
๑) ศึกษาสภาพการเสริมสร้าง
ความดีภายใต้แนวคิดธนาคาร
ความดี  อ า เภอพาน จั งหวัด
เ ชี ย งร าย  ๒ )  ศึ กษาผลการ
เสริมสร้างความดีภายใต้แนวคิด
ธนาคารความดี  อ า เภอพาน 
จังหวัดเชียงราย และ  
๓) ศึกษารูปแบบ และเครือข่าย
การเสริมสร้างความดีของชุมชน 
ภายใต้แนวคิดธนาคารความดี 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย  

      รูปแบบและเครือข่ายการเสริมสร้างความดี 

                ภายใต้แนวคิดธนาคารความดี 

Model and networks of goodness promotion community 
under the concept of Goodness Bank 

โดย : พระราชวรมุนี ดร.(พล อาภากโร), 

        บทน ำ 

พระ พุ ท ธ ศา สน า  เ ป็ น ศ าสน า ที่
ประกอบด้วยอุดมการณ์ ( ideology) 
ห ลั ก ก า ร  ( principle) วิ ธี ก า ร 
(method) วิ ถี ท า ง  ( means) แ ละ
เป้าหมาย (end) เพื่อน าพาบุคคลและ
สังคมไปสู่ความเจริญงอกงามทาง
จิตใจและปัญญา ด้วยวิถีแห่ งการ
ปฏิบัติที่หลากหลาย หลักธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาได้มีบทบาทในวิถี
ชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล 
และเป็นรากฐานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทยมาโดยตลอด แต่

นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้น
ทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจท าให้สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เป็นแบบทุนนิยม 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการ
เป็นอยู่ของคนไทยอย่างรวดเร็วทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม เป็นผลให้
เยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง 
เพราะการอพยพแรงงานจากชนบทสู่
เมืองใหญ่ๆ มีผลกระทบทางด้าน
สุขภาพพลานามัย เกิดปัญหาโรคภัย
ไข้เจ็บ เช่น โรคเอดส์ เป็นต้น ผู้ที่ท า
ความดีสามารถน าความดีของตนมา
ฝากธนาคารได้ สามารถสะสมความดี

ได้ โดยปฏิญาณตนต่อหน้าพระรัตนตรัยเพื่อ
ตั้งมั่นท าความดีตามที่ตั้งใจไว้ ความดีที่
ปรากฏในสมุดธนาคารสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจ และความอุ่นใจให้กับเจ้าของ
ความดีได้  หากมีความดีเป็นจ านวนมาก 
และเกิดการขัดสนในเรื่องปัจจัยในการ
ด ารงชีวิต ก็สามารถถอนความดีแลกสิ่งของ
อุปโภคบริโภคได้ ซ่ึงสิ่งของต่างๆ ก็จะมา
จากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป 
คณะสงฆ์ และจากกองทุน ๑ วัน ๑ บาท 
ขัดสนเราให้แลกเป็นสิ่งของ” 
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      รูปแบบและเครือข่ายการเสรมิสรา้งความดี เพจ 2 

หลักธรรมส าคัญที่จะมาเป็นเจ้าเรือนน าหนาธรรมอื่น
ทั้งปวงคือ ปญญา ศีล และสมาธิ ตามล าดับ ทั้ง
ปัญญา ศีล และสมาธิ เป็นการเรียงล าดับเพื่อใหเกิด
ความเข้าใจง่ายในเชิงวิชาการแต่ในทางปฏิบัติ ทั้ง
ปัญญา ศีล และสมาธิ ตองปฏิบัติไปพรอมๆ กันอยาง
ผสมผสาน เชื่อมโยงอิงอาศัยกันและกันอย่างใกล้ชิด
สนิทแนน ไม่แยกสวน จึงจะเป็นกระบวนการปฏิบัติ
เพื่อความดับทุกขพระพุทธเจาทรงแสดงสัมมาปฏิบัติ คือ

ข้อปฏิบัติอย่างละเอียดถูกตองที่ขยายความปัญญา ศีล 

และสมา ธิที่ เ รี ยกกันว่ าอริ ยมรรคมี อ งค แปด 

ประกอบด้วย  
๑) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจ ๔ 
หรือเห็นไตรลักษณ์ หรือรู้อกุศลและอกุศลมูลกับกุศล

และกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท        
๒) สัมมาสังกัปปะ ความด าริชอบ ได้แก ่เนกขัมม
สังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป 
๓) สัมมาวาจา ความเจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต ๔  
๔) สัมมากัมมันตะ ความกระท าชอบ ไดแ้ก่ กาย
สุจริต ๓  
๕) สัมมาอาชีวะ ความเล้ียงชีพชอบ ไดแ้ก่ เว้น
มิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชพี 
๖) สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ ได้แก่ 
ปธาน หรือ สัมมัปปธาน ๔ 
๗) สัมมาสติ ความระลึกชอบ ได้แก่ สตปิัฏฐาน ๔ 
๘) สัมมาสมาธิ ความตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน ๔ 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจ อาจจะเป็น
เงิน สิ่งของ ชื่อเสียง เกียรติยศ การยกย่องสรรเสริญ 

อันมีอยู่ ๔ ประการ คือ 
(๑) ความขยันมั่นเพียร 
(๒) การรู้จักรักษาทรัพย์และประหยัด 

(๓) คบคนดีเป็นมิตร 
(๔) เลี้ยงชีพตามสมควรแก่ก าลัง
ทรัพย์ที่หามาได  
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ์วเป็น
หลักธรรมในพุทธศาสนา หมายถึง 
ประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อยา่ง อาจ
เรียกสั้นๆ วา่ ทฏิฐธัมมิกัตถะ 

ทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน ์หรือทฏิฐิธัมมิกตัถสังวัต
ตนิกธรรม ๔  
หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ใน
ปัจจุบัน ประโยชน์อันพึงได้รับ
จากการประกอบกิจการหรือมี
อาชีพที่สุจริต ถูกต้องทั้ งทาง
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ศี ล ธ ร ร ม 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
ประกอบกิจนั้น เป็นผลที่ได้ทัน
ตาเห็นไม่ต้องรอถึงภายภาคหน้า 

ประกอบดว้ย ๑) อฏุฐานสัมปทา ถึงพรอ้มด้วยความ
หมั่น ๒) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมดว้ยการรักษาโภค
ทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบ
ธรรม ๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชั่ว ๔) 
สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพยีง รู้ทางเจริญทรัพย์และทาง
เส่ือมแห่งโภคทรัพย ์ 

ทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน์  

หลักธรรมกับการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ  

บุคคลสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อท าให้
การท างานร่วมกับ
ผู้ อื่ นประสบความ
ผ ล ส า เ ร็ จ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  ช่วย

ให้ตระหนักในเหตุผล รู้จักการวางตัวพอเหมาะพอดี 
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคม และมีความเป็นตัวของ

ตัวเอง จึงมีความส าคัญมากต่อการบริหารจัดการ 
โดยมีการประยุกต์ใช้ทางบวกกับการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการบริหารจัดการทุกด้าน ซ่ึงการ
ประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ กับด้านการวาง
แผนการพัฒนา ด้านการจัดบุคลากร ด้านการ
ประสานงาน  ด้ านก ารราย งาน  และด้ า น
การงบประมาณ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัปปุริสชน คือ 
คนดี หรือคนที่แท้ ซ่ึงมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
เป็นธรรมของสัตบุรุษ ในการบริหารงานในองค์กร
ต่างๆ ถ้าองค์กรใดมีบุคลากรที่ เป็นสัตบุรุษก็
ย่อมจะสร้างความเจริญความสามัคคีให้แก่
หน่วยงานหรือองค์กรนั้น_เพราะบุคลากรหรือ
ผู้บริหารทีjรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตนเอง รู้จัก
ประมาณรู้จักเวลา รู้จักชุมชน และรู้บุคคล ย่อม
ท าให้การบริหารจัดการของหน่วยงานประสบ
ความส าเร็จตามนโยบายที่ได้วางไว้   หลักสัปปุ
ริสธรรม เป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารองค์กร หรือ

สัปปุริสธรรม ๗ 

 



พระราชวรมุนี ดร. (พล อาภากโร) และพระมหาประยูร โชติวโร (ค ามา) เพจ 3 

 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
อธิบายหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ว่าเป็น ธรรมอัน
กระท าที่พึ่ง, ธรรมสร้างที่พึ่ง, คุณธรรมที่ท าให้ตน
เป็นที่พึ่งของตนได้ คือ 

