
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จำกัด 

มุ่งนำองค�กร 

 เพื ่อใหการดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม 

จำกัด (CPN-CM) บรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร 

รวมทั ้งสนับสนุนทิศทางธุรกิจของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด 

(มหาชน) (CPN) หลังจากรับทราบทิศทางธุรกิจ คือ วิสัยทัศนและ

พันธกิจของ CPN ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแลว ผูบริหารของ CPN-

CM (GM) จะทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของ CPN-CM 

เปนประจำทุกปในการประชุม CHANG Annual Meeting (CAM)  

 จากความมุงมั ่นที ่จะเปนผู นำดานการบริหารศูนยการคาใน 

ภาคเหนือ ในป 2010 CPN-CM เนนพัฒนาวิธีการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพสูงตามแนวทาง TQA โดยมุงเนนการทำงานรวมกัน

แบบขามสายงาน ตั้งแตทีมจัดการ “Chang Committee (CC)”  

ที่ประกอบดวยทีมที่รับผิดชอบงานในแตละดาน (PCC PQC PHC 

PSC PBC) รวมถึงพนักงานที่รวมกลุ มกันปรับปรุงงาน ทั ้งงาน 

ในความรับผิดชอบของสายงาน และงานขามสายงานที ่ดูแล 

ผาน CC CPNQA และ CHANG Mission/Dream Team เพือ่ให

มั่นใจวาการดำเนินงานของ CPN-CM ตอบสนองผู มีสวนได 

สวนเสียทุกกลุมอยางมีประสิทธิผล 

 ในกระบวนการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน GM และ CC 

จะทำการวิเคราะหองคกร ระบุ SWOT ความไดเปรียบและ 

ความทาทายเชิงกลยุทธของ CPN-CM เพือ่ทบทวนวิสัยทัศน  

พันธกิจ Core Competency (ขั ้นที ่ 1) โดยขอมูลสำคัญที ่ GM 

กำหนดกรอบแนวทางใหใชคือการนำเสียงและความคิดเห็นของ

ลูกคา คูคา ผูถือหุน ผูสงมอบ พนักงาน ชุมชนและสังคม รวมถึง 

M-PLEST มาประกอบการวิเคราะหรวมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

กลยุทธของ CPN เพื่อทบทวนและกำหนดกลยุทธของ CPN-CM   

 หลังจากไดวิสัยทัศนและพันธกิจที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันแลว GM และ CC จะถายทอดวิสัยทัศนผาน POWER Strategy 

Map ที่กำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธแตละดาน (ขั้นที่ 2) เพื่อใหมั่นใจวาความตองการและความคาดหวังของพนักงาน ผูสงมอบ คูคา 

ที่สำคัญ ลูกคา ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นจะไดรับการแปลงเปนแผนดำเนินการของทุกสวนงานอยางสมดุล (ขั้นที่ 3) แลวกำหนด 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักเปน POWER Scorecard เพื่อใชทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนเปนประจำทุกเดือน (ขั้นที่ 4) หากพบวา

แผนงานใดไมเปนไปตามที่กำหนด CC จะรวมกันกำหนดแนวทางแกไข โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานปจจุบันหรือมอบหมาย 

เปนโครงการ CPNQA หรือ CHANG Mission/Dream Team ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปปฏิบัติ หรือสรางสรรค Service Initiatives 
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ที ่เหมาะสม เพือ่ปรับปรุงกระบวนการและงานตางๆ ให

สนับสนุนการดำเนินงานใหบรรลุ เปาหมายที ่กำหนด 

(ขั้นที่ 5) หากพบวากระบวนการใดแสดงถึงการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพก็จะกำหนดเปนมาตรฐาน (Standardization) 

เพื่อใหทุกคนยึดถือปฏิบัติ (ขั้นที่ 6) 

 ในระดับแผนกและระดับบุคคล จะไดรับถายทอด

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธผานการกำหนด DePA (ขอตกลง

การปฏิบัติงานของแผนก) และ O-KPI (ตัวชี้วัดระดับบุคคล) 

