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3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ แล้วตรวจคาตอบจากเฉลย
4. ศึกษาเนื้อหา สาระ รายละเอียด และฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ แล้วตรวจคาตอบจากเฉลย
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สาระการเรียนรู้
1. การติดตั้งโปรแกรม Game Maker
2. ส่วนประกอบของโปรแกรม Game Maker

สาระสาคัญ
การติ ด ตั้ ง โปรแกรม Game Maker สามารถทาได้โ ดยการดั บเบิ ล คลิ ก ที่ ไ อคอนที่ ใ ช้
ในการติดตั้งโปรแกรม Game Maker จากนั้นให้ดาเนินการตามขั้นตอนการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์
จะปรากฏไอคอน Game Maker ที่เดสก์ทอป สามารถทาการดับเบิลคลิกที่ไอคอนดังกล่าวเพื่อเข้า
ใช้งานโปรแกรม Game Maker ได้
ส่วนประกอบของโปรแกรม Game Maker ที่สาคัญมีทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
Menu Bar (แถบเมนู ) ส่ ว นที่ 2 Tools bar (แถบเครื่ อ งมื อ ) ส่ ว นที่ 3 Resource Explorer
(รายการทรัพยากร) ส่วนที่ 4 Work Area (พื้นที่การทางาน) และส่วนที่ 5 Tutorial (สอนการ
ใช้งานโปรแกรม)

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหน่วยที่ 2 นักเรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. สามารถติดตั้งโปรแกรม Game Maker ได้ถูกต้อง
2. บอกส่ ว นประกอบ และอธิบายหน้ าที่ ข องส่ ว นประกอบของโปรแกรม Game
Maker ได้ถูกต้อง
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แบบทดสอบก่อนเรียน
จงทาเครื่องหมาย



บนตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. โปรแกรม Game Maker ส่วนใหญ่จะ
ติดตั้งอยู่ที่ไดร์ใดของเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. ไดรว์ A
ข. ไดรว์ B
ค. ไดรว์ C
ง. ไดรว์ D
2. ข้อใดไม่ใช่ Resource ในโปรแกรม
Game Maker
ก. Sprites
ข. Objects
ค. Run
ง. Fonts
3.
จากภาพ ส่วนนี้เรียกว่าอะไร
ก. Menu Bar
ข. Tools Bar
ค. Resource Explore
ง. Work Area

4. รายการทรัพยากร Path มีหน้าที่อะไร
ก. สร้างวัตถุ
ข. แทรกวัตถุ
ค. กาหนดขนาดวัตถุ
ง. วาดเส้นทางให้วัตถุเดินตาม
5. ในหน้าต่าง Room หากต้องการลบวัตถุ
สามารถทาได้ด้วยวิธีใด
ก. คลิกเมาส์ขวา
ข. คลิกเมาส์ขวา + Shift
ค. คลิกเมาส์ขวา + Esc
ง. คลิกเมาส์ขวา + Alt
6. คาสั่งย่อย Create Executable
ใช้สาหรับอะไร
ก. สร้าง Sprites
ข. บันทึกข้อมูลเกม
ค. สร้างตัวเล่นเกม .exe
ง. เผยแพร่เกมในเว็บไซต์ YOYO Games
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7. ถ้าต้องการกาหนดให้ใช้กระเบื้องแทน
พื้นหลัง สามารถติ๊กเครื่องหมายถูก
หน้าข้อความใดในรายการทรัพยากร
Background
ก. Load Background
ข. Edit Background
ค. Save Background
ง. Use as tile set
8. ภาษาของโปรแกรม Game Maker คือ
ภาษาใด
ก. ภาษา GML
ข. ภาษา C
ค. ภาษา Maker
ง. ภาษา Basic

9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบในหน้าต่างหลัก
ของโปรแกรม Game Maker
ก. Menu Bar
ข. Tools Bar
ค. Resource Bar
ง. Work Area
10. ข้อใดไม่ใช่คาสั่งในส่วนของ Menu Bar
ก. File
ข. Edit
ค. Scripts
ง. Sprites
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หน่วยที่
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การติดตั้งและส่วนประกอบ
ของโปรแกรม Game Maker

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมจะต้องดาเนินการติดตั้ง โปรแกรมก่อนการใช้งานเสมอ
และเมื่อดาเนินการติดตั้ง โปรแกรมแล้วก็มีความจาเป็นอย่างมากที่จะต้องทาการศึกษาส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของโปรแกรม เพื่อความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมนั้น ๆ โดยในหน่วยที่ 2 นี้ จะได้
กล่ า วถึ ง การติ ด ตั้ ง โปรแกรม Game Maker และส่ ว นประกอบของโปรแกรม Game Maker
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การติดตั้งโปรแกรม Game Maker
การติ ด ตั้ ง โปรแกรม Game Maker เริ่ ม ต้ น ให้ ท าการดั บ เบิ ล คลิ ก ที่ ไ อคอน
จากนั้นให้ดาเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเริ่มติดตั้ง

1
ภาพประกอบ 2.1 หน้าต่างแรกในการติดตั้งโปรแกรม Game Maker
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2. ในหน้าต่างการกาหนดตาแหน่งในการติดตั้งให้คลิกที่ปุ่ม Next (โดยปกติโปรแกรม
Game Maker จะติดตั้งอยู่ที่ไดรว์ C ของเครื่องคอมพิวเตอร์)

2
ภาพประกอบ 2.2 หน้าต่างการกาหนดตาแหน่งในการติดตั้งโปรแกรม Game Maker
3. คลิกที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มติดตั้ง

