
หน่ึงในเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัทางกลยทุธ ์3 ลาํดบัแรกของแผนกลยทุธข์องโรตารคีอื ความพยายามในการ
สนบัสนุนและทาํใหส้โมสรเขม้แขง็ ซึง่รวมทัง้เป้าหมายในการปรบัปรงุการหาและรกัษาสมาชกิทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมและมคีวามกระตอืรอืลน้  สโมสรและภาคของทา่นเป็นผูร้ว่มกนัพฒันาสมาชกิภาพ และโรตารสีากล
สนบัสนุนความพยายามในการเพิม่และรกัษาสมาชกิภาพของทา่นโดยจดัโปรแกรมสมาชกิภาพออนไลน์ขึน้  
โปรแกรมน้ีเริม่ใชใ้นปี ค.ศ. 2001 เป็นโปรแกรมทีช่ว่ยสโมสรและภาคในการบง่ชีส้มาชกิทีค่าดหวงั เชื่อมโยง
สมาชกิเก่าทีจ่ะกลบัมาสูส่โมสรเดมิหรอืสโมสรใหม ่และเชื่อมโยงโรแทเรยีนซึง่ยา้ยทีอ่ยูก่บัสโมสรในพืน้ทีใ่หม ่
 
 
 
 

 
ความสาํเรจ็ของโปรแกรม 
โปรแกรมออนไลน์น้ีไดพ้สิจูน์แลว้วา่เป็นวธิกีารทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการแนะนําสมาชกิทีค่าดหวงัและอดตี
สมาชกิมาสูส่โมสรโรตาร ี  ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นตน้มา การใชโ้ปรแกรมออนไลน์และความสนใจจากสมาชกิที่
คาดหวงัและสมาชกิซึง่ยา้ยทีอ่ยูเ่พิม่มากขึน้ถงึ 390 เปอรเ์ซน็ต ์ การศกึษาเกีย่วกบัอตัราการเปลีย่นแปลงจาก
การสอบถามสมาชกิแสดงใหเ้หน็วา่อยา่งน้อย 60 เปอรเ์ซน็ตข์องสมาชกิทีค่าดหวงัและอดตีสมาชกิทีก่รอก
แบบฟอรม์ออนไลน์เขา้มารว่มในสโมสรในระหวา่งปี ค.ศ. 2004 ถงึ 2012 ผูนํ้าสโมสรและภาคทีต่ดิตามการ
สอบถามไดร้ายงานผลความสาํเรจ็ในการหาสมาชกิใหมท่ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม พวกเขากลา่วถงึวา่การเพิม่
สมาชกิน้ีเป็นไปทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ 

การสนับสนุนการเพ่ิม 
และการรกัษาสมาชิกภาพ 
สาํหรบัสโมสร 

สโมสรท่ีเข้มแขง็ 

การหาสมาชิก    การรกัษาสมาชิก 

แบบฟอรม์การส่งสมาชิก 

โรแทเรยีนสง่เพื่อแนะนําผูอ้ื่น 

แบบฟอรม์สมาชิกท่ีคาดหวงั 

ประชาชนทัว่ไปสง่เขา้มา 
เพือ่แนะนําตนเอง 

แบบฟอรม์การย้ายท่ีอยู่ของ 
โรแทเรียน 

โรแทเรยีนสง่เพื่อแนะนําตนเอง 

“เราไดเ้ปลีย่นแปลงกวา่ 80 เปอรเ์ซน็ตข์องคนเหลา่น้ีใหก้ลายมาเป็น 
โรแทเรยีนทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ หรอื ผูท้ีใ่กลจ้ะมาเป็นโรแทเรยีนแลว้!” 

ผูว้า่การภาค 5360, มถุินายน ค.ศ. 2009 



องคป์ระกอบของโปรแกรม 
การหาสมาชิกโดยการใช้แบบฟอรม์สมาชิกท่ีคาดหวงั 
สมาชกิทีค่าดหวงัซึง่เป็นผูท้ีม่ใิชโ่รแทเรยีนทีม่คีุณสมบตัหิรอื
ศษิยเ์ก่ามลูนิธโิรตารหีรอืโปรแกรมโรตารสีากล สามารถตดิต่อ
กบัสโมสรไดโ้ดยตรงหรอืกรอกแบบฟอรม์สมาชกิทีค่าดหวงั 
(Prospective Member Form) บนเวบ็ไซตข์องโรตาร ี
แบบฟอรม์ออนไลน์น้ีจะใหค้าํแนะนําเกีย่วกบักระบวนการของ
สมาชกิภาพ อธบิายถงึหลกัเกณฑก์ารเป็นสมาชกิ และขอ
รายละเอยีดดา้นการตดิต่อและดา้นวชิาชพี 
 