๑) ศีล ความประพฤติดี งามสุจริต รักษา
ระเบียบวินัย มีอาชีวะบริสุทธิ์  

๒) พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก 
มีความรู้ความเข้าใจลึกซ้ึง  

๓) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร, การคบ
คนดี ได้ที่ปรึกษา และผู้แนะน าสั่งสอนที่ดี  

๔) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟัง
เหตุผล  

๕) กิงกรณี เยสุ  ทักขตา ความเอาใจใส่ช่วย
ขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่

คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดท าให้
ส าเร็จเรียบร้อย  

๖) ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รัก
ธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ท า
ให้เกิดความพอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบ
ศึกษา ยินดีปรีดา ในหลักธรรมหลักวินั ยที่
ละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป  

๗) วิริยารัมภะ ความขยันหมั่นเพียร คือ เพียร
ละความชั่ว ประกอบความดีมีใจแกล้วกล้า บาก
บั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระ  

๘) สันตุฏฐี ความสันโดษ คือ ยินดี มีความสุข
ความพอใจด้วยปัจจัย ๔ ที่หามาได้ด้วยความ
เพียรอันชอบธรรมของตน ๙) สติ ความมีสติ 
รู้จักก าหนดจดจ าระลึกการที่ท าค าที่พูดไว้ได้ ไม่

มีความประมาท        
๑๐) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิด

พิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง  

การวิจยัครั้งนี้ เป็นการวจิัยเชิงส ารวจ (survey 
research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ได้มุ่งศึกษาถึงรูปแบบ
และเครือข่ายการเสริมสร้างความดีภายใต้
แนวคิดธนาคารความดี โดยใช้ระเบียบวธิีวิจยั
เชิงปริมาณและคุณภาพ  

 

      วิธดี าเนินการวิจัย 

 

นาถกรณธรรม ๑๐  

 
 
หลักสุจริต ๓ ว่าด้วยการประพฤติดี ใน ๓ ด้าน คือ  
๑) กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ท าสิ่งที่ดีงาม 
ถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย 
๒) วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งที่ดีงาม 
ถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา  

๓ ) 
มโนสุจริต ประพฤติชอบทางใจ คิดสิ่งที่ดีงาม 
ถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ 

 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางรากฐานอันมั่นคง
และยั่ งยื นของชี วิ ต  “พอเพีย ง” หมายถึ ง 
“พอมีพอกิน” “...พอมีพอกินก็แปลว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้า
ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี...” “...ฉะนั้นความ
พอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความ
มี เหตุ ผล . . . ”เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง  หมายถึ ง 

สาราณียธรรม ๖ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความ
ให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน 
หลักการอยู่ ร่ วมกัน สาราณียธรรม ๖ 
ประกอบด้วย ๑) เมตตากายกรรม ๒) 
เมตตาวจีกรรม ๓) เมตตามโนกรรม ๔) สา
ธารณโภคี 5) สีลสามัญญตา 6) ทิฏฐิ
สามัญญตา  
 

       สาราณียธรรม ๖ สุจริต ๓ 
เศรษฐกิจพอเพียงแนวพุท

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(descriptive analysis) ใ ช้ ก า ร แ จ ก แ จ ง ค ว า ม ถี่ 
(frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) ร้อยละ (percentage) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง  สถิติเชิง
อนุมาน ( inferential statistics) เพื่อน ามาวิ เคราะห์
สมมุติฐานในการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ สถิติ (t-test แบบ dependent samples) เพื่อ

ทดสอบค่าทีกรณีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน
และตามตัวแปรอิสระโดยใชสูตรการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว  (one–way ANOVA) โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ .๐๕  



