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บทที ่1 

บทน ำ 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั นารายณ์ โฮเตล็ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัเก่ียวกบักิจการโรงแรมชั้นหน่ึงมาตรฐานสากล 
ใหบ้ริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ บริการหอ้งพกัคุณภาพ ตกแต่งอยา่งทนัสมยักวา่ 472 หอ้ง พร้อม
ส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งครบครัน ซ่ึงนอกจากบริการหอ้งพกัแลว้ บริษทั นารายณ์ โฮเตล็ จ  ากดั ยงัมี
กิจการหอ้งอาหารอีกหลากหลายภายในโรงแรม ซ่ึงผูจ้ดัท าฝึกปฏิบติัสหกิจในต าแหน่งฟู้ ด แอนด ์ เบฟ
เวอเรจ ออฟฟิศ ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีในการจดัท าขอ้มูลเอกสารต่างๆในแผนกฟู้ ด แอนด ์ เบฟเวอเรจ  
ออฟฟิศ และคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงจากการวเิคราะห์ผล
ขอ้มูลนกัศึกษาฝึกงานมีลูกคา้ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ท่ีเคยมาประเทศไทยเป็นคร้ังแรก และยงัไม่รู้จกั
เส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ มาสอบถามเส้นทาง
กบัพนกังาน แต่พนกังานมีขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว และแผนการเดินทางได ้

ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัท า จึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
บริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์” ซ่ึงเน้ือหาในเล่มน้ีจะประกอบไปดว้ย 7 ส่วน ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีน่าสนใจ แผนการเดินทางท่ีประหยดัเวลามากข้ึน ร้านอาหารช่ือดงัยา่นสีลม ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ บทสนทนาท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ค าถามภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
และวนัเดยท์ริป ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะท าใหบุ้คลากรในองคก์รมีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ และแผนการเดินทาง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อใหพ้นกังานมีความพร้อมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจะแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว    และแผนการ
เดินทาง  บริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ใหก้บันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

1.2.2  เพื่อใหลู้กคา้สะดวกสบาย และประหยดัเวลาในการเดินทางมากยิง่ข้ึน 

 1.2.3  เพื่อศึกษาค าศพัทภ์าษาองักฤษ บทสนทนา และประโยคค าถามท่ีใชใ้นสถานการณ์จ าเป็น
ต่างๆ 
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1.3  ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตของโครงงานประกอบไปดว้ย 7 ส่วน ไดแ้ก่ 

 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 
 แผนการเดินทางท่ีประหยดัเวลามากข้ึน 
 ร้านอาหาช่ือดงัยา่นสีลม 
 ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
 บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
 ค าถามภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
 วนัเดยท์ริป 

1.3.2 ขอบเขตระยะเวลาท าโครงงาน ตั้งแต่ วนัท่ี 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1  บุคลากรในองคก์ร   และนกัศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษามีความพร้อมเก่ียวกบั
ขอ้มูลท่ีจะแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว และแผนการเดินทางบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.4.2  ลูกคา้ท่ีมาเขา้พกัและสอบถามเส้นทางมีขอ้มูลในการเดินทางท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.4.3 บุคลากรในองคก์ร และนกัศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาสามารถทราบค าศพัท์
เก่ียวกบับทสนทนา และประโยคค าถามภาษาองักฤษซ่ึงใชใ้นสถานการณ์ต่างๆท่ีจ าเป็น 

 

 

 



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การจดัท าโครงงานหวัขอ้ “สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์” 
ผูจ้ดัท าไดน้ าหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและด าเนินการดงัน้ี 

2.1 การท่องเที่ยว 

 2.1.1 องคก์ารสหประชาชาติ (2506) จดัประชุมเร่ืองการเดินทาง และการท่องเท่ียวระหวา่ง
ประเทศข้ึนท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี และไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค าวา่ “การท่องเท่ียว” ไวว้า่เป็นการ
เดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ เยีย่มญาติ หรือการเดินทางเพื่อไปร่วมประชุม แต่ไม่ใช่เพื่อการ
ประกอบอาชีพเป็นหลกัหรืออาศยัอยูถ่าวร 

 2.1.2 ส านกัการพฒันาท่องเท่ียว (2546) ไดอ้ธิบายถึงการท่องเท่ียวไวว้า่ คือ การเดินทางเพื่อ
ผอ่นคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขวา่การเดินทางนั้นเป็นการ
เดินทางเพียงชัว่คราว จะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 

 2.1.3 ไพฑูรย ์ พงศะบุตร และวลิาส พงศะบุตร (2542) กล่าววา่ การท่องเท่ียว หมายถึง การ
เดินทางไปสถานท่ีต่างถ่ินซ่ีงไม่ใช่สถานท่ีอาศยัประจ าของบุคคลนั้น และเป็นการไปชัว่คราวโดยไม่ใช่
เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้

 2.1.4 วารัชต ์มธัยมบุรุษ กล่าววา่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื่อ
ความสนุกสนานต่ืนเตน้ หรือเพื่อหาความรู้  

2.1.5 องคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: W.T.O) ไดใ้หค้วามหมายของการ
ท่องเท่ียววา่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
ดว้ยความสมคัรใจ เพื่อการพกัผอ่น ติดต่อธุระหรือวตัถุประสงคใ์ดๆก็ได ้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบ
อาชีพ หารายได ้ เม่ือประมาณ 10 ปีท่ีผา่นมาทางองคก์ารท่องเท่ียวโลก (WTO) ไดก้  าหนดรูปแบบการ
ท่องเท่ียวไว ้3 รูปแบบหลกั  

 รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural based tourism) 
 รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural based tourism) 
 รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism) 
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2.2 รูปแบบของการท่องเทีย่ว 

2.2.1 รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural based tourism) ประกอบดว้ย 

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ 
และแหล่งวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินโดยเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ  

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียว
ในแหล่งธรรมชาติทางทะเล  

 การท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา (Geo-tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติท่ีเป็น หินผา ลานหินทราย อุโมงคโ์พรง ถ ้าน ้ าลอด ถ ้าหินงอกหิน
ยอ้ย เพื่อดูความงามของภูมิทศัน์ท่ีมีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพื้น
โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และฟอสซิล 

 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวใน
แหล่งธรรมชาติ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวน
สมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์ และเล้ียงสัตวเ์พื่อช่ืนชมความสวยงาม ความส าเร็จ 
และเพลิดเพลิน 

 การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวาระ 
เช่น สุริยปุราคา ฝนดาวตก จนัทรุปราคา การดูดาวจกัราศีท่ีปรากฎในทอ้งฟ้า
แต่ละเดือน หรืออาจเป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ระบบสุริยจกัรวาล 
จุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดความรู้เชิงดาราศาสตร์ 

2.2.2 รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural based tourism) ประกอบดว้ย 

 การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชน
และเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียว ไดค้วามรู้มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์ 
และโบราณคดีในทอ้งถ่ินมากยิง่ข้ึน จุดมุ่งหมายเพื่อใหมี้จิตส านึกต่อการรักษา
มรดกทางวฒันธรรม และคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม 
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 การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional 
tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว เพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบา้น
ในทอ้งถ่ินนั้นๆจดัข้ึน ไดรั้บความเพลินเพลิน ต่ืนตาต่ืนใจในศิลปะ เพื่อศึกษา
ความเช่ือ การยอมรับนบัถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และไดรั้บความรู้ ความ
เขา้ใจต่อสภาพสังคม และวฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มข้ึน 
จุดมุ่งหมายใหมี้จิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม และมรดกทาง
วฒันธรรม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

 การท่องเท่ียวชมวถีิชีวิตในชนบท (Rural tourism/Village tourism) หมายถึง 
การเดินทางท่องเท่ียวในหมู่บา้นชนบทท่ีมีลกัษณะวถีิชีวติ และผลงาน
สร้างสรรคท่ี์มีเอกลกัษณ์พิเศษ มีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลิน ได้
ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค ์และภูมิปัญญาพื้นบา้น มีความเขา้ใจในวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน จุดมุ่งหมายใหมี้จิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่า
ของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการ
ท่องเท่ียว 

2.2.3 รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism) ประกอบดว้ย 

 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติเพื่อการพกัผอ่นและเรียนรู้วธีิการรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพใจ
ใหไ้ดรั้บความเพลิดเพลิน การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในบางท่ีอาจจดัรูปแบบ
เป็นการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและความงาม (Health beauty and spa)  

 การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (EDU-meditation tourism) หมายถึง 
การเดินทางเพื่อทศันศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ 
สัจธรรมแห่งชีวติ มีการฝึกท าสมาธิ จุดมุ่งหมายเพื่อใหมี้คุณค่า และคุณภาพ
ชีวติท่ีดีเพิ่มข้ึน นอกจากนั้น นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วฒันธรรม 
และภูมิปัญญาไทย อาทิ เช่น การท าอาหารไทย การนวดแผนไทย ร าไทย มวย
ไทย การช่าง และงานศิลปหตัถกรรมไทย รวมถึงการบงัคบัชา้ง และการเป็น
ควาญชา้ง เป็นตน้  

 การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมกลุ่มนอ้ย (Ethnic 
tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วถีิชีวติความเป็นอยู่
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วฒันธรรมของชาวบา้น ชนกลุ่มนอ้ย หรือชนเผา่ต่างๆ เช่น หมู่บา้นชาวไทย
โซ่ง หมู่บา้นผูไ้ทย หมู่บา้นชาวกยู หมู่บา้นชาวกะเหร่ียง หมู่บา้นชาวจีนฮ่อ 
เป็นตน้ เพื่อประสบการณ์ และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

 การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเล่น
กีฬาตามความถนดัความสนใจ ในกีฬาชนิดนั้นๆ เช่น กอลฟ์ ด าน ้า ตกปลา 
สนุกเกอร์ กระดานโตค้ล่ืน สกีน ้า เป็นตน้ ใหไ้ดรั้บความเพลิดเพลิน ความ
สนุกสนานต่ืนเตน้  

 การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure travel) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว
ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ ท่ีนกัท่องเท่ียวไปแลว้
ไดรั้บความสนุกสนานต่ืนเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั มีความทรงจ า และไดรั้บ
ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มข้ึนจากการผจญภยั 

 การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ และฟาร์มสเตย ์ (Home stay & Farm stay) 
หมายถึง นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีตอ้งการใชชี้วิตใกลชิ้ดกบัชาวบา้นในทอ้งถ่ินท่ี
ไปเยอืนเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดรั้บประสบการณ์
ในชีวติเพิ่มข้ึน เป็นการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ิน 

 การท่องเท่ียวพ านกัระยะยาว (Long stay) หมายถึง โดยส่วนใหญ่จะเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีเกษียณอายุจากการท างานท่ีตอ้งการมาใชชี้วติต่างแดนเป็น
หลกั เพื่อเพิ่มปัจจยัท่ีหา้ของชีวติ คือ การท่องเท่ียวโดยการเดินทาง
ต่างประเทศเฉล่ีย 3-4 คร้ังต่อปี คราวละนานๆอยา่งนอ้ย 1 เดือน 

 การท่องเท่ียวเพื่อให้รางวลั (Incentive travel) หมายถึง การจดัน าเท่ียวใหแ้ก่
พนกังานของบริษทัท่ีประสบความส าเร็จในการขายสินคา้นั้นๆตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดหรือเกินเป้าหมายท่ีก าหนด เช่น กลุ่มผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายรถยนตท่ี์
สามารถขายสินคา้ประเภทนั้นไดม้ากตามเป้าหมายท่ีบริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายใน
ประเทศก าหนดไวเ้พื่อเป็นการใหร้างวลั จดัการน าเท่ียวข้ึนโดยออกค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางใหท้ั้งหมด อาทิ เช่น ค่าพกัแรม ค่าอาหาร และค่าใชจ่้ายต่างๆ
ระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ เป็นการจดัรายการพกัแรมตั้งแต่ 2-7 วนั น าเท่ียว
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ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อเป็นรางวลัใหก้บักลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย ได้
พกัผอ่น และคลายความเครียดจากการท างาน 

 การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (Meeting Incentive Conference Exhibition: 
MICE) เป็นการจดัน าเท่ียวหลงัจากการประชุม โดยการจดัการท่องเท่ียวใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อใหบ้ริการกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือส าหรับผูท่ี้ร่วมเดินทาง
กบัผูป้ระชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นการท่องเท่ียววนัเดียว หรือพกัคา้งแรม 
2-4 วนั โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหาร และบริการท่องเท่ียว 

 การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูจ้ดัการท่องเท่ียวเลือก
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้น ามาจดัการน าเท่ียว เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บความแตกต่างระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลา
ตั้งแต่ 2-7 วนั หรือมากกวา่นั้น อาทิ เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และเกษตร 
(Eco-agro tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และประวติัศาสตร์ (Agro-
historical tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และผจญภยั (Eco-adventure travel) 
การท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา และประวติัศาสตร์ (Geo-historical tourism) การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร และวฒันธรรม (Agro-cultural tourism) เป็นตน้ 

 

ปัจจุบนั การท่องเท่ียวไดรั้บการพิจารณาจากความตอ้งการหรือพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ท าใหมี้รูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ๆข้ึนมา เช่น Green tourism ท่ีผูท่ี้มา
ท่องเท่ียวจะตอ้งการอนุรักษธ์รรมชาติหรือช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น การท่องเท่ียวในเกาะสมุย 
หรือ War tourism ท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการสัมผสักบัอดีตในสมยัสงคราม เช่น การท่องเท่ียว
สะพานขา้มแม่น ้าแคว จงัหวดักาญจนบุรี หรือ Volunteer tourism ท่ีนกัท่องเท่ียวเป็น
อาสาสมคัรช่วยท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ในสถานท่ี และเดินทางท่องเท่ียวต่อ เช่น การท่ีมี
อาสาสมคัรมาช่วยงานสึนามิในประเทศไทย เป็นตน้ 

โดยสรุป การท่องเท่ียวมีหลากหลายประเภทข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว และ
ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม และวฒันธรรม ผลของการท่องเท่ียวจะเกิดมิติ
ในแง่บวกหรือลบนั้นข้ึนอยูก่บันกัท่องเท่ียววา่มีพฤติกรรมอยา่งไร 
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ตัวอย่างเหตุการณ์ทีเ่ป็นการท่องเทีย่ว 

  

   

 

  

  

          

 

              รูปท่ี 2.1 ล่องแก่งแม่น ้านครนายก             รูปท่ี 2.2 ด าน ้า ชมปะการัง 

 

