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ถึงแม้วา่ คณะกรรมการแปลเอกสารของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวนอย่างละเอียดแล้ว โรตารี
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การพัฒนาสมาชิกภาพเป็ นเรื่องภายในที่สาคัญที่สุดของโรตารี และสมาชิกทุกคนสามารถท าให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีฐานสมาชิกที่เข้มแข็ง สโมสรจะสามารถบาเพ็ญประโยชน์ ได้ดขี น้ึ เราต้องการสมาชิก
ทีม่ คี วามขยันขันแข็ง มีส่วนร่วม มีความกระตือรือร้น และผูน้ าสโมสรทีร่ ถู้ งึ โอกาสในการเติบโตและใช้โอกาส
นัน้ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
สโมสรทัวโลกมี
่
วธิ กี ารหาสมาชิกทีแ่ ตกต่างกันไป การตระหนักและปฏิบตั ติ ามความต้องการเฉพาะตัว ประเพณี
และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ในชุมชน จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการเพิม่ สมาชิก
การสร้างแผนสมาชิกภาพเป็ นแนวทางหนึ่งในการบันทึกวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการเพิม่ สมาชิก
ของสโมสรและทาให้สมาชิกติดต่อสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่อง ต้องมันใจว่
่ าให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการสร้างแผน
สมาชิกภาพ และพิจารณาความคิดเห็นของทุกคน การเสียสละของสมาชิกทุกคนจะช่วยเสริมสร้างความ
กระตือรือร้น และช่วยให้มนใจได้
ั่
ว่าแผนงานของท่านจะดาเนินการไปด้วยดี เมื่อมีการสร้างแผนแล้ว แผน
ดังกล่าวนี้จะเป็ นแนวทางในการกาหนดเป้ าหมายสมาชิกภาพและติดตามความก้าวหน้าของสโมสร

บทที่ 1
การประเมินสโมสร
(Evaluating Your Club)

เรียนรูห้ ลักสูตรสโมสรของ
ท่ำนมีสถำนภำพดีหรือไม่
(Is Your Club Healthy?)
ที่ Learning Center เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขตามทีไ่ ด้รบั
การเสนอแนะ

เมื่อใช้การสำรวจควำมพึง
พอใจสมำชิ กเพื่อประเมิน
สโมสร ท่านควรจะ
• พิจารณาใช้การสารวจแบบ
ไม่ระบุช่อื เพื่อให้ม ั ่นใจว่า
ได้รบั ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
ตรงไปตรงมา
• เปิ ดรับข้อเสนอแนะ
• พิจารณาทุกความคิดเห็น
• เก็บข้อมูลย้อนกลับจาก
คาถามเพื่อการสารวจแล้ว
จึงส่งต่อให้แก่สมาชิก
สโมสรทุกคน
• มีความคิดสร้างสรรค์และ
ทาให้เป็ นเรื่องสนุ ก

การก าหนดว่ า สโมสรของท่ า นสามารถพัฒ นา
ปรับปรุงได้ เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะช่วยให้สมาชิกปั จจุบนั
มีสว่ นร่วมและกระตือรือร้นอยูเ่ สมอ ในขณะเดียวกัน
ก็ทาให้สโมสรของท่านเป็ นที่น่าสนใจแก่สมาชิกที่
คาดหวัง การมองดูส โมสรตามความเป็ น จริง จาก
มุมมองของสมาชิกสโมสรและชุมชน จะสามารถเผย
ให้เห็นทัง้ ความเข้มแข็งและเรือ่ งทีต่ อ้ งปรับปรุง
ท่านสามารถเริม่ การประเมินได้โดยขอให้เจ้าหน้าที่
สโมสรท ากำรตรวจสถำนภำพสโมสรโรตำรี
(Rotary Club Health Check) ซึ่ง มุ่ ง หมายจะ
ให้เ ป็ น วิธีก ารที่ง่า ยและรวดเร็วในการกาหนดสิ่ง
ที่ ส โมสรท าได้ ดี และจุ ด ใดที่ อ าจจะต้ อ งการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเจ้าหน้ าที่สโมสรได้ทาการตรวจ
สถานภาพสโมสรแล้ว ก็ควรจะอภิปรายเกีย่ วกับสิง่
ที่ค้นพบและแนวความคิดสาหรับขัน้ ตอนต่อไปใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรครัง้ ต่อไป
หลัง จากนั น้ ให้ร วบรวมข้อ มูล ย้อ นกลับ เกี่ย วกับ
สโมสรจากสมาชิก เป็ นเรื่อ งส าคัญ ยิ่ง ที่ต้ อ งให้
สมาชิกมีส่วนร่วม สมาชิกเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่า
ในความพยายามอย่างต่อเนื่องทีจ่ ะทาให้สโมสรของ
ท่านมีความสดใหม่และตื่นตัวอยู่เสมอ ท่านอาจจะ
ขอให้ผู้ท่ีได้ร ับ ความเชื่อ ถือ ภายนอกสโมสร เช่ น
ผู้ช่ ว ยผู้ว่า การภาคหรือ ประธานสมาชิกภาพของ
ภาคช่วยสนับสนุนการประเมินสโมสรเพือ่ ส่งเสริมให้
ได้รบั ข้อมูลย้อนกลับทีต่ รงไปตรงมา
วิธกี ารทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิกมีอาทิ
การหารือ อย่า งไม่ เ ป็ น ทางการในกลุ่ ม เล็ก หรือ
กลุ่มใหญ่โดยจัดในสถานทีซ่ ง่ึ มิใช่ สถานทีป่ ระชุม
ตามปกติของสโมสร

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
การส ารวจโดยใช้แ บบฟอร์ม กระดาษหรือ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสารวจความพึงพอใจของ
สมาชิก (Member Satisfaction Survey) ในกำร
ส่งเสริ มประสบกำรณ์ สโมสร (Enhancing the
Club Experience) ในเครื่องมือประเมินสมาชิก
ภาพ (Membership Assessment Tools)
การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) กับ สมาชิก ที่
คาดหวังหรือผูท้ ม่ี ไิ ด้เป็ นโรแทเรียนในชุมชน
เป็ นเรื่องสาคัญยิง่ ที่สโมสรของท่านควรเปิ ดใจที่จะ
ทาการเปลี่ยนแปลงในสโมสรตามข้อ มูลย้อ นกลับ
การประเมินสโมสรจะมีประสิทธิภ าพมากที่สุด ต่ อ
เมื่อ ท่ า นและสมาชิก สโมสรเริ่ม ต้น ท าการเปลี่ย น
แปลงทัน ทีห ลัง จากการรวบรวมข้อ มู ล ย้อ นกลับ
เมื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น สมาชิ ก สโมสรแล้ ว
พวกเขาจะมีค วามกระตือ รือ ร้น ที่จ ะเห็น ว่ า มีก าร
เปลีย่ นแปลงอะไรบ้างตามทีเ่ สนอแนะ หากไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงเลย สมาชิกจะไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะมีส่วน
ร่วมในการประเมินสโมสรอีกในอนาคต
คาถามเพือ่ พิจารณาเมือ่ ประเมินสโมสร
⚫ สโมสรของท่านมีความหลากหลายหรือไม่?
⚫ สมาชิกสโมสรมีความสมดุลในเรือ
่ งของวิชาชีพ
หรือไม่?
⚫ สโมสรของท่านยังยื
่ นหรือไม่?
⚫ เหตุใดสมาชิกจึงยังอยูก
่ บั สโมสร และเหตุใดจึง
ลาออก
⚫ สโมสรมีนวัตกรรมใหม่ๆ และมีความยืดหยุน
่
หรือไม่?
⚫ สโมสรเป็ นทีร
่ จู้ กั ดีในชุมชนหรือไม่?
⚫ ท่านใช้การสือ
่ สารระบบดิจติ อลเพือ่ ส่งเสริมสโมสร
อย่างไร?
⚫ สโมสรของท่านดูเป็ นอย่างไรในสายตาของผูท
้ ่ี
มิใช่สมาชิก?
บทที่ การประเมินสโมสร
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เพื่อให้เข้าใจแนวทางต่างๆ ที่
สโมสรจะสามารถเพิ่มความ
หลากหลายได้ โปรดไปที่
Learning Center ดูส่วนของ
สมาชิกภาพ (membership)
และเรียนรู้หลักสูตร Building
a Diverse Club

52% ของสมาชิกสโมสร
โรตารีทวโลกมี
ั่
อายุระหว่าง
50-69 ปี และอีก 22% อายุ
70 ปี หรือมากกว่า สโมสร
จะต้อนรับสมาชิกหนุ่มสาว
เข้าสูส่ โมสรได้อย่างไร

สโมสรของท่านมีความหลากหลาย
หรือไม่?
สโมสรที่เ ข้ม แข็ง และมีป ระสิท ธิภ าพมากที่สุด จะ
แสดงให้เห็นถึงประชากรในชุมชนทีส่ โมสรให้บริการ
นั น่ คือ การรวมตัว ของผู้แ ทนจากกลุ่ ม ผู้ช ายและ
ผู้ห ญิง ที่มีอายุแ ตกต่า งกัน กลุ่ม วิช าชีพ และกลุ่ ม
ชาติพนั ธุต์ ่างๆ สโมสรโรตารีทส่ี ามารถนาสมาชิกที่
คาดหวัง ซึ่งมีความหลากหลายให้มาอยู่ร่วมกันได้
จะสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
อย่ า งสร้า งสรรค์ม ากขึ้น มีค วามช านาญที่ห ลาก
หลายขึ้น มีท รัพ ยากรอาสาสมัคร มีผู้ท่ีคาดว่าจะ
เป็ นผู้น าได้แ ละเพิ่ม ความสามารถในการหาทุ น
ได้มากขึน้ ด้วย
ใช้วธิ กี ารประเมินทีก่ ำรทำให้สโมสรมีควำมหลำก
หลำย Diversifying Your Club เพื่อ ประเมิน
ความหลากหลายของสโมสร ซึ่งจะกระตุ้นเตือนให้
ท่านพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ต่อไปนี้
•
•
•

•
•

71% ของสมาชิกสโมสรอยู่
ในช่วงวัยทางาน ในขณะที่
26% ปลดเกษียณแล้ว ควร
วิเคราะห์องค์ประกอบของ
ประชากรในสโมสรและ
วางเป้ าหมายกลุ่มทีย่ งั ไม่มี
ผูแ้ ทนในกลยุทธ์การหา
สมาชิก
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สโมสรมีความสมดุลของสมาชิกชายหญิงอย่างไร?
มีสมาชิกกีค่ นในสโมสรทีม่ อี ายุน้อยกว่า 40 ปี ?
กลุ่มเชื้อชาติต่างๆ ที่รวมตัวกันอยู่ในชุมชนเป็ น
ตัวแทนในสโมสรของท่านหรือไม่?
ผูน้ าสโมสรแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ
สมาชิกหรือไม่?
ยอมรับมุมมองทีแ่ ตกต่างกันหรือไม่?

สมาชิกสโมสรมีความสมดุลใน
เรื่องของวิชาชีพหรือไม่?
ความเข้า ใจเกี่ย วกับ การจัด ประเภทวิช าชีพ ของ
สมาชิก สามารถช่ ว ยท่ า นสร้า งฐานสมาชิก ภาพที่
มีค วามสมดุ ล อัน แสดงถึง อาชีพ ต่ า งๆ ในชุ ม ชน
ประมวลนโยบายของโรตารี (Rotary Code of
Policies) ก าหนดให้ส โมสรมีส มาชิก จากวิช าชีพ
ต่ า งๆ ที่ห ลากหลาย ในการประเมิน ความหลาก
หลายทางด้านวิชาชีพของสโมสรและใช้ประโยชน์
จากความเชีย่ วชาญของสมาชิกได้มากทีส่ ุด ต้องทา
การประเมิ น ประเภทอาชี พ ในกำรเป็ นผู้แ ทน
วิ ช ำชี พ ในชุ ม ชนของท่ ำ น Representing Your
Community’s Professions ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
วิชาชีพและความชานาญที่มีอ ยู่ใ นชุมชนของท่าน
แต่ยงั ไม่มใี นสโมสร
สโมสรของท่านมีสมาชิกทีท่ างานเกีย่ วกับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์หรือการพัฒนาเว็บไซต์หรือไม่? เกีย่ วกับ
การประชาสัมพันธ์หรือการพัฒนาเงินทุนหรือ ไม่?
อย่า ลืม เจ้า ของกิจ การ เจ้า ของธุร กิจ ในครัว เรือ น
ผู้มี ว ิช าชี พ หนุ่ ม สาว บล็ อ คเกอร์ และผู้ น าการ
บาเพ็ญ ประโยชน์ ใ นชุมชน สโมสรที่มผี มู้ วี ชิ าชีพที่
หลากหลาย จะมีความเชีย่ วชาญ มุมมอง และทักษะ
ในทุกๆ ด้าน ซึง่ จะเพิม่ พูนศักยภาพในการบาเพ็ญ
ประโยชน์ แก่ ชุ มชน เรีย นรู้เ กี่ย วกับ ความช านาญ
เฉพาะตัวของสมาชิก และให้พวกเขาเข้า ร่ว มเป็ น
คณะกรรมการและโครงการต่ า งๆ ของสโมสร
สมาชิกที่มบี ทบาทหน้าที่ใ นสโมสรจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากขึน้ และมักจะอยูก่ บั สโมสรต่อไป
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ค้นหาแนวความคิดใน
การแนะนาสมาชิกใหม่มาสู่
สโมสรโดยการเรียนรู้
หลักสูตร Kick-start Your
New Member Orientation
ทีส่ ว่ นของสมาชิกภาพ
(membership) ที่ Learning
Center
หากต้องการแนวคิดเพิม่ เติม
เกีย่ วกับการทาให้สมาชิก
ปั จจุบนั มีสว่ นร่วม
โปรดลงทะเบียนหลักสูตร
Practices for Engaging
Members ทีส่ ว่ นของสมาชิก
(membership) ที่ Learning
Center
เรียนรูเ้ พิม่ เติมโดยการ
ลงทะเบียนหลักสูตร
Practicing Flexibility and
Innovation ที่ Learning
Center หรือเยีย่ มชม
เว็บไซต์ rotary.org/
flexibility

ใช้รายงานสมาชิกภาพ
(membership reports)
เพือ่ การตัดสินใจด้าน
กลยุทธ์วา่ จะเน้นการทางาน
ในเรือ่ งใด Understanding
Membership Reports
สามารถช่วยในการเริม่ ต้น

สโมสรของท่านยั่งยืนหรือไม่?
ท่านทราบหรือไม่ว่า ถึงแม้จานวนสมาชิกในสโมสร
จะคงที่ในปี แล้วปี เล่า ท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
การรัก ษาสมาชิก ได้ เมื่อ สโมสรรับ และสู ญ เสีย
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทาให้ยากต่อการที่สโมสรจะ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาโครงการได้
สาเร็จและเป็ นทีส่ นใจแก่สมาชิกทีค่ าดหวัง
การจะได้ภาพทีแ่ ท้จริงของสถานะสมาชิกภาพของ
สโมสร ต้องดูขอ้ มูล 3-5 ปี ทผ่ี ่านมา ท่านสามารถดู
รู ป แบบสมาชิ ก ภาพได้ ท่ี Rotary Club Central
(ใน My Rotary) เพือ่ ดูขอ้ มูลและรายงานต่างๆ จาก
หลายๆ ปี
ท่านสามารถเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ โดยอ่านการปรับปรุง
การรัก ษาสมาชิ ก (Improving Your Member
Retention) และทาการประเมินและวิเคราะห์การ
รักษาสมาชิกให้เสร็จสมบูรณ์ การประเมินจะช่วย
ตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับสมาชิกภาพของ
สโมสรภายในกรอบเวลาที่กาหนด และบ่ ง ชี้การ
เปลีย่ นแปลงด้านสมาชิกภาพทีส่ าคัญๆ ได้

เหตุใดสมาชิกจึงยังอยู่กับสโมสร
และเหตุใดจึงลาออก?
การที่รู้ว่าสมาชิกอยู่กบั สโมสรเป็ นระยะเวลานาน
เท่ าใดและเข้ าใจสาเหตุที่ ทาให้ สมาชิ กลาออก
จากสโมสร จะช่วยให้ท่านจัดทาแผนสมาชิกภาพ
ที่เ น้ น ความส าคัญ ไปในเรื่อ งที่เ จาะจงเป็ นพิเ ศษ
การประเมิน และวิเ คราะห์ ท่ี การปรับ ปรุ ง การ
รักษาสมาชิ ก (Improving Your Member Retention) จะช่วยจัดกลุ่มสมาชิกตามระยะเวลาของการ
เป็ น สมาชิก ตัว อย่า งเช่ น ท่ า นอาจจะพบว่า อดีต
สมาชิก ส่ว นใหญ่ อ อกจากสโมสรในช่ ว ง 2 ปี แ รก
เมื่อ มีข้อ มูล เหล่ า นี้ ท่ า นจะสามารถมุ่ ง เน้ น ความ
ส าคัญ ไปที่ก ารรัก ษาสมาชิก ใหม่ ๆ ได้ โ ดยการ
ส่งเสริมให้มสี ว่ นร่วมในโปรแกรมและโครงการต่างๆ
ของสโมสร

