
CAT HOTEL
ธุรกิจโรงแรมแมว



โรงแรมแมว 
คืออะไร?

โรงแรมแมว คือสถานท่ีที่ใช้รับฝากเลี้ยง ดูแล 
น้องแมวแทนเจ้าของแมวเป็นเวลาชั่วคราว 
ในเวลาที่เจ้าของติดภารกิจส่วนตัว ไม่สะดวก
ดูแลน้องแมว โดยจะมีห้องพักของแมวไว้ให้กับ
เจ้าของได้เลือกเช่าตามวันเวลาที่เข้าพัก เสมือน
เป็นโรงแรมให้กับน้องแมวจริงๆ นั่นเอง

“ประชากรแมวเฉพาะในกรุงเทพฯมีมากกว่า 4 แสนตัว 
เฉพาะที่ส�ารวจและลงทะเบียนไว้ในปี พ.ศ. 2559 
และถ้ารวมทั้งประเทศไทย เรามีแมวมากกว่า 3 ล้านตัว”



ความน่าสนใจ 
ของธุรกิจโรงแรมแมว

ใช้พ้ืนที่
น้อยกว่า
 
น้องแมวตัวเล็กกว่าคนท�าให้
แบง่สร้างห้องไดจ้�านวนมากกวา่ 
ที่จอดรถก็น้อยกว่า เพราะใช้
เพียงรอรบั-สง่นอ้งแมวเทา่นัน้

ข้อดีของการท�าธุรกิจโรงแรมแมวเปรียบเทียบกับโรงแรมของคน

อปุกรณ์ตกแตง่
นอ้ยกวา่

ห้องพักน้องแมวไม่จ�าเป็นต้อง
สรา้งหอ้งน�า้แตล่ะหอ้งแมก้ระทัง่ 
ใชร้ะบบไฟฟา้ น�า้ประปา เฟอรน์เิจอร์ 
เหมือนกับห้องพักของคน

ใช้คนดูแล
น้อยกว่า
 
เพราะน้องแมวมีนิสัยที่ชอบเก็บ
ตัวทั้งวัน จึงใช้เจ้าหน้าท่ีดูแล
เพียงไม่กี่คน ท�าให้ทุ่นค่าใช้จ่าย
ในเรื่องบุคลากรไปได้เยอะครับ

ใช้งบประมาณ
เรื่องท�าเล นอ้ยกวา่

ขอแคใ่หอ้ยูใ่กลแ้หลง่คนเลีย้ง
แมวและเดนิทางรบัส่งสะดวก 
ก็ใช้ได้ครับ



ขั้นตอนการให้บริการ
ของโรงแรมแมว

ขั้นตอนการให้บริการของโรงแรมแมวโดยทั่วไป มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

เจา้ของนอ้งแมวจะ Search หาโรงแรมของคณุ
และติดต่อนัดหมาย วันเวลาที่จะมาเข้าพัก
ล่วงหน้า

โรงแรมจะโทรแจ้งเจา้ของนอ้งแมวลว่งหนา้ 
เมือ่ใกลก้�าหนดเวลาเชค็เอาท์

โรงแรมจะลงทะเบียนและบันทึกประวัติของ 
น้องแมว ประวัติของเจ้าของ และจ�านวน 
นอ้งแมวลงในระบบ

เจ้าของน้องแมว กจ็ะน�านอ้งแมวเขา้มาเข้าพัก 
ตามเวลาทีน่ดัหมายไว้

เมือ่โรงแรมไดส้ง่นอ้งแมวคนืแกเ่จา้ของแลว้ 
เจ้าของต้องเซ็นเอกสารรับรองว่าได้รับ 
นอ้งแมวในสภาพเดมิ ทีส่ขุภาพด ี ไมเ่จ็บปว่ย
เรยีบรอ้ยแลว้

โรงแรมเรยีกเกบ็คา่บรกิารหอ้งพักจากเจา้ของ
นอ้งแมวในระหวา่งเวลาเขา้พัก

โรงแรมแมวจะตรวจสุขภาพน้องแมว พรอ้ม
ตรวจสอบใบรบัรองสขุภาพจากสตัวแพทยว์า่ 
มีความปกติ แข็งแรงดี เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มี 
ความเสี่ยงแพร่เชื้อต่อน้องแมวตัวอื่นๆ

