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การรักษาสมาชิกภาพ

การเพิ่มและพัฒนาสมาชิกภาพ

การหาสมาชิก

การก่อตั้งสโมสรใหม่



 

การเพิ่มและการพัฒนาสมาชิกภาพ 

 

ลองจินตนาการดูวา หากสโมสรของทานสูญเสียสมาชิกไป 10 เปอรเซ็นต  จะมีผลกระทบตอโปรแกรมบําเพ็ญประโยชนของทาน
อยางไรบาง มีโครงการอะไรบางที่อาจจะไมสําเร็จลุลวง มีกี่โครงการที่อาจจะไมสามารถเริ่มตนได 

ทีน้ีลองพิจารณาวา หากสโมสรของทานสามารถเพ่ิมสมาชิกได 10 เปอรเซ็นตหรือ 5 เปอรเซ็นต หรือแมแต 2 เปอรเซ็นต คิดถึง
ความชํานาญในวิชาชีพที่ทานจะเพิ่มเขาไวในประวัติโดยรวมของสโมสรอยางงายๆ โดยทําใหมั่นใจวา ระบบประเภทอาชีพของทาน 
รวมความสนใจในวิชาชีพและธุรกิจในชุมชนเอาไวดวยกัน และประเภทอาชีพที่ยังวางอยูก็ถูกเติมจนครบถวน  นึกถงึความคิดใหมๆ  
และโครงการบําเพ็ญประโยชนใหมๆ ของสโมสรที่จะสามารถริเริ่มข้ึนมาได  คิดถึงผูคนจํานวนมากข้ึนที่จะเขามามีบทบาทใน
คณะกรรมการและบทบาทของผูนํา 

ความหลากหลายก็เปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหน่ึงที่ควรพิจารณาในการสรางสมาชิกภาพ ไมตรีจิตและความเขาใจระหวางประเทศ  
เริ่มโดยการใชหลักการเดียวกันกับในสโมสรของทาน มองสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากประเภทอาชีพและประเมินวาสมาชิกภาพเปน
ตัวแทนของความหลากหลายของชาติพันธุ เพศและอายุของผูคนในชุมชน  สโมสรของทานจะมีตัวแทนในชุมชนมากข้ึน   สามารถ
บงชี้และสนองความตองการในการบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนไดดีข้ึน โดยการพยายามเพ่ิมฐานสมาชิกภาพที่หลากหลาย 

โรแทเรียนใหมทุกคนนํามาซ่ึงทรัพยากรทั้งดานวิชาชีพและความรูเฉพาะตัว รวมทั้งความรูที่จะทําใหศักยภาพของสโมสรในการ
บําเพ็ญประโยชนใหแกชุมชนและแกโลกน้ีเขมแข็งขึ้น  การดํารงอยูของโรตารีสากลและสโมสรทองถิ่นข้ึนอยูกับความพยายามใน
การเพิ่มและพัฒนาสมาชิกภาพที่ไมหยุดยั้ง สมาชิกภาพทําใหเกิดการสนับสนุนที่ตอเน่ืองในโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมของมูลนิธิ
โรตารี  สมาชิกภาพเปนทรัพยากรเบื้องตน และเปนสิ่งที่เสริมสราง รวมทั้งรักษาสโมสรใหมีความสมบูรณและเขมแข็งอยูเสมอ 

 

การเพิ่มและพัฒนาสมาชิกภาพประกอบดวยอะไรบาง 

องคประกอบ 3 ประการของการเพ่ิมสมาชิกคือ 

  การรักษาสมาชิกที่มีอยู 

  การเสนอช่ือสมาชิกใหม 

  การกอต้ังสโมสรใหม 

องคประกอบ 3 ประการเหลานี้มีความสําคัญเทาเทียมกัน ตาม
ภาพประกอบบนปกหนาดานใน องคประกอบแตละประการมี
ความสําคัญตอความพยายามในเรื่องสมาชิกภาพโดยรวมและ

จําเปนตองใหความสําคัญทั้งในระดับภาคและระดับสโมสร 

ขอควรพิจารณาในการรักษาสมาชิก 

โปรแกรมประจําสัปดาหของสโมสรใหสาระและมีชีวิตชีวาเพียงใด 

โปรแกรมประจําสัปดาหเหลานี้ จัดในสถานที่ที่สะดวกสบายและ
ดึงดูดความสนใจหรอืไม 

กิจกรรมสโมสรสอดคลองกับความสนใจของสมาชิกและชุมชน

เพียงไร 

โครงการบําเพ็ญประโยชนของสโมสรสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนอยางไรบาง 

สโมสรของทานใหความใสใจในเรื่องเวลา และรักษาเวลาในการ
ประชุมหรือไม 

สโมสรของทานติดตอกับสมาชิกที่ขาดประชุมเปนการสวนตัวหรือไม 

สมาชิกของทานมีการส่ือสารกับสโมสรและเพ่ือนสมาชิกแตละคน

อยางไร 

สมาชิกมีโอกาสที่จะรูจักกันเพียงพอหรือไม 

สมาชิกตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสโมสรและตอโรตารีสากล

หรือไม 

สมาชิกมีความกระตือรือรนในโครงการบําเพ็ญประโยชน  การเปน
กรรมการ  และการดําเนินงานของสโมสรมากเพียงใด 

สมาชิกไดรับขาวสารเกี่ยวกับผลงานของโรตารีในระดับชุมชน ระดับ
ภาค และระดับสากลเพียงใด 

ทานส่ือสารกับสมาชิกในสโมสรอยางมีประสิทธิภาพและบอยครั้ง

เพียงใด 



 

