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ใบความรู้ที่  15 
เรื่อง  องค์ความรู้ 

 

 
 

องค์ความรู้ (อังกฤษ: body of knowledge) หมายถึงความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ ได้แก่ ความคิด
รวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในต ารา อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมาเพ่ือให้
คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โครงสร้างความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่เกิดจากการเรียนรู้ ของ
บุคคลนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนมาจากองค์ความรู้ แต่ผู้เรียนต้องสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่
เกิดข้ึนใหม่ เมื่อพัฒนาโครงสร้างความรู้ต่อไปก็สามารถสร้างผลงานเป็นองค์ความรู้ให้คนอ่ืนค้นคว้าได้ 

องค์ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์ หรือ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้
ได้โดยตรง หรือสามารถน ามาปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่เป็นความรู้ที่
เกิดข้ึนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่เกิดข้ึนนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได้ 
แหล่งก าเนิดขององค์ความรู้ 

1. ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลอ่ืน 
2. ความรู้เกิดจากประสบการณ์การท างาน 
3. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทดลอง 
4. ความรู้จากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 
5. ความรู้ที่มีปรากฏอยู่ในแหล่งความรู้ภายนอกองค์กรและองค์กรได้น ามาใช้ 

ประเภทขององค์ความรู้ แบ่งได้ เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. องค์ความรู้ที่สามารถอธิบายได้เป็นองค์ความรู้ซึ่งท าความเข้าใจได้จากการฟัง การอธิบาย 

การอ่าน และน าไปใช้ปฏิบัติ โดยจัดไว้อย่างมีแบบแผนมีโครงสร้างและอธิบายกระบวนการวิธี 
ขั้นตอนที่สามารถน าไปใช้ได้ 

2. องค์ความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายได้หรืออธิบายได้ยาก เป็นองค์ความรู้ที่อธิบายได้ยากหรือ
ในบางครั้งไม่สามารถอธิบายว่าเกิดความรู้ เหล่านั้นได้อย่างไร ไม่มีแบบแผน โครงสร้างแน่ชัด มักเกิด
ขึ้นกับตัวบุคคล ผลของการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับผู้ถ่ายทอดและผู้รับเป็นส าคัญ 
การจัดการองค์ความรู้ 

การจัดการองค์ความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดย
ที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
          1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของ
แต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่น ทักษะการท างาน งานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 

   2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
เครื่องมือในการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้  ประกอบด้วย กระบวนการหลักๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ใหม่ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปัน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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แลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้าย คือ การเรียนรู้และเพ่ือให้มีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ 
การสังเคราะห์องค์ความรู้ 

การสังเคราะห์ (อังกฤษ: Synthesis) มาจากค าว่า  syn-  แปลว่า ร่วม และค าว่า  thesis  
แปลว่าปรากฏการณ์ใหม่ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ มีความหมาย คือประชุม) การ
สังเคราะห์ เป็นกระบวนบูรณาการปัจจัยต่างๆตั้งแต่สองปัจจัยขึ้นไปซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ
รวมทั้งเหตุการณ์และสิ่งที่อยู่ในรูปของแนวคิดเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมกันเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่หรือ
เกิดปรากฏการใหม่ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการ บูรณาภาพ โดยปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามาสู่
กระบวนบูรณาการในการสังเคราะห์นั้นบางปัจจัยอาจจะได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะสืบค้นมาก่อน
แล้ว  ขณะที่บางปัจจัยก็อาจจะยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะสืบค้นมาก่อน สภาวะรูปของปัจจัย
และองค์ประกอบต่างๆที่น ามาเป็นปัจจัยและองค์ประกอบในการสังเคราะห์นั้นอาจเป็นไปได้ทั้งแบบ
รูปธรรมและนามธรรม ซึ่งบูรณภาพที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่หรือสิ่งใหม่อันเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์
นั้นก็เป็นไปได้ทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรมเช่นกัน 
ขั้นตอนการสังเคราะห์  

1. ก าหนดหัวเรื่องและจุดประสงค์ที่จะสังเคราะห์ให้ชัดเจนว่าต้องการสังเคราะห์เพ่ือให้เกิด
บูรณาภาพหรือปรากฏการณ์ใหม่ในรูปแบบใด เช่นเพ่ือให้เกิดผลผลิต เพื่อให้เกิดข้อสรุป หรือ เพื่อให้
เกิดการท านายเหตุการณ์ในอนาคตโดยก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนด้วยว่าจะสังเคราะห์เพื่อน าผล
การสังเคราะห์ที่ได้ไปด าเนินการในสิ่งใดต่อ 

2. จัดเตรียมปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่จะน าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ซึ่งอาจเป็นคน
สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นประเด็นนามธรรมต่างๆ คัดกรอง คัดเลือกให้ได้ข้อมูลหรือปัจจัยวัตถุดิบต่างๆที่มี
คุณภาพเพ่ือน าสู่กระบวนการสังเคราะห์ 

3. สังเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เตรียมไว้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนด โดยให้
กระบวนการสังเคราะห์มุ่งที่การน าปรากฏการใหม่หรือบูรณาภาพที่ได้จากการสังเคราะห์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์ 

4. ตรวจสอบและประเมินผลการสังเคราะห์ที่ได้ว่าน่าจะมีความแม่นย า ความเที่ยง และ
ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพ่ือเตรียมน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 
  4.1 ผลการสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ มีความแม่นย าน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้สูง
สามารถน าผลของการสังเคราะห์ด าเนินการน าไปใช้ในขั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค ์
  4.2 ผลของการสังเคราะห์ที่ไม่มีคุณภาพ ให้น าผลของการสังเคราะห์นั้นเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการแยกแยะตรวจสอบหาที่มาของปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่ได้
น าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของผู้ท าการสังเคราะห์เพ่ือสืบค้นหาที่มา
และเหตปุัจจัยที่ท าให้ผลของการการสังเคราะห์เป็นผลการสังเคราะห์ที่ไม่มีคุณภาพ และเมื่อวิเคราะห์
หาเหตุปัจจัยต่างๆนั้นได้แล้วให้แก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาข้อมูลหรือองค์ประกอบ
ปัจจัยต่างๆนั้นให้มีคุณภาพต่อไปเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

5. น าผลการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายโดยจะน าเสนอต่อสาธารณะหรือเก็บ
เป็นข้อมูลสังเคราะห์ส่วนตัวก็แล้วแต่จุดประสงค์ของผู้ท าการสังเคราะห์ เช่น สังเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันเพื่อน าไปใช้ประกอบการคาดเดาโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

@@@@@@@@@ 



66 
 

 

ชื่อ………………………...…………………………ชั้น………….เลขที่………….. 
 

ใบงานที่  18  เรื่ององค์ความรู้ 
 

1. องค์ความรู้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า…………..……………………………………………………………… 
หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             2. บอกถึงแหล่งก าเนิดขององค์ความรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. บอกประเภทขององค์ความรู้มี………………..ประเภท  อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4. การจัดการองค์ความรู้ คือ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  อธิบายความรู้แบบนามธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  อธิบายความรู้แบบรูปธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  การจัดการความรู้  ประกอบด้วย กระบวนการหลักๆ ได้แก่…………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          8. การสังเคราะห์ หมายถึง………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          9. บอกขั้นตอนการสังเคราะห์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อกลุ่ม………………………...…………………………………….ห้อง………….. 
 

 

ใบงานที่  19   
เรื่อง  ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ/อินเตอร์เน็ตเขียนสรุปตามหัวข้อต่อไปนี้ส่ง 

 
ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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