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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ มีวัตถุประสงค์คือ (๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาชีวิต
ในพระพุทธศาสนา( ๒) เพื่อศึกษาความเป็นมาและหลักค าสอนส าคัญของอาฬวกสูตร และ( ๓) เพื่อ
ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามค าสอนท่ีปรากฏในอาฬวกสูตร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทคือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์ 
อื่น ๆ หนังสือต าราท่ีเกี่ยวข้อง เรียบเรียง บรรยาย ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาเรียบเรียง
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ ผลการวิจัยพบว่า 
 ชีวิตคือการรวมตัวกันของเหตุปัจจัยคือ รูปและนาม มนุษย์ต้องพัฒนากายและใจ พัฒนา
ศักยภาพทุกด้านของชีวิตตนเองให้ดีขึ้นท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เพื่อการอยู่อย่างสันติสุขได้ 

อาฬวกสูตรกล่าวถึงการถามและตอบปัญหาของพระพุทธเจ้ากับอาฬวกยักษ์ผลคือท าให้
ยักษ์นับถือพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้แก่ ศรัทธา คือความเช่ือเป็นทรัพย์ท่ี
ปล้ืมใจ หลักความไม่ประมาทช่วยให้ข้ามวัฎฎะสงสาร หลักความเพียร ท าให้พ้นทุกข์ได้ ฆราวาสธรรม
คือหลักในการครองเรือน หมายถึงกุศลกรรมบถซึ่งรวมลงในทาน ศีล และภาวนา  ส่วนหลักปัญญาคือ
ความรู้ท่ีได้ฟังค าสอนของพระพุทธเจ้า อาฬวกสูตรจึงเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาเพราะมีค าสอนท่ีมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตปรากฏอยู่ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในค าสอนท่ีปรากฏอาฬวกสูตรคือหลักศรัทธาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักความเช่ือ ๔ อย่างคือความเช่ือเรื่องกรรม ความเช่ือเรื่องผลกรรม ความเช่ือเรื่องการมีกรรม
เป็นของตน และความเช่ือการเป็นพระอรหันต์หรือตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า หลักความไม่ประมาท 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคือการเจริญสติและมีสัมปชัญญะทุกขณะ ความเพียรพัฒนาคุณภาพชีวิตคือมี
ความอุตสาหะพากเพียรในการท างานไม่ทอดท้ิงธุระ ฆราวาสธรรมคือหลักในการครองเรือนพัฒนา
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๒ อาจารย์ประจ าหลักพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาจุฬาลงกรณราช
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คุณภาพชีวิตคือ มีความจริงใจ รู้จักข่มใจมีความอดทนและรู้จักให้เพื่อการช่วยเหลือเพื่อสร้าง
ครอบครัวให้เกิดความสุขท้ังต่อคู่ครองและตนเอง และ หลักปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ การได้ฟัง
ค าของพระพุทธเจ้าสู่การน าปัญญาไปพัฒนาตนเพื่อการฟังคิดและใคร่ครวญภาวนาเมื่อฟังค าสอนใน
หลักธรรมเหล่านี้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในกายและจิตให้เป็นสุข  สามารถหลุดพ้นในสังสารวัฎ         
สู่การบรรลุธรรมเหมือนกับอาฬวกยักษ์ท่ีบรรลุโสดาบันบุคคล ตามท่ีปรากฏในพระสูตร 
ค าส าคัญ ชีวิต การพัฒนา  คุณภาพชีวิต  ค าสอน 

 
Abstract 

 
The Title has three perpose 1) to study dharma for development of life 

quality according to  Arlavaga   Sutta 2) to study  background  and special principle 
of Arlavaga  Sutta. 3) to study the development of life according to  Arlavaga  Sutta  
the study is  quality research. 

It was found that the Life consise of menteriality and immateriality which 
human has to develop Body mind and filling, friend in sociality and wisdom. The 
development of life quality for make adventage and usefulness to sociality and take 
the life for living in happiness. 

Arlavaga Sutta demonstate the answer ; of the Buddha,the result  make 
him to  resport The Buddha teaching as followes the, the nobel tresures consist of 
the  belief of actionan  belief in the consiquences  qacions of the action, and 
confidence in the enlightenment of the Buddha, heedlessness, mindfulness,and clear 
comprehension, the effort  resolved problem,and verture for lay people the 
dhamma consist, truth, adjustment,tolerance,teachings,wisdom and knowledge.which 
is receive for  listening, analytical reflection  and mental development.Arlavaga Sutta 
means for development of life  quality  appearment in Tipitaka. 

