
คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

fx-991EX

http://edu.casio.com/

“ClassWiz” fx-991EX มจีอแสดงผลความละเอยีดสงู ท�าให ้

สามารถดสูตูรและสญัลกัษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน

หน้าจอทีโ่ดดเดน่น้ีสามารถแสดงผลตวัอกัษรไดม้ากกวา่ 

เครือ่งคดิเลขวทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ 2-6 เทา่ และยงัท�างานไดด้ว้ย 

พลงังานแสงอาทติย์

ใชค้ยี ์W เพือ่เปิดเครือ่งคดิเลข และ กด qC(OFF) 

เพือ่ปิดเครือ่ง

สามารถเรยีกใชเ้มนูตามไอคอนต่างๆ ไดด้ว้ยคยี ์p ซึง่จะ 

น�าไปยงัคณุสมบตัติ่างๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย โดยใชค้ยีล์กูศรและ 

คยีต์วัเลข หรอืทางลดั Q

คยี ์o สามารถใชไ้ดเ้หมอืนกบัปุม่ยอ้นถอยหลงั (Backspace) 

ในเวริด์โปรเซสเซอร ์เพือ่ลบตวัอกัษรทีอ่ยูท่างซา้ยของ 

เคอรเ์ซอร์

สญัลกัษณ์ทีพ่มิพอ์ยูบ่นคยีใ์ชเ้ครือ่งหมาย Natural Textbook 

Display™ เชน่เดยีวกบัในหนงัสอื (มกีารแสดงผลตามแบบจรงิ 

เหมอืนในหนงัสอื) ซึง่จะท�าใหส้ามารถใสเ่ครือ่งหมายไดเ้รว็

และงา่ย

คยี ์n จะสลบัผลการค�านวณระหวา่งรปูแบบมาตรฐาน  

(ไมม่ทีศนิยม) และทศนิยม
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ไอคอน ชื่อเมนู ค�ำอธิบำย 

CALCULATE 
(ค�ำนวณ)

ท�าการค�านวณทัว่ไปโดยใชเ้ครือ่งหมาย Natural Textbook Display™ ซึง่รวมถงึ 
คา่สมับรูณ์, ลอการทิมึของฐานใดๆ, การบวก, อนุพนัธ ์และปรพินัธ์

COMPLEX  
(เชิงซ้อน)

ท�าการค�านวณดว้ยจ�านวนเชงิซอ้น ซึง่รวมถงึรปูแบบ a + bi, รปูแบบเชงิขัว้ (         )  
และการแปลงระหวา่งสองรปูแบบดงักลา่ว 

BASE-N  
(ฐำน N)

ค�านวณเลขฐานสอง, ฐานแปด และฐานสบิหก แลว้แปลงเลขฐานเหลา่น้ีกบัเลขฐาน 10 

MATRIX  
(เมทริกซ์)

ใชเ้มทรกิซไ์ดส้งูสดุ 4x4 ซึง่รวมถงึเมทรกิซเ์ชงิคณติศาสตร,์ ดเีทอรม์แินนต,์  
การสลบัเปลีย่น (transposition) และเมทรกิซเ์อกลกัษณ์ (identity matrix)

VECTOR  
(เวกเตอร์)

ใชเ้วกเตอร ์2 และ 3 มติ ิซึง่รวมถงึเวกเตอรเ์ชงิคณติศาสตร,์ ผลคณูแบบดอท (dot 
products), มมุ และเวกเตอรห์น่ึงหน่วย

STATISTICS  
(สถิติ)

ค�านวณสถติหิน่ึงตวัแปรทีแ่ตกต่างกนั 13 สถติ ิและประยกุตใ์ชก้ารถดถอยเชงิเสน้,  
การถดถอยก�าลงัสอง, การถดถอยลอการทิมึ, การถดถอยในรปูเลขชีก้�าลงั และ 
การถดถอยเรขาคณติ (power) 

DISTRIBUTION  
(กำรแจกแจง)

ตรวจสอบความน่าจะเป็นแบบปกต ิ(Normal), แบบผกผนั (Inverse Normal), แบบทวนิาม 
(Binomial) และแบบปวัสซ์ง (Poisson) และการแจกแจงสะสม

SPREADSHEET 
(สเปรดชีต)

สรา้งสเปรดชตีไดส้งูสดุ 5 คอลมัน์ และ 45 แถว สเปรดชตีรองรบัค�าสัง่การใสข่อ้มลูใน 
ชอ่งวา่ง, ตดั/คดัลอก/วาง, สตูรการเรยีกซ�้า (recursive formulas), คา่เฉลีย่ และผลรวม

TABLE  
(ตำรำง)

สรา้งตารางคา่ต่างๆ เพือ่เปรยีบเทยีบไดส้งูสดุ 2 ฟงักช์นัพรอ้มๆ กนั 

EQUATION (สมกำร)/ 
FUNCTION (ฟังก์ชัน)

หาค�าตอบของ (ระบบ) สมการหลายชัน้โดยมตีวัไมรู่ค้า่สงูสดุถงึ 4 ตวั และพหนุามไดส้งูสดุ 
ถงึดกีร ี4

INEQUALITY 
(อสมกำร)

หาค�าตอบอสมการพหนุามไดส้งูสดุถงึดกีร ี4 โดยชดุผลเฉลยจะแสดงในรปูอสมการ 
ประกอบกนั (compound inequality)

RATIO  

(อัตรำส่วน)
หาค�าตอบอตัราสว่นของรปูแบบ A : B = X : D และ A : B = C : X

ค�าอธบิายต่อไปน้ีจะอธบิายความหมายของแต่ละไอคอนบนเมนูไอคอนของ fx-991EX 
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ดา้นลา่งน้ีเป็นตวัอยา่งของเครือ่งหมายทีใ่ชป้้อน/แสดงผลแบบ Natural Textbook Display™ ทีจ่ะพบไดโ้ดยการเลอืกไอคอน  

