แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การของ ชสอ. ประจําปี 2564
คําอธิ บาย
แบบสอบถามนี้จดั ทําขึน้ เพื่อสอบถามความเห็นของผู้จดั การ หรือรองผู้จดั การ หรือผูช้ ่วยผู้จดั การสหกรณ์ สมาชิก
ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดา้ นการเงิน
และบริการอื่นๆ ซึ่ง ชสอ. จะนํ าผลการสํารวจนี้ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณ ฑ์และบริการของ ชสอ.
ให้มคี ุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์สมาชิกต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือ
กรุณาส่งแบบสอบถามกลับไปยัง ชสอ. ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 และทาง E-mail
: member.fsct@gmail.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 304 – 307
ฝ่ ายวางแผนและวิจยั
หมายเหตุ สามารถตอบแบบสอบถามทาง on line ผ่านทาง เว็ปไซต์ www.fsct.com หรือ QR Code ด้านล่างนี้ได้

https://forms.gle/JEkbifruxFrh9cVu5
****************************************
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือข้อความทีต่ รงกับความเห็นของท่านมากทีส่ ดุ
สหกรณ์ออมทรัพย์.............................................................................................................................................จํากัด

ตอนที่ 1 ด้านการถือหุ้นและการส่งค่าหุ้น
1. สหกรณ์มคี วามคิดเห็นอย่างไรต่อบริการด้านการถือหุน้ และการส่งค่าหุน้
มากสุด

ระดับความพึงพอใจ

(5)

น้ อยสุด

(4)

(3)

(2)

(1)

1. ความสะดวกในการชําระค่าหุน้
2. อัตราการจ่ายเงินปั นผล
3. การให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว
4. เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุภาพ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ด้านบริ การเงิ นฝาก/ตั ๋วสัญญาใช้เงิ น
2. สหกรณ์ใช้บริการเงินฝาก/ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. หรือไม่
 ใช้บริการ

 ไม่ใช้บริการ

2.1 สหกรณ์มคี วามคิดเห็นอย่างไรต่อบริการเงินฝาก/
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ.

2.2 เหตุผลใดทีส่ หกรณ์ไม่ใช้บริการเงินฝาก/
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ระดับความพึงพอใจ

มากสุด

น้ อยสุด

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

1. อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/ตั ๋วสัญญาใช้เงินของ
ชสอ.
2. มีบริการเงินฝาก/ตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลา
ทีห่ ลากหลาย
3. เอกสารประชาสัมพันธ์แนะนําบริการ
4. มีของทีร่ ะลึกมอบให้สหกรณ์ผใู้ ช้บริการใน
โอกาสต่างๆ
5. การให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว
6. เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุภาพ กระตือรือร้นเต็มใจ
ให้บริการ

 อัตราดอกเบีย้ ไม่จงู ใจ
 ขัน้ ตอนการใช้บริการยุง่ ยาก
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
 ไม่มนใจใน
ั่
ชสอ.
 ไม่ได้รบั ข่าวสารประชาสัมพันธ์เงินฝาก/
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
 ไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์เงินฝาก/ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
 ใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื
 ใช้บริการสถาบันการเงินอื่น
 มีเงินเพียงพอเฉพาะการบริหารจัดการภายใน
สหกรณ์เท่านัน้ (สหกรณ์ไม่มเี งินเหลือ)
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ด้านบริ การเงิ นกู้
3. สหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ ชสอ. หรือไม่
 ใช้บริการ

 ไม่ใช้บริการ

3.1 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเงินกูข้ อง ชสอ.
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

3.3 เหตุผลใดทีส่ หกรณ์ไม่ใช้บริการเงินกูข้ อง ชสอ.
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 ให้บริการเงินกูแ้ ก่สมาชิก
 สํารองสภาพคล่อง
 จ่ายเงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืน
 จ่ายคืนเงินฝาก
 ชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น
 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………
3.2 สหกรณ์มคี วามคิดเห็นอย่างไรต่อบริการเงินกูข้ อง ชสอ.
ระดับความพึงพอใจ

มากสุด

 อัตราดอกเบีย้ ไม่จงู ใจ
 ขัน้ ตอนการใช้บริการยุง่ ยาก
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
 ระยะเวลาการชําระคืน
 ใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื
 ใช้บริการสถาบันการเงินอื่น
 ใช้ทุนภายในของสหกรณ์ (สหกรณ์มเี งินเหลือ)
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................

