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สรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

     

 

  E-book (อีบุค) หรือ Electronic Book ในปจจุบันเปนท่ีนิยมอยางตอเนื่องตามการเปล่ียนแปลงของ

สังคมท่ีเปนรูปแบบสังคมยุคดิจิทัล ทําใหการผลิตส่ือท่ีเรียกวา E-Book ก็กําลังเปนท่ีนิยมมาก ๆ 

     ผูคนหันมาสนใจการทําอีบุคมากข้ึน เนื่องจากการลงทุนเพียงศูนยบาทเทานั้น และมีชองทางการ

เผยแพรอีบุคไดมากมายหลายชองทาง เชน  Ookbee ,mebmarket.com, ebooks.in.th เปนตน 

     โปรแกรมในการจัดทําอีบุคมีหลายโปรแกรม และบางโปรแกรมสามารถสรางอีบุคแบบออนไลนได  

โปรแกรม Canva ถือเปนโปรแกรมท่ีไดรับความนิยมเพ่ือใหผูท่ีกําลังมองหาชองทางการสรางอีบุค 

ไดลองใชโปรแกรมท่ีมีดีไซนสวยงาม สามารถตกแตงเนื้อหาและหนาปกของหนังสือได   เปนโปรแกรม

ออนไลน สําหรับการออกแบบมัลติมีเดียตาง ๆ  เชน โลโก แบรนเนอร อินโฟกราฟก นามบัตร เมนูอาหาร โบร

ชัวร ปกหนังสือ เปนตน สามารถสมัครใชงานไดฟรี   
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1. CANVA  
Canva เปนโปรแกรมหรือเคร่ืองมือออกแบบออนไลนฟรีท่ีดีมากท่ีสุดตัวหนึ่ง เราสามารถทํากราฟฟก

ไดหลากหลาย ต้ังแตเอกสารส่ิงพิมพ ไปจนถึง Web Banner, Facebook Ads, Youtube Thumbnail, 

Instagram Post, ปกหนังสือ ฯลฯนอกจากนั้นยังมีเทมเพลตสวย ๆ ใหเลือกหลายรอยแบบ และสามารถเซฟ

ออกมาเปนรูป PNG, JPG หรือ PDF เพ่ือพิมพได  ถาจายเงินรายเดือนให Canva จะไดฟเจอรเพ่ิมในเร่ือง

ของการทําแบนเนอรท่ี Resize อัตโนมัติได และมีรูป Photo Stock ฟรีใหใช ซึ่งสําหรับการใชงานท่ัวไปคิด

วาไมจําเปนมาก 

ขอเสียของ Canva คือ ภาษาไทยจะแสดงผลไมสวย จะแกปญหาไดโดย Export แบบไมมี Text 

แลวมาเติมเองใน Photoshop หรือ Sketch แทน  

 

1.1 ขอดีของ Canva 

1) ใชงานงาย 

2) ฟรี 

3) มีรูปภาพใหใชฟรีมากมาย 

4) มีเคร่ืองมือท่ีชวยออกแบบหนังสือใหสวยงาม นาสนใจ 

1.2 ขอจํากัดของ Canva ในการสรางอีบุค 

1) จํากัดหนากระดาษเพียง 100 หนาเทานั้น หาก ตองการพิมพเกิน 100 ตองสรางไฟลแยกอีก

หนาตางหนึ่ง 

2) แลวคอยรวมไฟล PDF โดยโปรแกรมรวมไฟล PDF เชน https://smallpdf.com/th/merge-

pdf  (ฟรี) 

3) ฟอนภาษาไทยมีนอย หากตองการดาวนโหลดฟอนเอง มีคาใชจาย  

4) ไมมีโปรแกรมพิสูจนอักษร 

 

  

https://smallpdf.com/th/merge-pdf
https://smallpdf.com/th/merge-pdf
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2. สรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส ดวย Canva 

