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การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง เอกสารเพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการคบ
กัลยาณมิตรกับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนา การรู้จักเลือกคบกัลยาณมิตรจะนาความสุข
ความเจริญมาสู่ตนและสังคม ทาให้ตนได้รับการพัฒนา ๑) ด้านชีวิตประจาวัน ด้วยการแนะนาให้มี
ความขยันหมั่ นเพี ยร ไม่เกียจคร้านการท างานต่าง ๆ ๒) ด้านสัง คม ช่ วยเหลือกัน และกันไม่สร้ าง
ปัญหาให้แกชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ๓) ด้านศีลธรรม แนะนาให้มีธรรมคือศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
และปัญญา อันเป็นหลักปฏิบัติทางใจให้ถึงความหลุดพ้น และ ๔) ด้านการศึกษา คือ กัลยาณมิตรจะ
แนะนาให้พบสิ่งดีมีประโยชน์ เพื่อให้ประสบความสาเร็จในการดารงชีวิตทางโลกียวิสัยคือความเจริญ
ในการทางาน และยังได้แนะนาประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนถึงพระนิพพาน
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Abstract
This thesis is the documentary researching has studied about correlation
between associations with the virtuous and develops the quality of life in Buddhism.
Association with the virtuous will bring happiness to the life and society makes their
improvement. 1) about diary life; with consult to be a diligent and do not ignore any
tasks, 2) about society; help each other and do not be a trouble for community and
the relevance, 3) about morality; advise the dhamma are faith, effort, mindfulness,
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mediation and wisdom there are the practice principle for disengagement and 4)
about education; the virtuous will advice good things for achievement. In worldly is
mean progress in worls and also advice the benefits for this life and next life till
nirvana
Keywords: Good friend, Development, The quality of life
๑ บทนา
มนุ ษย์ เป็น สัต ว์ สังคมจาเป็ น ต้องอยูร่วมกั นเป็น หมูคณะ กั ลยาณมิตรจึ ง มีความสาคั ญ
เพราะจะคอยแนะนาการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการดาเนินชีวิตที่ดีงามประสบผลดีและเกิด
ความสุขพระพุ ท ธตรัส ให้ เรา เลือกคบบั ณ ฑิ ต และละเว้ นคนพาลเสีย และการบู ชาคนที่ ควรบู ช า
จัดเป็นมงคลอยางยิ่ง๓ กัลยาณมิตรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเป็น ซึ่งปัจจุบัน
นับว่ากัลยาณมิตรจะมีน้อยลงมากขึ้นทุกที ผู้วิจัยเห็นว่าปัจจุบัน คนพาลมีมากขึ้น บัณฑิตมีน้อยลง
โดยเฉพาะการกระทาความชั่ว คิดชั่ว พูด ชั่วของคนพาลมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อย ๆ หากปล่อยไวโดย
ไมรีบหาทางป้องกันหรือไมไดรับการแกไขอย่างถูกต้องโดยเร็วคนพาลก็จะสร้างปัญหาแกสังคมมากขึ้น
ในอนาคตและจะยากต่ อการแกไขอย่างแน่นอน การคบหาสมาคมกับบัณฑิตจะนาความเจริ ญ มาสู่
ตนเองในด้านต่างๆ อย่างไรเพื่อการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น จึงต้องคบหากัลยาณมิตร
ดั ง นั้ น จึ ง สนใจศึ ก ษา การคบกั ล ยาณมิ ต รเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในสั ง คมไทยด้ า น
ชีวิตประจาวัน ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านศีลธรรมและด้านเศรษฐกิจว่ามีอย่างไรบ้าง