Calculate จากเมนูหลกัของ fx-991EX

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Calculate จากนัน้กด 

= หรอืกด 1

สามารถป้อนเลขเศษสว่นและเศษสว่นผสมไดโ้ดยใชa้ และ 

qaA ตามล�าดบั 

วธิกีารป้อนการค�านวณไปทางซา้ย กด a7$8$+ 

qaA2$3$11p

วธิกีารเปลีย่นผลเฉลยเป็นรปูแบบทศนิยม กด n

กด qnN เพือ่เปลีย่นผลลพัธเ์ป็นรปูแบบเศษสว่นผสม

เมือ่ใสเ่ครือ่งหมายราก เครือ่งหมายรากจะขยายออกโดยอตัโนมตั ิ

ตามอกัขระทีพ่มิพเ์พิม่เขา้ไป กด s24=

ผลลพัธจ์ะถกูแสดงในรปูของรากอยา่งต�่าทีส่ดุ แต่สามารถแปลงเป็น 

คา่ประมาณทศนิยมไดโ้ดยการกด n

CALCULATE (ค�านวณ)
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ClassWiz สามารถจดจ�าและรวมรากทีเ่หมอืนกนัได ้กด 

s24$+s150=

และยงัสามารถค�านวณรากทีต่่างกนัไดด้ว้ย กด 

s24$-s98=

สามารถแสดงรากทีส่งูขึน้ไดอ้ยา่งยอดเยีย่มโดยใชก้ารป้อนแบบ 

Natural Textbook Display™

กด q^F5$64=

เทมเพลต Natural Textbook Display™ สามารถซอ้นกนัไดภ้ายใน 

อกีเทมเพลตหน่ึงเพือ่ใหส้ามารถป้อนเครือ่งหมายทีซ่บัซอ้นได ้ 

เชน่ ผลหารของเลขชีก้�าลงัตรรกยะ กด a3^a1$ 

2$$$3^-2=

ในการตัง้คา่ตรโีกณมติ ิสามารถค�านวณไดใ้นรปูของ π กด 

a3qKC$4$+2qKC=

เทมเพลต Natural Textbook Display™ อืน่ๆ ทีช่ว่ยแกไ้ขปญัหา 

การใสข่อ้มลูในเครือ่งคดิเลขทัว่ไป ยงัรวมถงึ: ลอการทิมึของฐาน 

ใดๆ ia1$2$$16=

(หมายเหตุ:  เครื่องคิดเลขจะไม่สร้างข้อผิดพลาดของโปรแกรมเมื่อคีย์ - ถูกใช้เพื่อสร้างเครื่องหมายลบ สามารถใช้ได้ทั้ง - 

และ z )

CALCULATE (ค�านวณ)
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...เครือ่งหมายผลรวม (ซกิมา่) 

qxIxd+1$-3$7=

…อนุพนัธข์องฟงักช์นัทีจ่ดุเฉพาะ (คา่) 

qyY4xd-5x$0.2 
=

…และปรพินัธจ์�ากดัเขต (definite integral)

ya1$x$$2$5=

สามารถตัง้คา่ส�าหรบัโหมด “Calculate” ไดโ้ดยการกด 

qp(SET UP) 

กด R หน่ึงครัง้หรอืหลายๆ ครัง้เพือ่แสดงตวัเลอืกการตัง้คา่ 

เพิม่เตมิ

จาก x2 + Ax + Bx = 0 จงหา x เมือ่ A = 5 และ B = 6 

ป้อนสมการโดยกด xd+Qz(A)

x+Qx(B) Qr(=)0

SOLVE

fx-991EX สามารถหาค�าตอบสมการทีไ่มรู่ค้า่ไดโ้ดยใชว้ธิขีองนิวตนัดว้ยค�าสัง่ SOLVE การใช ้SOLVE อนัดบัแรกใหป้้อน 

สมการทีต่อ้งการหาค�าตอบ จากนัน้กด qr(SOLVE)

CALCULATE (ค�านวณ)
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ใสก่ารคาดเดาเริม่ตน้ส�าหรบั x ตามดว้ยคา่ A และ B กด 

qr(SOLVE) -5p5p6p

เลือ่นลกูศรกลบัไปที ่x= และหาค�าตอบของสมการโดยการกด 

p

เพือ่ท�างานเดมิใหเ้สรจ็สิน้และหาค�าตอบคา่ A หรอื B ใหป้้อน 

คา่ X และคา่ของตวัทีย่งัไมรู่ค้า่อกีตวั 

ตวัอยา่งเชน่ เมือ่ตอ้งการหา A เมือ่ x = 1 และ B = 4 ใหก้ด 

qr(SOLVE)1p2p4p

เลือ่นลกูศรกลบัไปที ่A= และหาค�าตอบของสมการโดยการกด 

p 

ค�าตอบจะแสดงเป็น L – R = 0 ดว้ยเชน่กนั ซึง่หมายความวา่ 

คา่ประมาณตามวธิขีองนิวตนัคอื -5 หาก L – R ไมใ่ช ่0 ให ้

ค�านวณอกีครัง้เพือ่ใหไ้ดค้า่ประมาณทีด่ขี ึน้

CALCULATE (ค�านวณ)
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กำรค�ำนวณเชิงวิศวกรรม

มหีลายเมนูใน fx-991EX ทีส่ามารถค�านวณเชงิวศิวกรรมได ้ fx-991EX มคีวามสามารถในการค�านวณเวกเตอร,์ เมทรกิซ,์  

