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อุตสาหกรรมบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Hospitality and Tourism นั้น
เป็นอุตสหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายธุรกิจด้วยกัน ส�ำหรับคนไทยแล้วนั้นการเดิน
ทางท่องเที่ยวด้วยการล่องเรือส�ำราญนั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนัก เพราะในประเทศไทยกิจการเรือส�ำราญขนาดใหญ่
นั้นล้วนเป็นกิจการของต่างชาติที่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทย แต่ในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกการเดินทาง
ท่องเทีย่ วด้วยเรือส�ำราญนั้น ถือเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมาก หนังสือ CRUISING: A Guide
To The Cruise Line Industry (Second Edition) โดย Dr. Marc Mancini ส�ำนักพิมพ์ Thomson Delmar Learning
เป็นหนังสือทีด่ เี ล่มหนึง่ ทีอ่ ยากแนะน�ำให้ผทู้ ศี่ กึ ษาสาขาวิชาทางธุรกิจการบริการ การโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ได้เรียนรูแ้ ละ
อ่านเพื่อเปิดโลกเปิดมุมมองของท่านให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในวงการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรมและ
การท่องเทีย่ ว หนังสือทีถ่ กู เขียนขึน้ เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการล่องเรือส�ำราญมีอยูน่ อ้ ยมาก โดยหนังสือเล่มนีเ้ ต็มไปด้วยการน�ำ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรือส�ำราญได้อย่างน่าสนใจ และสนุกสนาน ชวนติดตาม โดยเป็นหนังสือที่ให้เนื้อหาตั้งแต่การแนะน�ำ
กิจกรรมการล่องเรือส�ำราญ จุดเริ่มต้นของความส�ำราญบนเรือขนาดใหญ่ พัฒนาการของวงการเรือสมัยใหม่ วงการธุรกิจเรือ
ส�ำราญในยุคปัจจุบัน ลักษณะของเรือส�ำราญ ขนาดของเรือและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในเรือ ประสบการณ์การล่องเรือ
ส�ำราญ การเลือกซื้อประสบการณ์การล่องเรือส�ำราญ การล่องเรือส�ำราญ ช่วงเวลาที่เรือเข้าจอดเทียบท่า การบริหารจัดการ
เรือส�ำราญ การขายการท่องเทีย่ วทางเรือส�ำราญ การท�ำธุรกิจเรือส�ำราญ ตลอดจนเรือส�ำราญของบริษทั ต่างๆทีด่ ำ� เนินการอยู่
ทั่วโลก หนังสือ CRUISING: A Guide To The Cruise Line Industry (Second Edition)นี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 10
บท ในแต่ละบทผสมผสานเอาความหมาย สถิติ ประสบการณ์ และตัวอย่างของธุรกิจเรือส�ำราญเอามาน�ำเสนอได้อย่างลงตัว
ภาษาที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ท้ังหมดเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีการให้ค�ำศัพท์ส�ำคัญๆ และวลีส�ำคัญๆจากบทเรียนในลักษณะ
ของพิมพ์หนา ตัวพิมพ์เอียง หรือค�ำที่ขีดเส้นใต้อีกด้วย มีการให้ภาพประกอบและกราฟแสดงข้อมูล เสริมจากเนื้อหาอย่างน่า
สนใจ และในทุกๆบทจะมีกิจกรรมท้ายบทส�ำหรับผู้อ่านให้ได้ฝึกคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
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บทที่ 1 เกริ่นน�ำถึง กิจกรรมการล่องเรือส�ำราญ จุดเริ่มต้นของความส�ำราญบนเรือขนาดใหญ่ พัฒนาการของวงการ
เรือสมัยใหม่ จุดเริ่มต้นของเรือส�ำราญในยุคปัจจุบัน วงการธุรกิจเรือส�ำราญในยุคปัจจุบัน
บทที่ 2 นักเดินทาง ใครคือผู้ล่องเรือ ท�ำไมผู้คนถึงล่องเรือ เดินทางด้วยการโดยสารทางเรือ เรือส�ำราญ ราคาค่า
ใช้จ่ายในการล่องเรือส�ำราญ
บทที่ 3 กายภาพของเรือส�ำราญ รูปแบบของเรือส�ำราญ ขนาดของเรือส�ำราญ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของเรือส�ำราญ การอ่านแผนผังของเรือ
บทที่ 4 ประสบการณ์การล่องเรือ เล่าถึงตั้งแต่ก่อนการขึ้นเรือมีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องพิจารณาและด�ำเนินการ
