เครือ� งมือ
ประเมิน
สมาชิกภาพ
TAKE ACTION: www.rotary.org

คูม่ อื เครือ่ งมือประเมินสมาชิกภาพเล่มนี้ แปลจาก Membership Assessment Tools ฉบับภาษาอังกฤษ
โดยได้รบั มอบหมายจากโรตารีสากล
ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวนอย่าง
ละเอียดแล้ว โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถที่จะรับรองความสมบูรณ์ ของคู่มอื เล่มนี้ได้
หากมีขอ้ ความใดที่ไม่ชดั เจนขอให้อ้างอิงไปยังคู่มอื Membership Assessment Tools ฉบับภาษา
อังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
พฤศจิกายน 2561

เกีย่ วกับ
คู่มือเล่มนี้
ไม่ว่าสโมสรของท่านจะเข้มแข็งหรือต้องใช้ความพยายามอย่างมากก็ตาม การใช้เวลาเพื่อการประเมินสิง่ ทีก่ �ำลังท�ำอยู่เป็ นความ
พยายามทีม่ คี า่ ในโลกของธุรกิจ บริษทั ต่างๆ ต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพือ่ ท�ำให้ลกู ค้าพึงพอใจ การใช้เครือ่ งมือประเมิน
ข้างล่างนี้จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เพิม่ คุณค่าแก่ประสบการณ์สโมสร เพือ่ ให้ผคู้ นเข้าร่วมในสโมสรมากขึน้ และสมาชิกลาออกน้อยลง
l

การเป็ นผูแ้ ทนวิชาชีพในชุมชนของท่าน: การประเมินประเภทอาชีพ

l

การท�ำให้สโมสรมีความหลากหลาย: การประเมินความหลากหลายของสมาชิก

l

การหาสมาชิกใหม่: แบบฝึกหัดสมาชิกทีค่ าดหวัง

l

การปรับปรุงการรักษาสมาชิก: การประเมินและการวิเคราะห์การรักษาสมาชิก

l

การส่งเสริมประสบการณ์สโมสร: การส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก

l

เข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออก: การส�ำรวจการลาออก

สโมสรของท่านอาจจะเลือกใช้การประเมินหนึ่งเรือ่ งหรือมากกว่าตามความต้องการ หากท�ำมากกว่าหนึ่งเรือ่ งจะได้ผลดีทส่ี ดุ เมือ่ ท�ำ
ตามล�ำดับ ตัวอย่างเช่น การประเมินประเภทอาชีพและการประเมินความหลากหลายของสมาชิกจะบ่งชีก้ ลุม่ ทีย่ งั มีผแู้ ทนจ�ำนวนน้อย
ในสโมสรของท่าน ดังนัน้ ท่านสามารถหาสมาชิกทีค่ าดหวังจากกลุม่ เหล่านัน้ หลังจากนัน้ แบบฝึกหัดสมาชิกทีค่ าดหวังจะช่วยในการ
เลือกเฉพาะบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมดีกบั สโมสรของท่าน
เครื่องมือการรักษาสมาชิกและความพึงพอใจของสมาชิกช่วยในการก�ำหนดว่าสมาชิกในปั จจุบนั ของสโมสรต้องการอะไร ค้นหา
หนทางทีจ่ ะท�ำให้พวกเขามีสว่ นเกีย่ วข้องในสโมสร และคิดถึงสิง่ ใหม่ๆ ทีท่ ท่ี า่ นอาจจะลองท�ำเพือ่ ท�ำให้สโมสรมีความสัมพันธ์กนั การ
ส�ำรวจการลาออกให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสมาชิกทีล่ าออกจากสโมสร เปิ ดเผยความคาดหวังทีไ่ ม่เคยสมหวัง และให้คำ� แนะน� ำในสิง่ ทีท่ ่าน
อาจจะท�ำให้แตกต่างออกไปเพือ่ หลีกเลีย่ งการสูญเสียสมาชิกด้วยเหตุผลเหมือนๆ เดิม
เราขอแนะน�ำให้ทา่ นจัดกลุม่ สมาชิกทีอ่ ุทศิ ตนในเรือ่ งสมาชิกภาพ ซึง่ หากเป็ นคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรก็จะเป็ นการดีมาก
ให้เป็ นผูท้ ำ� การประเมิน วิเคราะห์ผลทีไ่ ด้รบั และปฏิบตั กิ ารตามสิง่ ทีค่ น้ พบ ในขณะทีท่ ่านอาจจะไม่เห็นการเปลีย่ นแปลงอย่างทันที
ทันใด ควรใช้เวลาประเมินในเชิงลึกซึง่ จะท�ำให้สโมสรของท่านและโรตารีมคี วามเข้มแข็ง

เป็ นผูแ้ ทนวิชาชีพ
ของชุมชน

(REPRESENTING YOUR
COMMUNITY’S PROFESSIONS)
ในโรตารี ประเภทอาชีพของสมาชิกหมายถึง อาชีพ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ และการอบรม
สโมสรโรตารีมุ่งหมายทีจ่ ะรวมสมาชิกจากประเภทอาชีพทีห่ ลากหลาย เพราะการน� ำผูม้ วี ชิ าชีพ
จากสาขาและธุรกิจต่างๆ มารวมอยู่ดว้ ยกัน เป็ นการเพิม่ ความสามารถของสโมสรในการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชน รวมทัง้ เป็ นการให้โอกาสแก่สมาชิกทีจ่ ะได้เรียนรูม้ ากขึน้ เกีย่ วกับผูอ้ ่นื ในชุมชน
การจะท�ำให้เกิดผลกระทบสูงสุดต้องพยายามท�ำให้มคี วามหลากหลายทางด้านอาชีพซึ่งแสดงถึง
วิชาชีพทีม่ อี ยู่ในชุมชนของท่าน เนื่องจากกิจกรรมด้านธุรกิจและค�ำศัพท์เฉพาะแตกต่างกันไปใน
แต่ละชุมชน โรตารีจงึ มิได้จดั ท�ำรายการประเภทอาชีพทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน ควรเปิ ดกว้างให้แก่อาชีพ
ทีม่ ไิ ด้มอี ยูป่ กติทวไปซึ
ั ่ ง่ จะน�ำทักษะและมุมมองใหม่ๆ มาสูส่ โมสร

ผลทีไ่ ด้รบั

ท�ำการประเมินประเภทอาชีพ และปฏิบตั ติ ามผลทีไ่ ด้รบั จะช่วยในเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
l

l

ท�ำให้สมาชิ กภาพในสโมสรเติ บโตและมีความหลากหลาย
ท่านจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีอาชีพใดทีม่ ผี แู้ ทนในสโมสร และมีทกั ษะรวมทัง้ ความเชีย่ วชาญ
ในเรื่องใดทีย่ งั ขาดหายไป แต่ละช่องว่างทีท่ ่านบ่งชีจ้ ะแสดงถึงโอกาสในการทีจ่ ะมุ่งเป้ าหมายใน
ความพยายามทีจ่ ะหาสมาชิก
ใช้ความช�ำนาญและทักษะของสมาชิ กให้ได้ผลดีที่สดุ
ความรูแ้ ละความสามารถโดยรวมของสโมสรจะช่วยให้สโมสรสามารถสร้างผลกระทบทีส่ ำ� คัญใน
ชุมชน เมือ่ ท่านตระหนักถึงความเชีย่ วชาญและทักษะทีส่ มาชิกมีอยูใ่ นอาชีพต่างๆ ของพวกเขา
ท่านจะสามารถใช้พวกเขาให้เป็ นประโยชน์แก่สโมสรได้ดขี น้ึ การตระหนักถึงความรูค้ วามสามารถ
ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของสมาชิกจะช่วยท�ำให้เกิดประโยชน์หลายประการด้วย เมือ่ ความช�ำนาญด้าน
วิชาชีพของสมาชิกถูกใช้ไปในทางทีเ่ หมาะสมจะเกิดผลดังนี้
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l
l
l
l
l

อัตราการรักษาสมาชิกจะสูงขึน้ เพราะสมาชิกรูส้ กึ ว่าตนมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า
สโมสรจะมีความพร้อมมากขึน้ ในการด�ำเนินโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทป่ี ระสบความส�ำเร็จ
สมาชิกจะได้รบั แรงจูงใจจนถึงขีดสุด
สมาชิกจะมีโอกาสในการเติบโตทางด้านวิชาชีพและการเป็ นเครือข่ายได้ดขี น้ึ
สโมสรจะเป็ นทีน่ ่าสนใจแก่สมาชิกทีค่ าดหวังมากขึน้

การจัดการ

ในการประเมินประเภทอาชีพทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ท่านจะต้องมีกลุ่มสมาชิกทีอ่ ุทศิ ตน อาจจะเป็ น
คณะกรรมการสมาชิกภาพหรือท่านอาจจะจัดทีมประเมินประเภทอาชีพขึน้ มา

การเริม่ ต้น

พร้อมจะเริม่ ต้นหรือยัง? มีวธิ กี ารดังนี้
หมายเหตุ
แต่ละขัน้ ตอนอาจจะใช้
เวลาหนึ่งสัปดาห์หรือ
มากกว่า เมือ่ วางแผน
การประเมิน ต้องมันใจ
่
ว่าให้เวลาพอ ขัน้ ตอน
ที่ 3 และ 4 อาจใช้เวลา
1-2 สัปดาห์

ขัน้ ตอนที่ 1: รวบรวมข้อมูลสมาชิ ก

ขอให้สมาชิกสโมสรทุกคนกรอกแบบส�ำรวจความเชีย่ วชาญด้านวิชาชีพและอาชีพ (Occupation and
Professional Expertise Survey) ทีห่ น้า 1.4 ท่านสามารถขอให้พวกเขาท�ำแบบส�ำรวจในระหว่าง
การประชุมสโมสรหรือจัดการส�ำรวจแบบออนไลน์ซง่ึ พวกเขาจะสามารถท�ำให้เสร็จสมบูรณ์ตามเวลา
ทีส่ ะดวก อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินประเภทอาชีพและท�ำให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการมีอาชีพต่างๆ ทีผ่ สมผสานกันเป็ นอย่างดีเป็ นตัวแทนในสโมสร

ขัน้ ตอนที่ 2: ประเมิ นข้อมูล

วิเคราะห์แบบส�ำรวจความเชีย่ วชาญด้านวิชาชีพและอาชีพทีก่ รอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว และกรอกแบบ
การตรวจสอบประเภทอาชีพ (Classification Audit) ทีห่ น้า 1.6 ตามวิชาชีพของสมาชิกสโมสร

ขัน้ ตอนที่ 3: รวบรวมข้อมูลในชุมชน

รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับวิชาชีพในชุมชนของท่าน ท่านสามารถท�ำการศึกษาวิจยั สถิตกิ ารจ้างงานใน
ท้องถิน่ ในระบบออนไลน์ หรือขอจากหอการค้า หรือสมาคมธุรกิจอืน่ ๆ ในท้องถิน่
ต่อไป ต้องกรอกตารางการตรวจสอบประเภทอาชีพโดยใช้ขอ้ มูลวิชาชีพทีม่ รี ะดับสูงสุด 5 วิชาชีพใน
ชุมชน พร้อมกับร้อยละของจ�ำนวนสมาชิกในชุมชนทีม่ วี ชิ าชีพนัน้

