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ค ำน ำ 

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 
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บทท่ี 1  
การประเมินสโมสร 
(Evaluating Your Club) 

เมื่อใชก้ารส ำรวจควำมพึง
พอใจสมำชิกเพื่อประเมนิ
สโมสร ท่านควรจะ 
• พจิารณาใช้การส ารวจแบบ
ไมร่ะบุชื่อ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
ไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

• เปิดรบัขอ้เสนอแนะ 
• พจิารณาทุกความคดิเหน็ 
• เกบ็ขอ้มลูยอ้นกลบัจาก
ค าถามเพื่อการส ารวจแล้ว
จงึสง่ต่อใหแ้ก่สมาชกิ
สโมสรทุกคน 

• มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละ
ท าใหเ้ป็นเรื่องสนุก  

เรยีนรูห้ลกัสตูรสโมสรของ 
ท่ำนมีสถำนภำพดีหรือไม่  
(Is Your Club Healthy?)  
ที ่Learning Center เพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขตามทีไ่ดร้บั
การเสนอแนะ 

การก าหนดว่าสโมสรของท่านสามารถพัฒนา
ปรบัปรุงได ้เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยใหส้มาชกิปัจจุบนั
มสีว่นร่วมและกระตอืรอืรน้อยูเ่สมอ ในขณะเดยีวกนั 
ก็ท าให้สโมสรของท่านเป็นที่น่าสนใจแก่สมาชิกที่
คาดหวงั การมองดูสโมสรตามความเป็นจริงจาก
มุมมองของสมาชกิสโมสรและชุมชน จะสามารถเผย
ใหเ้หน็ทัง้ความเขม้แขง็และเรือ่งทีต่อ้งปรบัปรุง 

ท่านสามารถเริม่การประเมนิไดโ้ดยขอใหเ้จา้หน้าที่
สโมสรท ากำรตรวจสถำนภำพสโมสรโรตำรี 
(Rotary Club Health Check) ซึ่งมุ่งหมายจะ
ให้เป็นวธิีการที่ง่ายและรวดเร็วในการก าหนดสิ่ง 
ที่สโมสรท าได้ดี และจุด ใดที่ อ าจจะต้องการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเจ้าหน้าที่สโมสรได้ท าการตรวจ
สถานภาพสโมสรแล้ว กค็วรจะอภปิรายเกีย่วกบัสิง่
ที่ค้นพบและแนวความคดิส าหรบัขัน้ตอนต่อไปใน
การประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสรครัง้ต่อไป 

หลังจากนัน้ ให้รวบรวมข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
สโมสรจากสมาชิก เป็นเรื่องส าคัญยิ่งที่ต้องให้
สมาชกิมสี่วนร่วม สมาชกิเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่า
ในความพยายามอยา่งต่อเน่ืองทีจ่ะท าใหส้โมสรของ
ท่านมคีวามสดใหม่และตื่นตวัอยู่เสมอ ท่านอาจจะ
ขอให้ผู้ที่ได้ร ับความเชื่อถือภายนอกสโมสร เช่น 
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคหรือประธานสมาชิกภาพของ
ภาคช่วยสนบัสนุนการประเมนิสโมสรเพือ่สง่เสรมิให้
ไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัทีต่รงไปตรงมา 

วธิกีารทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัจากสมาชกิมอีาท ิ 

 การหารืออย่างไม่เป็นทางการในกลุ่มเล็กหรือ
กลุ่มใหญ่โดยจดัในสถานทีซ่ึง่มใิช่สถานทีป่ระชุม
ตามปกตขิองสโมสร 

 การสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั 
 การส ารวจโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษหรือแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น การส ารวจความพงึพอใจของ
สมาชิก (Member Satisfaction Survey) ในกำร
ส่งเสริมประสบกำรณ์สโมสร (Enhancing the 
Club Experience) ในเครื่องมอืประเมนิสมาชิก
ภาพ (Membership Assessment Tools)  

 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับสมาชิกที่
คาดหวงัหรอืผูท้ีม่ไิดเ้ป็นโรแทเรยีนในชุมชน 

เป็นเรื่องส าคญัยิง่ที่สโมสรของท่านควรเปิดใจที่จะ
ท าการเปลี่ยนแปลงในสโมสรตามข้อมูลย้อนกลับ 
การประเมินสโมสรจะมีประสทิธิภาพมากที่สุดต่อ 
เมื่อท่านและสมาชิกสโมสรเริ่มต้นท าการเปลี่ยน 
แปลงทันทีหลังจากการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ  
เมื่อสอบถามความคิดเห็นสมาชิกสโมสรแล้ว  
พวกเขาจะมีความกระตือรือร้นที่จะเห็นว่ามีการ
เปลีย่นแปลงอะไรบา้งตามทีเ่สนอแนะ หากไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงเลย สมาชกิจะไม่มแีรงจูงใจทีจ่ะมสี่วน
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? 

สโมสรที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะ
แสดงใหเ้หน็ถงึประชากรในชุมชนทีส่โมสรใหบ้รกิาร 
นัน่คือการรวมตัวของผู้แทนจากกลุ่มผู้ชายและ
ผู้หญิงที่มีอายุแตกต่างกัน กลุ่มวชิาชีพ และกลุ่ม
ชาตพินัธุต์่างๆ  สโมสรโรตารทีีส่ามารถน าสมาชกิที่
คาดหวงัซึ่งมีความหลากหลายให้มาอยู่ร่วมกนัได ้
จะสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น มีความช านาญที่หลาก 
หลายขึ้น มีทรพัยากรอาสาสมัคร มีผู้ที่คาดว่าจะ
เป็นผู้น าได้และเพิ่มความสามารถในการหาทุน
ไดม้ากขึน้ดว้ย  

ใชว้ธิกีารประเมนิทีก่ำรท ำให้สโมสรมีควำมหลำก 
หลำย Diversifying Your Club เพื่อประเมิน
ความหลากหลายของสโมสร ซึ่งจะกระตุ้นเตอืนให้
ท่านพจิารณาเรือ่งต่างๆ ต่อไปน้ี  

• สโมสรมคีวามสมดลุของสมาชกิชายหญงิอยา่งไร? 
• มสีมาชกิกีค่นในสโมสรทีม่อีายนุ้อยกวา่ 40 ปี?  
• กลุ่มเชื้อชาตติ่างๆ ที่รวมตวักนัอยู่ในชุมชนเป็น
ตวัแทนในสโมสรของท่านหรอืไม่?  

• ผูน้ าสโมสรแสดงใหเ้หน็ถงึความหลากหลายของ
สมาชกิหรอืไม่? 

• ยอมรบัมุมมองทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่? 

สมาชิกสโมสรมีความสมดุลใน

เรื่องของวิชาชพีหรือไม่?  

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประเภทวิชาชีพของ
สมาชิกสามารถช่วยท่านสร้างฐานสมาชิกภาพที ่
มีความสมดุลอันแสดงถึงอาชีพต่างๆ ในชุมชน  
ประมวลนโยบายของโรตารี (Rotary Code of  
Policies) ก าหนดให้สโมสรมีสมาชิกจากวิชาชีพ
ต่างๆ ที่หลากหลาย ในการประเมินความหลาก 
หลายทางด้านวชิาชีพของสโมสรและใช้ประโยชน์
จากความเชีย่วชาญของสมาชกิไดม้ากทีสุ่ด ตอ้งท า
การประเมินประเภทอาชีพในกำรเป็นผู้แทน
วิชำชีพในชุมชนของท่ำน Representing Your 
Community’s Professions ซึ่งจะแสดงให้เห็นถงึ
วชิาชีพและความช านาญที่มีอยู่ในชุมชนของท่าน 
แต่ยงัไม่มใีนสโมสร 

สโมสรของท่านมสีมาชกิทีท่ างานเกีย่วกบัวศิวกรรม
ซอฟตแ์วรห์รอืการพฒันาเวบ็ไซต์หรอืไม่? เกีย่วกบั
การประชาสมัพนัธ์หรือการพฒันาเงินทุนหรอืไม่? 
อย่าลืมเจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจในครัวเรือน  
ผู้มีวิชาชีพหนุ่มสาว บล็อคเกอร์ และผู้น าการ
บ าเพญ็ประโยชน์ในชุมชน สโมสรที่มผีูม้วีชิาชพีที่
หลากหลาย จะมคีวามเชีย่วชาญ มุมมอง และทกัษะ
ในทุกๆ ดา้น ซึง่จะเพิม่พนูศกัยภาพในการบ าเพญ็
ประโยชน์แก่ชุมชน เรียนรู้เกี่ยวกับความช านาญ
เฉพาะตัวของสมาชิกและให้พวกเขาเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการและโครงการต่างๆ ของสโมสร 
สมาชกิที่มบีทบาทหน้าที่ในสโมสรจะมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมมากขึน้และมกัจะอยูก่บัสโมสรต่อไป 

 

เพื่อให้เข้าใจแนวทางต่างๆ ที่
สโมสรจะสามารถเพิ่มความ
หลากหลายได้ โปรดไปที่ 
Learning Center ดูส่วนของ
สมาชิกภาพ (membership) 
และเรียนรู้หลักสูตร 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 

สโมสรของท่านยั่งยืนหรือไม่?  

ท่านทราบหรอืไม่ว่า ถงึแมจ้ านวนสมาชกิในสโมสร
จะคงที่ในปีแล้วปีเล่า ท่านอาจจะมปัีญหาเกี่ยวกบั
การรักษาสมาชิกได้ เมื่อสโมสรรับและสูญเสีย
สมาชกิอย่างต่อเน่ือง ท าให้ยากต่อการที่สโมสรจะ
ด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าโครงการได้
ส าเรจ็และเป็นทีส่นใจแก่สมาชกิทีค่าดหวงั 

การจะไดภ้าพทีแ่ทจ้รงิของสถานะสมาชกิภาพของ
สโมสร ต้องดูขอ้มูล 3-5 ปีทีผ่่านมา ท่านสามารถดู
รูปแบบสมาชิกภาพได้ที่ Rotary Club Central  
(ใน My Rotary) เพือ่ดขูอ้มลูและรายงานต่างๆ จาก
หลายๆ ปี 

ท่านสามารถเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้โดยอ่านการปรบัปรงุ
การรักษาสมาชิก (Improving Your Member 
Retention) และท าการประเมินและวเิคราะห์การ
รกัษาสมาชกิให้เสร็จสมบูรณ์ การประเมินจะช่วย
ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัสมาชกิภาพของ
สโมสรภายในกรอบเวลาที่ก าหนด และบ่งชี้การ
เปลีย่นแปลงดา้นสมาชกิภาพทีส่ าคญัๆ ได ้

 

เหตุใดสมาชิกจึงยังอยู่กับสโมสร 

และเหตุใดจึงลาออก?  

การที่รู้ว่าสมาชิกอยู่กบัสโมสรเป็นระยะเวลานาน
เท่าใดและเข้าใจสาเหตุท่ีท าให้สมาชิกลาออก
จากสโมสร จะช่วยให้ท่านจดัท าแผนสมาชกิภาพ 
ที่เน้นความส าคัญไปในเรื่องที่เจาะจงเป็นพิเศษ  
การประเมินและวิเคราะห์ที่ การปรับปรุงการ
รกัษาสมาชิก (Improving Your Member Reten-
tion) จะช่วยจดักลุ่มสมาชกิตามระยะเวลาของการ
เป็นสมาชิก ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะพบว่าอดีต
สมาชิกส่วนใหญ่ออกจากสโมสรในช่วง 2 ปีแรก  
เมื่อมีข้อมูลเหล่าน้ี ท่านจะสามารถมุ่งเน้นความ 
ส าคัญไปที่การรักษาสมาชิกใหม่ๆ ได้โดยการ
ส่งเสรมิใหม้สีว่นร่วมในโปรแกรมและโครงการต่างๆ 
ของสโมสร 

หลงัจากผูน้ าสโมสรไดท้ าการประเมนิเบื้องตน้เสร็จ
สิ้นแล้ว คณะกรรมการสมาชกิภาพควรจะประเมิน 
ผลทีไ่ดร้บัและปรกึษาหารอืกนัในการประชุมสโมสร
หรอืการประชุมกจิกรรมสโมสร ขอใหส้มาชกิแนะน า
กลยทุธเ์ฉพาะเรือ่งและกจิกรรมทีจ่ะช่วยใหส้มาชกิมี
สว่นร่วมและเกีย่วขอ้ง 
 
สโมสรมีนวัตกรรมใหม่ๆ และมี

ความยืดหยุ่นหรือไม่?  

ในโลกที่ก าลงัเปลีย่นแปลง ความส าเร็จของสโมสร
ขึ้นอยู่กบัความสามารถที่จะปรบัเปลี่ยนและค่อยๆ 
พฒันา การส ารวจและกลุ่มสนทนาแสดงให้เห็น
ความสอดคลอ้งว่าสมาชกิทีค่าดหวงัและสมาชกิทีม่ี
อายุน้อยมักจะอยู่กับโรตารีหากพวกเขาเชื่อว่า
สโมสรมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท าตามความสนใจของพวก
เขา รวมทัง้ความต้องการด้านงาน ครอบครวั และ
เรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล หากต้องการดึงดูด
ความสนใจสมาชกิที่คาดหวงัมาสู่สโมสร จะต้องท า
ใหส้โมสรมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัพวกเขา 

สโมสรในปัจจุบนัมคีวามยดืหยุน่เกีย่วกบัการประชุม
มากขึ้นทัง้ในเรื่องของความถี่และรูปแบบ การเข้า
ประชุม และประเภทสมาชกิ พจิารณาจดัเวลาและ
สถานทีป่ระชุมใหแ้ตกต่างไปจากเดมิ ผ่อนคลายกฎ
การเขา้ประชุม ลดคา่ธรรมเนียมส าหรบัสมาชกิใหม่
หรอืสมาชกิหนุ่มสาว ปรบัการบ าเพญ็ประโยชน์ให้
แตกต่างไปจากเดิม และยอมให้มีสมาชิกภาพใน
ประเภทต่างๆ ท่านจะพบวา่การเป็นสโมสรทีป่รบัตวั
มากขึ้นจะท าให้สมาชกิมคีวามรกัและกระตอืรอืร้น
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 ้

สโมสรเป็นที่รู้จักดใีนชุมชน

หรือไม่?  