หลังจากผูน้ าสโมสรได้ทาการประเมินเบื้องต้นเสร็จ
สิ้นแล้ว คณะกรรมการสมาชิกภาพควรจะประเมิน
ผลทีไ่ ด้รบั และปรึกษาหารือกันในการประชุมสโมสร
หรือการประชุมกิจกรรมสโมสร ขอให้สมาชิกแนะนา
กลยุทธ์เฉพาะเรือ่ งและกิจกรรมทีจ่ ะช่วยให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมและเกีย่ วข้อง

สโมสรมีนวัตกรรมใหม่ๆ และมี
ความยืดหยุ่นหรือไม่?
ในโลกที่กาลังเปลีย่ นแปลง ความสาเร็จของสโมสร
ขึ้นอยู่กบั ความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและค่อยๆ
พัฒ นา การส ารวจและกลุ่ ม สนทนาแสดงให้เ ห็น
ความสอดคล้องว่าสมาชิกทีค่ าดหวังและสมาชิกทีม่ ี
อายุ น้ อ ยมัก จะอยู่ ก ับ โรตารีห ากพวกเขาเชื่อ ว่ า
สโมสรมีความตัง้ ใจทีจ่ ะทาตามความสนใจของพวก
เขา รวมทัง้ ความต้องการด้านงาน ครอบครัว และ
เรื่อ งส่ว นตัว ของแต่ ล ะบุ ค คล หากต้อ งการดึง ดู ด
ความสนใจสมาชิกที่คาดหวังมาสู่สโมสร จะต้องทา
ให้สโมสรมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั พวกเขา
สโมสรในปั จจุบนั มีความยืดหยุน่ เกีย่ วกับการประชุม
มากขึ้นทัง้ ในเรื่อ งของความถี่และรูปแบบ การเข้า
ประชุม และประเภทสมาชิก พิจารณาจัดเวลาและ
สถานทีป่ ระชุมให้แตกต่างไปจากเดิม ผ่อนคลายกฎ
การเข้าประชุม ลดค่าธรรมเนียมสาหรับสมาชิกใหม่
หรือสมาชิกหนุ่ มสาว ปรับการบาเพ็ญประโยชน์ ให้
แตกต่ า งไปจากเดิม และยอมให้มีสมาชิก ภาพใน
ประเภทต่างๆ ท่านจะพบว่าการเป็ นสโมสรทีป่ รับตัว
มากขึ้นจะทาให้สมาชิกมีความรักและกระตือรือร้น
ในโรตารีและในสโมสรมากขึน้
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ใช้ Event Planning Guide
ในส่วน promotional
resources ที่ Brand Center
เพือ่ วางแผนงานกิจกรรม
เพือ่ สาธารณะครัง้ ต่อไป
แจกแผ่นพับสมำชิ กที่
คำดหวัง (prospective
member brochures) เพือ่
อธิบายว่าโรตารีคอื อะไร
และปรับตามความต้องการ
ให้เป็ นแผ่นพับของสโมสร
เองเพือ่ แนะนาสโมสรของ
ท่าน ท่านยังสามารถ
นาเสนอสไลด์ Discover
Rotary แก่ผทู้ ม่ี ใิ ช่สมาชิก
เพือ่ ให้รจู้ กั โรตารี

ดูรายชือ่ ช่องทางสือ่ ทาง
สังคมทีเ่ กีย่ วกับโรตารีได้
ทีเ่ พจ Social Media ที่
Rotary.org ซึง่ ท่านจะ
สามารถแบ่งปั นเรือ่ งราว
ล่าสุดและเข้าร่วมการ
สนทนาได้
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สโมสรเป็นที่รู้จักดีในชุมชน
หรือไม่?
การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ส าธารณะเป็ นเรื่อ งส าคัญ
ต่อ ความส าเร็จ ขององค์กร แม้ว่า การรู้จ ักชื่อ และ
ตราสัญ ลัก ษณ์ ท ัว่ โลกจะมีอ ัต ราค่ อ นข้า งสู ง แต่
สาธารณชนยังไม่เข้าใจโรตารีและการเสียสละทีเ่ รา
ทาให้แ ก่ ชุม ชนทัว่ โลกได้ม ากนัก การสร้า งความ
เข้าใจและความตระหนักรูต้ อ้ งเริม่ ต้นในระดับสโมสร
ท่านจะทาอะไรได้บา้ งเพื่อ เผยแพร่สงิ่ ทีโ่ รตารีทาใน
ชุ ม ชน ควรเริ่ม ต้น ด้ว ยการประเมิน เอกสารการ
ส่งเสริมของสโมสรก่อนว่าได้บรรยายว่าโรแทเรียน
เป็ น คนพูดจริง ทาจริง (People of Action) หรือไม่
แสดงให้ เ ห็ น ถึง คุ ณ ค่ า ของการเป็ นสมาชิก และ
อธิบ ายว่า สมาชิก ในชุ ม ชนและสมาชิกที่ค าดหวัง
จะมีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไร การสือ่ สารของท่านมี
ความเสมอต้นเสมอปลายหรือไม่ ท่านสามารถหา
ทรัพยากรมากมายทีจ่ ะช่วยในการเริม่ ต้นได้ รวมทัง้
แนวทางในการสื่อ ข้อความที่ Brand Center ของ
โรตารี
ขัน้ ตอนต่ อ ไปคือ การขอให้ส มาชิก มีส่ว นร่ ว มกับ
ชุมชนและบอกเล่าเรือ่ งราวโรตารีโดยวิธกี ารสนทนา
ตัวต่อตัว งานกิจกรรม เรื่องราวทีเ่ ป็ นข่าว เว็บไซต์
หรือสือ่ ทางสังคม ต้องมันใจว่
่ าผูท้ ร่ี บั ข่าวสารรูว้ ่าจะ
เรียนรู้เพิม่ เติมได้อย่างไรหรือจะกลายเป็ นผูม้ สี ่วน
ร่ ว มต่ อ ไปได้ อ ย่ า งไร ท าให้ ชุ ม ชนมีค วามสนใจ
เกี่ยวกับสโมสรของท่านและโรตารี ทาให้มนใจว่
ั่ า
เจ้ า หน้ า ที่ ส โมสรมี ป ระสบการณ์ ต รงกับ ความ
คาดหวังของท่าน
งานวิจยั บ่งชีว้ า่ ผูค้ นมักจะให้เวลาและเงินกับองค์กร
ที่มปี ระวัตกิ ารทางานที่มองเห็นได้ชดั เจนมากกว่า
จงใช้ ท รัพ ยากรของโรตารี เ พื่อ ยกระดั บ ความ
ตระหนัก รู้ใ นสโมสรและงานของสโมสรแก่ ชุ ม ชน
ไปที่ Brand Center เพื่อหาเอกสารทีส่ ามารถปรับ
ใช้ตามความต้องการ รวมทัง้ แผ่นพับสาหรับสโมสร
และรายละเอียดสาหรับใช้แทรกประกอบเกี่ยวกับ

โปรแกรมเยาวชน โพสต์ โ ครงการของท่ า นที่
Rotary Showcase เพื่อเผยแพร่งานดีๆ ที่สโมสร
อื่น ๆ เหมือ นกับ สโมสรของท่ า นท ากัน อยู่ท ัง้ ใน
ท้องถิน่ และทัวโลก
่

ท่านใช้การสื่อสารระบบดิจิตอล
เพื่ อส่งเสริมสโมสรอย่างไร?
สโมสรของท่านมีเว็บไซต์หรือไม่? มีเพจเฟสบุ๊คหรือ
ไม่? และมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยสม่าเสมอหรือไม่?
ท่านได้บอกกล่าวเกีย่ วกับงานพิเศษของสโมสรหรือ
โครงการที่มเี อกลักษณ์ หรือไม่? ท่านมีปฏิสมั พันธ์
ออนไลน์ กบั สมาชิกโรตารีทวโลกรวมทั
ั่
ง้ ประชาชน
และองค์กรต่างๆ เพื่อ แบ่ง ปั นความสนใจหรือ ไม่?
ท่านได้เข้าร่วมในการสนทนาที่ LinkedIn หรือไม่?
การมีตวั ตนที่นาเสนออยู่ในระบบออนไลน์ จะทาให้
สโมสรเป็ นที่รจู้ กั มากขึน้ และเสริมสร้างความเข้าใจ
ในผลกระทบที่สโมสรทาในชุมชนได้ดยี งิ่ ขึ้น จัดทา
เว็บไซต์ของสโมสรให้ด ึงดูด ความสนใจแก่ผทู้ ่มี ใิ ช่
สมาชิก ด้ว ย มิใ ช่ น่ า สนใจส าหรับ สมาชิก เท่ า นั น้
พิจ ารณาจัด ให้มีส่ ว นส าหรับ สาธารณชนที่แ สดง
ข้อมูลการติดต่อกับสโมสรและมีขอ้ มูลใหม่ๆ เสมอ
งดเว้นคาศัพท์โรตารีและจัดทาให้ง่ายต่อการสืบค้น
ข้อมูล
ในการสื่อ สารออนไลน์ ท่ า นต้อ งมีค วามคิด สร้า ง
สรรค์ ความสม่าเสมอ เป็ นมืออาชีพและเต็มไปด้วย
ความคิด ริเ ริ่ม วิด ีโ อ podcasts และบล็อ กต่ า งๆ
จะช่วยให้สามารถแบ่งปั นข้อมูลทีม่ คี ุณค่ากับโรตารี
และสโมสรของท่าน ตรวจสอบเว็บไซต์ Rotary.org
นิ ตยสำรโรตำรี (The Rotarian) และ Rotary
Voices ซึง่ เป็ นบล็อกของโรตารีอย่างสม่าเสมอเพือ่
ดูเนื้อ หาที่จะนาไปใช้ใ นการปรับปรุง เว็บไซต์และ
จดหมายข่าวให้ทนั สมัย
พลัง ของสื่อ ทางสัง คมอยู่ท่ีค วามสามารถในการ
เข้าถึงผูร้ บั สารได้อย่างกว้างขวาง การแบ่งปั นโพสต์
ที่เ ป็ นแรงบัน ดาลใจสามารถกระตุ้ น ผู้ อ่ืน ให้ ท า
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บอกเล่าเรือ่ งราวจากชุมชน
โรตารีได้ท่ี Instagram ของ
โรตำรี

เช่นเดียวกันได้ หาคนในสโมสรที่ชานาญในการใช้
เครื่อ งมือ สื่อ สารต่ า งๆ เหล่ า นี้ และสามารถช่ ว ย
สโมสรเกี่ย วกับ เพจสื่อ ออนไลน์ รูป แบบของการ
สื่อ สารในระบบดิจิต อลที่ไ ด้ ร ับ ความนิ ย มและมี
สมาชิกโรตารีทวโลกใช้
ั่
เพือ่ ให้สโมสรเป็ นทีม่ องเห็น
ได้ ม ากขึ้น และมีก ารเข้า ร่ ว มกิจ กรรมมากขึ้น มี
ดังต่อไปนี้

Facebook

เชือ่ มโยงลิง้ ค์ทจ่ี ะไปหน้า
Rotary’s Join page บน
เว็บไซต์ของท่านให้ผทู้ ส่ี นใจ
จะเป็ นสมาชิก

ดู ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ อ ะไรบ้ า งเกิ ด ขึ้น ทัว่ โลกที่ เ พจ
Facebook ทางการของโรตารี www.facebook
.com/rotary ท่ า นจะพบลิ้ ง ค์ ท่ีน าไปสู่ เ รื่ อ งราว
ข่า วสาร งานและวิดีโอต่ า งๆ ของโรตารี สโมสร
สามารถใช้ Facebook เพือ่ ค้นหาสมาชิกทีค่ าดหวัง
เชิญสมาชิกของชุมชนมาร่วมงานหาทุนและแสดงให้
ชุ ม ชนเห็ น โครงการต่ า งๆ ของสโมสร สโมสร
สามารถลิง ค์ไปที่เพจการบริจาค ติดต่อสื่อสารกับ
องค์กรอื่นๆ และให้ความสาคัญกับการทางานของ
สโมสรและโรตารีทวโลก
ั่
หากได้พบเห็นเรื่องทีช่ อบ
บน Facebook สามารถแสดงความคิด เห็ น และ
แบ่งปั นกับผูท้ ท่ี ่านติดต่ออยูไ่ ด้ภายในไม่กว่ี นิ าที

LinkedIn
เป็ นเครือข่ายกับ โรแทเรียนอื่นๆ รวมทัง้ มิตรของ
โรตารีท่ี LinkedIn ซึ่งเป็ นเครือข่ายของผูม้ วี ชิ าชีพ
ทีใ่ หญ่ท่สี ุดในโลก โรแทเรียนสามารถเข้าร่วมกลุ่ม
ในภูมภิ าคหรือทัวโลกเพื
่
่อการแบ่งปั นความคิดเห็น
และหาค าตอบในข้อ สงสัย ต่ า งๆ เกี่ย วกับ โรตารี
เข้าร่วมกับกลุ่ม LinkedIn ที่เป็ นทางการของโรตารี
สากล (Rotary International’s Official LinkedIn
Group) เพือ่ สือ่ สารกับสมาชิกมากกว่า 64,000 คน

Twitter
ติดต่อสือ่ สารกับโรแทเรียนอื่นๆ และมิตรสหายของ
โรตารี ท่ี twitter.com/rotary มี ส่ ว นร่ ว มในงาน
ต่างๆ ของโรตารี งานประชุมใหญ่ประจาปี ในขณะ
เดีย วกัน ก็มีส่ ว นร่ ว มในการสนทนากับ ผู้เ ข้า ร่ ว ม

ประชุมอื่นๆ ท่านยังสามารถใช้ทวิตเตอร์เพือ่ ติดต่อ
กับสื่อในท้องถิน่ และเชื่อมโยงไปยังบทความต่างๆ
เกีย่ วกับโครงการของสโมสรในชุมชน

YouTube
โรตารีมีวดิ ีโอมากมายที่ช่องยูทูป www.youtube.
com/rotaryinternational แบ่ งปั น วิดีโ อ หรือ ลิง ค์
ไปสูเ่ ว็บไซต์ของสโมสรหรือเว็บไซต์สว่ นตัวของท่าน
ช่องทางของสือ่ ทางสังคมและในจดหมายข่าวต่างๆ
หากสมาชิก ในสโมสรมีค วามสามารถที่จ ะจัด ท า
วิด ีโ อหรือ สามารถจ้า งมือ อาชีพ ทางด้า นวิด ีโ อได้
ท่านอาจจะต้องการโพสต์วดิ โี อเกี่ยวกับสโมสรเพื่อ
ที่ส มาชิก มุ่ ง หวัง และผู้บ ริจ าคจะสามารถเรีย นรู้
เกีย่ วกับสิง่ ทีท่ ่านทาได้

สโมสรของท่านดูเป็นอย่างไรใน
สายตาของผู้ที่มิใช่สมาชิก?

