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หน้าท่ี 1  

บทที่ 1 เริ่มต้นใชง้าน 
1.1 การเปิดเครื่อง  
เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม  

1.2 การปิดเครื่อง  
มี 2 วิธ ี– กดปุ่ม  หรือ ท้ิงไว้เฉยๆ 5 นาที เครื่องจะปิดอตัโนมัติ                                                
หมายเหตุ การปิดเครื่องมใิช่การลบข้อมูลในตัวเครื่อง ข้อมูลเดมิที่เคยใส่ไวจ้ะยังอยู ่

 

1.3 การเลือกค าสั่งล าดับที ่2  
หากต้องการใช้คำสั่งสเีหลืองที่อยู่เหนือปุ่มต่างๆ ให้กดปุม่  ก่อน (2nd Functions)                
แล้วจึงไปกดที่ปุม่นั้นๆ เช่น ต้องการตั้งค่า  ให้กดปุ่ม  แล้วกดปุ่ม  

 

1.4 การอ่านจอแสดงผล 

 

 

จอแสดงสถานะ(ด้านบนของตวัเลข) จะแสดงว่ามีปุ่มใดใช้งานอยู่และแสดงสถานะของเครื่องคิดเลขว่าสามารถใช้งาน
ปุ่มใดได ้

ข้อความ ความหมาย 

2nd กดปุ่มล าดบัที่สอง  (ถ้าหากต้องการยกเลิกให้กด  อีกครั้ง) 

INV กดปุ่ม  เพื่อเลือกเป็นอินเวิรส์ฟงัก์ชันตรีโกณมิต ิ

HYP กดปุ่ม  เพื่อเลือกเป็นฟังก์ชันไฮเปอรโ์บลคิ 

COMPUTE กดปุ่ม  เพื่อค านวณค่าของตัวแปรที่แสดงบนหน้าจอ 

ENTER กดปุ่ม  เพื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่แสดงบนหน้าจอ 

SET กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของตัวแปรทีแ่สดงตัวแปร. 



 

บทที่ 1 ภาพรวมการท างานของเครื่องคิดเลข | หน้าที ่2  

 หรือ  กดปุ่ม หรือ เพื่อแสดงตัวแปรก่อนหน้าหรือถัดไปในแผ่นงาน

DEL กดปุ่ม เพื่อลบข้อมลูกระแสเงินสดหรือข้อมูลทางสถิต ิ

INS กดปุ่ม  เพื่อแทรกข้อมูลกระแสเงินสดหรือข้อมูลทางสถิติ

BGN การค านวณTVMโดยใช้การช าระเงินต้นงวด ถ้าไม่มี BGNแสดง จะเป็นการค านวณ
แบบช าระเงินแบบสิ้นงวด (END)

RAD ค่าของมุมค านวณมาในหน่วยเรเดยีน ถ้าไม่ม ีRAD แสดง ค่าของมมุจะอยู่ในหน่วยของ
องศา 

1.5 การตั้งค่า Format ในเครื่องค านวณ 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.   ตั้งค่าเครื่องคิดเลขโดยกด  จะมีความ DEC จะปรากฏขึ้น  
2.   ถ้าต้องการเปลี่ยนจ านวนของทศนิยม  สามารถใส่ต าแหน่งทศนิยมทีต่้องการแล้วกด  
3.   หากต้องการตั้งค่าขอ้มลูส่วนอ่ืน ให้กด หรือ หนึ่งครั้งส าหรับแตล่ะรูปแบบ 
      ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการตั้งค่าหน่วยของมุมกด  ให้กด  จะมีความ DEG จะปรากฏขึ้น 
      ถ้าต้องการเปลี่ยนให้กด   จะปรากฏ RAD เปน็การตั้งค่ามมุให้แสดงค่าในหน่วย Radian 
4.    ในการตั้งค่ารูปแบบอื่นๆ สามารถเลือกกด  หรือ  และตั้งค่าตามทีต่้องการ
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การใช้วันที่ (Date) 
เครื่องคิดเลขใช้วันท่ีกับแผ่นงานพันธบัตร ( Bond Worhsheets) และวิธีการคดิค่าเสื่อมราคา ในการป้อนวันทีใ่ช้
หลักการคือ : mm.dd.yy ส าหรับ US หรือ dd.mm.yy ส าหรับยุโรป (EUR) หลังจากท่ีป้อนวันทีเ่รียบร้อย  
กด 

การเลือกวิธีการค านวณ 

Chn ย่อมาจาก Chain คือ การกระท าจากซ้ายไปขวา เช่น ถ้าต้องการหาค่าของ 15 – 5  3 + 12  6 = 7 
โดยส่วนมากของเครื่องคิดเลขการเงินเลือกใช่วิธีการนี้ 
AOS ย่อมาจาก algebraic operating system คือ ท าตามหลัก Order of Operation จะด าเนินการคูณหรือหาร

ก่อนท่ีจะน ามาบวกหรือลบ เช่น 15 – 5  3 + 12  6 = 2 

1.6 การ RESET เครื่อง 
 – กดปุ่ม   (อยู่เหนือปุ่ม ) เครื่องจะถามว่า RST? กด                                               
วัตถุประสงค์ของการ RESET คือ                                                                                                                          
1. ลบค่าทัง้หมดบนหน้าจอ, ลบคา่ตัวแปรทั้งหมดในเครื่อง ใน Worksheet, TVM และการค านวณตา่งๆ                    
2. เพื่อท าให้ทุกอย่างกลับไปเป็นคา่ตั้งต้น 
หมายเหตุ  หากมีข้อผดิพลาดเกิดขึ้น  ให้กด  หลังจากรีเซต็ 

1.7 การแก้ไขตัวเลข  
ให้กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขค่าที่ใส่ผดิ ก่อนท่ีจะกดปุ่ม Operation (บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง)                                                                
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1.8 การค านวณทางคณติศาสตร์  
     การด าเนินการที่ต้องกด  เพือ่ค านวณผลลัพธ์  (วิธีการค านวณแบบ Chn)                                                                                                   

                                                                                             
     การด าเนินการทีไ่ม่ต้องกด  เพื่อค านวณผลลัพธ์ 
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1.7 การท างานของหน่วยความจ า 
เครื่องค านวณสามารถจัดเก็บค่าในหน่วยความจ าได้ 10 รายการโดย                                 
ปุ่มเครื่องคิดเลขมาตรฐาน 
•   สามารถจัดเก็บคา่ตัวเลขใด ๆ ไว้ในหน่วยความจ าภายในเครื่องคดิเลข 
•   ในการเข้าถึงหน่วยความจ า M0 ถึง M9 ให้กดตัวเลขคีย์ (0 ถึง 9) 
ตัวอย่าง ต้องการเก็บค่า 15 ไว้ท่ีเลข 6 (15 อาจได้มาจากการคำนวณหรือกำหนดเอง)  
หลังจากนัน้กด  ตามด้วยเลข  ถ้าต้องการน าเลข 15 กลบัมาใช้ กด  
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การล้างหน่วยความจ า  
การล้างหน่วยความจ าก่อนจะเริ่มการค านวณใหม่เป็นข้ันตอนท่ีส าคญัเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผดิพลาด  
•   ในการล้างหน่วยความจ าของแต่ละหน่วย(เลข 0-9) ให้เก็บค่าเปน็ศูนย์ไว้ในน้ัน  
•   หากต้องการล้างความทรงจ าของเครื่องคิดเลขท้ัง 10 รายการใหก้ด  

