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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสารเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคบ
กัลยาณมิตรกับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนา การรู้จักเลือกคบกัลยาณมิตรจะน าความสุข
ความเจริญมาสู่ตนและสังคม ท าให้ตนได้รับการพัฒนา ๑) ด้านชีวิตประจ าวัน ด้วยการแนะน าให้มี
ความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้านการท างานต่าง ๆ ๒) ด้านสังคม ช่วยเหลือกันและกันไม่สร้าง
ปัญหาให้แกชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย ๓) ด้านศีลธรรม แนะน าให้มีธรรมคือศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
และปัญญา อันเป็นหลักปฏิบัติทางใจให้ถึงความหลุดพ้นและ ๔) ด้านการศึกษา คือ กัลยาณมิตรจะ
แนะน าให้พบส่ิงดีมีประโยชน์เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตทางโลกียวิสัยคือความเจริญ
ในการท างาน และยังได้แนะน าประโยชน์ท้ังในโลกนี้และโลกหน้าจนถึงพระนิพพาน 
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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 บทน า 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจ าเป็นต้องอยูร่วมกันเป็นหมูคณะ กัลยาณมิตรจึงมีความส าคัญ
เพราะจะคอยแนะน าการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้อง เพื่อให้เกิดการด าเนินชีวิตท่ีดีงามประสบผลดีและเกิด
ความสุขพระพุทธตรัสให้เรา เลือกคบบัณฑิต และละเว้นคนพาลเสีย และการบูชาคนท่ีควรบูชา
จัดเป็นมงคลอยางยิ่ง๓  กัลยาณมิตรจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตนเป็น ซึ่งปัจจุบัน
นับว่ากัลยาณมิตรจะมีน้อยลงมากขึ้นทุกที ผู้วิจัยเห็นว่าปัจจุบันคนพาลมีมากขึ้น บัณฑิตมีน้อยลง
โดยเฉพาะการกระท าความช่ัว  คิดช่ัว พูด ช่ัวของคนพาลมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อย ๆ หากปล่อยไวโดย
ไมรีบหาทางป้องกันหรือไมไดรับการแกไขอยา่งถูกต้องโดยเร็วคนพาลก็จะสร้างปญัหาแกสังคมมากขึ้น
ในอนาคตและจะยากต่อการแกไขอย่างแน่นอน การคบหาสมาคมกับบัณฑิตจะน าความเจริญมาสู่
ตนเองในด้านต่างๆ อย่างไรเพื่อการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น จึงต้องคบหากัลยาณมิตร 

ดังนั้นจึงสนใจศึกษา การคบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทยด้าน
ชีวิตประจ าวัน ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านศีลธรรมและด้านเศรษฐกิจว่ามีอย่างไรบ้าง 

๒ วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อศึกษาหลักการคบกัลยาณมิตรในพุทธศาสนาเถรวาท 

๒.๒ เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา 

๒.๓ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคบกัลยาณมิตรกับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
พุทธศาสนา 

๓ วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าทางเอกสาร
ตามล าดับ รวบรวมข้อมูลแล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ คือปฐมภูมิ 
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ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยน ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับการคบกัลยาณมิตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มาประกอบเอกสารแล้วน าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 

