CAT HOTEL
ธุรกิจโรงแรมแมว

โรงแรมแมว
คืออะไร?
“ประชากรแมวเฉพาะในกรุงเทพฯมีมากกว่า 4 แสนตัว
เฉพาะที่ส�ำรวจและลงทะเบียนไว้ในปี พ.ศ. 2559
และถ้ารวมทั้งประเทศไทย เรามีแมวมากกว่า 3 ล้านตัว”
โรงแรมแมว คือสถานที่ที่ใช้รับฝากเลี้ยง ดูแล
น้ อ งแมวแทนเจ้ า ของแมวเป็ น เวลาชั่ ว คราว
ในเวลาที่เจ้าของติดภารกิจส่วนตัว ไม่สะดวก
ดูแลน้องแมว โดยจะมีห้องพักของแมวไว้ให้กับ
เจ้าของได้เลือกเช่าตามวันเวลาที่เข้าพัก เสมือน
เป็นโรงแรมให้กับน้องแมวจริงๆ นั่นเอง

ความน่าสนใจ
ของธุรกิจโรงแรมแมว
ข้อดีของการท�ำธุรกิจโรงแรมแมวเปรียบเทียบกับโรงแรมของคน

ใช้พื้นที่
น้อยกว่า

อุปกรณ์ตกแต่ง
น้อยกว่า

ใช้คนดูแล
น้อยกว่า

ใช้งบประมาณ
เรื่องท�ำเล น้อยกว่า

น้องแมวตัวเล็กกว่าคนท�ำให้
แบ่งสร้างห้องได้จำ� นวนมากกว่า
ที่จอดรถก็น้อยกว่า เพราะใช้
เพียงรอรับ-ส่งน้องแมวเท่านัน
้

ห้องพั กน้องแมวไม่จ�ำเป็นต้อง
สร้างห้องนํา้ แต่ละห้องแม้กระทัง
่
ใช้ระบบไฟฟ้า นํา้ ประปา เฟอร์นเิ จอร์
เหมือนกับห้องพั กของคน

เพราะน้องแมวมีนิสัยที่ชอบเก็บ
ตั ว ทั้ ง วั น จึ ง ใช้ เ จ้ า หน้ า ที่ ดู แ ล
เพี ยงไม่ก่ค
ี น ท�ำให้ทุ่นค่าใช้จ่าย
ในเรื่องบุคลากรไปได้เยอะครับ

ขอแค่ให้อยูใ่ กล้แหล่งคนเลีย
้ ง
แมวและเดินทางรับส่งสะดวก
ก็ใช้ได้ครับ

ขั้นตอนการให้บริการ
ของโรงแรมแมว
ขั้นตอนการให้บริการของโรงแรมแมวโดยทั่วไป มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

เจ้าของน้องแมวจะ Search หาโรงแรมของคุณ
และติดต่อนัดหมาย วันเวลาที่จะมาเข้าพั ก
ล่วงหน้า

เจ้าของน้องแมว ก็จะน�ำน้องแมวเข้ามาเข้าพัก
ตามเวลาทีน
่ ด
ั หมายไว้

โรงแรมแมวจะตรวจสุขภาพน้องแมว พร้อม
ตรวจสอบใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์วา่
มีความปกติ แข็งแรงดี เพื่ อให้แน่ใจว่าไม่มี
ความเสี่ยงแพร่เชื้อต่อน้องแมวตัวอื่นๆ

โรงแรมจะลงทะเบียนและบันทึกประวัติของ
น้องแมว ประวัติของเจ้าของ และจ�ำนวน
น้องแมวลงในระบบ

โรงแรมเรียกเก็บค่าบริการห้องพักจากเจ้าของ
น้องแมวในระหว่างเวลาเข้าพัก

โรงแรมจะดูแลให้อาหารและนํา้ ตามทีเ่ จ้าของ
น้องแมวได้แจ้งไว้

โรงแรมจะโทรแจ้งเจ้าของน้องแมวล่วงหน้า
เมือ
่ ใกล้กำ� หนดเวลาเช็คเอาท์

เมือ
่ โรงแรมได้สง
่ น้องแมวคืนแก่เจ้าของแล้ว
เจ้ า ของต้ อ งเซ็ น เอกสารรั บ รองว่ า ได้ รั บ
น้องแมวในสภาพเดิม ทีส
่ ข
ุ ภาพดี ไม่เจ็บป่วย
เรียบร้อยแล้ว