 

 

 

 

           

               

 

           รูปท่ี 2.3 มอหินขาว จงัหวดัชยัภูมิ                                 รูปท่ี 2.4 สวนทศพล จงัหวดัศรีษะเกษ 
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              รูปท่ี 2.5 พิพิธภณัฑท์อ้งฟ้าจ าลอง                                                    รูปท่ี 2.6 เมืองโบราณ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

               รูปท่ี 2.7 บุญบั้งไฟ จงัหวดัยโสธร                               รูปท่ี 2.8 บา้นหว้ยฮ่อม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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    รูปท่ี 2.9 บ่อน ้าพุร้อนรักษะวาริน จงัหวดัระนอง                   รูปท่ี 2.10 ฝึกสมาธิท่ีวดั 

 

 

 
 

 

         

      รูปท่ี 2.11 หมู่บา้นกะเหร่ียง จงัหวดัเชียงใหม่                                     รูปท่ี 2.12 ตีกอลฟ์ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13 ผาจ าลอง 
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2.3 แผนการเดินทาง   

 2.3.1 กุลวรา สุวรรณพิมล (2548) ไดอ้ธิบายถึงแผนการเดินทางท่องเท่ียววา่ควรจะเนน้ปัจจยั
เหล่าน้ี 

 สถานท่องเท่ียวตอ้งเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในขณะนั้น ซ่ึงมกัจะมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามเทศกาล หรือส่ิงต่างๆท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่น
ขณะนั้น 

 สถานท่ีท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งครบครัน และมีมาตรฐาน
เทียบเท่ากบัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดรู้้สึกถึงการพกัผอ่น 
และผอ่นคลายอยา่งเตม็ท่ี ไม่เกิดความรู้สึกล าบากในขณะการท่องเท่ียว 

 สถานท่ีท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวในทุกเพศ ทุกวยั และทุกกลุ่ม
รายได ้

 เส้นทางการท่องเท่ียวควรมีระยะทางท่ีไกลพอสมควร เพื่อใหค้วามรู้สึกแปลก
ใหม่ 

 สถานท่ีท่องเท่ียวตอ้งมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกสดช่ืน และ
ผอ่นคลายในการไปท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆ 

แผนการเดินทาง หมายถึง แนวทางการสัญจรท่ีก าหนดข้ึนส าหรับนกัท่องเท่ียวเพื่อให้
สามารถเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว และจุดท่ีน่าสนใจต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ไดรั้บ
ความรู้ และความเพลิดเพลินจากการใชเ้ส้นทางท่ีจดัท าข้ึน ซ่ึงอาจเป็นการใชเ้ส้นทางร่วมกบั
เส้นทางสัญจรปกติ หรืออาจเป็นเส้นทางท่ีก าหนดข้ึนมาเป็นพิเศษ ส าหรับนกัท่องเท่ียวก็ได ้
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2.4 ธุรกจิร้านอาหาร 

2.4.1 สมพร พานสุวรรณ (2550) ร้านอาหาร หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหาร
ส าเร็จรูป และจ าหน่าย ผูซ้ื้อสามารถบริโภคไดท้นัที ครอบคลุมถึง ภตัตาคาร สวนอาหาร หอ้งอาหารใน
โรงแรม และศูนยอ์าหาร 

2.4.2 รัชนีวรรณ วฒันปริญญา และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ธุรกิจร้านอาหารของคน
ไทยส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก เน่ืองจากขาดกระบวนการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ 

2.4.3 วนิดา สิงห์จาวลา (2554) กระทรวงพาณิชยแ์บ่งลกัษณะร้านอาหารออกเป็น 4 ลกัษณะ 
โดยจ าแนกตามการออกแบบตกแต่งเป็นหลกั ไดแ้ก่ 

 ร้านอาหารระดบัหรู (Fine dining) เป็นร้านอาหารท่ีมีการตกแต่งอยา่งประณีต 
ใชว้สัดุอุปกรณ์ราคาแพง จดัอาหารอยา่งหรู พนกังานบริการระดบั 5 ดาว 

 ร้านอาหารระดบักลาง (Casual dining) เป็นร้านอาหารท่ีมีการตกแต่งอยา่ง
พอสมควร เนน้บรรยากาศสบายๆ ราคาอาหารระดบัปานกลาง พนกังาน
บริการแบบเป็นกนัเอง 

 ร้านอาหารทัว่ไป (Fast dining) เป็นร้านอาหารท่ีมีการตกแต่งอยา่งเรียบง่าย 
สะดวก รวดเร็ว แต่มีความทนัสมยั เนน้บริการอาหารจานด่วน มีรายการ
อาหารท่ีจ ากดั 

 ร้านอาหารริมบาทวถีิ (Kiosk) เป็นร้านอาหารท่ีมีการตกแต่งอยา่งง่ายๆ เนน้
บริการอาหารจานเดียว สามารถประกอบอาหารไดง่้าย และรวดเร็ว โดยเป็น
ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีเจา้ของร้านเป็นพอ่ครัวเอง 

 2.4.4 นิภาวรรณ สุนทรโอวาท (2555) สามารถแบ่งประเภทร้านอาหารตามลกัษณะการ
ใหบ้ริการได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ อาหารประเภทชุด อาหารประเภทบุฟเฟ่ต ์อาหารประเภทสุก้ี และอาหาร
ประเภทป้ิงยา่ง 
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2.5 ความรู้ค าศัพท์ภาษาองักฤษ 

 ความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษมีความส าคญัอยา่งมากในการอ่านบทความภาษาองักฤษ จาก
งานวจิยัพบวา่ค าศพัทเ์พียง 1 ค าท่ีผูอ่้านไม่ทราบความหมาย สามารถท าใหผู้อ่้านเขา้ใจบทความนั้นผิด
หรือไม่เขา้ใจบทความนั้นเลย 

 2.5.1 กลุ่มนกัวจิยั (Krashen, 1989; Nagy, Herman และ Anderson, 1985; Schmitt, 1998) เช่ือวา่
การเรียนรู้ค าศพัทเ์ป็นกระบวนการท่ีค่อยๆพฒันาจากการเดาค าศพัท ์หรือเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดย
บงัเอิญจากการอ่านแลว้พบเจอค ำศพัทน์ั้นซ ้ ำมำกกวำ่ 1 คร้ัง ท ำใหเ้กิดกำรจดจ ำโดยอตัโนมติั   

 2.5.2 กลุ่มนกัวจิยั (Frantzen, 2003; Kelly, 1990; Schatz และ Baldwin, 1986) เช่ือวา่การเดา
ค าศพัทไ์ม่ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ และอาจท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาผิด 

 2.5.3 วสิาข ์ จติัวตัร์ (2543) กล่าววา่ความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั 
ประกอบดว้ย 

 ค าศพัทท่ี์ผูอ่้านไม่มีความรู้เก่ียวค าศพัทน์ั้นมาก่อน(Unknown Words) คือ เป็น
ค ำศพัทท่ี์ผูอ่้ำนไม่เคยเห็นมำก่อน ไม่รู้ควำมหมำย และไม่เคยอยูใ่นควำมทรง
จ ำมำก่อน  

 ค ำศพัทท่ี์ผูอ่้ำนคุน้เคยมำก่อน (Acquainted Words) คือ ค ำศพัทท่ี์ผูอ่้ำนเคยเห็น 
เคยผำ่นตำหรือเคยเรียน และสำมำรถจ ำควำมหมำยไดเ้ม่ือนึกถึง 

 ค ำศพัทท่ี์อยูใ่นควำมทรงจ ำ (Established Words) คือ ค ำท่ีผูอ่้ำนสำมำรถจ ำ
ควำมหมำยไดท้นัทีเม่ือเห็น 

ในการอ่านบทความภาษาองักฤษใหเ้ขา้ใจ ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานในดา้นของค าศพัท์
อยา่งนอ้ย 5, 000 ค า จึงสามารถอ่านบทความภาษาองักฤษทัว่ไปเขา้ใจได ้
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2.6 บทสนทนาภาษาองักฤษ 

2.6.1 (Sacks, Schegloff และ Jefferson, 1974) กล่าววา่ บทสนทนาเป็นกิจกรรมส าคญัในสังคม
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความคิด ค่านิยม ความเช่ือ การกระท า อารมณ์ความรู้สึกของผูพู้ด การส่งต่อความรู้ 
และภูมิปัญญาต่างๆรวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สนทนา และความสัมพนัธ์ในการใชภ้าษา และ
วฒันธรรม 

2.6.2 (Garfingel, 1967) นกัสังคมวทิยา กล่าววา่ การศึกษาบทสนทนาอยา่งเป็นระบบเท่ากบัเป็น
การศึกษา การมีปฏิสัมพนัธ์ในสังคมของเจา้ของภาษา ซ่ึงจดัเป็นวธีิการท่ีท าใหเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูค้นไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.6.3 ถิรนนัท ์ อนวชัศิริวงศ ์ (2525) ไดอ้ธิบายวา่ บทสนทนา คือ การพดูโตต้อบส่ือสารกนั
ระหวา่งบุคคลเพื่อสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ โดยไม่มีการวางแผนล่วงหนา้ หรืออาจเป็นบทสนทนาในแบบท่ี
เป็นทางการ มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่ชดั มีเวลาก าหนด มีประเด็นในบทสนทนาอยา่งแน่ชดั และหากมีบทบาท
ของผูถ้าม และผูต้อบ บทสนทนานั้นจะกลายเป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่ การสัมภาษณ์ ทนัที โดยทัว่ไปแลว้
บทสนทนามกัจะเป็นการพูดท่ีอยูต่่อหนา้กนั และเป็นการพดูท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดในชีวิตประจ าวนั ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต และการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมากท่ีสุด การสนทนาท่ีดีจึงเป็นการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลท่ีจะน ามาซ่ึงความสุขในชีวติประจ าวนั และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
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2.7 ค าถามภาษาองักฤษ 

2.7.1 ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2557) อธิบายไวว้า่ ในทางการศึกษา ค าถาม มีความส าคญั

เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นทกัษะอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งมีการฝึกฝน ค าถาม หมายถึง การคน้หาความชดัเจนใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การถามเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ การถามเกิดจากความสนใจเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึง ซ่ึงตอ้งการรู้ คิด และเขา้ใจมากข้ึน จึงใชท้กัษะการส่ือสารทางการพดูหรือเขียน ตั้งค  าถามข้ึนเพื่อ

คน้หาค าตอบ 

2.7.2 จิราพร อคัรสมพงศ ์(2556) อธิบายไวว้า่ ค  าถามมีบทบาทอยา่งยิง่ต่อการเรียนการสอน เพื่อ

เป็นการกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ โดยเฉพาะหลกัสูตร

ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา มุ่งหมายใหผู้เ้รียนไดคิ้ด วเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา และหาแนวทางปฏิบติัท่ี

เหมาะสม ดงันั้นผูส้อนจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีทกัษะในการถามท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยท าให้

ผูเ้รียนมีทกัษะการคิด ดงัหลกัสูตรท่ีมุ่งหมายไว ้

 เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด วิเคราะห์ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

 เพื่อกระตุน้ความสนใจในการเรียน 

 ช่วยขยายความคิด และแนวทางในการเรียน 

 ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 เป็นส่ือกลางของความรู้ 

 ปลูกฝังนิสัยการคน้ควา้ เพื่อหาค าตอบจากค าถามท่ีไดรั้บ 

 ใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 

 



 
 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือ:  บริษทั นารายณ์ โฮเตล็ จ  ากดั (Narai Hotel) 
   222 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์: 02-237-0100 
 แฟกซ์:  02-635-7056  
 เวบ็ไซต์: www.narai.com 
  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์โรงแรมนารายณ์ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 ดา้นหนา้โรงแรมนารายณ์ 

http://www.narai.com/
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รูปท่ี 3.3 แผนท่ีโรงแรมนารายณ์ 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ  

บริษทั นารายณ์ โฮเตล็ จ  ากดั เป็นสถานประกอบการเชิงการคา้ท่ีนกัธุรกิจจดัตั้งข้ึน เพื่อ
ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในดา้นท่ีพกัอาศยั อาหาร และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพกัอาศยัและเดินทาง ซ่ึงมีบริการต่างๆเพื่อความสะดวกของผูท่ี้มาเขา้พกั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่  

3.2.1 ห้องพกั 

หอ้งพกัคุณภาพ ตกแต่งอยา่งทนัสมยักวา่ 472 หอ้ง ซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยค านึงถึงความ 
สะดวกสบายของลูกคา้เป็นหลกั มีส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งครบครัน อาทิ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เส้ือ
คลุมอาบน ้า โตะ๊เขียนหนงัสือ เคร่ืองเป่าผม อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อความสะดวกสบายให้กบัลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการนอกจากน้ียงัมี รูมเซอร์วสิ 24 ชัว่โมง ร้านคา้ ลิฟท ์บริการซกัรีด ซกัแหง้ หอ้งประชุม ไนทค์ลบั 
บริการนวด หอ้งฟิตเนส สระวา่ยน ้ากลางแจง้ สวนเพื่อการออกก าลงักาย และพกัผอ่นหยอ่นใจโรงแรม
ไดผ้สมผสานการบริการอยา่งเช่ียวชาญกบัส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งครบครัน และทนัสมยัไวด้ว้ยกนั
เพื่อสร้างความทรงจ าท่ีน่าประทบัใจกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในทุกๆคร้ัง ให้อยากกลบัมาใชบ้ริการท่ี
โรงแรมนารายณ์อีก 
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รูปท่ี 3.4  หอ้งสุพีเรียร์ (Superior) 
 2 เตียงเด่ียว หรือ 1 เตียงใหญ่ 
 ขนาดห้อง 28 ตารางเมตร 
 ววิเมือง 
 ฝักบวั และอ่างอาบน ้า 

 
 

รูปท่ี 3.5  หอ้งพรีเมียร์ (Premier) 

 2 เตียงเด่ียว หรือ 1 เตียงใหญ่ 
 ขนาดห้อง 28 ตารางเมตร 
 ววิเมือง 
 หอ้งปลอดบุหร่ี 
 ฝักบวั และอ่างอาบน ้า 

 

รูปท่ี 3.6  หอ้งดีลกัซ์ (Deluxe) 

 2 เตียงเด่ียว หรือ 1 เตียงใหญ่ 
 ขนาดห้อง 28 ตารางเมตร 
 ววิเมือง 
 ฝักบวั และอ่างอาบน ้า 

 