จ�านวนเชงิซอ้น และสามารถค�านวณผลรวมและแมก้ระทัง่ปรพินัธจ์�ากดัเขตเป็นตวัเลขได้

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Calculate จากนัน้กด 

p หรอืกด 1 

เมนูน้ีสามารถแปลงหน่วยไดห้ลายประเภท วธิกีารดตูวัเลอืกน้ี  

ใหก้ด q8(CONV) ใชค้ยีล์กูศรลง (R) เพือ่ดคูวาม 

เป็นไปไดท้ัง้หมด  

แต่ละตวัเลอืกมตีวัเลอืกการแปลงทีห่ลากหลายส�าหรบัการแปลง 

หน่วยไดห้ลายประเภท

ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไปทีก่ารแปลง Length แลว้กด 1 

วธิกีารแปลง 500 นิ้ว (in) เป็นเซนตเิมตร (cm) ใหก้ด C เพือ่ 

กลบัไปยงัหน้าจอเริม่ตน้ของ Calculate

กด 500q8(CONV)1(Length)1 (in : cm)

p

CALCULATE (ค�านวณ)
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วธิกีารหาความแตกต่างระหวา่งหน่ึงแกลลอนอเมรกิา (US 

Gallon) กบัหน่ึงแกลลอนองักฤษ (UK Gallon) อนัดบัแรก 

ใหแ้ปลงเป็นหน่วยรว่มก่อน เชน่ ลติร (L) 

กด 1q8(CONV)3(Volume)1(gal(US) : L)

p

หน่ึงแกลลอนอเมรกิาเทา่กบัประมาณ 3.785 L จากนัน้แปลง 

ผลลพัธใ์หเ้ป็นแกลลอนองักฤษ  

กด q8(CONV)3(Volume)4(L : gal(UK))p

ดเูหมอืนวา่แกลลอนอเมรกิาจะมคีา่น้อยกวา่

1 แกลลอนอเมรกิา = 0.8326742321 แกลลอนองักฤษ

สามารถค�านวณในแบบเดยีวกนัน้ีโดยใชล้�าดบัเชือ่มโยงของ 

การแปลง

กด 1q8(CONV)3(Volume)

1(gal(US) : L)q8(CONV)

3(Volume)4(L: gal(UK))p

เริม่ดว้ยตวัเลขปรมิาณมากๆ เชน่ 2.5 X 109

กด 2.5K9p

สามารถดชูอ่งวา่งระหวา่งตวัเลขทีก่ารแยกคา่ประจ�าหลกัไดโ้ดย 

เขา้ไปทีก่ารตัง้คา่ กด qp(SET UP) และใชค้ยีล์กูศรเพือ่ 

น�าไปยงัเมนูทีส่าม 

เครื่องหมำยทำงวิศวกรรม

สามารถแปลงตวัเลขปรมิาณมากเป็นเครือ่งหมายทางวทิยาศาสตร ์

และทางวศิวกรรมไดโ้ดยผา่นการกดคยีต์่อกนัสัน้ๆ

CALCULATE (ค�านวณ)



fx-991EX คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ 9

กด 4(Digit Separator)1(On) เพือ่เปิด Digit Separator เพือ่ 

แสดงการแยกกนัระหวา่งคา่ประจ�าหลกั 

กด p เพือ่ค�านวณผลลพัธอ์กีครัง้และแสดงการแยกคา่ประจ�าหลกั

วธิกีารแปลงผลเฉลยนี้เป็นเครือ่งหมายทางวศิวกรรม ใหใ้ชค้ยี ์b  

เพือ่เปลีย่นผลเฉลยเป็นเครือ่งหมายทางวทิยาศาสตร ์วธิกีารเลือ่น 

จดุทศนิยมไปทางขวา ใหก้ด b

วธิกีารเปิดสญัลกัษณ์เชงิวศิวกรรมในการตัง้คา่ ใหก้ด 

qw(SET UP)

เลอืก 4(Engineer Symbol)1(On) เพือ่เปิดสญัลกัษณ์เชงิ 

วศิวกรรม

การค�านวณดว้ยสญัลกัษณ์เชงิวศิวกรรมทีง่า่ยยิง่ขึน้

วธิกีารเลือ่นจดุทศนิยมไปทางซา้ย ใหก้ด qbX

CALCULATE (ค�านวณ)
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วธิกีารค�านวณ 500k (กโิล) + 10M (เมกะ) ใหก้ด 

500i3(Engineering Symbols) 

6(k)+10i3(Engineering Symbols) 

7(M)p

ผลเฉลยจะปรากฏขึน้โดยใชห้น่วยทีเ่หมาะสม

จากนัน้ใชค้ยี ์b เพือ่แปลงระหวา่งหน่วย 

CALCULATE (ค�านวณ)
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สามารถค�านวณจ�านวนเชงิซอ้นไดใ้นโหมด Complex

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Complex จากนัน้กด 

p หรอืกด 2

ในโหมด Complex สามารถด�าเนินการไดโ้ดยใชห้น่วยจนิตภาพ 

(imaginary unit) U วธิกีารเพิม่จ�านวนเชงิซอ้น ใหก้ด 

2+3bU+5-7bUp 

จ�านวนเชงิซอ้นทีถ่กูคณูจะปรากฏขึน้ในรปูแบบเชงิซอ้น กด 

(3-2bU)(5+6bU)p

สามารถหาอารก์วิเมนตข์องจ�านวนเชงิซอ้น 1+2i ไดโ้ดยใชค้า่อารก์ 

แทน (y/x) = 63.4349° หรอืโดยการใชค้�าสัง่ Argument

กด i1(Argument)1+2bU)p

COMPLEX (เชงิซอ้น)
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รูปแบบเชิงซ้อนและรูปแบบเชิงขั้ว