การสร้างภาพลักษณ์สาธารณะเป็นเรื่องส าคัญ 
ต่อความส าเร็จขององค์กร แม้ว่าการรู้จักชื่อและ 
ตราสัญลักษณ์ทัว่โลกจะมีอัตราค่อนข้างสูง แต่ 
สาธารณชนยงัไม่เขา้ใจโรตารแีละการเสยีสละทีเ่รา
ท าให้แก่ชุมชนทัว่โลกได้มากนัก การสร้างความ
เขา้ใจและความตระหนกัรูต้อ้งเริม่ตน้ในระดบัสโมสร 

ท่านจะท าอะไรไดบ้า้งเพื่อเผยแพร่สิง่ทีโ่รตารที าใน
ชุมชน ควรเริ่มต้นด้วยการประเมินเอกสารการ
ส่งเสรมิของสโมสรก่อนว่าไดบ้รรยายว่าโรแทเรยีน
เป็นคนพูดจริงท าจริง (People of Action) หรือไม่ 
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นสมาชิกและ
อธิบายว่าสมาชิกในชุมชนและสมาชิกที่คาดหวงั 
จะมสี่วนเกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างไร การสือ่สารของท่านมี
ความเสมอตน้เสมอปลายหรอืไม่  ท่านสามารถหา
ทรพัยากรมากมายทีจ่ะช่วยในการเริม่ตน้ได ้รวมทัง้
แนวทางในการสื่อข้อความที่ Brand Center ของ 
โรตาร ี

ขัน้ตอนต่อไปคือการขอให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและบอกเล่าเรือ่งราวโรตารโีดยวธิกีารสนทนา
ตวัต่อตวั งานกจิกรรม เรื่องราวทีเ่ป็นข่าว เวบ็ไซต ์
หรอืสือ่ทางสงัคม ตอ้งมัน่ใจว่าผูท้ีร่บัข่าวสารรูว้่าจะ
เรยีนรู้เพิม่เตมิได้อย่างไรหรอืจะกลายเป็นผูม้สี่วน
ร่วมต่อไปได้อย่างไร ท าให้ชุมชนมีความสนใจ
เกี่ยวกบัสโมสรของท่านและโรตารี ท าให้มัน่ใจว่า
เจ้าหน้าที่สโมสรมีประสบการณ์ตรงกับความ
คาดหวงัของท่าน 

งานวจิยับ่งชีว้า่ผูค้นมกัจะใหเ้วลาและเงนิกบัองคก์ร
ที่มปีระวตักิารท างานที่มองเห็นได้ชดัเจนมากกว่า 
จงใช้ทรัพยากรของโรตารีเพื่อยกระดับความ
ตระหนักรู้ในสโมสรและงานของสโมสรแก่ชุมชน  
ไปที่ Brand Center เพื่อหาเอกสารทีส่ามารถปรบั
ใชต้ามความตอ้งการ รวมทัง้แผ่นพบัส าหรบัสโมสร
และรายละเอยีดส าหรบัใช้แทรกประกอบเกี่ยวกบั

โปรแกรมเยาวชน โพสต์โครงการของท่านที ่ 
Rotary Showcase เพื่อเผยแพร่งานดีๆ ที่สโมสร
อื่นๆ เหมือนกับสโมสรของท่านท ากันอยู่ทัง้ใน
ทอ้งถิน่และทัว่โลก 

 
ท่านใช้การส่ือสารระบบดิจิตอล

เพ่ือส่งเสริมสโมสรอย่างไร?  

สโมสรของท่านมเีวบ็ไซตห์รอืไม่? มเีพจเฟสบุ๊คหรอื
ไม่? และมกีารปรบัปรุงใหท้นัสมยัสม ่าเสมอหรอืไม่? 
ท่านไดบ้อกกล่าวเกีย่วกบังานพเิศษของสโมสรหรอื
โครงการที่มเีอกลกัษณ์หรอืไม่? ท่านมปีฏสิมัพนัธ์
ออนไลน์กบัสมาชกิโรตารทีัว่โลกรวมทัง้ประชาชน
และองค์กรต่างๆ เพื่อแบ่งปันความสนใจหรอืไม่? 
ท่านได้เขา้ร่วมในการสนทนาที่ LinkedIn หรอืไม่?  
การมตีวัตนที่น าเสนออยู่ในระบบออนไลน์จะท าให้
สโมสรเป็นที่รูจ้กัมากขึน้และเสรมิสร้างความเขา้ใจ
ในผลกระทบที่สโมสรท าในชุมชนไดด้ยีิง่ขึ้น จดัท า
เวบ็ไซต์ของสโมสรให้ดึงดูดความสนใจแก่ผูท้ี่มใิช่
สมาชิกด้วย มิใช่น่าสนใจส าหรับสมาชิกเท่านัน้ 
พิจารณาจัดให้มีส่วนส าหรับสาธารณชนที่แสดง
ขอ้มูลการตดิต่อกบัสโมสรและมขีอ้มูลใหม่ๆ เสมอ 
งดเวน้ค าศพัท์โรตารแีละจดัท าใหง้่ายต่อการสบืคน้
ขอ้มลู 

ในการสื่อสารออนไลน์ ท่านต้องมีความคิดสร้าง 
สรรค ์ความสม ่าเสมอ เป็นมอือาชพีและเตม็ไปดว้ย
ความคิดริเริ่ม  วิดีโอ podcasts และบล็อกต่างๆ  
จะช่วยใหส้ามารถแบ่งปันขอ้มูลทีม่คีุณค่ากบัโรตารี
และสโมสรของท่าน ตรวจสอบเวบ็ไซต์ Rotary.org 
นิตยสำรโรตำรี (The Rotarian) และ Rotary 
Voices ซึง่เป็นบลอ็กของโรตารอีย่างสม ่าเสมอเพือ่
ดูเนื้อหาที่จะน าไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และ
จดหมายขา่วใหท้นัสมยั  

พลังของสื่อทางสังคมอยู่ที่ความสามารถในการ
เขา้ถงึผูร้บัสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การแบ่งปันโพสต์
ที่เ ป็นแรงบันดาลใจสามารถกระตุ้นผู้อื่นให้ท า

ใช ้Event Planning Guide 
ในสว่น promotional  
resources ที ่Brand Center 
เพือ่วางแผนงานกจิกรรม
เพือ่สาธารณะครัง้ต่อไป  
แจกแผน่พบัสมำชิกท่ี
คำดหวงั (prospective 
member brochures) เพือ่
อธบิายวา่โรตารคีอือะไร 
และปรบัตามความตอ้งการ
ใหเ้ป็นแผน่พบัของสโมสร
เองเพือ่แนะน าสโมสรของ
ท่าน ท่านยงัสามารถ
น าเสนอสไลด ์Discover 
Rotary แก่ผูท้ีม่ใิชส่มาชกิ
เพือ่ใหรู้จ้กัโรตาร ี
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เช่นเดยีวกนัได ้หาคนในสโมสรที่ช านาญในการใช้
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เหล่าน้ี และสามารถช่วย
สโมสรเกี่ยวกับเพจสื่อออนไลน์ รูปแบบของการ
สื่อสารในระบบดิจิตอลที่ได้รับความนิยมและมี
สมาชกิโรตารทีัว่โลกใชเ้พือ่ใหส้โมสรเป็นทีม่องเหน็
ได้มากขึ้นและมีการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น มี
ดงัต่อไปนี้ 

Facebook 
ดูว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างเกิดขึ้นทัว่โลกที่เพจ 
Facebook ทางการของโรตารี www.facebook 
.com/rotary  ท่านจะพบลิ้งค์ที่น าไปสู่ เรื่องราว
ข่าวสาร งานและวิดีโอต่างๆ ของโรตารี สโมสร
สามารถใช ้Facebook เพือ่คน้หาสมาชกิทีค่าดหวงั 
เชญิสมาชกิของชมุชนมาร่วมงานหาทนุและแสดงให้
ชุมชนเห็นโครงการต่างๆ ของสโมสร สโมสร
สามารถลงิค์ไปที่เพจการบรจิาค ติดต่อสื่อสารกบั
องค์กรอื่นๆ และให้ความส าคญักบัการท างานของ
สโมสรและโรตารทีัว่โลก หากไดพ้บเหน็เรื่องทีช่อบ
บน Facebook สามารถแสดงความคิดเห็นและ
แบ่งปันกบัผูท้ีท่่านตดิต่ออยูไ่ดภ้ายในไม่กีว่นิาท ี

LinkedIn 
เป็นเครือข่ายกบัโรแทเรียนอื่นๆ รวมทัง้มิตรของ 
โรตารทีี่ LinkedIn ซึ่งเป็นเครอืข่ายของผูม้วีชิาชีพ 
ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก โรแทเรยีนสามารถเขา้ร่วมกลุ่ม
ในภูมภิาคหรอืทัว่โลกเพื่อการแบ่งปันความคดิเห็น
และหาค าตอบในข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับโรตาร ี 
เขา้ร่วมกบักลุ่ม LinkedIn ที่เป็นทางการของโรตารี
สากล (Rotary International’s Official LinkedIn 
Group) เพือ่สือ่สารกบัสมาชกิมากกวา่ 64,000 คน  

Twitter 
ตดิต่อสือ่สารกบัโรแทเรยีนอื่นๆ และมติรสหายของ 
โรตารีที่ twitter.com/rotary  มีส่วนร่วมในงาน
ต่างๆ ของโรตาร ีงานประชุมใหญ่ประจ าปี ในขณะ 
เดียวกันก็มีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้เข้าร่วม

ประชุมอื่นๆ ท่านยงัสามารถใชท้วติเตอร์เพือ่ตดิต่อ
กบัสื่อในท้องถิน่และเชื่อมโยงไปยงับทความต่างๆ 
เกีย่วกบัโครงการของสโมสรในชุมชน 

YouTube 
โรตารีมีวดิีโอมากมายที่ช่องยูทูป www.youtube. 
com/rotaryinternational แบ่งปันวดิีโอ หรือลิงค์
ไปสูเ่วบ็ไซตข์องสโมสรหรอืเวบ็ไซตส์ว่นตวัของท่าน 
ช่องทางของสือ่ทางสงัคมและในจดหมายข่าวต่างๆ 
หากสมาชิกในสโมสรมีความสามารถที่จะจัดท า
วดิีโอหรือสามารถจ้างมืออาชีพทางด้านวิดีโอได ้
ท่านอาจจะตอ้งการโพสต์วดิโีอเกี่ยวกบัสโมสรเพื่อ 
ที่สมาชิกมุ่งหวังและผู้บริจาคจะสามารถเรียนรู้
เกีย่วกบัสิง่ทีท่่านท าได ้
 
สโมสรของท่านดูเป็นอย่างไรใน

สายตาของผู้ที่มิใช่สมาชิก?  

ภำพลกัษณ์ของสโมสร 
ผู้ที่มาเยือนจะสามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานของ
สโมสร ทัง้การประชุมและโครงการของสโมสรได้
อย่างง่ายดายหรอืไม่ สอบถามเพือ่นหรอืสมาชกิใน
ครอบครวัดงัต่อไปนี้  

 สโมสรของท่านท าอะไรบา้ง? 
 สโมสรประชุมบ่อยเพยีงใด? 
 มปีระชุมครัง้ต่อไปเมือ่ไรและใชเ้วลานานเท่าใด? 
 ผูม้าเยอืนควรตดิต่อใครก่อนทีจ่ะมาเยีย่มสโมสร? 
 ผูม้าร่วมการประชุมตอ้งจ่ายเงนิหรอืไม่?  
 การประชุมมลีกัษณะอยา่งไร? 
 สโมสรท าอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากการจัด
ประชุม? 

หากไม่สามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายๆ บน
เพจ Facebook หรอืเวบ็ไซต์หรอืจาก Club Finder 
ของโรตาร ีท่านอาจจะพลาดโอกาสในการตดิต่อกบั
สมาชกิทีค่าดหวงัได ้

บอกเล่าเรือ่งราวจากชุมชน 
โรตารไีดท้ี ่Instagram ของ 
โรตำรี 

เชือ่มโยงลิง้คท์ีจ่ะไปหน้า 
Rotary’s Join page บน
เวบ็ไซตข์องท่านใหผู้ท้ีส่นใจ
จะเป็นสมาชกิ 
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ประสบกำรณ์เก่ียวกบัสโมสร 
บ่อยครัง้ที่ Brand (ตราสญัลกัษณ์) อนัเขม้แขง็ของ
เรากระตุน้ความสนใจสมาชกิของชุมชน แต่เมือ่พวก
เขามาเยีย่มเยยีนสโมสร ประสบการณ์ที่เรยีนรู้ไม่
ตรงกบัความคาดหวงั จงึควรพจิารณาทบทวนสิง่ที่
เกดิขึ้นเมื่อมกีารประชุมของสโมสร เพือ่ใหม้ัน่ใจว่า
เป็นงานทีอ่บอุ่น เป็นมติรและสนุกสนาน 

 มีผู้ร ับผดิชอบในการต้อนรบัสมาชิกหรือผู้ที่มา
ประชุมหรอืร่วมกจิกรรมหรอืไม่? 

 การประชุมและงานกิจกรรมของสโมสรมีการ
จดัการอย่างดแีละด าเนินไปอย่างมืออาชีพหรือ 
ไม่? 

 การประชุมน่าสนใจ ชาญฉลาดและใหข้อ้มลูทีต่รง
ประเดน็หรอืไม่? 

 มคีวามหลากหลายในการประชุมและสิง่ที่ท าใน
การประชุมเพยีงพอหรอืไม่? 

 การปฏบิตัใินด้านต่างๆ ของสโมสรรองรบัความ
ตอ้งการและความสนใจของสมาชกิหรอืไม่? 

 มงีานกจิกรรมพบปะสงัสรรคส์ม ่าเสมอหรอืไม่? 