1.8 การค านวณโดยใช้ค่าคงที่  
ในการเก็บค่าคงท่ีเพื่อใช้ในการค านวณซ ้า ให้ป้อนตัวเลขและการด าเนินการจากนั้นกด 
 
ในการใช้ค่าคงท่ีที่เก็บไว้ให้ป้อนค่าแล้วกด  
หมายเหตุ: การกดปุ่มอื่นที่ไม่ใช่ตวัเลขหรือ  จะเป็นการล้างค่าคงที ่
 
 
     ตัวอย่าง ต้องการคูณ 3 , 7 และ 45 ด้วยค่าคงที ่8 
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การกดแป้นพิมพ์ส าหรับการค านวณคงท่ี 
       การสร้างค่าคงท่ีส าหรับการด าเนินการแบบตา่งๆ 

1.9 ฟังกช์ันค าตอบสุดท้าย 
ใช้ฟังก์ชันค าตอบสุดท้าย (ANS) กับปัญหาทีต่้องเรยีกซ ้าๆ  
ในการแสดงค าตอบสุดทา้ยที่ค านวณได้ สามารถกด  
 
 
 
 
      ตวัอย่าง  ต้องการหาค่า 2 (3+1) 
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1.10 การใชแ้ผ่นงาน 
แผ่นงานหรือเวริ์คชีสเป็นเครื่องมอืส าหรับแกไ้ขปัญหาทางดา้นการเงินในเครื่อง

คิดเลขประกอบดว้ยแผ่นงานท่ีหลากหลายทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละเรื่อง  
โดยสามารถตั้งค่าหรือก าหนดค่าทีท่ราบของตัวแปรในแผ่นงานแล้วค านวณตวัแปรทีไ่ม่
ทราบค่า  

แผ่นงานแต่ละแผ่นไม่ขึ้นกับแผ่นงานอ่ืน ๆ : การด าเนินการในแผ่นงานหนึง่ไม่
ท าส่งผลต่อตัวแปรในแผ่นงานอ่ืน เมื่อออกจากแผ่นงานหรือปิดเครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลข
จะยังคงเก็บข้อมูลในแผ่นงานท้ังหมด 
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บทที่ 2 แผ่นงานมูลค่าของเงินตามเวลาและการตัดจ าหน่าย 
•   ใช้แผ่นงานมูลค่าเงินตามเวลา (Time-Value-of-Money) เพื่อแกป้ัญหาเกี่ยวกับกระแสเงิน
สดที่เท่ากันและสมำ่เสมอ  ถ้ากระแสเงินสดไมเ่ท่ากันใช้แผ่นงานกระแสเงินสดในบทที่ 3 
•   Time Value of Money (TVM) – PV, FV, PMT, I/Y, N  (คำตอบท่ีไดม้าจากการตั้ง
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
•   เพื่อการคำนวณที่ถูกต้อง P/Y (number of payments per year) ส่วนมากจะมีค่าเป็น 1                                        
วิธีตรวจสอบให้กด   ถ้าไม่ใช่ 1 ให้กด            
•   ใช้งานฟังก์ชันมูลล่าของเงินตามเวลาโดยกดปุ่ม TVM ( ) 

•   ใช้งานฟังก์ชันการตัดจ าหน่ายโดยกดปุ่ม   

2.1 ตัวแปรแผ่นงานมูลค่าของเงินตามเวลาและการตัดจ าหน่าย 
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การใช้ตัวแปรค่า TVM และค่าตัดจ าหน่าย 

•   การก าหนดค่าให้กับตัวแปร TVM ให้ป้อนตัวเลขแล้วกดปุ่ม TVM ( ,  ,  ,  ,  ) 
•   ถ้าต้องการเปลี่ยนจ านวนการช าระเงินต่อป ี(P/Y) ให้กด แล้วใส่จ านวนปี แล้วกด .  
•   ในการเปลี่ยนระยะเวลาการทบต้น (C/Y) กด  ป้อนตวัเลข แล้วกด  
•   ในการเปลี่ยนงวดการช าระเงิน (END/BGN) ให้กด  จากนั้นกด 
•   ในการค านวณค่าส าหรับตัวแปรที่ไมรู่้ค่า  ให้กด  หลังจากนั้น กดปุ่มตัวแปรทีต่้องการหาค่า 

การรีเซ็ตตัวแปรในแผ่นงานของ TVM และค่าตัดจ าหน่าย 

•   ในการรีเซ็ตตัวแปรและฟอร์อแมตเครื่องคิดเลขท้ังหมดเป็นคา่เริม่ต้น 
     (รวมถึงตัวแปร TVM และการตัดจ าหน่าย) โดยกด 

•   ถ้าต้องการรีเซ็ตเฉพาะ TVM ( N,I/Y,PV,PMT,FV ) ไปค่าเริ่มต้น กด 

•    ถ้าต้องการรีเซ็ต P/Y และ C/Y ไปค่าเริ่มต้น กด  
•   ถ้าต้องการรีเซ็ตแผ่นงานค่าตัดจำหน่าย(P1,P2,BAL,PRN,INT)ไปค่าเริ่มต้น กด 

โดยกดขณะอยู่ในแผ่นงานค่าจดัจ าหน่าย 
•   ถ้าต้องการรีเซ็ต BNG/END ไปค่าเริ่มต้น กด 

การใส่ค่าบวกและค่าลบส าหรับเงินเข้าและเงินออก 

ป้อนค่าลบส าหรับเงินออก (เงินท่ีจ่ายออก) และค่าบวกส าหรับเงินเข้า (เงินทีร่ับ) 
หมายเหตุ ในการป้อนค่าลบให้กด  หลังจากป้อนตัวเลข และการเปลีย่นค่าลบเป็นบวกใหก้ด  
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0 

PV = 20,000 

5 

FV = ? 