ขัน้ ตอนที่ 4: วิ เคราะห์ข้อมูล

ใช้ผลทีไ่ ด้รบั จากการตรวจสอบประเภทอาชีพเพือ่ ก�ำหนดว่าวิชาชีพใดควรจะมีมากขึน้ ในสโมสรเพือ่
ให้มสี มาชิกภาพทีส่ มดุล สุดท้าย ต้องตอบค�ำถามในเอกสารปฏิบตั งิ านเรือ่ งประเภทอาชีพ (Classification Worksheet) ทีห่ น้า 1.7
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ขัน้ ตอนที่ 5: น�ำเสนอผลที่ได้รบั

น�ำเสนอผลทีไ่ ด้รบั และการปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารแนะน�ำในการประชุมสโมสร รวมทัง้
l

l

การหาสมาชิก จากประเภทอาชีพ ที่ย งั มีผู้แ ทนไม่ค รบจ� ำ นวนสามารถเป็ น แนวทางในความ
พยายามทีจ่ ะบ่งชีส้ มาชิกทีค่ าดหวังได้อย่างไร
ทักษะทีท่ ่านได้คน้ พบในหมู่สมาชิกปั จจุบนั จะถูกใช้เพื่อท�ำให้สโมสรมีความเข้มแข็งและส่งเสริม
โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างไร

รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ แ่ี นะน� ำ รวบรวมการเห็นพ้องต้องกันและปรับแผน
ปฏิบตั กิ ารตามนัน้

ขัน้ ตอนที่ 6: ปฏิ บตั ิ การ

ขัน้ ตอนสุดท้ายคือ ปฏิบตั กิ ารตามผลทีไ่ ด้รบั บ่งชี้สมาชิกทีค่ าดหวังซึ่งมีคุณสมบัตติ ามช่องว่างที่
ยังไม่มสี มาชิกในประเภทอาชีพของสโมสร ขอให้สมาชิกในปั จจุบนั ท�ำหน้าทีต่ ่างๆ ในสโมสรหรือใช้
ความช�ำนาญของพวกเขาในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ ท�ำให้เกิดผลกระทบของสโมสรมากทีส่ ดุ

สนใจจะท�ำการประเมิ นอื่นๆ หรือไม่?

การท�ำให้สโมสรมีความหลากหลาย: การประเมินความหลากหลายของสมาชิก
การหาสมาชิกใหม่: แบบฝึกหัดสมาชิกทีค่ าดหวัง
การปรับปรุงการรักษาสมาชิก: การประเมินและการวิเคราะห์การรักษาสมาชิก
การส่งเสริมประสบการณ์ในสโมสร: การส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก
เข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออก: การส�ำรวจการลาออก
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การส�ำรวจความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
และอาชีพ (จากขั้นตอนที่ 1)
(OCCUPATION AND PROFESSIONAL
EXPERTISE SURVEY)

1. วิชาชีพในปั จจุบนั ของท่านคืออะไร? หากเกษียณอายุแล้ว จงบอกวิชาชีพล่าสุดทีท่ า่ นท�ำ

2. ท่านมีวชิ าชีพอืน่ หรือมีความเชีย่ วชาญด้านอืน่ ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับวิชาชีพในปั จจุบนั หรือไม่?

3. ท่านท�ำงานในธุรกิจด้านใด (เช่น อุตสาหกรรมอาหาร การพิมพ์ ฯลฯ)
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4. ท่านมีประสบการณ์หรือความเชีย่ วชาญในเรือ่ งต่อไปนี้หรือไม่? หากมี โปรดอธิบายสัน้ ๆ
ก) บทบาทการเป็ นผูน้ �ำ

ข) การอบรม/การสอน

ค) การเป็ นพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring)

ง) การออกแบบหรือจัดการเว็บไซต์

จ) สือ่ ทางสังคม (Blogging, Twitter, Facebook, LinkedIn ฯลฯ)

ฉ) การออกแบบการส�ำรวจหรือการศึกษาวิจยั

ช) การหาทุน

ซ) การประชาสัมพันธ์หรือการตลาด

ฌ) การบริหารโครงการ

ญ) การวางแผนกลยุทธ์

ฎ) ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ หรือทักษะความช�ำนาญในด้านอืน่ ๆ
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การตรวจสอบประเภทอาชีพ
(CLASSIFICATION AUDIT)
วิ ชาชีพที่มีผแู้ ทนในสโมสร

จ�ำนวนสมาชิ กใน
วิ ชาชีพนัน้

ร้อยละของสมาชิ ก

1.

%

2.

%

3.

%

4.

%

5.

%

6.

%

7.

%

8.

%

9.

%

10.

%

11.

%

12.

%

วิชาชีพทีม่ มี ากทีส่ ดุ ในชุมชน

ร้อยละของชุมชน
(หากมี)

1.

%

2.

%

3.

%

4.

%

5.

%
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เอกสารปฏิบตั ิงาน
เรือ่ งประเภทอาชีพ
1. ประเภทอาชีพหรือวิชาชีพอะไรทีม่ มี ากทีส่ ดุ ในชุมชนของท่านหรือในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทน หรือมีผแู้ ทนยังไม่ครบจ�ำนวนใน
สโมสร?

2. สโมสรของท่านอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างในการเติมเต็มประเภทอาชีพทีว่ า่ งอยูต่ ามทีไ่ ด้บง่ ชี้

3. มีประเภทอาชีพใดในค�ำตอบข้อ 1 ทีส่ โมสรควรจะมุง่ เน้นหาสมาชิกเพิม่ ? เพราะเหตุใด?
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แผนปฏิบตั ิการ (ACTION PLAN)
ใช้สงิ่ ทีท่ า่ นค้นพบในการสร้างแผนปฏิบตั กิ ารซึง่ แสดงถึงความหลากหลายของวิชาชีพในสโมสร
การปฏิ บตั ิ
ผูร้ บั ผิดชอบ
กรอบเวลา

ทรัพยากรที่ต้องการ
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ท�ำให้สโมสรมี
ความหลากหลาย
(DIVERSIFYING
YOUR CLUB)
การท�ำให้สโมสรมี
ความหลากหลายไม่
เพียงเป็ นการรวมการ
ผสมผสานผูค้ นแต่ยงั
เกีย่ วกับการท�ำงาน
ด้วยกันอย่างดีอกี ด้วย

ความหลากหลายหมายถึงการรวมกลุ่มของผูค้ นจากหลายๆ กลุ่ม เป็ นแหล่งของนวัตกรรม และ
เป็ นหนึ่งในคุณค่าหลักของโรตารีด้วย การมีสมาชิกที่มภี ูมหิ ลังและทัศนคติต่างกัน ท�ำให้สโมสร
ของท่านเข้าใจชุมชน ปั ญหา และการแก้ไขปั ญหาทีเ่ ป็ นไปได้ได้อย่างกว้างขวางขึน้ ควรพยายาม
มีกลุ่มสมาชิกทีส่ ามารถให้ทกั ษะความช�ำนาญ ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย
แก่สโมสรได้ หากสโมสรของท่านมีกลุม่ ชาติพนั ธุ์ อายุ และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ มีความ
สมดุลทางเพศเป็ นอย่างดี สโมสรจะมีความสามารถมากขึน้ ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนของ
ท่านเองและชุมชนทัวโลก
่
สิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญพอๆ กันคือ การสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมแห่งการรวมกลุม่
ซึง่ ความแตกต่างเหล่านี้จะได้รบั การนับถือ สนับสนุน และให้คณ
ุ ค่า

ผลทีไ่ ด้รบั

ท�ำการประเมินความหลากหลายนี้ และปฏิบตั ติ ามผลทีไ่ ด้รบั เพือ่
l

สร้างความตระหนักของสมาชิกเกีย่ วกับความหลากหลายในชุมชนของท่าน

l

สร้างการสนับสนุนของสมาชิกในการเพิม่ ความหลากหลาย

l

ท�ำสโมสรให้มคี วามหลากหลายในการแสดงให้เห็นถึงผูม้ วี ชิ าชีพทีท่ ำ� งานในชุมชนได้ดขี น้ึ

การจัดการ

สละเวลาในการประชุมสโมสรอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งเพื่อด�ำเนินการแต่ละขัน้ ตอนในการประเมิน
ความหลากหลายของสมาชิก เลือก facilitator (ประธานหรือกรรมการสมาชิกภาพ หรือนายก
สโมสร) ทีส่ ามารถพูดคุยได้อย่างเป็ นกันเองในเรื่องความหลากหลายและความปรารถนาเกีย่ วกับ
ความต้องการให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ ในสโมสร หรือพิจารณาเชิญผูน้ �ำในเรือ่ งของความหลาก
หลายและการรวมกลุ่มให้มาพูดคุยกับสโมสรของท่าน กิจกรรมนี้ควรจะให้สมาชิกสโมสรทุกคนมี
ส่วนร่วมเพื่อทีจ่ ะได้สนับสนุ นในกระบวนการ การรวมกลุ่มทีใ่ หญ่ขน้ึ จะเพิม่ พูนความตระหนักและ
การสนับสนุนในการปฏิบตั งิ านในอนาคต
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การเริม่ ต้น

พร้อมจะเริม่ ต้นหรือยัง? มีวธิ กี ารดังนี้
หมายเหตุ แต่ละขัน้
ตอนอาจจะใช้เวลาหนึ่ง
สัปดาห์หรือมากกว่า
เมือ่ วางแผนการ
ประเมิน ต้องมันใจว่
่ า
ให้เวลาพอ

ขัน้ ตอนที่ 1: พูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์ ของการมีสมาชิ กภาพที่หลากหลาย

พูดคุยเกีย่ วกับประโยชน์ของความหลากหลายกับสโมสร ยกย่องและเฉลิมฉลองความส�ำเร็จในอดีต
หากมีความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ให้ความส�ำคัญกับโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือความส�ำเร็จ
อื่นๆ ของสโมสรทีบ่ รรลุผลส�ำเร็จจากการมีสมาชิกทีม่ ที กั ษะด้านวิชาชีพทีห่ ลากหลาย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเป็ นผูแ้ ทนของสโมสรในเรือ่ งสาขาวิชาชีพต่างๆ หรือประเภทอาชีพ เพศ
อายุ เชือ้ ชาติ และวัฒนธรรม แล้วจึงก�ำหนดเป้ าหมาย

ขัน้ ตอนที่ 2: เก็บรวบรวมข้อมูล

ทบทวนการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับความหลากหลายจากขัน้ ตอนที่ 1 และพูดคุยกันอีกครัง้
หนึ่งเกีย่ วกับผลลัพธ์ในทางบวกของการมีสมาชิกภาพทีห่ ลากหลายยิง่ ขึน้
แจกเอกสารปฏิบตั งิ านเรื่องความหลากหลายของสมาชิก (Member Diversity Worksheet) แบ่ง
สมาชิก สโมสรออกเป็ น 4 กลุ่ ม และแนะน� ำ แต่ ล ะกลุ่ ม ว่า จะต้อ งเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากหนึ่ ง ใน
ทรัพยากรดังต่อไปนี้ ในช่วงเวลาทีส่ ะดวกระหว่างการประชุมครัง้ นี้กบั การประชุมครัง้ ต่อไป แล้วจึง
กรอกเอกสารปฏิบตั งิ านในส่วนทีก่ รอกได้
l
l

l

l

กลุ่มที่ 1: เก็บข้อมูลเกีย่ วกับประชากรของชุมชนจากสมาคมธุรกิจในท้องถิน่ เช่น หอการค้า
กลุ่มที่ 2: เก็บข้อมูลเกีย่ วกับองค์ประกอบของประชากรและวัฒนธรรมของชุมชนจากส�ำนักงาน
ท่องเทีย่ วในท้องถิน่
กลุ่มที่ 3: เก็บสถิตดิ า้ นเศรษฐกิจสังคมจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่ หรือ
จากกรมกองต่างๆ ของรัฐ
กลุ่มที่ 4: เก็บผลส�ำรวจส�ำมะโนประชากรล่าสุด ซึง่ อาจจะรวมถึงข้อมูลทางด้านอายุ เพศ และ
ชาติพนั ธุท์ ร่ี วมเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีแ่ ละพิจารณาทบทวน

