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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรู        
ของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร และ2) เพื่อศึกษาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขต
กรุงเทพมหานคร ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 255 คน เก็บตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน
ภูมิ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาและสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองในการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) การตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบวาตัวแบบมีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (model fit) หลังจากปรับตัวแบบ 
โดยมีคา 2 /df = 2.32  GFI = 0.90    RMSEA = 0.072  CFI = 0.99  NFI = 0.98  TLI = 0.98   2 ) องคประกอบการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย  5 องคประกอบมีคาน้ําหนักองคประกอบ      
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การมีวิสัยทัศนรวมกัน มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ 0.99 รองลงมาคือ       
การคิดอยางเปนระบบ มีคาน้ําหนัก 0.96 การเรียนรูเปนทีม 0.93 การเปนบุคคลรอบรู 0.77 และการมีแบบแผนความคิด 
0.69 ตามลําดับ 

คําสําคัญ:  องคประกอบ องคการแหงการเรียนรู ศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  Abstract 

The objectives of this research were 1) to examine the consistency of the learning organization 

model of civil courts in Bangkok and 2) to study the learning organization component of civil courts in 

Bangkok. Using quantitative research methods The sample group was civil court personnel in Bangkok 

area consisting of civil servants, permanent employees, government employees and temporary workers 

collected  773 samples using a stratified sampling method. The data were analyzed by descriptive 

statistics and provided statistics for second-order confirmatory factors analysis in the hypothesis testing. 

The results of the research were as follows: 1) the examination of the conformity of the 

learning organization model of civil courts in Bangkok It was found that the model was consistent and 

harmonious with the empirical data (model fit) after the model was adjusted with 2  / df = 2.32 GFI = 
0.90 RMSEA = 0.072 CFI = 0.99 NFI = 0.98 TLI = 0.98  2) The learning organization component of civil 

courts in Bangkok consisted of 5 elements with the element weight values in descending order as follows: 
Shared vision, the most elemental weight value was 0.99, followed by systems thinking with weight 0.96, 

team learning 0.93, personal mastery 0.77 and mental model 0.69, respectively. 

Keywords:  Component, Learning organization, Civil courts in Bangkok 

1.บทนํา 

 ปจจุบันสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  รวมท้ังความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีที่มาชวยอํานวยความสะดวกสบาย สงผลใหทุกองคการตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหเขากับ
สถานการณปจจุบันเพ่ือความอยูรอดขององคการ แนวคิดองคการแหงการเรียนรูไดเขามามีบทบาทสําคัญตอองคการตาง ๆ 
อยางมาก ความสําคัญในการดํารงชีวิตและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 บนความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม สงผลใหปจจุบันไดเกิดแนวคิดในรูปแบบใหมสามารถตอบสนองความตองการขององคการ          
การพัฒนาองคการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยองคการ       
ตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรียนรูอยางเปนระบบและตอเน่ือง ใหความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานเพื่อนําความรูตาง ๆ ที่มีอยูในตัวบุคคลออกมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน และสรางความเขมแข็งตอองคการ            
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Marquardt (2002) ที่เสนอวาองคการจะสามารถประสบความสําเร็จไดเร็วยิ่งขึ้นถาองคการ        
มีการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู มีการเรียนรูจากทั้งความสําเร็จและความลมเหลว และมีการปฏิรูปองคการเพ่ือให     
ทุกคนสามารถเพิ่มสมรรถนะในการผลิตและการปรับตัว  
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ศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานครเปนสวนหน่ึงในหนวยงานของศาลยุติธรรม ซึ่งมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เปนผูบังคับบังบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา ศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานที่ทํางานโดยสอดคลองกับ
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ทุก ๆ ดานของสํานักงานศาลยุติธรรม (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม       
พ.ศ. 2543, ราชกิจจานุเบกษา 2543)  