การใช้ [xP/Y] เพื่อค านวณค่า N 

1.   ใส่จ านวนปจีากนั้นกด  เพื่อคณูด้วย ค่า P/Y ที่เกบ็ไว้ หลังจากนั้นเครื่องจะแสดงค่า 
2.   ในการก าหนดค่า  ส าหรบัการค านวณ TVM ให้กด 

2.2 การใส่ค่ากระแสเงินเขา้และกระแสเงินออก 
เครื่องคดิเลขถือว่าเงินเข้า (กระแสเงินเข้า) เป็นมลูค่าบวก และเงนิลงทุน(กระแสเงินออก) เป็นมูลค่าลบ  
หมายเหตุ ในการป้อนค่าลบให้กด  หลังจากป้อนตัวเลข และการเปลีย่นค่าลบเป็นบวกใหก้ด  

2.3 ตัวอย่าง: การค านวณมูลค่าเงินออม 
ตัวอย่างที่ 1 เรานำเงินไปฝากธนาคาร 20,000 บาท 
ธนาคารคิดอตัราดอกเบี้ย 3 % ต่อปี ณ สิ้นปีท่ี 5 เรา 
จะมีเงินอยู่เท่าใด 

 
วิธีคำนวณ 

กด      
จะไดค้ำตอบ  23,185.4815 บาท 

 
หมายเหตุ หลังจากการคำนวณเสร็จแล้ว หากต้องการคำนวณครั้งตอ่ไปใหท้ำการลบค่าตัวแปรเดมิออกก่อนทุกครั้งโดย
การกด   
 
ตัวอย่างที่ 2      นำเงินไปฝากธนาคาร 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.5% ถามว่าอีกกี่ปีจะมีเงินเป็นสองเท่า 
วิธีคำนวณ  

กด      
  จะได้คำตอบ   28.07 ปี 

 
ตัวอย่างที่ 3  นำเงนิไปฝากสหกรณ์ 100,000 บาท ผ่านไป 5 ปี มีเงิน 114,806.26 บาท ถามว่าอัตราดอกเบี้ย

เป็นเท่าใด 
วิธีคำนวณ   

กด      
 จะได้คำตอบ  2.8% 
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ตัวอย่างที่ 4  ฝากเงินเป็นประจำทุกปีๆ ละ 5,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.5% สิ้นปีท่ี 10 จะมีเงิน
เท่าใด 

วิธีคำนวณ  
กด         
จะไดค้ำตอบ  61,441.05 บาท 

ตวัอย่างท่ี 5  เรานำเงินไปฝากธนาคาร 20,000 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบีย้ 3 % ตอ่ปี ทบต้นทุก 3 เดือน ณ 
สิ้นปีท่ี 5 เราจะมีเงินอยู่เท่าใด 

วิธีคำนวณ 
กด     
จากโจทย์มีการทบเงินต้นทุก 3 เดอืน ดังนั้นในหนึ่งปมีีการทบต้นทั้งหมด 4 ครั้ง
 
 จะแสดงเลขจำนวน N ครั้งแล้วกด   

จะไดค้ำตอบ 23,223.6828 บาท 
 
ตัวอย่างที่ 6  ถ้า ณ สิ้นปีท่ี5 เราต้องการใช้เงนิ 200,000 บาท ปัจจุบนัเรามีเงิน 80,000 บาท สมมติว่าอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 7 % ต่อปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี 
จงหาว่า เราจะต้องเพิม่เงินลงทุนในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินเท่าใด 

วิธีคำนวณ  
กด          
 จะได้คำตอบ  -15,266.88  
ดังนั้นต้องเพิ่มเงินลงทุนในแต่ละปเีท่ากับ 15,266.88 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 7  ถ้าเราจะฝากเงินปลีะ 8,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี โดยฝากเงนิงวดแรกในอีก 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราดอกเบ้ีย 3% มูลค่าปัจจุบันของการฝากเงินนี้ มีค่าเท่าใด 
วิธีคำนวณ  

หา PV2 กด    
 ซึง่จะได้ 68,241.6227 บาท 

 
หา PV1 กด    

  64,324.2744 บาท 
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ตัวอย่างที่ 8  บริษัทประกัน ได้วางแผนการลงทนุให้นาย ก โดยบริษัทประกันได้แนะนำใหน้าย ก ลงทุนปีละ 15,000 
บาท โดยลงทุน ณ ปัจจุบันเป็นงวดแรก เป็นเวลา 10 งวด ผู้ลงทุนได้อัตราผลตอบแทนปีละ 8% อยาก
ทราบว่า ณ ปลายปีที ่10 นักลงทุนผู้นีจ้ะมเีงินท้ังหมดเท่าใด 

NOTE: เนื่องจากโจทย์ที่กำหนด เป็นการจ่ายเงิน
ตอนต้นงวด (annuity due) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการ
ต้ังค่าเคร่ืองใหม่เพ่ือให้เป็นการคิดแบบต้นงวด (BGN 
mode) 
กด     

 
วิธีคำนวณ เมื่อตั้งค่าการคำนวณเป็น BGN เรยีบร้อย 

จากนั้นกด      
  คำตอบคือ FV = 234,682.3119 บาท 

2.4 ตัวอย่าง: การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ข้ันพ้ืนฐาน 

ตัวอย่างที่ 9      ถ้าต้องชำระค่าผอ่นบ้านรายเดือน เดือนละ $425.84 สำหรับการจำนอง 30 ปี สำหรับบ้านราคา 
$75,000  จงหาอัตราดอกเบี้ยสำหรับการจำนองบ้าน? 
 

ขั้นตอน วิธีกด หน้าจอ 

ลบค่าตัวแปรเดมิใน DATA 
(CLEAR DATA) 

  

ตั้งค่าการจ่ายต่อปี  P/Y  =                  12 

กลับสู่การคำนวณพื้นฐาน                          0.00 

ใส่ค่าจำนวนปีที่ตอ้งจ่าย  N     =            360.00 

ใส่จำนวนเงินกู ้  PV    =       30,000.00 

ค่าผ่อนรายเดือน  PMT =           -425.84 

คำนวณอัตราดอกเบี้ยต่อป ี    I/Y   =               5.50* 

 
ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5.50% ต่อป ี
 
 
 

   0           1            2           3    ……   9 

15000  15000  15000  15000 ... 15000 

    10 

FV = ? 
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2.5 ตัวอย่าง: การคำนวณเงินออมด้วยการฝากรายเดือน 

ตวัอย่าง ลงทุน ฝากเงิน $200 ทุกต้นเดือนเพื่อการเกษียณอายุ เป็นระยะเวลา 20 ปี อยากทราบว่ายอดคงเหลอืเมื่อ
สิ้นสุด 20 ปมีีค่าเท่ากับเท่าไหร่ หากกองทุนมีรายไดด้อกเบี้ยราย 7.5% ต่อเดือน ทบต้นทุกเดือน โดยสมมติว่าการ
ชำระเงินเริม่ต้นงวด? 
วิธีทำ 

