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            เอกสารชุดฝึกทักษะ หน่วยที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์มลัติมเีดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author     
ชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน  จดัท าข้ึนเพ่ือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ3 
 รหัสวิชา ง32201 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาระเพ่ิมเติม ซ่ึงผู้สอน
ได้จดัท าข้ึนเพ่ือมุง่เน้นพัฒนานักเรียนที่เรียนอ่อนและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมคีรูคอยดูและคอยแนะน า  นักเรียนศึกษาไปทีละชุดตามล าดับจนสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ซอฟต์แวร์ที่จะแนะน าให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การสร้างส่ือมลัติมเีดียประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Desktop Author   
            เอกสาร ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์มลัติมเีดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author หน่วยที่ 2   
มทีั้งหมด 7 เล่ม ประกอบด้วย 
 

               ชุดที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
               ชุดที่ 2  รู้จกักับ Desktop Author 
               ชุดที ่3  เริ่มสรา้งหนังสือ  
               ชุดที ่4  ข้อความและมลัติมเีดีย  
               ชุดที ่5 ปุม่ Buttons และการเช่ือมโยง  
               ชุดที ่6  การออกแบบข้อสอบ 

               ชุดที่  7  การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
 

            การศึกษาชุดฝึกทักษะ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล และมกีารวัดผลประเมนิผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง 
โดยนักเรียนจะต้องศึกษาอยา่งเป็นระบบและท ากิจกรรมเป็นข้ันตอนด้วยความซ่ือสัตย ์ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่ดีต่อไป 
              ผู้สอนหวังเป็นอยา่งยิง่ว่า ชุดฝึกทักษะเล่มน้ี  จะเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องมอืที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ มปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่อง
อ่ืนๆ ได้เป็นอยา่งดียิง่ 
                                                                                  
                                                                              นายูลา ดาเลาะ 
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    เอกสารชุดฝึกทกัษะ หน่วยที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author    
ชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน เล่มน้ี ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ดังน้ี 
      1.นักเรียนอ่านค าช้ีแจงการใช้ชุดฝึกทกัษะใหเ้ข้าใจ 
      2.นักเรียนศึกษาขอบข่ายของเน้ือหา สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู ้
      3.นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรูพ้ื้นฐาน 
      4.นักเรียนศึกษาเน้ือหาสาระโดยละเอียดทลีะเรือ่งตามล าดับและท ากิจกรรมฝึกทกัษะทา้ยเรือ่ง 
      5.ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าหลังเรียน 

 

      1.นักเรียนต้องได้คะแนนประเมินตนเองหลังเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
      2.ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ใหก้ลับไปทบทวนความรูเ้พ่ิมเติม จนกว่าจะได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
         ร้อยละ 80 
      3.นักเรียนต้องได้คะแนนกิจกรรมฝึกทกัษะที ่7.1 กิจกรรมที่ 7.2 และกิจกรรมที ่7.3  รวมแล้ว 
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

       ชุดฝึกทักษะชุดน้ีใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม  2  ช่ัวโมง 
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         เอกสารชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
ชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหสั ง32201 ช้ันมัธยมศึกษาป ี
ที ่5 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุดฝึกทกัษะชุดที ่7 การบบีอัดเพ่ือเผยแพร่
ผลงาน เล่มน้ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูล
วิทยา อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 
        1.ครูแจกชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
           ชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
        2.ครูช้ีแจงการใช้ชุดฝึกทกัษะใหนั้กเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบตัิ 
        3.ครูใหนั้กเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ 
           เรือ่งน้ีมากน้อยเพียงใด 
        4.ครูใหนั้กเรียนศึกษาใบความรูชุ้ดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม 
           Desktop Author ชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน แล้วปฏิบตัิตามกิจกรรม 
           ฝึกทกัษะที ่7.1 , 7.2  และ 7.3 เพ่ือใหนั้กเรียนได้ทบทวนและเกิดความรูค้วามเข้าใจถูกต้อง 
         5.ครูใหนั้กเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจหลังเรียนมากน้อย 
            เพียงใด 
         6.ครูสังเกตพฤติกรรม สมรรถนะหลักของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วบนัทกึผล 
         7.ครูตรวจผลงานนักเรียนและแบบทดสอบ บนัทกึผลลงในใบเก็บคะแนน 
         8.ครูแจ้งคะแนนใหนั้กเรียนทราบและชมเชยนักเรียน พร้อมใหค้ าแนะน าเพ่ิมเติม  
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          เอกสารชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
ชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหสั ง32201 ช้ันมัธยมศึกษาป ี
ที ่5 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุดฝึกทกัษะชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
เล่มน้ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูลวิทยา 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี        
       1.ศึกษาผลการเรียนรูแ้ละจุดประสงค์การเรียนรู ้
       2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียนชุดฝึกทกัษะชุดที ่7 เพ่ือประเมินพ้ืนฐานของนักเรียน   
           จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลา 10 นาท ี
       3.ศึกษากรอบเน้ือหาอย่างละเอียดของชุดฝึกทกัษะชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน  
       4.ท ากิจกรรมฝึกทกัษะที ่7.1 , 7.2  และ 7.3 
       5.ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาท ี เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของตนเอง 
 6.ตรวจค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน/กิจกรรมฝึกทกัษะ/แบบทดสอบหลังเรียน จากเฉลย 
          ภาคผนวก 