วธิกีารแปลงจ�านวนเชงิซอ้นใหอ้ยูใ่นรปูแบบเชงิขัว้ ใหก้ด 

2+5bUiR1(: r∠θ)p 

วธิกีารแปลงรปูแบบเชงิขัว้ของจ�านวนเชงิซอ้น ใหใ้ชค้�าสัง่ R Theta 

หรอืพมิพม์มุในรปูแบบเชงิขัว้ลงไป

กด C2qbZ330iR2(: a+bi)

p

หรอืเพยีงแคพ่มิพม์มุในรปูแบบเชงิขัว้โดยการกด 

2qbZ330p

สามารถท�าการค�านวณเหลา่น้ีไดใ้นโหมดเรเดยีน  วธิกีารเปลีย่นเป็น 

โหมดเรเดยีน ใหก้ด qp(SET UP)2(Angle Unit) 

2(Radian)

COMPLEX (เชงิซอ้น)
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การใชง้านในการค�านวณทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมทรกิซจ์ะอยูใ่นเมนู Matrix

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Matrix จากนัน้กด p 

หรอืกด 4

วธิกีารป้อนเมทรกิซ ์อนัดบัแรกใหร้ะบุเมทรกิซ ์ 

 

 

 

 

กด 1(MatA)2(แถว)2(คอลมัน์)1p2pz3

p4p  

 

 

การป้อนเมทรกิซท์ีส่อง กด i 

 

จากหน้าต่างผลลพัธท์ีป่รากฏขึน้ กด1(Define Matrix) 

2(MatB)

เลอืกจ�านวนของแถว 2(แถว)

เลอืกจ�านวนของคอลมัน์ 2(คอลมัน์)

MATRIX (เมทรกิซ)์
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ป้อนคา่เมทรกิซโ์ดยการกด 3pz6p8p2p 

วธิกีารค�านวณเมทรกิซ ์เชน่ การบวก การลบ และการคณู  

โปรดท�าตามค�าสัง่ดงัน้ี

วธิกีารป้อนการค�านวณเมทรกิซ ์ใหก้ด C

วธิกีารเรยีกดชูือ่ของเมทรกิซ ์ใหก้ด i

วธิกีารเพิม่ A + B ใหก้ด 3(MatA)+i4(MatB)p

เมทรกิซผ์ลเฉลยจะปรากฏขึน้ในหน้าต่างและสามารถดไูดโ้ดย 

ไมต่อ้งเลือ่นขึน้ลง

วธิกีารค�านวณดเีทอรม์แินนตข์องเมทรกิซ ์ใหก้ด 

iR2(Determinant) i3(MatA))p

สามารถใชเ้มทรกิซเ์พือ่หาค�าตอบของระบบสมการได ้ 

หาค�าตอบของสมการทีม่ตีวัไมรู่ค้า่ 3 ตวัไดด้งัต่อไปน้ี: 

ป้อนเมทรกิซส์มัประสทิธิเ์ป็น Matrix A และเมทรกิซผ์ลเฉลยเป็น Matrix B

MATRIX (เมทรกิซ)์
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ก�าหนดเมทรกิซใ์หมโ่ดยการกด i1(Define Matrix)  

 

 

 

 

กด 1(MatA) เพือ่ก�าหนด Matrix A และป้อนเมทรกิซส์มัประสทิธิ ์

3 x 3

เลอืกจ�านวนของแถว 3(แถว)

เลอืกจ�านวนของคอลมัน์ 3(คอลมัน์)

ป้อนคา่สมัประสทิธิ ์และกด p หลงัการป้อนแต่ละคา่เพือ่เลือ่น 

ไปยงัคา่ถดัไป

จากนัน้ป้อนเมทรกิซผ์ลเฉลย 3 x 1 เป็น Matrix B

กด i1(Define Matrix)

ก�าหนด Matrix B 2(MatB) เป็น 3 x 1 จากนัน้เลอืก 3(แถว) 

และ 1(คอลมัน์) จากสองหน้าต่างถดัไป

MATRIX (เมทรกิซ)์
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ป้อนคา่สมัประสทิธิ ์และกด p หลงัการป้อนแต่ละคา่เพือ่เลือ่น 

ไปยงัคา่ถดัไป

กด C เพือ่กลบัไปยงัหน้าจอ Matrix Calculation

สามารถหาผลเฉลยไดโ้ดยการค�านวณ A-1 x B  

กด i3(MatA)uOi4(MatB)p

ผลเฉลยจะแสดงดงัต่อไปน้ี 

และยงัสามารถหาค�าตอบระบบเดยีวกนัน้ีโดยใชไ้อคอน Equation/Func

MATRIX (เมทรกิซ)์
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fx-991EX สามารถค�านวณเวกเตอรท์ีเ่ป็นเวกเตอร ์2 หรอื 3 มติไิด้

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Vector จากนัน้กด p 

หรอืกด 5

ก�าหนดเวกเตอร ์u และ v ในระนาบ 3 มติ ิดงัต่อไปน้ี u = 2i + 3j – 

2k และ v = 3i - 4j + 5k

ก�าหนด u เป็นเวกเตอร ์A แบบ 3 มติิ

กด 1(VctA)3(มติ)ิ

ป้อนสว่นประกอบของเวกเตอร ์และกด p หลงัการป้อนแต่ละคา่ 

เพือ่เลือ่นไปยงัคา่ถดัไป

ก�าหนด v เป็นเวกเตอร ์B แบบ 3 มติิ

กด i1(Define Vector)

กด 2(VctB)3(มติ)ิ

VECTOR (เวกเตอร)์
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ป้อนสว่นประกอบของเวกเตอร ์และกด p หลงัการป้อนแต่ละคา่ 

เพือ่เลือ่นไปยงัคา่ถดัไป

วธิกีารใชเ้วกเตอรพ์ืน้ฐาน ใหก้ด C เพือ่ป้อนการค�านวณเวกเตอร ์

เรยีกดชูือ่ของเวกเตอร ์และใชต้ามความตอ้งการโดยกด i

ซึง่มทีัง้การบวก, การลบ และการคณูเวกเตอร์

ส�าหรบัการลบ ใหก้ด 3(VctA)-i4(VctB)p

ส�าหรบัการคณู กด i3(VctA)Oi4(VctB)p

ผลรวมของผลคณูของสว่นประกอบของเวกเตอรเ์รยีกวา่  

ผลคณูแบบดอท (dot product) ของเวกเตอร ์ดงันัน้ 

 