 

 

 

ทานทราบหรือไมวาเหตุใดสมาชิกจึงลาออกจากสโมสร 

สมาชิกในสโมสรไดพยายามใหสมาชิกใหมมีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ หรือไม 

สโมสรของทานมีโปรแกรมการใหความรูแกสมาชิกใหมอยางตอเนื่อง

และโปรแกรมปฐมนิเทศสมาชิกใหมที่กําลังดําเนินการอยูหรือไม 

ขอควรพิจารณาในการบงชี้สมาชิกใหม 

ประเภทอาชีพตางๆ ของบุคคลในชุมชนที่จะมาเปนตัวแทนในสโมสร
มีเพียงพอหรือไม 

มีกลุมเช้ือชาติตางๆ ในชุมชนเปนตัวแทนในสโมสรของทานหรือไม 

ทานทําการสํารวจประเภทอาชีพประจําปหรือไม 

ชุมชนรูจักสโมสรและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของสโมสรหรือไม 

ชุมชนรับทราบถึงโครงการบําเพ็ญประโยชนและความเขาใจอันดีผาน

โปรแกรมของโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารีหรือไม 

สมาชิกไดประชาสัมพันธถึงความพยายามของสโมสรใหเพ่ือนๆ และ
ผูรวมธุรกิจไดรับทราบหรือไม 

สมาชิกรูสึกสะดวกใจในการพาแขกมารวมประชุมสโมสรหรือไม 

สโมสรเปดใหสมาชิกพาสมาชิกใหมมาสูสโมสรหรือไม โดยเฉพาะ
สมาชิกใหมที่มีอายุนอย 

สโมสรมีพิธีรับสมาชิกใหมและโปรแกรมการรับสมาชิกใหมที่มี

ประสิทธิผลและกําลังดําเนินการอยูหรือไม 

การประชาสัมพันธโครงการและโปรแกรมของสโมสรใหสมาชิกที่

คาดหวังทราบมีประสิทธิผลเพียงใด 

เอกสารและเคร่ืองมือที่ทานแจกใหแกสมาชิกที่คาดหวังมีประสิทธิผล

และนาสนใจเพียงใด 

หากทานเปนสมาชิกที่คาดหวัง ทานจะสนใจเขาเปนสมาชิกในสโมสร
หรือไม 

สโมสรของทานเปนตัวแทนความหลากหลายของประชากรอยาง

เพียงพอหรือไม 

ขอควรพิจารณาในการกอตั้งสโมสรใหม 

มีชุมชนใกลเคียงที่จะสนับสนุนสโมสรโรตารีไดหรือไม 

มีสโมสรในชุมชนมากพอที่จะเปนตัวแทนของประชากรไดหรือไม 

มีสโมสรหลายสโมสรท่ีมีกําหนดเวลาการประชุมหลากหลายเพียงพอ

ในชุมชนหรือไม 

ทานไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ในการจะกอต้ังสโมสรใหมหรือไม 
มีสมาชิกกอต้ังเพียงพอหรือไม 

ทานมีสโมสรพ่ีเล้ียงที่เขมแข็งเพียงพอหรือไม 

มีการสนับสนุนดานการเงิน และการบริหารเพียงพอสําหรับสโมสร
ใหมหรือไม 

สมาชิกกอต้ังมีความสามารถและศักยภาพในการดําเนินงานสโมสร

ใหมอยางมีประสิทธิผลหรือไม 

ข้ันตอนในการกอต้ังสโมสรใหมเปนความรับผิดชอบของผูวาการภาค

แตเพียงผูเดียว ทานสามารถขอรับคําแนะนํา แบบฟอรมและเอกสาร
การกอต้ังที่เหมาะสมไดจากสํานักงานใหญโลกโรตารีสากล สํานัก- 
งานระหวางประเทศ และเว็บไซตของโรตารีสากล (www.rotary.org) 

ส่ิงเหลานี้ เปนขอคิดและคําแนะนําบางประการในการพิจารณา

ทบทวนและวางแผนโปรแกรมการเพิ่มและพัฒนาสมาชิกภาพของ

ภาคและสโมสรในระหวางป  ทานอาจจะสั่งซื้อเครื่องมือและเอกสาร
มากมายที่จะชวยสงเสริมความพยายามในเรื่องสมาชิกภาพไดจาก

รายการส่ิงพิมพของโรตารีสากล (RI Catalog - 019EN) หรือส่ังซื้อ
ออนไลนจากเว็บไซตของโรตารีสากล (www.rotary.org) เอกสาร
จํานวนมากอาจจะดาวนโหลดไดจากเว็บไซต 

 



 

โปรแกรมการประกาศเกยีรติคุณ 
การพัฒนาสมาชิกภาพ 
 

 

สมาชิกเปนทรัพยากรที่สําคัญของโรตารีในการจะทําใหความพยายามของโรตารีเพื่อเพื่อนมนุษยทั้งในชุมชนและในตางประเทศ
ประสบผลสําเร็จมากที่สุด  สโมสรตองรักษาสมาชิกปจจุบันเอาไว ในขณะเดียวกันก็บงชี้และหาสมาชิกใหมที่มีคุณภาพ   ดังน้ัน  
โรตารีสากลจึงเสนอโปรแกรมการประกาศเกียรติคุณมากมายเพื่อสงเสริมการเพ่ิมและรักษาสมาชิก รวมถึงการกอตั้งสโมสรใหม 

 

