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ค าน า 
 

 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ท้ังในส่วนกลางและ  
ส่วนภูมิภาค  ซึ่งการปฏิบัติงานของบุคลากรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท าให้เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ที่สั่งสม  
เป็นองค์ความรู้ที่แตกต่างกันออกไป  โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แต่ยังขาดความสะดวกในการเข้าถึงเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร   
 ด้วยเหตุดังกล่าว KM LDD Blog ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความสะดวก  
ในการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน  สนับสนุน  
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย Internet   สามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน สอดคล้องกับความต้องการของกรมฯ ที่
ต้องการสนับสนุนให้มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน ได้รับความสะดวก มีส่วนร่วมในการเข้าถึง
องค์ความรู้ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  
 คู่มือการใช้งานระบบ KM LDD Blog เล่มนี้  จัดท าข้ึนเพื่อเพ่ิมความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบ KM LDD Blog และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยอ านวยความสะดวกไม่มาก ก็น้อยให้แก่ผู้ใช้งาน  
KM LDD Blog    หากมีข้อเสนอแนะประการใด  ผู้จัดท ายินดีรับมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงในโอกาส
ต่อไป 
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  บล็อก (Blog) เป็นค ารวมมาจากค าว่า เว็บล็อก ( Weblog)  เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภท
หนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในล าดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน จะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้ เป็นรายการ
แรกสุด  เนื้อหาภายใน Blog มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อกต้องการจะสื่อสารกับผู้อ่านใน
เรื่องใด ตั้งแตก่ารประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงานในหลายด้าน  รวมไปถึง
การเสนอแนวความคิดใหมแ่ก่ผู้อ่านในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดย
ปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของ
บล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งท าให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที (วิกิพีเดีย, 2555) 
 ส าหรับ KM LDD Blog จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสะดวกในการเผยแพร่
ข้อมูล องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย Internet    ตลอดจนเป็นช่องทางในการสื่อสาร
อีกช่องทางหนึ่งขององค์กร   

ผู้ใช้งาน KM LDD Blog สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปหรือที่เรียกว่า 
ผู้อ่านบล็อก  หมายถึง บุคคลที่สนใจเข้ามาอ่านองค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถแสดงความ คิดเห็นได้ใน
ส่วนท้ายของแต่ละบล็อกโดยต้องผ่านการลงทะเบียน   กลุ่มบล็อกเกอร์ ( Bolger) หรือเจ้าของบล็อก 
เป็นบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมมาแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดย
ผู้เขียนบล็อกจะส่งเรื่องเข้าทางบล็อก ที่จะแสดงผลได้ทันที โดยไม่ต้อง รอให้บรรณาธิการอนุมัติให้
บล็อกเผยแพร่  
 
วิธีการใช้งาน KM LDD Blog 
 ผู้สนใจสามารถเข้าชม KM LDD Blog  ได้หลายวิธี เช่น 

วิธีที่ 1 เข้าผ่านหน้าแรกของ Web Site กรมพัฒนาที่ดิน  ที่หัวข้อ ศูนย์บริการทางวิชาการ 
  Click ที่ การจัดการความรู้ KM LDD (http://e-library.ldd.go.th/Web_KM/) 

จะเข้าสู่หน้าแรกของ Web การจัดการความรู้ KM LDD  จากนั้น Click ที่ปุ่ม KM LDD Blog  ทาง
ด้านล่างซ้ายของ Web Page การจัดการความรู้ KM LDD 

 

 
 

ภาพที่ 1   Click ที่ การจัดการความรู้ KM LDD  ในหน้าแรก Web Site กรมฯ  

คู่มือการใช้งาน KM LDD Blog 

http://e-library.ldd.go.th/Web_KM/


หน้า  

 

2 

 

 
 

