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คาํนํา 
 
 
 
แผนพฒันาสมาชิกภาพเป็นเอกสารที่ให้โครงร่างวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ใน 
การรกัษาและการหาสมาชิกของสโมสร เอกสารฉบบัน้ีจะเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานไปสูเ่ป้าหมายสมาชกิภาพและทาํใหส้ามารถตดิตามความกา้วหน้าของ
สโมสรได ้จงึเป็นเรื่องสาํคญัทีจ่ะต้องสรา้งแผนงานและทาํใหส้มาชกิสโมสรมสี่วน
รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ในการดาํเนินงานเพือ่ทีจ่ะมัน่ใจไดใ้นความเขม้แขง็และพลงั
ของสโมสร 
 สโมสรทัว่โลกมวีธิกีารหาสมาชกิที่แตกต่างกนัไป การตระหนักและปฏบิตัิ
ตามความต้องการพเิศษ ประเพณีและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในชุมชน จะช่วย
สง่เสรมิความสามารถทีจ่ะนําสมาชกิใหมเ่ขา้มา และใหแ้รงบนัดาลใจแก่สมาชกิทีม่ ี
อยู่ ควรทบทวนแผนสมาชกิภาพในภูมภิาคในขณะที่กําหนดเป้าหมายสมาชิก
ภาพของสโมสรและพฒันาแผนปฏบิตักิาร  ทา่นสามารถหาดแูผนสมาชกิภาพของ
ภูมิภาคได้ที่ www.rotary.org/membershipplans หรือขอจากผู้ว่าการภาคหรือ
ประธานสมาชกิภาพของภาค 
 สมาชกิภาพทีแ่ขง็แกร่งจะช่วยใหส้โมสรสามารถทําสิง่ดีๆ  ในชุมชนทอ้งถิน่
และทัว่โลก ช่วยสร้างความตระหนักในโรตารขีองสาธารณชนและเพิม่พูนการ
สนับสนุนมูลนิธโิรตารรีวมทัง้โปรแกรมต่างๆ ของมูลนิธ ิการพฒันาสมาชกิภาพ
เป็นสิง่สาํคญัลําดบัแรกสาํหรบัองค์กรโรตารใีนทุกระดบัชัน้ ตัง้แต่คณะกรรมการ
บรหิารโรตารสีากลและผูป้ระสานงานโรตาร ีไปจนถงึผูนํ้าภาค (มกีารอภปิรายใน
บทที ่6)  อยา่งไรกต็าม การเน้นความสาํคญัในเรือ่งของสมาชกิภาพเป็นสิง่สาํคญั
ที่สุดสําหรบัผู้นําสโมสร เพราะผู้นําสโมสรมีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดในการปรบัปรุง
สมาชกิภาพ 
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บทท่ี 1  
การประเมินสโมสร 
(Evaluating Your Club) 

พิจารณาใช้การสํารวจ
แบบไม่ระบุชื่ อ  เพื่อ ให้
มัน่ใจว่าได้ร ับข้อมูลย้อน 
กลบัอยา่งตรงไปตรงมา 

 เปิดรบัขอ้เสนอแนะ 

พจิารณาทุกความคดิเหน็ 

 เก็บข้อมูลย้อนกลับจาก
คาํถามเพือ่การสาํรวจแลว้
จึง ส่ ง ต่ อ ให้แ ก่ สมาชิก
สโมสรทุกคน 

 มคีวามคดิสร้างสรรค์และ
ทาํใหเ้ป็นเรือ่งสนุก  

68% ของสมาชิกสโมสร 
โรตารีทัว่โลกมีอายุระหว่าง 
50-70 ปี มีโอกาสที่จะรับ
สมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า น้ี 
เข้ามาในสโมสรของท่าน
หรอืไม?่  

การประเมนิสโมสรเป็นสิง่สําคญัที่จะทําให้สมาชิก
ปจัจุบนัมสี่วนร่วมและความกระตือรอืร้นต่อไป ใน
ขณะเดยีวกนัยงัทาํใหม้ ัน่ใจไดว้า่สโมสรของท่านเป็น
ที่สนใจแก่สมาชิกที่คาดหวงั  การมองสโมสรตาม
ความเป็นจรงิอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยเปิดเผยให้เหน็
ทัง้ความเขม้แขง็และเรื่องที่ต้องมกีารปรบัปรุง ควร
ให้สมาชิกมสี่วนร่วมเพราะเป็นทรพัยากรที่มคี่าใน
ความพยายามอย่างต่อเน่ืองที่จะรกัษาสโมสรของ
ท่านให้มีชีวิตชีวาและตื่นตัวอยู่เสมอ ท่านอาจจะ
สอบถามจากบุคคลภายนอกที่เชื่อถอืไดข้องสโมสร 
เช่น ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคหรือประธานสมาชิกภาพ
ของภาค เพือ่ชว่ยใหท้าํการประเมนิสโมสรไดง้า่ยขึน้ 
วธิกีารทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัจากสมาชกิมอีาท ิ 
การสมัภาษณ์ตวัต่อตวั 
การสาํรวจโดยใหเ้ขยีนหรอืแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
การหารอือยา่งไมเ่ป็นทางการในกลุ่มเลก็และกลุ่ม
ใหญ่โดยจดัในสถานที่ซึ่งมใิช่ที่ประชุมตามปกติ
ของสโมสร 

การสนทนากลุ่ม  (Focus group) กับสมาชิก 
สมาชิกที่คาดหวงัหรือผู้ที่มไิด้เป็นโรแทเรยีนใน
ชุมชน 

 
เปิดใจที่จะทําการเปลี่ยนแปลงในสโมสรตามขอ้มูล
ย้อนกลับและให้สมาชิกมีส่วนร่วม การประเมิน
สโมสรจะมีประสทิธิภาพมากที่สุดต่อเมื่อท่านและ
สมาชิกสโมสรเริ่มต้นทําการเปลี่ยนแปลงทันที
หลงัจากการรวบรวมขอ้มูลย้อนกลบั เมื่อสอบถาม
ความคดิเหน็สมาชกิสโมสรแล้ว พวกเขาจะมคีวาม
กระตือรือร้นที่จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร 
บ้างตามที่เสนอแนะ หากไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเลย 
สมาชกิจะไมม่แีรงจงูใจทีจ่ะมสีว่นรว่มในการประเมนิ
สโมสรอกีในอนาคต  
 

สโมสรของทานมีความหลากหลาย
หรือไม? 
สโมสรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะแสดงให้เห็น 
ถงึประชากรในชุมชนที่สโมสรให้บรกิาร ทุกสโมสร
ควรจะมเีป้าหมายในการเพิม่สมาชกิสตร ีผูม้วีชิาชพี
ที่มีอายุน้อยและสมาชิกที่มีเชื้อชาติต่างๆ สโมสร 
โรตารีที่สามารถนําสมาชิกที่คาดหวังซึ่งมีความ
หลากหลายให้มาอยู่ร่วมกันได้ จะสามารถตอบ 
สนองความต้องการของชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์
มากกว่า สโมสรที่มคีวามหลากหลายยงัมคีวามน่า 
เชื่อถือมากกว่าในชุมชน มีความชํานาญที่หลาก 
หลายขึน้ มทีรพัยากรอาสาสมคัรมากขึน้ มผีู้ที่คาด
ว่าจะเป็นผู้นําได้มากขึ้นและเพิ่มความสามารถใน
การหาทุนด้วย ต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างคําถามที่ท่าน
อาจจะใช้เมื่อประเมนิความหลากหลายของสโมสร
โดยการใชก้ารประเมนิความหลากหลายของสมาชกิ
ภาพ ในเอกสารเคร่ืองมือประเมินสมาชิกภาพ 
(Membership Assessment Tools) (เ ดิ ม คื อ
เครื่องมือประเมินสโมสร) ทรัพยากรน้ีสามารถ 
ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้จาก www.rotary.org หรอื
สัง่ซื้อได้ที่ shop.rotary.org สโมสรมีสมาชิกชาย
หญงิสมดุลอยา่งไรบา้ง? 
มสีมาชกิกีค่นในสโมสรทีม่อีายนุ้อยกวา่ 40 ปี?  
กลุ่มเชื้อชาติต่างๆ ที่รวมตวักนัอยู่ในชุมชนเป็น
ตวัแทนในสโมสรของทา่นหรอืไม?่  

ผูนํ้าสโมสรแสดงให้เหน็ถงึความหลากหลายของ
สมาชกิหรอืไม?่ 

มมุมองทีแ่ตกต่างไดร้บัการยอมรบัหรอืไม?่ 
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เกือบ  80% ของสมาชิก
สโมสรอยู่ในช่วงวัยทํางาน 
ในขณะที ่20% ปลดเกษยีณ
แลว้ ประชากรในสโมสรของ
ท่านอาจจะมีผลกระทบต่อ
กลยุทธใ์นการหาสมาชกิใหม่
อยา่งไรบา้ง?  

สมาชิกสโมสรมีความสมดุลในเรือ่ง
ของประเภทอาชีพหรอืไม?  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประเภทวิชาชีพของ
สมาชกิสามารถนําท่านไปสู่กลยุทธใ์นการสรา้งฐาน
สมาชกิภาพทีม่คีวามสมดุลอนัแสดงถงึวชิาชพีต่างๆ 
ในชุมชน  ประมวลนโยบายของโรตารี (Rotary 
Code of Policies) กําหนดให้สโมสรมีสมาชิกจาก
วิชาชีพต่างๆ ที่หลากหลายโดยการจัดประเภท
อาชีพของสมาชิกแต่ละคนตามธุรกิจ วิชาชีพหรือ
ประเภทของการบรกิารชุมชนในปจัจุบนัหรอืในอดตี 
ควรใชก้ารสาํรวจประเภทอาชพีในเอกสารเครื่องมอื
การประเมินสมาชิกภาพ (Membership Assess-
ment Tools) เพื่อบ่งชี้วิชาชีพและความชํานาญที่
แสดงอยูใ่นชุมชนของทา่นแต่ยงัไมม่ใีนสโมสร 
 
สโมสรของท่านมสีมาชกิทีท่ํางานเกี่ยวกบัวศิวกรรม
ซอฟต์แวรห์รอืการพฒันาเวบ็ไซต์หรอืไม่?  มเีกี่ยว 
กบัการประชาสมัพนัธ์หรือการพฒันาเงินทุนหรือ 
ไม่? ใช้ความชํานาญในวชิาชีพของสมาชิกให้เป็น
ประโยชน์แก่สโมสรและกิจกรรมต่างๆ อย่าลมืเจ้า 
ของกจิการ เจา้ของธุรกจิในครวัเรอืน และผู้นําการ
บําเพ็ญประโยชน์ในชุมชน เรียนรู้เกี่ยวกับความ
ชํานาญเฉพาะตัวของสมาชิกและให้พวกเขาเข้า 
ร่วมคณะกรรมการของสโมสรและโครงการต่างๆ 
สมาชกิที่มบีทบาทหน้าที่ในสโมสรจะมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมมากขึน้และมกัจะอยูใ่นสโมสรสบืไป 
 

ทานจะประเมินความกระตือรือรน
และการเตบิโตของสมาชิกภาพของ
สโมสรไดอยางไร?  
ท่านทราบหรอืไม่ว่า ถงึแมจ้ํานวนสมาชกิในสโมสร
จะคงที่ในปีแล้วปีเล่า ท่านอาจจะมปีญัหาเกี่ยวกบั
การรกัษาสมาชกิ เมื่อสโมสรรบัและสญูเสยีสมาชกิ
อย่างต่อเน่ือง ผลลัพธ์ที่ได้เปรียบเสมือนกับบาน
ประตูที่ถูกผลกัเข้าออกซึ่งจะมผีลกระทบอนัทําให้
เกดิความยากลําบากต่อการที่สโมสรจะดําเนินงาน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ทําโครงการได้สําเร็จและ
เป็นทีส่นใจแก่สมาชกิทีค่าดหวงั 
 
การจะได้ภาพที่แท้จรงิของสถานะสมาชกิภาพของ
สโมสรต้องดูขอ้มูล 3-5 ปีที่ผ่านมา ท่านสามารถดู
รูปแบบสมาชกิภาพโดยไปที่ Rotary Club Central 
(ใน My Rotary) เพื่อดูขอ้มลูและรายงานต่างๆ จาก
หลายๆ ปี 
 
ท่านสามารถหารายละเอยีดเพิม่เติมได้โดยการทํา
โมเดลการเตบิโตและความอยู่รอดของสมาชกิภาพ
ในเอกสารเครื่ องมือการประเมินสมาชิกภาพ 
(Membership Assessment Tools) โมเดลน้ีจะช่วย
ตรวจสอบกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสมาชกิภาพของสโมสร
ภายในกรอบเวลาทีก่ําหนดเพื่อช่วยใหท้่านสามารถ
บง่ชีก้ารเปลีย่นแปลงดา้นสมาชกิภาพทีส่าํคญัๆ ได ้
 

ทานจะสรางประวัตกิารสิ้นสดุ
สมาชิกภาพไดอยางไร?  
การทีรู่ว้า่สมาชกิอยูก่บัสโมสรเป็นระยะเวลานานเท่า 
ใดจะชว่ยใหท้า่นสามารถบง่ชีจุ้ดแขง็และจุดอ่อนของ
แผนพฒันาสมาชกิภาพ ประวตักิารสูญเสยีสมาชกิ
ในเครื่องมอืการประเมนิสมาชกิภาพ (Membership 
Assessment Tools) จะแบ่งกลุ่มสมาชิกตามระยะ 
เวลาของการเป็นสมาชกิ ตวัอย่างเช่น ท่านอาจจะ
พบวา่อดตีสมาชกิสว่นใหญ่ออกจากสโมสรในช่วง 2 
ปีแรก  เมื่อมขี้อมูลเหล่าน้ี ท่านจะสามารถมุ่งเน้น
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เยีย่มชมเพจประชาสมัพนัธ ์
(Public Relations Page)
ของโรตารีเพื่อเรียนรู้เกี่ยว 
กบัการสร้างความเชิญชวน
ใ ห้ ล ง ข่ า ว  (Media Alert) 
ขอ้ความหรอืเอกสารการให้
ข่าว (press release) เกี่ยว 
กับงานกิจกรรมในท้องถิ่น
และส่งให้แก่หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นซึ่งมกัจะตีพมิพ์เรื่อง 
ราวใหโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย  

ความสาํคญัไปทีก่ารรกัษาสมาชกิใหม่ไดโ้ดยการให้
ความรู้และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในโปรแกรมและ
โครงการต่างๆ ของสโมสรตัง้แต่แรกเริม่ 
 
หลงัจากผูนํ้าสโมสรไดท้ําการประเมนิเบื้องต้นเสรจ็
สิ้นแล้ว คณะกรรมการสมาชกิภาพควรจะประเมนิ 
ผลและปรกึษาหารอืกนัในการประชุมสโมสรหรอืการ
ประชุมกจิกรรมสโมสร ขอใหส้มาชกิแนะนํากลยุทธ์
พเิศษเฉพาะเรื่องและกจิกรรมทีจ่ะช่วยปรบัปรุงการ
รกัษาสมาชกิภาพ 
 