Dhamma developed life by faith. Belief in the existence of Karma, not 
underestimate ,The quality of life is growing, and every moment is fine with of right 
view, take  then to development  oneself  for the  ansing of light view, take them to 
happiness  in body and mind , Buddha’ s teachings resolved from suffering and 
comprehension in dharma such as Arlavaga  yakka appearance in tipitaka. Dhamma 
for development of the quality  in  Arlavaga  Sutta means the  belief for life quality 
with  found belief as follows ; belief  in the consequences of action , belief in the 
individual  ownership of action and confidene in the enlightenment of the 
Buddha.The wisdom means the ability in development of life quality which recivce 
from Buddha teaching Dhamma can take them to development oneself for the 
ansing of right view, take them to happiness in body and mind. Buddha teaching 
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resolved from suffering and conpreension in the dhamma such as Arlavaga yakkha 
appearent in tipitaka. 
Keyword: life developed development  Buddha teaching 
 
๑. บทน า 

พระพุทธศาสนาเน้นให้บุคคลศึกษาเรียนรู้ ค าสอนเพื่อให้เกิดการรู้ชีวิตเข้าใจชีวิตและการ
พัฒนาชีวิตโดยมีส่วนประกอบของกายและใจ ในยุคปัจจุบันปัญหาความรุนแรงมีมากมายชีวิตมนุษย์
เมื่อเกิดขึ้นมามีเรื่องราวท่ีน่าศึกษาเรียนรู้และโดยเฉพาะชีวิตของคนท่ีไม่ได้รับการพัฒนานั้นยังไม่
เรียกว่ามนุษย์ท่ีสมบูรณ์เพราะหากมีความโหดร้ายและป่าเถ่ือนอยู่ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเองและ
สังคมตามมา การได้ฟังค าสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ในการให้
ค าสอนเพื่อการพัฒนาชีวิตดวยการกระท าของตนเอง โดยมีตนเป็นท่ีพึ่ง๔ จึงจ าเป็นส าหรับทุกชีวิต 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑  เพื่อศึกษาการพัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนา 
๒.๒ เพื่อศึกษาความเป็นมาและหลักค าสอนส าคัญของอาฬวกสูตร 
๒.๓ เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามค าสอนท่ีปรากฏในอาฬวกสูตร 

๓. ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวิธีการค้นคว้าโดยล าดับ เพื่อท่ีจะ
มุ่งเน้นและค้นหาประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมาและเนื้อหาหลักธรรมในอาฬวกสูตรซึ่งมีเนื้อหาปรากฏ
ในพระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มท่ี ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ภาษาไทยฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและศึกษาถึงวิธีการเพื่อน าหลักธรรมในพระสูตรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตวิเคราะห์หลักธรรมจากการตอบปัญหาอาฬวกยักษ์ของพระพุทธเจ้าน าเสนอผลงานวิจัย
และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย   

๔. ผลการศึกษา  

หลักการของส่ิงท่ีมีชีวิตท่ัวไปคือการด าเนินอยู่แต่ท่ีเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นมี
เพียงส่วนประกอบท่ีส าคัญมากมาประกอบกัน ๕ ส่วนคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาน
ความหมายของชีวิตจึงหมายถึง ความเป็นอยู่คือ ความเป็นตัวตน หมายรวมถึงอัตตภาพ ความเป็น
เบญจขันธ์หรือขันธ์ ๕ ชีวิตอันประกอบด้วยรูปและนาม รูป  ซึ่งถ้าหากยึดความเป็นตัวตนก็จะติดยึด
ในบัญญัติคือการสมมุติในช่ือบุคคลต่างๆแต่ถ้าไม่ได้ยึดในการบัญญัติก็จะเห็นสภาวะของชีวิตเป็นเพียง
รูปนามเท่านั้น คือรูปธรรม หมายถึง ส่วนท่ีเป็นรูปร่างพร้อมท้ังคุณสมบัติและพฤติกรรมของรูป ได้แก่ 
รูปขันธ์ท้ังหมด ส่วนนามธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีไม่มีรูป รู้ไม่ได้ทางประสาท แต่รู้ได้ทางใจ ได้แก่ เวทนา
ขันธ์, สัญญาขันธ์, สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์  

