
 

 

 

ความรู้เบ้ืองต้น 
 เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร ์

และโปรแกรม Game Maker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อเรื่อง    เวลา 2 ชั่วโมง 

 
1. การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์และความเป็นมาของโปรแกรม Game Maker 
2. วิธีการติดตั้งโปรแกรม Game Maker  การเรียกใช้ เปิด บันทึกและเลิกใช ้ 

แฟ้มโปรแกรม Game Maker 
3. ส่วนประกอบของโปรแกรม Game Maker 

หน่วยท่ี 

1 
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ความน า 

 ปัจจุบันน้ีมีการพัฒนาเกมข้ึนมาเรื่อยๆ จากเกมแบบ 2 มิติ มาเป็น 3 มิติ ซ่ึงท าให้ภาพ 
ท่ีแสดงออกมาสวยงาม เสมือนจริง   
 โปรแกรม Game Maker  เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพื่อให้ผู้สนใจสามารถสร้างสรรค์
งานประเภทเกมได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เป็นทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
เกมคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้ค าสั่งสร้างเกมเป็นของตัวเองได้ โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้มี
อินเตอร์เฟซท่ีเข้าใจได้ง่าย และน่าใช้  เครื่องมือการใช้งานได้ จัดวางไว้อย่างเป็นระบบ แยกเป็น
หมวดหมู่ชัดเจน สามารถใช้วิธีการ ลากแล้ววาง  เพื่อสร้างเงื่อนไขต่างๆ ภายในเกมได้ 
 ปัจจุบัน โปรแกรม  Game Maker มีผู้สนใจและนิยมท่ัวโลก และยังใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนหลายๆ ระดับ  โปรแกรม Game Maker  สามารถสร้างเกมเล็กๆ ได้โดยไม่ต้องเขียน
ค าสั่ง(script) ได้ ส่วนส าหรับผู้เขียนโปรแกรมท่ีใช้ Game maker จนช านาญ สามารถเขียน
ค าสั่งได้แล้ว ก็สามารถท่ีจะสร้างเกมท่ีซับซ้อนได้มากข้ึน เช่น เกม diablo , Age of empires , 
C&C , Heroes  เกมท่ีกล่าวมาน้ี สามารถสร้างได้ในโปรแกรม Game Maker ท้ังหมด เนื่อง 
จาก Game Maker เป็นโปร แกรมท่ียังถือว่า โปรแกรมใหม่ในวงการเกม แต่ในอนาคต  
อาจจะกลายเป็นโปรแกรมท่ีโด่งดัง อีกโปรแกรมหนึ่ง ท่ีใช้ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเขียนเกม 
 โปรแกรม Game Maker สามารถใช้ในเวอร์ชั่น ฟรีได้ ซึ่งสามารถใช้เขียนเกมเล็กๆ  
ท่ีไม่ซับซ้อนได้ ซึ่งในเวอร์ชั่นฟรีนั้น จะเป็น Lite version  
 

 

สาระส าคัญ 

 โปรแกรม Game Maker สามารถสร้างเกมได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดส าหรับเกม  
ท่ีไม่ซับซ้อน ส าหรับเกมซับซ้อนมากข้ึนสามารถใช้ภาษา  GML ในการเขียนโค้ดได้สามารถ  
สร้างเกมได้หลายรูปแบบ และสามารถสร้างเกมแบบหลายผู้เล่น (Multi Player) ได้  
 วิธีการติดตั้ง เรียกใช้งาน ยุติการใช้งานโปรแกรม Game maker  ค าสั่ง และเครื่องมือ  
ท่ีจ าเป็นในส่วนประกอบหลักของหน้าจอโปรแกรม Game maker 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้

 
 

 

 หลังจากศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมในหน่วยนี้แล้ว  

 ผู้เรียนสามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได ้

 
 
 
 1. สรุปการพัฒนาเกม และการพัฒนาโปรแกรม Game Maker ได ้
 2. สามารถบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Game Maker ได ้
 3. สามารถติดตั้งโปรแกรม  Game Maker ได ้ 
 4. สามารถเข้าใช้ เปิด บันทึกและเลิกใช้ โปรแกรม Game Maker ได ้
 5. สามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Game Maker ได้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  

ประจ าหน่วยที่ 1 
 
ค าช้ีแจง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิด 4  ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