โรงแรมจะท�ำความสะอาดห้องพั กหลังจาก
ทีเ่ ช็คเอาท์ทน
ั ที เพื่อให้หอ
้ งสะอาด พร้อมรับ
น้องแมวจากลูกค้าท่านอืน
่ ๆ ต่อไป

รายได้จากธุรกิจ
โรงแรมแมว
ภาพใน Stockphoto แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ห้องพั ก

บริการรับส่ง

รายได้ ห ลั ก ของโรงแรมแมวนั้ น มาจาก
จ�ำนวนของน้องแมวและจ�ำนวนวันที่เข้าพั ก

เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกสบายให้ กั บ เจ้ า ของ
แมวมากขึ้น โดยที่รถรับส่งสัตว์เลี้ยงจะให้
ความส�ำคัญกับความสะอาดและการเดินทาง
ที่ปลอดภัย

บริการพิ เศษอื่นๆ

ขายผลิตภัณฑ์
เหล่าสาวกน้องแมว

เช่น สปา นวดผ่อนคลาย อาบนํา้ ตัดเล็บ
ตัดขน หรือการดูความเคลื่อนไหวน้องแมว
ผ่านกล้องวงจรปิดทีเ่ ชือ
่ มต่อกับ Smart phone
หรือหากเจ้าของอยากจะเล่น ทักทายน้องแมว
ผ่านระบบเซ็นเซอร์ ก็มใี ห้บริการในเมืองไทย
กันแล้ว

เช่น อาหารเสริม เสื้อผ้า ของเล่น ของใช้
ส�ำหรับน้องแมว หรือสินค้าจ�ำพวก สมุดโน๊ต
ตุ๊กตา เสื้อยืด ก็สามารถสร้างรายได้อีก
ช่องทางหนึ่ง

สิ่งที่ธุรกิจรับฝากแมว
ต้องค�ำนึงถึง

ท�ำเล

ความสะอาด

ที่ ตั้ ง ของโรงแรมแมวควรอยู ่ ใ นท� ำ เลที่ มี ผู ้ เ ลี้ ย งแมวอาศั ย อยู ่ ม ากๆ โรงแรมแมวต้องมีระบบและอุปกรณ์ เคร่อื งไม้เครื่องมือในการท�ำความ
และเดินทางสะดวก
สะอาดที่ได้มาตรฐาน อากาศถ่ายเท เสียงรบกวนน้อย
กรณีมีอาคารหรือสถานที่ของตนเอง

เริม่ จากการจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมและคุม้ ค่า และศึกษาเกีย่ วกับกฏหมาย ความปลอดภัย
ทัง้ ตรวจสอบว่าพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้ สามารถปรับเปลีย่ นมาประกอบธุรกิจโรงแรม
แมวได้อย่างถูกต้องหรือไม่ พื้นที่ที่มีเหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรม การที่น้องแมวหลุดหายระหว่างการเข้าพักถือเป็นเร่อื งใหญ่ที่สุด การ
แมวหรือไม่
สร้างประตูหลายชั้นจะช่วยได้มาก มีระบบรักษาความปลอดภัย หากน้อง
แมวเกิดอาการเจ็บป่วยระหว่างเข้าพัก ก็ตอ้ งติดต่อสัตวแพทย์และเจ้าของ
กรณีต้องเช่าอาคารหรือสถานที่
ศึกษากฎ ระเบียบ สัญญาเช่าว่าคุณสามารถน�ำพืน้ ทีเ่ ช่าไปเปิดกิจการธุรกิจ น้องแมวทันทีครับ
โรงแรมแมวได้อย่างไรบ้าง ซึ่งเรื่องงบประมาณที่ลงทุนเรื่องค่าเช่านี้ จะน�ำ
มาประกอบกับค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด เพือ่ ค�ำนวณว่าคุม้ ค่ากับการลงทุนหรือไม่
ทั้งนี้ควรเลือกพื้นที่ที่มีบริเวณที่จอดรถรับส่ง และเป็นจุดที่เดินทางสะดวก ราคาขาย
ใกล้กับกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด เป็นต้น
ตัง้ ราคาและ Promotion โดยศึกษาจากระดับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีค่ าดว่า
จะเข้ามาใช้บริการ

