การสนับสนุนการเพิ่ม
และการรักษาสมาชิกภาพ
สําหรับสโมสร
หนึ่งในเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญทางกลยุทธ์ 3 ลําดับแรกของแผนกลยุทธ์ของโรตารีคอื ความพยายามในการ
สนับสนุนและทําให้สโมสรเข้มแข็ง ซึง่ รวมทัง้ เป้าหมายในการปรับปรุงการหาและรักษาสมาชิกทีม่ คี ุณสมบัติ
เหมาะสมและมีความกระตือรือล้น สโมสรและภาคของท่านเป็ นผูร้ ว่ มกันพัฒนาสมาชิกภาพ และโรตารีสากล
สนับสนุนความพยายามในการเพิม่ และรักษาสมาชิกภาพของท่านโดยจัดโปรแกรมสมาชิกภาพออนไลน์ขน้ึ
โปรแกรมนี้เริม่ ใช้ในปี ค.ศ. 2001 เป็ นโปรแกรมทีช่ ว่ ยสโมสรและภาคในการบ่งชีส้ มาชิกทีค่ าดหวัง เชื่อมโยง
สมาชิกเก่าทีจ่ ะกลับมาสูส่ โมสรเดิมหรือสโมสรใหม่ และเชื่อมโยงโรแทเรียนซึง่ ย้ายทีอ่ ยูก่ บั สโมสรในพืน้ ทีใ่ หม่
สโมสรที่เข้มแข็ง
การหาสมาชิ ก

การรักษาสมาชิ ก

แบบฟอร์มสมาชิ กที่คาดหวัง

แบบฟอร์มการส่งสมาชิ ก

ประชาชนทัวไปส่
่ งเข้ามา
เพือ่ แนะนําตนเอง

โรแทเรียนส่งเพื่อแนะนําผูอ้ ่นื

แบบฟอร์มการย้ายที่อยู่ของ
โรแทเรียน
โรแทเรียนส่งเพื่อแนะนําตนเอง

ความสําเร็จของโปรแกรม
โปรแกรมออนไลน์น้ีได้พสิ จู น์แล้วว่าเป็ นวิธกี ารทีป่ ระสบความสําเร็จในการแนะนําสมาชิกทีค่ าดหวังและอดีต
สมาชิกมาสูส่ โมสรโรตารี ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2002 เป็ นต้นมา การใช้โปรแกรมออนไลน์และความสนใจจากสมาชิกที่
คาดหวังและสมาชิกซึง่ ย้ายทีอ่ ยูเ่ พิม่ มากขึน้ ถึง 390 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาเกีย่ วกับอัตราการเปลีย่ นแปลงจาก
การสอบถามสมาชิกแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกทีค่ าดหวังและอดีตสมาชิกทีก่ รอก
แบบฟอร์มออนไลน์เข้ามาร่วมในสโมสรในระหว่างปี ค.ศ. 2004 ถึง 2012 ผูน้ ําสโมสรและภาคทีต่ ดิ ตามการ
สอบถามได้รายงานผลความสําเร็จในการหาสมาชิกใหม่ทม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสม พวกเขากล่าวถึงว่าการเพิม่
สมาชิกนี้เป็ นไปทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ
“เราได้เปลีย่ นแปลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของคนเหล่านี้ให้กลายมาเป็น
โรแทเรียนทีม่ คี วามกระตือรือร้น หรือ ผูท้ ใี ่ กล้จะมาเป็นโรแทเรียนแล้ว!”
ผูว้ า่ การภาค 5360, มิถุนายน ค.ศ. 2009

องค์ประกอบของโปรแกรม
การหาสมาชิ กโดยการใช้แบบฟอร์มสมาชิ กที่คาดหวัง
สมาชิกทีค่ าดหวังซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนทีม่ คี ุณสมบัตหิ รือ
ศิษย์เก่ามูลนิธโิ รตารีหรือโปรแกรมโรตารีสากล สามารถติดต่อ
กับสโมสรได้โดยตรงหรือกรอกแบบฟอร์มสมาชิกทีค่ าดหวัง
(Prospective Member Form) บนเว็บไซต์ของโรตารี
แบบฟอร์มออนไลน์น้ีจะให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับกระบวนการของ
สมาชิกภาพ อธิบายถึงหลักเกณฑ์การเป็ นสมาชิก และขอ
รายละเอียดด้านการติดต่อและด้านวิชาชีพ
“นีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการหาสมาชิกทีย่ อดเยีย่ ม”
นายกสโมสรโรตารี Schaumburg A.M.,
รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009