โปรแกรมรางวัลในการขยายสโมสรและการพัฒนาสมาชิกภาพ
ของโรตารีสากล 

โดยการตระหนักวา การเพ่ิมสมาชิกและการฟนฟูสมาชิกภาพอยาง
ตอเนื่องของโรตารีเปนสิ่งที่ สําคัญตออนาคตขององคกร คณะ 
กรรมการบริหารโรตารีสากลไดกําหนดรางวัลในการขยายสโมสรและ

การพัฒนาสมาชิกภาพของโรตารีสากลข้ึนมาเปนโปรแกรมประจําป 
เพ่ือประกาศเกียรติคุณการขยายสโมสรและการพัฒนาสมาชิกภาพ 

โปรแกรมรางวัลในระดับภาคนี้เปนการประกาศเกียรติคุณแกสโมสร

ในเร่ืองการเพ่ิมสมาชิกในสโมสรที่มีอยูแลว การรักษาสมาชิกที่มีอยู
ในปจจุบันและการกอต้ังสโมสรใหม  สโมสรจะแขงขันกันภายในภาค
เพ่ือขอรับรางวัล  การแขงขันจะมีความเทาเทียมกันเพราะสโมสร 
ทุกสโมสรมีเง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลตอสมาชิกภาพ 
เหมือนๆ กัน  ภาคที่บรรลุเปาหมายสมาชิกภาพของภาคจะไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณดวย 

รางวัลการประกาศเกียรติคุณการพัฒนาสมาชิกภาพของโรตารีสากล 
ใหผูวาการภาคตัดสิน สโมสรที่ชนะเลิศในประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 

  อัตราการเพ่ิมสูงสุด 

  รับสมาชิกใหมมากที่สุด 

  อัตราการรักษาสมาชิกสูงสุด 

  อุปถัมภสโมสรใหม 1 สโมสร 

ระยะเวลาของโปรแกรมนี้เริ่มต้ังแต 1 กรกฎาคม - 15 พฤษภาคม 
ประธานโรตารีสากลจะลงนามในใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือมอบ
ใหแกสโมสรและภาค 

การประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล 

การประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล มักจะมีบรรทัดฐานที่
เก่ียวกับสมาชิกภาพ ตรวจสอบแผนพับการประกาศเกียรติคุณของ

ประธานโรตารีสากลและเว็บไซตของโรตารีสากล เพ่ือหาขอมูล
เก่ียวกับบรรทัดฐานและกําหนดเวลาของโปรแกรม 

 

รางวัลการบรรลุเปาหมายของประธานโรตารีสากล 

ประธานโรตารีสากลบางคนตั้งโปรแกรมรางวัลสมาชิกภาพพิเศษ

ข้ึนมาในระหวางปที่เปนประธาน จะมีการประกาศรายละเอียดของ
รางวัลในแตละปและมีประกาศในเว็บไซตของโรตารีสากล 

หมายเหตุ : สําหรับบรรทัดฐานพิเศษและรายละเอียดเก่ียวกับ
โปรแกรมแตละโปรแกรมนี้ โปรดดูในแผนพับแตละประเภท (ดู
รายการทรัพยากรส่ิงพิมพทายเลม) หรือเว็บไซตของโรตารีสากล 
(www.rotary.org) 

  



 

ผูประสานงานสมาชิกภาพ 
ของโรตารีสากล 
 

โปรแกรมผูประสานงานสมาชิกภาพของโรตารีสากล ตั้งขึ้นเพื่อใหแนวทางและกลยุทธที่สามารถดําเนินตอไปไดในระยะยาว  เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาสมาชิกภาพ  เครือขายของโรแทเรียนที่ไดรับการอบรมมาเปนอยางดีแลวน้ี เปนผูมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคและ 
กลยุทธในการพัฒนาสมาชิกภาพ รวมถึงโปรแกรมการพัฒนาสมาชิกภาพของโรตารีสากล  ที่จะชวยใหภาคและสโมสรบรรลุ
ความสําเร็จในการเพิ่มสมาชิก 

 

หนาที่โดยทั่วไป 

มีอาสาสมัคร 2 ระดับในเครือขาย คือ ผูประสานงานสมาชิกภาพของ
โรตารีสากล  (Rotary International Membership Coordinators - 
RIMCs) และผูประสานงานสมาชิกภาพของโรตารีสากลในระดับโซน 
(Rotary International Membership Zone Coordinators - RIMZCs) 
ผูประสานงานสมาชิกภาพของโรตารีสากลรับผิดชอบในการดําเนิน 
การสัมมนาสมาชิกภาพในระดับโซน และช้ีใหเห็นทิศทางบนรากฐาน
ของภูมิภาคน้ันๆ  ผูประสานงานสมาชิกภาพของโรตารีสากลใน
ระดับโซนจะชวยในการทํางานรวมกับโรแทเรียนในภูมิภาค 

อาสาสมัครผูเสียสละเหลานี้ จะทําหนาที่เปนทรัพยากรหลักในเรื่อง
การพัฒนาสมาชิกภาพสําหรับภาคและสโมสรโรตารี พวกเขามี
ศักยภาพหลากหลายพรอมที่จะชวยผูนําภาคและสโมสร   ทานจะ
สามารถหารายชื่อของผูประสานงานสมาชิกภาพของโรตารีสากล 
และผูประสานงานสมาชิกภาพของโรตารีสากลในระดับโซนของทาน

ไดจากเว็บไซตของโรตารีสากล ประธานสมาชิกภาพของภาคหรือ
ทําเนียบทางการของโรตารีสากล (Official Directory – 007EN) 