3
ภาพประกอบ 2.3 หน้าต่างยืนยันการติดตั้งโปรแกรม Game Maker
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ระหว่างติดตั้งโปรแกรมจะแสดงแถบความก้าวหน้าในการติดตั้ง

ภาพประกอบ 2.4 หน้าต่างแสดงแถบความก้าวหน้าในการติดตั้งโปรแกรม Game Maker
4. ถ้าโปรแกรมติดตั้งสมบูร ณ์แล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อความ Installation
completed ให้คลิกที่ปุ่ม Exit

4
ภาพประกอบ 2.5 หน้าต่าง Installation completed ในการติดตั้งโปรแกรม Game Maker
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หลังจากติดตั้งโปรแกรม Game Maker สมบูรณ์ จะปรากฏไอคอน
ผู้ใช้สามารถทาการดับเบิลคลิกที่ไอคอนดังกล่าวเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมได้ทันที

ที่เดสก์ทอป

ส่วนประกอบของโปรแกรม Game Maker
หลังจากเข้าสู่โปรแกรม Game Maker จะพบหน้าต่างแรกของโปรแกรม Game Maker
ซึง่ มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1

2

3
4
5
ภาพประกอบ 2.6 หน้าต่างแรกของโปรแกรม Game Maker
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่







Menu Bar (แถบเมนู)
Tools bar (แถบเครื่องมือ)
Resource Explorer (รายการทรัพยากร)
Work Area (พื้นที่การทางาน)
Tutorial (สอนการใช้งานโปรแกรม)

8
ส่ ว นที่  Menu Bar (แถบเมนู ) เป็ น เมนู ห ลั ก ส าหรั บ เลื อ กรายการท างาน
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้

ภาพประกอบ 2.7 Menu Bar (แถบเมนู)
1.1 แถบเมนู File ประกอบด้วยคาสั่งย่อยต่าง ๆ ดังนี้
New
Open
Recent Files
Save
Save As
Create Executable

:
:
:
:
:
:

สร้างชิ้นงานใหม่
เปิดชิ้นงานที่ได้สร้างไว้แล้ว
เปิดไฟล์ล่าสุดที่เพิ่งใช้งาน
บันทึกข้อมูลเกมในไฟล์เดิม
บันทึกข้อมูลเกมในไฟล์ใหม่
สร้างตัวเล่นเกม .exe เพื่อนา
เกมออกมาเล่น หรือนาไปเล่น
เครื่องอื่น
Publish your Game : เผยแพร่เกมไปยังเว็บไซต์
ภาพประกอบ 2.8 แถบเมนู File
Import Resources : นาทรัพยากรเกมเข้ามา
ในโปรแกรม
Export Resources : ส่งออกทรัพยากรของตัวเกม
Advanced Mode : เปลี่ยนเป็นโหมด Advanced เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้ครบถ้วน
Preferences
: ตั้งค่าโปรแกรม
Exit
: ออกจากโปรแกรม
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1.2 แถบเมนู Edit ประกอบด้วยคาสั่งย่อยต่าง ๆ ดังนี้

ภาพประกอบ 2.9 แถบเมนู Edit

Insert Sprite
: แทรกสไปรท์
Duplicate
: คัดลอกวัตถุ
Insert Group
: สร้างโฟลเดอร์กลุ่มให้วัตถุ
Delete
: ลบวัตถุ
Rename
: เปลี่ยนชื่อวัตถุ
Properties
: ตั้งค่าวัตถุ
Find Resource
: ค้นหาทรัพยากรเกม
Expand Resource Tree : ขยายโครงสร้าง
Collapse Resource Tree : ย่อโครงสร้าง
Show Object Information : แสดงข้อมูลวัตถุ

1.3 แถบเมนู Resources ประกอบด้วยคาสั่งย่อย ๆ ดังนี้
Create sprite
:
Create Sound
:
Create Background :
Create Path
:
Create Script
:
Create Font
:
Create Time Line :
Create Object
:
ภาพประกอบ 2.10 แถบเมนู Resources
Create Room
:
Change Game Information : เปลี่ยนข้อมูลเกม
Change Global Game Settings : เปลี่ยนการตั้งค่าตัวเกม
Select Extension Packages : เลือกแพ็คเกจส่วนขยายของเกม
Define Constants
: กาหนดค่าคงที่
Define Triggers
: กาหนดทริกเกอร์
Included Files
: รวมไฟล์

สร้างสไปรท์
สร้างเสียง
สร้างพื้นหลังห้องเล่นเกม
สร้างเส้นทาง
สร้างชุดคาสั่ง
สร้างตัวอักษร
สร้างช่วงเวลา
สร้างวัตถุ
สร้างห้องเล่นเกม
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1.4 แถบเมนู Scripts ประกอบด้วยคาสั่งย่อยต่าง ๆ ดังนี้

ภาพประกอบ 2.11 แถบเมนู Scripts

Import Scripts
:
Export All Scripts
:
Show Built-in Variables :
Show Built-in Functions :
Show Extension Functions
Show Constants
:
Show Resource Names :
Search in Scripts
:
Check Resource Names :
Check All Scripts
:

นาเข้าชุดคาสั่ง
ส่งออกชุดคาสั่งทั้งหมด
แสดงตัวแปร Built-in
แสดงฟังก์ชั่น Built-in
: แสดงฟังก์ชั่นขยาย
แสดงค่าคงที่
แสดงรายชื่อทรัพยากร
ค้นหาในชุดคาสั่ง
ตรวจสอบชื่อทรัพยากร
ตรวจสอบชุดคาสั่ง
ทั้งหมด