ที ่สอดรับกับ POWER Strategy Map และ POWER 

Scorecard โดยทุกแผนกใน CPN-CM จะจัดทำแผน 

ปฏิบัติการ โดยนำเอาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธมารวมกัน

กำหนดแผนปฏิบัติการในแตละกระบวนการยอย และ 

ติดตามผลการดำเนินงานผานการประชุมแผนกประจำเดือน

และการประชุมติดตามงานประจำวัน  

 นอกเหนือจากการถายทอดกลยุทธผาน POWER Strategy Map POWER Scorecard DePA 

และ O-KPI แลว GM และ CC ยังใหความสำคัญกับการสื่อสารอยางทั่วถึงทั้งภายในองคกร และ 

กับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ดังนั้น CPN-CM จึงมีชองทางการสื่อสารถึงพนักงานและผูที่เกี่ยวของ

หลากหลายชองทาง ทั้งการสื่อสารทางเดียวและสองทาง เพือ่ใหมั่นใจวาผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุม

ชัดเจนกับทิศทางของธุรกิจ รวมทั้งพรอมที่จะผลักดันให CPN-CM ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

และสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว 
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การสร�างความผูกพันกับลูกค�าและร�านค�าภายในศูนย�การค�า 

 หนึ่งในกระบวนการสรางความผูกพันเพื่อตอบสนองความตองการที่เหนือกวาความคาดหวังของลูกคา และรานคาตางๆ ภายใน

ศูนยการคา CPN-CM ไดดำเนินการตาม Product Innovation Process ดังรูป โดยรวบรวมขอมูลจากการหารือที่ประชุมเพื่อจัดทำ 

แผนกลยุทธและทบทวน SWOT ของ CPN-CM ในแตละป การสำรวจตลาด การดูงานตางประเทศ การสำรวจคูแขง การหารือกับหนวยงาน

ตางๆ และการสำรวจความตองการของลูกคาโดยทีม Marketing research รวมทั้งรับฟงเสียงของลูกคาผานระบบ VOCS ซึ่งจะทำใหทราบ 

Critical Business Requirement และ Critical Customer Requirement ของลูกคา จากนั้นที่ประชุม CC จะหารือเพื่อคิดโครงการปรับปรุง

พื้นที่เชาในศูนยการคาและปรับปรุงบริการโดยทีม PCC จะวิเคราะหขอมูลและจัดลำดับความสำคัญเพื่อประเมินวาควรจะเปนโครงการ 

ดานการ Renovation หรือ Re-Merchandising Mix ตอไป 

 
การรับฟ�งลูกค�า 

 ระบบการรับฟงลูกคาของ CPN-CM ดำเนินการโดยทุกหนวยงานที่เปน 

Touch Point ของลูกคา ไมวาจะเปน Tenant หรือ Shopper จะรับฟงขอมูล 

ทั้งคำชม ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอมูลจากการพบปะลูกคาโดยหนวยงาน

ตางๆ รวมทั้งขอมูลจากการวิจัยตลาดจะถูกบันทึกลงในระบบ VOCS เพื ่อ

รวบรวมขอมูลไวในระบบซึ่งจะมีการแจงเตือนไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ

ดำเนินการแกไขปญหาตามที่แจงอยางทันทวงที จากนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบ

จะบันทึกผลการดำเนินการในระบบเพื่อสรุปผลการแกไข เพื่อใหผูแจงสามารถ 

ทราบวาปญหาไดดำเนินการแกไขแลว และมีการติดตามผลไปที่ลูกคาตอไป 

ทั้งนี้ การรับฟงเสียงของลูกคาไมวาจะเปน Tenant หรือ Shopper จะพิจารณา

จากวงจรชีวิตของลูกคาแตละกลุมโดยผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย

และคำนึงถึงความเหมาะสม ความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก จากนั้น