“นีเ่ป็นเครือ่งมอืในการหาสมาชกิทีย่อดเยีย่ม” 
นายกสโมสรโรตาร ีSchaumburg A.M.,  

รฐัอลิลนิอยส ์สหรฐัอเมรกิา กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2009 
 
การเพ่ิมและการรกัษาสมาชิกผา่นการส่งต่อและการย้ายท่ีอยู่ 
โรแทเรยีนทุกคนสามารถทีจ่ะสนบัสนุนการเพิม่และการรกัษาสมาชกิภาพของโรตารไีดโ้ดยตรง โดยการใช้
แบบฟอรม์การสง่ต่อและการยา้ยทีอ่ยูข่องโรแทเรยีน 

แบบฟอรม์การสง่ต่อสมาชกิ (Membership Referral Form) ถกูออกแบบขึน้มาเพือ่ใหโ้รแทเรยีนทีป่รารถนาจะ
แนะนําผูส้มคัรทีม่ศีกัยภาพใหเ้ป็นสมาชกิของสโมสรโรตารอีื่นทีม่ใิชข่องตน ผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัอิาจจะเป็น
บุคคลดงัต่อไปน้ีคอื 
 เพือ่นหรอืผูร้ว่มธุรกจิ 
 วทิยากรรบัเชญิทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มในสโมสรของทา่นได ้
 ศษิยเ์ก่าโปรแกรมของโรตารสีากลหรอืมลูนิธโิรตารทีีต่อ้งการจะมสีว่นรว่มในการใหค้วามรูค้วามเชีย่วชาญ

และประสบการณ์แก่สโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่ แต่อาศยัอยูน่อกเขตเมอืง ภาค หรอืประเทศของทา่น 
 โรแทเรยีนซึง่ยา้ยทีอ่ยูแ่ละยงัไมเ่คยตดิต่อกบัสโมสรอื่น 
 สมาชกิในครอบครวัทีอ่าศยัอยูน่อกพืน้ทีส่โมสรของทา่น ผูซ้ึง่มคีวามคุน้เคยกบัอุดมการณ์บรกิารเหนือตนเอง

ของโรตาร ี

แบบฟอรม์การยา้ยทีอ่ยูข่องโรแทเรยีน (Rotarian Relocation Form) ออกแบบขึน้มาเพือ่ 
 โรแทเรยีนทีก่าํลงัยา้ยหรอืยา้ยทีอ่ยูแ่ลว้ และไมส่ามารถคงอยูใ่นสโมสรปจัจุบนัของตน 
 อดตีโรแทเรยีนทีต่อ้งการจะกลบัไปยงัสโมสรในทอ้งถิน่ 
 โรแทเรยีนทีย่งัมไิดย้า้ยทีอ่ยูแ่ต่ตอ้งการเปลีย่นสโมสรดว้ยเหตุวา่มกีารขดัแยง้ในเรือ่งขอ้กาํหนดต่างๆ หรอืมี

ความสนใจในกจิกรรมต่างๆ ของสโมสรอื่น 

โรแทเรยีนทีส่ ิน้สดุสมาชกิภาพเน่ืองจากการยา้ยทีอ่ยูแ่ต่ยงัมไิดเ้ขา้รว่มในสโมสรใหม ่ควรใหค้วามสนใจ
แบบฟอรม์การยา้ยทีอ่ยู ่โดยดจูากโปสการด์การยา้ยทีอ่ยู ่(relocation postcards) หรอือเีมลจากโรตารสีากล 

 
“ขอบคุณการสง่ต่อทัง้หมดของโรตารสีากล  ในบางกรณี  

สมาชกิใหมบ่างคนทีไ่มรู่เ้หนือรูใ้ตเ้ลย ไดเ้ป็นแรงกระตุน้ใหแ้ก่สโมสรต่างๆ  
ในการออกไปหาสมาชกิดว้ยความกระตอืรอืรน้” 

ประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพ 
ภาค 9680 เมษายน ค.ศ. 2009 



ฉันจะช่วยได้อย่างไร? 
 ตดิแบนเนอรโ์ฆษณา (banner ad) ซึง่ลงิคไ์ปสูแ่บบฟอรม์

ออนไลน์บนเวบ็ไซตห์รอืบลอ็กของสโมสร 

 แทรกใบโฆษณาเอาไวใ้นจดหมายขา่วเพือ่ชีนํ้าให ้
โรแทเรยีนหาแบบฟอรม์ทีเ่หมาะสมไดจ้าก Rotary.org 

 สง่เสรมิใหส้มาชกิทีค่าดหวงัเยีย่มชมเวบ็ไซต ์rotary.org ดวูดิโีอ
เกีย่วกบัสมาชกิภาพ และกรอกแบบฟอรม์สมาชกิทีค่าดหวงั 