ผูประสานงานสมาชิกภาพของโรตารีสากลแตละคน โดยความ
ชวยเหลือของผูประสานงานสมาชิกภาพของโรตารีสากลใน
ระดับโซน มีความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

  วางแผนงาน เตรียมความพรอม และดําเนินการจัดสัมมนาการ
รักษาและการพัฒนาสมาชิกภาพประจําปในระดับโซน 

  ชวยเหลือผูนําภาคและสโมสรในการบงช้ีและพัฒนาแผนงาน 
เปาหมายและกลยุทธในการพัฒนาและการเพ่ิมสมาชิกภาพใน

พ้ืนที่ทางภูมิศาสตรที่เก่ียวของ 

  ชวยเหลือผูวาการภาคในการบงช้ีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการกอต้ัง
สโมสรใหมๆ 

  บงช้ีเครื่องมือในภูมิภาคที่เหมาะสมจะใชในความพยายามเพื่อ
การพัฒนาสมาชิกภาพ 

  ใหความรูแกภาคและสโมสรเกี่ยวกับโปรแกรมการเพ่ิมและ
พัฒนาสมาชิกภาพของโรตารีสากล 

  เปนวิทยากร ผูนําเสนอหรือผูฝกอบรมในการประชุมตางๆ  เมื่อ
ไดรับการรองขอ เชน 

  การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS) 
  การสัมมนาอบรมผูวาการภาครับเลือก (GETS) 
  การประชุมเจาหนาที่โรตารีสากลในระดับโซน (Rotary Zone 

Institute) 
  การประชุมภาคประจําปเพ่ืออบรมเจาหนาที่สโมสร 
  การประชุมใหญประจําปของภาค 
  การสัมมนาการพัฒนาสมาชิกภาพของภาค 
  การประชุมสโมสร 

 

 



 

เหตุใดจึงควรเขามารวมสโมสรโรตารีในทองถิ่นของทาน 
 

โอกาสในการบําเพ็ญประโยชน 

โรแทเรียนบําเพ็ญประโยชนในระดับทองถิ่นและระดับสากลที่

เก่ียวของกับความตองการดานการรักษาสุขภาพอนามัย ความหิว
โหยและความยากจน การไมรูหนังสือ การชวยเหลือภัยพิบัติ  และ
ปญหาส่ิงแวดลอม   เหลานี้เปนกิจกรรมของโรแทเรียนในดานตางๆ 
เพียงจํานวนเล็กนอย สมาชิกสามารถสัมผัสไดถึงความภูมิใจและรับรู
ถึงประสบการณผานโครงการท่ีเอื้อประโยชนตอชุมชน เมื่อรวมทํา
โครงการบําเพ็ญประโยชน 

 

เครือขายของวิชาชีพ 

หลักการพื้นฐานของโรตารี คือการจัดเวทีสําหรับผูนําทางธุรกิจและ
วิชาชีพ สมาชิกในปจจุบันมีทั้งผูนําทางธุรกิจ อุตสาหกรรม วิชาชีพ 
ศิลปะ การปกครอง การกีฬา การทหารและศาสนา ซึ่งเปนผูมีสวนใน
การตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ โรตารีเอื้อโอกาสในการพบกันของเหลา
คนที่มีสติปญญาสูง และทํางานบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นรวมกับพวก
เขา 

 

การพัฒนาและการเพิ่มบุคคลากร 

สมาชิกภาพในโรตารีทําใหมั่นใจไดถึงการพัฒนาวิชาชีพและบุคลากร

ที่ตอเนื่อง โรแทเรียนมีโอกาสนับไมถวนในการสงเสริมความชํานาญ
ในการเปนผูนํา รวมทั้งไดรับประสบการณจากการส่ือสารและการพูด

ในที่สาธารณะ การวางแผนและการจัดองคกร การสรางทีมงาน การ
หาทุนและการสอนหนังสือ 

 

มิตรภาพ 

มิตรภาพเปนเหตุผลหลักที่โรตารีไดเริ่มกอต้ังข้ึนเมื่อป ค.ศ.1905 
และยังคงเปนส่ิงสําคัญอยู ปจจุบันมีสโมสรโรตารีกวา 31,000 สโมสร
ใน 165 ประเทศ โรแทเรียนจึงมีเพ่ือนในทุกๆ ที่ที่ไป โรตารีชวยสราง
ความรูสึกการเปนชุมชน รวมทั้งชวยทําใหมิตรภาพของแตละบุคคล
ยั่งยืนนานดวย 

 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

โรตารีสากลเปนสมาคมของสโมสรในทองถิ่นในประเทศตางๆ 
มากมาย การเปนสมาชิกเปดใหแกผูนําทางธุรกิจและวิชาชีพจากทุก
กลุมชนชาติ ความเชื่อทางการเมือง พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและ

ศาสนา   โรแทเรียนพอใจในวัฒนธรรมและการปฏิบัติที่หลากหลาย 
รวมทั้งสงเสริมความอดกล้ัน 

 

การเปนพลเมืองที่ดี 

สมาชิกภาพในโรตารีทําใหบุคคลเปนพลเมืองดี โปรแกรมประจํา
สัปดาหของสโมสรโรตารีทําใหสมาชิกไดรับทราบขอมูลวามีอะไร

เกิดข้ึนบางในชุมชน ในประเทศและในโลก เครือขายที่กวางขวางของ
สโมสรโรตารี  และโปรแกรมตางๆ ทําใหเกิดโอกาสในการบําเพ็ญ
ประโยชนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยางกวางขวาง 

 