7.สรุปผลคะแนนทีไ่ด้ลงในกระดาษค าตอบเพ่ือทราบผลการเรียนและผลการพัฒนา 
8.ในการศึกษาและท ากิจกรรมใหนั้กเรียนท าด้วยความตัง้ใจและมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง โดยไม ่
   เปดิดูเฉลยก่อน 
9.ใหนั้กเรียนใช้เวลาในการศึกษาใหเ้หมาะสมและตรงต่อเวลา 
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รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 1  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  

       มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกัษะในการบบีอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop 
Author  
 
 

 

 

     1. อธิบายวิธีการบบีอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ด้วยค าส่ัง Package ได้  
    2. มีทกัษะในการบบีอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเผยแพร่ด้วยค าส่ัง Package 
    3. มีความรอบคอบและเจตคติทีด่ีในการบบีอัดและการเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

         การบบีอัดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ด้วยค าส่ัง Package ในโปรแกรม Desktop 
Author สามารถท าได้หลายลักษณะ เช่น รูปแบบ EXE ทีส่ามารถน าหนังอิเล็กทรอนิกส์น้ันไปใช้ได้ทนัท ี
หรือบบีอัดเพ่ือเผยแพร่บนเว็บเพจจะมีนามสกุล .dnl ซ่ึงสามารถเปดิในเว็บเบราว์เซอร์ได้ นอกจากน้ียัง
สามารถก าหนดความเร็วของการเปดิหนังสือได้ด้วยค าส่ัง File // Book Properties // Fly Speed 
และสามารถออกจากโหมดแสดงผลด้วยการคลิกเมาส์ปุม่ขวาที ่e-Book แล้วเลือก Exit 
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1. ไฟล์ทีผ่่านการบบีอัด (Package) แบบใดทีจ่ าเปน็ต้องติดตัง้โปรแกรมส าหรับอ่าน (Reader)  
    ก่อนจึงจะใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ? 
    ก.  Package EXE 
    ข.  Package DNL 
    ค.  Package DRM 
    ง.  Package SCR 

2.  ถ้าต้องการบบีอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งไปพร้อมกับอีเมลย์เพ่ือใหผู้้รับเปดิอ่านได้ทนัท ี 
     ควรใช้วิธีการบบีอัด ( Package) แบบใด ? 
     ก.  Package EXE 
     ข.  Package DNL  
     ค.  Package DRM 
     ง.  Package SCR 
 
3. ถ้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ด้รับถูกบบีอัดมาแบบต้องใช้โปรแกรมส าหรับอ่าน (Reader)  
     จะต้องติดตัง้โปรแกรมใดเพ่ิมเพ่ือใหอ่้านหนังสิเล็กทรอนิกส์ได้ ? 
     ก.  Flip Viewer  
     ข.  Flash Player 
     ค.  Acrobat Reader  
     ง.  DNL Reader 

 

      

                                     

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 7  เรื่อง  การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลือกตอบค าถามทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x)  

                   ลงในกระดาษค าตอบ (ใช้เวลา 10 นาท)ี  
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4. สัญลักษณ ์         หมายถึงแฟ้มทีไ่ด้จากการบบีอัด (Package) แบบใด ? 
     ก. Package EXE 
     ข.  Package DNL 
     ค.  Package DRM 
     ง.  Package SCR 

5. ข้อใดคือความหมายของค าว่า Package 
    ก. การบบีอัดแฟ้มรวมเปน็แฟ้มเดียว 
    ข. การเรียงล าดับแฟ้ม 
    ค. การแยกประเภทแฟ้ม 
    ง. การสร้างแฟ้มหลายๆ ประเภท  