                                                 
๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๑. 
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๑.รูปและนามจึงเป็นส่วนประกอบของชีวิตในพุทธศาสนา การพัฒนาชีวิตในทรรศนะทาง
พุทธศาสนา มีมุมมองในความเห็นเรื่องชีวิตท่ีละเอียด และมนุษย์นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ท้ังในส่วนภายนอก และภายใน หมายถึง ควรท่ีจะพัฒนาท้ังสภาพส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ชีวิตสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี จัดเป็นการพัฒนาด้านกาย และใจในเบ้ืองต้น 
ขณะเดียวกัน ก็ และสามารถดับปัญหานั้นได้ทันท่วงที และมีหลักการ มีวิธีการ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
บุคคลไม่พัฒนาตนเองทางกาย ทางความประพฤติ ทางจิตใจ และทางสติปัญญาแล้ว ย่อมท าให้เกิด
โทษตามมาหลายอย่างเช่นกัน คือ ท าให้เกิดความ 

๒.หลักธรรมในทางศาสนาช่วยให้บุคคลเป็นคนมีความสมบูรณ์ สามารถพัฒนาไปสู่
จุดสูงสุดของชีวิตได้โดยยึดหลักธรรมในหลักการพัฒนาชีวิตท่ีปรากฏในอาฬวกสูตร เพราะการพัฒนา
ชีวิตเป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงความเป็นชีวิตอยู่ในสังคมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะต้องพัฒนาตนเอง 
ปรับปรุงทักษะความรู้ของตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่วนประกอบท่ีส าคัญคือความ
กระตือรือร้นเพื่อการศึกษา ฝึกอบรมน าไปสู่การพัฒนา พยายามก าจัดอารมณ์ท่ีท าให้เกิดโทสะจริตซึ่ง
เป็นต้นเหตุให้เป็นคนโกรธง่าย โมโหง่าย และใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการกระท ากิจกรรมต่างๆท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละวัน ท าให้ถูกมองในแง่ร้ายว่าเป็นคนท่ีมีนิสัยดุร้าย ไม่มีความเมตตาและกรุณาท าให้
บุคคลรอบข้างไม่อยากเข้าใกล้เนื่องจากความหวาดกลัวและหวาดระแวงในความไม่ปลอดภัย จึงต้อง
ปฏิบัติตามข้อธรรมท่ีปรากฏในอาฬกสูตร ด้วยหลักศรัทธาอันประเสริฐ ๕เพื่อข้ามพ้นโอฆะหรือ
อุปสรรคท่ีเป็นสภาพปัญหาท้ังหลาย  หลักกุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งกรรมดี,ทางท าดี, ทางแห่งกรรม
ท่ีเป็นกุศล  หลักความไม่ประมาท คือหลักธรรมท่ีส่งเสริมการมีสติ อยู่กับปัจจุบัน  หลักฆราวาสธรรม 
คือ หลักธรรมท่ีผู้ครองเรือนและหลักปัญญา คือคุณธรรมท่ีส าคัญความรู้ท่ัว คือรู้ท่ัวถึงเหตุถึงผล รู้ส่ิงท่ี
ควรท าควรเว้นและด าเนินไปตามความรู้ท่ีถูกต้องท ากิจการหน้าท่ีด้วยความส ารวมกาย คือ ส ารวม
อินทรีย์ท้ัง ๖ อันได้แก่การส ารวมระมัดระวังใน ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ
ตัณหา คือความอยาก จนท าให้ตนเองต้องประสบทุกข์ ความเดือดร้อน หลังจากนั้น ก็พัฒนาตนให้มี
จิตใจท่ีเข้มแข็งด้วยการเจริญสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เกิดท้ังจิตใจท่ีมั่นคงและมี
ปัญญาท่ีรู้แจ้ง รู้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น พึงพัฒนาตนเองด้วยหลักของปัญญาตามนัยแห่งโยนิโส
มนสิการ คือ อุบายคิดอย่างฉลาด มีข้ันตอน มีระเบียบ เป็นระบบแบบแผนท่ีควรน าไปใช้ในชีวิตจริง
ของตนเอง เพื่อจะได้เกิดปัญญา รู้เท่าทันต่อปัญหาทุกอย่างท่ีเกิดขึ้น 
               ๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามค าสอนท่ีปรากฏในอาฬวกสูตรหลักของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในทางพุทธศาสนาด้วยหลักของศรัทธาก็ต้องพัฒนากาย ท าให้เกิดคุณค่าด้านพฤติกรรม ศรัทธา
ท าให้เกิดพลัง และศรัทธาท าให้เกิดความกล้าหาญส่วนด้านจิตใจเป็นศรัทธาวิมุตต์คือการพัฒนาหลัก
ศรัทธาไปสู่ความหลุดพ้นด้วยพลังแห่งความเช่ือมั่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักกุศลกรรมบถ คือ 
ธรรมท่ีเป็นฐานเบื้องต้นเพื่อพัฒนากาย วาจา และใจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังตนเองและสังคม
รอบตัว ก็เพราะกุศลกรรมบถ เป็นกระบวนการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่งในการศึกษาเรียนรู้ของ
มนุษย์นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษาและพัฒนาในหลายๆด้านไป พร้อมๆกัน คือการฝึกหัด 
กาย วาจาและใจ  การเจริญสติอยู่เสมอคือหลักแห่งการด าเนินชีวิตและพัฒนาชีวิตด้วยความไม่
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ประมาท การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักความเพียร คือหลักแห่งความวิริยะ ความขยันหมั่นเพียร 
มนุษย์ทุกคนต้องการชีวิตท่ีดี มีความสุขท่ีแท้จริง จึงด าเนินชีวิตด้วยความเพียรพยายาม อดทนและ
ขยัน เพื่อเข้าถึงชีวิตท่ีดีงามคือพ้นทุกข์ท้ังร่างกายและจิตใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักฆราวาส
ธรรม คือการพัฒนาให้มีความสุขสูงสุดในทางโลกหรือการใช้ชีวิตเป็นฆราวาสครองธรรมอย่างมี
ความสุข คุณภาพของครอบครัวหรือชีวิตคู่มีความสุข และประการสุดท้ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปัญญาคือปัญญาขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาซึ่งคือการบรรลุธรรมด้วยการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งพ้นจากรูปนามหรือสังสารวัฎไม่เวียนตายเวียนเกิดอีกต่อไปพุทธ
ศาสนามีหลักค าสอนท่ีเน้นการปฏิบัติ เพื่อหนทางแห่งความดับทุกข์ หนทางท่ีจะดับทุกข์ได้นั้นโดย
อาศัยการบ าเพ็ญทางจิต มีปัญญาในการบรรลุธรรมถือเป็นเป้าหมายสุงสุดของชาวพุทธ และใน
พระพุทธศาสนา ถือว่าบุคคลท่ีบรรลุธรรมเป็นการพัฒนาตนเพื่อความพ้นทุกข์และสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้ันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทางพระพุทธศาสนาคือการประพฤติปฏิบัติธรรมในทาง
พระพุทธศาสนานั้น จะต้องท าให้มีความสมดุลกัน กล่าวคือไม่เน้นข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องประสานความเช่ือมโยงกัน หลักอิทธิบาท ๔ นั้น กล่าวไว้แล้วว่าเป็นบาทฐานแห่ง
ความส าเร็จท่ีส าคัญ ซึ่งการพัฒนาชีวิตของบุคคลนั้นมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันหลายส่วน เริ่มจาก
การศึกษาเล่าเรียนในวัยเรียน การพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต เพื่อท่ีจะได้ใช้
คุณธรรมนั้น ๆ ประกอบหน้าท่ีความรับผิดชอบการงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม ท าให้
บุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
ต่าง ๆ ดังกล่าว มีองค์ธรรมเกี่ยวข้องมากมายท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเด่ียว แต่เกี่ยวเนื่องหลักธรรมต่าง ๆ อันเป็นองค์รวมและเช่ือมโยงถึงกัน  

