บทที่ 1
บทนา

รูปที่ 1.1 โรงแรม นารายณ์ ภาพจากด้านหน้าโรงแรม
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1.1ที่ตั้งและแผนที่ของโรงแรมนารายณ์
ชื่อ

Narai Hotel และ Tripple Two Silom Hotel

สถานที่ตั้ง

222 Silom Road,, Suriyawong, Bangrak Bangkok, Thailand 10500

โทรศัพท์

02 237 0100 , 02 627 2222

เว็ปไซต์

http://www.naraihotel.co.th , http://www.tripletwosilom.com

เครดิตการ์ดที่รับบริการ Master Card, Visa Card, Dinners Club, American Express,
Discover Network, JCB
ห้องอาหาร

Rabiangthong , Peperoni , Tripple Two

Narai Hotel Map
นารายณ์ โฮเท็ลมีประวัติยาวนานและเป็นที่ยอมรับมากว่า 40 ปี อยู่บนถนนสีลมซึ่งเป็นย่านธุรกิจ
ได้รับการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2551 เปิดให้บริการที่พักที่ทันสมัยและมีสไตล์ เนื่องด้วย
โรงแรมอยู่ใกล้กับแม่น้าเจ้าพระยา จึงเหมาะมากสาหรับผู้ที่มาพักผ่อนยามว่างหรือมาทาธุรกิจยังมี
โรงแรมTriple Two Silomที่อยู่ติดกัน ซึ่งได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มีระดับ

รูปที่ 1.2 แผนที่โรงแรมนารายณ์และโรงแรมทริปเปิล ทู
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1.2 ข้อมูลโรงแรม
โรงแรม นารายณ์ กรุงเทพ โรงแรมชั้นหนึ่งมาตรฐานสากล ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้า ธุรกิจบันเทิง
ภัตตาคาร ร้านอาหารนานาชาติ อาคารสานักงานและห้างสรรพสินค้าทันสมัย ห้องพักทันสมัย
กว้างขวางสะดวกสบาย พรั่งพร้อมด้วย บริการ อาทิ ศูนย์บริการสาหรับนักธุรกิจ สถานออกกาลังกาย
และศูนย์สุขภาพ สระว่ายน้ากลางแจ้ง พร้อมบริการที่อบอุ่นสร้างความประทับใจตลอดเวลา
บริการห้องพักตกแต่งอย่างทันสมัยกว่า 472 ห้องพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก อาทิ
เช่น เครื่องปรับอากาศ อ่างอาบน้า เครื่องแต่งตัว ตู้เย็น โต๊ะทางาน มินิบาร์ และตู้นิรภัยภายในห้องพัก
ผ่อนคลายไปกับสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้า ห้องออกกาลังกาย รถลิมูซีนบริการรับ-ส่ง
ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ธุรกิจ และบริการซักรีด
โรงแรมให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับ อย่างกว้างขวาง
ถึงห้องพักคุณภาพ ราคาเหมาะสม และบริการแบบไทย โรงแรมตั้งอยู่บนศูนย์กลางย่านธุรกิจ ช็อปปิ้ง
และแหล่งบันเทิงถนนสีลม ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีและท่าเรือ
คติพจน์ของโรงแรมนารายณ์
“สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่ง ”
คาขวัญการบริการ
“ยิ้มง่าย ทักทายคล่อง สอดส่องบริการ ชื่นบานเสมอ”
ก่อนจะมาเป็นโรงแรมนารายณ์
จากก้าวแรกในปี พ.ศ. 2505 / ค.ศ. 1962 เป็นโรงแรมขนาดเล็กเปิดบริการห้องพักเพียง
ห้อง ภายใต้ชื่อโรงแรมวิคตอรี่ (Victory Hotel) ตั้งอยู่บริเวณทางลงสีลมจากทางด่วน
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จุดเริ่มต้นของโรงแรมนารายณ์
ในปี พ.ศ. 2509/ ค.ศ. 1966 ประเทศไทยได้รับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