สโมสรของท่านอาจจะพจิารณาขอใหส้มาชกิไปร่วม
ประชุมที่สโมสรอื่นหรือเชิญแขกมาเพื่อให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัอย่างเทีย่งตรง ซึง่จะท าใหไ้ด้รบัมุมมองที่
ไม่อคต ิ

ผู้ที่มิใช่สมาชิกบางคนแสดงความสนใจในโรตาร ี
โดยการค้นพบเว็บไซต์ Rotary.org และคลิ้กที ่
“JOIN” ผูส้นใจเป็นสมาชกิเหล่าน้ีจะถูกมอบหมาย
เป็น Membership Lead ใหภ้าค ผูน้ าภาคของท่าน
อาจจะมอบหมาย Lead เหล่านี้แก่ผู้น าสโมสรของ
ท่านเพือ่การพจิารณา หากท่านไดร้บัการแจง้เตอืน
ทางอเีมล ขอให้ท าตามค าแนะน าเพื่อเชื่อมโยงกบั
สมาชกิในชุมชนทีส่นใจเหล่านัน้ 

โครงกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ 
การวจิยัแสดงใหเ้หน็อยู่เสมอว่าสมาชกิเขา้ร่วมและ
ท าใหเ้กดิการพฒันาในชุมชนและตดิต่อสมัพนัธ์กนั 
การมีโครงการที่เข้มแข็งจะดึงดูดความสนใจของ
สมาชิกใหม่และท าให้สมาชิกปัจจุบันมีส่วนร่วม 
ทบทวนโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ว่าใหแ้รงบนัดาล
ใจและความสนุกสนานแก่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรอืไม่? 

 สโมสรมีโครงการบ า เพ็ญประโยชน์ที่ เ ป็น
เอกลกัษณ์ทีส่มาชกิทุกคนมสีว่นร่วมหรอืไม่? 

 สโมสรเชญิผูท้ีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิ (เพือ่น ครอบครวั 
เพือ่นร่วมงาน ศษิยเ์ก่าโรตาร ีโรทาแรคเทอร ์และ
สมาชกิชุมชนอื่น) ใหเ้ขา้ร่วมในโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์และเรยีนรู้มากขึ้นเกี่ยวกบัสโมสรของ
ท่านหรอืไม่? 

 โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรตอบสนอง
ความตอ้งการในปัจจุบนัของชุมชนหรอืไม่? 

 ใช้ความสามารถพเิศษและความเชี่ยวชาญของ
สมาชกิหรอืไม่? 

 สมาชกิสโมสรไดพ้บปะกบัผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จาก
โครงการของสโมสรหรอืไม่? 

ตอ้งมัน่ใจว่าได้ตดิตามผูท้ีม่ใิช่สมาชกิทีม่าร่วมงาน
กจิกรรมของสโมสรและโครงการบ าเพญ็ประโยชน์
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาและความสนใจของ 
เขาเพิม่เติม เชญิมาร่วมประชุมสโมสรเพื่อให้รู้จกั
สโมสร พวกเขาอาจจะเหมาะกบัสโมสร  แต่ถงึจะไม่
เหมาะกเ็ป็นการสรา้งประสบการณ์ทีด่ ีเป็นการช่วย
ในเรื่องภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี เรียนรู้
เพิ่ม เติมจาก Creating a Positive Experience 
for Prospective Members  

กำรรวบรวมข้อมลูย้อนกลบัของผูท่ี้มิใช่
สมำชิก 
แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการที่จะได้มาซึ่ง
ข้อแนะน าที่มีประโยชน์ในการท าให้สโมสรดีขึ้น
กวา่เดมิได ้คอื การพดูคยุกบับุคคลหรอืกลุ่มคนแบบ
เผชิญหน้ากัน ตัวอย่างเช่นกลุ่มสนทนา (Focus 
Group) จะช่วยให้ท่านได้พบกบัผูท้ี่มใิช่โรแทเรยีน
ในชุมชน และได้แนะน าให้พวกเขาให้รู้จ ักโรตาร ี
ท่านอาจจะจา้งมอือาชพีจากภายนอกให้มาด าเนิน 
การกลุ่มสนทนาซึ่งจะช่วยป้องกนัอคต ิบางสโมสร
ได้ขอให้หน่วยงานบริการให้ฟรีโดยถือเป็นการ
บรจิาค หากไม่สามารถใชม้อือาชพีจากภายนอกให้
ด าเนินการจดักลุ่มสนทนาได้ ต้องมผีูอ้ านวยความ
สะดวกในการสนทนา (Facilitator) ซึง่มใีจเปิดกวา้ง
และไม่ล าเอยีง 

 

เรยีนรูใ้หม้ากขึน้จาก
หลกัสตูร Online Member-
ship Leads ที ่Learning 
Center 
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ขัน้ตอนที ่1 เชญิแขกมารว่มงาน 
จัดท ารายชื่อสมาชิกชุมชนที่ต้องการจะเชิญมา
ร่วมงาน มุ่งเป้าหมายในการสร้างกลุ่มที่มีความ
หลากหลายจากชายหญิงซึ่งมีอายุและวิชาชีพ
แตกต่า งกัน   เชิญสมาชิกที่คาดหวัง รวมทั ้ง 
โรทาแรคเทอร์ ศิษย์เก่ำโรตำรี และอื่นๆ ที่ม ี
ความรูเ้กีย่วกบัโรตารเีพยีงเลก็น้อย แจง้ใหท้ราบถงึ
วตัถุประสงค์ของกลุ่มสนทนา และต้องท าให้รู้ว่า
ความคดิเห็นของพวกเขามคีุณค่าเพยีงใดในการที่
จะน าไปใชเ้พือ่จดัโครงการและกจิกรรมต่างๆ  

ขัน้ตอนที ่2 สรา้งสภาวะแวดล้อม 

สรา้งสภาวะแวดลอ้มทีทุ่กคนรูส้กึเป็นอสิระทีจ่ะพูด
ไดโ้ดยเสร ีค าถามค าตอบควรจะผอ่นคลายคลา้ยกบั
การสนทนาในกลุ่มเพื่อนฝูงมากกว่าการส ารวจที่
เป็นทางการ ใช้เวลาเล็กน้อยในการแนะน าตนเอง 
เล่าเรื่องราวว่าท่านเข้ามามีส่วนร่วมในโรตารีได้
อยา่งไร และอธบิายวา่เหตุใดจงึตอ้งมกีลุ่มสนทนา 

ขอให้ผูร้่วมงานแนะน าตนเอง พดูสิง่ที่อยากจะพูด 
เช่น วชิาชพี อาศยัอยู่ในชุมชนน้ีนานเพยีงใดแล้ว 
หรอืในปัจจุบนัมสีว่นร่วมในกลุ่มผูม้วีชิาชพีหรอืกลุ่ม
บ าเพญ็ประโยชน์หรอืไม่ 

ขัน้ตอนที ่3 สนทนา 

เตรยีมวาระการสนทนาใหพ้รอ้ม ถงึแม้จะมคี าถาม
เพยีงสบิค าถามเท่านัน้ทีจ่ะพดูคยุกนั เรื่องส าคญัคอื
ค าถามจะตอ้งไม่น าไปสูค่ าตอบทีเ่ฉพาะเจาะจงและ
ผูอ้ านวยการสนทนากลุ่มจะต้องเป็นกลาง ต้องคดิ
ค าถามทีไ่ม่สามารถจะตอบวา่ใช่ หรอื ไม่ใช่ 

 อะไรทีด่งึดดูความสนใจใหท้่านมาอยูใ่นชุมชนน้ี? 
 หากมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงชัว่โมงในแต่ละวัน  
จะใชเ้วลานัน้อยา่งไร? 

 มองเห็นปัญหาใดบ้างในชุมชนของเรา สมาชิก
ของชุมชนจะท าอะไรได้บ้างเพื่อที่จะสนองตอบ
ปัญหานัน้? 

 

 หากสามารถช่วยเหลอืทีใ่ดในโลกไดใ้นแนวทางที่
ตอ้งการ  จะท าอะไร? 

 มคีวามประทบัใจอะไรในโรตาร?ี 
 ผูอ้ื่นรบัรู้เกี่ยวกบัโรตารใีนทางที่ดีและไม่ดีอะไร 
บา้ง? 

ให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดและต้องพยายามมิให้คน
หนึ่งคนใดครอบง าการสนทนา แจ้งให้ผู้ร่วมกลุ่ม
สนทนาทราบว่าสโมสรจะได้ประโยชน์อย่างไรจาก
ความคดิเห็นมากมาย  ต้องสอบถามผูท้ี่นัง่เงยีบๆ 
ว่าต้องการที่จะเสนอแนะสิ่งใดหรือไม่  แต่ต้อง
ระมดัระวงัทีจ่ะไม่ท าใหค้นใดคนหนึ่งรูส้กึไม่สบายใจ 

ขัน้ตอนที ่4 แบง่ปันผลทีไ่ด้รบั 

จดัเตรยีมขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการสนทนากลุ่ม 5 เรื่อง
ทีส่ าคญัทีส่ดุ ท่านอาจจะน าเสนอขอ้มูลน้ีในระหว่าง
การประชุมสโมสร จดัให้มวีาระการระดมสมองและ
จดัท าสรุปในหนึ่งหน้าใหส้โมสรเพือ่การอา้งองิ  

เมื่อน าเสนอผลที่ได้รับ ควรจะอภิปรายเกี่ยวกับ
ความคดิเหน็ของกลุ่มสนทนา  นอกจากน้ี ตอ้งแสดง
ใหส้มาชกิเหน็วา่ความคดิและขอ้เสนอแนะของพวก
เขามคีา่และมผีลท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้นี่คอื
จุดเริ่มต้นส าหรับการวางแผนสมาชิกภาพของ
สโมสร 

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

หลังจากที่ท่านได้พิจารณาสภาวะปัจจุบันของ
สโมสรโดยท าการประเมินในบทที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว 
ขัน้ตอนต่อไปคอืการอภิปรายและสร้างวสิยัทัศน์ 
ของสโมสร การสร้างวสิยัทศัน์ของสโมสรหมายถงึ
การตดัสนิใจว่าท่านต้องการให้สโมสรเป็นอย่างไร 
ในอนาคตอนัใกล้และในอีก 3-5 ปี  การใช้เวลาใน
การสร้างวิส ัยทัศน์สามารถท าให้สโมสรมีความ
เข้มแข็ง กระตือรือร้น และดึงดูดความสนใจของ
สมาชิกใหม่ได้  จดัให้สมาชิกสโมสรมีส่วนร่วมใน
กระบวนการน้ีเพื่อท าให้พวกเขารู้สกึเป็นเจ้าของ
สโมสรและมีความเข้าใจเป้าหมายของสโมสรใน
อนาคต รวมทัง้เป็นการกระตุ้นการท างานร่วมกนั
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านัน้  

พจิารณาค าถามเหล่าน้ี 

 สโมสรเก่งในเรือ่งใด ท่านจะใชป้ระโยชน์จากเรื่อง
นัน้ใหม้ากทีส่ดุไดอ้ยา่งไร? 

 สโมสรมจีุดอ่อนในเรือ่งใดบา้ง? 
 ท่านอยากใหส้โมสรเป็นทีรู่จ้กัในเรือ่งอะไรบา้ง? 
 จากพื้นฐานความท้าทายและความเขม้แขง็ของ
สโมสร เรื่องที่มีล าดบัความส าคญัทางกลยุทธ์มี
อะไรบา้ง? 

 การเปลีย่นแปลงอะไรบา้งทีส่ามารถท าไดท้นัท?ี 

 เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวอะไรบา้งทีจ่ะช่วย
ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์? 

 มีแผนงานอะไรบ้างที่จะช่วยให้ไปถึงเป้าหมาย
เหล่านัน้? 

 ใครทีจ่ะท างานร่วมกนัเพือ่ตดิตามความกา้วหน้า
และใหค้ าแนะน าตามความจ าเป็น? 

เมือ่ท่านยอมรบัวสิยัทศัน์ทีเ่ป็นอดุมการณ์ของสโมสร
แลว้ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะเป็นตวัก าหนด
วา่จะบรรลวุสิยัทศัน์นัน้ไดอ้ยา่งไร เอกสารค ำแนะน ำ 
กำรวำงแผนกลยทุธ ์ (Strategic  Planning Guide) 
จะช่วยสโมสรในการสือ่สารหรอืปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน์
และยงัจะช่วยในการก าหนดเป้าหมายระยะยาวและ
ประจ าปีด้วย ทันทีที่ท่านจัดท าก าหนดเวลาและ
มอบหมายงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ท่านสามารถก าหนดแผนงานไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

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

สโมสรทุกสโมสรต้องการสมาชกิใหม่เพื่อท าให้เกดิ
การตืน่ตวัและกระตอืรอืรน้ สมาชกิใหม่จะเสนอแนะ
ความคดิเหน็ใหม่ๆ ท าใหเ้กดิมุมมองแปลกใหม่และ
ท าใหส้โมสรใกลช้ดิกบัชุมชนไดม้ากขึน้ 

หลงัจากท าการประเมนิในบทที ่1 เสรจ็สิ้นลง  และ
สร้างวิส ัยทัศน์เพื่ออนาคตของสโมสรในบทที่ 2  
แล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอืการพฒันากลยุทธ์เพื่อที่จะ
จดัการกบัปัจจยัทีม่คีวามเสีย่งสงูสุดซึง่บ่งชี้จากการ
ประเมินกลยุทธ์หน่ึงก็คือ การดึงดูดความสนใจ
สมาชิกใหม่มาสู่สโมสร ให้ความสนใจกับจุดแข็ง 
ของสโมสรและตระหนักถงึความทา้ทายที่บ่งชี้จาก
การประเมินความหลากหลายและประเภทอาชีพ  
ในขณะที่พจิารณากลยุทธ์ในการดงึดูดความสนใจ
สมาชกิใหม่ 

ใครคือสมาชิกที่คาดหวัง?  