จากการทบทวนวรรณกรรมไดแสดงใหทราบถึง ความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใหอิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน ตัวแปรตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการคือ การพัฒนาองคการใหเปนองคการ       
แหงการเรียนรู  โดยองคประกอบที่มุงไปสูการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงเรียนรู 5 ประการ คือ การมุงสูความเปนเลิศ 
การมีรูปแบบความคิดมุมมองที่เปดกวาง การสรางวิสัยทัศน การเรียนรูรวมกันเปนทีมซ่ึงงานวิจัยของ อิสรีย พงศกมลานนท 
(2551) พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาลพบุรี ประกอบดวย 
การเปนบุคคลรอบรู รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ            
อยู ในระดับมากทุกดาน และงานวิจัยของวิรัตน ทวีทรัพยสมบัติ  (2552) พบวา ประกอบดวย ดานความรูแหงตน                
การมีแบบแผนความคิดอาน การเรียนรูกันเปนทีม การสรางวิสัยทัศนรวม และการคิดอยางเปนระบบ   

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร

3. สมมติฐานการวิจัย
องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวยองคประกอบ     

1) ดานการเปนบุคคลรอบรู 2) ดานการมีแบบแผนความคิด 3) ดานการมีวิสัยทัศนรวม 4) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม
5) ดานการคิดอยางเปนระบบ

4. กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้น โดยใชทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูของ Senge (1990)       
ดังภาพท่ี 1 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

องคการแหงการเรียนรู 
องคการแหงการเรียนรู  (learning organization) เปนแนวคิดในการพัฒนาองคการโดยเนนการพัฒนาการเรียนรู 

และการใชความรูเปนฐานในการบริหารองคการ  สภาวะของการเปนผูนําในองคการและการเรียนรูรวมกันของคนในองคการ 
เพื่อใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกัน รวมถึงการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง      
ใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน การเปนองคการแหงการเรียนรูนี้จะทําใหองคการและบุคลากรมกีระบวนการ
ทํางานและผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทํางานเปนทีม สรางกระบวนการในการเรียนรู 
และสรางความเขาใจเพื่อเตรียมรับกับความเปล่ียนแปลงเปดโอกาสใหมีการทํางานเปนทีมและมีการใหอํานาจในการตัดสินใจ 
เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่มและการสรางนวัตกรรม 

Senge (1990) ไดกลาววา องคการแหงการเรียนรู คือ องคการท่ีสมาชิกไดมีการขยายขอบเขตความสามารถของ
ตนเองอยางตอเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายท่ีบุคคลในระดับตางๆ ตองการ
อยางแทจริง เปนองคการที่มีรูปแบบความคิดใหมๆ และแตกแขนงของความคิดใหเกิดขึ้นเปนที่ปรารถนา และแรงบันดาลใจ
รวมกันของสมาชิกในองคการ และมีการเรียนรูอยางตอเนื่องถึงวิธีการการเรียนรูรวมกับผูอื่นและเรียนรูไปดวยกันทั้งองคการ 
และการที่จะสรางใหเกิดองคการแหงการเรียนรูไดนั้น  Senge ไดแนะนําวาองคการตองสรางวินัย 5 ประการ
(fifth discipline) ใหเกิดขึ้นแกบุคลากร ไดแก การเปนบุคคลรอบรู (personal mastery) รูปแบบวิธีการคิด (mental 

model) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team learning) และการคิดอยางเปนระบบ 
(systems thinking)  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
Rowder (2001) ไดศึกษาเรื่องการเปนองคการแหงการเรียนรูและยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง พบวา ในปจจุบัน

การจัดองคการตาง ๆ จะไปสูวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลง การกระทํา การเผชิญอุปสรรคตาง ๆ และการตอสูกับอุปสรรคตาง 
ๆ การเปนองคการแหงการเรียนรูซึ่งรูปแบบสําคัญ คือ การที่บุคลากรทุกคนสามารถ ที่จะแยกแยะและเผชิญหนากับปญหา
ตาง ๆ ได และยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ กิตติคุณ ฐิตโสมกุล (2560) สนับสนุนวา ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
มีความสัมพันธทางบวกขององคประกอบ  5 ดาน คือ ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการ             
มีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิดอยางมีระบบ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร สุวรรณประทีป 
(2563) พบวา แนวทางการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของกระทรวงคมนาคมไปสูองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย     
ดานการเปนบุคลากรตองมีทักษะความสามารถ มีแบบแผนความคิด มีการสรางวิสัยทัศนรวม การเรียนรูรวมกันเปนทีม และ
การคิดอยางเปนระบบ 