1.5 แถบเมนู Run ประกอบด้วยคาสั่งย่อยต่าง ๆ ดังนี้

ภาพประกอบ 2.12 แถบเมนู Run
Run normally
: ทดลองเล่นตามปกติ
Run in Debug mode : เล่นในโหมดดีบัก (ดีบักเป็นการตรวจสอบจุดบกพร่องของโปรแกรม)
1.6 แถบเมนู Window ประกอบด้วยคาสั่งย่อยต่าง ๆ ดังนี้
Cascade

ภาพประกอบ 2.13 แถบเมนู Window

: จัดเรียงหน้าต่าง Sprite, Sound
และ Object ให้เรียงอย่างเป็น
ระเบียบ
Arrange Icons : จัดเรียงไอคอน
Close All
: ปิดหน้าต่างทั้งหมด
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1.7 แถบเมนู Help ประกอบด้วยคาสั่งย่อยต่าง ๆ ดังนี้

ภาพประกอบ 2.14 แถบเมนู Help

Contents
:
Tutorials
:
Extension Packages :
News
:
Book
:
More Tutorials
:

ข้อมูลวิธีใช้โปรแกรม
สอนการใช้งานโปรแกรม
แพคเกจส่วนขยายของเกม
ดูข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรม
ดูหนังสือเกี่ยวกับโปรแกรม
ดาวน์โหลดตัวอย่างเกม
มาศึกษาซึ่งจะเป็นไฟล์ .gmk

Website
: ไปยังเว็บไซต์ YOYO Games
Forum
: ไปยังหน้าเว็บบอร์ดที่จะมีผู้ให้คาแนะนาหรือตอบคาถามเมื่อสงสัย
Wiki
: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Game Maker จาก Wiki pedia
About Game Maker : เกี่ยวกับโปรแกรม Game Maker

ส่ ว นที่  Tools Bar (แถบเครื่ อ งมื อ ) เป็ น ไอคอนเพื่ อเรี ย กใช้ ร ายการท างาน
ประกอบด้วยเมนูย่อยทัง้ หมด 6 กลุ่ม ซึง่ แต่ละกลุ่มจะมีเส้นขีดแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้
1 2 3

4 5

6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ภาพประกอบ 2.15 Tools Bar (แถบเครื่องมือ)
กลุ่ ม ที่ 1 : (1) สร้ า งแฟ้ ม โปรเจ็ ก ต์ เ กมใหม่ (2) เปิ ด แฟ้ ม โปรเจ็ ก ต์ เ กมที่ ส ร้ า งไว้ แ ล้ ว และ
(3) บันทึกแฟ้มโปรเจ็กต์เกม
กลุ่มที่ 2 : (4) บันทึกไฟล์เป็น .exe และ (5) นาเกมที่สร้างขึ้นอัพขึ้นเว็บ YOYO Game
กลุ่มที่ 3 : (6) เล่นเกม และ (7) เล่นเกมแบบตรวจสอบข้อผิดพลาด
กลุ่มที่ 4 : (8) สร้างสไปรท์ (9) สร้างเสียง (10) สร้างพื้นหลังห้องเล่นเกม (11) สร้างเส้นทาง (12)
สร้ า งชุ ด ค าสั่ ง (13) สร้ า งตั ว อั ก ษร (14) สร้ า งช่ ว งเวลา (15) สร้ า งวั ต ถุ และ
(16) สร้างห้องเล่นเกม
กลุ่มที่ 5 : (17) ข้อมูลเกม (18) ตั้งค่าตัวเกม และ (19) แพคเกจส่วนขยายของเกม
กลุ่มที่ 6 : (20) คู่มือการใช้โปรแกรม Game Maker
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ส่วนที่  Resource Explorer (รายการทรัพยากร) เป็นรายการแสดงทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่ใช้งานในเกม ประกอบด้วยเมนูย่อยต่าง ๆ ดังนี้

ภาพประกอบ 2.16 Resource Explorer (รายการทรัพยากร)
3.1 รายการทรัพยากร Sprites (สไปรท์)
การสร้ า งสไปรท์ ห รื อ รู ป ภาพที่ น ามาใช้ ใ นเกม เป็ น ภาพของวั ต ถุ (Object) น ามา
กาหนดการกระทาหรือแสดงเพื่อประกอบในเกม มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง สามารถสร้าง
สไปรท์ได้โดยการคลิกเมาส์ขวาทีร่ ายการทรัพยากร Sprites แล้วคลิกเลือก Create Sprite

ภาพประกอบ 2.17 รายการทรัพยากร Sprites (สไปรท์)
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จะปรากฏหน้าต่างเกี่ยวกับสไปรท์ ดังนี้

ภาพประกอบ 2.18 หน้าต่างเกี่ยวกับสไปรท์
Name
Load Sprite
Save Sprite
Edit Sprite

:
:
:
:

ใส่ชื่อสไปรท์ เพื่อป้องกันความสับสนในภายหลัง
โหลดภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง มาเป็นสไปรท์
บันทึกสไปรท์
แก้ไขสไปรท์หรือวาดขึ้นมาใหม่ ซึง่ ในหน้าต่างนี้จะมีเครื่องมือ
ให้สามารถปรับแต่งสไปรท์ได้

3.2 รายการทรัพยากร Sounds (เสียง)
การเพิ่มเสียง สามารถทาได้โดยการคลิกเมาส์ขวาที่รายการทรัพยากร Sounds แล้วคลิก
เลือก Create Sound

