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บทที ่1   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) 
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บทที่ 1   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

 
แนวคิด 

e-Book เป็นหนังสือหรือเอกสารที่ถูกจัดท าขึ้นในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นการตอบสนองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผู้ศึกษาควรเรียนรู้ขั้นตอนการติดต้ัง            
โปรแกรม Flip  Album 6 Pro  ที่ง่ายต่อการใช้งาน และมีขั้นตอนการติดต้ังที่ไม่ซับซ้อน    
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงความส าคัญและความหมายของ e-Book ได้ 
 2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของ e-Book ได้ 
 3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถติดต้ังโปรแกรมในการสร้าง e-Book ได้ 
 

ขอบข่ายเนื้อหา   
เรื่องที่ 1 ความส าคัญของ e-Book 
เรื่องที่ 2 ความหมายของ e-Book 
เรื่องที่ 3 โปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้าง e-Book 

  เรื่องที่ 4 แนะน าโปรแกรม Flip Album 6 Pro  ที่ใช้ในการสร้าง e-Book   
 เรื่องที่ 5 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้าง e-Book      
            เรื่องที่ 6 การติดต้ังโปรแกรม Flip Album 6 Pro   
         เรื่องที่ 7 การเปิดโปรแกรม Flip Album 6 Pro 
 

กิจกรรม 
 ตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบท 
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เรื่องที่ 1 ความส าคัญของ e-Book 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)         

พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถเลือกเรียนได้
ตามความสนใจ ความถนัดและความเหมาะสมตามสภาพของตนเอง เพื่อให้บุคคลสามารถพัฒนา
ศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มความสามารถและมีความพร้อมในการด ารงอยู่ในสังคมไทยซึ่งเป็น
สังคมฐานความรู้ ที่การเรียนรู้ ความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง              
ที่จะต้องเสริมสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศเพื่อความสามารถในการปรับตัว  รู้เท่าทัน     
การเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ และความเสมอภาคใน        
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน โดยอาศัยข้อมูลข่าวสาร
ที่มีอยู่ กระบวนที่ท าให้เกิดสารสนเทศนี้เรียกว่า  การประมวลผลสารสนเทศ (Information 
Technology) และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ นี้ว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากค า 2 ค า นั่นคือ เทคโนโลยี หมายถึง การน าเอา
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่าน
การประมวลผลแล้ว การประมวลผลที่ว่านี้ เช่น การวิเคราะห์ การจัดล าดับ การเรียงข้อมูล  เป็นต้น  
ซึ่งระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การด าเนินงานขององค์กรทั้งด้านการจัดการและ   
อ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อความ
ต้องการและสภาพปัจจุบันของสังคมและกลุ่มเป้าหมาย  และจากความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เราจ าเป็นต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น และสามารถน าเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยเฉพาะทางการศึกษามี
ความจ าเป็นที่จะต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังปรากฏในกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (IT 2010) ที่ได้ก าหนดให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ส่วนของการศึกษา (e-education) เป็นหนึ่งในห้าองค์ประกอบหลักที่จะสนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาไว้อย่างชัดเจนในหมวด 9 ว่า  

“เทคโนโลยีจะยิ่งเพิ่มบทบาทส าคัญยิ่งขึ้นต่อการศึกษาสู่อนาคต จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่นักการศึกษาจะต้องท าการศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อให้สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
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สูงสุดต่อการศึกษาและสังคม การน าสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ก็นับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้และทักษะในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและ  รวดเร็ว ช่วย
ย่นระยะทางให้ใกล้ขึ้นจนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกหนทุกแห่ง  ช่วยเชื่อม ประสานและ
สื่อสารระหว่างกันได้ง่าย เกิดรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน และเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในด้านการศึกษา  
มีการสร้างสื่อต่างๆ เก็บรวบรวมไว้ในรูปดิจิตอลก่อให้เกิดการทดแทนสื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์         
เช่น การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างห้องสมุดดิจิตอล นอกจากนี้ยังช่วยสร้างโมเดล      
การเรียนการสอนแบบใหม่ได้มากมาย จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาช่วยเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดการความรู้ เพื่อน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ 
และสามารถสร้างรูปแบบการประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวาง  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นรูปแบบการให้การศึกษาแก่ประชาชนตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตาม
ความต้องการและสภาพของตนเอง e-Book มีคุณลักษณะส าคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วน  
ต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออก
ทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญก็คือ สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่ง
คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป  จึงอาจนับได้ว่า e-Book เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม   
ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง ตามความต้องการและสภาพของตนเอง ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย 
 