ขัน้ ตอนที่ 3: พูดคุยเกี่ยวกับบทสรุปภายในกลุ่ม

ในสัปดาห์ถดั ไป ขอให้ทกุ กลุม่ พบปะเพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แบ่งปั นสิง่ ทีไ่ ด้กรอก
รายละเอียดลงในเอกสารปฏิบตั งิ านและรวบรวมสิง่ ทีพ่ บ แล้วจึงให้แต่ละกลุม่ เลือกคนหนึ่งขึน้ มาเป็ น
ผูน้ �ำเสนอบทสรุปแก่สโมสรในการประชุมครัง้ ต่อไป
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ขัน้ ตอนที่ 4: รายงานผลที่ได้รบั และแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ

ขอให้แต่ละกลุม่ ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเพือ่ น�ำเสนอบทสรุปในการประชุมสโมสร อ�ำนวยการ (Facilitate) การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับรายงานและประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
สมาชิกภาพในสโมสรโรตารีของท่านแสดงให้เห็นเรือ่ งต่างๆ ดังนี้หรือไม่
l

อายุของประชากรทีม่ วี ชิ าชีพในชุมชน?

l

องค์ประกอบของเพศของผูม้ วี ชิ าชีพทีท่ ำ� งานอยูใ่ นชุมชน?

l

ความหลากหลายของเชือ้ ชาติและวัฒนธรรมของชุมชน?

ขัน้ ตอนที่ 5: สร้างแผนปฏิ บตั ิ การความหลากหลายของสมาชิ ก

ค้นหากลยุทธ์ทจ่ี ะเข้าถึงกลุม่ พิเศษทีพ่ บว่ามีผแู้ ทนในสโมสรน้อยเกินไป จัดท�ำเอกสารแผนงานและ
มอบหมายงานให้คณะกรรมการสมาชิกภาพหรือขอให้สมาชิกอื่นๆ ช่วยเหลือ ดูแลสอดส่องความ
ก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของความหลากหลายและแจ้งข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ให้สมาชิกในสโมสร
ทราบอย่างต่อเนื่อง

สนใจจะท�ำการประเมิ นอื่นๆ หรือไม่?

การเป็ นผูแ้ ทนวิชาชีพในชุมชนของท่าน: การประเมินประเภทอาชีพ
การหาสมาชิกใหม่: แบบฝึกหัดสมาชิกทีค่ าดหวัง
การปรับปรุงการรักษาสมาชิก: การประเมินและการวิเคราะห์การรักษาสมาชิก
การส่งเสริมประสบการณ์ในสโมสร: การส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก
เข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออก: การส�ำรวจการลาออก
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เอกสารปฏิบตั ิงาน
เรือ่ งความหลากหลายของสมาชิก

(MEMBER DIVERSITY WORKSHEET)
1. ท่านได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานใดในการหาข้อมูลเกีย่ วกับองค์ประกอบด้านประชากรของชุมชน

2. ท่านได้พบข้อมูลอะไรบ้างเกีย่ วกับ:
อายุ

เพศ

ภูมหิ ลังด้านเชือ้ ชาติ
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3. ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับองค์ประกอบในปั จจุบนั ของผูม้ วี ชิ าชีพทีท่ ำ� งานอยูใ่ นชุมชนของท่านหรือไม่? อธิบายหลักฐานของท่าน

4. ท่านได้คน้ พบความจริงหรือสถิตใิ ดทีน่ ่าสนใจทีส่ ดุ ?

5. อะไรทีท่ ำ� ให้ทา่ นแปลกใจมากทีส่ ดุ ?

6. อะไรทีท่ ำ� ให้ทา่ นแปลกใจน้อยทีส่ ดุ ?
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7. กลุม่ ประชากรใดทีม่ ผี แู้ ทนในสโมสรจ�ำนวนน้อย?

8. สโมสรสามารถท�ำสิง่ ใดเพือ่ แสดงว่าเป็ นผูแ้ ทนของผูม้ วี ชิ าชีพทีท่ ำ� งานอยูใ่ นชุมชนได้ดขี น้ึ ?

9. สิง่ ทีค่ น้ พบจะถูกน�ำมาผสมผสานเป็ นแผนปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาสมาชิกภาพได้อย่างไร?

A MEMBER DIVERSITY ASSESSMENT

2.6

การหา
สมาชิกใหม่

(FINDING NEW CLUB
MEMBERS)
สโมสรทัวโลกมี
่
แนวทางการหาสมาชิก
ทีแ่ ตกต่างกันไป จัดท�ำ
แบบฝึกหัดนี้ให้เหมาะ
กับภูมภิ าคของท่าน

การสอบถามเพือ่ นสมาชิกของท่านเกีย่ วกับคนทีพ่ วกเขารูจ้ กั ในชุมชนทีอ่ าจจะเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณค่า
ยิง่ แก่สโมสร เป็ นขัน้ ตอนส�ำคัญในเรื่องของการเพิม่ สมาชิกภาพ สมาชิกทีค่ าดหวังมักจะวางใจใน
ประสบการณ์และความคิดเห็นของเพือ่ น ครอบครัว หรือเพือ่ นร่วมงาน เมือ่ ต้องพิจารณาเข้าร่วมใน
องค์กรดังเช่
่ นโรตารี
สนับสนุนให้สมาชิกอืน่ ๆ เชิญชวนสมาชิกทีค่ าดหวังมาร่วมประชุมสโมสร โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์
และงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เห็นว่าสโมสรของท่านช่วยเหลือชุมชนอย่างไร และให้โอกาสในการ
สร้างสัมพันธ์และมิตรภาพอย่างไร อาจจะต้องมีการพูดคุยสองสามครัง้ หรือไปเยือนสมาชิกทีค่ าด
หวังหลายๆ ครัง้ เพื่อให้เข้าใจในโรตารีอย่างเต็มที่ และเข้าใจว่าพวกเขาจะได้รบั ประโยชน์อย่างไร
จากการเป็ นสมาชิก การใช้เวลาเพือ่ ทีจ่ ะมันใจว่
่ าทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องมีความเหมาะสมเป็ นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ

ผลทีไ่ ด้รบั

การบ่งชีส้ มาชิกทีค่ าดหวังและการหาสมาชิกใหม่อย่างกระตือรือร้นจะช่วยสโมสรของท่านดังนี้
สมาชิกทีค่ าดหวังสอง
ในทุกๆ สามคนทีถ่ กู
ส่งต่อมาโดยโรแทเรียน
จะเข้าร่วมในโรตารี
แต่หากผูท้ ค่ี าดหวัง
ไม่สามารถเข้าร่วมใน
สโมสรของท่านแต่ม ี
ความสนใจในโรตารี
ควรช่วยให้โรตารี
เติบโตโดยการส่งต่อ
ไปยังสโมสรอืน่

l

พัฒนากลุม่ ผูท้ ค่ี าดหวังว่าจะมาเป็ นสมาชิก

l

ก�ำหนดวิธกี ารแนะน�ำสมาชิกทีค่ าดหวังมาสูส่ โมสร

l

รับสมาชิกใหม่ทไ่ี ด้รบั การตรวจสอบเป็ นอย่างดีและมีทา่ ทีวา่ จะอยูก่ บั สโมสรมากกว่า

การจัดการ

ให้เวลาต่างหากแก่สมาชิกในการกรอกเอกสารปฏิบตั งิ านทีห่ น้า 3.3 ในการประชุมสโมสรสักครัง้
หนึ่ง ตามปกติแล้ว แบบฝึกหัดนี้จะได้ผลดีทส่ี ดุ ในช่วงต้นปี โรตารีเมือ่ การก�ำหนดเป้ าหมายสมาชิกภาพประจ�ำปี เพิง่ จะเสร็จสิน้ ลง หรือในเดือนมีนาคมเมื่อนายกรับเลือกวางแผนงานส�ำหรับปี โรตารี
ต่อไป

A PROSPECTIVE MEMBER EXERCISE

3.1

การเริม่ ต้น

พร้อมจะเริม่ ต้นหรือยัง? มีวธิ กี ารดังนี้
หมายเหตุ แต่ละขัน้
ตอนอาจจะใช้เวลาหนึ่ง
สัปดาห์หรือมากกว่า
เมือ่ วางแผนการ
ประเมิน ต้องมันใจว่
่ า
ให้เวลาพอ

ขัน้ ตอนที่ 1: ขอให้ สมาชิ กกรอกเอกสารปฏิ บตั ิ งานเรื่องการบ่งชี้สมาชิ กที่ คาด
หวังให้สมบูรณ์
อธิบายวัตถุประสงค์ของแบบฝึ กหัดนี้และอธิบายถึงการเชื่อมโยงกับการประเมินทีส่ โมสรท�ำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แจกเอกสารปฏิบตั งิ านให้สมาชิกสโมสรและขอให้กรอกเอกสารให้เสร็จสิน้ รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารปฏิบตั งิ านและเก็บรักษารายชือ่ สมาชิกทีค่ าดหวัง

ขัน้ ตอนที่ 2: จัดท�ำแผนปฏิ บตั ิ งาน

สมาชิกทีค่ าดหวังอาจ
จะค้นหาสโมสรของ
ท่านโดยการสอบถาม
จาก Rotary.org
ท่านสามารถดูรายชือ่
ผูท้ อ่ี าจจะเป็ นสมาชิก
ในพืน้ ทีข่ องท่านซึง่ ได้
รับการพิจารณาจาก
ภาคและมอบหมาย
ให้แก่สโมสรของท่าน
เพือ่ พิจารณาได้โดย
การลงชือ่ เข้าใช้ My
Rotary และไปทีเ่ พจ
Club Administration

รวบรวมรายชื่อทีม่ เี ครื่องหมายวงกลมในเอกสารปฏิบตั งิ านและจัดท�ำแผนงานเพื่อเชิญชวนบุคคล
เหล่านัน้ มาร่วมประชุมสโมสร โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ หรืองานกิจกรรมทางสังคม หากท่านท�ำ
การประเมินประเภทอาชีพและความหลากหลายเสร็จสิน้ แล้ว ให้อา้ งอิงถึงกลุ่มคนทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทนใน
สโมสร แผนงานของท่านควรจะระบุวา่ จะเชิญใคร มาร่วมงานใด ใครจะเป็ นผูเ้ ชิญ และจะด�ำเนินการ
อย่างไร

ขัน้ ตอนที่ 3: เชิ ญสมาชิ กที่คาดหวังให้มาร่วมงานกิ จกรรมของสโมสร

เชิญบุคคลที่ท่านได้บ่งชี้ว่าเป็ นสมาชิกคาดหวังที่มคี ุณสมบัตใิ ห้มาร่วมการประชุมหรือโครงการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ ท่กี �ำลังจะมีข้นึ หรือจัดงานกิจกรรมพิเศษขึ้นเพื่อที่พวกเขาสามารถพบปะกับ
สมาชิกสโมสรและเรียนรูเ้ กีย่ วกับสโมสรในบรรยากาศทีเ่ ป็ นกันเอง ท�ำให้พวกเขารูส้ กึ ว่าได้รบั การ
ต้อนรับ โดยให้นายกสโมสรหรือผูน้ �ำสโมสรเป็ นผูต้ อ้ นรับด้วยตนเอง

ขัน้ ตอนที่ 4: ติ ดตามจนจบกระบวนการ
l

l

l

l

ขอให้สมาชิกทีเ่ ป็ นผูเ้ ชิญสมาชิกทีค่ าดหวังติดต่อกับแขกรับเชิญของเขา และรายงานกลับมาให้
ทราบถึงความสนใจในการเข้าร่วม
เก็บรักษาเอกสารปฏิบตั งิ านและรายชื่อทีร่ วบรวมเอาไว้เพื่อความพยายามในการหาสมาชิกใน
อนาคต
ไปที่ Club Administration ที่ My Rotary เพื่อติดตาม Membership Leads ซึ่งรวบรวมผ่าน
เว็บไซต์ของโรตารีอย่างสม�่ำเสมอ
หากท่านพบบุคคลทีส่ นใจในโรตารีและมีคณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะเป็ นสมาชิกแต่ไม่เหมาะกับสโมสรของท่าน
ขอให้สง่ ต่อไปยังสโมสรอืน่

สนใจจะท�ำการประเมิ นอื่นๆ หรือไม่?

