
 

แบบสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิก สอ.พช. จํากัด 
 

คําชี้แจง : ขอความรวมมือจากสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด  (สอ.พช.)   ตอบแบบสํารวจความ 

พึงพอใจและความคิดเห็น  ขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจนี้   คณะกรรมการดําเนินการ จะทําการวิเคราะห   ประมวลผลสรุป

ถึงความตองการสมาชิกทั้งหมด และจะนําผลสรุปนี้ ไปใชประโยชนในการดําเนินการวางแผนการบริหารงาน ใหสมาชิก

ไดผลประโยชนสูงสุด พัฒนาสหกรณใหกาวหนา ตอไป 

แบบสํารวจแบงออกเปน 4 สวน 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด 

สวนที่ 2 ระดับความพอใจดานการใหบริการของสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด 

สวนที่ 3 ทานตองการใหสหกรณฯ ดําเนนิการ 

สวนที ่4 ขอเสนอแนะและความคาดหวังอ่ืนๆ 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ลงใน    ที่ทานเห็นวาถูกตองตามความเปนจริง 

สวนที่ 1     ขอมูลทั่วไปของสมาชิก 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ  ………… ป 

3. ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ    …………… ป 

4. การศึกษา     ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี      สูงกวาปริญญาตรี 

5. ประเภทสมาชิก    สมาชิกสามัญ   สมาชิกสมทบ 

6. สังกัดหนวยงานใน    สวนกลาง    จังหวัด............................................... 

7. ทานใชบริการดานใดกับสหกรณออมทรัพย  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

สวนที่ 2    ระดับความพอใจดานการใหบริการของสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด 
 

ประเด็นการใหบริการสหกรณ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

 

ไมเคย

ติดตอ 

 

ไมมี

ความเห็น 

1. ดานพฤติกรรมการใหบริการของ 

    เจาหนาที่ 

       

     1.1 แตงกาย สุภาพ เหมาะสม        

     1.2 มีความใสใจใหบริการดวยความ 

          สุภาพ เปนมติร 

       

     1.3 ตอบขอซักถามและใหคําแนะนํา        

     1.4 ชองทางการใหบริการสะดวกรวดเร็ว        

     1.5 การใหบริการมีความเสมอภาค 

          เทาเทียมกัน 

       

     1.6 เครื่องมือและอุปกรณมีความ 

         เหมาะสม/ทันสมัย 

       

  

CODE................. 
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ประเด็นการใหบริการสหกรณ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

 

ไมเคย

ติดตอ 

 

ไมมี

ความเห็น 

2. ดานอาคารสถานที่        

    2.1 การจัดสํานักงานสหกรณสวยงามเปน 

          สัดสวน 

       

    2.2 พื้นที่ภายในสาํนักงานเพียงพอตอการ 

         ใหบริการ 

       

3.  การใหบริการของสหกรณ        

ดานเงินฝาก 

    3.1 ชองทางการใชบริการดานเงินฝาก 

       

    3.2 การกําหนดประเภทการฝากเงิน        

    3.3 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทกุประเภท        

ดานสินเชื่อ 

    3.4  ชองทางการใชบริการเงินกู 

       

    3.5 การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

          ทุกประเภท  

       

    3.6 การกําหนดวงเงินกูฉุกเฉินทั่วไป 

         และ ATM กูสูงสุด  

       

    3.7 การกําหนดวงเงินกูสามญั          

    3.8 การกําหนดระยะเวลาการชําระเงนิกู 

         ทุกประเภท 

       

    3.9 การทําประกันชีวติ คุมครอง          

    3.10  หลักประกันเงินกู และการทํา 

         ประกันชีวติเพิ่ม 

       

    3.11  เงินกูสวัสดิการ เพื่อชวยเหลือ

 สมาชิกตรงตามความตองการของ

 สมาชิก 

       

ดานทะเบียน/ขอมูลสมาชิก  สวัสดิการ 

    3.12  ขอมูลทะเบียนสมาชิก  

       

    3.13  การเรียกเก็บหุนและหนี้สิน          

    3.14 ประเภทการจัดสวัสดิการใหแก 

            สมาชิกมีความทั่วถึง   

       

    3.15 เงื่อนไขการขอรับเงินสวัสดิการ           

    3.16  จํานวนเงินที่จายใหเปนสวัสดิการ        
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สวนที่ 2 ระดับความพอใจดานการใหบริการ (ตอ) 

ประเด็นการใหบริการสหกรณ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

 

ไมเคย

ติดตอ 

 

ไมมี

ความเห็น 

4. ดานขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธ      
  

4.1  สหกรณใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว

ทั่วถึงทันตอเหตุการณ  สามารถ

สืบคนไดทางเว็บไซต 

     

  

4.2  สหกรณจัดทําโปรแกรมคํานวณเงินกู        

เพื่อใหสมาชิกสามารถคํานวณเงนิกู 

และเลือกวางแผนการผอนชําระได  

โดยสามารถตรวจสอบขอมลูทาง 

การเงินของตนเองไดทางเว็บไซต 

     

  

4.3  ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร      
  

4.4  การใหขอมูล ตอบประเด็นสงสัยมี

ความถูกตองรวดเร็ว 
     

  

4.5  การนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข      
  

4.6  สหกรณจดัสงจดหมายขาวรวดเร็ว

และตอเนื่อง 
     

  

4.7  สหกรณใหขอมูลเก่ียวกับอัตรา

ดอกเบี้ยตลอดเวลา 
     

  

4.8  การใหขอมูลขาวสารและกระทู 

  ถาม – ตอบ  ทางเวบ็ไซต  Line   

face book ที่ตอเนื่อง 

     

  

4.9  การใหขอมูลขาวสารทาง SMS 

เหมาะสม 
     

  

 
 

สวนที่ 3   ทานตองการใหสหกรณฯ ดําเนินการใหทานในขอใดมากที่สุด โปรดเลือกเพียงขอเดยีว 

3.1  กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํา     

3.2  จายเงินปนผลสูง 

3.3  การจัดสรรกําไรเพื่อการจัดสวัสดิการเพิ่มข้ึน 

3.4  อ่ืน ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 4  ขอเสนอแนะ และความคาดหวังอ่ืนๆ (โปรดเขียนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม) 

     1.  ดานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

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

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

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

     2.  ดานฝายจัดการ  (ผูจัดการและเจาหนาท่ีสหกรณ) 

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

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

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

     3. ดานการบริการ (สินเชื่อ  เงินฝาก  การเรียกเก็บหนี้/ทะเบียนสมาชิก  การสื่อสารประชาสมัพันธและเว็บไซต) 

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

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

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

     4.  ดานสวัสดิการ 

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

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

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

     5.  ดานอาคารสถานท่ี 

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

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

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

     6.  ดานอ่ืนๆ (ระบุ) 

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

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

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

 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีทานสละเวลาตอบแบบสํารวจฯ ทุกขอคิดเห็น 

เราจะนําไปประมวลผลผลเพ่ือใหสหกรณกาวหนาและมัน่คงตอไป 

สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด  

 