สมาชิกที่คาดหวงัในอุดมคติ คือบุคคลที่มีคุณค่า 
ของโรตารีอยู่ในตัวตน ต้องการจะท าให้เกิดการ
พฒันาในท้องถิ่นและเป็นผู้ที่มีชื่อเสยีงดีในชุมชน 
นอกเหนือจากมิตรสหาย เพื่อนบ้านและเพื่อน
ร่วมงาน ควรพจิารณาอาสาสมคัรทีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิ
ซึง่มสี่วนร่วมในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ ผูท้ีบ่่งชี้
ความสนใจในสโมสรแต่ไม่เคยมาเขา้ร่วม และอดตี
สมาชกิทีอ่อกจากสโมสรไปแลว้ หรอืออกจากสโมสร
อื่นในพื้นที่ สมาชิกมกัจะลาออกในช่วงเวลาสัน้ๆ 
แต่จะกลบัมาอกีเมื่อไดร้บัเชญิ พจิารณาผูม้วีชิาชพี
อายุน้อยที่เคยร่วมโปรแกรมต่างๆ ของโรตาร ีเช่น 
อดตีสมาชกิกลุ่มศกึษาแลกเปลีย่น หรอืสมาชกิทมี

ฝึกอบรมอาชีพ ผู้ร ับทุนทูตสันถวไมตรี ผู้ร ับทุน
สนัตภิาพของโรตาร ีผูร้่วมโปรแกรมการแลกเปลีย่น
มิตรภาพของโรตารี  และโรทาแรคเทอร์ รวมทัง้ 
พ่อแม่ปู่ ย่าตายายของอินเทอร์แรคเทอร์ ผู้ร่วม
โปรแกรมไรล่า นักเรียนในโครงการเยาวชนแลก 
เปลีย่น และครอบครวัเจา้ภาพเยาวชนแลกเปลีย่น 

ขอให้สมาชิกสโมสรท าแบบฝึกหดั Finding New 
Club Members ปีละหนึ่งครัง้ กจิกรรมทีเ่รยีบง่ายน้ี
จะท าใหส้มาชกิคดิถงึกลุ่มคนทีเ่ขารูจ้กัในชุมชนซึ่ง
อาจจะเป็นสมาชกิสโมสรทีด่ ี

น าผลที่ได้ร ับมาใช้เพื่อพูดคุยกบัสมาชิกเกี่ยวกับ
วฒันธรรมของสโมสรและสมาชกิที่คาดหวงัเหล่านี้
เหมาะกบัสโมสรหรอืไม่? การงานของพวกเขาอยูใ่น
พื้นที่หรือไม่? เวลาการประชุมของสโมสรสะดวก
ส าหรบัพวกเขาหรอืไม่? พวกเขาแสดงลกัษณะของ
การเป็นผู้น าหรือไม่? มีความแตกต่างจากสมาชิก
สโมสรในปัจจุบันในอนัที่จะท าให้เกิดความหลาก 
หลายของสมาชิกภาพหรือไม่? กระบวนการคัด 
เลอืกที่พนิิจพจิารณาเป็นอย่างดแีล้วสามารถท าให้
เกดิความแตกต่างระหว่างการรบัสมาชกิระยะสัน้ที่
ไม่มคีวามกระตือรอืร้นกบัการหาโรแทเรียนที่จะมี
ส่วนร่วม มคี ามัน่สญัญาและอยู่กบัสโมสรไปตลอด
ชวีติ 

จงจ าไว้ว่า ถงึแม้สมาชิกที่คาดหวงัซึ่งท่านแนะน า 
ไม่ได้มาเขา้ร่วมในสโมสร แต่ควรอย่างยิง่ทีจ่ะเชญิ
พวกเขามาเป็นอาสาสมคัร เป็นผูบ้รจิาค หรอืแมแ้ต่
เป็นเพียงมิตรสหายของสโมสร 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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ท่านจะเข้าถึงสมาชิกท่ีคาดหวังได้

อย่างไร?  

สมาชิกที่คาดหวังอาจจะเป็นเพื่อน คนที่รู้จ ักใน
ธุรกิจ โรทาแรคเทอร์ หรือศษิย์เก่าโรตาร ีรวมทัง้ 
ผู้ที่เคยร่วมโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชน 
พวกเขาอาจจะเป็นสมาชกิในครอบครวัหรอืเป็นใคร
คนหนึ่งทีท่่านเพิง่ไดพ้บปะ 

จดัท าข่าวสารใหเ้รยีบง่าย อย่าพยายามบอกกล่าว
ทุกสิ่งทุกอย่างกับสมาชิกที่คาดหวงัเพื่อให้รู้ เรื่อง 
เกี่ยวกบัโรตารีก่อนที่จะมาร่วมประชุมสโมสรหรือ 
มีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ ลองพยายาม
เริ่มต้นการสนทนาโดยอธิบายว่าโรตารีท าให้เกิด 
ผลกระทบที่มีความหมายต่อชีวิต อาชีพและ
มติรภาพอยา่งไร  แมว้า่ขอ้เทจ็จรงิและตวัเลขต่างๆ 
มปีระโยชน์ ประสบการณ์ส่วนตวัและเรื่องราวต่างๆ 
จะเชือ่มโยงผูค้นใหเ้ขา้ถงึอารมณ์ความรูส้กึในระดบั
หน่ึง  หลังจากบอกเรื่องราวของท่านแล้ว ควร
สอบถามพวกเขาว่าคาดหวงัอะไรในสโมสรโรตาร ี
พวกเขาอาจจะใหค้วามสนใจมากทีส่ดุเกีย่วกบัการมี
เพื่อนใหม่ การได้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาในชุมชนในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นพเิศษ หรอื
พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ  เมื่อทราบว่าพวกเขา
คาดหวงัอะไรอยู ่ท่านสามารถแสดงใหเ้หน็วา่สโมสร
โรตารีสามารถสนองตอบความต้องการนั ้นได้
อยา่งไร 

ลองคดิดูว่ามีงานประเภทใดซึ่งสมาชิกที่คาดหวงั 
จะเขา้มาร่วมไดบ้า้ง บางคนอาจจะรูส้กึสบายใจกว่า
ที่จะเข้าร่วมการประชุมสโมสรหรืองานสงัคม  ใน 
ขณะที่คนอื่นๆ อาจจะอยากเรียนรู้เกี่ยวกบัโรตารี
โดยการท างานในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์หรอืมี
ส่วนร่วมในการหาทุน ใช้คู่มือน้ีเพื่อดูค าแนะน าใน
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่สมาชกิที่คาดหวงั 
(Creating a Positive Experience for  
Prospective Members) 

 

ท่านจะส่ือสารถึงประโยชน์ในการ 

เข้าร่วมในสโมสรอย่างไร?  

ในการพดูคยุกบัสมาชกิทีค่าดหวงั ท่านไดพ้จิารณา
ถึงความสนใจและความต้องการของพวกเขาเมื่อ
อธบิายถงึประโยชน์ของการเป็นสมาชกิโรตารหีรอื 
ไม่  สมาชิกโรตารีทัว่โลกจะได้รับประโยชน์ที ่
ชื่นชอบดงัต่อไปนี้เมื่อเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสโมสร 
โรตาร ี

 การท าใหเ้กดิผลกระทบในทางบวกแก่ชุมชนโดย
การท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

 ท าใหเ้กดิการเชื่อมโยงในดา้นธุรกจิและมติรภาพ
ทีย่ ัง่ยนื 

 พัฒนาความช านาญในด้านวิชาชีพ เช่น การ
วางแผนจดังานต่างๆ การพดูในทีส่าธารณะ การ
หาทุน  

 การใหส้มาชกิในครอบครวัมสี่วนร่วมในโครงการ
บ าเพญ็ประโยชน์หรอืงานกจิกรรมต่างๆ และให้
บุตรหลานสามารถเขา้มาร่วมในโปรแกรมเยาวชน
ในชุมชนหรอืต่างประเทศ 

 สร้างเครอืข่ายทัว่โลกของมติรสหายโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เมือ่เดนิทาง 

 ได้รับการลดราคาจากบริการมากมายผ่าน
โปรแกรม Rotary Global Rewards 

เหตุการณ์สมมตติ่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าจะสามารถ
ใช้ความสนใจของสมาชิกที่คาดหวังเพื่อเป็นจุด 
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   
สมาชิกของชุมชนมักจะเป็นข่าวอย่างสม ่าเสมอ
เกีย่วกบัเรือ่งของกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ในชมุชน 
เชิญเขาและอาสาสมัครอื่นๆ ที่เขาท างานด้วยให้
มาร่วมโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ในครัง้ต่อไป พวก
เขาจะมีความคดิเห็นและประสบการณ์ของตนเอง 
การมีความช่วยเหลือมากขึ้นจะช่วยท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น และผู้คนที่ได้พบปะยัง
อาจจะเป็นสมาชกิคาดหวงัทีด่อีกีดว้ย 
 

มิตรภำพและกำรติดต่อเช่ือมโยง  
เพือ่นร่วมงานของท่านเพิง่จะปลดเกษยีณเมื่อเรว็ๆ 
น้ีและรู้สกึเหงาอยู่บ้าง  อธบิายใหเ้ขาเขา้ใจว่าการ
เป็นสมาชิกของโรตารีจะท าให้ยงัคงท างานอย่าง
กระฉบักระเฉงในชุมชน มกีารตดิต่อสมัพนัธก์บัผูน้ า
ทางธุรกิจ สอนให้รู้เรื่องต่างๆ ที่จะไม่สามารถพบ
เหน็ไดจ้ากทีอ่ื่นและมผีลท าใหเ้กดิมติรภาพทีย่ ัง่ยนื 
เชญิชวนให้มาร่วมงานชุมนุมพบปะครัง้ต่อไปของ
สโมสร หรอืร่วมกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ในชุมชน 
หรอืร่วมประชุมสโมสร 
 

กำรให้ครอบครวัมีส่วนร่วม  
เพื่อนบ้านของท่านก าลงัมองหาวธิีที่จะท าให้บุตร
หลานเขา้ร่วมในกจิกรรมซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบใน 
ทางทีด่ ีแจง้ใหเ้ขาทราบวา่สมาชกิโรตารจีะเชญิชวน
ให้ครอบครวัของเขาเขา้ร่วมในกจิกรรมของสโมสร 
และอธบิายวา่โรตารสีนบัสนุนนักเรยีนนักศกึษาโดย
การให้ทุนการศึกษาและให้โอกาสที่จะเดินทางไป
ต่างประเทศเพือ่การแลกเปลีย่นวฒันธรรม 
 

กำรให้ควำมส ำคญัในเร่ืองระหว่ำง
ประเทศ  
สมาชกิในชุมชนของท่านตอ้งการจะบรจิาคเพือ่การ
กุศลใหม้ากขึน้และมสี่วนร่วมในงานบรกิารระหว่าง
ประเทศบ้าง ควรแจ้งให้ทราบว่าสโมสรโรตารีทัว่
โลกติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างเพื่อจัดหาน ้ า
สะอาด การดแูลสขุภาพ การศกึษาและอืน่ๆ  

 

ท่านจะเปิดรับสมาชิกที่คาดหวัง

อย่างไร?  

การวจิยัแสดงให้เห็นว่าสมาชกิที่เข้าร่วมในสโมสร
โดยไม่มีความรู้เกี่ยวกบัโรตารีเลย มกัจะออกจาก
สโมสรไปภายใน 1-2 ปี  ดงันัน้ จงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะ
พดูคยุวา่การเป็นสมาชกิของสโมสรเป็นอย่างไรบา้ง
ก่อนทีพ่วกเขาจะเขา้ร่วมกบัสโมสร จดัการประชุมที่
ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกบั
กิจกรรมของสโมสรและประโยชน์ของการเป็น
สมาชิก สไลด์ Discover Rotary ถูกสร้างสรรค์
ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์น้ี ควรใช้ร่วมกับ วิดีโอ  
People of Action เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจแก่สมาชกิ
ที่คาดหวงัในการประชุมที่มผีู้ร ับเชิญจ านวนมาก
หรืองานกิจกรรมที่สมาชิกที่คาดหวังจะมาร่วม  
แจกแผ่นพบัสมำชิกท่ีคำดหวงัและแผ่นพบัของ
สโมสรดว้ย หากไดจ้ดัท าไว ้ 

ข อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส โ ม ส ร ห ล า ย ๆ  ค น แ บ่ ง ปั น
ประสบการณ์เพื่อที่จะให้สมาชิกที่คาดหวงัได้รบัรู้
เกี่ยวกับวฒันธรรมของสโมสร อย่าคาดการณ์ว่า
สมาชกิทีค่าดหวงัซึง่เป็นโรทาแรคเทอร์หรอืผูร้บัทุน
สนัติภาพหรอืศษิย์เก่าโรตารีจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกบั 
โรตารเีพยีงเพราะพวกเขาเป็นสว่นหนึ่งในครอบครวั
ของโรตาร ีพวกเขาอาจจะไม่รูอ้ะไรมากนักเกีย่วกบั
สโมสรของท่าน รวมทัง้วฒันธรรมและโครงการเด่น
ของสโมสร จึงจ าเป็นต้องบอกกล่าวเกี่ยวกบัเรื่อง 
ค่าบ ารุง วนัเวลาประชุม สมาชิกใหม่จะได้รบัการ
อุปถมัภ์อย่างไรบ้าง และพวกเขาจะคาดหวงัว่าจะ 
มีส่วนร่วมได้อย่างไร ดูแนวความคิดในการให้
ความรู้แบบทีท่่านจะให้แก่สมาชกิใหม่ มใิช่เป็นแค่
เพยีงสมาชกิทีค่าดหวงัได้จากคู่มอืแนะน ำสมำชิก
ใหม่ให้รู้จ ักโรตำรี: แนวทำงกำรปฐมนิเทศ 
(Introducing New Members to Rotary: An 
Orientation Guide)  

 

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

อย่างไร?  

