
การสราง แบบฝกหัดแบบจับคูดวยวิธี Drag & Drop
คราวนี้เราจะใช Interaction ในลักษณะ Drag and Drop ซึ่งใน authorware ใชชื่อ Response type วา target

area หรือพื้นที่เปาหมาย สมมุติวา เราจะใหผูเรียนใชเมาสลากคําทีกําหนดใหแลวมาเติมลงในชองวางใหถูกตอง หากถูก
ตองก็ใหคํานั้นอยูในชองวางตอไป หากไมถูกตองก็ใหคํานั้นกลับไปอยูที่เดิม

Man This is a …………………………
CAT This is a …………………………

1. เริ่มตนดวยการลาก Interaction icon มาวางบน flow line แลวตั้งชื่อ “drag&drop” จากนั้น double click
เขาไปเพื่อทําการแกไข

2. ตอไปเราจะเขาไปสูยัง presentation windows  ใหทําการพิมพขอความและแทรกรูปภาพซัก 3 รูปพรอม
ประโยคซึ่งเวนที่วางไวใหเติมคําดังตัวอยางขางลางนี้(การแทรกรูปภาพใหคลิกจากเมนู Insert > OLE Object …เพื่อ
แทรกรูปภาพจาก Microsoft clip Gallery หากไมมีรูปดังรูปขางลางนี้ใหใชภาพอื่นก็ได



3. ตอไปเราจะพิมพคําที่จะใหผูเรียนลากมาเติมในชองวาง ใหทําการพิมพคําที่ตองการใหลากลงไปทีละคํา(เนน
วาใหใช Text Tool คลิกแลวพิมพทีละคํา อยาทําการ enter ลงมาเพื่อพิมพคําที่สองหรือที่สามเปนอันขาด) สําหรับคําที่จะ
พิมพนั้นควรสอดคลองกับรูปหลังประโยค จากตัวอยางก็ตองเปนคําวา Lion , Shark และ Man เปนตน แตในที่นี้ใหเพิ่มไป
อีก 1 คําเพื่อใชเปนคําหลอก

สําหรับลําดับที่ของคําเพื่อใหยากขึ้นไปอีกก็ควรวางสลับกันซักนิด
เชนจากขอสองแทนที่จะพิมพเปน Lion , Shark , Man ก็สลับกันเปน Man ,
Lion , shark แลวก็แถมอีกคําคือ dog เปนตน จากนั้นก็ตกแตงใหสวยงาม
นาใช

ลําดับตอไปเราจะตองทําการยายคําทั้ง 4 คําไปไวใน display icon
คําละ 1 display icon เพื่อใหคําแตละคํานั้นสามารถลากไปที่ไหนก็ไดอยาง
อิสระ ไมเปน group เดียวกัน

4. ใหใชเครื่องมือลูกศรหรือ pointer คลิกที่คําแรก(ในที่นี้คือ Man) จากนั้นคลิกเมนู Edit > Cut เพื่อทําการตัด
คํานี้ไปเก็บไวใน memory ตอนนี้จะพบวาคําวา Man หายไปแลว ใหเรากลับไปที่ flow line (คลิกปุมกากบาทเล็กๆ ที่
เครื่องมือ)

5. ลาก display icon มาวางไวกอน Interaction icon “Drag&Drop” แลวตั้งชื่อวา “Man” ซึ่งเปนชื่อที่เหมือนกับ
คําที่เรา cut มา

6. จากนั้น double click ที่ display icon เพื่อทําการ edit display …. หลังจาก double click แลวเราก็จะเขาสู
presentation windows ใหคลิกเมนู Edit > Paste ทันที คําวา “Man” ก็จะถูกวางไวบน windows เรียบรอย ซึ่งตําแหนงที่
วางไวนี้จะตรงกับตําแหนงเดิมกอน cut มาทุกอยาง….. ตอไปใหกลับไปที่ flow line



7. double click ที่ Interaction icon “drag&drop” อีกครั้ง เพื่อเขาไปยัง presentation windows