Asian Games

ครั้งที่ 7 โรงแรมต่างที่มีอยู่ได้ถูกใช้เป็นที่พักนักกีฬาจากทีมต่าง ๆ จนเต็มหมด รวมถึงโรงแรม วิคตอรี่
การบริการของโรงแรมวิคตอรี่ได้รับคาชมเชยในนิตยสาร Time และยังได้มีการกล่าวในรายงานด้วยว่า
“กรุงเทพมหานคร ขาดแคลนโรงแรมและห้องพักระดับดี พร้อมทั้งให้พยากรณ์ว่าธุรกิจโรงแรมจะ
เจริญก้าวหน้าในกรุงเทพมหานคร ” เหตุการณ์ดังกล่าวและบทความของนิตยสาร Time เป็นตัวกระตุ้น
สาคัญให้กรรมการผู้ถือหุ้นโรงแรมวิคตอรี่ตัดสินใจที่จะสร้างโรงแรมระดับชั้นดี ที่ใหญ่กว่าโรงแรมเดิม
เพื่อให้บริการนักเดินทางชาวต่างประเทศ จึงได้ริเริ่มหาซื้อที่ดินและได้พบที่ดินแปลง ที่เหมาะสมห่า ง
ออกไปบนถนน สีลมประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่เยื้อง ๆ กับวัดเจ้าแม่มหาอุมาเทวี หรือที่รู้จักกันทั่ว ๆ ไป
ว่า “วัดแขก”
และในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2509 เป็นวันลงเสาเอก หลังจากการแข่งขันเอเซียนเกมส์ครั้งที่ 7
จบลง ในเบื้องต้น กรรมการผู้ถือหุ้นมีแนวคิดจะตั้งชื่อโรงแรมใหม่นี้ว่า Star Hotel จากคาชมที่ได้รับ
ในช่วงการแข่งขัน Asian Games ที่ผ่านมา แต่ในการประชุมก่อนการเริ่มดาเนินกิจการ คุณมนตรี
สุวัฒน์วงศ์ไชย นาเสนอแนวคิดว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ได้รับการ
ยอมรับและได้สร้างความเจริญให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากการสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติ
ตะวันตก ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวคิด จึงขนานนามโรงแรมใหม่นี้ว่า “โรงแรมนารายณ์ ” การอัญเชิญ
พระนาม “นารายณ์” มาเป็นชื่อโรงแรม จึงมีความหมายเป็น 2 นัยสาคัญ ได้แก่ 1. การรองรับและบริการ
ชาวต่างชาติด้วยมาตรฐานนานาชาติ 2. การเน้นการบริการด้วยวัฒนธรรมไทยซึ่งได้สร้างความสาเร็จ
อย่างสูงแก่โรงแรมในช่วงการแข่งขัน Asian Games ครั้งที่ 7
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2511 ทางโรงแรมนารายณ์ได้เริ่มเปิดดาเนินการ รับรองนักเดินทาง ทั้ง
จากชาวไทย และ ชาวต่างชาติ หลังจากการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นลง โรงแรมนารายณ์ ตั้งแต่แรกเปิด เป็น
โรงแรมขนาดใหญ่ที่มีห้องพัก 500 ห้อง ชื่อเสียงของโรงแรมนารายณ์ในช่วงเริ่มต้นประกอบด้วย : เป็น
โรงแรมที่มีภัตตาคารหมุนแห่งแรกของประเทศไทย, เป็นตึกสูงที่สุดบนถนนสีลม,
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มีห้องบอลรูมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีเสาภายใน โดยจุผู้เข้าร่วมได้มากถึง

1,000 คน,

นารายณ์พิซซ่าเรียเป็นพิซซ่าแห่งแรกในประเทศไทย โดยสูตรอาหารจากสถาบันกอร์ดอนเบลอ
นอกจากนั้น นารายณ์ เบเกอรี่ ยังได้รับชื่อเสียงว่าอร่อย น่ารับประทาน การบริการโดยรวม
ของนารายณ์ได้รับขนานนามว่า “บริการดี โดยไม่มีคาว่าไม่ได้ ” คติพจน์ของโรงแรมนารายณ์ ที่
ครอบคลุมบรรยากาศการทางาน ตลอดสมัยทางานต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่ “700 Smiles” (700 รอยยิ้ม)
ในช่วงปี 2513 – 2535 “Your Feel The Difference” (ความแตกต่างที่คุณสัมผัสได้)
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของโรงแรมนารายณ์
ในช่วงปี 2535 – 2543 “สร้างสรรค์การบริการดังนี้”
1. La Rotonde ภัตตาคารหมุนบนชั้นสูงสุดของโรงแรมบริการอาหารกริลแบบยุโรป
2. ห้องอาหารลักษมี บริการอาหารบุฟเฟต์ นานาชาติ เวลา เช้า กลางวัน ส่วนค่า บริการอาหารตามสั่ง
ตั้งอยู่ชั้น 1 ของโรงแรม
3. ห้องอาหาร Bavaria บริการอาหารแบบเยอรมันตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินบริหารโดยคุณดิลก โปษยา-นนท์
4. ห้องอาหาร Coffee

