
 

คู่มือการใช้งาน Marvin 

โปรแกรมสร้างส่ือสามมิติ เพ่ือส่งเสริมใหค้รูสามารถสร้างส่ือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์แบบ 3 มิติ ไดส้ะดวกข้ึน 
ดว้ยคุณลกัษณะของส่ือท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน ดว้ยภาพ เสียง วดีิทศัน์ท่ีสมจริง ไม่จ ากดัภาษา รวมทั้งการน าเสนอบทเรียน
ท่ีสร้างดว้ยโปรแกรม MS PowerPoint ผนวกลงไปในส่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลกัการท างานของ  Marvin 

 เน่ืองจาก Marvin เป็นโปรแกรมการสร้างส่ือ Media อยา่งง่ายของ Microsoft ซ่ึงสามารถใชง้านไดท้ั้งไฟล ์ภาพ 
และเสียง ดงันั้น ก่อนจะสร้างจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน ของตวัโปรแกรมก่อนซ่ึงสามารถดูค าอธิบาย
ไดจ้ากตวัอยา่งในรูปภาพ 

 

 จากรูปสามารถอธิบายการท างานไดเ้ป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ท าการออกแบบ Storyboards 
2. ท าการเพ่ิม Characters (ตวัการ์ตูน) 
3. ก าหนดการน าเขา้ Media อ่ืนๆๆ เช่นภาพและเสียง (การบนัทึก) 
4. เม่ือน า ภาพและเสียงท่ีบนัทึกแลว้ มาท าการก าหนดการแสดงผลของ Characters อ่ืนๆๆ 
5. แสดงผล 



 

6. จดัท า Format ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมใชง้าน เช่น ไฟล ์VDO หรือ ไฟลก์ารน าเสนอผา่นเวป 

การสร้างบทเรียน ส่ือผสมดว้ย Microsoft Marvin 

 

 จากรูปจะเป็นหนา้ตาเร่ิมตน้ของการใชง้านโปรแกรม MS Marvin ซ่ึงการใชง้านจะแบ่งเป็นส่วนๆๆ เพ่ือให้
สามารถใชง้านไดง่้ายซ่ึงจะส่วนท่ีใชง้านแบ่งตามส่วนหรือ กลุ่มการใชง้านดงัน้ี 

1. Group General หรือ กลุ่มท่ีรวบรวมค าสัง่การใชง้านทัว่ๆๆไป ซ่ึงมีค าสัง่ท่ีใหเ้ลือกดงัน้ี 
a. พดู 
b. การพดูขั้นสูง 
c. คิด 
d. ขนาดตวัการ์ตูน 
e. หอ้งสมุด 
f. บลัลูนค าพดู 
g. ขอ้ผิดพลาดในบท 

2. Group Multimedia 
a. รูปภาพพ้ืน (รูปพ้ืนหลงัท่ีจะน ามาแสดงผล) 
b. สีพ้ืนหลงั 



 

c. ดนตรีส าหรับพ้ืนหลงั 
d. ขนาดพ้ืนหลงั 
e. ลกัษณะเสียง 
f. หยดุชัว่คราว 
g. การบนัทึกเสียง 

3. Group Characters (ตวัการ์ตูน) 
4. การเล่นตวัการ์ตูน 

จากเคร่ืองมือและกลุ่มท่ีแบ่งไวจ้ะท าใหเ้ห็นวา่การใชง้านไม่ไดมี้ความยุง่ยากส าหรับการน ามาท าเป็นส่ือ การเรียนการ
สอนจากรูปดา้นล่าง ดว้ยตวัของโปรแกรม สามารภเลือกภาษาในการแสดงผลไดท้ั้ง ภาษาองักฤษ และเมนูภาษาไทย 

 

ขั้นตอนการเปล่ียนภาษา 

1. เลือกท่ี Menu Options 
2. เลือกท่ี  Language และท าการเลือกภาษาท่ีจะใชแ้สดง (ไทย/Eng) 

 

 



 

 

การสร้างบทเรียน  

 เน่ืองจาก MS Marvin สามารถน าไสลดท่ี์เราสร้างสามารถน าเขา้มาเป็นเน้ือหาได ้และสามารถน ารูปภาพเขา้มา
เป็นเน้ือหาได ้ดงันั้นดว้ยการท างาน MS Marvin จะตอ้งท าการแปลงหรือเปล่ียน PowerPoint ไปเป็นรูปภาพก่อนมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

 