ค าสั่ง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ทับตัวอักษร  ก, ข, ค, หรือ ง ในกระดาษค าตอบ
 ส าหรับตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับโปรแกรม Game maker 
 ก. เป็นโปรแกรมท่ีเขียนเกม 8 บิต 
 ข. เป็นโปรแกรมท่ีเขียนเกมโดยไม่มีส่วนต้องใช ้Script เลย 
 ค. เป็นโปรแกรมท่ีดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 ง. เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพื่อเขียนเกมแบบ 3 มิติเท่านั้น 

2. ภาษาของโปรแกรม Game maker คือภาษาใด 
 ก. ภาษา Maker  ข. ภาษา Atari 
 ค. ภาษา C  ง. ภาษา GML 

3. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของโปรแกรม Game maker 
 ก. สามารถสร้างเกมได้หลายรูปแบบ 
 ข. สามารถสร้างเกมแบบหลายผู้เล่น (Multi Player) ได้ 
 ค. สามารถสร้างเกมโดยไม่มีการ Execute ได้ 
 ง. สามารถสร้างเกมได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดส าหรับเกมท่ีไม่ซับซ้อน 

4. โปรแกรมGame Maker มีลักษณะการท างานโดยเน้นฟังชันหลักเป็นแบบใด 
 ก. เน้นการใช้งานแบบ Multi Tasking 
 ข. เน้นการสร้างเกมแบบ 2 มิติ 
 ค. เน้นการสร้างเกมแบบ 3 มิติ 
 ง. เน้นการสร้างเกมเป็นแบบ 3D Action RPG 
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5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม Game Maker 
 ก. สร้างเกมแบบ Action ได้ 
 ข. ใช้ได้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ค. โปรแกรมสามารถใช้ได้บนเครื่องพีซ ี
 ง. ไม่ได้ใช้ความสามารถของ DirectX 

6. หากต้องการใช้โปรแกรม Game maker แบบฟรีเมื่อติดต้ังโปรแกรมเรียบร้อยจะต้องเลือกปุ่ม
 ข้อความในข้อใด 
 ก. Enter Activation code ข. Purchase Pro edition online 
 ค. Continue using the lite edition ง. ถูกทุกข้อ 

7. ข้ันตอนในการเปิดแฟ้มโปรเจ็กต์งานของ Game maker จะเลือกในเมนูค าสั่ง และค าสั่งใด 
 ก. File --> New ข. File --> Open 
 ค. File --> Publish your game ง. File --> Preferences 

8. ข้อใดไม่ใช ่Resource ในโปรแกรม Game maker 
 ก. Run  ข. Sprites 
 ค. Fonts  ง. Rooms 

9. ข้ันตอนในการปิดและเลิกใช้โปรแกรม Game maker จะเลือกในเมนูค าสั่งและค าสั่งใด 
 ก. File --> close ข. File --> Open 
 ค. File --> Publish your game ง. File --> Exit 

10.   
 เรา เรียกว่าอะไร 
 ก. Title bar  ข. Menu bar 
 ค. Tools bar  ง. Resource Explorer 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ประจ าหน่วยที่ 1 
 
 

  1. ค  

  2. ง 

  3. ค 

  4. ข 

  5. ง 

  6. ค 

  7. ข 

  8. ก 

  9. ก  

  10. ค  
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ตอนที่ 1 

ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเกม 

และโปรแกรม Game maker 

 
 

 ประมาณ 1976 เกิดเครื่องเล่น วีดีโอเกม  มีชื่อว่า  Atari ซึ่งเป็นเกมท่ีสร้างจาก
คอมพิวเตอร์ ขนาด 8 bit หลังจากนั้น ก็เกิดเครื่องเกมท่ีเรียกว่า  Family Computer ซึ่งเป็น
เครื่องเล่นเกม 8 bit เช่นเดียวกับ  Atari และตามด้วย
เครื่องเล่นเกม  16 bit เช่น Mega drive, Pc Engine, ฯลฯ 
ซึ่งใน ช่วงสมัยดังกล่าว การที่เราจะหาเกมดีๆ แ ละ  
มีภาพกราฟิกสวยๆ นั้น หาได้ค่อนข้างยาก และมีราคาสูง 
การเล่นเกมในอดีต จึงต้องต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์เท่านั้น  
 ปัจจุบันน้ีมีการพัฒนาเกมข้ึนมาเรื่อ ยๆ  จากเกมแบบ 2 มิติ มาเป็น 3 มิติ ซ่ึงท าให้ภาพ 
ท่ีแสดงออกมาสวยงาม เสมือนจริง   