ขั้นตอน วิธีกด หน้าจอ 

ลบค่าตัวแปรเป็นค่าเริ่มต้น  RST  =               0.00 

ตั้งค่าการจ่ายต่อป ี  P/Y  =                  12 

ตั้งค่าเป็นการชำระเงินเริ่มต้นงวด  BGN 

กลับสู่การคำนวณพื้นฐาน                          0.00 

ใส่ค่าจำนวนปีที่ตอ้งจ่าย  N     =            240.00 

ใส่อัตราดอกเบี้ย  I/Y   =                7.50 

เงินฝากรายเดือน  PMT =           -200.00 

คำนวณอัตราดอกเบี้ยต่อป ี   FV   =       111,438.31* 

 
ดังนั้น  ฝากเงิน $200 ทุกต้นเดือน เป็นเวลา 20 ปี จะได้เงินเท่ากับ $ 111,438.31 
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บทที่ 3 แผ่นงานกระแสเงินสด  
    ใช้แผ่นงานกระแสเงินสด (Cash Flow Worksheet)เพื่อแก้ปญัหากรณกีระแสเงินสดไม่เท่ากัน 

   •   คำนวณแผ่นงานกระแสเงินสดและกำนดกระแสเงินสดเริม่ต้น (CF0)  โดยกดปุ่ม  
    •   ใช้ตัวแปรจ านวนกระแสเงินสดและความถี่ (Cnn/Fnn) โดยกดหรือ 

    •   ก าหนดตัวแปรอตัราดอกเบีย้ ผลตอบแทน ( I ) โดยกด  
•   ค านวณค่า Net Present Value (NPV) โดยกด หรือไปยังตวัแปรทีต่้องการ
   •   ค านวณค่า Internal Rate of Return (IRR) โดยกด 


 

3.1 ตัวแปรแผ่นงานกระแสเงินสด 

ส าหรับรุ่น BA II Plus Professional มีตัวแปรเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

Variable Key Display Variable Type 

Net future value (After Find NPV)  NFV Compute-only 

Payback  PB Compute-only 

Discounted payback  DPB Compute-only 

Reinvestement rate (After Find IRR)  RI Enter-only 

Modified Internal rate of return  MOD Compute-only 
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การรีเซ็ตตัวแปรแผ่นงานกระแสเงินสด 

•   การรีเซ็ต CFo, Cnn และ Fnn ไปค่าเริ่มต้น โดยกด  แล้วกด 

•   การรีเซ็ต NPV ไปค่าเริม่ต้น โดยกด  แล้วกด  
•   การรีเซ็ต IRR ไปค่าเริ่มต้น โดยกด  แล้วกด 

•   การรีเซ็ตตัวแปรและตั้งค่าท้ังหมดเป็นค่าเริ่มต้นรวมถึงตัวแปรในแผ่นงานกระแสเงินสดทัง้หมด โดยกด 
.

3.2 การใส่ค่ากระแสเงิน
กระแสเงินประกอบไปด้วย กระแสเงินเริม่ต้น (CF0) และสามารถเพิม่กระแสเงินได้ถึง 24 รูปแบบ (C01-C24) เครื่องคิดเลข
แสดงว่าเงินเข้า (กระแสเงินเข้า) เป็นมูลค่าบวก และเงนิลงทุน (กระแสเงินออก) เป็นมูลค่าลบ 
วิธีการใส่ค่า 
1.   กด ' มูลค่ากระแสเงนิสดเริม่ต้น (CFo) จะปรากฏขึ้น 
2.   ป้อนค่าส าหรับ CFo แล้วกด  
3.   หากต้องการเลือกตัวแปรกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้กด  ค่า C01 ปรากฏขึ้น 
4.   การเปลี่ยน C01 ให้ป้อนค่าแล้วกด  
5.   การเลือกตัวแปรความถี่กระแสเงินสด (F01) ให้กด  F01 ค่าปรากฏขึ้น 
6.   การเปลี่ยน F01 ให้ป้อนค่าแล้วกด  
7.   หากต้องการเลือกตัวแปรกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้กด  ค่า C02ปรากฏขึน้ 
8.   ส าหรับการใส่ข้อมูลกระแสเงินสดและความถีท่ี่เหลือท้ังหมด ให้ท าซ ้าข้ันตอนท่ี 4 ถึง 7  
9.   หากต้องการตรวจสอบรายการให้กด  หรือ 
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3.3 การลบค่ากระแสเงินสด 
เมื่อเราลบกระแสเงินสดในช่วงเวลานั้น เครื่องคิดเลขจะลดจ านวนกระแสเงินโดยอตัโนมตั ิ

 
วิธีการลบ โดยใช้ฟังก์ชัน DEL  
1. กด  หรือ  เพื่อเลือกไปยังกระแสเงินสดที่ต้องการลบ 
2. กด  เพื่อลบกระแสเงินสและความถีน่ัน้ออก 

3.4 การเพ่ิมค่ากระแสเงินสด 
เมื่อเราเพิ่มกระแสเงนิสดในช่วงเวลานั้น เครื่องคิดเลขเพิ่มจ านวนกระแสเงิน โดยเพิ่มไดสู้งสุดที ่24 เหตุการณ ์

 
 
 
 
 
 

วิธีการเพิ่ม โดยใช้ฟังก์ชัน INS  
1.    กด  หรือ  เพื่อเลือกไปยังกระแสเงินสดที่ต้องการเพิ่ม จากตัวอย่างเพิม่ไปยังกระแสเงินสดที ่2 ดังนั้นเลือก
ที่ไปที่ C02  
2.    กด   
3.    เพื่อลบกระแสเงินและความถี่ที่ต้องการ แล้วกด  
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3.5 การคำนวณกระแสเงินสด 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) คือมูลคา่ปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดทั้งหมด รวมถึงกระแสเงินเข้า (เงินรบัเข้า) และกระแส
เงินออก (เงินจ่ายออก)  โดยค่า NPV ที่เป็นบวกบ่งบอกถึงการลงทุนทีท่ าก าไรได ้

การค านวณ NPV  

1. กด เพื่อแสดงอัตราคิดลดปัจจุบัน (I) 
2. ป้อนค่า I แล้วกด  
3. กด  เพื่อแสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิปัจจุบัน (NPV) 
4. กด  เพือ่ค านวณมลูค่าปจัจุบันสุทธิ (NPV) 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  

คืออัตราดอกเบีย้ที่สุทธ ิมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
การค านวณ IRR 
1. กด  จะแสดงตัวแปร IRR และค่า IRR ของกระแสเงินสดปัจจุบัน  
2. กด  เพือ่ค านวณอัตราผลตอบแทนภายใน 
 

การแก้หาค่า IRR เครื่องคิดเลขจะท าการค านวณโดยใช้เวลาสักครู่หนึง่ โดยการค านวณค าตอบท่ีได้ขึ้นอยู่กับ
เครื่องหมาย +/- ของข้อมูล   
•   เมื่อใส่ข้อมูลกระแสเงินสดไม่ถกูต้อง ท าให้ไม่สามารถหาคา่ IRR ได้ เครื่องคิดเลขจะแสดง Error 5 

