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 ธุรกิจทําเงินจากสัตว�เล้ียง 

(รหัส 96302 กิจกรรมการดูแลสัตว�เล้ียง การบริการท่ีเก่ียวข%องกับการฝ(กสัตว�เล้ียง การบริการจัดท่ีพักพร%อมอาหาร สําหรับสัตว�เล้ียง การบริการท่ีพัก/คอกสําหรับสัตว�

เล้ียง การบริการตัดแต,งขนสัตว�เล้ียง) 

                    ธุรกิจสัตว�เลี้ยงครบวงจร ได�แก� ธุรกิจเก็บสิ่งปฏิกูลของสัตว�เลี้ยง ถ�ายภาพสัตว�เลี้ยง          

ขายเสื้อผ�าสัตว�เลี้ยง พ่ีเลี้ยงสัตว� บริการรับฝาก ฝ(กอบรมสุนัข ของเล�นสําหรับสัตว�เลี้ยง และธุรกิจขายอาหาร

และขนม มีแนวโน�มเติบโตข้ึนเรื่อยๆ จะเห็นได�จากมีผู�คนหันมาเลี้ยงสัตว�     กันมากข้ึน เพ่ือเอาไว�เป1นเพ่ือน   

ดูเล�น เฝ2าบ�าน ด�วยความน�ารักและน�าเอ็นดูของสัตว�เลี้ยงเหล�านี้ จึงทําให�เจ�าของสัตว�เลี้ยงให�การดูแลเอาใจใส�

เป1นอย�างดี เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเลยก็ว�าได� โดยสัตว�ท่ีได�รับ   ความนิยมมากในป5จจุบัน คือ สุนัข แมว  

ดังนั้น สุนัข แมว รวมถึงสัตว�เลี้ยงชนิดอ่ืน จึงกลายเป1นต�นทุนทางสังคมอย�างหนึ่งท่ีเจ�าของยอมควักกระเป7า

จ�าย บางคนจัดสรรเงินเดือนส�วนหนึ่งของตนเอง เพ่ือปรนเปรอความสุขความสบายให�แก�สัตว�เลี้ยง ส�งผลให�

ธุรกิจเก่ียวเนื่องกับสัตว�เลี้ยงเติบโตข้ึนหลายเท�าตัว ต้ังแต�อาหาร เสื้อผ�า ผลิตภัณฑ�ทําความสะอาด หรือ

แม�กระท่ังธุรกิจบริการอย�างโรงพยาบาลสัตว� ร�านสปา สระว�ายน้ํา สตูดิโอถ�ายภาพ โรงแรมของสัตว�เลี้ยงก็

ได�รับความนิยมไม�แพ�กัน (ท่ีมา : สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�สัตว�เลี้ยงไทย)  

  โดยข�อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการการค�า กระทรวงพาณิชย� ได�เผยแพร�ข�อมูล โดยใน         

ป> 2561 มีการจัดต้ังธุรกิจจํานวน 13 ราย เพ่ืมข้ึน 18.18% เม่ือเปรียบเทียบกับป> 2560 ในส�วนของมูลค�า    

ทุนจดทะเบียนป> 2561 ท่ีมีมูลค�า 18 ล�าน ลดลง 21.74% เม่ือเทียบกับป> 2560  รายได�ของธุรกิจเติมโต      

ในอัตราเร�งข้ึนตลอดในช�วงป> 2558-2560 โดยในป> 2560 เติบโตถึง 35.17% แต�อย�างไรก็ตามธุรกิจบางส�วน

ยังมีภาวะขาดทุนในบางป> ซ่ึงมีสัดส�วนโดยเฉลี่ยของธุรกิจท่ีกําไร:ขาดทุนท่ี 50:50 ส�วนใหญ�จะประสบป5ญหา

ขาดทุนในป>แรกของการจัดต้ังธุรกิจ  

  ข�อมูลพ้ืนฐานจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ไม�รวมกรุงเทพมหานคร พบว�า จํานวน    

สุนัข-แมว (สํารวจ ณ ป> 2561 รอบท่ี 2)  มีเจ�าของ 5,549,905 ตัว คิดเป1นร�อยละ 99.58  ไม�มีเจ�าของ   

