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ค าน า 

การพฒันาสมาชิกภาพเป็นเรื่องภายในที่ส าคญัที่สุดของโรตารี และสมาชิกทุกคนสามารถท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมฐีานสมาชกิที่เขม้แขง็ สโมสรจะสามารถบ าเพญ็ประโยชน์ได้ดขีึน้ เราตอ้งการสมาชกิ  
ทีม่คีวามขยนัขนัแขง็ มสี่วนร่วม มคีวามกระตอืรอืรน้ และผูน้ าสโมสรทีรู่ถ้งึโอกาสในการเตบิโตและใชโ้อกาส
นัน้น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

สโมสรทัว่โลกมวีธิกีารหาสมาชกิทีแ่ตกต่างกนัไป การตระหนกัและปฏบิตัติามความตอ้งการเฉพาะตวั ประเพณี
และการเปลีย่นแปลงต่างๆ ในชุมชน จะช่วยสง่เสรมิความสามารถในการเพิม่สมาชกิ 

การสรา้งแผนสมาชกิภาพเป็นแนวทางหน่ึงในการบนัทกึวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการเพิม่สมาชกิ
ของสโมสรและท าใหส้มาชกิตดิต่อสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ือง ตอ้งมัน่ใจว่าใหส้มาชกิมสี่วนร่วมในการสรา้งแผน
สมาชิกภาพ และพจิารณาความคดิเห็นของทุกคน การเสยีสละของสมาชิกทุกคนจะช่วยเสริมสร้างความ
กระตือรอืร้น และช่วยให้มัน่ใจได้ว่าแผนงานของท่านจะด าเนินการไปด้วยด ีเมื่อมกีารสร้างแผนแล้ว แผน
ดงักล่าวน้ีจะเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายสมาชกิภาพและตดิตามความกา้วหน้าของสโมสร 



 บทที ่  การประเมนิสโมสร 5 

บทที่ 1  
การประเมินสโมสร 
(Evaluating Your Club) 

เมื่อใชก้ารส ำรวจควำมพงึ
พอใจสมำชิกเพื่อประเมิน
สโมสร ท่านควรจะ 
 พจิารณาใช้การส ารวจแบบ
ไมร่ะบุชื่อ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
ไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

 เปิดรบัขอ้เสนอแนะ 
 พจิารณาทุกความคดิเหน็ 
 เกบ็ขอ้มลูยอ้นกลบัจาก
ค าถามเพื่อการส ารวจแล้ว
จงึสง่ต่อใหแ้ก่สมาชกิ
สโมสรทุกคน 

 มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละ
ท าใหเ้ป็นเรื่องสนุก  

เรยีนรูห้ลกัสตูรสโมสรของ 
ท่ำนมีสขุภำพดีหรือไม่  
(Is Your Club Healthy?)  
ที ่Learning Center เพื่อ
ด าเนินการเยยีวยาตามที่
ไดร้บัการเสนอแนะ 

การก าหนดวา่สโมสรของท่านสามารถพฒันา
ปรบัปรุงได ้เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยใหส้มาชกิปัจจุบนั
มสีว่นร่วมและกระตอืรอืรน้อยูเ่สมอ ในขณะเดยีวกนั 
กท็ าใหส้โมสรของทา่นเป็นทีน่่าสนใจแก่สมาชกิที่
คาดหวงั การมองดสูโมสรตามความเป็นจรงิจาก
มุมมองของสมาชกิสโมสรและชุมชน จะสามารถเผย
ใหเ้หน็ทัง้ความเขม้แขง็และเรือ่งทีต่อ้งปรบัปรงุ 

ท่านสามารถเริม่การประเมนิไดโ้ดยขอใหเ้จา้หน้าที่
สโมสรท ากำรตรวจสุขภำพสโมสรโรตำรี (Rotary 
Club Health Check) ซึง่มุง่หมายจะใหเ้ป็นวธิกีาร
ทีง่่ายและรวดเรว็ในการก าหนดสิง่ทีส่โมสรท าไดด้ ี
และจดุใดทีอ่าจจะตอ้งการเปลีย่นแปลง เมือ่
เจา้หน้าทีส่โมสรไดท้ าการตรวจสขุภาพสโมสรแลว้ 
กค็วรจะอภปิรายเกีย่วกบัสิง่ทีค่น้พบและแนว 
ความคดิส าหรบัขัน้ตอนตอ่ไปในการประชุมคณะ 
กรรมการบรหิารสโมสรครัง้ต่อไป 

หลงัจากนัน้ ใหร้วบรวมขอ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบั
สโมสรจากสมาชกิ เป็นเรือ่งส าคญัยิง่ทีต่อ้งให้
สมาชกิมสีว่นร่วม สมาชกิเป็นทรพัยากรทีม่คีณุคา่
ในความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองทีจ่ะท าใหส้โมสรของ
ท่านมคีวามสดใหม่และตืน่ตวัอยูเ่สมอ ท่านอาจจะ
ขอใหผู้ท้ีไ่ดร้บัความเชือ่ถอืภายนอกสโมสร เช่น 
ผูช้่วยผูว้า่การภาคหรอืประธานสมาชกิภาพของ
ภาคช่วยสนบัสนุนการประเมนิสโมสรเพือ่สง่เสรมิให้
ไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัทีต่รงไปตรงมา 

วธิกีารทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัจากสมาชกิมอีาท ิ 

 การหารอือยา่งไม่เป็นทางการในกลุ่มเลก็หรอื
กลุ่มใหญ่โดยจดัในสถานทีซ่ึง่มใิช่สถานทีป่ระชุม
ตามปกตขิองสโมสร 

 การสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั 
 การส ารวจโดยใชแ้บบฟอรม์กระดาษหรอืแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น การส ารวจความพงึพอใจของ
สมาชกิ (Member Satisfaction Survey) ในกำร
ส่งเสริมประสบกำรณ์สโมสร (Enhancing the 
Club Experience) ในเครือ่งมอืประเมนิสมาชกิ
ภาพ (Membership Assessment Tools)  

 การสนทนากลุม่ (Focus Group) กบัสมาชกิที่
คาดหวงัหรอืผูท้ีม่ไิดเ้ป็นโรแทเรยีนในชุมชน 

เป็นเรือ่งส าคญัยิง่ทีส่โมสรของท่านควรเปิดใจทีจ่ะ
ท าการเปลีย่นแปลงในสโมสรตามขอ้มลูยอ้นกลบั 
การประเมนิสโมสรจะมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุต่อ 
เมือ่ท่านและสมาชกิสโมสรเริม่ตน้ท าการเปลีย่น 
แปลงทนัทหีลงัจากการรวบรวมขอ้มลูยอ้นกลบั  
เมือ่สอบถามความคดิเหน็สมาชกิสโมสรแลว้  
พวกเขาจะมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเหน็วา่มกีาร
เปลีย่นแปลงอะไรบา้งตามทีเ่สนอแนะ หากไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงเลย สมาชกิจะไม่มแีรงจงูใจทีจ่ะมสีว่น
ร่วมในการประเมนิสโมสรอกีในอนาคต 

ค าถามเพือ่พจิารณาเมือ่ประเมนิสโมสร  
 สโมสรของท่านมคีวามหลากหลายหรอืไม่? 
 สมาชกิสโมสรมคีวามสมดุลในเรือ่งของวชิาชพี
หรอืไม่? 

 สโมสรของท่านยัง่ยนืหรอืไม่? 
 เหตุใดสมาชกิจงึยงัอยูก่บัสโมสร และเหตใุดจงึ
ลาออก 

 สโมสรมนีวตักรรมใหม่ๆ และมคีวามยดืหยุน่
หรอืไม่? 

 สโมสรเป็นทีรู่จ้กัดใีนชมุชนหรอืไม่? 
 ท่านใชก้ารสือ่สารระบบดจิติอลเพือ่สง่เสรมิสโมสร
อยา่งไร? 

 สโมสรของท่านดเูป็นอยา่งไรในสายตาของผูท้ี่
มใิชส่มาชกิ? 
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52% ของสมาชกิสโมสร 
โรตารทีัว่โลกมอีายรุะหวา่ง 
50-69 ปี และอกี 22% อาย ุ
70 ปีหรอืมากกวา่ สโมสร
จะตอ้นรบัสมาชกิหนุ่มสาว
เขา้สูส่โมสรไดอ้ยา่งไร 

สโมสรของท่านมีความหลากหลาย

หรือไม่? 

สโมสรทีเ่ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุจะ
แสดงใหเ้หน็ถงึประชากรในชุมชนทีส่โมสรใหบ้รกิาร 
นัน่คอืการรวมตวัของผูแ้ทนจากกลุ่มผูช้ายและ
ผูห้ญงิทีม่อีายแุตกต่างกนั กลุ่มวชิาชพี และกลุม่
ชาตพินัธุต์า่งๆ  สโมสรโรตารทีีส่ามารถน าสมาชกิที่
คาดหวงัซึง่มคีวามหลากหลายใหม้าอยูร่่วมกนัได ้
จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของชมุชนได้
อยา่งสรา้งสรรคม์ากขึน้ มคีวามช านาญทีห่ลาก 
หลายขึน้ มทีรพัยากรอาสาสมคัร มผีูท้ีค่าดวา่จะ
เป็นผูน้ าไดแ้ละเพิม่ความสามารถในการหาทุน
ไดม้ากขึน้ดว้ย  

ใชว้ธิกีารประเมนิที ่กำรท ำให้สโมสรมีควำมหลำก 
หลำย Diversifying Your Club เพือ่ประเมนิความ
หลากหลายของสโมสร ซึง่จะกระตุน้เตอืนใหท้่าน
พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตอ่ไปนี้  

 สโมสรมคีวามสมดลุของสมาชกิชายหญงิ
อยา่งไร? 

 มสีมาชกิกีค่นในสโมสรทีม่อีายนุ้อยกวา่ 40 ปี?  
 กลุ่มเชือ้ชาตติา่งๆ ทีร่วมตวักนัอยูใ่นชุมชนเป็น
ตวัแทนในสโมสรของทา่นหรอืไม?่  

 ผูน้ าสโมสรแสดงใหเ้หน็ถงึความหลากหลายของ
สมาชกิหรอืไม่? 

 ยอมรบัมุมมองทีแ่ตกตา่งกนัหรอืไม่? 

สมาชิกสโมสรมีความสมดุลในเรือ่ง

ของวิชาชีพหรือไม่?  

ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัประเภทวชิาชพีของ
สมาชกิสามารถช่วยท่านสรา้งฐานสมาชกิภาพทีม่ี
ความสมดุลอนัแสดงถงึอาชพีต่างๆ ในชุมชน  
ประมวลนโยบายของโรตาร ี(Rotary Code of  
Policies) ก าหนดใหส้โมสรมสีมาชกิจากวชิาชพี
ต่างๆ ทีห่ลากหลาย ในการประเมนิความ
หลากหลายทางดา้นวชิาชพีของสโมสรและใช้
ประโยชน์จากความเชีย่วชาญของสมาชกิไดม้าก
ทีส่ดุ ตอ้งท าการประเมนิประเภทอาชพีในกำรเป็น
ผูแ้ทนวิชำชีพในชมุชนของท่ำน Representing 
Your Community’s Professions ซึง่จะแสดงให้
เหน็ถงึวชิาชพีและความช านาญทีม่อียูใ่นชุมชนของ
ท่านแต่ยงัไมม่ใีนสโมสร 

สโมสรของท่านมสีมาชกิทีท่ างานเกีย่วกบัวศิวกรรม
ซอฟตแ์วรห์รอืการพฒันาเวบ็ไซตห์รอืไม่? เกีย่วกบั
การประชาสมัพนัธห์รอืการพฒันาเงนิทุนหรอืไม่? 
อยา่ลมืเจา้ของกจิการ เจา้ของธุรกจิในครวัเรอืน  
ผูม้วีชิาชพีหนุ่มสาว บลอ็คเกอร ์และผูน้ าการ
บ าเพญ็ประโยชน์ในชุมชน สโมสรทีม่ผีูม้วีชิาชพีที่
หลากหลาย จะมคีวามเชีย่วชาญ มุมมอง และทกัษะ
ในทุกๆ ดา้น ซึง่จะเพิม่พนูศกัยภาพในการบ าเพญ็
ประโยชน์แก่ชุมชน เรยีนรูเ้กีย่วกบัความช านาญ
เฉพาะตวัของสมาชกิและใหพ้วกเขาเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการและโครงการต่างๆ ของสโมสร 
สมาชกิทีม่บีทบาทหน้าทีใ่นสโมสรจะมสีว่นร่วมใน
กจิกรรมมากขึน้และมกัจะอยูใ่นสโมสรต่อไป 

 

เพื่อให้เข้าใจแนวทางต่างๆ ท่ี
สโมสรจะสามารถเพิ่มความ
หลากหลายได้ โปรดไปท่ี 
Learning Center ดูส่วนของ
สมาชิกภาพ (membership) 
และเรียนรู้คอร์ส Building a 
Diverse Club 

71% ของสมาชกิสโมสรอยู่
ในช่วงวยัท างาน ในขณะที ่
26% ปลดเกษยีณแลว้ ควร
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของ
ประชากรในสโมสรและ
วางเป้าหมายกลุ่มทีย่งัไม่มี
ผูแ้ทนในกลยทุธก์ารหา
สมาชกิ 
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ใชร้ายงานสมาชกิภาพ 
(membership reports) 
เพือ่การตดัสนิใจดา้น 
กลยทุธว์า่จะเน้นการท างาน
ในเรือ่งใด Understanding 
Membership Reports 
สามารถช่วยในการเริม่ตน้ 

สโมสรของท่านยัง่ยนืหรือไม่?  

ท่านทราบหรอืไม่วา่ ถงึแมจ้ านวนสมาชกิในสโมสร
จะคงทีใ่นปีแลว้ปีเลา่ ท่านอาจจะมปัีญหาเกีย่วกบั
การรกัษาสมาชกิได ้เมือ่สโมสรรบัและสญูเสยี
สมาชกิอยา่งตอ่เน่ือง ท าใหย้ากตอ่การทีส่โมสรจะ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ท าโครงการได้
ส าเรจ็และเป็นทีส่นใจแก่สมาชกิทีค่าดหวงั 

การจะไดภ้าพทีแ่ทจ้รงิของสถานะสมาชกิภาพของ
สโมสร ตอ้งดขูอ้มลู 3-5 ปีทีผ่า่นมา ท่านสามารถดู
รปูแบบสมาชกิภาพไดท้ี ่Rotary Club Central  
(ใน My Rotary) เพือ่ดขูอ้มลูและรายงานต่างๆ จาก
หลายๆ ปี 

ท่านสามารถเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้โดยอ่านการปรบัปรงุ
การรกัษาสมาชิก (Improving Your Member 
Retention) และท าการประเมนิและวเิคราะหก์าร
รกัษาสมาชกิใหเ้สรจ็สมบรูณ์ การประเมนิจะช่วย
ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัสมาชกิภาพของ
สโมสรภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด และบ่งชีก้าร
เปลีย่นแปลงดา้นสมาชกิภาพทีส่ าคญัๆ ได ้

 

เหตุใดสมาชิกจึงยงัอยู่กบัสโมสร และ

เหตุใดจึงลาออก?  

การทีรู่ว้า่สมาชกิอยูก่บัสโมสรเป็นระยะเวลานาน
เท่าใดและเข้าใจสาเหตท่ีุท าให้สมาชิกลาออก
จากสโมสร จะช่วยใหท้่านจดัท าแผนสมาชกิภาพ 
ทีเ่น้นความส าคญัไปในเรือ่งทีเ่จาะจงเป็นพเิศษ  
การประเมนิและวเิคราะหท์ี ่การปรบัปรงุการ
รกัษาสมาชิก (Improving Your Member Reten-
tion) จะช่วยจดักลุ่มสมาชกิตามระยะเวลาของการ
เป็นสมาชกิ ตวัอยา่งเช่น ท่านอาจจะพบวา่อดตี
สมาชกิสว่นใหญ่ออกจากสโมสรในช่วง 2 ปีแรก  
เมือ่มขีอ้มลูเหลา่นี้ ท่านจะสามารถมุ่งเน้นความ 
ส าคญัไปทีก่ารรกัษาสมาชกิใหม่ๆ  ไดโ้ดยการ
สง่เสรมิใหม้สีว่นร่วมในโปรแกรมและโครงการต่างๆ 
ของสโมสร 

หลงัจากผูน้ าสโมสรไดท้ าการประเมนิเบือ้งตน้เสรจ็
สิน้แลว้ คณะกรรมการสมาชกิภาพควรจะประเมนิ 
ผลทีไ่ดร้บัและปรกึษาหารอืกนัในการประชุมสโมสร
หรอืการประชุมกจิกรรมสโมสร ขอใหส้มาชกิแนะน า
กลยทุธเ์ฉพาะเรือ่งและกจิกรรมทีจ่ะช่วยใหส้มาชกิมี
สว่นร่วมและเกีย่วขอ้ง 
 
สโมสรมีนวตักรรมใหม่ๆ และมีความ

ยดืหยุ่นหรือไม่?  