สโมสรมีนวัตกรรมใหมๆ และมี
ความยืดหยุนหรือไม?  
ในโลกที่กําลงัเปลี่ยนแปลง ความสําเรจ็ของสโมสร
ขึน้อยูก่บัความสามารถทีจ่ะมนีวตักรรมใหม่ๆ  และมี
ความยดืหยุ่น การสํารวจและกลุ่มสนทนาแสดงให้
เหน็ความสอดคลอ้งวา่สมาชกิทีค่าดหวงัและสมาชกิ
ที่มอีายุน้อยมกัจะอยู่กบัโรตารหีากพวกเขาเชื่อว่า
สโมสรมคีวามตัง้ใจที่จะทําตามความสนใจของพวก
เขา รวมทัง้ความต้องการด้านงาน ครอบครวั และ
เรือ่งสว่นตวัของแต่ละบุคคล  
 
ถามตวัท่านเองว่ากจิกรรมและประเพณีของสโมสร
แสดงถึงความสนใจในปจัจุบนัหรอืไม่และมอีะไรที่
ควรจะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกบัสมาชกิที่คาดหวงั
มากขึน้ พจิารณาการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่
ประชุม  ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ลง ทําโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ประเภทต่างๆ และวางแผนงาน
โปรแกรมที่มีความหลากหลายสําหรบัการประชุม
สโมสร 
 
ค้นหาข้อคดิเห็นที่นําไปปฏิบตัิได้เพื่อทําให้สโมสร
ของท่านมนีวตักรรมใหม่ๆ และมคีวามยดืหยุ่นได้
จากเอกสารเป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ: แผนผู้นํา
สโมสรของท่าน  (Be a Vibrant Club: Your Club 
Leadership Plan)  
 

สโมสรเปนที่รูจักดใีนชุมชนหรือไม?  
การตระหนกัของสาธารณชนเป็นสว่นสาํคญัของการ
เตบิโตและความสาํเรจ็ทีต่่อเน่ืองของสโมสร  สโมสร
ของทา่นเป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวางในชุมชนหรอืไม?่ 
สมาชกิบ่งชี้ตนเองว่าเป็นสมาชกิของสโมสรโรตารี
แก่มิตรสหาย เพื่อนบ้าน และเพื่อนร่วมงานหรือ 
ไม่? เมื่อชุมชนคิดถึงสโมสรโรตาร ีพวกเขาคิดถึง
อย่างไร? พจิารณาเชญิผู้ที่คาดหวงัจะเป็นสมาชิก 
โรตารใีหเ้ขา้มารว่มโครงการเพือ่ทีจ่ะไดม้ปีฏสิมัพนัธ์
กับสมาชิกและเรียนรู้เกี่ยวกับสโมสรรวมทัง้การ
ทาํงานของสโมสรในชุมชนใหม้ากขึน้ 
 
งานวจิยับ่งชี้ว่าผูค้นมกัจะใหเ้วลาและเงนิแก่องค์กร
ที่มีประวัติการทํางานที่มองเห็นได้ชัดเจน ต้อง 
มัน่ใจว่าสโมสรของท่านสื่อสารอย่างสมํ่าเสมอกบั
สาธารณชนเกี่ยวกบัโครงการบําเพญ็ประโยชน์ใน
ชุมชนเพื่อที่จะดงึดูดความสนใจทัง้ด้านการบรจิาค
และสมาชกิใหม ่
 

ทานใชการสื่อสารระบบดิจิตอลเพื่อ
สงเสริมสโมสรอยางไร?  
การสื่อสารในระบบดิจิตอลคือสารที่ถูกส่งออกไป
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สโมสรของท่านมีเว็บไซต์
หรอืไม?่ มเีพจเฟสบุ๊คหรอืไม?่ และมกีารปรบัปรงุให้
ทนัสมยัสมํ่าเสมอหรอืไม่? ท่านได้บอกกล่าวเกี่ยว 
กบังานพเิศษของสโมสรหรอืโครงการทีม่เีอกลกัษณ์
หรอืไม?่ ทา่นมปีฏสิมัพนัธอ์อนไลน์กบัสมาชกิโรตารี
ทัว่โลกรวมทัง้ประชาชนและองค์กรต่างๆ เพื่อ
แบ่งปนัความสนใจหรอืไม่? ท่านได้เขา้ร่วมในการ
สนทนาที ่LinkedIn หรอืไม่? จงใชป้ระโยชน์จากสื่อ
ทางสงัคมเพื่อสรา้งความตระหนักรูแ้ก่ชุมชน ดงึดูด
สมาชกิใหม่และทรพัยากรต่างๆ รวมทัง้เป็นการให้
สมาชกิไดร้บัขา่วสารอยูเ่สมอ 
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เยีย่มชมเพจส่ือทางสงัคมที ่ 
Rotary.org เพื่อดูรายการ
เพจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
โรตารีโดยเฉพาะบนไซต์
เครอืขา่ยทางสงัคมต่างๆ  

ในการสื่อสารออนไลน์ ท่านต้องมีความคิดสร้าง 
สรรค์ ความสมํ่าเสมอ เป็นมอือาชพีเละเตม็ไปดว้ย
ความคดิรเิริม่  วดิโีอ podcasts และบลอ็กต่างๆ จะ
ช่วยให้สามารถแบ่งปนัข้อมูลที่มีคุณค่ากับโรตารี
และสโมสรของท่าน ตรวจสอบเวบ็ไซต์ Rotary.org 
และ Rotary Voices ซึ่งเป็นบล็อกของโรตารอีย่าง
สมํ่าเสมอเพื่อดูเน้ือหาที่จะนําไปใช้ในการปรบัปรุง
เวบ็ไซตแ์ละจดหมายขา่วใหท้นัสมยั และควรจะไปที ่
Brand Center  ของโรตารเีพื่อเรยีนรูว้่าจะสามารถ
สง่ขอ้ความทีช่ดัเจนและกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกบั
โรตารไีดอ้ยา่งไร 
 
หากไม่มใีครในสโมสรที่ชํานาญในการใช้เครื่องมอื
สือ่สารต่างๆ เหล่าน้ี ควรหาผูม้วีชิาชพีทางดา้นการ
สื่อสารในชุมชนเพื่อให้คําแนะนําแก่สโมสรในการ
ประชุมครัง้ต่อไป รูปแบบของการสื่อสารในระบบ
ดจิติอลทีไ่ดร้บัความนิยมและมสีมาชกิโรตารทีัว่โลก
ใช้เพื่อให้สโมสรเป็นที่มองเหน็ได้มากขึน้และมกีาร
เขา้รว่มกจิกรรมมากขึน้ มดีงัต่อไปน้ี 
 
Facebook 
ดูว่ามเีหตุการณ์อะไรบ้างเกดิขึน้ทัว่โลกที่เพจเฟซ- 
บุ๊คทางการของโรตารี www.facebook.com/rotary  
ท่านจะพบลิ้งค์ที่นําไปสู่เรื่องราวข่าวสาร งานและ
วดิโีอต่างๆ ของโรตาร ีสโมสรสามารถใชเ้ฟสบุ๊คเพื่อ
ค้นหาสมาชกิที่คาดหวงั เชญิสมาชกิของชุมชนมา 
รว่มงานหาทุนและแสดงใหชุ้มชนเหน็โครงการต่างๆ 
ของสโมสร สโมสรสามารถลงิค์ไปที่เพจการบรจิาค 
ตดิต่อสื่อสารกบัองค์กรอื่นๆ และใหค้วามสาํคญักบั
การทาํงานของสโมสรและโรตารทีัว่โลก 
 
LinkedIn 
เป็นเครือข่ายกบัโรแทเรียนอื่นๆ รวมทัง้มิตรของ 
โรตารทีี ่LinkedIn ซึ่งเป็นเครอืขา่ยของผูม้วีชิาชพีที่
ใหญ่ที่สุดในโลก โรแทเรยีนสามารถเขา้ร่วมกลุ่มใน
ภูมภิาคหรอืทัว่โลกเพือ่การแบ่งปนัความคดิเหน็และ
หาคาํตอบในขอ้สงสยัต่างๆ เกี่ยวกบัโรตาร ีเขา้ร่วม 

กับกลุ่ม LinkedIn ที่เป็นทางการของโรตารีสากล 
(Rotary International’s official LinkedIn group) 
เพือ่สือ่สารกบัสมาชกิประมาณ 50,000 คน  
 
Twitter 
ตดิต่อสื่อสารกบัโรแทเรยีนอื่นๆ และมติรสหายของ
โรตาร ีด้วยการใช้ตวัอกัษร 140 ตวัในแต่ละครัง้ที ่
Twitter.com/rotary มีส่วนร่วมในงานต่างๆ ของ 
โรตารี งานประชุมใหญ่ประจําปี ในขณะเดียวกัน 
กม็สี่วนร่วมในการสนทนากบัผู้เขา้ร่วมประชุมอื่นๆ 
ท่านยังสามารถใช้ทวิตเตอร์เพื่อติดต่อกับสื่อใน
ทอ้งถิน่และเชื่อมโยงไปยงับทความต่างๆ เกี่ยวกบั
โครงการของสโมสรในชุมชน 
 
YouTube 
โรตารีมีวิดีโอมากมายที่ช่องยูทูป www.youtube. 
com/RotaryInternational แบ่งปนัวิดีโอ หรือลิงค์
ไปสูเ่วบ็ไซตข์องสโมสรหรอืเวบ็ไซตส์ว่นตวัของท่าน 
ช่องทางของสื่อทางสงัคมและในจดหมายข่าวต่างๆ 
หากสมาชกิในสโมสรมคีวามสามารถทีจ่ะจดัทาํวดิโีอ
หรอืสามารถจ้างผู้มอือาชีพทางด้านวดิีโอได้ ท่าน
อาจจะต้องการโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับสโมสรเพื่อที่
สมาชิกมุ่งหวังและผู้บริจาคจะสามารถเรียนรู้
เกีย่วกบัสิง่ทีท่า่นทาํ 
 

ทานเคยประเมินสโมสรจากมุมมอง
ของแขกที่มาเยือนหรือไม?  
ก่อนการประชมุ  
ผู้ที่มาเยือนจะสามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานของ
สโมสร ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบัการประชุมครัง้ต่อไป
ของสโมสรได้อย่างง่ายดายหรอืไม่ สอบถามเพื่อน
หรอืสมาชกิในครอบครวัเกีย่วกบัสโมสรดงัต่อไปน้ี  
 การประชุมสโมสรเริม่ตน้เวลาใด? 
 มกีารประชุมทีไ่หน? 
 มใีครในสโมสรที่แขกผู้มาเยอืนสามารถติดต่อได้
ก่อนทีจ่ะมาเยีย่มสโมสรหรอืไม?่ 

 แขกผูม้ารว่มการประชุมตอ้งจา่ยเงนิหรอืไม?่  
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 มอีาหารในการประชุมหรอืไม?่ 
 การประชุมมลีกัษณะอยา่งไร? 
 การประชุมจบลงเวลาใด? 
 
หากไม่สามารถหาขอ้มูลเหล่าน้ีบนเพจเฟซบุ๊คหรอื
เว็บไซต์หรือจาก Club Finder ของโรตารีได้อย่าง
ง่ายๆ ท่านอาจจะพลาดโอกาสในการติดต่อกับ
สมาชกิทีค่าดหวงัได ้
 
ในการประชมุ 
พจิารณาทบทวนการประชุมของสโมสรเพื่อใหม้ ัน่ใจ
วา่เป็นงานทีอ่บอุ่น เป็นมติรและสนุกสนาน 
 มผีูต้อ้นรบัสมาชกิหรอืแขกทีม่าเยอืนเมื่อพวกเขา
มาถงึหรอืไม?่ 

 การประชุมเริม่ตน้และจบตรงตามเวลาหรอืไม?่ 
 มวีาระการประชุมหรอืไม?่ 
 ผูบ้รรยายน่าสนใจ ชาญฉลาดและให้ขอ้มูลที่ตรง
ประเดน็หรอืไม?่ 

 มผีู้บรรยายและหวัขอ้การประชุมหลากหลายพอ
หรอืไม?่ 

 มีการส่งเสริมการพบปะสังสรรค์ในหมู่สมาชิก
หรอืไม?่ 

ท่านมักจะมีการประชุมในแบบเดิมๆ อยู่เสมอ
หรอืไม?่ 

 
สโมสรอาจจะพจิารณาใช้ “Mystery shopper” เพื่อ
ประเมนิการประชุม สอบถามเพื่อนทีม่ไิดเ้ป็นโรแท- 
เรยีนหรอืผู้ที่มคีวามคุ้นเคยจากสโมสรอื่นที่มาร่วม
ประชุมในฐานะแขกและให้ความประทบัใจแก่พวก
เขา ซึ่งจะเป็นการทําใหไ้ดร้บัมุมมองทีไ่ม่อคตจิากผู้
ทีอ่ยูน่อกสโมสร 
 

โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 
ทบทวนโครงการบําเพญ็ประโยชน์ว่าใหแ้รงบนัดาล
ใจและความสนุกสนานแก่ทุกคนที่มสี่วนเกี่ยวข้อง
หรอืไม?่ 
 สโมสรมีโครงการบําเพ็ญประโยชน์ที่เป็นเอก- 
ลกัษณ์ซึ่งน่าสนใจที่สมาชกิทุกคนมสี่วนร่วมหรอื 
ไม?่ 

 สโมสรเชญิผูท้ีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิ (เพื่อน ครอบครวั 
เพือ่นรว่มงาน ศษิยเ์ก่าโรตาร ีโรทาแรคเทอร ์และ
สมาชกิชุมชนอื่น) ใหเ้ขา้ร่วมในโครงการบําเพญ็
ประโยชน์และเรยีนรู้มากขึ้นเกี่ยวกบัสโมสรของ
ทา่นหรอืไม?่ 

 โครงการบําเพญ็ประโยชน์ของสโมสรตอบสนอง
ความต้องการในปจัจุบนัของชุมชนหรอืไม่ และ
เป็นไปตามความสนใจของสมาชกิหรอืไม?่ 

 สมาชกิสโมสรไดพ้บปะกบัผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จาก
โครงการของสโมสรหรอืไม?่ 