การเป็ นผูแ้ ทนวิชาชีพในชุมชนของท่าน: การประเมินประเภทอาชีพ
การท�ำให้สโมสรมีความหลากหลาย: การประเมินความหลากหลายของสมาชิก
การปรับปรุงการรักษาสมาชิก: การประเมินและการวิเคราะห์การรักษาสมาชิก
การส่งเสริมประสบการณ์ในสโมสร: การส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก
เข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออก: การส�ำรวจการลาออก
A PROSPECTIVE MEMBER EXERCISE

3.2

เอกสารปฏิบตั ิงาน
เรือ่ งการบ่งชี้ สมาชิกทีค่ าดหวัง
(IDENTIFYING PROSPECTIVE
MEMBERS WORKSHEET)

คิดถึงผูท้ ท่ี ่านติดต่อด้วย คนรูจ้ กั มิตรสหายและสมาชิกครอบครัวทีอ่ าจจะมีคุณสมบัตเิ ป็ นสมาชิกในสโมสรของท่าน ไม่จำ� เป็ นทีท่ ่าน
ต้องรูว้ า่ พวกเขามีความพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมในโรตารีหรือไม่
เมือ่ ได้บญ
ั ชีรายชือ่ ของผูต้ ดิ ต่อแล้ว ให้วงกลมล้อมรอบชือ่ ผูท้ ท่ี า่ นรูส้ กึ ว่ามีความเหมาะสมเป็ นอย่างดีกบั สโมสร
ชือ่ สมาชิก________________________________________________ วันที_่ ______________________________________

ผูต้ ิ ดต่อด้านวิ ชาชีพ (Professional Contacts)

พิจารณาหัวหน้างาน เพือ่ นร่วมงานทัง้ ในปั จจุบนั และในอดีต คนรูจ้ กั ในสมาคมวิชาชีพต่างๆ และบุคคลทีท่ า่ นท�ำธุรกิจด้วยเมือ่ ไม่นาน
มานี้
ชือ่ _____________________________________________________ อาชีพ______________________________________
ชือ่ _____________________________________________________ อาชีพ______________________________________

ผูต้ ิ ดต่อในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ (Service Contacts)

พิจารณาเพือ่ นบ้าน ผูน้ �ำชุมชน และคนทีร่ จู้ กั ทีเ่ คยร่วมงานอาสากับท่านในงานกิจกรรมหรือโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารีหรือ
ทีม่ ใิ ช่ของโรตารี
ชือ่ _____________________________________________________ อาชีพ______________________________________
ชือ่ _____________________________________________________ อาชีพ______________________________________

A PROSPECTIVE MEMBER EXERCISE

3.3

ผูต้ ิ ดต่อในชุมชน (Community Contacts)
l แพทย์
l ทันตแพทย์
l ผูแ
้ ทนอสังหาริมทรัพย์
l ผูจ
้ ดั การหรือผูว้ างแผนด้านการเงิน
l ผูน
้ �ำศาสนา
l ทนายความ
l ทีป
่ รึกษาด้านธุรกิจ
l นักการบัญชี
l สัตวแพทย์
l ทีป
่ รึกษาด้านเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ต

l
l
l
l
l
l
l
l
l

ผูม้ วี ชิ าชีพด้านการประชาสัมพันธ์
เจ้าของกิจการ
ผูม้ วี ชิ าชีพทีไ่ ม่หวังผลก�ำไร
ผูบ้ ริหารโรงเรียน
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ผูน้ �ำของเมืองหรือจังหวัด
นักสังคมสงเคราะห์
จิตแพทย์
ผูแ้ ทนการขาย

ชือ่ _____________________________________________________ อาชีพ______________________________________
ชือ่ _____________________________________________________ อาชีพ______________________________________
ชือ่ _____________________________________________________ อาชีพ______________________________________
ชือ่ _____________________________________________________ อาชีพ______________________________________

ผูต้ ิ ดต่อในโรตารี (Rotary Contacts)

พิจารณาอดีตสมาชิกหรือศิษย์เก่าโรตารีทท่ี า่ นรูจ้ กั หรือทีส่ โมสรยังคงติดต่ออยูด่ ว้ ย ศิษย์เก่าโรตารีคอื ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในโรตารีผา่ น
โปรแกรมหลากหลาย เช่น
l อินเทอร์แรคท์
l ทุนการศึกษาของโรตารี
l ทีมฝึ กอบรมอาชีพ
l โรทาแรคท์
l เยาวชนแลกเปลีย
่ นของโรตารี
l ทุนการศึกษาเพือ
่ ท�ำหน้าทีท่ ตู สันถวไมตรี
l การแลกเปลีย
่ นบริการชนรุน่ ใหม่
l ทุนส�ำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
l รางวัลเยาวชนผูน
้ �ำของโรตารี (ไรลา)
l กลุม
่ ศึกษาแลกเปลีย่ น
l ทุนการศึกษาสันติภาพของโรตารี
l อาสาสมัครโรตารี
ชือ่ _____________________________________________________ อาชีพ______________________________________
ชือ่ _____________________________________________________ อาชีพ______________________________________

A PROSPECTIVE MEMBER EXERCISE

3.4

การปรับปรุง
การรักษาสมาชิกของท่าน

(IMPROVING YOUR MEMBER
RETENTION)
การรักษาสมาชิกในปั จจุบนั เป็ นเครื่องหมายบ่งชีก้ ารมีสถานภาพทีม่ นคงและความเป็
ั่
นอยู่ทด่ี โี ดย
รวมของสโมสร มีสโมสรมากมายทีม่ ไิ ด้ตระหนักถึงปั ญหาในการรักษาสมาชิกหากจ�ำนวนสมาชิกยัง
คงตัว อย่างไรก็ตาม สโมสรทีส่ ญ
ู เสียสมาชิกอย่างต่อเนื่องและชดเชยโดยการรับสมาชิกใหม่เข้ามา
เป็ นสโมสรทีไ่ ม่มกี ารจัดการในเรือ่ งการเติบโตหรือการรักษาสมาชิกทีด่ ี การประเมินนี้จะให้ความคิด
เห็นเกีย่ วกับการรับและการสิน้ สุดสมาชิกว่าจะมีผลต่อการเพิม่ สมาชิกสุทธิหรือการสูญเสียสมาชิก
สุทธิอย่างไร

ผลทีไ่ ด้รบั

ท�ำการประเมินและปฏิบตั ติ ามผลทีไ่ ด้รบั เพือ่
l

พิจารณาเห็นว่าเมือ่ ใดและเหตุใดทีส่ มาชิกลาออกจากสโมสร

l

จัดท�ำกลยุทธ์เพือ่ ท�ำให้สมาชิกมีความสนใจและมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้พวกเขาอยูก่ บั สโมสร

การจัดการ

ในการท�ำขัน้ ตอนต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ ท่านจ�ำเป็ นต้องเข้าถึงข้อมูลรายงานสมาชิกภาพของสโมสร
ที่ My Rotary นายกสโมสร เลขานุการ เหรัญญิก ประธานสมาชิกภาพ และประธานมูลนิธิ สามารถ
เข้าถึงรายงานนี้ และสามารถมอบหมายให้สมาชิกสโมสรคนใดคนหนึ่งเข้าถึงข้อมูลได้ การท�ำงาน
ร่วมกับสมาชิกทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลอาจจะเป็ นประโยชน์
หมายเหตุ: แต่ละขัน้
ตอนอาจใช้เวลาหนึ่ง
สัปดาห์หรือนานกว่า
นัน้ เมือ่ วางแผนการ
ประเมินต้องมันใจว่
่ ามี
เวลาให้อย่างเพียงพอ

การเริม่ ต้น

พร้อมจะเริม่ ต้นหรือยัง? มีวธิ กี ารดังนี้

ขัน้ ตอนที่ 1: พิ จารณาทบทวนเปอร์เซ็นต์การรักษาสมาชิ กของสโมสรในอดี ต
และที่มีอยู่ในปัจจุบนั
ไปทีเ่ พจ Reports ที่ Rotary Club Central ภายใต้หวั ข้อ Club Reports เลือกข้อ Member Viability
and Growth เพือ่ ดูอตั ราการรักษาสมาชิกทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั
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4.1

การน�ำรายงานออก
จากระบบ ให้คลิก้ หรือ
เคาะที่ Export (ไอคอน
) และเลือก
program หรือ format
ท่านจะสามารถเซฟ
หรือพิมพ์รายงานได้

การเข้าถึงรายงาน Member Viability and Growth โดยไม่ตอ้ งท�ำตามลิง้ ค์ไปสูเ่ พจ Reports
l ลงชือ
่ เข้าใช้ My Rotary
l จากเมนู Take Action เลือก Rotary Club Central
l เลือก Reports จากตัวเลือกทางซ้ายมือ
l ภายใต้หว
ั ข้อ Club Reports เลือก Member Viability and Growth

ขัน้ ตอนที่ 2: พิ จารณาว่าเมื่อใดที่สมาชิ กลาออกจากสโมสร

เปิ ดดูรายงาน Membership Termination Profile (ประวัตกิ ารสิน้ สุดสมาชิกภาพ) เพื่อดูว่าเมื่อใด
ทีส่ มาชิกมักจะลาออกจากสโมสรและเหตุผลของการลาออกทีใ่ ห้ไว้ การทีร่ วู้ ่าในจุดใดของการเป็ น
สมาชิกโรตารีทส่ี มาชิกมักจะลาออก สามารถช่วยท่านในการตระหนักถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการ
รักษาสมาชิกของสโมสรและสามารถมุง่ เน้นความพยายามในเรือ่ งนัน้ ๆ
ไปทีเ่ พจ Reports ที่ Rotary Club Central และภายใต้หวั ข้อ Club Reports ให้เลือก Membership
Termination Profile
การเข้าถึง Membership Termination Profile โดยไม่ต้องท�ำตามลิ้งค์ เมื่อไปทีเ่ พจ Reports ให้
ด�ำเนินการดังนี้
l ลงชือ
่ เข้าใช้ My Rotary
l จากเมนู Take Action เลือก Rotary Club Central
l เลือก Reports จากตัวเลือกทางซ้ายมือ
l ภายใต้หว
ั ข้อ Club Reports เลือก Membership Termination Profile

ขัน้ ตอนที่ 3: จัดท�ำกลยุทธ์ในการรักษาสมาชิ ก

เมือ่ ท่านได้ทบทวนรายงาน Member Viability and Growth และ Membership Termination Profile
แล้ว ให้อภิปรายถึงผลทีไ่ ด้รบั ภายในคณะกรรมการสมาชิกภาพ พิจารณาค�ำถามเหล่านี้
l ใครทีก
่ ำ� ลังจะลาออกจากสโมสร? สมาชิกทีอ่ ยูม่ านาน? สมาชิกใหม่? หรือทัง้ สองอย่าง?
l เหตุใดสมาชิกจึงจะลาออก?