ในโลกทีก่ าลงัเปลีย่นแปลง ความส าเรจ็ของสโมสร
ขึน้อยูก่บัความสามารถทีจ่ะปรบัเปลีย่นและคอ่ยๆ 
พฒันา การส ารวจและกลุ่มสนทนาแสดงใหเ้หน็
ความสอดคลอ้งวา่สมาชกิทีค่าดหวงัและสมาชกิทีม่ี
อายนุ้อยมกัจะอยูก่บัโรตารหีากพวกเขาเชือ่วา่
สโมสรมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท าตามความสนใจของพวก
เขา รวมทัง้ความตอ้งการดา้นงาน ครอบครวั และ
เรือ่งสว่นตวัของแต่ละบุคคล หากตอ้งการดงึดดู
ความสนใจสมาชกิทีค่าดหวงัมาสูส่โมสร จะตอ้งท า
ใหส้โมสรมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัพวกเขา 

สโมสรในปัจจุบนัมคีวามยดืหยุน่เกีย่วกบัการประชมุ
มากขึน้ทัง้ในเรือ่งของความถีแ่ละรปูแบบ การเขา้
ประชุม และประเภทสมาชกิ พจิารณาจดัเวลาและ
สถานทีป่ระชุมใหแ้ตกต่างไปจากเดมิ ผอ่นคลายกฎ
การเขา้ประชุม ลดคา่ธรรมเนียมส าหรบัสมาชกิใหม่
หรอืสมาชกิหนุ่มสาว ปรบัการบ าเพญ็ประโยชน์ให้
แตกต่างไปจากเดมิ และยอมใหม้สีมาชกิภาพใน
ประเภทตา่งๆ ทา่นจะพบวา่การเป็นสโมสรทีป่รบัตวั
มากขึน้จะท าใหส้มาชกิมคีวามรกัและกระตอืรอืรน้
ในโรตารแีละในสโมสรมากขึน้ 

 

คน้หาแนวความคดิใน 
การแนะน าสมาชกิใหม่มาสู่
สโมสรโดยการเรยีนรู ้
หลกัสตูร Kick-start Your  
New Member Orientation 
ทีส่ว่นของสมาชกิภาพ 
(membership) ที ่Learning 
Center 
  

หากตอ้งการแนวคดิเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการท าใหส้มาชกิ
ปัจจุบนัมสีว่นร่วม  
โปรดลงทะเบยีนหลกัสตูร 
Practices for Engaging 
Members ทีส่ว่นของสมาชกิ 
(membership) ที ่Learning 
Center 
  

เรยีนรูเ้พิม่เตมิโดยการ
ลงทะเบยีนหลกัสตูร  
Practicing Flexibility and 
Innovation ที ่Learning 
Center หรอืเยีย่มชม
เวบ็ไซต ์rotary.org/
flexibility 
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ดรูายชือ่ช่องทางสือ่ทาง
สงัคมทีเ่กีย่วกบัโรตารไีด ้
ทีเ่พจ Social Media ที ่
Rotary.org ซึง่ท่านจะ
สามารถแบง่ปันเรือ่งราว
ล่าสดุและเขา้ร่วมการ
สนทนาได ้

สโมสรเป็นทีรู่จ้กัดีในชุมชนหรือไม่?  

การสรา้งภาพลกัษณ์สาธารณะเป็นเรือ่งส าคญั 
ต่อความส าเรจ็ขององคก์ร แมว้า่การรูจ้กัชือ่และ 
ตราสญัลกัษณ์ทัว่โลกจะมอีตัราคอ่นขา้งสงู แต ่
สาธารณชนยงัไม่เขา้ใจโรตารแีละการเสยีสละทีเ่รา
ท าใหแ้ก่ชุมชนทัว่โลกไดม้ากนกั การสรา้งความ
เขา้ใจและความตระหนกัรูต้อ้งเริม่ตน้ในระดบัสโมสร 

ท่านจะท าอะไรไดบ้า้งเพือ่เผยแพร่สิง่ทีโ่รตารที าใน
ชุมชน ควรเริม่ตน้ดว้ยการประเมนิเอกสารการ
สง่เสรมิของสโมสรก่อนวา่ไดบ้รรยายวา่โรแทเรยีน
เป็นคนท าจรงิ (People of Action) หรอืไม่ แสดง 
ใหเ้หน็ถงึคณุคา่ของการเป็นสมาชกิและอธบิายวา่
สมาชกิในชุมชนและสมาชกิทีค่าดหวงัจะมสีว่น
เกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งไร การสือ่สารของทา่นมคีวาม
เสมอตน้เสมอปลายหรอืไม่ ทา่นสามารถหา
ทรพัยากรมากมายทีจ่ะช่วยในการเริม่ตน้ได ้รวมทัง้
แนวทางในการสือ่ขอ้ความที ่Brand Center ของ 
โรตาร ี

ขัน้ตอนต่อไป ตอ้งขอใหส้มาชกิมสีว่นร่วมกบัชุมชน
และบอกเล่าเรือ่งราวโรตาร ีโดยสามารถด าเนินการ 
การสนทนาตวัตอ่ตวั งานกจิกรรม เรือ่งราวทีเ่ป็น
ขา่ว เวบ็ไซต ์หรอืสือ่ทางสงัคม ตอ้งมัน่ใจวา่ผูท้ีร่บั
ขา่วสารรูว้า่จะเรยีนรูเ้พิม่เตมิไดอ้ยา่งไรหรอืจะ
กลายเป็นผูม้สีว่นร่วมตอ่ไปไดอ้ยา่งไร ท าใหชุ้มชน
มคีวามสนใจเกีย่วกบัสโมสรของท่านและโรตาร ีท า
ใหม้ัน่ใจวา่เจา้หน้าทีส่โมสรมปีระสบการณ์ตรงกบั
ความคาดหวงัของทา่น 

งานวจิยับง่ชีว้า่ผูค้นมกัจะใหเ้วลาและเงนิกบัองคก์ร
ทีม่ปีระวตักิารท างานทีม่องเหน็ไดช้ดัเจนมากกวา่ 
จงใชท้รพัยากรของโรตารเีพือ่ยกระดบัความ
ตระหนกัรูใ้นสโมสรและงานของสโมสรแก่ชุมชน  
ไปที ่Brand Center เพือ่หาเอกสารทีส่ามารถปรบั
ใชต้ามความตอ้งการ รวมทัง้แผน่พบัส าหรบัสโมสร

และรายละเอยีดส าหรบัใชแ้ทรกประกอบเกีย่วกบั
โปรแกรมเยาวชน โพสตโ์ครงการของท่านที ่ 
Rotary Showcase เพือ่เผยแพรง่านดีๆ  ทีส่โมสร
อืน่ๆ เหมอืนกบัสโมสรของท่านท ากนัอยูท่ ัง้ใน
ทอ้งถิน่และทัว่โลก 

 

ท่านใชก้ารสือ่สารระบบดิจิตอลเพือ่

ส่งเสริมสโมสรอย่างไร?  

สโมสรของท่านมเีวบ็ไซตห์รอืไม?่ มเีพจเฟสบุ๊คหรอื
ไม่? และมกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัสม ่าเสมอหรอืไม?่ 
ท่านไดบ้อกกล่าวเกีย่วกบังานพเิศษของสโมสรหรอื
โครงการทีม่เีอกลกัษณ์หรอืไม่? ท่านมปีฏสิมัพนัธ์
ออนไลน์กบัสมาชกิโรตารทีัว่โลกรวมทัง้ประชาชน
และองคก์รตา่งๆ เพือ่แบง่ปันความสนใจหรอืไม?่ 
ท่านไดเ้ขา้ร่วมในการสนทนาที ่LinkedIn หรอืไม่?  
การมตีวัตนทีน่ าเสนออยูใ่นระบบออนไลน์จะท าให้
สโมสรเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้และเสรมิสรา้งความเขา้ใจ
ในผลกระทบทีส่โมสรท าในชมุชนไดด้ยีิง่ขึน้ จดัท า
เวบ็ไซตข์องสโมสรใหด้งึดดูความสนใจแก่ผูท้ีม่ใิช่
สมาชกิดว้ย มใิช่น่าสนใจส าหรบัสมาชกิเทา่นัน้ 
พจิารณาจดัใหม้สีว่นส าหรบัสาธารณชนทีแ่สดง
ขอ้มลูการตดิต่อกบัสโมสรและมขีอ้มลูใหม่ๆ เสมอ 
งดเวน้ค าศพัทโ์รตารแีละจดัท าใหง้่ายตอ่การสบืคน้
ขอ้มลู 

ในการสือ่สารออนไลน์ ท่านตอ้งมคีวามคดิสรา้ง 
สรรค ์ความสม ่าเสมอ เป็นมอือาชพีและเตม็ไปดว้ย
ความคดิรเิริม่  วดิโีอ podcasts และบลอ็กต่างๆ  
จะช่วยใหส้ามารถแบง่ปันขอ้มลูทีม่คีณุคา่กบัโรตารี
และสโมสรของท่าน ตรวจสอบเวบ็ไซต ์Rotary.org 
นิตยสำรโรตำรี (The Rotarian) และ Rotary 
Voices ซึง่เป็นบลอ็กของโรตารอียา่งสม ่าเสมอเพือ่
ดเูน้ือหาทีจ่ะน าไปใชใ้นการปรบัปรุงเวบ็ไซตแ์ละ
จดหมายขา่วใหท้นัสมยั  

พลงัของสือ่ทางสงัคมอยูท่ีค่วามสามารถในการ
เขา้ถงึผูร้บัสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การแบ่งปันโพสต์
ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจสามารถกระตุน้ผูอ้ ืน่ใหท้ า
เช่นเดยีวกนัได ้หาคนในสโมสรทีช่ านาญในการใช้

ใช ้Event Planning Guide 
ในสว่น promotional  
resources ที ่Brand Center 
เพือ่วางแผนงานกจิกรรม
เพือ่สาธารณะครัง้ต่อไป  
แจกแผ่นพบัสมำชกิที่
คำดหวงั (prospective 
member brochures) เพือ่
อธบิายวา่โรตารคีอือะไร 
และปรบัตามความตอ้งการ
ใหเ้ป็นแผ่นพบัของสโมสร
เองเพือ่แนะน าสโมสรของ
ท่าน ท่านยงัสามารถ
น าเสนอสไลด ์Discover 
Rotary แก่ผูท้ีม่ใิชส่มาชกิ
เพือ่ใหรู้จ้กัโรตาร ี
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เครือ่งมอืสือ่สารตา่งๆ เหล่าน้ี และสามารถช่วย
สโมสรเกีย่วกบัเพจสือ่ออนไลน์ รปูแบบของการ
สือ่สารในระบบดจิติอลทีไ่ดร้บัความนิยมและมี
สมาชกิโรตารทีัว่โลกใชเ้พือ่ใหส้โมสรเป็นทีม่องเหน็
ไดม้ากขึน้และมกีารเขา้ร่วมกจิกรรมมากขึน้ มี
ดงัตอ่ไปนี้ 

Facebook 
ดวูา่มเีหตุการณ์อะไรบา้งเกดิขึน้ทัว่โลกทีเ่พจ 
Facebook ทางการของโรตาร ีwww.facebook 
.com/rotary  ท่านจะพบลิง้คท์ีน่ าไปสูเ่รือ่งราว
ขา่วสาร งานและวดิโีอตา่งๆ ของโรตาร ีสโมสร
สามารถใช ้Facebook เพือ่คน้หาสมาชกิทีค่าดหวงั 
เชญิสมาชกิของชุมชนมาร่วมงานหาทุนและแสดงให้
ชุมชนเหน็โครงการต่างๆ ของสโมสร สโมสร
สามารถลงิคไ์ปทีเ่พจการบรจิาค ตดิตอ่สือ่สารกบั
องคก์รอืน่ๆ และใหค้วามส าคญักบัการท างานของ
สโมสรและโรตารทีัว่โลก หากไดพ้บเหน็เรือ่งทีช่อบ
บน Facebook สามารถแสดงความคดิเหน็และ
แบ่งปันกบัผูท้ีท่่านตดิตอ่อยูไ่ดภ้ายในไม่กีว่นิาท ี

LinkedIn 
เป็นเครอืขา่ยกบัโรแทเรยีนอืน่ๆ รวมทัง้มติรของ 
โรตารทีี ่LinkedIn ซึง่เป็นเครอืขา่ยของผูม้วีชิาชพี 
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โรแทเรยีนสามารถเขา้ร่วมกลุ่ม
ในภมูภิาคหรอืทัว่โลกเพือ่การแบง่ปันความคดิเหน็
และหาค าตอบในขอ้สงสยัต่างๆ เกีย่วกบัโรตาร ี 
เขา้ร่วมกบักลุ่ม LinkedIn ทีเ่ป็นทางการของโรตารี
สากล (Rotary International’s Official LinkedIn 
Group) เพือ่สือ่สารกบัสมาชกิมากกวา่ 64,000 คน  

Twitter 
ตดิตอ่สือ่สารกบัโรแทเรยีนอืน่ๆ และมติรสหายของ 
โรตารทีี ่twitter.com/rotary  มสีว่นร่วมในงาน
ต่างๆ ของโรตาร ีงานประชมุใหญ่ประจ าปี ในขณะ 
เดยีวกนักม็สีว่นร่วมในการสนทนากบัผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมอืน่ๆ ท่านยงัสามารถใชท้วติเตอรเ์พือ่ตดิตอ่

กบัสือ่ในทอ้งถิน่และเชือ่มโยงไปยงับทความต่างๆ 
เกีย่วกบัโครงการของสโมสรในชมุชน 

YouTube 
โรตารมีวีดิโีอมากมายทีช่อ่งยทูปู www.youtube. 
com/rotaryinternational แบ่งปันวดิโีอ หรอืลงิค์
ไปสูเ่วบ็ไซตข์องสโมสรหรอืเวบ็ไซตส์ว่นตวัของท่าน 
ช่องทางของสือ่ทางสงัคมและในจดหมายขา่วต่างๆ 
หากสมาชกิในสโมสรมคีวามสามารถทีจ่ะจดัท า
วดิโีอหรอืสามารถจา้งมอือาชพีทางดา้นวดิโีอได ้
ท่านอาจจะตอ้งการโพสตว์ดิโีอเกีย่วกบัสโมสรเพือ่ 
ทีส่มาชกิมุ่งหวงัและผูบ้รจิาคจะสามารถเรยีนรู้
เกีย่วกบัสิง่ทีท่่านท าได ้
 
สโมสรของท่านดูเป็นอย่างไรใน

สายตาของผูที้ม่ิใช่สมาชิก?  

ภำพลกัษณ์ของสโมสร 
ผูท้ีม่าเยอืนจะสามารถคน้หาขอ้มลูพืน้ฐานของ
สโมสร ทัง้การประชมุและโครงการของสโมสรได้
อยา่งงา่ยดายหรอืไม่ สอบถามเพือ่นหรอืสมาชกิใน
ครอบครวัดงัตอ่ไปน้ี  

 สโมสรของท่านท าอะไรบา้ง? 
 สโมสรประชุมบ่อยเพยีงใด? 
 มปีระชมุครัง้ต่อไปเมือ่ไรและใชเ้วลานานเท่าใด? 
 ผูม้าเยอืนควรตดิตอ่ใครกอ่นทีจ่ะมาเยีย่มสโมสร? 
 ผูม้าร่วมการประชุมตอ้งจ่ายเงนิหรอืไม่?  
 การประชุมมลีกัษณะอยา่งไร? 
 สโมสรท าอะไรอกีบา้งนอกเหนือจากการจดั
ประชุม? 

หากไมส่ามารถหาขอ้มลูเหลา่นี้ไดอ้ยา่งง่ายๆ บน
เพจ Facebook หรอืเวบ็ไซตห์รอืจาก Club Finder 
ของโรตาร ีทา่นอาจจะพลาดโอกาสในการตดิต่อกบั
สมาชกิทีค่าดหวงัได ้

บอกเล่าเรือ่งราวจากชุมชน 
โรตารไีดท้ี ่Instagram ของ 
โรตำรี 

เชือ่มโยงลิง้คท์ีจ่ะไปหน้า 
Rotary’s Join page บน
เวบ็ไซตข์องท่านใหผู้ท้ีส่นใจ
จะเป็นสมาชกิ 
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ประสบกำรณ์เก่ียวกบัสโมสร 
บ่อยครัง้ที ่Brand (ตราสญัลกัษณ์) อนัเขม้แขง็ของ
เรากระตุน้ความสนใจสมาชกิของชุมชน แต่เมือ่พวก
เขามาเยีย่มเยยีนสโมสร ประสบการณ์ทีเ่รยีนรูไ้ม่
ตรงกบัความคาดหวงั จงึควรพจิารณาทบทวนสิง่ที่
เกดิขึน้เมือ่มกีารประชุมของสโมสร เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่
เป็นงานทีอ่บอุ่น เป็นมติรและสนุกสนาน 

 มผีูร้บัผดิชอบในการตอ้นรบัสมาชกิหรอืผูท้ีม่า
ประชุมหรอืร่วมกจิกรรมหรอืไม่? 

