ຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ

ການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະທີ່ຕ້ອງການ ສຳລັບຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນ ສປປ ລາວ.
ຂໍ້ມູນສຳລັບນາຍຈ້າງ, ຜູ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.
ການທ່ອງທ່ຽວຖືໄດ້ວ່າເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການ
ຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ສປປ ລາວ. ແຜນພັບສັງລວມຂໍ້ມູນຖະແຫຼງການນີ້,
ຈະສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າ
ເຖິງຮູບແບບການຈ້າງງານໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນປັດຈຸບັນ, ໂດຍສະ
ເພາະລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບອາຊີບທີ່ມີຄວາມຕ້ອງ
ການສູງ ແລະ ສະໜອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ຈ້າງງານສາ
ມາດຊອກຫາພະນັກງານຜູ້ຊົງຄຸນະວຸດທິທີ່ໄດ້ຜ່ານ
ການຝຶກອົບຮົມດ້ານທັກສະໃນ ຂະແໜ່ງການ.

ການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະອັນເປັນທີຕ
່ ອ
້ ງ
ການ ສຳລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະແໜງການ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໃນ ສປປ ລາວ
ອີງຕາມຜົນການສຳຫຼວດ ການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະອັນເປັນ
ທີ່ຕ້ອງການ ສຳລັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງ
ແຮມ ໃນລາວ ປີ 2018 - ສິ່ງທີ່ລະອຽດ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈໄດ້ດີທີ່ສຸດ ກໍ່ຄືຮູບແບບໃນການລົງສຳຫຼວດ
ໄດ້ ສ ະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ເຖິ ງ ພາບລວມຂອງການຈ້ າ ງງານໃນ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໃນແຕ່ລະ
ແຂວງທົວ
່ ປະເທດ ແລະ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຂະແໜງການທີ່ມີແນວໂນ້ມໃນທາງບວກ
ໃນປີ 2017, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດເກືອບ 3.9
ລ້ານຄົນເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວທີ່ ສປປ ລາວ. ໃນນັ້ນ
3.3 ລ້ານຄົນ (86%) ແມ່ນມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ
ເຊັນ
່ : ໄທ, ຈີນ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແລະ
525,000 ຄົນ (14%) ເປັນຄົນທີ່ມາຈາກປະເທດອື່ນໆ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນສູງເຖິງ 650 ລ້ານໂດ
ລ່າ ເຊິ່ງ ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເປັນຈຳນວນ 55,000
ຫນ້າວຽກ ໃນຂະແໜງການນີ້.
ໃນປັດຈຸບັນ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດມີອັດຕາການ
ພັກເຊົາທີ່ດົນກ່ວາ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍເງິນໃນແຕ່ລະວັນຫຼາຍກວ່ານັກ
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດທະວີບດຽວກັນ. ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ
525,000 ຄົນ ທີເ່ ປັນຊາວຕ່າງຊາດ ຄິດເປັນ 34% ຂອງຈຳນວນ
ມືທ
້ ອ
່ ງທ່ຽວທັງໝົດ ແລະ ໃຊ້ຈາ່ ຍເງິນຫຼາຍຂຶນ
້ ໃນລະ ຫວ່າງການ
ຢ້ຽມຢາມ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ຈ່າຍເງິນທັງໝົດຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 3.3 ລ້ານຄົນ ຈາກປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ.
ປະເທດໄທ
1.8m