 
•   เมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายของกระแสเงินสดหนึ่งจุด จะท าให้มีวิธีการแกห้าคา่ IRR ได้ค าตอบออกมา 1 ค่า  

 
 
 
 

•   เมื่อมีการเปลีย่นเครื่องหมายของกระแสเงินสดอย่างน้อยสองสญัญาณ จะพบว่ามีวิธีแก้ปัญหา(ค าตอบ)อย่างน้อย
หนึ่งวิธี และสามารถแก้หาได้ของค าตอบไดสู้งสดุเท่ากับทีม่ีการเปลีย่นเครื่องหมาย 
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•   เมื่อสามารถแก้ค าตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ เครื่องคิดเลขจะแสดงค าตอบทีใ่กล้เคียงกับศูนย์มากที่สุด ดังนั้นเมื่อม ี    
การเปลีย่นเครื่องหมายอยา่งน้อย 2 จึงควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากค าตอบทีไ่ด้ไม่มี
ความหมายในด้านของทางการเงิน 
•   จากเส้นเวลาในรูปด้านล่าง แสดงล าดับของกระแสเงินสดที่มีเครือ่งหมายสามตัวการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าอาจ
สามารถแก้ค่า IRR ได้หนึ่งสองหรอืสามค่า 

•   เมื่อมีโจทย์ปัญหากระแสเงินสดที่ซับซ้อน เครื่องคิดเลขอาจไมไ่ดแ้ก้ค าตอบเพ่ือหา IRR ได้ แม้ว่าจะมีโซลูชันอยู่ก็ตาม 
ในกรณีนี้เครื่องคิดเลขจะแสดงข้อความ Error 7 ( เกินขีดจ ากัด ) 

3.6 ตัวอยา่ง: การแก้ปญัหาส าหรับกระแสเงินสดที่ไม่เท่ากนั 
ตัวอยา่งที่ 3.1 บริษัทแห่งหนึง่มีแผนจะซื้อเครื่องจักรใหมร่าคา 7,000 บาท ทางบริษัทต้องการผลตอบแทนการลงทุน 
20% ตารางข้างล่างแสดงผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับในระยะเวลา6 ปี จงหา NPV และ IRR   
(สำหรับรุ่น Professional จงหา NPV, NFV, PB, DPB, IRR, MOD ) 

วิธีคำนวณ 

เขียน Cash Flow 

  

 

 

 

 



 

บทที่ 3 แผ่นงานกระแสเงินสด | หน้าท่ี 20  

ใส่ข้อมูล Cashflows 

 

 

 

 

 

 
 

หาค่า NPV 
 
 
 
 
ส าหรับรุ่น BA II Plus Professional หา NFV, PB, DPB 

Variable Key Display 

Compute Net future value   NFV = 21,697.47* 

Compute Payback  PB =          2.00* 

Compute Discounted payback  DPB =        2.60* 

ดงันั้น NPV = 7625.99 , NFV = 21,697.47 , PB = 2.00 , DPB = 2.60 
หา  IRR 
 
 
 

 
 
 
 

ดังนั้น IRR = 55.63 , MOD = 35.12 

Select Reinvestement rate (RI)  RI =      0.00 

Enter Reinvestement rate (RI)   RI =     20.00 

Modified Internal rate of return  MOD =35.12* 

7625.99* 

55.63* 
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3.7 ตัวอย่าง: มลูค่าการเชา่ที่มีการชำระเงินไมส่มำ่เสมอ 
สญัญาเช่าท่ีมีกำหนดเวลาการชำระเงินท่ีไมส่ม่ำเสมอ  มักจะรองรับความผันผวนตามฤดูกาลหรืออื่น ๆ  
โดยมสีัญญาเช่า 36 เดือนมีกำหนดการชำระเงินดังต่อไปนี้และการชำระเงินเริม่ต้นของงวด 

 

หากอัตรารายได้ที่ต้องการคือ 10% ต่อระยะเวลา 12 เดือน เป็นการทบแบบรายเดือน 
อยากทราบว่ามลูค่าปัจจุบันของคา่เช่ามีค่าเทา่กบัเท่าใด? 
จำนวนเงินท่ีชำระในตอนต้นของแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไร 
ส่งผลใหมู้ลค่าปัจจุบันเท่ากันหรือไม่? 
 
เนื่องจากโจทย์เป็นกระแสเงินสดไม่สม่ำเสมอให้ใช้แผ่นงานกระแสเงินสดเพื่อกำหนดมูลค่าปัจจุบันสุทธิของสัญญาเช่า 
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บทที่ 4 แผ่นงานพันธบัตร 

แผ่นงานพันธบัตร (Bond worksheet) ช่วยให้คณุสามารถคำนวณราคาพันธบัตรและให้
ผลตอบแทนได้ครบกำหนดหรือโทรและดอกเบี้ยค้างรับ และสามารถใช้ฟังก์ชันวันที่เพ่ือ
กำหนดราคาพันธบตัรซื้อในวันที่นอกเหนือจากวันครบรอบคปูอง 
•    ในการเข้าถึงแผ่นงานพันธบัตรให้กด  
•    ในการเข้าถึงตัวแปรพันธบัตรกด หรือ  
•    ในการเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับวิธีการนับวัน (ACT และ 360) และคูปองต่อปี (2 / Y และ 1 
/ Y) กด  หนึ่งครั้งสำหรับแตล่ะตัวเลือก 
 

หมายเหตุ: การกด หรือ  เพือ่เลื่อนดูแผ่นงานพันธบตัรก่อนหน้าอาจทำให้เกิดข้อผดิพลาด (Error 6) หาก
ต้องการล้างข้อผดิพลาดให้กด   (ด ู“ข้อความแสดงข้อผิดพลาด” ที่หน้า) 

4.1 ตัวแปรแผ่นงานพันธบัตร 
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การรีเซ็ตตัวแปรแผ่นงานพันธบัตร 

•   การรีเซ็ตตัวแปรแผ่นงานพันธบัตรเป็นคา่เริม่ต้น โดยกด  ขณะทีอ่ยู่ในแผ่นงานพันธบัตร 

•   การรีเซ็ตตัวแปรและรูปแบบเครื่องคิดเลขท้ังหมดเป็นค่าเริ่มต้น รวมถึงตัวแปรแผ่นงานพันธบัตรกด 
 

การใส่วันที ่(Date) 

•   หลักการในการป้อนวันท่ีใช้ คือ : mm.dd.yy ส าหรับ US หรือ dd.mm.yy ส าหรับยโุรป (EUR) หลังจาก ทีป่้อน       
    วันท่ีเรียบร้อยกด  
•   สามารถใส่วันท่ี  1 มกราคม 1950 ถึง 31 ธันวาคม 2049 

