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 อุตสาหกรรมบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Hospitality and Tourism นั้น 

เป็นอุตสหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายธุรกิจด้วยกัน  ส�าหรับคนไทยแล้วนั้นการเดิน

ทางท่องเที่ยวด้วยการล่องเรือส�าราญนั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนัก เพราะในประเทศไทยกิจการเรือส�าราญขนาดใหญ่

นั้นล้วนเป็นกิจการของต่างชาติที่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทย  แต่ในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกการเดินทาง

ทอ่งเทีย่วด้วยเรอืส�าราญนั้น ถือเป็นการท่องเที่ยวพักผอ่นหยอ่นใจทีไ่ด้รบัความนิยมอย่างมาก  หนังสอื CRUISING: A Guide 

To The Cruise Line Industry (Second Edition) โดย Dr. Marc  Mancini  ส�านักพิมพ์ Thomson Delmar Learning  

เป็นหนังสือทีด่เีล่มหนึง่ทีอ่ยากแนะน�าให้ผูท้ีศ่กึษาสาขาวชิาทางธรุกิจการบรกิาร การโรงแรมและการท่องเทีย่ว ได้เรยีนรูแ้ละ

อ่านเพื่อเปิดโลกเปิดมุมมองของท่านให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน  ในวงการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรมและ

การท่องเทีย่ว หนังสือทีถ่กูเขยีนขึน้เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการล่องเรอืส�าราญมอียูน้่อยมาก โดยหนงัสอืเล่มนีเ้ตม็ไปด้วยการน�า

เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรือส�าราญได้อย่างน่าสนใจ  และสนุกสนาน ชวนติดตาม โดยเป็นหนังสือที่ให้เนื้อหาตั้งแต่การแนะน�า

กิจกรรมการล่องเรือส�าราญ จุดเริ่มต้นของความส�าราญบนเรือขนาดใหญ่ พัฒนาการของวงการเรือสมัยใหม่ วงการธุรกิจเรือ

ส�าราญในยุคปัจจุบัน ลักษณะของเรือส�าราญ ขนาดของเรือและสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในเรือ  ประสบการณ์การล่องเรือ

ส�าราญ การเลือกซื้อประสบการณ์การล่องเรือส�าราญ  การล่องเรือส�าราญ ช่วงเวลาที่เรือเข้าจอดเทียบท่า การบริหารจัดการ

เรือส�าราญ การขายการท่องเทีย่วทางเรอืส�าราญ การท�าธรุกจิเรอืส�าราญ ตลอดจนเรอืส�าราญของบรษิทัต่างๆทีด่�าเนนิการอยู่

ทั่วโลก หนังสือ CRUISING: A Guide To The Cruise Line Industry (Second Edition)นี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 10 

บท ในแต่ละบทผสมผสานเอาความหมาย สถิติ ประสบการณ์ และตัวอย่างของธุรกิจเรือส�าราญเอามาน�าเสนอได้อย่างลงตัว 

ภาษาที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีการให้ค�าศัพท์ส�าคัญๆ และวลีส�าคัญๆจากบทเรียนในลักษณะ

ของพิมพ์หนา ตัวพิมพ์เอียง หรือค�าที่ขีดเส้นใต้อีกด้วย มีการให้ภาพประกอบและกราฟแสดงข้อมูล เสริมจากเนื้อหาอย่างน่า

สนใจ  และในทุกๆบทจะมีกิจกรรมท้ายบทส�าหรับผู้อ่านให้ได้ฝึกคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
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 บทที่ 1 เกริ่นน�าถึง กิจกรรมการล่องเรือส�าราญ จุดเริ่มต้นของความส�าราญบนเรือขนาดใหญ่ พัฒนาการของวงการ

เรือสมัยใหม่ จุดเริ่มต้นของเรือส�าราญในยุคปัจจุบัน วงการธุรกิจเรือส�าราญในยุคปัจจุบัน 

 บทที่ 2  นักเดินทาง ใครคือผู้ล่องเรือ  ท�าไมผู้คนถึงล่องเรือ เดินทางด้วยการโดยสารทางเรือ เรือส�าราญ ราคาค่า

ใช้จ่ายในการล่องเรือส�าราญ 

 บทที่ 3 กายภาพของเรือส�าราญ รูปแบบของเรือส�าราญ ขนาดของเรือส�าราญ อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ของเรือส�าราญ การอ่านแผนผังของเรือ 

 บทที่ 4 ประสบการณ์การล่องเรือ  เล่าถึงตั้งแต่ก่อนการขึ้นเรือมีขั้นตอนอะไรบ้างท่ีต้องพิจารณาและด�าเนินการ  