การเพิ่ มและการรักษาสมาชิ กผ่านการส่งต่อและการย้ายที่อยู่
โรแทเรียนทุกคนสามารถทีจ่ ะสนับสนุ นการเพิม่ และการรักษาสมาชิกภาพของโรตารีได้โดยตรง โดยการใช้
แบบฟอร์มการส่งต่อและการย้ายทีอ่ ยูข่ องโรแทเรียน
แบบฟอร์มการส่งต่อสมาชิก (Membership Referral Form) ถูกออกแบบขึน้ มาเพือ่ ให้โรแทเรียนทีป่ รารถนาจะ
แนะนําผูส้ มัครทีม่ ศี กั ยภาพให้เป็ นสมาชิกของสโมสรโรตารีอ่นื ทีม่ ใิ ช่ของตน ผูส้ มัครทีม่ คี ุณสมบัตอิ าจจะเป็ น
บุคคลดังต่อไปนี้คอื
 เพือ
่ นหรือผูร้ ว่ มธุรกิจ
 วิทยากรรับเชิญทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมในสโมสรของท่านได้
 ศิษย์เก่าโปรแกรมของโรตารีสากลหรือมูลนิธโิ รตารีทต
่ี อ้ งการจะมีสว่ นร่วมในการให้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์แก่สโมสรโรตารีในท้องถิน่ แต่อาศัยอยูน่ อกเขตเมือง ภาค หรือประเทศของท่าน
 โรแทเรียนซึง่ ย้ายทีอ
่ ยูแ่ ละยังไม่เคยติดต่อกับสโมสรอื่น
 สมาชิกในครอบครัวทีอ
่ าศัยอยูน่ อกพืน้ ทีส่ โมสรของท่าน ผูซ้ ง่ึ มีความคุน้ เคยกับอุดมการณ์บริการเหนือตนเอง
ของโรตารี
แบบฟอร์มการย้ายทีอ่ ยูข่ องโรแทเรียน (Rotarian Relocation Form) ออกแบบขึน้ มาเพือ่
 โรแทเรียนทีก
่ าํ ลังย้ายหรือย้ายทีอ่ ยูแ่ ล้ว และไม่สามารถคงอยูใ่ นสโมสรปจั จุบนั ของตน
 อดีตโรแทเรียนทีต
่ อ้ งการจะกลับไปยังสโมสรในท้องถิน่
 โรแทเรียนทีย
่ งั มิได้ยา้ ยทีอ่ ยูแ่ ต่ตอ้ งการเปลีย่ นสโมสรด้วยเหตุวา่ มีการขัดแย้งในเรือ่ งข้อกําหนดต่างๆ หรือมี
ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรอื่น
โรแทเรียนทีส่ น้ิ สุดสมาชิกภาพเนื่องจากการย้ายทีอ่ ยูแ่ ต่ยงั มิได้เข้าร่วมในสโมสรใหม่ ควรให้ความสนใจ
แบบฟอร์มการย้ายทีอ่ ยู่ โดยดูจากโปสการ์ดการย้ายทีอ่ ยู่ (relocation postcards) หรืออีเมลจากโรตารีสากล
“ขอบคุณการส่งต่อทัง้ หมดของโรตารีสากล ในบางกรณี
สมาชิกใหม่บางคนทีไ่ ม่รเู้ หนือรูใ้ ต้เลย ได้เป็นแรงกระตุน้ ให้แก่สโมสรต่างๆ
ในการออกไปหาสมาชิกด้วยความกระตือรือร้น”
ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ
ภาค 9680 เมษายน ค.ศ. 2009

ฉันจะช่วยได้อย่างไร?
 ติดแบนเนอร์โฆษณา (banner ad) ซึง่ ลิงค์ไปสูแ
่ บบฟอร์ม
ออนไลน์บนเว็บไซต์หรือบล็อกของสโมสร
 แทรกใบโฆษณาเอาไว้ในจดหมายข่าวเพือ
่ ชีน้ ําให้
โรแทเรียนหาแบบฟอร์มทีเ่ หมาะสมได้จาก Rotary.org
 ส่งเสริมให้สมาชิกทีค
่ าดหวังเยีย่ มชมเว็บไซต์ rotary.org ดูวดิ โี อ
เกีย่ วกับสมาชิกภาพ และกรอกแบบฟอร์มสมาชิกทีค่ าดหวัง
 ส่งเสริมให้สมาชิกสโมสรของท่านคุน
้ เคยกับโปรแกรมสมาชิกภาพของ
โรตารี โดยการแจกโบรชัวร์น้ี และแบบฟอร์มการส่งต่อพร้อมทัง้
แบบฟอร์มการย้ายทีอ่ ยูซ่ ง่ึ สามารถดาวน์โหลดได้ในระหว่างการหารือ
เกีย่ วกับกิจกรรมสมาชิกภาพของสโมสร