6. วิธีการวิจัย
ประชากรในการวิจัย คือ เจาหนาที่ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลแพงตลิ่งชัน ศาลแพง       

พระโขนง ศาลแพงมีนบุรี รวมจํานวนท้ังสิ้น 773 คน   
กลุมตัวอยางคือ เจาหนาท่ีศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร กําหนดขนาดตัวอยาง โดยตัวแปรสังเกตได 1 ตัวแปร

ควรมีตัวอยาง 10 - 20 ตัวอยางเปนอยางนอย (Schumacher and Lomax, 2010) ในงานวิจัยนี้ไดขนาดตัวอยางรวมท้ังสิ้น 
จํานวน  255 คน จากนั้นเก็บตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ ดังตางรางท่ี 1 
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 ตารางที่ 1 การสุมตัวอยางกลุมศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร   

กลุม ประชากร กลุมตัวอยาง 
 ศาลแพง 321 106 

 ศาลแพงกรุงเทพใต 135 45 

 ศาลแพงธนบุร ี 118 39 

 ศาลแพงตลิ่งช้ัน 61 20 

 ศาลแพงพระโขนง 55 18 

 ศาลแพงมีนบุรี 83 27 

รวม 773 255 

   ทีมา: (สํานักแผนงานและงบประมาณสํานักงานศาลยุติธรรม, 2563)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสอบถาม (questionnaire) โดยมีทั้งคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด ซึ่งอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของรวมท้ังกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 

1. ขอมูลทั่วไป ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ประเภท ตําแหนงงาน และอายุราชการ
2. องคประกอบหลักการเปนองคการแหงการเรียนรู 5 ประกอบหลัก และ 20 องคประกอบยอยซึ่งแสดง

องคประกอบหลักและองคประกอบยอยไดดังนี้ 
 2.1 องคประกอบหลักดานการเปนบุคคลรอบรู 

2.2 องคประกอบหลักดานมีแบบแผนความคิด  
2.3 องคประกอบหลักดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
2.4 องคประกอบหลักดานการเรียนรูเปนทีม  
2.5 องคประกอบการคิดอยางเปนระบบ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  
ในการทดสอบคุณภาพแบบสอบถามมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูเช่ียวชาญ 3 คน ซึ่งผลที่ไดมีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)
อยูที่ 0.67-1.00 ผานเกณฑที่ IOC มีคาต้ังแต .50 ถึง 1.00 หลังจากนั้นนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงเนื้อหา    
ของคําถามแตละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

2. การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญ
ไปทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) ซึ่งผลการทดสอบ การเปนองคการแหงการเรียนรู ไดคาเทากับ 0.963 ซึ่งตัวแปรผานเกณฑ ซึ่งมีคา
แอลฟาครอนบาค มากกวา 0.70 สรุปไดวาแบบสอบถามผานเกณฑการทดสอบคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบถามในชวงเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม 2564 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุมตัวอยางและตัวแปร ที่ไดจากการเก็บรวมรวม
เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแตละตัวเปนการวิเคราะห โดยใชสถิติพื้นฐานคือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรแตละตัวท่ีใชในการศึกษาการวิเคราะหในสวนนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

2. วิเคราะหการทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสมการโครงสราง ดังนี้
3. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบสมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยใชสถิติอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวของการวิจัย

ดวยการวิเคราะหสมการโครงสราง โดยมีคาที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนและคาที่สอดคลองของตัวแบบสมการโครงสรางกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปดัชนีความสอดคลองของตัวแบบ 

ดัชนีความสอดคลอง คาที่ยอมรับวามีความสอดคลอง อางอิง 
2 /df 0.00 < 2 /df 3 Schumacker & Lomax ( 2004) 

GFI 0.90 < GFI 0.95 Diamantopolous&Siguaw(2000, p. 87) 
RMSEA 0.00 RMSEA 0.08 Diamantopolous &Siguaw(2000, p. 