 การประชุมและงานกจิกรรมของสโมสรมกีาร
จดัการอยา่งดแีละด าเนินไปอยา่งมอือาชพีหรอื 
ไม่? 

 การประชุมน่าสนใจ ชาญฉลาดและใหข้อ้มลูทีต่รง
ประเดน็หรอืไม่? 

 มคีวามหลากหลายในการประชมุและสิง่ทีท่ าใน
การประชุมเพยีงพอหรอืไม่? 

 การปฏบิตัใินดา้นตา่งๆ ของสโมสรรองรบัความ
ตอ้งการและความสนใจของสมาชกิหรอืไม่? 

 มงีานกจิกรรมพบปะสงัสรรคส์ม ่าเสมอหรอืไม่? 

สโมสรของท่านอาจจะพจิารณาขอใหส้มาชกิไปร่วม
ประชุมทีส่โมสรอืน่หรอืเชญิแขกมาเพือ่ใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัอยา่งเทีย่งตรง ซึง่จะท าใหไ้ดร้บัมุมมองที่
ไม่อคต ิ

ผูท้ีม่ใิชส่มาชกิบางคนแสดงความสนใจในโรตาร ี
โดยการคน้พบเวบ็ไซต ์Rotary.org และคลิก้ที ่
“JOIN” ผูส้นใจเป็นสมาชกิเหล่าน้ีจะถกูมอบหมาย
เป็น Membership Lead ใหภ้าค ผูน้ าภาคของทา่น
อาจจะมอบหมาย Lead เหล่าน้ีแก่ผูน้ าสโมสรของ
ท่านเพือ่การพจิารณา หากทา่นไดร้บัการแจง้เตอืน
ทางอเีมล ขอใหท้ าตามค าแนะน าเพือ่เชือ่มโยงกบั
สมาชกิในชุมชนทีส่นใจเหลา่นัน้ 

โครงกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ 
การวจิยัแสดงใหเ้หน็อยูเ่สมอวา่สมาชกิเขา้ร่วมและ
ท าใหเ้กดิการพฒันาในชมุชนและตดิตอ่สมัพนัธก์นั 
การมโีครงการทีเ่ขม้แขง็จะดงึดดูความสนใจของ
สมาชกิใหม่และท าใหส้มาชกิปัจจบุนัมสีว่นร่วม 
ทบทวนโครงการบ าเพญ็ประโยชน์วา่ใหแ้รงบนัดาล
ใจและความสนุกสนานแก่ทุกคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
หรอืไม่? 

 สโมสรมโีครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ทีส่มาชกิทุกคนมสีว่นรว่มหรอืไม?่ 

 สโมสรเชญิผูท้ีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิ (เพือ่น ครอบครวั 
เพือ่นร่วมงาน ศษิยเ์ก่าโรตาร ีโรทาแรคเทอร ์และ
สมาชกิชุมชนอืน่) ใหเ้ขา้ร่วมในโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์และเรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัสโมสรของ
ท่านหรอืไม่? 

 โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรตอบสนอง
ความตอ้งการในปัจจุบนัของชุมชนหรอืไม่? 

 ใชค้วามสามารถพเิศษและความเชีย่วชาญของ
สมาชกิหรอืไม่? 

 สมาชกิสโมสรไดพ้บปะกบัผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จาก
โครงการของสโมสรหรอืไม่? 

ตอ้งมัน่ใจวา่ไดต้ดิตามผูท้ีม่ใิช่สมาชกิทีม่าร่วมงาน
กจิกรรมของสโมสรและโครงการบ าเพญ็ประโยชน์
เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัพวกเขาและความสนใจของ 
เขาเพิม่เตมิ เชญิมาร่วมประชมุสโมสรเพือ่ใหรู้จ้กั
สโมสร พวกเขาอาจจะเหมาะกบัสโมสร  แต่ถงึจะไม่
เหมาะกเ็ป็นการสรา้งประสบการณ์ทีด่ ีเป็นการช่วย
ในเรือ่งภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ีเรยีนรู้
เพิม่เตมิจาก Creating a Positive Experience 
for Prospective Members  

กำรรวบรวมข้อมลูย้อนกลบัของผูท่ี้มิใช่
สมำชิก 
แนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพในการทีจ่ะไดม้าซึง่
ขอ้แนะน าทีม่ปีระโยชน์ในการท าใหส้โมสรดขีึน้
กวา่เดมิได ้คอื การพดูคยุกบับุคคลหรอืกลุ่มคนแบบ
เผชญิหน้ากนั ตวัอยา่งเช่นกลุ่มสนทนา (Focus 
Group) จะช่วยใหท้่านไดพ้บกบัผูท้ีม่ใิช่โรแทเรยีน
ในชุมชน และไดแ้นะน าใหพ้วกเขาใหรู้จ้กัโรตาร ี
ท่านอาจจะจา้งมอือาชพีจากภายนอกใหม้า
ด าเนินการกลุ่มสนทนาซึง่จะช่วยป้องกนัอคต ิบาง
สโมสรไดข้อใหห้น่วยงานบรกิารใหฟ้รโีดยถอืเป็น
การบรจิาค หากไม่สามารถใชม้อือาชพีจาก
ภายนอกใหด้ าเนินการจดักลุ่มสนทนาได ้ตอ้งมผีู้
อ านวยความสะดวก (Facilitator) ซึง่มใีจเปิดกวา้ง
และไม่ล าเอยีง 

 

เรยีนรูใ้หม้ากขึน้จาก
หลกัสตูร Online Member-
ship Leads ที ่Learning 
Center 
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ขัน้ตอนท่ี 1 เชิญแขกมำร่วมงำน 
จดัท ารายชือ่สมาชกิชุมชนทีต่อ้งการจะเชญิมา
ร่วมงาน มุ่งเป้าหมายในการสรา้งกลุ่มทีม่คีวาม
หลากหลายจากชายหญงิซึง่มอีายแุละวชิาชพี
แตกต่างกนั เชญิสมาชกิทีค่าดหวงัรวมทัง้ 
โรทาแรคเทอร ์ศิษย์เก่ำโรตำรี และอืน่ๆ ทีม่ ี
ความรูเ้กีย่วกบัโรตารเีพยีงเลก็น้อย แจง้ใหท้ราบถงึ
วตัถุประสงคข์องกลุม่สนทนา และตอ้งท าใหรู้ว้า่
ความคดิเหน็ของพวกเขามคีณุคา่เพยีงใดในการที่
จะน าไปใชเ้พือ่จดัโครงการและกจิกรรมต่างๆ  

ขัน้ตอนท่ี 2 สร้ำงสภำวะแวดล้อม 
สรา้งสภาวะแวดลอ้มทีทุ่กคนรูส้กึเป็นอสิระทีจ่ะพดู
ไดโ้ดยเสร ีค าถามค าตอบควรจะผอ่นคลายคลา้ยกบั
การสนทนาในกลุ่มเพือ่นฝงูมากกวา่การส ารวจที่
เป็นทางการ ใชเ้วลาเลก็น้อยในการแนะน าตนเอง 
เล่าเรือ่งราววา่ท่านเขา้มามสีว่นรว่มในโรตารไีด้
อยา่งไร และอธบิายวา่เหตใุดจงึตอ้งมกีลุ่มสนทนา 

ขอใหผู้ร้่วมงานแนะน าตนเอง พดูสิง่ทีอ่ยากจะพดู 
เช่น วชิาชพี อาศยัอยูใ่นชมุชนน้ีนานเพยีงใดแลว้ 
หรอืในปัจจุบนัมสีว่นร่วมในกลุ่มผูม้วีชิาชพีหรอืกลุ่ม
บ าเพญ็ประโยชน์หรอืไม่ 

ขัน้ตอนท่ี 3 สนทนำ 
เตรยีมวาระการสนทนาใหพ้รอ้ม ถงึแมจ้ะมคี าถาม
เพยีงสบิค าถามเทา่นัน้ทีจ่ะพดูคยุกนั เรือ่งส าคญัคอื
ค าถามจะตอ้งไม่น าไปสูค่ าตอบทีเ่ฉพาะเจาะจงและ
ผูอ้ านวยการสนทนากลุ่มจะตอ้งเป็นกลาง ตอ้งคดิ
ค าถามทีไ่มส่ามารถจะตอบวา่ใช่ หรอื ไมใ่ช ่

 อะไรทีด่งึดดูความสนใจใหท้า่นมาอยูใ่นชุมชนน้ี? 
 หากมเีวลาเพิม่ขึน้อกีหนึ่งชัว่โมงในแต่ละวนั  
จะใชเ้วลานัน้อยา่งไร? 

 มองเหน็ปัญหาใดบา้งในชมุชนของเรา สมาชกิ
ของชุมชนจะท าอะไรไดบ้า้งเพือ่ทีจ่ะสนองตอบ
ปัญหานัน้? 

 

 หากสามารถช่วยเหลอืทีใ่ดในโลกไดใ้นแนวทางที่
ตอ้งการ  จะท าอะไร? 

 มคีวามประทบัใจอะไรในโรตาร?ี 
 ผูอ้ืน่รบัรูเ้กีย่วกบัโรตารใีนทางทีด่แีละไม่ดอีะไร 
บา้ง? 

ใหทุ้กคนมโีอกาสไดพ้ดูและตอ้งพยายามมใิหค้น
หนึ่งคนใดครอบง าการสนทนา แจง้ใหผู้ร้่วมกลุม่
สนทนาทราบวา่สโมสรจะไดป้ระโยชน์อยา่งไรจาก
ความคดิเหน็มากมาย  ตอ้งสอบถามผูท้ีน่ัง่เงยีบๆ 
วา่ตอ้งการทีจ่ะเสนอแนะสิง่ใดหรอืไม่ แต่ตอ้ง
ระมดัระวงัทีจ่ะไม่ท าใหค้นใดคนหนึ่งรูส้กึไม่สบายใจ 

ขัน้ตอนท่ี 4 แบ่งปันผลท่ีได้รบั 
จดัเตรยีมขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการสนทนากลุ่ม 5 เรือ่ง
ทีส่ าคญัทีส่ดุ ท่านอาจจะน าเสนอขอ้มลูนี้ในระหวา่ง
การประชุมสโมสร จดัใหม้วีาระการระดมสมองและ
จดัท าสรุปในหนึ่งหน้าใหส้โมสรเพือ่การอา้งองิ  

เมือ่น าเสนอผลทีไ่ดร้บั ควรจะอภปิรายเกีย่วกบั
ความคดิเหน็ของกลุ่มสนทนา  นอกจากน้ี ตอ้งแสดง
ใหส้มาชกิเหน็วา่ความคดิและขอ้เสนอแนะของพวก
เขามคีา่และมผีลท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้น่ีคอื
จุดเริม่ตน้ส าหรบัการวางแผนสมาชกิภาพของ
สโมสร 

เรยีนรูว้ธิกีารท าใหส้โมสร 
เป็นทีน่่าสนใจมากขึน้ และ
วธิกีารหาสมาชกิใหม่ไดจ้าก
หลกัสตูร Attracting New 
Members ที ่Learning  
Center 
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บทที่ 2  
การสรา้งวิสยัทศันส์ าหรบัสโมสร 
(Creating a Vision for Your Club) 

หลงัจากทีท่า่นไดพ้จิารณาสภาวะปัจจุบนัของ
สโมสรโดยท าการประเมนิในบทที ่1 เสรจ็สิน้แลว้ 
ขัน้ตอนต่อไปคอืการอภปิรายและสรา้งวสิยัทศัน์ 
ของสโมสร การสรา้งวสิยัทศัน์ของสโมสรหมายถงึ
การตดัสนิใจวา่ท่านตอ้งการใหส้โมสรเป็นอยา่งไร 
ในอนาคตอนัใกลแ้ละในอกี 3-5 ปี  การใชเ้วลาใน
การสรา้งวสิยัทศัน์สามารถท าใหส้โมสรมคีวาม
เขม้แขง็ กระตอืรอืรน้ และดงึดดูความสนใจของ
สมาชกิใหม่ได ้ จดัใหส้มาชกิสโมสรมสีว่นร่วมใน
กระบวนการน้ีเพือ่ท าใหพ้วกเขารูส้กึเป็นเจา้ของ
สโมสรและมคีวามเขา้ใจเป้าหมายของสโมสรใน
อนาคต รวมทัง้เป็นการกระตุน้การท างานร่วมกนั
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านัน้  

พจิารณาค าถามเหล่านี้ 

 สโมสรเก่งในเรือ่งใด ทา่นจะใชป้ระโยชน์จากเรือ่ง
นัน้ใหม้ากทีส่ดุไดอ้ยา่งไร? 

 สโมสรมจีุดอ่อนในเรือ่งใดบา้ง? 
 ท่านอยากใหส้โมสรเป็นทีรู่จ้กัในเรือ่งอะไรบา้ง? 
 จากพืน้ฐานความทา้ทายและความเขม้แขง็ของ
สโมสร เรือ่งทีม่ลี าดบัความส าคญัทางกลยทุธม์ี
อะไรบา้ง? 

 การเปลีย่นแปลงอะไรบา้งทีส่ามารถท าไดท้นัท?ี 

 เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวอะไรบา้งทีจ่ะช่วย
ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์? 

 มแีผนงานอะไรบา้งทีจ่ะช่วยใหไ้ปถงึเป้าหมาย
เหล่านัน้? 

 ใครทีจ่ะท างานร่วมกนัเพือ่ตดิตามความกา้วหน้า
และใหค้ าแนะน าตามความจ าเป็น? 

เมือ่ท่านยอมรบัวสิยัทศัน์ทีเ่ป็นอดุมการณ์ของ
สโมสรแลว้ กระบวนการวางแผนกลยทุธจ์ะเป็น
ตวัก าหนดวา่จะบรรลุวสิยัทศัน์นัน้ไดอ้ยา่งไร  
เอกสารค ำแนะน ำกำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planning Guide) จะช่วยสโมสรในการสือ่สารหรอื
ปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน์และยงัจะช่วยในการก าหนด
เป้าหมายระยะยาวและประจ าปีดว้ย ทนัททีีท่่าน
จดัท าก าหนดเวลาและมอบหมายงานตาม
แผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ท่านสามารถก าหนด
แผนงานไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

จดัใหม้กีระบวนการสรา้ง
วสิยัทศัน์ของสโมสรใน
สถานทีแ่หง่ใหม่ซึง่ใหค้วาม
เพลดิเพลนิเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิ
นวตักรรมใหม่ๆ เลอืก
สถานทีท่ีส่ะดวกสบาย  
มพีืน้ทีก่วา้งขวางและไปมา
สะดวกส าหรบัสมาชกิ 
พจิารณาใชม้อือาชพีดา้น
การวางแผนงาน 
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บทที่ 3  
การดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่ 
(Attracting New Members) 

สโมสรทุกสโมสรตอ้งการสมาชกิใหม่เพือ่ท าใหเ้กดิ
การตืน่ตวัและกระตอืรอืรน้ สมาชกิใหม่จะเสนอแนะ
ความคดิเหน็ใหม่ๆ ท าใหเ้กดิมุมมองแปลกใหม่และ
ท าใหส้โมสรใกลช้ดิกบัชุมชนไดม้ากขึน้ 

หลงัจากท าการประเมนิในบทที ่1 เสรจ็สิน้ลง และ
สรา้งวสิยัทศัน์เพือ่อนาคตของสโมสรในบทที ่2  
แลว้ ขัน้ตอนตอ่ไปคอืการพฒันากลยทุธเ์พือ่ทีจ่ะ
จดัการกบัปัจจยัทีม่คีวามเสีย่งสงูสดุซึง่บ่งชีจ้ากการ
ประเมนิกลยทุธห์นึ่งกค็อื การดงึดดูความสนใจ
สมาชกิใหม่มาสูส่โมสร ใหค้วามสนใจกบัจุดแขง็ 
ของสโมสรและตระหนกัถงึความทา้ทายทีบ่่งชีจ้าก
การประเมนิความหลากหลายและประเภทอาชพี  
ในขณะทีพ่จิารณากลยทุธใ์นการดงึดดูความสนใจ
สมาชกิใหม ่

ใครคือสมาชิกที่คาดหวงั?  

