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ทางเลือกใหม่ของการทดลองกฎของฮุค
A New Alternative of Hooke’s Law Experiment
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บทคัดย่อ

ในรายงานฉบับนี้ ได้เสนอทางเลือกใหม่ในการทดลองกฎของฮุค โดยเพิ่มเติมการหาค่าแรงตึงเริ่มต้น
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สปริงกับความยาวของสปริง การหาค่าคงที่สปริงที่ต่อแบบอนุกรมโดยการใช้
สปริงเพียงเส้นเดียว นอกจากนั้นยังได้หาค่ามอดูลัสเฉือนของวัสดุที่ใช้ทำสปริงด้วย จากการทดลองได้ผลลัพธ์เป็น
ที่น่าพอใจและสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเป็นอย่างดี การจัดชุดการทดลองที่เรียบง่ายได้ผลลัพธ์ที่
แม่นยำและมีประโยชน์ทางการศึกษา ทำให้การทดลองนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
คำสำคัญ: กฎของฮุค แรงตึงเริ่มต้น มอดูลัสเฉือน

Abstract

In this paper, a new alternative approach to Hooke’s law experiment was proposed.
The initial extension constant value, the correlation between spring constant value and its
length, springs connected in series with a single spring were studied and experimented. The
shear modulus of spring materials was also calculated. The experiment was successful and in
accord with the theoretical analysis. This uncomplicated experimental process offers an
accurate result and benefits for the first-year university science students.
Keywords: Hooke’s law, initial tension, shear modulus

บทนำ

สปริงเป็นอุปกรณ์ย ืดหยุ่ นที่ ถูก นำไปใช้ งานที่ หลากหลายสามารถพบเห็นได้ใ นอุป กรณ์ต่ าง ๆ
มากมายในชีวิตประจำวัน (Vishalashi, 2017; Gluck, 2010) มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีฟิสิกส์ระดับมูลฐาน
และปฏิบัติเกี่ยวกั บสปริงโดยอาศั ยกฎของฮุค ซึ่งเป็นการพิจ ารณาจากสปริ งในอุดมคติ ( ideal spring)
มีลักษณะเฉพาะว่าเป็นสปริงเบา คือ ไม่มีมวล และในขณะเริ่มต้นเมื่อยังไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ตัวสปริง
เองก็จะไม่มีแรงภายในหรือที่ เรียกว่า แรงตึงเริ่มต้น (initial tension) ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว
สปริงที่ใช้งานทั่วไปนั้นในขณะที่มันถูกสร้างขึ้นมาต้องมีแรงบังคับให้มันมีความเป็นสปริงที่มีความยืดหยุ่น
ตามที่ต้องการ (Associated Spring@BarnesGrooup inc., 2005) ซึ่งในการเรียนทฤษฎีฟิสิกส์ระดับพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา (Sears et al., 1976) หลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงแรงตึงเริ่มต้น
แต่แรงดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านวิศวกรรม (Euler, 2008) เมื่อมาดูในด้านการทดลองจะพบว่าในระดับ
มัธยมเป็นการหาค่าคงที่สปริง (spring’s constant) ตามกฎของฮุค ซึ่งเป็นวิธีการทดลองมาตรฐานทั ่วไป
กล่าวคือ เป็นการวัดระยะยืดของสปริง (Elongation) ในสภาวะสมดุลเมื่อใส่มวลถ่วง (Force) ที่ปลาย
ด้านหนึ่ง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำกับสปริงกับระยะยืด สำหรับการทดลองในระดับอุดมศึกษา
จะเพิ ่ ม การหาค่ า คงที ่ ส ปริ ง ด้ ว ยวิ ธ ี เ ชิ ง พลวั ต (dynamic method) โดยการวั ดคาบการแกว่ งกวั ดแบบ
ฮาร์มอนิกส์ของระบบมวล-สปริงในแนวการยืด-หดของสปริง (Boscolo, 2011; Eduardo and Gesnouin,
2007; Glaser,1991)
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ในรายงานฉบับนี้นอกจากจะนำเสนอการทดลอง เพื่อหาค่าคงที่สปริงด้วยกฎของฮุคที่อยู่บนพื้นฐาน
ของวิธีมาตรฐานทั่วไปแล้ว ยังได้ปรับปรุงการทดลองขึ้นใหม่สำหรับการเรียนปฏิบัติการในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้ครอบคลุมถึงปริมาณที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ได้แก่ เส้นผ่ าศูนย์กลางของสปริง เส้นผ่าศูนย์กลางของลวด
สปริง จำนวนขดของสปริง ค่าความยืดหยุ่นของวัสดุที่ใช้ทำสปริง (Triana and Fajardo, 2013) เพื่อให้เห็น
ความเชื่อมโยงกับค่าความยืดหยุ่นของวัสดุที่ใช้ในการทำสปริงด้วย ซึ่งค่าคงที่สปริง ( k ) หาได้จากสมการที่ (1)
k = (mg) / L ........................................................................................ (1)
เมื่อ m เป็นมวลที่ใช้ถ่วงให้สปริงยืดออกจากเดิมเป็นระยะ L
หากนำสปริงที่มีค่าคงที่ k มาแบ่งเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน จะพบว่าแต่ละส่วนจะมีค่าคงที่สปริงเป็น 2k
และในทำนองเดียวกัน ถ้าความยาวของสปริงเพิ่มขึ้นจากเดิมสองเท่า ค่าคงที่สปริงของมันจะลดลงครึ่งหนึ่งเป็น
k / 2 (Serna and Joshi, 2011) ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สปริงกับความยาวจะเขียนได้เป็นสมการที่ (2)
k=