ภำพลักษณ์ของสโมสร
ผู้ท่ีม าเยือ นจะสามารถค้น หาข้อ มู ล พื้น ฐานของ
สโมสร ทัง้ การประชุ มและโครงการของสโมสรได้
อย่างง่ายดายหรือไม่ สอบถามเพือ่ นหรือสมาชิกใน
ครอบครัวดังต่อไปนี้
สโมสรของท่านทาอะไรบ้าง?
สโมสรประชุมบ่อยเพียงใด?
มีประชุมครัง้ ต่อไปเมือ่ ไรและใช้เวลานานเท่าใด?
ผูม้ าเยือนควรติดต่อใครก่อนทีจ่ ะมาเยีย่ มสโมสร?
ผูม้ าร่วมการประชุมต้องจ่ายเงินหรือไม่?
การประชุมมีลกั ษณะอย่างไร?
สโมสรท าอะไรอีก บ้ า งนอกเหนื อ จากการจัด
ประชุม?
หากไม่สามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายๆ บน
เพจ Facebook หรือเว็บไซต์หรือจาก Club Finder
ของโรตารี ท่านอาจจะพลาดโอกาสในการติดต่อกับ
สมาชิกทีค่ าดหวังได้
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ประสบกำรณ์ เกี่ยวกับสโมสร

เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จาก
หลักสูตร Online Membership Leads ที่ Learning
Center

บ่อยครัง้ ที่ Brand (ตราสัญลักษณ์) อันเข้มแข็งของ
เรากระตุน้ ความสนใจสมาชิกของชุมชน แต่เมือ่ พวก
เขามาเยีย่ มเยียนสโมสร ประสบการณ์ ท่เี รียนรู้ไม่
ตรงกับความคาดหวัง จึงควรพิจารณาทบทวนสิง่ ที่
เกิดขึ้นเมื่อมีการประชุมของสโมสร เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
เป็ นงานทีอ่ บอุ่น เป็ นมิตรและสนุกสนาน
มีผู้ร ับ ผิด ชอบในการต้อ นรับ สมาชิกหรือ ผู้ท่ีม า
ประชุมหรือร่วมกิจกรรมหรือไม่?
การประชุ ม และงานกิจ กรรมของสโมสรมีก าร
จัดการอย่างดีและดาเนินไปอย่างมืออาชีพหรือ
ไม่?
การประชุมน่าสนใจ ชาญฉลาดและให้ขอ้ มูลทีต่ รง
ประเด็นหรือไม่?
มีความหลากหลายในการประชุมและสิง่ ที่ทาใน
การประชุมเพียงพอหรือไม่?
การปฏิบตั ใิ นด้านต่างๆ ของสโมสรรองรับความ
ต้องการและความสนใจของสมาชิกหรือไม่?
มีงานกิจกรรมพบปะสังสรรค์สม่าเสมอหรือไม่?
สโมสรของท่านอาจจะพิจารณาขอให้สมาชิกไปร่วม
ประชุ ม ที่ส โมสรอื่น หรือ เชิญ แขกมาเพื่อ ให้ข้อ มู ล
ย้อนกลับอย่างเทีย่ งตรง ซึง่ จะทาให้ได้รบั มุมมองที่
ไม่อคติ
ผู้ท่ีมิใ ช่ ส มาชิก บางคนแสดงความสนใจในโรตารี
โดยการค้ น พบเว็ บ ไซต์ Rotary.org และคลิ้ ก ที่
“JOIN” ผูส้ นใจเป็ นสมาชิกเหล่านี้จะถูกมอบหมาย
เป็ น Membership Lead ให้ภาค ผูน้ าภาคของท่าน
อาจจะมอบหมาย Lead เหล่านี้แก่ผู้นาสโมสรของ
ท่านเพือ่ การพิจารณา หากท่านได้รบั การแจ้งเตือน
ทางอีเมล ขอให้ทาตามคาแนะนาเพื่อเชื่อมโยงกับ
สมาชิกในชุมชนทีส่ นใจเหล่านัน้

โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์
การวิจยั แสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าสมาชิกเข้าร่วมและ
ทาให้เกิดการพัฒนาในชุมชนและติดต่อสัมพันธ์กนั
การมีโ ครงการที่เข้มแข็งจะดึงดูดความสนใจของ
สมาชิก ใหม่ แ ละท าให้ส มาชิก ปั จ จุ บ ัน มีส่ ว นร่ ว ม
ทบทวนโครงการบาเพ็ญประโยชน์ว่าให้แรงบันดาล
ใจและความสนุ กสนานแก่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือไม่?
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สโมสรมี โ ครงการบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ทส่ี มาชิกทุกคนมีสว่ นร่วมหรือไม่?
สโมสรเชิญผูท้ ไ่ี ม่ได้เป็ นสมาชิก (เพือ่ น ครอบครัว
เพือ่ นร่วมงาน ศิษย์เก่าโรตารี โรทาแรคเทอร์ และ
สมาชิกชุมชนอื่น) ให้เข้าร่วมในโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ และเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสโมสรของ
ท่านหรือไม่?
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ ของสโมสรตอบสนอง
ความต้องการในปั จจุบนั ของชุมชนหรือไม่?
ใช้ความสามารถพิเศษและความเชี่ยวชาญของ
สมาชิกหรือไม่?
สมาชิกสโมสรได้พบปะกับผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์จาก
โครงการของสโมสรหรือไม่?
ต้องมันใจว่
่ าได้ตดิ ตามผูท้ ม่ี ใิ ช่สมาชิกทีม่ าร่วมงาน
กิจกรรมของสโมสรและโครงการบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อ เรีย นรู้เ กี่ย วกับ พวกเขาและความสนใจของ
เขาเพิม่ เติม เชิญ มาร่วมประชุมสโมสรเพื่อ ให้รู้จกั
สโมสร พวกเขาอาจจะเหมาะกับสโมสร แต่ถงึ จะไม่
เหมาะก็เป็ นการสร้างประสบการณ์ทด่ี ี เป็ นการช่วย
ในเรื่อ งภาพลัก ษณ์ ส าธารณะของโรตารี เรีย นรู้
เพิ่ ม เติ ม จาก Creating a Positive Experience
for Prospective Members

กำรรวบรวมข้อมูลย้อนกลับของผูท้ ี่ มิใช่
สมำชิ ก
แนวทางที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพในการที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง
ข้อ แนะน าที่มีป ระโยชน์ ใ นการท าให้ส โมสรดีข้ึน
กว่าเดิมได้ คือ การพูดคุยกับบุคคลหรือกลุ่มคนแบบ
เผชิญ หน้ า กัน ตัว อย่ า งเช่ น กลุ่ ม สนทนา (Focus
Group) จะช่วยให้ท่านได้พบกับผูท้ ่มี ใิ ช่โรแทเรียน
ในชุ ม ชน และได้แ นะน าให้พ วกเขาให้รู้จ ัก โรตารี
ท่านอาจจะจ้างมืออาชีพจากภายนอกให้มาดาเนิน
การกลุ่มสนทนาซึ่งจะช่วยป้ องกันอคติ บางสโมสร
ได้ข อให้ห น่ ว ยงานบริก ารให้ ฟ รีโ ดยถือ เป็ นการ
บริจาค หากไม่สามารถใช้มอื อาชีพจากภายนอกให้
ดาเนินการจัดกลุ่มสนทนาได้ ต้องมีผอู้ านวยความ
สะดวกในการสนทนา (Facilitator) ซึง่ มีใจเปิ ดกว้าง
และไม่ลาเอียง
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้ ตอนที่ 1 เชิญแขกมาร่วมงาน
ขัน

เรียนรูว้ ธิ กี ารทาให้สโมสร
เป็ นทีน่ ่าสนใจมากขึน้ และ
วิธกี ารหาสมาชิกใหม่ได้จาก
หลักสูตร Attracting New
Members ที่ Learning
Center

จัด ท ารายชื่อ สมาชิก ชุ ม ชนที่ต้ อ งการจะเชิญ มา
ร่ ว มงาน มุ่ ง เป้ า หมายในการสร้า งกลุ่ ม ที่มีค วาม
หลากหลายจากชายหญิ ง ซึ่ง มีอ ายุ แ ละวิช าชี พ
แตกต่ า งกั น เชิ ญ สมาชิ ก ที่ ค าดหวั ง รวมทั ้ง
โรทาแรคเทอร์ ศิ ษ ย์ เ ก่ ำ โรตำรี และอื่น ๆ ที่ มี
ความรูเ้ กีย่ วกับโรตารีเพียงเล็กน้อย แจ้งให้ทราบถึง
วัต ถุ ประสงค์ของกลุ่ม สนทนา และต้อ งท าให้รู้ว่า
ความคิดเห็นของพวกเขามีคุณค่าเพียงใดในการที่
จะนาไปใช้เพือ่ จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
้ ตอนที่ 2 สร้างสภาวะแวดล้อม
ขัน

สร้างสภาวะแวดล้อมทีท่ ุกคนรูส้ กึ เป็ นอิสระทีจ่ ะพูด
ได้โดยเสรี คาถามคาตอบควรจะผ่อนคลายคล้ายกับ
การสนทนาในกลุ่ม เพื่อนฝูงมากกว่าการสารวจที่
เป็ นทางการ ใช้เวลาเล็กน้อยในการแนะนาตนเอง
เล่ า เรื่อ งราวว่า ท่ า นเข้ามามีส่ว นร่ ว มในโรตารีไ ด้
อย่างไร และอธิบายว่าเหตุใดจึงต้องมีกลุ่มสนทนา
ขอให้ผรู้ ่วมงานแนะนาตนเอง พูดสิง่ ที่อยากจะพูด
เช่น วิชาชีพ อาศัยอยู่ในชุมชนนี้นานเพียงใดแล้ว
หรือในปั จจุบนั มีสว่ นร่วมในกลุ่มผูม้ วี ชิ าชีพหรือกลุ่ม
บาเพ็ญประโยชน์หรือไม่
้ ตอนที่ 3 สนทนา
ขัน

หากสามารถช่วยเหลือทีใ่ ดในโลกได้ในแนวทางที่
ต้องการ จะทาอะไร?
มีความประทับใจอะไรในโรตารี?
ผูอ้ ่นื รับรู้เกี่ยวกับโรตารีในทางที่ดีและไม่ดีอะไร
บ้าง?
ให้ทุก คนมีโอกาสได้พูด และต้อ งพยายามมิใ ห้ค น
หนึ่ ง คนใดครอบง าการสนทนา แจ้ง ให้ผู้ร่ ว มกลุ่ ม
สนทนาทราบว่าสโมสรจะได้ประโยชน์อย่างไรจาก
ความคิดเห็นมากมาย ต้องสอบถามผูท้ ่นี ัง่ เงียบๆ
ว่ า ต้อ งการที่จ ะเสนอแนะสิ่ง ใดหรือ ไม่ แต่ ต้ อ ง
ระมัดระวังทีจ่ ะไม่ทาให้คนใดคนหนึ่งรูส้ กึ ไม่สบายใจ
้ ตอนที่ 4 แบ่งปันผลทีไ่ ด้รบ
ขัน
ั

จัดเตรียมข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการสนทนากลุ่ม 5 เรื่อง
ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ท่านอาจจะนาเสนอข้อมูลนี้ในระหว่าง
การประชุมสโมสร จัดให้มวี าระการระดมสมองและ
จัดทาสรุปในหนึ่งหน้าให้สโมสรเพือ่ การอ้างอิง
เมื่อ น าเสนอผลที่ไ ด้ร ับ ควรจะอภิป รายเกี่ย วกับ
ความคิดเห็นของกลุ่มสนทนา นอกจากนี้ ต้องแสดง
ให้สมาชิกเห็นว่าความคิดและข้อเสนอแนะของพวก
เขามีคา่ และมีผลทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงได้ นี่คอื
จุ ด เริ่ม ต้ น ส าหรับ การวางแผนสมาชิก ภาพของ
สโมสร

เตรียมวาระการสนทนาให้พร้อม ถึงแม้จะมีคาถาม
เพียงสิบคาถามเท่านัน้ ทีจ่ ะพูดคุยกัน เรื่องสาคัญคือ
คาถามจะต้องไม่นาไปสูค่ าตอบทีเ่ ฉพาะเจาะจงและ
ผูอ้ านวยการสนทนากลุ่มจะต้องเป็ นกลาง ต้องคิด
คาถามทีไ่ ม่สามารถจะตอบว่าใช่ หรือ ไม่ใช่
อะไรทีด่ งึ ดูดความสนใจให้ท่านมาอยูใ่ นชุมชนนี้?
หากมีเ วลาเพิ่ม ขึ้น อีก หนึ่ ง ชัว่ โมงในแต่ ล ะวัน
จะใช้เวลานัน้ อย่างไร?
มองเห็นปั ญ หาใดบ้างในชุมชนของเรา สมาชิก
ของชุมชนจะทาอะไรได้บ้างเพื่อที่จะสนองตอบ
ปั ญหานัน้ ?

บทที่ การประเมินสโมสร
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บทที่ 2
การสร้างวิสยั ทัศน์สาหรับสโมสร
(Creating a Vision for Your Club)

จัดให้มกี ระบวนการสร้าง
วิสยั ทัศน์ของสโมสรใน
สถานทีแ่ ห่งใหม่ซง่ึ ให้ความ
เพลิดเพลินเพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริม
นวัตกรรมใหม่ๆ เลือก
สถานทีท่ ส่ี ะดวกสบาย
มีพน้ื ทีก่ ว้างขวางและไปมา
สะดวกสาหรับสมาชิก
พิจารณาใช้มอื อาชีพด้าน
การวางแผนงาน

หลัง จากที่ท่ า นได้ พ ิจ ารณาสภาวะปั จ จุ บ ัน ของ
สโมสรโดยทาการประเมินในบทที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว
ขัน้ ตอนต่ อ ไปคือ การอภิป รายและสร้า งวิส ยั ทัศ น์
ของสโมสร การสร้างวิสยั ทัศน์ ของสโมสรหมายถึง
การตัดสินใจว่าท่านต้องการให้สโมสรเป็ นอย่างไร
ในอนาคตอันใกล้และในอีก 3-5 ปี การใช้เวลาใน
การสร้า งวิส ัย ทัศ น์ ส ามารถท าให้ส โมสรมีค วาม
เข้ม แข็ง กระตือรือ ร้น และดึง ดูด ความสนใจของ
สมาชิกใหม่ได้ จัดให้สมาชิกสโมสรมีส่วนร่วมใน
กระบวนการนี้เ พื่อท าให้พวกเขารู้สกึ เป็ นเจ้าของ
สโมสรและมีค วามเข้า ใจเป้ า หมายของสโมสรใน
อนาคต รวมทัง้ เป็ นการกระตุ้นการทางานร่วมกัน
เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายเหล่านัน้
พิจารณาคาถามเหล่านี้

สโมสรเก่งในเรือ่ งใด ท่านจะใช้ประโยชน์จากเรื่อง
นัน้ ให้มากทีส่ ดุ ได้อย่างไร?
สโมสรมีจุดอ่อนในเรือ่ งใดบ้าง?
ท่านอยากให้สโมสรเป็ นทีร่ จู้ กั ในเรือ่ งอะไรบ้าง?
จากพื้นฐานความท้าทายและความเข้มแข็งของ
สโมสร เรื่องที่มีลาดับความสาคัญทางกลยุทธ์มี
อะไรบ้าง?
การเปลีย่ นแปลงอะไรบ้างทีส่ ามารถทาได้ทนั ที?
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เป้ าหมายระยะสัน้ และระยะยาวอะไรบ้างทีจ่ ะช่วย
ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์?
มีแผนงานอะไรบ้างที่จ ะช่วยให้ไปถึงเป้ าหมาย
เหล่านัน้ ?
ใครทีจ่ ะทางานร่วมกันเพือ่ ติดตามความก้าวหน้า
และให้คาแนะนาตามความจาเป็ น?
เมือ่ ท่านยอมรับวิสยั ทัศน์ทเ่ี ป็ นอุดมการณ์ของสโมสร
แล้ว กระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะเป็ นตัวกาหนด
ว่าจะบรรลุวสิ ยั ทัศน์นนั ้ ได้อย่างไร เอกสารคำแนะนำ
กำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Guide)
จะช่วยสโมสรในการสือ่ สารหรือปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์
และยังจะช่วยในการกาหนดเป้ าหมายระยะยาวและ
ประจ าปี ด้ว ย ทัน ทีท่ีท่ า นจัด ท าก าหนดเวลาและ
มอบหมายงานตามแผนปฏิบ ัติการ (Action Plan)
ท่านสามารถกาหนดแผนงานไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้

บทที่ การสร้างวิสยั ทัศน์สาหรับสโมสร

บทที่ 3
การดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่
(Attracting New Members)

เหตุผลแรกในการทีผ่ คู้ น
เข้ามาร่วมกับสโมสรโรตารี
คือ เพือ่ ทาให้เกิดผล
กระทบในทางทีด่ ขี น้ึ ใน
ชุมชนด้วยการบาเพ็ญ
ประโยชน์

เป็ นเพือ่ นร่วมโครงการกับ
องค์กรอืน่ ๆ ในท้องถิน่ เช่น
เครือข่ายผูม้ วี ชิ าชีพรุ่นเยาว์
หรือองค์กรสตรีผมู้ วี ชิ าชีพ
เพือ่ บ่งชีส้ มาชิกทีค่ าดหวัง

สโมสรของท่านอาจจะมี
สมาชิกทีค่ าดหวังรอการ
ติดต่อจากท่าน มีคนมาก
มายแสดงความสนใจใน
โรตารีผา่ นระบบออนไลน์
และถูกมอบหมายให้สโมสร
เพือ่ การติดตาม ผูน้ าสโมสร
จะได้รบั การแจ้งเตือนเมือ่
สโมสรได้รบั มอบหมาย
leads เรียนรูไ้ ด้จาก How
to Manage Membership
Leads

