรมั

จากนัน้ใชส้ตูรเชงิสมัพนัธเ์พือ่ตรวจสอบขนาดของขวดอื่นๆ: วธิกีาร 

ใสค่า่เดมิในเซลลอ์ืน่ๆ หลายเซลล ์ใหก้ด i2(Fill Value)

SPREADSHEET (สเปรดชตี)
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ป้อนความหนาแน่นของน�้ายาซกัผา้เป็น ค่ำ และ A2:A6 เป็นเซลล ์

พิสัย กด Qz(A)2Qy(:)Qz(A)6pp

คอลมัน์ A จะถกูกรอกดว้ยคา่ความหนาแน่น 

จากนัน้ใสข่นาดของขวดเพิม่เตมิในคอลมัน์ B

ไปทีเ่ซลล ์B2 และป้อนคา่ 75 โดยการกด 75p

วธิกีารใสส่ตูรเดยีวกนัในหลายๆ เซลล ์ใหก้ด i1(Fill 

Formula)

ป้อนสตูร Qx(B)2+25p

โปรดสงัเกตวา่เซลล ์พิสัย จะถกูใสด่ว้ยเซลล ์(B3) ทีถ่กูไฮไลตอ์ยู ่

ไวล้ว่งหน้า

ใชล้กูศรขวาเพือ่แกไ้ขเฉพาะเซลลส์ดุทา้ยโดยการกด 

$$$$$$o6pp

เลือ่นลงไปทีเ่ซลล ์B6 เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สตูรจะถกูปรบัใหส้มัพนัธก์บั 

ต�าแหน่งในแต่ละเซลล ์เพือ่ใหเ้ซลล ์B2 ถงึ B6 แสดงขนาดของขวด 

ตัง้แต่ 75 ถงึ 175 fl oz. (1 fl oz. = 29.5735 mL)

SPREADSHEET (สเปรดชตี)
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ไปทีเ่ซลล ์C1ซึง่ยงัคงแสดงสตูรทีถ่กูใชเ้พือ่แปลงออนซข์องเหลว 

เป็นมลิลลิติร

ClassWiz มตีวัเลอืก “คดัลอกและวาง” ทีส่ามารถใชแ้ทนการพมิพ ์

สตูรเดมิซ�้าๆ

กด iR2(Copy & Paste)

สตูรจากเซลลท์ีถ่กูไฮไลตอ์ยู ่(C1) จะถกูคดัลอก

เลือ่นลงทลีะเซลล ์(Rp) เพือ่ วำง สตูรน้ีลงในเซลล ์C2 ถงึ C6

คอลมัน์ C จะประกอบดว้ยปรมิาตรของขวดน�้ายาซกัผา้ซึง่มขีนาด 

ต่างกนั โดยมหีน่วยเป็นมลิลลิติร

วธิกีารออกจากโหมด Copy & Paste ใหก้ด C

ไดเ้วลาฝึกแลว้! ใชเ้ทคนิคเดยีวกนัเพือ่ คัดลอกและวำง สตูรการ 

ค�านวณมวลจากเซลล ์D1 ลงในเซลล ์D2 ถงึ D6 

 

หากท�าอยา่งถกูตอ้งแลว้ คอลมัน์ D ควรแสดงมวล (หน่วยเป็นกรมั) 

ตามภาพ 
 

ตวัอยา่งเชน่ ขวดน�้ายาซกัผา้ 175 fl oz. (5175.3 mL) มมีวล 

ประมาณ 4.5 kg

จ�านวนของขอ้มลูทีถ่กูตอ้งจะถกูป้อนลงไป วธิกีารตรวจสอบ 

พืน้ทีว่า่งทีเ่หลอืในหน่วยความจ�าของ ClassWiz ใหก้ด i4 

(Free Space)

SPREADSHEET (สเปรดชตี)
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มพีืน้ทีว่า่งเหลอืในหน่วยความจ�า 1318 ไบต ์ 

คา่ตวัเลขแต่ละตวัตอ้งการ 10 ไบต ์สว่นสตูรแต่ละสตูรตอ้งการ  

17 ไบตข์ึน้ไป 

ก�าหนด ความจเุฉลีย่ของขวดน�้ายาซกัผา้ทีม่ขีนาดแตกต่างกนั 

ไปทีเ่ซลล ์B7 และกด i  

 