L0

..................................................................................................... (2)

เมื่อ  เป็นค่าคงที่ ที่ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการทำสปริง
นอกจากนี้ยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ อีกได้แก่ ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของสปริง และ L0 เป็น
ความยาวของสปริง (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 หลักการหาค่าคงที่สปริงด้วยกฎของฮุค
ในกรณีที่นำสปริงจำนวน n ตัว มาต่ออนุกรมกัน ค่าคงที่สปริงสุทธิ จะหาได้จากสมการที่ (3)
1 n 1
=  ............................................................................................... (3)
k i =1 k i

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สปริงกับมอดูลัสเฉือน
ค่าคงที่ของสปริงจะเกี่ยวข้องกับสมบัติของความยืดหยุ่นของวัสดุ ที่ใช้ทำสปริงที่เรียกว่า ค่ามอดูลัส
(modulus) เมื่อนำสปริงมาแขวนและนำมวลมาติดกับที่ปลายด้านล่างของสปริง น้ำหนักของมวลจะทำให้สปริง
ยืดออกในแนวดิ่ง เมื่ อพิจารณาที่ขดลวดของสปริงซึ่งวางแนวเกือบจะอยู่ในแนวราบ ดังนั้น แรงที่กระทำกับ
ขดลวดแต่ละขดจะทำให้เกิดมอดูลัสเฉือน (shear modulus) พิจารณาที่ขดลวดอันล่างของสปริงตามภาพที่ 2
จะได้ dy = Rd เมื่ออินทิเกรตแล้วจะได้ y = R เมื่อ y เป็นระยะยืดเชิงเส้น  เป็นระยะยืดเชิงมุม
และเนื่องจากค่าแรงบิดแต่ละขดของสปริงคงที่เท่ากัน (Richard sand Nisbett, 2011) กำหนดโดยสมการที่ (4)
=

Sa 4
32

................................................................................................ (4)

เมื่อ S คือ มอดูลัสเฉือนของวัสดุที่ใช้ทำสปริง
a เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสปริง
 เป็นความยาวของลวดที่ใช้ทำสปริง (ไม่ใช่ความยาวของสปริง)
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ในขณะที่ระบบอยู่ในสภาวะสมดุลสถิต (อยู่นิ่ง) พลังงานที่สะสมอยู่ในสปริง (Sear, et al., 1976)
ดังสมการที่ (5)
ky 2  2
หรือ ky 2 =  2 .............................................................. (5)
=
2
2
จากสมการ (4) และ  = y / R จะได้สมการที่ (6) โดยปริมาณที่เกี่ยวข้องที่ใช้หาความสัมพันธ์

