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แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าอธบิาย 
  แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อสอบถามความเห็นของผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน
และบริการอื่นๆ ซึ่ง ชสอ. จะน าผลการส ารวจนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ.      
ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์สมาชิกต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
  กรุณาส่งแบบสอบถามกลับไปยงั ชสอ. ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 และทาง E-mail 
: member.fsct@gmail.com  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562  สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ โทรศัพท ์0 2496 1199 ต่อ 304 – 307 
ฝ่ายวางแผนและวิจยั 

หมายเหตุ สามารถตอบแบบสอบถามทาง on line ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ได้  

 
 
 
 
 

https://forms.gle/kP2VuUHdN2YW9WAD9 
 

**************************************** 
 

โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด  
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์.............................................................................................................................................จ ากัด 

ตอนที่ 1 ด้านการถือหุ้นและการส่งค่าหุ้น 

1.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบริการด้านการถือหุ้นและการส่งคา่หุ้น 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

ระดับความพึงพอใจ 
มากสุด                                                             นอ้ยสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ความสะดวกในการช าระค่าหุ้น      

2. อัตราการจ่ายเงินปันผล      

3. การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว      

4. เจ้าหน้าทีม่ีความสุภาพ กระตือรอืร้นเต็มใจให้บริการ      

https://forms.gle/kP2VuUHdN2YW9WAD9
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ตอนที่ 2 ด้านบริการเงินฝาก/ตัว๋สัญญาใช้เงิน 

2.  ท่านใชบ้ริการเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. หรือไม ่

 ใชบ้ริการ  ไม่ใชบ้ริการ 

2.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบริการเงินฝาก/ ตั๋วสัญญา       
ใช้เงิน ชสอ. 

ระดับความพึงพอใจ 
มากสุด         น้อยสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/ตัว๋สัญญาใช้เงินของ 
ชสอ. 

     

2. มีบริการเงินฝาก/ตัว๋สัญญาใช้เงนิระยะเวลา
ที่หลากหลาย 

     

3. เอกสารประชาสัมพันธแ์นะน าบริการ      

4. มีของที่ระลึกมอบให้สหกรณ์ผูใ้ช้บริการใน
โอกาสต่างๆ 

     

5. มีการจัดทศันศึกษาขอบคุณผู้ใชบ้ริการตาม
เงื่อนไข 

     

6. การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว      

7. เจ้าหน้าทีม่ีความสุภาพ กระตือรอืร้นเต็มใจ
ให้บริการ 

     
 

2.2 เหตุผลใดที่สหกรณ์ไมใ่ชบ้รกิารเงินฝาก/ตั๋วสัญญา     
ใช้เงิน ชสอ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 อัตราดอกเบี้ยไมจู่งใจ  
 ขั้นตอนการใช้บริการยุง่ยาก  
 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่  
 ไม่มั่นใจใน ชสอ. 
 ไม่ได้รับข่าวสารประชาสมัพนัธ์เงินฝาก/ตั๋วสัญญา 

ใช้เงิน 
 ไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์เงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน  
 ใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น   
 ใช้บริการสถาบันการเงินอ่ืน 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................. 

 
 
 
  
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3 ด้านบริการเงินกู ้

3.  ท่านใชบ้ริการเงินกู้ ชสอ. หรือไม ่

 ใชบ้ริการ  ไม่ใชบ้ริการ 

3.1 วัตถุประสงคใ์นการใช้บริการเงินกู้ของ ชสอ.                  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ให้บริการเงินกูแ้ก่สมาชิก  
 ส ารองสภาพคล่อง  
 จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก             

ประมาณเดือน (ระบุ)………………………...……………. 
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………… 
 

3.2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบริการเงินกู้ของ ชสอ. 

