
แนะนาํ

คําแนะนําเพ่ือการปฐมนิเทศ

สมาชิกใหม
ใหรูจักโรตารี



2     แนะน�ำสมำชิกใหม่ให้รู้จักโรตำรี

เมื่อมีคนกลุ่มใหม่ๆ เข้ำมำร่วมในสโมสรนั่นคือโอกำสที่ท่ำนจะได้ติดต่อสัมพันธ์และให้แรง

บันดำลใจแก่พวกเขำในกำรเป็นสมำชิกที่มีควำมกระตือรือร้น

งำนวิจัยแสดงให้เห็นว่ำสโมสรที่มีโปรแกรมกำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่จะมีอัตรำกำรรักษำ

สมำชิกสูงไปด้วย โปรแกรมกำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่คือแผนงำนที่จะท�ำให้สมำชิกใหม่มี

ส่วนร่วมและปรับตัวให้เข้ำกับสโมสร ค�ำแนะน�ำฉบับนี้สำมำรถช่วยท่ำนในกำรพัฒนำแผน

งำนกำรปฐมนิเทศของสโมสรเองหรือปรับปรุงโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น

พฒันาโปรแกรมการปฐมนเิทศสมาชิกใหม่
(Develop A New Member Orientation  
Program) 

ไม่มีสูตรส�ำเร็จส�ำหรับกำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ที่มีประสิทธิภำพ สโมสรท่ัวโลกต้องค้นหำ

แนวทำงสร้ำงสรรค์ที่จะแนะน�ำสมำชิกใหม่มำสู่โรตำรี โปรแกรมกำรปฐมนิเทศที่ประสบ

ควำมส�ำเร็จคือโปรแกรมที่ให้ประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำย มีกำรติดต่อเชื่อม

โยงระหว่ำงบุคคล ให้แรงบันดำลใจ และมีควำมสนุกสนำน

ในกำรเปรียบเทียบว่ำเรำให้ควำมรู้แก่สมำชิกที่คำดหวังเกี่ยวกับโรตำรีอย่ำงไร กำรปฐม- 

นิเทศสมำชิกใหม่จะเป็นเชิงลึกมำกกว่ำแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นไปอย่ำงช้ำๆ ด้วยเพื่อที่จะ 

ไม่ท�ำให้สมำชิกใหม่รู้สึกว่ำมีข้อมูลมำกมำยเกินไป บำงสโมสรจัดเป็นกำรประชุมสนเทศ  

และบำงสโมสรจัดเป็น “ห้องเรียนเริ่มต้น” ที่สนุกสนำนในสถำนที่ที่เป็นทำงกำรน้อยลง  

ขนำดของสโมสรอำจจะเป็นตัวบอกถึงรูปแบบที่ท่ำนเลือกใช้  ไม่ว่ำจะก�ำหนดอย่ำงไร ย่ำง

ก้ำวของกำรปฐมนิเทศจะช่วยท�ำให้สมำชิกใหม่สร้ำงควำมสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในวิธีท่ี

เหมำะสมกับควำมสนใจและควำมต้องกำรของพวกเขำมำกที่สุด

ตรวจสอบกับประธานกรรมการด้านการมีส่วนร่วมและดึงดูดความสนใจของสมาชิกเพื่อ

ดูว่าภาคของท่านมีการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ของภาคหรือไม่ และส่งเสริมให้สมาชิกใหม่

เข้าร่วมการประชุมนั้น 

“สโมสรของเรำได้ปรับเปลี่ยนจำกกำร
ปฐมนิเทศโรตำรีที่เป็นทำงกำรและ
เป็นประเพณีสืบทอดมำซ่ึงเป็นกำรให้
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของโรตำรีอย่ำง
เต็มรูปแบบรวมท้ังประวัติของสโมสร
ซึ่งมีอำยุ 78 ปี เป็นเรำจัดให้สมำชิก
มีควำมสบำยใจในมิตรภำพสโมสร
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ควำมรู้สึกเป็น
มิตร ข้อมูลเกี่ยวกับสโมสรจะถูกส่งต่อ
ให้สมำชิกในรูปแบบของกำรสนทนำ
ที่ไม่เป็นทำงกำร และเรำยังท�ำให้
ครอบครัวของสมำชิกมีส่วนร่วมใน
กำรสนทนำนั้น เรำท�ำให้พวกเขำรู้สึก
ว่ำโรตำรีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว 
และเท่ำที่เป็นมำ มันได้ผล”

