
ขอสอบนักวิชาการตลาด อสค. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
1. นักการตลาดที่ดีตองมีมุมมองตอลูกคาในลักษณะใดมากที่สุด 
ก. Customer behavior 
ข. Customer  needs                
ค. Customer  relations 
ง.  Customer  market 
 ตอบ  ข. 
  
2.   ขอใดกลาวถึงกลยุทธทางการตลาดโดยคลอบคลุม 
ก.   แผนการดําเนินงานทั้งหมดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด 
ข.   การบริการธุรกิจโดยรวมของฝายการตลาด 
ค.   วิธีการและกระบวนการบริหารสวนผสมทางการตลาด  4Ps 
ง.    การตลาดแนวใหม  Customer  RelationshipMarketing 
ตอบ ก. 
  
3.   ขอใดไมใช  Marketing  Process 
ก.   การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด 
ข.   การวิจัยและเลือกตลาดเปาหมาย 
ค.   การวิจัยและเลือกตลาดเปาหมาย 
ง.   การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
ตอบ  ง. 
  
4.   ขอใดไมใชหลักเกณฑของแนวความคิดทางการตลาด 
ก.   แผนการตลาด 
ข.   ยอดขาย 
ค.   กําไร 
ง.   ลูกคา 
ตอบ  ก. 
  
5.   ขอใดเปนแนวความคิดการตลาดสมัยเกา 
ก.  แนวความคิดมุงผลิตภัณฑ 
ข.  แนวความคิดมุงการขาย 
ค.  แนวความคิดมุงการผลิต 
ง.  แนวความคิดมุงการตลาดและสังคม 
 ตอบ  ค. 
  
6.   ขอใดเปนแนวความคิดการตลาดสมัยใหม 
ก. แนวความคิดมุงผลิตภัณฑ 
ข. แนวความคิดมุงการผลิต 
ค. แนวความคิดมุงการตลาดและสังคม 
ง.  แนวความคิดมุงการขาย 
ตอบ  ค. 
  



7.   ขอใดไมใชสิ่งแวดลอม  มหภาค  Macro  -environment 
ก.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ข.  สภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตก 
ค.  การเปลี่ยนแปลงอัตราการขายของ  Supplier 
ง.   อัตราการจางกําลังคน 
ตอบ  ง. 
  
8.   สวนผสมทางการตลาดมุงเนนขอใดเปนสําคญั 
ก.  ลูกคา 
ข.  ความพึงพอใจ 
ค.  การตอบสนอง 
ง.   ยอดขายและกําไร 
ตอบ  ก. 
  
9.   ขอใดไมเก่ียวของกับตลาดเปาหมาย 
ก.   Segmentations 
ข.   MarketingAnalysis 
ค.   Maximize  Profit 
ง.   PositioningProduct 
ตอบ  ค. 
  
10.  ขอใดกลาวถึง Mass  Market  ไดถูกตองที่สุด 
ก.  ตลาดที่เสนอผลิตภัณฑที่มีหลากหลายรูปแบบ 
ข.  เปนแนวความคิดท่ีเนนดานการผลติ 
ค.  ตลาดที่ตองคนหาความตองการของผูบริโภคเปนรายบุคคล 
ง.   ตลาดที่มุงการจัดสวนผสมทางการตลาด 
ตอบ  ข. 
  
11.    ขอใดเปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ 
ก.  สินคามีคุณภาพ 
ข.  บรรจุภัณฑมีความโดดเดน 
ค.  สินคาปรับเปลี่ยนทัศนคติผูบริโภคได 
ง.   สินคาราคาถูกสอดคลองกับคุณภาพของสินคา 
ตอบ  ค. 
  
12.    กอนการวางตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด  ตองทราบผลิตภัณฑของตนเองกอนยกเวนขอใด 
ก.  รูปแบบของการสงเสริมการตลาด 
ข.  วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
ค.  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  ผลิตภัณฑ 
ง.   หาขอมูลสินคา 
ตอบ  ข. 
  
 



13.    ขอใดคือหลักการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
ก.  5W  1H 
ข.  CustomerRalation  Marketing 
ค.  Information, Black  Box 
ง.   Customer Motivation 
ตอบ  ก. 
  
14.    องคประกอบใดของกลยุทธดานผลิตภัณฑที่ผูบริโภคมีความคาดหวัง 
ก.   ลักษณะของผลิตภัณฑ 
ข.   รูปแบบของผลิตภัณฑ 
ค.   คุณสมบัติแฝงของผลิตภัณฑ 
ง.   คุณภาพของผลิตภัณฑ 
ตอบ  ค. 
  
15.    ขอใดกลาวถึงกลยุทธ  MixStrategy  ไดถูกตองที่สุด 
ก.  การนําสินคาออกแสดงหนาราน 
ข.  การจัดการสาธิตสินคาภายในราน 
ค.  การลด  แลก  แจก แถม 
ง.   การใชกลยุทธ  Push  Strategy และPull Strategy  รวมกัน 
ตอบ   ง. 
  
16.    ขอใดหมายถึงกลยุทธ 
ก.  การแบงตลาดที่มีการแขงขันออกจากกัน 
ข.  วิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
ค.  การสรางความแตกตางท่ีตองอาศัยหลักทางจิตวิทยา 
ง.  การทํากําไรใหสูงสุดไดโดยการพยายามลดตนทุนการผลิต 
ตอบ  ข. 
  