รูปท่ี 3.7  หอ้งจูเนียร์ สวที (Junior Suite) 

 1 เตียงเด่ียว หรือ 2 เตียงเด่ียว 
 ขนาดห้อง 38 ตารางเมตร 
 ววิเมือง 
 หอ้งปลอดบุหร่ี 
 หอ้งอาบน ้าฝักบวั และอ่างอาบน ้าแยกกนั 
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รูปท่ี 3.8  หอ้งแฟมิล่ี (Family) 

 1 เตียงใหญ่ และ 1 เตียงเด่ียว หรือ  
3 เตียงเด่ียว 

 ขนาดห้อง 60 ตารางเมตร 
 ฝักบวั และอ่างอาบน ้า 

 
 

รูปท่ี 3.9  หอ้งดีลกัซ์ สวที (Deluxe Suite) 

 1 เตียงคิงไซส์ 
 ขนาดห้อง 60 ตารางเมตร 
 ววิเมือง 
 หอ้งปลอดบุหร่ี 
 ฝักบวั และอ่างอาบน ้า 

 

3.2.2 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

โรงแรมนารายณ์มีพื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมต่างๆหลากหลายประเภททั้งบริการสระวา่ยน ้ากลางแจง้ 
ฟิสเนต บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน และสถานท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวางเหมาะส าหรับทุกกิจกรรม รวมถึง
พบปะสังสรรคท์ัว่ไปงานสัมมนาหรืองานเล้ียงฉลองสมรส 

 

 

 

 

 

                     รูปท่ี 3.10 สระวา่ยน ้ากลางแจง้                                          รูปท่ี 3.11 ฟิตเนส 
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 3.2.3 ห้องอาหาร 

 หอ้งอาหารระเบียงทอง (Rabiangthong) เปิดใหบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์
นานาชาติทั้งม้ือเชา้ กลางวนั และเยน็ มีเมนูใหเ้ลือกหลากหลาย วตัถุดิบ
คุณภาพท่ีคดัสรรอยา่งดี ใส่ใจทุกขั้นตอนในการปรุงอาหาร 

 หอ้งอาหารเปปเปอโรนี (Peperoni) เปิดใหบ้ริการอาหารสไตลอิ์ตาเลียน
ประยกุต ์ เป็นต านานร้านพิซซ่าเจา้แรกในประเทศไทยท่ีอบพิซซ่ามาแลว้
มากกวา่ 50 ปี ดว้ยสูตรเฉพาะของเชฟชาวอิตาเลียนท่ีคิดคน้ข้ึนร่วมกบัเชฟชาว
ไทย 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 3.12 หอ้งอาหารระเบียงทอง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 หอ้งอาหารเปปเปอโรนี 
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ความเป็นมาของบริษัท 

 คติพจน์ของโรงแรมนารายณ์ “สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พฒันา เพือ่ความเป็นหน่ึง” 

  โรงแรมนารายณ์ มีประวติัท่ียาวนาน และเป็นท่ียอมรับมากกวา่ 50 ปี ตั้งอยูบ่นถนนสี
ลมซ่ึงเป็นยา่นธุรกิจ ไดรั้บการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2551 เปิดใหบ้ริการหอ้งพกัคุณภาพ 
ตกแต่งอยา่งทนัสมยั และมีสไตล ์ เน่ืองจากโรงแรมอยูใ่กลก้บัแม่น ้าเจา้พระยา จึงเหมาะส าหรับผูท่ี้มา
พกัผอ่นหรือมาท าธุรกิจต่างๆ  

  ก่อนจะมาเป็นโรงแรมนารายณ์ ในปี พ.ศ. 2505 ไดเ้ปิดธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เปิด
ใหบ้ริการห้องพกัเพียง 120 ห้อง ในช่ือโรงแรมวคิตอร่ี (Victory Hotel) ตั้งอยูบ่ริเวณทางลงทางด่วนสีลม 

จุดเร่ิมตน้ของโรงแรมนารายณ์ ในปี พ.ศ. 2509 ประเทศไทยไดรั้บการเป็นเจา้ภาพใน
การจดัการแข่งขนัเอเชียนเกมส์ คร้ังท่ี 7 โรงแรมต่างๆท่ีมีอยูไ่ดถู้กใชเ้ป็นท่ีพกันกักีฬาจากทีม
ต่างๆจนเตม็หมด รวมถึงโรงแรมวคิตอร่ี และในเหตุการณ์นั้นการบริการของโรงแรมวคิตอร่ีจึง
ไดรั้บค าชมเชยในนิตยสารไทม ์ และยงัไดมี้การกล่าวในรายงานวา่ “กรุงเทพมหานคร ขาด
แคลนโรงแรม และห้องพกัคุณภาพ พร้อมทั้งใหพ้ยากรณ์วา่ธุรกิจโรงแรมจะเจริญกา้วหนา้ข้ึน
อยา่งแน่นอน” จากเหตุการณ์ดงักล่าว และบทความของนิตยสารไทมเ์ป็นตวักระตุน้ส าคญัท่ีท า
ใหก้รรมการผูถื้อหุน้โรงแรมวคิตอร่ีตดัสินใจสร้างโรงแรมใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน เพื่อรองรับ 
และใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ ดงันั้นกรรมการผูถื้อหุ้นโรงแรมวิคตอร่ีจึง
ไดเ้ร่ิมหาซ้ือท่ีดิน และไดพ้บกบัท่ีดินแปลงท่ีเหมาะสม ห่างออกไปจากโรงแรมวคิต
อร่ีประมาณ 1 กิโลเมตร อยูเ่ยื้องๆ กบัวดัพระศรีมหาอุมาเทว ีหรือวดัแขกสีลม 

วนัท่ี 9 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2509 เป็นวนัลงเสาเอก หลงัจากการแข่งขนัเอเชียนเกมส์
คร้ังท่ี 7 จบลง กรรมการผูถื้อหุน้มีแนวคิดจะตั้งช่ือโรงแรมใหม่น้ีวา่ “สตาร์ โฮเตล็” จากค าชมท่ี
ไดรั้บในช่วงการแข่งขนัเอเชียนเกมส์ท่ีผา่นมา แต่ในการประชุมก่อนการเร่ิมด าเนินกิจการ คุณ
มนตรี สุวฒัน์วงศไ์ชย กรรมการผูถื้อหุน้ไดเ้สนอแนวคิดวา่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรง
เป็นพระมหากษตัริยท่ี์ไดรั้บการยอมรับ และไดส้ร้างความเจริญให้แก่ประเทศไทยเป็นอยา่ง
มากจากการสร้างสัมพนัธไมตรีกบัชาติตะวนัตก คณะกรรมการผูถื้อหุน้ทุกคนเห็นดว้ยกบั
แนวคิดน้ี จึงไดต้ั้งช่ือโรงแรมใหม่น้ีวา่ “โรงแรมนารายณ์” และไดท้ าการอญัเชิญ พระนาม 
“นารายณ์” มาเป็นช่ือใหก้บัโรงแรม 
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เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2511 ไดเ้ร่ิมเปิดกิจการ พร้อมท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย 
และชาวต่างชาติ โดยมีห้องพกัทั้งหมด 500 หอ้ง และยงัเป็นโรงแรมท่ีมีภตัตาคารหมุนแห่งแรก
ของประเทศไทย เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดบนถนนสีลม มีหอ้งบอลรูมท่ีไม่มีเสาภายใน ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมไดม้ากถึง 1,000 คน และยงัมีนารายณ์พิซเซอเรียท่ี
เป็นพิซซ่าแห่งแรกในประเทศไทย โดยสูตรอาหารจากสถาบนักอร์ดอนเบลอ ท าใหโ้รงแรม
นารายณ์มีช่ือเสียงเป็นอยา่งมากในขณะนั้น นอกจากนั้น โรงแรมนารายณ์ ยงัมีเบเกอร่ีท่ีไดรั้บ
ช่ือเสียงวา่อร่อยท่ีสุดในประเทศไทย และในเร่ืองของการบริการโดยรวมของโรงแรมนารายณ์
ไดรั้บขนานนามวา่ “บริการดี โดยไม่มีค  าวา่ไม่ได”้  

 

 การเปลีย่นแปลงและการขยายตัวของโรงแรมนารายณ์ 

ในช่วง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2543  

 หอ้งอาหาร La Rotonde เป็นภตัตาคารหมุนชั้นบนสุดของโรงแรมนารายณ์ 
เปิดใหบ้ริการอาหารสไตลย์โุรป 

 หอ้งอาหารลกัษมี เปิดให้บริการอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติในช่วงเชา้ และ
กลางวนั  

 หอ้งอาหาร Bavaria เปิดใหบ้ริการอาหารสไตลเ์ยอรมนั บริหารกิจการ
หอ้งอาหารโดยคุณดิลก โปษยา-นนท ์

 หอ้งอาหาร Coffee House เปิดใหบ้ริการอาหารสไตลอิ์ตาเลียนอาทิ เช่น พิซซ่า 
อ านวยการโดย คุณผอ่งศรี บุนนาค โดยใชสู้ตรจากสถาบนัอาหารกอร์ดอน
เบลอ ซ่ึงมีช่ือเสียงไปทัว่โลก นบัเป็นธุรกิจพิซซ่าแห่งแรกในประเทศไทย 
โดยมีส่วนผสมส าคญัคือ ชีสเนยแขง็ท่ีน าเขา้จากยโุรปโดยตรง 

 เปิด Carousel ซ่ึงเป็นส่วนบริการเคร่ืองด่ืม ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 1 (ปัจจุบนัเป็น
หอ้งเชียงแสน)  
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วนัท่ี 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2511 เป็นวนัเปิดบริการอยา่งเป็นทางการของโรงแรม
นารายณ์ จดังานแกรนด ์โอเพนน่ิง ข้ึนโดย พลต ารวจเอก ประเสริฐ รุจิระวงศ ์อธิบดีกรมต ารวจ
ในสมยันั้นไดม้าใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นการบริการของโรงแรมนารายณ์ไดรั้บ
การตอบรับเป็นอยา่งดี นบัตั้งแต่เปิดกิจการ และไดรั้บความไวว้างใจทั้งจากชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ กล่าวไดว้า่ 99% การแต่งงานของคนไทยเช้ือสายอินเดีย จะตอ้งจดัโดยโรงแรม
นารายณ์ โดยฝ่ายบริการงานจดัเล้ียงน าทีมโดย คุณรัตนา สุภทัรพร หลงัจากนั้นกิจการจดัเล้ียง
ไดข้ยายงานออกไปนอกสถานท่ีดว้ยช่ือเสียงของการบริการท่ีดี โรงแรมนารายณ์ไดรั้บความ
ไวว้างใจเป็นอยา่งมาก จึงไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นท่ีประชุมของพรรคสหประชาชาติไทย โดยห้อง
จดัเล้ียงในโรงแรมมี 3 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งบอลรูม หอ้งอยธุยา และหอ้งนครสวรรค์ 

วนัท่ี 1 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2513 Mr. Werner Keller ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการ
ทัว่ไป เน่ืองจาก Mr. Peter Lee จ าเป็นตอ้งเดินทางกลบัไปท างานท่ีสิงคโปร์ และไดใ้หค้  าขวญั
ไวว้า่ “700 smiles” และใชต่้อเน่ืองกนัมาจนถึงปี พ.ศ. 2535  

พ.ศ. 2514 ภายใตก้ารน ากิจการของคุณเฉลิมศรี สิงหะพนัธ์ และคุณรัตนา สุภทัรพร 
โรงแรมนารายณ์จึงไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ขา้ร่วมบริการอาหารในงานพระราชพิธีส าคญั โดย
เร่ิมตน้บริการอาหารชุด 2 จาน บริการอาหารวา่ง จากนั้นก็ไดท้  าต่อมาอีกหลายปี โรงแรม
นารายณ์จึงไดรั้บเกียรติ และความไวว้างใจให้เป็นท่ีฝึกพนกังานครัวของพระราชวงัสวน
จิตรลดาทางดา้นการบริการอาหารของฝ่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม จากนั้นร้านพิซซ่าของนารายณ์
ซ่ึงเป็นพิซซ่าเจา้แรกในประเทศไทย และมีบริการส่งถึงบา้นภายในในรัศมี 10 กิโลเมตร โดย
พนกังานบริการส่งถึงบา้นคนแรก คือ คุณร าเพย ทองค า จึงท าใหพ้ิซซ่าของนารายณ์ติดตลาดใน
เวลาอนัรวดเร็ว  

พ.ศ. 2518 สหภาพแรงงานโรงแรมนารายณ์เกิดข้ึนเพื่อช่วยสนบัสนุน ฝ่ายบริหารใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากร 

พ.ศ. 2523 คุณเมธี ตนัมานะตระกลู เขา้มารับต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปแทน Mr. Werner 
Keller ซ่ึงยา้ยไปบริหารโรงแรม รอยลั คลิฟ บีช (Royal Cliff Beach) จงัหวดัชลบุรี ฝ่ายอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมไดเ้ปล่ียนช่ือ Coffee house เป็น Pasta Shop เพื่อแสดงการเพิ่มอาหารประเภท
พาสตา้ใหเ้ขา้กบัรายการอาหาร นอกจากพิซซ่าท่ีไดรั้บความนิยมมากอยูแ่ลว้ 
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พ.ศ. 2526 เกิดน ้าท่วมใหญ่ข้ึนในกรุงเทพมหานคร ท าใหเ้กิดปัญหาทางการเงิน เพื่อกู้
วกิฤติน ้าท่วม และช่วยเหลือพนกังานของโรงแรม ฝ่ายบริหารจึงไดต้ั้งสหกรณ์ออมทรัพยข์อง
โรงแรมนารายณ์ข้ึนในเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นหน่วยงานสนบัสนุนพนกังานในดา้นการออม
ทรัพย ์ และทุนเพื่อสนบัสนุนในยามเดือดร้อนฉุกเฉิน นอกจากนั้นยงัอนุญาตใหพ้นกังานท่ีมี
อุปสรรคจากสาเหตุน ้าท่วมท่ีไม่สามารถเดินทางกลบัท่ีพกัใหส้ามารถพกัท่ีโรงแรมได ้

พ.ศ. 2527 หอ้งอาหาร Bavaria ไดถู้กเปล่ียนเป็น Night Club “Billboard Disco Theque” 
โดย พลตรี ชาติชาย ชุณหะวณั และคุณหญิงบุญเรือน ชุณหะวนั ไดใ้หเ้กียรติเป็น ประธานใน
การพิธีเปิด “Billboard Disco Theque” และเปล่ียนจากอาหารสไตลเ์ยอรมนั เป็นดิสโก ้ เธค ท่ี
เป็นท่ีนิยมในสมยันั้น 

