
บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด 
(สาขาหนองจอก)  บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด สาขา

หนองจอก (CPF FOOD PRODUCTS CO.,LTD.) เริ ่ม

ดำเนินธุรกิจมากวา 25 ป มีสถานประกอบการตั้งอยูในพื้นที่ 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 70 ไร เปนบริษัท

ยอยของ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 

หรือ “ซีพีเอฟ” ซึ ่งเปนองคกรแม มีคณะกรรมการบริษัท 

(Board Of Director) และกรรมการผู จัดการใหญและ

ประธานคณะผูบริหาร (CEO) ในการกำกับดูแลองคกร ผาน

รองกรรมการผู จัดการบริหาร (EVP) และ รองกรรมการ 

ผู จัดการอาวุโส (SVP) ซึ่งเปนผูนำระดับสูง ดำเนินธุรกิจ 

ภายใตสายธุรกิจอาหารสำเร็จรูป เพื ่อตอบสนองความ

ตองการของธุรกิจ ในการสรางทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค

และเพิ่มความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป   

ผลิตภัณฑหลักแบงเปน 2 กลุม คือ 

 1) กลุมผลิตภัณฑไสกรอก (Sausage Products) 

โดยมีสัดสวน 77% ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลัก ประกอบดวย 

กลุมไสกรอก กลุมสไลด และกลุมรมควนั 2) กลุมผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูปพรอมทาน (Ready Meal Products)  

มีสัดสวน 23% ประกอบดวย สินคากลุมอาหารพรอมทาน

แชเย็นและแชแข็ง (Chilled Meal & Frozen Meal 

Products) เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา โดยมีกลไก

การสงมอบผลิตภัณฑภายใต “CPF Value Chain”  

ซึ ่งใชวัตถุดิบเนื ้อไก-เนื ้อหมูหลักจากโรงงานแปรรูปของ 

CPF เขาสูกระบวนการผลิตเปนผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป

ภายใต CP Brand ผานระบบการขนสงของ CPF Logistic 

ดวยระบบ GPS (Global Positioning System) ที่สามารถ

ติดตามพิกัดและความเร็วของการเดินทางของสินคา 

เพื ่อการสงมอบสินคาไปยังลูกคา โดยมีบริษัท ซีพีเอฟ  

เทรดดิ้ง จำกัด (CPF Trading Co.,Ltd. หรือ CPFT) ดูแล

ตลาดในประเทศ ประกอบดวยชองทาง Convenience 

Store (7-11 ซึ่งเปนลูกคาหลัก), Hyper & Super Market 

และ Traditional Trade สำหรับตลาดตางประเทศ ผาน

บริษัท ซีพีเมอรแชนไดซิ่ง จำกัด (C.P. Merchandising 

Co.,Ltd.: CPM) เพื่อการสงมอบสินคาไปยังประเทศ EU, 

Asia และ South Africa ทั ้งนี ้ ดวยระบบ “CPF Value 

Chain” ทำให CPF NONGJOK สามารถตรวจสอบ 

ยอนกลับสินคา (Traceability System) ตั้งแตแหลงวัตถุดิบ

ไปจนถึงผูบริโภค เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑของ CPF NONGJOK 
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การนำองค�กร 

 ผูนำระดับสูง CPF NONGJOK ใชหลัก “การบริหารจัดการเพื่อ

ความยั่งยืนขององคกร (5-Sustainability)” ซึ่งประกอบดวย 1) การ

มุงเนนบุคลากร (Workforce Focus) โดยใชคานิยมองคกร “CPF 

Way” เปนแกนกลางที ่หลอหลอมความเปนพนักงานของซีพีเอฟ 

ทุกคน ยึดถือประพฤติปฏิบัติจากรุนสูรุ นเพื่อสรางองคกรใหเติบโต

อยางยั่งยืน ผานกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองตามทิศทาง

ของธุรกิจ การสรางและเปดโอกาสใหคนหนุม-สาวที่มีความรูความ

สามารถ (Young Manager Talent) แสดงความสามารถในการ

ทำงาน และการสรางทีมผานกิจกรรม “Strong Leadership”  