 
กลุ่มสนทนา  
สโมสรแต่ละสโมสรแตกต่างกนัไปและความตอ้งการ
ของชุมชนก็เป็นเอกลกัษณ์ กลุ่มสนทนาเป็นเครื่อง 
มอืทีม่ปีระโยชน์ในการประชุมร่วมกบัสมาชกิชุมชน
ซึ่งมิได้เป็นโรแทเรียน แนะนําให้พวกเขาให้รู้จ ัก 
โรตารแีละรบัขอ้มูลย้อนกลบัที่มปีระโยชน์เกี่ยวกบั
วธิกีารทีจ่ะทําใหส้โมสรดขีึน้กว่าเดมิไดอ้ย่างไร การ
จ้างมอือาชีพจากภายนอกให้มาทํากลุ่มสนทนาจะ
ช่วยให้ได้ผลลพัธ์ซึ่งไม่อคติมากขึ้น บางสโมสรได้
ขอใหห้น่วยงานบรกิารใหฟ้รโีดยถอืเป็นการบรจิาค 
หากไม่สามารถใช้มอือาชพีจากภายนอกให้ดําเนิน 
การกลุ่มสนทนาได ้เป็นเรื่องสาํคญัยิง่ทีจ่ะตอ้งทาํให้
มัน่ใจวา่มผีูอ้ํานวยความสะดวก (Facilitator) ซึง่มใีจ
เปิดกว้างและไม่ลําเอียง ขัน้ตอนที่จะช่วยท่านใน
การเริม่ตน้มดีงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 ออกจดหมายเชิญ 
จดัทํารายชื่อสมาชิกชุมชนที่ท่านต้องการจะเชิญ
มารว่ม มุง่เป้าหมายในการสรา้งกลุ่มทีม่คีวามหลาก 
หลายจากชายหญงิซึ่งมอีายุและวชิาชพีแตกต่างกนั 
เชญิสมาชกิที่คาดหวงัรวมทัง้โรทาแรคเทอร์  ศษิย์
เก่าโรตาร ีและอื่นๆ ที่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัโรตารเีพยีง
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เล็กน้อย แจ้งให้ทราบว่าเหตุใดท่านจึงเชิญมาเข้า
ร่วมกลุ่มสนทนา และต้องทําใหแ้น่ใจว่าพวกเขารูว้่า
ความคดิเหน็ของพวกเขามคีุณคา่เพยีงใดในการทีจ่ะ
นําไปใช้เพื่อจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ใน
อนาคต 
 
ขั้นตอนท่ี 2 สรางภาวะแวดลอม 
เมื่อไดเ้ชญิใหม้ผีูเ้ขา้รว่มกลุ่มแลว้ จะตอ้งสรา้งภาวะ
แวดล้อมที่ทุกคนรู้สกึเป็นอิสระที่จะพูดได้โดยเสร ี
คาํถามคาํตอบควรจะผอ่นคลายคลา้ยกบัการสนทนา
ในหมู่เพื่อนฝงูมากกว่าการสาํรวจทีเ่ป็นทางการ ใช้
เวลา 2-3 นาทใีนการแนะนําตนเอง เล่าเรื่องราวว่า
ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในโรตารีได้อย่างไร และ
อธบิายวา่เหตุใดจงึตอ้งมกีลุม่สนทนา 
 
ขอให้ผู้ร่วมงานแนะนําตนเอง  ขอให้พูดสิง่ที่อยาก 
จะพดูในการแนะนํา เช่น วชิาชพี อยูใ่นชุมชนน้ีนาน
เพียงใดแล้ว หรือในปจัจุบนัมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้มี
วชิาชพีหรอืกลุม่การบาํเพญ็ประโยชน์หรอืไม ่
 
ขั้นตอนท่ี 3 สนทนา 
เตรียมวาระการสนทนาให้พร้อม อาจจะมีคําถาม
เพยีงสบิคําถามเท่านัน้ที่จะพูดคุยกนั วธิกีารดทีี่สุด
ในการเตรยีมการคอืคดิคําถามที่ไม่สามารถตอบว่า
ใช ่หรอื ไมใ่ช ่
 อะไรทีด่งึดดูความสนใจใหท้า่นมาอยูใ่นชุมชนน้ี? 
หากมเีวลาเพิม่ขึน้อกีหน่ึงชัว่โมงในแต่ละวนัเพื่อ
ทาํอะไรกไ็ด ้ทา่นจะใชเ้วลานัน้อยา่งไร? 

ทา่นมองเหน็ปญัหาใดบา้งในชุมชนของเรา? 

 สมาชกิของชุมชนจะทาํอะไรไดบ้า้งเพื่อทีจ่ะสนอง 
ตอบปญัหานัน้? 

หากสามารถช่วยเหลอืทีใ่ดในโลกไดใ้นแนวทางที่
ตอ้งการ ทา่นจะทาํอะไร? 

ทา่นมคีวามประทบัใจอะไรในโรตาร?ี 
ท่านรบัรู้เกี่ยวกบัโรตารใีนทางที่ดีและไม่ดีอะไร 
บา้ง? 

 
ต้องมัน่ ใจว่าให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดและต้อง
พยายามมใิหค้นหน่ึงคนใดครอบงาํการสนทนา แจง้
ให้ผู้ร่วมกลุ่มสนทนาทราบว่าท่านและสโมสรจะได้
ประโยชน์มากเพยีงใดจากความคิดเห็นของกลุ่มน้ี 
เรื่องสําคัญคือคําถามจะต้องไม่นําไปสู่คําตอบที่
เฉพาะเจาะจงและผู้อํานวยการสนทนากลุ่มจะต้อง
เป็นกลาง ท่านจะตอ้งเรยีกผูท้ีน่ัง่เงยีบๆ ว่าตอ้งการ
ทีจ่ะเสนอแนะหรอืไม ่แต่ตอ้งระมดัระวงัทีจ่ะไมท่าํให้
คนใดคนหน่ึงรูส้กึไมส่บายใจ 
 
ขั้นตอนท่ี 4 แบงปนผลลัพธ 
จดัเตรียมสิง่ที่ได้รบัจากการสนทนากลุ่ม 5 ลําดบั
แรกที่สําคญั ท่านอาจจะนําเสนอขอ้มูลน้ีในระหว่าง
การประชุมสโมสร จดัให้มวีาระการระดมสมองและ
จดัทาํสรปุในหน่ึงหน้าใหส้โมสรเพือ่ใชใ้นการอา้งองิ  
 
เมื่อนําเสนอสิ่งที่ค้นพบ ควรจะอภิปรายเกี่ยวกับ
ความคดิเหน็ของกลุ่มสนทนาและวางแผนงานที่จะ
ทาํใหส้มาชกิทีค่าดหวงัสนใจ  นอกจากน้ี ตอ้งแสดง
ใหส้มาชกิเหน็ว่าความคดิและขอ้เสนอแนะของพวก
เขามคี่าและบุคคลหน่ึงคนสามารถทําให้เกิดความ
แตกต่างทีด่ขี ึน้ได ้
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บทท่ี 2  
การสร้างวิสยัทศัน์สาํหรบัสโมสร 
(Creating a Vision for Your Club) 

จัดให้มีกระบวนการสร้าง
วสิยัทศัน์ของสโมสรในสถาน 
ที่แห่งใหม่ซึ่งให้ความเพลิด 
เพลินเพื่อที่จะส่งเสรมินวตั- 
กรรมใหม่ๆ เลือกสถานที่ที่
สะดวกสบาย มีพื้นที่กว้าง 
ข ว า ง แ ล ะ ไ ป ม า ส ะ ด ว ก
สําหรับสมาชิก  พิจารณา
ขอ ให้มือ อ าชีพด้ านกา ร
วางแผนงานช่วย  หรือใช้
กระบวนการทําวิสยัทัศน์ที่
ง่ายสําหรับสโมสรโรตารีที ่
www.rivisionfacilitation.
org  

หลงัจากทีท่า่นไดพ้จิารณาสภาวะปจัจุบนัของสโมสร
โดยทําการประเมนิในบทที่ 1 เสรจ็สิน้แลว้ ขัน้ตอน
ต่อไปคอืการอภปิรายและสรา้งวสิยัทศัน์ของสโมสร 
การสรา้งวสิยัทศัน์ของสโมสรหมายถงึการตดัสนิใจ
ว่าท่านต้องการให้สโมสรเป็นอย่างไรในอีก 3-5 ปี  
การใช้เวลาในการสร้างวิส ัยทัศน์สามารถทําให้
สโมสรมคีวามเขม้แขง็ กระตอืรอืรน้ และดงึดดูความ
สนใจของสมาชกิใหม่ได ้ จดัใหส้มาชกิสโมสรมสีว่น
ร่วมในกระบวนการน้ีเพื่อทําให้พวกเขารู้สึกเป็น
เจ้าของสโมสรและมีความเข้าใจในเป้าหมายของ
สโมสรในอนาคต รวมทัง้เป็นการกระตุน้การทํางาน
รว่มกนัเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเหลา่นัน้  

 

พิจารณาคําถามเหล่าน้ีเมื่อพัฒนาวิส ัยทัศน์ของ
สโมสร 
 สโมสรเก่งในเรื่องใด ท่านจะใชป้ระโยชน์จากเรื่อง
นัน้ใหม้ากทีส่ดุไดอ้ยา่งไร? 

 สโมสรมจีุดอ่อนในเรือ่งใดบา้ง? 
ทา่นอยากใหส้โมสรเป็นทีรู่จ้กัในเรือ่งอะไรบา้ง? 
ความทา้ทายและความเขม้แขง็ของสโมสรจะช่วย
สรา้งลาํดบัความสาํคญัทางกลยทุธอ์ยา่งไรบา้ง? 

 เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวคอือะไร? 
ท่านมแีผนงานทีจ่ะชว่ยใหไ้ปถงึเป้าหมายเหล่านัน้
อยูแ่ลว้หรอืไม?่ 

ท่านมีทีมงานกลยุทธ์ที่เฝ้าดูความก้าวหน้าของ
แผนกลยุทธ์และให้คําแนะนําตามความจําเป็น
หรอืไม?่ 

 
เมื่อท่านตกลงเห็นชอบวิสยัทศัน์ที่เป็นอุดมการณ์
ของสโมสรแล้ว กระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะ 
เป็นตัวกําหนดว่าจะไปถึงวิสยัทศัน์นัน้ได้อย่างไร  
เอกสารคําแนะนําการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planning Guide) จะช่วยสโมสรในการเชื่อมต่อ หรอื
ปรบัเปลี่ยนวิสยัทศัน์และยงัจะช่วยในการกําหนด
เป้าหมายระยะยาวและประจาํปีดว้ย 
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บทท่ี 3  
การดึงดดูความสนใจสมาชิกใหม่ 
(Attracting New Members) 

เป็นเพื่อนผูร้่วมโครงการกบั
องค์กรอื่นๆ ในท้องถิ่น เช่น 
เครอืข่ายผูม้วีชิาชพีรุ่นเยาว์
หรือองค์กรสตรีผู้มีวิชาชีพ
เพื่อบ่งชี้สมาชิกที่คาดหวัง
สาํหรบัสโมสร  

เหตุผลแรกในการทีผู่ค้นเขา้
มาร่วมกับสโมสรโรตารีคือ 
เพื่ อทํา ให้ เกิดผลกระทบ
ในทางที่ดีขึ้นในชุมชนด้วย
การบาํเพญ็ประโยชน์  

สโมสรทุกสโมสรต้องการสมาชกิใหม่เพื่อทําให้เกิด
การตื่นตวัและกระตอืรอืรน้ สมาชกิใหม่จะเสนอแนะ
ความคดิเหน็ใหม่ๆ ทําใหเ้กดิมุมมองแปลกใหม่และ
ทาํใหส้โมสรใกลช้ดิกบัชุมชนไดม้ากขึน้ 
 
หลงัจากทําการประเมนิสมาชกิภาพในบทที ่1 เสรจ็
สิน้ลง และสร้างวสิยัทศัน์เพื่ออนาคตของสโมสรใน
บทที ่2 แลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอืการพฒันากลยุทธเ์พื่อ 
ที่จะจดัการกบัปจัจยัที่มคีวามเสีย่งที่สุดซึ่งบ่งชี้จาก
การประเมนิ สาํหรบัหลายๆ กลยุทธแ์ลว้จะเป็นการ
ดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่มาสู่สโมสร ให้ความ
สนใจกบัจุดแขง็ของสโมสรและตระหนักถงึความทา้
ทายทีบ่่งชีจ้ากการประเมนิความหลากหลายในวชิา- 
ชพีในขณะทีค่ดิถงึกลยทุธใ์นการหาสมาชกิใหม ่
 

ใครคือสมาชิกที่คาดหวัง?  
ใครคอืสมาชกิที่คาดหวงัในชุมชน? นอกเหนือจาก
มติรสหาย เพื่อนบา้นและเพื่อนร่วมธุรกจิ กลุ่มอื่นๆ 
อาจจะเหมาะกบัสโมสร เช่น พจิารณาอาสาสมคัรที่
มิได้เป็นสมาชิกซึ่งมีส่วนร่วมในโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์ ผูท้ีบ่่งชีค้วามสนใจในสโมสรแต่ไม่เคยมา
เขา้ร่วม และอดตีสมาชกิที่ออกกจากสโมสรไปแล้ว 
หรอืออกจากสโมสรอื่นในพืน้ที ่สมาชกิมกัจะลาออก
ในช่วงเวลาสัน้ๆ  แต่จะกลับมาเมื่อได้ร ับเชิญ 
พจิารณาผูม้วีชิาชพีทีม่อีายุน้อยที่เคยร่วมโปรแกรม
ต่างๆ ของโรตาร ีเช่น อดีตกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน 
หรือ สมาชิกทีม ฝึกอบรมอาชีพ  ผู้ ร ับ ทุ นทู ต
สนัถวไมตร ีผูร้บัทุนสนัตภิาพของโรตาร ีและโรทา- 

แรคเทอร์ รวมทัง้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของอินเทอร์- 
แรคเทอร์ ผู้ร่วมโปรแกรมไรลา และนักเรียนใน
โครงการเยาวชนแลกเปลีย่น ครอบครวัเจา้ภาพการ
แลกเปลีย่นเยาวชนอาจจะเป็นสมาชกิทีค่าดหวงัได ้
 
ขอใหส้มาชกิสโมสรทําแบบสาํรวจปีละครัง้เพื่อบ่งชี้
สมาชิกที่คาดหวังโดยใช้ เครือ่งมือการประเมิน
สมาชิกภาพ  (Membership Assessment Tools) 
กจิกรรมทีเ่รยีบงา่ยน้ีจะทาํใหส้มาชกิคดิถงึกลุ่มคนที่
เขารูจ้กัในชุมชนซึง่อาจจะเป็นสมาชกิสโมสรทีด่ ี
 
ใช้ผลของการสํารวจเพื่อพูดคุยกบัสมาชกิเกี่ยวกบั
วฒันธรรมของสโมสรและสมาชกิที่คาดหวงัเหล่าน้ี
จะเหมาะกบัสโมสรหรอืไม?่ การงานของพวกเขาอยู่
ในพืน้ทีห่รอืไม่? เวลาการประชุมของสโมสรสะดวก
สาํหรบัพวกเขาหรอืไม่? พวกเขาแสดงลกัษณะของ
การเป็นผู้นําหรอืไม่? มคีวามแตกต่างจากสมาชิก
สโมสรในปจัจุบนัในอนัที่จะทําให้เกิดความหลาก 
หลายของสมาชิกภาพหรือไม่? กระบวนการคัด 
เลอืกที่พนิิจพจิารณาเป็นอย่างดแีล้วสามารถทําให้
เกดิความแตกต่างระหว่างการรบัสมาชกิระยะสัน้ที่
ไม่มคีวามกระตือรอืร้นกบัการหาโรแทเรยีนที่จะมี
ส่วนร่วม มคีํามัน่สญัญาและอยู่กบัสโมสรไปตลอด
ชวีติ 
 