House

ตั้งอยู่ชั้น G

บริเวณหน้าโรงแรมริมถนนสีลมบริหา

รอาหาร

แบบอิต าเลียนอาทิ เช่น Pizza ซึ่งอานวยการโดย คุณผ่องศรี บุนนาค โดยใช้สูตรอาหารจากสถาบัน
อาหารGordon Bleu ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลก นับเป็นการให้บริการ Pizza แห่งแรกในประเทศไทย โดยมี
ส่วนผสมสาคัญคือ Cheese เนยแข็งที่นาเข้าจากยุโรปโดยตรง
5. Carousel เป็นส่วนบริการเครื่องดื่มตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 (ปัจจุบันเป็นห้องเชียงแสน) ในยุคแรกเริ่มนั้น
นารายณ์เบเกอร์รี่ ก็เป็นที่กล่าวขวัญว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทย เช่นกัน โด

ยตั้งอยู่บริเวณหน้า

ห้องอาหารลักษมี(บริเวณห้องผลไม้กับห้องสลัดในปัจจุบัน)และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เบเกอร์รี่ที่ Coffee
House
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ทีมบริหารโรงแรมนารายณ์ที่สาคัญในยุคต้นประกอบด้วย
คุณชวาล นิธิวาสิน ประธาน
คุณสุจินต์ เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ
คุณสุจิตต์ เบญจรงคกุล รองประธาน
Mr. Peter Lee (ชาวสิงค์โปร์) เป็นผู้จัดการทั่วไป
Mr. A. Fassbind
Mr. Bruno