กด i3(VctA)iR2(Dot Product)i4(VctB)

p

VECTOR (เวกเตอร)์
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แมแ้ต่การใชเ้วกเตอรท์ีซ่บัซอ้นมากๆ บางประเภท เชน่ มมุระหวา่งเวกเตอรท์ีจ่ะถกูระบุเป็น  ซึง่ 

 จะถกูหาค�าตอบไดอ้ยา่งงา่ยดายโดย fx-991EX

วธิกีารค�านวณผลคณูแบบครอสของเวกเตอร ์(ไมใ่ชผ่ลคณูของ 

เวกเตอร)์ ใหก้ด iR3(Angle)i3(VctA)q)(,)

i4(VctB))p

VECTOR (เวกเตอร)์
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fx-991EX สามารถค�านวณสถติหิน่ึงตวัแปรไดห้ลายสถติ ิและสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งชดุขอ้มลูสองชดุโดย 

ใชโ้มเดลการถดถอยไดห้ลายแบบ

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Statistics จากนัน้กด 

p หรอืกด 6

บนเมนูแสดงผล เลอืก 1 ส�าหรบัสถติ ิ“1 ตวัแปร”

หน้าจอป้อนขอ้มลูจะปรากฏขึน้

ตวัอยา่งน้ีจะใชร้ายการความสงูของนกัเรยีนบางคน โดยมหีน่วย 

เป็นน้ิว: 70.5, 74, 67, 71, 71, 72, 73.5, 72, 69, 71

ป้อนคา่แต่ละคา่ โดยแต่ละครัง้ใหต้ามดว้ยคยี ์p 

70.5p, 74p เป็นตน้

วธิกีารค�านวณสถติ ิ1 ตวัแปรส�าหรบัชดุขอ้มลูน้ี ใหก้ด i3 

(1-Variable Calc)

STATISTICS (สถติ)ิ
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กด C เพือ่กลบัไปยงัหน้าจอป้อนขอ้มลู

ป้อนเมนูตวัเลอืกโดยกด i

เลอืกรายการ 4(Statistics Calc) เพือ่ป้อนพืน้ทีก่ารค�านวณสถติิ

กด i จากนัน้กดลกูศรลง (R) หน่ึงครัง้เพือ่แสดงหมวดตวัแปร 

เชงิสถติอิื่นๆ

ตวัอยา่งเชน่ การค�านวณคา่พสิยัควอไทล ์(IQR) ใหก้ด 3(Min/

Max)4(Q
3
)-iR3(Min/Max)2(Q

1
)p

สถติ ิ1 ตวัแปร 13 สถติจิะถกูค�านวณ โดย 6 สถติจิากในนัน้จะปรากฏบนหน้าจอแรก กด R หน่ึงครัง้หรอืหลายๆ ครัง้เพือ่ 

แสดงสถติเิพิม่เตมิ

สถติเิหลา่น้ีจะถกูเกบ็ไวภ้ายใน fx-991EX ในฐานะตวัแปร กรณทีีค่ณุตอ้งการจะใชใ้นการค�านวณอืน่ๆ ต่อไป

STATISTICS (สถติ)ิ
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ตำรำงควำมถี่

หากขอ้มลูมาพรอ้มกบัตารางความถี ่จะสามารถตัง้คา่ ClassWiz เพือ่ใหป้้อนคา่ขอ้มลูในหน่ึงคอลมัน์ และความถีใ่นอกีหน่ึง 

คอลมัน์ได้

วธิกีารเขา้เมนูตัง้คา่ ใหก้ด qp(SET UP)

กดลกูศรลง (R) เพือ่ไปหน้าทีส่อง และ 3 เพือ่เลอืกการตัง้คา่ 

สถติิ

กด 1 เพือ่ตัง้ตวัเลอืกความถีเ่ป็น เปิด

พืน้ทีก่ารค�านวณสถติจิะปรากฏขึน้อกีครัง้ แมว้า่จะไมม่สีิง่ใดปรากฏ 

ขึน้ การตัง้คา่กจ็ะถกูเปลีย่นแปลงแลว้ 

วธิกีารเขา้ไปทีพ่ืน้ทีป้่อนขอ้มลู ใหก้ด i3(Data)

จะสงัเกตไดว้า่คอลมัน์ทีส่องส�าหรบัความถีจ่ะปรากฏขึน้ และ 

ชดุขอ้มลูก่อนหน้าน้ีจะถกูลบออก

STATISTICS (สถติ)ิ
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วธิกีารค�านวณการถดถอยเชงิเสน้ ใหก้ด i i1(Select 

Type)

เลอืกตวัเลอืก 2(y=a+bx) 

ขอ้ความเตอืนวา่การเปลีย่นประเภทของสถติจิะลา้งขอ้มลูก่อนหน้า 

นัน้ จะปรากฏขึน้

กด p เพือ่ยนืยนัและลา้งความจ�า

(โปรดสงัเกตวา่สถติจิะเหมอืนกบัสถติกิ่อนหน้า)

ป้อนความสงูของนกัเรยีนทีเ่ทา่กนั 10 คนทีถ่กูใชใ้นการสรา้งคอลมัน์ 

ความถีก่่อนหน้าน้ี ในขณะทีจ่ดุขอ้มลูแต่ละจดุถกูป้อน ClassWiz จะ 

ก�าหนดความถีเ่ริม่ตน้เป็น 1 แกไ้ขความถีโ่ดยใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลต ์ 