ระหว่างค่าคงที่สปริงกับมอดูลัสเฉือน ดังภาพที่ 2
k=

Sa 4
8D 2

............................................................................................... (6)

ภาพที่ 2 ปริมาณที่เกี่ยวข้องที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สปริงกับมอดูลสั เฉือน
เมื่อนำลวดยาว  มาขดเป็นสปริงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลีย่ D และมีจำนวน N รอบ จะเขียน 
ได้เป็น  = DN นำไปแทนลงในสมการ (6) จะได้ดังสมการที่ (7)
Sa 4
.............................................................................................. (7)
8ND 3
โดยที่ D = Dout − a
k=

เมื่อ Dout คือ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของสปริง
เมื่อแทนค่า k จากสมการ (1) ลงในสมการ (7) จะได้สมการที่ (8)
 Sa 4 
L ..................................................................... (8)
mg = F = 
3 
 8 ND 

โดยจำนวนขดลวดของสปริง ( N ) หาได้จากสมการที่ (9)
N=

L0
................................................................................................... (9)
a

เมื่อ L0 คือ ความยาวของสปริง
a
คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสปริง

วัตถุประสงค์การวิจัย

ปรับปรุงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานเกี่ยวกับกฎของฮุคระดับอุดมศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวกับค่าคงที่สปริง แรงตึงเริ่มต้น การหาค่าคงที่สปริงรวมในกรณีที่นำสปริงมาต่ออนุกรมกันโดยใช้
สปริงเพียงตัวเดียว และการหาค่ามอดูลัสเฉือนของวัสดุที่ใช้ทำสปริง
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ระเบียบวิธีวิจัย

เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับในงานวิจัยนี้ ได้แก่
1. ดิจิทัล เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ ยี่ห้อ DoTopic ที่มีความละเอียด 0.01 mm
2. ดิจิทัล ไมโครมิเตอร์ ยี่ห้อ INSIZE ที่มีความละเอียด 0.001 mm
3. เครื่องชั่ง ดิจิทัล ยี่ห้อ Sartorius รุ่นBSA3202S-CW ที่มีความละเอียด 0.01 g
วิธีการทดลอง
เริ่มต้นด้วยการวัดปริมาณพื้นฐานของสปริงและมวลที่จะใช้ในการถ่วงสปริงให้ยืด ดังนี้
1. ใช้ดิจิทัลเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ วัดความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริง
2. ใช้ดิจิทัลไมโครมิเตอร์ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสปริง
3. คำนวณจำนวนรอบของสปริงด้วยสมการ (9) ได้ N = 60 รอบ
4. ชั่งมวลทั้งหมดที่จะใช้ถ่วงสปริงให้ยืดด้วยเครื่องชั่งดิจิทัล
การจัดชุดทดลองกฎของฮุคในรายงานฉบับนี้จะแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 หาค่าคงที่สปริงของสปริงทั้งเส้น เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงและหาค่ามอดูลัสเฉือน โดยเสียบ
บรรทัดเหล็กไว้ที่ขดลวดที่อยู่ด้านบนสุดของสปริง ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การจัดชุดทดลองตอนที่ 1
ตอนที่ 2 หาค่าคงที่สปริงในกรณีกั้นแบ่งครึ่งสปริงออกเป็น 2 ส่วน โดยเสียบบรรทัด เหล็กที่ขดลวด
ตรงกลางของสปริง ซึ่งจะกำหนดให้ส่วนของสปริงที่อยู่ด้านล่างเป็นเสมือนสปริงตัวที่ 1 และส่วนของสปริงที่อยู่
ด้านบนเป็นเสมือนสปริงตัวที่ 2 ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การจัดชุดทดลองตอนที่ 2
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ตอนที่ 3 หาค่าคงที่สปริงโดยแบ่งสปริงออกเป็น 5 ส่วนเท่า ๆ กัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าค่าคงที่สปริง
แปรผกผันกับความยาวของสปริง โดยทำการแบ่งขดลวดของสปริงออกเป็น 5 ส่วน ด้วยการใช้สีขาวทาขดลวด
ที่ 12, 24, 36 และ 48 ตามภาพที่ 5ก ทำให้เหมือนมีสปริงจำนวน 5 ตัวที่ต่ออนุกรมกัน ในการทดลองแต่ละ
กรณีจะเสียบบรรทัดเหล็กไว้ด้านล่างของขดลวดที่ทาสี ตามภาพที่ 5ข-5จ