ใหกับบุคลากรทุกระดับจนกลายเปน “GANG NONGJOK” 2) การ

มุ งเนนองคกรแหงการเรียนรู   (KM Focus) ที ่สงเสริมการ 

แลกเปลี่ยนความรูของ “GANG NONGJOK” ผาน KM Website ซึ่ง

เปนคลังความรู   “Data Warehouse” ที ่ใหพนักงานเรียนรู ดวย 

ตัวเองเพื ่อนำมาปรับปรุงพัฒนางาน 3) การมุ งเนนนวัตกรรม 

(Innovation Focus) โดยมีระบบ “KISS: Kaizen Suggestion 

System”, “SGA: Small Group Activity” กิจกรรมปรับปรุงงาน 

“PIP: Project Innovation Presents” ที่เปนชองทางในการสงเสริม

ใหบุคลากรทุกระดับ เสนอแนะโครงการพัฒนาปรับปรุงงาน โดยมี

ผูนำระดับสูงของ CPF NONGJOK เปนประธานเขารวมฟงโครงการ

พัฒนาปรับปรุงงานของบุคลากร เพื ่อแลกเปลี ่ยนความรู ความ 

คิดเห็น และขอเสนอแนะจากบุคลากร ทำใหเกิดการสรางนวัตกรรม

ของผลิตภัณฑ รวมถึงกระบวนการผลิตทีม่ีความพิเศษเฉพาะของ 

CPF NONGJOK 4) การมุงเนนลูกคา (Customer Focus) ดวย

แนวคิดการสรางวัฒนธรรม “ลูกคาเปนที่หนึ่ง” และ การสรางความ

เชื่อมั่นใหกับลูกคาภายใตระบบ “Food Safety, Food Security” 

รวมถึงแผน “Crisis Management” เพือ่คาดการณถึงความกังวล

ของสาธารณะทีผ่ลิตภัณฑและการปฏิบัติการที่มีผลกระทบเชิงลบ

ตอสังคม  5) การมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Focus) 

เพือ่สรางความสมดุลทางธุรกิจ สูการเติบโตอยางยั่งยืน ที่ใสใจตอ

ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหสอดคลอง

ตามแนวทาง CPF CSR ที่วา “เพราะทุกๆ วันของ CPF คือ CSR” 

โดยมีผู นำระดับสูงของ CPF NONGJOK เปนประธานในการให

นโยบาย งบประมาณ สนับสนุนและพัฒนาโครงการตางๆ กับชุมชน

อยางจริงจัง นอกจากนั ้นยังมีคณะกรรมการ CSR ในการจัดทำ

แผนการสำรวจชุมชน ผานรูปแบบ “สานเสวนาชุมชน” เพื่อรับทราบ

ความตองการและความคาดหวังของชุมชน ทำให CPF NONGJOK 

สามารถกำหนดกิจกรรมตางๆ ที ่ตอบสนองตอการพัฒนาชุมชน 

อยางแทจริง จนไดรับรางวัล “CSR DIW” จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

นอกจากนั ้น ยังมีระบบ “SHE Management” ที ่คำนึงถึงอาชีว

อนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของ

บุคลากรทุกระดับ รวมถึงการจัดการดานการอนุรักษพลังงาน 

“Energy Management” ที่เลือกใชพลังงานทดแทน อาทิ GAS NG,  

Co-Generator, Water Reuse ที ่ลดผลกระทบตอสิ ่งแวดลอม 

ตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ จนไดรับรางวัล Thailand Energy 

Award ของประเทศไทย 
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การมุ�งเน�นลูกค�า   

 GANG NONGJOK มุงเนนลูกคาดวยแนวคิดการสรางวัฒนธรรมลูกคา คือ “ลูกคาเปนที่หนึ่ง” โดยนำความตองการลูกคา (Customer 

WINE) และขอมูลจากการสำรวจตลาด (Marketing Research) รวมถึงการประชุมรวมกับลูกคาและคูความรวมมืออยางเปนทางการ 

