
การทําแบบฝกหัดแบบ 4 ตัวเลือก
กอนอื่นก็สรางไฟลใหม ตั้งคาตางๆ ใหเรียบรอยกอนครับ…ในตัวอยางนี้จะสรางแบบฝกหัดขึ้นมา 5 ขอ ใหผูเรียนลอง

ทําแบบฝกหัดทั้ง 5 ขอนี้ แลวโปรแกรมจะนับจํานวนขอที่ตอบถูก/ผิด แลวใหคะแนนในตอนทาย
สมมุติคําถามมีอยูวา
ในระบบเครือขาย ATM กําหนดใหขนาดของ Frame ขอมูลมีขนาดคงที่คือขนาดเทาใด
ก. 64 Kbyte ข. 256 Byte
ค. 53 Byte ง. 48 Byte

1. ลาก map icon มาวางบน flow line ตั้งชื่อวา “Quest1”

2. double click ที่ map Quest1 เพื่อมายัง level 2 แลวลาก Interaction icon มาวางที่ level 2 ตั้งชื่อวา ATM

3. ลาก map icon มาวางดานขวาของ Interacton ATM เลือก Response type เปน Button ครับ คลิก OK

4. icon นี้ใหตั้งชื่อวา ก. ก็แลวกัน
5. ตอไปเราจะ edit branch เพื่อแกไขคา properties ใหกับ button



6. double click ที่ branch ของ map ก. คลิกที่ tab Response ตั้งคา Branch เปน Exit Interaction แลว set คา
status ใหเปน Wrong Response(หมายความวา เลือกแลวผานไปขอตอไปเลย และอีกอยางคือ ขอ ก.เปนคําตอบที่ผิด) click
OK กลับไป flowline

7. สังเกต ที่ ก. จะมีเครื่องหมาย – ติดอยูดวยครับ…ตอไปใหลาก map icon มาวางดานขวาของ ก. อีก 3 ตัว ตั้งชื่อ
ข. ค. และ ง. ตามลําดับ

8. ทีนี้มาตั้งขอที่ถูกกันกอนนะครับ..ขอที่ถูกคือ ค. ใหทาน double click ที่ branch ของขอ ค. แลวคลิกที่ tab
response เปล่ียน status เปน Correct Response

เรียบรอยแลวคลิก OK ทีนี้เราจะเห็นวาขอ ค. มีเครื่องหมาย + ติดอยูความหมายคือตัวเลือกนี้ถูกครับ



9. ตอไปเราจะไปพิมพตัวคําถามและตัวเลือก กันนะครับ ให double click ที่ interaction icon แลวพิมพคําถาม ตัว
เลือกคําตอบ แลวจัดปุม ก-ง วางไวขางหนา(สําหรับตัวเลือกนั้นใหคลิกแยกพิมพทีละคํา นะครับ อยาใชวิธีเคาะ space bar
เพื่อเล่ือน ไปพิมพในแถวเดียวกัน ถาทําเชนนั้นจะทําใหปุมไมสามารถคลิกไดในขณะที่ run

10. กลับมาที่ flow line ตอไปเราจะ edit map แตละตัวซึ่งภายในเราจะใหเปน feed back ซึ่งจะปรากฏออกมาเมื่อผู
ใชเลือกคําตอบ ก ข ง จะเปนขอความบอกวา ผิด สวน ค. จะเปนขอความบอกวา ถูกตอง

double click ที่ map ก. เราไปอยูใน level 3 ใหลาก display มาวาง ไมตองตั้งชื่อก็ไดครับ.. เสร็จแลว double
click เพื่อ edit display ใหใชเครื่องมือ               พิมพขอความวา  “ขอนี้ผิด ขนาดนั้นเล็กกวานี้” โดยใหเลือกตําแหนงคอนลง
มาดานลางซักนิดเพื่อไมใหขึ้นไปซอนกับ

11. ลาก wait icon มาวางตอ
พอ สวนตัวเลือกอื่นไมใชเลย เสร็จแลวค

12. double click ที่ map ข. ท
13. double click ที่ map ง. ท
14. double click ที่ map ค. ท

เสร็จเรียบรอยสําหรับ 1 ขอ เราจะไมสรา
level 1
  

คําถาม เสร็จแลว close กลับมาที่ flow line
จาก display เสร็จแลว double click เพื่อตั้งคา.. ใหเลือกเพียง ตั้งเวลาไว 3 วินาที ก็
ลิก OK close level 3 เสีย

ําเชนเดียวกับขอ 10-11 ใชคําพูดวา “ไมใชคําตอบที่ถูก “ เพราะตัวเลือกนี้ก็ผิดเชนกัน
ําเชนเดียวกับขอ 10-11 ใชคําพูดวา “ไมใช แตใกลเคียง”
ําเชนเดียวกับขอ 10-11 แตใหเปล่ียนคําพูดเปน “ ถูกตอง เกงมากครับ “
งทั้ง 5 ขอแตจะใชวิธี copy ออกมา ใหได 5 ขอครับ ตอนนี้ใหปด level 2 กลับมายัง



15. คลิกที่ map Quest 1 แลวคลิกปุม copy

16. คลิกใต map Quest 1 แลวคลิกปุม Paste ซึ่งอยูติดกับปุม copy คลิก Paste 4 ครั้งจะไดรวมแลว 5 ขอ

17. ทําการเปลี่ยนชื่อแต ละ icon เพื่อไมใหซ้ํากัน…ขณะ run ก็จะเปนคําถามเดิม 5 ครั้งนะครับ ใหลองคลิกผิดบาง
ถูกบางสลับกันดู แตอยางเพิ่ง run ตอนนี้ครับ ยังไมเสร็จ

18. ใหลาก display icon มาวางตอจาก map ตัวสุดทาย ตั้งชื่อวา score  แลว double click เพื่อพิมพขอความดังนี้

ในวงเล็บปกกาใหพิมพติดกันหมดนะครับอยาเวนวรรคเปนอันขาด พิมพเสร็จคลิกเครื่องมือลูกศร วงเล็บปกกาจะ
กลายเปน 0 แปลวาถูกตองแลวครับ..แตถาไมก็แสดงวาคงพิมพผิด แกไขใหถูกตอง จัดตําแหนงใหสวยงาม



19. ลาก wait icon มาวาง double click ตั้งคาตามความเหมาะสม แลวคลิก OK
20. ลาก Erase icon มาวางตั้งชื่อ แลว double click เพื่อกําหนดสิ่งที่จะลบ…ใหคลิกที่ tab icons เราจะเห็นส่ิงที่

ตองการจะลบอยูดานหลังนั่นเอง..คลิกที่ฉากหลัง (ใหคลิกที่ตัวอักษร) จะเห็น icon score อยูในรอบสีขาวเรียบรอย แลว คลิก
OK  Run ดูได

เสร็จแลวครับ…

หมายเหตุ เพื่อเปนการปองกันความผิดพลาดในเรื่องของคะแนน ควร กําหนดใหคา
TotalCorrect := 0
TotalWrong := 0
เสียกอน โดยใช Calculation icon
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