ก

ค

ข

จ

ง

ภาพที่ 5 การแบ่งสปริงออกเป็น 5 ส่วนสำหรับการทดลองตอนที่ 3

แต่ละตอนจะมีวิธีการทดลองแบบเดียวกัน คือ ใช้มวลแขวนที่ปลายล่างของสปริง ใช้ดิจิทัลเวอร์เนียร์
คาลิปเปอร์ วัดระยะยืดของสปริงที่มวลถ่วงค่าต่าง ๆ แล้วนำค่าของระยะยืดของสปริงกับน้ำหนักของมวลถ่วง
มาเขียนกราฟ โดยให้ระยะยืดของสปริงอยู่ในแกนนอน ความชันของกราฟจะเป็นค่ าคงที่ของสปริงในกรณี
ต่าง ๆ ทั้ง 3 ตอน โดยที่จุดตัดแกนตั้งจะเป็นค่าของแรงตึงเริ่มต้น

ผลการวิจัย

ข้อมูลพื้นฐานของสปริงที่ใช้ในการทดลองเพื่อใช้ในการคำนวณค่าคงที่สปริงในเชิงทฤษฎีตามสมการ
ที่ (7) แสดงได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1ข้อมูลของสปริงที่ใช้ในการทดลอง
ตัวแปร
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของสปริง (Dout)
เส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสปริง (a)
เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของสปริง (D)
ความยาวของสปริง (L0)

ค่าคงที่ของสปริงทั้งเส้น (mm)
11.75
0.50
11.25
30.00

น้้าหนักของมวลถ่วง (N)

ตอนที่ 1 หาค่าคงที่สปริงของสปริงทั้งเส้น
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ทำให้สปริงยืด (น้ำหนักของมวลถ่วง) กับระยะยืดของสปริงด้วยวิธีเชิงสถิต
ตามกฎของฮุคที่เป็นมาตรฐานทั่วไป (ภาพที่ 6)
2.00

1.50
1.00

F = 7.06L + 0.0091
R² = 0.9997

0.50
0.00
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

ระยะยืดของสปริง (m)

ภาพที่ 6 แรงที่ทำให้สปริงยืดออกเป็นฟังก์ชันของระยะยืด กรณีของสปริงทั้งเส้นที่ยาว 30 mm
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เมื่อนำค่าคงที่สปริงเฉลี่ยที่ได้ และจากข้อมูลสปริงในตารางที่ 1 จะคำนวณหาค่ามอดูลัสเฉือนของ
วัสดุที่ใช้ทำสปริง โดยอาศัยสมการ (7) ได้
S=

8ND3k 8(60)(11.25  10 −3 )3 (7.06)
=
= 77.20 GPa
a4
(0.5  10 −3 ) 4

ตอนที่ 2 หาค่าคงที่สปริงในกรณีกั้นแบ่งครึ่งสปริงออกเป็น 2 ส่วน
เมื่อใช้บรรทัดเหล็กกั้นแบ่งครึ่งสปริงออกเป็น 2 ส่วน จะเสมือนเป็นการนำสปริง 2 เส้น มาต่อ
อนุกรมกัน ได้ผลการทดลองตามกราฟในภาพที่ 7 และภาพที่ 8
เมื่อนำค่าคงที่สปริงทั้งสองส่วนที่ได้จากความชันของกราฟตามภาพที่ 7 และ 8 โดยสปริงครึ่งแรกมี
ค่าคงที่สปริงเฉลี่ยเท่ากับ 14.08 N/m และสปริงอีกครึ่งมีค่าคงที่เฉลี่ย 14.05 N/m ตามลำดับ เมื่อนำค่าทั้ง
สองมาหาค่าคงที่เฉลี่ยด้วยสมการ (3) จะได้