สมาชกิทีค่าดหวงัในอดุมคต ิคอืบคุคลทีม่คีณุคา่ 
ของโรตารอียูใ่นตวัตน ตอ้งการจะท าใหเ้กดิการ
พฒันาในทอ้งถิน่และเป็นผูท้ีม่ชีือ่เสยีงดใีนชมุชน 
นอกเหนือจากมติรสหาย เพือ่นบา้นและเพือ่น
ร่วมงาน ควรพจิารณาอาสาสมคัรทีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิ
ซึง่มสีว่นร่วมในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ ผูท้ีบ่ง่ชี้
ความสนใจในสโมสรแตไ่ม่เคยมาเขา้ร่วม และอดตี
สมาชกิทีอ่อกกจากสโมสรไปแลว้ หรอืออกจาก
สโมสรอืน่ในพืน้ที ่สมาชกิมกัจะลาออกในช่วงเวลา
สัน้ๆ แต่จะกลบัมาอกีเมือ่ไดร้บัเชญิ พจิารณาผูม้ี
วชิาชพีทีม่อีายนุ้อยทีเ่คยร่วมโปรแกรมต่างๆ ของ 
โรตาร ีเช่น อดตีสมาชกิกลุ่มศกึษาแลกเปลีย่น หรอื

สมาชกิทมีฝึกอบรมอาชพี ผูร้บัทนุทตูสนัถวไมตร ี
ผูร้บัทุนสนัตภิาพของโรตาร ีผูร้่วมโปรแกรมการ
แลกเปลีย่นมติรภาพของโรตาร ี และโรทาแรคเทอร ์
รวมทัง้พอ่แม่ปู่ ยา่ตายายของอนิเทอรแ์รคเทอร ์ 
ผูร้่วมโปรแกรมไรลา่ นกัเรยีนในโครงการเยาวชน
แลกเปลีย่น และครอบครวัเจา้ภาพเยาวชน
แลกเปลีย่น 

ขอใหส้มาชกิสโมสรท าแบบฝึกหดั Finding New 
Club Members ปีละหนึ่งครัง้ กจิกรรมทีเ่รยีบง่ายน้ี
จะท าใหส้มาชกิคดิถงึกลุ่มคนทีเ่ขารูจ้กัในชมุชนซึง่
อาจจะเป็นสมาชกิสโมสรทีด่ ี

น าผลทีไ่ดร้บัมาใชเ้พือ่พดูคยุกบัสมาชกิเกีย่วกบั
วฒันธรรมของสโมสรและสมาชกิทีค่าดหวงัเหล่าน้ี
เหมาะกบัสโมสรหรอืไม่? การงานของพวกเขาอยูใ่น
พืน้ทีห่รอืไม?่ เวลาการประชุมของสโมสรสะดวก
ส าหรบัพวกเขาหรอืไม่? พวกเขาแสดงลกัษณะของ
การเป็นผูน้ าหรอืไม?่ มคีวามแตกต่างจากสมาชกิ
สโมสรในปัจจุบนัในอนัทีจ่ะท าใหเ้กดิความหลาก 
หลายของสมาชกิภาพหรอืไม่? กระบวนการคดั 
เลอืกทีพ่นิิจพจิารณาเป็นอยา่งดแีลว้สามารถท าให้
เกดิความแตกต่างระหวา่งการรบัสมาชกิระยะสัน้ที่
ไม่มคีวามกระตอืรอืรน้กบัการหาโรแทเรยีนทีจ่ะมี
สว่นร่วม มคี ามัน่สญัญาและอยูก่บัสโมสรไปตลอด
ชวีติ 

จงจ าไวว้า่ ถงึแมส้มาชกิทีค่าดหวงัซึง่ทา่นแนะน า 
ไม่ไดม้าเขา้ร่วมในสโมสร แต่ควรอยา่งยิง่ทีจ่ะเชญิ
พวกเขามาเป็นอาสาสมคัร เป็นผูบ้รจิาค หรอืแมแ้ต่
เป็นเพยีงมติรสหายของสโมสร และสร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์โรตำรีในทำงท่ีดีแก่พวกเขา 

 

เหตุผลแรกในการทีผู่ค้น
เขา้มาร่วมกบัสโมสรโรตารี
คอื เพือ่ท าใหเ้กดิผล
กระทบในทางทีด่ขี ึน้ใน
ชุมชนดว้ยการบ าเพญ็
ประโยชน์ 

เป็นเพือ่นร่วมโครงการกบั
องคก์รอืน่ๆ ในทอ้งถิน่ เช่น 
เครอืขา่ยผูม้วีชิาชพีรุ่นเยาว์
หรอืองคก์รสตรผีูม้วีชิาชพี 
เพือ่บ่งชีส้มาชกิทีค่าดหวงั 

สโมสรของท่านอาจจะมี
สมาชกิทีค่าดหวงัรอการ
ตดิตอ่จากท่าน มคีนมาก 
มายแสดงความสนใจใน 
โรตารผีา่นระบบออนไลน์ 
และถกูมอบหมายใหส้โมสร
เพือ่การตดิตาม ผูน้ าสโมสร
จะไดร้บัการแจง้เตอืนเมือ่
สโมสรไดร้บัมอบหมาย 
leads เรยีนรูไ้ดจ้าก How 
to Manage Membership 
Leads 
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ท่านจะเขา้ถงึสมาชิกทีค่าดหวงัได้

อย่างไร?  

สมาชกิทีค่าดหวงัอาจจะเป็นเพือ่น คนทีรู่จ้กัใน
ธุรกจิ โรทาแรคเทอร ์หรอืศษิยเ์ก่าโรตาร ีรวมทัง้ 
ผูท้ีเ่คยร่วมโปรแกรมการแลกเปลีย่นเยาวชน 
พวกเขาอาจจะเป็นสมาชกิในครอบครวัหรอืเป็นใคร
คนหนึ่งทีท่่านเพิง่ไดพ้บปะ 

จดัท าขา่วสารใหเ้รยีบง่าย อยา่พยายามบอกกล่าว
ทุกสิง่ทุกอยา่งกบัสมาชกิทีค่าดหวงัเพือ่ใหรู้้เรือ่ง 
เกีย่วกบัโรตารก่ีอนทีจ่ะมาร่วมประชุมสโมสรหรอื 
มสีว่นร่วมในการบ าเพญ็ประโยชน์ ลองพยายาม
เริม่ตน้การสนทนาโดยอธบิายวา่โรตารที าใหเ้กดิ 
ผลกระทบทีม่คีวามหมายต่อชวีติ อาชพีและ
มติรภาพอยา่งไร  แมว้า่ขอ้เทจ็จรงิและตวัเลขตา่งๆ 
มปีระโยชน์ ประสบการณ์สว่นตวัและเรือ่งราวต่างๆ 
จะเชือ่มโยงผูค้นใหเ้ขา้ถงึอารมณ์ความรูส้กึในระดบั
หนึ่ง  หลงัจากบอกเรือ่งราวของท่านแลว้ ควร
สอบถามพวกเขาวา่คาดหวงัอะไรในสโมสรโรตาร ี
พวกเขาอาจจะใหค้วามสนใจมากทีส่ดุเกีย่วกบัการมี
เพือ่นใหม่ การไดล้งมอืปฏบิตัเิกีย่วกบัประเดน็
ปัญหาในชมุชนในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งเป็นพเิศษ หรอื
พฒันาเครอืขา่ยวชิาชพี  เมือ่ทราบวา่พวกเขา
คาดหวงัอะไรอยู ่ท่านสามารถแสดงใหเ้หน็วา่สโมสร
โรตารสีามารถสนองตอบความตอ้งการนัน้ได้
อยา่งไร 

ลองคดิดวูา่มงีานประเภทใดซึง่สมาชกิทีค่าดหวงั 
จะเขา้มาร่วมไดบ้า้ง บางคนอาจจะรูส้กึสบายใจกวา่
ทีจ่ะเขา้ร่วมการประชมุสโมสรหรอืงานสงัคม  
ในขณะทีค่นอืน่ๆ อาจจะอยากเรยีนรูเ้กีย่วกบัโรตารี
โดยการท างานในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์  
หรอืมสีว่นร่วมในการหาทุน ใชแ้นวทางน้ีเพือ่ดู
ค าแนะน าจาก Creating a Positive Experience 
for Prospective Members 

 

ท่านจะสือ่สารถงึประโยชนใ์นการ 

เขา้ร่วมในสโมสรของท่านอย่างไร?  

ในการพดูคยุกบัสมาชกิทีค่าดหวงั ท่านไดพ้จิารณา
ถงึความสนใจและความตอ้งการของพวกเขาเมือ่
อธบิายถงึประโยชน์ของการเป็นสมาชกิโรตารี
หรอืไม่  สมาชกิโรตารทีัว่โลกจะไดร้บัประโยชน์ที ่
ชืน่ชอบดงัต่อไปนี้เมือ่เขา้เป็นสว่นหนึ่งของสโมสร 
โรตาร ี

 การท าใหเ้กดิผลกระทบในทางบวกแก่ชุมชนโดย
การท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

 ท าใหเ้กดิการเชือ่มโยงในดา้นธุรกจิและมติรภาพ
ทีย่ ัง่ยนื 

 พฒันาความช านาญในดา้นวชิาชพี เช่น การ
วางแผนจดังานต่างๆ การพดูในทีส่าธารณะ  
การหาทุน  

 การใหส้มาชกิในครอบครวัมสีว่นร่วมในโครงการ
บ าเพญ็ประโยชน์หรอืงานกจิกรรมต่างๆ และให้
บุตรหลานสามารถเขา้มาร่วมในโปรแกรมเยาวชน
ในชุมชนหรอืต่างประเทศ 

 สรา้งเครอืขา่ยทัว่โลกของมติรสหายโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เมือ่เดนิทาง 

 ไดร้บัการลดราคาจากบรกิารมากมายผา่น
โปรแกรม Rotary Global Rewards 

เหตุการณ์สมมตติ่อไปนี้แสดงใหเ้หน็วา่จะสามารถ
ใชค้วามสนใจของสมาชกิทีค่าดหวงัเพือ่เป็นจดุ 
เริม่ตน้ในการแนะน าโรตารไีดอ้ยา่งไร 

 

เชญิสมาชกิทีค่าดหวงั
มาร่วมโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์ หรอืงานกจิกรรม
ของสโมสรเพือ่ใหไ้ดเ้หน็วา่
สโมสรมคีวามกระตอืรอืรน้
และมสีว่นร่วมในชุมชน 
หลงัจากนัน้ มอบหมายให้
สมาชกิหนึ่งคนเป็นผูต้ดิตอ่
สมาชกิทีค่าดหวงันัน้   
การใหส้มาชกิทีค่าดหวงั 
เขา้ร่วมในงานบ าเพญ็
ประโยชน์ในชมุชนจะเป็น
วธิกีารทีม่ปีระสทิธผิลเป็น
พเิศษในการดงึดดูความ
สนใจของผูท้ีม่อีายนุ้อย   

หากพบผูท้ีม่แีววด ีแตท่่าน
ทราบวา่เวลาหรอืสถานที่
ประชุมของสโมสรไม่
เหมาะสม ขอใหส่้งต่อ 
ไปยงัสโมสรโรตารอีืน่ 
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กำรบริกำรชุมชน   
สมาชกิของชุมชนมกัจะเป็นขา่วอยา่งสม ่าเสมอ
เกีย่วกบัเรือ่งของกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ในชมุชน 
เชญิเขาและอาสาสมคัรอืน่ๆ ทีเ่ขาท างานดว้ยให้
มาร่วมโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ในครัง้ตอ่ไป พวก
เขาจะมคีวามคดิเหน็และประสบการณ์ของตนเอง 
การมคีวามช่วยเหลอืมากขึน้จะชว่ยท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงไดม้ากขึน้ และผูค้นทีไ่ดพ้บปะยงั
อาจจะเป็นสมาชกิคาดหวงัทีด่อีกีดว้ย 
 

มิตรภำพและกำรติดต่อเช่ือมโยง  
เพือ่นร่วมงานของทา่นเพิง่จะปลดเกษยีณเมือ่เรว็ๆ 
น้ีและรูส้กึเหงาอยูบ่า้ง  อธบิายใหเ้ขาเขา้ใจวา่การ
เป็นสมาชกิของโรตารจีะท าใหย้งัคงท างานอยา่ง
กระฉบักระเฉงในชุมชน มกีารตดิต่อสมัพนัธก์บัผูน้ า
ทางธรุกจิ สอนใหรู้เ้รือ่งต่างๆ ทีจ่ะไมส่ามารถพบ
เหน็ไดจ้ากทีอ่ืน่และมผีลท าใหเ้กดิมติรภาพทีย่ ัง่ยนื 
เชญิชวนใหม้าร่วมงานชมุนุมพบปะครัง้ตอ่ไปของ
สโมสร หรอืร่วมกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ในชมุชน 
หรอืร่วมประชุมสโมสร 
 

กำรให้ครอบครวัมีส่วนร่วม  
เพือ่นบา้นของทา่นก าลงัมองหาวธิทีีจ่ะท าใหบุ้ตร
หลานเขา้ร่วมในกจิกรรมซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบใน 
ทางทีด่ ีแจง้ใหเ้ขาทราบวา่สมาชกิโรตารจีะเชญิชวน
ใหค้รอบครวัของเขาเขา้ร่วมในกจิกรรมของสโมสร 
และอธบิายวา่โรตารสีนบัสนุนนกัเรยีนนกัศกึษาโดย
การใหทุ้นการศกึษาและใหโ้อกาสทีจ่ะเดนิทางไป
ต่างประเทศเพือ่การแลกเปลีย่นวฒันธรรม 
 

กำรให้ควำมส ำคญัในเร่ืองระหว่ำง
ประเทศ  
สมาชกิในชุมชนของท่านตอ้งการจะบรจิาคเพือ่การ
กุศลใหม้ากขึน้และมสีว่นร่วมในงานบรกิารระหวา่ง
ประเทศบา้ง ควรแจง้ใหท้ราบวา่สโมสรโรตารทีัว่
โลกตดิต่อเชือ่มโยงกนัอยา่งไรบา้งเพือ่จดัหาน ้า
สะอาด การดแูลสขุภาพ การศกึษาและอืน่ๆ  

 

ท่านจะเปิดรบัสมาชิกทีค่าดหวงั

อย่างไร?  

การวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมในสโมสร
โดยไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัโรตารเีลย มกัจะออกจาก
สโมสรไปภายใน 1-2 ปี  ดงันัน้ จงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะ
พดูคยุวา่การเป็นสมาชกิของสโมสรเป็นอยา่งไรบา้ง
ก่อนทีพ่วกเขาจะเขา้ร่วมกบัสโมสร จดัการประชุมที่
ใหข้อ้มลูขา่วสารเพือ่ใหม้โีอกาสไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั
กจิกรรมของสโมสรและประโยชน์ของการเป็น
สมาชกิ สไลด์ Discover Rotary ถกูสรา้งสรรค์
ขึน้มาเพือ่วตัถุประสงคน้ี์ ควรใชร้ว่มกบัวดีิโอ  
People of Action เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจแก่สมาชกิ
ทีค่าดหวงัในการประชุมทีม่ผีูร้บัเชญิจ านวนมาก
หรอืงานกจิกรรมทีส่มาชกิทีค่าดหวงัจะมาร่วม  
แจกแผ่นพบัสมำชกิทีค่ำดหวงัและแผ่นพบัของ
สโมสรด้วย หากได้จดัท าไว้  

ขอใหส้มาชกิสโมสรหลายๆ คนแบ่งปัน
ประสบการณ์เพือ่ทีจ่ะใหส้มาชกิทีค่าดหวงัไดร้บัรู้
เกีย่วกบัวฒันธรรมของสโมสร อยา่คาดการณ์วา่
สมาชกิทีค่าดหวงัซึง่เป็นโรทาแรคเทอรห์รอืผูร้บัทุน
สนัตภิาพหรอืศษิยเ์ก่าโรตารจีะรูทุ้กอยา่งเกีย่วกบั 
โรตารเีพยีงเพราะพวกเขาเป็นสว่นหนึ่งในครอบครวั
ของโรตาร ีพวกเขาอาจจะไม่รูอ้ะไรมากนกัเกีย่วกบั
สโมสรของท่าน รวมทัง้วฒันธรรมและโครงการเด่น
ของสโมสร จงึจ าเป็นตอ้งบอกกลา่วเกีย่วกบัเรือ่งคา่
บ ารุง วนัเวลาประชุม สมาชกิใหม่จะไดร้บัการ
อุปถมัภอ์ยา่งไรบา้ง และพวกเขาจะคาดหวงัวา่จะมี
สว่นร่วมไดอ้ยา่งไร ดแูนวความคดิในการใหค้วามรู้
แบบทีท่่านจะใหแ้ก่สมาชกิใหม่ มใิช่เป็นแคเ่พยีง
สมาชกิทีค่าดหวงัไดจ้ากคูม่อืแนะน ำสมำชิกใหม่
ให้รู้จกัโรตำรี: แนวทำงกำรปฐมนิเทศ 
(Introducing New Members to Rotary: An 
Orientation Guide)  

 

จดัท ารายการประโยชน์ 
ของการเป็นสมาชกิโรตารี
และอภปิรายในหมู่สมาชกิ 
สรา้งสารส าคญัเป็นตวัอยา่ง
ใหส้มาชกิน าไปปรบัใชเ้มือ่
พดูคยุกบัสมาชกิทีค่าดหวงั 
จดัสารส าคญัเหล่าน้ีรวมเขา้
ไวใ้นแผ่นพบัของสโมสร
หรอืการน าเสนอทีจ่ะช่วยให้
ผูท้ีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิได้
ค้นพบโรตำรี (Discover 
Rotary) 
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ท่านจะส่งต่อสมาชิกทีค่าดหวงัได้

อย่างไร?  