ระดับความพึงพอใจ 
มากสุด         น้อยสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. วงเงินกู้ที่ได้รับ      

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้      

3. อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน      

4. เอกสารประชาสัมพันธแ์นะน าบริการ      

5. การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว      

6. เจ้าหน้าทีม่ีความสุภาพ กระตือรอืร้นเต็มใจ
ให้บริการ 

     
 

3.3 เหตุผลใดที่สหกรณ์ไมใ่ชบ้รกิารเงินกู้ของ ชสอ.     
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 อัตราดอกเบี้ยไมจู่งใจ  
 ขั้นตอนการใช้บริการยุง่ยาก  
 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่  
 ไม่มั่นใจใน ชสอ.  
 ระยะเวลาการช าระคืน  
 ใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น   
 ใช้บริการสถาบันการเงินอ่ืน  
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 4 ด้านบริการแบบพิมพ์และของที่ระลึก 

4.  ท่านใชบ้ริการแบบพิมพ์และของที่ระลึกของ ชสอ. หรือไม ่

 ใชบ้ริการ  ไม่ใชบ้ริการ 

4.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบริการแบบพิมพแ์ละของที่ระลึก
ของ ชสอ. 

ระดับความพึงพอใจ 
มากสุด         น้อยสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. รูปแบบ      

2. คุณภาพ      

3. ราคา      

4. ขั้นตอนการส่ังซื้อ      

5. บริการจัดส่ง      

6. ส่วนลดพิเศษ 5% ส าหรับค่าแบบพิมพ์ 
(เฉพาะซื้อเป็นเงินสด และเป็นสมาชิก) 

     

7. เจ้าหน้าทีม่ีความสุภาพ กระตือรอืร้นเต็มใจ
ให้บริการ 

     
 

4.2 เหตุผลใดที่สหกรณ์ไมใ่ชบ้รกิารแบบพมิพ์และของ      
ที่ระลึกของ ชสอ. (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  

 ราคาแพง  
 รูปแบบไม่ทันสมยั  
 ขั้นตอนการส่ังซื้อ  
 การจัดส่งล่าช้า  
 สินค้าที่ส่งช ารุดเสียหาย  
 คุณภาพ  
 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 ใช้บริการร้านในพื้นที่/จังหวดั   
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................  

 
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 5 ด้านบริการฝึกอบรม/สัมมนา 

5.  ท่านใชบ้ริการฝึกอบรม/สัมมนาของ ชสอ. หรือไม ่

 ใชบ้ริการ  ไม่ใชบ้ริการ 

5.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบริการฝึกอบรม/สัมมนาของ 
ชสอ. 

ระดับความพึงพอใจ 
มากสุด         น้อยสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. หลักสูตร/เน้ือหาทันสมัยและเหมาะสมกับ
ความต้องการของสหกรณ์ 

     

2. วิทยากรมีความรู้และเชีย่วชาญตรงตาม
หลักสูตร 

     

3. เอกสารประกอบมีคุณภาพเหมาะสม และ
ตรงตามเน้ือหาหลักสูตร 

     

4. อาคารส านักงาน ชสอ. มีความเหมาะสม   
ในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา 

     

5. การเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา      

6. โสตทัศนูปกรณ์ทีใ่ชใ้นการอบรม/สัมมนา      

7. อัตราค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม/สัมมนา      

8. แผนการจัดฝึกอบรมและสัมมนา      

9. ระบบการแจ้งชื่อเข้าอบรม/สัมมนาทาง Fax      

10. ระบบการแจ้งชื่อเข้าอบรม/สัมมนาทาง 
Website 

     

11. เจ้าหน้าทีม่ีความสุภาพ กระตือรอืร้น       
เต็มใจให้บริการ 

     
 

5.2 เหตุผลที่สหกรณ์ไม่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนาของ ชสอ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการ  
 น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้น้อย  
 สามารถรับการอบรมจากทีอ่ื่นได้ดีกว่า  
 ไม่มงีบประมาณ    
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 6 ด้านการประชาสัมพันธ์ 

6.1  สหกรณ์ได้รับข่าวสารของ ชสอ. จากส่ือใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
  E-mail      จดหมายข่าว ชสอ.      
  เว็บไซต์ ชสอ. (www.fsct.com)  Line  
  Facebook   อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………… 

6.2  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อจดหมายข่าวของ ชสอ. 
ระดับความพึงพอใจ มากสุด                                                             นอ้ยสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. เน้ือหา ข้อมูลข่าวสารน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์      

2. การออกแบบรูปเล่ม      

3. การออกแบบจัดวางภาพข่าวและเน้ือหาภายในเล่ม      

4. ระยะเวลาในการได้รับจดหมายข่าว ชสอ.      