การบริ หารโปรแกรม
กระบวนการของแบบฟอร์ม
โรตารีสากลได้รบั และตรวจสอบสมาชิกทีค่ าดหวังทุกคน รวมทัง้ แบบฟอร์มการส่งต่อและการย้ายทีอ่ ยูอ่ ย่าง
ละเอียด และจะส่งเฉพาะคําถามทีส่ มเหตุสมผลและมีความสมบูรณ์ให้แก่ภาคเพือ่ พิจารณาและติดตามต่อไป
การตอบสนองความสนใจของผูส้ มัคร
ในฐานะนายกสโมสร ท่านควรจะประเมินคําถามของผูส้ มัครทีส่ ง่ มาจากภาคและติดต่อกับสมาชิกทีค่ าดหวัง
โดยตรงหากท่านสนใจ การเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกจะเป็นดุลยพินิจของสโมสรเสมอ พิจารณาสร้างสรรค์แผ่นพับ
ของสโมสรหรือถ้อยแถลงสัน้ ๆ เพือ่ ให้ภาพรวมของสโมสร หากท่านได้สร้างอีเมลเพือ่ ใช้ในการต้อนรับทีเ่ ป็ น
มาตรฐานเพือ่ ใช้เริม่ ต้นในการสือ่ สารกับสมาชิกทีค่ าดหวัง ต้องมันใจว่
่ าได้ให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้ดว้ ย
 การต้อนรับและขอบคุณผูส
้ มัครทีส่ นใจในโรตารี
 ภาพรวมของสโมสรพร้อมสรุปสัน
้ ๆ เกีย่ วกับพันธกิจขององค์กรและเป้าหมายเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ โครงการ
บําเพ็ญประโยชน์เมือ่ เร็วๆ นี้ของสโมสร/ภาค รวมทัง้ กิจกรรมทีเ่ ป็ นแบบฉบับของสโมสร/ภาค
 รายละเอียดการประชุมของสโมสร ซึง่ รวมทัง้ ชื่อ วันเวลาและสถานที่
 ทรัพยากรเพิม
่ เติม รวมทัง้ ลิงค์เข้าสูเ่ ว็บไซต์ของสโมสรและภาค หรือสิง่ พิมพ์ของโรตารี
 รายละเอียดการติดตามในขัน
้ ตอนต่อไปของกระบวนการของสโมสร
หลังจากทีท่ า่ นได้ทาํ การติดต่อครัง้ แรกแล้ว โปรดส่งรายงานความก้าวหน้าไปยัง membershipdevelopment@rotary.org เพือ่ ทีโ่ รตารีสากลจะสามารถติดตามสถานภาพของคําถามออนไลน์ต่างๆ และวัดผลความมี
ประสิทธิภาพของโปรแกรมสมาชิกภาพ พิจารณาการติดตามความสนใจในสมาชิกภาพและศักยภาพโดยการ
สร้างสรรค์ฐานข้อมูลสมาชิกทีค่ าดหวังเป็ นชัน้ ๆ และโดยการติดตามกับสมาชิกทีค่ าดหวังเพื่อรักษาความสนใจ
ของพวกเขาทีม่ ตี ่อโรตารีและสโมสรของท่าน ท่านอาจจะอยากรวมเอาผูส้ มัครทีย่ งั ไม่พร้อมจะร่วมเข้าไว้ใน
“ฉันเพลิดเพลินกับการใช้เวลาในการเป็นสมาชิกสโมสรทีม่ คี วามกระตือรือร้น
ทีจ่ ะร่วมการหาทุนหรือทําโครงการเพือ่ ชุมชนอย่างไม่ตอ้ งสงสัยเลย
นีเ่ ป็นความคิดริเริม่ ทีย่ อดเยีย่ ม และฉันก็ยนิ ดีทโี ่ รตารีจะติดตามอดีตสมาชิก
เพือ่ พยายามทําให้คนพวกนัน้ เข้ามามีสว่ นร่วม”
เลขานุการสโมสรโรตารีทวู มู บา การ์เด้นท์ซติ ,้ี
รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010