น้้าหนักของมวลถ่วง (N)

1
1
1
=
+
k 14.08 14.05
k = 7.03 N / m
2.50

2.00
1.50

1.00

F = 14.08L + 0.0297
R² = 0.9999

0.50

0.00
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

ระยะยืดของสปริง (m)

น้้าหนักของมวลถ่วง (N)

ภาพที่ 7 แรงที่ทำให้สปริงยืดออกเป็นฟังก์ชันของระยะยืดของสปริงครึ่งแรก
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

F = 14.05L + 0.0023
R² = 0.9993

0.00

0.05
0.10
ระยะยืดของสปริง (m)

0.15

ภาพที่ 8 แรงที่ทำให้สปริงยืดออกเป็นฟังก์ชันของระยะยืดของสปริงครึ่งหลัง
ตอนที่ 3 หาค่าคงที่สปริงโดยแบ่งสปริงออกเป็น 5 ส่วนเท่า ๆ กัน
เมื่อใช้บรรทัดเหล็กกั้นแบ่งสปริงเป็น 5 ส่วน เท่า ๆ กัน และทำการทดลองแบบเดียวกับตอนที่ 1
และ 2 จะได้ค่าคงที่สปริงจากการทดลองที่กำหนดเป็น k exp โดยอาศัยสมการ (7) และค่ามอดูลัสเฉือนที่ได้
จากการทดลองตอนที่ 1 มาคำนวณค่าคงที่สปริงแต่ละส่วนที่กำหนดเป็น k cal จะได้ผลการทดลองและ
การคำนวณที่แสดงได้ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าคงที่สปริงที่แบ่งเป็นความยาวต่าง ๆ
N
(รอบ)

12
24
36
48
60

L0
(m)
0.006
0.012
0.018
0.024
0.030

1 / L0
( m −1 )
166.67
83.33
55.56
41.67
33.33

kexp
( N / m)
35.28
17.63
11.72
8.80
7.06

k cal ( N / m)

k av = (k exp + k cal ) / 2

เปอร์เซ็นต์
ความแตกต่าง*

35.30
17.65
11.77
8.83
7.06

35.29
17.64
11.74
8.81
7.06

0.06
0.11
0.43
0.34
0.00

* ใช้ค่าคงที่สปริงเฉลีย่ เป็นค่าอ้างอิงในการหาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง

ค่าคงที่สปริง (N/m)

จากผลการทดลองตามตารางที่ 2 เมื่อนำมาเขียนกราฟระหว่างค่าคงที่สปริง ( k exp ) กับความยาว
ของสปริง ( L0 ) และกราฟระหว่างค่าคงที่สปริงกับส่วนกลับของความยาวของสปริง ( 1 / L0 ) ได้กราฟดังภาพ
ที่ 9 และภาพที่ 10 ตามลำดับ
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

ความยาวของสปริง (m)

ภาพที่ 9 กราฟระหว่างค่าคงที่สปริงกับความยาวของสปริง
ค่าคงที่สปริง (N/m)

40
30
20
10
0
0

50

100

150

200

ส่วนกลับของความยาวของสปริง (1/m)