ขัน้ ตอนที่ 4: พัฒนาแผนปฏิ บตั ิ งาน

รายงานสิง่ ทีค่ ณะกรรมการสมาชิกภาพค้นพบแก่สโมสร ด�ำเนินการอภิปรายว่าท่านอาจจะจัดการกับ
จุดอ่อนอย่างไร และด�ำเนินงานต่อจากสิง่ ทีท่ ำ� ได้ดอี ย่างไร
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4.2

การศึกษาวิจยั ของโรตารี

การเข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออกเป็ นเรื่องส�ำคัญยิง่ ต่อการท�ำให้สโมสรของท่านมีความเข้มแข็ง
การส�ำ รวจสมาชิก ที่ล าออก (Exit Survey) ที่เ พจ Understanding Why Members Leave ถู ก
ออกแบบเพือ่ มุง่ หมายในการรวบรวมข้อมูลนี้ โรตารีสากลได้จดั ท�ำการศึกษาวิจยั อย่างกว้างขวางถึง
เหตุผลทีส่ มาชิกลาออกจากสโมสรทัวโลก
่
และต่อไปนี้คอื สิง่ ทีไ่ ด้คน้ พบ

สมาชิ กที่อยู่กบั สโมสรน้ อยกว่า 1 ปี

สมาชิกมากมายลาออกภายในปี แรกเพราะพวกเขาไม่ได้รบั ข้อมูลอย่างเต็มทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีร่ บั ผิด
ชอบของสมาชิกก่อนทีจ่ ะเข้าร่วม หรือมิได้รบั ความรูอ้ ย่างเต็มทีเ่ กีย่ วกับโรตารีภายหลังการเข้าร่วม
บางคนมีปัญหาเกีย่ วกับข้อก�ำหนดในการเข้าประชุมหรือมีปัญหาด้านการเงิน ในขณะทีบ่ างคนชีแ้ จง
ว่าความคาดหวังในการเป็ นเครือข่ายไม่เป็ นไปตามทีค่ ดิ
สิ ง่ ทีท่ ่านสามารถท�ำได้
หากสโมสรสูญเสียสมาชิกภายในปี แรก ให้มงุ่ เน้นในเรือ่ งดังต่อไปนี้
l

l

l

l

สื่อสารกับสมาชิกที่คาดหวังให้ดขี น้ึ ทัง้ เกี่ยวกับประโยชน์ ส่วนตัวและประโยชน์ ด้านวิชาชีพที่
สโมสรของท่านจะให้ได้ รวมทัง้ เกีย่ วกับหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการเป็ นสมาชิกโรตารี
วางแผนพิธรี บั สมาชิกใหม่อย่างมีความหมายเพื่อเฉลิมฉลองขัน้ ตอนพิเศษนี้ และต้องมันใจว่
่ า
สมาชิกในปั จจุบนั ท�ำให้สมาชิกใหม่รสู้ กึ ว่าได้รบั การต้อนรับ
ท�ำให้การประชุมสโมสรมีความสนุกสนาน กระตือรือร้น และเฮฮา โดยไม่สญ
ู เสียการแสดงออกถึง
พันธกิจของโรตารี
มอบหมายให้มพี ่เี ลี้ยงสมาชิกใหม่ท่สี ามารถอธิบายการท�ำงานและประเพณีของสโมสร ตอบ
ค�ำถามต่างๆ ช่วยให้สมาชิกใหม่รจู้ กั สมาชิกอืน่ ๆ และหากพวกเขาขาดการประชุมใดๆ ต้องท�ำให้
มันใจว่
่ าทุกอย่างเป็ นไปโดยเรียบร้อย

l

จัดโปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ทม่ี ปี ระโยชน์

l

มอบหมายให้สมาชิกใหม่เป็ นกรรมการ หรือมิเช่นนัน้ ให้พวกเขามีสว่ นเกีย่ วข้องในสโมสร

l

ติดต่อกับสมาชิกใหม่ให้บอ่ ยครัง้ เพือ่ ตอบค�ำถามต่างๆ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรตารี
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4.3

สมาชิ กที่อยู่ 1-2 ปี
ใช้การส�ำรวจความ
พึงพอใจของสมาชิก
เพือ่ การส่งเสริ ม
ประสบการณ์ใน
สโมสรเพือ่ ขอข้อมูล
ย้อนกลับจากสมาชิก
ทุกคนเกีย่ วกับ
สโมสร และความคิด
เห็นในการปรับปรุง
ประสบการณ์ของพวก
เขาให้ดขี น้ึ

สมาชิกมากมายทีล่ าออกหลังจากอยูก่ บั สโมสรเป็ นเวลา 1-2 ปี เพราะพวกเขาไม่รสู้ กึ ว่ามีสว่ นร่วมใน
งานและกิจกรรมของสโมสร ไม่เป็ นไปตามความคาดหวังในเรื่องของมิตรภาพ หรือมีปัญหาในการ
ท�ำตามข้อก�ำหนดของการประชุมเพราะมีเรือ่ งส�ำคัญหลายอย่าง
สิ ง่ ทีท่ ่านสามารถท�ำได้
ลงมือปฏิบตั เิ พือ่ รักษาสมาชิกทีอ่ ยูใ่ นสโมสรหนึ่งถึงสองปี โดยการ
l

l

l

l

บ่งชีส้ มาชิกทีเ่ คยอยูก่ บั สโมสรหนึ่งถึงสองปี และท�ำให้มนใจว่
ั ่ าพวกเขามีสว่ นเกีย่ วข้องในโครงการ
หรือคณะกรรมการทีพ่ วกเขาสนใจ
สอบถามสมาชิกเหล่านี้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ พวกเขาอาจจะมีขอ้ คิดเห็นที่จะท�ำให้กจิ กรรม
มิตรภาพหรือโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรมีความกระตือรือร้นขึน้ มาอีกครัง้ หนึ่ง
เสนอให้เป็ นเจ้าภาพรับนักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่ น หรือดูว่าพวกเขาอยากจะท�ำหน้าทีป่ ระสาน
งานส�ำหรับสโมสรโรทาแรคท์หรืออินเทอร์แรคท์หรือไม่
มอบหมายพีเ่ ลีย้ งให้แก่สมาชิกทีย่ งั ไม่มพี เ่ี ลีย้ ง หรือแนะน�ำให้พวกเขาเปลีย่ นพีเ่ ลีย้ งหากต้องการ

สมาชิ กที่อยู่นาน 3-5 ปี

สมาชิกทีล่ าออกหลังจากอยู่กบั สโมสร 3-5 ปี อาจเป็ นเพราะรูส้ กึ ว่าไม่ได้มติ รภาพตามทีค่ าดหวัง
พวกเขาอาจจะไม่พอใจกับผูน้ � ำของสโมสรหรือมีปัญหาในการท�ำตามข้อก�ำหนดการประชุมเพราะมี
เรือ่ งทีม่ ลี ำ� ดับความส�ำคัญกว่ามากมาย
สิ ง่ ทีท่ ่านสามารถท�ำได้
ส�ำหรับสมาชิกทีอ่ ยูก่ บั สโมสรมานาน 3-5 ปี
l

l

l

l

ให้โอกาสในการเป็ นผู้น�ำ สมาชิกจะสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึน้ ในการท�ำหน้ าที่เจ้าหน้ าที่
สโมสร ส่งเสริมให้ผู้ท่เี คยอยู่ในต�ำแหน่ งผู้น�ำสโมสรเป็ นพี่เลี้ยงสมาชิกใหม่ หรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของภาค ในการมีบทบาทหน้าทีผ่ ูน้ � ำ พวกเขาจะรูส้ กึ ว่ามีประโยชน์ มีคุณค่าและมีการ
เชือ่ มโยงกับการตัดสินใจและงานกิจกรรมของสโมสร
จัดกิจกรรมใหม่ๆ เช่น การให้ความรูแ้ ก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง หรือก�ำหนดกิจกรรมสโมสรให้ม ี
ความกระตือรือร้นเพือ่ ให้สมาชิกยังคงมีสว่ นร่วมและสนใจในการเข้าร่วมประชุมสโมสรและโอกาส
ในการมีมติ รภาพ
ขอรับข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิกเกีย่ วกับประสบการณ์ในสโมสร และขอความคิดเห็นในสิง่ ทีค่ วร
จะปรับปรุง
ใช้ความเชีย่ วชาญและทักษะความช�ำนาญของพวกเขา และยกย่องในความพยายามของพวกเขา
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4.4

สมาชิ กที่อยู่นาน 6-10 ปี

สมาชิกบางคนทีล่ าออกหลังจากอยู่กบั สโมสรมานาน 6-10 ปี รายงานว่าไม่ได้มติ รภาพตามความ
คาดหวัง และไม่พอใจเกีย่ วกับผูน้ �ำสโมสร บางคนลาออกเมือ่ เกษียณอายุหรือต้องย้ายทีอ่ ยู่
สิ ง่ ทีท่ ่านสามารถท�ำได้
ส�ำหรับสมาชิกทีอ่ ยูก่ บั สโมสรมานาน 6-10 ปี
l

l

l

l

แนะน� ำให้พวกเขาเป็ นพีเ่ ลี้ยงสมาชิกใหม่และมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของภาคมากขึน้ เช่น
การวางแผนงานประชุม ใหญ่ ภ าค หรือท�ำ หน้ า ที่เป็ นคณะกรรมการภาค หรือพวกเขาอาจจะ
ต้องการเข้าร่วมกลุม่ มิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowship) ซึง่ ทัง้ สองอย่างนี้ สามารถช่วยให้พวก
เขาได้พบปะกับผูค้ นมากขึน้ และมีประสบการณ์ในโรตารีเหนือระดับสโมสร
หากสมาชิก วางแผนจะลาออกเมื่อเกษีย ณอายุท�ำ งาน จงเตือ นให้พ วกเขาทราบว่าสมาชิกที่
เกษียณอายุการท�ำงานแล้วเป็ นส่วนทีส่ ำ� คัญของโรตารี พวกเขาจะให้มุมมองทีม่ คี ่าและสามารถ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งให้แก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีอ่ ายุน้อยในสโมสร
หากสมาชิกต้องย้ายทีอ่ ยู่ควรส่งต่อ (Refer) รายละเอียดการติดต่อของพวกเขาไปยังสโมสรใน
พื้นที่ใหม่ โดยส่งต่อผ่าน My Rotary หรือส่งเสริมให้พวกเขาแจ้งให้โรตารีรูว้ ่าต้องการเปลี่ยน
สโมสร
ใช้ความเชีย่ วชาญและทักษะความช�ำนาญของพวกเขา และยกย่องในความพยายามของพวกเขา