 สง่เสรมิใหส้มาชกิสโมสรของท่านคุน้เคยกบัโปรแกรมสมาชกิภาพของ 
โรตาร ีโดยการแจกโบรชวัรน้ี์ และแบบฟอรม์การสง่ต่อพรอ้มทัง้
แบบฟอรม์การยา้ยทีอ่ยูซ่ึง่สามารถดาวน์โหลดไดใ้นระหวา่งการหารอื
เกีย่วกบักจิกรรมสมาชกิภาพของสโมสร 

 
การบริหารโปรแกรม 
กระบวนการของแบบฟอรม์ 
โรตารสีากลไดร้บัและตรวจสอบสมาชกิทีค่าดหวงัทุกคน รวมทัง้แบบฟอรม์การสง่ต่อและการยา้ยทีอ่ยูอ่ยา่ง
ละเอยีด และจะสง่เฉพาะคาํถามทีส่มเหตุสมผลและมคีวามสมบรูณ์ใหแ้ก่ภาคเพือ่พจิารณาและตดิตามต่อไป 
 
การตอบสนองความสนใจของผูส้มคัร 
ในฐานะนายกสโมสร ทา่นควรจะประเมนิคาํถามของผูส้มคัรทีส่ง่มาจากภาคและตดิต่อกบัสมาชกิทีค่าดหวงั
โดยตรงหากทา่นสนใจ การเชญิเขา้มาเป็นสมาชกิจะเป็นดุลยพนิิจของสโมสรเสมอ พจิารณาสรา้งสรรคแ์ผน่พบั
ของสโมสรหรอืถอ้ยแถลงสัน้ๆ เพือ่ใหภ้าพรวมของสโมสร หากทา่นไดส้รา้งอเีมลเพือ่ใชใ้นการตอ้นรบัทีเ่ป็น
มาตรฐานเพือ่ใชเ้ริม่ตน้ในการสือ่สารกบัสมาชกิทีค่าดหวงั ตอ้งมัน่ใจวา่ไดใ้หข้อ้มลูดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 การตอ้นรบัและขอบคุณผูส้มคัรทีส่นใจในโรตาร ี

 ภาพรวมของสโมสรพรอ้มสรปุสัน้ๆ เกีย่วกบัพนัธกจิขององคก์รและเป้าหมายเพือ่เพือ่นมนุษย ์โครงการ
บาํเพญ็ประโยชน์เมือ่เรว็ๆ น้ีของสโมสร/ภาค รวมทัง้กจิกรรมทีเ่ป็นแบบฉบบัของสโมสร/ภาค 

 รายละเอยีดการประชุมของสโมสร ซึง่รวมทัง้ ชื่อ วนัเวลาและสถานที ่

 ทรพัยากรเพิม่เตมิ รวมทัง้ลงิคเ์ขา้สูเ่วบ็ไซตข์องสโมสรและภาค หรอืสิง่พมิพข์องโรตาร ี

 รายละเอยีดการตดิตามในขัน้ตอนต่อไปของกระบวนการของสโมสร 

หลงัจากทีท่า่นไดท้าํการตดิต่อครัง้แรกแลว้ โปรดสง่รายงานความกา้วหน้าไปยงั membershipdevelop-
ment@rotary.org เพือ่ทีโ่รตารสีากลจะสามารถตดิตามสถานภาพของคาํถามออนไลน์ต่างๆ และวดัผลความมี
ประสทิธภิาพของโปรแกรมสมาชกิภาพ พจิารณาการตดิตามความสนใจในสมาชกิภาพและศกัยภาพโดยการ
สรา้งสรรคฐ์านขอ้มลูสมาชกิทีค่าดหวงัเป็นชัน้ๆ และโดยการตดิตามกบัสมาชกิทีค่าดหวงัเพื่อรกัษาความสนใจ
ของพวกเขาทีม่ต่ีอโรตารแีละสโมสรของทา่น ท่านอาจจะอยากรวมเอาผูส้มคัรทีย่งัไมพ่รอ้มจะรว่มเขา้ไวใ้น 
 

“ฉนัเพลดิเพลนิกบัการใชเ้วลาในการเป็นสมาชกิสโมสรทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ 
ทีจ่ะรว่มการหาทุนหรอืทาํโครงการเพือ่ชุมชนอยา่งไมต่อ้งสงสยัเลย   

นีเ่ป็นความคดิรเิริม่ทีย่อดเยีย่ม และฉนักย็นิดทีีโ่รตารจีะตดิตามอดตีสมาชกิ 
เพือ่พยายามทาํใหค้นพวกนัน้เขา้มามสีว่นรว่ม” 