น้ อยสุด

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

1. วงเงินกูท้ ไ่ี ด้รบั
2. อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
3. อัตราการจ่ายเงินเฉลีย่ คืน
4. เอกสารประชาสัมพันธ์แนะนําบริการ
5. การให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว
6. เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุภาพ กระตือรือร้นเต็มใจ
ให้บริการ

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 ด้านบริ การแบบพิ มพ์และของที่ระลึก
4. สหกรณ์ใช้บริการแบบพิมพ์และของทีร่ ะลึกของ ชสอ. หรือไม่
 ใช้บริการ

 ไม่ใช้บริการ

4.1 สหกรณ์มคี วามคิดเห็นอย่างไรต่อบริการแบบพิมพ์และ
ของทีร่ ะลึกของ ชสอ.

4.2 เหตุผลใดทีส่ หกรณ์ไม่ใช้บริการแบบพิมพ์และของ
ทีร่ ะลึกของ ชสอ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ระดับความพึงพอใจ

มากสุด

น้ อยสุด

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

1. รูปแบบ
2. คุณภาพ
3. ราคา
4. ขัน้ ตอนการสังซื
่ อ้
5. บริการจัดส่ง
6. ส่วนลดพิเศษ 5% สําหรับค่าแบบพิมพ์
(เฉพาะซือ้ เป็ นเงินสด และเป็ นสมาชิก)
7. เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุภาพ กระตือรือร้นเต็มใจ
ให้บริการ

 ราคาแพง
 รูปแบบไม่ทนั สมัย
 ขัน้ ตอนการสังซื
่ อ้
 การจัดส่งล่าช้า
 สินค้าทีส่ ง่ ชํารุดเสียหาย
 คุณภาพ
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
 ใช้บริการร้านในพืน้ ที/่ จังหวัด
 จัดทําแบบพิมพ์ไว้ใช้เองในสหกรณ์
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 5 ด้านบริ การฝึ กอบรม/สัมมนา
5. สหกรณ์ใช้บริการฝึกอบรม/สัมมนาของ ชสอ. หรือไม่
 ใช้บริการ

 ไม่ใช้บริการ

5.1 สหกรณ์มคี วามคิดเห็นอย่างไรต่อบริการฝึกอบรม/สัมมนาของ
ชสอ.

5.2 เหตุผลทีส่ หกรณ์ไม่สง่ บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนาของ ชสอ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ระดับความพึงพอใจ

มากสุด

น้ อยสุด

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

1. หลักสูตร/เนื้อหาทันสมัยและเหมาะสมกับ
ความต้องการของสหกรณ์
2. วิทยากรมีความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ
ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร
3. เอกสารประกอบมีคุณภาพเหมาะสม และ
ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร
4. สถานทีจ่ ดั อบรม/สัมมนา มีความเหมาะสม
5. โสตทัศนูปกรณ์ทใ่ี ช้ในการอบรม/สัมมนา
6. อัตราค่าลงทะเบียนการอบรม/สัมมนา
7. แผนการจัดฝึกอบรมและสัมมนา
8. ระบบการลงทะเบียนอบรม/สัมมนา
ทางออนไลน์ผ่าน Google Form, Fax และ
Website
9. ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ ตี ่อการอบรม/
สัมมนา

 หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการ
 นําความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้น้อย
 สามารถรับการอบรมจากทีอ่ ่นื ได้ดกี ว่า
 ไม่มงี บประมาณ
 ไม่สะดวกเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ตามวันและเวลา
ทีก่ าํ หนด
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 6 ด้านการประชาสัมพันธ์
6.1 สหกรณ์ได้รบั ข่าวสารของ ชสอ. จากสือ่ ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 E-mail
 จดหมายข่าว ชสอ.
 เว็บไซต์ ชสอ. (www.fsct.com)
 LINE Official
 Facebook
 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………
6.2 สหกรณ์มคี วามคิดเห็นอย่างไรต่อจดหมายข่าวของ ชสอ.
มากสุด