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ.........................................................................................................................................................................
  

6.3  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบริการผ่านเว็บไซต์ของ ชสอ. 
ระดับความพึงพอใจ มากสุด                                                             นอ้ยสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. เน้ือหา ข้อมูลข่าวสารน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์      

2. การออกแบบเว็บไซต ์      

3. การออกแบบการจัดวางเน้ือหา      

4. ความสะดวกรวดเรว็ในการค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูล      

5. การติดต่อประสานงานกลับ กรณีฝากข้อความ      

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ......................................................................................................................................................................... 
 

6.4  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบริการประชาสัมพันธ์ของ ชสอ.  
ระดับความพึงพอใจ มากสุด                                                             นอ้ยสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. การใหข้้อมูลข่าวสารของเจ้าหนา้ที่      

2. เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ      

3. การรับ-โอนสายโทรศพัท ์      

4. เจ้าหน้าทีม่ีความสุภาพ กระตือรอืร้นเต็มใจให้บริการ      

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ......................................................................................................................................................................... 

 

  

   

          

http://www.fsct.com/
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ตอนที่ 7 ด้านบริการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก 

7.  ท่านใชบ้ริการศูนยช์่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก ของ ชสอ. หรือไม ่

 ใชบ้ริการ  ไม่ใชบ้ริการ 

7.1 ท่านใช้บริการใดของศูนยช์่วยเหลือด้านกฎหมายแก่     
สหกรณ์สมาชิก(ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

 การให้บริการวิทยากรด้านกฎหมายสหกรณ์ประจ าจังหวัด     
 บริการคลินิกสหกรณ์ 
 บริการทนายความขึ้นทะเบยีน     
 บริการพี่เล้ียงชว่ยเหลือสหกรณ์ด าเนินคดีด้วยตนเอง  
 การพิทักษ์สิทธิสหกรณ์สมาชิก   
 

7.2 ท่านใช้ช่องทางใดในการติดต่อขอใช้บริการศูนยช์่วยเหลือ   
ด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ท าหนังสือถึง ชสอ.      
 เว็บไซต์ ชสอ. 
 E-mail     
 โทรศัพท ์  
 ไปติดต่อด้วยตนเอง   
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………… 
 

7.3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อใชบ้ริการศูนยช์่วยเหลือ       
ด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก 

ระดับความพึงพอใจ 
มากสุด         น้อยสุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว      

2. ได้รับค าปรึกษาและข้อมูลทีช่ัดเจน      

3. เจ้าหน้าทีม่ีความสุภาพ กระตือรอืร้นเต็มใจ
ให้บริการ 

     
 

7.4 เหตุผลใดที่สหกรณ์ไมใ่ชบ้รกิารศูนย์ช่วยเหลือ       
ด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 ไม่มปีัญหาในการบรหิารงาน  
 ไม่ทราบว่ามบีริการบริการศนูย์ช่วยเหลือ         

ด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก  
 สอบถามหนว่ยงานอื่น เช่น สหกรณ์จังหวัด 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่   
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
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ชื่อ...............................................................  นามสกุล................................................................... 

สหกรณ์ออมทรัพย์................................................................................................................จ ากัด 

ที่อยู่................................................................................................................................................ 

       .............................................................................................................................................. 

       .............................................................................................................................................. 

เบอร์มือถือ..................................................  E-mail...................................................................... 
 

ตอนที่ 8 ความคิดเห็นอื่นๆ 

  

  

 

  

  

  

ฝ่ายวางแผนและวิจัย 
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 304 – 307 
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 
E-mail : member.fsct@gmail.com 

 

 
   
 
   ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับของสมนาคุณ โดย ชสอ. จะจับรางวัลผู้โชคดี             

ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 50 รางวัล ทั้งน้ีฝ่ายวางแผนและวิจัย ชสอ. จะเป็นผู้แจ้งผล    
การจับรางวัล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง   www.fsct.com     

 
 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 