หากทราบว่ามผีูท้ี่มคีุณสมบตัจิะเป็นโรแทเรยีนที่ดี
ไดแ้ต่ไม่สามารถเขา้รว่มในสโมสรของท่าน ขอใหส่้ง
ต่อพวกเขำไปยงัสโมสรอืน่ หากมสีโมสรอยูใ่นพืน้ที ่
อาจจะพาไปร่วมประชุมเพือ่แนะน าเป็นการส่วนตวั 
หากไม่มัน่ใจว่าสโมสรใดจะเหมาะสมที่สุดและ
สมาชิกที่คาดหวงัอาศยัอยู่ในภาคของท่าน ขอให้
ตดิต่อกบัประธานสมาชกิภาพของภาคหรอืผูว้่าการ
ภาคเพือ่ขอความช่วยเหลอื 

ท่านอาจจะส่งต่อสมาชิกที่คาดหวัง โดยไปที ่
www.rotary.org/membershipreferral โรตารี
สากลจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อให้ผู้ว่า 
การภาคหรือประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ 
ของภาคอาจจะส่งต่อสมาชิกโรตารีอื่นๆ มายัง
สโมสรของท่านหรือมีค าขอเกี่ยวกับสมาชิกที่
โอนย้าย หรือรบัค าถามเกี่ยวกบัสมาชิกภาพผ่าน 
Rotary.org มายังสโมสร ผู้น าสโมสรจึงควรจะ
ตรวจสอบ leads เหล่าน้ีบ่อยๆ เพราะสมาชิกที่
คาดหวงัอาจจะรอคอยค าตอบ เรยีนรู้ได้จาก How 
to Manage Membership Leads 

 

สโมสรของท่านจะสร้างสมาชิก

ภาพที่มีความหลากหลายได้

อย่างไร?  

ในบทที่ 1 ท่านได้เรียนรู้ว่าเหตุใดสโมสรที่มคีวาม
หลากหลายจึงมีความส าคัญ และท่านได้ท าการ
ประเมินควำมหลำกหลำยของสมำชิกภำพเสร็จ
สมบูรณ์แลว้ ท่านสามารถหาขอ้มูลประชากรโรตารี
ในภมูภิาค รวมทัง้เพศและอายุไดโ้ดยดูจากรายงาน
ที่ Rotary Club Central และ Club Administration 
ที่ My Rotary  ต่อไปน้ีเป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการ
ดึงดูดความสนใจสตรีและผู้มีวิชาชีพที่มีอายุน้อย  
ซึ่งเป็นสมาชกิสองประเภทที่ยงัมีจ านวนผูแ้ทนใน
สโมสรทัว่โลกต ่ากวา่ทีค่วร 

 

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

สนใจผูมี้วิชาชีพหนุ่มสาว  

การเพิม่สมาชกิทีม่อีายนุ้อยเป็นสิง่ส าคญัต่ออนาคต
ของสโมสร  อย่างไรก็ตาม ผูม้วีชิาชพีหนุ่มสาวมกั 
จะมตีารางเวลาทียุ่ง่เหยงิ มภีาระเกีย่วกบัครอบครวั
และมขีดีจ ากดัดา้นการเงนิ ซึง่ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อ
การมพีนัธะสญัญากบัโรตาร ีการท าใหส้มาชกิภาพ
ของสโมสรมีความน่าสนใจและเหมาะกับสมาชิก
หนุ่มสาวมดีงัต่อไปนี้  

1. ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง 

2. สรา้งสโมสร Satellite ซึง่มเีวลาการประชุมหรอื
รูปแบบที่แตกต่างที่มีความเหมาะสมมากขึ้น
ส าหรบัสมาชกิทีเ่พิง่จะเริม่มคีรอบครวั พจิารณา
การประชุมวนัสดุสปัดาหห์รอืแบบออนไลน์ 

3.  ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารหรือจัดให้เรื่อง
อาหารเป็นตัวเลือก พิจารณาน าขนมต่างๆ  
มาในการประชุม จัดการประชุมแบบช่วยกัน 
น าอาหารมาหรือให้ทุกคนผลัดกันน าอาหาร 
หรอืเครือ่งดืม่มาในทีป่ระชุม 

4.  สร้างสรรค์กิจกรรมการเป็นเครือข่ายและ
กจิกรรมทางสงัคมที่น่าสนใจและสะดวกส าหรบั
ผูม้วีชิาชพีทีม่อีายนุ้อย 

5. เชิญกลุ่มคนหนุ่มสาวมาในช่วงเวลาเดียวกัน
เพื่อ ให้พวกเขารู้สึกสบายใจขึ้น  และเชิญ 
โรทาแรคเทอร์เป็นสมาชิกซ้อนสองสโมสร 
(dual) ในเวลาเดยีวกนั 

6. ลดความเข้มงวดในเรื่องกฎการเข้าประชุม  
ผู้มีวิชาชีพในปัจจุบันไม่สามารถท าคะแนน 
การประชุมครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จงึอาจจะต้อง 
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสโมสร ศึกษา
รายละเอียดทางเลือกน้ีได้จาก Start Guide  
for Flexible Meeting and Attendance 

7. ให้ความส าคญัเกี่ยวกบัโอกาสในการมสี่วนร่วม
ในการบรกิารแก่ทอ้งถิน่ 

8. มอบหมายให้โรแทเรียนที่มีประสบการณ์ท า
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สมาชิกใหม่ที่เป็นหนุ่ม
สาวเพื่อให้รู้ส ึกว่าได้รับการต้อนรับ ดูราย 
ละเอียดเกี่ยวกับการเป็นพี่เลี้ยงในเอกสาร

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

9. ท าใหพ้วกเขามสี่วนร่วม ผูม้วีชิาชพีหนุ่มสาวจะ
มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละกระตอืรอืรน้ทีจ่ะสรา้ง
แนวความคดิรเิริม่ใหม่ๆ เพือ่ทีจ่ะแกไ้ขปัญหาซึง่
ยดืเยื้อมาเป็นเวลานาน เอกสารสำนสมัพนัธ์ท่ี
ยัง่ยืน (Connect for Good) น าเสนอแนวทางที่
สมาชกิสามารถเชือ่มโยงกนัและมสีว่นร่วม 

10. เสนอแนะความหลากหลาย พูดคุยเกี่ยวกับ
แนวทางทัง้หมดที่สมาชกิใหม่จะสามารถมสี่วน
ร่วมในโรตารี ค้นหาความสามารถและความ
สนใจของพวกเขาและหาวธิกีารที่จะท าให้พวก
เขาท างานใหส้โมสร 

ดูความคิดเห็นเพิม่เติมเกี่ยวกับการท าให้สมาชิก
หนุ่มสาวมีความสะดวกมากขึ้นได้ที่ชุดเครื่องมือ 
Engaging Younger Professionals ที่  rotary.org/
flexibility 

 

สุภาพสตรีในโรตาร ี 

จากการส ารวจประชากรของโรตารใีนปี 2015 พบวา่
มโีรแทเรยีนทัว่โลกเพยีง 22% ทีเ่ป็นสตร ีในหลายๆ 
ภูมภิาคมเีปอรเ์ซน็ตต์ ่ามาก การวจิยัของโรตารบี่งชี้
ว่าบุรุษและสตรีที่เข้ามาร่วมในโรตารีมีเหตุผล
เดียวกันนัน่คือ  เพื่อท าให้ชุมชนของพวกเขา
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและเพื่อติดต่อสมัพนัธ์
เป็นการสว่นตวั หากสมาชกิภาพในสโมสรของท่าน
มสีตรน้ีอยกว่า 50% ควรจะเพิม่จ านวนสมาชกิสตรี
เพื่อท าให้เกดิมุมมองที่แตกต่างจากเดิมในสโมสร 
ท าให้แสดงถึงประชากรในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น และ
สามารถขยายพลงัและขอบเขตโครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ของสโมสรใหม้ากขึน้  

ผูม้วีชิาชพีอายุน้อยและสตรมีไิดเ้ป็นกลุ่มเป้าหมาย
เพียง 2 กลุ่มเท่านัน้ ผู้ที่เพิ่งจะเกษียณอายุการ
ท างานก็อาจจะก าลังหาวิธีที่จะเชื่อมโยงกับผู้มี
วชิาชพีในชุมชน และสามารถแบ่งปันความช านาญ
และความเชีย่วชาญกบัสโมสรได ้

 

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

เหตุผลส าคญัทีส่มาชกิยงัอยู่
กบัโรตารกีค็อืมติรภาพอนัมี
คา่และการตดิต่อเชือ่มโยงที่
พวกเขาสรา้งขึน้มา 

การดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่มาสู่สโมสรเป็น 
สิ่งส าคัญยิ่งต่อการเติบโตและมุมมองใหม่ๆ แต่
กุญแจที่น าไปสู่สมาชกิภาพทีเ่ขม้แขง็คอืการรกัษา
สมาชกิทีม่อียู ่ไม่วา่สโมสรของท่านจะมสีมาชกิใหม่
มากมาย มีสมาชิกที่มัน่คงแล้วหรือทัง้สองอย่าง 
แผนสมาชกิภาพของท่านควรจะให้สมาชกิทัง้สอง
ประเภทมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ สมาชิกที่มีความ
ผูกพนัแล้วจะเข้าร่วมในกิจกรรม การประชุม งาน
ต่างๆ โครงการและเป็นผูน้ าสโมสร พวกเขายงัรูส้กึ
ว่ามคีวามผกูพนัอย่างมากกบัสโมสร เพราะมคีวาม
เพลดิเพลนิในมติรภาพที่มากบัการเป็นโรแทเรยีน 
พวกเขาได้รับแรงบนัดาลใจที่จะมีความพยายาม
ยิง่ขึ้นในการท ากิจกรรมและโครงการของสโมสร  
นอกจากน้ี ยงัมีความภาคภูมิใจที่จะบอกให้ผู้อื่น
ทราบถึงงานอันน่าประทับใจซึ่งสโมสรก าลัง
ด าเนินการอยู ่
 
การท าให้สมาชิกในปัจจุบันมีส่วน

ร่วม  
จะเป็นอย่างไรบ้างหากคุณคดิว่าสมาชกิของคุณก็
คือลูกค้าที่ดีที่สุดนัน่เอง อะไรที่ท าให้ลูกค้ากลับ 
มาอีก มุ่งมัน่เพื่อให้พวกเขามีประสบการณ์ที่จะ 
ท าให้เกิดความผูกพันและสนใจโรตารีตลอดไป 
พจิารณาลดความเขม้งวดเกีย่วกบันโยบายการเขา้
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการประชุม 
หากนัน่เป็นสิง่ที่สมาชกิต้องการ  เป็นที่ทราบกนัดี
ว่าสมาชิกที่มีความผูกพนัแล้วมกัจะอยู่กบัสโมสร
นานกว่า   ดังนัน้ จึงต้องมัน่ใจว่าได้แสดงความ
ขอบคุณอย่างสม ่าเสมอและตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าพวก
เขามทีางเลอืกหลากหลายในการทีจ่ะมสี่วนร่วมและ
มคีวามกระตอืรอืรน้ในสโมสรอยู่เสมอ 

 ยกยอ่งความส าเรจ็ของพวกเขาและเฉลมิฉลองใน
โอกาสต่างๆ เช่น การบรรลุเป้าหมายของสมาชกิ
ภาพสโมสร การเลือ่นต าแหน่งงานและวนัเกดิ 

 พัฒนาโปรแกรมพี่เลี้ยงที่เป็นทางการเพื่อให้
สมาชกิที่มคีวามผูกพนัได้สนับสนุนสมาชิกที่ไม่
คอ่ยกระตอืรอืรน้หรอืสมาชกิใหม่ 

 ติดต่อสมาชิกที่มีคะแนนการเข้าประชุมต ่าเพื่อ 
ให้เข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่มาและช่วยให้พวกเขา
กลบัมามสีว่นร่วมอกีครัง้หนึ่ง 

 เก็บข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิกอย่างสม ่าเสมอ
เพือ่ทีจ่ะมัน่ใจไดว้า่พวกเขาไดร้บัประโยชน์ตามที่
ไดร้บัสญัญาเมือ่เขา้มาร่วมในสโมสร 

 ส่งเสรมิให้ท าหน้าทีใ่นคณะกรรมการทีเ่หมาะสม
กบัความช านาญหรอืความสนใจ 

 ชี้แจงใหส้มาชกิทราบอย่างชดัเจนถงึเป้าหมายใน
ระยะยาวและพนัธกจิของสโมสร 

 เชิญชวนให้เข้าร่วมในการประชุมใหญ่ประจ าปี
ของภาคหรอืการสมัมนาของภาค 

 รวมกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจเหมือนกันและ
รวบรวมหวัขอ้หรอืกจิกรรมเอาไวใ้นการประชุม
หรอืงานกจิกรรมของสโมสร 

 จดัให้มีรูปถ่ายของสมาชิกในโครงการและงาน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน้ีบนเว็บไซต์และ
เพจเฟซบุ๊คของสโมสร รวมทัง้จดหมายข่าวเพื่อ
ยกยอ่งการเสยีสละของพวกเขา 

 จัด ให้สมาชิกได้ทราบความก้า วห น้าไปสู่
เป้าหมายของสโมสรอย่างสม ่าเสมอซึ่งจะเป็น 
การสร้างพนัธสญัญา ความภาคภูมใิจและความ
เขา้ใจเกีย่วกบัความจ าเป็นของการมสี่วนร่วมใน
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  

 ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกจาก  
กำรส่งเสริมประสบกำรณ์สโมสร (Enhancing 
the Club Experience) เพื่อวัดระดับว่าสิ่ง ใด
ไดผ้ลและสิง่ใดไม่ไดผ้ล 

 

ควำมคิดเหน็ของทุกคนต้องได้รบักำร
พิจำรณำ  
การสัมภาษณ์สมาชิกสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ที่ลาออกจากสโมสร จะท าให้ได้รับข้อมูลที่ 
เป็นประโยชน์ต่องานรักษาสมาชิกภาพ ขอให้
สมาชิกที่จะลาออกกรอกแบบสอบถามสมาชิกที่
ลาออกในเข้ำใจว่ำเหตุใดสมำชิกจึงลำออก 
(Understanding Why Members Leave) เ พื่ อ
ช่วยในการป้องกันการสูญเสียเช่นน้ีในอนาคต 
บ่อยครัง้ที่การสนทนาเป็นการส่วนตัวระหว่าง
สมาชิกที่ออกไปกับสมาชิกที่เขาหรือเธอมีความ
เชือ่ถอืจะท าใหไ้ดข้อ้มลูมากขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนงานของสโมสร 

