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แบบสอบถามแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการของ ชสอ. ประจาํปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

คาํอธิบาย 

  แบบสอบถามน้ีจดัทําขึน้เพื่อสอบถามความเหน็ของผู้จดัการ หรอืรองผู้จดัการ หรอืผูช้่วยผู้จดัการสหกรณ์สมาชกิ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (ชสอ.) ทีม่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ ชสอ. ไดแ้ก่ ผลติภณัฑด์า้นการเงนิ

และบรกิารอื่นๆ ซึ่ง ชสอ. จะนําผลการสํารวจน้ีไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรบัปรุงผลติภัณฑ์และบรกิารของ ชสอ.      

ใหม้คีุณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสหกรณ์สมาชกิต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอื  

  กรุณาสง่แบบสอบถามกลบัไปยงั ชสอ. ทางไปรษณีย ์หรอืทางโทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 และทาง E-mail 

: member.fsct@gmail.com  ภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563  สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่โทรศพัท ์0 2496 1199 ต่อ 304 – 307 

ฝ่ายวางแผนและวจิยั 

หมายเหต ุสามารถตอบแบบสอบถามทาง on line ผ่านทาง เวป็ไซต ์www.fsct.com หรอื QR Code ดา้นล่างน้ีได ้ 

 

 

 

 
 

https://forms.gle/Xwsh7B8dsbQCirsFA 

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

โปรดทาํเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรอืขอ้ความทีต่รงกบัความเหน็ของท่านมากทีส่ดุ  
 

 

สหกรณ์ออมทรพัย.์............................................................................................................................................จาํกดั 

ตอนท่ี 1 ด้านการถือหุ้นและการส่งค่าหุ้น 

1.  สหกรณ์มคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อบรกิารดา้นการถอืหุน้และการสง่ค่าหุน้ 

 

 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ

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

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

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

ระดบัความพึงพอใจ 
มากสุด                                                             น้อยสุด 

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

1. ความสะดวกในการชาํระค่าหุน้      

2. อตัราการจ่ายเงนิปันผล      

3. การใหบ้รกิารทีส่ะดวก รวดเรว็      

4. เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ กระตอืรอืรน้เตม็ใจใหบ้รกิาร      

http://www.fsct.com/
https://forms.gle/Xwsh7B8dsbQCirsFA
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ตอนท่ี 2 ด้านบริการเงินฝาก/ตัว๋สญัญาใช้เงิน 

2.  สหกรณ์ใชบ้รกิารเงนิฝาก/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ชสอ. หรอืไม ่

 ใช้บริการ  ไมใ่ช้บริการ 

2.1 สหกรณ์มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบรกิารเงนิฝาก/ตัว๋สญัญา       

ใชเ้งนิ ชสอ. 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากสุด         น้อยสุด 

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

1. อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิของ 

ชสอ. 
     

2. มบีรกิารเงนิฝาก/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะเวลา

ทีห่ลากหลาย 
     

3. เอกสารประชาสมัพนัธแ์นะนําบรกิาร      

4. มขีองทีร่ะลกึมอบใหส้หกรณ์ผูใ้ชบ้รกิารใน

โอกาสต่างๆ 
     

5. มกีารจดัทศันศกึษาขอบคุณผูใ้ชบ้รกิารตาม

เงื่อนไข 
     

6. การใหบ้รกิารทีส่ะดวก รวดเรว็      

7. เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ กระตอืรอืรน้เตม็ใจ

ใหบ้รกิาร 
     

 

2.2 เหตุผลใดทีส่หกรณ์ไมใ่ชบ้รกิารเงนิฝาก/ตัว๋สญัญา     

ใชเ้งนิ ชสอ. (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

 อตัราดอกเบีย้ไมจ่งูใจ  

 ขัน้ตอนการใชบ้รกิารยุง่ยาก  

 การใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่  

 ไม่มัน่ใจใน ชสอ. 