การใส่ค่าการไถ่ถอน RV 
มูลค่าการไถ่ถอน (RV) เป็นเปอรเ์ซ็นต์ของมูลค่าที่ตราไว้ของพันธบตัร: 
•   สำหรับการวิเคราะห์จนครบกำหนดให้ป้อน 100 สำหรับ RV 
•   สำหรับการวิเคราะห์การโทรให้ป้อนราคาโทรสำหรับ RV 

การตั้งค่าวิธีการนับวัน 
1.   ในการแสดงวิธีการนับวันให้กด  จนหน้าจอแสดง ACT หรือ 360  
2.   หากต้องการเปลี่ยนวิธีการนับวันให้กด  

การตั้งค่าความถี่คูปอง 
1.   การตั้งค่าความถี่ของคูปองให้กด  จนหน้าจอแสดง 1/Y หรอื 2/Y  
2.   หากต้องการเปลี่ยนความถี่ของคูปองให้กด  
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4.2 คำศัพท์ในแผ่นงานพันธบัตร 
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4.3 การใส่ข้อมลูพันธบัตรและผลการคำนวณ 
ในการคำนวณมลูค่าของราคา (PRI) หรือผลตอบแทน (YLD) และดอกเบี้ยค้างรับ (AI) ขัน้แรกให้ป้อนคา่ที่ทราบสี่ค่า
สำหรับวันที่ชำระราคา (SDT) อัตราคูปอง(CPN) วันท่ีไถ่ถอน (RDT) และมลูค่าการไถ่ถอน (RV) 

การใส่ค่าพันธบัตรที่ทราบค่า 

1.   กด  ค่า SDT ปัจจุบันจะปรากฏขึ้น 
2.   ในการล้างเวิร์กชีตให้กด  
3.   หากจำเป็นต้องป้อนค่า SDT ใหม่แล้วกด  
4.   ทำซ้ำข้ันตอนท่ี 3 สำหรับ CPN, RDT และ RV โดยกด  หนึง่ครั้งในแต่ละตัวแปร. 
หมายเหต:ุ ในการป้อนวนัท่ีให้ใช้หลักการนี้: mm.ddyy (US) หรือ dd.mmyy(ยุโรป). 

การตั้งค่าวิธีการนับวันพันธบัตรและคูปองความถี่ 

1.   ในการแสดงวิธีการนับวันให้กด  จนหน้าจอแสดง ACT หรือ 360 

2.   หากต้องการเปลี่ยนวิธีการนับวันให้กด  

3.   หากต้องการแสดงความถี่ของคูปองให้กด  จนหนา้จอแสดง 1/Y หรือ 2/Y 

4.   หากต้องการเปลี่ยนความถี่ของคูปองให้กด  

การคำนวณราคาพันธบัตร (PRI) 

1.   กด  จนหน้าจอแสดง YLD 

2.   ป้อนค่าสำหรับ YLD แล้วกด  

3.   กด  หน้าจอแสดง PRI จากนั้นกด  เครื่องคิดเลขจะคำนวณค่าของ PRI 

การคำนวณผลตอบแทนพนัธบัตร (YLD) 

1.   กด  จนหน้าจอแสดง PRI  
2.   ป้อนค่าสำหรับ PRI แล้วกด  
3.   กด  หน้าจอแสดง YLD จากนัน้กด เครื่องคิดเลขจะคำนวณค่าของ YLD  

การคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (AI) 
การคำนวณดอกเบี้ยค้างรับให้กด  จนหน้าจอแสดงตัวแปร AI เครื่องคดิเลขจะคำนวณค่า AI โดยอัตโนมตัิ

ในรูปของดอลลาร์ต่อ 100 ดอลลาร์ของมูลค่าพาร ์
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4.4 ตัวอย่าง: การคำนวณราคาพันธบัตรและอตัราดอกเบี้ยค้างรับ 

ตอนนี้กำลังพิจารณาซื้อพันธบัตรบริษัท รายครึ่งปีท่ีครบกำหนดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และก่อตั้งวันท่ี 
12 มิถุนายน 2549 โดยพันธบัตรดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากวิธีนับวัน 30/360 ด้วยอัตราคูปอง 7% แลกได้ที ่
100% ของมูลค่าที่ตราไว้ สำหรับผลตอบแทน 8% ท่ีจะครบกำหนด  จงคำนวณราคาของพันธบัตร  ดอกเบีย้ค้างรับ
และระยะเวลาที่แกไ้ข(Modified Duration) 

 

        ราคาของพันธบัตร มีค่าเท่ากับ $98.56 ต่อ 100 
        ดอกเบี้ยค้างรับ มีค่าเท่ากับ $3.15 ต่อ 100 
        ระยะเวลาที่แก้ไข(Modified Duration) มีคา่เท่ากับ 1.44 
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บทที่ 5 แผ่นงานการคิดค่าเสื่อมราคา 
   แผ่นงานการคิดค่าเสื่อมราคาช่วยให้สามารถสร้างตารางการคิดคา่เสื่อมราคาโดยใช้
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาทีแ่บบตา่งๆ 
•   ในการเขา้ถงึแผ่นงานการคิดคา่เสื่อมราคาให้กด  
•   หากต้องการเปลี่ยนวิธีการคิดคา่เสื่อมราคาให้กด  จนถึง 
จนหนา้จอแสดงวิธีการที่ต้องการ 
•   หากต้องการเข้าถึงตัวแปรค่าเสื่อมราคาอื่น ๆ ให้กด  หรือ  
หมายเหตุ: หากต้องการเลื่อนขึ้นหรือลงผ่านช่วงของตวัแปร ใหก้ด  หรือ ค้าง
ไว ้
 
 

5.1 ตวัแปรแผ่นงานการคิดค่าเสื่อมราคา 
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การรีเซ็ตตัวแปรแผ่นงานคิดค่าเสื่อมราคา 

การรีเซต็ตัวแปรทั้งหมดในเครื่องคิดเลขใหเ้ป็นค่าเริ่มต้น รวมถึงแผนงานคิดค่าเสื่อมราคา โดยกด 
 

 

5.2 การใส่ข้อมลูและคำนวณผลลัพธแ์ผ่นงานการคิดค่าเสื่อมราคา 

เลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 
1. กดปุ่ม  เพื่อเข้าแผ่นงานการคิดค่าเสื่อมราคา  หนา้จอจะแสดงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 
2. ล้างข้อมูลในแผ่นงานโดยกด  

3. กด  จนกว่าหน้าจอจะแสดงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาทีต่้องการ  (SL, SLF, SYD, DB, DBX หรือ DBF) 
หมายเหตุ: หากเลือก DB หรือ DBX ต้องป้อนค่าหรือใช้ค่าเริ่มต้นเป็น 200 