ภาพประกอบ 2.19 รายการทรัพยากร Sounds (เสียง)
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จะปรากฏหน้าต่างเกี่ยวกับเสียง ดังนี้
ส่วนที่  ส่ ว นที่ ใ ช้ ใ นการตั้ ง ชื่ อ ให้ เ สี ย งในโปรแกรม
ควรตั้งชื่อให้เข้าใจง่าย เนื่องจากอาจจะต้อง
ใช้ในการเขียนโค้ดหรือใส่ไว้ในห้องต่าง ๆ
ส่วนที่  ส่ ว นที่ ใ ช้ ใ นการโหลดเสี ย ง เล่ น เสี ย ง
ปิดเสียง และบันทึกเสียง
ส่วนที่  ส่วนที่ใช้ในการแสดงชื่อไฟล์เสียงที่โหลดมา
ส่วนที่  ส่วนที่ใช้ในการกาหนดชนิดของไฟล์เสียง
ส่วนที่  ส่วนที่ใช้ในการใส่ Effects อาจจะกาหนดให้
เสียงเล่นพร้อมกัน สะท้อนหรืออื่น ๆ ได้
ส่วนที่  ส่วนที่ใช้ในการกาหนดความดังเบาของเสียง
และก าหนดให้ เ สี ย งดั ง ไปทางข้ า งไหน
มากกว่ากัน
ภาพประกอบ 2.20 หน้าต่างเกี่ยวกับเสียง
3.3 รายการทรัพยากร Backgrounds (พื้นหลัง)
การใส่พื้นหลังสามารถทาได้โดยการคลิกขวาที่รายการทรัพยากร Backgrounds แล้วคลิก
เลือก Create Background

ภาพประกอบ 2.21 รายการทรัพยากร Backgrounds (พื้นหลัง)
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จะปรากฏหน้าต่างเกี่ยวกับพื้นหลัง ดังนี้

ภาพประกอบ 2.22 หน้าต่างเกี่ยวกับพื้นหลัง
Name
Load Background
Save Background
Edit Background

:
:
:
:

ใส่ชื่อพื้นหลัง
โหลดภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง มาเป็นพื้นหลัง
บันทึกพื้นหลัง
แก้ไขพื้นหลังหรือวาดขึ้นมาใหม่ ซึง่ ในหน้าต่างนี้จะมี
เครื่องมือให้สามารถปรับแต่งพื้นหลังได้

3.4 รายการทรัพยากร Paths (เส้นทาง)
การวาดเส้นทางให้วัตถุเดินตาม สามารถทาได้โดยการคลิกเมาส์ขวาที่ รายการทรัพยากร
Paths แล้วคลิกเลือก Create Path

ภาพประกอบ 2.23 รายการทรัพยากร Paths (เส้นทาง)
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จะปรากฏหน้าต่างเกี่ยวกับการวาดเส้นทางให้วัตถุเดินตาม ดังนี้
Add
: สร้างจุดเพิ่มจากจุดที่เลือก
Insert
: แทรกจุดใหม่
Delete
: ลบจุด
จุดสีแดง
: จุดควบคุมที่เลือกในปัจจุบัน
จุดสีน้าเงิน
: จุดควบคุมอื่น ๆ
สี่เหลี่ยมสีเขียว : จุดเริ่มต้น
หมายเหตุ สามารถกดปุ่ม Alt เพื่อเพิ่ม
หรือย้ายปุ่มได้อย่างอิสระ
ภาพประกอบ 2.24 หน้าต่างเกี่ยวกับการวาดเส้นทาง
3.5 รายการทรัพยากร Scripts (ชุดคาสั่ง)
การสร้ า งชุ ด ค าสั่ ง สามารถท าได้ โ ดยการคลิ ก เมาส์ ข วาที่ ร ายการทรั พ ยากร Scripts
แล้วคลิกเลือก Create Script จะปรากฏหน้าต่างการสร้างชุดคาสั่ง ดังนี้

ภาพประกอบ 2.25 รายการทรัพยากร Scripts (ชุดคาสั่ง) และหน้าต่างการสร้างชุดคาสั่ง
ภาษาที่ในการเขียนชุดคาสั่งของโปรแกรม Game Maker คือภาษา GMK (ในโปรแกรม
จะมีไฟล์สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ซึง่ จะช่วยทาให้เกมน่าสนใจและมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้น
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3.6 รายการทรัพยากร Fonts (ตัวอักษร)
การก าหนดตั ว อั ก ษรในโปรแกรม Game Maker ไม่ ไ ด้ จ ากั ด แค่ ตั ว อั ก ษรเท่ า นั้ น
ยังสามารถนารู้ภาพต่าง ๆ มาทาเป็นฟอนต์ได้ โดยการกาหนดตัวอักษรสามารถทาได้โดยการคลิก
เมาส์ขวาที่รายการทรัพยากร Fonts แล้วคลิกเลือก Create Font

ภาพประกอบ 2.26 รายการทรัพยากร Fonts (ตัวอักษร)
จะปรากฏหน้าต่างการกาหนดตัวอักษร ดังนี้
Name
Font
Size
Bold
Italic

ภาพประกอบ 2.27 หน้าต่างการกาหนดตัวอักษร

: ชื่อตัวอักษรที่กาหนด
: เลือกตัวอักษร
: ขนาดตัวอักษร
: ทาตัวอักษรให้เป็นตัวหนา
: ทาตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง
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3.7 รายการทรัพยากร Time Lines (เส้นเวลา)
การกาหนดเส้นเวลา สามารถกาหนดหรือสร้างการกระทาให้เกิดขึ้น ในช่วงเวลาตอนเล่น
เกม เช่น ในช่วงเวลา ๆ หนึ่ง สามารถเพิ่มการกระทาให้ศัตรูเกิดขึ้นมาได้ สามารถทาได้โดยการคลิก
เมาส์ขวาที่รายการทรัพยากร Time Lines แล้วคลิกเลือก Create Time Line