สโมสรทุกสโมสรต้องการสมาชิกใหม่เพื่อทาให้เกิด
การตืน่ ตัวและกระตือรือร้น สมาชิกใหม่จะเสนอแนะ
ความคิดเห็นใหม่ๆ ทาให้เกิดมุมมองแปลกใหม่และ
ทาให้สโมสรใกล้ชดิ กับชุมชนได้มากขึน้

หลังจากทาการประเมินในบทที่ 1 เสร็จสิ้นลง และ
สร้า งวิส ัย ทัศ น์ เ พื่อ อนาคตของสโมสรในบทที่ 2
แล้ว ขัน้ ตอนต่ อไปคือ การพัฒ นากลยุทธ์เ พื่อ ที่จ ะ
จัดการกับปั จจัยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงสุดซึง่ บ่งชี้จากการ
ประเมิน กลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ก็ค ือ การดึง ดู ด ความสนใจ
สมาชิก ใหม่ ม าสู่สโมสร ให้ค วามสนใจกับ จุ ด แข็ง
ของสโมสรและตระหนักถึงความท้าทายที่บ่งชี้จาก
การประเมินความหลากหลายและประเภทอาชีพ
ในขณะที่พจิ ารณากลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจ
สมาชิกใหม่

ใครคือสมาชิกที่คาดหวัง?
สมาชิก ที่ค าดหวัง ในอุ ด มคติ คือ บุ ค คลที่มีคุณ ค่ า
ของโรตารีอ ยู่ใ นตัว ตน ต้อ งการจะท าให้เ กิด การ
พัฒนาในท้อ งถิ่น และเป็ นผู้ท่มี ีช่อื เสีย งดีในชุมชน
นอกเหนื อ จากมิ ต รสหาย เพื่อ นบ้ า นและเพื่อ น
ร่วมงาน ควรพิจารณาอาสาสมัครทีม่ ไิ ด้เป็ นสมาชิก
ซึง่ มีส่วนร่วมในโครงการบาเพ็ญประโยชน์ ผูท้ บ่ี ่งชี้
ความสนใจในสโมสรแต่ไม่เคยมาเข้าร่วม และอดีต
สมาชิกทีอ่ อกจากสโมสรไปแล้ว หรือออกจากสโมสร
อื่นในพื้น ที่ สมาชิกมักจะลาออกในช่วงเวลาสัน้ ๆ
แต่จะกลับมาอีกเมื่อได้รบั เชิญ พิจารณาผูม้ วี ชิ าชีพ
อายุน้อยที่เคยร่วมโปรแกรมต่างๆ ของโรตารี เช่น
อดีตสมาชิกกลุ่มศึกษาแลกเปลีย่ น หรือสมาชิกทีม

ฝึ ก อบรมอาชีพ ผู้ร ับ ทุ น ทู ต สัน ถวไมตรี ผู้ร ับ ทุ น
สันติภาพของโรตารี ผูร้ ่วมโปรแกรมการแลกเปลีย่ น
มิต รภาพของโรตารี และโรทาแรคเทอร์ รวมทัง้
พ่ อ แม่ ปู่ ย่ า ตายายของอิน เทอร์ แ รคเทอร์ ผู้ร่ ว ม
โปรแกรมไรล่า นักเรียนในโครงการเยาวชนแลก
เปลีย่ น และครอบครัวเจ้าภาพเยาวชนแลกเปลีย่ น
ขอให้ส มาชิก สโมสรทาแบบฝึ ก หัด Finding New
Club Members ปี ละหนึ่งครัง้ กิจกรรมทีเ่ รียบง่ายนี้
จะทาให้สมาชิกคิดถึงกลุ่มคนทีเ่ ขารูจ้ กั ในชุมชนซึ่ง
อาจจะเป็ นสมาชิกสโมสรทีด่ ี
นาผลที่ไ ด้ร ับมาใช้เ พื่อ พูด คุย กับ สมาชิก เกี่ย วกับ
วัฒนธรรมของสโมสรและสมาชิกที่คาดหวังเหล่านี้
เหมาะกับสโมสรหรือไม่? การงานของพวกเขาอยูใ่ น
พื้นที่หรือ ไม่? เวลาการประชุมของสโมสรสะดวก
สาหรับพวกเขาหรือไม่? พวกเขาแสดงลักษณะของ
การเป็ นผู้นาหรือไม่? มีความแตกต่างจากสมาชิก
สโมสรในปั จ จุบ ันในอัน ที่จ ะท าให้เกิด ความหลาก
หลายของสมาชิก ภาพหรือ ไม่ ? กระบวนการคัด
เลือกที่พนิ ิจพิจารณาเป็ นอย่างดีแล้วสามารถทาให้
เกิดความแตกต่างระหว่างการรับสมาชิกระยะสัน้ ที่
ไม่มคี วามกระตือ รือ ร้นกับการหาโรแทเรียนที่จะมี
ส่วนร่วม มีคามันสั
่ ญญาและอยู่กบั สโมสรไปตลอด
ชีวติ
จงจาไว้ว่า ถึง แม้สมาชิกที่คาดหวังซึ่ง ท่านแนะนา
ไม่ได้มาเข้าร่วมในสโมสร แต่ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะเชิญ
พวกเขามาเป็ นอาสาสมัคร เป็ นผูบ้ ริจาค หรือแม้แต่
เป็ นเพีย งมิต รสหายของสโมสร และสร้ ำ งเสริ ม
ประสบกำรณ์โรตำรีในทำงที่ดีแก่พวกเขา

บทที่ การดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่
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หากพบผูท้ ม่ี แี ววดี แต่ท่าน
ทราบว่าเวลาหรือสถานที่
ประชุมของสโมสรไม่
เหมาะสม ขอให้ส่งต่อ
ไปยังสโมสรโรตารีอน่ื

เชิญสมาชิกทีค่ าดหวัง
มาร่วมโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ หรืองานกิจกรรม
ของสโมสรเพือ่ ให้ได้เห็นว่า
สโมสรมีความกระตือรือร้น
และมีสว่ นร่วมในชุมชน
หลังจากนัน้ มอบหมายให้
สมาชิกหนึ่งคนเป็ นผูต้ ดิ ต่อ
สมาชิกทีค่ าดหวังนัน้
การให้สมาชิกทีค่ าดหวัง
เข้าร่วมในงานบาเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชนจะเป็ น
วิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็ น
พิเศษในการดึงดูดความ
สนใจของผูท้ ม่ี อี ายุน้อย

ท่านจะเข้าถึงสมาชิกที่คาดหวังได้
อย่างไร?
สมาชิก ที่ค าดหวัง อาจจะเป็ นเพื่อ น คนที่รู้จ ัก ใน
ธุรกิจ โรทาแรคเทอร์ หรือศิษย์เก่าโรตารี รวมทัง้
ผู้ ท่ี เ คยร่ ว มโปรแกรมการแลกเปลี่ ย นเยาวชน
พวกเขาอาจจะเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็ นใคร
คนหนึ่งทีท่ ่านเพิง่ ได้พบปะ
จัดทาข่าวสารให้เรียบง่าย อย่าพยายามบอกกล่าว
ทุกสิ่ง ทุ กอย่า งกับสมาชิกที่คาดหวังเพื่อ ให้รู้ เ รื่อ ง
เกี่ยวกับโรตารีก่อนที่จะมาร่วมประชุมสโมสรหรือ
มีส่วนร่ว มในการบ าเพ็ญ ประโยชน์ ลองพยายาม
เริ่มต้นการสนทนาโดยอธิบ ายว่าโรตารีทาให้เกิด
ผลกระทบที่ มี ค วามหมายต่ อ ชี ว ิ ต อาชี พ และ
มิตรภาพอย่างไร แม้วา่ ข้อเท็จจริงและตัวเลขต่างๆ
มีประโยชน์ ประสบการณ์ส่วนตัวและเรื่องราวต่างๆ
จะเชือ่ มโยงผูค้ นให้เข้าถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ในระดับ
หนึ่ ง หลัง จากบอกเรื่อ งราวของท่ า นแล้ ว ควร
สอบถามพวกเขาว่าคาดหวังอะไรในสโมสรโรตารี
พวกเขาอาจจะให้ความสนใจมากทีส่ ดุ เกีย่ วกับการมี
เพื่อ นใหม่ การได้ ล งมือ ปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ ประเด็ น
ปั ญหาในชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็ นพิเศษ หรือ
พัฒ นาเครือ ข่ า ยวิช าชีพ เมื่อ ทราบว่ า พวกเขา
คาดหวังอะไรอยู่ ท่านสามารถแสดงให้เห็นว่าสโมสร
โรตารี ส ามารถสนองตอบความต้ อ งการนั ้น ได้
อย่างไร
ลองคิดดูว่ามีง านประเภทใดซึ่ง สมาชิกที่คาดหวัง
จะเข้ามาร่วมได้บา้ ง บางคนอาจจะรูส้ กึ สบายใจกว่า
ที่จะเข้าร่วมการประชุมสโมสรหรืองานสังคม ใน
ขณะที่คนอื่นๆ อาจจะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโรตารี
โดยการทางานในโครงการบาเพ็ญประโยชน์ หรือมี
ส่วนร่วมในการหาทุน ใช้ค่มู ือนี้เพื่อดูคาแนะนาใน
การสร้างประสบการณ์ ท่ดี ีให้แก่สมาชิกที่คาดหวัง
(Creating a Positive Experience for
Prospective Members)
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ท่านจะสื่อสารถึงประโยชน์ในการ
เข้าร่วมในสโมสรอย่างไร?
ในการพูดคุยกับสมาชิกทีค่ าดหวัง ท่านได้พจิ ารณา
ถึง ความสนใจและความต้อ งการของพวกเขาเมื่อ
อธิบายถึงประโยชน์ ของการเป็ นสมาชิกโรตารีหรือ
ไม่ สมาชิ ก โรตารี ท ัว่ โลกจะได้ ร ับ ประโยชน์ ท่ี
ชื่นชอบดัง ต่อไปนี้เมื่อเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของสโมสร
โรตารี
การทาให้เกิดผลกระทบในทางบวกแก่ชุมชนโดย
การทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์
ทาให้เกิดการเชื่อมโยงในด้านธุรกิจและมิตรภาพ
ทีย่ งยื
ั่ น
พัฒ นาความช านาญในด้า นวิช าชีพ เช่ น การ
วางแผนจัดงานต่างๆ การพูดในทีส่ าธารณะ การ
หาทุน
การให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในโครงการ
บาเพ็ญประโยชน์ หรืองานกิจกรรมต่างๆ และให้
บุตรหลานสามารถเข้ามาร่วมในโปรแกรมเยาวชน
ในชุมชนหรือต่างประเทศ
สร้างเครือข่ายทัวโลกของมิ
่
ตรสหายโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ่ เดินทาง
ได้ ร ั บ การลดราคาจากบริ ก ารมากมายผ่ า น
โปรแกรม Rotary Global Rewards
เหตุการณ์ สมมติต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าจะสามารถ
ใช้ค วามสนใจของสมาชิก ที่ค าดหวัง เพื่อ เป็ นจุ ด
เริม่ ต้นในการแนะนาโรตารีได้อย่างไร

บทที่ การดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่

กำรบริ กำรชุมชน

จัดทารายการประโยชน์
ของการเป็ นสมาชิกโรตารี
และอภิปรายในหมู่สมาชิก
สร้างสารสาคัญเป็ นตัวอย่าง
ให้สมาชิกนาไปปรับใช้เมือ่
พูดคุยกับสมาชิกทีค่ าดหวัง
จัดสารสาคัญเหล่านี้รวมเข้า
ไว้ในแผ่นพับของสโมสร
หรือการนาเสนอทีจ่ ะช่วยให้
ผูท้ ม่ี ไิ ด้เป็ นสมาชิกได้
ค้นพบโรตำรี (Discover
Rotary)

สมาชิก ของชุ ม ชนมัก จะเป็ นข่ า วอย่ า งสม่ า เสมอ
เกีย่ วกับเรือ่ งของกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ในชุมชน
เชิญ เขาและอาสาสมัครอื่นๆ ที่เขาทางานด้วยให้
มาร่วมโครงการบาเพ็ญประโยชน์ ในครัง้ ต่อไป พวก
เขาจะมีความคิดเห็นและประสบการณ์ ของตนเอง
การมีความช่วยเหลือ มากขึ้นจะช่วยทาให้เกิดการ
เปลี่ย นแปลงได้ ม ากขึ้น และผู้ค นที่ไ ด้ พ บปะยัง
อาจจะเป็ นสมาชิกคาดหวังทีด่ อี กี ด้วย

มิ ตรภำพและกำรติ ดต่อเชื่อมโยง
เพือ่ นร่วมงานของท่านเพิง่ จะปลดเกษียณเมื่อเร็วๆ
นี้และรู้สกึ เหงาอยู่บ้าง อธิบายให้เขาเข้าใจว่าการ
เป็ นสมาชิก ของโรตารีจะทาให้ ยงั คงทางานอย่า ง
กระฉับกระเฉงในชุมชน มีการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูน้ า
ทางธุรกิจ สอนให้รู้เรื่องต่างๆ ที่จะไม่สามารถพบ
เห็นได้จากทีอ่ ่นื และมีผลทาให้เกิดมิตรภาพทีย่ งยื
ั่ น
เชิญชวนให้มาร่วมงานชุมนุ มพบปะครัง้ ต่อไปของ
สโมสร หรือร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ในชุมชน
หรือร่วมประชุมสโมสร

กำรให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
เพื่อนบ้านของท่านกาลังมองหาวิธีท่จี ะทาให้บุตร
หลานเข้าร่วมในกิจกรรมซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบใน
ทางทีด่ ี แจ้งให้เขาทราบว่าสมาชิกโรตารีจะเชิญชวน
ให้ครอบครัวของเขาเข้าร่วมในกิจกรรมของสโมสร
และอธิบายว่าโรตารีสนับสนุ นนักเรียนนักศึกษาโดย
การให้ทุนการศึกษาและให้โอกาสที่จะเดินทางไป
ต่างประเทศเพือ่ การแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม

กำรให้ควำมสำคัญในเรื่องระหว่ำง
ประเทศ
สมาชิกในชุมชนของท่านต้องการจะบริจาคเพือ่ การ
กุศลให้มากขึน้ และมีส่วนร่วมในงานบริการระหว่าง
ประเทศบ้าง ควรแจ้งให้ทราบว่า สโมสรโรตารีท วั ่
โลกติด ต่ อ เชื่อ มโยงกัน อย่ า งไรบ้า งเพื่อ จัด หาน้ า
สะอาด การดูแลสุขภาพ การศึกษาและอืน่ ๆ

ท่านจะเปิดรับสมาชิกที่คาดหวัง
อย่างไร?
การวิจยั แสดงให้เห็นว่าสมาชิกที่เข้าร่วมในสโมสร
โดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรตารีเลย มักจะออกจาก
สโมสรไปภายใน 1-2 ปี ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะ
พูดคุยว่าการเป็ นสมาชิกของสโมสรเป็ นอย่างไรบ้าง
ก่อนทีพ่ วกเขาจะเข้าร่วมกับสโมสร จัดการประชุมที่
ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ ให้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
กิจ กรรมของสโมสรและประโยชน์ ข องการเป็ น
สมาชิก สไลด์ Discover Rotary ถู ก สร้ า งสรรค์
ขึ้น มาเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ น้ี ควรใช้ ร่ ว มกับ วิ ดี โ อ
People of Action เพือ่ เป็ นแรงบันดาลใจแก่สมาชิก
ที่ค าดหวัง ในการประชุ ม ที่มผี ู้ร ับเชิญ จ านวนมาก
หรือ งานกิจ กรรมที่ส มาชิก ที่ค าดหวัง จะมาร่ ว ม
แจกแผ่นพับสมำชิ กที่ คำดหวังและแผ่นพับของ
สโมสรด้วย หากได้จดั ทาไว้
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
ประสบการณ์ เพื่อที่จะให้สมาชิกที่คาดหวัง ได้รบั รู้
เกี่ย วกับวัฒ นธรรมของสโมสร อย่า คาดการณ์ ว่า
สมาชิกทีค่ าดหวังซึง่ เป็ นโรทาแรคเทอร์หรือผูร้ บั ทุน
สันติภาพหรือ ศิษย์เก่าโรตารีจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ
โรตารีเพียงเพราะพวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งในครอบครัว
ของโรตารี พวกเขาอาจจะไม่รอู้ ะไรมากนักเกีย่ วกับ
สโมสรของท่าน รวมทัง้ วัฒนธรรมและโครงการเด่น
ของสโมสร จึง จาเป็ นต้อ งบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่อง
ค่าบารุง วันเวลาประชุม สมาชิกใหม่จะได้รบั การ
อุปถัมภ์อย่างไรบ้าง และพวกเขาจะคาดหวังว่าจะ
มีส่ ว นร่ ว มได้ อ ย่ า งไร ดู แ นวความคิด ในการให้
ความรู้แบบทีท่ ่านจะให้แก่สมาชิกใหม่ มิใช่เป็ นแค่
เพียงสมาชิกทีค่ าดหวังได้จากคู่มอื แนะนำสมำชิ ก
ใหม่ ใ ห้ รู้ จ ัก โรตำรี : แนวทำงกำรปฐมนิ เทศ
(Introducing New Members to Rotary: An
Orientation Guide)