การใสข่้อมูลค่าเสื่อมราคา 

1. กด  หน้าจอจะแสดง LIF  
2. ป้อนค่าสำหรับ LIF แล้วกด  
3. ทำซ้ำตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 สำหรับ M01, DT1 (ถ้า SLF), CST, SAL และ YR 
หมายเหตุ: ถ้าเลือก SLF หรือ DBF ต้องตั้งวันที่ในยุโรป (EUR) หรือ European separator ก่อน 
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ผลการคำนวณสำหรับ DEP, RBV และ RDV 

หลังจากป้อนข้อมูลแล้วใหก้ด  หนึ่งครั้งสำหรับคา่ของ DEP, RBV และ RDV 
หมายเหตุ: สังเกตุเครื่องหมาย * เพื่อใหม้ั่นใจว่าค่าที่แสดงมาจากการคำนวณ 

การสร้างตารางการคิดค่าเสือ่มราคา 

ในการสร้างตารางการคิดค่าเสื่อมราคาและคำนวณค่าสำหรับปีอ่ืน ๆ : 
1. กด  หนา้จอจะแสดง YR  
2. กด  คำนวณค่า/ด/-/-อีกครั้ง 
3. กด  เพื่อดูผลการคำนวณใหม่ของ DEP, RBV และ RDV  
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5.3 ตัวอยา่ง: การคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง 
กลางเดือนมีนาคม บริษัทแห่งหนึง่เริ่มคิดคา่เสื่อมราคาของอาคารพาณิชย์ มีอายุ31 ½ ปีและไมม่ีมลูคา่ซาก อาคาร
ราคา 1,000,000 เหรียญ ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงเพือ่คำนวณค่าเสื่อมราคา 
ใหค้งค่าใช้จ่ายมูลค่าตามบญัชแีละมูลคา่เสื่อมราคาสำหรับสองปีแรก 

คำตอบ:  สำหรับปีแรกจำนวนเงินค่าเสื่อมราคาคือ $ 25,132.28 ซึ่งเป็น 
มูลค่าตามบญัชีท่ีเหลืออยู่ท่ี 974,867.72 ดอลลาร์และ 
สว่นท่ีเหลือหักคา่ใช้จ่ายได้มูลค่า $ 974,867.72 

 
สำหรับปีท่ีสองจำนวนเงินค่าเสื่อมราคาคือ $ 31,746.03 
มูลค่าตามบญัชีท่ีเหลืออยู่ที่ 943,121.69 ดอลลาร์และ 
ส่วนท่ีเหลือหักคา่เสื่อมราคามูลค่าคือ $ 943,121.69 
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บทที่ 6 แผ่นงานสถิต ิ
แผ่นงานสถิติทำการวิเคราะห์ข้อมลูแบบหนึ่งและสองตัวแปร พร้อมแบบจำลองการ
วิเคราะห์การถดถอยสี่แบบ 

      •   การเขา้ถึงแผ่นงานสถติิให้กด  

     •   การเลือกวิธีการคำนวณและการคำนวณผลลัพธ์กด   
     •   การลือกตัวแปรอื่นๆทางสถิติ ให้กด  หรือ  
 
 
 
 
 

6.1 ตัวแปรแผ่นงานสถิต ิ
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*    nn แสดงถึงจำนวนของค่า X หรือ Y  
**   ไม่แสดงเมื่อคำนวณสถติิแบบหนึ่งตัวแปร 

การรีเซ็ตตัวแปรแผ่นงานสถิติ 
•   ถ้าต้องการล้างค่า X และ Y ทัง้หมด รวมถึงค่าทั้งหมดในแผ่นงานสถิติ โดยไมม่ีผลต่อวิธีการคำนวณสถิต ิ
กด  ขณะอยู่ในหน้าป้อนข้อมลูของแผ่นงาน ( ) 
•   ในการรีเซ็ตวิธีการคำนวณสถิตเิป็น LIN และล้างค่าทั้งหมด ยกเวน้ X และ Y ให้กด  ขณะอยู่
ในวิธีการคำนวณและส่วนการคำนวณของแผ่นงาน () 
•   ในการรีเซ็ตวิธีการคำนวณสถิตเิป็น LIN และล้างค่าทั้งหมดรวมทัง้ X และ Y กด  

การใส่จุดข้อมูล 

•   สามารถใสจ่ดุข้อมูลไดสู้งสุด 50 ค่า (x, y) 
•   หากกด  หรือ  เพื่อเลื่อนผ่านส่วนของแผ่นงานทีเ่ป็นการคำนวณผลลัพธ์โดยยังไม่ใสจุ่ดข้อมูลเครื่องคิดเลขจะ
แสดงข้อความ error  
•   เมื่อใส่ข้อมูลสำหรับสถิติตัวแปรเดียว Xnn จะแทนค่าและ Ynn จะแทนจำนวนครั้งท่ีเกิดขึ้น (ความถี)่ 
•   เมื่อใส่ค่าสำหรับ Xnn  ค่า Ynn จะมีค่าเริม่ต้นเป็น 1 
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6.2 ตัวอย่าง: การคำนวณสถิติตัวแปรเดียว 
ในการวิเคราะห์สถติิตัวแปรเดียวให้เลือก 1-V  เฉพาะค่า                                       จะถูกคำนวณและแสดงค่า
สำหรับการคำนวณแบบสถติิตัวแปรเดียว    ในการใส่ DATA ค่า Y จะเป็นความถี่ของตัวแปร X 
 
ตัวอย่าง: นักเรียนห้องหนึ่ง สอบได้คะแนนดังนี ้

คะแนน 10 11 12 13 14 15 16 รวม 
จำนวนนักเรียน 3 2 1 3 7 3 1 20 

จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

วิธีทำ 

ขั้นตอน วิธีกด หน้าจอ 

ลบค่าตัวแปรเดิมใน DATA 
(CLEAR DATA) 

  X01               0.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X01  X01 = 10.0000 

ใส่ค่าความถี่ Y01  
 

Y01 = 1.0000 
Y01 = 3.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X02 
ใส่ค่าความถี่ Y02 

  
  

X02 = 11.0000 
Y02 = 2.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X03 
ใส่ค่าความถี่ Y03 

  
 

X03 = 12.0000 
Y03 = 1.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X04 
ใส่ค่าความถี่ Y04 

  
  

X04 = 13.0000 
Y04 = 3.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X05 
ใส่ค่าความถี่ Y05 

  
  

X05 = 14.0000 
Y05 = 7.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X06 
ใส่ค่าความถี่ Y06 

  
  

X06 = 11.0000 
Y06 = 2.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X07 
ใส่ค่าความถี่ Y07 

  
  

X07 = 11.0000 
Y07 = 1.0000 

เลือก ONE – VAR STAT  
 ไปเรื่อยๆ  

LIN 
1-V 
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เข้าไปดูค่าต่างๆ  
 
 
 
 
 
 

  = 20.0000  
 = 13.1000 
 = 1.8325 
 = 1.7961 

  = 262.0000 
 = 3,496.0000 

6.3 การวิเคราะห์สถิตสิองตัวแปร 
โดยสามารถเลือก Regression 4 แบบต่อไปนี้: 
• LIN  • Ln  • EXP  • PWR 