        วจิารณ์ 

จากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป คณะสงฆ์ 
และจากกองทุน ๑ วัน ๑ บาท เพื่อเติมโอกาสให้กับ
ผู้ยากไร้  อย่างไรก็ตามแม้หลักในการน าความดีมา
แลกสิ่งของจะเป็นหลักการแรกเริ่มของการจัดตั้ง
ธนาคารความดีขึ้นภายในหมู่บ้ านแต่หลักการ
ดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นค าตอบของการท าความดี เป็น
เพียงทางเลือกหนึ่งของคนที่ขาดแคลนเท่านั้น เพราะ
หลักการของธนาคารความดีคือ “ท าความดีสร้างค่า
ความเป็นคน  ยามขัดสนเราให้แลกเป็นสิ่งของ”  
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การส่งเสริมให้คนท าความดี  และสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับผู้ที่กระท าความดีกับการที่ได้เห็น
ความดีของตนเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมสามารถที่
จะจับต้องได้ เช่นเดียวกับการที่คนที่ท ามาหากิน
อย่างสุจริตเพื่อให้ได้เงินเพื่อใช้เป็นปัจจัยในการ
ด ารงชีวิต เมื่อท างานได้เงินมาก็เกิดความภาคภูมิใจ
ในเงินที่ได้มาจากน้ าพักน้ าแรงของตน และเมื่อมีเงิน
เหลือก็น าไปฝากธนาคารเกิดความอบอุ่นใจ จึงได้
เกิดแนวความคิดน ารูปแบบของ "ธนาคาร” มาเป็น
ต้นแบบในการด าเนินงานของ  “ธนาคารความดี” 
โดยให้ผู้ที่ท าความดีสามารถน าความดีของตนมาฝาก
ธนาคารได้ สามารถสะสมความดีได้ โดยปฏิญาณตน
ต่อหน้าพระรัตนตรัยเพื่อตั้งมั่นท าความดีตามที่ตั้งใจ
ไว้ ซ่ึงเป็นการยากที่จะพิสูจน์หรือเชื่อได้ว่าผู้ที่มาฝาก
ความดีจะสามารถท าความดีได้ตามที่ฝากหรือไม่ แต่
เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งเสริมคนดี ก็จะเชื่อใน
ความซ่ือสัตย์ ของผู้ฝากความดี ซ่ึงหากผู้ฝากไม่
สามารถท าความดีได้ตามที่ตนตั้งใจไว้ ก็สามารถมา
ถอนความดีได้ ความดีที่ปรากฏในสมุดธนาคารก็จะ
สามารถสร้างความภาคภูมิใจ และความอุ่นใจให้กับ
เจ้าของความดีได้ หรือหากมีความดีมากแล้ว หากขัด
สนในเรื่องปัจจัยในการด ารงชีวิต ก็สามารถถอน
ความดีแลกสิ่งของเหล่านี้ได้ ซ่ึงสิ่งของต่างๆ ก็จะมา
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ผลการศึกษาพบว่า ๑) สภาพการเสริมสร้างความดีโดยการ
เชื่อมโยงหลักธรรมกับการด าเนินงานของธนาคารความดี มีทั้งสิ้น 
๓ หลักธรรมที่ส าคัญได้แก่ การด าเนินงานจะเน้นให้ความส าคัญ
กับหลักการอิทธิบาท ๔ มุ่งเน้นให้เห็นความพากเพียรและความ
สม่ าเสมอในการท างาน การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาโครงการ 
สามารถเชื่อมโยงได้กับหลักอปริหานิยธรรม ๗ อันแสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญต่อผู้มีประสบการณ์และองค์ความรู้ในชุมชน 
อีกทั้งยังให้เกียรติแก่สมาชิกที่ท างานร่วมกันอีกด้วย ซ่ึงส่งผลอย่าง
ส าคัญต่อผลการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดพละ ๔ กล่าวคือเป็นการ
เสริมพลังให้กับการท างานในชุมชนมีความสามัคคีและอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุขมากยิ่งขึ้น ๒) ผลการเสริมสร้างความดี ท าให้เกิดการ
เสียสละ ความพอใจต่อการอุทิศเวลา การสละทุนทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ทั้งนี้การด าเนินรูปแบบนี้ยังเป็นต้นแบบให้เกิดการขยาย
แนวทางออกไปสู่ชุมชนรอบข้าง และ ๓) เครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย ๔ เครือข่ายที่ส าคัญคือ 
เครือข่ายผู้น าชุมชน, เครือข่ายชาวบ้าน, เครือข่ายอาสาสมัคร
ภายในชุมชน และเครือข่ายการเรียนรู้ภาคประชาสังคม ท้ายที่สุด
จะเห็นได้ว่าเกิดรูปแบบการเสริมสร้างความดี ๔ รูปแบบ โดยมี
ความมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายร่วมกัน 

สรุปผลการวิจยั 
     องค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัย 