สมาชิ กที่ลาออกหลังจาก 10 ปี

สมาชิกจ�ำนวนมากทีล่ าออกหลังจากอยู่กบั สโมสรมานานมากกว่า 10 ปี กล่าวว่า พวกเขาไม่สนใจ
การประชุมและกิจกรรมของสโมสร สมาชิกบางคนเลือกทีจ่ ะลาออกเพราะเกษียณอายุการท�ำงาน
ความจ�ำเป็ นทางด้านครอบครัว ปั ญหาด้านการเงิน หรือปั ญหาสุขภาพ
สิ ง่ ทีท่ ่านสามารถท�ำได้
ส�ำหรับสมาชิกทีอ่ ยูก่ บั สโมสรมานานกว่า 10 ปี
l

l

ใช้เวลากับพวกเขาเพือ่ เรียนรูว้ า่ มีเหตุผลอืน่ ทีก่ ระตุน้ ให้พวกเขาลาออกจากสโมสรหรือไม่ สาเหตุ
ในการลาออกบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของท่าน แต่การเรียนรูว้ ่าเหตุใดสมาชิกลาออก
สามารถช่วยให้ทา่ นค้นหาวิธกี ารทีจ่ ะป้ องกันได้
สอบถามความคิดเห็นถึงวิธกี ารทีจ่ ะให้พลัง หรือปรับปรุงการประชุมสโมสร หรือสอบถามความ
สนใจในการรับต�ำแหน่ งผูน้ � ำของภาค เช่น ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค ผูว้ ่าการภาค หรือประธานคณะ
กรรมการภาค
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l

l
l

พิจารณาปรับลดเรื่องข้อก�ำหนดทางการเงินให้แก่สมาชิกในกลุ่มนี้ทอ่ี าจจะมีปัญหาทางการเงิน
เพราะเกษียณอายุการท�ำงาน หรือมีปัจจัยอืน่ ๆ
ใช้ความเชีย่ วชาญและทักษะความช�ำนาญของพวกเขา และยกย่องในความพยายามของพวกเขา
พิจารณาว่าพวกเขาสนใจจะเป็ นพีเ่ ลีย้ งสมาชิกใหม่หรือไม่

สนใจจะท�ำการประเมิ นอื่นๆ หรือไม่?

การเป็ นผูแ้ ทนวิชาชีพในชุมชนของท่าน: การประเมินประเภทอาชีพ
การท�ำให้สโมสรมีความหลากหลาย: การประเมินความหลากหลายของสมาชิก
การหาสมาชิกใหม่: แบบฝึกหัดสมาชิกทีค่ าดหวัง
การส่งเสริมประสบการณ์ในสโมสร: การส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก
เข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออก: การส�ำรวจการลาออก
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ส่งเสริม
ประสบการณ์ในสโมสร
(ENHANCING THE CLUB
EXPERIENCE)
เก็บค�ำตอบเป็ นความ
ลับเมือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและ
วิเคราะห์คำ� ตอบเหล่า
นัน้

พลังของสโมสรขึน้ อยู่กบั สมาชิก การขอให้สมาชิกให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสม�่ำเสมอ แสดงถึงการ
เปิ ดใจกว้างทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงและท�ำให้พวกเขาสามารถช่วยสร้างประสบการณ์ในสโมสรตามอุดมคติ
ใช้การส�ำรวจนี้เพื่อขอรับข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิกเกี่ยวกับสโมสรของท่าน แล้วจึงใช้เป็ นข้อมูล
ในการวางแผนงานเพื่อท�ำให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกจะมีประสบการณ์ ในสโมสรโรตารีอย่างสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน

ผลทีไ่ ด้รบั

ท�ำการประเมินนี้และปฏิบตั ติ ามผลทีไ่ ด้รบั เพือ่
l
l

บ่งชีส้ งิ่ ทีส่ มาชิกชอบและไม่ชอบเกีย่ วกับประสบการณ์ในสโมสร
พัฒนาแผนปฏิบตั งิ านซึง่ สร้างจากสิง่ ทีส่ มาชิกชอบและไม่ตอ้ งการท�ำต่อไป หรือเปลีย่ นแปลงสิง่ ที่
สมาชิกไม่พงึ พอใจ

การจัดการ

ท่านจะต้องการกลุม่ สมาชิกทีอ่ ุทศิ ตนในการท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก อาจจะเป็ นคณะ
กรรมการสมาชิกภาพของสโมสรหรือสมาชิกสองสามคนทีส่ นใจและไม่อคติ ท่านสามารถจะสละ
เวลาในระหว่างการประชุมสโมสรเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกและท�ำการส�ำรวจ
หรือมอบแบบฟอร์มหรือส่งทางอีเมลให้แก่สมาชิก และให้เวลาท�ำการส�ำรวจมากขึน้ เพื่อให้เสร็จ
สมบูรณ์ ท่านอาจจะเลือกจัดการประชุมพิเศษเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิก ท�ำให้เป็ นการ
ประชุมทีส่ นุกสนานและใช้เวลาเพือ่ ให้สมาชิกได้ตอบแบบส�ำรวจ
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การเริม่ ต้น

พร้อมจะเริม่ ต้นหรือยัง? มีวธิ กี ารดังนี้
หมายเหตุ แต่ละขัน้
ตอนอาจจะใช้เวลาหนึ่ง
สัปดาห์หรือมากกว่า
เมือ่ วางแผนการ
ประเมิน ต้องมันใจว่
่ า
ให้เวลาพอ

ขัน้ ตอนที่ 1: แนะน�ำการส�ำรวจ

พูดคุยว่าเหตุใดการรับข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิกสโมสรทุกคนจึงเป็ นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ

ขัน้ ตอนที่ 2: แจกแบบส�ำรวจ

มอบแบบส�ำรวจหรือส่งอีเมลแบบส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกให้แก่สมาชิกหรือใช้เครื่องมือ
ส�ำรวจในระบบออนไลน์ อธิบายว่าค�ำตอบของสมาชิกจะถูกเก็บเป็ นความลับและจะใช้เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์ในสโมสรส�ำหรับสมาชิกปั จจุบนั และสมาชิกทีค่ าดหวัง

ขัน้ ตอนที่ 3: วิ เคราะห์ข้อมูล
พิจารณาใช้เครือ่ งมือ
ส�ำรวจออนไลน์ ซึง่
สะดวกสบายและมัก
จะใช้ได้ฟรีหรือไม่แพง
และมีประโยชน์ในการ
จัดการข้อมูลทีไ่ ด้รบั

ขอให้กลุ่มทีม่ คี วามเสียสละพิจารณาทบทวนผลการส�ำรวจ เน้นความส�ำคัญของการเก็บเป็ นความ
ลับและนับถือความคิดเห็นทุกข้อ

ขัน้ ตอนที่ 4: น�ำเสนอผลที่ได้รบั

น�ำเสนอและอภิปรายผลทีไ่ ด้รบั จากการส�ำรวจในสโมสร ให้เวลาแก่สมาชิกในการสอบถาม

ขัน้ ตอนที่ 5: จัดท�ำแผนปฏิ บตั ิ การ

จัดการประชุมซึง่ สมาชิกสโมสรสามารถให้ขอ้ คิดเห็นในการจัดการกับสิง่ ทีพ่ บจากการส�ำรวจ พัฒนา
แผนปฏิบตั กิ ารทีส่ มาชิกมีสว่ นร่วมและก�ำหนดกรอบเวลาเพือ่ ด�ำเนินการเปลีย่ นแปลง

ขัน้ ตอนที่ 6: ปฏิ บตั ิ การ

ขัน้ ตอนสุดท้ายคือด�ำเนินแผนปฏิบตั กิ าร พูดคุยกับสมาชิกและให้สมาชิกมีส่วนร่วมมากทีส่ ุดเท่า
ทีจ่ ะสามารถท�ำได้ในกระบวนการ เพื่อให้พวกเขาได้มสี ่วนร่วมในการลงแรงและเวลาเพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์ในสโมสร

สนใจจะท�ำการประเมิ นอื่นๆ หรือไม่?

การเป็ นผูแ้ ทนวิชาชีพในชุมชนของท่าน: การประเมินประเภทอาชีพ
การท�ำให้สโมสรมีความหลากหลาย: การประเมินความหลากหลายของสมาชิก
การหาสมาชิกใหม่: แบบฝึกหัดสมาชิกทีค่ าดหวัง
การปรับปรุงการรักษาสมาชิก: การประเมินและการวิเคราะห์การรักษาสมาชิก
เข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออก: การส�ำรวจการลาออก
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5.2

แบบส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก
(MEMBER SATISFACTION SURVEY)

แบบส�ำรวจนี้มุ่งเน้นประสบการณ์ในแต่ละวันของท่านในสโมสรโรตารีของเรา ข้อมูลทีท่ ่านให้มคี ่าและจะใช้เพื่อท�ำให้สโมสรของเรา
ดีขน้ึ ไม่มคี ำ� ตอบทีถ่ กู หรือผิด เราเพียงสอบถามความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของท่าน และขอขอบคุณทีต่ อบแบบส�ำรวจนี้
1. โดยรวม ท่านพึงพอใจกับสมาชิกภาพในสโมสรโรตารีของเราอย่างไร?
* พอใจ
* ค่อนข้างพอใจ
* เฉยๆ
* ค่อนข้างไม่พอใจ
* ไม่พอใจ
2. พิจารณาถึงวัฒนธรรม สมาชิ ก และการประชุมของสโมสรของเรา โปรดระบุความเห็นพ้องกับข้อความต่อไปนี้

เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

การประชุมสโมสรเป็ นการใช้เวลาอย่างดี

*

*

*

*

*

สโมสรท�ำได้ดใี นเรือ่ งการให้สมาชิกใหม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง

*

*

*

*

*

สมาชิกสโมสรใส่ใจซึง่ กันและกัน

*

*

*

*

*

สโมสรสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลของประชากรในธุรกิจ
วิชาชีพและผูน้ �ำชุมชนในพืน้ ทีข่ องเรา

*

*

*

*

*
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เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

สโมสรพยายามอย่างแข็งขันทีจ่ ะให้สมาชิกทุกคนมีสว่ น
เกีย่ วข้องในโครงการและกิจกรรมตามความสนใจ ทักษะ
ความช�ำนาญและเวลาว่าง

*

*

*

*

*

จ�ำนวนครัง้ ของกิจกรรมหาทุนมีความเหมาะสมแล้ว

*

*

*

*

*

ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
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3. ท่านจะให้คะแนนในเรือ่ งต่อไปนี้ของการประชุมประจ�ำสัปดาห์ของเราอย่างไร?
ดีเยีย่ ม
*