ປະເທດຈີນ
639,200

ປະເທດຫວຽດນາມ
891,600

ຕ່າງປະເທດ
(ປະເທດອື່ນໆ)
525,100

ຄາດວ່າໃນປີ 2020 ຈະມີນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດເພີ່ມ
ຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 5.5 ລ້ານຄົນ
ແລະ ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບ
ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 932 ລ້ານໂດລ່າ.
ນອກຈາກນິີ້, ກໍ່ເປັນທີ່ຄາດການອີກ
ວ່າ ໃນປີ 2025 ອາດຈະມີນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ຈາກຕ່າງປະເທດເຖິງ 7
ລ້ານຄົນ ແລະ ຈະສາມາດສ້າງລາຍ
ໄດ້ເຖິງ 1.2 ຕື້ໂດລ່າ. ຖ້າຫາກການ
ຄາດຄະເນ່ນີ້ເປັນຄວາມເປັນຈິງ,ການຈະເລີນເຕີບໂຕນີ້ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ຈ້າງງານ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກມາ
ເປັນຢ່າງດີ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນການທ່ອງ
ທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຍັງຂາດເຂີນ ໃນປີ 2017 ໄດ້ມີການຄາດ
ຄະເນໄວ້ວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນສູງເຖິງ 2.2 ລ້ານຄົນ.
ປະເທດຈີນ
$68m

ປະເທດໄທ
$165m

ປະເທດ
ຫວຽດນາມ
$76m

ຕ່າງປະເທດ
(ປະເທດອື່ນໆ)
$337m

ທັກສະອັນເປັນທີຕ
່ ອ
້ ງການ ແລະ ການຈ້າງງານຂອງ
ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດໃນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ການໂຮງແຮມ ໃນ ສປປ ລາວ
ຈຳນວນສະເລ່ຍຂອງພະນັກງານໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໃນ
ສປປ ລາວ ແມ່ນ 15 ຄົນ. ພ້ອມກັນນີ້, ຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
(ຈຳນວນພະນັກງານແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 6 – 20 ຄົນ)
ແລະ ໜ້ອຍຫຼາຍ (ຈໍານວນພະນັກງານແມ່ນໜ້ອຍ
ກ່ວາ 6 ຄົນ). ໃນຂະນະດຽວກັນ ຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດຂະໜາດກາງ (21 – 100 ຄົນ), ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ (101- 200 ຄົນ)
ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່
ຫຼາຍ (ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ)
ເຊິ່ງນັ້ນຄິດເປັນພຽງ 19% ຂອງທຸລະ
ກິດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 60% ຂອງ
ການຈ້າງງານທັງໝົດ.

ແຕ່ 14 ຄົນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່
ໄດ້ມີການຈ້າງງານປະມານ 42,000 ຄົນ. ນອກຈາກນີ້, ມີພະນັກ
ງານຈຳນວນ 12,000 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບທຸລະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍທີ່ມີຈຳນວນພະນັກງານໜ້ອຍກວ່າ 6 ຄົນ.

ອັດຕາການຈ້າງງານໃນຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ
ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແລະ ຫຼວງພະບາງ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ແຂວງຈຳປາສັກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ
ແຂວງວຽງຈັນ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ແຂວງບໍ່ແກວ
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ແຂວງອຸດົມໄຊ

ທຸລະກິດທີ່ ເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນກວມເອົາ (91.9%) ແລະ ມີອັດຕາການ
ຈ້າງແຮງງານຫຼາຍທີ່ສຸດ (85.7%) ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່
ເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີອັດຕາການຈ້າງງານພຽງ

ແຂວງສາລະວັນ
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ແຂວງຫົວພັນ
ແຂວງໄຊຊົມບູນ
ແຂວງອັດຕະປື
ແຂວງເຊກອງ
ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດ / ແມບ້ານ

4,437 ຄົນ

ພະນັກງານເສີບຊາຍ / ພະນັກງານເສີບຍິງ

4,265 ຄົນ

ຜູຈັດການທົ່ວໄປ ແລະ ຜູບໍລິຫານສູງສຸດ

2,664 ຄົນ

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ໃນໂຮງແຮມ / ລີສອດ / ບ້ານພັກ 2,189 ຄົນ
ພະນັກງານປຸງແຕງອາຫານ

