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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียว ต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ต าบลบางปู  
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี การศึกษาการวิจัยในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ คนในชุมชนต าบลบางปู จ านวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูป
ของค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวต าบลบางปู มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (2.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา
แหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับน้อยมากที่สุด 2.53 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมจากการใช้ประโยชน์ใน
การจัดการการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (2.41, 2.37 และ 2.32) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, ชุมชน, การจัดการการท่องเที่ยว 
 
Abstract  

This research aims to study the level of community participation in tourism management of Bang 
Pu Sub - district, Yaring District, Pattani Province. This research is a quantitative research; the questionnaire 
used as a tool to collect data of the sample from people in Bang Pu community, total of 400 people .  
And data ware analyzed using descriptive statistics in terms of percentage, average, and standard deviation. 
The results of study showed that the level of community participation in tourism management of Bang Pu 
Sub -  district has overall average at the low level (2.41) , when considered in each aspect found that the 
participation in maintenance of tourist attractions was the lowest average at 2.53, followed by participation 
in activities and public relations aspect, participation in the operation in tourism management aspect, and 
participation in the utilization of tourism management at the low level (2.41, 2.37 and 2.32) respectively. 
Keyword: participation, community, Tourism Management  
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1. บทน า  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในปัจจุบันมีการขยายตัวสูงมีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างอาชีพและการกระจายความเจริญไปสู่ทุก ๆ
ภูมิภาค การท่องเที่ยวยังมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง การค้าและการลงทุน  
เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ รวดเร็วกว่าภาคการผลิตและบริการอื่น ๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขัน
รุนแรงขึ้นตามล าดับ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศโดยไม่อาจหลบเลี่ยงได้ (กุลจิรา, 2555) การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนโดยสร้างเครือข่าย
ชุมชนและแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนโดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จะเป็นแรงผลักดันให้พรรคการเมืองภาครัฐเอกชนด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวโดยการ
ควบคุมดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยใช้กลไกกระบวนการแผน
ชุมชนสร้างการบูรณการและเชื่อมโยงกับกับแผนท้องถิ่นและแผนระดับต่าง ๆ โดยกระบวนการแผนชุมชนจะเป็นเครื่องมือ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ชุมชนรู้จักตนเองรู้จักชุมชนทุนทางสังคมตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่สามารถจัดการตนเองให้
บรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนาได้ส่งผลให้ชุมชนครอบครัวและคนในครอบครัวสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้หลัก
ประชายาของเศรษฐกิจพอเพียงและรวมตลอดทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีในพ้ืนที่ในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนและ
เชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการกับแผนท้องถิ่นและแผนในล าดับที่สูงกว่าอาทิเช่นแผนจังหวัดกลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค 
(คมลักษณ์, 2557) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวน้ัน หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพของประชากรต่อการ
ดูแลและการจัดการกับทรัพยากรที่มีในชุมชนตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตนแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยว
เป็นการท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ของชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและประโยชน์เหล่าน้ันจะกลับไปสู่ชุมชนโดยตรง  
(คมลักษณ์, 2557) จึงเห็นความจ าเป็นที่จะศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวต าบลบางปู 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

ทฤษฏีการมีส่วนร่วม Cohen and Uphoff (1981) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชน หมายถึง การสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามี อิทธิพลต่อ
กระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาน้ันอย่างเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับองค์การ
สหประชาชาติ 

ทฤษฏีการจัดการการท่องเที่ยว (สุจิตราภา  พันธ์วิไล และธีรเทพ  ชนไมตรี, 2550) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ 
การท่องเที่ยวชุมชนต้องเกิดจากจิตส านึกร่วมของชุมชน ที่ความคิดริเริ่มที่ตรงกัน ร่วมกันท างานอย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่ เหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ ของสังคมและ สภาพแวดล้อม 
ร่วมกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เข้ากับคุณภาพของการบริการเพ่ือสร้างความ
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ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนโดยมีการจั ดต้ังองค์กรทางด้านการท่องเที่ยว 
ของชุมชน เพ่ือเป็นแกนหลัก และเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันท างานอย่างมุ่งมั่น ต้ังใจในระยะ
ยาวโดยต้องสร้างจริยธรรมควบคู่ไปกับการเป็นนักธุรกิจที่ดี ย่อมจะน าชุมชนสู่ผลส าเร็จที่ดีที่สุด สร้างความภูมิใจในตนเองและ
สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

สรุปว่า การจัดการการท่องเที่ยว คือ การกระท าหรือปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายเพ่ือสอดคล้องกับหลักการทฤษฎี  
และแนวคิดที่เหมาะสมโดย ค านึงถึงสภาพที่แท้จริงรวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ ทางสังคมและสภาพแวดล้อม การก าหนดแนวทาง
มาตรการและแผนปฏิบัติการที่ดีต้องค านึงถึงกรอบความคิดที่ก าหนดไว้ 

ทฤษฏีการท่องเที่ยวชุมชน “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community base sustainable tourism) คือการท่องเที่ยว
ที่ค านึงถึงความยั่งยืนของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” 