— Evangeline Maranan,
Rotary Club of Baguio,

Benguet, Philippines
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สิง่ทีต่อ้งครอบคลมุ (What to cover)

ก่อนที่จะเข้ำร่วมในโรตำรี สมำชิกที่ใหม่ที่สุดเรียนรู้เก่ียวกับโรตำรีและสโมสรของท่ำนเพียงเล็กน้อยเม่ือเป็นสมำชิกมุ่งหวัง ควรสร้ำงควำม

เข้ำใจและตอบค�ำถำมของพวกเขำ ตำรำงข้ำงล่ำงนี้ให้แนวคิดในกำรเริ่มต้น

โรตารี (Rotary)
ประโยชน์ของสมาชิกภาพ
(Benefits of Membership)

สโมสรของท่าน (Your Club)

 ส�ำหรับเนื้อหำในเชิงลึก ควรเร่ิมต้นโดย 
กำรอธิบำยดังนี้

  l สโมสรของท่ำนคือส ่วนหนึ่งของ
องค์กรระหว่ำงประเทศของผู้ที่ต้อง 
กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์เช่นเดียวกัน

  l พันธกิจและคุณค่ำของโรตำรี
  l เรื่องรำวที่ เล ่ำขำนของโรตำรีใน

ควำมพยำยำมขจัดโปลิโอทั่วโลก
  l โรตำรีเริ่มต้นและเติบโตขึ้นอย่ำงไร

 ค้นหำรำยละเอียดด้ำนประวัติศำสตร์
และอื่นๆ ทีเ่พจ About Rotary หรือ
ลงทะเบียนหลักสูตร เช่น แผนกลยุทธ์
ของโรตำรี (Rotary Strategic plan) 
เรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ (Areas of Fo- 
cous) และพ้ืนฐำนมูลนิธิโรตำรี (Rota- 
ry Foundation Basics) ที่ Learning 
Center

 อธิบำยถึงประโยชน์ของสมำชิกภำพรวม
ทั้งโอกำสต่ำงๆ ดังนี้

  l ปรับปรุงชีวิตของผู้อื่นให้ดีขึ้น
  l พัฒนำทักษะที่สำมำรถประยุกต์ใช้

ในอำชีพ เช่น กำรพูดในที่สำธำรณะ 
กำรบริหำรโครงกำร กำรวำงแผน
งำนกิจกรรมต่ำงๆ 

  l กำรเป็นเครือข่ำยกับผู้มีวิชำชีพอื่นๆ 
  l กำรสร้ำงมิตรภำพที่ยั่งยืนไปชั่วชีวิต 
  l กำรติดต่อเชื่อมโยงกับนำนำชำติ

 แจ้งสมำชิกใหม่ทรำบว่ำพวกเขำสำมำรถ
ได้รับส่วนลดในบริกำรต่ำงๆ อย่ำงมำก 
มำยทั่วโลก  ผ่ำนโปรแกรม  Rotary  
Global Rewards และสำมำรถที่จะ
โพสต์ข้อเสนอของบริษัทของพวกเขำได้

 ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ video.rotary.
org หรือ Member Center 

 แจ้งให้สมำชิกเข้ำใจอย่ำงชัดเจนถึงสิ่ง
ที่ควรคำดหวังในกำรเป็นสมำชิกสโมสร
รวมทั้ง

  l วัฒนธรรมและประเภทของกำร
ประชุมต่ำงๆ ของสโมสร

  l สิ่งที่สโมสรท�ำได้ดีและมีชื่อเสียง
  l ประวัติของสโมสร
  l โครงกำรและกิจกรรมที่สโมสรมี

ส่วนร่วม
  l งำนทำงสังคมต่ำงๆ

 แจ้งให้สมำชิกใหม่ทรำบเกี่ยวกับข้อมูล
อื่นๆ ของสโมสรเช่น เว็บไซต์ เพจ สื่อ
ทำงสังคม และเอกสำรอุปกรณ์อื่นๆ ที่
สโมสรมีอยู่ 