2.1 สรางบัญชี Canva ใหม เพื่อเร่ิมออกแบบ 

ไมจําเปนตองดาวนโหลดหรือติดต้ังอะไรเพ่ือใช Canva เพียงเขาไปท่ี www.canva.com เพ่ือสราง

บัญชีและเร่ิมใชงาน หรืออีกทางหนึ่งสามารถดาวนโหลด Canva บน iPhone, iPad และอุปกรณ Android 

ซึ่งทําใหสามารถสรางงานออกแบบบนอุปกรณมือถือได 

การสมัครเขาใชงาน ผูใชสามารถสมัครใชงาน Canva สามารถลงชื่อเขาใชไดจาก 3 ชองทาง 

1) ชองทางแรกคือ การสมัครเขาใชงานกับเวป canva โดยใช E-mail โดยตรง 

2) ชองทางท่ีสองคือ ลงชื่อการเขาใชผาน Facebook 

3) ชองทางสุดทายคือ ลงชื่อการเขาใชผาน Gmail 

หากตองการลงชื่อเขาใชงานผาน Facebook ใหกดท่ีปุมสีน้ําเงิน “Sign up with Facebook” และถา

ตองการลงชื่อเขาใชผาน Gmail ใหกดท่ีปุมสีแดง “Sign up with Google” แตถาไมตองการลงชื่อเขาตามท้ัง 

2 แบบขางตน  สามารถสมัครบัญชีเขาใชงานไดโดยตรงกับเว็ป Canva ซึ่งจะตองกดตรงปุมสีเขียว “Sign 

up with email” 
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2.2. การตั้งคา Canva 
หากตองการต้ังคาบัญชี เชน เปล่ียนเปนเมนูภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ คลิกท่ี  

 

 
 

 

 

2.3  การสรางงาน 

1) เมื่อ Log in เรียบรอยแลวจะพบกับหนาตาง ดังภาพ จากนั้นใหกดสรางงานออกแบบ บริเวณทาง

ขวามือดานบนเพ่ือดู Platform อ่ืนๆ  สามารถเลือกตามประเภทไดในเมนูดานบน  “คุณจะออกแบบ

อะไร” เรากําหนดเลือกงานดีไซนประเภทตางๆ  

2) เราสามารถกด ปุมคําส่ัง เพ่ิม (more)... เพ่ือดูแบบ Platform เพ่ิมเติม สามารถใชไดกับหลายส่ือ 

เชน Book, Poster, Facebook Ads และ Facebook Cover เปนตน  และสามารถกําหนดขนาด

ท่ีตองการ โดยคลิกท่ีปุม “กําหนดขนาดเอง” ไดเพ่ิมเติม 
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3) เลือกประเภท หรือ Category ท่ีตองการ  ในตัวอยาง เลือกเปน Book 

 

 

4) เลือกรูปแบบท่ีตองการ    

4.1) หลังจากท่ีเลือก Category ท่ีตองการ เรียบรอยแลว  จะเขาสูหนาจอใหม โดยจะมี Template 

ใหเลือก บริเวณดานซายมือ โดยในดานขวามือ เปนพ้ืนท่ีทํางาน ท่ีจะใชในการออกแบบ  

4.2) เมื่อเลือก Template ท่ีตองการ เรียบรอยแลว Canva จะแสดง Template ท่ีเลือก ในพ้ืนท่ี

ทํางาน บริเวณดานขวามือ ซึ่งสามารถแกไข หรือ ออกแบบเพ่ิมเติม ไดตามตองการ 
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5) หรือเราสามารถพิมพคําท่ีตองการคนหา ตรงชอง คนหา Canva  ในท่ีนี้พิมพคําวา “eBook”  

 

6)  Canva แสดงเทมเพลตสําหรับ eBook ทุกประเภท เทมเพลตบางสวนจะประกอบดวยหลายหนา   

7) คลิกเมาสเลือกเทมเพลตท่ีตองการ  

 

 