หากท่านพบบุคคลที่เหมาะสมแต่ทราบว่าเวลาหรอื
สถานที่ประชุมของสโมสรไม่เหมาะกับเขา ควร
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แนะนําใหแ้ก่สโมสรโรตารอีื่น  
 
จงจําไวว้่าถงึแมส้มาชกิที่คาดหวงัซึ่งท่านบ่งชี้ไม่ได ้
มาเข้าร่วมในสโมสร แต่ควรอย่างยิง่ที่จะเชิญพวก
เขามาเป็นอาสาสมคัร เป็นผูบ้รจิาค หรอืแมแ้ต่เป็น
เพยีงเพือ่นของสโมสร 
 

ทานจะเขาถึงสมาชิกที่คาดหวังได
อยางไร?  
สมาชกิทีค่าดหวงัอาจจะเป็นเพื่อน คนทีรู่จ้กัในธุรกจิ 
โรทาแรคเทอร์ หรือศิษย์เก่าโรตารี รวมทัง้ผู้ร่วม
โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนในอดตี พวกเขา
อาจจะเป็นสมาชกิในครอบครวัหรอืเป็นใครคนหน่ึงที่
ทา่นเพิง่ไดพ้บปะ 
 
จดัทําข่าวสารให้เรยีบง่าย อย่าพยายามบอกกล่าว
ทุกสิง่ทุกอยา่งกบัสมาชกิทีค่าดหวงัเพื่อใหรู้เ้กีย่วกบั
โรตารกี่อนที่จะมาร่วมประชุมสโมสรหรอืมสี่วนร่วม
ในการบําเพ็ญประโยชน์ ลองพยายามเริ่มต้นการ
สนทนาโดยอธบิายว่าโรตารทีําใหเ้กดิผลกระทบที่มี
ความหมายต่ออาชพีและมติรภาพอยา่งไร ในขณะที่
ข้อเท็จจริงและตัวเลขต่างๆ มีประโยชน์ ประสบ- 
การณ์สว่นตวัและเรื่องราวต่างๆ จะเชื่อมโยงผูค้นให้
เขา้ถงึอารมณ์ความรูส้กึในระดบัหน่ึง เมื่อบอกเรื่อง 
ราวของท่าน สอบถามพวกเขาว่าจะมองหาอะไรใน
สโมสรโรตาร ีพวกเขาอาจจะสนใจมากทีส่ดุเกี่ยวกบั
การมีเพื่อนใหม่ ได้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็น
ปญัหาในชุมชนในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นพเิศษ หรอื
พฒันาเครอืข่ายวชิาชพี  เมื่อทราบว่าพวกเขามอง
หาอะไรอยู่ ท่านสามารถแสดงให้เห็นว่าสโมสร 
โรตารีสามารถสนองตอบความต้องการนั ้นได้
อยา่งไร 
 
ลองคดิดูว่ามงีานประเภทใดซึ่งสมาชกิที่คาดหวงัจะ
เขา้มาร่วมได ้บางคนอาจจะรูส้กึสบายใจมากกว่าที่
จะเขา้รว่มการประชุมสโมสรหรอืงานสงัคม  ในขณะ
ทีค่นอื่นๆ อาจจะอยากเรยีนรูเ้กีย่วกบัโรตารโีดยการ

ทาํงานในโครงการบําเพญ็ประโยชน์ หรอืมสีว่นร่วม
ในการหาทุน 
 
ท่านจะส่ือสารถึงประโยชน์ในการเข้า
มาร่วมในสโมสรของท่านได้อย่างไร?  
ในการพดูคุยกบัสมาชกิที่คาดหวงั ท่านไดพ้จิารณา
ถึงความสนใจและความต้องการของพวกเขาเมื่อ
อธบิายถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชกิโรตารหีรอื 
ไม่  ต่อไปน้ีเป็นประโยชน์ทัว่ไปซึ่งสมาชกิโรตารทีัว่
โลกไดร้บัเมือ่เขา้เป็นสว่นหน่ึงของสโมสรโรตาร ี
 การทําใหเ้กดิผลกระทบในทางบวกแก่ชุมชนจาก
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

ทําใหเ้กดิการเชื่อมโยงในดา้นธุรกจิและมติรภาพ
ทีย่ ัง่ยนื 

พัฒนาความชํานาญในด้านวิชาชีพ เช่น การ
วางแผนจดังานต่างๆ การพูดในที่สาธารณะ การ
หาทุน หรอืการหาผูอุ้ปถมัภ ์

 การใหส้มาชกิในครอบครวัมสี่วนร่วมในโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์หรอืงานต่างๆ และบุตรหลาน
สามารถเขา้มาร่วมในโปรแกรมเยาวชนในชุมชน
หรอืต่างประเทศ 

 สร้างเครือข่ายทัว่โลกของมิตรสหายโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เมือ่เดนิทาง 

 
เหตุการณ์สมมตต่ิอไปน้ีแสดงใหเ้หน็วา่จะสามารถใช้
ความสนใจของสมาชกิที่คาดหวงัเพื่อเป็นจุดเริม่ต้น
ในการแนะนําโรตารไีดอ้ยา่งไร 
 
การบริการชมุชน   
สมาชกิของชุมชนทีเ่ป็นขา่วอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกบั
เรื่องของกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชน เชิญ
เขาและอาสาสมคัรอื่นๆ ที่เขาอาจจะทํางานดว้ยให้
มาร่วมทําโครงการบําเพ็ญในครัง้ต่อไป ขอความ
คดิเหน็และใชป้ระสบการณ์ของพวกเขา ความช่วย 
เหลอืทีเ่พิม่ขึน้นัน้จะช่วยใหส้ามารถทาํสิง่ทีแ่ตกต่าง
ไดม้ากขึน้ และผูค้นทีไ่ดพ้บปะยงัอาจจะเป็นสมาชกิ
ทีค่าดหวงัทีด่ ี
 

เชญิอาสาสมคัรซึง่มใิช่โรแท- 
เรยีนมารว่มโครงการบาํเพญ็
ประโยชน์  หรืองานต่างๆ 
ของสโมสรเพื่อให้ได้เห็นว่า
สโมสรมีความกระตือรือร้น
และมสีว่นร่วมในชุมชน มอบ 
หมายใหส้มาชกิหน่ึงคนเป็น
ผู้ติดตามสมาชิกที่คาดหวงั
นั ้น   หลังจากนั ้น  การให้
สมาชกิทีค่าดหวงัเขา้ร่วมใน
งานบํา เพ็ญประโยชน์ ใน
ชุมชนจะ เ ป็ นวิธีก า รที่ มี
ประสทิธผิลเป็นพเิศษในการ
ดึงดูดความสนใจของผู้ที่มี
อายุน้อย   

จากขอ้มูลย้อนกลบัของการ
สํารวจประสบการณ์สมาชิก
ภาพปี 2011  โรแทเรียน 
86% เข้าร่วมสโมสรเพราะ
สมาชิกในครอบครัว เพื่อน
หรอื เพือ่นร่วมธุรกจิ ท่านจะ
ใชข้อ้มลูเหล่าน้ีในการพฒันา
แผนกา รหาสมาชิกขอ ง
สโมสรไดอ้ยา่งไร?  

ให้สมาชิกสโมสรพูดคุยและ
ระดมสมองเกี่ยวกับคุณค่า
และประโยชน์ของสมาชิก- 
ภาพในโ รตารี  ใ ช้ข้อมู ล
เหล่าน้ีเพื่อพัฒนาข้อความ
ตัวอย่างซึ่งสมาชิกจะนําไป
ปรบัใชเ้พื่อพูดคุยกบัสมาชกิ
ทีค่าดหวงั  
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มิตรภาพและการติดต่อเช่ือมโยง  
เพื่อนร่วมงานของท่านเพิง่จะปลดเกษียณเมื่อเรว็ๆ 
น้ีและรู้สกึเหงาอยู่บ้าง  อธบิายให้เขาเขา้ใจว่าการ
เป็นสมาชกิของโรตารจีะทาํใหม้คีวามกระฉบักระเฉง
ในชุมชน มกีารตดิต่อสมัพนัธก์บัผูนํ้าทางธุรกจิ สอน
ใหรู้เ้รื่องต่างๆ ที่จะไม่สามารถพบเหน็ได้ที่ใดและมี
ผลทาํใหเ้กดิมติรภาพทีย่ ัง่ยนื เชญิชวนใหเ้พื่อนร่วม 
งานของท่านมาร่วมงานสงัคมครัง้ต่อไปของสโมสร 
หรือร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชน หรือ
รว่มประชุมสโมสร 
 
การทาํให้ครอบครวัมีส่วนร่วม  
เพื่อนบ้านของท่านกําลงัมองหาวิธีที่จะทําให้บุตร
หลานเขา้ร่วมในกจิกรรมซึ่งก่อให้เกดิผลกระทบใน 
ทางที่ดี บอกให้เขาทราบว่าสมาชิกโรตารีจะเชิญ
ชวนให้ครอบครวัมสี่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสร 
และอธบิายว่าโรตารสีนับสนุนนักเรยีนนักศกึษาโดย
การให้ทุนการศึกษาและให้โอกาสที่จะเดินทางไป
ต่างประเทศเพือ่การแลกเปลีย่นวฒันธรรม 
 
การให้ความสาํคญัในเรื่องระหว่าง
ประเทศ  
สมาชกิในชุมชนของท่านต้องการจะบรจิาคเพื่อการ
กุศลให้มากขึน้และมสี่วนร่วมในงานบรกิารระหว่าง
ประเทศบ้าง บอกให้เขาทราบว่าสโมสรโรตารีทัว่
โลกตดิต่อเชื่อมโยงกนัเพื่อจดัหาน้ําสะอาด การดูแล
สขุภาพ การศกึษา และอื่นๆ อกีมาก 
 

ทานจะใหความรูแกสมาชิกที่
คาดหวงัไดอยางไร?  
การวจิยัแสดงให้เห็นว่าสมาชกิที่เข้าร่วมในสโมสร
โดยไม่มคีวามรู้เกี่ยวกบัโรตารีเลย มกัจะออกจาก
สโมสรไปภายใน 1-2 ปี ดงันัน้ จงึเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะ
ให้ความรู้แก่สมาชิกที่คาดหวงัว่าการเป็นสมาชิก
ของสโมสรโรตารเีป็นอย่างไรก่อนที่พวกเขาจะเขา้
มาร่วมกบัสโมสร จดัการประชุมที่ให้ขอ้มูลข่าวสาร
เพือ่ใหม้โีอกาสไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบักจิกรรมของสโมสร
และประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ขอให้สมาชิก
สโมสรหลายๆ คน แบ่งปนัประสบการณ์เพื่อทีจ่ะให้

สมาชิกที่คาดหวังได้ร ับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
สโมสร อย่าคาดการณ์ว่าสมาชิกที่คาดหวงัซึ่งเป็น 
โรทาแรคเทอร์หรือผู้รบัทุนสนัติภาพหรือศิษย์เก่า 
โรตารจีะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกบัโรตารเีพยีงเพราะพวก
เขาเป็นส่วนหน่ึงในครอบครวัของโรตาร ีพวกเขา
อาจจะไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับสโมสรของท่าน 
รวมทัง้วฒันธรรมและโครงการเด่นของสโมสร จึง
จําเป็นต้องบอกกล่าวเกี่ยวกับค่าบํารุง วันเวลา
ประชุม สมาชกิใหม่จะไดร้บัการอุปถมัภ์อย่างไรบา้ง 
และพวกเขาจะคาดหวงัวา่จะมสีว่นรว่มไดอ้ยา่งไร 
 

ทานจะสงตอสมาชิกที่คาดหวังได
อยางไร?  
หากทราบว่ามผีู้ที่มคีุณสมบตัิจะเป็นโรแทเรยีนที่ดี
ได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสโมสรของท่าน ขอให้ส่ง
เขาหรอืเธอไปที่สโมสรอื่น หากมสีโมสรอยู่ในพื้นที ่
อาจจะพาไปร่วมประชุมเพื่อแนะนําเป็นการส่วนตวั 
หากไม่มัน่ใจว่าสโมสรใดจะเหมาะสมที่สุดและ
สมาชิกที่คาดหวงัอาศยัอยู่ในภาคของท่าน ขอให้
ตดิต่อกบัประธานสมาชกิภาพของภาคหรอืผูว้่าการ
ภาคเพือ่ขอความชว่ยเหลอื 
 
ท่านอาจจะส่งต่ อสมาชิกที่ค าดหวัง โดยไปที ่
www.rotary.org/membershipreferral แ ล ะ โ ร ต า รี
สากลจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อให้  ผู้ว่า
การภาคหรอืประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของ
ภาคอาจจะส่งต่อสมาชิกโรตารีอื่นๆ มายงัสโมสร
ของท่านหรอืมคีาํขอเกี่ยวกบัสมาชกิทีโ่อนยา้ย หรอื
รบัคาํถามเกีย่วกบัสมาชกิภาพผา่น Rotary.org 
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อย่าลมืศษิยเ์ก่าในโปรแกรม
ของโรตารีสากลและมูลนิธ ิ
โรตารีรวมทัง้อดีตผู้ร ับทุน 
ทูตสนัถวไมตรี กลุ่มศึกษา
แลก เปลี่ ยนและสมาชิก 
ทีมฝึกอบรมอาชีพ ผู้ร่วม
โปรแกรมการแลกเปลี่ยน
เยาวชนของโรตารี โรทา- 
แรคเทอร ์และอนิเทอรแ์รค- 
เทอร์ ทําให้พวกเขามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของโรตารี
อยู่ เสมอ และเชิญมาเป็น
โรแทเรยีน  

สโมสรของเราจะสรางสมาชิกภาพที่
มีความหลากหลายไดอยางไร?  
ในบทที่ 1 ท่านได้เรยีนรู้ว่าเหตุใดสโมสรที่มคีวาม
หลากหลายจึงมีความสําคัญ และท่านได้ทําการ
ประเมินความหลากหลายของสมาชิกภาพเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ต่อไปน้ีเป็นคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ดงึดดูความสนใจสตรแีละผูม้วีชิาชพีทีม่อีายุน้อย ซึ่ง
เป็นสมาชิกสองประเภทที่สโมสรมากมายมีความ
สนใจทีจ่ะเขา้ถงึเพือ่รบัเป็นสมาชกิ 
 
10 ข้อคิดเหน็ในการดึงดดูความสนใจผูมี้
วิชาชีพหนุ่มสาว  
การเพิม่สมาชกิทีม่อีายุน้อยเป็นสิง่สาํคญัต่ออนาคต
ของสโมสร  อย่างไรก็ตาม ผู้มวีชิาชพีหนุ่มสาวมกั 
จะมตีารางเวลาทียุ่่งเหยงิ มภีาระเกี่ยวกบัครอบครวั
และมขีดีจํากดัดา้นการเงนิ ซึง่ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อ
การมพีนัธะสญัญากบัโรตาร ีการทําให้สมาชกิภาพ
ของสโมสรมีความน่าสนใจและเหมาะกับสมาชิก
หนุ่มสาวมดีงัต่อไปน้ี  
1. ยกเว้นหรอืลดค่าธรรมเนียมในช่วงระยะเวลา