เรื่องที่ 2 ความหมายของ e-Book  
  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book มีผู้ให้ความหมายไว้
หลากหลาย ดังนี้ 
  ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน (website http://203.146.15.11) ให้ความหมายว่า “e-Book หมายถึง หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืน ๆ ได้  
ซึ่งมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงอยู่ในรูปที่สามารถแสดงผลออกมาได้โดยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็ให้มีลักษณะการน าเสนอที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่ว ๆ ไป
ในชีวิตประจ าวัน แต่มีลักษณะพิเศษคือ สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและผู้อ่านสามารถ         
อ่านพร้อม ๆ  กัน ได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งคืนห้องสมุดเช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุด            
ทั่ว ๆ ไป” 
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Tech Encyclopedia (1999 : 1) ได้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
ฐานะที่เป็นฮาร์ดแวร์  ว่าเป็นอุปกรณ์ฉบับกระเป๋าที่สามารถแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
สามารถจัดท าส าเนาได้ท าบุ๊คมาร์คและท าหมายเหตุประกอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Electronic 
Book- Webopedia Definition (1999 : 1) ว่า เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับกระเป๋า พกพา
สะดวกด้วยน้ าหนักเพียงเล็กน้อย เก็บข้อมูลได้ถึง 4,000 หน้ากระดาษ การเปิดพลิกหน้า        
พ๊อกเก๊ตบุ๊คให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการเปิดหนังสือจริง สามารถท าแถบสว่าง (Highlight)         
ท าหมายเหตุประกอบ ค้นหาค า และสร้างบุ๊คมาร์คได้  

  e-Book ( http://th.wikipedia.org) คื อ ห นั ง สื อ ที่ เ ก็ บ อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเก็บไว้อยู่ในแบบของไฟล์ โปรแกรม ส่วนมากที่เข้าใจกันคือ หนังสือที่เก็บใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้กระดาษ และมีการสร้างจากคอมพิวเตอร์ และสามารถอ่านได้
จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค PDA(Personal Digital Assistant) Palm 
และ PocketPC หรือแม้กระทั่งอ่านได้จากโทรศัพท์มือถือ  
  อาจกล่าวได้ว่า e-Book หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่จัดท าขึ้นด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ สามารถอ่านได้ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
 

เรื่องที่ 3 โปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้าง e-Book 
โปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้าง e-Book  มีอยู่หลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้กันมาก 

ในปัจจุบันได้แก่ 
-  โปรแกรมชุด Flip Album 
-  โปรแกรม DeskTop  Author 
-  โปรแกรม I Love Library 
 

ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดต้ังโปรแกรมส าหรับอ่าน e-Book ด้วย มิฉะนั้นแล้วจะ
เปิดเอกสารเพื่ออ่านไม่ได้ ประกอบด้วย 

- โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอ่านคือ Flip Viewer 
- โปรแกรมชุด DeskTop Author ตัวอ่านคือ DNL Reader 
- โปรแกรมชุด  I Love Library  ตัวอ่านคือ Library Viewer 

 
 

        จะเห็นได้ว่าการสร้าง e-Book สามารถสร้างจากโปรแกรมที่หลากหลายโปรแกรม
ตามที่แต่ละคนถนัด   และส าหรับเอกสารคู่มือนี้จะกล่าวถึงการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip  
Album 6 Pro เท่านั้น เนื่องจากโปรแกรมสร้าง e-Book ตระกูล Flip Album มีความน่าสนใจมาก 
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โดยเฉพาะโปรแกรม Flip Album 6 Pro ท่ีจะกล่าวถึงในคู่มือเล่มนี้ เพราะโปรแกรมดังกล่าวมี
คุณสมบติัพิเศษที่เหมาะสมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จะ
พัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง คือ  

1) มีขั้นตอนการสร้างง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน และใช้เวลาในการผลิตน้อย 
2) สามารถสร้างงานและจัดเก็บในรูปแบบของซีดีรอม หรือเผยแพร่ผ่าน