7 

8) คลิกตัวเลือก”เพ่ิมเติม”(ไอคอนสามจุด) และเลือก”ดูตัวอยางเทมเพลตนี้”เพ่ือดูตัวอยางบนหนาจอ

ขนาดใหญ หรือคลิก”ใชเทมเพลตนี้”เพ่ือใชงานโดยตรง 

 

9) จะปรากฏ Template ท่ีเราเลือก ต้ังแตขอความไปจนถึงรูปภาพ สามารถเปล่ียนทุกอยางใหเปนของ

เราเองได และสามารถใชรูปภาพท่ีรวมอยูในเทมเพลตได และสามารถใชรูปภาพหรือโลโกแทน

เนื้อหาของ Canva ได 
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10) พิมพสวนของเนื้อหา โปรแกรมรองรับการใชงานภาษไทย แตอาจมีไมมาก (สามาถอัพโหลดฟอนเอง

ได แตตองเสียคาใชจาย ) และไมมีตัวชวยสะกดคํา  ดังนั้นเราอาจเลือกพิมพในโปแกรม Microsoft 

Word แลว Copy วางภายหลังได   

 

 

11) เพ่ิมรูปภาพ สติกเกอร และองคประกอบศิลปอ่ืน ๆ (ส่ีเหล่ียม วงกลม เสน) มีใหเลือกใชงานได ฟรี 

และไมฟรี ดังนั้นตองสังเกตท่ีมุมลางขวาของรูปภาพนั้น ๆ หากปรากฏรูปมงกุฎ หมายถึงรูปนี้ตองเสียเงิน ซึ่ง

สามารถศซื้อเปนรูปภาพเด่ียว ได หรือเลือกสมัครสมาชิกกับโปรแกรม Canva เพ่ือสามารถเขาถึงไดเกือบทุก

รูปภาพและการใชงานท่ีพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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12) จัดรูปแบบและเขียนเนื้อหาเรียบรอยแลว ทําการบันทึกไฟลอีบุค สามารถทําไดโดยการคลิกท่ีปุม 

Download มุมบนดานขวา ซึ่งจะมีใหเลือกบันทึกไดหลายแบบ เชน ไฟล  Jpeg , ไฟล PNG, ไฟล 

PDF เปนตน  ในกรณีนี้ยกตัวอยางการบันทึกไฟลแบบ pdf  เมื่อบันทึกลงคอมพิวเตอรเรียบรอย  

 

 

13) หากตองการเพ่ิมจํานวนหนาใหมในหนังสือ สามารถทําไดโดยกดปุม           และยังสามารถทําซ้ํา

หนาและแกไขได  โดยคลิกปุม “ทําซ้ํา”           เพ่ือเพ่ิมหนาท่ีคลายกัน Canva eBook สามารถ

มีไดสูงสุด 100 หนา 
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14) เมื่อเสร็จแลว ใหคลิกปุม”ดาวนโหลด”เพ่ือดาวนโหลด eBook เลือก’PDF’จากประเภทไฟล ภายใต 

หนา ใหเลือกทุกหนา เวนแตวาคุณไมตองการบางหนา จากนั้นคลิกปุม”ดาวนโหลด”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) สําหรับหนังสือท่ีมีหนามากข้ึนสามารถเร่ิมการออกแบบใหมได ไปท่ีหนาแรก (เมนู Home) ของ 

Canva และไปท่ี ”การออกแบบของคุณ”  วางเมาสเหนือการออกแบบ eBook แลวคลิกเมนูสามจุด 

16) จากนั้น เลือก”สรางสําเนา”จากตัวเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

17) ในสําเนาใหม ใหแกไขหนาตามตองการ ตัวอยางเชน ไมจําเปนตองมีใบปะหนาในสําเนานี้ ดาวน
โหลด eBook เปน PDF หลังจากออกแบบเสร็จแลว จากนั้น สามารถรวม PDF ท้ังสองได 