หน่ึง 
2. สรา้งสโมสร satellite ซึ่งมเีวลาการประชุมหรอื

รูปแบบที่แตกต่างที่มีความสะดวกสบายมาก 
ขึ้นสําหรบัสมาชิกที่คาดหวงัที่เริม่มคีรอบครวั 
พิจารณาการประชุมวันเสาร์เช้าหรือสโมสร 
อคีลบั Satellite 

3.  ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารหรือจัดให้เรื่อง
อาหารเป็นตวัเลอืก พจิารณานําขนมต่างๆ มา
ในการประชุม จดัการประชุมแบบช่วยกันนํา
อาหารมาหรอืให้ทุกคนผลดักนันําอาหารหรอื
เครือ่งดื่มมาในทีป่ระชุม 

4. สร้างสรรค์กิจกรรมการเป็นเครือข่ายและ
กจิกรรมทางสงัคมทีน่่าสนใจและมคีวามสะดวก
สาํหรบัผูม้วีชิาชพีทีม่อีายนุ้อย 

5. เชิญกลุ่มคนหนุ่มสาวมาในช่วงเวลาเดียวกัน
เพือ่ใหพ้วกเขารูส้กึสบายใจขึน้ 

6. สร้างสรรค์ภาวะแวดล้อมของสโมสรที่ยอมรบั
การขาดประชุม การเขา้ประชุมครบถ้วนมกัจะ
เป็นไปไม่ได้สําหรบัผู้มีวิชาชีพในปจัจุบนั จึง
อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเกี่ยวกับ
ประเพณีหรอืนโยบายของสโมสร 

7. ใหค้วามสาํคญัเกี่ยวกบัโอกาสในการมสีว่นร่วม
ในการบรกิารชุมชนทอ้งถิน่ 

8. มอบหมายให้โรแทเรียนที่มีประสบการณ์ทํา
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สมาชิกใหม่ที่เป็นหนุ่ม
สาวเพื่อให้รู้สึกว่าได้ร ับการต้อนรับ ดูราย 
ละเอยีดเกี่ยวกบัการเป็นพีเ่ลี้ยงในเอกสารการ
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่: แนวทางการดาํเนิน 
งานสาํหรบัสโมสร (New Member Orienta-
tion: A How-to Guide for Clubs) 

9. ทาํใหพ้วกเขามสีว่นรว่ม ผูม้วีชิาชพีหนุ่มสาวจะ
มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละกระตอืรอืรน้ทีจ่ะสรา้ง
ความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อที่จะแก้ไขปญัหาซึ่ง
ยดืเยือ้มาเป็นเวลานาน 

10. เสนอแนะความหลากหลาย พูดคุยเกี่ยวกับ
หลายๆ แนวทางทีส่มาชกิใหมจ่ะสามารถมสีว่น
ร่วมในโรตารี ค้นหาความสามารถและความ
สนใจของพวกเขาและหาวธิกีารที่จะทําใหพ้วก
เขาทาํงานใหส้โมสร 

 
สภุาพสตรีในโรตารี  
จากการสาํรวจประชากรของโรตารใีนปี 2013 โรแท- 
เรียน 19% ทัว่โลกเป็นสตรี ในหลายๆ ภูมิภาคมี
เปอร์เซ็นต์ตํ่ากว่ามาก การวิจยัของโรตารีบ่งชี้ว่า
บุรุษและสตรทีี่เขา้มาร่วมในโรตารมีเีหตุผลเดยีวกนั
นัน่คือ เพื่อทําให้ชุมชนของพวกเขาเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นและเพื่อการติดต่อสมัพนัธ์เป็นการ
ส่วนตวั หากสมาชิกภาพในสโมสรของท่านมีสตรี
น้อยกวา่ 50% ควรจะเพิม่จาํนวนสมาชกิสตรเีพื่อทาํ
ใหเ้กดิมมุมองทีม่คีวามแตกต่างในสโมสร สรา้งสรรค์
สมาชกิภาพทีแ่สดงถงึประชากรในชุมชนใหม้ากขึน้ 
และสามารถขยายพลงัและขอบเขตโครงการบําเพญ็
ประโยชน์ของสโมสรใหม้ากขึน้  
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ลงโฆษณาบนเฟซบุ๊คเพื่อ
ส่งเสริมโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์หรอืกิจกรรมทาง
สงัคมของสโมสรที่กําลงัจะ
เกิดขึ้น น่ีเป็นวธิีการที่ดีใน
การที่จะเชื่อมโยงผู้คนใน
ชุมชนซึ่งยังไม่มีความคุ้น 
เคยกบัโรตารแีละสนใจทีจ่ะ
มสีว่นรว่ม  

หาข้อมลูเก่ียวกบัประชากร  
สําหรบัขอ้มูลเกี่ยวกบัประชากรในภูมภิาค รวมทัง้
เรื่องเพศและอายุ ขอให้ดูภาคผนวกของแนวโน้ม 
ใ น ภู มิ ภ า ค ไ ด้ ที่  www.rotary.org/membership-
resources 
 
มีเอกสารใดบา้งท่ีจะช่วยในการส่งเสริม
สโมสรของท่าน?    
ช่วยสมาชกิสโมสรหาเอกสารและทรพัยากรต่างๆ ที่
จะแบ่งปนัโรตารกีบัสมาชกิที่คาดหวงั โดยการเพิม่
แท็บ (Tab) ทรพัยากรบนเวบ็ไซต์ของสโมสร หรอื
เพจเฟสบุ๊ค นอกเหนือจากทรพัยากรของสโมสรแลว้ 
ท่านอาจจะสามารถใชส้ิง่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ีทีผ่ลติโดย
โรตาร ี
 
แบรนด ์เซน็เตอร ์(BRAND CENTER) 
สรา้งสรรค์แผ่นพบัและโปสเตอรใ์หเ้หมาะกบัสโมสร
ที่จ ัดทําโดยใช้ข้อมูลของสโมสรเองเพื่อแสดงถึง
ผลงานทีส่โมสรทาํในชุมชนหรอืแจกจ่ายใหส้มาชกิที่
คาดหวงัเมือ่เป็นเจา้ภาพในการประชุมต่างๆ 
 
โรตารีคืออะไร? (What’s Rotary?) 
แผ่นการ์ดที่ส ัง่ซื้อได้ที่ shop.rotary.org เพื่อมอบ
ใหแ้ก่ผูท้ีท่า่นพดูคุยดว้ยเกีย่วกบัโรตาร ี
 
แผน่ป้ายสมาชิกท่ีภาคภมิูใจสาํหรบัแขวน
ติดกระจก  
(Proud Member Window Clings) 
แขวนแผ่นป้ายในรถ ที่บ้านหรอืออฟฟิศโดยสัง่ซื้อ
ไดท้ี ่shop.rotary.org   
 

ทานจะยกยองสมาชิกที่ทําใหสมาชิก
ภาพของสโมสรเขมแข็งไดอยางไร?  
ยกย่องสมาชกิทีท่ํางานหนักในการขยายสโมสรโดย
การนําสมาชิกใหม่เข้ามา เอกสาร New Member 
Sponsor Recognition Program เป็นความคดิรเิริม่
ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งเป็นการยกย่องให้เกียรติสมาชิก 
โรตารทีีอุ่ปถมัภส์มาชกิใหมด่ว้ยการมอบเขม็สมาชกิ
ที่ออกแบบมาเป็นพเิศษ สมาชิกปจัจุบนัที่อุปถมัภ์
สมาชิกใหม่หน่ึงคนจะได้รบัเขม็การยกย่องที่มพีื้น
หลัง (backer) สีฟ้าและเมื่อมีการอุปถัมภ์สมาชิก
เพิ่มขึ้นจะได้รบัแผ่นพื้นหลงัที่มีสแีตกต่างออกไป
เพื่อบ่งชี้ความสําเร็จของผู้อุปถัมภ์ เมื่อได้รบัเข็ม
มาแล้ว ควรจะมอบให้แก่ผู้อุปถมัภ์สมาชิกใหม่ใน
การประชุมสโมสรเพือ่เน้นถงึความสาํเรจ็ของสมาชกิ
และเป็นการยกย่องความสาํคญัของการเพิม่สมาชกิ
สโมสร 
 
ท่านต้องการจะยกย่องสมาชิกในแนวทางอื่นหรือ 
ไม่? ขอให้พฒันารางวลัของสโมสรขึ้นมาหรือคิด
วิธีการยกย่องแบบอื่นซึ่งมีเอกลกัษณ์และมีความ
สนุกสนานสาํหรบัสมาชกิสโมสร  
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บทท่ี 4  
การทาํให้สมาชิกสโมสรมีส่วนร่วม 
(Engaging Your Club’s Members) 

สนับสนุนใหส้มาชกิอ่านสาน
สมัพนัธเ์พือ่สิง่ดดี ี(connect 
for good) เ พื่ อ เ รี ย น รู้
แนวทางต่างๆ ทีจ่ะสามารถ
มสีว่นร่วมกบัโรตารไีด ้ไมว่่า
จะเป็นผูนํ้าโครงการบําเพญ็
ประโยชน์ที่ลงมอืปฏิบตัิเอง 
(hands-on) หรือ ก า ร เ ป็ น
เจา้ภาพนักเรยีนแลกเปลีย่น 
หรือการพบปะกับสมาชิก 
โรตารีอื่นๆ ที่การประชุม
ใหญ่ประจํ า ปีของโรตารี
สากล พวกเขาจะได้เรียนรู้
ก า ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ที่ ไ ด้
ประโยชน์มากทีส่ดุ  

เหตุผลสําคญัที่สุดที่สมาชิก
ยงัอยูก่บัโรตารกีค็อืมติรภาพ
อนัมคี่าและการติดต่อเชื่อม 
โยงที่พวกเขาสามารถทําได้
ในฐานะสมาชกิ  

การดงึดูดความสนใจสมาชกิใหม่มาสู่สโมสรเป็นสิง่
สําคญัยิง่ อย่างไรก็ตาม อย่าประเมนิความสําคญั
ของการรกัษาสมาชกิปจัจุบนัให้น้อยเกินไป ไม่ว่า
สโมสรของท่านจะมสีมาชกิใหมม่ากมาย มสีมาชกิที่
ม ัน่คงแล้วหรือทัง้สองอย่าง แผนสมาชิกภาพของ
ท่านควรจะจดัให้สมาชกิทัง้สองประเภทมสี่วนร่วม
อยา่งเตม็ที ่สมาชกิทีม่คีวามผกูพนัแลว้จะเขา้รว่มใน
กิจกรรม การประชุม งานต่างๆ โครงการและเป็น
ผู้นําสโมสร พวกเขายงัรู้สกึว่ามคีวามผูกพนัอย่าง
มากกบัสโมสรเพราะมคีวามเพลดิเพลนิในมติรภาพ
ที่มากับการเป็นโรแทเรียน พวกเขาได้ร ับแรง
บันดาลใจที่จะมีความพยายามยิ่งขึ้นในการทํา
กจิกรรมและโครงการของสโมสร  นอกจากน้ี ยงัมี
ความภาคภูมใิจที่จะบอกให้ผู้อื่นทราบถึงผลงานที่
น่าประทบัใจซึง่สโมสรกาํลงัดาํเนินการอยู ่
 

การทาํใหสมาชิกในปจจุบันมีสวน
รวม  
จะเป็นอย่างไรบ้างหากคุณคิดว่าสมาชิกของคุณก็
คอืลูกค้าที่ดทีี่สุดนัน่เอง อะไรที่ทําให้ลูกค้ากลบัมา
อกี คดิถงึสมาชกิว่าเป็นเสมอืนลูกคา้และทํางานให้
หนักเพื่อทําให้พวกเขามปีระสบการณ์ที่จะทําให้มี
ความผูกพนัและสนใจโรตารตีลอดไป  เป็นที่ทราบ
กันดีว่าสมาชิกที่มีความผูกพันแล้วมักจะอยู่กับ
สโมสร ดงันัน้จงึตอ้งมัน่ใจว่าไดแ้สดงความขอบคุณ
อย่างสมํ่าเสมอและต้องทําให้มัน่ใจว่าพวกเขามี
ทางเลือกหลากหลายในการที่จะมีส่วนร่วมและมี
ความกระตอืรอืรน้อยูใ่นสโมสร 
ทําให้สมาชิกประทับใจโดยการยกย่องความ 
สําเรจ็ของพวกเขาและการเฉลิมฉลองในโอกาส

ต่างๆ เช่น การบรรลุเป้าหมายของสมาชิกภาพ
สโมสร การเลื่อนตาํแหน่งงานหรอืวนัเกดิ 

พฒันาโปรแกรมการเป็นพีเ่ลีย้งทีเ่ป็นทางการเพื่อ 
ใหส้มาชกิทีม่คีวามผกูพนัไดส้นบัสนุนสมาชกิทีไ่ม่
คอ่ยกระตอืรอืรน้หรอืสมาชกิใหม ่

 เกบ็ขอ้มลูยอ้นกลบัจากสมาชกิอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อ 
ที่จะมัน่ใจได้ว่าพวกเขาได้รบัประโยชน์ตามที่ได ้
รบัสญัญาเมือ่เขา้มารว่มในสโมสร 

 ส่งเสรมิให้ทําหน้าที่ในคณะกรรมการที่เหมาะสม
กบัความชาํนาญหรอืความสนใจ 

 ชีแ้จงใหส้มาชกิทราบอย่างชดัเจนถงึเป้าหมายใน
ระยะยาวและพนัธกจิของสโมสร 

 เชิญชวนให้เข้าร่วมในการประชุมใหญ่ประจําปี
ของภาคหรอืการสมัมนาของภาค 

 เก็บรกัษารายการโครงการบําเพญ็ประโยชน์และ
ขอให้สมาชกิได้ผลดักนัเป็นผู้นําโครงการที่พวก
เขาสนใจ 

 รวมกลุ่มสมาชกิตามความสนใจที่เหมอืนกนัและ
จัดให้มีผู้บรรยายที่ให้แรงบันดาลใจและแรง
กระตุน้ 

 จดัให้มีรูปถ่ายของสมาชิกในโครงการและงาน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน้ีบนเว็บไซต์ของ
สโมสรและเพจเฟซบุ๊ค รวมทัง้จดหมายข่าวเพื่อ
ยกยอ่งการเสยีสละของพวกเขา 

 จดัใหส้มาชกิไดท้ราบความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมาย
ของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความจงรกัภกัด ีความภาคภูมใิจและความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัความจําเป็นของการมสี่วนร่วมในระยะ
ยาว  
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53% ของสมาชิกที่สิ้นสุด
สมาชิกภาพรายงานว่าผู้นํา
สโมสรไม่เคยขอข้อมูลจาก
สมาชกิเลย 