จากนัน้พมิพค์วามถีใ่หมแ่ลว้ตามดว้ย p

เมือ่จดุขอ้มลู (x) และความถี ่(Freq) ทัง้หมดถกูป้อนแลว้ ใหก้ด 

i3(1-Variable Calc) อกีครัง้เพือ่แสดงสถติ ิ1 ตวัแปร

กำรถดถอย

STATISTICS (สถติ)ิ
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สถติ ิ2 ตวัแปรจะแสดงผลลพัธก์ารค�านวณส�าหรบัทัง้ x และ y:

คอลมัน์สองคอลมัน์ส�าหรบัขอ้มลูเชงิคู ่(คูต่ามล�าดบั) จะปรากฏขึน้

โปรดทราบวา่คอลมัน์ความถี ่(Freq) จะยงัคงปรากฏอยู ่กด 

qp(SET UP)R3(Statistics)2(Off) เพือ่น�าออก

ป้อนคูต่ามล�าดบั (1, 1), (2, 4), (3, 9) และ (4, 16) ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ 

น�าไปยงัคอลมัน์ “y” ตามความจ�าเป็น 

วธิกีารดสูถติ ิ2 ตวัแปร หรอืผลลพัธก์ารถดถอยเชงิเสน้ ใหก้ด 

i3

สามารถเขา้ถงึการถดถอยอืน่ๆ เชน่ สมการก�าลงัสอง, ลอการทิมึ, 

เลขชีก้�าลงั และเรขาคณติไดโ้ดยผา่น i1(Select Type)

กด Ci4(Regression Calc) เพือ่แสดงผลลพัธก์ารถดถอย 

เชงิเสน้

STATISTICS (สถติ)ิ
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fx-991EX จะสรา้งตารางการแจกแจงความน่าจะเป็น ซึง่ครอบคลุมทัง้การแจกแจงแบบปกต ิ(Normal), แบบผกผนั (Inverse 

Normal), แบบทวนิาม (Binomial), และแบบปวัสซ์ง (Poisson)

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Distribution จากนัน้กด 

pหรอืกด 7

เลอืก 1(Binomial CD) จากหน้าสองเพือ่วเิคราะหป์ญัหาการ 

แจกแจงแบบทวนิามดงัน้ี “โยนลกูเต๋าทีม่หีน้าเทา่ 6 ดา้น 6 ครัง้  

จงหา P(6 ปรากฏขึน้อยา่งน้อยสองครัง้)”

หลงักด p เพือ่ป้อนคา่ของ p ClassWiz จะแปลงเศษสว่นเป็น 

ทศนิยมโดยอตัโนมตัิ

กด p อกีครัง้เพือ่ค�านวณความน่าจะเป็น

วธิกีารใสค่า่ของ x (จ�านวนความส�าเรจ็), N (จ�านวนการทดลอง) 

และ p (ความน่าจะเป็นของความส�าเรจ็) ใหก้ด 2(Variable)  

ป้อนคา่ตามทีแ่สดงโดยใช ้a เพือ่สรา้งเครือ่งหมายแยกเศษสว่น

ตวัเลอืกการแจกแจงต่างๆ จะปรากฏขึน้ ใช ้R เพือ่ไปหน้าทีส่อง

DISTRIBUTION (การแจกแจง)
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ความน่าจะเป็น 73.7% จะปรากฏขึน้

เน่ืองจากป้อน x = 1 เครือ่งคดิเลขจะค�านวณ P(≤ 1 โยนหกครัง้)  

ซึง่จะมโีอกาสสงูทีจ่ะใช ้คอมพลีเมนต์ ของเหตุการณ์:  

P = 1 – 0.737 = 0.263 = 26.3%

วธิแีสดงความน่าจะเป็นทีจ่ะไดต้วัเลขใดๆ ในหกตวัเลขโดยการโยน  

6 ครัง้ ใหก้ด i1(Select Type)

คราวน้ี เลอืก 4(Binomial PD) 

เมือ่ป้อนคา่สดุทา้ยแลว้ ใหก้ด p อกีครัง้เพือ่สิน้สดุกระบวนการ 

ป้อนขอ้มลู

สงัเกตวา่คา่ของ N และ p จะถกูเกบ็ไวจ้ากการค�านวณความ 

น่าจะเป็นสะสม (N และ p เป็นตวัแปรของเครือ่งคดิเลขสากล)

ป้อนคา่ 0, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ลงในคอลมัน์ “x” (ซึง่แสดงจ�านวน 

ความส�าเรจ็) กด p หลงัการป้อนแต่ละครัง้

เน่ืองจากมกีารค�านวณส�าหรบัความน่าจะเป็นของจ�านวน 

ความส�าเรจ็ทีแ่ตกต่างกนัหลายจ�านวน เลอืก 1(List)

DISTRIBUTION (การแจกแจง)
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กด p อกีครัง้เพือ่ค�านวณตารางการแจกแจงความน่าจะเป็น

โปรดสงัเกตวา่วธิทีีค่วามน่าจะเป็นทีเ่กดิขึน้ไดน้้อยนัน้ถกูแสดงใน 

เครือ่งหมายทางวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม!

INVERSE NORMAL

วธิกีารค�านวณการแจกแจงแบบผกผนั (Inverse Normal) ใหก้ด 

i1(Select Type)

(“Editor” จะแกไ้ขรายการขอ้มลู PD ก่อนหน้าน้ี)

เลอืก 3(Inverse Normal)

ป้อนคา่ตามทีแ่สดงเพือ่ตอบค�าถาม: “ตามปกตแิลว้ หากความสงู 

ของผูช้ายชาวอเมรกินัถกูแจกแจงดว้ยคา่เฉลีย่ 70 น้ิว และ 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐานคอื 4 น้ิว พสิยัทีบ่อกถงึผูช้ายชาวอเมรกินั 

ทีส่งูทีส่ดุ 10% คอืพสิยัใด?”