โรงแรมจะท�าความสะอาดห้องพักหลังจาก 
ทีเ่ชค็เอาทท์นัท ี เพ่ือใหห้อ้งสะอาด พรอ้มรบั 
นอ้งแมวจากลกูคา้ทา่นอืน่ๆ ตอ่ไป

โรงแรมจะดแูลใหอ้าหารและน�า้ตามทีเ่จา้ของ 
นอ้งแมวไดแ้จ้งไว้



รายได้จากธุรกิจ 
โรงแรมแมว

ภาพใน Stockphoto แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ขายผลิตภัณฑ์
เหล่าสาวกน้องแมว
เช่น อาหารเสริม เสื้อผ้า ของเล่น ของใช้ 
ส�าหรบัน้องแมว หรอืสินคา้จ�าพวก สมุดโนต๊ 
ตุ๊กตา เสื้อยืด ก็สามารถสร้างรายได้อีก 
ช่องทางหนึ่ง

บริการพิเศษอื่นๆ
เช่น สปา นวดผ่อนคลาย อาบน�า้ ตัดเล็บ 
ตัดขน หรือการดูความเคลื่อนไหวน้องแมว
ผา่นกลอ้งวงจรปดิท่ีเชือ่มตอ่กบั Smart phone 
หรอืหากเจา้ของอยากจะเลน่ ทักทายนอ้งแมว 
ผา่นระบบเซน็เซอร ์กม็ใีหบ้รกิารในเมอืงไทย
กันแล้ว

บริการรับส่ง
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับเจ้าของ
แมวมากขึ้น โดยที่รถรับส่งสัตว์เลี้ยงจะให้
ความส�าคญักบัความสะอาดและการเดนิทาง
ที่ปลอดภัย

ห้องพัก
รายได้หลักของโรงแรมแมวนั้นมาจาก
จ�านวนของน้องแมวและจ�านวนวันที่เข้าพัก



ส่ิงที่ธุรกิจรับฝากแมว 
ต้องค�านึงถึง

ท�าเล
ที่ ต้ังของโรงแรมแมวควรอยู ่ในท�าเลที่มีผู ้ เลี้ยงแมวอาศัยอยู ่มากๆ 
และเดินทางสะดวก

กรณีมีอาคารหรือสถานที่ของตนเอง
เริม่จากการจดัสรรพ้ืนทีใ่ห้เหมาะสมและคุ้มค่า และศกึษาเก่ียวกับกฏหมาย
ทัง้ตรวจสอบว่าพ้ืนท่ีบริเวณน้ี สามารถปรบัเปลีย่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม
แมวได้อย่างถูกต้องหรือไม่ พื้นที่ที่มีเหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรม
แมวหรือไม่
กรณีต้องเช่าอาคารหรือสถานที่
ศกึษากฎ ระเบียบ สญัญาเช่าว่าคุณสามารถน�าพ้ืนทีเ่ช่าไปเปิดกิจการธุรกิจ
โรงแรมแมวได้อย่างไรบ้าง ซึ่งเรื่องงบประมาณที่ลงทุนเรื่องค่าเช่านี้ จะน�า
มาประกอบกับค่าใช้จ่ายทัง้หมด เพ่ือค�านวณว่าคุ้มค่ากับการลงทนุหรอืไม่ 
ทั้งนี้ควรเลือกพ้ืนที่ท่ีมีบริเวณที่จอดรถรับส่ง และเป็นจุดที่เดินทางสะดวก 
ใกล้กับกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด เป็นต้น

งบประมาณ
คือค่าใช้จ่ายในการท�าโรงแรมแมว โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายแบบคงที่ (Fix cost)
เช่น ค่าจองเช่าอาคาร ค่าติดตั้งแอร์ ระบบประปา ไฟฟ้า ค่าปรับปรุงพื้นที่ 
และค่าอปุกรณ์ตกแต่งมาตรฐานทีจ่�าเป็นภายในห้องพัก เช่น ทีน่อน หมอน 
ผ้าห่ม กระบะทราย ของเล่น เป็นเต้น
ค่าใช้จ่ายแบบผันแปร
หรือ รายเดือน เช่น ค่าเช่า ค่าประปา ค่าไฟฟ้า
ค่าท�าความสะอาด ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น