สมาชกิที่สิ้นสุดสมาชกิภาพ
จํานวนมากรายงานว่า พวก
เขาไม่เคยได้รบัขอ้มูลเพยีง 
พอเกี่ยวกบัสโมสร มากกว่า
ครึ่งหน่ึงของอดตีโรแทเรยีน
กล่าวว่าพวกเขาต้องอาศัย
อ่านนิตยสาร The Rotarian 
หรอืนิตยสารภูมภิาคเพื่อรบั
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร เ กี่ ย ว กับ
สโมสรของตนเอง  

ความคิดเหน็ของทุกคนต้องได้รบัการ
พิจารณา  
การสมัภาษณ์สมาชิกสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้
ที่ลาออกจากสโมสร จะทําให้ได้ร ับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ที่จะช่วยในงานการรกัษาสมาชกิภาพ ขอ 
ให้สมาชิกที่จะออกไปกรอกแบบสอบถามสมาชิก 
ที่ลาออก ในเครือ่งมือการประเมินสมาชิกภาพ 
(Membership Assessment Tools) เพื่อช่วยในการ
ป้องกนัการสูญเสยีเช่นน้ีในอนาคต บ่อยครัง้ที่การ
สนทนาเป็นการส่วนตวัระหว่างสมาชกิที่ออกไปกบั
สมาชกิที่เขาหรอืเธอมคีวามเชื่อถอืจะไดข้อ้มูลมาก
ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานของ
สโมสร 
 
หากสมาชกิกําลงัจะลาออกเพราะยา้ยทีอ่ยู ่หรอืออก
จากสโมสรเพราะมีข้อขัดแย้งเรื่องเวลาแต่ยังคง
ต้องการที่จะเป็นโรแทเรียนต่อไป ขอให้พวกเขา
กรอกแบบฟอรม์สมาชกิยา้ยทีอ่ยู่หรอืส่งต่อพวกเขา
ไปยงัสโมสรอื่นทีเ่หมาะสม 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกภาพใน
เครือ่งมือการประเมินสมาชิกภาพ (Membership 
Assessment Tools) มคีวามมุ่งหมายที่จะใหบ้่งชี้ว่า
สมาชกิชื่นชอบสิง่ใดมากที่สุดเกี่ยวกบัสโมสร รวม 
ทัง้สิง่ที่พวกเขาเชื่อว่าจะปรบัปรุงให้ดขีึ้นได้ ขอให้
สมาชกิกรอกแบบสอบถามและแบ่งปนัผลลพัธ์ที่ได้
ในการประชุมสโมสรครัง้ต่อไป หารอืถงึสิง่ที่คน้พบ
กบัสมาชกิสโมสร พดูคุยเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงที่
อาจจะทําได้ และขอให้พวกเขามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินการเปลีย่นแปลงต่างๆ เหลา่นัน้ 

 

ส่ือสารกับสโมสรของทาน  
งานวจิยัแสดงให้เห็นว่าการให้สมาชิกได้รบัข้อมูล
ข่าวสารและสิ่งที่ เกิดขึ้นในปจัจุบันอยู่ เสมอ จะ
สามารถเพิ่มอัตราการรักษาสมาชิกโดยรวมของ
สโมสรได้ จัดทําแผนการสื่อสารเพื่อกําหนดสิ่งที่
ต้อ งการจะแบ่ งป ันกับสมาชิกรวมถึงวิธีก าร 
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ หรือเพจสื่อ

ทางสงัคมของสโมสรเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มี
ประโยชน์  ยกย่องสมาชิกแต่ละคนโดยการใช้
เครื่องมอืสื่อสารแต่ละชนิดและพยายามเสนอขอ้มูล
ข่าวสารในหลายๆ วธิกีาร สมาชกิอาจจะพอใจที่ได้
เรยีนรูเ้กีย่วกบั 
 ขอ้มูลขา่วสารของสโมสร เช่น โครงการ กจิกรรม 
ขา่วสาร และงานต่างๆ  

 รายงานการเงนิของสโมสร 
 โอกาสในการบรกิารระหวา่งประเทศ 
 สิง่พมิพใ์หม่ๆ  ของโรตาร ี(และจะหาไดท้ีใ่ด) 
 ขา่วสาํคญัของโรตาร ี
 
สื่อสารอย่างสมํ่าเสมอกับสมาชิกสโมสรในเรื่องที่
เกีย่วกบั 
 โอกาสทีจ่ะ 
‒ มบีทบาทเป็นผูนํ้า 
‒  เขา้รว่มประชุมกจิกรรมสโมสรและการสมัมนา
ในระดบัภาค 

‒ มสีว่นรว่มในการประชุมระดบัภาครว่ม 
‒ มสี่วนร่วมในโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ
สโมสรและภาค 

 โปรแกรม โครงการและกจิกรรมต่างๆ ของโรตาร ี
 งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของโรตารีรวมทัง้การ
ประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลและการ
ประชุมใหญ่ภาค 

กลยทุธใ์นการหาสมาชกิ 
 เป้าหมายและความคิดริเริ่มของคณะกรรมการ
สมาชกิภาพของสโมสรและภาค 

ความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายสมาชกิภาพ  
 รางวลัสมาชกิภาพและโปรแกรมการยกยอ่ง 
การอุปถมัภส์โมสรโรตารใีหม ่
 

การปฐมนิเทศสมาชิกใหม  
ในขณะที่บุคคลหน่ึงมาเป็นโรแทเรยีนเป็นสิง่พเิศษ
สาํหรบัทัง้ตวัสมาชกิเองและสโมสร ไม่ว่าท่านเลอืก
ที่จะจดังานน้ีให้เป็นพธิพีเิศษหรอืรบัสมาชกิใหม่ใน
การประชุมประจาํสปัดาหก์ต็าม ตอ้งมัน่ใจวา่ท่านได้
ตระหนักและเฉลมิฉลองการมสี่วนร่วมของพวกเขา
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ในโรตาร ี ควรเชญิครอบครวัของผู้เขา้เป็นสมาชกิ
ใหม่ ส่งเสรมิใหส้มาชกิสโมสรทุกคนเขา้ร่วมในการ
ตอ้นรบัสมาชกิใหมเ่ขา้มาสูค่รอบครวัโรตาร ี 
 
แจ้งให้สมาชิกใหม่เข้าใจถึงประโยชน์ของสมาชิก
ภาพในสโมสร และโอกาสในการบําเพญ็ประโยชน์
ทัง้ในชุมชนของท่านและต่างประเทศโดยการจัด
โปรแกรมปฐมนิเทศที่เป็นทางการหลงัจากการรบั
สมาชิกใหม่ทนัที ควรจะรวมเอาสรุปผลงานความ 
สําเร็จของสโมสรเมื่อเร็วๆ น้ี โครงการรวมทัง้
กจิกรรมที่กําลงัจะมขีึน้ และสอบถามว่าต้องการจะ
เขา้รว่มอยา่งไร อ่านคู่มอืการปฐมนิเทศสมาชกิใหม:่ 
แนวทางการดําเนินงานสาํหรบัสโมสร (New Mem-
ber Orientation: A How-to Guide for Clubs) เพื่อที ่
จะหาดคูวามคดิเหน็ในการจดัพธิรีบัสมาชกิใหม่ทีจ่ะ
อยูใ่นความทรงจาํตลอดไป 
 

การทาํใหสมาชิกใหมมีสวนรวม  
งานวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ยิง่สมาชกิเขา้รว่มในกจิกรรม
ของโรตารมีากขึน้เทา่ใด พวกเขากจ็ะยิง่มพีนัธ
สญัญาและมคีวามสมัพนัธก์บัสมาชกิอื่น รวมทัง้
สโมสรและองคก์รมากขึน้เทา่นัน้ สอบถามสมาชกิ
ใหมว่า่มคีวามสนใจในโครงการหรอืกจิกรรมใดบา้ง 
และใหพ้วกเขามบีทบาททีส่าํคญัเพือ่ใหรู้ส้กึวา่มี
ความสมัพนัธก์บัสโมสรในทนัท ี อยา่สนันิษฐานวา่
สมาชกิใหมจ่ะตอ้งสนใจในบทบาททีเ่กีย่วขอ้งกบั
วชิาชพี เชน่ นกับญัชอีาจจะไมไ่ดส้นใจเกีย่วกบัการ
ทาํบญัชขีองสโมสรเพราะวา่เป็นเรือ่งทีเ่ป็นความ
ชาํนาญของพวกเขา เขาอาจจะตอ้งการหา
ประสบการณ์อื่นทีแ่ตกต่าง  
 
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ท่ีมีความหมาย  
เหตุผลสาํคญัทีผู่ค้นเขา้รว่มเป็นสมาชกิของโรตารี
คอื พนัธสญัญาในการทาํโครงการทีม่คีวามหมายใน
ชุมชนและในสว่นอื่นๆ ของโลก สโมสรทีด่าํเนิน
โครงการหลากหลายจะใหโ้อกาสในการมสีว่นรว่มได้
มากยิง่ขึน้และทาํใหส้มาชกิรูส้กึวา่พวกเขาไดม้สีว่น
ในความพยายามอนัสาํคญัยิง่  

แจ้งให้สมาชิกดูอีเมลการ
ต้อนรับจากโรตารีซึ่งจะส่ง 
เสรมิให้พวกเขาเริม่ต้นการ
เป็นโรแทเรยีนดว้ยการ  

 เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ 
โรตารีจากเอกสารสาน
สั ม พั น ธ์ เ พ่ื อ ส่ิ ง ดี ดี 
(Connect for Good)  

ป รับ ป รุ ง ป ร ะ วั ติ ข อ ง
สมาชกิใหเ้ป็นปจัจุบนั  

 เข้าร่วมการสนทนาของ 
โรตารีในสื่อทางสังคม
ต่างๆ  

ใ ช้ วิ ดี โ อ  Doing Good ที ่
vimeo.com/rotary ในการ
ปฐมนิเทศซึ่งจะทําให้ผู้มา
ใหม่ทราบว่ามีอะไรบ้างที่
เ ป็นไปได้โดยโรตารีและ
พวกเขาจะมีส่วนร่วมได้
อยา่งไร  

 
สง่เสรมิใหส้โมสรสัง่หนงัสอืชุมชนปฏบิตักิาร: 
แนวทางสูโ่ครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ (Communities 
in Action: A Guide to Effective Projects) เพือ่
สนบัสนุนในการวางแผน การดาํเนินงาน และการ
ประเมนิโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ คูม่อืเลม่น้ีจะชว่ย
ทาํใหม้ ัน่ใจวา่โครงการของสโมสรมปีระสทิธภิาพ
และสนองตอบความตอ้งการทีส่าํคญัของชุมชน 
 
กลุ่มมิตรภาพโรตารีและกลุ่มปฏิบติัการ
โรแทเรียน 
สมาชกิใหมข่องสโมสรอาจจะสนใจเขา้รว่มในกลุม่
มติรภาพโรตารหีรอืกลุม่ปฏบิตักิารโรแทเรยีนทีช่ื่น
ชอบ เพือ่  
 แบง่ปนัความสนใจหรอืงานอดเิรกทีเ่หมอืนกนั 
ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นทีม่วีชิาชพีเดยีวกนัเพือ่ทีจ่ะทาํ
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ ี

 สรา้งมติรทัว่โลก 
 สาํรวจโอกาสใหม่ๆ  ในการบาํเพญ็ประโยชน์ 
 
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบักลุม่มติรภาพโรตารแีละกลุม่
ปฏบิตักิารโรแทเรยีนไดท้ี ่Rotary.org 
 
งานกิจกรรมพิเศษของโรตารี  
นอกเหนือจากจากการประชุมประจาํสปัดาหข์อง
สโมสรแลว้ ควรเชญิสมาชกิใหมเ่ขา้รว่มงานกจิกรรม
พเิศษของสโมสร ภาค และโรตารสีากล เชน่ 
การประชุมกจิกรรมสโมสร 
การประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค 
 งานอบรมต่างๆ ของภาค 
การสมัมนาสมาชกิภาพและมลูนิธโิรตารขีองภาค 
Rotary Institutes 
การประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล  
 
รู้จกัสมาชิกของท่าน  
โรแทเรยีนใหค้วามสาํคญักบัสมัพนัธภาพซึง่เกดิขึน้
ภายในสโมสร น่ีคอืเหตุผลหลกัขอ้หน่ึงทีส่มาชกิคง
อยูก่บัโรตาร ีสง่เสรมิใหส้มาชกิเรยีนรูเ้กีย่วกบัเพือ่น
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สมาชกิดว้ยกนั พยายามทีจ่ะเขา้ใจภมูหิลงัของ
สมาชกิรวมทัง้ความสนใจในแนวทางต่างๆ เชน่  
 สอบถามสมาชกิวา่รอคอยโครงการหรอืกจิกรรม
ใดทีก่าํลงัจะเกดิขึน้มากทีส่ดุ 

 สมัภาษณ์และแนะนําสมาชกิลงในจดหมายขา่ว
ของสโมสร 

ทาํใหค้รอบครวัมสีว่นรว่มในการประชุม 
กจิกรรมทางสงัคมและโครงการบาํเพญ็
ประโยชน์ 

 ขอใหส้มาชกิผลดักนัแบง่ปนั Rotary Moment 
ในการประชุมประจาํสปัดาห ์

 
รบัฟังสมาชิกรวมทัง้ความห่วงใยต่างๆ 
ของพวกเขา  
ทบทวนแบบสอบถามความพงึพอใจของสมาชกิ
ภาพในเอกสารเครือ่งมอืประเมนิสมาชกิภาพ 
(Membership Assessment Tools)  เพือ่ใหม้ ัน่ใจ
วา่ไดเ้สาะหาความคดิเหน็จากพวกเขาอยา่ง
กระตอืรอืรน้ และรบัฟงัเรือ่งต่างๆ จากพวกเขา 
จดัการกบัความหว่งใยของสมาชกิทนัทเีพื่อทีท่าํให้
พวกเขามปีระสบการณ์ทีด่ใีนสโมสร 
 

คณะกรรมการสมาชิกภาพของ
สโมสร  
การทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในเป้าหมายสมาชกิ
ภาพของสโมสรทัง้หมด จาํเป็นตอ้งมทีมีงานที่
เขม้แขง็ในการพฒันาและดาํเนินแผนพฒันา

สมาชกิภาพ การแต่งตัง้คณะกรรมการสมาชกิภาพ
ของสโมสรจะชว่ยใหส้ามารถตดิตามและดาํเนิน 
กลยทุธท์ีว่างไวใ้นแผนงานดว้ยความสาํเรจ็และ 
ทาํใหส้มาชกิสโมสรมสีว่นรว่มในความพยายามนัน้ 
คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรมหีน้าที่
รบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
ตัง้เป้าหมายสมาชกิภาพของสโมสรสาํหรบัปีที่
จะมาถงึ 