Resident Manager
เป็นผู้ช่วยฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ร่วมด้วยทีมบริหารและพนักงานกว่า 500 คน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2511 / ค.ศ.1968 ถือว่าเป็นวันเปิดบริการอย่างเป็นทางการของโรงแรม
นารายณ์ด้วย Grand Opening โดย พลตารวจเอก ประเสริฐ รุจิระวงศ์ อธิบดีกรมตารวจในสมัยนั้นได้ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด แต่นับตั้งแต่วันนั้นโรงแรมนารายณ์ได้ออกวิ่งบนเส้นทางแห่งการบริการ
จนได้รับการขนานนามว่า
“เอาใจใส่ลูกค้าดี ขออะไรก็ได้เสมอ” Best care with no “NO”
การบริการของโรงแรมนารายณ์ได้รับการตอบรับด้วยดี นับตั้งแต่วาระแรกของการดาเนินการ
และได้รับความไว้วางใจจากทั้งใน และต่างประเทศ กล่าวได้ว่า 99 % ของการแต่งงานของคนไทยเชื้อ
สายอินเดีย จะต้องจัดโดยโรงแรมนารายณ์ หรือที่โรงแรมนารายณ์ ฝ่ายบริการงานจัดเลี้ยง นาทีมโดย
คุณรัตนา สุภัทรพร ให้บริการทั้งในและนอกโรงแรม กิจกรรมการจัดเลี้ยงได้ขยายงานไปจัดงานนอก
สถานที่ให้กับลูกค้าต่าง ๆ ด้วยชื่อเสียงของการบริการดี เนื่องจากห้องจัดเลี้ยงในโรงแรมมีเพียง 3 ห้อง
ได้แก่ ห้อง Ballroom, ห้องอยุธยา, ห้องนครสวรรค์ ด้านการประชุม โรงแรมนารายณ์ได้รับความวางใจ
ให้เป็นที่ประชุมของพรรคสหประชาชาติไทย
ในปี พ.ศ. 2513/ค.ศ.1970 Mr. Werner Keller ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์เนื่องจาก Mr. Peter Lee จาเป็นต้องเดินทางกลับไปทางานที่สิงคโปร์ โรงแรมนารายณ์ เริ่มมี
คาขวัญเป็น “700 Smiles” และใช้ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2535 / ค.ศ.1992
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ในปี พ.ศ. 2514 / ค.ศ. 1971 ภายใต้การนาของคุณเฉลิมศรี สิงหะพันธ์ และคุณรัตนา สุภัทรพร
โรงแรมนารายณ์ได้รับความไว้วางใจให้เข้าร่วมบริการอาหารในงานพระราชพิธีสาคัญ โดยเริ่มต้น
บริการอาหารชุด 2 จานก่อน บริการอาหารว่าง และปฏิบัติต่อมาอีกหลายปี โรงแรมนารายณ์ยังได้รับ
เกียรติและความไว้วางใจให้เป็นที่ฝึกพนักงานครัวของพระราชวังสวนจิตรลดา ทางด้านการบริการ
อาหารของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มเริ่มบริการส่งถึงบ้าน Delivery ในรัศมี 10 กิโลเมตร เป็นหน่วยแรก
ในประเทศไทย โดยพนักงานส่ง Delivery คนแรกได้แก่ คุณราเพย ทองคา ซึ่ง Pizza ของนารายณ์เป็น
บริการเจ้าแรก จึงกลายเป็นอาหารติดตลาดในเวลาอันรวดเร็ว จนมีปัญหาส่งไม่ทันตามคาสั่ง
ปี พ.ศ. 2518 /ค.ศ. 1975 สหภาพแรงงานโรงแรมนารายณ์ถือกาเนิดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุน
ฝ่ายบริหารในกิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร
ปี พ.ศ. 2523 ค.ศ. 1980 คุณเมธี ตันมานะตระกูลเข้ามารับตาแหน่งผู้จัดการทั่วไป แทน Mr.
Werner Kellerซึ่งย้ายไปบริหารโรงแรม Royal Cliff Beach พัทยา จ.ชลบุรี ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้
เปลี่ยนชื่อ Coffee house เป็น Pasta Shop เพื่อแสดงการเพิ่มอาหารประเภท Pasta เข้า กับรายการอาหาร
นอกจาก Pizza ที่ได้รับความนิยมมากอยู่แล้ว
ปี พ.ศ. 2526 /ค.ศ. 1983 ได้เกิดน้าท่วมใหญ่ขึ้นในกรุงเทพมหานคร ทาให้เกิดปัญหาทางการเงิน
เพื่อกู้วิกฤติน้าท่วมกับพนักงานของโรงแรม ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
โรงแรมนารายณ์ขึ้นในเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนพนักงานในด้านการออมทรัพย์และ
การมีแห่งทุนเพื่อสนับสนุนในยามเดือดร้อนฉุกเฉินนอกจากการอนุญาตให้พนักงานที่มีอุปสรรคใน การ
เดินทางกลับที่พัก สามารถพักที่โรงแรมได้
ปี พ.ศ. 2527 /ค.ศ. 1984 ห้องอาหาร Bavaria ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น Night Club“Billboard