ภาพประกอบ 2.28 รายการทรัพยากร Time Lines (เส้นเวลา)
จะปรากฏหน้าต่างเกี่ยวกับการกาหนดเส้นเวลา ดังนี้

ภาพประกอบ 2.29 หน้าต่างเกี่ยวกับการกาหนดเส้นเวลา
Add
Change
Delete
Clear

:
:
:
:

เพิ่ม Step
เปลี่ยน Step
ลบ Step
ล้างหรือลบ Step ทั้งหมด

Shift
Duplicate
Spread
Merge

:
:
:
:

เปลี่ยนช่วงเวลาเพื่อเป็นช่วงเวลาใหม่
สาเนาช่วงเวลา
กระจาย
รวมจานวนช่วงเวลาเข้าด้วยกัน
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3.8 รายการทรัพยากร Objects (วัตถุ)
วัตถุเป็นตัวกาหนดเหตุการณ์และการกระทาภายในเกม สามารถสร้างวัตถุได้โดยการคลิก
เมาส์ขวาที่รายการทรัพยากร Objects แล้วคลิกเลือก Create Object

ภาพประกอบ 2.30 รายการทรัพยากร Objects (วัตถุ)
จะปรากฏหน้าต่างเกี่ยวกับวัตถุ ดังนี้

ภาพประกอบ 2.31 หน้าต่างเกี่ยวกับวัตถุ
Visible : มองเห็นวัตถุ
Event : เหตุการณ์
Solid : ทาให้วัตถุแข็ง
Actions : การกระทา
การตั้งชื่อวัตถุ ส่ ว นใหญ่ นิ ย มตั้ง โดยการขึ้นต้นด้ว ย obj_ และตามด้ว ยชื่อวัตถุนั้น ๆ
(obj_ชื่อวัตถุ) เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไข ซึ่งทาให้รู้ว่าวัตถุนี้มไี ว้ทาอะไร และง่ายต่อการเขียนโค้ด
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3.9 รายการทรัพยากร Rooms (ห้องเล่นเกม)
ห้องเล่นเกมเป็น ห้องสาหรับวางวัตถุ จัดการเกี่ยวกับเกม ในตอนเริ่มต้นจะมีแค่พื้นหลัง
สีเทามาให้ (เส้นตารางที่แสดงในหน้าต่างของห้องเล่นเกมจะไม่แสดงในเกม มีไว้ช่วยในการวางวัตถุ
ให้ตรงตามแกน x, y ที่ต้องการ แต่ถ้าไม่ต้องการเส้นตารางก็สามารถปิดได้) เส้นตารางจะมีอยู่ 2
แบบ คือ 1) แบบเส้นตรงแนวตั้งแนวนอน
และ 2) แบบเส้นทแยงมุม
สามารถสร้างห้องเล่นเกมได้โดยการคลิกเมาส์ขวาที่รายการทรัพยากร Rooms แล้วคลิก
เลือก Create Room

ภาพประกอบ 2.32 รายการทรัพยากร Rooms (ห้องเล่นเกม)
จะปรากฏหน้าต่างห้องเล่นเกม ดังนี้

ภาพประกอบ 2.33 หน้าต่างห้องเล่นเกม
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3.9.1 ส่วน objects
ส่วน object เป็นหน้าต่างที่ใช้ในการเพิ่มวัตถุ
สามารถทาได้โดยการคลิกเมาส์ซ้ายในส่วนที่แสดงวัตถุที่
เลือกอยู่ในปัจจุบัน หรือเลือกจากด้านล่างตรง Object
to add with left mouse ที่แสดงชื่อวัตถุที่เลือกอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งสามารถทาการคลิกเมาส์และ/หรือการกดปุ่ม
เพื่อกาหนดการเพิ่มวัตถุ ลบวัตถุ และจัดกระทากับวัตถุ
ได้ดังนี้
คลิกเมาส์ซ้าย
: เพิ่มวัตถุ
คลิกเมาส์ซ้าย + Alt : วางวัตถุอย่างอิสระไม่ต้อง
ยึดติดกับขอบเส้นตาราง
คลิกเมาส์ซ้าย + Shift : วางวัตถุหลาย ๆ ชิ้น โดย
คลิกค้างแล้วลากเพื่อวาง
ภาพประกอบ 2.34 ส่วน objects คลิกเมาส์ซ้าย + Ctrl : ย้ายวัตถุ
คลิกเมาส์ขวา
: ลบวัตถุ
คลิกเมาส์ขวา + Shift : ลบวัตถุทั้งหมด หรือลบครั้งละหลาย ๆ ชิ้น
คลิกเมาส์ขวา + Ctrl : แสดงเมนู
3.9.2 ส่วน settings
ส่ ว น setting เป็ น หน้ าต่างที่ใช้ใน
การตั้งชื่อห้องเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขหรื อ ง่าย
ต่อการจดจ าว่าห้ องนี้ คือห้ องอะไร พร้ อมใส่
คาอธิบายของแต่ละห้องตรง Caption for the
room ซึง่ คาอธิบายจะแสดงตอนเล่นเกม และ
ยังสามารถปรับความกว้างความสูงของห้ องได้
จากการก าหนดค่ า Width และ Height
รวมถึ ง การแก้ ไ ขความเร็ ว ของเกม โดยการ
กาหนดค่าในส่วนของ Speed
ภาพประกอบ 2.35 ส่วน settings
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3.9.3 ส่วน tiles
ส่ ว น tiles เป็ น หน้ า ต่ า งที่ ใ ช้ ใ นการก าหนดใช้
กระเบื้องเป็นภาพพื้นหลัง เพื่อช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับ
เกม การกาหนดใช้กระเบื้องเป็นพื้นหลังสามารถทาได้โดย
ในส่วนของขั้นตอนการสร้างภาพพื้นหลัง (backgrounds)
ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Use as tile set พอติ๊ก
แล้ ว จะมี แ ถบเพิ่ ม ขึ้ น มาให้ ท าการก าหนดคุ ณ สมบั ติ
ของกระเบื้อง (Tile Properties)