 แจง้ใหส้มาชกิทราบเกีย่วกบัความสาํคญัในการ
หาสมาชกิใหมแ่ละการรกัษาสมาชกิ 

พฒันาแผนปฏบิตักิารเพือ่ปรบัปรงุความ 
พงึพอใจของสมาชกิทีค่วรจะรวมถงึการสาํรวจ
สมาชกิ แลว้จงึรเิริม่การเปลีย่นแปลงตามขอ้มลู
ยอ้นกลบัทีไ่ดร้บั 

ทาํการประเมนิสโมสรเพือ่ดคูวามพยายามใน
การพฒันาสมาชกิภาพและการรกัษาสมาชกิวา่
ประสบความสาํเรจ็หรอืไม ่

ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการประชาสมัพนัธเ์พือ่
สรา้งสรรคภ์าพลกัษณ์ของสโมสรทีด่งึดดูความ
สนใจสมาชกิทีค่าดหวงัและสมาชกิปจัจุบนั 
รวมทัง้ชุมชนทัว่ๆ ไป 

หากเป็นไปไดค้วรอุปถมัภส์โมสรก่อตัง้ใหมใ่น
ภาค  

48% ของสมาชกิทีส่ ิน้สดุ
สมาชกิภาพ ไมรู่ส้กึเป็น
กนัเองทีจ่ะแบง่ปนัปญัหา
ความหว่งใยต่างๆ กบัผูนํ้า
สโมสร  
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บทท่ี 5  
การเป็นพ่ีเลี้ยงสโมสรใหม่ 
(Mentoring New Clubs) 

แมผู้ว้า่การภาคจะเป็นผูร้บัผดิชอบสงูสดุในการ
ก่อตัง้สโมสรใหม ่แต่สโมสรของทา่นสามารถมี
บทบาทสาํคญัในกระบวนการอุปถมัภแ์ละเป็นพี่
เลีย้งสโมสรใหม ่ก่อนทีจ่ะทาํหน้าทีร่บัผดิชอบน้ี 
ตอ้งใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิอยา่งครบถว้นเกีย่วกบั
กระบวนการและทาํใหม้ ัน่ใจวา่พวกเขาเตม็ใจทีจ่ะ
มสีว่นรว่ม 
 

คุณสมบัติของสโมสรอุปถัมภ 
ถงึแมส้โมสรใหมไ่มจ่าํเป็นจะตอ้งมสีโมสรอุปถมัภ ์
แต่โรตารกีแ็นะนําเป็นอยา่งยิง่วา่ควรจะม ีในการ
คดัเลอืกสโมสรอุปถมัภ ์ผูว้า่การภาคและทมีงาน
ขยายภาคควรจะมองหาสโมสรซึง่ 
 ยนิยอมทีจ่ะเป็นพีเ่ลีย้งสโมสรใหมอ่ยา่งน้อย
หน่ึงปีหลงัจากเขา้เป็นสมาชกิของโรตาร ี

 เป็นสโมสรทีม่สีถานะทางการเงนิดกีบัโรตาร ี
มสีมาชกิสามญัอยา่งน้อย 20 คน 
 เป็นสโมสรทีด่าํเนินโปรแกรมการบาํเพญ็
ประโยชน์ของโรตารคีรบถว้นในทุกๆ ดา้น 

 
ความสาํเรจ็ของสโมสรใหมข่ึน้อยูก่บัวา่สโมสร
ไดร้บัการก่อตัง้ดเีพยีงใด และดาํเนินการดเีพยีงใด
ในชว่ง 2-3 เดอืนแรกหลงัจากไดร้บัการชารเ์ตอร ์
สโมสรอุปถมัภจ์ะทาํหน้าทีเ่ป็นเสมอืนพีเ่ลีย้ง ให้
คาํแนะนําต่างๆ ในชว่ง 1-2 ปี เรยีนรูเ้พิม่เตมิ
เกีย่วกบักระบวนการเหลา่น้ีไดจ้ากคูม่อืการก่อตัง้
สโมสรใหม:่ แนวทางสาํหรบัผูว้า่การภาคและ
ผูแ้ทนพเิศษ (Organizing New Clubs: A Guide 
for District Governors and Special Representa-
tives) 
 

หนาที่รับผิดชอบของสโมสร
อุปถัมภ 
 ชว่ยเหลอืผูแ้ทนพเิศษผูว้า่การภาคในการ
วางแผนงานและจดัแนวทางปฏบิตัใินการ
บรหิารงานของสโมสรใหม ่

ทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาใหก้บัเจา้หน้าทีส่โมสร
และรายงานใหผู้ว้า่การภาคทราบตามทีไ่ดร้บั
การรอ้งขอในระหวา่งชว่งปีแรกของสโมสร 

ทาํใหส้โมสรใหมม่คีวามคุน้เคยกบันโยบายและ
วธิปีฏบิตัขิองโรตาร ี

 จดักจิกรรมการหาทุนรว่มกนั 
 ใหน้ายกสโมสรอุปถมัภร์ว่มกบัผูแ้ทนพเิศษใน
การเขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิารตามปกติ
ของสโมสรใหมใ่นครัง้แรก 

 ชว่ยเหลอืสโมสรใหมใ่นการวางแผนโปรแกรม
และโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ต่างๆ ในระหวา่ง
ชว่งปีแรก 

 
งานวจิยับ่งชีว้า่การสญูเสยีสมาชกิมากทีส่ดุรวมทัง้
การยบุเลกิสโมสรเกดิขึน้ในระหวา่งชว่งปีทีส่อง 
สโมสรใหมท่ีไ่ดร้บัการสนบัสนุนอยา่งเขม้แขง็จาก
สโมสรอุปถมัภจ์นถงึชว่งปีทีส่องจะมโีอกาส
มากกวา่ทีจ่ะกลายเป็นสโมสรทีม่คีวามเขม้แขง็ 
พึง่พาตวัเองไดแ้ละมผีลงาน 
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ความสัมพนัธของการเปนพี่เลี้ยง 
สโมสรอุปถมัภส์ามารถสรา้งความสมัพนัธฉ์นัพี่
เลีย้งทีม่คีวามเขม้แขง็และประสบความสาํเรจ็ดว้ย
วธิกีารเหลา่น้ีคอื 
 
กาํหนดเป้าหมายกบัสโมสรใหม่   
ตรวจสอบปญัหาทีท่า้ทายและจุดอ่อนทีอ่าจจะ
ขดัขวางสโมสรใหมด่ว้ยใจยตุธิรรม เมือ่ทาํเชน่นัน้ 
ทา่นจะสามารถชว่ยกาํหนดเป้าหมายทีจ่ะนําไปสู่
ความสาํเรจ็ได ้
 
กาํหนดโครงสร้าง  
กาํหนดการประชุมปกตโิดยใหม้วีาระการประชุม
พรอ้ม และทาํใหม้ ัน่ใจวา่ในการประชุมแต่ละครัง้จะ
ขบัเคลื่อนสโมสรใหมไ่ปสูเ่ป้าหมายได ้
 
กาํหนดการส่ือสารท่ีสมํา่เสมอ  
กาํหนดวา่จะมกีารโทรศพัทแ์ละการประชุมพบปะ
กบัสโมสรใหมเ่มือ่ใดบา้งเพือ่ใหค้าํแนะนําและ
แนวทางแก่สโมสรในชว่งระยะเริม่ตน้ 
 
ขนาดของสโมสร  

โรตารไีดก้าํหนดมาตรฐานบางอยา่งในการก่อตัง้
และอุปถมัภส์โมสรใหม ่ 
 สโมสรใหมต่อ้งมสีมาชกิก่อตัง้อยา่งน้อย 20 คน 
นอกเสยีจากวา่จะมเีหตุผลทีด่แีละเพยีงพอ
สาํหรบัคณะกรรมการบรหิารทีจ่ะยกเลกิ
ขอ้กาํหนดน้ี 

 อยา่งน้อย 50% ของสมาชกิก่อตัง้จะตอ้งอาศยั
อยูใ่นชุมชนทีส่โมสรไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ 

 สโมสรอุปถมัภจ์ะตอ้งมสีมาชกิอยา่งน้อย 20 คน 
หากม ี2 สโมสรหรอืมากกวา่ทาํหน้าทีเ่ป็นผู้
อุปถมัภ ์ขอ้กาํหนดน้ีจะใชก้บัเพยีงหน่ึงสโมสร
เทา่นัน้  
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บทท่ี 6  
การสนับสนุนสโมสร: เคร่ืองมือและทรพัยากรโรตารี 
(Supporting Your Club: Rotary Resources and Tools) 

อาสาสมัครและพนักงานโรตาร ี
อาสาสมคัรและพนกังานโรตารต่ีอไปน้ีจะสามารถ
ตอบคาํถามต่างๆ และใหค้าํแนะนําแก่สโมสร
เกีย่วกบัการสรา้งแผนพฒันาสมาชกิภาพทีม่ี
ประสทิธภิาพได ้ดขูอ้มลูการตดิต่อกบัพนกังาน
ของโรตารแีละผูนํ้าของภาคทีเ่วบ็ไซต ์Rotary.org 
และหนงัสอืทาํเนียบทางการ (Official Directory) 
คน้หาผูป้ระสานงานในภมูภิาคของทา่นไดท้ี ่
www.rotary.org/coordinators-advisers 
 
การสนับสนุนจากผูนําในภูมิภาค 
ผูป้ระสานงานโรตารี (Rotary Coordina-
tors) ทาํหน้าทีเ่ป็นทรพัยากรสาํหรบัภาคและ
สโมสร และมคีวามรูเ้ป็นอยา่งดเีกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ 
ของโรตาร ีเชน่ การปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุและกลยทุธ์
ใหม่ๆ  ในการดงึดดูความสนใจและรกัษาสมาชกิ 
แผนสมาชกิภาพในภมูภิาค และเรือ่งทีม่ลีาํดบั
ความสาํคญัรวมทัง้เป้าหมายของแผนกลยทุธข์อง
โรตาร ี 
 
ผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะของ
โรตารี (Rotary Public Image Coordina-
tors) สามารถใหค้าํแนะนําและทรพัยากรในการ
สง่เสรมิภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารซีึง่จะ
สนบัสนุนสมาชกิภาพในสโมสรของทา่น 
 
ผูป้ระสานงานมลูนิธิโรตารีในภมิูภาค 
(Regional Rotary Foundation Coordina-
tors) ทาํหน้าทีเ่ป็นทรพัยากรในเรือ่งต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัมลูนิธโิรตารทีัง้หมด รวมทัง้ทุน
สนบัสนุนและการจดัการทุนสนบัสนุน การหาทุน 
และโปรแกรมต่างๆ เชน่ โปลโิอพลสั และศนูย์
สนัตภิาพโรตาร ี
 

ท่ีปรึกษากองทุนถาวรและการบริจาค
รายใหญ่ (Endowment/major Gifts Advis-
ers) ทาํงานรว่มกบัผูนํ้าภาคและผูนํ้าภมูภิาคใน
การพฒันาแผนงานเพือ่การบง่ชี ้เขา้ถงึและรอ้งขอ
การบรจิาครายใหญ่ รวมทัง้อาํนวยความสะดวกใน
งานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้นบัสนุนมลูนิธใิน
ปจัจุบนั และการพฒันาผูส้นบัสนุนทีค่าดหวงั 
 

คณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพ
ของภาค  
คณะกรรมการพฒันาสมาชกิภาพของภาคบง่ชี ้ 
สง่เสรมิ และดาํเนินกลยุทธใ์นการพฒันาสมาชกิ
ภาพของภาค ประธานคณะกรรมการทาํหน้าทีเ่ป็น
ผูต้ดิต่อระหวา่งผูว้า่การภาค ผูป้ระสานงานโรตาร ี
โรตารสีากล และสโมสรต่างๆ ในภาคในประเดน็ที่
เกีย่วกบัสมาชกิภาพ 
 
ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคหรอืผูว้า่การภาคมขีอ้มลูการ
ตดิต่อกบัคณะกรรมการชุดน้ี  หากภาคของทา่น
ไมม่คีณะกรรมการพฒันาสมาชกิภาพ ควรจะ
แต่งตัง้ขึน้มาคณะหน่ึง  
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ผูชวยผูวาการภาค  
(Assistant Governor) 
ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคสามารถทาํงานอยา่งใกลช้ดิกบั
สโมสรเพือ่ทาํใหส้โมสรมคีวามตื่นตวัมากขึน้ และ
สามารถทีจ่ะดงึดดูความสนใจและรกัษาสมาชกิได ้
ตดิต่อกบัผูว้า่การภาคเพือ่ตรวจสอบวา่ภาคของ
ทา่นมผีูช้ว่ยผูว้า่การภาคหรอืไม ่
 
แบง่ปนัเป้าหมายสมาชกิภาพของสโมสรรวมทัง้
ความคดิรเิริม่ทีป่ระสบความสาํเรจ็กบั
คณะกรรมการภาคและผูช้ว่ยผูว้า่การภาค ภาค
จาํเป็นจะตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบักลยทุธแ์ละเครือ่งมอื
ในระดบัสโมสรใหม่ๆ  และมปีระสทิธภิาพ 
เชน่เดยีวกบัทีท่่านจะตอ้งรูถ้งึการสนบัสนุนและ
ความชว่ยเหลอืทีค่ณะกรรมการภาคจะสามารถทาํ
ได ้
 
ผูแทนฝายสนับสนุนสโมสรและภาค 
(Club And District Support Repre-
sentatives) 
สโมสรทุกสโมสรมผีูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและ
ภาคซึง่สามารถตอบคาํถามต่างๆ เกีย่วกบั 
 ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากล ประมวล
นโยบายของโรตาร ีคูม่อืปฏบิตักิาร และ
นโยบายของคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล 

 โรตารสีากลและสาํนกัเลขาธกิาร 
Rotary Club Central 
 
คน้หาผูแ้ทนของสโมสรไดท้ี ่www.rotary.org/
representatives 
 

พนักงานอ่ืนๆ ของสํานักงาน
เลขาธิการ  
สาํนกังานเลขาธกิารของโรตารสีากล คอื 
สาํนกังานใหญ่โลกของโรตารสีากลทีเ่มอืงเอฟแวน
สตนั รฐัอลิลนิอยส ์สหรฐัอเมรกิา และสาํนกังาน
ระหวา่งประเทศอกี 7 แหง่ พนกังานสามารถ
ชว่ยเหลอืทา่นเกีย่วกบัคาํถามหรอืคาํขอต่างๆ ที่
เกีย่วกบัสมาชกิภาพ ตดิต่อพวกเขาไดท้ี ่ 
membershipdevelopment@rotary.org  
 

ทรัพยากรโรตารี  
Rotary.org 
หาขา่วลา่สดุ ประกาศต่างๆ และทรพัยากร บน
เวบ็ไซตข์องโรตารซีึง่จะใหข้อ้มลูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
ทรพัยากรและสิง่พมิพท์ีเ่กีย่วกบัสมาชกิภาพที ่

www.rotary.org/membership 
ผลการสาํรวจสมาชกิภาพ 
 สมาชกิทีค่าดหวงั สมาชกิทีโ่อนยา้ย และการสง่
ต่อโรแทเรยีน 