ขอมูลทั้งหมดจะถูกสรุปมารายงานในที่ประชุม CC ทุกเดือน เพื ่อพิจารณา

แนวทางการแกไขปรับปรุงที่เปนมาตรฐานโดยการกำหนดใหทีมงานที่เกี่ยวของ 

หรือกลุม Chang Mission ดำเนินการตามแนวทาง PDCA ตอไป ดังรูป 
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 ระบบการจัดการข�อร�องเรียนของลูกค�า  

 CPN-CM มีกระบวนการจัดการขอรองเรียนของลูกคาทั้ง Tenant และ Shopper โดยหากเปนขอรองเรียนทั่วไป (Regular) ที่สามารถ

แกไขไดทันที การดำเนินการแกไขจะอยูที่ดุลยพินิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ และเมื่อดำเนินการเรียบรอยแลวจะมีการตรวจสอบโดย 

ผูเกี่ยวของตามมาตรฐานที่กำหนด หากเปนเรื่องที่พนักงานไมสามารถตัดสินใจไดเอง จะสงขอรองเรียนนั้นใหกับผูจัดการแผนกที่รับผิดชอบ

ไดทันที หรือหากเปนกรณีที่เกินกวาแผนกจะแกไขได จะมีการระดมความคิดผาน CC เพื่อให Committee ตางๆ (PCC PQC PHC หรือ 

PSC) หาทางแกไขรวมกัน หรือ หากเปนขอรองเรียนที่ตองการความรวมมือจากทุกฝายจะถูกนำสงเขา CC เพื่อวิเคราะหและนำมาสู 

การแกไขปรับปรุงผาน CHANG Mission ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการที่ไดดำเนินการจะมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงการ 

ดำเนนิงานใหตรงกับความตองการของลกูคามากขึ้น โดยดำเนนิการนำเขาสูระบบ ISO 9001 เพื่อจดัใหเปนมาตรฐานในการดำเนนิงานตอไป  

 
 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค�า 

 CPN ไดจัดจางหนวยงานภายนอกมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาทั้งที่เปน

รานคา (Tenant) และลูกคา (Shopper) เพื่อเปรยีบเทยีบกบัคูแขงของแตละศนูยการคาทกุสาขา 

ของ CPN โดยดำเนนิการปละ 1 คร้ัง นอกจากน้ี เพ่ือใหไดขอมลูที่ครบถวน ทาง CPN-CM มกีาร

ประเมินความพึงพอใจของลูกคาและรานคาโดยการรับฟงเสียงของลูกคา ซึ่งไดกำหนดใหมีการ

ประเมินผลดวยวิธีการตางๆ โดยมีวัตถุประสงคแตกตางกันตามแตละรูปแบบของการใหบริการ 

โดยนำขอมูลมาวิเคราะหเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอยางตอเนื ่อง ผานโครงการ 

CHANG Mission และ CPNQA รวมถึง Service Initiatives ตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเหนือความ

ตองการของลูกคา และสามารถเปนผูนำดานการบริหารศูนยการคาไดอยางแทจริง ซึ่งจากผล

การดำเนินงานโครงการตางๆ ในชวงหลายปที่ผานมา สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่องทั ้งในสวนของรานคา (Tenant) และลูกคา (Shopper) ไมวาจะเปนในดาน

บรรยากาศภายในศูนย การจัด Merchandising Mix ที่โดนใจลูกคาที่มาใชบริการ ดานการ

บริการที่เปนมาตรฐานตาม Service Standard ของพนักงาน รวมทั้งดานการจัดกิจกรรมตางๆ 

ภายในศูนยฯ เปนตน จนศนูยการคาเซน็ทรัลพลาซาเชยีงใหม แอรพอรต มคีะแนนความพงึพอใจ 

ของรานคาและลูกคาสูงสุดเมื ่อเทียบกับคู แขง จนบรรลุวิสัยทัศนที ่ผู บริหารกำหนดไวคือ  

เปนผูนำดานการพัฒนาศูนยการคาในภาคเหนือ    29