พ.ศ. 2529 สร้างอาคารจอดรถข้ึนท่ีซอยสีลม 18 เป็นอาคาร 7 ชั้น 14 ชั้นจอด รองรับรถ
ไดม้ากถึง 400 คนั เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการประชุมสัมมนาหรือจดั
งาน และมาท าธุระกบัผูเ้ขา้พกัในโรงแรมนารายณ์ 

พ.ศ. 2530 บริเวณชั้น 1 ฝ่ังติดกบัถนนสีลม ไดป้รับเปล่ียนจากสถานท่ีตั้งร้านคา้ยอ่ย
เป็นห้องอาหารระเบียงทอง ซ่ึงเป็นช่ือท่ีน าเสนอโดยคุณศิริรัตน์ เผา่ทองจีน ต าแหน่งผู ้
ประสานงานจดัเล้ียง โดยใหบ้ริการอาหารตามสั่งในทุกม้ือ ส่วนหอ้งอาหารลกัษมีบริการ
อาหารบุฟเฟ่ตท์ั้ง 3 ม้ือ ดว้ยสูตรอาหาร และฝีมือการปรุงของฝ่ายครัวท าให้อาหารของ
หอ้งอาหารระเบียงทองมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมากในดา้นอาหารไทย โดยอาหารท่ีมีการสั่งระดบั
ตน้ๆ ไดแ้ก่ แกงเขียวหวานไก่ ก๋วยเต๋ียวเน้ือ ปอเป๊ียะทอด ขา้วอบสับปะรด และขา้วผดัน ้าพริก
ลงเรือ และในปีน้ี นารายณ์ พิซเซอเรียไดเ้ร่ิมเปิดสาขาแรกนอกโรงแรม ท่ีอาคารฝ่ังตรงขา้มหา้ง
เซ็นทรัลรามค าแหง ปากซอยรามค าแหง 24  

พ.ศ. 2531 โรงแรมนารายณ์ไดเ้พิ่มหอ้งบริการจดัเล้ียง และจดังานเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่หอ้ง
สุโขทยั และหอ้งรัตนโกสินทร์ ซ่ึงสามารถเปิดถึงกนัได ้ สามารถรองรับผูท่ี้เขา้มาร่วมงานได้
ประมาณ 400 คน หรือ เท่ากบั คร่ึงหน่ึงของหอ้งบอลรูม และในปีน้ีก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงใน
การบริหาร คุณพิเชษฐ นิธิวาสิน เขา้มารับต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปชัว่คราวต่อจาก คุณเมธี ตนั
มานะตระกลู ก่อนจะแต่งตั้ง Mr. Hans Peter Schwaninger ข้ึนเป็นผูจ้ดัการทัว่ไป จากต าแหน่ง
เดิมเป็นผูจ้ดัการแผนกครัว และคุณพิเชษฐ นิธิวาสินไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
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พ.ศ. 2532 โรงแรมนารายณ์ไดมี้โอกาสพิเศษ รับเสด็จสมเด็จพระพี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลั
ยานีวฒันา เม่ือวนัท่ี 10 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2532 ในโอกาสท่ีพระองคท์รงเสด็จไปเป็นประธาน
เปิดงานประกวดศิลปะการปรุงแต่ง และตกแต่งอาหาร ซ่ึงจดัโดยสมาคมพอ่ครัวแห่งประเทศ
ไทย ในดา้นการบริการเคร่ืองด่ืมไดมี้การเปิด Don Juan Executive Lounge ท่ีบริเวณชั้นล่างติด
ถนนสีลม ฝ่ังตรงขา้มกบั Pasta Shop ซ่ึงแต่เดิมเป็นส านกังานสายการบิน ภายใตก้ารด าเนินงาน
ของ คุณวชิา หาญอมรรุ่งเรือง ต าแหน่งผูจ้ดัการดา้นห้องพกั ไดเ้ร่ิมโครงการส่งพนกังานท่ี
ปฏิบติังานดีเด่นไปดูงานท่ีต่างประเทศโดยเร่ิมตน้ท่ีประเทศสิงคโปร์ ในช่วงน้ีโรงแรมนารายณ์
ไดรั้บเลือกให้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ ทั้งภาพยนตร์ในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้
โรงแรมนารายณ์มีช่ือเสียงมากยิง่ข้ึนตามภาพยนตร์ท่ีไดท้  าการฉายออกไป 

พ.ศ. 2533 ภายใตก้ารน าของกรรมการผูจ้ดัการ คุณพิเชษฐ นิธิวาสิน ผูจ้ดัการทัว่ไป Mr. 
Hans Peter Schwaninger ไดด้ าเนินการพฒันาโรงแรมอยา่งต่อเน่ือง โดยการปรับปรุงหอ้งโถง
ตอ้นรับ (Lobby) ปรับปรุงเคร่ืองแบบพนกังาน และในปีน้ีไดเ้ร่ิมมีวนักีฬา (Sports day) เป็นคร้ัง
แรกโดยจดัข้ึนท่ีสนามกีฬาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2533 Don Juan Executive Lounge เปล่ียนเป็นช่ือ The Scenery 
Narai Pizzeria และไดข้ยายสาขานารายณ์ พิซเซอเรียเพิ่มท่ีเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 และหา้งเยา
ฮนั ชั้นใตดิ้น และไดข้ยายกิจการโรงแรม โดยการก่อตั้งโรงแรมเสนา ซอยพหลโยธิน 11 ข้ึนอีก
หน่ึงกิจการ ภายใตเ้ครือของโรงแรมนารายณ์ 

พ.ศ. 2535 ฝ่ายบริหารโรงแรมไดเ้ปล่ียน คติพจน์ โรงแรมจาก “700 Smiles” เป็น “You 
Feel the Difference” และไดมี้การพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการส่งพนกังานไปดูงาน
ท่ีจงัหวดัภูเก็ต และในปีน้ีโรงแรมนารายณ์ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นท่ีพกัของผูเ้ขา้ประกวดนางงาม
จกัรวาล ประจ าปี พ.ศ. 2535 และเป็นท่ีพกัของนกักีฬาสนุกเกอร์ระดบัโลกในรายการ Nescafe’ 
Super League’92 

พ.ศ. 2537 เป็นปีท่ีโรงแรมนารายณ์ปรับปรุงบริการอาหารอยา่งมาก ภายใตก้าร
ด าเนินงานของคุณสุชีพ อคัรเศรณี เร่ิมตน้ดว้ยการเปิดหอ้งอาหาร Enigma โดยปรับสถานท่ีของ 
Don Juan Executive Lounge ใหเ้ปิดเป็นการบริการอาหารสไตลแ์มก็ซิกนั เปิดบริการขา้วตม้
รอบดึกท่ีหอ้งอาหารระเบียงทอง ปรับ Pasta Shop เป็น The Pizzeria เพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง
จากนารายณ์ พิซเซอเรีย ซ่ึงเป็นการบริการพิซซ่านอก โรงแรม 
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พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540 ผูจ้ดัการทัว่ไป คุณสงบรัตน์ วศิิษฎ ์และคุณสุรัตน์ พาชู เปล่ียน
ต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการหอ้งพกั เพื่อใหมี้ความชดัเจนในการจดัการมากข้ึน และเพื่อการพฒันา
โรงแรมนารายณ์ใหเ้ป็นระบบจึงไดเ้ร่ิม ใชร้ะบบ Key Performance Indicator หรือ KPI เป็นปี
แรก โดย อาจารยน์พพร จุณณะปิยะ ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมาเป็นท่ี
ปรึกษาโครงการ มีช่ือเรียกวา่ Key Result Area และไดมี้การปรับเปล่ียนเป็น Key Performance 
Indicators หรือ KPI 

พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2539 เป็นปีท่ีประเทศไทยตกอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจวกิฤติจากปัญหา
ค่าเงินบาท ส่งผลใหต้อ้งปิดบริการภตัตาคารหมุน La Rotonde ในปี พ.ศ. 2539  

พ.ศ. 2543 คุณ สุรัตน์ พาชู เขา้รับต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป และไดใ้หค้ติพจน์ของ
โรงแรมนารายณ์ไวว้า่ “สร้างสรรค ์มุ่งมัน่ พฒันา เพื่อความเป็นหน่ึง”  

 

 

ค าขวญั 

“บริการดีโดยไม่มีค าว่าไม่ได้” 

 

คติพจน์ 

“สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พฒันา เพือ่ความเป็นหน่ึง” 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 3.14 รูปแบบการจดัองคก์าร 

 

 

 

 

 

 

 

F&B Manager 

F&B Sale Manager Senior Restaurant 

Rabiangthong Manager Peperoni Manager 

Assist Manager 

Supervisor 

Host Chief Station 

Bartender Part-time Waiter Cashier 

Supervisor 

Cashier Waiter 

Bartender 
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3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ช่ือ – นามสกุล: นางสาว ณฐัธยาน์ นพเกา้ รหสันกัศึกษา 5704500053  

 3.4.2 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย: ผูช่้วย F&B Sale Manager 

 3.4.3 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย: 

 ผูช่้วย F&B Sale Manager ดูแลระบบ POS (Posist) ของทุกหอ้งอาหารใน
โรงแรมนารายณ์  

 คน้หาสถานท่ีท่องเท่ียว และร้านอาหารท่ีน่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรม
นารายณ์เพื่อน าเสนอใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  

 งานอ่ืนๆทัว่ไปท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.15 นางสาว ณฐัธยาน์ นพเกา้ 
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3.5 ช่ือ และต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 3.5.1 ช่ือ – นามสกุล: นาย วรโชติ สังขท์อง (พี่ป๊อบ) 

3.5.2 ต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา: F&B Sale Manager 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.16 นาย วรโชติ สังขท์อง 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2562 วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 ก าหนดหวัขอ้ และขอบเขตของโครงงาน 

 3.7.2 ปรึกษาหวัขอ้โครงงานกบัพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.7.3 คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลท่ีจะจดัท าโครงงาน 

 3.7.4 จดัท า และเรียบเรียงรูปเล่มโครงงาน  

  3.7.5 ส่งรูปเล่มโครงงานใหก้บัพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจรายละเอียดเพื่อท า
การแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง 

 3.7.6 แกไ้ขรูปเล่มโครงงานตามค าแนะน าของพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.7.7 ส่งรูปเล่มโครงงานใหก้บัพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจรายละเอียดอีกคร้ัง 

 3.7.8 จดัท ารูปเล่มโครงงานฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเตรียมน าเสนอโครงงาน 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เดือน 
พฤษภาคม 

2562 

เดือน
มิถุนายน 
2562 

เดือน
กรกฎาคม 
2562 

เดือน 
สิงหาคม 
2562 

เดือน 
กนัยายน 
2562 

1. ก าหนดหวัขอ้      

2.ปรึกษาหวัขอ้โครงงาน      

3.คน้ควา้ขอ้มูล      

4.จดัท ารูปเล่มโครงงาน      

5.ส่งรูปเล่มคร้ังท่ี 1      

6.แกไ้ขรูปเล่ม      

7.ส่งรูปเล่มคร้ังท่ี 2      

8.จดัท ารูปเล่มฉบบัสมบูรณ์      

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

 เคร่ือง Computer จ านวน 1 เคร่ือง 

 3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 

 โปรแกรม Microsoft Excel 
 โปรแกรม Microsoft Word 

3.8.3 อืน่ๆ 

 อุปกรณ์ส านกังานต่างๆ 

 

 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

จากท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในส่วนของแผนก F&B Office ของบริษทั นารายณ์ โฮเตล็ จ  ากดั ใน
ต าแหน่งผูช่้วย F&B Sale Manager และมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมาสอบถามแหล่งท่องเท่ียวบริเวณ
โดยรอบของโรงแรมนารายณ์ ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจบริเวณ
โดยรอบโรงแรมนารายณ์” โดยโครงงานแบ่งเป็น 7 ส่วน ไดแ้ก่  

 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ 
 แผนการเดินทางท่ีประหยดัเวลามากข้ึน 
 ร้านอาหารช่ือดงัยา่นสีลม 
 ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
 บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
 ค าถามภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
 วนัเดยท์ริป 

4.1 สถานที่ท่องเทีย่วที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ 

4.1.1 วดัพระศรีมหาอุมาเทว ี(Sri Mahamariammantemple) หรือ วดัแขกสีลม 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 วดัพระศรีมหาอุมาเทว ีหรือวดัแขกสีลม 
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วดัพระศรีมหาอุมาเทว ี หรือวดัแขกสีลม ศาสนาฮินดูก่อตั้งข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีถวาย
การบูชาพระศรีมหาอุมาเทวีซ่ึงเป็นพระมเหสีของพระศิวะ คาดวา่สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 
ราว พ.ศ. 2453-2454 โดยคณะชาวอินเดียใต ้

สถาปัยกรรมของวดัพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นศิลปะโบราณของอินเดียตอนใต้
ผสมผสานกนัระหวา่งสมยัโชละและปาลวะ ในประเทศอินเดียจะพบไดท่ี้รัฐทมิฬนาดู ดา้นใน
วดัจะมีองคพ์ระแม่ศรีมหามารีอมัมนัประดิษฐานเป็นเทพอยูต่รงกลางของโบสถ ์ บริเวณรอบๆ
จะมีองคพ์ระพิฆเนศ พระขนัธ์กุมาร พระศิวะ พระกฤษณะ พระวษิณุ พระแม่ลกัษมี และพระแม่
การี และมีเทวาลยัขนาดเล็กบริเวณตรงกลางของเทวสถาน ภายในเป็นท่ีประดิษฐานศิวลึงค์ 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

รูปท่ี 4.2 สถาปัตยกรรมของวดัพระศรีมหาอุมาเทวี 
 

วดัพระศรีมหาอุมาเทว ีเป็นวดันิกายท่ีผูก่้อตั้งนบัถือวา่เป็น ศกัติ ซ่ึงก็คือการนบัถือเทพ
สตรีเป็นหลกั พระศรีมหาอุมาเทว ีหรือพระแม่อุมาทรงเป็นพระมเหสีของพระศิวะ ซ่ึงไดช่ื้อวา่
เป็นพระผูท้  าลาย เม่ือยามท่ีพระองคท์รงเสวยเป็นพระศรีมหาอุมาเทว ี จะเป็นเจา้แห่งความ
เมตตา กรุณา และงามสง่า ดงันั้นผูมี้จิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหวบู้ชา และขอพร โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในเร่ืองความรัก และเร่ืองการขอบุตร 
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ในช่วงวนั 1 ค ่า เดือน 11 จนถึง 9 ค ่า เดือน 11 รวม 9 วนั 9 คืน เป็นช่วงของเทศกาลดูเซ
ร่า หรือวนันวราตรี ของชาวฮินดู ซ่ึงจะจดัขบวนแห่พระศรีมหาอุมาเทวี และเช่ือกนัวา่ใน
ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงท่ีพระศรีมหาอุมาเทวีและขบวนทรงเสด็จลงมายงัโลกเพื่อประทานพรใหแ้ก่
มนุษย ์