23,261 ตัว คิดเป1น  ร�อยละ 0.42 โดยส�วนใหญ�กระจายอยู�ในภูมิภาคต�างๆโดยส�วนใหญ�เป1นสุนัขมากกว�าแมว  

กราฟ1 จํานวนสุนัข – แมว ในพ้ืนท่ีต�างๆของไทย 

 
 

หมายเหตุ สํารวจโดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ไม�รวม กทม. (ณ ป> 2561 รอบ 2) 
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 แต�ป5จจุบันยังไม�ทราบจํานวนประชากรท่ีแท�จริงของสุนัขและแมวมากนัก ภาพรวมของธุรกิจสัตว�เลี้ยง

มีแนวโน�มเติบโตทุกป> โดยจากฐานข�อมูลงบการเงินในส�วนของผู�ประกอบการ SME พบว�า รายได�ในกลุ�มธุรกิจ

การบริการท่ีเก่ียวข�องกับการฝ(กสัตว�เลี้ยง การบริการจัดท่ีพักพร�อมอาหารสําหรับสัตว�เลี้ยงการบริการท่ีพัก/

คอกสําหรับสัตว�เลี้ยง การบริการตัดแต�งขนสัตว�เลี้ยง ไม�รวมการทําฟาร�มเลี้ยงสัตว� การรักษาสัตว� การฝ(กสัตว�

เพ่ือกีฬาและนันทนาการ หมวด 96302  ในป> 2558-2559 จากงบการเงินนิติบุคล โดยในมี 2558 มีรายได�      

145,644,202 บาท และป> 2559 มีมูลค�ารายได� 68,659,724 บาท และ เม่ือเปรียบเทียบกับช�วงเดียวกัน    

ของป>ก�อนมีอัตราการขยายตัวของรายได�ในป> 2558 คิดเป1นร�อยละ 603.75 และหดตัวลงในป> 2559          

ร�อยละ 52.86 โดยในป> 2558 มีผู�ประกอบการจํานวน 23 ราย และ 26 รายในป> 2559 (นิติบุคคล)             

เม่ือพิจารณาจากข�อมูลจากฐานข�อมูล SME ของ สสว. พบว�าในป> 2560 มีจํานวนผู�ประกอบในท้ังสิ้น       

1,175 ราย เป1นผู�ประกอบการ SME ท้ังหมดและส�วนใหญ�เป1นวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยมีการกระจายตัวอยู�     

ในพ้ืนท่ีเมืองเป1นหลัก ได�แก� กรุงเทพมหานคร เชียงใหม� นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี เชียงราย 

เป1นต�น 

           ความเห็นผู�ประกอบการ (ท่ีมา: โพสทูเดย�)  กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร            

บริษัท โรงพยาบาลสัตว�ทองหล�อ กล�าวว�า ภาพรวมของธุรกิจสัตว�เลี้ยงในป> 2560 มีมูลค�าอยู� ท่ี 2.93         

หม่ืนล�านบาท เพ่ิมข้ึน 10% จากป>ท่ีผ�านมา จํานวนนี้ธุรกิจอาหารสัตว�มีสัดส�วนท่ีใหญ�ท่ีสุดท่ี 45% มีมูลค�า 

1.33  หม่ืนล�านบาท ตามมาด�วยธูรกิจดูแลสุขภาพสัตว� อาทิ โรงพยาบาล คลีนิก สปา อาบน้ําตัดขน       

บริการอ่ืนๆ มีสัดส�วน 32% มูลค�าตลาดอยู�ท่ี 9,300 ล�านบาท และธุรกิจสินค�าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง อาทิ เสื้อผ�า 

เครื่องประดับ ของเล�น สัดส�วน 23% มีมูลค�าตลาด 6,700 ล�านบาท  ขณะท่ีค�าใช�จ�ายเฉลี่ยปรับตัวสูงข้ึน    

ตามเช�นกัน โดยผู�เลี้ยงจะใช�จ�ายต�อสัตว�เลี้ยงมากข้ึนถึง 54% ภายใน 5 ป> โดยในป> 2560 มีค�าใช�จ�ายเฉลี่ยท่ี 

1,770 บาท/ตัว/ป> เพ่ิมจากป> 2555 ท่ีมีค�าใช�จ�าย 1,145 บาท/ตัว/ป> โดยสัดส�วนครัวเรือนของผู�เลี้ยงสุนัข

