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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงความตกลงหุ้นสว่น

เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) ให้เอือ้ต่อการสง่เสริมธุรกิจร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญ่ีปุ่ นให้มาก

ยิ่งขึน้ โดยงานวิจยัเร่ืองนีไ้ด้อาศยัการทบทวนวรรณกรรมร่วมกบัการสมัภาษณ์เชิงลกึต่อผู้ เก่ียวข้องกบัธุรกิจร้านอาหาร

ไทยในประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือทําการวิเคราะห์สถานการณ์ ความได้เปรียบในการแข่งขนั จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอปุสรรค

ของธรุกิจร้านอาหารไทยและพอ่ครัวแมค่รัวไทยในประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือวิเคราะห์บทบาทและช่องวา่งของความตกลง JTEPA 

และสร้างแนวทางปรับปรุงความตกลง JTEPA ให้สง่เสริมธุรกิจร้านอาหารไทยและพอ่ครัวแม่ครัวไทยให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ จากการศึกษาพบว่า ร้านอาหารไทยสว่นใหญ่ ทัง้ร้านอาหารไทยของคนไทยและร้านอาหารไทยของคนญ่ีปุ่ น 

ล้วนประสบปัญหาขาดแคลนพอ่ครัวแมค่รัวไทย ทัง้ท่ีความตกลง JTEPA ได้ลดเง่ือนไขระยะเวลาประสบการณ์ทํางานของ

พอ่ครัวแมค่รัวไทยลงจาก 10 ปี เหลอืเพียง 5 ปี เพ่ือให้พอ่ครัวแมค่รัวไทยขอวีซา่เพ่ือมาทํางานท่ีประเทศญ่ีปุ่ นได้ง่าย โดย

สาเหตสุาํคญัมาจากการท่ีสถานทตูญ่ีปุ่ นยงัคงพิจารณาอนมุตัิวีซ่าโดยอาศยัปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมด้วย โดยท่ีสําคญัคือประวตัิ

และความนา่เช่ือถือสว่นบคุคล ทําให้พ่อครัวแม่ครัวจํานวนมากถกูปฏิเสธวีซ่าทัง้ท่ีมีเอกสารหลกัฐานครบถ้วน สง่ผลเสีย

ต่อทัง้นายจ้างและพ่อครัวแม่ครัว ดงันัน้ งานวิจัยเร่ืองนีจ้ึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขความตกลง JTEPA โดยให้ลด

เง่ือนไขระยะเวลาประสบการณ์ทํางานในฐานะพ่อครัวแม่ครัวอาหารไทยลงจาก 5 ปี เหลือ 3 ปี แล้วทดแทนด้วยเง่ือนไข

การขึน้ทะเบียนในฐานข้อมลูพ่อครัวแม่ครัวไทยซึ่งผ่านการคดักรองโดยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน เพ่ือช่วยคดักรองประวตัิ

และความนา่เช่ือถือสว่นบคุคลของพอ่ครัวแม่ครัวทัง้นี ้เพ่ือลดเวลาการพิจารณาวีซ่าของสถานฑตูญ่ีปุ่ นและลดโอกาสใน

การถกูปฏิเสธการให้วีซา่ 
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Abstract

This study is a qualitative research with a primary objective to find the ways to amend 
Japan-Thailand Economics Partnership Agreement (JTEPA) so that it can better boost Thai 
restaurant business and Thai chefs in Japan. Additionally, it relies on literature review, as 
well as in-depth interviews with stakeholders of Thai restaurant business in Japan, to examine 
the situation, competitive advantage, strengths, weaknesses, opportunities and threats of Thai 
restaurant business and Thai chefs in Japan, to analyze the roles and gaps of JTEPA and to 
find the ways to revise JTEPA so that it can more efficiently promote Thai restaurants and 
Thai chefs in Japan. The findings reveal that most of Thai restaurants in Japan, both owned 
by Thai nationals and Japanese nationals, currently struggle with Thai chef scarcity despite 
that fact that JTEPA helps decrease working experience as Thai chefs from 10 years to 5 
years, making it easier for Thai chefs to get visa to work in Japan. This is because the 
Embassy of Japan also focuses on the background and personal creditability of the applicants 
in the visa approval process, consequently their visa is usually denied despite having all 
required documents, causing the trouble to both chefs and employers. Therefore, this study 
suggests a decrease in working experience as Thai chefs from 5 years to 3 years; however 
Thai chefs, who wish to get visa to work in Japan, must be registered to the national qualified 
chef database supervised and operated by the Department of Skill Development. The 
registration to such database requires decent history and personal creditability, therefore Thai 
chefs registered with this database are less likely to suffer from visa refusal.

Keywords: Thai Restaurants, Thai Chef, Japan-Thailand Economics Partnership Agreement 
(JTEPA), Competitive Advantage
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