ขอ้ควรปฏิบติั 

 ถอดรองเทา้ไวด้า้นหนา้ทางเขา้วดัใหเ้ป็นระเบียบ 
 ดา้นในวดัจะมีจุดขายของท่ีใชใ้นการกราบไหวบู้ชา จะมี 2 ชุด  
 ชุด 60 บาท จะมี กลว้ย  มะพร้าว ดอกดาวเรือง ธูป และเทียน 
 ชุด 80 บาท จะมี กลว้ย มะพร้าว ดอกดาวเรือง ดอกบวั น ้ามนั ธูป และ

เทียน 
 กราบไหวบู้ชาขอพรดา้นหนา้โบสถ ์โดยเร่ิมจากการบูชาพระพิฆเนศเป็นองค์

แรก 
 น าถาดบูชาเขา้ไปดา้นในโบสถ ์ เพื่อใหพ้ราหมณ์ท าพิธีถวายของให ้ โดยท่าน

จะถามช่ือ และนามสกุล จากนั้นจะไดข้องกลบัมา 2 อยา่ง คือดอกบวั และของ
ท่ีเราถวายไป  

 น าดอกบวัท่ีไดคื้นมา น าไปถวายพระแม่ลกัษมีท่ีอยูท่างดา้นซา้ยของโบสถ ์
ส่วนของอีกหน่ึงอยา่งท่ีไดก้ลบัมานั้นสามารถน ากลบัมารับประทานเพื่อเป็น
สิริมงคลแก่ชีวติได ้
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                      รูปท่ี 4.3 ชุดกราบไหวบู้ชา 80 บาท                         รูปท่ี 4.4 ภาพผูค้นท่ีมากราบไหวบู้ชา 

 
 
สถานทีต่ั้ง: ถนนป้ัน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
เวลาท าการ: วนัจนัทร์ ถึง วนัพฤหสับดี 06.00 ถึง 20.00 น. 

    วนัศุกร์  06.00 ถึง 21.00 น. 
    วนัเสาร์ ถึง วนัอาทิตย ์ 06.00 ถึง 20.30 น. 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
                                         

 
รูปท่ี 4.5 ดา้นหนา้วดัพระศรีมหาอุมาเทวี 
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 4.1.2 พพิธิภัณฑ์เปลอืกหอย (Bangkok Seashell Museum) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 พิพิธภณัฑเ์ปลือกหอย 
 

เป็นสถานท่ีจดัแสดงเปลือกหอยสวยงามท่ีหาชมไดย้าก มีการจดัแสดงเปลือกหอยจาก
ทัว่โลก ท่ีผา่นการสะสม และศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นมานานหลายสิบปี  โดยเห็นถึงความส าคญัของ
การศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้ยาวชนไทย และผูท่ี้สนใจไดเ้รียนรู้ถึงธรรมชาติอนัแสน
มหศัจรรยข์องส่ิงมีชีวติท่ีมีวิวฒันาการ และการปรับตวัอนัยอดเยีย่มต่อเน่ืองนานนบัลา้นปี 

พิพิธภณัฑเ์ปลือกหอย มีส่วนจดัแสดง 3 ชั้น มีเปลือกหอยมากกวา่ 624 ชนิด จ านวน
มากกวา่ 10,000 ตวั โดยแบ่งตามลกัษณะเด่นของแต่ละชั้นดงัน้ี 

 ชั้นท่ี 1 จดัแสดงเปลือกหอย ฝาเด่ียว สองฝา และเม่นทะเล 
โดยเนน้เปลือกหอยท่ีมีขนาดใหญ่ และมีน ้าหนกัมาก เช่น หอยมือเสือยกัษ ์  หอยสังขท์ะนาน
มงกุฏ จากออสเตรเลีย  หอยเทา้ชา้งชนิดต่างๆ รวมไปถึงหอยกระต่ายท่ีไดช่ื้อวา่ "เพชรฆาตทาง
เรียบ" ในส่วนของเม่นน ามาจดัแสดงเพื่อใหท้ราบถึงวงจรการล่าเหยื่อ  
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รูปท่ี 4.7 เม่นทะเล 
 

 ชั้นท่ี  2 จดัแสดงเปลือกหอยฝาเด่ียว หอยสองฝา และ
หมึก                                

โดยเนน้เปลือกหอยสองฝาท่ีมีสีสันสวยงาม เช่น หอยเชลลจ์กัรพรรดิ หอยเชลลโ์ซมาเลีย 
หอยแครงหวัใจ ส่วนหอยฝาเด่ียวเนน้ไปท่ีกลุ่มหอยสังขห์ลากหลายรูปทรงจากประเทศ
ต่างๆ  กลุ่มหอยแต่งตวัมีลกัษณะการสร้าง และตกแต่งเปลือกเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ส าหรับ
กลุ่มหมึก จดัแสดงฟอสซิลแอมโมไนต ์อาย ุ160 ลา้นปี และหมึกท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามหอย
งวงชา้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
รูปท่ี 4.8 หอยหวัใจ 
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 ชั้นท่ี  3 จดัแสดงเปลือกหอยทะเลน ้าลึก เปลือกหอยหายาก  
กลุ่มหอยนกัล่าทั้งมีพิษ และไม่มีพิษ เปลือกหอยน ้าจืด เปลือกหอยทากบก ทากตน้ไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
รูปท่ี 4.9 หอยลูกกวาด 

 
 

 อตัราค่าเข้าชม 
 ชาวไทย 100 บาท 
 ชาวต่างชาติ 200 บาท 

 
 
สถานทีต่ั้ง: 1043, 1043/1 ซอยสีลม 23 

              แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์:  02-234-0291, 08-1000-0054 

 เวบ็ไซต์:  http://www.bkkseashellmuseum.co.th/ 
      วนัเวลาท าการ:  ทุกวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 10.00 ถึง 18.30 น. 
 
 
 
 

http://www.bkkseashellmuseum.co.th/
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รูปท่ี 4.10 แผนท่ีพิพิธภณัฑ์เปลือกหอย 
 
 

4.1.3 คิง เพาเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                   รูปท่ี 4.11 คิง เพาเวอร์ มหานคร 
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เป็นตึกระฟ้าท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 2 ของประเทศไทย ดว้ยความสูง 314.2 เมตร มีจ านวนทั้งหมด 78 

ชั้น มีโครงการต่างๆมากมาย ประกอบไปดว้ย โรงแรม ร้านคา้ปลีก หอ้งชุดพกัอาศยั และเปิดจุดชมวิว 

Sky tray ใหบุ้คคลภายนอกสามารถเขา้ชมทิวทศัน์ของกรุงเทพมหานครในมุมมอง 360 องศา ไดใ้นชั้นท่ี 

74-78 ส่วนตวัตึกออกแบบใหเ้หมือนโอบลอ้มดว้ยริบบิ้น 3 มิติ เป็นอาคารกระจกทั้งหลงั ตั้งอยูบ่ริเวณ

สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี  

 

            

            

  

                                                          

รูปท่ี 4.12 ภาพมุมไกล คิง เพาเวอร์ มหานคร 

 จุดเด่นท่ีน่าสนใจ คือ พื้นกระจกลอยฟ้าท่ีกวา้งท่ีสุดในโลกท่ีชั้น 78, ลิฟตม์ลัติมีเดียท่ีเร็วท่ีสุด

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สามารถข้ึนไปถึงชั้นท่ี 74 โดยใชเ้วลาเพียง 50 วนิาทีเท่านั้น และววิ

จากมุมสูงภายนอกอาคารแบบ 360 องศา ดว้ยความสูง 310 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นไปจนถึงเส้นขอบฟ้า

ของกรุงเทพมหานคร 

 

  

 

 

    รูปท่ี 4.13 พื้นกระจกลอยฟ้าท่ีชั้น 78                 รูปท่ี 4.14 จุดชมววิ 360 องศา ภายนอกอาคาร 
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 อตัราค่าเข้าชม 

 บตัรมหานครสกายวอลค์ จุดชมววิชั้น 74 

 ผูใ้หญ่ ราคา 850 บาท 

 เด็ก (อายุต  ่ากวา่ 12 ปี) และผูสู้งอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) ราคา 250 บาท 

 บตัรมหานครสกายวอลค์ และรูฟทอ็ปบาร์ (ชั้น 74 และ 78) 

 ผูใ้หญ่ ราคา 1,050 บาท 

 เด็ก (อายุต  ่ากวา่ 12 ปี) และผูสู้งอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) ราคา 450 บาท 

 

            

 สถานทีต่ั้ง:            คิง เพาเวอร์ มหานคร 114 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

                                                               แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
                                โทรศัพท์:               02-677-8721 (09.00 ถึง 18.00 น.) 
                                อเีมล์:                      contact.kpmn@kingpower.com 
 วนัเวลาท าการ:       ทุกวนั 10.00 ถึง 24.00 น. (เขา้ชมรอบสุดทา้ยเวลา 23.00) 

 

                     

 

 

 

 

 

 

               

 รูปท่ี 4.15 ภาพมุมสูง คิง เพาเวอร์ มหานคร 

mailto:contact.kpmn@kingpower.com
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 4.1.4 เอเชียทคี เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (Asiatique The Riverfront) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           รูปท่ี 4.16 เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 

 

เป็นโครงการริมแม่น ้าขนาดใหญ่แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ท่ีรวมแหล่งชอ้ปป้ิง อาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียว และกิจกรรมต่างๆไวภ้ายในสถานท่ีเดียวกนั ภายใตว้ฒันธรรมท่ีแตกต่างจาก

หา้งสรรพสินคา้อ่ืนๆ โดยการสอดแทรกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีตเก่ียวกบัความส าคญัในดา้นต่างๆ อาทิ 

เช่น วถีิชีวิตริมแม่น ้าเจา้พระยา การคา้ขายกบัต่างประเทศในยคุล่าอาณานิคม พร้อมบอกเล่าถึงความ

เจริญของสถาปัตยกรรมในยุคสมยันั้นดว้ยการปรับปรุงอาคารเก่า และฟ้ืนฟูโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมในสภาพเดิม อาทิ เช่น หลุมหลบภยัในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รางรถโบราณ โรงเล่ือย

เก่า เครนโรงเล่ือย ซุม้โกดงัสินคา้ ท่าเรือประวติัศาสตร์ และเครนยกของริมน ้า เป็นตน้ 
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        รูปท่ี 4.17 หลุมหลบภยั สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2      รูปท่ี 4.18 เครนยกของริมน ้า 

 

 

 

 

 

        รูปท่ี 4.19 รางรถโบราณ 

  

 เอเชียทีค เดอะ ริฟเวอร์ฟร้อนท ์ถูกแบ่งออกเป็น 4 ยา่นหลกัๆ ดงัน้ี 

 ย่านเจริญกรุง (Charoenkrung District) ตั้งอยูด่า้นหนา้ติดริมถนนเจริญกรุง

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยใชร้ถโดยสารจะพบเห็นยา่นน้ีก่อนท่ีแรก และดว้ยอาคาร

ต่างๆท่ีออกแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัพร้อมทั้งประดบัแสงไฟมากมาย และ

ร้านอาหารต่างๆท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยูแ่ลว้ อาทิ เช่น KFC, Kimju, Pizza Company, Yayoi 

เป็นตน้ ท าใหเ้ป็นท่ีสนใจของผูค้นท่ีเดินทางมาพบเห็นเป็นอยา่งมาก ทุกร้านถูก

ออกแบบดว้ยดีไซน์ท่ีต่างจากทุกๆสาขาท่ีเคยมีมา และในยา่นน้ียงัมีร้านคา้ต่างๆท่ีขาย
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เก่ียวกบัของท่ีระลึก และช้ินงานแฮนดเ์มด นอกจากน้ีในยา่นน้ียงัมีรถรางไวส้ าหรับ

บริการนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 

 

 

 

                                                                                                                             

      รูปท่ี 4.20 ป้ายบอกทาง ยา่นเจริญกรุง 

  

  

 

  

 

 

      รูปท่ี 4.21 ยา่นเจริญกรุง 

  

 ย่านกลางเมือง (Town Square District) หอนาฬิกา คือ สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกวา่มาถึง

ยา่นกลางเมืองแลว้ ยา่นน้ีถูกจดัใหเ้ป็นลานกิจกรรมกลางแจง้ท่ีน่าสนใจอยูต่ลอดเวลา 

มีการสับเปล่ียนหมุนเวยีนกิจกรรมตลอดทุกเดือน โดยรอบๆจะมีร้านอาหารต่างๆ

มากมาย หลากหลายสไตลใ์หน้กัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาไดเ้ลือกสรร 
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รูปท่ี 4.22 ป้ายบอกทาง ยา่นกลางเมือง 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.23 หอนาฬิกา 
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 ย่านโรงงาน (Factory District) ยา่นน้ีถูกออกแบบใหไ้ดบ้รรยากาศโรงงานใน

สมยัก่อน สะถอ้นวถีิชีวติของคนท างาน ในยคุท่ีประเทศไทยก าลงัเขา้สู่อุตสาหกรรม 

มีอาคารโรงเล่ือยเก่าแก่อายกุวา่ 100 ปี ตกแต่งให้เขา้กบัยคุสมยัใหม่ มีแทง็คน์ ้าขนาด

ใหญ่ถูกสร้างข้ึนเพื่อบ่งบอกถึงพื้นท่ียา่นโรงงาน เปิดเป็นร้านคา้ท่ีเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ 

และเคร่ืองประดบั 

 

 

 

 

 

 

 

         รูปท่ี 4.24 แทง็คน์ ้าขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

          

         รูปท่ี 4.25 ป้ายบอกทาง ยา่นโรงงาน             รูปท่ี 4.26 ยา่นโรงงาน 
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 ย่านริมน า้ (Waterfront District) เป็นยา่นท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด สะทอ้นถึงวถีิชีวติ

ริมแม่น ้าเจา้พระยา อาคารโกดงัสไตลย์โุรปท่ีเปิดเป็นร้านอาหารนานาชาติ และไวน์

บาร์ในบรรยากาศแบบ panoramic view พร้อมทางเดินริมน ้าท่ียาวท่ีสุดในประเทศ

ไทยกวา่ 300 เมตร 

 

 

 

 

 

 

               รูปท่ี 4.27 ยา่นริมน ้า 

      
สถานทีต่ั้ง:  72-76 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร 
  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์:  09-2246-0812, 02-108-4488 
อเีมล์:  info@asiatiquethailand.com 
วนัเวลาท าการ:  ทุกวนั 16.00 ถึง 00.00 น. 
 