ขยายตัวข้ึนมาอยู�ท่ี 34.6% และเป1นผู�เลี้ยงแมวขยายตัวท่ี 13.3% 

นายรัฐธนันท� กิตต์ิภัทราวงศ� ( ท่ีมา: โพสทูเดย�)   ผู� อํานวยการสายงานขายและ การตลาด          

บริษัท เกรทเทสท� เพ็ทแคร� ผู�จําหน�ายอาหารสุนัขและแมว ยี่ห�อเกรทไททัน ลินคอร�นและโอเล� ระบุว�า     

ธุรกิจเก่ียวกับสัตว�เลี้ยง โดยเฉพาะธุรกิจอาหารสัตว�มีการแข�งขันท่ีค�อนข�างสูงเนื่องจากมีผู�เล�นรายใหม�เกิดข้ึน

อย�างต�อเนื่อง การเติบโตของการเลี้ยงสัตว�เลี้ยงสุนัขและแมว โตต�อเนื่อง โดยเฉพาะแมวท่ีมีตัวเลขก�าวกระโดด 

อานิสงส�หลักท่ีส�งผลต�อธุรกิจ คือ การท่ีไทยกําลังก�าวเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ  

นายพรศิลป\ พัชรินทร�ตนะกุล (ท่ีมา: โพสทูเดย�)   นายกสมาคมผู�ผลิตอาหารสัตว�ไทย เป]ดเผยว�า 

ภาพรวมธุรกิจอาหารสัตว�ของไทยในป>นี้คาดว�าจะเติบโต 3-5% เฉลี่ยท่ี 20 ล�านตัน ส�วนคู�แข�งท่ีสําคัญ คือ 

เ วียดนาม ที่ป5จจุบันมีสัดส�วนการผลิตอาหารสัตว�เ ติบ โตอย�า งก�า วกระโดด  เ พิ่ม ขึ ้นต�อ เนื ่อ ง     



3 

 

ในช�วงป> 1-2 ป> ที่ผ�านมา ป5จจัยหลักมาจากต�นทุนการผลิตท่ีตํ่ากว�าไทย จํานวนประชากรท่ีมีจํานวนมาก

ส�งผลให�เกิดความต�องการสินค�าต�อเนื่อง 

มุมผู�ประกอบการ (ท่ีมา:www.smeleader.com/ศูนย�วิจัยกสิกรไทย)  ในการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับ

สัตว�เลี้ยง ก็มีส�วนคล�ายคลึงกับการเริ่มต�นธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีจะต�องอาศัยองค�ประกอบในหลายด�านเพ่ือให�           

การดําเนินธุรกิจเป1นไปตามเป2าหมายการลงทุนท่ีได�วางแผนไว� ท้ังนี้ สําหรับผู�ประกอบการท่ีสนใจทําธุรกิจ

เก่ียวกับสัตว�เลี้ยง ซ่ึงนอกจากจะมีความรักความชื่นชอบสัตว�เลี้ยงเป1นทุนเดิมอยู�แล�ว ยังจะต�องมีป5จจัยอ่ืนๆ 

อีกหลายประการท่ีเข�ามามีส�วนขับเคลื่อนธุรกิจให�ประสบผลสําเร็จ โดยมีรายละเอียดท่ีน�าสนใจดังนี้   

ผู�ประกอบการจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับสัตว�เลี้ยงมากพอสมควร เช�น สายพันธุ�� ลักษณะ

นิสัย สภาพอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยง อาหารการกิน ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัย เป1นต�น เพราะจะได�

สื่อสาร เข�าถึงและสร�างความม่ันใจให�กับผู�บริโภคหรือเจ�าของสัตว�เลี้ยงได�อีกด�วย เลือกทําเลท่ีต้ังเพ่ือเจาะ

กลุ�มเป2าหมายเป1นองค�ประกอบท่ีค�อนข�างสําคัญ เพราะจะทําให�เข�าถึงผู�บริโภคเป2าหมายได�เป1น   อย�างดี ท้ังนี้ 

ผู�ประกอบการควรเลือกทําเลท่ีไม�มีคู�แข�ง หรือคู�แข�งยังมีน�อย เพราะจะทําให�ได�เปรียบเชิงธุรกิจและหลีกเลี่ยง