อินเทอร์เน็ตได้ 
3) สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหวประเภท Gif  Animation  ได้ 

 

เรื่องที่ 4 แนะน าโปรแกรม Flip Album 6 Pro ที่ใช้ในการสร้าง e-Book  
โปรแกรม Flip Album 6 Pro เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท E-book Systems เป็น

โปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบการแสดงผลแบบ “พลิก” อ่านคล้ายกับการเปิด
หนังสือจริง สามารถน าไปประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้     
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ แบบเรียน สื่อการสอน วารสาร เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ รายงานต่าง ๆ ให้อยู่
ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ 3 มิติ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้
จากหนังสือจริง ๆ  หรือใช้ในการพัฒนาและออกแบบมัลติมีเดีย เช่น การใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
รวมไปถึงการใส่วิดีโอประกอบ เพื่อท าให้การน าเสนอผลงาน หรือสื่อการเรียนการสอนดู                
มีความน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านมากขึ้น 

 

เรื่องที่ 5 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้าง e-Book  
  ในการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip Album 6 Pro เริ่มต้นจะต้องมีการติดต้ัง
อุปกรณ์และโปรแกรม โดยคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งานโปรแกรม Flip Album 6 Pro ควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

 ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP 
 หน่วยความจ า(Ram): อย่างต่ า 128 MB, แนะน า: 256 MB  
 หน่วยความจุ(Hard disk): ไม่น้อยกว่า 20 MB  
 จอภาพแสดงผล: 800x600 pixels  
 CD Writer 
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เรื่องที่ 6 การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6 Pro  
  เมื่อเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการติดต้ังพร้อมแล้ว วิธีการติดต้ังโปรแกรมจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการติดต้ังโปรแกรมทั่วไปที่ท าได้หลายวิธี ในที่นี้ให้ติดต้ังโปรแกรมโดยการเปิดจาก
แผ่นซีดีรอม ดังนี้  

1) ใส่แผ่นซีดีโปรแกรม แล้ว Double Click   ท่ี  
รอสักครู่จะแสดงดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) คลิกท่ีปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 
3) อ่านค าอธิบาย License Agreement คลิกเลือกรายการ   
    I accept the terms in the license agreement 
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4) คลิกเลือกรายการ Complete  แล้วกดปุ่ม Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5) คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อติดต้ังโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 6) โปรแกรมจะแสดงผลก าลังด าเนินการติดต้ัง 
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7) โปรแกรมติดต้ังเสร็จ ให้กดปุ่ม Finish การติดต้ังเสร็จสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรื่องที่ 7 การเปิดโปรแกรม Flip Album 6 Pro 
 ในการเปิดโปรแกรม Flip Album 6 Pro ในการใช้งานนั้น ให้ด าเนินการดังนี้ 

1) คลิกที่ปุ่ม Start  
2) เลือกค าสั่ง Programs>E-Book Systems>FlipAlbum 6 Pro> FlipAlbum Pro 
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3) เมื่อเรียกใช้งานครั้งแรกโปรแกรมจะให้กรอกชื่อ นามสกุล หน่วยงานและ      
รหัสโปรแกรม (Activation Key) ให้กรอกข้อมูลให้คร  บถ้วน คลิกปุ่ม OK   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

4) ปรากฏดังภาพ  สามารถด าเนินการจัดสร้าง e-Book ตามที่ก าหนดได้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  เมื่อติดต้ังโปรแกรม Flip Album 6 Pro เรียบร้อยแล้ว มาเรียนรู้ถึงส่วนประกอบ  
ต่าง ๆ ของโปรแกรมเพื่อจะให้เข้าใจและเรียกใช้งานได้ถูกต้อง โดยจะกล่าวในบทต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
ใบงานที่ 1 

 
ค าชี้แจง หลังจากศึกษาเนื้อหาในบทที่ 1 แล้วให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1. e-Book สามารถตอบสนองการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร 
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2.ให้บอกถึงจุดเด่นและจุดด้อยของ e-Book ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flip Album 6 Pro ว่ามีอะไรบ้าง 
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    …………………………………………………………………………………………………….. 
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3.อธิบายขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม Flip Album 6 Pro 
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