ภาพประกอบ 2.37 หน้าต่างการกาหนด Tile Properties

ภาพประกอบ 2.36 ส่วน tiles

tile width
tile height
horizontal offset
vertical offset
horizontal sep
vertical sep

:
:
:
:
:
:

ความกว้างของกระเบื้อง
ความสูงของกระเบื้อง
เลื่อนกระเบื้องแนวนอน
เลื่อนกระเบื้องแนวตั้ง
ระยะห่างของกระเบื้องแนวนอน
ระยะห่างของกระเบื้องแนวตั้ง
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3.9.4 ส่วน backgrounds

3.9.5 ส่วน views

ภาพประกอบ 2.38 ส่วน backgrounds

ภาพประกอบ 2.39 ส่วน views

ส่วน backgrounds เป็นหน้าต่าง
ที่ ใ ช้ ใ นการตั้ งค่ า พื้ น หลั ง ถ้ า ไม่ มี ภ าพพื้น
หลัง สามารถใช้สีเป็นภาพพื้นหลังได้ โดย
การเลือกสีในส่วนของ Color แต่ถ้ามีภาพ
พื้ น หลั ง ให้ ค ลิ ก ที่ no background แล้ ว
เลือกภาพพื้นหลัง

ส่ ว น views เป็ น หน้ า ต่ า งที่ ใ ช้
ในการก าหนดมุ ม มองตอนเล่ น เกม ซึ่ ง มี
ส่วนประกอบ ดังนี้
View in room : มุมมองสาหรับกาหนด
ขนาดมุมมองในห้อง
Port on screen : มุมมองสาหรับกาหนด
ขนาดหน้าจอ
Object following : มุมมองสาหรับกาหนด
ให้กรอบมุมมองเลื่อน
ตามวัตถุ
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3.10 รายการทรัพยากร Game Information (ข้อมูลเกี่ยวกับเกม)
การเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเกมจะช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นเกมได้ง่ายขึ้น โดยข้อมูลเกม
จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้เล่นกด F1 ในระหว่างการเล่นเกม และควรสร้างหน้า ต่างเพื่อแสดงข้อมูล เกม
โดยเฉพาะ เพื่อความสวยงามของเกม ซึ่งสามารถสร้างข้อมูลเกี่ยวกับเกมได้โดยการคลิกเมาส์ขวา
ทีร่ ายการทรัพยากร Game Information แล้วคลิกเลือก Properties

ภาพประกอบ 2.40 รายการทรัพยากร Game Information (ข้อมูลเกี่ยวกับเกม)
จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลเกี่ยวกับเกม ดังนี้

ภาพประกอบ 2.41 หน้าต่างข้อมูลเกี่ยวกับเกม
ในหน้าต่างข้อมูลเกี่ยวกับเกม สามารถปรับแต่งข้อความ เปลี่ยนสี เพิ่ม/ลดขนาดข้อความ
เปลี่ยนรูปแบบข้อความ หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังข้อความได้
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3.11 รายการทรัพยากร Global Game Settings (การตั้งค่าตัวเกม)
การตั้งค่าตัวเกม เป็นการตั้งค่าต่าง ๆ ให้กับเกม สามารถทาได้โดยการคลิกเมาส์ขวาที่
รายการทรัพยากร Global Game Settings แล้วคลิกเลือก Properties

ภาพประกอบ 2.42 รายการทรัพยากร Global Game Settings (การตั้งค่าตัวเกม)
จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าตัวเกม ดังนี้
3.11.1 Graphics
Start in full-screen mode : เริ่ ม ในโหมดเต็ ม หน้ า จอ
Fixed scale [in %] : กาหนดขนาดจอเกมตาม %
Keep aspect ratio : กาหนดขนาดจอเกมตามอัตราส่วน
Full scale : กาหนดขนาดจอเกมเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์
Interpolate colors between pixels : สีระหว่างพิกเซล
Color outside the room region : สีด้านนอกจอ
Allow the player to resize the game window :
อนุญาตให้ผู้เล่นปรับขนาดหน้าจอเกม
ภาพประกอบ 2.43 Graphics Let the game window always stay on top :
ให้หน้าต่างเกมอยู่ด้านบนเสมอ
Don't draw a border in windowed mode : ไม่แสดงเส้นขอบหน้าจอเกม
Don't show the buttons in the window caption : ไม่แสดงปุ่มตรงแถบด้านบนหน้าจอ
Display the cursor : แสดงเคอร์เซอร์ (เมาส์)
Freeze the game when the form loses focus : ตรึงเกมเมื่อฟอร์มสูญเสียโฟกัส
Disable screensavers and power saving actions : ปิดการใช้งานสกรีนเซฟเวอร์และการ
ดาเนินการประหยัดพลังงาน
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3.11.2 Resolution
Set the resolution of the screen
:
ตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอ
Use synchronization to avoid tearing :
ใช้งานการประสานเพื่อหลีกเลี่ยงการฉีกขาด