บุคลากร
เจ้าของธุรกิจและพนักงาน ต้องมีความรู้ โดยผ่านการอบรม ฝึกฝน เพื่อมี
ทักษะในการดูแลน้องแมวเป็นอย่างดี มีสัตวแพทย์ประจ�าโรงแร 
เพ่ือให้การดแูลรักษา และป้องกันการเจบ็ป่วยท่ีอาจเกิดขึน้สร้างความมัน่ใจ
ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

กฎระเบียบ
วางกฎระเบียบ ข้อก�าหนด ข้อปฏิบัติ ร่วมกันกับพนักงาน

ความสะอาด
โรงแรมแมวต้องมีระบบและอุปกรณ์ เคร่อื งไม้เครื่องมือในการท�าความ
สะอาดที่ได้มาตรฐาน อากาศถ่ายเท เสียงรบกวนน้อย

ความปลอดภัย
การที่น้องแมวหลุดหายระหว่างการเข้าพักถือเป็นเร่อื งใหญ่ที่สุด การ
สร้างประตูหลายชั้นจะช่วยได้มาก มีระบบรักษาความปลอดภัย หากน้อง
แมวเกิดอาการเจบ็ป่วยระหว่างเข้าพัก กต้็องติดต่อสตัวแพทย์และเจ้าของ
น้องแมวทันทีครับ

ราคาขาย
ตัง้ราคาและ Promotion โดยศกึษาจากระดบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีคาดว่า
จะเข้ามาใช้บริการ

ระบบลงทะเบียน
มีระบบบันทึกการเข้าพัก ทั้งระบบ Manual และ Database เพื่อให้สะดวก
และง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า น้องแมวทุกตัวต้องมีการบันทึก
ข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ชื่อ สายพันธุ์ เพศ อายุ ลักษณะนิสัย ความชอบ 
ของท่ีแพ้ เพ่ือลดความผดิพลาดต่างๆ ทีจ่ะเกิดข้นึ หากน้องแมวมโีรคประจ�า
ตัว ต้องทราบวิธีการดูแลท่ีเหมาะสม หรืออาจห้ามเข้าพักในกรณีมีโรค
ติดต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ไปติดต่อกับน้อง
แมวตัวอื่นๆ

การประชาสัมพันธ์
โรงแรมแมวควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่รี ู้จักและติดต่อสะดวก 
การใช้ประโยชน์จาก Social Media ในการสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว การเลือกใช้ภาพถ่ายสวยๆ สร้าง Character เฉพาะตัวให้
กับโรงแรมแมวก็สามารถสร้างจุดสนใจได้ดี รวมท้ังสร้าง Contents ให้
โรงแรมของคณุน่าตดิตามก็สามารถเพ่ิมยอดเข้าพักได้เป็นอย่างด ีนอกจาก
นี้ การออก Booth ท�ากิจกรรม หรือท�า Partnership กับ แบรนด์ท่เี ก่ยี วกับ
น้องแมวในท้องตลาด ก็เป็นการน�าเสนอโรงแรมแมวออกไปสู่กลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ ได้อีกด้วย



การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้ธุรกิจโรงแรมแมว

ระบบสมาชิก
การสมัครสมาชิกและ promotion ที่คุ้มค่า
เป็นแรงจูงใจที่ท�าให้ลูกค้าอยากจะกลับมา
ใช้บริการซ�้าอีกครับ

สถานที่สวยงาม
การตกแต่งทีม่คีวามแปลกใหม่ สวยงาม ทนัสมยั 
จะเป็นจุดสนใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลูกค้าได้อีกด้วยครับ

มีขนาดห้องที่หลากหลาย
เจ้าของทีม่น้ีองแมวหลายตวัมกัจะเป็นลกูค้าหลกั
ของโรงแรมแมวเลยล่ะครบั การมห้ีองหลายขนาด
ก็เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าทีต่่างกัน 
ห้องขนาดใหญ่ก็จะสามารถรองรับครอบครัว 
น้องแมวจากบ้านเดียวกันได้และสามารถตั้ง 
ราคาได้สูงกว่าห้องเล็กๆ เพียงอย่างเดียว



ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2105 6500 แฟกซ์ : 0 2105 6556

www.okmd.or.th