 โปรแกรม Game maker  เป็นโปรแกรม
ท่ีออกแบบมาเพื่อให้ผู้สนใจสามารถสร้างสรรค์
งานประเภทเกมได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เป็น
ทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียน
โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้ค าสั่ง
สร้างเกมเป็นของตัวเองได้ โดยโปรแกรม  

ถูกออกแบบให้มีอินเตอร์เฟซท่ีเข้าใจได้ง่าย และน่าใช้  เ ครื่องมือการใช้งานได้ จัดวางไว้อย่าง
เป็นระบบ แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน สามารถใช้วิธีการ ลากแล้ววาง เพื่อสร้างเงื่อนไขต่างๆ 
ภายในเกมได้ 
 ปัจจุบัน โปรแกรม  Game maker มีผู้สนใจและนิยมท่ัวโลก และยังใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนหลายๆ ระดับ การพัฒนาโปรแกรมเกม เป็นดังนี้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
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 ปี 1999 ออกมาครั้งแรก ยังไม่ได้ใช้กับ  DirectX  เพราะฉะนั้นเกมจะถูกรันบนหน้าจอ
หลักของโปรแกรม หลังจากนั้นได้สร้างรุ่นต่อๆ มา แต่ยังไม่มีคนรู้จักมากนัก 
 ปี 2000 มีรุ่น 1.4 ออกมาได้รับความนิยมมากข้ึน ยอดดาวน์โหลดเพิ่มข้ึน และในปี
เดียวกัน จึงออก รุ่น 2.0 ซึง่มีผู้โหลดมากถึง 40,000 คน 
 ปี 2001 รุ่น 3.0 เป็นครั้งแรกท่ีใช้  DirectX จึงมีผู้นิยม
มากข้ึนเรื่อยๆ 
 ปัจจุบัน ได้พัฒนาถึงรุ่น 8.1 ซึ่งสามารถใช้บน
เครื่องพีซีและใช้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
 โปรแกรม Game maker  สามารถสร้างเกมเล็กๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนค าสั่ ง(script) ได้  
ส่วนส าหรับผู้เขียนโปรแกรมท่ีใช้ Game maker จนช านาญ สามารถเขียนค าสั่งได้แล้ว  
ก็สามารถท่ีจะสร้างเกมท่ีซับซ้อนได้มากข้ึน เช่น เกม diablo , Age of empires , C&C , 
Heroes  เกมท่ีกล่าวมาน้ี สามารถสร้างได้ในโปรแกรม Game maker ท้ังหมด  
 เนื่อง จาก Game maker เป็นโปรแกรมท่ียังถือว่า โปรแกรมใหม่ในวงการเกม แต่ในอนาคต 
อาจจะกลายเป็นโปรแกรมท่ีโด่งดัง อีกโปรแกรมหนึ่ง ท่ีใช้ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเขียนเกม 
 โปรแกรม Game maker สามารถใช้ในเวอร์ชั่น ฟรีได้ ซึ่งสามารถใช้เขียนเกมเล็กๆ  
ท่ีไม่ซับซ้อนได้ ซึ่งในเวอร์ชั่นฟรีนั้น จะเป็น Lite version  
 ประเภทของเกมท่ีสามารถสร้างได้ Action, Casual, Platform, RPG(Role Playing 
Game),Puzzle,Shooting, Simulation,Turn-
base, Real-time Strategy 
 ตัวโปรแกรมมุ่งเน้น สร้างเกม 2 มิติเป็น
หลัก อย่างไรก็ตาม ตัวโปรแกรมก็มีฟังก์ชันที่ จะ
สามารถสร้างเกม 3 มิติได้แต่ยังมีข้อจ ากัดอยู่  

 

จุดเด่นของโปรแกรม Game maker 
 - สามารถสร้างเกมได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดส าหรับเกมท่ีไม่ซับซ้อน 
 - ส าหรับเกมซับซ้อนมากข้ึนสามารถใช้ภาษา GML ในการเขียนโค้ดได้ 
 - สามารถสร้างเกมได้หลายรูปแบบ 
 - สามารถสร้างเกมแบบหลายผู้เล่น (Multi Player) ได้ 
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ความต้องการของระบบ (System Requirements) 