ภาพที่ 2   Click ที่ปุ่ม KM LDD Blog ในหน้า Web การจัดการความรู้ KM LDD  
 

วิธีที่ 2 เข้าผ่าน  URL: http://sql.ldd.go.th/KMBlog/  โดยตรง ระบบจะแสดงหน้าแรก
ของ KM LDD Blog ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 3   หน้าแรกของ KM LDD Blog 

http://sql.ldd.go.th/KMBlog/
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องค์ประกอบในหน้าแรกของ KM LDD Blog 
  

 
 

ภาพที่ 4   องค์ประกอบในหน้าแรกของ KM LDD Blog 
  
 องค์ประกอบในหน้าแรกของระบบ KM LDD Blog  แบ่งได้เป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1  ป้ายชื่อและเมนูหลัก อยู่ส่วนบนของหน้าเว็บเพจ  ประกอบด้วย Banner 
แสดงชื่อระบบและเมนูหลัก ได้แก่ เมนูหน้าแรก  เมนูเข้าสู่ระบบ  เมนูค้นหา  เมนูคู่มือการใช้  และ
เมนูติดต่อเรา ซึ่งรายละเอียดของแต่ละเมนู อธิบายในหัวข้อ หน้าที่ของเมนูหลัก 
 
  ส่วนที่ 2  เมนูองค์ความรู้ อยู่ทางซ้ายของหน้าเว็บเพจ ประกอบด้วยเมนูองค์ความรู้
ที่มีการจัดเรียงรายการองค์ความรู้ตามเงื่อนไขต่างๆ จากมากไปหาน้อย  ผู้สนใจสามารถ Click ที่ชื่อ
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บล็อกองค์ความรู้ที่ต้องการเพื่อเรียกดูรายละเอียดขององค์ความรู้นั้น  รวมทั้งเลือกดูบล็อกองค์ความรู้

อ่ืน ๆ ตามการจัดเรียงแบบที่ต้องการได้ท่ี  เพื่อเข้าสู่หน้าการแสดงรายชื่อ
บล็อกองค์ความรู้ที่เรียงตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ 

 

-  
 

ภาพที่ 5   ตัวอย่างหน้าจอแสดงหัวข้อองค์ความรู้ เรียงตามล าดับองค์ความรู้ใหม่ 
 
   เมนูองค์ความรู้  ประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ดังนี้  

- เมนูองค์ความรู้ใหม่   จะแสดงรายการองค์ความรู้ตามวัน เวลาที่สร้างบล็อก  
องค์ความรู้ จากมากไปหาน้อย 

- เมนูองค์ความรู้ที่มีผู้เข้าชมมากท่ีสุด  แสดงชื่อองค์ความรู้เรียงตามล าดับจ านวน
การเข้าชม จากมากไปหาน้อย 

- เมนูองค์ความรู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุด ที่แสดงชื่อองค์ความรู้เรียงตามคะแนนเฉลี่ย
ที่ให้กับองค์ความรู้ต่าง ๆ  

- เมนูองค์ความรู้ที่มีผู้ให้ความเห็นมากที่สุด   แสดงรายการองค์ความรู้ตามจ านวน
ความเห็นที่มีต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ  

 
  ส่วนที่ 3  Banner เชื่อมโยงไปแหล่งความรู้อ่ืน ๆ อยู่ทางซ้าย เป็นป้าย Banner ที่
เชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ด้าน KM หรือรายการข้อมูลต่าง ๆ ทั้งท่ีจัดท าโดยหน่วยงานภายในกรม
พัฒนาที่ดิน และองค์กรอื่น ๆ  
 
  ส่วนที่ 4  ทักทายกันก่อน เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และแนะน าเนื้อหาของ 
Blog ต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้เข้าไปเลือกอ่านตามความสนใจ 
 
  ส่วนที่ 5   สาระน่ารู้ เป็นส่วนที่แนะน าเนื้อหาของบทความน่าสนใจที่รวบรวมจาก
แหล่งต่าง ๆ  
 