บทที่ การดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่
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ลงโฆษณาบน Facebook
เพือ่ ส่งเสริมโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์หรือกิจกรรมทาง
สังคมของสโมสรทีก่ าลังจะ
เกิดขึน้ นี่เป็ นวิธกี ารทีด่ ใี น
การทีจ่ ะเชือ่ มโยงผูค้ นใน
ชุมชนซึง่ ยังไม่มคี วามคุน้ เคย
กับโรตารีและสนใจทีจ่ ะมีสว่ น
ร่วม
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ท่านจะส่งต่อสมาชิกที่คาดหวังได้
อย่างไร?
หากทราบว่ามีผทู้ ่มี คี ุณสมบัตจิ ะเป็ นโรแทเรียนที่ดี
ได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในสโมสรของท่าน ขอให้ส่ง
ต่อพวกเขำไปยังสโมสรอืน่ หากมีสโมสรอยูใ่ นพืน้ ที่
อาจจะพาไปร่วมประชุมเพือ่ แนะนาเป็ นการส่วนตัว
หากไม่ ม ัน่ ใจว่ า สโมสรใดจะเหมาะสมที่สุ ด และ
สมาชิกที่คาดหวังอาศัยอยู่ในภาคของท่าน ขอให้
ติดต่อกับประธานสมาชิกภาพของภาคหรือผูว้ ่าการ
ภาคเพือ่ ขอความช่วยเหลือ
ท่ า นอาจจะส่ ง ต่ อ สมาชิ ก ที่ ค าดหวั ง โดยไปที่
www.rotary.org/membershipreferral โรตารี
สากลจะอานวยความสะดวกในการติดต่ อ ให้ผู้ว่า
การภาคหรือ ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ
ของภาคอาจจะส่ ง ต่ อ สมาชิก โรตารีอ่ืน ๆ มายัง
สโมสรของท่ า นหรื อ มี ค าขอเกี่ ย วกั บ สมาชิ ก ที่
โอนย้าย หรือรับคาถามเกี่ยวกับสมาชิกภาพผ่าน
Rotary.org มายัง สโมสร ผู้ น าสโมสรจึ ง ควรจะ
ตรวจสอบ leads เหล่ า นี้ บ่ อ ยๆ เพราะสมาชิก ที่
คาดหวังอาจจะรอคอยคาตอบ เรียนรู้ได้จาก How
to Manage Membership Leads

สโมสรของท่านจะสร้างสมาชิก
ภาพที่มีความหลากหลายได้
อย่างไร?
ในบทที่ 1 ท่านได้เรียนรู้ว่าเหตุใดสโมสรที่มคี วาม
หลากหลายจึง มีค วามส าคัญ และท่ า นได้ท าการ
ประเมิ นควำมหลำกหลำยของสมำชิ กภำพเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถหาข้อมูลประชากรโรตารี
ในภูมภิ าค รวมทัง้ เพศและอายุได้โดยดูจากรายงาน
ที่ Rotary Club Central และ Club Administration
ที่ My Rotary ต่อไปนี้เป็ นค าแนะนาเกี่ยวกับการ
ดึง ดูด ความสนใจสตรีแ ละผู้มีว ิชาชีพที่มีอ ายุน้ อ ย
ซึ่ง เป็ นสมาชิกสองประเภทที่ยงั มีจานวนผูแ้ ทนใน
สโมสรทัวโลกต
่
่ากว่าทีค่ วร

บทที่ การดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่

10 ข้อคิดเห็นในการดึงดูดความ
สนใจผูม้ ีวิชาชีพหนุ่มสาว
เรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการ
ดึงดูดความสนใจและการ
หาสมาชิกใหม่ทม่ี คี วาม
หลากหลายได้ท่ี Learning
Center และเรียนรูห้ ลักสูตร
กลยุทธ์ในการดึงดูดความ
สนใจสมาชิกใหม่และสร้าง
สโมสรทีม่ คี วามหลากหลาย
(Attracting New Members
and Building a Diverse
Club)

การเพิม่ สมาชิกทีม่ อี ายุน้อยเป็ นสิง่ สาคัญต่ออนาคต
ของสโมสร อย่างไรก็ตาม ผูม้ วี ชิ าชีพหนุ่ มสาวมัก
จะมีตารางเวลาทีย่ งุ่ เหยิง มีภาระเกีย่ วกับครอบครัว
และมีขดี จากัดด้านการเงิน ซึง่ ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อ
การมีพนั ธะสัญญากับโรตารี การทาให้สมาชิกภาพ
ของสโมสรมีความน่ า สนใจและเหมาะกับ สมาชิก
หนุ่มสาวมีดงั ต่อไปนี้
1. ยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนี ยมในช่ว งระยะเวลา
หนึ่ง
2. สร้างสโมสร Satellite ซึง่ มีเวลาการประชุมหรือ
รูป แบบที่แ ตกต่ า งที่มีค วามเหมาะสมมากขึ้น
สาหรับสมาชิกทีเ่ พิง่ จะเริม่ มีครอบครัว พิจารณา
การประชุมวันสุดสัปดาห์หรือแบบออนไลน์
3. ลดค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ย วกับ อาหารหรือ จัด ให้ เ รื่อ ง
อาหารเป็ นตัว เลือ ก พิจ ารณาน าขนมต่ า งๆ
มาในการประชุ ม จัด การประชุ ม แบบช่ ว ยกัน
น าอาหารมาหรือ ให้ทุ ก คนผลัด กัน น าอาหาร
หรือเครือ่ งดืม่ มาในทีป่ ระชุม
4. สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมการเป็ นเครื อ ข่ า ยและ
กิจกรรมทางสังคมที่น่าสนใจและสะดวกสาหรับ
ผูม้ วี ชิ าชีพทีม่ อี ายุน้อย
5. เชิญ กลุ่ ม คนหนุ่ ม สาวมาในช่ ว งเวลาเดีย วกัน
เพื่ อ ให้ พ วกเขารู้ ส ึ ก สบายใจขึ้ น และเชิ ญ
โรทาแรคเทอร์ เ ป็ นสมาชิ ก ซ้ อ นสองสโมสร
(dual) ในเวลาเดียวกัน
6. ลดความเข้ ม งวดในเรื่อ งกฎการเข้า ประชุ ม
ผู้มีว ิช าชีพ ในปั จ จุ บ ัน ไม่ ส ามารถท าคะแนน
การประชุมครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงอาจจะต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสโมสร ศึกษา
รายละเอีย ดทางเลือ กนี้ ไ ด้จ าก Start Guide
for Flexible Meeting and Attendance
7. ให้ความสาคัญเกี่ยวกับโอกาสในการมีส่วนร่วม
ในการบริการแก่ทอ้ งถิน่
8. มอบหมายให้โ รแทเรีย นที่มีป ระสบการณ์ ท า
หน้ าที่เป็ นพี่เลี้ยงให้แก่สมาชิกใหม่ท่เี ป็ นหนุ่ ม
สาวเพื่อ ให้ รู้ ส ึ ก ว่ า ได้ ร ั บ การต้ อ นรั บ ดู ร าย
ละเอีย ดเกี่ ย วกับ การเป็ นพี่เ ลี้ย งในเอกสาร

แนะนำสมำชิ กใหม่ให้ รู้จกั โรตำรี : แนวทำง
กำรปฐมนิ เทศ (Introducing New Members
to Rotary: An Orientation Guide)
9. ทาให้พวกเขามีส่วนร่วม ผูม้ วี ชิ าชีพหนุ่ มสาวจะ
มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นทีจ่ ะสร้าง
แนวความคิดริเริม่ ใหม่ๆ เพือ่ ทีจ่ ะแก้ไขปั ญหาซึง่
ยืดเยื้อมาเป็ นเวลานาน เอกสารสำนสัมพันธ์ที่
ยังยื
่ น (Connect for Good) นาเสนอแนวทางที่
สมาชิกสามารถเชือ่ มโยงกันและมีสว่ นร่วม
10. เสนอแนะความหลากหลาย พู ด คุ ย เกี่ย วกับ
แนวทางทัง้ หมดที่สมาชิกใหม่จะสามารถมีส่วน
ร่ ว มในโรตารี ค้น หาความสามารถและความ
สนใจของพวกเขาและหาวิธกี ารที่จะทาให้พวก
เขาทางานให้สโมสร
ดูค วามคิด เห็น เพิม่ เติมเกี่ย วกับ การท าให้ส มาชิก
หนุ่ ม สาวมีค วามสะดวกมากขึ้น ได้ท่ีชุ ด เครื่อ งมือ
Engaging Younger Professionals ที่ rotary.org/
flexibility

สุภาพสตรีในโรตารี
จากการสารวจประชากรของโรตารีในปี 2015 พบว่า
มีโรแทเรียนทัวโลกเพี
่
ยง 22% ทีเ่ ป็ นสตรี ในหลายๆ
ภูมภิ าคมีเปอร์เซ็นต์ต่ามาก การวิจยั ของโรตารีบ่งชี้
ว่ า บุ รุ ษ และสตรีท่ีเ ข้า มาร่ ว มในโรตารีมีเ หตุ ผ ล
เดี ย วกั น นั น่ คื อ เพื่ อ ท าให้ ชุ ม ชนของพวกเขา
เปลี่ย นแปลงในทางที่ด ีข้นึ และเพื่อ ติด ต่ อ สัมพัน ธ์
เป็ นการส่วนตัว หากสมาชิกภาพในสโมสรของท่าน
มีสตรีน้อยกว่า 50% ควรจะเพิม่ จานวนสมาชิกสตรี
เพื่อ ทาให้เกิด มุมมองที่แตกต่างจากเดิม ในสโมสร
ท าให้แ สดงถึง ประชากรในชุ ม ชนได้ด ีย ิ่ง ขึ้น และ
สามารถขยายพลัง และขอบเขตโครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ของสโมสรให้มากขึน้
ผูม้ วี ชิ าชีพอายุน้อยและสตรีมไิ ด้เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
เพีย ง 2 กลุ่ ม เท่ า นั น้ ผู้ท่ีเ พิ่ง จะเกษีย ณอายุ ก าร
ท างานก็อ าจจะก าลัง หาวิธีท่ีจ ะเชื่อ มโยงกับ ผู้มี
วิชาชีพในชุมชน และสามารถแบ่งปั นความชานาญ
และความเชีย่ วชาญกับสโมสรได้

บทที่ การดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่
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บทที่ 4
การทาให้สมาชิกสโมสรมีสว่ นร่วม
(Engaging Your Club’s Members)

เหตุผลสาคัญทีส่ มาชิกยังอยู่
กับโรตารีกค็ อื มิตรภาพอันมี
ค่าและการติดต่อเชือ่ มโยงที่
พวกเขาสร้างขึน้ มา

สนับสนุนให้สมาชิกอ่าน
สำนสัมพันธ์ที่ยงยื
ั่ น
(Connect for Good) เพือ่
เรียนรูแ้ นวทางต่างๆ ทีจ่ ะ
สามารถมีสว่ นร่วมกับโรตารี
ได้ ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าโครงการ
บาเพ็ญประโยชน์ทล่ี งมือ
ปฏิบตั เิ อง (hands-on) หรือ
การเป็ นเจ้าภาพนักเรียน
แลกเปลีย่ น หรือการพบปะ
กับสมาชิกโรตารีอน่ื ๆ ทีก่ าร
ประชุมใหญ่ประจาปี ของ
โรตารีสากล พวกเขาจะได้
เรียนรูก้ ารเป็ นสมาชิกทีไ่ ด้
ประโยชน์มากทีส่ ดุ
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การดึง ดูดความสนใจสมาชิกใหม่ ม าสู่ส โมสรเป็ น
สิ่ง ส าคัญ ยิ่ง ต่ อ การเติบ โตและมุ ม มองใหม่ ๆ แต่
กุญแจที่นาไปสู่สมาชิกภาพทีเ่ ข้มแข็งคือการรักษา
สมาชิกทีม่ อี ยู่ ไม่วา่ สโมสรของท่านจะมีสมาชิกใหม่
มากมาย มีส มาชิก ที่ม ัน่ คงแล้ว หรือ ทัง้ สองอย่า ง
แผนสมาชิกภาพของท่านควรจะให้สมาชิกทัง้ สอง
ประเภทมีส่ ว นร่ ว มอย่ า งเต็ม ที่ สมาชิกที่มีค วาม
ผูกพันแล้วจะเข้าร่วมในกิจกรรม การประชุม งาน
ต่างๆ โครงการและเป็ นผูน้ าสโมสร พวกเขายังรูส้ กึ
ว่ามีความผูกพันอย่างมากกับสโมสร เพราะมีความ
เพลิดเพลินในมิตรภาพที่มากับการเป็ นโรแทเรียน
พวกเขาได้ร ับแรงบัน ดาลใจที่จะมีค วามพยายาม
ยิง่ ขึ้น ในการท ากิจ กรรมและโครงการของสโมสร
นอกจากนี้ ยัง มีค วามภาคภูมิใ จที่จ ะบอกให้ผู้อ่ืน
ทราบถึ ง งานอั น น่ า ประทั บ ใจซึ่ ง สโมสรก าลั ง
ดาเนินการอยู่

การทาให้สมาชิกในปัจจุบันมีส่วน
ร่วม
จะเป็ นอย่างไรบ้างหากคุณคิดว่าสมาชิกของคุณก็
คือ ลูก ค้า ที่ดีท่ีสุด นั น่ เอง อะไรที่ท าให้ลู กค้า กลับ
มาอีก มุ่ ง มัน่ เพื่อ ให้พ วกเขามีป ระสบการณ์ ท่ีจ ะ
ท าให้ เ กิด ความผูก พัน และสนใจโรตารีต ลอดไป
พิจารณาลดความเข้มงวดเกีย่ วกับนโยบายการเข้า
ประชุ ม หรือ เปลี่ย นแปลงรูป แบบของการประชุ ม
หากนัน่ เป็ นสิง่ ที่สมาชิกต้องการ เป็ นที่ทราบกันดี
ว่าสมาชิก ที่มีค วามผูกพันแล้ว มักจะอยู่กบั สโมสร
นานกว่า ดัง นั น้ จึง ต้อ งมัน่ ใจว่า ได้แ สดงความ
ขอบคุณอย่างสม่าเสมอและต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าพวก
เขามีทางเลือกหลากหลายในการทีจ่ ะมีส่วนร่วมและ
มีความกระตือรือร้นในสโมสรอยู่เสมอ

ยกย่องความสาเร็จของพวกเขาและเฉลิมฉลองใน
โอกาสต่างๆ เช่น การบรรลุเป้ าหมายของสมาชิก
ภาพสโมสร การเลือ่ นตาแหน่งงานและวันเกิด
พัฒ นาโปรแกรมพี่เ ลี้ย งที่เ ป็ นทางการเพื่อ ให้
สมาชิกที่มคี วามผูกพันได้สนับสนุ นสมาชิกที่ไม่
ค่อยกระตือรือร้นหรือสมาชิกใหม่
ติด ต่อ สมาชิกที่มีคะแนนการเข้าประชุ มต่ าเพื่อ
ให้เ ข้า ใจว่า เหตุ ใ ดจึง ไม่ ม าและช่ ว ยให้พ วกเขา
กลับมามีสว่ นร่วมอีกครัง้ หนึ่ง
เก็บ ข้อ มูลย้อ นกลับจากสมาชิกอย่า งสม่ าเสมอ
เพือ่ ทีจ่ ะมันใจได้
่
วา่ พวกเขาได้รบั ประโยชน์ตามที่
ได้รบั สัญญาเมือ่ เข้ามาร่วมในสโมสร
ส่งเสริมให้ทาหน้าทีใ่ นคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม
กับความชานาญหรือความสนใจ
ชี้แจงให้สมาชิกทราบอย่างชัดเจนถึงเป้ าหมายใน
ระยะยาวและพันธกิจของสโมสร
เชิญชวนให้เข้า ร่วมในการประชุมใหญ่ ประจาปี
ของภาคหรือการสัมมนาของภาค
รวมกลุ่ ม สมาชิก ที่มีค วามสนใจเหมือ นกัน และ
รวบรวมหัวข้อหรือกิจกรรมเอาไว้ในการประชุม
หรืองานกิจกรรมของสโมสร
จัด ให้มีรูป ถ่ ายของสมาชิกในโครงการและงาน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้บนเว็บไซต์และ
เพจเฟซบุ๊คของสโมสร รวมทัง้ จดหมายข่าวเพื่อ
ยกย่องการเสียสละของพวกเขา
จั ด ใ ห้ ส มาชิ ก ได้ ท ราบความก้ า วหน้ าไปสู่
เป้ า หมายของสโมสรอย่า งสม่ า เสมอซึ่ง จะเป็ น
การสร้างพันธสัญญา ความภาคภูมใิ จและความ
เข้าใจเกีย่ วกับความจาเป็ นของการมีส่วนร่วมใน
ระยะยาว

