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บทคดัย่อ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์การตลาดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นเขตพ้ืนท่ีทหาร: 
กรณีศึกษา กองพลทหารมา้ท่ี 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท”์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียว และเพื่อ
ตอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมด้านการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร ผู ้วิจัยใช้
แบบสอบถามในการศึกษาข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ และ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า 
นักท่องเท่ียวรู้ขอ้มูลจากสถานศึกษาของตน เดินทางเพ่ือท ากิจกรรมนันทนาการกับสถานศึกษา มกัเดินทางมากับ
สถาบนัศึกษา ใชร้ถของสถาบนัศึกษา เดินทางในช่วงวนัวนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต ่ากวา่ 1,000 
บาท ส่วนใหญ่หมดไปกับการใช้จ่ายเพ่ือสินคา้ อาหารและของท่ีระลึก ส่วนใหญ่มีแนวโน้นท่ีจะเดินทางกลบัมา
ท่องเท่ียวอีกและมีแนวโนม้ท่ีจะแนะน าใหเ้พ่ือนหรือคนรู้จกัเดินทางมา  

 

ABSTRACT 
This the article is part of  "Tourist Behavior in the Military Area: The Case Study of Prem Tinsulanonda 3rd 

Cavalry Fort." focuses upon examining to study the behavior of tourism and focuses assumptions about personal 

factors relating to the tourist behavior. The researchers used questionnaires to study. Using statistical analysis, 
percentage and Paired t-test results showed that. Tourist information from their school. Getting straight to the school. 
Often traveling with educational institutions Use of educational institutions Travel during weekdays (Monday - 
Friday) costs 1,000 baht a trip mostly spent on the cost to the product. Food and souvenirs Most likely there will be a 
return visit, and are likely to recommend friends or acquaintances traveling. 
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บทน า 
การท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหารในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลานานและ

ไดรั้บความนิยมอย่างยิ่ง เพราะในเขตพ้ืนท่ีทหารแทบทุกประเทศลว้นแต่มีความอุดมสมบูรณ์ในดา้นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ หรือคุณค่าทางประวติัศาสตร์ดา้นการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นถึงรูปแบบการเมือง การปกครอง และความ
มัน่คงของแต่ละประเทศไดเ้ป็นอย่างดี การน าทรัพยากรทั้ งในรูปธรรมและนามธรรมในพ้ืนท่ีมาสร้างกิจกรรมและ
รูปแบบการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายได้และผลประโยชน์ (LCTA Lauku celotajs, 2011)ในปัจจุบันกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหารต่างของสาธารณรัฐเอสโตเนียได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้ งยงัมีส่วนในกระตุ ้น
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product: GDP) ในภาคอุตสาหกรรมบริการของประเทศปรับข้ึนเป็น 
67.2% ของ GDP  ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการทั้งหมด (สถาบนัธรรมศาสตร์เพ่ือการศึกษาความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ, 2557) 

ส าหรับการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหารในประเทศไทยไดมี้การเร่ิมข้ึนเม่ือยอ้นไปหลงัจากท่ีประเทศไทยประสบ
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลก็ไดก้ าหนดมาตรการในดา้นต่างๆ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ดว้ยเหตุน้ีกองทพับกจึงไดจ้ดัท าโครงการการท่องเท่ียวในเขตทหาร 
โดยมีแผนการด าเนินงานส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในกองทพับกเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและให้สอดคลอ้ง                               
กบัแผนแม่บทอุตสาหกรรมการบริการแห่งชาติเร่ือยมาจนปัจจุบนั  (ส านกังานท่องเท่ียวศูนยก์ารทหารราบ, 2555) ใน
จงัหวดัขอนแก่นการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหารมิใช่เร่ืองใหม่เพราะเขตพ้ืนท่ีทหารภายในจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ ใน
ปัจจุบนัมีกองพลทหารมา้ท่ี 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ กรมทหารราบท่ี ๘ ค่ายสีหราชเดโชไชย และมณฑลทหารบกท่ี 23                 
ค่ายศรพชัรินทร ลว้นแลว้แต่มีการจดัการการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหารเพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐและเพ่ือรองรับ
ความตอ้งการของหน่วยงานและสถานศึกษาเร่ือยมา แต่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทั้งดงัท่ี
กล่าวมาน้ียงัไม่มีการพฒันาในดา้นส่วนประสมการตลาดทางการท่องเท่ียวเท่าใดนกั  