รายชื่อเพือ่ การส่งจดหมายข่าวอิเลคทรอนิกส์หรือจะดียงิ่ กว่า
หากเชิญพวกเขามาเป็ นอาสาสมัครในโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์ หรือมาร่วมงานทางสังคมต่างๆ โรตารีสากลมักจะ
สนใจในข้อมูลใหม่ๆ หลังจากทีผ่ สู้ มัครได้ผา่ นกระบวนการรับ
เป็ นสมาชิกหรือกระบวนการของเรือ่ งสมาชิกภาพ
หากสโมสรของท่านเชิญโรแทเรียนทีโ่ อนย้ายเข้ามาร่วมในสโมสร
โปรดใช้หมายเลขสมาชิกทีเ่ ขาหรือเธอมีอยูแ่ ล้วในการรายงานสมาชิก
ใหม่ต่อโรตารีสากล เพือ่ หลีกเลีย่ งการบันทึกซํ้าซ้อนและเพือ่ ให้
โรแทเรียนนัน้ ได้รกั ษาประวัตสิ มาชิกภาพและการบริจาคเอาไว้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 แบบฟอร์มข้อมูลสมาชิกภาพ (Membership Data Form) สามารถใช้เพือ
่
รายงานสมาชิกใหม่และสมาชิกทีส่ น้ิ สุดสมาชิกภาพหรือการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลสมาชิกภาพ รวมทัง้ การปรับทีอ่ ยูใ่ ห้เป็ นปจั จุบนั ต่อโรตารีสากล
 วิธเี สนอชื่อสมาชิกใหม่ (How to Propose a New member - 254) สามารถใช้เพือ
่ ส่งต่อบุคคลหนึ่งต่อสโมสร
โรตารีของท่านหรือเสนอบุคคลหนึ่งเพือ่ เป็ นสมาชิก
 ชุดวิดท
ิ ศั น์สมาชิกภาพ (Membership Video Set - 427) วิดทิ ศั น์ 2 แผ่นสําหรับทัง้ สมาชิกใหม่และสมาชิกที่
คาดหวัง
 เริม
่ ต้นกับโรตารี – การ์ดขนาดใส่กระเป๋าสตางค์ (Start with Rotary wallet cards - 613) และโปสการ์ด
เริม่ ต้นกับโรตารี (Start with Rotary postcards - 614) สมบูรณ์แบบสําหรับใช้เพือ่ เชิญสมาชิกทีค่ าดหวัง
มาร่วมประชุมสโมสรโรตารี
 ชุดข้อมูลรายละเอียดสําหรับสมาชิกทีค
่ าดหวัง (Prospective Member Information Kit - 423) ให้ขอ้ มูล
พืน้ ฐานเกีย่ วกับโรตารีสากล มูลนิธโิ รตารีและหน้าทีร่ บั ผิดชอบของสมาชิกสโมสรแก่สมาชิกทีค่ าดหวังหรือ
แขกของสโมสร
 ชุดข้อมูลรายละเอียดสําหรับสมาชิกใหม่ (New Member Information Kit - 426) ให้ขอ
้ มูลทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับ
โรตารีสากลและมูลนิธโิ รตารีแก่สมาชิกใหม่
 ผูป
้ ระสานงานโรตารี (Rotary Coordinators) ผูท้ ร่ี อบรูท้ ุกแง่มมุ ของโรตารีสากล และสามารถให้คาํ แนะนํา
และเครือ่ งมือในการเสริมสร้างสมาชิกภาพ และสามารถบอกเล่าเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ของสโมสรโรตารี
และภาค
 ผูแ
้ ทนฝา่ ยสนับสนุ นสโมสรและภาค (Your Club and District Support representative) สามารถตอบคําถาม
เกีย่ วกับประเด็นนโยบายต่างๆ
“สโมสรต่างๆ ดูจะเพลิดเพลินและเข้าใจถึงการติดต่อเหล่านี้
ความสําเร็จทีเ่ ราได้รบั ทําให้คณะกรรมการบริหารสมาชิกภาพยืนยันได้วา่
สาธารณชนสามารถเข้าดูเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ผลทีไ่ ด้รบั ก็คอื สโมสรหลายๆ แห่งได้เพิม่ ลิ้งค์ขอ้ ความว่า
“ติดต่อเพือ่ ขอรายละเอียดเพิม่ เติมบนเว็บไซต์ของตน”
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