ความเขาใจระหวางกันในโลก 

สมาชิกโรตารีไดเขาใจถึงปญหาในเรื่องตางๆ เก่ียวกับมนุษยชาติ 
และมีผลอันสําคัญตอเรื่องเหลานั้นโดยการดําเนินกิจกรรมโครงการ

บําเพ็ญประโยชนระหวางประเทศ และโปรแกรมการแลกเปล่ียนของ
โรตารีสากล รวมทั้งมูลนิธิโรตารี การสงเสริมสันติภาพก็เปนหนึ่งใน
วัตถุประสงคลําดับแรกของโรตารี 

 

 

 

 

 



 

 

ความบันเทิง 

ภาคและสโมสรโรตารีทุกๆ แหงจะจัดงานและกิจกรรมตางๆ ที่ให
ความหลากหลายไปตามความตองการของชีวิต  การประชุมใหญ
ประจําปของภาค การประชุมใหญประจําปของโรตารีสากล การ
ประชุมอบรมเจาหนาที่และงานทางสังคมตางๆ ที่ใหทั้งความบันเทิง
เพลิดเพลินรวมทั้งขาวสาร ความรูและการบําเพ็ญประโยชนของ 
โรตารี 

 

ชนรุนใหมในอนาคต 

โรตารีอุปถัมภการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม  รวมทั้ง
โปรแกรมทุนการศึกษาที่ใหญที่สุดในโลก  สโมสรโรตารีใหโอกาสใน
การอบรมส่ิงใหมๆ รวมทั้งการเปนที่ปรึกษาแกผูนําในอนาคต 

 

สิ่งแวดลอมทางจรรยาบรรณ 

โรแทเรียนปฏิบัติตามการทดสอบ 4 แนวทาง ซึ่งเปนเครื่องวัดคําพูด
และการกระทําวาเปนความจริง เปนธรรม มีไมตรีจิตและมีประโยชน
แกทุกฝาย   การสงเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณอันสูงสงในวิชาชีพ

และเคารพในอาชีพที่มีคุณคาทุกอาชีพ เปนอุดมการณของโรตารี

ต้ังแตเริ่มแรก 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร่ืองราวที่ประสบความสําเร็จในการเพิม่สมาชิก 
 

ภาคโรตารีทั่วโลกไดแบงปนกลยุทธในการพัฒนาสมาชิกภาพที่ประสบความสําเร็จดังตอไปนี้กับสํานักงานใหญโลกของ 
โรตารีสากล 

 

สโมสรโรตารี Mysore West, Karnataka อินเดีย (ภาค 3180) 
เพ่ิมสมาชิกไดมากกวา 15 เปอรเซ็นต กลยุทธขอหนึ่งก็คือการเชิญ
ชวนสมาชิกที่มีศักยภาพใหมารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของ

สโมสร เพ่ือใหคุนเคยกับสโมสรและสมาชิกกอนที่จะมาเขารวมโรตารี 

 

สโมสรโรตารี Oshkosh South-West, วิสคอนซิน, สหรัฐอเมริกา 
(ภาค 6270) อางวาการที่เพ่ิมสมาชิกได 20 เปอรเซ็นต เพราะชุมชน
มองเห็นโรตารีไดจากการที่สโมสรทํางานกับโรงเรียนในทองถิ่น 
กิจกรรมในชุมชนและความกระตือรือรนของสโมสรทําใหสมาชิกที่

คาดหวังมาติดตอกับสโมสร 

 

สโมสรโรตารี Parana, อารเยนตินา (ภาค 4960) เพ่ิมสมาชิกได

มากกวา 35 เปอรเซ็นต โดยรักษากําหนดการประชุมใหกระชับ และ
เชิญสมาชิกในครอบครัวมารวมกิจกรรมสโมสรเมื่อเปนไปได 

 

สโมสรโรตารี Santa Maria, Rio Grande do Sul, บราซิล (ภาค 
4460) รับสมาชิกใหม 14 คนในเวลา 1 ป โดยไมมีสมาชิกลาออกเลย 
(เพ่ิมข้ึน 42 เปอรเซ็นต) เหตุผลที่ประสบความสําเร็จ คือ เริ่มและเลกิ
ประชุมตามกําหนดเวลา กําหนดโปรแกรมการประชุม 2 เดือน
ลวงหนา และจัดการฉลองใหสมาชิกที่ประสบความสําเร็จ 

 

สโมสรโรตารี Driffield, Humberside, ประเทศอังกฤษ (ภาค 
1040) ไดรับผลที่ยอดเยี่ยมจากการเชิญสมาชิกที่คาดหวัง 40 คน
มารวมงานรับประทานอาหารค่ํา กวา 1 ใน 3 ของผูที่ไดรับเชิญมา
รวมงานเล้ียงและรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรตารี แขกทั้งหมด 8 คนเขา
มาเปนสมาชิก และอีก 4 คนแสดงความสนใจ 

 

สโมสรโรตารี Clemons, นอรธ แคโรไลนา, สหรัฐอเมริกา (ภาค 
7690) ประสบความสําเร็จในอัตราการเพ่ิมสมาชิกประจําปประมาณ 
30 เปอรเซ็นตจากโปรแกรมใหม สโมสรแบงสมาชิกออกเปน 4 กลุม 
และสมาชิกแตละคนจะถูกขอใหเสนอชื่อสมาชิกใหมในระหวาง

ไตรมาสใดไตรมาสหนึ่งในปโรตารี วิธีการนี้ทําใหการพัฒนาสมาชิก
ภาพจะอยูในความสนใจตลอดทั้งป และยังทําใหคณะกรรมการ