6. การบบีอัดไฟล์ (Package) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต้องปฏิบตัิตามข้อใด ? 
    ก.  เมนู File // เลือก Package EXE 
    ข.  เมนู File // เลือก Package DNL  
    ค.  เมนู File // เลือก Package DRM 
    ง.  เมนู File // เลือก Package SCR 
 
7. ข้ันตอนในการบบีอัด (Package) ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้งานกับเครือ่งคอมพิวเตอร์ได้ทนัท ี
    คือข้อใด 
    ก.  เมนู File // เลือก Package EXE 
    ข.  เมนู File // เลือก Package DNL 
    ค.  เมนู File // เลือก Package DRM  
    ง.  เมนู File // เลือก Package SCR 
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9 
 

8. การน าแฟ้มงานข้ึนไปไว้บนเครือ่งแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์เรียกกว่าอะไร ? 
     ก.  Package 
     ข.  Publish 
     ค.  Download 
     ง.  Upload 

 
9. การน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตต้องเลือกข้อใด ? 

    ก.    
 

    ข.    
 

    ค.    
 

    ง.    

 
10. ไฟล์ทีม่ีขนาดเล็กเหมาะส าหรับการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายหรือทางอีเมล์คือไฟล์ทีไ่ด้รับ 
    การบบีอัด (Package) แบบใด ? 
     ก.  Package EXE 
     ข.  Package DNL 
     ค.  Package DRM 
     ง.   Package SCR 

 
 

 



 

ชุดที่  7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
ช่ือ-สกุล..........................................ช้ัน..........เลขที่ ............. 

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

สรุปคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

  รวม 10 คะแนน  
....................................................  
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12 
 การน าหนังสือไปใช้งาน  

1.คลิกเครื่องมอื  Next Page เพ่ือตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของ eBook ทีส่รา้งข้ึน 

                                       

2.คลิกทีแ่ถบเครื่องมอื Properties ท าเครื่องหมายถูกในช่อง Start with Background windows เพ่ือ  
   ก าหนดให้หนังสือเปิดข้ึนมาใช้งานมาพรอ้มกับแสดงพ้ืนหลัง  

3.คลิกปุม่ Select Background Colour เพ่ือเลือกสีพ้ืนหลังทีต่้องการ  แล้วคลิกปุม่ OK  

 

                                      

   4.คลิกปุม่ Ok  

 

 

 

 
 

1 

2 

3 

4 



   

 

1. การจัดเก็บส าหรับการน าไปใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

     - เลือกค าส่ัง File -> Package EXE หรอื คลิกทีเ่ครื่องมอื Package EXE     จะได้ไฟล์ชนิด 
Application สามารถคัดลอกไฟล์ดังกล่าวไปใช้งานได้ทันที โดยไมต่้องเปิดผ่านโปรแกรม desktop author 

 

 2. การจัดเก็บส าหรับการน าไปใช้โดยผ่านโปรแกรม DNL Reader  

           -เลือกค าส่ัง File -> Package DNL หรอื คลิกทีเ่ครื่องมอื Package DNL   ซ่ึง ไฟล์ทีไ่ด้จะมี  
       ขนาดเล็ก สามารถอัพโหลดผ่านอินเ ทอรเ์น็ตหรอืแนบไปกับอีเมล์ ได้อย่างรวดเรว็  
 

       3. การน า e-book ไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

           -เลือกค าส่ัง  File ->  Publish to Web หรอืคลิกไอคอน    
           - ในช่อง Web Template ให้เลือก  Metal_Muto.htm   
           - คลิกปุม่ Publish 
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         คลิกปุม่ Preview Web Site 

        

หมายเหต ุ: เว็บ e-book จะแสดงผลได้ ผู้ใช้ต้อง Upload file ข้ึน Web Hosting เพ่ือเปิดใช้ผ่านทางอินเตอรเ์น็ต  

 
 

 

   นักเรียนสามารถสร้าง Package ได้หลายชนิด ดังน้ี  

          Page PreView      ปุม่น้ีใช้ส าหรบัดูตัวอย่างของหน้าปัจจบุันเท่าน้ัน 

          Package EXE :       ปุม่น้ีจะใช้สรา้ง DigitalWebBook(ด้วยไฟล์ .EXE)ซ่ึงเป็นไฟล์ทัว่ไปทีใ่ช้ส าหรบั 
package book และไฟล์น้ีเป็นไฟล์ทีไ่มต่้องการโปรแกรมใดๆ มาเปิดมนั 

          Package DNL :    ปุม่น้ีจะใช้สรา้ง DigitalWebBook(ด้วยไฟล์ .DNL) ซ่ึงเป็นไฟล์ทีใ่ช้ส าหรบั 
package book หากนักเรยีนมปีัญหากับการสรา้งไฟล์ .EXE แต่ไฟล์น้ีเป็นไฟล์ทีต่้องใช้โปรแกรมมาใช้เปิดดูมนั ซ่ึงสามารถ
ดาวโหลดโปรแกรมได้ที ่ http://www.gigitalwebbooks.com/reader/ 

 

    .  
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Packaging Option 
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เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

               ช่ือ-สกุล........................................................เลขที่................ช้ัน.................. 
 