 ไม่ไดร้บัขา่วสารประชาสมัพนัธเ์งนิฝาก/ตัว๋สญัญา 

ใชเ้งนิ 

 ไม่เขา้ใจในผลติภณัฑเ์งนิฝาก/ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  

 ใชบ้รกิารสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่น   

 ใชบ้รกิารสถาบนัการเงนิอื่น 

 มเีงนิเพยีงพอเฉพาะการบรหิารจดัการภายใน

สหกรณ์เท่านัน้ (สหกรณ์ไม่มเีงนิเหลอื) 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ

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

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

........................................................................................................................................................... ....................................... 
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ตอนท่ี 3 ด้านบริการเงินกู้ 

3.  สหกรณ์ใชบ้รกิารเงนิกู ้ชสอ. หรอืไม ่

 ใช้บริการ  ไมใ่ช้บริการ 

3.1 วตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิารเงนิกูข้อง ชสอ.                  

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 ใหบ้รกิารเงนิกูแ้ก่สมาชกิ  

 สาํรองสภาพคล่อง  

 จ่ายเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนื 

 จ่ายคนืเงนิฝาก             

 ชาํระหน้ีสถาบนัการเงนิอื่น             

 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………… 

 

3.2 สหกรณ์มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบรกิารเงนิกูข้อง ชสอ. 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากสุด         น้อยสุด 

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

1. วงเงนิกูท้ีไ่ดร้บั      

2. อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้      

3. อตัราการจ่ายเงนิเฉลีย่คนื      

4. เอกสารประชาสมัพนัธแ์นะนําบรกิาร      

5. การใหบ้รกิารทีส่ะดวก รวดเรว็      

6. เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ กระตอืรอืรน้เตม็ใจ

ใหบ้รกิาร 
     

 

3.3 เหตุผลใดทีส่หกรณ์ไมใ่ชบ้รกิารเงนิกูข้อง ชสอ.     

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

 อตัราดอกเบีย้ไมจ่งูใจ  

 ขัน้ตอนการใชบ้รกิารยุง่ยาก  

 การใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่   

 ระยะเวลาการชาํระคนื  

 ใชบ้รกิารสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่น   

 ใชบ้รกิารสถาบนัการเงนิอื่น 

 ใชทุ้นภายในของสหกรณ์ (สหกรณ์มเีงนิเหลอื)  

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 4 ด้านบริการแบบพิมพแ์ละของท่ีระลึก 

4.  สหกรณ์ใชบ้รกิารแบบพมิพแ์ละของทีร่ะลกึของ ชสอ. หรอืไม ่

 ใช้บริการ  ไมใ่ช้บริการ 

4.1 สหกรณ์มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบรกิารแบบพมิพแ์ละ       

ของทีร่ะลกึของ ชสอ. 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากสุด         น้อยสุด 

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

1. รปูแบบ      

2. คุณภาพ      

3. ราคา      

4. ขัน้ตอนการสัง่ซือ้      

5. บรกิารจดัสง่      

6. สว่นลดพเิศษ 5% สาํหรบัค่าแบบพมิพ ์

(เฉพาะซือ้เป็นเงนิสด และเป็นสมาชกิ) 
     

7. เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ กระตอืรอืรน้เตม็ใจ

ใหบ้รกิาร 
     

 

4.2 เหตุผลใดทีส่หกรณ์ไมใ่ชบ้รกิารแบบพมิพแ์ละของ      

ทีร่ะลกึของ ชสอ. (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

 ราคาแพง  

 รปูแบบไม่ทนัสมยั  

 ขัน้ตอนการสัง่ซือ้  

 การจดัสง่ล่าชา้  

 สนิคา้ทีส่ง่ชาํรุดเสยีหาย  

 คุณภาพ  

 การใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่

 ใชบ้รกิารรา้นในพืน้ที/่จงัหวดั 

 จดัทาํแบบพมิพไ์วใ้ชเ้องในสหกรณ์   

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

 