กด p อกีครัง้เพือ่แสดงผลลพัธ ์วธิทีีจ่ะอยูใ่นกลุม่ผูช้ายชาว 

อเมรกินัทีส่งูทีส่ดุ 10% ผูช้ายจะตอ้งมคีวามสงูมากกวา่ 75 น้ิว  

(6’3”)

DISTRIBUTION (การแจกแจง)
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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)
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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)



fx-991EX คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้36

ฟงักช์นัทีแ่สดงปรมิาตรของกลอ่งคอื f(x)= x(20-x)(15-x)

วธิกีารป้อนฟงักช์นัน้ี ใหก้ด x(20-x)

(15-x)p

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Table และกด p 

หรอืกด 9

วธิกีารเปลีย่นการตัง้คา่ตารางเพือ่สรา้งตารางทีม่เีพยีงฟงักช์นัเดยีว  

ใหก้ด qp(SET UP) 

ใชค้ยีล์กูศรลงเพือ่ดตูวัเลอืกเมนูส�าหรบั Table ซึง่จะอยูท่ีห่น้าจอ 

ที ่3 กด 2(Table) เพือ่เลอืกจ�านวนฟงักช์นัทีถ่กูใชใ้นตาราง  

กด 1(f(x)) เพือ่สรา้งตารางทีม่เีพยีงฟงักช์นัเดยีวทีถ่กูป้อน

คณุสมบตั ิTable ของ fx-991EX เป็นวธิกีารทีท่รงประสทิธภิาพในการหาค�าตอบฟงักช์นัเดยีวหรอืสองฟงักช์นัไดพ้รอ้มๆ กนั  

สามารถก�าหนดพสิยัตารางดว้ยตนเองไดอ้ยา่งงา่ยๆ 

พจิารณาปญัหาปรมิาตรกลอ่งเดมิ ปรมิาตรกลอ่งสงูสดุทีท่�าขึน้จากกระดาษลงั 20x15 แผน่โดยน�าเหลีย่มออกจากแต่ละมมุ 

คอืเทา่ไร

TABLE (ตาราง)
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วธิกีารตัง้พสิยัตารางตัง้แต่ 1 ถงึ 7 และใหม้รีะดบัขัน้เป็น 1 ใหก้ด 

1p7p1p

กด p เพือ่ดตูาราง 

ใชค้ยีล์กูศรเพือ่เลือ่นผา่นคา่ต่างๆ 

คา่สงูสดุจะปรากฏอยูร่ะหวา่ง 5 กบั 6

วธิกีารคน้หาใหล้ะเอยีดขึน้ ใหป้้อนคา่ใหมใ่นต�าแหน่งใดกไ็ดข้อง 

ตาราง

ตวัอยา่งเชน่ ทีบ่รรทดั 8 กด 6.5p 

วธิกีารป้อนคา่ใหม้ากกวา่คา่เดมิ 1 ระดบัขัน้ ใหก้ด +

วธิกีารป้อนคา่ใหน้้อยกวา่คา่เดมิ 1 ระดบัขัน้ ใหก้ด -

วธิกีารเปลีย่นคา่ระดบั หรอืเปลีย่นคา่เริม่ตน้และคา่สิน้สดุของตาราง  

ใหก้ด Cp

ป้อนคา่ใหมแ่ละกด p เพือ่ดตูาราง

ใชค้ยีล์กูศรเพือ่เลือ่นไปทีค่า่ทีม่ปีรมิาตรสงูสดุ 

TABLE (ตาราง)
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ปรมิาตรสงูสดุทีถ่กูค�านวณเป็นทศนิยมหน่ึงต�าแหน่งจะปรากฏขึน้ 

ทีค่า่ 5.7 น้ิว 

พจิารณาสองฟงักช์นัดงัต่อไปน้ี   

หารากของสมการและจดุรว่ม รวมถงึพฤตกิรรมสิน้สดุของแต่ละฟงักช์นั

กด qp(SET UP) และใชค้ยีล์กูศรลงเพือ่ดตูวัเลอืกเมนู 

ส�าหรบั Table กด 2(Table) เพือ่เลอืกจ�านวนฟงักช์นัทีถ่กูใชใ้น 

ตาราง กด 2(f(x),g(x)) เพือ่สรา้งตารางทีม่สีองฟงักช์นัทีถ่กูป้อน 

ป้อนฟงักช์นัแรกเป็น f(x) โดยการกด x^3$-

7x+6p

หากมฟีงักช์นัน้ีปรากฏอยูแ่ลว้ ใหก้ด C  

เพือ่ลา้งฟงักช์นัก่อนหน้าน้ี

ป้อนฟงักช์นัทีส่องเป็น g(x) โดยการกด xd-

3x+2p

สรา้งตารางทีม่โีดเมน -5 ถงึ 5 โดยใหม้รีะดบัขัน้เป็น 1 

TABLE (ตาราง)
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กด p เพือ่ดตูาราง

จากขอ้มลูทีอ่ยูใ่นตาราง f(x) จะแสดงคา่ลบอนนัตท์างซา้ย และ  

g(x) จะแสดงคา่บวกอนนัตท์างซา้ย 

มรีาก 1 และ 2 ส�าหรบัทัง้สองฟงักช์นั วธิกี�าหนดพฤตกิรรมระหวา่ง 

ราก ใหพ้มิพห์มายเลขระหวา่ง 1 กบั 2 เชน่ 1.5

พฤตกิรรมสิน้สดุทีอ่ยูท่างดา้นขวาของทัง้สองฟงักช์นัจะปรากฏ 

เพิม่ขึน้ไปทางคา่บวกอนนัต ์

TABLE (ตาราง)
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fx-991EX หาค�าตอบสมการออกมาเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม โดยมาพรอ้มกบั Natural Textbook Display™ ในโหมด 