หมายเหตุ: ต้องส่ือสำรเก่ียวกับข้อก�ำหนด
ทำงกำรเงินและควำมคำดหวังในกำรมีส่วน
ร่วมแก่สมำชิกมุ่งหวังก่อนที่พวกเขำจะเข้ำ
ร่วมในสโมสร

กำรที่ท่ำนตัดสินใจจะน�ำเสนอกำรปฐมนิเทศแก่สมำชิกใหม่อย่ำงไรนั้นจะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของสโมสร บำงสโมสรมีกิจกรรมท่ีสนุก 

สนำน ซึ่งสมำชิกใหม่จะต้องท�ำให้เสร็จสมบูรณ์เพ่ือที่จะได้รับป้ำยชื่อ “passport” หรือกำรยกย่องประเภทอื่นๆ และโปรแกรมนี้จะจบลง 

ด้วยงำนเลี้ยง  ดูหน้ำ 6 เกี่ยวกับรำยกำรวิธีที่จะท�ำให้สมำชิกใหม่มีส่วนร่วมและเรียนรู้เกี่ยวกับโรตำรี ไม่ว่ำท่ำนจะท�ำอะไรก็ตำม ต้องมั่นใจว่ำ

สมำชิกใหม่รู้สึกว่ำได้รับกำรต้อนรับและมีโอกำสที่จะเข้ำร่วมกับสโมสรได้ทันที

สโมสรของท่ำนอำจจะมีโปรแกรมกำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่อยู่แล้ว  หำกเป็นเช่นนั้น ให้ใช้แนวทำงนี้เป็นเพียงควำมคิดเห็นที่จะส่งเสริม 

โปรแกรมดังกล่ำว ควรประเมินโปรแกรมของท่ำนอย่ำงสม�่ำเสมอโดยกำรสอบถำมข้อมูลย้อนกลับจำกสมำชิกใหม่ แล้วจึงใช้เพื่อปรับปรุง

โปรแกรมส�ำหรับสมำชิกใหม่ในอนำคต
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กำรเป็นพี่เลี้ยงในควำมคิดของฉันก็
คือ ส่วนส�ำคัญที่สุดในกระบวนกำร
ปฐมนิเทศ  อย่ำงไรก็ตำม พี่เลี้ยงไม่
ควรจะได้รับแต่งตั้งและลำออกจำก
หน้ำที่ไปเอง  พวกเขำต้องได้รับกำร 
อบรม! หน้ำที่และควำมคำดหวังจะ
ต้องชัดเจนและมีรำยกำรกิจกรรมหรือ
กำรปฏิบัติที่คำดหวังกับสมำชิกใหม่ 
อย่ำงชัดเจน พี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภำพ
จะสำมำรถรับประ กันกำรรั กษำ
สมำชิกในระยะยำวและกำรมีส่วนร่วม 
อย่ำงกระตือรือร้นของสมำชิกใหม่ 
กำรเป็นพี่เลี้ยงที่ไม่ดีนักแทบจะท�ำ 
ให้มั่นใจได้ทีเดียวว่ำจะรักษำสมำชิก
ได้เพียงระยะส้ันๆ กำรเป็นพ่ีเล้ียงจึง
เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำเกินกว่ำที่จะปล่อยให้
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ”

— Joseph Hentges,
Rotary Club of Marana 

Dove Mountain,
Arizona, USA

แต่งตั้งพี่เลี้ยง (Assign a mentor)

สโมสรทั่วโลกได้ค้นพบแล้วว่ำกำรมอบหมำยให้สมำชิกใหม่มีพี่เลี้ยงเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง  

พ่ีเล้ียงควรเป็นผู้ที่มีอะไรเหมือนกับสมำชิกใหม่ มีบุคลิกภำพที่เป็นมิตร มีพันธสัญญำต่อ

กำรเติบโตของสโมสร รวมทั้งมีควำมรู้เกี่ยวกับโรตำรี  ต้องม่ันใจว่ำพี่เลี้ยงที่ท่ำนแต่งตั้งม ี

เวลำที่จะช่วยสมำชิกใหม่ให้เข้ำร่วมกับในสโมสรได้ดี ในขณะที่ควำมสัมพันธ์ฉันพี่เลี้ยงใน