หากสมาชิกก าลังจะลาออกเพราะย้ายที่อยู่ หรือ 
ออกจากสโมสรเพราะมขีอ้ขดัแยง้เรื่องเวลาแต่ยงัคง
ตอ้งการทีจ่ะเป็นโรแทเรยีนต่อไป ส่งลิ้งคท์ีพ่วกเขา
จะสามารถกลบัมำเข้ำร่วมหรือเปล่ียนสโมสรได้
หรือส่งต่อพวกเขำไปยงัสโมสรอืน่ทีเ่หมาะสม 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิกมีความ 
มุ่งหมายที่จะให้บอกว่าสมาชิกชื่นชอบอะไรมาก
ที่สุดเกี่ยวกบัสโมสร รวมทัง้สิง่ที่พวกเขาเชื่อว่าจะ
ปรบัปรุงใหด้ขีึน้ได ้ขอใหส้มาชกิกรอกแบบสอบถาม
และแบ่งปันผลที่ได้รับในการประชุมสโมสรครัง้
ต่อไป หารอืถงึสิง่ทีค่น้พบกบัสมาชกิสโมสร พดูคุย
เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะท าได้ และขอให้
พวกเขามสี่วนร่วมในการด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ เหล่านัน้ 
 

ส่ือสำรกบัสโมสรของท่ำน  
งานวจิยัแสดงให้เห็นว่าการให้สมาชิกได้รบัขอ้มูล
ข่าวสารและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่เสมอ จะ
สามารถเพิ่มอัตราการรักษาสมาชิกโดยรวมของ
สโมสรได้ จัดท าแผนการสื่อสารเพื่อก าหนดสิ่งที่
ต้องการจะสื่อสารกบัสมาชิกรวมถึงวธิีการสื่อสาร 
จดหมายขา่วอเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซตห์รอืเพจสือ่ทาง

สังคมของสโมสรเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มี
ประโยชน์ ยกย่องสมาชิกแต่ละคนโดยการใช้
เครือ่งมอืสือ่สารต่างๆ กนั และพยายามเสนอขอ้มูล
ข่าวสารในหลายๆ วธิกีาร สมาชกิอาจจะพอใจทีไ่ด้
เรยีนรูเ้กีย่วกบั 
 ขอ้มลูขา่วสารของสโมสร เช่น โครงการ กจิกรรม 
ขา่วสาร และงานต่างๆ  

 รายงานการเงนิของสโมสร 
 โอกาสในการบรกิารระหวา่งประเทศ 
 เครื่องมอืออนไลน์ของโรตารแีละทรพัยากรต่างๆ 
(และสมาชกิจะไดร้บัประโยชน์อยา่งไร) 

 ขา่วส าคญัของโรตาร ี

สือ่สารอยา่งสม ่าเสมอกบัสมาชกิสโมสรในเรือ่งต่างๆ 
เช่น 
 โอกาสทีจ่ะ 
‒ มบีทบาทเป็นผูน้ า 
‒ เขา้ร่วมประชุมกจิกรรมสโมสร (Club Assem-
bly) และการสมัมนาในระดบัภาค 

‒ มสีว่นร่วมในการประชุมระดบัภาคร่วม 
‒ มสี่วนร่วมในโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ
สโมสรและภาค 

 โปรแกรม โครงการและกจิกรรมต่างๆ ของโรตาร ี
 งานกิจกรรมพเิศษต่างๆ ของโรตารีรวมทัง้การ
ประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตารีสากลและการ
ประชุมใหญ่ภาค 

 กลยทุธใ์นการดงึดดูความสนใจจากสมาชกิใหม่ 
 เป้าหมายและความคิดริเริ่มของคณะกรรมการ
ของสโมสรและภาค 

 ความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายสมาชิกภาพและ
เป้าหมายอืน่ๆ  

 รางวลัและโปรแกรมการยกยอ่งต่างๆ 
 การอุปถมัภส์โมสรโรตารใีหม่ 
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การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่  

ในขณะทีบุ่คคลหน่ึงมาเป็นโรแทเรยีนเป็นสิง่พเิศษ
ส าหรบัทัง้ตวัสมาชกิเองและสโมสร ไม่ว่าท่านเลอืก
ที่จะจัดงานน้ีให้เป็นพิธีพิเศษหรือรับสมาชิกใหม่ 
ในการประชุมสโมสรก็ตาม ต้องมัน่ใจว่าท่านได้
ตระหนกัและเฉลมิฉลองการมสีว่นร่วมในโรตารขีอง
พวกเขา  ควรเชญิครอบครวัของผูเ้ขา้เป็นสมาชิก
ใหม่ ส่งเสรมิให้สมาชกิสโมสรทุกคนเขา้ร่วมในการ
ต้อนรบัสมาชกิใหม่เขา้มาสู่ครอบครวัโรตารี มอบ
หนังสือพื้นฐำนโรตำรี  (Rotary Basics) และ 
สำนสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืน (Connect for Good) (ขาย
รวมกนัอยู่ในแฟ้มสมาชิกใหม่) รวมทัง้เกยีรตบิตัร
สมาชกิ (ม ีTemplate ที ่Brand Center) 

จดัโปรแกรมปฐมนิเทศที่เป็นทางการหลงัจากการ
รับสมาชิกใหม่ทันที แจ้งให้สมาชิกใหม่เข้าใจถึง
ประโยชน์ของสมาชกิภาพในสโมสร และโอกาสใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ทัง้ในชุมชนของท่านและ
ต่างประเทศ ควรจะรวมเอาสรุปผลงานความส าเรจ็
ของสโมสรเมื่อเร็วๆ น้ี โครงการรวมทัง้กจิกรรมที่
ก าลงัจะมขีึน้ และสอบถามว่าตอ้งการจะมสี่วนร่วม
อย่างไร อ่านคู่มือแนะน ำสมำชิกใหม่ให้รู้จ ัก 
โรตำรี: แนวทำงกำรปฐมนิเทศ (Introducing 
New Members to Rotary: An Orientation 
Guide) เพือ่ดคูวามคดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
การท าให้สมาชิกใหม่มีส่วนร่วม  
งานวจิยัแสดงให้เห็นว่าสมาชกิจะยิง่มพีนัธสญัญา
และมคีวามสมัพนัธ์กบัเพือ่นสมาชกิกบัสโมสรและ
องคก์รมากขึน้ เมือ่เขา้ร่วมในกจิกรรมโรตารมีากขึน้ 
สอบถามสมาชกิใหมว่า่มคีวามสนใจในโครงการหรอื
กจิกรรมใดบ้าง และให้พวกเขามีบทบาทที่ส าคญั
เพื่อให้รู้ส ึกว่ามีความสัมพันธ์กับสโมสรในทันท ี 
อยา่สนันิษฐานวา่สมาชกิใหมจ่ะตอ้งสนใจในบทบาท
ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ เช่น นักบญัชีอาจจะไม่ได้
สนใจเกี่ยวกบัการท าบญัชขีองสโมสรเพราะว่าเป็น
เรื่องที่เป็นความช านาญของพวกเขา เขาอาจจะ

ต้องการหาประสบการณ์อื่นที่แตกต่างออกไป  
เอกสารสำนสมัพนัธท่ี์ยัง่ยืน (Connect for Good) 
แสดงเรือ่งราวในแนวทางมากมายทีส่มาชกิสามารถ
มีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกันผ่านโรตารี  อย่างไรก็
ตาม ควรระมัดระวงัที่จะไม่ท าให้พวกเขามีความ
รบัผดิชอบมากเกนิไปในทนัท ีพูดคุยกนัเพือ่ใหรู้ว้่า
พวกเขาอยากมสีว่นร่วมอยา่งไร 

  
เหตุผลส าคญัที่ผูค้นเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของโรตารี
คอื พนัธสญัญาในการท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์
ที่มีความหมายในชุมชนและในส่วนอื่นๆ ของโลก 
สโมสรทีด่ าเนินโครงการหลากหลายจะใหโ้อกาสใน
การมสีว่นร่วมไดม้ากยิง่ขึน้และท าใหส้มาชกิรูส้กึว่า
พวกเขาไดม้สีว่นในความพยายามอนัส าคญัยิง่  

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

 สรา้งมติรทัว่โลก 
 ส ารวจโอกาสใหม่ๆ ในการบ าเพญ็ประโยชน์ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มมิตรภำพโรตำรี 
(Rotary Fellowships) และ กลุ่ มป ฏิบัติกำร 
โรแทเรียน (Rotar ian Act ion Groups) ได้ที ่  
My Rotary 

 

ดวูา่สโมสรในจนิตนาการท า
ใหส้มาชกิมสี่วนร่วมได้
อยา่งไร รวมทัง้สมาชกิใหม ่ 
โดยการเรยีนรูห้ลกัสตูร Best 
Practices for Engaging 
Members และ Kick-start 
Your New Member  
Orientation ที ่Learning 
Center  



 บทที ่  การท าใหส้มาชกิสโมสรมสีว่นรว่ม 21 

งำนกิจกรรมพิเศษของโรตำรี  
นอกเหนือจากจากการประชุมประจ าสปัดาห์ของ
สโมสรแลว้ ควรเชญิสมาชกิใหม่เขา้ร่วมงานกจิกรรม
ของสโมสร ภาค และโรตารสีากล เช่น 
 การประชุมกจิกรรมสโมสร (Club Assembly) 
 การประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค (Distr ic t   
Conference) 

 งานอบรมต่างๆ ของภาค 
 การสมัมนาสมาชิกภาพ ภาพลกัษณ์สาธารณะ
และมลูนิธโิรตารขีองภาค 

 Rotary Institutes 
 การประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตารีสากล (RI 
Convention) 

 

รู้จกัสมำชิกของท่ำน  
โรแทเรยีนใหค้วามส าคญักบัสมัพนัธภาพซึง่เกดิขึน้
ภายในสโมสร น่ีคอืเหตุผลหลกัขอ้หน่ึงทีส่มาชกิคง
อยูก่บัโรตาร ีสง่เสรมิใหส้มาชกิเรยีนรูเ้กีย่วกบัเพือ่น
สมาชกิดว้ยกนั  

ควรพยายามทีจ่ะเขา้ใจภูมหิลงัและความสนใจของ
สมาชกิ 
 สอบถามสมาชกิว่ารอคอยโครงการหรอืกจิกรรม
ใดทีก่ าลงัจะเกดิขึน้มากทีส่ดุ 

 จดัท าบทความพเิศษเกีย่วกบัสมาชกิในจดหมาย
ขา่ว 

 แนะน าและสัมภาษณ์สมาชิกแต่ละคนในการ
ประชุมแต่ละครัง้ 

 ให้ครอบครวัเขา้ร่วมในการประชุม กจิกรรมทาง
สงัคมและโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

 ขอให้สมาชิกผลัดกันแบ่งปัน Rotary Moment  
ในการประชุมประจ าสปัดาห์ 

 
รบัฟังสมาชกิรวมทัง้ความห่วงใยต่างๆ ของพวกเขา 
ทบทวนผลทีไ่ดร้บัจากการส ารวจความพงึพอใจของ
สมาชกิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ได้แสวงหาความคดิเหน็จาก
พวกเขาอย่างกระตือรือร้น และรับฟังเรื่องต่างๆ  
จดัการกบัความห่วงใยของสมาชิกทนัทีเพื่อท าให้
พวกเขามปีระสบการณ์ทีด่ใีนสโมสร 

 

คณะกรรมการสมาชิกภาพของ

สโมสร  

การทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในเป้าหมายสมาชกิภาพ
ทัง้หมดของสโมสร จ าเป็นตอ้งมทีมีงานทีเ่ขม้แขง็ใน
การพฒันาและด าเนินแผนพฒันาสมาชกิภาพ การ
แต่งตัง้คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรจะช่วย
ใหป้ระสบความส าเรจ็ในการด าเนินกลยุทธ์ทีว่างไว้
ในแผนงานและท าให้สมาชิกสโมสรมีส่วนร่วมใน
ความพยายามนัน้ คณะกรรมการสมาชกิภาพของ
สโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบดงัต่อไปนี ้
 ตัง้เป้าหมายสมาชกิภาพของสโมสรส าหรบัปีทีจ่ะ
มาถงึ 

 ตรวจสอบและจดัการ Membership Leads ใน 
ระบบออนไลน์และตดิตามผูส้มคัรทีส่นใจ 

 เป็นผูน้ าในการปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ 
 แจ้งให้สมาชกิทราบเกี่ยวกบัความส าคญัในการ
ดงึดดูความสนใจและท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วม 

 พฒันาแผนปฏบิตักิารเพือ่ปรบัปรุงความพงึพอใจ
ของสมาชิกที่ควรจะรวมถึงการส ารวจสมาชิก 
แลว้จงึตอบสนองขอ้มูลยอ้นกลบัที่ไดร้บัดว้ยการ
รเิริม่การเปลีย่นแปลง 

 ท าการประเมินสโมสรเพื่อดูความพยายามใน 
การพฒันาสมาชิกภาพและการรกัษาสมาชิกว่า
ประสบความส าเรจ็หรอืไม่ 

 ท างานร่วมกบัคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์เพื่อ
สร้างสรรค์ภาพลกัษณ์ของสโมสรที่ดึงดูดความ
สนใจจากสมาชิกที่คาดหวงัและสมาชิกปัจจุบัน 
รวมทัง้ชุมชนทัว่ๆ ไป 

 หากเป็นไปได้ ควรอุปถัมภ์สโมสรก่อตัง้ใหม่ 
ในภาค (ดูเอกสารกำรเร่ิมต้นสโมสรโรตำรี -  
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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บทท่ี 5  
การเป็นพี่เล้ียงสโมสรใหม่ 
(Mentoring New Clubs) 

สโมสรของท่านสามารถมีบทบาทส าคัญในการ
พฒันาสโมสรใหม่โดยการอุปถมัภ์และเป็นพี่เลี้ยง
สโมสรใหม่ ก่อนทีจ่ะท าหน้าทีร่บัผดิชอบน้ี ตอ้งพูด 
คุยกบัสมาชกิเกีย่วกบักระบวนการและมัน่ใจว่าพวก
เขาเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การพฒันาสโมสรใหม่ได้จากเอกสารกำรเร่ิมต้น
สโมสรโรตำรี (Starting a Rotary Club) 
 