งบประมาณ

คือค่าใช้จ่ายในการท�ำโรงแรมแมว โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายแบบคงที่ (Fix cost)

ระบบลงทะเบียน

เช่น ค่าจองเช่าอาคาร ค่าติดตั้งแอร์ ระบบประปา ไฟฟ้า ค่าปรับปรุงพื้นที่ มีระบบบันทึกการเข้าพัก ทั้งระบบ Manual และ Database เพื่อให้สะดวก
และค่าอุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานทีจ่ ำ� เป็นภายในห้องพัก เช่น ทีน่ อน หมอน และง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า น้องแมวทุกตัวต้องมีการบันทึก
ผ้าห่ม กระบะทราย ของเล่น เป็นเต้น
ข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ชื่อ สายพันธุ์ เพศ อายุ ลักษณะนิสัย ความชอบ
ของทีแ่ พ้ เพือ่ ลดความผิดพลาดต่างๆ ทีจ่ ะเกิดข้นึ หากน้องแมวมีโรคประจ�ำ
ค่าใช้จ่ายแบบผันแปร
ตัว ต้องทราบวิธีการดูแลที่เหมาะสม หรืออาจห้ามเข้าพักในกรณีมีโรค
หรือ รายเดือน เช่น ค่าเช่า ค่าประปา ค่าไฟฟ้า
ติดต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ไปติดต่อกับน้อง
ค่าท�ำความสะอาด ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น
แมวตัวอื่นๆ

บุคลากร

การประชาสัมพั นธ์

เจ้าของธุรกิจและพนักงาน ต้องมีความรู้ โดยผ่านการอบรม ฝึกฝน เพื่อมี
ทั ก ษะในการดู แ ลน้ อ งแมวเป็ น อย่ า งดี มี สั ต วแพทย์ ป ระจ� ำ โรงแร โรงแรมแมวควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่รี ู้จักและติดต่อสะดวก
เพือ่ ให้การดูแลรักษา และป้องกันการเจ็บป่วยทีอ่ าจเกิดขึน้ สร้างความมัน่ ใจ การใช้ประโยชน์จาก Social Media ในการสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ได้อย่างรวดเร็ว การเลือกใช้ภาพถ่ายสวยๆ สร้าง Character เฉพาะตัวให้
กับโรงแรมแมวก็สามารถสร้างจุดสนใจได้ดี รวมทั้งสร้าง Contents ให้
โรงแรมของคุณน่าติดตามก็สามารถเพิม่ ยอดเข้าพักได้เป็นอย่างดี นอกจาก
นี้ การออก Booth ท�ำกิจกรรม หรือท�ำ Partnership กับ แบรนด์ท่เี ก่ยี วกับ
กฎระเบียบ
น้องแมวในท้องตลาด ก็เป็นการน�ำเสนอโรงแรมแมวออกไปสู่กลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ ได้อีกด้วย
วางกฎระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อปฏิบัติ ร่วมกันกับพนักงาน

การสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ให้ธุรกิจโรงแรมแมว
ระบบสมาชิก
การสมัครสมาชิกและ promotion ที่คุ้มค่า
เป็นแรงจูงใจที่ท�ำให้ลูกค้าอยากจะกลับมา
ใช้บริการซํ้าอีกครับ

สถานที่สวยงาม
การตกแต่งทีม่ คี วามแปลกใหม่ สวยงาม ทันสมัย
จะเป็นจุดสนใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลูกค้าได้อีกด้วยครับ

มีขนาดห้องที่หลากหลาย
เจ้าของทีม่ นี อ้ งแมวหลายตัวมักจะเป็นลูกค้าหลัก
ของโรงแรมแมวเลยล่ะครับ การมีหอ้ งหลายขนาด
ก็เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทีต่ า่ งกัน
ห้องขนาดใหญ่ก็จะสามารถรองรับครอบครัว
น้ อ งแมวจากบ้ า นเดี ย วกั น ได้ แ ละสามารถตั้ ง
ราคาได้สูงกว่าห้องเล็กๆ เพียงอย่างเดียว

ส�ำนักงานบริหารและพั ฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2105 6500 แฟกซ์ : 0 2105 6556
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