สโมสรมีเวลาดําเนินการกับการเสนอชื่อที่มีมาอยางสม่ําเสมอ 

 

สโมสรโรตารี Hunyani ซิมบับเว (ภาค 9210) เพ่ิมสมาชิก 25 
เปอรเซ็นตในป 2002 โดยการเปนสโมสรอุปถัมภการกอต้ังสโมสร 
โรตารี Avondale ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2002  จากขอกําหนดที่ให
สโมสรอุปถัมภตองมีสมาชิก 25 คน ทําใหสโมสรแหงนี้ซึ่งมีสมาชิก 
20 คนตองรับสมาชิกใหมอีก 5 คน สมาชิกภาพกลายเปนเรื่องสําคัญ
ประการแรกของคณะกรรมการบริการทุกแนวทาง  และกรณีที่

สุภาพสตรีสามารถถูกเสนอชื่อไดก็มีสวนสําคัญยิ่ง 

 



 

 

 

การเขาใจในโรตารีของสาธารณชนจะชวยสนับสนุนและสงเสริมการเพิ่มและการพัฒนาสมาชิกภาพ   การประกาศขาวบริการ
สาธารณะน้ี เปนเพียงตัวอยางของเครื่องมือที่จะใชในระดับภาคและสโมสร เพ่ือสงเสริมความเขาใจในโรตารีของสาธารณชน 

 

วิธีการใชการประกาศขาวบริการสาธารณะ 

การประกาศขาวบริการสาธารณะเชนนี้มีอยูในรูปของแผนซีดี เพ่ือใชในหนังสือ 
พิมพหรือส่ิงพิมพอื่นๆ วัสดุอุปกรณเหลานี้สามารถสั่งไดจากรายการสิ่งพิมพของ 
โรตารีสากลออนไลนบนเว็บไซตของโรตารีสากล (www.rotary.org) หรือจาก
สํานักงานใหญโลกหรือสํานักงานระหวางประเทศ 

แผนซีดีนี้สามารถใชไดกับเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอชและไอบีเอ็ม โดยมีทั้งแบบ
สีและขาว-ดํา ทั้งภาพแนวตั้งและแนวนอน ผูใชสามารถจัดทําชิ้นงานใหมีขนาดใดก็
ไดและใสขอมูลเฉพาะของภาคหรือสโมสรในทองถิ่น 

คําแนะนําในการใชงาน เชน: 

  นิตยสาร/หนังสือพิมพ 

  ทําเนียบของชุมชน 

  หนังสือโปรแกรมตางๆ 

  สารของภาค/ทําเนียบภาค 

  ปาย/โปสเตอร/ในที่สาธารณะ 

  เว็บไซต 

  กระดานปาย 

  สถานีรถไฟ/สนามบิน 

 

ทรัพยากรการประชาสัมพันธออนไลน 

เว็บไซตของโรตารีสากลมีเครื่องมือการประชาสัมพันธอิเลคทรอนิกส อยูภายใตเมนู “Club Support” ในสวนของ the Effective Public 
Relations ในเว็บไซตของโรตารีสากล (www.rotary.org/support/prtools) มีคําแนะนําวิธีการที่จะชวยสโมสรและภาคในการสงเสริมกิจกรรม 
โครงการและโปรแกรมของโรตารี เว็บไซตยังใหคําแนะนําในการเขียนขาวเพ่ือการแถลงขาว การลงโฆษณาและการประกาศขาวบริการ

สาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ   ทานยังสามารถลงทะเบียนอีเมลของทานเพ่ือขอรับคําแนะนําในการ
ประชาสัมพันธ   ซึ่งเปนจดหมายขาวทางอีเมลที่เต็มไปดวยขอคิดและโอกาสในการประกาศโฆษณาโครงการของสโมสร สงใหสัปดาหละ 2 ครั้ง 

 

โปรดพิจารณา "PR Toolbox" ในเว็บไซตดังกลาว ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอขาวและส่ิงที่มีประโยชนอื่นๆ ซึ่งพรอมใหดาวนโหลดได 

 



 

รายการทรัพยากรสิ่งพิมพ 
เกี่ยวกับการพัฒนาสมาชิกภาพของโรตารีสากล  

 

รายการส่ิงพิมพและวิดีโอของโรตารีสากลจํานวนมากที่เก่ียวกับการพัฒนาสมาชิกภาพขางลางนี้ สามารถสั่งซื้อไดจากฝายบริการส่ังซื้อส่ิงพิมพ
ในสหรัฐอเมริกา (โทร.001 1 847 866 4600 โทรสาร 001 1 847 866 3276 อีเมล: pbos@rotaryintl.org) หรือสํานักงานระหวางประเทศของ 
โรตารีสากล สําหรับภาษาตางๆ ที่จัดพิมพ โปรดดูในรายการส่ิงพิมพของโรตารีสากล (019-EN) หรือแคตตาล็อคออนไลน รายการที่มีระบุ (w) 
สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของโรตารีสากล 

โปรดดูในสวนของสมาชิกภาพ (Membership) บนเว็บไซตของโรตารีสากล (www.rotary.org) สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกใหมและ
สมาชิกที่คาดหวัง การกอต้ังสโมสรใหม รวมทั้งสถิติสมาชิกภาพทั่วโลกในปจจุบัน ความคิดที่ประสบความสําเร็จเก่ียวกับสมาชิกภาพ ซึ่งสงมา
จากภาคและสโมสรทั่วโลก แบบสอบถามสําหรับสโมสร แนวคิดดีๆ อื่นๆ เก่ียวกับสมาชิกภาพตลอดจนทรัพยากรสําหรับสโมสรและภาค 