 โปรแกรม  Game maker นี้ไม่ได้ต้องการคุณสมบัติของเครื่องสูงมากนัก ซ่ึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันส่วนใหญ่รองรับ ซึ่งคุณสมบัติข้ันต่ าดังต่อไปนี้ 
 - CPU Pentium หรือเทียบเท่า ข้ึนไป 
 - ระบบปฏิบัติการ Windows 98 , ME,XP,2000,Windows 7 
 - พื้นที่ว่างอย่างน้อย 15 MB 
 - ความละเอียดหน้าจออย่างน้อย 800X600  และสามารถแสดงสีได้ 65000 ข้ึนไป 
 - การ์ดวิดีโอต้องเข้ากันได้กับ DirectX8 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า 
 - ต้องติดตั้ง DirectX8 ข้ึนไป 
 - สนับสนุนแผงวงจรเสียง(Sound Card)  
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กิจกรรมที่ 1 

 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเกมและโปรแกรม Game Maker 

 และสรุปข้อดีของโปรแกรม Game Maker 
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หน่วยท่ี 

1 

 

แนวตอบกิจกรรมที่ 1 

 

 ข้อดีของโปรแกรม Game Maker  

 - สามารถสร้างเกมได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดส าหรับเกม 

   ที่ไม่ซับซ้อน 

 -  ส าหรับเกมซับซ้อนมากขึ้นสามารถใช้ภาษา GML ในการ 

    เขียนโค้ดได้ 

 -  สามารถสร้างเกมได้หลายรูปแบบ 

 -  สามารถสร้างเกมแบบหลายผู้เล่น (Multi Player) ได้ 
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หน่วยท่ี 

1 

ตอนที่ 2   

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Game Maker  การเรียกใช้  

เปิด บันทึกและเลิกใช้ โปรแกรม Game Maker 

 
 

 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 
ติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา 
เริ่มหน้าจอการติดต้ัง กดปุ่ม Next > 

 
 

 
 
 

 
 
 

     ขั้นตอนที่ 2 

หน้าจอข้อมูลเก่ียวกับเกม เมื่ออ่าน
จบ กดปุ่ม   Next> 
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หน่วยท่ี 

1 

 
 

     ขั้นตอนที่ 3 

หน้าจอเก่ียวกับกฎเกณฑ์แ ละลิขสิทธิ์ของ
โปรแกรม หากยอมรับ ให้เลือกคลิก 
วงกลม หน้าข้อความ I agree with the 
above terms and conditions แล้วกด 
Next>  
หากไม่ยอมรับข้อตกลง กดวงกลมหน้าค า
ว่า I do not agree 

 
 
 
 
 

     ขั้นตอนที่ 4  

 
 

 
เลือกท่ีติดต้ัง ปกติ จะก าหนดเป็น 
 ไดร์ฟ C:\\Program Files\Game_Maker8 
หากต้องการเปลี่ยนที่ติดตั้งโปรแกรมให ้
กดปุ่ม ... หากไม่ต้องการเปลี่ยนที่ต้ังท่ีโปรแกรม
ก าหนดไว้ครั้งแรก กดปุ่ม Next> 
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หน่วยท่ี 

1 

 
 

ขั้นตอนที่ 5 

 
การยืนยันท่ีติดต้ังโปรแกรม  

หากพร้อมจะติดต้ัง กดปุ่ม Start 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 6 

 
รอการติดตั้ง จน เปอรเ์ซ็นต์การติดตั้งครบ 100% 

 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 7 

 
เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย หาก
ต้องการดูข้อมูลเริ่มต้นของโปรแกรม   
กดปุ่ม View Readme เมื่อติดตั้งเสร็จ 
ต้องการให้เรียกใช้โปรแกรมทันที คลิกช่อง  
Launch Game maker 8.0 แล้วกดปุ่ม Exit 
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หน่วยท่ี 

1 
 

 
หน้าแรกของโปรแกรม Game maker Version 8.0 สามารถซ้ือโปรแกรมรุ่นเต็ม ได้  โดยการ 
กดปุ่ม Purchase Pro Edition Online แต่ถ้าหากมีรหัสโปรแกรมรุ่นเต็มสามารถลงทะเบียน
โดยกดปุ่ม Enter Activation Code แต่ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียนและใช้เวอร์ชั่นทดลอง  
ซึ่งจะเรียกว่า เวอร์ชั่น Lite สามารถเลือก กดปุ่ม Continue Using the Lite Edition ได้ 

 

