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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 1/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “รานคาออนไลน” ในบทความนี้มีขอความที่กําหนด     
ซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่
กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 แลวสรุปความ
เชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลอง
กับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
เกณฑที่กําหนด ไดแก 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง 
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรง
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A” 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนสวนประกอบ / 
องคประกอบ / ความหมาย ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย แลวตามดวยตัวอักษร “D” 

 ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

 ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
หรือที่เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / 
ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลว
ตามดวยตัวอักษร “H” 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ..., 10 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ..., 10 ในกระดาษคําตอบ 

 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
 

บทความ 
รานคาออนไลน  

 ระบบเศรษฐกิจโลกกําลังเปลี่ยนไปในทุกทิศทาง ระบบการคาขายในปจจุบัน
กําลังแปรเปลี่ยนจากระบบออฟไลนหรือระบบหนารานเปนระบบออนไลนที่เอื้อตอ
การอํานวยความสะดวกใหแกทั้งผูซื้อและผูขาย 
 นอกจากความดีเดนในเรื่องของการซื้องายขายคลองแลว ลูกคาสามารถ
เปรียบเทียบราคาแตละแบรนด เลือกชมรูปแบบสินคาที่แตละรานจัดจําหนายได
อยางเสรี ซึ่งขอดีดังกลาวกลับสงผลใหเกิดการแขงขันในระบบการคาออนไลน 
อยางดุเดือด ดวยเทคโนโลยีการถายภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การทําคอนเทนต 
การโฆษณาสินคาผานแอปพลิเคชันตางๆ เพื่อเอื้อประโยชนใหแกผูขายและผูซื้อ   
มากยิ่งขึ้น 
 อยางที่ทราบกันดีอยูวาเดิมการคาขายอยูในรูปแบบของการขายผานทางหนา
รานคา หางสรรพสินคา หรือตัวแทนจําหนาย แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเปนระบบ
ออนไลน ซึ่งงายตอการเขาถึงโดยผานอุปกรณสื่อสาร อยางเชนโทรศัพทมือถือ 
แท็บเล็ต iPad ยิ่งทําใหตลาดการคาออนไลนเติบโตงายยิ่งขึ้น แตสิ่งสําคัญที่ผูคา
ออนไลนตองคํานึงถึง คือจะทําอยางไรรานคาหรือสินคาจะไดรับความสนใจจาก
ลูกคาและจะทําอยางไรจะเขาถึงฐานของลูกคาที่มีกําลังซื้อได 

 
 
 
 
 
 
 
  