ดี
*

พอใช้
*

แย่
*

แย่มาก
*

ไม่เกีย่ วข้อง
*

ระยะเวลา

*

*

*

*

*

*

ช่วงเวลาของการสังสรรค์

*

*

*

*

*

*

การเป็ นเครือข่ายและการเชือ่ มโยงด้าน
วิชาชีพ

*

*

*

*

*

*

หัวข้อเรือ่ งของโปรแกรมทีห่ ลากหลาย

*

*

*

*

*

*

สถานที่

*

*

*

*

*

*

วันและเวลาการประชุม

*

*

*

*

*

*

อาหารหรือเครือ่ งดืม่

*

*

*

*

*

*

วิทยากรและโปรแกรม

*

*

*

*

*

*

ข่าวสารปั จจุบนั ของโรตารีสากล

ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
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4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกีย่ วกับโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ของสโมสร?
พอดีแล้ว

มากเกินไป

น้อยเกินไป

จ�ำนวนโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทงั ้ หมด

*

*

*

จ�ำนวนโครงการบริการชุมชน

*

*

*

จ�ำนวนโครงการบริการระหว่างประเทศ

*

*

*

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่ม ี
ความคิดเห็น

โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์มกี ารจัดการอย่างดี

*

*

*

โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทำ� ให้เกิดการพัฒนาในชุมชนหรือในโลก

*

*

*

โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์มคี วามหมายส�ำหรับฉัน

*

*

*

ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
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5. ลองคิดถึงการสื่อสารและการตอบสนองในสโมสรโรตารีของเรา บ่งชีก้ ารเห็นพ้องกับถ้อยแถลงต่อไปนี้
ค่อนข้าง
ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
สโมสรของฉันท�ำได้ดใี นเรือ่ งการสือ่ สารกับ
*
*
*
*
สมาชิก
สโมสรของฉันท�ำได้ดเี กีย่ วกับการรับฟั งสมาชิก
สโมสรของฉันหาข้อมูลและข้อคิดเห็นจาก
สมาชิก
สโมสรของฉันด�ำเนินการตามข้อมูลและข้อคิด
เห็นของสมาชิกอย่างสม�่ำเสมอ
ฉันรูส้ กึ สบายใจกับจังหวะการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ในสโมสร
สโมสรของฉันท�ำงานเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบตั แิ ละกฎข้อบังคับของสโมสรให้เป็ น
ปั จจุบนั เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก

ไม่เห็นด้วย
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
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6. บ่งชีก้ ารเห็นพ้องของท่านกับถ้อยแถลงต่อไปนี้เกีย่ วกับคุณค่าของสมาชิกภาพ
ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ฉันรูส้ กึ ว่าได้รบั การต้อนรับในสโมสร

*

*

*

*

*

ฉันมีการติดต่อเชือ่ มโยงทีม่ คี ณ
ุ ค่าผ่านสโมสร

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

สโมสรให้โอกาสในการใช้ความสามารถพิเศษ
และทักษะความช�ำนาญของฉัน
ประสบการณ์ของฉันในฐานะสมาชิกคุม้ ค่ากับ
เงินทีใ่ ช้จา่ ยไปในการมีสว่ นร่วมกับโรตารี
ประสบการณ์ของฉันในฐานะสมาชิกคุม้ ค่ากับ
เวลาทีฉ่ นั ให้กบั โรตารี
ครอบครัวของฉันเห็นคุณค่าในการเป็ นสมาชิก
โรตารีของฉัน
เพือ่ นของฉันเห็นคุณค่าในการเป็ นสมาชิก
โรตารีของฉัน
ฉันท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในชุมชนของฉัน
ผ่านโรตารี
ฉันท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในโลกนี้ผา่ น
โรตารี
ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
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7. บ่งชีก้ ารเห็นพ้องกับถ้อยแถลงต่อไปนี้เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมในสโมสร
ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
ฉันเชิญเพือ่ น ครอบครัวและเพือ่ นร่วมงานมาใน
*
*
งานกิจกรรมของสโมสร
ฉันเชิญสมาชิกทีค่ าดหวังทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ ห้เข้า
*
*
ร่วมในสโมสรโรตารีของฉัน
ฉันมักจะมีสว่ นร่วมในกิจกรรม โครงการและ
*
*
โปรแกรมต่างๆ ของสโมสรบ่อยๆ
ฉันภูมใิ จในสโมสรโรตารีของฉัน

*

*

เฉยๆ

ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
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8. ลองคิดถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นสมาชิกสโมสร ท่านจะให้คะแนนดังต่อไปนี้อย่างไร?
ต�่ำไป

พอดี

สูงไป

ไม่เกีย่ ว

ค่าบ�ำรุงสโมสร

*

*

*

*

ค่าอาหารในการประชุมประจ�ำสัปดาห์

*

*

*

*

ค่าปรับของสโมสร

*

*

*

*

ค่าภาษีของสโมสร

*

*

*

*

การขอรับบริจาคส�ำหรับโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์

*

*

*

*

การขอให้บริจาคแก่มลู นิธโิ รตารี

*

*

*

*

ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
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เข้าใจว่าเหตุใด
สมาชิกจึ งลาออก

(UNDERSTANDING
WHY MEMBERS LEAVE)
เหตุใดท่านจึงลาออก? นี่คอื ค�ำถามทีท่ า่ นควรจะสอบถามสมาชิกทุกคนทีต่ ดั สินใจจะออกจากสโมสร
ไม่ว่าค�ำตอบคืออะไร ท่านสามารถใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อพยายามป้ องกันประเด็นเดิมๆ ทีจ่ ะเป็ นสาเหตุ
ให้ผอู้ ่นื ลาออก ใช้แบบส�ำรวจการลาออก (Exit Survey) ทีห่ น้า 6.3 เพื่อพิจารณาว่าเหตุใดสมาชิก
จึงลาออก และเริม่ ต้นสนทนาเกีย่ วกับสิง่ ทีส่ โมสรสามารถท�ำได้เพื่อรักษาสมาชิกในอนาคต คณะ
กรรมการสมาชิกภาพของสโมสรสามารถทบทวนและจัดท�ำแบบส�ำรวจให้เหมาะกับความต้องการ
ของสโมสร หรือท่านอาจจะเลือกสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ หรือท�ำการสัมภาษณ์แต่ละบุคคล

ผลทีไ่ ด้รบั

ใช้แบบส�ำรวจการลาออกและปฏิบตั จิ ากผลทีไ่ ด้รบั เพือ่
l พิจารณาว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออกจากสโมสร
l จัดการกับประเด็นใดก็ตามทีค
่ น้ พบจากการส�ำรวจ

การจัดการ
พิจารณาใช้เครือ่ งมือ
ส�ำรวจออนไลน์ ซึง่
สะดวกสบายและมัก
จะใช้ได้ฟรีหรือไม่แพง
และมีประโยชน์ในการ
จัดการข้อมูลทีไ่ ด้รบั

การท�ำการส�ำรวจนี้อาจจะเป็ นการติดต่อสื่อสารครัง้ สุดท้ายที่สมาชิกจะมีกบั โรตารี และเป็ นสิง่ ที่
ส�ำคัญมาก หากท่านจัดท�ำการส�ำรวจออนไลน์ ต้องมอบหมายให้ผทู้ ร่ี บั ผิดชอบจัดการกระบวนการ
เมือ่ ใดก็ตามทีส่ มาชิกลาออกจากสโมสร หากท่านใช้แบบฟอร์มการส�ำรวจทีเ่ ป็ นกระดาษหรือการพูด
คุยกับบุคคลด้วยตนเอง ขอให้ผทู้ เ่ี ป็ นผูฟ้ ั งทีด่ ไี ด้พดู คุยกับสมาชิกทีก่ ำ� ลังจะลาออก ผูท้ ส่ี มั ภาษณ์จะ
ต้องมอบหมายผลทีไ่ ด้รบั ให้แก่คณะกรรมการสมาชิกภาพและคณะกรรมการบริหารสโมสร ไม่วา่ จะ
ใช้วธิ ใี ดก็ตาม เป็ นเรื่องส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะต้องจัดท�ำให้มปี ฏิสมั พันธ์ในทางบวกเพื่อให้สมาชิกลาออกไป
โดยยังมีความรูส้ กึ ทีด่ กี บั โรตารี
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การเริม่ ต้น

พร้อมจะเริม่ ต้นหรือยัง? มีวธิ กี ารดังนี้

ขัน้ ตอนที่ 1: ขออนุญาต

สอบถามสมาชิกทีล่ าออกว่าเต็มใจจะท�ำการส�ำรวจสมาชิกทีล่ าออกอย่างไม่เปิ ดเผยหรือไม่ อธิบาย
ว่าวัตถุประสงค์ของการส�ำรวจก็คอื การพิจารณาว่ามีปัญหาทีค่ วรจะต้องจัดการอีกหรือไม่เพื่อช่วย
ป้ องกันการสูญเสียสมาชิกทีม่ คี า่ และเพือ่ น�ำมาปรับปรุงสโมสร

ขัน้ ตอนที่ 2: จัดให้มีการส�ำรวจ

มอบแบบการส�ำรวจให้สมาชิกและขอให้กรอกเอกสารในเวลาซึง่ สะดวกทีส่ ดุ ท่านอาจจะปรับแก้การ
ส�ำรวจให้รวมเอกสารชุดนี้และแนบส่งไปทางอีเมลหรือใช้เครือ่ งมือการส�ำรวจออนไลน์ หากสมาชิก
ไม่สามารถท�ำการส�ำรวจออนไลน์ได้ ควรใช้แบบฟอร์มทีเ่ ป็ นกระดาษและมอบซองจดหมายทีจ่ า่ หน้า
ซองแล้วและติดแสตมป์ ให้เรียบร้อย

ขัน้ ตอนที่ 3: แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นถึงผลที่ได้รบั

เมือ่ ท่านได้รบั แบบส�ำรวจทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว ควรพูดคุยหารือเกีย่ วกับผลทีไ่ ด้รบั กับคณะกรรมการ
สมาชิกภาพของสโมสร หากสมาชิกออกด้วยเหตุผลอืน่ ๆ นอกเหนือไปจากการย้ายทีอ่ ยู่ ควรพูดคุย
ถึงสิง่ ทีส่ โมสรสามารถเปลีย่ นแปลงเพือ่ ป้ องกันสมาชิกในปั จจุบนั หรือในอนาคตจากการลาออกด้วย
เหตุผลทีเ่ หมือนๆ กัน เปรียบเทียบค�ำตอบของสมาชิกท่านนี้กบั สมาชิกอืน่ ๆ ทีท่ ำ� การส�ำรวจสมาชิก
ทีล่ าออกเมือ่ เร็วๆ นี้เพือ่ บ่งชีแ้ นวโน้ม เน้นความส�ำคัญของการไม่เปิ ดเผยข้อมูลและเคารพความคิด
เห็นทัง้ หมด

ขัน้ ตอนที่ 4: ปฏิ บตั ิ การ

ขัน้ ตอนนี้มคี วามส�ำคัญยิง่ ต่อการพัฒนาสมาชิกภาพของสโมสร ท่านได้อุทศิ ทัง้ เวลาและทรัพยากรที่
จะดึงดูดความสนใจและท�ำให้สมาชิกมีสว่ นร่วม จงปกป้ องการเสียสละนัน้ โดยจัดการกับประเด็นการ
สูญเสียสมาชิก ในขณะทีไ่ ม่ใช่การส�ำรวจการลาออกทุกครัง้ จะต้องมีการด�ำเนินการต่อ แต่สมควรที่
จะได้รบั การพิจารณา ควรสร้างแผนงานและมอบหมายงาน ปรับปรุงการส�ำรวจความพึงพอใจของ
สมาชิก (Member Satisfaction Survey) ของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั ตามค�ำตอบของสมาชิกทีล่ าออก
ในช่วงปี ทผ่ี า่ นมา

สนใจจะท�ำการประเมิ นอื่นๆ หรือไม่?