ภาพประกอบ 2.44 Resolution
3.11.3 Other

ภาพประกอบ 2.45 Other
Default Keys
Let <Esc> end the game
Let <F1> show the game information

: คีย์เริ่มต้น
: กดปุม่ Esc เพื่อออกจากเกม
: กดปุม่ F1 เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับเกม
Let <F4> switch between screen modes
: กดปุ่ม F4 เพื่อสลับโหมดหน้าจอ
Let <F5> save the game and <F6> load a game : กดปุ่ม F5 เพื่อบันทึกเกม และ
กดปุ่ม F6 เพื่อโหลดเกมที่บันทึกไว้
Let <F9> take a screenshot of a game
: กดปุ่ม F9 เพื่อใช้หน้าจอของเกม
Game Process Priority
: ลาดับความสาคัญของกระบวนการเกม
Version Information
: ข้อมูลรุ่นของตัวเกม
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3.11.4 Loading
เป็ น ส่ ว นก าหนดไอคอนที่ จ ะแสดงบน
หน้าต่างเกมมุมซ้ ายมือ และตอนที่ท าเกมเป็ น ไฟล์
.exe จะเป็นไอคอนของตัว เกม ถ้าต้องการแก้ไข
คลิก Change Icon ในโปรแกรมจะมีภาพ .icon
ให้ เ ลื อ กใช้ ไ ด้ แต่ ถ้ า ไม่ ช อบก็ ส ามารถแปลงไฟล์
รูปภาพที่ต้องการเป็น .icon แล้วนาไปใช้ได้

ภาพประกอบ 2.46 Loading
3.11.5 Errors
Display error messages : ตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของเกมและแสดงหน้าต่างเพื่อบอก
Write error messages to file game_errors.log:
เมื่อตรวจสอบพบข้อผิดพลาดทั้งหมด ให้เขียนไปยังไฟล์
game_errors.log ในโฟลเดอร์เดียวกับเกม
Abort on all error messages : ยกเลิก
ทุกข้อความผิดพลาด
Treat uninitialized variables as value 0 :
รักษาตัวแปร uninitialized เป็น 0
ภาพประกอบ 2.47 Errors
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3.11.6 Info

ภาพประกอบ 2.48 Info
สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้างเกม ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่นเกม และรายละเอียดอื่น ๆ
ซึง่ ข้อมูลนี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อเกมกาลังรันอยู่
3.12 รายการทรัพยากร Extension Packages (แพคเกจส่วนขยายของเกม)
แพคเกจส่ ว นขยายของเกม สามารถท าได้ โ ดยการคลิ ก เมาส์ ข วาที่ ร ายการทรั พ ยากร
Extension Packages แล้วคลิกเลือก Properties

ภาพประกอบ 2.49 รายการทรัพยากร Extension Packages (แพคเกจส่วนขยายของเกม)
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จะปรากฏหน้าต่างแพคเกจส่วนขยายของเกม ดังนี้

ภาพประกอบ 2.50 หน้าต่างแพคเกจส่วนขยายของเกม

ส่วนที่  Work Area (พื้นที่การทางาน)

ภาพประกอบ 2.51 Work Area (พื้นที่การทางาน)
พื้นที่การทางาน คือ บริเวณที่หน้าต่างของเมนูย่อยต่าง ๆ จะปรากฏขึ้น เพื่อทาการสร้าง
และกาหนดค่าให้กับเกม
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ส่วนที่  Tutorial (สอนการใช้งานโปรแกรม)

ภาพประกอบ 2.52 Tutorial (สอนการใช้งานโปรแกรม)
ในส่วนของการสอนการใช้งานโปรแกรม Game Maker สามารถทาการศึกษาข้อมูลได้โดย
การคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อศึกษาข้อมูลในการใช้งานโปรแกรมในหน้าต่อไป หรือคลิกที่ปุ่ม Previous
เพื่ อ กลั บ ไปศึ ก ษาข้ อ มู ล ในหน้ า ก่ อ นหน้ า นี้ และหากไม่ ต้ อ งการให้ ส่ ว นของการสอนการใช้ ง าน
โปรแกรม Game Maker ปรากฏ สามารถทาได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Hide
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สรุป
การติ ด ตั้ ง โปรแกรม Game Maker สามารถทาได้โ ดยการดั บเบิ ล คลิ ก ที่ ไ อคอนที่ ใ ช้
ในการติดตั้งโปรแกรม Game Maker จากนั้นให้ดาเนินการตามขั้นตอนการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์
จะปรากฏไอคอน Game Maker ที่เดสก์ทอป สามารถทาการดับเบิลคลิกที่ไอคอนดังกล่าวเพื่อเข้า
ใช้งานโปรแกรม Game Maker ได้
ส่วนประกอบของโปรแกรม Game Maker ที่สาคัญมีทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
Menu Bar (แถบเมนู ) ส่ ว นที่ 2 Tools bar (แถบเครื่ อ งมื อ ) ส่ ว นที่ 3 Resource Explorer
(รายการทรัพยากร) ส่วนที่ 4 Work Area (พื้นที่การทางาน) และส่วนที่ 5 Tutorial (สอนการ
ใช้งานโปรแกรม)
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แบบฝึกหัดที่ 1
จงดาเนินการติดตั้งโปรแกรม Game Maker ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเขียนสรุป
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Game Maker (10 คะแนน)
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แบบฝึกหัดที่ 2
จากรูปภาพที่กาหนดให้ จงใส่หมายเลข  ถึง  ในช่องว่างของแต่ละข้อให้สัมพันธ์
กัน (10 ข้อ รวม 10 คะแนน)