ส่ิงท่ีปรากฏเป็นค าสอนในอาฬวกสูตรมีความส าคัญในการศึกษาหลักธรรมและองค์ความรู้
มากมายในพุทธศาสนา พระสูตรนี้เป็นการสนธนาธรรม ถาม-ตอบ ระหว่างพระพุทธเจ้ากับอาฬวก
ยักษ์เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีธรรมะท่ีปรากฏในพระสูตรนี้  คือ
ค าสอนท่ีส าคัญเรื่องศรัทธานั้นน าให้ชีวิตเกิดการพัฒนา ในเรื่องศรัทธาในกระบวนการพัฒนาตามหลัก
พระพุทธศาสนาท่ีมีความเช่ือมั่น ความซาบซึ้ง  ด้วยความมั่นใจในเหตุผลเท่าท่ีตนสามารถพิจารณา
เห็นได้ โดยมีเหตุผลว่า จุดหมายหรือเป้าหมายท่ีอยู่ข้างหน้านั้นเป็นไปได้จริงและมีคุณค่าควรท่ีจะไป
ให้ถึง ศรัทธาจึงเป็นบันไดขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่ปัญญาหรือความรู้  

๕. บทสรุป  

ชีวิตเป็นส่วนประกอบของรูปธรรมและนามธรรมในทางพระพุทธศาสนา การท่ีมนุษย์มี
ธรรมและศึกษาธรรมะเรื่อง ศรัทธา ความเพียร ความไม่ประมาท มีฆราวาสธรรมท่ีมาจากหลักกุศล
กรรมบถ๑๐ คือทาน ศีล และภาวนา ชีวิตย่อมมีคุณค่ามีความส าคัญต่อตนเองสร้างปัญญาเป็นเครื่อง
น าทาง รู้กายและจิตคือรูปนามว่าเป็นส่ิงท่ีถูกปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุปัจจัยสืบเนื่องต่อกัน  มีความ
เกิดขึ้นต้ังอยู่  และดับไป มีการเกิดดับไหลเวียนเปล่ียนแปรไปมาตลอดเวลา ชีวิตจึงไม่คงท่ีแน่นอน
เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์  ดังนั้น  เมื่อชีวิตมีจุดเริ่มต้น  ย่อมมีจุดส้ินสุดไปตามธรรมดาของกฎ
ธรรมชาติ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการเรียนรู้ ฝึกหัด พัฒนาตนให้เต็มศักยภาพของมนุษย์ เพราะ



๖ 
 

การมีศักยภาพท่ีดีจะท าให้ชีวิตดีงาม ท าให้โลกรื่นรมย์ และท าให้สังคมให้มีแต่สันติสุข โดยมนุษย์
สามารถพัฒนาให้รู้ ให้เข้าใจ ให้ท าได้ ให้ท าเป็น ท าให้งดงามและท าให้เป็นประโยชน์ พร้อมๆ กันใน
หลายทาง คือ การพัฒนาทางด้านกายภาพ การพัฒนาศีลธรรม  การพัฒนาทางด้านจิตใจ และการ
พัฒนาทางด้านปัญญา ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเปล่ียนแปลงฟื้นฟู และปรับปรุงท้ังตนเอง
ให้มีความก้าวหน้าและหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างยั่งยืน ดังปรากฏใน อรรถกถาอาฬวกสูตรนี้เมื่อยักษ์ 
ฟังค าสอนพระพุทธเจ้าก็ด ารงอยู่ในโสดาปัตติผล คือการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาถือว่าเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการฟังค าสอนของพระพุทธเจ้าแม้อาฬวกยักษ์ก็บริสุทธิ์และควรแก่การบูชาก็
เพราะการฟังค าสอนจากพระพุทธองค์ 

สรุปได้ว่าเมื่อชีวิตปรากฏรูปนามและพัฒนาสู่การศึกษา เข้าใจหลักธรรมท่ีประกอบด้วย 
หลักศรัทธา หลักความไม่ประมาท หลักความเพียร หลักกุศลกรรมบถ๑๐ท่ีปรากฏในฆราวาสธรรม 
และใช้จาคะเป็นหลักเพราะจาคะ ย่อลงในทาน ศีล ภาวนา ได้ท้ังหมดใช้จาคานุสติเป็นสมาธิ และมี
หลักแห่งปัญญา รวมท้ังหมดกลายเป็นพละ ๕ และเมื่อได้พบพระพุทธเจ้า ฟังค าสอนและใคร่ครวญ
โยนิโสมนสิการจึงพัฒนาคุณภาพสู่อินทรีย์ ๕ และบรรลุธรรมในท่ีสุด 

๖. ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมองของพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ีควร
ศึกษาอย่างยิ่ง  

๖.๑ข้อเสนอแนะท่ัวไป หัวข้อธรรมในอาฬวกสูตรและค าสอนท่ีปรากฏในพระสูตรนี้มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นความรู้หรือขุมทรัพย์
ทางปัญญาท่ีมีอย่างมากมายในพระสูตรและในพระไตรปิฏกซึ่งเป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 

๖.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งต่อไปส าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาวิจัยในเรื่อง
เดียวกันหรือในแนวทางเดียวกันนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งต่อไป ดังนี้คือศึกษา
เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีปรากฏในพระสูตรของพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธศาสนาฝ่าย
มหายาน 
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