8. ตอไปคลิกที่วางกอนเพื่อยกเลิกบรรดา border ทั้งหลายที่ปรากฏออกมากอนนะครับ
9. คลิกที่คําถัดจากคําเมื่อครูนี้ คือคําวา “Lion” แลวคลิกเมนู Edit > Cut อีกครั้ง คําวา Lion ก็จะถูกตัดออก

10. กลับไปที่ flow line แลว ลาก display icon มาวางตอจาก display “man” แลวตั้งชื่อตามคําที่สองคือคําวา
Lion ก็ตั้งชื่อ display นี้วา lion

11. double click ที่ display icon “lion” เพื่อเขาไปยังหนาตาง presentation จากนั้นคลิกเมนู Edit > Paste
เพื่อวางคําลงใน icon นี้ เสร็จแลวใหกลับไปที่ flow line เพื่อทําแบบเดียวกันกับ ที่เหลือทั้งหมด

ตอนนี้ใหคุณทําการ cut คําที่เหลืออีก 2 คํามาใสไวใน display icon แลวตั้งชื่อวา “Shark” และ “Dog” ตามลําดับ

หลักงจากดําเนินการเสร็จส้ินแลวก็จะได icon โครงสรางตามรูปขางลางนี้ ซึ่งภายใน display icon ทั้ง 4 ตัวบรรจะคําไว
display ละ 1คํา



12. ตอไปใหลาก Map icon มาวางดานขวาของ Interaction icon…มาถึงตอนนี้เครื่องจะถาม Response type
ใหเลือก target area

map icon ตัวนี้ใหตั้งชื่อวา “man true” ซึ่งเราจะใชแทนเหตุการที่ลากคําวา man ซึ่งเปนคําแรกไปวางถูก
ตําแหนง

จากนั้นใหลาก map icon มาวางตอจาก map ตัวแรกเรียงไปทางขวาโดยใหตั้งชื่อ “man false” ซึ่งก็คือเหตุ
การณที่ลากคําวา man ไปวางผิดตําแหนง ซึ่งนั่นหมายความวาจะมีคํา 3 คําคือ man lion และ shark ซึ่งจะมีเหตุการณที่
ผูใชลากไปวางถูกหรือผิดตําแหนง แตคําวา dog นั้นเปนคําหลอก ไมวาลากไปวางตรงไหนก็ผิดทั้งนั้น สรุปวา lion ก็จะมี
ทั้ง true และ false คําวา shark ก็เชนกันสวน dog มี false กรณีเดียว จึงใหลาก map icon มาวางเรียงไปทางขวาแลวตั้ง
ชื่อทีละตัว ตามลําดับดังนี้(รวมแลวตองลากมาอีก 6 map

“lion true” , “lion false” , “shark true” , “shark false” , “dog false” , “Exit”

13. ให double click ที่ branch ของ Exit เพื่อเปลี่ยน response type ใหม โดยใหเปล่ียน Type เปน Button



จากนั้นคลิกที่ Tab Response แลวเปล่ียน Branch จาก Try again เปน Exit Interaction เสร็จแลวคลิก OK

14. ขั้นตอไปเราจะ Run เพื่อทําการเชื่อมโยงเหตุการณตางๆ เขากับ คําใน display ทั้ง 4 คํา กด Ctrl + R เพื่อ
ทําการ run

ปรากฏ Properties : Response ที่ชื่อวา man true ซึ่งจะเปนเหตุการณของคําวา man ใหไปคลิกคําวา man ซึ่ง
อยูใน presentation windows จะเห็นวามีกรอบเสนประไปทาบทับคําวา man ตอไปใหคลิกที่ Tab Target Area แลวให
เปล่ียนบรรทัด On Drop ไปเปน Snap to Center เสร็จแลวคลิก OK

man true



หลักคลิก OK ก็จะปรากฏ dialog แบบเดียวกับเมื่อครูนี้ทุกประการ แตจะเปน man false แทน ก็ใหคลิกคําวา
man บน presentation windows ซึ่งก็จะมีกรอบเสนประมาทาบทับคําวา man แตเนื่องจาก man false คือเหตุการณที่
ลากคําวา man ไปวางผิดที่ตรงบรรทัด On Drop ใหเปล่ียนเปน Put Back คือเอากลับไปไวที่เดิม เสร็จแลวคลิก OK