   ส่วนที่ 6   จ านวนผู้เข้าชมและข้อมูลการติดต่อของศูนย์สารสนเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่จัดท า KM LDD Blog  
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หน้าที่ของเมนูหลัก 
 ส่วนบนของเว็บเพจ KM LDD Blog ประกอบด้วยป้าย Banner แสดงชื่อระบบและเมนูหลัก 
ได้แก่ เมนูหน้าแรก  เมนูเข้าสู่ระบบ  เมนูค้นหา  เมนูคู่มือการใช้  และเมนูติดต่อเรา ซึ่งรายละเอียด
ดังนี้ 
 เมนู หน้าแรก  
 เมนูหน้าแรก ใช้ส าหรับไปยังหน้าแรกของ KM LDD Blog  ซึ่งมีเมนูองค์ความรู้ Banner ที่
เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่วนของคอลัมน์ทักทายกันก่อน และสาระน่ารู้ (ดังแสดงในภาพที่ 4  
หน้า 3)  

 
 เมนู เข้าสู่ระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 
เมนูเข้าสู่ระบบ ส าหรับสมาชิกท าการ  Log in เข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างบล็อกองค์ความรู้ของ

ตนเอง  ตลอดจนให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นบล็อกต่าง ๆ  (ในกรณีที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบ  
ผู้ใช้งานยัง สามารถเรียกดู บล็อกองค์ความรู้ ต่างๆ ได้ แต่ จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้
คะแนนแก่บล็อกองค์ความรู้นั้นได)้  
  สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านซึ่งเป็นชุดเดียวกับท่ีใช้เข้าสู่
ระบบ intranet ของกรมพัฒนาที่ดินได้   หากมีปัญหาเก่ียวกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ไม่สามารถ
เข้าระบบได ้ผู้ใช้สามารถติดต่อ กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  เพ่ือตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและ
รหัสผ่าน 

ในกรณีผู้ใช้ Log in ที่เมนูเข้าสู่ระบบโดยยังไม่เคยเข้าชมบล็อกองค์ความรู้ใด  ระบบจะ
เปลี่ยนไปแสดงหน้าจอหน้าหลักนักเขียน ซึ่งจะแสดงรายการบล็อกท่ีผู้ใช้งานได้สร้างไว้ (รายละเอียดดู
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ภาพที่ 7  หัวข้อเมนู หน้าหลักนักเขียน)  แต่ถ้าท าการเข้าสู่ระบบผ่านทางหน้าของบล็อกองค์ความรู้  
เมื่อ Log in แล้ว ระบบจะกลับไปยังหน้าของบล็อกองค์ความรู้เดิม โดยแสดงช่องรับคะแนนโหวต
บทความและช่องรับความเห็นในตอนท้ายของบล็อกดังกล่าว 

 
 เมนู หน้าหลักนักเขียน  

เมนู หน้าหลักนักเขียน จะเป็นหน้าจอหลักส าหรับผู้เขียนบล็อก  โดยในหน้าหลักนักเขียน จะ
แสดงรายการบล็อกท่ีผู้ใช้งานได้สร้างไว้ และมีเมนูย่อยต่าง ๆ ส าหรับเรียกดูและแก้ไขหรือลบ
บทความ รวมทั้งมีปุ่ม  ส าหรับสร้างบล็อกองค์ความรู้ใหม่และปุ่ม 

 เพื่อกลับไปยังหน้าแรกของ KM LDD Blog  
 

 
 

ภาพที่ 7  แสดงหน้าจอ หน้าหลักนักเขียน  
 
 - การสร้างบล็อกองค์ความรู้  
   สามารถท าได้โดย Click ที่  ในเมนู หน้าหลัก
นักเขียน ระบบจะไปยังหน้าจอ สร้างบล็อกองค์ความรู้  
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ภาพที่ 8  แสดงหน้าจอ หน้าหลักนักเขียน  
 