 

 

 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 5 ด้านบริการฝึกอบรม/สมัมนา 

5.  สหกรณ์ใชบ้รกิารฝึกอบรม/สมัมนาของ ชสอ. หรอืไม ่

 ใช้บริการ  ไมใ่ช้บริการ 

5.1 สหกรณ์มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อบรกิารฝึกอบรม/สมัมนาของ 

ชสอ. 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากสุด         น้อยสุด 

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

1. หลกัสตูร/เน้ือหาทนัสมยัและเหมาะสมกบั

ความตอ้งการของสหกรณ์ 
     

2. วทิยากรมคีวามรูแ้ละเชีย่วชาญตรงตาม

หลกัสตูร 
     

3. เอกสารประกอบมคุีณภาพเหมาะสม และ

ตรงตามเน้ือหาหลกัสตูร 
     

4. สถานทีม่คีวามเหมาะสมในการจดัฝึกอบรม/

สมัมนา 
     

5. ความสะดวกในการเดนิทางไปสถานที่

ฝึกอบรม/สมัมนา 
     

6. โสตทศันูปกรณ์ทีใ่ชใ้นการอบรม/สมัมนา      

7. อตัราค่าลงทะเบยีนการฝึกอบรม/สมัมนา      

8. แผนการจดัฝึกอบรมและสมัมนา      

9. ระบบการแจง้ชื่อเขา้อบรม/สมัมนาทาง Fax 

และ Website 
     

10. เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ กระตอืรอืรน้       

เตม็ใจใหบ้รกิาร 
     

 

5.2 เหตุผลทีส่หกรณ์ไม่สง่บุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรม/

สมัมนาของ ชสอ. (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

 หลกัสตูรไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  

 นําความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานไดน้้อย  

 สามารถรบัการอบรมจากทีอ่ื่นไดด้กีว่า  

 ไม่มงีบประมาณ 

 ไม่สะดวกเขา้ร่วมอบรม/สมัมนา ตามวนัและเวลา   

ทีก่าํหนด    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 6 ด้านการประชาสมัพนัธ ์

6.1  สหกรณ์ไดร้บัขา่วสารของ ชสอ. จากสือ่ใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  E-mail      จดหมายขา่ว ชสอ.      

  เวบ็ไซต ์ชสอ. (www.fsct.com)  Line  

  Facebook   อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………… 

6.2  สหกรณ์มคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อจดหมายขา่วของ ชสอ. 
ระดบัความพึงพอใจ มากสุด                                                             น้อยสดุ 

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

1. เน้ือหา ขอ้มลูขา่วสารน่าสนใจและทนัต่อเหตุการณ์      

2. การออกแบบรปูเล่ม      

3. การออกแบบจดัวางภาพขา่วและเน้ือหาภายในเล่ม      

4. ระยะเวลาในการไดร้บัจดหมายขา่ว ชสอ.      

 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ.............................................................................................................. .................................................... 

6.3  สหกรณ์มคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อบรกิารผ่านเวบ็ไซตข์อง ชสอ. 
ระดบัความพึงพอใจ มากสุด                                                             น้อยสดุ 

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

1. เน้ือหา ขอ้มลูขา่วสารน่าสนใจและทนัต่อเหตุการณ์      

2. การออกแบบเวบ็ไซต ์      

3. การออกแบบการจดัวางเน้ือหา      

4. ความสะดวกรวดเรว็ในการคน้หาและดาวน์โหลดขอ้มลู      

 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ.............................................................................................................. .................................................... 
 

6.4  สหกรณ์มคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อการใชบ้รกิารตดิต่อสอบถามขอ้มลู และการประชาสมัพนัธข์อง ชสอ.  

ระดบัความพึงพอใจ มากสุด                                                             น้อยสดุ 

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

1. การใหข้อ้มลูขา่วสารของเจา้หน้าที ่      

2. เอกสารประชาสมัพนัธต่์างๆ      

3. การรบั-โอนสายโทรศพัท ์      

4. เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ กระตอืรอืรน้เตม็ใจใหบ้รกิาร      

 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ.............................................................................................................. ..................................................... 