 

 ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนตอบค าถามต่อไปน้ี 
   

1. ให้อธิบายวิธีการเผยแพรห่นังสืออิเล็กทรอนิกส์  ในโปรแกรม Desktop Author       
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
2.  จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Package DNL และ Package EXE ? 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
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                           เรื่อง Packging  Option 
 
    ช่ือ-สกุล........................................... เลขที ่............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่ ...../..... 
 

 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรยีนตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

      จงอธิบายการ Packing หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม Desktop Author  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลือกตอบค าถามทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x)  

                   ลงในกระดาษค าตอบ (ใช้เวลา 10 นาท)ี  

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

18 
 

1. ข้อใดคือความหมายของค าว่า Package ? 
    ก. การบบีอัดแฟ้มรวมเปน็แฟ้มเดียว 
    ข. การเรียงล าดับแฟ้ม 
    ค. การแยกประเภทแฟ้ม 
    ง. การสร้างแฟ้มหลายๆ ประเภท  

2. ข้ันตอนในการบบีอัด (Package) ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้งานกับเครือ่งคอมพิวเตอร์ได้ทนัท ี
    คือข้อใด? 
    ก.  เมนู File // เลือก Package EXE 
    ข.  เมนู File // เลือก Package DNL 
    ค.  เมนู File // เลือก Package DRM  
    ง.  เมนู File // เลือก Package SCR 

 3. การบบีอัดไฟล์ (Package) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต้องปฏิบตัิตามข้อใด ? 
    ก.  เมนู File // เลือก Package EXE 
    ข.  เมนู File // เลือก Package DNL  
    ค.  เมนู File // เลือก Package DRM 
    ง.  เมนู File // เลือก Package SCR 
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 4. ไฟล์ทีผ่่านการบบีอัด (Package) แบบใดทีจ่ าเปน็ต้องติดตัง้โปรแกรมส าหรับอ่าน (Reader)  

    ก่อนจึงจะใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ? 
    ก.  Package EXE 
    ข.  Package DNL 
    ค.  Package DRM 
    ง.  Package SCR 

5. สัญลักษณ ์         หมายถึงแฟ้มทีไ่ด้จากการบบีอัด (Package) แบบใด ? 
     ก. Package EXE 
     ข.  Package DNL 
     ค.  Package DRM 
     ง.  Package SCR 

6.  ถ้าต้องการบบีอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งไปพร้อมกับอีเมล์เพ่ือใหผู้้รับเปดิอ่านได้ทนัท ี 
     ควรใช้วิธีการบบีอัด ( Package) แบบใด ? 
     ก.  Package EXE 
     ข.  Package DNL  
     ค.  Package DRM 
     ง.  Package SCR 

7. ถ้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ด้รับถูกบบีอัดมาแบบต้องใช้โปรแกรมส าหรับอ่าน (Reader) จะต้อง 
    ติดตัง้โปรแกรมใดเพ่ิมเพ่ือใหอ่้านหนังสิเล็กทรอนิกส์ได้ ? 
     ก.  Flip Viewer  
     ข.  Flash Player 
     ค.  Acrobat Reader  
     ง.  DNL Reader 
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 8. ไฟล์ทีม่ีขนาดเล็กเหมาะส าหรับการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายหรือทางอีเมลย์คือไฟล์ทีไ่ด้รับ 

    การบบีอัด (Package) แบบใด ? 
     ก.  Package EXE 
     ข.  Package DNL 
     ค.  Package DRM 
     ง.   Package SCR 

9. การน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตต้องเลือกข้อใด ? 

    ก.    
 

    ข.    
 

    ค.    
 

    ง.    
 
10. การน าแฟ้มงานข้ึนไปไว้บนเครือ่งแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์เรียกกว่าอะไร ? 
     ก.  Package 
     ข.  Publish 
     ค.  Download 
     ง.  Upload 

 



 

เรื่อง การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
ช่ือ-สกุล..........................................ช้ัน..........เลขที่ ............. 