  ผู้เขียนบล็อกสามารถสร้างบล็อกใหม่โดยเลือกหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่ต้องการ 
(กรณไีม่มีหมวดหมู่ที่ต้องการ สามารถแจ้งมายังกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพิจารณาสร้างหมวดหมู่
เพ่ิมเติมที่  cit_3@ldd.go.th)  จากนั้น ใส่ชื่อเรื่อง และเนื้อหาต่างๆ ตามต้องการ รวมทั้งระบุค า
ส าคัญ (Keyword) ที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีเขียน ก่อน Click ที่ปุ่ม บันทึก  หากผู้เขียนใส่ชื่อเรื่อง  ระบบ
จะบันทึกบทความตามรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุในหน้าจอ และไปยังหน้าจอใส่ภาพประกอบบทความ 
ซึ่งหากผู้ใช้ต้องการใส่ภาพประกอบ ให้ Click ที่ปุ่มเลือกไฟล์ จะมีหน้าต่าง Browse.. ให้เลือกที่อยู่
ของรูปภาพที่ต้องการจากช่อง Look in: จากนั้น เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Open ระบบจะ
แสดงชื่อไฟล์ที่เลือก จากนั้นให้ Click ที่ปุ่มน าเข้าภาพเข้าสู่ระบบ (หมายเลข 5 ในภาพที่ 11)  กรณี
ไม่ต้องการใส่ภาพในบล็อก  ให้ Click ที่ปุ่มไม่ใส่ภาพประกอบ 
 

       
 

ภาพที่ 9  แสดงหน้าจอ การใส่ภาพประกอบบทความ  
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  จากนั้น ระบบจะแสดงตัวอย่างการแสดงผลตัวอย่างเนื้อหาบล็อกองค์ความรู้ที่สร้าง
ขึ้นใหม่  หากต้องการแก้ไขเนื้อหาหรือรูปภาพประกอบบทความให้ Click ที่ปุ่ม แก้ไขเนื้อหาเพื่อท า
การแก้ไขต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 10  หน้าจอ แสดงตัวอย่างเนื้อหา 
 

 - การแก้ไขหรือลบบล็อกองค์ความรู้   
   สามารถท าได้โดย Click ที่  ที่อยู่ท้ายบทความที่ต้องการในเมนู 
หน้าหลักนักเขียน ระบบจะไปยังหน้าจอ แก้ไขหรือลบบล็อกองค์ความรู้ 
 

 
 

ภาพที่ 11  หน้าจอ แสดงตัวอย่างการเลือกแก้ไขหรือลบ  
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ภาพที่ 12  หน้าจอ แก้ไขหรือลบ บล็อกองค์ความรู้  
 

  การแก้ไข  ผู้เขียนบล็อก สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ตามต้องการ แล้วเลือก Click ที ่
  หากไม่ต้องการแก้ไขภาพประกอบ   ในกรณีที่ต้องการแก้ไข

ภาพประกอบ ให้เลือก Click ที่   เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการแก้ไข
ภาพประกอบ  
  การลบ  กรณีต้องการลบบทความ (บล็อกองค์ความรู้) ให้ Click ที ่

 ระบบจะท าสอบถามเพ่ือยืนยันการลบข้อมูล  
 

 
 

ภาพที่ 13  ข้อความสอบถามยืนยันการลบข้อมูล  
 
  ในกรณีที่ไม่ต้องการบันทึกการแก้ไขบล็อกองค์ความรู้ ให้ Click ที ่

 เพื่อกลับสู่หน้าจอเมนู หน้าหลักนักเขียน 
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 เมนู ค้นหา  
 

 
 

ภาพที่ 14  แสดงหน้าจอค้นหาหลายเงื่อนไข 
 
เมนูค้นหา  เป็นการค้นหาจากเงื่อนไขต่าง ๆ  โดยสามารถก าหนดค าค้นที่ต้องการ และเลือก