1. จากรูปไปท่ีเมนูเคร่ืองมือ 
2. เลือกน าเขา้การน าเสนอเพาเวอร์พอยท ์



 

 

3. จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับการเปิดไฟล ์ PowerPoint (จากรูปเลือกไฟล ์ PowerPoint ท่ีท าบทเรียนหรือ เน้ือหา
มาแลว้) 

  

4. โปรแกรมจะท าการเปล่ียน ไฟลส์ไลด ์เป็นรูปภาพซ่ึงจะก าหนดใหท้ าการสร้าง Folder ส าหรับการเก็บรูปภาพ ซ่ึง
สามารถก าหนด Folder หรือ ไฟลไ์ดต้ามความตอ้งการ 

  



 

 

5. ท าการเลือก รูปภาพพ้ืน เพ่ือท าการแทรกไสลดท่ี์แปลงแลว้ลงไปส่วนของการ ท างานสคลิป (จากรูปลูกศรสีแดง) 

 

6. จากรูปเป็นการเลือกรูปไสลดท่ี์ท าการเปล่ียนเป็นรูปภาพแลว้เขา้มาแสดงในโปรแกรม เพื่อเป็น Background ใน
การประกอบการท าส่ือ Media 

7. ขั้นตอนน้ีอาจจะท าการแทรกรูปท่ีเปล่ียนจาก สไลด ์หรือ น ารูปเขา้มาใหค้รบก่อนท่ีจะแทรก ตวัการ์ตูนก็ได ้



 

 

8. ในส่วนรายช่ือตวัการ์ตูนใหค้ลิก โหลด เพ่ือท าการเลือกตวัการ์ตูน (Characters)  
9. จากรูปจะสามาถเลือกตวัการ์ตูนและสามารถ แสดงบุคลิกและรายละเอียดของตวัการ์ตูนได ้เม่ือเลือกแลว้กดตกลง 

 

10. เม่ือท าการเลือก Characters ไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยจากรูปในส่วน เล่นตวัการ์ตูน สามารถเลือกการแสดงบุคลิกของ 
Characters ได ้ตามแต่ท่ีตอ้งการในตวัอยา่งรูป เลือก Gesture Left 

11. ในการเพ่ิม Characters นั้นสามารถเพ่ิมไดห้ลาย Characters ได ้(สามารถน า Characters มาพดูคุยกนัได)้ 

 

 



 

 

 

12. จากรูปเม่ือเราแทรก Characters เรียบร้อยเราสามารถท่ีจะเลือกใน Group General เพ่ือสามารถใส่ค าพดู และ
บนัทึกเสียง Characters ได ้จากรูปเป็นตวัอยา่งการก าหนดให ้Characters สามารถมีค าพดูแสดงออกได ้

13. จากตวัอยา่งรูปดา้นบน เราสามารถเลือก เคร่ืองบนัทึกเสียง  และสามารถบนัทึกเสียงเขา้ไปไดเ้พ่ือสามารถให ้
Characters สามารถพดูอธิบายตามบทเรียน และส่ือท่ีอา้งอิงกบั Background ท่ีแทรกเขา้ไป 

 

 

 



 

การบนัทึกส่ือ Media หลงัจากท่ีท าการสร้างเรียบร้อยแลว้ 

 

จากรูปดา้นบนหลงัจากท่ีท าการแทรก Background (พ้ืนหลงั) เพื่อท าเป็นส่ือบทเรียนการเรียน การสอนเรียบร้อย 
และเพ่ิม Characters เขา้ไปเพื่อเป็นการอธิบาย หรือ ผูแ้นะน าบทเรียนเรียบร้อยแลว้ สามารถท่ีจะสร้างบทเรียนได ้2 ชนิดคือ 

- สร้างเป็นไฟล ์VDO 
- สร้างเป็นไฟลแ์ฟลต 

โดยการเลือก การสร้าง และจะปรากฏเมนูใหเ้ลือกวา่ตอ้งการจะส่งออกเป็น VDO หรือ Flash VDO 

 



 

การใชเ้คร่ืองมือ ลดขนาด และเพิ่มขนาด Characters 

 

 จากรูปในส่วนของ Group General สามารถเลือกขนาดของตวัการ์ตูน เพ่ือท าการเพ่ิมลดขนาดของ Characters ได ้

 

 จากรูป เป็นตวัอยา่งการเพ่ิมรายละเอียดการแสดงความคิดของตวัการ์ตูน เพ่ือความสมบูรณ์ในการสร้างส่ือ Media 