Disco Theque” โดย ฯพณฯ พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ และคุณหญิงบุญเรือน ชุณหะวัน ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด “Billboard Disco Theque” เปลี่ยนรูปแบบการบริการจากอาหารเยอรมัน เป็นดิสโก้
เธค ที่เป็นสมัยนิยม แห่งยุค
ปี พ.ศ. 2529 / ค.ศ. 1986 อาคารจอดรถ ได้ถูกสร้างขึ้นบนซอยสีลม 18 เป็นอาคาร 7 ชั้น 14 ชั้น
จอด รองรับรถได้ 400 คัน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการทานอาหาร ประชุมสัมมนา หรือ
จัดงาน และมาทาธุระกับผู้เข้าพักในโรงแรมนารายณ์
ปี พ.ศ. 2530 /ค.ศ. 1987 บริเวณชั้น 1 ฝั่งติดกับถนนสีลม ได้ปรับเปลี่ยนจากสถานที่ตั้ง
ร้านค้าย่อยขายของเป็นห้องอาหาร “ระเบียงทอง ” ซึ่งเป็นชื่อที่นาเสนอโดยคุณศิริรัตน์ เผ่าทองจีน
ตาแหน่ง ผู้ประสานงานจัดเลี้ยง โดยให้บริการอาหารตามสั่ง ในทุกมื้อ ส่วนห้องอาหารลักษมีบริการ
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อาหารบุฟเฟต์ทั้ง 3 มื้อ ด้วยสูตรอาหารและฝีมือปรุงของฝ่ายครัว ทาให้อาหารของระเบียงทองเป็นที่
เลื่องลือในด้านอาหารไทย โดยอาหารที่ติดรายการสั่งระดับต้น ๆ ได้แก่ แกงเขียวหวานไก่ ก๋วยเตี๋ยว
เนื้อปอเปี๊ยะทอด ข้าวอบสับปะรด และข้าวผัดน้าพริกลงเรือ และในปีนี้เอง Narai Pizzeria ได้เริ่มเปิด
สาขาแรกนอกโรงแรม ที่อาคารฝั่งตรงข้าม ห้างเซ็นทรัลรามคาแหง ปากซอยรามคาแหง 24
ปี พ.ศ. 2531 โรงแรมนารายณ์ได้เพิ่มห้องบริการจัดเลี้ยงและจัดงานเพิ่มขึ้นได้แก่ห้องสุโขทัย และ
รัตนโกสินทร์ ซึ่งสามารถเปิดถึงกันได้ซึ่งจะรับรองผู้เข้ามาร่วมงานได้ประมาณ 400 คน หรือ เท่ากับ
ครึ่งหนึ่งของห้อง Ballroom และในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร คุณพิเชษฐ นิธิวาสิน เข้ามารับ
ตาแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปชั่วคราวต่อจาก คุณเมธี ตันมานะตระกูล ก่อนจะแต่งตั้ง
Mr. Hans Peter
Schwaningerขึ้นเป็นผู้จัดการทั่วไป จากตาแหน่งเดิมผู้จัดการแผนกครัว และคุณพิเชษฐ นิธิวาสินได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ
พ.ศ. 2532 โรงแรมนารายณ์ได้มีโอกาสพิเศษรับเสด็จสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานีวัฒนา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2532 ในโอกาสเสด็จเป็นประธานเปิดงานประกวด ศิลปะการปรุงแต่ง และตกแต่ง
อาหาร ซึ่งจัดโดยสมาคมพ่อครัวแห่งประเทศไทย ด้านการบริการเครื่องดื่มได้มีการเปิด
Don Juan
Executive Lounge ที่บริเวณชั้นล่างติดถนนสีลม ฝั่งตรงข้ามกับ Pasta Shop ซึ่งแต่เดิมเป็นสานักงานสาย
การบิน ภายใต้การนาของ คุณวิชา หาญอมรรุ่งเรือง ( Resident Manager)ได้ริเริ่มโครงการส่งพนักงานที่
ปฏิบัติงานดีเด่นไปดูงานต่างประเทศโดยเริ่มต้นไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงนี้ทางโรงแรม
นารายณ์ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้ชื่อเสียง
ของโรงแรมนารายณ์ยิ่งระบือไกลตามภาพยนตร์ที่กระจายการฉายไปตามท้องที่ต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2533 / ค.ศ. 1990 โรงแรมนารายณ์ภายใต้การนาของกรรมการผู้จัดการ คุณพิเชษฐ นิธิ
วาสิน ผู้จัดการทั่วไป Mr. Hans Peter Schwaninger ได้ดาเนินการพัฒนาโรงแรมนารายณ์ต่อเนื่อง โดย
ปรับปรุงห้องโถงต้อนรับ ( Lobby) ปรับปรุงเครื่องแบบพนักงาน ในด้านการพัฒนาพนักงานในปีนี้
โรงแรมได้เริ่มมีวันกีฬา (Sports day) เป็นครั้งแรกโดยจัดขึ้นที่ สนามกีฬาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 Don Juan Executive Lounge เปลี่ยนเป็นชื่อ The Scenery Narai
Pizzeria ได้เปิดสาขาเพิ่มที่ World Trade Center ชั้น 6 ราชประสงค์ และห้าง Yaohan ชั้นใต้ดิน
รัชดาภิเษก ในด้านการขยายงานโรงแรมเสนา ซอยพหลโยธิน 11 ได้เปิดกิจการขึ้น เป็นอีกหนึ่งกิจการ
ในเครือโรงแรมนารายณ์