สรุป โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องท างานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ 

3.1 กรอบแนวคิด 
3.1.1 ตัวแปรต้น มี 2 ตัวแปรคือ 

1) ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
2) ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ต าบล บางปู ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การมีส่วน
ร่วมจากการใช้ประโยชน์ในการจัดการการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว  

3.1.2 ตัวแปรตาม มี 1 ตัวแปร คือ 
1) ระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 

 

 
 
 
 
 

ตัวแปรตน้ 

ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
- เพศ - การศึกษา 
- อายุ - อาชีพ 
- สถานภาพ - รายได้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเที่ยว ต าบลบางป ู

- การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

- การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 

- การมีส่วนร่วมจากการใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

- การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาแหล่งท่องเท่ียว 

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการการท่องเท่ียว 

ตัวแปรตาม 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นประชากรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  

มีจ านวนทั้งหมด 10,400 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปของค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม แบบมีโครงสร้างขึ้นใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมลู โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับระดับการมีส่วนรว่มของชมุชนในการจัดการการทอ่งเทีย่ว ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปัตตานี 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาในครั้งน้ีสรุปว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี 

สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ต่ ากว่า ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
5,000 บาท 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมน้อย โดยเฉลี่ย 2.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในการจัดการการท่องเที่ยว  มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.37 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์ มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.14 
ด้านการมีส่วนร่วมจากการใช้ประโยชน์ในการจัดการการท่องเที่ยว มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย โดยเฉลี่ย 2.32 
ด้านการมีส่วนร่วมจากการบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว มีส่วนร่วมน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.53 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ต าบลบางปู 

อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีจ าแนกตามด้านการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
การท่องเท่ียว โดยภาพรวม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

�̅� S.D แปรผล 
1.การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในการ
จัดการการท่องเที่ยว 

2.37 1.342 มีส่วนร่วมน้อย 

2.การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ 

2.41 1.372 มีส่วนร่วมน้อย 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
การท่องเท่ียว โดยภาพรวม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

�̅� S.D แปรผล 
3.การมีส่วนร่วมจากการใช้ประโยชน์ในการ
จัดการการท่องเที่ยว 

2.32 1.350 มีส่วนร่วมน้อย 

4.การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2.53 1.340 มีส่วนร่วมน้อย 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
การท่องเท่ียว โดยภาพรวม 

2.41 1.351 มีส่วนร่วมน้อย 

ที่มา : ทีมผู้วิจัย 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  
ได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว เน่ืองจาก มีการ
จัดการเฉพาะกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวเท่าน้ัน โดยภาพรวมมีส่วนร่วมในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Cohen and Uphoff 
(1981) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคน
ของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาน้ันอย่างเสมอภาค 

2. จากการวิจัย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมจากการใช้ประโยชน์ในการจัดการการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในระดับน้อย 2.41 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Cohen and Uphoff (1980) ต้ังแต่
กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making) มีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบ (Implementation) ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ 
(Benefits) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งในกระบวนการที่กล่าวมาชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ด้วยทั้งหมด ปัจจัยที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบ คือ การได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะ
ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ าและมีต้นล าพูที่มีต้นหิ่งห้อยจ านวนมากเป็นจุดที่เรือน านักท่องเที่ยวมาจอดชมหิ่งห้อยเป็นประจ า และปัจจัย
อีกส่วนหน่ึงมาจากความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลภาวะทางน้ าที่ส่งผลต่อหิ่งห้อยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยภาพรวม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมน้อย จึงควรมีการจัดต้ัง
ประธานกลุ่มแต่ละชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผื่อประชากรอยากมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการการท่องเที่ยว และ
ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ และในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

 
 
 



 

Oral 

267 

8. กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี ส าเร็จลุล่วง

ได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากอาจารย์ดาลีซะห ์ดะยี อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยผู้ให้ค าปรึกษาค าแนะน า  
ค าตักเตือน และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัยทั้งยังตรวจแก้ไขวิจัยฉบับน้ีจนส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอก
ราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจสอบวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และอาจารย์ประจ าวิชาวิจัยส าหรับ
การท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการธุรกิจท่องเที่ยว ที่กรุณาให้ค าแนะน า
และให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัยมา โดยตลอดรวมทั้งผู้ให้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ กรรมการชุมชน
ท่องเที่ยวบางปู เจ้าหน้าที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางปู ที่สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้ง
น้ี ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามกับผู้วิจัยขณะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
งานวิจัย และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ การท่องเที่ยวทุกคนที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจตลอดมาและต้องขอขอบคุณข้อมูลทุก
ประเภทจากแหล่งที่มาของข้อมูลทุกแห่งทุกบุคคลที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษาและน ามาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยครั้งน้ี 

สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จของการศึกษาน้ีให้กับทุกคนใน “ครอบครัวการ
ท่องเที่ยว” ที่คอยให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ผู้วิจัยและอยู่เคียงข้างผู้วิจัยเสมอมา จนประสบความส าเร็จหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
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