 

 

                                                                                                                          รูปท่ี 4.28 แผนท่ีเอเชียทีค   

 

mailto:info@asiatiquethailand.com
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 4.1.5 สีลมคอมเพลก็ซ์ (Silom Complex) 

 

 

 

 

 

 

 

          รูปท่ี 4.29 ศูนยก์ารคา้ สีลมคอมเพล็กซ์ 

เป็นอาคารส านกังาน และศูนยก์ารคา้ เปรียบเสมือนศูนยก์ลางธุรกิจ และแหล่งชอ้ปป้ิง ภายในมี

ร้านคา้แฟชัน่ ร้านคา้เคร่ืองประดบั ร้านอาหาร ธนาคาร และอ่ืนๆอีกมากมาย รวมไปถึงหา้งสรรพสินคา้

เซ็นทรัล ดีพาร์ทเมน้สโตล ์ ทอ็ป มาร์เก็ตเพลส และบีทูเอส และมีสถานท่ีจอดรถท่ีรองรับไดม้ากถึง 

1,300 คนั 

  ศูนยก์ารคา้ สีลม คอมเพล็กซ์ มีทั้งหมด 6 ชั้น Basement, Ground, 2 Floor, 3 Floor, 4 Floor,  5 

Floor มีทั้งร้านคา้ต่างๆมากมาย อาทิ เช่น Swensen’s, Yayoi, Starbucks Coffee, LYN, Watsons, Se-ed 

Book Center, iBeat, SCB Bank, MK, Amway Shop, Kasikorn Bank เป็นตน้ 

 

 ร   

      รูปท่ี 4.30 โลโก ้สเวนเซ่นส์          รูปท่ี 4.31 โลโก ้สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี     รูปท่ี 4.32 โลโก ้วตัสัน 
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         รูปท่ี 4.33 โลโก ้ไอบีท     รูปท่ี 4.34 โลโก ้ร้านอาหารเอม็เค    รูปท่ี 4.35 โลโก ้ธนาคารกสิกรไทย 

 

     สถานทีต่ั้ง:  บริษทัสีลมอาคารและบริการ จ ากดั 191 ถนนสีลม 

   แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  โทรศัพท์: 02-632-1199 

   อเีมล์: Silomcomplex@hotmail.com 

 วนัเวลาท าการ: ทุกวนั 10.00 ถึง 22.00 น. 

 

 

 

 

 

 

                                       

รูปท่ี 4.36 บีทีเอส ศาลาแดง หนา้ศูนยก์ารคา้ สีลมคอมเพล็กซ์ 

 

 

mailto:Silomcomplex@hotmail.com
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4.2 แผนการเดินทางทีป่ระหยดัเวลามากขึน้ 

 4.2.1 แผนการเดินทางจากโรงแรมนารายณ์ไปวดัพระศรีมหาอุมาเทว ี 

 วดัพระศรีมหาอุมาเทว ีหรือวดัแขกสีลม อยูห่่างออกไปจากโรงแรมนารายณ์ประมาณ 220 เมตร 

เน่ืองจากวดัพระศรีมหาอุมาเทวใีกลก้บัโรงแรมนารายณ์มาก การเดินเทา้จึงเหมาะสม และประหยดัเวลา

มากท่ีสุด ใชเ้วลาในการเดินเทา้ประมาณ 3 นาทีเท่านั้น โดยเดินตรงข้ึนไปทางขวามือของดา้นหนา้

โรงแรมนารายณ์ จนถึงหนา้ซอยสีลม 20 และขา้มถนนไปก็จะพบกบัวดัพระศรีมหาอุมาเทว ี และ

ระหวา่งทางยงัมีตลาดวดัแขก ซ่ึงเป็นตลาดท่ีขายอาหารมากมายหลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกซ้ือระหวา่ง

ทางอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.37 ตลาดวดัแขก 

 4.2.2 แผนการเดินทางจากโรงแรมนารายณ์ไปพพิธิภัณฑ์เปลอืกหอย 

 พิพิธภณัฑเ์ปลือกหอย อยูห่่างจากโรงแรมนารายณ์ประมาณ 750 เมตร ดว้ยสภาพการจราจรท่ี

ติดขดัมากบริเวณหนา้โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม การเดินเทา้ไปพิพิธภณัฑเ์ปลือกหอยท่ีไม่ไกลมากนกั 

จึงเป็นวธีิท่ีประหยดัเวลามากท่ีสุด ใชเ้วลาในการเดินเทา้ประมาณ 10 นาทีเท่านั้น โดยเดินตรงข้ึนไป

ทางซา้ยมือของดา้นหนา้โรงแรมนารายณ์ จนถึงหนา้อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ และขา้มทางมา้ลาย

หนา้อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ เดินตรงต่อมาจะผา่นหนา้โรงแรมฮอลิเดย ์ อินน์ แบงคอค สีลม เดิน

ตรงไปจนถึงป้ายซอยสีลม 23 ก็จะถึงจุดหมาย 
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                            รูปท่ี 4.38 ป้ายซอยสีลม 23                          รูปท่ี 4.39 ดา้นหนา้พิพิธภณัฑเ์ปลือกหอย 

  

4.2.3 แผนการเดินทางจากโรงแรมนารายณ์ไปคิง เพาเวอร์ มหานคร 

 คิง เพาเวอร์ มหานคร อยูห่่างจากโรงแรมนารายณ์ประมาณ 750 เมตร ดว้ยสภาพการจราจรท่ี

ติดขดัมากบริเวณหนา้โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม การเดินเทา้ไปคิง เพาเวอร์ มหานคร ท่ีไม่ไกลมากนกั 

จึงเป็นวธีิท่ีประหยดัเวลามากท่ีสุด ใชเ้วลาในการเดินเทา้ประมาณ 10 นาทีเท่านั้น โดยเดินตรงข้ึนไป

ทางซา้ยมือของดา้นหนา้โรงแรมนารายณ์ จนถึงแยกสีลม-นราธิวาส แลว้เล้ียวขวา เดินตรงต่อมาตามทาง

จนผา่นหนา้ร้านอาหารดีน แอนด ์เดลูกา้ อีกเพียง 2-3 กา้วเดินเท่านั้นก็จะถึงจุดหมาย ดา้นหนา้จะเป็นบีที

เอสช่องนนทรี 

 

 

 

 

  

 

                       รูปท่ี 4.40 บีทีเอส ช่องนนทรี   รูปท่ี 4.41 ป้ายแยกสีลม-นราธิวาส 
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 4.2.4 แผนการเดินทางจากโรงแรมนารายณ์ไปเอเชียทคี เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์ อยูห่่างจากโรงแรมนารายณ์ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ดว้ยสภาพ

การจราจรท่ีติดขดัมากบริเวณหนา้โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม การเดินทางไปเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟ

ร้อนท ์ โดยใชร้ถไฟฟ้า และเรือโดยสาร จึงเป็นวธีิท่ีประหยดัเวลามากท่ีสุด ใชเ้วลาในการเดินทาง

ทั้งหมดโดยประมาณ 25 นาทีเท่านั้น โดยการเดินเทา้ไปบีทีเอสช่องนนทรี ในระยะทาง 750 เมตร ใช้

เวลาประมาณ 10 นาที ข้ึนบีทีเอสสถานีช่องนนทรีเพื่อไปลงท่ีบีทีเอสสถานีสะพานตากสิน เพียง 4 

สถานีใชเ้วลาประมาณ 7 นาที และออกทางออกท่ี 2 เพื่อไปข้ึนเรือโดยสารฟรี Shuttle Boat ของโครงการ

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์ใชเ้วลาเดินเรือประมาณ 5 นาที ก็จะไปถึงท่าเรือยา่นริมน ้ าท่ีเอเชียทีค เดอะ 

ริเวอร์ฟร้อนท ์(เรือโดยสารจะเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 16.00 ถึง 23.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเอเชียทีค เดอะ ริ

เวอร์ฟร้อนท ์เปิดใหบ้ริการ) 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.42 ป้ายทางออกท่ี 2 บีทีเอส สะพานตากสิน 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 4.43 ท่าเรือสะพานตากสิน 
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 4.2.5 แผนการเดินทางจากโรงแรมนารายณ์ไปสีลม คอมเพลก็ซ์ 

 สีลมคอมเพล็กซ์ อยูห่่างจากโรงแรมนารายณ์ประมาณ 1.4 กิโลเมตร ดว้ยสภาพการจราจรท่ี

ติดขดัมากบริเวณหนา้โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม การเดินทางไปสีลมคอมเพล็กซ์ การเดินทางโดยใช้

รถไฟฟ้า จึงเป็นวธีิท่ีประหยดัเวลามากท่ีสุด ใชเ้วลาในการเดินทางทั้งหมดโดยประมาณ 15 นาทีเท่านั้น 

โดยการเดินเทา้ไปบีทีเอสช่องนนทรี ในระยะทาง 750 เมตร ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที ข้ึนบีทีเอสสถานี

ช่องนนทรีเพื่อไปลงท่ีบีทีเอสสถานีศาลาแดง เพียงสถานีเดียว ใชเ้วลาประมาณ 3 นาทีเท่านั้น ก็จะถึง

จุดหมาย โดยทางออกท่ี 4 ของสถานีศาลาแดง มีสะพานเช่ือมไปยงัชั้น 2 ของสีลมคอมเพล็กซ์ไดเ้ลย 

 

 

 

 

                     

                      รูปท่ี 4.44 ป้ายบีทีเอสศาลาแดง                         รูปท่ี 4.45 ทางเช่ือมชั้น 2 สีลมคอมเพล็กซ์ 
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4.3 ร้านอาหารช่ือดังย่านสีลม 

 4.3.1 ร้านนายเม้งบะหมี่ปู เกี๊ยวกุ้งยกัษ์ (Meng noodle) 

ร้านบะหม่ีท่ีเกิดจากความช่ืนชอบบะหม่ีของเจา้ของร้าน จนเกิดแรงบนัดาลใจอยากจะท า

บะหม่ีปู เก๊ียวกุง้ ท่ีอร่อยท่ีสุดในโลก จึงก่อให้เกิดร้านนายเมง้ข้ึนมา จุดเด่นอยูท่ี่เส้นบะหม่ีท่ีเหนียวนุ่ม 

น ้าซุปใสท่ีเค่ียวจนเขม้ขน้ เก๊ียวกุง้ท่ีใชกุ้ง้ทั้งตวั และเน้ือปูขาวท่ีโรยจนเตม็ชาม 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 4.46 ร้านนายเมง้บะหม่ีปู เก๊ียวกุง้ยกัษ ์

 

 

 
 
 
 
         
                        รูปท่ี 4.47 บะหม่ีปู เก๊ียวกุง้                                                 รูปท่ี 4.48 เก๊ียวกุง้ยกัษ ์
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  สถานทีต่ั้ง:                     183 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
                                  (ใกลร้ถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีศาลาแดง) 
                  โทรศัพท์:                       09-9363-5462 
                  เปิดบริการ:                    ทุกวนั 09.00 ถึง 21.00 น. 
 
  

 4.3.2 ร้านกลัปพฤกษ์ สาขาสีลม (Kalpapruek Silom) 

 ร้านอาหารไทย ท่ีใหบ้รรยากาศความเป็นไทย รู้สึกเหมือนไดก้ลบัมาทานขา้วท่ีบา้นอีกคร้ัง ดว้ย

วตัถุดิบคุณภาพ ผกัสดปลอดสารพิษ เน้ือสัตวจ์ากผลิตภณัฑใ์นประเทศท่ีปลอดภยั และการประกอบ

อาหารอยา่งประณีต และใส่ใจในทุกขั้นตอน เมนูแนะน า คือ แกงเน้ือพริกข้ีหนูโรตี ย  ากา้นคะนา้ และ

ขนมถว้ยจีน 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 4.49 ร้านกลัปพฤกษ ์สาขาสีลม 
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                    รูปท่ี 4.50 แกงเน้ือพริกข้ีหนูโรตี          รูปท่ี 4.51 ขนมถว้ยจีน 

 

 
  สถานทีต่ั้ง: 27 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก 
    กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทรศัพท์:     0-2236-4335 
  เปิดบริการ: วนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์ 09.00 ถึง 18.00 น. 
    วนัอาทิตย ์09.00 ถึง 15.00 น. 
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 4.3.3 ร้านขาหมูเจริญแสงสีลม (Kah Moo Charoen Sang Silom) 

 ร้านขาหมูเจริญแสง สีลม เจา้ของสมญานาม ขาหมูนุ่มละลายในปาก และไดรั้บรางวลัจากมิ

ชลินปี พ.ศ. 2561 ในประเภทร้านอาหารอร่อยคุม้ค่าในราคายอ่มเยา จุดเด่น คือ มีขาหมู และเคร่ืองใน

หลายช้ินส่วน รสชาติเขม้ขน้เขา้เน้ือน ้าพะโล ้

 

 

 

 

 

 

              รูปท่ี 4.52 ร้านขาหมูเจริญแสงสีลม 

 

 

 

 

 

                             

                            รูปท่ี 4.53 ขาหมูเล็ก              รูปท่ี 4.54 ขอ้คากิ 
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  สถานทีต่ั้ง: 492/6 ซอยตรงขา้มสเตททาวเวอร์ ถนนสีลม 
             เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
                    โทรศัพท์:                       0-2234-4602, 02-234-8036 
                   เปิดบริการ:                    ทุกวนั 07.30 ถึง 13.00 น. 
 

 4.3.4 ปังเด็ด สาขาสีลม (Pungdet Silom) 

 ร้านขนมปังเนยสดป้ิงเตาถ่าน กรอบนอกนุ่มในเหมือนท าจากเตาอบ และหอมดว้ยการป้ิงจาก

เตาถ่าน ขนมปังโฮมเมดท่ีสดใหม่ ใส่ใจในทุกขั้นตอนการท าวตัถุดิบ จึงท าให้รสชาติท่ีออกมาไม่เหมือน

ใคร 

 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 4.55 ร้านปังเด็ด 

 

 

 

 

      รูปท่ี 4.56 ไส้นูเทลล่า                                                 รูปท่ี 4.57 ไส้สังขยาใบเตย 
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  สถานทีต่ั้ง: 55 ซอยศาลาแดง 2 แขวงสีลม เขตบางรัก 
                         กรุงเทพมหานคร 10500 

  โทรศัพท์:                      09-7292-7513 
  เปิดบริการ:                   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 09.30 ถึง 17.00 น. 
 