หากทราบวา่มผีูท้ีม่คีณุสมบตัจิะเป็นโรแทเรยีนทีด่ี
ไดแ้ตไ่มส่ามารถเขา้ร่วมในสโมสรของท่าน ขอใหส่้ง
ต่อพวกเขำไปยงัสโมสรอืน่ หากมสีโมสรอยูใ่น
พืน้ที ่อาจจะพาไปร่วมประชุมเพือ่แนะน าเป็นการ
สว่นตวั หากไม่มัน่ใจวา่สโมสรใดจะเหมาะสมทีส่ดุ
และสมาชกิทีค่าดหวงัอาศยัอยูใ่นภาคของทา่น 
ขอใหต้ดิต่อกบัประธานสมาชกิภาพของภาคหรอื
ผูว้า่การภาคเพือ่ขอความช่วยเหลอื 

ท่านอาจจะสง่ตอ่สมาชกิทีค่าดหวงัโดยไปที ่
www.rotary.org/membershipreferral โรตารี
สากลจะอ านวยความสะดวกในการตดิต่อให ้  
ผูว้า่การภาคหรอืประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพ 
ของภาคอาจจะสง่ต่อสมาชกิโรตารอีืน่ๆ มายงั
สโมสรของท่านหรอืมคี าขอเกีย่วกบัสมาชกิที่
โอนยา้ย หรอืรบัค าถามเกีย่วกบัสมาชกิภาพผา่น 
Rotary.org มายงัสโมสร ผูน้ าสโมสรจงึควรจะ
ตรวจสอบ leads เหล่าน้ีบ่อยๆ เพราะสมาชกิที่
คาดหวงัอาจจะรอคอยค าตอบ เรยีนรูไ้ดจ้าก How 
to Manage Membership Leads 

 

สโมสรของท่านจะสรา้งสมาชิกภาพที่

มีความหลากหลายไดอ้ย่างไร?  

ในบทที ่1 ทา่นไดเ้รยีนรูว้า่เหตุใดสโมสรทีม่คีวาม
หลากหลายจงึมคีวามส าคญั และท่านไดท้ าการ
ประเมินควำมหลำกหลำยของสมำชิกภำพเสรจ็
สมบรูณ์แลว้ ท่านสามารถหาขอ้มลูประชากรโรตารี
ในภมูภิาค รวมทัง้เพศและอายไุดโ้ดยดจูากรายงาน
ที ่Rotary Club Central และ Club Administration 
ที ่My Rotary  ต่อไปนี้เป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการ
ดงึดดูความสนใจสตรแีละผูม้วีชิาชพีทีม่อีายนุ้อย  
ซึง่เป็นสมาชกิสองประเภททีย่งัมจี านวนผูแ้ทนใน
สโมสรทัว่โลกต ่ากวา่ทีค่วร 

 

ลงโฆษณาบน Facebook 
เพือ่สง่เสรมิโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์หรอืกจิกรรมทาง
สงัคมของสโมสรทีก่ าลงัจะ
เกดิขึน้ น่ีเป็นวธิกีารทีด่ใีน
การทีจ่ะเชือ่มโยงผูค้นใน
ชุมชนซึง่ยงัไม่มคีวามคุน้เคย
กบัโรตารแีละสนใจทีจ่ะมสีว่น
ร่วม  
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10 ขอ้คิดเห็นในการดึงดูดความ

สนใจผูม้ีวิชาชีพหนุ่มสาว  

การเพิม่สมาชกิทีม่อีายนุ้อยเป็นสิง่ส าคญัตอ่อนาคต
ของสโมสร  อยา่งไรกต็าม ผูม้วีชิาชพีหนุ่มสาวมกั 
จะมตีารางเวลาทียุ่ง่เหยงิ มภีาระเกีย่วกบัครอบครวั
และมขีดีจ ากดัดา้นการเงนิ ซึง่ท าใหเ้ป็นอุปสรรคตอ่
การมพีนัธะสญัญากบัโรตาร ีการท าใหส้มาชกิภาพ
ของสโมสรมคีวามน่าสนใจและเหมาะกบัสมาชกิ
หนุ่มสาวมดีงัตอ่ไปนี้  

1. ยกเวน้หรอืลดคา่ธรรมเนียมในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง 

2. สรา้งสโมสร Satellite ซึง่มเีวลาการประชุมหรอื
รปูแบบทีแ่ตกตา่งทีม่คีวามเหมาะสมมากขึน้
ส าหรบัสมาชกิทีเ่พิง่จะเริม่มคีรอบครวั พจิารณา
การประชุมวนัสดุสปัดาหห์รอืแบบออนไลน์ 

3.  ลดคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาหารหรอืจดัใหเ้รือ่ง
อาหารเป็นตวัเลอืก พจิารณาน าขนมต่างๆ  
มาในการประชุม จดัการประชมุแบบช่วยกนั 
น าอาหารมาหรอืใหทุ้กคนผลดักนัน าอาหาร 
หรอืเครือ่งดืม่มาในทีป่ระชุม 

4.  สรา้งสรรคก์จิกรรมการเป็นเครอืขา่ยและ
กจิกรรมทางสงัคมทีน่่าสนใจและสะดวก 
ส าหรบัผูม้วีชิาชพีทีม่อีายนุ้อย 

5. เชญิกลุ่มคนหนุ่มสาวมาในช่วงเวลาเดยีวกนั
เพือ่ใหพ้วกเขารูส้กึสบายใจขึน้ และเชญิ 
โรทาแรคเทอรเ์ป็นสมาชกิซอ้นสองสโมสร 
(dual) ในเวลาเดยีวกนั 

6. ลดความเขม้งวดในเรือ่งกฎการเขา้ประชุม  
ผูม้วีชิาชพีในปัจจุบนัไม่สามารถท าคะแนน 
การประชุมครบ 100 เปอรเ์ซน็ต ์จงึอาจจะตอ้ง 
มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายของสโมสร ศกึษา
รายละเอยีดทางเลอืกน้ีไดจ้าก Start Guide  
for Flexible Meeting and Attendance 

7. ใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัโอกาสในการมสีว่นร่วม
ในการบรกิารแก่ทอ้งถิน่ 

8. มอบหมายใหโ้รแทเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ท า
หน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งใหแ้ก่สมาชกิใหม่ทีเ่ป็นหนุ่ม
สาวเพือ่ใหรู้ส้กึวา่ไดร้บัการตอ้นรบั ดรูาย 
ละเอยีดเกีย่วกบัการเป็นพีเ่ลีย้งในเอกสาร

แนะน ำสมำชิกใหม่ให้รู้จกัโรตำรี: แนวทำง 
กำรปฐมนิเทศ (Introducing New Members 
to Rotary: An Orientation Guide) 

9. ท าใหพ้วกเขามสีว่นร่วม ผูม้วีชิาชพีหนุ่มสาวจะ
มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละกระตอืรอืรน้ทีจ่ะสรา้ง
แนวความคดิรเิริม่ใหม่ๆ เพือ่ทีจ่ะแกไ้ขปัญหาซึง่
ยดืเยือ้มาเป็นเวลานาน เอกสารสำนสมัพนัธ์ที่
ย ัง่ยืน (Connect for Good) น าเสนอแนวทางที่
สมาชกิสามารถเชือ่มโยงกนัและมสีว่นร่วม 

10. เสนอแนะความหลากหลาย พดูคยุเกีย่วกบั
แนวทางทัง้หมดทีส่มาชกิใหมจ่ะสามารถมสีว่น
ร่วมในโรตาร ีคน้หาความสามารถและความ
สนใจของพวกเขาและหาวธิกีารทีจ่ะท าใหพ้วก
เขาท างานใหส้โมสร 

ดคูวามคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัการท าใหส้มาชกิ
หนุ่มสาวมคีวามสะดวกมากขึน้ไดท้ีช่ดุเครือ่งมอื 
Engaging Younger Professionals ที ่rotary.org/
flexibility 

 
สุภาพสตรีในโรตารี  

จากการส ารวจประชากรของโรตารใีนปี 2015 พบวา่
มโีรแทเรยีนทัว่โลกเพยีง 22% ทีเ่ป็นสตร ีในหลายๆ 
ภมูภิาคมเีปอรเ์ซน็ตต์ ่ามาก การวจิยัของโรตารบีง่ชี้
วา่บุรุษและสตรทีีเ่ขา้มาร่วมในโรตารมีเีหตุผล
เดยีวกนันัน่คอื เพือ่ท าใหชุ้มชนของพวกเขา
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้และเพือ่ตดิต่อสมัพนัธ์
เป็นการสว่นตวั หากสมาชกิภาพในสโมสรของท่าน
มสีตรน้ีอยกวา่ 50% ควรจะเพิม่จ านวนสมาชกิสตรี
เพือ่ท าใหเ้กดิมุมมองทีแ่ตกตา่งจากเดมิในสโมสร 
ท าใหแ้สดงถงึประชากรในชมุชนไดด้ยีิง่ขึน้ และ
สามารถขยายพลงัและขอบเขตโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์ของสโมสรใหม้ากขึน้  

ผูม้วีชิาชพีอายนุ้อยและสตรมีไิดเ้ป็นกลุ่มเป้าหมาย
เพยีง 2 กลุ่มเท่านัน้ ผูท้ีเ่พิง่จะเกษยีณอายกุาร
ท างานกอ็าจจะก าลงัหาวธิทีีจ่ะเชือ่มโยงกบัผูม้ี
วชิาชพีในชุมชน และสามารถแบง่ปันความช านาญ
และความเชีย่วชาญกบัสโมสรได ้

 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการ
ดงึดดูความสนใจและการ
หาสมาชกิใหม่ทีม่คีวาม
หลากหลายไดท้ี ่Learning 
Center และเรยีนรูห้ลกัสตูร
กลยทุธใ์นการดงึดดูความ
สนใจสมาชกิใหม่และสรา้ง
สโมสรทีม่คีวามหลากหลาย 
(Attracting New Members 
and Building a Diverse 
Club) 
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บทที่ 4  
การท าใหส้มาชิกสโมสรมีส่วนร่วม 
(Engaging Your Club’s Members) 

เหตุผลส าคญัทีส่มาชกิยงัอยู่
กบัโรตารกีค็อืมติรภาพอนัมี
คา่และการตดิต่อเชือ่มโยงที่
พวกเขาสรา้งขึน้มา 

การดงึดดูความสนใจสมาชกิใหมม่าสูส่โมสรเป็น 
สิง่ส าคญัยิง่ตอ่การเตบิโตและมมุมองใหม่ๆ แต่
กุญแจทีน่ าไปสูส่มาชกิภาพทีเ่ขม้แขง็คอืการรกัษา
สมาชกิทีม่อียู ่ไม่วา่สโมสรของทา่นจะมสีมาชกิใหม่
มากมาย มสีมาชกิทีม่ ัน่คงแลว้หรอืทัง้สองอยา่ง 
แผนสมาชกิภาพของท่านควรจะใหส้มาชกิทัง้สอง
ประเภทมสีว่นร่วมอยา่งเตม็ที ่สมาชกิทีม่คีวาม
ผกูพนัแลว้จะเขา้ร่วมในกจิกรรม การประชุม งาน
ต่างๆ โครงการและเป็นผูน้ าสโมสร พวกเขายงัรูส้กึ
วา่มคีวามผกูพนัอยา่งมากกบัสโมสร เพราะมคีวาม
เพลดิเพลนิในมติรภาพทีม่ากบัการเป็นโรแทเรยีน 
พวกเขาไดร้บัแรงบนัดาลใจทีจ่ะมคีวามพยายาม
ยิง่ขึน้ในการท ากจิกรรมและโครงการของสโมสร  
นอกจากน้ี ยงัมคีวามภาคภมูใิจทีจ่ะบอกใหผู้อ้ ืน่
ทราบถงึงานอนัน่าประทบัใจซึง่สโมสรก าลงั
ด าเนินการอยู ่
 
การท าใหส้มาชิกในปัจจุบนัมีส่วนร่วม  

จะเป็นอยา่งไรบา้งหากคณุคดิวา่สมาชกิของคณุก็
คอืลกูคา้ทีด่ทีีส่ดุนัน่เอง อะไรทีท่ าใหล้กูคา้กลบัมา
อกี มุ่งมัน่เพือ่ใหพ้วกเขามปีระสบการณ์ทีจ่ะท า 
ใหเ้กดิความผกูพนัและสนใจโรตารตีลอดไป 
พจิารณาลดความเขม้งวดเกีย่วกบันโยบายการเขา้
ประชุมหรอืเปลีย่นแปลงรปูแบบของการประชุม 
หากนัน่เป็นสิง่ทีส่มาชกิตอ้งการ  เป็นทีท่ราบกนัดี
วา่สมาชกิทีม่คีวามผกูพนัแลว้มกัจะอยูก่บัสโมสร
นานกวา่   ดงันัน้ จงึตอ้งมัน่ใจวา่ไดแ้สดงความ
ขอบคณุอยา่งสม ่าเสมอและตอ้งท าใหม้ัน่ใจวา่พวก
เขามทีางเลอืกหลากหลายในการทีจ่ะมสีว่นร่วมและ
มคีวามกระตอืรอืรน้ในสโมสรอยู่เสมอ 

 ยกยอ่งความส าเรจ็ของพวกเขาและเฉลมิฉลองใน
โอกาสต่างๆ เช่น การบรรลุเป้าหมายของสมาชกิ
ภาพสโมสร การเลือ่นต าแหน่งงานและวนัเกดิ 

 พฒันาโปรแกรมพีเ่ลีย้งทีเ่ป็นทางการเพือ่ให้
สมาชกิทีม่คีวามผกูพนัไดส้นบัสนุนสมาชกิทีไ่ม่
คอ่ยกระตอืรอืรน้หรอืสมาชกิใหม่ 

 ตดิตอ่สมาชกิทีม่คีะแนนการเขา้ประชุมต ่าเพือ่ 
ใหเ้ขา้ใจวา่เหตใุดจงึไม่มาและช่วยใหพ้วกเขา
กลบัมามสีว่นร่วมอกีครัง้หนึ่ง 

 เกบ็ขอ้มลูยอ้นกลบัจากสมาชกิอยา่งสม ่าเสมอ
เพือ่ทีจ่ะมัน่ใจไดว้า่พวกเขาไดร้บัประโยชน์ตามที่
ไดร้บัสญัญาเมือ่เขา้มาร่วมในสโมสร 

 สง่เสรมิใหท้ าหน้าทีใ่นคณะกรรมการทีเ่หมาะสม
กบัความช านาญหรอืความสนใจ 

 ชีแ้จงใหส้มาชกิทราบอยา่งชดัเจนถงึเป้าหมายใน
ระยะยาวและพนัธกจิของสโมสร 

 เชญิชวนใหเ้ขา้ร่วมในการประชุมใหญ่ประจ าปี
ของภาคหรอืการสมัมนาของภาค 

 รวมกลุ่มสมาชกิทีม่คีวามสนใจเหมอืนกนัและ
รวบรวมหวัขอ้หรอืกจิกรรมเอาไวใ้นการประชุม
หรอืงานกจิกรรมของสโมสร 

 จดัใหม้รีปูถ่ายของสมาชกิในโครงการและงาน
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เมือ่ไม่นานมาน้ีบนเวบ็ไซตแ์ละ
เพจเฟซบุ๊คของสโมสร รวมทัง้จดหมายขา่วเพือ่
ยกยอ่งการเสยีสละของพวกเขา 

 จดัใหส้มาชกิไดท้ราบความกา้วหน้าไปสู่
เป้าหมายของสโมสรอยา่งสม ่าเสมอซึง่จะเป็น 
การสรา้งพนัธสญัญา ความภาคภมูใิจและความ
เขา้ใจเกีย่วกบัความจ าเป็นของการมสีว่นร่วมใน
ระยะยาว  