 

https://allthings.how/how-to-merge-two-pdf-files/


11 

2.4 เมนูตางๆ ใน Canva 
1) Template  เมนูสําหรับคนหาแมแบบ มีท้ังฟรีและตองเสียคาใชจาย  

 

 

  



12 

2) Elements  เคร่ืองมือนี้เปนแหลงรวมสวนประกอบในการตกแตง canva เพราะมีท้ังภาพ, 

ตาราง Grid, กรอบรูป, รูปทรงเรขาคณิต, เสนตาง, ภาพสองมิติ, ไอคอน, แผนภูมิและอ่ืนๆ   ซึ่งมีท้ังของท่ี

แจกฟรีและตองจายเงิน 
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3) Uploads   กรณีตองการใชรูปของตัวเอง สามารถอัพโหลดภาพเขาสูเว็บไซต ก็สามารถนําภาพ

ของตัวเองมาใชงานคูกับเคร่ืองมืออ่ืนๆ ของ Canva ได 
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4) Photo ภาพท่ี canva จัดเตรียมไวให โดยแบงเปนประเภทตางๆ เชน ดอกไม ธรรมชาติ พ้ืน

หลัง เปนตน มีท้ังแบบฟรีและเสียคาใชจาย 
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5) Text   มี Font ภาษาอังกฤษใหเลือกใช เราสามารถแกไขคํา เปล่ียนสี ขนาด และการจัดวาง 

Font ไดเหมือนทําใน Photoshop และ Font บางตัวมาในรูปแบบโลโกท่ีเพียงแคแกไขคําใหเปนของเราได

โดยไมตองตกแตงอะไรเพ่ิม 
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6) Background  สามารถเลือกสีพ้ืนหลังไดตามตองการ และยังมีพ้ืนหลังแบบลวดลายใหเลือก

เพ่ิมเติม 
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7) More… เปนเมนูแสดงเคร่ืองมือเพ่ิมเติม เชน ใสเสียง ใสวิดีโอ แผนท่ี เปนตน 
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2.5 เมนูในการจัดการไฟล 
เปนเมนูท่ีแสดงอยูซายมือดานบนของหนาตางงาน มีเมนูตางๆ ดังนี้ 

 

 

7.1)  เมนูดานซายบน 

Home เมนูกลับไปยังหนาเร่ิมตนเพ่ือเลือก Template 

Design เมนูในการสรางงานใหม (Create new design) , บันทึก (Save) และทําสําเนา 

(Make a copy) 

Edit  เมนูปรับแก  

- Undo  ยอนกลับการทํางานไปทีละข้ันตอน ใชสําหรับยอนกลับงานท่ีทํา

ผิดพลาด 

- Redo  ใชสําหรับทําซ้ํางานท่ีเรายอนกลับมา (Undo) 

- Copy ทําสําเนา 

- Paste วางสําเนาท่ีได copy 

- Select เลือก  

View การแสดงขอบกระดาษ การซูมเขา-ออก 

Resize เคร่ืองมือปรับขนาด 
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7.2) เมนูดานขวาบน 

 

 

Collaborate    เชิญคนใหทํางานรวมกันหรือแชรเพ่ือติชมงานออกแบบของเรา โดยเชิญ

ผาน e-mail หรือสงเปน link ไปให 

Download   ใชในการดาวนโหลดไฟลซึ่งสามารถเลือกดาวนโหลดเปนไฟลรูปภาพหรือ 

ไฟล PDF 

…   การแผยแพรงานของเราในโซเชียลมีเดีย, Facebook, Twister ซึ่งผูใช Canva อ่ืน 

จะสามารถเห็นผลงานของเราได 
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7) การปรับแตง Template 