 
หน้าตาของโปรแกรม Game maker 8.0 ในการสอนครั้งนี้จะใช้เวอร์ชั่น Lite ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น  
ท่ีมีความสามารถเพียงพอในการสร้างเกมง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 
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หน่วยท่ี 

1 

 

กิจกรรมที่ 2 

 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาความรูเ้รื่องวิธีการติดตัง้โปรแกรม Game Maker  การเรียกใช้  
 เปิด บันทึกและเลิกใช้ แฟ้มโปรแกรม Game Maker และสรุปข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนจาก
 การติดตั้งโปรแกรม  
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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หน่วยท่ี 

1 

 

   แนวตอบกิจกรรมที่ 2 

 

 สรุปขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม Game Maker  

 

 - ติดตั้งแฟ้มโปรแกรม 

 -  กดปุ่ม next เพ่ือเริ่มติดตั้ง 

 -  อ่านรายละเอียดการติดตั้ง กดปุ่ม next 

 -  สามารถสร้างเกมแบบหลายผู้เล่น (Multi Player) ได้ 

- หน้าจอเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และลิขสิทธิ์ของโปรแกรม  หาก

 ยอมรับ ให้เลือกคลิก วงกลม หน้าข้อความ I agree  with 

 the above terms and conditions แล้วกด Next>  

   หากไม่ยอมรับข้อตกลง กดวงกลมหน้าค าว่า I do not agree 

- เลือกที่ติดตั้ง ปกติ จะก าหนดเป็น ไดร์ฟ C:\\Program 

 Files\Game_Maker8 หากต้องการเปล่ียนที่ติดตั้ง โปรแกรม  

 ให้กดปุ่ม ...  หากไม่ต้องการเปล่ียนที่ตั้งที่โปรแกรม

 ก าหนดไว้ครั้งแรก กดปุ่ม Next> 
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หน่วยท่ี 
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ตอนที่ 3 

ส่วนประกอบของโปรแกรม Game Maker 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงส่วนประกอบของโปรแกรม Game Maker 

 
1.  Menu Bar   
    เป็นบรรทัดท่ีรวมค าสั่งของโปรแกรม Game Maker ซึ่งถูกจัดเป็นหมวดหมู่ดังนี ้
 

 File(แฟ้มข้อมูล) 

- New ใช้เพื่อเริ่มโปรเจ็กต์เกมใหม ่

- Open.. ใช้เปิดไฟล์โปรเจ็กต์เกมท่ีเราได้เซฟเอาไว ้

- Recent Files  ใช้เปิดไฟล์ที่เราเคยท าไว้เรียงตามล าดับล่าสุด 

3.Resource  
   Explorer  

2. Tools Bar 1. Menu Bar 
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หน่วยท่ี 

1 

- Save เซฟโปรเจ็กต์ท่ีเราก าลังท าอยู่ทับไฟล์เดิมท่ีตั้งชื่อไว้แล้ว (ถ้ายังไม่ได้ต้ังชื่อ 
  จะต้องตั้งชื่อโปรเจ็กต์ก่อน) 

- Save As เซฟชื่อโปรเจ็กต์ท่ีเราก าลังท าอยู่เป็นชื่อใหม่ 

- Create Executable  ใช้สร้างไฟล ์EXE เมื่อเราสร้างเกมเสร็จเรียบร้อย เพื่อน าไฟล์
เกมนี้ไปเปิดเล่นโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Game maker  

- Publish your game  น าโปรเจ็กต์เกมท่ีสร้างเสร็จแล้วน าเข้าไปใช้แจกจ่ายทาง
อินเทอร์เน็ต 

- import resources  น าเข้าแหล่งข้อมูลจากภายนอกเข้ามาใช้ในโปรเจ็กต์เกมปัจจุบัน 

- export resources   น าแหล่งข้อมูลจากเกมในโปรเจ็กต์เกมปัจจุบันบันทึก เพื่อ
น าไปใช้กับโปรเจ็กต์เกมอื่น 

- Preferences  ใช้ส าหรับตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้ท างานได้สะดวกยิ่งข้ึน 

- Exit  ปิดและเลิกใช้โปรแกรม 

 Edit  (แก้ไข) 
- create/add  ใช้ส าหรับสร้างเพิ่มเติม แหล่งข้อมูล(resources)  

- duplicate  ท าส าเนาของแหล่งข้อมูล (resources) 

- create group  สร้างโฟลเดอร์ของกลุ่มแหล่งข้อมูลต่างๆ ข้ึนมาเพื่อจัดหมวดหมู่ของ
แหล่งข้อมูลนั้นๆ  