ระหว่างการล่องเรือ  ชีวิตบนเรือ แต่ละวันบนผืนน�้าสีมรกตของมหาสมุทร  และเมื่อเรือเทียบฝั่ง คืนสุดท้ายของการล่องเรือ 

และ วันรุ่งขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวล่องเรือส�าราญ

 บทที่ 5 ใครเป็นใครบนเรือส�าราญ การบริหารงานในน่านน�้า การบริหารงานเมื่อเทียบฝั่ง ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว 

ธุรกิจบริษัทท่องเที่ยว ประเภทของบริษัทท่องเที่ยว ความร่วมมือและการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ 

 บทที่ 6 ช่วงเวลาก่อนเดินทาง และช่วงเวลาหลังการเดินทาง และการมีประสบการณ์การล่องเรือส�าราญ ศึกษาการ

วางแผนตารางการล่องเรอื การเลอืกแผนการท่องเทีย่วเสรมิขณะเรอืเทียบท่า ประสบการณ์การเข้าเทียบท่า และลกูค้าประเภท

ต่างๆ 

 บทที ่7 ภมูศิาสตร์การล่องเรอืส�าราญ เช่นการล่องไปในทวปีอเมรกิาเหนอื การล่องเรอืส�าราญในทวปียโุรป และการ

ล่องไปยังที่อื่นๆ โดยท�าการน�าเสนอด้วยการแบ่งการล่องเรือส�าราญออกตามภูมิภาคที่ท�าการล่องเรือส�าราญไปนั่นเอง

 บทที ่8 บทนีร้วบรวมข้อมลูเกีย่วกบับรษัิทเรอืส�าราญบรษิทัใหญ่ๆ ผูป้ระกอบธรุกจิเรอืส�าราญรายหลกั ๆ จากทัว่โลก

มาอธิบายไว้ให้ รวมถึงการรวมกลุ่มของธุรกิจเรือส�าราญ ตลอดจนวารสารทางการค้าและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการล่อง

เรือส�าราญก็ถูกรวบรวมไว้เช่นเดียวกัน 

 บทที่ 9 งานขาย ในธุรกิจเรือส�าราญ  เริ่มต้นด้วยการศึกษาถึงผู้ซื้อ ขั้นตอนการขาย การเปิดการขาย การระบุลูกค้า 

การระบคุ�าถามทีอ่าจเกิดขึน้ การเสนอการท่องเท่ียวในวนัหยดุ เอกสารประกอบ หรอืเอกสารโฆษณาธรุกจิการล่องเรอืส�าราญ 

ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายและธุรกิจล่องเรือส�าราญด้วย  

 บทที่ 10 การท�าการตลาดให้ธุรกิจเรือส�าราญ   โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการท�าการตลาดที่เริ่มต้นจาก

การศึกษาวิจัยตลาด การออกแบบ การท�าราคา การท�าแผนการส่งเสริมการขาย การออกหน้าร้าน และการเข้าหากลุ่มลูกค้า 

การตดิตามผลการด�าเนนิการ การวางแผนทางการตลาด ทัง้ทีเ่ป็นลกูค้าแบบกลุม่ ตลอดจนแรงจงูใจอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับธุรกจิ

เรือส�าราญ  

 จากค�าพูดของ ดร. Marc  Mancini ผู้เขียน หนังสือ CRUISING: A Guide To The Cruise Line Industry (Sec-

ond Edition) นั้น กล่าวไว้ว่าหนังเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อคนสองกลุ่ม คือ ผู้ที่ท�างานอยู่ในอุตสากรรมการบริการ การโรงแรม 

การท่องเทีย่วและเรอืส�าราญ อกีกลุม่คอื นกัศกึษาทีก่�าลงัศกึษาด้านอตุสากรรมการบรกิาร การโรงแรม การท่องเทีย่วและเรอื

ส�าราญ และมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต การจัดวางเน้ือหาตลอดทั้งเล่มจัดวางไว้
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เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดการน�าเสนอทั้ง 10 บท เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ  จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์การศึกษาของแต่ละบท

ในส่วนหน้าของแต่ละบท เน้ือหาที่แบ่งด้วยหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของบทนั้นๆ  มีค�าถามให้ได้ใช้ในการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นกัน  และจบบทด้วยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของแต่ละบท  เป็นหนังสือที่อ่านแล้วได้เนื้อหาสาระดี เปิด

มุมมองใหม่ๆให้แก่นักธุรกิจบริการได้ดีอีกเล่มหนึ่ง 

รายการอ้างอิง 

Marc Mancini. (2003). CRUISING: A Guide To The Cruise Line Industry (Second Edition). Dr.Thomson Delmar 
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