แบบจำลองการถดถอย 

สำหรับข้อมลูสถิติแบบสองตัวแปร แผ่นงานสถิติจะใช้แบบจำลองการถดถอยสี่แบบสำหรับการปรับเสน้โค้งและการ
คาดการณ ์

  
 
 
 
 
 

Correlation Coefficient (r)   
ถ้าค่ายิ่งเข้าใกล้ 1 หรือ -1 แสดงว่าเส้นกราฟฟิตกับข้อมูลดีมาก 
แต่ถ้าค่าเป็น 0 แสดงว่าเส้นกราฟไม่ฟิตกับข้อมลู 
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6.4 การใส่ข้อมลูสถติ ิ
1.   ในการเลือกส่วนการใส่ข้อมูลของแผ่นงานสถิติให้กด  เครื่องจะแสดงหน้าจอ X01 พร้อมกับคา่กอ่น
หน้า 
2.   ในการล้างแผ่นงานให้กด   
3.   ป้อนค่า X01 แล้วกด  
   •   สำหรับข้อมูลตัวแปรเดียว X01 คือจุดข้อมูลแรก 
   •   สำหรับข้อมูลสองตัวแปร X01 คือค่า X ตัวแรก 
4.   กด  หน้าจอจะแสดงตัวแปร Y01  
5.   ป้อนค่าสำหรับ Y01 แล้วกด 

   •   สำหรับข้อมูลตัวแปรเดียว  สามารถใส่เป็นจำนวนครั้งของค่า X ทีเ่กิดขึ้น (ความถี่) ค่าเริ่มต้นคือ 1 
   •   สำหรับข้อมูลสองตัวแปรใหป้้อนค่า Y ตวัแรก 
6.   หากต้องการแสดงตัวแปร X ถัดไปให้กด  
7.   ท าซ ้าข้ันตอนท่ี 3 ถึง 5 จนกว่าจะใส่จุดข้อมูลครบทั้งหมด 
หมายเหตุ: หากต้องการเลื่อนขึน้หรือลง ใหผ้่านช่วงของตัวแปร ให้กด  หรือ  ค้างไว ้

6.5  การคำนวณข้อมูลสถิติ 

การเลือกวิธีการค านวณทางสถิติ 
•   กด  เพื่อเข้าแผน่งานสถิติ และเลือกวิธีการค านวณ หน้าจอจะแสดงวธิีการค านวณ คือ LIN, Ln,EXP, 
PWR และ 1-V 
•   กด  ซ ้า เพือ่เปลี่ยนวิธีการค านวณ จนหนา้จอแสดงวิธีการค านวณที่ต้องการ
•   ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการวิเคราะห์สถิตติัวแปรเดียว ให้เลือก 1-V 
•   กด  เพื่อเริ่มต้นการค านวณ 

การค านวณผลลัพธ์ 

การค านวณผลลัพธ์ หลังจากท าการใส่ข้อมูลและเลือกวิธีการค านวณเรยีบร้อย สามารถกดปุ่ม  เครื่องคิดเลขจะ
ค านวณผลลัพธ์ใหโ้ดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกวิธีการค านวณแบบสถิติหนึ่งตัวแปร (1-V)เมื่อกด  เครื่องคิด
เลขจะแสดงค่า 
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การค านวณค่า Y' 
1.   กด  เพื่อเลือกการค านวณแผ่นงานสถติิ  
2.   กด  หรือ  จนหน้าจอแสดง  X'  
3.   ใส่ค่า  X' และกด  
4.   กด  หน้าจอจะแสดงตวัแปร  Y'  
5.   กด  เพื่อค านวณค่าของ Y'  

การค านวณค่า X' 
1.   กด  เพื่อเลือกการค านวณแผ่นงานสถติิ  
2.   กด  หรือ  จนหน้าจอแสดง  Y'  
3.   ใส่ค่า  X' และกด  
4.   กด  หน้าจอจะแสดงตัวแปร  X'  
5.   กด  เพื่อค านวณค่าของ X'  
 

6.6 ตัวอย่าง: การค านวณสถิติสองตัวแปร 

ตัวอย่าง อัตราผลตอบแทนของหุน้ ก กับอัตราผลตอบแทนของตลาด จากข้อมูลในตารางข้างล่าง 

อัตราผลตอบแทนของหุ้น ก  อัตราผลตอบแทนของตลาด  

10 5 

-15 -10 

15 10 

5 0 

-5 -10 

 
จงหาอัตราผลตอบแทนของหุ้น ก หากอัตราผลตอบแทนของตลาดเท่ากับ 18% 
วิธทีำ 
ขั้นตอนที่ 1 หาสมการความสมัพนัธข์องข้อมูลก่อน (โจทย์ให้หาค่าอัตราผลตอบแทนหุ้น ก กำหนดเป็นค่า Y) 
ขั้นตอนที่ 2 นำคา่อัตราผลตอบแทนของตลาด 18% กำหนดเป็น X ไปแทนในสมการความสมัพันธ์ท่ีได้ 
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ขั้นตอน วิธีกด หน้าจอ 

ลบค่าตัวแปรเดมิใน DATA 
(CLEAR DATA) 

  X01               0.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X01  X01 = 5.0000 

ใส่ค่าความถี่ Y01  Y01 = 10.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X02 
ใส่ค่าความถี ่Y02 

  
  

X02 = -10.0000 
Y02 = -15.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X03 
ใส่ค่าความถี่ Y03 

  
  

X03 = 10.0000 
Y03 = 15.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X04 
ใส่ค่าความถี ่Y04 

  
  

X04 = 0.0000 
Y04 = 5.0000 

ใส่ค่าตัวแปร X05 
ใส่ค่าความถี่ Y05 

  
  

X05 = -10.0000 
Y05 = -5.0000 

เลือก LIN  
หากไม่พบให้กด   
ไปเรื่อยๆ 

LIN 
 

เข้าไปดูคา่ต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  = 5.0000  
 = -1.0000 
 = 8.9443 
 = 8.0000 

 = 2.0000 
 = 12.0416 
 = 10.7703 

a  = 3.2813 
b = 1.2813 
r = 0.9517 

  
ค่า r ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีความสมัพันธ์เป็นแบบเสน้ตรง 
จะไดส้มการความสัมพันธ์  Yi = 3.2813 + 1.2813 Xi 
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ขั้นตอน วิธีกด หน้าจอ 

ใส่ค่า X'  X'= 18.0000 

ค านวณค่า Y' อัตราผลตอบแทน
หุน้ ก 

 Y'= 26.3438 

 
ตอบ หากอัตราผลตอบแทนของตลาดเท่ากับ 18 % จะได้อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุหุ้น ก 
คือ 26.343



 

 




