
ใบงานที่ 3  การสราง Menu ดวย Interaction Icon 
 

Interaction icon เปน icon ที่ใชงานในดานการติดตอกับผูใชในลักษณะ interactive เปน
หลักยกตัวอยางเชน การคลิก การตอบ yes / no / ok หรือการปอนขอความใน text box เปนตน 

1. ลาก interaction icon มาวางบน flow line ตั้งชื่อวา main menu 

 
 

2. ลาก map icon มาวางดานขวาของ interaction icon ทันทีที่ปลอยเมาสจะเกิด dialog ถาม 
response  type ดังรูป ใหคลิกเลือกเปน button แลวคลิก OK 

 

3. ตั้งชื่อ icon วา “หนวยที่ 1” ช่ือ icon นี้จะถูกนําไปใชเปน Label ของปุม ตัวอยางเชน ปุม 
OK จะใช Label วา OK นั่นเอง   ใหลาก map icon มาวางเรียงตอไปทางดานขวา โดยใหตั้งชื่อ
ตามลําดับดังนี ้

 

 



หนวยท่ี 1 
หนวยท่ี 2 
หนวยท่ี 3 
หนวยท่ี 4 
การใชงานเบื้องตน 
ออกจากบทเรียน 

จะเห็นวา เราลาก map มาทั้งหมด 6 ตัวแตปรากฏใหเหน็เพียง 5 ตัว ทั้งนี้เพราะ author ware 
จะแสดงใหเหน็เพียง 5 icon ที่เหลือจะตองเล่ือน Scroll bar เพื่อดู icon อ่ืน ๆ ที่ซอนไว 

4. ขณะนี้ทกุ icon ที่เรียงตัวออกมาดานขวาของ Interaction icon จะมีการทํางานในลกัษณะ 
วนขึ้นไปดานบนทั้งหมด   เราจะแกไขใหตัวที่เปน “ออกจากบทเรยีน” นั้นทํางานในลักษณะวิ่งลง
มาดานลางเพือ่ที่จะสามารถจบการทํางานได   ให double click ที่ branch ของ icon “ออกจาก
บทเรียน” 
 
 
 
 
 
5. แกไขที่ Tab ที่ช่ือวา Response ในบรรทดัที่เขียนวา Branch แลวเปลี่ยนจาก Try again เปน Exit  
Interaction ดังรูป เรียบรอยแลวคลิก OK  ลูกศรบอกทิศทางของ icon ตัวขวาสุดคือ “ออกจาก
บทเรียน” จะวนไปดานซายแทน 

 



6. ตอไป double click ที่ interaction icon เพื่อไป edit ในสวนเมนใูหมคีวามสวยงาม จะพบ 
วา หนาตาจะคลายกับการ edit display icon  ตางกันตรงทีม่ีปุมสีเทาแบบของ windows วางเรยีงอยู 
6 ปุมเทานั้นเอง ปุมเหลานี้เราสามารถยายหรือยอ หรือขยายขนาดได 

 
7. ตกแตงความสวยงามตามใจชอบ  ดังรูปขางลางนี้ (การตกแตงทําเหมือนเปน 

display icon ตวัหนึ่ง) 

 
8. กลับไปที่ Flow line ทดลอง run เพื่อดูผลงานซึ่งจะเปนเมนูเปลา   ยกเวนตัวสุดทายคือ 

ออกจากบทเรยีน  ที่เมื่อคลิกแลวจะสิ้นสุดการทํางาน   
9. สรางเมนูช้ันที่ 2  ใหเปนเมนูยอยของหนวยที่ 1 กลาวคือเมื่อเลือกเมนู หนวยที่ 1 

ไปแลวจะมีเมนูยอยใหคลิกอีกชั้นหนึง่ 



10. ที่ Flow line ให double click ที่ Map icon หนวยที่ 1 จะได flow line level 2 ใหลาก 
Erase icon มาวางไวที่ flow line level 2 นี้ 