บำงคร้ังด�ำเนินไปในระยะเวลำหนึ่ง แต่ช่วงระยะหกเดือนแรกเป็นช่วงที่มีควำมส�ำคัญมำก

ที่สุด

ขอให้พี่เลี้ยงด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้
  l จัดให้สมำชิกใหม่รู้วิธีกำรติดต่อกับพี่เลี้ยง

  l ตรวจสอบกับพวกเขำอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำมีควำมสะดวกสบำย

  l แนะน�ำให้รู้จักกับสมำชิกสโมสรอื่นๆ 

  l ส่งเสริมให้เชื้อเชิญคนรู้จักมำร่วมประชุม

  l แสดงเครื่องมือโรตำรีที่ My Rotary รวมทั้ง Club Finder และ Learning Cen-

ter รวมทั้งเครื่องมืออื่นๆ ที่สโมสรของท่ำนใช้

  l พูดคุยเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ซึ่งยังว่ำงอยู่และเขำสำมำรถรับงำนในต�ำแหน่งนั้น

  l เชิญพวกเขำและสมำชิกในครอบครัวเข้ำร่วมกำรประชุมใหญ่ประจ�ำปีของภำค

  l ไปร่วมงำนต่ำงๆ เป็นเพื่อนสมำชิกใหม่

ท่ำนสำมำรถจัดให้มีกำรอบรมกำรเป็นพี่เลี้ยงแก่สมำชิกเพื่อปรับปรุงทักษะของพี่เลี้ยงโดย 

ใช้แนวทำงในการอบรมทักษะการเป็นผู้น�าฉบับนี้  

“เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่ เราจะมอบสิ่งต่อไปนี้ให้

l พี่เลี้ยงที่จะช่วยชี้แนวทางให้แก่โรแทเรียนใหม่และตอบค�าถามต่างๆ

l ป้ายชื่อชั่วคราว  เม่ือพวกเขาได้ท�ารายการตรวจสอบ “passport” จนเสร็จสมบูรณ์ เราจึงจะมอบป้ายชื่อถาวรและเส้ือแจ็คเก็ต 

ของสโมสรโรตารีให้ในที่ประชุมสโมสร

l ประวัติของสโมสรที่พิมพ์ออกมาเรียบร้อยพร้อมทั้งค�าศัพท์โรตารีและชื่อย่อ เพื่อที่จะช่วยอธิบายถึง “ภาษา” ของโรตารี

l บัตรเชิญร่วมงาน “การพูดคุยอย่างเป็นกันเอง” (Firesite chat) ปีละ 2 ครั้ง  เราจัดงานนี้ส�าหรับสมาชิกใหม่และคู่ครอง  งานนี้จะจัด 

ขึ้นที่บ้านของสมาชิกและมีโรแทเรียนมากมายหลายรุ่นอายุมาร่วมงานท�าให้เกิดบรรยากาศทางสังคมที่มีความผ่อนคลาย วัตถุประ- 

สงค์คือเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้มีปฏิสัมพันธ์และสอบถามในเรื่องต่างๆ ที่ไม่มีค�าตอบในการประชุมสโมสร”

— Brian Wilson, Rotary Club of Peterborough, Ontario, Canada
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“เรำเพิ่มสมำชิกในสโมสรจำก 78 คน 
เป็น 112 คน โดยเน้นในเรื่องของกำร
ปฐมนิเทศ เรำมีงำนพบปะสังสรรค์ที่
บ้ำนของประธำน (ซึ่งเรำเป็นผู้ออกค่ำ 
ใช้จ่ำย) ทุกคนที่มำร่วมงำนจะพูดคุย 
ถึงประวัติและพื้นฐำนโรตำรี ... ก่อนที่ 
จะมีกำรประชุม เรำปฐมนิเทศอีกครั้ง
หนึ่งเป็นเวลำหนึ่งชั่วโมงโดยสมำชิก
จะพูดเกี่ยวกับบทบำทของตน ในที่สุด 
แล ้วสมำชิกใหม ่ของเรำได ้พบกับ  
15-20 คน เรำขอให้สมำชิกใหม่พูด 
เรื่องสมำชิกภำพในชั่วขณะ (Mem- 
bership Moment) เก่ียวกับตนเอง  
และพวกเขำยังต้องฝึกพูดสองคร้ัง 
ในระหว่ำงกำรปฐมนิเทศด้วย ทุกคน 
จะเข ้ำใจโรตำรีอย ่ำงแท ้จริงด ้วย
กระบวนกำรนี้”