บทที่ การทาให้สมาชิกสโมสรมีสว่ นร่วม

53% ของผูย้ กเลิกสมาชิกภาพ
รายงานว่าผูน้ าสโมสรไม่ได้
ขอข้อมูลจากสมาชิกอย่าง
สม่าเสมอ

ผูท้ ส่ี น้ิ สุดสมาชิกภาพจานวน
มากรายงานว่า พวกเขาไม่
เคยได้รบั ข้อมูลเพียงพอ
เกีย่ วกับสโมสร

ใช้ แ บบส ารวจความพึง พอใจของสมาชิก จาก
กำรส่งเสริ มประสบกำรณ์ สโมสร (Enhancing
the Club Experience) เพื่ อ วัด ระดับ ว่ า สิ่ ง ใด
ได้ผลและสิง่ ใดไม่ได้ผล

ควำมคิ ดเห็นของทุกคนต้ องได้รบั กำร
พิ จำรณำ
การสัม ภาษณ์ ส มาชิกสโมสรโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
ผู้ ท่ี ล าออกจากสโมสร จะท าให้ ไ ด้ ร ั บ ข้ อ มู ล ที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อ งานรัก ษาสมาชิก ภาพ ขอให้
สมาชิก ที่จ ะลาออกกรอกแบบสอบถามสมาชิก ที่
ลาออกในเข้ ำ ใจว่ ำ เหตุ ใ ดสมำชิ กจึ ง ลำออก
(Understanding Why Members Leave) เ พื่ อ
ช่ ว ยในการป้ องกัน การสู ญ เสีย เช่ น นี้ ใ นอนาคต
บ่ อ ยครัง้ ที่ก ารสนทนาเป็ นการส่ ว นตัว ระหว่ า ง
สมาชิก ที่อ อกไปกับ สมาชิกที่เ ขาหรือ เธอมีค วาม
เชือ่ ถือจะทาให้ได้ขอ้ มูลมากขึน้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์
ต่อการวางแผนงานของสโมสร
หากสมาชิก ก าลัง จะลาออกเพราะย้า ยที่อ ยู่ หรือ
ออกจากสโมสรเพราะมีขอ้ ขัดแย้งเรื่องเวลาแต่ยงั คง
ต้องการทีจ่ ะเป็ นโรแทเรียนต่อไป ส่งลิ้งค์ทพ่ี วกเขา
จะสามารถกลับมำเข้ำร่วมหรือเปลี่ยนสโมสรได้
หรือส่งต่อพวกเขำไปยังสโมสรอืน่ ทีเ่ หมาะสม
กำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของสมำชิ ก มีค วาม
มุ่ ง หมายที่จ ะให้บ อกว่า สมาชิกชื่น ชอบอะไรมาก
ที่สุดเกี่ยวกับสโมสร รวมทัง้ สิง่ ที่พวกเขาเชื่อว่าจะ
ปรับปรุงให้ดขี น้ึ ได้ ขอให้สมาชิกกรอกแบบสอบถาม
และแบ่ ง ปั น ผลที่ไ ด้ ร ับ ในการประชุ ม สโมสรครัง้
ต่อไป หารือถึงสิง่ ทีค่ น้ พบกับสมาชิกสโมสร พูดคุย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทาได้ และขอให้
พวกเขามีส่วนร่วมในการดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ เหล่านัน้

สัง คมของสโมสรเป็ นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารที่ มี
ประโยชน์ ยกย่ อ งสมาชิ ก แต่ ล ะคนโดยการใช้
เครือ่ งมือสือ่ สารต่างๆ กัน และพยายามเสนอข้อมูล
ข่าวสารในหลายๆ วิธกี าร สมาชิกอาจจะพอใจทีไ่ ด้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ข้อมูลข่าวสารของสโมสร เช่น โครงการ กิจกรรม
ข่าวสาร และงานต่างๆ
รายงานการเงินของสโมสร
โอกาสในการบริการระหว่างประเทศ
เครื่องมือออนไลน์ของโรตารีและทรัพยากรต่างๆ
(และสมาชิกจะได้รบั ประโยชน์อย่างไร)
ข่าวสาคัญของโรตารี
สือ่ สารอย่างสม่าเสมอกับสมาชิกสโมสรในเรือ่ งต่างๆ
เช่น
โอกาสทีจ่ ะ
‒ มีบทบาทเป็ นผูน
้ า
‒ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) และการสัมมนาในระดับภาค
‒ มีสว่ นร่วมในการประชุมระดับภาคร่วม
‒ มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
สโมสรและภาค
โปรแกรม โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของโรตารี
งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของโรตารีรวมทัง้ การ
ประชุ ม ใหญ่ ป ระจ าปี ข องโรตารีส ากลและการ
ประชุมใหญ่ภาค
กลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจจากสมาชิกใหม่
เป้ า หมายและความคิดริเ ริ่ม ของคณะกรรมการ
ของสโมสรและภาค
ความก้า วหน้ า ไปสู่เ ป้ า หมายสมาชิก ภาพและ
เป้ าหมายอืน่ ๆ
รางวัลและโปรแกรมการยกย่องต่างๆ
การอุปถัมภ์สโมสรโรตารีใหม่

สื่อสำรกับสโมสรของท่ำน
งานวิจยั แสดงให้เห็นว่าการให้สมาชิกได้รบั ข้อมูล
ข่ า วสารและสิ่ง ที่เ กิด ขึ้น ในปั จ จุ บ ัน อยู่ เ สมอ จะ
สามารถเพิ่ม อัต ราการรักษาสมาชิกโดยรวมของ
สโมสรได้ จัดท าแผนการสื่อ สารเพื่อ กาหนดสิ่ง ที่
ต้องการจะสื่อสารกับสมาชิกรวมถึงวิธีการสื่อสาร
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หรือเพจสือ่ ทาง
บทที่ การทาให้สมาชิกสโมสรมีสว่ นร่วม
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ดูวา่ สโมสรในจินตนาการทา
ให้สมาชิกมีส่วนร่วมได้
อย่างไร รวมทัง้ สมาชิกใหม่
โดยการเรียนรูห้ ลักสูตร Best
Practices for Engaging
Members และ Kick-start
Your New Member
Orientation ที่ Learning
Center

การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
ในขณะทีบ่ ุคคลหนึ่งมาเป็ นโรแทเรียนเป็ นสิง่ พิเศษ
สาหรับทัง้ ตัวสมาชิกเองและสโมสร ไม่ว่าท่านเลือก
ที่จ ะจัดงานนี้ ใ ห้เ ป็ นพิธีพ ิเ ศษหรือรับ สมาชิกใหม่
ในการประชุ ม สโมสรก็ต าม ต้อ งมัน่ ใจว่ า ท่ า นได้
ตระหนักและเฉลิมฉลองการมีสว่ นร่วมในโรตารีของ
พวกเขา ควรเชิญครอบครัวของผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิก
ใหม่ ส่งเสริมให้สมาชิกสโมสรทุกคนเข้าร่วมในการ
ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาสู่ครอบครัวโรตารี มอบ
หนั ง สื อ พื้ น ฐำนโรตำรี (Rotary Basics) และ
สำนสัมพันธ์ที่ยงยื
ั ่ น (Connect for Good) (ขาย
รวมกันอยู่ในแฟ้ มสมาชิกใหม่) รวมทัง้ เกียรติบตั ร
สมาชิก (มี Template ที่ Brand Center)
จัดโปรแกรมปฐมนิเทศที่เป็ นทางการหลังจากการ
รับ สมาชิก ใหม่ ท ัน ที แจ้ง ให้ส มาชิกใหม่ เ ข้า ใจถึง
ประโยชน์ ของสมาชิกภาพในสโมสร และโอกาสใน
การบ าเพ็ญ ประโยชน์ ท ัง้ ในชุ ม ชนของท่ า นและ
ต่างประเทศ ควรจะรวมเอาสรุปผลงานความสาเร็จ
ของสโมสรเมื่อเร็วๆ นี้ โครงการรวมทัง้ กิจกรรมที่
กาลังจะมีขน้ึ และสอบถามว่าต้องการจะมีส่วนร่วม
อย่ า งไร อ่ า นคู่ มือ แนะน ำสมำชิ กใหม่ ใ ห้ รู้ จ ัก
โรตำรี : แนวทำงกำรปฐมนิ เทศ (Introducing
New Members to Rotary: An Orientation
Guide) เพือ่ ดูความคิดเห็นเพิม่ เติม

การทาให้สมาชิกใหม่มีส่วนร่วม
งานวิจยั แสดงให้เห็นว่าสมาชิกจะยิง่ มีพนั ธสัญญา
และมีความสัมพันธ์กบั เพือ่ นสมาชิกกับสโมสรและ
องค์กรมากขึน้ เมือ่ เข้าร่วมในกิจกรรมโรตารีมากขึน้
สอบถามสมาชิกใหม่วา่ มีความสนใจในโครงการหรือ
กิจกรรมใดบ้าง และให้พวกเขามีบทบาทที่สาคัญ
เพื่อ ให้รู้ส ึก ว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ กับ สโมสรในทัน ที
อย่าสันนิษฐานว่าสมาชิกใหม่จะต้องสนใจในบทบาท
ที่เ กี่ย วข้องกับ วิชาชีพ เช่น นักบัญ ชีอ าจจะไม่ ไ ด้
สนใจเกี่ยวกับการทาบัญชีของสโมสรเพราะว่าเป็ น
เรื่อ งที่เ ป็ น ความช านาญของพวกเขา เขาอาจจะ
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ต้ อ งการหาประสบการณ์ อ่ื น ที่ แ ตกต่ า งออกไป
เอกสารสำนสัมพันธ์ที่ยงยื
ั ่ น (Connect for Good)
แสดงเรือ่ งราวในแนวทางมากมายทีส่ มาชิกสามารถ
มีส่วนร่วมและเชื่อ มโยงกันผ่า นโรตารี อย่า งไรก็
ตาม ควรระมัดระวังที่จะไม่ ทาให้พวกเขามีค วาม
รับผิดชอบมากเกินไปในทันที พูดคุยกันเพือ่ ให้รวู้ ่า
พวกเขาอยากมีสว่ นร่วมอย่างไร
เหตุผลสาคัญ ที่ผคู้ นเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของโรตารี
คือ พันธสัญญาในการทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์
ที่มีความหมายในชุมชนและในส่วนอื่นๆ ของโลก
สโมสรทีด่ าเนินโครงการหลากหลายจะให้โอกาสใน
การมีสว่ นร่วมได้มากยิง่ ขึน้ และทาให้สมาชิกรูส้ กึ ว่า
พวกเขาได้มสี ว่ นในความพยายามอันสาคัญยิง่

กลุ่มมิ ตรภำพโรตำรีและกลุ่มปฏิ บตั ิ กำร
โรแทเรียน
สมาชิกใหม่ของสโมสรอาจจะสนใจเข้าร่วมในกลุ่ม
มิตรภาพโรตารีหรือกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนทีช่ ่นื
ชอบ ในขณะเดียวกับทีไ่ ด้:
แบ่งปั นความสนใจหรืองานอดิเรกทีเ่ หมือนกัน
ทางานร่วมกับผูอ้ น่ื ทีม่ วี ชิ าชีพเดียวกันเพือ่ ทีจ่ ะทา
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
สร้างมิตรทัวโลก
่
สารวจโอกาสใหม่ๆ ในการบาเพ็ญประโยชน์
เรี ย นรู้ เ พิ่ม เติ ม เกี่ ย วกับ กลุ่ ม มิ ต รภำพโรตำรี
(Rotary Fellowships) และ กลุ่ ม ป ฏิ บั ติ กำ ร
โรแทเรียน (Rotarian Action Groups) ได้ ท่ี
My Rotary

บทที่ การทาให้สมาชิกสโมสรมีสว่ นร่วม

งำนกิ จกรรมพิ เศษของโรตำรี

48% ของผูท้ ย่ี กเลิกสมาชิกภาพ ไม่รสู้ กึ เป็ นกันเองทีจ่ ะ
แบ่งปั นปั ญหาความห่วงใย
ต่างๆ กับผูน้ าสโมสร

ประธานและกรรมการ
สมาชิกภาพของสโมสรควร
เรียนรูห้ ลักสูตร Club
Membership Committee
Basics รวมทัง้ หลักสูตรอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับสมาชิกภาพเพือ่
เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ ที่ Learning
Center

นอกเหนือจากจากการประชุม ประจ าสัปดาห์ของ
สโมสรแล้ว ควรเชิญสมาชิกใหม่เข้าร่วมงานกิจกรรม
ของสโมสร ภาค และโรตารีสากล เช่น
การประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly)
การประชุ ม ใหญ่ ป ระจ าปี ของภาค (District
Conference)
งานอบรมต่างๆ ของภาค
การสัม มนาสมาชิกภาพ ภาพลักษณ์ ส าธารณะ
และมูลนิธโิ รตารีของภาค
Rotary Institutes
การประชุ ม ใหญ่ ป ระจาปี ข องโรตารีส ากล (RI
Convention)

รู้จกั สมำชิ กของท่ำน
โรแทเรียนให้ความสาคัญกับสัมพันธภาพซึง่ เกิดขึน้
ภายในสโมสร นี่คอื เหตุผลหลักข้อหนึ่งทีส่ มาชิกคง
อยูก่ บั โรตารี ส่งเสริมให้สมาชิกเรียนรูเ้ กีย่ วกับเพือ่ น
สมาชิกด้วยกัน
ควรพยายามทีจ่ ะเข้าใจภูมหิ ลัง และความสนใจของ
สมาชิก
สอบถามสมาชิกว่ารอคอยโครงการหรือกิจกรรม
ใดทีก่ าลังจะเกิดขึน้ มากทีส่ ดุ
จัดทาบทความพิเศษเกีย่ วกับสมาชิกในจดหมาย
ข่าว
แนะน าและสัม ภาษณ์ ส มาชิก แต่ ล ะคนในการ
ประชุมแต่ละครัง้
ให้ครอบครัวเข้าร่วมในการประชุม กิจกรรมทาง
สังคมและโครงการบาเพ็ญประโยชน์
ขอให้ส มาชิก ผลัด กัน แบ่ ง ปั น Rotary Moment
ในการประชุมประจาสัปดาห์

คณะกรรมการสมาชิกภาพของ
สโมสร
การทีจ่ ะประสบความสาเร็จในเป้ าหมายสมาชิกภาพ
ทัง้ หมดของสโมสร จาเป็ นต้องมีทมี งานทีเ่ ข้มแข็งใน
การพัฒนาและดาเนินแผนพัฒนาสมาชิกภาพ การ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรจะช่วย
ให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินกลยุทธ์ทว่ี างไว้
ในแผนงานและท าให้ส มาชิกสโมสรมีส่ว นร่ว มใน
ความพยายามนัน้ คณะกรรมการสมาชิกภาพของ
สโมสรมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดังต่อไปนี้
ตัง้ เป้ าหมายสมาชิกภาพของสโมสรสาหรับปี ทจ่ี ะ
มาถึง
ตรวจสอบและจัดการ Membership Leads ใน
ระบบออนไลน์และติดตามผูส้ มัครทีส่ นใจ
เป็ นผูน้ าในการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
แจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับความสาคัญในการ
ดึงดูดความสนใจและทาให้สมาชิกมีสว่ นร่วม
พัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ปรับปรุงความพึงพอใจ
ของสมาชิก ที่ค วรจะรวมถึง การส ารวจสมาชิก
แล้วจึงตอบสนองข้อมูลย้อนกลับที่ได้รบั ด้วยการ
ริเริม่ การเปลีย่ นแปลง
ท าการประเมิน สโมสรเพื่อ ดู ค วามพยายามใน
การพัฒนาสมาชิกภาพและการรักษาสมาชิกว่า
ประสบความสาเร็จหรือไม่
ทางานร่วมกับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ ของสโมสรที่ดึงดูดความ
สนใจจากสมาชิกที่คาดหวังและสมาชิกปั จจุบ ัน
รวมทัง้ ชุมชนทัวๆ
่ ไป
หากเป็ นไปได้ ควรอุ ป ถัม ภ์ ส โมสรก่ อ ตัง้ ใหม่
ในภาค (ดูเอกสารกำรเริ่ ม ต้ น สโมสรโรตำรี Starting a Rotary Club)