 

โรตารี ก เอย ก ไก – ABCs of Rotary, The (363-EN) คําแนะนํา
ขนาดกระทัดรัดเก่ียวกับประวัติโรตารี ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่ง
มาจากการรวบรวมบทความสั้นๆ  เขียนข้ึนครั้งแรกโดยอดีตประธาน
โรตารีสากล คลิฟฟอรด ดอรคเทอรแมน 

การสํารวจทางภูมิศาสตร – Demographic Survey Template (มี
ในเว็บไซตเทานั้น) เครื่องมือที่จะชวยสโมสรในการทบทวนขอมูล
สมาชิก ประกอบดวยแบบสอบถามและขอมูลที่จัดทําเปนตาราง
อัตโนมัติ เพ่ือสมาชิกสโมสรกรอกขอมูล 

ประวัติโรตารี – History of Rotary (921-EN) วิดีโอเทป 7 นาที 
สรุปประวัติของโรตารี ต้ังแตเริ่มกอต้ังเมื่อป ค.ศ.1905 

แนวปฏิบัติในการเสนอสมาชิกใหม – How to Propose a New 
Member (254-EN) (ดาวน โหลดได )  แผนพับที่ แสดงวิธีการ
ปฏิบัติการพ้ืนฐานในการเลือกต้ังสมาชิกใหม (รวมแบบฟอรมการ
เสนอช่ือสมาชิก 1 ชุดดวย) 

แหลงขอมูลในการพัฒนาสมาชิกภาพ – Membership Develop- 
ment Resource Guide (417-EN) สมุดเลมเล็กที่รวมการปฏิบัติการ
พ้ืนฐานในการสรางสมาชิกภาพของสโมสร โดยการรักษาและการหา
สมาชิก ใหความคิดเห็นและทรัพยากรสําหรับกลยุทธในการพัฒนา
สมาชิกภาพของสโมสรที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมาชิกภาพ – Membership Development (916-EN) 
คูมือที่ใหขาวสารหลากหลายเกี่ยวกับความคิดเห็น เครื่องมือและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสมาชิกภาพสําหรับสโมสร 

บัตรประจําตัวสมาชิกสโมสรโรตารี – Membership Identifica- 
tion Card เลขานุการสโมสรเปนผูจัดทําใหสมาชิกทุกคนเพ่ือแสดง
ความเปนสมาชิก สามารถติดตอกับผูขายไดตามรายละเอียดในสวน
สมาชิกภาพ (Membership Section) ของเว็บไซตของโรตารีสากล 

การปฐมนิเทศสมาชิกใหม – New Member Orientation (414-
EN) คําแนะนําในการดําเนินการปฐมนิเทศสมาชิกใหมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การกอตั้งสโมสรใหม: คําแนะนําสําหรับผูวาการภาค และ
ผู แทนพิ เศษ  Organizing New Clubs: A Guide for District 
Governors and Special Representatives (808-EN) ( ด า ว น

โหลดไดเฉพาะแบบฟอรมในเว็บไซต) ส่ิงพิมพนี้กลาวถึงการ
ปฏิบัติการกอต้ังสโมสรใหม ซึ่งมีแบบฟอรมที่กําหนดคําแนะนําที่จะ
ทําใหเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนของสโมสรใหม 

แผนพับการประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล – 
Presidential Citation Brochure (900A-EN) (ดาวนโหลดได) แผน
พับที่กลาวถึงโปรแกรมการประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารี

สากล 

รายการสิ่งพิมพของโรตารีสากล – RI Catalog (019-EN) รายช่ือ
ส่ิงพิมพ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ หนังสือและวารสารตางๆ 
แบบฟอรมและวัสดุอุปกรณตางๆ ของโรตารีสากล มีในรูปแบบของ
เว็บที่เว็บไซตของโรตารีสากล (www.rotary.org) จัดพิมพเลมใหมใน
เดือนมิถุนายนทุกป 



 

รางวัลการขยายสโมสรและการพัฒนาสมาชิกภาพของโรตารี
สากล – RI Membership Development and Extension Award 
(901-EN) (ดาวนโหลดได) แผนพับที่กลาวถึงโปรแกรมรางวัล
ประกาศเกียรติคุณประจําปสําหรับสโมสรและภาค 

การประกาศขาวบริการสาธารณะของโรตารีสากล – RI Print 
PSAs (345-EN) มี 3 ประเภทในแผนซีดี เนนใหเห็นโฉมหนาของ 
โรตารีและความสําคัญของการลงทุนในชุมชน โดยมีถอยคํากํากับวา 
“เครือขายทั่วโลกของอาสาสมัครชุมชน” 

พื้นฐานโรตารี – Rotary Basics (595-EN) เครื่องมือการปฐมนิเทศ
ที่ยอดเยี่ยม พรอมดวยเรื่องราวของโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารี 

โรตารี: เชื่อมโยงบุคคล มีผลตอชีวิต – Rotary: Connecting 
Lives, Affecting Lives (Print PSAs) (015-EN) ภาพของโรแท- 
เรียนที่เก่ียวกับการใหภูมิคุมกันโรคโปลิโอ ความพยายามของโรแท- 
เรียนชาวออสเตรเลียที่จะชวยอพยพครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย และ
คลีนิคเคล่ือนที่ของโรแทเรียนชาวแคนาดาท่ีใหบริการแกผูไรที่อยู

อาศัย เปนประโยชนสําหรับส่ิงพิมพ เครื่องเขียนและปายประกาศ
ตางๆ (ภาษาอังกฤษเทานั้น) 