9

ปีพ.ศ.2535 / ค.ศ. 1992 ฝ่ายบริหารโรงแรมได้เปลี่ยน คติพจน์ โรงแรมจาก “700 Smiles” เป็น
“You Feel the Difference” และมีการพัฒนาพนักงานต่อเนื่องโดยมีการส่งไปดูงานที่ จังหวัด ภูเก็ต
โรงแรมนารายณ์ได้รับเกียรติให้เป็นที่พักของผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาล ประจาปี 1992 เป็นที่พัก
นักกีฬาสนุกเกอร์ ระดับโลก ในรายการ Nescafe’ Super League’92
ปี พ.ศ. 2537 / ค.ศ. 1994 เป็นปีที่นารายณ์ปรับปรุงบริการอาหารอย่างมาก ภายใต้การนาของ
F&B Director คุณสุชีพ อัครเศรณี เริ่มต้นด้วยการเปิดห้องอาหาร Enigma โดยปรับสถานที่ของ
Don Juan เดิมให้เปิดเป็นการบริการอาหารแบบแม็กซิกัน เปิดบริการข้าวต้มรอบดึกที่ระเบียงทอง ปรับ
Pasta Shop เป็น The Pizzeria เพื่อให้เกิดความแตกต่างจาก Narai Pizzeria ซึ่งเป็นการบริการ Pizza นอก
โรงแรม
ปี พ.ศ. 2539 – 2540 / ค.ศ. 1996 – 1997 เป็นการปรับเปลี่ยน ผู้จัดการทั่วไปเป็นคุณสงบรัตน
วิศิษฎ์ และคุณสุรัตน์ พาชู เป็น Resident Manager เพื่อการพัฒนาโรงแรมนารายณ์ให้เป็นระบบจึงได้เริ่ม
ใช้ระบบ KPI เป็นปีแรก โดย อ.นพพร จุณณะปิยะ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา
เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีชื่อเรียกในระยะต้นว่า " Key Result Area"และได้ปรับเปลี่ยนเป็น “Key
Performance Indicators” หรือ KPI
ในปี พ.ศ. 2542 / ค.ศ. 1999 ช่วงปี พ.ศ. 2539 นี้ เป็นปีที่ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ
วิกฤติจากปัญหาค่าเงินบาท ส่งผลให้ต้องปิดบริการ ภัตตาคารหมุน La Rotondeในปี พ.ศ. 2539 / 1998
ยุค Millennium สหัสวรรษที่ 3 ปี ค.ศ. 2000 / พ.ศ. 2543 สาหรับโรงแรมนารายณ์เริ่มต้นด้วยการ
เข้ารับตาแหน่งของผู้จัดการทั่วไปท่านใหม่คุณ สุรัตน์ พาชู และคติพจน์ของโรงแรมนารายณ์ก็
ปรับเปลี่ยนเป็น
“สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่ง ”
ปี พ.ศ.2545 / ค.ศ. 2002 โรงแรมทริปเปิ้ลทูสีลมได้ถือกาเนิดขึ้นโดยเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการใน
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม โดยชั้นล่างติดถนนสีลม เป็น
ห้องอาหารทริปเปิ้ลทู บริการอาหารนานาชาติ แบบตามสั่ง ส่วนด้านหลังได้เกิดห้องประชุมขนาดย่อม
ขึ้น 5 ห้อง ได้แก่ ห้อง @ 1, @2, @3, @4, @5 และ ห้องฝึกอบรมพนักงาน Training 1, 2, 3
อนึ่ง โรงแรมทริปเปิ้ลทูสีลม ได้ถูกออกแบบและให้บริการในแนวคิดของ Boutique Hotel ใน
แนวคิดการตกแต่งแบบอิสระนิยม สมัยใหม่ ประกอบด้วย ห้องพัก 75 ห้อง เน้นบรรยากาศการบริการ
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หรู แบบเป็นส่วนตัว นาการบริหารโดยคุณสุภี เผือกไพบูลย์ ซึ่งถือได้ว่าโรงแรมทริปเปิ้ลทูสีลมและ
โรงแรมนารายณ์เป็นโรงแรมพี่น้องซึ่งอยู่ติดกันบนถนนสีลมเปิดให้ปริการจนถึงปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเพิ่มโรงแรมและโรงแรมแบบโฮสเทลในเครือนารายณ์อย่างละหนึ่งแห่งภายในปี
พ.ศ.2559(ToAddonehotelandonehosteltoNaraiGropby2016)
พันธกิจ (Mission)
โรงแรมนารายณ์จะให้บริการที่สม่าเสมอและสะดวกสบาย ในระดับของโรงแรมนานาชาติ
ในราคาที่เหมาะสม
กลยุทธ์ (Strategy)
1. การบริการแบบ One Stop Service
One Stop service system wherever applicable.
2. พัฒนาโครงสร้างด้านการตลาดให้แข็งแกร่ง เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
Develop strong marketing strategies to increase market share.
3. เพิ่มอัตราการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งทางด้านห้องพักและอาหาร-เครื่องดื่ม
Increase business growth on room and F&B revenue.
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับการ
จัดการภายใน และสร้างความพอใจให้กับลูกค้าภายนอก
Develop I.T. towards effective internal management to create content satisfaction to the external
customers.
5. พัฒนาศักยภาพพนักงานในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาโรงแรมด้วยการฝึกอบรม เพื่อ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
Develop staff competencies to cope up with hotel policies with training process towards mutual
benefits.
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1.3 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลักขององค์กร
โรงแรมนารายณ์ เป็นสถานประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการผู้เดินทางในเรื่อง
ของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคารที่มีห้องนอน
หลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้
ที่มาพัก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.3.1 ห้องพัก - โรงแรม นารายณ์
ห้องพักตกแต่งอย่างทันสมัยกว่า 474 ห้องซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคานึงถึงความ
สะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักทุกห้องมีห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, เสื้อคลุมอาบน้า, โต๊ะเขียน
หนังสือ, เครื่องเป่าผม, อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพักนอกจากนี้
โรงแรมในกรุงเทพแห่งนี้ยังมี รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ร้านค้า, ลิฟท์, บริการซักรีด/ซักแห้ง, ห้องประชุม,
ไนท์คลับ อีกด้วยพร้อมด้วยบริการนวด, ห้องฟิตเนส, สระว่ายน้ากลางแจ้ง, สวน เพื่อการออกกาลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจโรงแรมได้ผสมผสานการบริการอย่างเชี่ยวชาญกับสิ่งอานวยความสะดวกทันสมัย
เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างความทรงจาอันน่าประทับใจ
ตารางที่1.1 อัตราห้องพัก
ประเภทของห้องพัก
1. Standard Rooms
2. Superior Rooms
3. Deluxe Rooms
4. Thai Suite Rooms
5. Executive Suite Rooms
6. Deluxe Suite
7. Narai Suite Rooms
8. Extra bed