เลือ่นลงมาสามหน้า (RRR) แลว้เลอืก 3(Mean)

พมิพล์งในพสิยัเซลลข์องคา่เฉลีย่ Qx(B)1Qy(:)

Qx(B)6)p

ความจเุฉลีย่คอื 110.83 ออนซข์องเหลว

หากหน่ึงในขวดเหลา่น้ีถกูซือ้ไป น�้าหนกัรวมของน�้ายาท�าความ 

สะอาดทีถ่กูซือ้ไปซึง่จะถกูวางไวใ้นรถยนตจ์ะเป็นเทา่ไร?

ไปทีเ่ซลล ์D7 แลว้กด i  

 

กลบัไปยงัหน้าจอการค�านวณสถติสิรปุอกีครัง้ (RRR)  

และเลอืก4(Sum)

SPREADSHEET (สเปรดชตี)
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ใชค้�าสัง่ Grab แทนการพมิพต์�าแหน่งของเซลลใ์นพสิยัเซลล์

กด i2(Grab)

เลือ่นขึน้ไปทีเ่ซลล ์D1 และ ตั้ง เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งถกูจบั โดยการกด 

p

ใช ้Qy(:) เพือ่พมิพเ์ครือ่งหมายโคลอน

จบัเซลล ์D6 ใหเ้ป็นเซลลส์ิน้สดุของพสิยัเซลลโ์ดยการกด 

i2Ep

ปิดวงเลบ็ ()) และกด p เพือ่ค�านวณผลรวมของมวลในเซลล ์

D1 ถงึ D6

ขวดจะมมีวลรวม 17404 กรมั หรอืประมาณ 17.4 กโิลกรมั  

แต่น่ีคอืมวล ไมใ่ชน่�้าหนกั!

SPREADSHEET (สเปรดชตี)
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น่ีเป็นตวัอยา่งหน่ึงของวธิกีารทีท่รงประสทิธภิาพทีค่ณุสมบตั ิ

อนัหลากหลายของ fx-991EX สามารถท�าได้

เริม่ป้อนสตูรตามภาพลงในเซลล ์D8 โดยการกด Qr(=)

Qj(D)7

กด q8(CONV) เพือ่เขา้ไปทีเ่มนูการแปลง

เลอืก 4(Mass)  

เลอืกการแปลงมวล 4(kg:lb)  

ซึง่จะแปลงมวลจากเซลล ์D7 ซึง่เป็นหน่วยกโิลกรมัอยูใ่หเ้ป็นปอนด ์ 

กด p และนัน่ละ่!  

แมแ้ต่คณุสมบตักิารแปลงทีท่รงประสทิธภิาพของ ClassWiz  

กส็ามารถใชใ้นโมดลูสเปรดชตีได ้แต่เดีย๋วก่อน…  

38000 ปอนดห์รอื?!?

17404 กรมั จะตอ้งถกูแปลงเป็นกโิลกรมั

 

ทีเ่ซลล ์D8 ซึง่ถกูไฮไลตอ์ยู ่ใหก้ด i3(Edit Cell)

เคอรเ์ซอรจ์ะปรากฏในสตูรทีป้่อนก่อนหน้าน้ี ซึง่ท�าใหส้ามารถแกไ้ข 

ได้

SPREADSHEET (สเปรดชตี)
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ใชค้ยีล์กูศรขวา ($) เพือ่ท�าการเลือ่นภายในสตูร โดยการแทรก 

วงเลบ็และการปรบัปจัจยัเป็น 1000 ตามภาพ กด 

$($$P1000)p 

ฟูว่! ดขีึน้นะ รถยนตค์นัน้ีจะไมต่อ้งขนน�้ายาซกัผา้มากกวา่  

19 ตนักลบับา้นแลว้ น�้าหนกัรวมจรงิ คอื 38 ปอนด ์ซึง่สม 

เหตุสมผลกวา่มาก

SPREADSHEET (สเปรดชตี)