โรตารี: เชื่อมโยงบุคคล มีผลตอชีวิต – Rotary: Connecting 
Lives, Affecting Lives (Television PSAs) (179-EN) เ ป น
ประกาศขาวบริการสาธารณะขนาดความยาว 90 วินาที 1 ชุด ขนาด 
30 วินาทีและ 60 วินาที อยางละ 3 ชุด เก่ียวกับความพยายามใน
การขจัดโรคโปลิโอของโรตารี โปรแกรมของโรตารีออสเตรเลียที่ให
ความชวยเหลือผูไรที่อยูอาศัยจากไฟไหมปา และคลีนิคเคล่ือนที่ใน
อนาคตที่โรตารีอุปถัมภ 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรตารี – Rotary Fact Pack (267-EN) (ดาวน
โหลดได) เอกสารขอเท็จจริงในหลากหลายแงมุมของโรตารี ปรับปรุง
ทุกๆ 4 เดือน สามารถขอรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรตารีในแตละ
ภูมิภาคได 

รายงานประจําปของมูลนิธิโรตารี – Rotary Foundation An- 
nual Report (187B-EN) (ดาวนโหลดได) รายงานประกอบรูปภาพ
เก่ียวกับโปรแกรมของมูลนิธิโรตารีและรายงานการเงินที่ไดรับการ

ตรวจสอบแลว 

การประกาศขาวบริการสาธารณะของมูลนิธิโรตารี – Rotary 
Foundation Print PSAs (335-EN) มี 6 แบบในแผน CD แสดงการ
ทํางานของมูลนิธิพรอมคําบรรยายประกอบ “โรแทเรียนทําใหเกิด
ความแตกตาง” 

รายงานประจําปของโรตารีสากล  – Rotary International 
Annual Report (187A-EN) (ดาวนโหลดได) แสดงส่ิงสําคัญๆ ของ
โรตารีและรายงานการตรวจสอบบัญชี 

โรตารีในชุมชนของทาน – Rotary in Your Community (332-
EN) วิดีโอความยาว 30 นาที ใหภาพรวมเก่ียวกับสมาชิกและการ
บําเพ็ญประโยชนของสโมสรโรตารี ดีเยี่ยมสําหรับการใชฉายกอน
โปรแกรมตางๆ สําหรับสถานีเคเบ้ิลทีวี 

โรตารีทําใหเกิดความแตกตาง – Rotary Makes a Difference 
(338-EN) สปอตโทรทัศน 6 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที 
เก่ียวกับผลงานของมูลนิธิโรตารี เชน “การพิทักษโลก” “การสงเสริม
สันติภาพ” “การชวยเหลือเด็ก” “การเพ่ิมพูนการศึกษา” “การทํางาน
เพ่ือการขจัดโรคโปลิโอ” และ “การใหอาหารแกผูหิวโหย” แตละสปอต 
จะส้ินสุดดวยคําพูดที่วา “โรตารีทําใหเกิดความแตกตาง” 

ตะกราขาวโรตารี – Rotary News Basket (546-EN) รายงานขาว
และสารคดีโรตารีรายสัปดาหขนาด 4 หนา (บอกรับเปนสมาชิกราย
ป) 

ความเปนไปไดของโรตารี  – Rotary Possibilities (688-EN) 
วิดีโอไมมีเสียงพูดความยาว 3 นาที เพ่ือการรับสมาชิกใหม ซึ่งเนน
โครงการบําเพ็ญประโยชนของโรตารีทั่วโลก 

 



 

หนังสือพิมพโรตารีเวิรลด – Rotary World (050-EN) หนังสือ- 
พิมพ 8 หนา (บอกรับเปนสมาชิกรายป) ติดตอ Circulation Depart- 
ment สํานักงานใหญโลกของโรตารีสากล (โทร 001 1 847 860 
3171 หรือ e-mail: data@rotaryintl.org)  

บริการเหนือตนเอง – Service Above Self (070-EN) ประกาศ
ขาวบริการสาธารณะของโรตารีสากลสําหรับโทรทัศนความยาว 30 
วินาที และผลงานดีๆ ของโรแทเรียนทั่วโลก 

น่ีคือโรตารี – This is Rotary (449-EN) วิดีโอแสดงเรื่องราวของ 
โรตารี เปาหมายและโปรแกรมบําเพ็ญประโยชน การบริการ 4 
แนวทางและโครงการบําเพ็ญประโยชนหลากหลายที่สโมสรโรตารี

อุปถัมภ รวมทั้งเรื่องของมูลนิธิโรตารี (DVD - 449v – ภาษาอังกฤษ
เทานั้น) 

น่ีคือโรตารี – This is Rotary (001-EN) (ดาวนโหลดได) แผนพับ
แสดงเรื่องราวของโรตารี เหมาะสําหรับโรแทเรียนที่คาดหวังและ
สาธารณชน 

โรตารี คืออะไร  – What’s Rotary? (419-EN) แผนพับขนาด

กระเปาสตางค ใชไดสะดวก ตอบคําถามที่ถามกันบอยๆ เก่ียวกับ
องคกรและขอบเขตของโรตารี นิยมแจกใหผูที่มิไดเปนโรแทเรียน 

 

มูลนิธิโรตารีและฝายประชาสัมพันธของโรตารีสากล ผลิตเอกสารอีก
มากมายซึ่งอาจใชสําหรับการหาสมาชิกใหมและการใหความรูแก
สมาชิกใหม โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมในรายการส่ิงพิมพของโรตารีสากล 
(019-EN) 
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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