— Cindi Hewitt, Rotary Club  
of Summit (Greensboro),  

North Carolina, USA

สมำชิกมุ่งหวังเข้ำมำร่วมในโรตำรีเพื่อท�ำให้เกิดกำรพัฒนำ และพวกเขำจะอยู่ต่อไปเพรำะ

มิตรภำพที่ได้สร้ำงขึ้น ไม่ว่ำสโมสรจะท�ำให้เกิดผลกระทบมำกมำยเพียงใดในชุมชน หำก

สมำชิกใหม่ไม่มีกำรติดต่อเชื่อมโยงกับสมำชิกอื่นๆ ในสโมสรพวกเขำจะไม่อยำกอยู่ต่อไป 

แนวทำงที่สำมำรถสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เป็นมิตร คือ

  l จัดท�ำกำรน�ำเสนอให้สั้นและหลีกเลี่ยงกำรใช้ค�ำศัพท์โรตำรีทั้งในและนอกกำร

ประชุม

  l แจ้งให้สมำชิกใหม่ทรำบว่ำพวกเขำสำมำรถให้ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมได้

หำวิธีที่จะรู้จักกับสมำชิกใหม่ให้ดีขึ้นและช่วยให้พวกเขำรู้จักกับสมำชิกอื่นๆ ตัวอย่ำงเช่น  

บำงสโมสรให้สิทธิแก่สมำชิกใหม่เข้ำถึงท�ำเนียบสมำชิก (ฉบับพิมพ์หรือฉบับออนไลน์)  

พร้อมรูปภำพและชีวประวัติสั้นๆ ของสมำชิกแต่ละคน  บำงสโมสรสอบถำมสมำชิกใหม่และ 

สมำชิกที่อยู่มำนำนแล้วให้ผลัดเปลี่ยนกันเดือนละครั้งเพื่อพูดคุยสั้นๆ เกี่ยวกับตนเอง วิชำ- 

ชีพ และภูมิหลัง

แบ่งปันควำมคิดเห็นของท่ำนที่ discussion group ในเรื่องการปฏิบัติท่ีดีท่ี 

สุดเกี่ยวกับสมาชิกภาพ (Membership Best Practices)

กำรให้สมำชิกท่ีมีประสบกำรณ์มีส่วนร่วมในกำรเป็นพี่เลี้ยง ผู้ฝึกอบรม ผู้วำงแผนงำนกำร

เฉลิมฉลอง หรือผู้บรรยำยในงำนต่ำงๆ จะท�ำให้พวกเขำได้แบ่งปันควำมคิดเห็นและควำม

กระตือรือร้นซึ่งสำมำรถให้แรงบันดำลใจแก่สมำชิกใหม่ได้ และยังเป็นแนวทำงในกำรท�ำ 

ให้สมำชิกที่มีประสบกำรณ์ได้มีส่วนร่วมซึ่งมิเช่นนั้นจะห่ำงหำยไปได้ กำรให้ประสบกำรณ์

และค�ำแนะน�ำสำมำรถเป็นเรื่องที่มีควำมสนุกสนำนและได้รับผลตอบรับที่ดี หลำยๆ สโมสร

หำแนวทำงที่สนุกสนำนส�ำหรับสมำชิกในกำรท�ำควำมรู้จักกันผ่ำนเกมส์และกิจกรรมท่ีมี

ปฏิสัมพันธ์

การใหส้มาชิกมีส่วนร่วมและการติดต่อเช่ือมโยง
(Involve and Connect Members)

“สมาชิกใหม่ควรจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานใหม่ในบริษัท ในช่วงเดือนแรกมีความส�าคัญมากส�าหรับทั้งสโมสรและสมาชิก 

ใหม่ นั่นคือเมื่อสมาชิกใหม่รู้สึกมีส่วนร่วมและมีความต่ืนเต้นกระตือรือร้นในการตัดสินใจเข้าร่วมโรตารี  ดังนั้น การเข้ามีส่วนร่วมกับ 

พวกเขาท�าให้รักษาความรู้สึกท่ีดีซึ่งจะส่งเสริมประสบการณ์ส�าหรับสมาชิกใหม่ รวมทั้งส�าหรับสโมสรเอง และเช่นเดียวกับสมาชิกใหม ่