Single bed
4,000
5,000
6,000
7,000
8,500
16,500
19,000
750

Double bed
4,500
5,500
6,500
7,500
9,000
17,000
20,000
1,000

12

รูปที่ 1.3 Standard Room

รูปที่ 1.4 Superior Room1
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รูปที่ 1.5 Superior Room2

รูปที่ 1.6 Deluxe Room
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รูปที่ 1.7 Deluxe Suite Room1

รูปที่ 1.8 Deluxe Suite Room2

รูปที่ 1.9 Deluxe Suite Room3
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รูปที่ 1.10 E – Suite (EXECUTIVE SUITE)1

รูปที่ 1.11 E – Suite (EXECUTIVE SUITE)2
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รูปที่ 1.12 E – Suite (EXECUTIVE SUITE)3

รูปที่ 1.13 Thai Suite Room
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รูปที่ 1.14Narai Suite Room1

รูปที่ 1.15Narai Suite Room2

รูปที่ 1.16 Narai Suite Room3
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1.3.2 สิ่งอานวยความสะดวก - โรงแรม นารายณ์
โรงแรมนารายณ์มีพื้นที่เพื่อทากิจกรรมต่างๆหลากหลายประเภททั้งบริการสระว่ายน้าที่แสนสบาย
ห้องอบไอน้าเซาน่าบริการรถรับ/ส่งถึงสนามบิน และสถานที่จอดรถอันกว้างขวางเหมาะสาหรับทุก
กิจกรรม รวมถึงพบปะสังสรรค์ทั่วไปงานสัมมนา หรือ แม้แต่งานเลี้ยงฉลองสมรส