คุณสมบัตขิองสโมสรอุปถัมภ์ 
ถงึแม้สโมสรใหม่ไม่จ าเป็นจะต้องมสีโมสรอุปถมัภ ์
แต่โรตารีก็แนะน าเป็นอย่างยิง่ว่าควรจะมี  ในการ
คดัเลือกสโมสรอุปถัมภ์ ผู้ว่าการภาคและทีมงาน
สมาชิกภาพของภาคควรจะมองหาสโมสรซึ่งมี
คณุสมบตัดิงัน้ี 
 ก่อตัง้มาแลว้อยา่งน้อย 3 ปี 
 มีมติที่จะเป็นพี่เลี้ยงสโมสรใหม่เป็นเวลาอย่าง
น้อยหนึ่งปีหลงัจากเขา้เป็นสมาชกิของโรตาร ี

 เป็นสโมสรทีม่สีถานะทางการเงนิดกีบัโรตาร ี
 มสีมาชกิสามญัอย่างน้อย 20 คน (หากมสีโมสร
อุปถัมภ์มากกว่าหน่ึงสโมสร กฎเกณฑ์น้ีใช้กับ
เพยีงสโมสรเดยีว) 

 เป็นสโมสรที่ด าเนินโปรแกรมบ าเพญ็ประโยชน์
ของโรตารคีรบถว้นในทุกๆ ดา้น 

ความส าเร็จของสโมสรใหม่ขึ้นอยู่กับการก่อตัง้ 
ว่าดีเพียงใด และด าเนินการได้ดีเพียงใดในช่วง  
2-3 เดอืนแรก หลงัจากได้รบัการชาร์เตอร์ สโมสร
อุปถมัภจ์ะใหค้ าแนะน าต่างๆ เป็นเวลา 1-2 ปี  

 

หน้าที่รับผิดชอบของสโมสร

อุปถัมภ ์

นายกของสโมสรอุปถมัภ์และที่ปรึกษาสโมสรใหม่
เข้าร่วมประชุมปกติครัง้แรกของคณะกรรมการ 
บริหารสโมสรใหม่ แต่ก็มีอะไรมากมายที่ต้องท า 
เพือ่สนบัสนุนสโมสรใหมซ่ึง่สมาชกิทุกคนของสโมสร
อุปถัมภ์ควรมีส่วนร่วม สโมสรอุปถัมภ์ควรจะท า
ดงัต่อไปนี้ 
 ช่วยเหลอืผูว้า่การภาคและทีป่รกึษาสโมสรใหม่ใน
การวางแผนงานและจัดแนวทางปฏิบัติในการ
บรหิารงานของสโมสรใหม่ 

 ท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาใหก้บัเจา้หน้าทีส่โมสรและ
รายงานใหผู้ว้่าการภาคทราบตามทีไ่ดร้บัการรอ้ง
ขอในระหวา่งช่วงปีแรกของสโมสร 

 ท าใหส้โมสรใหม่มคีวามคุน้เคยกบันโยบายและวธิี
ปฏบิตัขิองโรตาร ี

 จดักจิกรรมการหาทุนร่วมกนั 
 ช่วยเหลอืสโมสรใหม่ในการวางแผนโปรแกรมและ
โครงการต่างๆ ในระหวา่งช่วงปีแรก 

งานวิจัยบ่งชี้ว่าการสูญเสียสมาชิกมากที่สุดของ
สโมสรใหม่รวมทัง้การยุบเลิกสโมสรจ านวนสูงสุด
เกิดขึ้นในระหว่างช่วงปีที่สอง สโมสรใหม่ที่ได้ร ับ 
การสนบัสนุนอยา่งเขม้แขง็จากสโมสรอุปถมัภ์จนถงึ
ช่วงปีทีส่องจะมโีอกาสมากกวา่ในการเป็นสโมสรทีม่ี
ความเขม้แขง็ พึง่พาตนเองไดแ้ละมปีระสทิธภิาพ 
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ความสัมพันธข์องการเป็นพ่ีเล้ียง 

สโมสรอุปถมัภ์สามารถสร้างความสมัพนัธ์ฉันพี่
เลีย้งทีม่คีวามเขม้แขง็และประสบความส าเรจ็ดว้ย
วธิกีารมากมาย 
 

ก ำหนดเป้ำหมำยกบัสโมสรใหม่   
ตรวจสอบเรื่องที่ท้าทายและจุดอ่อนที่อาจจะเป็น
อุปสรรคของสโมสรใหม่ด้วยใจยุติธรรม เมื่อท า
เช่นนัน้ ท่านจะสามารถช่วยก าหนดเป้าหมายทีจ่ะ
น าไปสูค่วามส าเรจ็ได ้
 

ก ำหนดโครงสร้ำง  
ก าหนดการประชุมปกตโิดยให้มวีาระการประชุม
พร้อม และท าใหม้ัน่ใจว่าในการประชุมแต่ละครัง้
จะขบัเคลื่อนสโมสรใหม่ไปสู่เป้าหมายของสโมสร
ได ้
 

ก ำหนดกำรส่ือสำรท่ีสม ำ่เสมอ  
วางแผนเพื่อสื่อสารหรือประชุมกับสโมสรใหม่
เพื่อให้ค าแนะน าและแนวทางแก่สโมสรในช่วง
ระยะเริม่ตน้ 
 

ข้อก าหนดของสโมสรใหม ่

โรตารไีดก้ าหนดมาตรฐานส าหรบัสโมสรใหม่ดงันี ้
 สโมสรใหม่ตอ้งมสีมาชกิก่อตัง้อย่างน้อย 20 คน 
นอกเสียจากว่าจะมีเหตุผลที่ดีและเพียงพอ
ส าหรับคณะกรรมการบริหารที่จะยกเลิกข้อ 
ก าหนดน้ี 

 อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ของสมาชิกก่อตัง้
จะตอ้งอาศยัอยูใ่นชุมชนทีส่โมสรก่อตัง้ขึน้ 

 

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

สมาชิกและพนักงานโรตารี 

สมาชกิและพนักงานโรตารตี่อไปน้ีจะสามารถตอบ
ค าถามต่างๆ และให้ค าแนะน าแก่สโมสรเกี่ยวกบั
การสร้างแผนสมาชิกภาพที่มีประสิทธิภาพได้ ดู
ขอ้มลูการตดิต่อกบัพนกังานของโรตารแีละผูน้ าของ
ภาคที่เว็บไซต์ Rotary.org หรือท าเนียบทางการ 
(Official Directory)  
 
ผู้น าในภูมิภาค 

ผู้ประสำนงำนโรตำรี (Rotary Coordinator – 
RC) ท าหน้าทีเ่ป็นทรพัยากรส าหรบัภาคและสโมสร 
และมีความรู้ เ ป็นอย่ างดี เกี่ยวกับเรื่อ งต่ างๆ  
ของโรตารี เช่น การปฏิบัติที่ดีที่สุดและกลยุทธ์
ใหม่ๆ ในการดึงดูดความสนใจและรักษาสมาชิก 
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสมาชิกภาพในภูมิภาค  
และเรือ่งทีม่ลี าดบัความส าคญัรวมทัง้เป้าหมายของ
แผนกลยทุธข์องโรตาร ี 
 
ผู้ประสำนงำนภำพลกัษณ์สำธำรณะของโรตำรี 
(Rotary Public Image Coordinator – RPIC)
สามารถให้ค าแนะน าและทรพัยากรในการส่งเสรมิ
ภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารซีึง่จะสนบัสนุนเรือ่ง
สมาชกิภาพในสโมสรของท่าน 
 
ผูป้ระสำนงำนมูลนิธิโรตำรีในภมิูภำค (Regional 
Rotary Foundation Coordinator – RRFC) ท า
หน้าที่เป็นทรพัยากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
มูลนิธิโรตารทีัง้หมด รวมทัง้ทุนสนับสนุนและการ
จดัการทุนสนบัสนุน การหาทุน และโปรแกรมต่างๆ 
เช่น โปลโิอพลสั และศนูยส์นัตภิาพโรตาร ี
 

ท่ีปรึกษำกองทุนถำวรและกำรบริจำครำยใหญ่ 
(Endowment/Major Gifts Adviser – E/MGA) 
ท างานร่วมกับผู้น าภาคและผู้น าภูมิภาคในการ
พฒันาแผนงานเพื่อการบ่งชี้ เขา้ถงึและรอ้งขอการ
บรจิาครายใหญ่ รวมทัง้อ านวยความสะดวกในงาน
กจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัผู้สนับสนุนมูลนิธิใน
ปัจจุบนัและพฒันาผูส้นบัสนุนทีค่าดหวงั 
 

คณะกรรมการสมาชิกภาพของ

ภาค  

คณะกรรมการสมาชิกภาพของภาคบ่งชี้ ส่งเสริม 
และด าเนินกลยุทธ์ในการพฒันาสมาชิกภาพของ
ภาค ประธานคณะกรรมการท าหน้าที่เป็นผู้ตดิต่อ
ระหว่างผู้ว่าการภาค ผูป้ระสานงานโรตารี โรตารี
สากล  และสโมสรต่างๆ  ในภาคในประเด็นที่ 
เกี่ยวกับสมาชิกภาพ และยงัท าหน้าที่มอบหมาย  
Membership Leads ในระบบออนไลน์ใหแ้ก่สโมสร 

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคหรือผู้ว่าการภาคมีข้อมูลการ
ตดิต่อกบัคณะกรรมการชุดนี้  หากภาคของท่านไม่
มีคณะกรรมการสมาชิกภาพ ควรจะแต่งตัง้ขึ้นมา
คณะหนึ่ง  
 
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค (Assistant  

Governor) 
ผูช้่วยผูว้่าการภาคสามารถท างานอย่างใกล้ชดิกบั
สโมสรเพื่อท าให้สโมสรมคีวามตื่นตวัมากขึ้น และ
ช่วยใหส้โมสรสามารถดงึดูดความสนใจของสมาชกิ
และรกัษาสมาชกิได้ ตดิต่อกบัผูว้่าการภาคหากไม่
ทราบวา่ใครคอืผูช้่วยผูว้า่การภาคของท่าน 
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บอกเล่าเป้าหมายสมาชิกภาพของสโมสรรวมทัง้
ความคดิรเิริม่ทีป่ระสบความส าเรจ็กบัคณะกรรมการ
ภาคและผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ภาคจ าเป็นจะต้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเครื่องมือใหม่ๆ  ที่มี
ประสิทธิภาพในระดบัสโมสร เช่นเดียวกบัที่ท่าน
จะตอ้งรูว้า่คณะกรรมการภาคสามารถสนับสนุนและ
ช่วยเหลอืท่านไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 
ผู้แทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและ

ภาค (Club And District  

Support.Representatives) 
สโมสรทุกสโมสรมีผูแ้ทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและ
ภาคซึง่สามารถตอบค าถามเกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ เช่น 
• ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากล ประมวล
นโยบายของโรตาร ีคู่มอืปฏบิตักิาร และนโยบาย
อืน่ๆ ของโรตารสีากล 

• โรตารสีากลและส านกัเลขาธกิาร 
• Rotary Club Central 

ค้นหาผู้ แทนขอ งส โมส ร ไ ด้ ที่  rotary.org /
representatives 
 
พนักงานอ่ืนๆ ของส านักงาน

เลขาธิการ  
ส านักงานเลขาธิการของโรตารีสากล คือ ส านัก 
งานใหญ่โลกของโรตารีสากลที่เมืองอีฟเวนสตัน  
มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา  และส านักงาน 
ระหว่างประเทศอีกหลายแห่ง พนักงานสามารถ
ช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับค าถามหรือค าขอต่างๆ  
ที่ เกี่ยวกับสมาชิกภาพ  ติดต่ อพวกเขาได้ที ่ 
rotarysupportcenter@rotary.org  
 

MY ROTARY . 

คน้หาข่าวล่าสุด ประกาศและทรพัยากรต่างๆ ได้ที ่
My Rotary ซึง่จะใหข้อ้มลูต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 ทรัพยากรและสิง่พมิพ์ที่เกี่ยวกบัสมาชิกภาพที ่
rotary.org/membership 

 Member Center (เพือ่หาลิง้คใ์นการสง่ต่อสมาชกิ
ไปยงัสโมสรอืน่ เปลีย่นสโมสร แสดงความสนใจที่
จะเขา้ร่วม หรอืใช ้Rotary Global Rewards) 

 สิง่พมิพต์่างๆ และสิง่อื่นๆ ของโรตารซีึง่หาซื้อได้
ที่ shop.rotary.org (ซึ่งสามารถซื้อชุดเอกสาร
ต้อนรบัสมาชิกใหม่ เอกสารที่เป็นสิง่พมิพ์ และ
อืน่ๆ) 

 Webinars  
 Brand Center (ที่ซึ่งสามารถสรา้งสรรค์โบรชวัร ์
ใบปลวิส าหรบังานกจิกรรม และอื่นๆ ของสโมสร
เอง) 

 Club Finder 
 ขอ้มลูการตดิต่อกบัผู้แทนฝ่ำยสนับสนุนสโมสร
และภำค (CDS)  

 กลุ่มสนทนำเรื่องวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบั
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 เป็นเครื่องมอืออนไลน์ที่ผูน้ า
สโมสรและภาคใชเ้พือ่ก าหนดและตดิตามเป้าหมาย 
รวมทัง้กจิกรรมทุกเรื่องทีส่ าคญั เช่น ความคดิรเิริม่
เกี่ยวกับสมาชิกภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
และการบรจิาคใหมู้ลนิธโิรตาร ีการใช ้Rotary Club 
Central เป็นเครือ่งมอืในการวางแผนงานและบนัทกึ
เป้าหมาย ความกา้วหน้าและความส าเรจ็ของสโมสร 
ท าให้ท่านสามารถใหข้อ้มูลทีจ่ะช่วยผูน้ าในอนาคต
ในการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับ การติดตาม
กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรจะท าใหท้่านมี
บทบาทส าคญัในการช่วยใหโ้รตารสีากลบนัทกึและ
วดัผลกระทบทีโ่รแทเรยีนท าอยูท่ ัว่โลกได ้