ในบริษัท ควรพยายามท�าให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการต้อนรับ การอบรม งานพบปะสังสรรค์ที่ท�าให้ได้เพื่อนใหม่ๆ เป็นต้น หลายครั้ง 

หลายหนฉันเห็นว่าสมาชิกใหม่หมดก�าลังใจในระยะแรกเพราะพวกเขาถูกทอดทิ้งให้คาดเดาเอาเอง”

— Gina McBryan, Rotary Club of Grand Cayman, Cayman Islands
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“สมำชิกใหม่ทุกคนควรได้รับรำยกำร
ตรวจสอบเพื่อท�ำรำยกำรให ้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนที่พวกเขำจะได้รับป้ำย
ช่ือสมำชิก  ซึ่งจะรวมถึงกำรเข้ำร่วม
ประชุมกรรมกำรบริหำรสโมสรและ
มีส่วนร่วมในโครงกำรของสโมสรสัก
โครงกำรหนึ่ง สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยท�ำให้
สมำชิกใหม่มีส่วนร่วมอย่ำงทันทีใน
สโมสรก่อนท่ีพวกเขำจะหลงเช่ือและ
เห็นว่ำโรตำรีเป็นพันธะในเร่ืองของ
อำหำรกลำงวันทุกสัปดำห์”

- Chase Moses, Rotary Club  
of Lake City, Florida, USA

เราจะท�าให้สมาชิกใหม่มีส่วนร่วมได้อย่างไร? (How can we engage new 

members?)

ส่งเสริมให้สมำชิกใหม่มีส่วนร่วมในแนวทำงดังต่อไปนี้

  l อ่ำนหนังสือมูลนิธิโรตำรีข้อมูลอ้ำงอิง (Rotary Foundation Reference Guide) 

และสำนสัมพันธ์เพื่อสิ่งดีๆ (Connect for Good)

  l แนะน�ำตัวเองกับคนใหม่ๆ ทุกสัปดำห์ 

  l พบปะกับพี่เลี้ยง

  l เข้ำร่วมกำรประชุมสนเทศสมำชิกใหม่

  l เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสโมสร

  l เข้ำร่วมกำรประชุมของภำค (เช่น กำรประชุมใหญ่ประจ�ำปีของภำค)

  l สร้ำงบัญชี My Rotary

  l มีส่วนร่วมในโครงกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์

  l เข้ำร่วมในคณะกรรมกำร

  l ร่วมประชุมสโมสร

  l ลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์ที่ Learning Center (learn.rotary.org)

  l ค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับสโมสร (เว็บไซต์ เป็นต้น)

  l เชิญมิตรสหำยมำร่วมกำรประชุม

  l ส�ำรวจเว็บไซต์ของสโมสรและ Rotary.org

  l สนุกสนำน!

“สโมสรของเราจัดให้มี “โรแทเรียนดาวเด่น” (Rotarian in the Spotlight) เป็นประจ�าทุกสัปดาห์โดยการหมุนเวียนกัน เราเล่นเกมส์  

“Three Truths and a Lie” กับสมาชิกในแต่ละสัปดาห์อันเป็นความพยายามที่จะท�าความรู้จักกับสมาชิกให้ดีขึ้น เราค้นพบว่าใน 

สโมสรขนาดเดียวกับเรา ผู้คนชอบที่จะ “เป็นที่รู้จัก” และเราหมุนเวียนการสัมภาษณ์กรรมการบริหารสโมสร สมาชิกที่มีอายุการเป็น 

โรแทเรียนมากกว่า 20 ปีและสมาชิกใหม่ถอดด้าม เหล่านี้ดูเหมือนจะได้ผลดีมากกว่าการที่ใครคนหนึ่งลุกขึ้นยืนและกล่าวอะไรสองสาม

ค�าว่าพวกเขาคือใครและท�าอะไร — ซึ่งมักจะน�าไปสู่การหัวเราะ” 