เงื่อนไขที่ต้องการใช้ในการค้นหาได้หลายรูปแบบ เช่น ค้นจากหัวข้อชื่อเรื่อง ( Subject)  เนื้อเรื่อง 
(Content)  ค าส าคัญ (Keyword)  ก าหนดช่วงวันที่สร้าง Blog เข้าสู่ระบบ  คะแนนโหวตเฉลี่ย 
(Rating)  หมวดหมู่องค์ความรู้ที่ต้องการค้นหา เป็นต้น 
  ผลการค้นหาตามเงื่อนไข จะน ามาแสดงต่อจากส่วนของการก าหนดเงื่อนไข โดยผู้สนใจ
สามารถ Click ที่ชื่อเรื่องที่ต้องการ เพ่ือเปิดอ่านบล็อกองค์ความรู้ได้ตามต้องการ 
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  เมนู คู่มือการใช้  
เมนูคู่มือการใช้  เป็นเมนูส าหรับ Download เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ KM LDD Blog 

เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถศึกษาเพ่ือใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น  เนื้อหาของเอกสารจะประกอบด้วย
วิธีการใช้งาน KM LDD Blog   องค์ประกอบของ  KM LDD Blog  แนะน าเมนูต่าง ๆ และการติดต่อ
สอบถามเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน 
 

 
 

ภาพที่ 15  แสดงหน้าจอติดต่อเรา 
 
  เมนู ติดต่อเรา         

เมนูติดต่อเรา  จะเชื่อมโยงไปยังหน้าแสดงรายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อผู้ใช้งาน
ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ  คือ 

  - ปัญหาด้าน ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์   โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1378   E-mail: cit_5@ldd.go.th  

 - ปัญหาด้าน การใช้งานระบบ KM LDD Blog   สามารถติดต่อได้ที่  กลุ่มฐานข้อมูล
สารสนเทศ  โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1328   E-mail: cit_3@ldd.go.th 
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องค์ประกอบของบล็อกองค์ความรู้ 
 

 
 

ภาพที่ 16  ตัวอย่างแสดงองค์ประกอบในหน้าจอบล็อกองค์ความรู้  
 
  หน้าจอของบล็อกองค์ความรู้ (รายละเอียดตามภาพที่ 16) จะประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่
หนึ่ง เป็นรายละเอียดขององค์ความรู้ มีชื่อขององค์ความรู้  ผู้สร้าง  วันเวลาที่สร้างและปรับปรุงข้อมูล  
หมวดหมู่ขององค์ความรู้ จ านวนผู้เข้าชมองค์ความรู้ เนื้อหาขององค์ความรู้ และค าส าคัญ 
(Keyword) ขององค์ความรู้นั้น   

ส่วนที่ 2 เป็น Rating หรือคะแนนโหวตเฉลี่ย  และส่วนที่ 3 เป็นความเห็นที่มีต่อองค์ความรู้
ดังกล่าว  ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะปรากฏค่าคะแนนและความเห็นขึ้น เฉพาะกรณีท่ีมีผู้ให้คะแนนและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทความ โดยจะแสดงคะแนนโหวต ( Rating) ที่เฉลี่ยจากคะแนนทั้งหมดหารด้วย
จ านวนผู้โหวต  ตามด้วยความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับบล็อกองค์ความรู้นั้น เรียงตามล าดับการให้
ความเห็น เพ่ือความสะดวก ต่อเนื่องในการอ่าน   

ส่วนที่ 4 ในหน้าจอบล็อกองค์ความรู้ จะเป็นส่วนของการให้ผู้อ่านบล็อก Log in เพ่ือร่วม
แสดงความคิดเห็นและให้คะแนนองค์ความรู้ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังเมนูเข้าสู่ระบบ ภายหลังจากท าการ 
Log in แล้ว ระบบจะแสดงช่องรับคะแนนและช่องแสดงความคิดเห็นในส่วนที่ 4 นี้ 
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