การแกไขปรับแตงสวนตางๆ  เราสามารถแกไขส่ิงท่ีอยูใน Template ไดดังนี้  

- เปล่ียนภาพ อัปโหลดภาพของเราเองหรือเลือกจากคลังสต็อกของเราท่ีมีภาพถาย กราฟก 

และภาพวาดกวา 1 ลานภาพ 

- เปล่ียนฟอนต เลือกฟอนตใหมๆ ท่ีมีมากกวา 130 แบบ 

- เปล่ียนพ้ืนหลังเลือกพ้ืนหลังจากคลังของเราหรือใชภาพของเราเอง 

- เปล่ียนสีเปล่ียนสีกลองขอความหรือขอความเพ่ือเพ่ิมลูกเลนพิเศษ 
 

การแกไขตกแตง Template ท่ีเราเลือก โดยคลิกท่ี Object หรือตําแหนง ท่ีตองการแกไข ซึ่งในภาพ 

ท่ีนํามาแสดง ดานลาง จะคลิกท่ี กรอบขอความ    ซึ่งเคร่ืองมือ บริเวณดานบนจะเปล่ียน ตาม Object ท่ี

เลือก โดยสังเกตุวา ดานบนจะมี Font, ขนาด และ สี ใหเลือก เนื่องจากเรากําลังแกไขขอมูล ท่ีเปน

ขอความ 

 

มีขอจํากัดอยูบาง ในเร่ืองของ Font ซึ่งในระบบมีใหเลือกจํากัด หากตองการฟเจอรนี้เพ่ิม ตองเปน 

แบบเสียเงิน ในสวน Graphic ประกอบตางๆ ท่ีเสียเงิน จะข้ึนลายน้ําบนภาพ ซึ่งในจุดนี้ เราสามารถ 

Upload ภาพอ่ืน เขาไปเองได  

  



21 

8) บันทึกไฟลงานและแชร 

สําหรับไฟลงาน สามารถ Save ลงมา เปนไฟล JPG, PNG และ PDF ชวยใหนําไปใชงาน ได

อยางหลากหลาย แตหากตองการแชรอินโฟกราฟกกับเพ่ือนและเพ่ือนรวมงาน  ใหคลิกปุม “แชร” ทาง

ดานบนขวาของเคร่ืองมือตัดตอ ก็สามารถแชรงานออกแบบใน Facebook, Linked in, ทวิตเตอร และอีก

หลายๆ ท่ีไดและยังแชรงานออกแบบไดในโซเชียลสตรีมของ Canva ดวย เปนชุมชนท่ีผูใชสามารถโพสตงาน

ออกแบบสูสาธารณะ ติดตามเพ่ือน และติดตอกันได 

 

  

https://www.canva.com/#design-stream


22 

2.6 การสรางเฉพาะปก eBook ใน Canva 

หนาปกเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดสวนหนึ่งของหนังสือ สําหรับการสรางความประทับใจคร้ังแรกท่ี

อาน หากตองการออกแบบหนาปกสําหรับ eBook สามารถทําไดเชนกัน   

1) ไปท่ีหนาแรกของ Canva และคนหา eBook  คลิก ’Ebook Cover’  หรือพิมพคําวา “Ebook 

Cover” เมื่ออยูภายใตคําแนะนํา 

2) แมแบบสําหรับปก eBook จะปรากฏข้ึน Canva มีเทมเพลตสําหรับหมวดหมูมากมาย: หนัง

ระทึกขวัญ, โรแมนติก, ตําราอาหาร, เร่ืองราวสรางแรงบันดาลใจ ฯลฯ เรียกดูเทมเพลตเพ่ือ

คนหาเทมเพลตท่ีเหมาะกับคุณ 

 

3) หากตองการสรางปกโดยใชหนาปลาว ใหคลิกปุม”สรางปก eBook เปลา” 
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4) เลือกเทมเพลตท่ีตองการ และสามารถปรับแตงได ต้ังแตรูปภาพไปจนถึงขอความและทุก

องคประกอบ  

 

5) เมื่อเสร็จแลว ใหคลิกปุม”ดาวนโหลด”และดาวนโหลดหนาปกในรูปแบบไฟล PNG (แนะนํา), 

JPG หรือ PDF ตามความตองการ 
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