- delete  ใช้ลบ แหล่งข้อมูลท่ีได้สร้างมาแล้วท้ิงไป 

- rename  ใช้เปลี่ยนชื่อแหล่งข้อมูลท่ีได้สร้างไว้แล้วเป็นชื่ออื่น 

- properties เปิดคุณสมบัติเพื่อใส่ค่าของแหล่งข้อมูล น้ันๆ 

- find resource  ค้นแหล่งข้อมูล ถ้ามีเยอะๆ สามารถใช้ค าสั่งนี้ได ้

- expand resource tree  ใช้เปิดโฟลเดอร์ของแหล่งข้อมูล ให้เห็นแหล่งข้อมูลท้ังหมด 
ท่ีมีอยู่ 

- collapse resource tree   ใช้ปิดโฟลเดอร์ของแหล่งข้อมูลท้ังหมด 

- show object information  แสดงข้อมูลต่างๆ ของทุกวัตถุท่ีเพิ่มเข้ามาเพื่อน าไปใช้
ในเกม 



                                                  ความรูเ้บื้องต้นโปรแกรม  Game maker 

 20 

หน่วยท่ี 

1 

resources(แหล่งข้อมูล) 

- create sprite  สร้างตัวละคร 

- create sound สร้างเสียงดนตรี เสียงเพลงประกอบ 

- create background   สร้างฉากพื้นหลัง 

- create path  สร้างทางเดินให้กับตัวละคร 

- create script  สร้างโค้ดภาษา gml ให้กับ แหล่งข้อมูลของเกม 

- create font  สร้างแบบอักษร หรือก าหนดแบบอักษรให้กับโปรเจ็กต์เกม 

- create time line   สร้างหรือก าหนดแถบเวลา 

- create object   สร้างวัตถุ 

- create room  สร้างห้องส าหรับน า แหล่งข้อมูล เช่น ตัวละคร เสียง ฉาก ฯลฯ 
จัดรูปแบบองค์ประกอบของเกม 

- change game information  แก้ไขหน้าต่างข้อมูลเกมท่ีได้เขียน อาจระบุวิธีเล่น ซึ่ง
ขณะเล่นเกมสามารถกดปุ่ม F1 เพื่อดูข้อมูลนี้ได้ 

- change global game setting  ส าหรับตั้งค่าต่าง ๆ ของเกมให้เป็นไปตามท่ีเรา
ต้องการ 
 

 Scripts  

- import script   น าเข้าสคริปต์จากแฟ้มภายนอก 

- export selected script  น าสคริปต์ท่ีเลือกไว้บันทึกไว้เพื่อน าไปใช้ในโปรเจ็กต์เกมอื่น 

- show built-in variables  แสดงตัวแปรที่ถูกก าหนดค่าไว้แล้ว 

- show built-in functions  แสดงฟังก์ชันที่ถูกก าหนดค่าไว้แล้ว 

- show extension functions  แสดงฟังก์ชันที่เขียนข้ึนในโปรเจ็กต์เกม 

- show constants  แสดงค่าคงท่ี 

- show resources name  แสดงชื่อของแหล่งข้อมูลท้ังหมด 
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Run 

- Run normally การทดสอบเล่นเกม 

- Run in debug mode  การทดสอบเล่นเกมในลักษณะการตรวจสอบเพื่อแก้ไขเกม 
 

Window 

- Cascade  จัดเรียงจอภาพต่อๆ กัน 

- Arrange icons  จัดเรียงไอคอนใหม ่

- close all   ปิดทุกจอภาพ 
 

Help   

ส่วนของการให้ความช่วยเหลือ  
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2. Tools bar (แถวเครื่องมือ) 
 
 

                  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
 
1. สร้างแฟ้มโปรเจ็กต์เกม 
2. เปิดแฟ้มโปรเจ็กต์เกมท่ีสร้างไว้แล้ว 
3. บันทึกแฟ้มโปรเจ็กต์เกม 
4. Execute เกมเพื่อน าไปใช้กับเครื่องอื่นโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Game maker 
5. การเผยแพร่เกมทางอินเทอร์เน็ต 
6. รันเกม 
7. รันเกมแบบตรวจสอบข้อผิดพลาด 
8. สร้างตัวละคร 
9. สร้างเสียง  
10. สร้างฉากพื้นหลัง 
11. สร้างเส้นทางการเคลื่อนท่ี 
12. สร้างสคริปต์ 
13. สร้างตัวอกัษร 
14. สร้างหรือก าหนดแถบเวลา 
15. สร้างออปเจ็ค 
16. สร้างห้อง 
17. แก้ไขค่าข้อมูลของเกม 
18. เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของเกม 
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กิจกรรมที่ 3   

 
 
 

 แถบเมน(ูMenu Bar) ประกอบไปด้วยกีค่ าสั่ง อะไรบ้าง 

...................... ................................................... .................................................................... 