2,051 ຄົນ

ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ

1,853 ຄົນ

ຜູຊ່ວຍພະນັກງານຂາຍ

1,716 ຄົນ

ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ພະນັກງານກວດບັນຊີ

1,145 ຄົນ

ພະນັກງານນຳທ່ຽວ

956 ຄົນ

ຜູຈັດການ ໂຮງແຮມ / ລີສອດ / ບ້ານພັກ

870 ຄົນ

ຜູຊ່ວຍພະນັກງານປຸງແຕງອາຫານ

808 ຄົນ

ຜູຊ່ວຍໃຫຄຳປຶກສາ ແລະ ເລຂາ

642 ຄົນ

ຜູຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຜັບ / ບາ / ໄນທ໌ຄລັບ

287 ຄົນ

ຫົວຫນ້າພໍ່ຄົວ

175 ຄົນ

ພະນັກງານບາ

171 ຄົນ

ຜູຊ່ວຍຈັດເກັບກະເປົ໋າ

108 ຄົນ

ຫົວຫນ້າພະນັກງານອະນາໄມ ແລະ ແມບ້ານ

107 ຄົນ

ການສົມທຽບກັນຂອງ ອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານ

9,652
8,389
4,269
3,094
2,840
2,661
2,387
1,367
1,065
958

ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນພາກພື້ນຂອງ
ການສະໜອງທັກສະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ. ເຊິ່ງສົ່ງ
ຜົນໃຫ້, ນັກຮຽນທີ່ຈົບການສຶກສາໃນບາງຂົງເຂດບໍ່ສາ
ມາດຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳທີ່ກົງກັນກັບຄຸນະວຸດທິ
ແລະ ທັກສະທີ່ຮຽນມາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບາງຂົງ
ເຂດກໍ່ບໍ່ສາມາດຊອກຫາພະນັກງານທີ່ຄຸນະວຸດທິ
ແລະ ທັກສະຕາມທີ່ຕົນຕ້ອງການ.

ຈຳນວນນັກສຶກສາຊາຍ ແລະ ຍິງ ເກຶືອບ 2,000 ຄົນທີ່ຈົບ
ການສຶກສາໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນ
ປະເທດລາວ ໃນປີ 2017. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີພຽງແຕ່ 3%
ຂອງພະນັກງານທັງໝົດໃນຂະແໜງການທີ່ມີຄຸນະວຸດທິການສຶກ
ສາກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ. ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ 27% ຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງການແມ່ນບໍ່ມີຄຸນະ
ວຸດທິກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມເລີຍ.

ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານໃນການຈ້າງງານສົມ
ດູນກັນ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການ
ດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະສັ້ນຫາໄລຍະກາງ. ຜູ ້ ຈ້ າ ງງານສາ
ມາດແກ້ ໄຂບັ ນ ຫາການຂາດແຄນພະນັ ກ ງານໂດຍການຊອກ
ຫາພະ ນັກງານໃນຂົງເຂດອື່ນ (ຕ່າງແຂວງ), ໃນເວລາດຽວກັນຜູ້
ຮຽນຈົບ ທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄປຂົງເຂດອື່ນໄດ້ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບໂອ
ກາດໃນ ການຈ້າງງານໃນຂົງເຂດທີ່ບໍ່ແມ່ນບ້ານເກີດຂອງຕົນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລົງທຶນໃສ່ການຍົກລະດັບທັກສະໃນຂະ
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ແມ່ນຍັງຕ່ຳຫຼາຍ,
ໂດຍມີພຽງໜຶ່ງໃນສາມ (ປະມານ 36%) ຂອງບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການ
ຝຶກອົບຮົມແກ່ພະນັກງານໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ສະເລ່ຍ
ແລ້ວນາຍຈ້າງຈະລົງທຶນພຽງແຕ່ ສອງຊົ່ວໂມງ/ຄົນ/ປີ ໃນການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາທັກສະໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕົນ ເຊິ່ງ
ນີ້ອາດເປັນພາບສະທ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດທີ່
ທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ (ບັນຫາການເງິນ).

ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ລັດຖະບານ)
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ຂອງ ສປປ ລາວ.

728
547
500
476
462
447
299
265

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງອັດຕະປື
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງບໍ່ແກວ
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງຈຳປາສັກ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຈຳປາສັກ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຂວງຈຳປາສັກ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫົວພັນ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງອຸດົມໄຊ
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຜົ້ງສາລີ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງສາລະວັນ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບເຊກອງ
ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງໄຊຍະບູລີ
ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຊຽງຂວາງ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງວຽງຈັນ

ເງິນເດືອນຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບປະເທດລາວ
ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 1,100,000 ກີບ
ໃນເດືອນພຶດສະພາ, 2018.
ປະມານ 17,000 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກ
ຕິດພັນ ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ
ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການໂຮງແຮມ ເຊັ່ນ ພະນັກງານເສີບ
ແລະ ພະນັກງານນຳທ່ຽວ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
ສະຖາບັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມແຫງຊາດ (LANITH)
ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ (ເອກະຊົນ)
ວິທະຍາໄລລາວວຽງ (ເອກະຊົນ)
ສູນຝຶກອົບຮົມສະຫະພັນແມຍິງ
ສະຖາບັນການພັດທະນາທັກສະລາວ - ເກົາຫລີ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປາສັກ
ວິທະຍາໄລສຸກສະຫວັດ (ເອກະຊົນ)
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສູນຝຶກວິຊາຊີບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

TVET = ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ
IVET = ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ

ໃນຂະນະທີ່ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ
ລາຍງານວ່າ ເປັນການຍາກທີ່ຈະຫາຄົນມາເຮັດ
ວຽກໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ, ຫຼາຍໆບໍລິສັດກໍ
ລົ້ມເຫຼວໃນການສື່ສານການສະໝັກງານຢ່າງ
ເປັນທາງການ ແລະ ເພິ່ງພາວິທີການແບບບໍ່ເປັນ
ທາງການເຊັ່ນ ການເວົ້າປາກຕໍ່ປາກ ຫຼື ຖ້າໃຫ້ຜູ້
ສະໝັກງານຍ່າງເຂົ້າມາສະໝັກເອງ.
ນາຍຈ້າງມັກຈະຮັບສະໝັກບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນສົມ
ບັດສູງກວ່າຕຳແໜ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້. ຍົກຕົວຢ່າງ
ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ຫຼື ພະນັກງານເສີບທີ່
ຈົບປະລິນຍາຕີ ຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປ
ໃນການປະກາດຮັບສະໝັກງານ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາ
ຊີບ ຫຼັກສູດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງ
ແຮມ, ສາມາດເຂົ້າຕິດຕາມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ້:
www.tvet-laos.org ແລະ ດາວໂຫລດ TVET
ແອັບ ສໍາລັບ iOS ແລະ Android.
ສຳລັບ iOS ເຂົ້າໄປທີ່ App Store ແລະ
ພິມຄຳວ່າ: “TVET”
ສຳລັບ Android ເຂົ້າໄປທີ່ Play Store ແລະ
ພິມຄຳວ່າ: “TVET LAO”

ວິທີການຮັບສະໝັກ
ພະນັກງານແບບມີ
ປະສິດທິພາບ

ຕຳແໜ່ງວຽກວ່າງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
5 ອັນດັບທໍາອິດໄດ້ແກ່:
ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ
ໂຮງແຮມ / ລີສອດ / ບ້ານພັກ

ບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ ລວມທັງຜູ້ທີ່ລາຍງານຕຳແໜ່ງວ່າງງານທີ່ຕໍ່
ເຕີມຍາກ ໃຊ້ພຽງແຕ່ຊ່ອງທາງການຈ້າງງານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ
ເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ການເວົ້າປາກຕໍ່ປາກ ແລະ ຖ້າໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຍ່າງ
ເຂົ້າມາເອງ.

ພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດ / ແມບ້ານ

ພະນັກງານນຳທ່ຽວ
ພະນັກງານເສີບຊາຍ / ພະນັກງານເສີບຍິງ

ເຖິງວ່ານີ້ຈະເປັນແຫຼ່ງສຳຄັນຂອງພະນັກງານໃຫມ່ໃນ ສປປ
ລາວ, ການຈ້າງງານອາດຈະມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍ:
ການນຳໃຊ້ວິທີການຈ້າງງານຢ່າງເປັນທາງການ
ເຊັ່ນ: ໜັງສືພິມ ຫຼື ການໂຄສະນາອອນລາຍ ຫຼື ການໃຊ້ຕົວແທນ
ການຈ້າງງານ.
ການກຳນົດຄຸນວຸດທິທີ່ຕ້ອງການຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ
ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ຫຼື ພະນັກງານເສີບ ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີຄຸນ
ວຸດທິຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້.
ຊອກຫາພະນັກງານໃນຂົງເຂດອື່ນ
ອາດຈະເປັນໂຮງຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ສູນຝຶກອົບຮົມ
ທີ່ມີຫຼັກສູດ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ.
ການລົງທຶນໃນການຝຶກອົບຮົມ
ພະນັກງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວອາດຈະຍ້າຍໄປເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ວ່າງງານ
ໂດຍການໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່
ເໝາະສົມ.
ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃຫ້ກັບພະນັກງານ
ນາຍຈ້າງຫຼາຍຄົນສະເໜີຜົນປະໂຫຍດທີ່ນອກເໜືອຈາກເງິນ
ເດືອນພື້ນຖານເຊັ່ນ: ທີ່ພັກ, ອາຫານໃນເວລາເຮັດວຽກ, ເຄື່ອງ
ແບບ ແລະ ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ.

ພະນັກງານປຸງແຕງອາຫານ

ສຳລັບວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປັບປຸງທັກສະ
ພາສາອັງກິດຂອງພະນັກງານ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້
ພະນັກງານດາວໂຫລດແອັບຮຽນພາສາອັງກິດ
ຟຣີ ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ
ທີ່ມີຊື່ວ່າ “Sabaidee English”
ສຳລັບ iOS: ເຂົ້າໄປທີ່ App Store ແລະ ພິມຄຳວ່າ:
“Sabaidee English”
ສຳລັບ Android: ເຂົ້າໄປທີ່ Play Store ແລະ
ພິມຄຳວ່າ: “Sabaidee English”

ການຮ່ວມມືກັບອົງກອນໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ.
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອປັບ
ປຸງໂຄງການໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຜນພັບສັງລວມຂໍ້ມູນຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະ ໃນ ສປປ ລາວ ນີ້ແມ່ນຂັດອອກມາຈາກບົດລາຍງານຜົນສຳຫຼວດຕະຫຼາດ
ແຮງງານທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະທີ່ຕ້ອງການ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນລາວ,
ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການທັກສະສໍາລັບວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ (ລາວ/029)
ໂຄງການທັກສະສໍາລັບວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ມີຈຸດປະສົງຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນ
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
ໃນການມີວຽກເຮັດງານທຳ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ.
ໂຄງການທັກສະສໍາລັບວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສົມທົບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ
ລາດຊະອານາຈັກແຫ່ງລຸກຊຳບວກ, ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ດຳເນີນການໂດຍກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກົມອາຊີວະສືກສາ ຂອງ
ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາແຫ່ງລຸກຊຳບວກ (LuxDev)
ໂຄງການທັກສະສໍາລັບວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ (ລາວ/029)
ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ບ້ານ ວັດຈັນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ +856 21 253 156, ແຟັກ +856 21 253 157
Email: lao029@luxdev.lu
ຈັດພິມໂດຍ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ, ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ +856 21 216 004
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