สนบัสนุนใหส้มาชกิอ่าน 
สำนสมัพนัธท่ี์ยัง่ยืน 
(Connect for Good) เพือ่
เรยีนรูแ้นวทางต่างๆ ทีจ่ะ
สามารถมสีว่นร่วมกบัโรตารี
ได ้ไม่วา่จะเป็นผูน้ าโครงการ
บ าเพญ็ประโยชน์ทีล่งมอื
ปฏบิตัเิอง (hands-on) หรอื
การเป็นเจา้ภาพนกัเรยีน
แลกเปลีย่น หรอืการพบปะ
กบัสมาชกิโรตารอีืน่ๆ ทีก่าร
ประชุมใหญ่ประจ าปีของ 
โรตารสีากล พวกเขาจะได้
เรยีนรูก้ารเป็นสมาชกิทีไ่ด้
ประโยชน์มากทีส่ดุ  
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53% ของผูย้กเลกิสมาชกิภาพ
รายงานวา่ผูน้ าสโมสรไม่ได ้
ขอขอ้มลูจากสมาชกิอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ผูท้ีส่ ิน้สดุสมาชกิภาพจ านวน
มากรายงานว่า พวกเขาไม่
เคยไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอ
เกีย่วกบัสโมสร  

 ใชแ้บบส ารวจความพงึพอใจของสมาชกิจาก  
กำรส่งเสริมประสบกำรณ์สโมสร (Enhancing 
the Club Experience) เพือ่วดัระดบัวา่สิง่ใด
ไดผ้ลและสิง่ใดไมไ่ดผ้ล 

 

ควำมคิดเหน็ของทุกคนต้องได้รบักำร
พิจำรณำ  
การสมัภาษณ์สมาชกิสโมสรโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ผูท้ีล่าออกจากสโมสร จะท าใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่องานรกัษาสมาชกิภาพ ขอใหส้มาชกิ 
ทีจ่ะลาออกกรอกแบบสอบถามสมาชกิทีล่าออก  
ใน เข้ำใจว่ำเหตใุดสมำชิกจึงลำออก (Under- 
standing Why Members Leave) เพือ่ช่วยใน 
การป้องกนัการสญูเสยีเช่นน้ีในอนาคต บ่อยครัง้ที่
การสนทนาเป็นการสว่นตวัระหวา่งสมาชกิทีอ่อกไป
กบัสมาชกิทีเ่ขาหรอืเธอมคีวามเชือ่ถอืจะท าใหไ้ด้
ขอ้มลูมากขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
งานของสโมสร 

หากสมาชกิก าลงัจะลาออกเพราะยา้ยทีอ่ยู ่หรอื 
ออกจากสโมสรเพราะมขีอ้ขดัแยง้เรือ่งเวลาแต่ยงัคง
ตอ้งการทีจ่ะเป็นโรแทเรยีนต่อไป สง่ลิง้คท์ีพ่วกเขา
จะสามารถกลบัมำเข้ำร่วมหรือเปล่ียนสโมสรได้
หรือส่งต่อพวกเขำไปยงัสโมสรอื่นที่เหมาะสม 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิกมีความ 
มุ่งหมายทีจ่ะใหบ้อกวา่สมาชกิชืน่ชอบอะไรมาก
ทีส่ดุเกีย่วกบัสโมสร รวมทัง้สิง่ทีพ่วกเขาเชือ่วา่จะ
ปรบัปรุงใหด้ขีึน้ได ้ขอใหส้มาชกิกรอกแบบสอบถาม
และแบง่ปันผลทีไ่ดร้บัในการประชุมสโมสรครัง้
ต่อไป หารอืถงึสิง่ทีค่น้พบกบัสมาชกิสโมสร พดูคยุ
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะท าได ้และขอให้
พวกเขามสีว่นร่วมในการด าเนินการเปลีย่นแปลง
ต่างๆ เหล่านัน้ 
 

ส่ือสำรกบัสโมสรของท่ำน  
งานวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่การใหส้มาชกิไดร้บัขอ้มลู
ขา่วสารและสิง่ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัอยูเ่สมอ จะ
สามารถเพิม่อตัราการรกัษาสมาชกิโดยรวมของ
สโมสรได ้จดัท าแผนการสือ่สารเพือ่ก าหนดสิง่ที่
ตอ้งการจะสือ่สารกบัสมาชกิรวมถงึวธิกีารสือ่สาร 
จดหมายขา่วอเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์หรอืเพจสือ่

ทางสงัคมของสโมสรเป็นเครือ่งมอืการสือ่สารทีม่ี
ประโยชน์ ยกยอ่งสมาชกิแต่ละคนโดยการใช้
เครือ่งมอืสือ่สารตา่งๆ กนั และพยายามเสนอขอ้มลู
ขา่วสารในหลายๆ วธิกีาร สมาชกิอาจจะพอใจทีไ่ด้
เรยีนรูเ้กีย่วกบั 
 ขอ้มลูขา่วสารของสโมสร เช่น โครงการ กจิกรรม 
ขา่วสาร และงานตา่งๆ  

 รายงานการเงนิของสโมสร 
 โอกาสในการบรกิารระหวา่งประเทศ 
 เครือ่งมอืออนไลน์ของโรตารแีละทรพัยากรต่างๆ 

(และสมาชกิจะไดร้บัประโยชน์อยา่งไร) 
 ขา่วส าคญัของโรตาร ี

สือ่สารอยา่งสม ่าเสมอกบัสมาชกิสโมสรในเรือ่งต่างๆ 
เช่น 
 โอกาสทีจ่ะ 
‒ มบีทบาทเป็นผูน้ า 
‒ เขา้ร่วมประชุมกจิกรรมสโมสร (Club  

Assembly) และการสมัมนาในระดบัภาค 
‒ มสีว่นร่วมในการประชุมระดบัภาคร่วม 
‒ มสีว่นร่วมในโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ
สโมสรและภาค 

 โปรแกรม โครงการและกจิกรรมต่างๆ ของโรตาร ี
 งานกจิกรรมพเิศษตา่งๆ ของโรตารรีวมทัง้การ
ประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตารสีากลและการ
ประชุมใหญ่ภาค 

 กลยทุธใ์นการดงึดดูความสนใจจากสมาชกิใหม่ 
 เป้าหมายและความคดิรเิริม่ของคณะกรรมการ
ของสโมสรและภาค 

 ความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายสมาชกิภาพและ
เป้าหมายอืน่ๆ  

 รางวลัและโปรแกรมการยกยอ่งตา่งๆ 
 การอุปถมัภส์โมสรโรตารใีหม ่
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การปฐมนเิทศสมาชิกใหม่  

ในขณะทีบุ่คคลหน่ึงกลายมาเป็นโรแทเรยีนเป็นสิง่
พเิศษส าหรบัทัง้ตวัสมาชกิเองและสโมสร ไม่วา่ท่าน
เลอืกทีจ่ะจดังานน้ีใหเ้ป็นพธิพีเิศษหรอืรบัสมาชกิ
ใหมใ่นการประชมุสโมสรกต็าม ตอ้งมัน่ใจวา่ท่านได้
ตระหนกัและเฉลมิฉลองการมสีว่นร่วมในโรตารขีอง
พวกเขา  ควรเชญิครอบครวัของผูเ้ขา้เป็นสมาชกิ
ใหม่ สง่เสรมิใหส้มาชกิสโมสรทุกคนเขา้ร่วมในการ
ตอ้นรบัสมาชกิใหม่เขา้มาสูค่รอบครวัโรตาร ีมอบ
หนงัสอืพืน้ฐำนโรตำรี (Rotary Basics) และ 
สำนสมัพนัธท่ี์ยัง่ยืน (Connect for Good) (ขาย
รวมกนัอยูใ่นแฟ้มสมาชกิใหม่) รวมทัง้เกยีรตบิตัร
สมาชกิ (ม ีTemplate ที ่Brand Center) 

จดัโปรแกรมปฐมนิเทศทีเ่ป็นทางการหลงัจากการ
รบัสมาชกิใหม่ทนัท ีแจง้ใหส้มาชกิใหม่เขา้ใจถงึ
ประโยชน์ของสมาชกิภาพในสโมสร และโอกาสใน
การบ าเพญ็ประโยชน์ทัง้ในชุมชนของท่านและ
ต่างประเทศ ควรจะรวมเอาสรุปผลงานความส าเรจ็
ของสโมสรเมือ่เรว็ๆ น้ี โครงการรวมทัง้กจิกรรมที่
ก าลงัจะมขีึน้ และสอบถามวา่ตอ้งการจะมสีว่นร่วม
อยา่งไร อ่านคูม่อืแนะน ำสมำชกิใหม่ให้รู้จกัโรตำรี: 
แนวทำงกำรปฐมนิเทศ (Introducing New 
Members to Rotary: An Orientation Guide) 
เพือ่ดคูวามคดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
การท าใหส้มาชิกใหม่มีส่วนร่วม  

งานวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่สมาชกิจะยิง่มพีนัธสญัญา
และมคีวามสมัพนัธก์บัเพือ่นสมาชกิ สโมสรและ
องคก์รมากขึน้ เมือ่เขา้ร่วมในกจิกรรมโรตารมีากขึน้ 
สอบถามสมาชกิใหม่วา่มคีวามสนใจในโครงการหรอื
กจิกรรมใดบา้ง และใหพ้วกเขามบีทบาททีส่ าคญั
เพือ่ใหรู้ส้กึวา่มคีวามสมัพนัธก์บัสโมสรในทนัท ี 
อยา่สนันิษฐานวา่สมาชกิใหม่จะตอ้งสนใจในบทบาท
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี เช่น นกับญัชอีาจจะไม่ได้
สนใจเกีย่วกบัการท าบญัชขีองสโมสรเพราะวา่เป็น
เรือ่งทีเ่ป็นความช านาญของพวกเขา เขาอาจจะ

ตอ้งการหาประสบการณ์อืน่ทีแ่ตกต่างออกไป  
เอกสารสำนสมัพนัธ์ทีย่ัง่ยนื (Connect for Good) 
แสดงเรือ่งราวในแนวทางมากมายทีส่มาชกิสามารถ
มสีว่นร่วมและเชือ่มโยงกนัผา่นโรตาร ี อยา่งไรก็
ตาม จงระมดัระวงัทีจ่ะไมท่ าใหพ้วกเขามคีวาม
รบัผดิชอบมากเกนิไปในทนัท ีพดูคยุกนัเพือ่ใหรู้ว้า่
พวกเขาอยากมสีว่นร่วมอยา่งไร 

โครงกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ท่ีมี 
ควำมหมำย  
เหตุผลส าคญัทีผู่ค้นเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของโรตารี
คอื พนัธสญัญาในการท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์
ทีม่คีวามหมายในชมุชนและในสว่นอืน่ๆ ของโลก 
สโมสรทีด่ าเนินโครงการหลากหลายจะใหโ้อกาสใน
การมสีว่นร่วมไดม้ากยิง่ขึน้และท าใหส้มาชกิรูส้กึวา่
พวกเขาไดม้สีว่นในความพยายามอนัส าคญัยิง่  

กลุ่มมิตรภำพโรตำรีและกลุ่มปฏิบติักำร 
โรแทเรียน 
สมาชกิใหม่ของสโมสรอาจจะสนใจเขา้ร่วมในกลุ่ม
มติรภาพโรตารหีรอืกลุ่มปฏบิตักิารโรแทเรยีนทีช่ืน่
ชอบ ในขณะเดยีวกบัทีไ่ด:้  
 แบ่งปันความสนใจหรอืงานอดเิรกทีเ่หมอืนกนั 
 ท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ทีม่วีชิาชพีเดยีวกนัเพือ่ทีจ่ะท า
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ ี

 สรา้งมติรทัว่โลก 
 ส ารวจโอกาสใหม่ๆ ในการบ าเพญ็ประโยชน์ 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบักลุ่มมิตรภำพโรตำรี 
(Rotary Fellowships) และ กลุ่มปฏบิติักำร 
โรแทเรียน (Rotarian Action Groups) ไดท้ี ่ 
My Rotary 

 

ดวูา่สโมสรในจนิตนาการท า
ใหส้มาชกิมสี่วนร่วมได้
อยา่งไร รวมทัง้สมาชกิใหม ่ 
โดยการเรยีนรูห้ลกัสตูร Best 
Practices for Engaging 
Members และ Kick-start 
Your New Member  
Orientation ที ่Learning 
Center  
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งำนกิจกรรมพิเศษของโรตำรี  
นอกเหนือจากจากการประชุมประจ าสปัดาหข์อง
สโมสรแลว้ ควรเชญิสมาชกิใหม่เขา้ร่วมงาน
กจิกรรมของสโมสร ภาค และโรตารสีากล เช่น 
 การประชุมกจิกรรมสโมสร (Club Assembly) 
 การประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค (District Con-

ference) 
 งานอบรมตา่งๆ ของภาค 
 การสมัมนาสมาชกิภาพ ภาพลกัษณ์สาธารณะ
และมลูนิธโิรตารขีองภาค 

 Rotary Institutes 
 การประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตารสีากล (RI 

Convention) 
 

รู้จกัสมำชิกของท่ำน  
โรแทเรยีนใหค้วามส าคญักบัสมัพนัธภาพซึง่เกดิขึน้
ภายในสโมสร น่ีคอืเหตุผลหลกัขอ้หนึ่งทีส่มาชกิคง
อยูก่บัโรตาร ีสง่เสรมิใหส้มาชกิเรยีนรูเ้กีย่วกบัเพือ่น
สมาชกิดว้ยกนั  

ควรพยายามทีจ่ะเขา้ใจภมูหิลงัและความสนใจของ
สมาชกิ 
 สอบถามสมาชกิวา่รอคอยโครงการหรอืกจิกรรม
ใดทีก่ าลงัจะเกดิขึน้มากทีส่ดุ 

 จดัท าบทความพเิศษเกีย่วกบัสมาชกิในจดหมาย
ขา่ว 

 แนะน าและสมัภาษณ์สมาชกิแต่ละคนในการ
ประชุมแต่ละครัง้ 

 ใหค้รอบครวัเขา้ร่วมในการประชมุ กจิกรรมทาง
สงัคมและโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

 ขอใหส้มาชกิผลดักนัแบ่งปัน Rotary Moment  
ในการประชุมประจ าสปัดาห ์

 
รบัฟังสมาชกิรวมทัง้ความห่วงใยต่างๆ ของพวกเขา 
ทบทวนผลทีไ่ดร้บัจากการส ารวจความพงึพอใจของ
สมาชกิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดแ้สวงหาความคดิเหน็จาก
พวกเขาอยา่งกระตอืรอืรน้ และรบัฟังเรือ่งตา่งๆ  
จดัการกบัความห่วงใยของสมาชกิทนัทเีพือ่ท าให้
พวกเขามปีระสบการณ์ทีด่ใีนสโมสร 

 

คณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร  

การทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในเป้าหมายสมาชกิภาพ
ทัง้หมดของสโมสร จ าเป็นตอ้งมทีมีงานทีเ่ขม้แขง็ใน
การพฒันาและด าเนินแผนพฒันาสมาชกิภาพ การ
แต่งตัง้คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรจะช่วย
ใหป้ระสบความส าเรจ็ในการด าเนินกลยทุธท์ีว่างไว้
ในแผนงานและท าใหส้มาชกิสโมสรมสีว่นร่วมใน
ความพยายามนัน้ คณะกรรมการสมาชกิภาพของ
สโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
 ตัง้เป้าหมายสมาชกิภาพของสโมสรส าหรบัปีทีจ่ะ
มาถงึ 

 ตรวจสอบและจดัการ Membership Leads ใน
ระบบออนไลน์และตดิตามผูส้มคัรทีส่นใจ 

 เป็นผูน้ าในการปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ 
 แจง้ใหส้มาชกิทราบเกีย่วกบัความส าคญัในการ
ดงึดดูความสนใจและท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วม 

 พฒันาแผนปฏบิตักิารเพือ่ปรบัปรงุความพงึพอใจ
ของสมาชกิทีค่วรจะรวมถงึการส ารวจสมาชกิ 
แลว้จงึตอบสนองขอ้มลูยอ้นกลบัทีไ่ดร้บัดว้ยการ
รเิริม่การเปลีย่นแปลง 

 ท าการประเมนิสโมสรเพือ่ดคูวามพยายามใน 
การพฒันาสมาชกิภาพและการรกัษาสมาชกิวา่
ประสบความส าเรจ็หรอืไม่ 