กองพลทหารม้าท่ี 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหารท่ีมีสถานท่ีมี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียว มีโดดเด่นในเร่ือง เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของทหาร (เดลินิวส์, 2555) แต่ ณ 
ปัจจุบนัการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหารกองพลทหารมา้ท่ี 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์นั้นยงัขาดในส่วนของการวางแผน
การตลาดท่ีชัดเจนอนัเป็นส่วนท่ีอยู่คู่กับธุรกิจซ่ึงถือเป็นกลไกหลกัในการผลกัดันให้ระบบเศรษฐกิจของธุรกิจทุก
สามารถขยายตวัและเติบโตทุกประเภทรวมไปถึงการดา้นการท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหก้องพลทหารมา้ท่ี 
3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ยงัไม่สามารถแสดงศกัยภาพทางดา้นทรัพยากรทาง การท่องเท่ียวท่ีมี ณ ปัจจุบนัไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
(ชยาทิต ทองสวา่ง, 2558) ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงท าการวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การตลาดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นเขตพ้ืนท่ี
ทหาร: กรณีศึกษา กองพลทหารมา้ท่ี 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์  เพื่อศึกษาบริบทการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร ศึกษา
พฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว  อนัน าไปสู่การเสนอกลยทุธ์ทางการตลาดการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร
แก่กองพลทหารมา้ท่ี 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท ์โดยในบทความน้ีจะเป็นบทความท่ีน าเสนอเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรม
ด้านการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหารและสมมติฐานท่ีว่าด้วยปัจจัยส่วนบุคคลมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหารอนัเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัหลกัตามท่ีไดก้ล่าวมาใน
ขา้งตน้ 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร 
2. เพื่อตอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร 
 

วธีิการวจิยั 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ กองพลทหารมา้ท่ี 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) ซ่ึง ณ ปัจจุบันยงัไม่มีการเก็บข้อมูล
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ กองพลทหารมา้ท่ี 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ดว้ยเหตุน้ีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
ของนกัท่องเท่ียวในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัจึงใชสู้ตรในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551)   
        n =    p(1-p)z2     

        e2  
   n    แทน      ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
   z     แทน      ค่าท่ีก าหนดจากความเช่ือมัน่ท่ีท่ีผูศึ้กษาวจิยัตอ้งการใชเ้พ่ือ 
                                                 การสรุปผลท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % มีค่า Z = 1.96 
   p     แทน     ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการสุ่มจากประชากรท่ีตอ้งการศึกษา 
   e     แทน     ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
         แทนค่าในสูตร    n   =      p(1-p)z2     

        e2  
  n  =        0.5(1-0.5)(1.96)2 

              (0.5)2 

   n  =        0.5x0.5x3.84 
           0.0025 
   n  =     384  
 

เพ่ือป้องกันความคาดเคล่ือน ผูว้ิจัยจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดจากเป็นจ านวน 384 คน เพ่ิมข้ึนเป็น
จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือในการวจิยั 
         ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ 

กองพลทหารมา้ท่ี 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดยจะเป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา และรายได ้และค าถามเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวพฤติกรรมการท่องเท่ียวอนัไดแ้ก่ การรับรู้
แหล่งขอ้มูล จุดประสงคท่ี์เดินทางมาท่องเท่ียว ลกัษณะของการเดินทาง พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง ช่วงเวลาท่ีเดินทาง
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายรวมทั้ งหมด การใช้จ่ายเพ่ือซ้ือสินคา้ อาหาร และของท่ีระลึก แนวโน้มการ
เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า และแนวโนม้การแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัเดินท่องเท่ียว 

- 1739 -



  HMP26-4 
 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
           ผูว้ิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows                              

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ีสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็น
การวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในมาตรานามบญัญติั 
หรือมาตราจัดล าดับ ใช้ตารางแจกแจงความถ่ีสรุปผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

  ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิล าเนา) โดยมีสูตร ดงัน้ี (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2545) 

    P =       (f*100)/n 
 เม่ือ  P  แทน ค่าร้อยละ 
            f    แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
             n   แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
และการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการตั้งสมมุติฐานโดยใช ้Paired t-Test 

 

ผลการวจิยั 
        พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 67.75) รองลงมาเป็น เพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 

32.25) ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 20 ปี (คิดเป็นร้อยละ 69.75) รองลงมามีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี (คิดเป็นร้อยละ 
16.0) และมีอายรุะหว่าง 31-40 ปี (คิดเป็นร้อยละ 7.25) ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (คิดเป็นร้อยละ 82.75) 
รองลงมามีสถานภาพสมรส (คิดเป็นร้อยละ 15.0) และหยา่ร้าง (คิดเป็นร้อยละ 2.25) ตามล าดบั มีระดบัการศึกษาส่วน
ใหญ่ชั้นมธัยมศึกษาศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 64.25) รองลงมาเป็นชั้นประถมศึกษาศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 27.25) และ
ปริญญาตรี ตามล าดบั (คิดเป็นร้อยละ 8.0) มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาเป็นส่วนใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 82.5) รองลงมา
เป็นขา้ราชการ (คิดเป็นร้อยละ 7.5) และเกษตรกร (คิดเป็นร้อยละ 4.0) ตามล าดบั มีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทเป็นส่วน
ใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 67.75) รองลงมา 10,001 บาท/เดือน-15,000 บาท/เดือน (คิดเป็นร้อยละ 19.0) และ15,001 บาท/
เดือน-20,000 บาท/เดือน (คิดเป็นร้อยละ 10.0) ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ (คิดเป็น
ร้อยละ 84.0) รองลงมาคือภาคกลาง (คิดเป็นร้อยละ 9.75) และภาคตะวนัออก (คิดเป็นร้อยละ 3.5) ตามล าดบั 

       โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้ขอ้มูลจากสถานศึกษา/หน่วยงานของตน (คิดเป็นร้อยละ 75.75) รองลงมาคือจาก
เพื่อน (คิดเป็นร้อยละ 11.25) และจากครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง (คิดเป็นร้อยละ 8.75) ตามล าดบั มีจุดประสงคห์ลกัของการ
เดินทางเพ่ือท ากิจกรรมนนัทนาการกบัสถานศึกษา/หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 62.0) รองลงมาเพื่อศึกษาปรัชญาความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (คิดเป็นร้อยละ 26.5) และเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว (6.75) ตามล าดับ ส่วนใหญ่มี
ลกัษณะการเดินทางมากบัสถาบนัศึกษา/หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 64.0) รองลงมามีลกัษณะเดินทางคนเดียว (คิดเป็น
ร้อยละ 18.25) และเดินทางกับเพ่ือน (คิดเป็นร้อยละ 14.25) ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีลกัษณะการเดินทางโดยรถของ
สถาบันศึกษา/หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 69.75) รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวั (คิดเป็นร้อยละ 22.25) และ
เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง (คิดเป็นร้อยละ 5.75) ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาเดินทางเป็นวนัธรรมดา (จนัทร์-
ศุก ร์) (คิด เป็น ร้อยละ 61.25) รองลงมาคือวัน เสาร์ -อาทิตย์ (คิด เป็น ร้อยละ 24.0) และวัดหยุดนักขัตฤกษ ์                                  
(คิดเป็นร้อยละ 13.5) ตามล าดบั ใชร้ะยะเวลาส่วนใหญ่มากกวา่ 3 วนั (คิดเป็นร้อยละ 34.0) รองลงมาคือ 1 วนั (คิดเป็น
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ร้อยละ 46.75) และ3 วนั (คิดเป็นร้อยละ 13.5) ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายทั้งหมดต ่ากวา่ 1,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 
86.0) รองลงมาคือ 1,001-3,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 13.5) และ3,001-5,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.5) ตามล าดบั ส่วน
ใหญ่มีการใชจ่้ายเพ่ือสินคา้ อาหารและของท่ีระลึกน้อยกว่า 500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 54.75) รองลงมาคือ 501-1,000 
บาท (คิดเป็นร้อยละ 30.75) และ 1,001-1,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.25) ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีแนวโนน้ท่ี
จะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวอีก (คิดเป็นร้อยละ 86.75) และมีแนวโนม้ท่ีจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จกัเดินทางมา (คิด
เป็นร้อยละ 78.5) 
       และดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมดา้น
การท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร โดย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนา ลว้นมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ตารางที ่1 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมดา้นการ 
                ท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร  

เพศ 
Value df P-value 

111.103a 20 .000* 
อายุ 

Value df P-value 
489.732a 20 .000* 

สถานภาพ 
Value df P-value 

117.028a 18 .000* 
การศึกษา 

Value df P-value 
122.263a 12 .000* 

อาชีพ 
Value df P-value 

325.425a 20 .000* 
รายได้ 

Value df P-value 
53.484a 20 .000* 

ภูมลิ าเนา 
Value df P-value 

174.852a 16 .000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ท่ีมา: พฏัฐร์ดา  แสงศรีเรือง 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
     นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศชายรองลงมาเป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาส่วนให ญ่ชั้ นมัธยม ศึกษ า เป็นนัก เรียน ท่ี มีรายได้ต ่ ากว่า 10,000 บาท  และมี ภู มิล าเน าอยู่ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้ขอ้มูลจากสถานศึกษา/หน่วยงานของตน มีจุดประสงคห์ลกัของการ
เดินทางเพ่ือท ากิจกรรมนนัทนาการกบัสถานศึกษา/หน่วยงาน มีลกัษณะการเดินทางมากบัสถาบนัศึกษา/หน่วยงาน โดย
ส่วนใหญ่ มีลกัษณะการเดินทางโดยรถของสถาบันศึกษา/หน่วยงาน มกัเดินทางในช่วงวนัวนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดต ่ากวา่ 1,000 บาท การใชจ่้ายส่วนใหญ่หมดไปกบัการใชจ่้ายเพ่ือสินคา้ อาหารและของ
ท่ีระลึกน้อยกว่า 500 บาท  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวอีกและมีแนวโน้มท่ีจะ
แนะน าใหเ้พื่อนหรือคนรู้จกัเดินทางมา และปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี
ทหารโดย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา ลว้นมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
 

กติตกิรรมประกาศ 
      ขา้พเจา้ขอสดุดีแก่ทุกสรรพส่ิงในอนตัจกัรวาลท่ีเวียนว่ายในวฏัสังสารร่วมกนักบัขา้พเจา้ ทุกสรรพส่ิงลว้นมี
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