 

11. ใชยางลบ  ลบขอมูลเมนูหลักบนจอภาพออกไป  เพื่อความสะดวกในการทํางานให 
double  click ที่ main menu ของ level 1 กอน ใหเห็นภาพของเมนูหลักในลักษณะของ edit display 
เพราะเราตองการใหภาพทั้งหมดคางอยูใน display memory แลวกลับออกมาที่ flow line ได 

12. double click ที่ยางลบเพือ่ไปกําหนดวาจะลบอะไรบาง click ที่ tab icons แลวคลิกภาพ
บนจอ วาจะใหลบอะไรออกไปและเมื่อคลิกที่ภาพใดมนักจะหายไป และชื่อ icon นั้นจะปรากฏอยู
ในรายชื่อที่ตองการจะลบ 

 
13. ถาตองการลบหมดก็คลิกทุกอยางใหหายไปจากจอภาพ…จากนัน้คลิก OK   กลับมาที่ 

flow line ใหลาก Interaction icon มาวางตอจาก Erase ตั้งชื่อวา Unit 1 

 



14. ลาก Map icon มาวางทางขวาของ Interaction Unit 1 เครื่องจะถาม Response type ให
เลือกเปนHot spot แทน คลิก OK แลวตั้งชื่อ icon วา “แบบลําดับ” 

 

15. double click ที่ branch ของ icon เพื่อกาํหนด Properties 

 
16. ใหคลิกเลอืก Highlight on Match แลวคลิกเพื่อเปลี่ยน cursor 

 



17. ใหเลือก cursor จากหนาตาง cursor (รูปมือจะอยูลางสุด) คลิกเลือกแลว คลิก OK คลิก 
OK อีกครั้งเพื่อกลับไปยัง flow line 

 

18. ใหลาก Map icon อีก 3 ตัว มาวางดานขวาของ icon แรกตั้งชื่อ “แบบสุมซํ้า”  “แบบสุม
ไมซํ้า” และ  “กลับไปรายการหลัก”  ตามลําดับ 

 

19. double click ที่ branch ของ map ตัวสุดทายเพื่อแกไขโครงสรางการทํางาน คลิกที่ tab 
Response เปลี่ยน Branch จาก Try again เปน Exit Interaction คลิก OK 

 



20. ตอนนี้เราจะเห็นโครงสรางดังรูป  นั่นคือตัวสุดทายจะจบดวยการวิง่มาดานลางเพือ่
ยอนกลับไปยงั Level 1 เพื่อทํางานตอไป 

 
21. ตอไป double click ที่ Interaction เพื่อ Edit มุมมองตางๆ ใหสวยงาม   ตกแตงตามใจ

ชอบ แตภายในจะเห็นมกีรอบเสนประวางไว 4  ตัวเทานัน้  ใหลากหลบไปกอน แตที่เหลือตอง 
สรางขึ้นมาใหมหมด   

 

22.  จัด Map พื้นที่ของ Hot spot เขากับพื้นที่ที่เรากําหนดไว วาจะใหผูใชคลิกเลือกในแต 
ละรายการโดยคลิกลงในบริเวณใดบาง  ซ่ึงคลายๆ กับการกําหนด Hyperlink ในภาษา HTML ให
ลากกรอบเสนประซึ่งคือ Hot spot มาครอบเมนูที่เราพิมพไว   แลวจดัขนาดของกรอบใหพอดี ทีละ
อัน  แตอยาลืมจัดคูใหถูกตองวาตัวใดเปนตวัใด ทําจนครบทั้งหมด 



 

23. ใหคลิก close หนาตางนี ้เพื่อกลับมาที่ Flow line แลวทดลอง run  อยาลืมวาเมนนูี้เปน
เมนูยอยภายใน หนวยที่ 1  ลองชี้เมาสที่เมนู สังเกต cursor แลวลองคลิกดู   

 