รูปที่1.17ห้องฟิตเนส

รูปที่1.18สระว่ายน้า
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รูปที่1.19ห้องสัมมนา

รูปที่1.20สวนพักผ่อนใจกลางกรุง
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1.3.3 ห้องอาหารในโรงแรมนารายณ์มีทั้งหมด 3 ห้อง
-

ห้องอาหารระเบียงทอง บริการอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ เช้า-กลางวัน-เย็น 280 ที่นั่ง
ห้องอาหาร ระเบียงทองเป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์สุดหรูมีเมนูให้เลือกหลากหลายวัตถุดิบคัดสรรอย่างดีใส่ใจ
ทุกขั้นตอนเมนูแนะนา หูฉลาม, ปลาแซลมอนรมควัน, ปูม้านึ่ง
ตารางที่1.2ราคาห้องอาหารระเบียงทอง
มื้ออาหาร

เวลา

ราคา(net)

1. มื้อเช้า(Breakfast)

05.30-11.00 น.

300บาท

2.มื้อกลางวัน(Lunch)

11.30-14.30 น.

490บาท

3.มื้อเย็น(Dinner)

18.00 - 22.30 น.

750บาท

รูปที่1.21ห้องอาหารระเบียงทองของโรงแรม
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-

ห้องอาหาร Peperoni บริการอาหารแบบอิตาเลียนและอิตาเลียนประยุกต์
- จุได้ 80 ที่นั่ง
- มื้อกลางวันและมื้อเย็น เปิดเวลา 10.30 – 23.00 น.
- (Last Order 22.30 น.)
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1.4รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร
1.4.1Organization Chartคณะกรรมการบริษัท
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รูปที่1.24แผนผังคณะกรรมการบริษัท
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1.5ตาแหน่งและลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ นางสาว แพรวพรรณ จิตซื่อ
รหัสนักศึกษา 5204500094
ปฏิบัติงานที่ Front Office
ตาแหน่งงาน Reception

รูปที่ 1.25 ตาแหน่งงานนางสาวแพรวพรรณ

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 ต้อนรับลูกค้า และกล่าวคาทักทาย
 จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าในระบบ
 พิมพ์รายชื่อลูกค้าและเลขทะเบียนผ่านแดน
 ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 รับโทรศัพท์และต่อสายไปยังแผนกต่างๆ
 เปิดการจองห้องพักกรณีที่ลูกค้าไม่ได้จองผ่านแผนก Resavation
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ชื่อนางสาวจุฑามาศ โทนะศรี
รหัส

นักศึกษา : 5204500044

ปฏิบัติงาน

แผนก : Business Center & Concierge

ตาแหน่ง

งาน : Business Center

รูปที่ 1.26 ตาแหน่งงานนางสาวจุฑามาศ

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
Concierge
 รับโทรศัพท์ลูกค้า ตอบคาถามต่างๆ
 รับนักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงโรงแรมและบันทึกรายละเอียดที่นักท่องเที่ยวต้องการ เช่น ลูกค้า
อยากเดินทางไปที่ไหน หรือต้องการอะไร

Business Center
 อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ Internet ภายในห้องBusiness Center
 ทา Bill ส่งเข้า Receptionist
 ส่งจดหมาย โปสการ์ด และเอกสารต่างๆ ให้แก่ลูกค้า
 ทารายงานOccupancy Forecast
 ส่ง E-Mail ให้กับทุกแผนก
 ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก Front ทั้งหมด
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1.6ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

ชื่อนายนัฐพงษ์ เกิดมณี
ปฏิบัติงานแผนก :Front Office
Assistant Front Manager

ตาแหน่งงาน :

รูปที่ 1.27 ภาพพนักงานที่ปรึกษานางสาวแพรวพรรณ

ชื่อ นางสาววิมล นาสะอ้าน
ปฏิบัติงานแผนก

:Front Office

ตาแหน่งงาน :

Chief Receptionist Front

รูปที่ 1.28 ภาพพนักงานที่ปรึกษานางสาวจุฑามาศ

1.7 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556