กระบวนการนี้ก็จะเกิดซ้ํา ๆ ทีละคําทีละคําครับ..ใหทําดังนี้
คําวา  lion true  ใหคลิกที่คําวา Lion บน presentation window แลวเปลี่ยน on drop เปน snap to center

จากนั้นคลิก OK
คําวา  lion false  ใหคลิกที่คําวา  Lion  บน presentation window แลวเปล่ียน on drop เปน Put Back จากนั้น

คลิก OK
คําวา  shark true  ใหคลิกที่คําวา  Shark  บน presentation window แลวเปล่ียน on drop เปน snap to

center จากนั้นคลิก OK
คําวา  shark false  ใหคลิกที่คําวา  Shark  บน presentation window แลวเปลี่ยน on drop Put Back จากนั้น

คลิก OK
คําวา  dog false  ใหคลิกที่คําวา  Dog  บน presentation window แลวเปลี่ยน on drop เปน Put Back จาก

นั้นคลิก OK
จากนั้นใหคลิกปุม Exit หรือ Close เพื่อกลับไปยัง flow line

15. ตอไป double click ที่ Interaction icon เพื่อเขาสู presentation windows ของ interaction ส่ิงที่ตองทําตอ
ไปคือกําหนด ตําแหนงที่ถูกหรือผิดในการลากคําทั้ง 4 คําไปวาง เชน คําวา man ตองวางตําแหนงไหน จึงจะถือวาถูกตอง



16.  ขั้นตอไปเราจะตองกําหนดตําแหนง target area ที่ถูกตองดังนี้ บนหนาจอ จะมีเสนประรูปส่ีเหลี่ยมมีเสน
ทะแยงมุม ซึ่งจะมีทั้งหมด 7 อัน แตที่คุณเห็นไมครบเนื่องจาก มีบางสวนวางซอนทับกันอยูใหลากที่เสนแยกออกจากกัน

ทีนี้เราจะได target area ทั้งหมด 7 อันดวยกัน ใหที่การจัดกลุมที่เปน false กอน
โดยขยายกรอบของ target area ใหเต็มจอ

ซึ่งก็หมายความวาบริเวณอื่นๆ ที่ไมใชบริเวณที่กําหนดถือวาผิดหมด อีกประการ
ก็คือวาเราไมทราบวาผูใชจะแกลงลากไปไวตรงไหน เลยตองขยายไวทั้งจอภาพ
ดังรูปขางลางนี้

17. สวนกลุมที่เปน True นั้นตองวางลงในชองวางหลังประโยค โดยดูที่ target area ดวยครับวาเปนคําวาอะไร
เชน คําวา man true ก็ตองดูวาคําวา man ตองวางในประโยคไหน ลาก target area วางไวแลวจัดใหพอดีโดยกําหนด



ขนาดใหใหญพอที่ขอความจะสามารถบรรจุเขาไปไดมิเชนนั้นอาจมีปญหาเวลาวางขอความแทนที่จะวางไดกลับไมไดเสีย
อีก

จัดขนาดของ target area ใหพอดีกับชองวางหลังประโยค ทั้ง 3 ประโยค เสร็จส้ินเราจะไดดังรูป ซึ่งประโยคแรก
เปนรูปสิงหโต ก็ควรจะเปนคําวา lion true ประโยคสองก็ตอง shark true และ man true ตามลําดับ หลังจากจัดเสร็จแลว
ก็ยังเหลือปุม Exit ใหจัดวางตําแหนงที่เหมาะสม แลวใหกลับไปที่ flow line

เสร็จเรียบรอยแลว..ใหลอง Run ครับ
ทดลองลากคํา ไปเติมลงในชองวางดูวา ถาถูกเกิดอะไรขึ้น  ถาผิดเกิดอะไรขึ้น