 หัวใจสําคัญของการคาขายออนไลนของผูคาทั้งหนาใหมและหนาเกามีอยู
ดวยกันสามประการ ประการแรก ไดแก การดึงดูดลูกคาดวยคอนเทนต       
คอนเทนตก็คือเรื่องราว ธีม เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถเชิญชวนให
ลูกคาเขามาสนใจเพจหรือรานคา โดยเจาของรานควรสรางคอนเทนตที่มีความ
นาสนใจ  มีความแตกตาง ความแปลกใหม มีความคิดสรางสรรค เพราะในปจจุบันนี้
ผูคนใหความสนใจคอนเทนตกอนผลิตภัณฑดวยซ้ําไป เมื่อคอนเทนตดี ยอดไลก 
ยอดแชรและยอดขายก็จะแปรผันตามไปดวย 
 ประการที่สอง คือ การโฆษณาเจาะกลุมเปาหมาย เราไมสามารถปฏิเสธไดเลย
วาการโฆษณาทาง Facebook ไมมีสวนชวยทางดานยอดขายของรานคาออนไลน 
ดังนั้นเจาของรานจึงจําเปนตองศึกษาเรื่องการลงโฆษณา ในปจจุบันนี้เราสามารถที่
จะโฆษณาผานทาง Facebook Instagram หรือ LINE@ ทั้งหมดนี้เปนหนทางที่
จะสามารถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายไดโดยงาย 
 ประการสุดทาย คือ การสรางระบบการสั่งซื้อออนไลนที่เปนระบบระเบียบ
ชัดเจน ไมวาผูขายจะใชวิธีการใดในการขายสินคา การจัดการระบบทั้งระบบชําระสินคา 
ระบบการจัดสง การติดตามสินคายอมแสดงถึงความเปนมืออาชีพและความ
นาเชื่อถือของรานคา นอกจากนั้นอาจสรางระบบการเลือกซื้อที่เขาถึงงาย เชน สรางปุม
จองสินคา สรางปุมกดเลือกชมสินคาที่มีการจัดหมวดหมูชัดเจน หรือสรางปุม     
สงขอความ เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
 หัวใจสําคัญในการขายสินคาออนไลนสองสามประการขางตนยอมเปนเรื่อง
แปลกใหมอาจตองใชเวลาศึกษา แตในระยะยาวจะสงผลดีตอทั้งผูขายและผูซื้อ 
เชน รานคามีความนาเชื่อถือ สามารถเขาถึงผูบริโภคไดตรงตามเปาหมาย รานคา
เปนที่รูจักของลูกคาหนาใหม มียอดขายที่สูงขึ้น ผูขายสามารถปรับปรุงรานคาได
ตามความตองการของตลาด และมีโอกาสตอยอดธุรกิจในอนาคต หากเจาของ
รานคาสามารถดําเนินการจัดการรานคาไดอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีหลายประการขางตน นาจะทําใหการลงทุนกอนใหญสําหรับการเปดหนาราน 
การเสียเวลาของลูกคาที่ตองเดินทางไปที่ราน สินคาลนสต็อกหรือสินคาในสต็อก
สูญหายก็จะไมเกิดขึ้นในทายที่สุด 
 เมื่อรานคาออนไลนกําลังเปนที่จับตามองและเปนที่นิยมของผูบริโภคในสังคม
ยุคใหมแลว แมรานคาออนไลนจะมีขอดีในเรื่องของการเขาถึงงาย ซื้องาย ขายคลอง 
แตขอเสียหรือชองโหวในเรื่องของมิจฉาชีพ ก็ยังมีปรากฏขึ้น ดังนั้นผูซื้อควรใช
วิจารณญาณในการเลือกซื้อสินคาออนไลนทุกประเภท เพื่อประโยชนสูงสุดของ  
ตัวผูซื้อเอง 
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การโฆษณาเจาะกลุมเปาหมาย     
02 การดึงดูดลูกคาดวยคอนเทนต     
03 สามารถเขาถึงผูบริโภคไดตรงตาม

เปาหมาย 
    

04 มีโอกาสตอยอดธุรกิจในอนาคต     

 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

05 สินคาลนสต็อก     
06 หัวใจสําคัญของการคาขายออนไลน     
07 รานคาเปนที่รูจักของลูกคาหนาใหม     
08 มียอดขายที่สูงขึ้น     
09 สินคาในสต็อกสูญหาย     
10 การเสียเวลาของลูกคา     

 
เฉลย 

 
แผนภูมิบทความ  รานคาออนไลน 

 

สามารถเขาถงึผูบริโภคไดตรงตามเปาหมาย

03

การโฆษณาเจาะกลุมเปาหมาย

01

การดึงดูดลูกคาดวยคอนเทนต

02

หัวใจสาํคัญของการคาขายออนไลน

06

รานคาเปนทีรู่จกัของลกูคาหนาใหม

07

มียอดขายที่สงูขึ้น

08

มีโอกาสตอยอดธรุกจิในอนาคต

04

การเสยีเวลาของลูกคา

10

สินคาลนสต็อก

05

สนิคาในสต็อกสูญหาย

09

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การโฆษณาเจาะกลุมเปาหมาย 03A 04A 07A 08A 
02 การดึงดูดลูกคาดวยคอนเทนต 03A 04A 07A 08A 
03 สามารถเขาถึงผูบริโภคไดตรงตาม

เปาหมาย 
05F 09F 10F  

04 มีโอกาสตอยอดธุรกิจในอนาคต 05F 09F 10F  
05 สินคาลนสต็อก 99H    
06 หัวใจสําคัญของการคาขายออนไลน 01D 02D   
07 รานคาเปนที่รูจักของลูกคาหนาใหม 05F 09F 10F  
08 มียอดขายที่สูงขึ้น 05F 09F 10F  
09 สินคาในสต็อกสูญหาย 99H    
10 การเสียเวลาของลูกคา 99H    

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