หมายเลข ………… คือ ส่วนที่เรียกว่า Resource Explorer (รายการทรัพยากร)
ถ้าต้องการสร้างเส้นทางให้วัตถุเดินตามสามารถสร้างได้โดยการคลิกที่ไอคอนหมายเลข …………
สามารถสร้างตัวอักษรได้โดยการคลิกที่หมายเลข …………
หมายเลข ………… คือ ส่วนในการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเกม เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นเกม
หมายเลข ………… คือ ไอคอนสาหรับคลิกดูคู่มือการใช้โปรแกรม Game Maker
หมายเลข ………… คือ ส่วนในการสร้างวัตถุ
Work Area (พื้นที่การทางาน) คือ หมายเลข …………
ถ้าต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรมในหน้าต่อไปสามารถคลิกได้ที่หมายเลข …………
ส่วนที่เรียกว่า Menu Bar (แถบเมนู) คือ หมายเลข …………
หมายเลข ………… คือ ส่วนที่เรียกว่า Tutorial (สอนการใช้งานโปรแกรม)
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แบบทดสอบหลังเรียน
จงทาเครื่องหมาย



บนตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. โปรแกรม Game Maker ส่วนใหญ่จะ
ติดตั้งอยู่ที่ไดร์ใดของเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. ไดรว์ A
ข. ไดรว์ B
ค. ไดรว์ C
ง. ไดรว์ D
2. ข้อใดไม่ใช่คาสั่งในส่วนของ Menu Bar
ก. File
ข. Edit
ค. Scripts
ง. Sprites
3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบในหน้าต่างหลัก
ของโปรแกรม Game Maker
ก. Menu Bar
ข. Tools Bar
ค. Resource Bar
ง. Work Area
4. รายการทรัพยากร Path มีหน้าที่อะไร
ก. สร้างวัตถุ
ข. แทรกวัตถุ
ค. กาหนดขนาดวัตถุ
ง. วาดเส้นทางให้วัตถุเดินตาม

5. ถ้าต้องการกาหนดให้ใช้กระเบื้องแทนพื้น
หลัง สามารถติ๊กเครื่องหมายถูก
หน้าข้อความใดในรายการทรัพยากร
Background
ก. Load Background
ข. Edit Background
ค. Save Background
ง. Use as tile set
6. ในหน้าต่าง Room หากต้องการลบวัตถุ
สามารถทาได้ด้วยวิธีใด
ก. คลิกเมาส์ขวา
ข. คลิกเมาส์ขวา + Shift
ค. คลิกเมาส์ขวา + Esc
ง. คลิกเมาส์ขวา + Alt
7. คาสั่งย่อย Create Executable
ใช้สาหรับอะไร
ก. สร้าง Sprites
ข. บันทึกข้อมูลเกม
ค. สร้างตัวเล่นเกม .exe
ง. เผยแพร่เกมในเว็บไซต์ YOYO Games
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8. ภาษาของโปรแกรม Game Maker คือ
ภาษาใด
ก. ภาษา GML
ข. ภาษา C
ค. ภาษา Maker
ง. ภาษา Basic
9.
จากภาพ ส่วนนี้เรียกว่าอะไร
ก. Menu Bar
ข. Tools Bar
ค. Resource Explore
ง. Work Area

10. ข้อใดไม่ใช่ Resource ในโปรแกรม
Game Maker
ก. Sprites
ข. Objects
ค. Run
ง. Fonts
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1. ค
2. ค
3. ข
4. ง
5. ข
6. ค
7. ง
8. ก
9. ค
10. ง
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1
จงดาเนินการติดตั้งโปรแกรม Game Maker ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเขียนสรุป
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Game Maker (10 คะแนน)

การติดตั้งโปรแกรม Game Maker สามารถทาได้โดย
การดับเบิลคลิกที่ไอคอนที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม Game Maker
อ่านรายละเอียดการติดตั้ง และทาการกดปุ่ม Next เพื่อเริ่ม
การติดตั้ง ดาเนินการตามขั้นตอนการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์
จะปรากฏไอคอน Game Maker ทีเ่ ดสก์ทอป

40
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2
จากรูปภาพที่กาหนดให้ จงใส่หมายเลข  ถึง  ในช่องว่างของแต่ละข้อให้สัมพันธ์
กัน (10 ข้อ รวม 10 คะแนน)












หมายเลข  คือ ส่วนที่เรียกว่า Resource Explorer (รายการทรัพยากร)
ถ้าต้องการสร้างเส้นทางให้วัตถุเดินตามสามารถสร้างได้โดยการคลิกที่ไอคอนหมายเลข 
สามารถสร้างตัวอักษรได้โดยการคลิกที่หมายเลข 
หมายเลข  คือ ส่วนในการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเกม เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นเกม
หมายเลข  คือ ไอคอนสาหรับคลิกดูคู่มือการใช้โปรแกรม Game Maker
หมายเลข  คือ ส่วนในการสร้างวัตถุ
Work Area (พื้นที่การทางาน) คือ หมายเลข 
ถ้าต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรมในหน้าต่อไปสามารถคลิกได้ที่หมายเลข 
ส่วนที่เรียกว่า Menu Bar (แถบเมนู) คือ หมายเลข 
หมายเลข  คือ ส่วนที่เรียกว่า Tutorial (สอนการใช้งานโปรแกรม)
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1. ค
2. ง
3. ค
4. ง
5. ง
6. ข
7. ค
8. ก
9. ข
10. ค