 4.3.5 ร้านซุกบิี การ์เด้น ประเทศไทย (Sugi Bee Garden Thailand) 
 คาเฟ่น ้าผึ้งแห่งแรกในประเทศไทย บนถนนสีลม ผลิตภณัฑน์ ้าผึ้งน าเขา้มาจากเมืองคุมาโมโตะ 
ประเทศญ่ีปุ่น ภายใตก้ารจดัการดูแลของโรงแรมนารายณ์ บรรยากาศในร้านตกแต่งโดยเนน้โทนสีขาว 
สีเหลือง งานไม ้ และตน้ไมสี้เขียวประดบัโดยรอบ ใหค้วามรู้สึกเหมือนอยูท่่ามกลางสวนน ้าผึ้ง ดูเรียบ
ง่าย สบายตา  
  
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.58 ร้านซุกิบี การ์เดน้ 

 

 

 

 

  รูปท่ี 4.59 น ้าตะไคร้ผสมน ้าผึ้ง รสเลม่อน                                   รูปท่ี 4.60 แพนเคก้น ้าผึ้ง 
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รูปท่ี 4.61 ชั้นวางน ้าผึ้งภายในร้าน 

 

สถานทีต่ั้ง:  224 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก  
             กรุงเทพมหานคร 10500 

                   โทรศัพท์:                      0-2627-2228 
                   เปิดบริการ:                   ทุกวนั 08.00 ถึง 22.00 น. 
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4.4 ค าศัพท์ภาษาองักฤษทีใ่ช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

 เป็นการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารกบัชาวต่างชาติ และการมีความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ี

ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆจึงจ าเป็น ดงันั้นจึงขอน าเสนอในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

  

 

4.4.1 ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการบอกทศิทาง 

Go straight ahead ตรงไป
ขา้งหนา้ 

Go straight ahead till you 
see the hospital then turn 
left. 

ตรงไปขา้งหนา้จนเห็น
โรงพยาบาลแลว้เล้ียวซา้ย 

Turn right เล้ียวขวา Turn right at the end of the 
road and my house is 
number 644. 

เล้ียวขวาตรงสุดถนน และ
บา้นของฉนัเลขท่ี 644 

Turn left เล้ียวซา้ย Turn left when you see a 
roundabout. 

เล้ียวซา้ยเม่ือคุณเห็นวงเวยีน 

Turn back ยอ้นกลบั / 
วกกลบั 

Turn back you have gone 
past the turning. 

ยอ้นกลบัไปตรงจุดเล้ียว 

Walk past… / Go 
past… 

เดินผา่น 
(มกัใชก้บั
สถานท่ี) 

Go past the post office and 
turn right. 

เดินผา่นท่ีท าการไปรษณีย ์
และเล้ียวขวา 

Go through เดินผา่น 
(มกัใชก้บั
ทางแยก) 

Go through the 
intersection to Rama 3 
road. 

เดินผา่นส่ีแยกไปยงัถนน
พระรามท่ี3 

Cross the road ขา้มถนน / 
ขา้มทางแยก 

Cross the road and keep 
going for about 500 meter. 

ขา้มถนนแลว้ไปอีก 500 
เมตร 

ตารางท่ี 4.1 ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นการบอกทิศทาง 
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4.4.2 ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการบอกเส้นทาง 

Junction สามแยก 
Intersection ส่ีแยก 
Corner หวัมุมถนน 
Lane ตรอก / ซอย 
Road ถนน (ใหญ่) 
Railroad / Railway ทางรถไฟ 
Crosswalk / Zebra 
crossing 

ทางมา้ลาย 

Bus stop ป้ายรถประจ าทาง 
Pier ท่าเรือ 
Airport สนามบิน 
Bridge สะพาน 
Overcrossing / 
Footbridge 

สะพานลอยคนขา้ม 

4.4.3 ค าศัพท์เกี่ยวกบัสถานที่ต่างๆ 

Temple วดั 
Church โบสถ ์
Mosque สุเหร่า / มสัยดิ 
Museum พิพิธภณัฑ ์
Post office ท่ีท าการไปรษณีย ์
Police station สถานีต ารวจ 
Petrol station ป๊ัมน ้ามนั 
Public park สวนสาธารณะ 
Hospital โรงพยาบาล 
Bank ธนาคาร 
Market ตลาด 
Cinema โรงภาพยนตร์ 
Shopping  mall หา้งสรรพสินคา้ 

4.4.4 ค าศัพท์เกี่ยวกบัขนส่งมวลชน 

Bus รถประจ าทาง 
Taxi รถแทก็ซ่ี 
Express boat เรือด่วน 
Ferry boat เรือขา้มฝาก 
Train รถไฟ 
Subway / 
Underground 

รถไฟใตดิ้น 

Sky train / BTS รถไฟฟ้า 
Air plane เคร่ืองบิน 

ตารางท่ี 4.2 ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการบอกเส้นทาง 
ตารางท่ี 4.3 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆ 

ตารางท่ี 4.4 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัขนส่งมวลชน 
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4.4.6 ค าศัพท์เกี่ยวกบั 
อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องพกัของโรงแรม 

Towel ผา้เช็ดตวั 
Bottle opener ท่ีเปิดขวด 
Hair dryer ท่ีเป่าผม 
Mirror กระจก 
Air conditioning เคร่ืองปรับอากาศ 
Clothes hanger ไมแ้ขวนเส้ือ 
Bedside table โตะ๊ขา้งเตียง 
Blanket ผา้ห่ม 
Pillow หมอน 
Curtain ผา้ม่าน 

4.4.5 ค าศัพท์ทีใ่ช้ในโรงแรม 

Receptionist พนกังานตอ้นรับ 
Bellboy พนกังานยกกระเป๋า 
Lobby หอ้งโถง 
Check-in เขา้พกั 
Check-out ออกจากห้องพกั 
Complimentary ฟรี / ไม่มีค่าใชจ่้าย 
Elevator ลิฟท ์
Reservation การจองหอ้งพกั 
Room service บริการถึงห้องพกั 
Wake-up call บริการโทรปลุก 

4.4.7 ค าศัพท์เกี่ยวกบั 
สถานทีต่่างๆภายในโรงแรม 

Lobby โถงโรงแรม 
Lounge โถงนัง่เล่น 
Coffee shop ร้านกาแฟ 
Dining room หอ้งอาหาร 
Banquet hall หอ้งจดัเล้ียง 
Meeting room หอ้งประชุม 
Fitness หอ้งออกก าลงักาย 
Sauna หอ้งอบไอน ้า 
Cloak room หอ้งรับฝากของ 
Swimming pool สระวา่ยน ้า 

ตารางท่ี 4.5 ค าศพัทท่ี์ใชใ้นโรงแรม 

ตารางท่ี 4.7 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆภายในโรงแรม 

ตารางท่ี 4.6 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัอุปกรณ์ต่างๆ 

ภายในหอ้งพกัของโรงแรม 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.9 ค าศัพท์เกี่ยวกบั 
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 

Plate จาน 
Bowl ชาม 
Spoon ชอ้น 
Fork ส้อม 
Knife มีด 
Chopsticks ตะเกียบ 
Glass แกว้ 
Straw หลอด 
Place mat ท่ีรองจานอาหาร 
Coaster ท่ีรองแกว้ 
Napkin ผา้เช็ดปาก 
Toothpick ไมจ้ิ้มฟัน 

4.4.8 ค าศัพท์ทีใ่ช้ในร้านอาหาร 

Waiter บริกรชาย 
Waitress บริกรหญิง 
Cashier พนกังานเก็บเงิน 
Total ยอดรวม 
Receipt ใบเสร็จรับเงิน 
Service charge ค่าบริการ 
Tax ภาษี 
Menu รายการอาหาร 
Recommend แนะน า 

4.4.10 ค าศัพท์เกี่ยวกบัเคร่ืองปรุงรสต่างๆ 

Sugar น ้าตาล 
Salt เกลือ 
Chilli พริก 
Pepper พริกไทย 
Fish sauce น ้าปลา 
Vinegar น ้าส้มสายชู 
Ketchup ซอสมะเขือเทศ 
Chilli sauce ซอสพริก 
Tabasco sauce ซอสทาบสัโก ้
Mustard มสัตาร์ด 
Chinese sauce จ๊ิกโฉ่ว 
Soya sauce ซีอ๊ิวญ่ีปุ่น 

4.4.11 ค าศัพท์ทีใ่ช้บอกรสชาติอาหาร 

Sweet รสหวาน 
Salty รสเคม็ 
Sour รสเปร้ียว 
Spicy รสเผด็ 
Bitter รสขม 
Oily รสชาติเล่ียน / มนั 
Yummy รสชาติดี / อร่อย 
Yucky รสชาติแย ่/ไม่อร่อย 

ตารางท่ี 4.11 ค าศพัทท่ี์ใชบ้อกรสชาติอาหาร 

ตารางท่ี 4.9 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัอุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร 

ตารางท่ี 4.8 ค าศพัทท่ี์ใชใ้นร้านอาหาร 

ตารางท่ี 4.10 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเคร่ืองปรุงรสต่างๆ 
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4.5 บทสนทนาภาษาองักฤษทีใ่ช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

 บทสนทนาภาษาองักฤษจ าเป็นอยา่งมากในการใชส่ื้อสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีไม่สามารถ

ส่ือสารภาษาไทยได ้หรืออาจจะส่ือสารภาษาไทยไดไ้ม่มากนกั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการ

ส่ือสาร 

 4.5.1 บทสนทนาทีใ่ช้ในการถามทาง และบอกทาง  

Example 1 

A: Excuse me, could you give me directions? (ขอโทษครับ ช่วยบอกทางผมหน่อย) 

B: Where are you going? (คุณก าลงัจะไปท่ีไหนคะ) 

A: I’m looking for the Sri Mahamariammantemple. (ผมก าลงัมองหาวดัพระศรีมหาอุมาเทวอียูค่รับ) 

B: Go along this way until Soi Silom 20, Then cross the road. (ตรงไปตามทางน้ีจนถึงซอยสีลม 20 

แลว้ขา้มถนนค่ะ)  

A: Thank you very much. (ขอบคุณมากครับ) 

Example 2 

A: Can you tell me where the BTS Chong Nonsi is? (บอกผมหน่อยไดไ้หมครับ สถานีรถไฟฟ้าช่อง

นนทรีไปทางไหน) 

B: Yes, go through intersection to Silom-Narathiwat road. Then turn right. Go along this way until 

Dean & Deluca Restaurant. You’ll see the BTS Chong Nonsi in front of you. (ค่ะ เดินขา้มส่ีแยกไปยงั

ถนนสีลม-นราธิวาส แลว้เล้ียวขวา ตรงไปตามทางน้ีจนถึงร้านดีน แอนด ์เดลูกา้ คุณจะเห็นสถานี

รถไฟฟ้าช่องนนทรีอยูต่รงหนา้คุณเลย) 

A: Thank you very much. (ขอบคุณมากครับ) 
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Example 3 

A: Excuse me. Is this the way to the Lerdsin hospital? (ขอโทษครับ ทางน้ีไปโรงพยาบาลเลิดสินใช่

ไหมครับ) 

B: No, not this one. Do you see the main road over there? (ไม่ใช่ทางน้ีค่ะ คุณเห็นถนนใหญ่นัน่ไหม) 

A: Yes, sir. (เห็นครับ) 

B: Go straight that road, turn right, and then walk along the road until you find a big building. That is 

the Lerdsin hospital. (เดินตรงไปตามถนนสายนั้นนะคะ แลว้ก็เล้ียวขวา จากนั้นเดินตรงไปจนเห็นตึก

ขนาดใหญ่ นัน่เป็นโรงพยาบาลเลิดสินค่ะ) 

A: Thank you. (ขอบคุณครับ) 

Example 4 

A: Excuse me. Do you know whether there’s Silom Complex around here? (ขอโทษนะครับ สีลม 

คอมเพล็กซ์อยูแ่ถวน้ีใช่ไหมครับ) 

B: Yes, go straight along the road and turn right. Then you will see Silom Complex there. (ใช่ค่ะ เดิน

ตรงไปตามถนนแลว้เล้ียวขวา สีลม คอมเพล็กซ์อยูต่รงนั้นค่ะ) 

A: Straight and turn right. Is that far from here? (ตรงไปแลว้เล้ียวขวา ไกลจากท่ีน่ีไหมครับ) 

B: No, just about few minutes. (ไม่ไกลค่ะ เดินสองสามนาทีก็ถึงแลว้) 

A: Thank you very much. (ขอบคุณมากครับ) 

B: You’re welcome. (ไม่เป็นไรค่ะ) 
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Example5 

A: I’m lost. Could you tell me where I am? (ผมหลงทางครับ กรุณาบอกผมหน่อยไดไ้หมครับวา่ผมอยู่

ท่ีไหน) 

B: This is Silom Road. (น่ีคือถนนสีลมค่ะ) 

A: How can I go to the Wong Wain Yai? (ผมจะไปวงเวยีนใหญ่ไดอ้ยา่งไรครับ) 

B: You can go by bus or BTS. (คุณสามารถไปโดยรถโดยสารประจ าทางหรือไม่ก็รถไฟฟ้าค่ะ) 

A: How far is it? (ไกลจากท่ีน่ีเท่าไหร่ครับ) 

B: About 8 Kilometers. (ประมาณ 8 กิโลเมตรค่ะ) 

A: Thank you very much. (ขอบคุณมากๆครับ) 
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 4.5.2 บทสนทนาการทีใ่ช้ในการจองห้องพกัของโรงแรม 

Example 

Receptionist: Good morning, Narai Hotel. May I help you? (อรุณสวสัด์ิ โรงแรมนารายณ์ มีอะไรให้

ฉนัช่วยคะ) 

Caller: Yes, please. I’d like to book a room for next week. (มีครับ ผมตอ้งการจองหอ้งพกัส าหรับ

สัปดาห์หนา้ครับ) 

Receptionist: What kind of room do you like? (คุณตอ้งการหอ้งแบบไหนคะ) 

Caller: Deluxe room please. (หอ้งดีลกัซ์ครับ) 

Receptionist: How long will you be staying? (คุณจะพกันานแค่ไหนคะ) 