 ท างานร่วมกบัคณะกรรมการประชาสมัพนัธเ์พือ่
สรา้งสรรคภ์าพลกัษณ์ของสโมสรทีด่งึดดูความ
สนใจจากสมาชกิทีค่าดหวงัและสมาชกิปัจจุบนั 
รวมทัง้ชุมชนทัว่ๆ ไป 

 หากเป็นไปได ้ควรอุปถมัภส์โมสรก่อตัง้ใหม่ 
ในภาค (ดเูอกสารกำรเร่ิมต้นสโมสรโรตำรี -  
Starting a Rotary Club) 

48% ของผูท้ีย่กเลกิสมาชกิ- 
ภาพ ไม่รูส้กึเป็นกนัเองทีจ่ะ
แบ่งปันปัญหาความห่วงใย
ต่างๆ กบัผูน้ าสโมสร  

ประธานและกรรมการ 
สมาชกิภาพของสโมสรควร
เรยีนรูห้ลกัสตูร Club  
Membership Committee 
Basics รวมทัง้หลกัสตูรอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัสมาชกิภาพเพือ่
เรยีนรูใ้หม้ากขึน้ที ่Learning 
Center 
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บทที่ 5  
การเป็นพีเ่ล้ียงสโมสรใหม่ 
(Mentoring New Clubs) 

สโมสรของท่านสามารถมบีทบาทส าคญัในการ
พฒันาสโมสรใหม่โดยการอุปถมัภแ์ละเป็นพีเ่ลีย้ง
สโมสรใหม่ ก่อนทีจ่ะท าหน้าทีร่บัผดิชอบน้ี ตอ้ง
พดูคยุกบัสมาชกิเกีย่วกบักระบวนการและมัน่ใจวา่
พวกเขาเตม็ใจทีจ่ะมสีว่นร่วม เรยีนรูเ้พิม่เตมิ
เกีย่วกบัการพฒันาสโมสรใหม่ไดจ้ากเอกสาร 
กำรเร่ิมต้นสโมสรโรตำรี (Starting a Rotary 
Club) 
 
คุณสมบติัของสโมสรอุปถมัภ ์

ถงึแมส้โมสรใหม่ไมจ่ าเป็นจะตอ้งมสีโมสรอุปถมัภ ์
แต่โรตารกีแ็นะน าเป็นอยา่งยิง่วา่ควรจะม ี ในการ
คดัเลอืกสโมสรอุปถมัภ ์ผูว้า่การภาคและทมีงาน
สมาชกิภาพของภาคควรจะมองหาสโมสรซึง่มี
คณุสมบตัดิงัน้ี 
 ก่อตัง้มาแลว้อยา่งน้อย 3 ปี 
 มมีตทิีจ่ะเป็นพีเ่ลีย้งสโมสรใหม่เป็นเวลาอยา่ง
น้อยหนึ่งปีหลงัจากเขา้เป็นสมาชกิของโรตาร ี

 เป็นสโมสรทีม่สีถานะทางการเงนิดกีบัโรตาร ี
 มสีมาชกิสามญัอยา่งน้อย 20 คน (หากมสีโมสร
อุปถมัภม์ากกวา่หน่ึงสโมสร กฎเกณฑน้ี์ใชก้บั
เพยีงสโมสรเดยีว) 

 เป็นสโมสรทีด่ าเนินโปรแกรมบ าเพญ็ประโยชน์
ของโรตารคีรบถว้นในทุกๆ ดา้น 

ความส าเรจ็ของสโมสรใหมข่ึน้อยูก่บัการก่อตัง้ 
วา่ดเีพยีงใด และด าเนินการไดด้เีพยีงใดในช่วง  
2-3 เดอืนแรก หลงัจากไดร้บัการชารเ์ตอร ์สโมสร
อุปถมัภจ์ะใหค้ าแนะน าต่างๆ เป็นเวลา 1-2 ปี  

 

หนา้ทีร่บัผดิชอบของสโมสรอุปถมัภ ์

นายกของสโมสรอุปถมัภแ์ละทีป่รกึษาสโมสรใหม่
เขา้ร่วมประชุมปกตคิรัง้แรกของคณะกรรมการ 
บรหิารสโมสรใหม่ แต่กม็อีะไรมากมายทีต่อ้งท า 
เพือ่สนบัสนุนสโมสรใหม่ซึง่สมาชกิทุกคนของสโมสร
อุปถมัภค์วรมสีว่นร่วม สโมสรอุปถมัภค์วรจะท า
ดงัตอ่ไปนี้ 
 ช่วยเหลอืผูว้า่การภาคและทีป่รกึษาสโมสรใหมใ่น
การวางแผนงานและจดัแนวทางปฏบิตัใินการ
บรหิารงานของสโมสรใหม ่

 ท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาใหก้บัเจา้หน้าทีส่โมสรและ
รายงานใหผู้ว้า่การภาคทราบตามทีไ่ดร้บัการรอ้ง
ขอในระหวา่งช่วงปีแรกของสโมสร 

 ท าใหส้โมสรใหมม่คีวามคุน้เคยกบันโยบายและวธิี
ปฏบิตัขิองโรตาร ี

 จดักจิกรรมการหาทุนร่วมกนั 
 ช่วยเหลอืสโมสรใหมใ่นการวางแผนโปรแกรมและ
โครงการตา่งๆ ในระหวา่งช่วงปีแรก 

งานวจิยับง่ชีว้า่การสญูเสยีสมาชกิมากทีส่ดุของ
สโมสรใหม่รวมทัง้การยบุเลกิสโมสรจ านวนสงูสดุ
เกดิขึน้ในระหวา่งช่วงปีทีส่อง สโมสรใหมท่ีไ่ดร้บั 
การสนบัสนุนอยา่งเขม้แขง็จากสโมสรอุปถมัภจ์นถงึ
ช่วงปีทีส่องจะมโีอกาสมากกวา่ในการเป็นสโมสรทีม่ี
ความเขม้แขง็ พึง่พาตนเองไดแ้ละมปีระสทิธภิาพ 
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ความสมัพนัธข์องการเป็นพีเ่ลี้ ยง 

สโมสรอุปถมัภส์ามารถสรา้งความสมัพนัธฉ์นัพี่
เลีย้งทีม่คีวามเขม้แขง็และประสบความส าเรจ็ดว้ย
วธิกีารมากมาย 
 

ก ำหนดเป้ำหมำยกบัสโมสรใหม่   
ตรวจสอบเรือ่งทีท่า้ทายและจดุออ่นทีอ่าจจะเป็น
อุปสรรคของสโมสรใหมด่ว้ยใจยตุธิรรม เมือ่ท า
เช่นนัน้ ท่านจะสามารถช่วยก าหนดเป้าหมายทีจ่ะ
น าไปสูค่วามส าเรจ็ได ้
 

ก ำหนดโครงสร้ำง  
ก าหนดการประชุมปกตโิดยใหม้วีาระการประชุม
พรอ้ม และท าใหม้ัน่ใจวา่ในการประชุมแต่ละครัง้
จะขบัเคลือ่นสโมสรใหม่ไปสูเ่ป้าหมายของสโมสร
ได ้
 

ก ำหนดกำรส่ือสำรท่ีสม ำ่เสมอ  
วางแผนเพือ่สือ่สารหรอืประชุมกบัสโมสรใหม่
เพือ่ใหค้ าแนะน าและแนวทางแก่สโมสรในช่วง
ระยะเริม่ตน้ 
 

ขอ้ก าหนดของสโมสรใหม่ 

โรตารไีดก้ าหนดมาตรฐานส าหรบัสโมสรใหม่ดงัน้ี 
 สโมสรใหม่ตอ้งมสีมาชกิก่อตัง้อยา่งน้อย 20 คน 
นอกเสยีจากวา่จะมเีหตุผลทีด่แีละเพยีงพอ
ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารทีจ่ะยกเลกิ
ขอ้ก าหนดน้ี 

 อยา่งน้อย 50 เปอรเ์ซน็ต ์ของสมาชกิก่อตัง้
จะตอ้งอาศยัอยูใ่นชมุชนทีส่โมสรก่อตัง้ขึน้ 

 

เรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบั
การเป็นสโมสรอุปถมัภ ์ 
ไดจ้ากเอกสารสโมสร
อปุถมัภ ์(Sponsor Clubs) 
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บทที่ 6  
การสนบัสนุนสโมสร: เครือ่งมือและทรพัยากรโรตารี 
(Supporting Your Club: Rotary Resources and Tools) 

สมาชิกและพนกังานโรตารี 

สมาชกิและพนกังานโรตารตี่อไปน้ีจะสามารถตอบ
ค าถามตา่งๆ และใหค้ าแนะน าแกส่โมสรเกีย่วกบั
การสรา้งแผนสมาชกิภาพทีม่ปีระสทิธภิาพได ้ดู
ขอ้มลูการตดิต่อกบัพนกังานของโรตารแีละผูน้ า
ของภาคทีเ่วบ็ไซต ์Rotary.org หรอืท าเนียบ
ทางการ (Official Directory)  
 
ผูน้ าในภูมิภาค 

ผูป้ระสำนงำนโรตำรี (Rotary Coordinator - 
RC) ท าหน้าทีเ่ป็นทรพัยากรส าหรบัภาคและ
สโมสร และมคีวามรูเ้ป็นอยา่งดเีกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ  
ของโรตาร ีเช่น การปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุและกลยทุธ์
ใหม่ๆ ในการดงึดดูความสนใจและรกัษาสมาชกิ 
ความคดิรเิริม่เกีย่วกบัสมาชกิภาพในภมูภิาค  
และเรือ่งทีม่ลี าดบัความส าคญัรวมทัง้เป้าหมาย
ของแผนกลยทุธข์องโรตาร ี 
 
ผูป้ระสำนงำนภำพลกัษณ์สำธำรณะของโรตำรี 
(Rotary Public Image Coordinator - RPIC)  
สามารถใหค้ าแนะน าและทรพัยากรในการสง่เสรมิ
ภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารซีึง่จะสนบัสนุน
เรือ่งสมาชกิภาพในสโมสรของทา่น 
 
ผูป้ระสำนงำนมูลนิธิโรตำรีในภมิูภำค 
(Regional Rotary Foundation Coordinator - 
RRFC) ท าหน้าทีเ่ป็นทรพัยากรในเรือ่งตา่งๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัมลูนิธโิรตารทีัง้หมด รวมทัง้ทุน
สนบัสนุนและการจดัการทุนสนบัสนุน การหาทุน 
และโปรแกรมต่างๆ เช่น โปลโิอพลสั และศนูย์
สนัตภิาพโรตาร ี
 

ท่ีปรึกษำกองทุนถำวรและกำรบริจำครำยใหญ่ 
(Endowment/Major Gifts Adviser - E/MGA) 
ท างานร่วมกบัผูน้ าภาคและผูน้ าภมูภิาคในการ
พฒันาแผนงานเพือ่การบง่ชี ้เขา้ถงึและรอ้งขอการ
บรจิาครายใหญ่ รวมทัง้อ านวยความสะดวกในงาน
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้นบัสนุนมลูนิธใิน
ปัจจุบนัและพฒันาผูส้นบัสนุนทีค่าดหวงั 
 

คณะกรรมการสมาชิกภาพของภาค  

คณะกรรมการสมาชกิภาพของภาคบ่งชี ้สง่เสรมิ 
และด าเนินกลยทุธใ์นการพฒันาสมาชกิภาพของ
ภาค ประธานคณะกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นผูต้ดิต่อ
ระหวา่งผูว้า่การภาค ผูป้ระสานงานโรตาร ีโรตารี
สากล และสโมสรต่างๆ ในภาคในประเดน็ที่
เกีย่วกบัสมาชกิภาพ และยงัท าหน้าทีม่อบหมาย 
Membership Leads ในระบบออนไลน์ใหแ้ก่
สโมสร 

ผูช้่วยผูว้า่การภาคหรอืผูว้า่การภาคมขีอ้มลูการ
ตดิตอ่กบัคณะกรรมการชดุน้ี  หากภาคของท่าน
ไม่มคีณะกรรมการสมาชกิภาพ ควรจะแตง่ตัง้
ขึน้มาคณะหนึ่ง  
 
ผูช่้วยผูว่้าการภาค (Assistant  

Governor) 

ผูช้่วยผูว้า่การภาคสามารถท างานอยา่งใกลช้ดิกบั
สโมสรเพือ่ท าใหส้โมสรมคีวามตืน่ตวัมากขึน้ และ
ช่วยใหส้โมสรสามารถดงึดดูความสนใจของ
สมาชกิและรกัษาสมาชกิได ้ตดิตอ่กบัผูว้า่การภาค
หากไมท่ราบวา่ใครคอืผูช้่วยผูว้า่การภาคของท่าน 
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บอกเล่าเป้าหมายสมาชกิภาพของสโมสร  
รวมทัง้ความคดิรเิริม่ทีป่ระสบความส าเรจ็กบั
คณะกรรมการภาคและผูช้่วยผูว้า่การภาค  
ภาคจ าเป็นจะตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบักลยทุธแ์ละ
เครือ่งมอืใหม่ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัสโมสร 
เช่นเดยีวกบัทีท่่านจะตอ้งรูว้า่คณะกรรมการภาค
สามารถสนบัสนุนและช่วยเหลอืทา่นไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

ผูแ้ทนฝ่ายสนบัสนุนสโมสรและภาค 

(Club And District Support. 

Representatives) 
สโมสรทุกสโมสรมผีูแ้ทนฝ่ายสนบัสนุนสโมสรและ
ภาคซึง่สามารถตอบค าถามเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ เช่น 
 ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากล ประมวล
นโยบายของโรตาร ีคูม่อืปฏบิตักิาร และนโยบาย
อืน่ๆ ของโรตารสีากล 

 โรตารสีากลและส านกัเลขาธกิาร 
 Rotary Club Central 

คน้หาผูแ้ทนของสโมสรไดท้ี ่rotary.org/
representatives 
 
พนกังานอืน่ๆ ของส านกังาน

เลขาธิการ  

ส านกังานเลขาธกิารของโรตารสีากล คอื ส านกั 
งานใหญ่โลกของโรตารสีากลทีเ่มอืงอฟีเวนสตนั  
มลรฐัอลิลนิอยส ์สหรฐัอเมรกิา  และส านกังาน 
ระหวา่งประเทศอกีหลายแหง่ พนกังานสามารถ
ช่วยเหลอืท่านเกีย่วกบัค าถามหรอืค าขอต่างๆ  
ทีเ่กีย่วกบัสมาชกิภาพ  ตดิต่อพวกเขาไดท้ี ่ 
rotarysupportcenter@rotary.org  
 

My Rotary . 
คน้หาขา่วลา่สดุ ประกาศและทรพัยากรต่างๆ ไดท้ี ่
My Rotary ซึง่จะใหข้อ้มลูตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้ 

 ทรพัยากรและสิง่พมิพท์ีเ่กีย่วกบัสมาชกิภาพที ่
rotary.org/membership 

 Member Center (เพือ่หาลิง้คใ์นการสง่ต่อ
สมาชกิไปยงัสโมสรอืน่ เปลีย่นสโมสร แสดง 
ความสนใจทีจ่ะเขา้ร่วม หรอืใช ้Rotary Global 
Rewards) 

 สิง่พมิพต์า่งๆ และสิง่อืน่ๆ ของโรตารซีึง่หาซือ้ได้
ที ่shop.rotary.org (ซึง่สามารถซือ้ชุดเอกสาร
ตอ้นรบัสมาชกิใหม่ เอกสารทีเ่ป็นสิง่พมิพ ์และ
อืน่ๆ) 

 Webinars  
 Brand Center (ทีซ่ึง่สามารถสรา้งสรรคโ์บรชวัร ์
ใบปลวิส าหรบังานกจิกรรม และอืน่ๆ ของสโมสร
เอง) 

 Club Finder 
 ขอ้มลูการตดิต่อกบัผู้แทนฝ่ำยสนับสนุนสโมสร
และภำค (CDS)  

 กลุ่มสนทนำเรื่องวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุเก่ียวกบั
สมำชิกภำพ (Membership Best Practices) 

 

เขา้ร่วมกลุ่มสนทนาใน 
เรือ่ง Membership Best  
Practices (วิธีปฏิบติัท่ีดี
ท่ีสดุเก่ียวกบัสมำชิกภำพ) 
เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็
และตดิต่อเชือ่มโยงกบั 
สโมสรอืน่ๆ 
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สง่เสรมิใหส้มาชกิสโมสร
ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารอยู่เสมอ
โดยการบอกรบั จดหมาย
ขา่ว Membership Minute 
ซึง่เป็นจดหมายขา่วทาง
อเีมลทีเ่น้นเรื่องกลยทุธใ์น
การพฒันาสมาชกิภาพ 
ทรพัยากร เรื่องราว
ความส าเรจ็ของสโมสรและ
เรื่องทีส่ าคญัๆ ของสมาชกิ 
บอกรบัเป็นสมาชกิไดท้ี ่
rotary.org/newsletters  