๒ วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อศึกษาหลักการคบกัลยาณมิตรในพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคบกัลยาณมิตรกับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
พุทธศาสนา
๓ วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าทางเอกสาร
ตามลาดับ รวบรวมข้อ มูลแล้วค้น คว้านามาเรียบเรียงย่อความ จากข้ อมูลที่ เชื่อ ถือได้ คื อปฐมภู มิ
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ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยนามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับ การคบกัลยาณมิตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มาประกอบเอกสารแล้วนาเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย
๔ สรุปผลการวิจัย
ศึกษาความสั มพั น ธ์ระหว่างการคบกัล ยาณมิ ตรเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนามีผลการวิจัยคือ ๑ การคบกัลยาณมิตรในพุทธศาสนาเถรวาท คาว่า กัลยาณมิตร คือ
มิตรที่ดี มีน้าใจดีงาม เอื้อเฟื้อเกื้อกูลประโยชนตนและประโยชน์มิตร เป็นผู้ยินดีในกุศลธรรม มีสุจริต
ธรรมเป็นต้นบุคคลผู้ช่วยชี้แนะบอกกล่าว สั่งสอนในทางที่เป็นกุศล กัลยาณมิตรรวมไปถึงบุคคลผู้อยู่
ใกล้ ชิ ด ก็จั ด เป็ น กั ล ยาณมิ ตรแท้ มี ลั ก ษณะที่ ดี น้ าใจ มีไ มตรี มี เยื่ อ ใยดี มี น้ าใจเอื้ อ เฟื้ อ หวั ง ดี แ ละ
ปรารถนาดีต่อกัน พระพุทธองค์ทรงให้ความสาคัญในการคบหาการเสวนาคนดีที่เป็นกัลยาณมิตร ทรง
ตรัสเน้นไปที่ประโยชนสูงสุดสาหรับการคบค้าสมาคมกับกัลยาณมิตร ที่คอยให้ คาแนะนาช่วยเหลือ
ต้องรูหลักการและวิธีการเลือกคบมิตรที่ดีที่สามารถแนะนาให้หลุดจากทางแห่งความเสื่อมชักเขาสูทาง
ที่ดีและถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา กัลยาณมิตรมีตามนัยแห่ง สิงคลกสูตร ๔มี ๒ ประเภทคือ
มิตรแท้กับมิตรเทียม มิตรแท้คือบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร ๔ ประเภท คือ มิตรมีอุปการะ มิตรร่วมสุข
ร่วมทุกข์ มิตรแนะนาประโยชน์ มิตรมีความรักใคร่ และในขัคควิสาณสุตตนิทเทส ๕กัลยาณมิตรมี ๒
ประเภท คือ อาคาริกมิตรกัลยาณมิตรทางโลกเป็นมิตรที่ดี คอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือเป็นที่พึ่งใน
เรื่ อ งทั่ ว ไปในทางโลกเช่ น ให้ ค าปรึ ก ษาเรื่ อ งความรู้ วิ ช าการทางโลก และอนาคาริ ก มิ ต รหรื อ
กัลยาณมิตรทางธรรม อันได้แก่ภิกษุ สามเณร รวมไปถึ งนักบวชในพุทธศาสนาท่านอื่น ๆ ถ้าบุคคล
เลือกคบกัลยาณมิตรจะนาความสุขความเจริญ มาสู่ตนและสังคมทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนถึงพระ
นิพพาน
๒ การคบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า การ
พัฒนา คือ การทาให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจมนุษย์ เป็นสัตว์ที่
สามารถพั ฒ นาให้ ดี ได้จ นสามารถเข้ าสู่ นิพ พาน การคบกัล ยาณมิ ต รเพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า ๑) ด้านชีวิตประจาวัน การอยู่ในสังคมการเลือกคบคนเป็นสิ่งสาคัญ
ในการดาเนินชีวิตเพราะการคบคนถือเป็นการกาหนดอนาคตของตนเอง ความเป็นไปในอนาคตจะรุ่ง
โรจน หรือตกต่าการคบกัลยาณมิตรยอมเปนเหตุใหบุคคลถึงความเจริญรุ่งเรืองตอการเลี้ยงชีพ เพราะ
คนกัล ยาณมิ ตร ยอมไม่ แนะนาในทางเสีย หาย ปองกั น มิต รผู ป ระมาท และยั ง ไม่ ชัก น าไปในทาง
เสีย หายไม่แ นะน าให้ ท าความชั่ว แต่ แนะนาให้ ทาแต่ค วามดีคื อกายสุ จริต วาจาสุจ ริต มโนสุจริ ต
เจริญดวยศีลและธรรม แนะนาให้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้านการทางานต่าง ๆ อันเปนเครื่อง
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นาไปสูความสาเร็จในการเลี้ยงชีพและดาเนินชีวิตของมนุษย์ ๒) ด้านสังคม การคบหากัลยาณมิตรนั้น