17.  ขอใดเปนขั้นตอนแรกของการจัดทํากลยุทธ 
ก.  การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ข.  การจัดวางทิศทางขององคการ 
ค.  การกําหนดกลยุทธ 
ง.  การปฏิบัติงานตามกลยุทธ 
ตอบ  ก. 
  
18.    ขอใดไมเก่ียวกับกลยุทธทางการตลาด 
ก.   กลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
ข.   กลยุทธเกี่ยวกับราคา 
ค.   กลยุทธเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย 
ง.   กลยุทธเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด 
ตอบ  ค. 
 
  



19.    ขอใดไมเก่ียวของกับขั้นตอนในการกําหนดกลยุทธ 
ก.   การวิเคราะหพฤติกรรมของตลาดเปาหมาย 
ข.   การเลือกตลาดเปาหมาย 
ค.   การกําหนดสวนประสมทางการตลาด 
ง.    การตรวจสอบกิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน 
ตอบ  ง.  
  
20.    ขอใดหมายถึงการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 
ก.  การแสดงใหเห็นทิศทางการดําเนินงานโดยรวม 
ข.  งานที่ผูบริหารระดับสูงขององคการเปนผูกําหนดแนวทางในการทํางาน 
ค.  แนวทางกวางๆ ที่กําหนดขึ้นเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ 
ง.   ความมุงหมายหรือเหตุผลที่องคการไดจัดตั้งขึน้ 
ตอบ  ข. 
  
21.    ขอใดเปนกลยุทธแบบผลกั 
ก.    มุงการสงเสริมไปยังผูบริโภคคนสุดทาย 
ข.    มุงสงเสริมไปยังคนกลางพรอมพนักงานขาย 
ค.    มุงสงเสริมไปยังคนกลาง  และบริโภคกอนสุดทาย 
ง.    มุงสงเสริมไปยังผูผลิต 
ตอบ  ข. 
  
22.    ขอใดเปนกลยุทธแบบดงึ 
ก.    มุงสงเริมไปยังผูบริโภคคนสุดทาย 
ข.    มุงสงเสริมไปยังคนกลางพรอมพนักงานขาย 
ค.    มุงสงเสริมไปยังคนกลาง  และผูบริโภคคนสุดทาย 
ง.    มุงสงเสริมไปยังผูผลิต 
ตอบ  ก. 
  
23.    ขอใดเปนกลยุทธแบบผสม 
ก.    มุงสงเสริมไปยังผูบริโภคคนสุดทาย 
ข.    มุงสงเสริมไปยังคนกลางพรอมพนักงานขาย 
ค.    มุงสงเสริมไปยังคนกลาง  และผูบริโภคคนสุดทาย 
ง.    มุงสงเสริมไปยังผูผลิต 
ตอบ  ค. 
  
24.    การกําหนดราคาคือขอใดที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานดานการตลาด 
ก.    การกําหนดราคาโดยใชตนทุนและบวกกําไรที่ตองการ 
ข.    การกําหนดราคาเดียวกันในทุกประเทศ 
ค.    การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทนุ 
ง.    การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ 
ตอบ  ง. 
  
 



25.    ขอใดไมเก่ียวของกับกลยุทธทางการตลาด 
ก.    กลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
ข.    กลยุทธเกี่ยวกับราคา 
ค.    กลยุทธเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย 
ง.    กลยุทธเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด 
ตอบ  ค. 
  
26.    วิจัยตลาดหมายถึงอะไร 
ก.    กระบวนการในการแสวงหาความรูที่เชื่อถือได  โดยใชวิธีการที่เชื่อถือได 
ข.    การวางแผน  การรวบรวม  และการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของตรงประเด็นในการตัดสินใจทางการตลาด 
ค.    การจัดเตรียมขอมูลทางการตลาด  และการจัดเตรียมทํารายงาน 
ง.    การออกแบบการวิจัยตลาดในเรื่องการกําหนดแหลงของขอมูล 
ตอบ  ข. 
  
27.    ขอใดที่แสดงวาการวิจัยตลาดเปนกระบวนการ 
ก.    มีการกําหนดปญหา 
ข.    มีการเก็บขอมูล  และวิเคราะหขอมูล 
ค.    มีการสรุปผลเพื่อหาทางแกไขปญหา 
ง.    ถูกทุกขอ 
ตอบ  ง. 
  
28.    ขอใดเปนกระบวนการในการแสวงหาความรูที่เชื่อถือได 
ก.    การวิจัย 
ข.    การทดลอง 
ค.    การคํานวณ 
ง.    การวิเคราะหขอมูล 
ตอบ  ก. 
  
29.    การเสนอสินคาใหมใหกลุมเปาหมายไดทดลองใชกอนจําหนายจริงเปนการวิจัยประเภทใด 
ก.    การสํารวจ 
ข.    การสังเกตการณ 
ค.    การทดสอบตลาด 
ง.    การหาสาเหตุ 
ตอบ  ค. 
  
30.    ขอใดเปนการกําหนดขอบเขตของการวิจัยตลาด 
ก.    การตั้งสมมติฐานทางการวิจัย 
ข.    การกําหนดประชากรที่ตองการศึกษา 
ค.    การกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา 
ง.    ขอ  ข.  และขอ  ค.  ถูกตอง 
ตอบ  ง. 
  
 



31.    ขอใดเปนองคประกอบสําคัญที่ใชในการพิจารณาเลือกเครื่องมือการวิจัย 
ก.    ตัวแปรที่ศึกษา 
ข.    งบประมาณ 
ค.    สมมติฐานทางการวิจัย 
ง.    ผลของการวิจัย 
ตอบ  ก. 
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