Caller: I’ll be arriving on July 10th and staying for 3 nights. How much is it per night? (ผมจะไปถึง

วนัท่ี 10 เดือนกรกฎาคม และจะพกัเป็นเวลา 3 คืน ราคาเท่าไหร่ต่อ 1 คืนครับ) 

Receptionist: 2,868 baht net per night. (2.868 บาทต่อคืนค่ะ) 

Caller: Is breakfast included? (รวมอาหารเชา้ดว้ยไหมครับ) 

Receptionist: That’ right. May I have your name, please? (ถูกตอ้ง ฉนัขอทราบช่ือของคุณดว้ยค่ะ) 

Caller: My name’s David Kay. (ผมช่ือ เดวดิ เคย)์ 

Receptionist: How do you spell your last name? (นามสกุลของคุณสะกดอยา่งไร) 

Caller: K-A-Y 

Receptionist: Thank you for choosing to stay with us. (ขอบคุณค่ะ ท่ีเลือกท่ีจะพกักบัเรา) 
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 4.5.3 บทสนทนาทีใ่ช้ในร้านอาหาร 

Example1 

A: Excuse me, are you ready to order? (ขอโทษนะคะ คุณพร้อมจะสั่งอาหารหรือยงัคะ) 

B: Yes, can I have Pizza Hawaiian and Rocket salad please? (ผมขอพิซซ่าฮาวายเอ้ียน กบัร็อกเก็ต

สลดั) 

A: What would you like lady? (ของคุณผูห้ญิงรับอะไรดีคะ) 

C: Can I have Tuna sandwich please? (ดิฉนัขอแซนวชิทูน่าค่ะ) 

A: What would you like for drinks? (รับเคร่ืองด่ืมอะไรดีคะ) 

C: We would like 2 cans of Coke please? (ขอเป็นโคก้ 2 กระป๋องค่ะ) 

A: Okay. (ไดค้่ะ) 

B: Excuse me, could you tell me where the toilet is? (ขอโทษนะครับ หอ้งน ้าอยูท่ี่ไหนหรอครับ) 

A: You walk straight and turn left at the light over there the it will be on your right. (คุณเดินตรงไป 

แลว้เล้ียวซา้ยท่ีไฟสวา่งตรงนั้น หอ้งน ้าอยทูางขวาค่ะ) 

B: Thank you very much. (ขอบคุณมากครับ) 
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Example2 

A: Do you have a table for two? (คุณมีท่ีนัง่ส าหรับ 2 ท่ีไหมครับ) 

B: Do you have a reservation? (ไม่ทราบวา่คุณจองท่ีไวห้รือเปล่าคะ) 

A: No (ไม่ครับ) 

B: I’m sorry, but there’re tables available now. (ขอโทษดว้ยค่ะ แต่เรายงัไม่มีท่ีวา่งตอนน้ีเลย) 

A: How long will it be? (จะใชเ้วลานานแค่ไหนครับ) 

B: I’m not sure. In about 20 minutes? Would you like to wait in the bar? (ดิฉนัไม่แน่ใจค่ะ ประมาณ 

20 นาที ไม่ทราบวา่คุณจะรอท่ีบาร์ไดไ้หมคะ) 

A: Fine. Please call us when you have a table. (ไดค้รับ กรุณาเรียกเราเม่ือมีท่ีวา่ง) 
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Example3 

A: Welcome to the Peperoni Restaurant. How many? (ห้องอาหารเปปเปอโรนียนิดีตอ้นรับค่ะ จ  านวน

ก่ีท่ีคะ) 

B: One, please. (1 ท่ีครับ) 

A: Right this way. Please have a seat. Would you like to order now? (เชิญทางน้ีเลยค่ะ เชิญนัง่ คุณ

ตอ้งการสั่งอาหารเลยไหมคะ) 

B: Yes, please. (ใช่ครับ) 

A: What would you like to drink? (คุณตอ้งการสั่งเคร่ืองด่ืมอะไรคะ) 

B: What do you have? (คุณมีอะไรบา้ง) 

A: We have soft drink, coffee and beer (เรามีน ้าอดัลม กาแฟ และเบียร์) 

B: I’ll have Hot Cappuccino, please. (ผมขอคาปูชิโน่ร้อน) 

A: What would you like to eat? (คุณตอ้งการสั่งอาหารอะไรไหมคะ) 

B: I’ll have Spaghetti Carbonara and a bowl of Mushroom soup, please. (ผมขอสปาเก็ตต้ีคาโบนาร่า 

และซุปเห็ด 1 ถว้ย) 

A: Anything else? (รับอะไรเพิ่มอีกไหมคะ) 

B: No, thanks. (ไม่ ขอบคุณครับ) 
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4.6 ค าถามภาษาองักฤษทีใ่ช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

 

 

 

 

 

4.6.1 ค าถามทีใ่ช้ในการสอบถามเส้นทาง 

Could you please tell me where the restroom is? ช่วยบอกทางไปหอ้งน ้าหน่อยไดไ้หม 
How do I get to the post office? ฉนัจะไปไปรษณียไ์ดอ้ยา่งไร 
Where is the hospital around here? มีโรงพยาบาลใกล้ๆ แถวน้ีไหม / แถวน้ีมี

โรงพยาบาลไหม 
Do you know where the bus station is? คุณรู้ไหมวา่ป้ายรถประจ าทางอยูท่ี่ไหน 
Where is the coffee shop? ร้านกาแฟอยูต่รงไหน 
Is there a convenient store near here?  แถวน้ีมีร้านสะดวกซ้ือไหม 
Where is the nearest beauty salon  ร้านท าผมใกลท่ี้สุดอยูต่รงไหน 
Which bus goes to Asiatique? รถประจ าทางสายไหนไปเอเชียทีค 
How far is Asistique from here? เอเชียทีคไกลจากท่ีไหนแค่ไหน 
How can I get to the nearest bus station from 
here? 

จากท่ีน่ี ไปป้ายรถเมลท่ี์ใกลท่ี้สุดอยา่งไร 

Can you show me on the map? คุณช่วยช้ีต าแหน่งในแผนท่ีหน่อยไดไ้หม 
What’s the fastest way to the airport? ทางท่ีจะไปสนามบินเร็วท่ีสุดคือทางไหน 
Is this the way to the Bangkok Seashell 
Museum? 

น่ีใช่ทางไปพิพิธภณัฑเ์ปลือกหอยไหม 

I’m lost. Could you tell me where I am? ฉนัหลงทาง กรุณาบอกหน่อยวา่ฉนัอยูท่ี่ไหน 
Where can I hire a car? ฉนัจะเช่ารถไดท่ี้ไหน 

ตารางท่ี 4.12 ค าถามท่ีใชใ้นการสอบถามเส้นทาง 
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4.6.2 ค าถามทีใ่ช้ในโรงแรม  

Do you have any rooms available? คุณมีหอ้งวา่งไหม 
What promotion do you have at the moment? ตอนน้ีคุณมีโปรโมชัน่อะไรบา้ง 
What kind of room do you want? คุณตอ้งการหอ้งประเภทไหน 
How much it for the room? หอ้งพกัราคาเท่าไหร่ 
How much do you charge for extra bed? เตียงเสริมคิดเพิ่มเท่าไหร่ 
Is the breakfast included? ราคาน้ีรวมอาหารเชา้ไหม 
What time is the check-in? แจง้เขา้ท่ีพกัเวลาก่ีโมงคะ 
Is tax included in this rate? ราคาน้ีรวมภาษีไหมครับ 
Dose the hotel have a pool? ท่ีโรงแรมมีสระวา่ยน ้าไหม 
What time is the check-out? แจง้ออกจากหอ้งพกัไดถึ้งก่ีโมง 
Do you have a tranfer service? คุณมีบริการรับ-ส่งไหม 
Where is the elevator? ลิฟทอ์ยูท่ี่ไหน 

ตารางท่ี 4.13 ค  าถามท่ีใชใ้นโรงแรม 
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4.6.3 ค าถามทีใ่ช้ในร้านอาหาร  

What are your specials today? เมนูพิเศษวนัน้ีมีอะไร 
Do you have any tables available? มีโตะ๊วา่งไหม 
Do you have a table by the window? มีโตะ๊ริมหนา้ต่างไหม 
Do you have any recommended dishes? มีเมนูแนะน าไหม 
Would you recommend something? ช่วยแนะน าหน่อยไดไ้หม 
Could I see the dessert menu? ขอดูเมนูขนมหวานไดไ้หม 
Can I get a takeout order? ฉนัสั่งอาหารหลบับา้นไดไ้หม 
Can you please pack it for taking home? ช่วยห่อกลบับา้นหน่อยไดไ้หม 
Do you accept credit cards? รับบตัรเครดิตไหม 
Can we pay separately? จ่ายแยกกนัไดไ้หม 

ตารางท่ี 4.14 ค  าถามท่ีใชใ้นร้านอาหาร 
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4.7 One day trip around Silom 

One day trip around Silom Price 1, 999 Baht net 

 รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มือ้เช้า (International Buffet) ณ ห้องอาหารระเบียง

ทอง โรงแรมนารายณ์  

เวลา 07.00 – 08.30 น. 

 เตรียมตัวออกเดินทางทีจุ่ดนัดพบ Lobby โรงแรมนารายณ์ 

เวลา 08.30 – 09.00 น. 

 ออกเดินทางไปจุดหมายที ่1 “ วดัพระศรีมหาอุมาเทว ี(วดัแขกสีลม) “ 

 เวลา 09.00 – 10.00 น. 

 จุดหมายที ่2 “ พพิธิภัณฑ์เปลอืกหอย “ 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

 พกัรับประทานมือ้กลางวนัที่ร้านอาหารกลัปพฤกษ์ สาขาสีลม 

เวลา 12.30 – 13.30 น. 

 จุดหมายที ่3 “ Kathmando Photo Gallery “  

เวลา 14.00 – 15.00 น. 

 พกัรับประทานอาหารว่างที่ร้าน Sugi Bee Garden Café  

เวลา 15.30 – 16.30 น. 

 จุดหมายที ่4 “ King Power Mahanakhon “ ชมววิ Sky tray มุมมอง 360 องศา 

ในช่วงทีพ่ระอาทติย์ก าลงัจะลบัขอบฟ้า 

เวลา 17.00 – 18.30 น. 

 เดินทางกลบัโรงแรมนารายณ์เพือ่รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มือ้ค ่า ณ ห้องอาหาร

ระเบียงทอง (Seafood Buffet) 

เวลา 19.00 – 21.00 น. 
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รายละเอยีด Package One day trip around Silom 

 รวมค่าอาหารบุฟเฟ่ตม้ื์อเชา้ ณ หอ้งอาหารระเบียงทอง โรงแรมนารายณ์ 

 รวมค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ปลือกหอย 

 รวมค่าอาหารม้ือกลางวนัท่ีร้านกลัปพฤกษ ์ สาขาสีลม สามารถเลือกได ้ 4 อยา่ง 

ตามหมวดท่ีก าหนดไว ้

- Appetizer 

- Main course 

- Dessert 

- Soft drink 

 รวมค่าเขา้ชม Kathmando Photo Gallery 

 รวมค่าอาหารวา่งท่ีร้าน Sugi Bee Garden Café สามารถเลือกได ้2 อยา่งตามหมวด

ท่ีก าหนดไว ้

- Dessert 

- Soft drink 

 รวมค่าเขา้ชมจุดชมววิ Sky tray ตึกระฟ้า King Power Mahanakhon 

 รวมค่าอาหารบุฟเฟ่ตม้ื์อเยน็ ณ หอ้งอาหารระเบียงทอง โรงแรมนารายณ์ 

**Package น้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวั และส่ิงอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้  าหนดไว*้* 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดด้ าเนินโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้นั้นผลท่ีไดรั้บ คือ  

 บุคลากรในองคก์ร และนกัศึกษาท่ีเขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัทาง บริษทันารายณ์ 

โฮเตล็ จ  ากดั มีขอ้มูลท่ีครบถว้น และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 ท าใหส้ามารถแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว แผนการเดินทางท่ีสะดวก และประหยดัเวลา

มากข้ึน ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีโรงแรมนารายณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ผลงานตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ผูจ้ดัท าก าหนดไวต้ั้งแต่เร่ิมด าเนินโครงงานอยา่ง

ครบถว้น 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 

 ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว และเส้นทาง ท่ีหาจากบางเวบ็ไซตเ์ป็นขอ้มูลเก่า 

 ตอ้งใชเ้วลาในเป็นอยา่งมากในการส ารวจเส้นทางสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณโดยรอบ

โรงแรมนารายณ์ เพราะถนนสีลมมีการจราจรท่ีหนาแน่นมาก 

 ระยะเวลาในการท าโครงงานไม่เพียงพอ ซ่ึงนอ้ยเกินไปท าใหต้อ้งเร่งรีบในการท า

โครงงาน 

 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 ส ารวจสถานท่ี และเส้นทางจริงดว้ยตนเอง เพื่อขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า และมีประสิธิ

ภาพ 
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 ใชก้ารเดินทางโดยเทา้เป็นหลกั เพื่อหลีกเล่ียงกาจราจรท่ีติดขดั 

 ควรเพิ่มระยะเวลาในการท าโครงงานใหม้ากข้ึน เน่ืองจากผูจ้ดัท าตอ้งใชเ้วลามาก

พอสมควรในการศึกษางานท่ีไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษา 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 เรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานจริง 

 เรียนรู้การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น 

 เรียนรู้วฒันะธรรม และการกฎระเบียบการปฏิบติัตวัขององคก์ร 

 ฝึกบุคลิกภาพในการท างาน และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 มีโอกาสฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษส่ือสารมากข้ึน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 บุคลากรในองคก์รขาดความพร้อมในการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณโดยรอบ

โรงแรมนารายณ์ และเส้นทางใหก้บันกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

 การจราจรท่ีติดขดับริเวณถนนสีลม ท าใหน้กัท่องเท่ียวใชเ้วลาเป็นอยา่งมากในการ

เดินทาง 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 โครงงานท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าข้ึนจะช่วยใหบุ้คลากรในองคก์รมีความพร้อมเก่ียวกบัขอ้มูล

สถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณโดยรอบโรงแรมนารายณ์ และแผนการเดินทางท่ีจะแนะน า

นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส ารวจเส้นทางในการเดินทางท่ีหลีกเล่ียงการจราจรติดขดั โดยการเดินเทา้เป็นหลกั 
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ภาคผนวก 

ภาพขณะปฏบิัติงาน 
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ภาพทานขา้วกลางวนักบัพนกังานในออฟฟิศ 
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