 สิง่พมิพต่์างๆ (ซึง่สามารถดาวน์โหลดและพมิพ์
ออกมาไดฟ้ร ีหรอืสัง่ซือ้ไดท้ี ่shop.rotary.org) 

Webinars  
Brand Center  
Club Finder 
 ขอ้มลูการตดิต่อกบัผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสร
และภาค (CDS)  

กลุม่สนทนาการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในเรือ่งสมาชกิ
ภาพ 

 เครอืขา่ยผูม้วีชิาชพีทีม่อีายนุ้อย  
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จดหมายขา่ว Membership 
Minute ใหข้อ้มลูเกีย่วกบั  

 การวจิยัลา่สดุเกีย่วกบั
สมาชกิภาพในโรตาร ี 

 ขอ้เสนอแนะในการหาและ
ดงึดดูความสนใจสมาชกิที่
มคีุณสมบตัแิละมคีาํมัน่
สญัญา  

 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
สรา้งสรรคห์รอืการ
สง่เสรมิโปรแกรม
ปฐมนิเทศสมาชกิใหม ่ 

 คาํแนะนําในการรกัษา
สมาชกิปจัจุบนั  

สง่เสรมิใหส้มาชกิสโมสร
ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารอยูเ่สมอ
โดยการบอกรบั จดหมาย
ขา่ว Membership Minute 
และจดหมายขา่วทางอเีมล
อื่นๆ ไดท้ี ่
www.rotary.org/
newsletters  

Rotary Club Central  
Rotary Club Central  เป็นเครือ่งมอืออนไลน์ที่
ผูนํ้าสโมสรและภาคใชเ้พือ่กาํหนดและตดิตาม
เป้าหมาย รวมทัง้กจิกรรมในเรื่องทีด่าํเนินการ  
3 เรือ่งทีส่าํคญั คอื ความคดิรเิริม่เกีย่วกบัสมาชกิ
ภาพ กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ และการบรจิาคให้
มลูนิธโิรตาร ีการใช ้Rotary Club Central  เป็น
เครือ่งมอืในการวางแผนงานและบนัทกึเป้าหมาย 
ความกา้วหน้าและความสาํเรจ็ของสโมสรและช่วย
ใหโ้รตารสีากลสามารถวดัผลกระทบทีโ่รแทเรยีน
ทาํอยูท่ ัว่โลก 
 
ผูนํ้าสโมสรควรจะลงทะเบยีนที ่Rotary.org และใส่
ขอ้มลูต่างๆ ที ่Rotary Club Central  เพือ่ให้
สมาชกิสโมสรรวมทัง้ผูว้า่การภาคและผูช้ว่ยผูว้า่
การภาคสามารถดคูวามกา้วหน้าของสโมสรได ้
สมาชกิยงัสามารถใช ้Rotary Club Central  เพื่อ  
บรจิาคเงนิใหม้ลูนิธโิรตาร ี
บอกรบัเป็นสมาชกิจดหมายขา่วต่างๆ ของ 
โรตาร ี

 เรยีนรูเ้กีย่วกบัโรตารใีหม้ากขึน้จากคอรส์ต่างๆ  
 จา่ยคา่บาํรงุ 
 
Rotary Ideas 
การกระจายปญัหาไปยงักลุม่เพื่อคน้หาคาํตอบ 
(Crowdsourcing) เป็นกลยุทธใ์นระบบดจิติอลทีม่ี
พลงัซึง่ชว่ยสนบัสนุนการทาํงานทีด่ขีองโรตารทีัว่
โลก รปูแบบกลุ่มของโรตารเีอง รูจ้กักนัในชื่อ  
Rotary Ideas และคน้พบไดท้ี ่ideas.rotary.org  
มจีุดมุง่หมายเพื่อใหส้โมสรโรตารแีละสโมสร 
โรทาแรคทค์น้หาทรพัยากรต่างๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบั
โครงการ เป็นทีซ่ึง่สโมสรสามารถโพสตโ์ครงการ
ต่างๆ หรอืความคดิเหน็และรอ้งขอผูร้ว่มโครงการ 
อาสาสมคัร เงนิทุน หรอืขอรบัการสนบัสนุนอื่นๆ 
ได ้
 

Rotary Showcase 
ทาํใหค้นทัว่ไปรูว้า่โรตารกีาํลงัทาํอะไรในชุมชน
โดยการกระจายขา่วผา่นสือ่ทางสงัคม Rotary 
Showcase ทาํใหส้มาชกิของครอบครวัโรตารี
สามารถโพสตข์า่วสารขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการ
บาํเพญ็ประโยชน์ของสโมสรหรอืภาค ซึง่รวมทัง้
รายละเอยีด รปูภาพ และวดิโีอ และยงัสามารถ
ประชาสมัพนัธผ์า่นเฟสบุ๊คและทวติเตอรไ์ดอ้กีดว้ย 
 
The Learning Center 
เรยีนรูห้ลกัสตูรออนไลน์ผา่นศนูยก์ารเรยีนรู ้
(Learning Center) ที ่learn.rotary.org  มคีอรส์
ต่างๆ เชน่ คอรส์เวบ็ไซต ์rotary.org ในรปูแบบ
ใหม ่(The New Rotary.org), การทาํใหโ้รตารี
เขม้แขง็ (Strengthen Rotary), ทุนสนบัสนุนของ
โรตาร ี(Rotary Grants)  และวธิกีารใช ้Webinar 
(How to Run a Webinar)  และอื่นๆ ทา่นสามารถ
สรา้งประวตัผิูใ้ช ้ตดิตามความกา้วหน้าของตนเอง
จากการเรยีนรูค้อรส์ต่างๆ และพมิพใ์บประกาศ
เกยีรตคิุณสาํหรบัคอรส์ทีเ่รยีนรูค้รบถว้น แต่ละ
คอรส์ยงัมชีุมชนออนไลน์ซึง่ผูล้งทะเบยีนสามารถมี
ปฏสิมัพนัธก์นัในกลุม่และกบั Moderator ของ 
คอรส์ดว้ย ในการเรยีนรูค้อรส์ต่างๆ ตอ้งลงชื่อเขา้
ใช ้(Sign In) ที ่Rotar.org และเลอืกแทบ็ Leaning 
Center ในเมนู Learning and Reference หรอืไป
ที ่learn.rotary.org  
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เอกสารปฏิบติังาน 
แผนพฒันา 
สมาชิกภาพ  
(Membership Development Plan Worksheet)  
เอกสารปฏบิตังิานน้ีจะชว่ยในการสรา้งแผนพฒันาสมาชกิภาพของสโมสร เมือ่ไดท้าํข ัน้ตอนต่างๆ ในแต่ละ
บทเสรจ็สิน้ลง จะสามารถบ่งชีค้วามทา้ทายและโอกาสต่างๆ วสิยัทศัน์ และกลยุทธส์าํหรบัสมาชกิทีค่าดหวงั 
สมาชกิใหม ่และสมาชกิทีม่อียู ่จดัใหม้คีาํตอบมากกวา่ 3 ขอ้ในแต่ละคาํถามตามตอ้งการ 
 
ในระหวา่งการประชุมสโมสร แจง้ใหส้มาชกิทราบเกีย่วกบัขัน้ตอนทีท่า่นกาํลงัดาํเนินการเพือ่ทาํใหส้มาชกิ
ภาพเขม้แขง็และสง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นรว่มอยา่งต่อเน่ืองในกระบวนการน้ี 
 
บทท่ี 1:  การประเมินสโมสร (Evaluating Your Club) 
 เราไดป้ระเมนิความหลากหลายของสมาชกิภาพเสรจ็สิน้แลว้และไดบ้ง่ชีจุ้ดแขง็และจุดอ่อนเกีย่วกบั

ประวตัปิระชากรของสโมสรดงัต่อไปน้ี 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  

 สโมสรไดท้าํการสาํรวจประเภทอาชพีเสรจ็สิน้แลว้ และสามารถบง่ชีว้า่มวีชิาชพีอยา่งน้อย 3 ประเภท

ในชุมชนทีย่งัไมม่ใีนสมาชกิภาพของเรา 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  

 สโมสรไดท้าํโมเดลการรบัรูแ้ละการเตบิโตของสมาชกิแลว้ และไดอ้ภปิรายผลลพัธร์วมทัง้สรา้งขัน้ตอน

ดงัต่อไปน้ีเพื่อตอบสนองประเดน็การมสีว่นรว่มและการรกัษาสมาชกิ 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
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 สโมสรไดจ้ดัทาํประวตักิารสิน้สดุสมาชกิภาพ และไดอ้ภปิรายผลลพัธร์วมทัง้สรา้งแผนงานดงัต่อไปน้ี
เพือ่เพิม่การรกัษาสมาชกิในกลุ่มทีบ่ง่ชีว้า่มคีวามเสีย่งทีจ่ะสิน้สดุสมาชกิภาพมากทีส่ดุ 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
 
 เราไดบ้ง่ชีก้ารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 3 ขอ้ เพือ่ทาํใหส้โมสรมนีวตักรรมใหม่ๆ  และมคีวามยดืหยุน่ตามเอกสาร

เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยูเ่สมอ (Be a Vibrant Club) 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
 
 เราไดค้ดัเลอืกสมาชกิสโมสรเพื่อจดัการเวบ็ไซตข์องสโมสรแลว้ 
 
 เราไดค้ดัเลอืกสมาชกิสโมสรเพื่อจดัการเน้ือหาสือ่ทางสงัคมของสโมสรแลว้ 
 
 เราไดไ้ปทีเ่พจการประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) ทีเ่วบ็ไซต ์Rotary.org แลว้ และจะใชเ้ครือ่งมอื

ต่อไปน้ีเพือ่สง่เสรมิความตระหนกัในชุมชน 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
 
 สโมสรไดเ้ป็นเจา้ภาพกลุม่สนทนาในชุมชนแลว้ และไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
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บทท่ี 2:  สร้างวิสยัทศัน์สาํหรบัสโมสร (Creating a Vision for Your Club) 
 สโมสรของเราไดท้าํกระบวนการการสรา้งวสิยัทศัน์ของสโมสรเสรจ็สิน้แลว้ และกาํหนดเป้าหมาย

ดงัต่อไปน้ี  

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
 
 สโมสรของเราไดท้บทวนแนวทางการวางแผนกลยทุธท์ีช่่วยใหก้าํหนดเป้าหมายในระยะยาวและ

ประจาํปีแลว้  
 
บทท่ี 3:  การดึงดดูความสนใจสมาชิกใหม่ (Attracting New Members) 
 เราไดท้าํการสาํรวจเพือ่บง่ชีส้มาชกิทีค่าดหวงัแลว้ และไดด้ขูอ้มลูเกีย่วกบัผลลพัธข์องการประเมนิ

ความหลากหลายของสมาชกิภาพ และการสาํรวจประเภทอาชพีแลว้ เราจงึไดต้ดัสนิใจทีจ่ะดาํเนิน 
กลยทุธเ์พิม่เตมิอกี 3 ขอ้ดงัต่อไปน้ีเพือ่บ่งชีส้มาชกิทีค่าดหวงั 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
 
 สโมสรไดต้ดัสนิใจทีจ่ะดาํเนินกลยทุธเ์พิม่เตมิ 3 ขอ้ต่อไปน้ีเพื่อแนะนําโรตารแีก่สมาชกิทีค่าดหวงั 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
 
 สโมสรไดม้อบหมายใหส้มาชกิคนหน่ึงเป็นผูจ้ดัการและปรบัปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องสโมสรใหท้นัสมยั

โดยการใชเ้อกสารต่างๆ จาก Brand Center ของโรตาร ี
 
 จากผลการประเมนิความหลากหลายของสมาชกิภาพ สโมสรไดเ้ลอืกทีจ่ะเน้นความสาํคญัของ

ประโยชน์ในการพดูกบัสมาชกิทีค่าดหวงั ดงัน้ี 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
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บทท่ี 4:  การทาํให้สมาชิกสโมสรมีส่วนร่วม (Engaging Your Club’s Members) 
 สโมสรจะดาํเนินกลยทุธเ์หลา่น้ีเพือ่ทาํใหส้มาชกิปจัจุบนัมสีว่นรว่ม 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
 
 สโมสรของเราไดข้อใหส้มาชกิทาํแบบสอบถามความพงึพอใจสมาชกิภาพ และไดต้ดัสนิใจทีจ่ะทาํการ

เปลีย่นแปลงดงัต่อไปน้ี 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
 
 กรรมการสมาชกิภาพไดอ่้านคู่มอืการปฐมนิเทศสมาชกิใหม:่ แนวทางการดาํเนินงานสาํหรบัสโมสร 

(New Member Orientation : A How-to Guide for Clubs) และกาํลงัสรา้งสรรคก์ระบวนการปฐมนิเทศ
ทีจ่ะใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิใหมแ่ละทาํใหพ้วกเขามสีว่นรว่มในสโมสร กระบวนการปฐมนิเทศมขี ัน้ตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
 
 เราไดส้รา้งแผนงานเพือ่ทาํความรูจ้กักบัสมาชกิใหมด่งัน้ี 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
 
 สโมสรจะทาํใหส้มาชกิใหมม่สีว่นรว่มโดย 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  
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บทท่ี 5:  การเป็นพ่ีเลีย้งสโมสรใหม่ (Mentoring New Clubs) 
 ประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรไดแ้จง้แก่ผูว้า่การภาคถงึความตัง้ใจทีจ่ะทาํหน้าทีเ่ป็น

สโมสรอุปถมัภแ์ลว้ 
 
 สมาชกิสโมสรไดอ้ภปิรายเกีย่วกบัหน้าทีร่บัผดิชอบของการเป็นสโมสรอุปถมัภแ์ลว้ และเหน็ชอบทีจ่ะ

ใหค้าํมัน่ในการเป็นสโมสรอุปถมัภ ์
 
บทท่ี 6:  การสนับสนุนสโมสร: เครื่องมือและทรพัยากรโรตารี (Supporting Your Club: 
Rotary Resources and Tools) 
 คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรสือ่สารกบัคณะกรรมการพฒันาสมาชกิภาพของภาคอยา่ง

สมํ่าเสมอ 
 
 ผูนํ้าสโมสรสือ่สารกบัผูว้า่การภาคหรอืผูช้ว่ยผูว้า่การภาคอยา่งสมํ่าเสมอ และตดิต่อกบัพวกเขาเมือ่

ตอ้งการความชว่ยเหลอื 
 
 กรรมการสมาชกิภาพของสโมสรไดไ้ปทีเ่วบ็ไซตข์องโรตารภีายในหน่ึงเดอืนทีผ่า่นมาและใชเ้อกสาร

ต่างๆ ของโรตารทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสโมสรอยูเ่ป็นประจาํ 
 
 สโมสรของเราไดพ้จิารณาทบทวนทรพัยากรโรตารทีีส่ามารถช่วยสนบัสนุนสโมสรได ้ 



หากทา่นมคีาํถาม ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัสิง่พมิพน้ี์ สง่ไปที ่ 
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