ระดับความพึงพอใจ

(5)

น้ อยสุด

(4)

(3)

(2)

(1)

1. เนื้อหา ข้อมูลข่าวสารน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์
2. การออกแบบรูปเล่ม
3. การออกแบบจัดวางภาพข่าวและเนื้อหาภายในเล่ม
4. ระยะเวลาในการได้รบั จดหมายข่าว ชสอ.
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ..................................................................................................................................................................
6.3 สหกรณ์มคี วามคิดเห็นอย่างไรต่อบริการผ่านเว็บไซต์ของ ชสอ.
มากสุด

ระดับความพึงพอใจ

(5)

น้ อยสุด

(4)

(3)

(2)

(1)

1. เนื้อหา ข้อมูลข่าวสารน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์
2. การออกแบบเว็บไซต์
3. การออกแบบการจัดวางเนื้อหา
4. ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูล
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ..................................................................................................................................................................
6.4 สหกรณ์มคี วามคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ของ ชสอ.
มากสุด

ระดับความพึงพอใจ

(5)

น้ อยสุด

(4)

(3)

(2)

(1)

1. การให้ขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่
2. เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
3. การรับ-โอนสายโทรศัพท์
4. เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุภาพ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ...................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 7 ด้านบริ การศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิ ก
7. สหกรณ์ใช้บริการศูนย์ชว่ ยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก ของ ชสอ. หรือไม่
 ใช้บริการ

 ไม่ใช้บริการ

7.1 สหกรณ์ใช้บริการใดของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่
สหกรณ์สมาชิก(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

7.4 เหตุผลใดทีส่ หกรณ์ไม่ใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 การให้บริการวิทยากรด้านกฎหมายสหกรณ์ประจําจังหวัด
 บริการคลินิกสหกรณ์
 บริการทนายความขึน้ ทะเบียน
 บริการพีเ่ ลีย้ งช่วยเหลือสหกรณ์ดาํ เนินคดีดว้ ยตนเอง
 การพิทกั ษ์สทิ ธิสหกรณ์สมาชิก
 บริการองค์ความรูด้ า้ นกฎหมาย(ห้องสมุด)

 ไม่มปี ั ญหาในการบริหารงาน
 ไม่ทราบว่ามีบริการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่
สหกรณ์สมาชิก
 สอบถามหน่วยงานอื่น เช่น สหกรณ์จงั หวัด
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์ในพืน้ ที่
 มีเจ้าหน้าที/่ มีทป่ี รึกษา ด้านกฎหมายประจําสหกรณ์
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................

7.2 สหกรณ์ใช้ช่องทางใดในการติดต่อขอใช้บริการศูนย์ชว่ ยเหลือ
ด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ทําหนังสือถึง ชสอ.
 เว็บไซต์ ชสอ.
 E-mail
 โทรศัพท์
 ไปติดต่อด้วยตนเอง
 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………
7.3 สหกรณ์มคี วามคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก
ระดับความพึงพอใจ

มากสุด

น้ อยสุด

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

1. การให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว
2. ได้รบั คําปรึกษาและข้อมูลทีช่ ดั เจน
3. เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุภาพ กระตือรือร้นเต็มใจ
ให้บริการ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 8 ความคิ ดเห็นอื่นๆ

ฝ่ ายวางแผนและวิ จยั

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

สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รบั เสื้อยืดฅนออมทรัพย์ สหกรณ์ ละ 1 ตัว ชสอ. มอบให้
ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ทัง้ นี้ ฝ่ ายวางแผนและวิจยั ชสอ. จะเป็ นผู้แจ้งรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.fsct.com
....................................................................................................................................................................................................................................

มอบเสื้ อยืด ฅนออมทรัพย์ สหกรณ์ ละ 1 ตัว
สํ าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ............................................................... นามสกุล...................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์................................................................................................................จํากัด
ทีอ่ ยู่................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
เบอร์มอื ถือ.................................................. E-mail......................................................................
เลือกขนาดเสื้อ
รอบอก (นิ้ว)
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