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

สรุปคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

  รวม 10 คะแนน  
....................................................  
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         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32202 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
        ชุดฝึกทักษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author 

               ชุดที่ 7 การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

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

10     
 

 

 

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

24 
 



  

เฉลยกิจกรรมฝึกทักษะ ชุดที่ 7.1 
25 

 

เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

               ช่ือ-สกุล........................................................เลขที่................ช้ัน.................. 
 
 

 ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. ให้อธิบายวิธีการเผยแพรห่นังสืออิเล็กทรอนิกส์  ในโปรแกรม Desktop Author       
ตอบ  วิธีการเผยแพรห่นังสืออิเล็กทรอนิกส์  ในโปรแกรม Desktop Author มข้ัีนตอนดังน้ี      
เตรยีมสอบความเรยีบรอ้ยของ eBook และก าหนดสีของ  Background ดังน้ี 
   1.คลิกเครื่องมอื  Next Page เพ่ือตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของ eBook ทีส่รา้งข้ึน  
   2.คลิกทีแ่ถบเครื่องมอื Properties ท าเครื่องหมายถูกในช่อง Start with Background windows เพ่ือ  
      ก าหนดให้หนังสือเปิดข้ึนมาใช้งานมาพรอ้มกับแสดงพ้ืนหลัง  

   3.คลิกปุม่ Select Background Colour เพ่ือเลือกสีพ้ืนหลังทีต่้องการ  แล้วคลิกปุม่ OK  
    4.คลิกปุม่ Ok อีกครั้ง 
การบีบอัดเพ่ือเผยแพรด่้วยค าส่ัง Package ดังน้ี 

1. การจัดเก็บส าหรับการน าไปใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

    - เลือกค าส่ัง File -> Package EXE หรอื คลิกทีเ่ครื่องมอื Package EXE  จะได้ไฟล์ชนิด Application  
       สามารถคัดลอกไฟล์ดังกล่าวไปใช้งานได้ทันที โดยไมต่้องเปิดผ่านโปรแกรม desktop author  
 2. การจัดเก็บส าหรับการน าไปใช้โดยผ่านโปรแกรม DNL Reader  
    -เลือกค าส่ัง File -> Package DNL หรอื คลิกทีเ่ครื่องมอื Package DNL   ซ่ึง ไฟล์ทีไ่ด้จะมขีนาดเล็ก  
      สามารถอัพโหลดผ่านอินเ ทอรเ์น็ตหรอืแนบไปกับอีเมล์ ได้อย่างรวดเรว็  
  3. การน า e-book ไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
           -เลือกค าส่ัง  File ->  Publish to Web  
           - ในช่อง Web Template ให้เลือก  Metal_Muto.htm   
           - คลิกปุม่ Publish 
           - คลิกปุม่ Preview Web Site 
2.  จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Package DNL และ Package EXE ? 
ตอบ   การ Package DNL เมือ่น า eBook ไปใช้งาน จะต้องอ่านผ่านโปรแกรม DNL Reader  
ส่วน การ Package EXE สามารถน าไปใช้งานได้ทันทีโดยไมต่้องผ่านโปรแกรมใดๆ  
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ค าช้ีแจง   ให้นักเรยีนตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

1. Packaging Option มีก่ีชนิด อะไรบา้ง จงอธิบาย ? 

ตอบ  Packaging Option มี 3 ชนิด ดังน้ี                

          Page PreView      ปุม่น้ีใช้ส าหรบัดูตัวอย่างของหน้าปัจจบุันเท่าน้ัน 

          Package EXE :       ปุม่น้ีจะใช้สรา้ง DigitalWebBook(ด้วยไฟล์ .EXE ) ซ่ึงเป็นไฟล์ทัว่ไปที่  
ใช้ส าหรบั package book และไฟล์น้ีเป็นไฟล์ทีไ่มต่้องการโปรแกรมใดๆ มาเปิดมนั 

          Package DNL :    ปุม่น้ีจะใช้สรา้ง DigitalWebBook(ด้วยไฟล์ .DNL) ซ่ึงเป็นไฟล์ทีใ่ช้
ส าหรบั package book หากนักเรยีนมปีัญหากับการสรา้งไฟล์ .EXE แต่ไฟล์น้ีเป็นไฟล์ทีต่้องใช้โปรแกรม  
มาใช้เปิดดูมนั ซ่ึงสามารถดาวโหลดโปรแกรมได้ที ่ http://www.digitalwebbooks.com/reader/ 
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       ข้อ 1        ก                        ข้อ  6      ข 
      ข้อ 2        ก                        ข้อ  7      ง 
      ข้อ 3        ข                        ข้อ  8      ข 
      ข้อ 4        ข                        ข้อ  9      ค  
      ข้อ 5        ก                        ข้อ 10     ง       
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