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานสังคมและวัฒนธรรม มีการแสดงออกในทางที่ สรางสรรคในทางดี
ชอบชวยเหลือกันและกันไม่สรางปญหาใหแกชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ๓) ด้านศีลธรรม การคบหา
กัลยาณมิ ตรมีผลต่อการพั ฒ นาคุณ ค่าชีวิต ทางจิตใจ ท าให้เรามี โอกาสปฏิ บัติ ธรรม ได้ถูก ชักจูงไป
ในทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะทา จะพูดหรือจะคิดก็มักจะโน้มเอียงไปทางกุศลธรรม ห่างไกลจากอกุศลธรรม
๔) ด้านการศึกษา การคบกัลยาณมิตรจะแนะนาให้เจริญด้วยการศึกษาเพื่อประสบความสาเร็จในการ
ดารงชีวิต ความเจริญในการทางาน
๓ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการคบกั ล ยาณมิ ต รเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามแนวทาง
พระพุ ท ธศาสนาพบว่ า กั ล ยาณมิ ต รจะหนุ น น าให้ เ รามี ค วามเจริ ญ ด้ า นต่ า ง ๆ คื อ ๑) ด้ า น
ชีวิตประจาวัน การคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรนั้นเปนเหตุใหชีวิตดาเนินไปสูความเจริญรุง เรืองทั้ง
หนาที่การงานตาแหนงชื่อเสียง ดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง ครองตนให้ดีตามหลักธรรมในสิงคาลกสูตรเรื่อง
ทิศ ๖ คือทิศเบื้องหนาบิดามารดา ทิศเบื้องขวา ครูอาจารย ทิศเบื้องหลัง คือ สามี ภรรยา ทิศเบื้อง
ซ้าย ทิศเบื้องต่า คือ บาว เจานายหรือนายจาง และทิศเบื้องบน ไดแกสมณพราหมณ ดังนั้น ผูหวัง
ความเจริญพึงปฏิบัติต่อทิศเหลานี้ตามคาแนะนาของกัลยาณมิตร ควรรักษาศีล มีความประพฤติเจียม
ตัว อ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมไดยศ มีความขยันหมั่นเพียร ไมเกียจคร้าน ยอมไมหวั่นไหวในอันตราย
เพราะการสงเคราะห์แสวงหามิตรที่ดี ๒) ด้านสังคม การคบกัลยาณมิตรจะชักนาเขาสูทางชีวิตที่ดีงาม
แนะนาทางที่ถูกตองแลวก็จะทาใหบุคคลเริ่มรูจัก เริ่มมีความเขาใจหรือความเห็นทางที่ถูกตอง การคบ
กัลยาณมิตรมีส่วนช่วยทาให้สังคมสงบสุขเพราะคนไม่เบียดเบียนกันด้านต่าง ๆ ๓) ด้านศีลธรรมการ
คบกัลยาณมิตรนั้นทาให้ศีลธรรมเกิดขึ้นและเจริญขึ้นภายในจิตใจเพราะกัลยาณมิตรจะนาพาให้มีการ
รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ เป็นต้น จะชักนาให้ทากุศลกรรม คือ กรรมดีมีคุณ มีประโย
ชนเกื้ อกูล แกตนและสังคม ๔) ด้านการศึกษา การคบคบกัล ยาณมิตรนั้ นท าให้มี ความเจริญ ด้ าน
การศึกษา ด้วยการแนะนาสั่งสอน อบรม พัฒนายกระดับทางจิตใจ กรณี ตัวอย่างพระสารีบุ ตรเป็น
กัลยาณมิตรต่อศิษย์คือพระโลสกะที่ท่านนามาบวชเณรและสงเคราะห์ช่วยเหลือทุกด้านจนบรรลุพระ
อรหัน ต์ในที่สุ ดและเรื่องบัณ ฑิ ตสามเณรอายุ ๗ ขวบบวชมาแล้วได้พ ระพระเถระแสดงความเป็ น
กัลยาณมิตร แบบต่อตัว คอยตอบคาถามโดยไม่เบื่อหน่ายจนสามเณรได้บรรลุพระอรหันต์
๕ บทสรุป
คบหากัลยาณมิตรทามีความเจริญในอาชีพ หน้าที่การงาน ได้พัฒนากาย วาจาใจให้สูงขึ้น
ด้วยศีลธรรม อันจะมีผลให้ได้รับความสุขสงบในโลกปัจจุบันและเมื่อตายไปแล้วผลของการทากุศลนั้น
จะส่งผลให้ได้รับสุคติภูมิในภพหน้าแม้ที่สุดการบรรลุธรรมขั้นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งมีพระโสดาบัน
เป็นต้นเพราะผลของการคบหากัลยาณมิตร

๕

๖ ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าครั้งต่อไปควรทาวิจัยเรื่องเหล่านี้
๑) ศึกษาทัศนคติต่อการคบมิตรของเยาวชนไทย
๒) ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการทาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรของพระสงฆไทยในปจจุบัน
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