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4.

การวิ จยั และพัฒนา

บริษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญกับกำรวิจยั และพัฒนำเป็ นอย่ำงยิง่ และได้มกี ำรผลักดันให้บุคลำกรทุกระดับได้เข้ำมำมีส่วนร่วมทัง้ ใน
ด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร และในด้ำนกำรปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินกำรต่ำงๆ โดยบริษทั ฯถือว่ำกำรวิจยั และ
พัฒนำเป็ นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่ช่วยให้บริษทั ฯสำมำรถสร้ำงเสริมศักยภำพในกำรแข่งขัน และทำให้บริษทั ฯเป็ น
หนึ่งในผูน้ ำธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยได้ ทัง้ นี้ กำรวิจยั และกำรพัฒนำของบริษทั ฯสำมำรถแบ่งได้เป็ นสองประเภทหลักๆ
ได้แก่:
กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร: ซึ่งประกอบไปด้วยกำรคิดค้นเมนู อำหำรใหม่ๆ กำรปรับปรุงเมนู ท่มี อี ยู่ และ กำรลด
ค่ำใช้จำ่ ยต่ำงๆทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์อำหำร เป็ นต้น
กำรวิจยั และพัฒ นำในด้ำนกระบวนกำรดำเนิ นกำร: ซึ่งประกอบไปด้วยกำรปรับปรุงกระบวนกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภ ำพในกำรดำเนินกำรและลดค่ำใช้จ่ำย รวมถึงกำรสร้ำงควำมพอใจให้กบั ลูกค้ำของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั ฯได้ยดึ ถือวิธี
บริหำรแบบ Kaizen เป็ นต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินกำรของบริษทั ฯ
การวิ จยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหาร
บริษทั ฯได้มกี ำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรให้มรี สชำติดแี ละสะอำด
ถูกหลักอนำมัย รวมทัง้ ยังสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคเป็ นปจั จัยทีส่ ำคัญต่อควำมสำเร็จของบริษทั ฯ
กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรของบริษทั ฯ จะอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของทุกส่วนงำนที่มสี ่วนร่วมในกระบวนกำรผลิต
อำหำร กล่ำวคือ ส่วนงำนครัวกลำง สำยงำนจัดหำและจัดส่ง และฝำ่ ยควบคุมคุณภำพ โดยที่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถที่จะมี
ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อทีจ่ ะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยู่ หรือเสนอแนวทำงในกำรลดค่ำใช้จำ่ ยได้
บริษทั ฯยังให้ควำมสำคัญกับข้อเสนอแนะของลูกค้ำของบริษทั ฯ โดยทีบ่ ริษทั ฯ จะทำกำรวิเครำะห์แบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่กรอก
โดยลูกค้ำของร้ำนอำหำรที่มจี ำนวนมำกในแต่ละวันมำใช้ในกำรปรับปรุงอำหำรของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั ฯจะท ำกำรวิเครำะห์
ข้อเสนอแนะในด้ำนต่ำงๆ เช่น รสชำติของอำหำร รสชำติของน้ ำจิม้ ควำมสะอำด เป็ นต้น และบริษทั ฯ จะจัดอันดับควำมสำคัญ
ของแต่ละปจั จัยทีจ่ ะต้องมีกำรปรับปรุง เพื่อทีจ่ ะดำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสมทีส่ ดุ
ในส่วนของร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ บริษทั ฯ มีกำรวิจยั พัฒนำร่วมกับทำง Yayoi Ken จำกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นผู้ให้สทิ ธิ
Franchise ร้ำนอำหำร Yayoi Ken ให้กบั บริษทั ฯในประเทศไทย เพื่อพัฒนำเมนู ต่ำงๆ รวมถึงกำรร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์พเิ ศษ
สำหรับประเทศไทยเพื่อให้ตอบเสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคในประเทศอีกด้วย
การวิ จยั และพัฒนาในด้านกระบวนการดาเนิ นการ

อธิบำยเพิม่ เติม

บริษทั ฯได้ยดึ ถือวิธบี ริหำรแบบ Kaizen เป็ นต้นแบบในกำรพัฒนำกระบวนกำรดำเนินกำรของบริษทั ฯ โดยวิธบี ริหำรแบบ
Kaizen เป็ นแนวคิดที่มุ่งเน้ นกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพของกระบวนกำรดำเนินกำรของ
บริษทั ฯ และกำรสร้ำงควำมพอใจให้กบั ลูกค้ำ โดยมุ่งเน้นที่กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกคนที่ร่วมกันแสวงหำแนวทำงใหม่ๆ
เพื่อปรับปรุงวิธกี ำรทำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้ดขี น้ึ อยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ท่ตี ้องมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องไม่
มีทส่ี น้ิ สุด
บริษทั ฯ มีคณะทำงำนเพื่อที่จะผลักดันนโยบำยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินกำรของบริษทั ฯ รวมถึงกำรกลั ่นกรอง
ข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรของบริษทั ฯ โดยคณะทำงำนจะทำกำรพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ทำงธุรกิจในกำรนำข้อเสนอแนะ
ต่ำงๆมำประยุกต์ใช้จริง
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ พยำยำมที่จะให้บุคลำกรในทุกระดับขององค์กรได้มสี ่วนร่วมในกำรวิจยั และพัฒนำ ทัง้ ในระดับพนักงำนสำขำ ไป
จนถึงผูบ้ ริหำรระดับกลำง (เช่น ผูจ้ ดั กำรเขต ผูจ้ ดั กำรภำค หรือ ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ย) โดยในระดับพนักงำนสำขำ บริษทั ฯได้มกี ำร
กระตุน้ ให้พนักงำนนำเสนอข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯในทุกขัน้ ตอนซึ่งพนักงำนระดับสำขำนัน้ เป็ น
บุคลำกรทีป่ ฏิบตั งิ ำนโดยตรง ซึ่งทำให้สำมำรถที่จะเสนอแนะข้อปรับปรุงในรำยละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนกำรทำงำน
ได้
ด้วยเหตุน้ี บริษทั ฯจึงได้มกี ำรนำนวัตกรรมใหม่ๆ มำใช้ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรที่บริษทั ฯ เป็ นร้ำนสุก้รี ำ้ นแรก
ทีน่ ำเตำไฟฟ้ำมำใช้ รวมถึงกำรเปลีย่ นเตำไฟฟ้ำมำเป็ นเตำแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Induction Hob) หรือ กำรใช้เครื่องคัน้ น้ ำมะนำวแทน
กำรใช้มะนำวฝำนในกำรให้บริกำรลูกค้ำ รวมทัง้ กำรนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำยกระดับกำรให้บริกำร เช่น กำรนำเครื่อง PDA ใช้ส ั ่ง
อำหำร เป็ นต้น
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