85) 
CFI 0.95  CFI 1.00 Diamantopolous& Siguaw(2000, p. 

88) 
NFI 0.90  NFI  1.00 Schumacker & Lomax ( 2004) 
TLI 0.90  TLI  1.00 Schumacker & Lomax (2004) 

7. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี ้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.50 สวนใหญอยูระหวางอายุ 31-40 ป คิดเปนรอย

ละ 42 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.50 เปนประเภทขาราชการสวนใหญ คิดเปนรอยละ 
87.40 สวนใหญอยูในตําแหนงเปนผูปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 81.20 มีอายุราชการสวนใหญอยูที่ 1-5 ป คิดเปนรอยละ 
39.20  

การเปนองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากและ เมื่อพิจารณารายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไป
นอยตามลําดับคือ ดานการมีแบบแผนความคิด ( X  = 4.45) รองลงมาคือดานการเปนบุคคลรอบรู ( X  = 4.44) ดานการ
เรียนรูรวมกันเปนทีม ( X  = 4.24 ) ดานการคิดอยางเปนระบบ ( X  = 4.24 ) และดานการมีวิสัยทัศนรวม ( X  = 4.21) 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคพบวา 
1. การตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร

พบวาตัวแบบมีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (model fit) หลังจากปรับตัวแบบ โดยมีคา 
2 /df = 2.32  GFI = 0.90    RMSEA = 0.072  CFI = 0.99  NFI = 0.98  TLI = 0.98    

2. องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรงุเทพมหานคร ประกอบดวย 5 องคประกอบ
มีคาน้ําหนักองคประกอบเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การมีวิสัยทัศนรวมกัน มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ 
0.99 รองลงมาคือ การคิดอยางเปนระบบ มีคาน้ําหนัก 0.96 การเรียนรูเปนทีม 0.93 การเปนบุคคลรอบรู 0.77 และ         
การมีแบบแผนความคิด 0.69 ตามลําดับ เปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว และสามารถแสดงผลการวิเคราะหตัวแบบ           
การเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร ไดดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร(หลังปรับ) 

8. อภปิรายผล
จากผลการวิจัย พบวา องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม และการคิด
อยางเปนระบบ เปนไปตามทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูของ Senge (1990)  นอกจากน้ันยังสอดคลองงานวิจัยของ กิตติคุณ 
ฐิตโสมกุล (2560) ที่พบวา ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู มีความสัมพันธทางบวกขององคประกอบ 5 ดาน คือ ดาน
การเปนบุคคลรอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิดอยางมีระบบ 
สอดคลองกับงานวิจัยของดรุณี โกเมนเอก (2553) ที่ศึกษารูปแบบความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุตอการเปนองคกรแหง
การเรียนรู พบวา การเปนบุคคลรอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีมและการคิด
อยางมีระบบ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในการเปนองคกรแหงการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของสถาพร กรีธา
ธร (2553) ทีพ่บวา องคประกอบของคุณลักษณะองคการแหงการเรียนรูที่สงผลตอวินัย 5 ประการ คือ  การเปนบุคคลรอบรู     
การมีแบบความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ และสอดคลองกับงานวิจัยของสมบัติ 
เวียงจันทึก (2561) ที่พบวา การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู และการนําความรูไปใชประโยชน      
มีความสัมพันธตอองคกรแหงการเรียนรู   ซึ่งสรุปไดวาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนไปตามทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูของ Senge (1990)   

9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

จากผลการวิจัย พบวา องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ซึ่ง ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน มีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด ดังนั้นศาลแพง         
ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรสนับสนุนดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน โดยใหมีการเปดระดมความคิดเห็น สรางความตะหนัก  
ถึงนโยบาย แผนงานเปาหมาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ในการทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางนโยบายและ
เปาหมายขององคการและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณของการปฏิบัติงาน 
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