 

  

   

  

         

http://www.fsct.com/
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ตอนท่ี 7 ด้านบริการศนูยช่์วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก 

7.  สหกรณ์ใชบ้รกิารศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชกิ ของ ชสอ. หรอืไม ่

 ใช้บริการ  ไมใ่ช้บริการ 

7.1 สหกรณ์ใชบ้รกิารใดของศนูยช์่วยเหลอืดา้นกฎหมายแก่     

สหกรณ์สมาชกิ(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 การใหบ้รกิารวทิยากรดา้นกฎหมายสหกรณ์ประจาํจงัหวดั     

 บรกิารคลนิิกสหกรณ์ 

 บรกิารทนายความขึน้ทะเบยีน     

 บรกิารพีเ่ลีย้งชว่ยเหลอืสหกรณ์ดาํเนินคดดีว้ยตนเอง  

 การพทิกัษ์สทิธสิหกรณ์สมาชกิ   

 

7.2 สหกรณ์ใชช้่องทางใดในการตดิต่อขอใชบ้รกิารศนูยช์ว่ยเหลอื   

ดา้นกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชกิ(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 ทาํหนงัสอืถงึ ชสอ.      

 เวบ็ไซต ์ชสอ. 

 E-mail     

 โทรศพัท ์  

 ไปตดิต่อดว้ยตนเอง   

 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………… 

 

7.3 สหกรณ์มคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อการใชบ้รกิารศนูยช์่วยเหลอื       

ดา้นกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชกิ 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากสุด         น้อยสุด 

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

1. การใหบ้รกิารทีส่ะดวก รวดเรว็      

2. ไดร้บัคาํปรกึษาและขอ้มลูทีช่ดัเจน      

3. เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ กระตอืรอืรน้เตม็ใจ

ใหบ้รกิาร 
     

 

7.4 เหตุผลใดทีส่หกรณ์ไมใ่ชบ้รกิารศนูยช์่วยเหลอื       

ดา้นกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชกิ(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

 ไม่มปัีญหาในการบรหิารงาน  

 ไม่ทราบว่ามบีรกิารศนูยช์่วยเหลอืดา้นกฎหมายแก่

สหกรณ์สมาชกิ  

 สอบถามหน่วยงานอื่น เช่น สหกรณ์จงัหวดั 

เจา้หน้าทีส่ง่เสรมิสหกรณ์ในพืน้ที ่

 มเีจา้หน้าที/่มทีีป่รกึษา ดา้นกฎหมายประจาํสหกรณ์   

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะอื่นๆ

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
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ชื่อ...............................................................  นามสกุล................................................................... 

สหกรณ์ออมทรพัย.์...............................................................................................................จาํกดั 

ทีอ่ยู่................................................................................................................................................ 

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

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

เบอรม์อืถอื..................................................  E-mail...................................................................... 

 

เลือกขนาดเสื้อ  S M L XL XXL 

รอบอก (นิ้ว) 38 40 42 44  46 

 

 

ตอนท่ี 8 ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

  

  

 

  

  

  

ฝ่ายวางแผนและวิจยั 

โทรศพัท ์0 2496 1199 ต่อ 304 – 307 

โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

E-mail : member.fsct@gmail.com 

 

 

   

   สาํหรบัผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รบัเส้ือยืดฅนออมทรพัย ์สหกรณ์ละ 1 ตวั  ชสอ. มอบให้

ในเดอืน มกราคม พ.ศ. 2564  ทัง้น้ี ฝ่ายวางแผนและวจิยั ชสอ. จะเป็นผู้แจง้รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อไดท้าง www.fsct.com     

 

 

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

 

มอบเส้ือยืด ฅนออมทรัพย์ สหกรณ์ละ 1 ตัว 

สําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 