๔ สรุปผลการวิจัย 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
พระพุทธศาสนามีผลการวิจัยคือ ๑ การคบกัลยาณมิตรในพุทธศาสนาเถรวาท ค าว่า กัลยาณมิตร คือ
มิตรท่ีดี มีน้ าใจดีงาม เอื้อเฟื้อเกื้อกูลประโยชนตนและประโยชน์มิตร เป็นผู้ยินดีในกุศลธรรม มีสุจริต
ธรรมเป็นต้นบุคคลผู้ช่วยช้ีแนะบอกกล่าว ส่ังสอนในทางท่ีเป็นกุศล กัลยาณมิตรรวมไปถึงบุคคลผู้อยู่
ใกล้ชิดก็จัดเป็นกัลยาณมิตรแท้ มีลักษณะท่ีดีน้ าใจ มีไมตรีมีเยื่อใยดี มีน้ าใจเอื้อเฟื้อ หวังดีและ
ปรารถนาดีต่อกัน พระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญในการคบหาการเสวนาคนดีท่ีเป็นกัลยาณมิตร ทรง
ตรัสเน้นไปท่ีประโยชนสูงสุดส าหรับการคบค้าสมาคมกับกัลยาณมิตร ท่ีคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ต้องรูหลักการและวิธีการเลือกคบมิตรท่ีดีท่ีสามารถแนะน าให้หลุดจากทางแห่งความเส่ือมชักเขาสูทาง
ท่ีดีและถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา  กัลยาณมิตรมีตามนัยแห่งสิงคลกสูตร๔มี ๒ ประเภทคือ 
มิตรแท้กับมิตรเทียม มิตรแท้คือบุคคลท่ีเป็นกัลยาณมิตร ๔ ประเภท คือ มิตรมีอุปการะ มิตรร่วมสุข
ร่วมทุกข์ มิตรแนะน าประโยชน์ มิตรมีความรักใคร่ และในขัคควิสาณสุตตนิทเทส๕กัลยาณมิตรมี ๒ 
ประเภท คือ อาคาริกมิตรกัลยาณมิตรทางโลกเป็นมิตรท่ีดี คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเป็นท่ีพึ่งใน
เรื่องท่ัวไปในทางโลกเช่น ให้ค าปรึกษาเรื่องความรู้วิชาการทางโลก และอนาคาริกมิตรหรือ
กัลยาณมิตรทางธรรม อันได้แก่ภิกษุ สามเณร รวมไปถึงนักบวชในพุทธศาสนาท่านอื่น ๆ ถ้าบุคคล
เลือกคบกัลยาณมิตรจะน าความสุขความเจริญมาสู่ตนและสังคมท้ังในโลกนี้และโลกหน้าจนถึงพระ
นิพพาน 

๒ การคบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า การ
พัฒนา คือ การท าให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจมนุษย์เป็นสัตว์ท่ี
สามารถพัฒนาให้ดีได้จนสามารถเข้าสู่นิพพาน การคบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า ๑) ด้านชีวิตประจ าวัน การอยู่ในสังคมการเลือกคบคนเป็นส่ิงส าคัญ
ในการด าเนินชีวิตเพราะการคบคนถือเป็นการก าหนดอนาคตของตนเอง ความเป็นไปในอนาคตจะรุ่ง
โรจน หรือตกต่ าการคบกัลยาณมิตรยอมเปนเหตุใหบุคคลถึงความเจริญรุ่งเรืองตอการเล้ียงชีพ เพราะ
คนกัลยาณมิตร ยอมไม่แนะน าในทางเสียหาย ปองกันมิตรผูประมาท และยังไม่ชักน าไปในทาง
เสียหายไม่แนะน าให้ท าความช่ัว แต่แนะน าให้ท าแต่ความดีคือกายสุจริต วาจาสุจริต มโนสุจริต 
เจริญดวยศีลและธรรม แนะน าให้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้านการท างานต่าง ๆ อันเปนเครื่อง
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น าไปสูความส าเร็จในการเล้ียงชีพและด าเนินชีวิตของมนุษย์  ๒) ด้านสังคม การคบหากัลยาณมิตรนั้น
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานสังคมและวัฒนธรรม มีการแสดงออกในทางท่ีสรางสรรคในทางดี
ชอบชวยเหลือกันและกันไม่สรางปญหาใหแกชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย ๓) ด้านศีลธรรม การคบหา
กัลยาณมิตรมีผลต่อการพัฒนาคุณค่าชีวิตทางจิตใจ ท าให้เรามีโอกาสปฏิบัติธรรม ได้ถูกชักจูงไป
ในทางท่ีถูกต้องไม่ว่าจะท า จะพูดหรือจะคิดก็มักจะโน้มเอียงไปทางกุศลธรรม ห่างไกลจากอกุศลธรรม
๔) ด้านการศึกษา การคบกัลยาณมิตรจะแนะน าให้เจริญด้วยการศึกษาเพื่อประสบความส าเร็จในการ
ด ารงชีวิต ความเจริญในการท างาน  

๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการคบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาพบว่า กัลยาณมิตรจะหนุนน าให้ เรามีความเจริญด้านต่าง ๆ คือ ๑) ด้าน
ชีวิตประจ าวัน การคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรนั้นเปนเหตุใหชีวิตด าเนินไปสูความเจริญรุง เรืองท้ัง
หนาท่ีการงานต าแหนงช่ือเสียง ด าเนินชีวิตท่ีถูกต้อง ครองตนให้ดีตามหลักธรรมในสิงคาลกสูตรเรื่อง
ทิศ ๖ คือทิศเบ้ืองหนาบิดามารดา ทิศเบื้องขวา ครูอาจารย ทิศเบ้ืองหลัง คือ สามี ภรรยา ทิศเบื้อง
ซ้าย ทิศเบื้องต่ า คือ บาว เจานายหรือนายจาง และทิศเบื้องบน ไดแกสมณพราหมณ ดังนั้น ผูหวัง
ความเจริญพึงปฏิบัติต่อทิศเหลานี้ตามค าแนะน าของกัลยาณมิตร ควรรักษาศีล มีความประพฤติเจียม
ตัว อ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมไดยศ  มีความขยันหมั่นเพียร ไมเกียจคร้าน ยอมไมหวั่นไหวในอันตราย
เพราะการสงเคราะห์แสวงหามิตรท่ีดี ๒) ด้านสังคม การคบกัลยาณมิตรจะชักน าเขาสูทางชีวิตท่ีดีงาม 
แนะน าทางท่ีถูกตองแลวก็จะท าใหบุคคลเริ่มรูจัก เริ่มมีความเขาใจหรือความเห็นทางท่ีถูกตอง การคบ
กัลยาณมิตรมีส่วนช่วยท าให้สังคมสงบสุขเพราะคนไม่เบียดเบียนกันด้านต่าง ๆ ๓) ด้านศีลธรรมการ
คบกัลยาณมิตรนั้นท าให้ศีลธรรมเกิดขึ้นและเจริญขึ้นภายในจิตใจเพราะกัลยาณมิตรจะน าพาให้มีการ
รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ เป็นต้น จะชักน าให้ท ากุศลกรรม คือ กรรมดีมีคุณ มีประโย
ชนเกื้อกูล แกตนและสังคม ๔) ด้านการศึกษา การคบคบกัลยาณมิตรนั้นท าให้มีความเจริญด้าน
การศึกษา ด้วยการแนะน าส่ังสอน อบรม พัฒนายกระดับทางจิตใจ กรณีตัวอย่างพระสารีบุตรเป็น
กัลยาณมิตรต่อศิษย์คือพระโลสกะท่ีท่านน ามาบวชเณรและสงเคราะห์ช่วยเหลือทุกด้านจนบรรลุพระ
อรหันต์ในท่ีสุดและเรื่องบัณฑิตสามเณรอายุ ๗ ขวบบวชมาแล้วได้พระพระเถระแสดงความเป็น
กัลยาณมิตร แบบต่อตัว คอยตอบค าถามโดยไม่เบ่ือหน่ายจนสามเณรได้บรรลุพระอรหันต์  

๕ บทสรุป  

คบหากัลยาณมิตรท ามีความเจริญในอาชีพ หน้าท่ีการงาน ได้พัฒนากาย วาจาใจให้สูงขึ้น
ด้วยศีลธรรม อันจะมีผลให้ได้รับความสุขสงบในโลกปัจจุบันและเมื่อตายไปแล้วผลของการท ากุศลนั้น
จะส่งผลให้ได้รับสุคติภูมิในภพหน้าแม้ท่ีสุดการบรรลุธรรมขั้นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งมีพระโสดาบัน
เป็นต้นเพราะผลของการคบหากัลยาณมิตร 



๕ 
 

๖ ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าครั้งต่อไปควรท าวิจัยเรื่องเหล่านี้ 
๑) ศึกษาทัศนคติต่อการคบมิตรของเยาวชนไทย 
๒) ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการท าหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตรของพระสงฆไทยในปจจุบัน  
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