Rotary Club Central  
Rotary Club Central  เป็นเครือ่งมอืออนไลน์ทีผู่น้ า
สโมสรและภาคใชเ้พือ่ก าหนดและตดิตามเป้าหมาย 
รวมทัง้กจิกรรมทุกเรือ่งทีส่ าคญั เช่น ความคดิรเิริม่
เกีย่วกบัสมาชกิภาพ กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
และการบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตาร ีการใช ้Rotary Club 
Central  เป็นเครือ่งมอืในการวางแผนงานและ
บนัทกึเป้าหมาย ความกา้วหน้าและความส าเรจ็ของ
สโมสร ท าใหท้่านสามารถใหข้อ้มลูทีจ่ะช่วยผูน้ าใน
อนาคตในการตดัสนิใจจากขอ้มลูทีไ่ดร้บั การ
ตดิตามกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรจะท า
ใหท้า่นมบีทบาทส าคญัในการช่วยใหโ้รตารสีากล
บนัทกึและวดัผลกระทบทีโ่รแทเรยีนท าอยูท่ ัว่โลกได ้

ผูน้ าสโมสรควรจะลงทะเบยีน My Rotary และใส่
เป้าหมายต่างๆ ที ่Rotary Club Central  เพือ่ให้
สมาชกิสโมสรรวมทัง้ผูว้า่การภาคและผูช้่วยผูว้า่การ
ภาคสามารถดคูวามกา้วหน้าของสโมสรได ้
 

Rotary Ideas 
การกระจายปัญหาไปยงักลุ่มเพือ่คน้หาค าตอบ 
(Crowdsourcing) เป็นกลยทุธใ์นระบบดจิติอล 
ทีม่พีลงัซึง่ช่วยสนบัสนุนการท างานทีด่ขีองโรตารี
ทัว่โลก รปูแบบ (Platform) กลุ่มของโรตารรีูจ้กักนั
ในชือ่ Rotary Ideas มจีุดมุ่งหมายเพือ่ใหส้โมสร 
โรตารแีละสโมสรโรทาแรคทค์น้หาทรพัยากรต่างๆ 
ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ สโมสรสามารถโพสต์
โครงการตา่งๆ หรอืขอ้คดิเหน็และรอ้งขอผูร้่วม
โครงการ อาสาสมคัร เงนิทุน หรอืขอรบัการ
สนบัสนุนอืน่ๆ ได ้
 

Rotary Showcase 
Rotary Showcase เป็นเครือ่งมอืทีท่ าใหค้นทัว่ไปรู้
วา่โรตารกี าลงัท าอะไรในชมุชนโดยการกระจายขา่ว
ผา่นสือ่ทางสงัคม ท าใหส้มาชกิของครอบครวัโรตารี
สามารถโพสตข์า่วสารขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการ
บ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรหรอืภาค รวมทัง้
รายละเอยีด รปูภาพ และวดิโีอ และยงัสามารถ
ประชาสมัพนัธผ์า่น Facebook และ Twitter ไดอ้กี
ดว้ย 
 

The Learning Center 
เรยีนรูห้ลกัสตูรออนไลน์ผา่นศนูยก์ารเรยีนรู ้
(Learning Center) ที ่learn.rotary.org  มหีลกัสตูร
ต่างๆ มากมายทีท่า่นสามารถจะเรยีนรู ้หรอืแนะน า
แก่สมาชกิสโมสร รวมทัง้หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบับทบาท
หน้าที ่ทา่นสามารถสรา้งประวตัผิูใ้ช ้ตดิตาม
ความกา้วหน้าของตนเองจากการเรยีนรูห้ลกัสตูร
ต่างๆ และพมิพใ์บประกาศเกยีรตคิณุส าหรบั
หลกัสตูรทีเ่รยีนรูค้รบถว้น แต่ละหลกัสตูรยงัมชีุมชน
ออนไลน์ซึง่ผูล้งทะเบยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธก์นัใน
กลุ่มและกบั Moderator ของหลกัสตูรดว้ย  
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เอกสารปฏิบัติงาน 

แผนสมาชิกภาพ  
(Your Membership Plan Worksheet) 

ใชเ้อกสารปฏบิตังิานน้ีในการสรา้งแผนสมาชกิภาพของสโมสร เมือ่ไดป้ระเมนิสโมสรแลว้ จงเน้นความส าคญั
ไปทีแ่ต่ละขัน้ตอนเฉพาะเรือ่งทีจ่ะตอบสนองความทา้ทายทีย่ากยิง่ของสโมสร ขัน้ตอนเหลา่นัน้จะบง่ชี้
ทรพัยากรทีจ่ะสามารถช่วยท่านได ้เมือ่ไดท้ าขัน้ตอนต่างๆ เสรจ็สิน้ลง ท่านจะสามารถบ่งชีค้วามทา้ทายและ
โอกาสต่างๆ พฒันาวสิยัทศัน์ และสรา้งกลยทุธส์ าหรบัสมาชกิทีค่าดหวงั สมาชกิใหม่ และสมาชกิทีม่อียูแ่ลว้  

ในระหวา่งการประชุมสโมสร ควรพดูคยุกบัสมาชกิเกีย่วกบัขัน้ตอนทีท่่านจะด าเนินการเพือ่ท าใหส้มาชกิภาพ
เขม้แขง็และสง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นร่วมในกระบวนการน้ี 

 

ขัน้ตอนท่ี 1:  กำรประเมินสโมสร (Evaluating Your Club) 

 เราไดบ้่งชีเ้รือ่งทีต่อ้งปรบัปรงุหลงัจากการใชเ้อกสารกำรตรวจสุขภำพสโมสรโรตำรี (Rotary Club 
Health Check) และเรยีนรูจ้ากหลกัสตูร สโมสรของท่ำนมีสขุภำพดีหรือไม่? (Is Your Club 
Healthy?) ที ่Learning Center เพือ่พจิารณา module ทีแ่สดงถงึเรือ่งทีส่โมสรตอ้งใหค้วามใสใ่จ จาก
สิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนรู ้เราจะพยายามด าเนินการดงัน้ี  

 เรือ่งทีต่อ้งปรบัปรุง การเยยีวยาทีเ่ราวางแผนจะลองท า 

      

      

      

 เราไดค้น้พบแนวความคดิหรอืวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในเอกสารเป็นสโมสรทีต่ื่นตัวอยู่เสมอ (Be a Vibrant 
Club) ทีเ่ราจะใชเ้พือ่ท าใหส้โมสรของเรามนีวตักรรมและยดืหยุน่ 

      

      

      

 เราไดป้ระเมินควำมหลำกหลำย (Diversity Assessment) ของสมาชกิภาพเสรจ็สิน้แลว้ และไดเ้รยีนรู้
หลกัสตูรกำรสร้ำงสโมสรท่ีมีควำมหลำกหลำย (Building a Diverse Club) ที ่Learning Center 
แลว้ และวางแผนงานทีจ่ะด าเนินงานดงัตอ่ไปนี้เพือ่เพิม่พนูแนวคดิและมุมมองใหม่ๆ 

      

      

      

417-TH—818(1217) 
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 สโมสรของเราไดท้ ากำรประเมินประเภทอำชพี (Classification Assessment) เสรจ็สิน้ และวางแผน
งานตอ่ไปนี้เพือ่ทีจ่ะเป็นตวัแทนความหลากหลายของวชิาชพีในชมุชนไดด้ยีิง่ขึน้ 

      

      

      

ขัน้ตอนท่ี 2:  สร้ำงวิสยัทศัน์ส ำหรบัสโมสร (Creating a Vision for Your Club) 

 สโมสรของเราไดท้ ากระบวนการการสรา้งวสิยัทศัน์ของสโมสรเสรจ็สิน้แลว้ และไดพ้ฒันาวสิยัทศัน์
ดงัตอ่ไปนี้  

 ในเวลา 3-5 ปี สโมสรของเราจะ  

      

      

 สโมสรของเรามคีณะกรรมการสมาชกิภาพทีม่ปีระธานและกรรมการอยา่งน้อย 5 คนเพือ่ชีแ้นวทางการ
ด าเนินวสิยัทศัน์และแผนสมาชกิภาพ 

 แผนระยะยาวทีจ่ะช่วยใหเ้ราบรรลุความส าเรจ็ในวสิยัทศัน์ คอื  

      

      

      

 เราไดท้บทวนแผนกลยทุธข์องสโมสรแลว้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่แผนสมาชกิภาพของเรามคีวามสอดคลอ้งกบั
แผนกลยทุธ ์

ขัน้ตอนท่ี 3:  กำรดึงดดูควำมสนใจสมำชิกใหม่ (Attracting New Members) 

 สโมสรไดเ้รยีนรูห้ลกัสตูร Strategies for Attracting New Members ที ่Learning Center แลว้ และ
วางแผนจะท าสโมสรใหเ้ป็นทีน่่าสนใจมากขึน้ส าหรบัสมาชกิทีค่าดหวงัในแนวทางดงัตอ่ไปนี้ 

      

      

      

 สโมสรไดจ้ดัท าแบบฝึกหดั Finding New Club Members exercise เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และจะปฏบิตัิ
ดงัตอ่ไปนี้เพือ่หาสมาชกิทีค่าดหวงั 
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 สโมสรไดเ้ลอืกทีจ่ะเน้นความส าคญัของประโยชน์ในการเป็นสมาชกิดงัตอ่ไปนี้เมือ่พดูคยุกบัสมาชกิที่
คาดหวงั  

      

      

      

 สโมสรไดเ้รยีนรูห้ลกัสตูร Practicing Flexibility and Innovation ที ่Learning Center แลว้ เพือ่ท า
ความเขา้ใจทางเลอืกทีย่ดืหยุน่ไดท้ีม่อียูใ่นปัจจุบนัส าหรบัสโมสร และไดว้างแผนดงัน้ีเพือ่ทีจ่ะลองปรบั
ใหเ้ขา้กบัสมาชกิไดด้ยีิง่ขึน้ 

      

      

      

 สโมสรไดเ้รยีนรูห้ลกัสตูร Online Membership Leads ที ่Learning Center แลว้ และเขา้ใจวา่  
Membership Leads จะเป็นประโยชน์อยา่งไรต่อสโมสร 

 ผูน้ าสโมสรของเราพจิารณาวา่ใครจะเป็นผูจ้ดัการ Membership Leads ทีไ่ดร้บัมอบหมายมา 

 สโมสรของเรามกีระบวนการในการตดิตามสมาชกิทีค่าดหวงัทีไ่ดร้บัมอบหมายมาใหส้โมสรผา่น
โปรแกรม Membership Leads  

 สโมสรของเราไดอ้่าน Creating a Positive Experience for Prospective Members แลว้ และเขา้ใจ
วา่ประสบการณ์นัน้จะมอีทิธพิลตอ่มุมมองเกีย่วกบัโรตารขีองสมาชกิทีค่าดหวงัอยา่งไร และมแีผนงานที่
จะท าใหม้ัน่ใจวา่เราจะสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่สมาชกิทีค่าดหวงัไม่วา่พวกเขาจะเขา้ร่วมกบัสโมสร
หรอืไม่กต็าม 

ขัน้ตอนท่ี 4:  กำรท ำให้สมำชิกสโมสรมีส่วนร่วม (Engaging Your Club’s Members) 

 สโมสรของเราไดข้อใหส้มาชกิท าแบบสอบถามกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของสมำชิก (Member Sat-
isfaction Survey) และไดต้ดัสนิใจทีจ่ะท าการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปน้ีตามผลการส ารวจทีไ่ดร้บั 
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 กรรมการสมาชกิภาพไดเ้รยีนรูห้ลกัสตูร Kick-start Your New Member Orientation ที ่Learning  
Center และไดอ้า่นเอกสารแนะน ำสมำชกิใหม่ให้รู้จกัโรตำรี (Introducing New Members to  
Rotary) และก าลงัพฒันากระบวนการปฐมนิเทศทีจ่ะใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิใหม่และท าใหพ้วกเขาม ี
สว่นร่วมในสโมสร กระบวนการปฐมนิเทศมดีงัตอ่ไปนี้ 

      

      

      

 สโมสรไดท้ ากำรประเมินและกำรวิเครำะหก์ำรรกัษำสมำชิก (Retention Assessment and Analy-
sis) เสรจ็แลว้ และไดอ้ภปิรายผลทีไ่ดร้บัแลว้ และจะด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้เพือ่ปรบัปรงุการม ี
สว่นร่วมและการรกัษาสมาชกิ 

      

      

      

 สโมสรของเราไดเ้รยีนรูห้ลกัสตูร Best Practices for Engaging Members ที ่Learning Center และ
จะด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้เพือ่ท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วม 

      

      

      

 สโมสรไดม้องหาแนวทางต่างๆ ทีส่มาชกิจะมสีว่นร่วมผา่นโรตาร ีตามทีส่รุปอยูใ่นเอกสารสำนสมัพนัธ์ที่
ย ัง่ยืน (Connect for Good) และจะสง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นร่วมในแนวทางใหม่ๆ เหล่านี้ 

      

      

      

 สโมสรของเราไดข้อใหส้มาชกิทีล่าออกไปเมือ่เรว็ๆ น้ีกรอกแบบฟอรม์กำรส ำรวจกำรลำออก (Exit 
Survey) เพือ่ท าความเขา้ใจใหม้ากขึน้วา่เหตุใดสมาชกิจงึลาออกจากสโมสร เราไดอ้ภปิรายถงึผลที่
ไดร้บัและจะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ีเพือ่ใหก้ลุ่มสมาชกิทีเ่ราบ่งชีแ้ลว้วา่มคีวามเสีย่งทีจ่ะลาออก
ไดเ้ขา้มสีว่นร่วม 

 กลุ่มสมาชกิ กลยทุธ ์
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ขัน้ตอนท่ี 5:  ปรบัปรงุภำพลกัษณ์สำธำรณะ (Improving Your Public Image) 

 เราไดค้ดัเลอืกสมาชกิสโมสรทีจ่ะช่วยจดัการเน้ือหาสือ่ทางสงัคมของสโมสรแลว้ 

 เราไดค้ดัเลอืกสมาชกิทีจ่ะจดัการและปรบัปรุงเวบ็ไซตข์องสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัโดยการใชส้ือ่จาก 
Brand Center ของโรตาร ี

 เราไดค้ดัเลอืกสมาชกิหนึ่งคนใหป้รบัปรุงแผน่พบัของสโมสรจากเอกสารตน้แบบ (Template) ที่
สามารถปรบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ ที ่Brand Center ของโรตาร ี

 เราไดไ้ปที ่Brand Center ใน My Rotary และจะใชเ้ครือ่งมอืต่อไปน้ีเพิม่เตมิเพือ่สง่เสรมิความ
ตระหนกัในชุมชน 

      

      

      

 สโมสรไดเ้ป็นเจา้ภาพกลุ่มสนทนา (Focus Group) ในชุมชนแลว้ และไดร้บัผลดงัตอ่ไปนี้ 

      

      

      

ขัน้ตอนท่ี 6: กำรสนับสนุนสโมสรใหม่ (Supporting New Clubs) 

 ประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรไดแ้จง้แก่ผูว้า่การภาคแลว้วา่ สโมสรสมคัรใจจะท า
หน้าทีเ่ป็นสโมสรอุปถมัภ ์

 สมาชกิสโมสรไดอ้ภปิรายเกีย่วกบัหน้าทีร่บัผดิชอบของการเป็นสโมสรอุปถมัภแ์ลว้ และยนิยอมจะให้
ค ามัน่สญัญาต่อความสมัพนัธน้ี์ 

 ผูน้ าสโมสรเปิดใจทีจ่ะสนบัสนุนสโมสรแซทเทลิไลท ์(Satellite Club) และพจิารณาเหน็วา่เป็นตวัเลอืก
ในการปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัของสมาชกิ 

ขัน้ตอนท่ี 7:  กำรสนับสนุนสโมสร: เครื่องมือและทรพัยำกรโรตำรี (Supporting 
Your Club: Rotary Resources and Tools) 

 คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรสือ่สารกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพของภาคอยา่งสม ่าเสมอ  

 ผูน้ าสโมสรสือ่สารกบัผูว้า่การภาคหรอืผูช้่วยผูว้า่การภาคอยา่งสม ่าเสมอ และตดิตอ่กบัพวกเขาเมือ่
ตอ้งการความช่วยเหลอื 

 กรรมการสมาชกิภาพของสโมสรไดไ้ปทีเ่วบ็ไซตข์องโรตาร ีrotary.org/membership ภายในหนึ่ง
เดอืนทีผ่า่นมาและรูว้า่จะหาเอกสารและวสัดอุุปกรณ์ตา่งๆ ทีจ่ะช่วยสโมสรไดจ้ากทีใ่ด 
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