— Mandi Stanley, Rotary Club of Madison-Ridgeland, Mississippi, USA
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“นอกเหนือจำกสนเทศโรตำรีแก ่
สมำชิกใหม่แล้ว สโมสรของเรำยังมี
สิ่งที่เรำเรียกว่ำกำรพูดคุยอย่ำงเป็น
กันเอง นั่นคือเมื่อสมำชิกอำวุโสของ
สโมสรนั่งสลับกับสมำชิกใหม่และพูด
คุยเกี่ยวกับประวัติของโรตำรี และยังมี
วิดีโอที่อยู่บนเว็บไซต์ของโรตำรีซ่ึงทั้ง
สโมสรควรจะได้รับชม ควรจะแบ่งปัน
สิ่งเหล่ำนี้แก่สมำชิกทุกคน นอกจำกนี้ 
เป็นกำรดีอยู่เสมอที่จะให้สมำชิกใหม่
มีส่วนร่วม ให้พวกเขำเป็นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรสักชุดหน่ึง กรรมกำร
หำทุน หรืออะไรก็ตำมที่เหมำะสม”

— Grant Bayer, Rotary Club 
of Gloucester Township- 

Pine Hill, New Jersey, USA

โรตำรีมีทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จะสนับสนุนกำรอบรม สำมำรถค้นหำข้อมูลทุกประเภทเกี่ยวกับ 

โรตำรีได้ทีเ่พจ About Rotary  ฉำยวิดีโอเกี่ยวกับโรตำรีและเหตุใดที่สมำชิกจึงเข้ำร่วมที่  

video.rotary.org ให้สมำชิกใหม่ดู  ให้ลงทะเบียน My Rotary และลงทะเบียนหลักสูตร 

ที่ Learning Center ของโรตำรีสักหนึ่งหรือสองคอร์ส เช่น พื้นฐำนมูลนิธิโรตำรี (Rotary  

Foundation Basics) กำรท�ำให้โรตำรีเข้มแข็ง (Strengthening Rotary) และเรื่องที่เน้น

ควำมส�ำคัญของโรตำรี (Rotary’s Areas of Focus) 

สั่งชุดต้อนรับสมาชิกใหม่ (New Members Welcome Kits) ส�ำหรับสมำชิกใหม่จำก 

shop.rotary.org 

ควำมต้องกำรของสมำชิกใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปตำมเวลำ และกำรท�ำให้พวกเขำมีส่วนร่วม

ทุกขั้นตอนในกำรเป็นสมำชิก มิใช่เฉพำะเมื่อพวกเขำยังใหม่อยู่ เป็นกุญแจส�ำคัญที่จะท�ำให้

พวกเขำมีควำมสุขและมีควำมกระตือรือร้นในสโมสรอยู่เสมอ กำรเข้ำใจถึงวิธีกำรที่จะท�ำให้

สมำชิกปัจจุบันมีส่วนร่วม  ควรอ่ำน Improving Your Member Rntention และสาน

สัมพันธ์เพื่อสิ่งดีๆ (Connect for Good) 

เพื่อที่จะเรียนรู้ถึงวิธีกำรติดตำมและท�ำให้สมำชิกที่คำดหวังมีส่วนร่วม  ดูเอกสำร Creating 

a Positive Experience for Prospective Members

ใชท้รพัยากรโรตารี
(Use Rotary Resources)

“โรตารีเปลี่ยนแปลงฉันอย่างเบ็ดเสร็จ ... ในตอนนี้ฉันมีคุณวุฒิมากขึ้น ... มีหน้าที่บทบาทที่รับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองของโลก ... 

นั่นคือพลังที่ซ่อนเร้นของโรตารี ... เป็นตัวอย่างว่าโรตารีสามารถท�าให้เกิดผลกระทบ 360 องศาแก่โรแทเรียนใหม่ได้อย่างไร ... จ�าเป็น

ต้องมีการผสมผสาน (สมาชิกใหม่เข้าในการอบรม)” 

— R. Murali Krishna, Rotary Club of Berhampur, Orissa, India



One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org

สานสมัพนัธ
เพือ่สิง่ดีๆ

(CONNECT FOR GOOD)
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เพื่อทําใหสโมสรมีพลัง
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มีความเขมแข็ง

ติดตอกับผูที่สนใจและ
ทําใหสโมสรของทาน

เติบโตขึ้น

เชือ่มโยงกบั
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ใหแรงบันดาลใจแกสมาชิก
ในการสํารวจแนวทาง

ที่จะมีสวนรวม
สามารถดาวนโหลดไดที่