........................................................................................ ..................................................... 

............................................. ........................................... ..................................................... 

........................................................................................ ..................................................... 

 

 Resource Explorer ประกอบไปด้วย Resource อะไรบ้าง 

 

........................................................................................ ..................................................... 

........................................................................................ ..................................................... 

........................................................................................ ..................................................... 

............................................................ ............................ ..................................................... 
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 แนวตอบกิจกรรมที่ 3   

 
 
 

 แถบเมน(ูMenu Bar) ประกอบไปด้วยค าสั่งอะไรบ้าง 

 

แถบเมน ู ประกอบไปด้วยค าสั่ง File  Edit  Resources 

Scripts Run Window และ Help 

 

 

 Resource Explorer ประกอบไปด้วย Resource อะไรบ้าง 

 

 Resource Explorer ประกอบไปด้วย 

 1. Sprites 2. Sounds 

 3. Backgrounds 4. Paths 

 5. Scripts 6. Fonts 

 7. Time Lines 8. Objects 

 9. Rooms  
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แบบทดสอบหลังเรียน  

ประจ าหน่วยที่ 1 
 
 
ค าช้ีแจง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิด 4  ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

ค าสั่ง    จงเขียนเครื่องหมายกากบาท    ทับตัวอักษร  ก, ข, ค, หรือ ง ในกระดาษค าตอบ
 ส าหรับตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับโปรแกรม Game maker 
 ก. เป็นโปรแกรมท่ีเขียนเกม 8 บิต 
 ข. เป็นโปรแกรมท่ีเขียนเกมโดยไม่มีส่วนต้องใช ้Script เลย 
 ค. เป็นโปรแกรมท่ีดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 ง. เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพื่อเขียนเกมแบบ 3 มิติเท่านั้น 

2. ภาษาของโปรแกรม Game maker คือภาษาใด 
 ก. ภาษา Maker  ข. ภาษา Atari 
 ค. ภาษา C  ง. ภาษา GML 

3. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของโปรแกรม Game maker 
 ก. สามารถสร้างเกมได้หลายรูปแบบ 
 ข. สามารถสร้างเกมแบบหลายผู้เล่น (Multi Player) ได้ 
 ค. สามารถสร้างเกมโดยไม่มีการ Execute ได้ 
 ง. สามารถสร้างเกมได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดส าหรับเกมท่ีไม่ซับซ้อน 

4. โปรแกรมGame Maker มีลักษณะการท างานโดยเน้นฟังชันหลักเป็นแบบใด 
 ก. เน้นการใช้งานแบบ Multi Tasking 
 ข. เน้นการสร้างเกมแบบ 2 มิติ 
 ค. เน้นการสร้างเกมแบบ 3 มิติ 
 ง. เน้นการสร้างเกมเป็นแบบ 3D Action RPG 
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5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม Game Maker 
 ก. สร้างเกมแบบ Action ได้ 
 ข. ใช้ได้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ค. โปรแกรมสามารถใช้ได้บนเครื่องพีซ ี
 ง. ไม่ได้ใช้ความสามารถของ DirectX 

6. หากต้องการใช้โปรแกรม Game maker แบบฟรีเมื่อติดต้ังโปรแกรมเรียบร้อยจะต้องเลือกปุ่ม
 ข้อความในข้อใด 
 ก. Enter Activation code ข. Purchase Pro edition online 
 ค. Continue using the lite edition ง. ถูกทุกข้อ 

7. ข้ันตอนในการเปิดแฟ้มโปรเจ็กต์งานของ Game maker จะเลือกในเมนูค าสั่ง และค าสั่งใด 
 ก. File --> New ข. File --> Open 
 ค. File --> Publish your game ง. File --> Preferences 

8. ข้อใดไม่ใช ่Resource ในโปรแกรม Game maker 
 ก. Run  ข. Sprites 
 ค. Fonts  ง. Rooms 