ผู้น าสโมสรควรจะลงทะเบียน My Rotary และใส่
เป้าหมายต่างๆ ที่ Rotary Club Central  เพื่อให้
สมาชกิสโมสรรวมทัง้ผูว้า่การภาคและผูช้่วยผูว้า่การ
ภาคสามารถดคูวามกา้วหน้าของสโมสรได ้
 

Rotary Ideas 
การกระจายปัญหาไปยังกลุ่มเพื่อค้นหาค าตอบ 
(Crowdsourcing) เ ป็นกลยุทธ์ ในระบบดิจิตอล 
ที่มพีลงัซึ่งช่วยสนับสนุนการท างานที่ดีของโรตารี
ทัว่โลก รูปแบบ (Platform) กลุ่มของโรตารรีู้จกักนั
ในชื่อ Rotary Ideas มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สโมสร 
โรตารแีละสโมสรโรทาแรคท์คน้หาทรพัยากรต่างๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ สโมสรสามารถโพสต์
โครงการต่างๆ หรือข้อคิดเห็นและร้องขอผู้ร่วม
โครงการ อาสาสมัคร เงินทุน หรือขอรับการ
สนบัสนุนอืน่ๆ ได ้
 

Rotary Showcase 
Rotary Showcase เป็นเครือ่งมอืทีท่ าใหค้นทัว่ไปรู้
ว่าโรตารกี าลงัท าอะไรในชุมชนโดยการกระจายข่าว
ผ่านสือ่ทางสงัคม ท าใหส้มาชกิของครอบครวัโรตารี
สามารถโพสต์ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
บ าเพ็ญประโยชน์ของสโมสรหรือภาค รวมทัง้
รายละเอียด รูปภาพ และวิดีโอ และยังสามารถ
ประชาสมัพนัธ์ผ่าน Facebook และ Twitter ได้อีก
ดว้ย 
 

The Learning Center 
เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ผ่านศูนย์การเรียนรู ้
(Learning Center) ที่ learn.rotary.org  มหีลกัสูตร
ต่างๆ มากมายทีท่่านสามารถจะเรยีนรู ้หรอืแนะน า
แก่สมาชกิสโมสร รวมทัง้หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบับทบาท
หน้าที่  ท่านสามารถสร้างประวัติผู้ใช้ ติดตาม
ความก้าวหน้าของตนเองจากการเรียนรูห้ลกัสูตร
ต่างๆ และพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณส าหรับ
หลกัสตูรทีเ่รยีนรูค้รบถว้น แต่ละหลกัสตูรยงัมชีุมชน
ออนไลน์ซึง่ผูล้งทะเบยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธ์กนัใน
กลุ่มและกบั Moderator ของหลกัสตูรดว้ย  
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เอกสารปฏิบตังิาน 

แผนสมาชิกภาพ  
(Your Membership Plan Worksheet) 
ใชเ้อกสารปฏบิตังิานน้ีในการสรา้งแผนสมาชกิภาพของสโมสร เมือ่ไดป้ระเมนิสโมสรแลว้ จงเน้นความส าคญั
ไปที่แต่ละขัน้ตอนเฉพาะเรื่องที่จะตอบสนองความท้าทายที่ยากยิง่ของสโมสร ขัน้ตอนเหล่านัน้จะบ่งชี้
ทรพัยากรทีจ่ะสามารถช่วยท่านได ้เมือ่ไดท้ าขัน้ตอนต่างๆ เสรจ็สิน้ลง ท่านจะสามารถบ่งชี้ความทา้ทายและ
โอกาสต่างๆ พฒันาวสิยัทศัน์ และสรา้งกลยทุธส์ าหรบัสมาชกิทีค่าดหวงั สมาชกิใหม่ และสมาชกิทีม่อียูแ่ลว้  

ในระหวา่งการประชุมสโมสร ควรพดูคยุกบัสมาชกิเกีย่วกบัขัน้ตอนทีท่่านจะด าเนินการเพือ่ท าใหส้มาชกิภาพ
เขม้แขง็และสง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นร่วมในกระบวนการน้ี 

 

ขัน้ตอนท่ี 1:  กำรประเมินสโมสร (Evaluating Your Club) 

 เราไดบ้่งชีเ้รือ่งทีต่อ้งปรบัปรุงหลงัจากการใชเ้อกสารกำรตรวจสอบสถำนภำพสโมสรโรตำรี (Rotary 
Club Health Check) และเรียนรู้จากหลักสูตร สโมสรของท่ำนมีสถำนภำพดีหรือไม่? (Is Your 
Club Healthy?) ที ่Learning Center เพือ่พจิารณา module ทีแ่สดงถงึเรือ่งทีส่โมสรตอ้งใหค้วามใส่ใจ 
จากสิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนรู ้เราจะพยายามด าเนินการดงัน้ี  

 เรือ่งทีต่อ้งปรบัปรุง การเยยีวยาทีเ่ราวางแผนจะลองท า 

      

      

      

 เราไดค้น้พบแนวความคดิหรอืวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในเอกสารเป็นสโมสรท่ีต่ืนตวัอยู่เสมอ (Be a Vibrant 
Club) ทีเ่ราจะใชเ้พือ่ท าใหส้โมสรของเรามนีวตักรรมและยดืหยุน่ 

      

      

      

 เราได้ประเมินควำมหลำกหลำย (Diversity Assessment) ของสมาชิกภาพเสร็จสิ้นแล้ว และได้
เรียนรู้หลกัสูตรกำรสร้ำงสโมสรท่ีมีควำมหลำกหลำย (Building a Diverse Club) ที่ Learning 
Center แลว้ และวางแผนงานทีจ่ะด าเนินงานดงัต่อไปนี้เพือ่เพิม่พนูแนวคดิและมุมมองใหม่ๆ 

      

      

      

417-TH—818(1217) 
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 สโมสรของเราไดท้ ากำรประเมินประเภทอำชีพ (Classification Assessment) เสรจ็สิน้ และวางแผน
งานต่อไปน้ีเพือ่ทีจ่ะเป็นตวัแทนความหลากหลายของวชิาชพีในชุมชนไดด้ยีิง่ขึน้ 

      

      

      

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

 สโมสรของเราได้ท ากระบวนการการสร้างวสิยัทศัน์ของสโมสรเสร็จสิ้นแล้ว และได้พฒันาวสิยัทศัน์
ดงัต่อไปนี้  

 ในเวลา 3-5 ปี สโมสรของเราจะ  

      

      

 สโมสรของเรามคีณะกรรมการสมาชกิภาพทีม่ปีระธานและกรรมการอย่างน้อย 5 คนเพือ่ชี้แนวทางการ
ด าเนินวสิยัทศัน์และแผนสมาชกิภาพ 

 แผนระยะยาวทีจ่ะช่วยใหเ้ราบรรลุความส าเรจ็ในวสิยัทศัน์ คอื  

      

      

      

 เราไดท้บทวนแผนกลยุทธ์ของสโมสรแลว้เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าแผนสมาชกิภาพของเรามคีวามสอดคลอ้งกบั
แผนกลยทุธ ์

ขัน้ตอนท่ี 3:  กำรดึงดดูควำมสนใจสมำชิกใหม่ (Attracting New Members) 

 สโมสรได้เรยีนรู้หลกัสูตร Strategies for Attracting New Members ที ่Learning Center แลว้ และ
วางแผนจะท าสโมสรใหเ้ป็นทีน่่าสนใจมากขึน้ส าหรบัสมาชกิทีค่าดหวงัในแนวทางดงัต่อไปนี้ 

      

      

      

 สโมสรไดจ้ดัท าแบบฝึกหดั Finding New Club Members exercise เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และจะปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้เพือ่หาสมาชกิทีค่าดหวงั 
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 สโมสรได้เลอืกทีจ่ะเน้นความส าคญัของประโยชน์ในการเป็นสมาชกิดงัต่อไปน้ีเมื่อพูดคุยกบัสมาชกิที่
คาดหวงั  

      

      

      

 สโมสรได้เรยีนรู้หลกัสูตร Practicing Flexibility and Innovation ที่ Learning Center แล้ว เพื่อท า
ความเขา้ใจทางเลอืกทีย่ดืหยุ่นไดท้ีม่อียู่ในปัจจุบนัส าหรบัสโมสร และไดว้างแผนดงัน้ีเพือ่ทีจ่ะลองปรบั
ใหเ้ขา้กบัสมาชกิไดด้ยีิง่ขึน้ 

      

      

      

 สโมสรได้เรียนรู้หลักสูตร Online Membership Leads ที่ Learning Center แล้ว และเข้าใจว่า  
Membership Leads จะเป็นประโยชน์อยา่งไรต่อสโมสร 

 ผูน้ าสโมสรของเราพจิารณาวา่ใครจะเป็นผูจ้ดัการ Membership Leads ทีไ่ดร้บัมอบหมายมา 

 สโมสรของเรามกีระบวนการในการตดิตามสมาชกิทีค่าดหวงัทีไ่ดร้บัมอบหมายมาใหส้โมสรผ่าน
โปรแกรม Membership Leads  

 สโมสรของเราไดอ้่าน Creating a Positive Experience for Prospective Members แลว้ และเขา้ใจ
ว่าประสบการณ์นัน้จะมอีทิธพิลต่อมุมมองเกีย่วกบัโรตารขีองสมาชกิทีค่าดหวงัอยา่งไร และมแีผนงานที่
จะท าใหม้ัน่ใจว่าเราจะสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่สมาชกิทีค่าดหวงัไม่ว่าพวกเขาจะเขา้ร่วมกบัสโมสร
หรอืไม่กต็าม 

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

 สโมสรของเราไดข้อใหส้มาชกิท าแบบสอบถามกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิก (Member Sat-
isfaction Survey) และไดต้ดัสนิใจทีจ่ะท าการเปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี้ตามผลการส ารวจทีไ่ดร้บั 
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 กรรมการสมาชิกภาพได้เรยีนรู้หลกัสูตร Kick-start Your New Member Orientation ที่ Learning  
Center และได้อ่านเอกสารแนะน ำสมำชิกใหม่ให้รู้จ ักโรตำรี (Introducing New Members to  
Rotary) และก าลังพฒันากระบวนการปฐมนิเทศที่จะให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่และท าให้พวกเขามี 
สว่นร่วมในสโมสร กระบวนการปฐมนิเทศมดีงัต่อไปนี้ 

      

      

      

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

      

      

      

 สโมสรของเราไดเ้รยีนรู้หลกัสตูร Best Practices for Engaging Members ที ่Learning Center และ
จะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้เพือ่ท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วม 

      

      

      

 สโมสรไดม้องหาแนวทางต่างๆ ทีส่มาชกิจะมสีว่นร่วมผา่นโรตาร ีตามทีส่รุปอยู่ในเอกสารสำนสมัพนัธ์
ท่ียัง่ยืน (Connect for Good) และจะสง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นร่วมในแนวทางใหม่ๆ เหล่านี้ 

      

      

      

 สโมสรของเราได้ขอให้สมาชกิที่ลาออกไปเมื่อเรว็ๆ น้ีกรอกแบบฟอร์มกำรส ำรวจกำรลำออก (Exit 
Survey) เพื่อท าความเขา้ใจให้มากขึ้นว่าเหตุใดสมาชิกจงึลาออกจากสโมสร เราได้อภิปรายถงึผลที่
ไดร้บัและจะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ีเพือ่ใหก้ลุ่มสมาชกิทีเ่ราบ่งชี้แลว้ว่ามคีวามเสีย่งทีจ่ะลาออก
ไดเ้ขา้มสีว่นร่วม 

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

 เราไดค้ดัเลอืกสมาชกิสโมสรทีจ่ะช่วยจดัการเน้ือหาสือ่ทางสงัคมของสโมสรแลว้ 

 เราได้คดัเลอืกสมาชกิที่จะจดัการและปรบัปรุงเว็บไซต์ของสโมสรให้เป็นปัจจุบนัโดยการใช้สื่อจาก 
Brand Center ของโรตาร ี

 เราได้คดัเลือกสมาชิกหน่ึงคนให้ปรับปรุงแผ่นพบัของสโมสรจากเอกสารต้นแบบ (Template) ที่
สามารถปรบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ ที ่Brand Center ของโรตาร ี

 เราได้ไปที่ Brand Center ใน My Rotary และจะใช้เครื่องมือต่อไปน้ีเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความ
ตระหนกัในชุมชน 

      

      

      

 สโมสรไดเ้ป็นเจา้ภาพกลุ่มสนทนา (Focus Group) ในชุมชนแลว้ และไดร้บัผลดงัตอ่ไปนี้ 

      

      

      

ขัน้ตอนท่ี 6: กำรสนับสนุนสโมสรใหม่ (Supporting New Clubs) 

 ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรได้แจ้งแก่ผูว้่าการภาคแล้วว่า สโมสรสมคัรใจจะท า
หน้าทีเ่ป็นสโมสรอุปถมัภ ์

 สมาชกิสโมสรไดอ้ภปิรายเกีย่วกบัหน้าทีร่บัผดิชอบของการเป็นสโมสรอุปถมัภ์แลว้ และยนิยอมจะให้
ค ามัน่สญัญาต่อความสมัพนัธน้ี์ 

 ผูน้ าสโมสรเปิดใจทีจ่ะสนบัสนุนสโมสรแซทเทลิไลท์ (Satellite Club) และพจิารณาเหน็ว่าเป็นตวัเลอืก
ในการปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัของสมาชกิ 

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

 คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรสือ่สารกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพของภาคอยา่งสม ่าเสมอ  

 ผูน้ าสโมสรสือ่สารกบัผูว้่าการภาคหรอืผูช้่วยผูว้่าการภาคอย่างสม ่าเสมอ และตดิต่อกบัพวกเขาเมื่อ
ตอ้งการความช่วยเหลอื 

 กรรมการสมาชกิภาพของสโมสรได้ไปที่เวบ็ไซต์ของโรตารี rotary.org/membership ภายในหน่ึง
เดอืนทีผ่า่นมาและรูว้า่จะหาเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ะช่วยสโมสรไดจ้ากทีใ่ด 
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