รับฟั งสมาชิกรวมทัง้ ความห่วงใยต่างๆ ของพวกเขา
ทบทวนผลทีไ่ ด้รบั จากการสารวจความพึงพอใจของ
สมาชิก เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าได้แสวงหาความคิดเห็นจาก
พวกเขาอย่างกระตือ รือ ร้น และรับ ฟั ง เรื่อ งต่ า งๆ
จัดการกับความห่วงใยของสมาชิกทันทีเพื่อทาให้
พวกเขามีประสบการณ์ทด่ี ใี นสโมสร

บทที่ การทาให้สมาชิกสโมสรมีสว่ นร่วม
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บทที่ 5
การเป็ นพี่เลี้ยงสโมสรใหม่
(Mentoring New Clubs)

สโมสรของท่ า นสามารถมีบ ทบาทส าคัญ ในการ
พัฒนาสโมสรใหม่โดยการอุปถัมภ์และเป็ นพี่เลี้ยง
สโมสรใหม่ ก่อนทีจ่ ะทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบนี้ ต้องพูด
คุยกับสมาชิกเกีย่ วกับกระบวนการและมันใจว่
่ าพวก
เขาเต็มใจที่จ ะมีส่วนร่ วม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การพัฒนาสโมสรใหม่ ได้จ ากเอกสารกำรเริ่ มต้ น
สโมสรโรตำรี (Starting a Rotary Club)

คุณสมบัตข
ิ องสโมสรอุปถัมภ์
ถึงแม้สโมสรใหม่ไม่จาเป็ นจะต้องมีสโมสรอุปถัมภ์
แต่โรตารีก็แนะนาเป็ นอย่างยิง่ ว่าควรจะมี ในการ
คัด เลือ กสโมสรอุ ปถัม ภ์ ผู้ว่า การภาคและทีมงาน
สมาชิก ภาพของภาคควรจะมองหาสโมสรซึ่ง มี
คุณสมบัตดิ งั นี้
ก่อตัง้ มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
มีม ติท่ีจ ะเป็ น พี่เ ลี้ย งสโมสรใหม่ เ ป็ น เวลาอย่า ง
น้อยหนึ่งปี หลังจากเข้าเป็ นสมาชิกของโรตารี
เป็ นสโมสรทีม่ สี ถานะทางการเงินดีกบั โรตารี
มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 20 คน (หากมีสโมสร
อุป ถัม ภ์ม ากกว่าหนึ่ ง สโมสร กฎเกณฑ์น้ี ใ ช้กับ
เพียงสโมสรเดียว)
เป็ นสโมสรที่ดาเนินโปรแกรมบาเพ็ญประโยชน์
ของโรตารีครบถ้วนในทุกๆ ด้าน
ความส าเร็จ ของสโมสรใหม่ ข้ึน อยู่ กับ การก่ อ ตัง้
ว่า ดีเ พีย งใด และด าเนิ น การได้ดีเ พีย งใดในช่ ว ง
2-3 เดือนแรก หลังจากได้รบั การชาร์เตอร์ สโมสร
อุปถัมภ์จะให้คาแนะนาต่างๆ เป็ นเวลา 1-2 ปี

22

หน้าที่รับผิดชอบของสโมสร
อุปถัมภ์
นายกของสโมสรอุปถัมภ์และที่ปรึกษาสโมสรใหม่
เข้า ร่ ว มประชุ ม ปกติค รัง้ แรกของคณะกรรมการ
บริห ารสโมสรใหม่ แต่ ก็มีอ ะไรมากมายที่ต้อ งท า
เพือ่ สนับสนุนสโมสรใหม่ซง่ึ สมาชิกทุกคนของสโมสร
อุ ป ถัม ภ์ค วรมีส่ ว นร่ ว ม สโมสรอุ ป ถัม ภ์ ค วรจะท า
ดังต่อไปนี้
ช่วยเหลือผูว้ า่ การภาคและทีป่ รึกษาสโมสรใหม่ใน
การวางแผนงานและจัด แนวทางปฏิบ ัติใ นการ
บริหารงานของสโมสรใหม่
ทาหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาให้กบั เจ้าหน้าทีส่ โมสรและ
รายงานให้ผวู้ ่าการภาคทราบตามทีไ่ ด้รบั การร้อง
ขอในระหว่างช่วงปี แรกของสโมสร
ทาให้สโมสรใหม่มคี วามคุน้ เคยกับนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ขิ องโรตารี
จัดกิจกรรมการหาทุนร่วมกัน
ช่วยเหลือสโมสรใหม่ในการวางแผนโปรแกรมและ
โครงการต่างๆ ในระหว่างช่วงปี แรก
งานวิจ ัย บ่ ง ชี้ว่ า การสูญ เสีย สมาชิก มากที่สุ ด ของ
สโมสรใหม่รวมทัง้ การยุบเลิกสโมสรจานวนสูงสุด
เกิด ขึ้นในระหว่า งช่ว งปี ท่สี อง สโมสรใหม่ท่ไี ด้ร ับ
การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากสโมสรอุปถัมภ์จนถึง
ช่วงปี ทส่ี องจะมีโอกาสมากกว่าในการเป็ นสโมสรทีม่ ี
ความเข้มแข็ง พึง่ พาตนเองได้และมีประสิทธิภาพ

บทที่ การเป็ นพีเ่ ลีย้ งสโมสรใหม่

เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับ
การเป็ นสโมสรอุปถัมภ์
ได้จากเอกสารสโมสร
อุปถัมภ์ (Sponsor Clubs)

ความสัมพั นธ์ของการเป็นพี่ เลี้ยง
สโมสรอุ ปถัม ภ์สามารถสร้างความสัม พันธ์ฉัน พี่
เลีย้ งทีม่ คี วามเข้มแข็งและประสบความสาเร็จด้วย
วิธกี ารมากมาย

กำหนดกำรสื่อสำรที่สมำ่ เสมอ

กำหนดเป้ ำหมำยกับสโมสรใหม่

ข้อกาหนดของสโมสรใหม่
โรตารีได้กาหนดมาตรฐานสาหรับสโมสรใหม่ดงั นี้
สโมสรใหม่ตอ้ งมีสมาชิกก่อตัง้ อย่างน้อย 20 คน
นอกเสีย จากว่ า จะมีเ หตุ ผ ลที่ดีแ ละเพีย งพอ
ส าหรับ คณะกรรมการบริห ารที่จ ะยกเลิก ข้อ
กาหนดนี้
อย่ า งน้ อ ย 50 เปอร์เ ซ็น ต์ ของสมาชิก ก่ อ ตัง้
จะต้องอาศัยอยูใ่ นชุมชนทีส่ โมสรก่อตัง้ ขึน้

ตรวจสอบเรื่องที่ท้าทายและจุดอ่อนที่อาจจะเป็ น
อุปสรรคของสโมสรใหม่ ด้ว ยใจยุติธรรม เมื่อท า
เช่นนัน้ ท่านจะสามารถช่วยกาหนดเป้ าหมายทีจ่ ะ
นาไปสูค่ วามสาเร็จได้

กำหนดโครงสร้ำง
กาหนดการประชุมปกติโดยให้มวี าระการประชุม
พร้อม และทาให้มนใจว่
ั ่ าในการประชุมแต่ละครัง้
จะขับเคลื่อนสโมสรใหม่ไปสู่เป้ าหมายของสโมสร
ได้

วางแผนเพื่อ สื่อ สารหรือ ประชุ ม กับ สโมสรใหม่
เพื่อ ให้ค าแนะน าและแนวทางแก่ ส โมสรในช่ ว ง
ระยะเริม่ ต้น

บทที่ การเป็ นพีเ่ ลีย้ งสโมสรใหม่
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บทที่ 6
การสนับสนุนสโมสร: เครื่องมือและทรัพยากรโรตารี

(Supporting Your Club: Rotary Resources and Tools)
สมาชิกและพนักงานโรตารี
สมาชิกและพนักงานโรตารีต่อไปนี้จะสามารถตอบ
คาถามต่างๆ และให้คาแนะนาแก่สโมสรเกี่ยวกับ
การสร้า งแผนสมาชิกภาพที่มีป ระสิทธิภ าพได้ ดู
ข้อมูลการติดต่อกับพนักงานของโรตารีและผูน้ าของ
ภาคที่เ ว็บ ไซต์ Rotary.org หรือ ท าเนี ย บทางการ
(Official Directory)

ที่ ปรึกษำกองทุนถำวรและกำรบริ จำครำยใหญ่
(Endowment/Major Gifts Adviser – E/MGA)
ท างานร่ ว มกับ ผู้น าภาคและผู้น าภู มิภ าคในการ
พัฒนาแผนงานเพื่อการบ่งชี้ เข้าถึงและร้องขอการ
บริจาครายใหญ่ รวมทัง้ อานวยความสะดวกในงาน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุ นมูลนิธิใน
ปั จจุบนั และพัฒนาผูส้ นับสนุนทีค่ าดหวัง

ผู้นาในภูมิภาค
ผู้ป ระสำนงำนโรตำรี (Rotary Coordinator –
RC) ทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัพยากรสาหรับภาคและสโมสร
และมี ค วามรู้ เ ป็ นอย่ า งดี เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งต่ า งๆ
ของโรตารี เช่ น การปฏิบ ัติท่ีดีท่ีสุ ด และกลยุ ท ธ์
ใหม่ ๆ ในการดึง ดูด ความสนใจและรักษาสมาชิก
ความคิด ริ เ ริ่ ม เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก ภาพในภู มิ ภ าค
และเรือ่ งทีม่ ลี าดับความสาคัญรวมทัง้ เป้ าหมายของ
แผนกลยุทธ์ของโรตารี

คณะกรรมการสมาชิกภาพของ
ภาค
คณะกรรมการสมาชิกภาพของภาคบ่ ง ชี้ ส่ง เสริม
และด าเนิ นกลยุท ธ์ใ นการพัฒนาสมาชิก ภาพของ
ภาค ประธานคณะกรรมการทาหน้าที่เป็ นผู้ตดิ ต่อ
ระหว่างผู้ว่าการภาค ผูป้ ระสานงานโรตารี โรตารี
สากล และสโมสรต่ า งๆ ในภาคในประเด็ น ที่
เกี่ยวกับสมาชิกภาพ และยัง ท าหน้ าที่มอบหมาย
Membership Leads ในระบบออนไลน์ให้แก่สโมสร

ผู้ประสำนงำนภำพลักษณ์ สำธำรณะของโรตำรี
(Rotary Public Image Coordinator – RPIC)
สามารถให้คาแนะนาและทรัพยากรในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารีซง่ึ จะสนับสนุนเรือ่ ง
สมาชิกภาพในสโมสรของท่าน
ผูป้ ระสำนงำนมูลนิ ธิโรตำรีในภูมิภำค (Regional
Rotary Foundation Coordinator – RRFC) ท า
หน้ าที่เป็ นทรัพยากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มูลนิธิโรตารีทงั ้ หมด รวมทัง้ ทุนสนับสนุ นและการ
จัดการทุนสนับสนุน การหาทุน และโปรแกรมต่างๆ
เช่น โปลิโอพลัส และศูนย์สนั ติภาพโรตารี
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ผู้ช่ ว ยผู้ว่ า การภาคหรือ ผู้ว่ า การภาคมีข้อ มู ล การ
ติดต่อกับคณะกรรมการชุดนี้ หากภาคของท่านไม่
มีคณะกรรมการสมาชิกภาพ ควรจะแต่ง ตัง้ ขึ้นมา
คณะหนึ่ง

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค (Assistant
Governor)
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคสามารถทางานอย่างใกล้ชดิ กับ
สโมสรเพื่อทาให้สโมสรมีความตื่นตัวมากขึ้น และ
ช่วยให้สโมสรสามารถดึงดูดความสนใจของสมาชิก
และรักษาสมาชิกได้ ติดต่อกับผูว้ ่าการภาคหากไม่
ทราบว่าใครคือผูช้ ่วยผูว้ า่ การภาคของท่าน

บทที่ การสนับสนุนสโมสร

เข้าร่วมกลุ่มสนทนาใน
เรือ่ ง Membership Best
Practices (วิ ธีปฏิ บตั ิ ที่ดี
ที่สดุ เกี่ยวกับสมำชิ กภำพ)
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และติดต่อเชือ่ มโยงกับ
สโมสรอืน่ ๆ

บอกเล่า เป้ าหมายสมาชิกภาพของสโมสรรวมทัง้
ความคิดริเริม่ ทีป่ ระสบความสาเร็จกับคณะกรรมการ
ภาคและผู้ช่ ว ยผู้ว่ า การภาค ภาคจ าเป็ นจะต้อ ง
เรีย นรู้ เ กี่ย วกับ กลยุ ท ธ์ แ ละเครื่อ งมือ ใหม่ ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพในระดับ สโมสร เช่น เดียวกับ ที่ท่ า น
จะต้องรูว้ า่ คณะกรรมการภาคสามารถสนับสนุ นและ
ช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้าง

ผูแ
้ ทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและ
ภาค (Club And District
Support.Representatives)
สโมสรทุกสโมสรมีผแู้ ทนฝ่ ายสนับสนุ นสโมสรและ
ภาคซึง่ สามารถตอบคาถามเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ เช่น
• ธรรมนู ญและข้อบังคับของโรตารีสากล ประมวล
นโยบายของโรตารี คู่มอื ปฏิบตั กิ าร และนโยบาย
อืน่ ๆ ของโรตารีสากล
• โรตารีสากลและสานักเลขาธิการ
• Rotary Club Central
ค้ น ห า ผู้ แ ท น ข อ ง ส โ ม ส ร ไ ด้ ที่ rotary.org/
representatives

พนักงานอื่นๆ ของสานักงาน
เลขาธิการ
ส านั ก งานเลขาธิก ารของโรตารีส ากล คือ ส านั ก
งานใหญ่ โ ลกของโรตารีส ากลที่เ มือ งอีฟ เวนสตัน
มลรัฐ อิล ลิน อยส์ สหรัฐ อเมริก า และส านั ก งาน
ระหว่า งประเทศอีก หลายแห่ ง พนักงานสามารถ
ช่ ว ยเหลือ ท่ า นเกี่ย วกับ ค าถามหรือ ค าขอต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ สมาชิ ก ภาพ ติ ด ต่ อ พวกเขาได้ ท่ี
rotarysupportcenter@rotary.org

MY ROTARY .
ค้นหาข่าวล่าสุด ประกาศและทรัพยากรต่างๆ ได้ท่ี
My Rotary ซึง่ จะให้ขอ้ มูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
ทรัพยากรและสิง่ พิม พ์ท่ีเกี่ยวกับ สมาชิกภาพที่
rotary.org/membership
Member Center (เพือ่ หาลิง้ ค์ในการส่งต่อสมาชิก
ไปยังสโมสรอืน่ เปลีย่ นสโมสร แสดงความสนใจที่
จะเข้าร่วม หรือใช้ Rotary Global Rewards)
สิง่ พิมพ์ต่างๆ และสิง่ อื่นๆ ของโรตารีซง่ึ หาซื้อได้
ที่ shop.rotary.org (ซึ่ง สามารถซื้อ ชุ ด เอกสาร
ต้อนรับสมาชิกใหม่ เอกสารที่เ ป็ นสิง่ พิมพ์ และ
อืน่ ๆ)
Webinars
Brand Center (ที่ซ่งึ สามารถสร้างสรรค์โบรชัวร์
ใบปลิวสาหรับงานกิจกรรม และอื่นๆ ของสโมสร
เอง)
Club Finder
ข้อมูลการติดต่อกับผู้แทนฝ่ ำยสนับสนุนสโมสร
และภำค (CDS)
กลุ่มสนทนำเรื่อ งวิ ธี ปฏิ บ ตั ิ ที่ดีที่ สุดเกี่ ยวกับ
สมำชิ กภำพ (Membership Best Practices)
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ส่งเสริมให้สมาชิกสโมสร
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
โดยการบอกรับ จดหมาย
ข่าว Membership Minute
ซึง่ เป็ นจดหมายข่าวทาง
อีเมลทีเ่ น้นเรื่องกลยุทธ์ใน
การพัฒนาสมาชิกภาพ
ทรัพยากร เรื่องราว
ความสาเร็จของสโมสรและ
เรื่องทีส่ าคัญๆ ของสมาชิก
บอกรับเป็ นสมาชิกได้ท่ี
rotary.org/newsletters

