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วิธีการสร้างเอกสารที�กรอกข้อมูลได้บนไฟล ์PDF 

ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 Professional 

 
 ก่อนอื�นผมตอ้งขอขา้มขั �นตอนการแปลงไฟลจ์าก *.doc เป็น *.pdf เลยนะครบั 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงเอกสารที�ได้ทาํการแปลงเป็นไฟล ์PDF แล้ว 
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 หลงัจากนั �น ไปที� เมนู Tools แลว้เลอืกไปที� Advance editing แลว้เลอืกไปที� Show 

Form Toolbar 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงที�อยูข่อง แถบเครื�องมือการจดัการฟอรม์ 

  

หลกัจากนั �นจะปรากฏ toolbar ขึ�นมาดงัภาพ 

 

ภาพประกอบ 3 แถบเครื�องมือการจดัการฟอรม์ 

 

 

 หลกัจากนั �น เราจะเริ�มการสรา้งฟอรม์ดงันี� 
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1. ข้อความ ให้ใช้สญัลกัษณ์ Text box   

 เมื�อคลกิเลอืก text box แลว้หลงัจากนั �น เราแถบเลอืกบรเิวณที�ตอ้งการทาํเป็นกลอ่ง

ขอ้ความ เมื�อแถบสเีสรจ็แลว้ จะขึ�น กลอ่งคุณสมบัตเิพื�อใหเ้ราเลอืกตั �งคา่ต่างๆได ้ที�จาํเป็น

ที�สุดคอื font เนื�องจาก font mโปรแกรมตั �งไวค้อื Helvetica เราจงึจาํเป็นตอ้งเลอืกที�รองรบั

ภาษาไทย อาทเิชน่ Angsana New, Cordia New เป็นตน้ ดงัภาพประกอบ 4 

 

ภาพประกอบ 4 การแถบสแีละตั �งคา่กลอ่งขอ้ความ 

 

  



How to create form filled in PDF  

Edited by Lovaibu Page 4 

 

2. ช่องให้เลือกเครื�องหมาย ���� ใช้สญัลกัษณ์ Check box เป็นเครื�องที�ชว่ยในการ

กําหนดชอ่งสี�เหลี�ยมที�ตอ้งการเลอืก โดยสามารถเลอืกไดห้ลายคาํตอบ ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัความ

ตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ย  

 เมื�อคลกิปุม่ Check box แลว้ ทาํการแถบเลอืกตรงบรเิวณที�เป็น Check box 

หลงัจากนั �นจะขึ�นกลอ่งคุณสมบตัขิึ�นมา ตรงสว่นนี� โดยทั �วไปแลว้ไมต่อ้งตั �งคา่อะไรเพิ�มเตมิ 

แต่เราสามารถกําหนดส ีความหนา หรอืลกัษณะเสน้ได ้ดงัภาพประกอบ 5 

 

ภาพประกอบ 5  
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3. ช่องวงกลมให้เลือกข้อใดข้อหนึ�ง ใช้สญัลกัษณ์ Radio Box  เป็นเครื�องมอืที�ชว่ยใน

การเลอืกขอ้มลูที�มลีกัษณะเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว    

 เมื�อคลกิปุม่ Radio box แลว้แถบเลอืกบรเิวณที�ตอ้งการแลว้ (ในการแถบเลอืกจะเป็น

สเีหลี�ยม ดงันั �นเราจงึตอ้งระวงัขนาดของวงกลมที�จะเกดิขึ�นดว้ย) จะขึ�นกลอ่งคุณสมบตัขิึ�นมา 

ถา้เราไมต่ั �งคา่ใดๆ กส็ามารถเลอืก OK ไดเ้ลย 

 ในกรณีที�เราตอ้งการตั �งคา่ในขอ้มลูในเอกสารมกีารตอบโตโ้ดยใหเ้ลอืกเพยีงคาํตอบ

เดยีวนั �น เราตอ้งแถบเลอืกวงกลมทั �งหมดก่อน และจะตอ้งตั �งคา่เพิ�มเตมิดงันี� 

  ตวัอยา่งเชน่ มคีาํตอบใหเ้ลอืก 4 คาํตอบไดแ้ก่ 1.การบนิไทย 2.นกแอร ์3. 

แอรเ์อเชยี 4.วนัทโูก หลงัจากแถบเลอืกวงกลมครบทั �ง 4 วงแลว้ ถา้เราไมต่ั �งคา่ใดๆ ใน

เอกสารเราจะสามารถเลอืกตอบไดท้ั �ง 4 ขอ้ ซึ�งนั �นไมใ่ชส่ิ�งที�เราตอ้งการ สิ�งที�เราตอ้งการคอื

สามารถเลอืกตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว  

  เราตอ้งทาํการตั �งคา่ใหก้บัโปรแกรมเขา้ใจก่อน หลกัการตั �งคา่คอื เมื�อเราเลอืก

ขอ้ที� 1 จะถอืวา่ Reset ในขอ้ที� 2-4 ในขณะเดยีวกนั ถา้เราเลอืกขอ้ที� 2 จะถอืวา่ Reset ใน

ขอ้ 1, 3 และ 4 เชน่นี�เรื�อยไปจนครบ 

  วธิกีารคอื แถบเลอืกวงกลมใหค้รบทั �ง 4 ขอ้ และจาํชื�อวงกลมนั �นๆ ไวด้ว้ย 

จากนั �นเรากลบัมาเลอืกเพื�อตั �งคา่โดยเริ�มจากขอ้ที� 1 เมื�อขึ�นกลอ่งคุณสมบตัมิาแลว้ ใหท้าํ

ตามขั �นตอนดงันี� 

1. ใหเ้ลอืกแท๊บ Action  

2. ในช่อง Select Trigger เลอืก Mouse Down 

3. ในชอ่ง Select Action เลอืก Reset a form 

4. เมื�อขึ�นกลอ่ง การ Reset a Form แลว้ ใหเ้ลอืกชื�อฟอรม์ที�ตอ้งการ Reset 

ในที�นี� คอื Radio Button 2 Radio button 3 และ Radio Button 4 ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 แสดงการตั Pงค่าการเลือกตอบเพียงข้อเดียวของ Radio Box 

  สรุปการตั �งคา่ของ Radio box ขั �นแรกตอ้งเลอืกวงกลมที�เป็นคาํตอบทั �งหมด

ในขอ้นั �นๆ ก่อน หลงัจากนั �น กลบัมาตั �งคา่ในตวัเลอืกที� 1 โดยตั �งคา่วา่ เมื�อคลกิเลอืกขอ้ที� 1 

จะทาํการยกเลกิการเลอืกขอ้ที� 2-4 เมื�อตั �งคา่เสรจ็แลว้ จงึมาตั �งคา่ในคาํตอบที� 2 โดยเมื�อ

เลอืกขอ้ที� 2 กจ็ะทาํการยกเลกิขอ้ที� 1 2 และ 4 และทาํเชน่นี�เรื�อยไปจนครบ  

 4. เมื�อกําหนดทุกคุณสมบตัทิี�ตอ้งการเรยีบรอ้ยแลว้ ทาํการ Save as แลว้บนัทกึเป็น

ชื�อไฟลใ์หมท่ี�สามารถนําไปใชต้่อไป และเมื�อตอ้งการทดสอบการใชง้าน ตอ้งกลบัมาเลอืกที�

สญัลกัษณ์ รปูมอื  จงึจะสามารถกรอกขอ้มลูและเลอืก

คาํตอบได ้เนื�องจากโปรแกรมยงัเขา้ใจวา่ เรายงัทาํการสรา้งขอ้มลูอยู ่