9. ข้ันตอนในการปิดและเลิกใช้โปรแกรม Game maker จะเลือกในเมนูค าสั่งและค าสั่งใด 
 ก. File --> close ข. File --> Open 
 ค. File --> Publish your game ง. File --> Exit 
 

10.   
 เราเรียกว่าอะไร 
 ก. Title bar  ข. Menu bar 
 ค. Tools bar  ง. Resource Explorer  
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ประจ าหน่วยที่ 1 
 
 

  1. ค  

  2. ง 

  3. ค 

  4. ข 

  5. ง 

  6. ค 

  7. ข 

  8. ก 

  9. ก  

  10. ค  
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เอกสารอ้างอิง 
 
 
ธันยา  นวลละออง. สร้างเกมได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Game Maker. โรงพิมพ์ ซีเอ็ด
 ยูเคชั่น : กรุงเทพฯ, 2550. 

อภิชญา  วรรณภัย. วาดฝันให้โลกตะลึงด้วย The 2D&3D Game Maker, บริษัท เอส.
 พี.ซี. บุ๊คส์ จ ากัด : กรุงเทพฯ, 2551 
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เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
รหัสวิชา ง30202 รายวิชา การเขียนโปรแกรมเกมสร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 หน่วยที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์และโป รแกรม Game maker  
ฉบับนี ้ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 

เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้ ประกอบด้วย ความน า สาระส าคัญ จุดประสงค์  
การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา กิจกรรม  แบบฝึก หัด และแบบทดสอบหลังเรียน 
พร้อมค าเฉลยซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  
ได้เป็นอย่างดี 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้ จะมีประโยชน์  
ต่อการเรียนการสอน ช่วยลดภาระครูผู้สอน และสามารถใช้เป็นเครื่องน าทา งให้นักเรียน                            
ได้ประสบผลส าเร็จ ช่วยให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะ 
ได้อย่างถูกต้อง 

   
 

      นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ 
    ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
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สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ค าชี้แจงส าหรับคร ู ค 
ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน ง 
หน่วยที่ 1 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับโปรแกรมเกมคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรม Game maker 1 
  หัวข้อเรื่อง 1 
  ความน า 2 
  สาระส าคัญ 2 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 3 
  แบบทดสอบก่อนเรียน 4 
  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 6 
    ตอนท่ี 1 ความรูเ้ก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเกมและโปรแกรม Game maker 7 
       กิจกรรมท่ี 1 10 
       แนวตอบกิจกรรมท่ี 1 11 
 ตอนท่ี 2 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Game makerการเรียกใช้ เปิด บันทึกและเลิกใช้  
  โปรแกรม Game Maker 

12 

       กิจกรรมท่ี 2 16 
       แนวตอบกิจกรรมท่ี 2 17 
    ตอนท่ี 3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Game maker 18 
       กิจกรรมท่ี 3 23 
       แนวตอบกิจกรรมท่ี 3 24 
  แบบทดสอบหลังเรียน 25 
  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 27 
  บรรณานุกรม 28 
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ค าชี้แจงส าหรับครู 
 

เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้ เป็นสื่อท่ีช่วยในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงาน
อาชี พและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 3020 2 รายวิชา การเขียนโปรแกรมเกมสร้างสรรค์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้

1. เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้ไม่ใช่การทดสอบเพื่อมุ่งหวังคะแนนส าหรับ 
การประเมินผล แต่เป็นการเพิ่มความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองตามความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2. ครูควรศึกษาหัวข้อเรื่อง ความน า สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่า 
เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง 

3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย 
4. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา สาระ รายละเอียด และฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม 
5. ขณะนักเรียนท ากิจกรรม ครูต้องดูแล ให้ค าปรึกษาหากมีข้อสงสัย และสอดแทรก

คุณธรรมให้กับนักเรียนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 10 ข้อ แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย 
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
 

เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้ นักเรียนสามารถศึกษา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ก่อนที่จะศึกษาและเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านค าชี้แจง ดังน้ี 

1. เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้ไม่ใช่การทดสอบเพื่อมุ่งหวังคะแนนส าหรับ 
การประ เมินผล แต่เป็นการเพิ่มความรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า  
หาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2. ศึกษาหัวข้อเรื่อง ความน า สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่า  
เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย 
4. ศึกษาเนื้อหา สาระ รายละเอียด และฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 10 ข้อ แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย 

 