ระหว่างการล่องเรือ ชีวิตบนเรือ แต่ละวันบนผืนน�้ำสีมรกตของมหาสมุทร และเมื่อเรือเทียบฝั่ง คืนสุดท้ายของการล่องเรือ
และ วันรุ่งขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวล่องเรือส�ำราญ
บทที่ 5 ใครเป็นใครบนเรือส�ำราญ การบริหารงานในน่านน�้ำ การบริหารงานเมื่อเทียบฝั่ง ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว
ธุรกิจบริษัทท่องเที่ยว ประเภทของบริษัทท่องเที่ยว ความร่วมมือและการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ
บทที่ 6 ช่วงเวลาก่อนเดินทาง และช่วงเวลาหลังการเดินทาง และการมีประสบการณ์การล่องเรือส�ำราญ ศึกษาการ
วางแผนตารางการล่องเรือ การเลือกแผนการท่องเทีย่ วเสริมขณะเรือเทียบท่า ประสบการณ์การเข้าเทียบท่า และลูกค้าประเภท
ต่างๆ
บทที่ 7 ภูมศิ าสตร์การล่องเรือส�ำราญ เช่นการล่องไปในทวีปอเมริกาเหนือ การล่องเรือส�ำราญในทวีปยุโรป และการ
ล่องไปยังที่อื่นๆ โดยท�ำการน�ำเสนอด้วยการแบ่งการล่องเรือส�ำราญออกตามภูมิภาคที่ท�ำการล่องเรือส�ำราญไปนั่นเอง
บทที่ 8 บทนีร้ วบรวมข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั เรือส�ำราญบริษทั ใหญ่ๆ ผูป้ ระกอบธุรกิจเรือส�ำราญรายหลัก ๆจากทัว่ โลก
มาอธิบายไว้ให้ รวมถึงการรวมกลุ่มของธุรกิจเรือส�ำราญ ตลอดจนวารสารทางการค้าและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการล่อง
เรือส�ำราญก็ถูกรวบรวมไว้เช่นเดียวกัน
บทที่ 9 งานขาย ในธุรกิจเรือส�ำราญ เริ่มต้นด้วยการศึกษาถึงผู้ซื้อ ขั้นตอนการขาย การเปิดการขาย การระบุลูกค้า
การระบุคำ� ถามทีอ่ าจเกิดขึน้ การเสนอการท่องเทีย่ วในวันหยุด เอกสารประกอบ หรือเอกสารโฆษณาธุรกิจการล่องเรือส�ำราญ
ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายและธุรกิจล่องเรือส�ำราญด้วย
บทที่ 10 การท�ำการตลาดให้ธุรกิจเรือส�ำราญ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการท�ำการตลาดที่เริ่มต้นจาก
การศึกษาวิจัยตลาด การออกแบบ การท�ำราคา การท�ำแผนการส่งเสริมการขาย การออกหน้าร้าน และการเข้าหากลุ่มลูกค้า
การติดตามผลการด�ำเนินการ การวางแผนทางการตลาด ทัง้ ทีเ่ ป็นลูกค้าแบบกลุม่ ตลอดจนแรงจูงใจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
เรือส�ำราญ
จากค�ำพูดของ ดร. Marc Mancini ผู้เขียน หนังสือ CRUISING: A Guide To The Cruise Line Industry (Second Edition) นั้น กล่าวไว้ว่าหนังเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อคนสองกลุ่ม คือ ผู้ที่ท�ำงานอยู่ในอุตสากรรมการบริการ การโรงแรม
การท่องเทีย่ วและเรือส�ำราญ อีกกลุม่ คือ นักศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษาด้านอุตสากรรมการบริการ การโรงแรม การท่องเทีย่ วและเรือ
ส�ำราญ และมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต การจัดวางเนื้อหาตลอดทั้งเล่มจัดวางไว้
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เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดการน�ำเสนอทั้ง 10 บท เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์การศึกษาของแต่ละบท
ในส่วนหน้าของแต่ละบท เนื้อหาที่แบ่งด้วยหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของบทนั้นๆ มีค�ำถามให้ได้ใช้ในการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน และจบบทด้วยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของแต่ละบท เป็นหนังสือที่อ่านแล้วได้เนื้อหาสาระดี เปิด
มุมมองใหม่ๆให้แก่นักธุรกิจบริการได้ดีอีกเล่มหนึ่ง
รายการอ้างอิง
Marc Mancini. (2003). CRUISING: A Guide To The Cruise Line Industry (Second Edition). Dr.Thomson Delmar
Learning.
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