ภาพที่ 10 กราฟระหว่างค่าคงที่สปริงกับส่วนกลับของความยาวของสปริง

สรุปผลการวิจัย

ถึงแม้ว่าในรายงานฉบับนี้จะอาศัยวิธีการทดลองเกี่ยวกับสปริง ด้วยวิธีการวัดระยะยืดของสปริงใน
สภาวะสมดุลตามกฎของฮุคที่เป็นมาตรฐานทั่วไปโดยเป็นการหาค่าคงที่สปริงเท่านั้น แต่ในรายงานนี้ได้นำเสนอ
วิธีการและแนวทางการวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนของแรงตึงเริ่มต้น การพิสูจน์ การหาค่าคงที่สปริงในกรณีของ
การนำสปริง 2 อัน มาต่ออนุกรมโดยการใช้สปริงเพียงตัวเดียว การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่กับความ
ยาวของสปริง และการหาค่ามอดูลัสเฉือนของวัสดุที่ใช้ทำสปริง โดยค่ามอดูลัสเฉือนที่คำนวณได้จากการทดลอง
มีค่าเท่ากับ 77.20 GPa ซึ่งใกล้เคียงกับค่ามอดูลัสเฉือนของเหล็กกล้าคาร์บอน (carbon steel) คือ 76.59 GPa
โดยมีความแตกต่างร้อยละ 0.81 ผู้วิจัยเชื่อว่าแนวทางการทดลองที่นำเสนอในบทความนี้จะทำให้การทดลอง
เกี่ยวกับสปริงมีความน่าสนใจมากขึ้น และการทดลองนี้น่าจะพัฒนาเพื่อใช้หาค่ามอดูลัสยืดหยุ่นได้
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 จากกราฟผลการทดลองตามภาพที่ 4 แรงดึงกับระยะยืดของสปริงมีความสั มพันธ์กันแบบ
เชิงเส้นโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( R 2 ) ถึงร้อยละ 99.97 และจากความชันของกราฟพบว่า ค่าคงที่
สปริงเฉลี่ยของสปริงที่ใช้ทดลองเท่ากับ 7.0611 N/m และมีค่าแรงตึงเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.0091 N
พิ จ า ร ณ า ค ่ า ม อด ู ล ั ส เ ฉ ื อนของวั ส ด ุ 3 ชนิ ด ค ื อ เ ห ล ็ กค า ร ์ บ อน ( carbon steel)
S carbon steel = 76.59 GPa เหล็กไร้สนิม (stainless steel) S stainless steel = 77.97 GPa และเหล็กหล่อ
(steel cast) S steel cast = 77.83 GPa เมื่อนำไปคำนวณค่าคงที่สปริงด้วยสมการ (7) จะได้เท่ากับ 7.00,
7.13 และ 7.12 N/m ตามลำดับ ดังนั้น จะเห็นว่าสปริงที่ใช้ในการทดลองน่าจะทำมาจากเหล็กคาร์บ อน
เนื่องจากค่าคงที่สปริงมีค่าใกล้เคียงกับผลการทดลอง
ตอนที่ 2 จากผลการทดลองพบว่า ค่าคงที่สปริงรวมเฉลี่ยของสปริง 2 ตัวที่ต่ออนุกรมกันมีค่า
ใกล้เคียงกับค่าคงที่สปริงที่หาได้จากตอนที่ 1 โดยมีความแตกต่างกันร้อยละ 0.39
ตอนที่ 3 จากตารางที่ 2 จะพบว่า ค่าคงที่สปริงที่ความยาวต่าง ๆ กันของสปริงที่คำนวณด้วยสมการ
(7) มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการทดลอง โดยมีความแตกต่างกันน้อยกว่าร้อยละ 0.50
จากกราฟในภาพที่ 9 นั้น จะพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับระยะยืดมีความสัมพันธ์ไฮเปอร์
โบลา ซึ่งสอดคล้องกับสมการ (2) ในขณะที่กราฟตามภาพที่ 10 นั้น จะเห็นว่าแรงดึงมีความสัมพันธ์แบบเชิง
เส้นกับส่วนกลับของระยะยืด แสดงให้เห็นว่าค่าคงที่สปริงจะแปรผกผันกับความยาวของสปริง ตามสมการ (2)
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยนี้ คือ การทดลองที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้สามารถลดจำนวน
เครื่องมือได้โดยไม่ต้องใช้ดิจิ ทัล เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ และดิจิทัลไมโครมิเตอร์ กล่ าวคือ ใช้เพียงเครื่องชั่ง
ดิจิทัลสำหรับการชั่งมวลเท่านั้น ส่วนการวัดความยาวและระยะยืดของสปริง ตลอดจนขนาดของลวดที่ใช้ทำ
สปริง สามารถใช้การถ่ายภาพ แล้วนำไปวิเคราะห์หาระยะได้ด้วยโปรแกรม เช่น โปรแกรม ImageJ เป็นต้น
หรือใช้โปรแกรม Paint ร่วมกับ Microsoft Excel ก็ได้
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