การแข�งขันจากคู�แข�งเจ�าถ่ิน โดยทําเลท่ีต้ังท่ีน�าสนใจ ได�แก� ทําเลใกล�ห�างสรรพสินค�า ทําเลใกล�หมู�บ�านจัดสรร 

ทําเลท่ีโซนเก่ียวกับสัตว�  มาตราฐานและคุณภาพการให�บริการ เป1นสิ่งสําคัญสร�างความเชื่อม่ัน ในระยะยาว 

ในส�วนพนักงานควรมีประสบการณ� ความชํานาญ และการเอาใจใส�ในแต�ละข้ันตอน  

จุดแข็ง-จุดอ,อน-อุปสรรค-โอกาส ของธุรกิจสัตว�เล้ียง  

Strengths 

• เป1นธุรกิจท่ีต�องอาศัยประสบการณ�และ
ความชํานาญในการให�บริการทุกข้ันตอน 
จึงทําให�ธุรกิจสัตว�เลี้ยงยังคงเป1นท่ีต�องการ
ของบรรดาผู�ท่ีเลี้ยงสัตว� 

• เ ป1 น ธุ ร กิ จ ท่ี ส า ม า ร ถ ทํ า กํ า ไ ร ใ ห� กั บ
ผู�ประกอบการได�ค�อนข�างสูง 

• การเข�าสู�ตลาดของธุรกิจสัตว�เลี้ยงสามารถ
ทําได�ง�าย  

Weaknesses 

• ต�นทุนการให�บริการค�อนข�างสูง เนื่องจาก
ต�องใช�บุคลากรท่ีมีประสบการณ�และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด�านเป1นหลัก 

• การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการ
ให�บริการของบุคคลากรแต�ละคนก็อาจจะ
ทําได�ค�อนข�างยาก  

• บุคลากรท่ีมีความสามารถมีค�อนข�างน�อย
และมีโอกาสท่ีจะถูกแย�งตัวค�อนข�างสูงจาก
คู�แข�งท่ีให�ผลตอบแทนมากกว�า 

• เป1นธุรกิจท่ีต�องการใช�ความอดทนสูงในการ
เข�าใจพฤติกรรมของสัตว�เลี้ยง ซ่ึงแต�ละตัว 
ก็มีลักษณะแตกต�างกันออกไป  
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• ลูกค�าเป1นลักษณะเฉพาะกลุ�ม ท่ีมีความ    
ชื่นชอบหรือต้ังใจเข�ามาใช�บริการโดยตรง     
ไม�สามารถบริการในรูปแบบท่ัวไปได� 

Opportunities 

• เป1นธุรกิจท่ีตอบรับกับไลฟ\สไตส�คนรุ�นใหม�
ท่ีชื่อชอบการเลี้ยงสัตว�และควาดว�าจะ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

• วัตถุประสงค�การเลี้ยงสัตว�เปลี่ยนแปลงไป 
จากเดิมเป1นการเลี้ยงเพ่ือใช�งาน กลายเป1น
สมาชิกในครอบครัว ทําให�ได�รับการดูแล
มากข้ึนท้ังในเรื่องความสวยงานและสุขภาพ 

• ค ว า ม นิ ย ม เ พ่ิ ม ม า ก ข้ึ น แ ล ะ มี ค ว า ม
หลากหลาย ท้ังสายพันธ�และวิธีการเลี้ยงดู 
ทําให�ธุรกิจนี้เติบโตต�อไปได�ดี 

Threats 

• คู�แข�งมีจํานวนมากข้ึน ท้ังท่ีมีอยู�เดิมและ
รูปแบบใหม�ๆ   

• บุคลากรท่ีมีประสบการณ�ในการให�บริการ
ยังขาดแคลนมากในตลาด  

• ความเชื่อม่ันในคุณภาพของตัวสินค�าและ
บริการของร�าน เป1นป5จจัยท่ีผู�บริโภคให�
ความสําคัญอย�างมาก  

• ในช�วงเศรษฐกิจอยู�ในช�วงขาลง ผู�บริโภค
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย
อาจจะมีความถ่ีในการใช�บริการลดลง 

(ท่ีมา:www.smeleader.com/ศูนย�วิจัยกสิกรไทย)   
 

ผู�จัดทํา นายปริญญา เลื่อนชิด 

ส�วนติดตามและวิเคราะห�สถานการณ� SME 