เลขานุการสโมสรโรตารทีวูมูบา การเ์ดน้ทซ์ติี,้  
รฐัควนีสแ์ลนด ์ออสเตรเลยี กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2010 



รายชื่อเพือ่การสง่จดหมายขา่วอเิลคทรอนิกสห์รอืจะดยีิง่กวา่
หากเชญิพวกเขามาเป็นอาสาสมคัรในโครงการบาํเพญ็
ประโยชน์ หรอืมารว่มงานทางสงัคมต่างๆ  โรตารสีากลมกัจะ
สนใจในขอ้มลูใหม่ๆ  หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดผ้า่นกระบวนการรบั
เป็นสมาชกิหรอืกระบวนการของเรือ่งสมาชกิภาพ 
 
หากสโมสรของทา่นเชญิโรแทเรยีนทีโ่อนยา้ยเขา้มารว่มในสโมสร  
โปรดใชห้มายเลขสมาชกิทีเ่ขาหรอืเธอมอียูแ่ลว้ในการรายงานสมาชกิ
ใหมต่่อโรตารสีากล เพือ่หลกีเลีย่งการบนัทกึซํ้าซอ้นและเพือ่ให ้
โรแทเรยีนนัน้ไดร้กัษาประวตัสิมาชกิภาพและการบรจิาคเอาไว ้
 
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
 แบบฟอรม์ขอ้มลูสมาชกิภาพ (Membership Data Form) สามารถใชเ้พือ่

รายงานสมาชกิใหมแ่ละสมาชกิทีส่ ิน้สดุสมาชกิภาพหรอืการเปลีย่นแปลง
ขอ้มลูสมาชกิภาพ รวมทัง้การปรบัทีอ่ยูใ่หเ้ป็นปจัจุบนัต่อโรตารสีากล 

 วธิเีสนอชื่อสมาชกิใหม ่(How to Propose a New member - 254) สามารถใชเ้พือ่สง่ต่อบุคคลหน่ึงต่อสโมสร
โรตารขีองทา่นหรอืเสนอบุคคลหน่ึงเพือ่เป็นสมาชกิ 

 ชุดวดิทิศัน์สมาชกิภาพ (Membership Video Set - 427) วดิทิศัน์ 2 แผน่สาํหรบัทัง้สมาชกิใหมแ่ละสมาชกิที่
คาดหวงั 

 เริม่ตน้กบัโรตาร ี– การด์ขนาดใสก่ระเป๋าสตางค ์(Start with Rotary wallet cards - 613) และโปสการด์
เริม่ตน้กบัโรตาร ี(Start with Rotary postcards - 614) สมบรูณ์แบบสาํหรบัใชเ้พือ่เชญิสมาชกิทีค่าดหวงั
มารว่มประชุมสโมสรโรตาร ี

 ชุดขอ้มลูรายละเอยีดสาํหรบัสมาชกิทีค่าดหวงั (Prospective Member Information Kit - 423) ใหข้อ้มลู
พืน้ฐานเกีย่วกบัโรตารสีากล มลูนิธโิรตารแีละหน้าทีร่บัผดิชอบของสมาชกิสโมสรแก่สมาชกิทีค่าดหวงัหรอื
แขกของสโมสร 

 ชุดขอ้มลูรายละเอยีดสาํหรบัสมาชกิใหม ่(New Member Information Kit - 426) ใหข้อ้มลูทีส่าํคญัเกีย่วกบั 
โรตารสีากลและมลูนิธโิรตารแีก่สมาชกิใหม ่

 ผูป้ระสานงานโรตาร ี(Rotary Coordinators) ผูท้ีร่อบรูทุ้กแงม่มุของโรตารสีากล และสามารถใหค้าํแนะนํา
และเครือ่งมอืในการเสรมิสรา้งสมาชกิภาพ และสามารถบอกเล่าเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุของสโมสรโรตารี
และภาค 

 ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค (Your Club and District Support representative) สามารถตอบคาํถาม
เกีย่วกบัประเดน็นโยบายต่างๆ 

 

“สโมสรต่างๆ ดจูะเพลดิเพลนิและเขา้ใจถงึการตดิต่อเหลา่น้ี  
ความสาํเรจ็ทีเ่ราไดร้บัทาํใหค้ณะกรรมการบรหิารสมาชกิภาพยนืยนัไดว้า่ 

สาธารณชนสามารถเขา้ดเูวบ็ไซตต่์างๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย  
ผลทีไ่ดร้บักค็อื สโมสรหลายๆ แหง่ไดเ้พิม่ลิ้งคข์อ้ความวา่  

“ตดิต่อเพือ่ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิบนเวบ็ไซตข์องตน” 
ประธานคระกรรมการสมาชกิภาพ  
ภาค 6420, มนีาคม ค.ศ. 2009 
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ศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย 