คือ CPFT/CPM ที่รับผิดชอบตลาดในประเทศ/ตางประเทศ นำมาวางแผนเชิงกลยุทธดานลูกคาระยะสั้นและระยะยาว ผานกระบวนการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ โดยใชแนวทาง ERRC System (Eliminate-Reduce-Raise-Create) เพื่อสรางนวัตกรรม จนเกิดเปนผลิตภัณฑใหม 

(New Product Development: NPD) สรางโอกาสและความไดเปรียบทางการแขงขัน    

 นอกจากนั้น ยังใชกลไกการเขาถึงลูกคา 

(Customer Access Mechanism: CAM) 

ผานชองทางตางๆ รวมกับ CPFT/CPM อาทิ 

การประชุมประจำเดือน, การเยี ่ยมชมของ

ลูกคา, E-mail, CPF Consumer Center, 

Video Conference รวมถึงการทำธุรกรรม 

ผานระบบ I Solutions ของ CPF ทำใหทัน 

ตอการเปลี ่ยนแปลงตอความตองการของ

ลูกคา สามารถปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑได

อยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการวางแผนพัฒนา

ผลิตภัณฑร วมกันกับลูกคา (7-11 Co-

Operation) เพื ่อแลกเปลี ่ยนขอมูลความ

ตองการและทิศทางของตลาดทีเ่ปลี่ยนแปลง

ไปตามความตองการของลูกคา ทำใหสราง

ความพึงพอใจ เกิดความผูกพันของลูกคา 

เพิ ่มอัตราการซื ้อซ้ำในกลุ มลูกคาเดิมและ

ขยายสูการซื้อของลูกคาใหม  

 

 

 

24

รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ ป 2553 



การรับฟ �ง เสียงของลูกค�าและการสร�าง 
ความสัมพันธ� 

 CPF NONGJOK รวมกับ CPFT/CPM ใช

กระบวนการรบัฟงเสยีงของลกูคา (Voice Of Customer: 

VOC) ดานความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และ 

ขอรองเรียนของลูกคา ที่แตกตางกันตาม Customer 

Life Cycle รวมถึงเสียงของลูกคาในอดีต อนาคต และ

ลูกคาของคู แขง อาทิ การเขารวมกิจกรรม Trade 

Show, เชิญลูกคาเขาเยี ่ยมชม Plant Visit, การใช

แบบสอบถาม Questionnaire, Call Center เปนตน 

เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลับ (Customer Feedback) 

มายัง CPF NONGJOK ซึ ่งมีกระบวนการประเมิน

ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ รวมถึงความ

ผูกพันของลูกคาครอบคลุมถึงลูกคาทุกกลุม ผานวิธี

การจัดการวิเคราะหขอมูล (Analysis of Data 

Procedure) เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

และคูแขง สูการทบทวนปรับปรุงกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตสินคาใหตอบสนอง 

ตอความตองการของลูกคา อีกทั ้งยังมีกระบวนการ 

คาดการณที่รองรับการเกิดผลกระทบตอสาธารณชน 

(Crisis Management) และระบบมาตรฐานในการ

ตรวจสอบยอนกลับ (Traceability System), Food 

Safety and Food Security ในการดำเนินการแกไข

และปองกันการเกิดซ้ำ กรณีเกิดขอรองเรียนของลูกคา 

เพื่อสามารถตอบขอรองเรียนของลูกคาอยางรวดเร็ว 

รวมถึงจัดเก็บเปนกรณีศึกษา ผานระบบ CPF KM ใน

การศึกษาแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากร เพื่อนำไป

ปรับปรุงเปนมาตรฐานการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 จากกระบวนการดังกลาว ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดความเชื่อมั่นกับลูกคา จนกลายเปนเพื่อน

คู คิดทางธุรกิจกับลูกคา สามารถวางทิศทางในการขยายธุรกิจระยะยาวทั ้งในประเทศและตางประเทศ โดยมุ งเนนการวิจัยพัฒนา 

Know-How ดานการผลิตสินคาอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน (Ready To Eat) และนำเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาพัฒนาปรับปรุง 

ดานกระบวนการผลิตใหเกิดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ ที่บรรลุวิสัยทัศน “THIS IS CPF” และเปนสวนหนึ่งของ CPF สูการเปน “ครัวของโลก”    
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