การเป็ นผูแ้ ทนวิชาชีพในชุมชนของท่าน: การประเมินประเภทอาชีพ
การท�ำให้สโมสรมีความหลากหลาย: การประเมินความหลากหลายของสมาชิก
การหาสมาชิกใหม่: แบบฝึกหัดสมาชิกทีค่ าดหวัง
การปรับปรุงการรักษาสมาชิก: การประเมินและการวิเคราะห์การรักษาสมาชิก
การส่งเสริมประสบการณ์ในสโมสร: การส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก
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แบบส�ำรวจการลาออก
(EXIT SURVEY)

เราเสียใจทีต่ อ้ งสูญเสียท่านในฐานะสมาชิกสโมสรของเรา เพื่อทีจ่ ะช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุใดท่านจึงลาออกและเราสามารถท�ำอะไร
ได้บา้ งเพือ่ ปรับปรุงประสบการณ์ในสโมสร โปรดตอบค�ำถามต่อไปนี้เกีย่ วกับประสบการณ์ในโรตารีของท่านและส่งแบบการส�ำรวจที่
เสร็จสมบูรณ์ให้แก่นายกหรือเลขานุการสโมสร เราขอขอบคุณในค�ำตอบตามความเป็ นจริงของท่าน
1. เหตุผลหลักทีท่ า่ นเข้าร่วมในสโมสรคืออะไร
* การบริการชุมชน
* การบริการระหว่างประเทศ
* การพัฒนาบุคคล
* การพัฒนาความเป็ นผูน้ �ำหรือวิชาชีพ
* ชือ่ เสียงของครอบครัวหรือประเพณี
* สถานภาพและสิทธิประโยชน์
* โอกาสต่างๆ ทางสังคม
* การเป็ นเครือข่าย
* โอกาสทีจ่ ะท�ำให้การแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศง่ายขึน้
* การสอนและเป็ นพีเ่ ลีย้ งเยาวชน
* การกลับมาติดต่อสือ่ สารกับโรตารีอกี ครัง้ หนึ่งในฐานะศิษย์เก่า
* อืน่ ๆ 							
2. ท่านเป็ นสมาชิกของสโมสรนานเท่าใด
* น้อยกว่า 2 ปี
* 2-5 ปี
* 6-10 ปี
* 11-20 ปี
* มากกว่า 20 ปี
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3. ท่านชอบสิง่ ใดมากทีส่ ดุ ในการเป็ นสมาชิกของสโมสรนี้?

ท่านชอบสิง่ ใดน้อยทีส่ ดุ ?

4. ท่านได้เข้าร่วมประชุมสนเทศสมาชิกทีค่ าดหวังก่อนเข้าเป็ นสมาชิกกีค่ รัง้ ?
* 1 ครัง้
* 2 ครัง้
* 3 ครัง้ หรือมากกว่า
* ไม่เลย เพราะสโมสรมิได้จดั ประชุมนัน้
* ไม่เลย เพราะไม่สนใจ
5. ท่านได้เข้าร่วมประชุมสโมสรกีค่ รัง้ ก่อนเป็ นสมาชิก?
* ไม่เลย
* 1-2 ครัง้
* 3-4 ครัง้
* 5 ครัง้ หรือมากกว่า
6. ท่านได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมของสโมสรและหน้าทีร่ บั ผิดชอบของท่านก่อนทีจ่ ะเข้าร่วมสโมสรอย่างไร? (ท�ำเครือ่ งหมายได้มาก
กว่าหนึ่งข้อ)
* เข้าร่วมประชุมสนเทศ
* ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับสโมสรจากเจ้าหน้าทีส่ โมสร
* ได้รบั ข้อมูลสโมสรจากผูอ้ ุปถัมภ์
* หาข้อมูลเอง
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7. ท่านได้เรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับโรตารีในแนวทางทีเ่ ป็ นโครงสร้างทางการ (เช่น การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ การให้ความรูอ้ ย่างต่อ
เนื่อง) เมือ่ ท่านมาเป็ นสมาชิกหรือไม่? (เลือกหนึ่งข้อ)
1
2
3
4
5
6
*
*
*
*
*
*
ไม่เลย					
แน่นอน
8. ท่านเชือ่ หรือไม่วา่ ท่านได้รบั ข้อมูลเพียงพอเกีย่ วกับข้อก�ำหนดเรือ่ งการเงินและเวลาของสมาชิกสโมสร (เลือกหนึ่งข้อ)
1
2
3
4
5
6
*
*
*
*
*
*
ไม่เลย					
แน่นอน
9. การประชุมสโมสรเป็ นการใช้เวลาของท่านอย่างมีคา่ หรือไม่? (เลือกหนึ่งข้อ)
1
2
3
4
5
6
*
*
*
*
*
*
ไม่เลย					
แน่นอน
10. ท่านรูส้ กึ ว่าได้รบั การต้อนรับในสโมสรหรือไม่? (เลือกหนึ่งข้อ)
1
2
3
4
5
*
*
*
*
*
ไม่เลย					

6
*
แน่นอน

11. ท่านรูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะแสดงความห่วงใยกับผูน้ �ำสโมสรหรือไม่? (เลือกหนึ่งข้อ)
1
2
3
4
5
6
*
*
*
*
*
*
ไม่เลย					
แน่นอน
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12. หากท่านไม่รสู้ กึ ว่าได้รบั การต้อนรับหรือไม่รสู้ กึ สบายใจทีจ่ ะแสดงความห่วงใย โปรดอธิบายเหตุผล

13. ท่านจะอธิบายถึงวัฒนธรรมของสโมสรอย่างไร

14. มีสงิ่ ใดบ้างทีจ่ ะสามารถท�ำได้เพือ่ ปรับปรุงประสบการณ์ในสโมสรส�ำหรับสมาชิกใหม่

15. โปรดประเมินระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากร (logistics) ของการประชุม
ระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากร (logistics) ของการประชุม

ใช่

ไม่ใช่

สถานทีป่ ระชุมสะดวกสบาย

*

*

สถานทีป่ ระชุมเป็ นทีน่ ่าพอใจ (บรรยากาศ การบริการ)

*

*

เวลาในการประชุมทีส่ ะดวก

*

*

ระยะเวลาการประชุมทีเ่ หมาะสม

*

*

*

*

การประชุมมีการจัดการและด�ำเนินการอย่างดี
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16. โปรดประเมินกิจกรรมการประชุม
กิ จกรรมการประชุม
ความรูเ้ กีย่ วกับโรตารี
(ในเรือ่ งโรทาแรคท์ การแลกเปลีย่ นเยาวชน
โปรแกรมของมูลนิธโิ รตารี ฯลฯ)

มากเกิ นไป

เหมาะสม

น้ อยเกิ นไป

*

*

*

การประชาสัมพันธ์ของสโมสร

*

*

*

กาหาทุน

*

*

*

ดีเยี่ยม
*

พอใช้
*

ไม่ดี

โครงสร้างของโปรแกรม

*

*

*

โอกาสในการเป็ นเครือข่าย

*

*

*

คุณภาพของอาหาร

*

*

*

ค่าอาหาร

*

*

*

โอกาสในการพบปะสังสรรค์

*

*

*

17. โปรดให้คะแนนแง่มมุ ต่างๆ ต่อไปนี้ของการประชุมสโมสร
ลักษณะของการประชุม
เนื้อหาของโปรแกรม

18. ท่านเข้าร่วมในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือไม่?
19. หากไม่ใช่ เพราะเหตุใด?
* ประเภทและคุณภาพของโครงการ
* ความขัดแย้งส่วนตัว
* ความขัดแย้งของก�ำหนดการ

* ใช่

*

* ไม่ใช่
* จ�ำนวนโครงการ
* ค่าใช้จา่ ย
* อืน่ ๆ _______________________________________
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20. ท่านพอใจในการมีสว่ นร่วมในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างไร? (เลือกหนึ่งข้อ)
1
2
3
4
5
6
*
*
*
*
*
*
ไม่เลย					
มาก
21. หากการมีสว่ นร่วมในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ไม่เป็ นทีพ่ งึ พอใจของท่าน โปรดให้เหตุผล (ท�ำเครือ่ งหมายได้หลายข้อ)
* ขาดความหลากหลายของโครงการ
* โครงการขาดคุณภาพ
* มีปริมาณโครงการน้อย
* ความขัดแย้งกับบุคลิก
* ขาดการสนับสนุนจากสมาชิกอืน่
* การมีสว่ นร่วมของครอบครัวไม่เพียงพอ
* ค่าใช้จา่ ยสูง
* ไม่รสู้ กึ ว่าได้รบั การต้อนรับ
* ขัดแย้งเกีย่ วกับตารางเวลา
* อืน่ ๆ _______________________________________
22. โปรดประเมินประสบการณ์ในโรตารีของท่านในมุมมองของครอบครัว
ครอบครัวโรตารี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เกีย่ ว

โรตารีขดั ขวางหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อครอบครัว

*

*

*

ครอบครัวมีความภูมใิ จทีฉ่ นั มีสว่ นร่วมในโรตารี

*

*

*

ครอบครัวต้องการให้ฉนั มีสว่ นร่วมในโรตารีมากขึน้

*

*

*

มีโอกาสทีจ่ ะให้ครอบครัวเข้าร่วมในกิจกรรมและโครงการของสโมสร

*

*

*

23. ครอบครัวของท่านจะมีสว่ นร่วมในประสบการณ์โรตารีของท่านได้มากขึน้ อย่างไร?

EXIT SURVEY
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24. โปรดประเมินค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นสมาชิก
ค่าใช้จา่ ย

มากเกินไป

เหมาะสม

น้อยเกินไป

ไม่เกีย่ ว

ค่าบ�ำรุงสโมสร

*

*

*

*

ค่าอาหาร

*

*

*

*

ค่าภาษีสโมสร

*

*

*

*

ค่าปรับของสโมสร

*

*

*

*

การบริจาคให้โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์
(เวลาหรือเงิน)

*

*

*

*

การบริจาคให้มลู นิธโิ รตารี

*

*

*

*

25. สโมสรแสดงถึงข้อมูลประชากรของผูม้ วี ชิ าชีพในชุมชนได้ดเี พียงใด? (เลือกหนึ่งข้อ)
1
2
3
4
5
6
*
*
*
*
*
*
ไม่เลย					
ดีมาก
26. จงคิดถึงสิง่ ทีท่ า่ นได้รบั การสือ่ สารเมือ่ เข้าร่วมในสโมสรว่าเป็ นไปตามความคาดหวังของท่านหรือไม่?

27. เหตุใดท่านจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็ นสมาชิก?
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28. ท่านพิจารณาจะเข้าร่วมในสโมสรโรตารีอน่ื หรือไม่?
* ใช่
* ไม่ใช่
* ไม่แน่ใจ
29. ท่านจะให้คำ� แนะน�ำทีด่ ที ส่ี ดุ อะไรบ้างแก่ผนู้ �ำสโมสรในขณะทีท่ า่ นจะลาออก?

30. ท่านมีขอ้ คิดเห็นอืน่ ๆ หรือไม่?

ขอขอบคุณทีไ่ ด้ทำ� แบบส�ำรวจนี้
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