Equation/Func  โหมด Equation/Func ใชว้ธิกีารของนิวตนัเพือ่หาผลเฉลยใหก้บัสมการ fx-991EX มคีวามสามารถในการ 

จดัการสมการหลายชัน้ทีม่ตีวัไมรู่ค้า่สงูสดุถงึ 4 ตวั และสมการพหนุามไดส้งูสดุถงึดกีร ี4

สมกำรหลำยชั้น

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Equation/Func จากนัน้ 

กด p หรอืกด z(A)

วธิกีารหาค�าตอบระบบสมการหลายชัน้ต่อไปน้ี  

  

ใหเ้ลอืก 1(Simul Equation)

เลอืกหมายเลขของตวัไมรู่ค้า่ ส�าหรบัตวัอยา่งน้ี ใหก้ด 2(ตวัไมรู่ ้

คา่)

เทมเพลตระบบสมการ 2x2 จะปรากฏขึน้ เทมเพลตจะอยูใ่นรปู  

Ax + BY = C โดย A, B และ C สามารถเป็นคา่ใดๆ กต็าม ส�าหรบั 

คา่เศษสว่น ใชค้ยี ์a 

พมิพใ์นแต่ละคา่โดยตามดว้ยคยี ์p

กด 2p1p เป็นตน้

EQUATION/FUNC (สมการ/ฟังก์ชัน)
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วธิกีารหาค�าตอบ ใหก้ด p และใชค้ยีล์กูศร (RE) เพือ่สลบั 

ระหวา่งผลเฉลย

ผลเฉลยจะแสดงในรปูแบบการแสดงผลตามแบบจรงิ ส�าหรบั 

คา่ประมาณทศนิยม ใหก้ด n

วธิกีารเปลีย่นคา่ในระบบสมการโดยไมเ่ปลีย่นแปลงประเภทของ 

สมการหรอืระบบ ใหก้ด C 

fx-991EX หาค�าตอบระบบทีไ่มส่อดคลอ้งกนัไดท้ัง้ระบบตวัแปร 

อสิระ (independent) และตวัแปรตาม (dependent) ป้อนระบบที ่

ไมส่อดคลอ้งกนัและระบบตวัแปรอสิระทีป่รากฏ

กด p เพือ่ดผูลเฉลย

วธิกีารเปลีย่นประเภทของสมการหรอืขนาดของระบบ ใหก้ด i และเลอืกจากเมนูบนหน้าจอ

EQUATION/FUNC (สมการ/ฟังก์ชัน)
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ป้อนระบบตวัแปรตามทีไ่มส่อดคลอ้งกนัซึง่ปรากฏอยู่

กด p เพือ่ดผูลเฉลย

วธิกีารป้อนสมการหลายชัน้ของระบบทีใ่หญ่ขึน้  

  

ใหก้ด i1(Simul Equation)3(ตวัไมรู่ค้า่)

ป้อนสมัประสทิธิส์�าหรบัแต่ละสมการ แลว้กด p เพือ่หาค�าตอบ

EQUATION/FUNC (สมการ/ฟังก์ชัน)
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สมกำรพหุนำม 

 fx-991EX มคีวามสามารถในการค�านวณเพือ่หาค�าตอบสมการพหนุามไดส้งูสดุถงึดกีร ี4

วธิกีารเริม่ตน้หาค�าตอบสมการพหนุาม ในไอคอน Equation/Func 

ใหก้ด i2(Polynomial)

เลอืกดกีรขีองพหนุาม ส�าหรบัตวัอยา่งน้ี จะใชพ้หนุามดกีร ี3  

กด 3(ดกีร)ี ใสข่อ้มลูพหนุามดกีร ี3 ลงในเทมเพลต  

พมิพส์มัประสทิธิแ์ต่ละตวัโดยตามดว้ยคยี ์p

 x3 + 4x2 +x – 6 = 0 

กด p เพือ่หาค�าตอบสมการ 

ใชค้ยีล์กูศร (ER) ในการสลบัเพือ่ดผูลเฉลยทัง้หมด

EQUATION/FUNC (สมการ/ฟังก์ชัน)
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fx-991EX มคีวามสามารถทีจ่ะหาค�าตอบพหนุามในระนาบเชงิซอ้น

กด i และเปลีย่นประเภทพหนุามเป็นก�าลงัสอง (2) 

ป้อนสมัประสทิธิท์ีป่รากฏในหน้าจอทีถ่กูแสดงลงในเทมเพลต 

ก�าลงัสอง และกด p

ผลเฉลยจะปรากฏขึน้ในรปูรากอยา่งต�่า รวมถงึหน่วยจนิตภาพ

กด R เพือ่ดผูลเฉลยจนิตภาพทีส่อง

EQUATION/FUNC (สมการ/ฟังก์ชัน)
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การหาค�าตอบอสมการพหนุามทีง่า่ยยิง่ขึน้ 

จากเมนูหลกั ใชค้ยีล์กูศรเพือ่ไฮไลตไ์อคอน Inequality และ 

กด p หรอืกด x(B) 

ป้อนดกีรขีองอสมการพหนุาม ในกรณน้ีี คอื 3(ดกีร)ี 

เลอืกรปูแบบของอสมการ กด 2 ( ) 

ป้อนสมัประสทิธิข์องพหนุามตามภาพ  

กด 1p4p1pz6p  

กด p เพือ่ดผูลเฉลย  

โปรดสงัเกตวา่รปูของอสมการจะถกูเขยีนเป็น x < a, b < x < c  

หากผลเฉลยหายไปจากหน้าจอ ใหใ้ชค้ยีล์กูศรซา้ยและขวา 

(!$) เพือ่ดผูลเฉลยทัง้หมด

INEQUALITY (อสมการ)
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บนัทกึ
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บนัทกึ
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