Rotary Club Central

Rotary Showcase

Rotary Club Central เป็ นเครื่องมือออนไลน์ท่ผี นู้ า
สโมสรและภาคใช้เพือ่ กาหนดและติดตามเป้ าหมาย
รวมทัง้ กิจกรรมทุกเรื่องทีส่ าคัญ เช่น ความคิดริเริม่
เกี่ย วกับ สมาชิก ภาพ กิจ กรรมบ าเพ็ญ ประโยชน์
และการบริจาคให้มูลนิธโิ รตารี การใช้ Rotary Club
Central เป็ นเครือ่ งมือในการวางแผนงานและบันทึก
เป้ าหมาย ความก้าวหน้าและความสาเร็จของสโมสร
ทาให้ท่านสามารถให้ขอ้ มูลทีจ่ ะช่วยผูน้ าในอนาคต
ในการตัด สิน ใจจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ับ การติด ตาม
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสรจะทาให้ท่านมี
บทบาทสาคัญในการช่วยให้โรตารีสากลบันทึกและ
วัดผลกระทบทีโ่ รแทเรียนทาอยูท่ วโลกได้
ั่

Rotary Showcase เป็ นเครือ่ งมือทีท่ าให้คนทัวไปรู
่ ้
ว่าโรตารีกาลังทาอะไรในชุมชนโดยการกระจายข่าว
ผ่านสือ่ ทางสังคม ทาให้สมาชิกของครอบครัวโรตารี
สามารถโพสต์ ข่ า วสารข้อ มู ล เกี่ย วกับ โครงการ
บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ข องสโมสรหรื อ ภาค รวมทัง้
รายละเอีย ด รู ป ภาพ และวิด ีโ อ และยัง สามารถ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และ Twitter ได้อีก
ด้วย

ผู้น าสโมสรควรจะลงทะเบีย น My Rotary และใส่
เป้ า หมายต่ า งๆ ที่ Rotary Club Central เพื่อ ให้
สมาชิกสโมสรรวมทัง้ ผูว้ า่ การภาคและผูช้ ่วยผูว้ า่ การ
ภาคสามารถดูความก้าวหน้าของสโมสรได้

Rotary Ideas
การกระจายปั ญ หาไปยัง กลุ่ ม เพื่อ ค้น หาค าตอบ
(Crowdsourcing) เป็ นกลยุ ท ธ์ ใ นระบบดิ จิ ต อล
ที่มพี ลังซึ่งช่วยสนับสนุ นการทางานที่ดีของโรตารี
ทัวโลก
่
รูปแบบ (Platform) กลุ่มของโรตารีรู้จกั กัน
ในชื่อ Rotary Ideas มีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ ให้ส โมสร
โรตารีและสโมสรโรทาแรคท์คน้ หาทรัพยากรต่างๆ
ที่จ าเป็ นส าหรับ โครงการ สโมสรสามารถโพสต์
โครงการต่ า งๆ หรือ ข้อ คิด เห็น และร้อ งขอผู้ร่ ว ม
โครงการ อาสาสมัค ร เงิ น ทุ น หรื อ ขอรั บ การ
สนับสนุนอืน่ ๆ ได้
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The Learning Center
เรี ย นรู้ ห ลั ก สู ต รออนไลน์ ผ่ า นศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
(Learning Center) ที่ learn.rotary.org มีหลักสูตร
ต่างๆ มากมายทีท่ ่านสามารถจะเรียนรู้ หรือแนะนา
แก่สมาชิกสโมสร รวมทัง้ หลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับบทบาท
หน้ า ที่ ท่ า นสามารถสร้ า งประวัติ ผู้ ใ ช้ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้ าของตนเองจากการเรียนรูห้ ลักสูตร
ต่ า งๆ และพิม พ์ ใ บประกาศเกี ย รติ คุ ณ ส าหรั บ
หลักสูตรทีเ่ รียนรูค้ รบถ้วน แต่ละหลักสูตรยังมีชุมชน
ออนไลน์ซง่ึ ผูล้ งทะเบียนสามารถมีปฏิสมั พันธ์กนั ใน
กลุ่มและกับ Moderator ของหลักสูตรด้วย

บทที่ การสนับสนุนสโมสร

417-TH—818(1217)
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

เอกสารปฏิบตั งิ าน
แผนสมาชิกภาพ

(Your Membership Plan Worksheet)
ใช้เอกสารปฏิบตั งิ านนี้ในการสร้างแผนสมาชิกภาพของสโมสร เมือ่ ได้ประเมินสโมสรแล้ว จงเน้นความสาคัญ
ไปที่แต่ ละขัน้ ตอนเฉพาะเรื่องที่จะตอบสนองความท้าทายที่ย ากยิง่ ของสโมสร ขัน้ ตอนเหล่านัน้ จะบ่ง ชี้
ทรัพยากรทีจ่ ะสามารถช่วยท่านได้ เมือ่ ได้ทาขัน้ ตอนต่างๆ เสร็จสิน้ ลง ท่านจะสามารถบ่งชี้ความท้าทายและ
โอกาสต่างๆ พัฒนาวิสยั ทัศน์ และสร้างกลยุทธ์สาหรับสมาชิกทีค่ าดหวัง สมาชิกใหม่ และสมาชิกทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ในระหว่างการประชุมสโมสร ควรพูดคุยกับสมาชิกเกีย่ วกับขัน้ ตอนทีท่ ่านจะดาเนินการเพือ่ ทาให้สมาชิกภาพ
เข้มแข็งและส่งเสริมให้สมาชิกมีสว่ นร่วมในกระบวนการนี้

ขัน้ ตอนที่ 1: กำรประเมิ นสโมสร (Evaluating Your Club)
เราได้บ่งชีเ้ รือ่ งทีต่ อ้ งปรับปรุงหลังจากการใช้เอกสารกำรตรวจสอบสถำนภำพสโมสรโรตำรี (Rotary
Club Health Check) และเรียนรู้จ ากหลักสูตร สโมสรของท่ ำ นมี ส ถำนภำพดี ห รือ ไม่? (Is Your
Club Healthy?) ที่ Learning Center เพือ่ พิจารณา module ทีแ่ สดงถึงเรือ่ งทีส่ โมสรต้องให้ความใส่ใจ
จากสิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรู้ เราจะพยายามดาเนินการดังนี้
เรือ่ งทีต่ อ้ งปรับปรุง

การเยียวยาทีเ่ ราวางแผนจะลองทา

 เราได้คน้ พบแนวความคิดหรือวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ในเอกสารเป็ นสโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ (Be a Vibrant

Club) ทีเ่ ราจะใช้เพือ่ ทาให้สโมสรของเรามีนวัตกรรมและยืดหยุน่

เราได้ประเมิ นควำมหลำกหลำย (Diversity Assessment) ของสมาชิกภาพเสร็จสิ้น แล้ว และได้
เรีย นรู้ห ลัก สูตรกำรสร้ ำงสโมสรที่ มี ควำมหลำกหลำย (Building a Diverse Club) ที่ Learning
Center แล้ว และวางแผนงานทีจ่ ะดาเนินงานดังต่อไปนี้เพือ่ เพิม่ พูนแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ
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สโมสรของเราได้ทากำรประเมิ นประเภทอำชีพ (Classification Assessment) เสร็จสิน้ และวางแผน
งานต่อไปนี้เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นตัวแทนความหลากหลายของวิชาชีพในชุมชนได้ดยี งิ่ ขึน้

ขัน้ ตอนที่ 2: สร้ำงวิ สยั ทัศน์ สำหรับสโมสร (Creating a Vision for Your Club)
สโมสรของเราได้ทากระบวนการการสร้างวิสยั ทัศน์ ของสโมสรเสร็จสิ้นแล้ว และได้พฒ
ั นาวิสยั ทัศน์
ดังต่อไปนี้
ในเวลา 3-5 ปี สโมสรของเราจะ

สโมสรของเรามีคณะกรรมการสมาชิกภาพทีม่ ปี ระธานและกรรมการอย่างน้อย 5 คนเพือ่ ชี้แนวทางการ
ดาเนินวิสยั ทัศน์และแผนสมาชิกภาพ
 แผนระยะยาวทีจ่ ะช่วยให้เราบรรลุความสาเร็จในวิสยั ทัศน์ คือ

เราได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ของสโมสรแล้วเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าแผนสมาชิกภาพของเรามีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์

ขัน้ ตอนที่ 3: กำรดึงดูดควำมสนใจสมำชิ กใหม่ (Attracting New Members)
สโมสรได้เรียนรู้หลักสูตร Strategies for Attracting New Members ที่ Learning Center แล้ว และ
วางแผนจะทาสโมสรให้เป็ นทีน่ ่าสนใจมากขึน้ สาหรับสมาชิกทีค่ าดหวังในแนวทางดังต่อไปนี้

สโมสรได้จดั ทาแบบฝึ กหัด Finding New Club Members exercise เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้เพือ่ หาสมาชิกทีค่ าดหวัง
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สโมสรได้เลือกทีจ่ ะเน้นความสาคัญของประโยชน์ในการเป็ นสมาชิกดังต่อไปนี้เมื่อพูดคุยกับสมาชิกที่
คาดหวัง

สโมสรได้เรียนรู้หลักสูตร Practicing Flexibility and Innovation ที่ Learning Center แล้ว เพื่อทา
ความเข้าใจทางเลือกทีย่ ดื หยุ่นได้ทม่ี อี ยู่ในปั จจุบนั สาหรับสโมสร และได้วางแผนดังนี้เพือ่ ทีจ่ ะลองปรับ
ให้เข้ากับสมาชิกได้ดยี งิ่ ขึน้

สโมสรได้ เ รีย นรู้ ห ลัก สู ต ร Online Membership Leads ที่ Learning Center แล้ ว และเข้า ใจว่ า
Membership Leads จะเป็ นประโยชน์อย่างไรต่อสโมสร
 ผูน้ าสโมสรของเราพิจารณาว่าใครจะเป็ นผูจ้ ดั การ Membership Leads ทีไ่ ด้รบั มอบหมายมา

สโมสรของเรามีกระบวนการในการติดตามสมาชิกทีค่ าดหวังทีไ่ ด้รบั มอบหมายมาให้สโมสรผ่าน
โปรแกรม Membership Leads
สโมสรของเราได้อ่าน Creating a Positive Experience for Prospective Members แล้ว และเข้าใจ
ว่าประสบการณ์นนั ้ จะมีอทิ ธิพลต่อมุมมองเกีย่ วกับโรตารีของสมาชิกทีค่ าดหวังอย่างไร และมีแผนงานที่
จะทาให้มนใจว่
ั ่ าเราจะสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่สมาชิกทีค่ าดหวังไม่ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมกับสโมสร
หรือไม่กต็ าม

ขัน้ ตอนที่ 4: กำรทำให้สมำชิ กสโมสรมีส่วนร่วม (Engaging Your Club’s Members)
สโมสรของเราได้ขอให้สมาชิกทาแบบสอบถามกำรสำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิ ก (Member Satisfaction Survey) และได้ตดั สินใจทีจ่ ะทาการเปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี้ตามผลการสารวจทีไ่ ด้รบั
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กรรมการสมาชิกภาพได้เรียนรู้ หลักสูตร Kick-start Your New Member Orientation ที่ Learning
Center และได้อ่ า นเอกสารแนะน ำสมำชิ ก ใหม่ ใ ห้ รู้จ ัก โรตำรี (Introducing New Members to
Rotary) และก าลังพัฒนากระบวนการปฐมนิ เทศที่จะให้ความรู้แ ก่ส มาชิกใหม่แ ละทาให้พวกเขามี
ส่วนร่วมในสโมสร กระบวนการปฐมนิเทศมีดงั ต่อไปนี้

สโมสรได้ทากำรประเมิ นและกำรวิ เครำะห์กำรรักษำสมำชิ ก (Retention Assessment and Analysis) เสร็จแล้ว และได้อภิปรายผลทีไ่ ด้รบั แล้ว และจะดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้เพือ่ ปรับปรุงการมี
ส่วนร่วมและการรักษาสมาชิก

สโมสรของเราได้เรียนรู้หลักสูตร Best Practices for Engaging Members ที่ Learning Center และ
จะดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้เพือ่ ทาให้สมาชิกมีสว่ นร่วม

สโมสรได้มองหาแนวทางต่างๆ ทีส่ มาชิกจะมีสว่ นร่วมผ่านโรตารี ตามทีส่ รุปอยู่ในเอกสารสำนสัมพันธ์
ที่ยงยื
ั ่ น (Connect for Good) และจะส่งเสริมให้สมาชิกมีสว่ นร่วมในแนวทางใหม่ๆ เหล่านี้

สโมสรของเราได้ขอให้สมาชิกที่ลาออกไปเมื่อเร็วๆ นี้กรอกแบบฟอร์ม กำรสำรวจกำรลำออก (Exit
Survey) เพื่อทาความเข้าใจให้มากขึ้นว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออกจากสโมสร เราได้อภิปรายถึงผลที่
ได้รบั และจะดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้เพือ่ ให้กลุ่มสมาชิกทีเ่ ราบ่งชี้แล้วว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะลาออก
ได้เข้ามีสว่ นร่วม
กลุ่มสมาชิก
กลยุทธ์
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ขัน้ ตอนที่ 5: ปรับปรุงภำพลักษณ์สำธำรณะ (Improving Your Public Image)
เราได้คดั เลือกสมาชิกสโมสรทีจ่ ะช่วยจัดการเนื้อหาสือ่ ทางสังคมของสโมสรแล้ว
เราได้คดั เลือกสมาชิกที่จะจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์ของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั โดยการใช้ส่อื จาก
Brand Center ของโรตารี
เราได้ค ดั เลือ กสมาชิกหนึ่ งคนให้ป รับปรุ ง แผ่น พับของสโมสรจากเอกสารต้น แบบ (Template) ที่
สามารถปรับให้เป็ นไปตามความต้องการ ที่ Brand Center ของโรตารี
เราได้ไ ปที่ Brand Center ใน My Rotary และจะใช้เ ครื่อ งมือ ต่ อ ไปนี้ เ พิ่ม เติม เพื่อ ส่ง เสริม ความ
ตระหนักในชุมชน

 สโมสรได้เป็ นเจ้าภาพกลุ่มสนทนา (Focus Group) ในชุมชนแล้ว และได้รบั ผลดังต่อไปนี้

ขัน้ ตอนที่ 6: กำรสนับสนุนสโมสรใหม่ (Supporting New Clubs)
ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรได้แจ้งแก่ผวู้ ่าการภาคแล้วว่า สโมสรสมัครใจจะทา
หน้าทีเ่ ป็ นสโมสรอุปถัมภ์
สมาชิกสโมสรได้อภิปรายเกีย่ วกับหน้าทีร่ บั ผิดชอบของการเป็ นสโมสรอุปถัมภ์แล้ว และยินยอมจะให้
คามันสั
่ ญญาต่อความสัมพันธ์น้ี
ผูน้ าสโมสรเปิ ดใจทีจ่ ะสนับสนุนสโมสรแซทเทิลไลท์ (Satellite Club) และพิจารณาเห็นว่าเป็ นตัวเลือก
ในการปรับให้เข้ากับความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของสมาชิก

ขัน้ ตอนที่ 7: กำรสนับสนุ นสโมสร: เครื่องมือและทรัพ ยำกรโรตำรี (Supporting
Your Club: Rotary Resources and Tools)
คณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรสือ่ สารกับคณะกรรมการสมาชิกภาพของภาคอย่างสม่าเสมอ
ผูน้ าสโมสรสือ่ สารกับผูว้ ่าการภาคหรือผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคอย่างสม่าเสมอ และติดต่อกับพวกเขาเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือ
กรรมการสมาชิกภาพของสโมสรได้ไปที่เว็บไซต์ของโรตารี rotary.org/membership ภายในหนึ่ง
เดือนทีผ่ า่ นมาและรูว้ า่ จะหาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ ะช่วยสโมสรได้จากทีใ่ ด
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มีคาํ ถามหรือ?
หากท่านมีคาํ ถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เกีย� วกับสิง� พิมพ์น�ี ส่งไปที�

membershipdevelopment@rotary.org

ROTARY INTERNATIONAL
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL
60201-3698 USA
Rotary.org

417-TH—220(1217)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

