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การประยุกตใช Mind Map ในงานตางๆ 
 Mind map ไดรับความนิยมจากหนวยงานตางๆ ของภาคธุรกิจ รวมทั้งในการทํา
กระบวนการฝกอบรมภาคประชาชนก็เห็นมีการประยุกตใช เพ่ือใหการศึกษาโปรแกรม 
MindManger เกิดประโยชนสูงสุด ผูเขียนจึงขอนําเสนอการประยุกตใชงาน 
MindManager เพ่ือเขียน Mind Map ดานตางๆ ดังน้ี 

- การใช Mind Map ในการประชุมผาน Projector 
- การใช Mind Map ในการระดมสอง (Brainstorming) 
- การใช Mind Map เพ่ือเตรียม Script รายการวทิยุ (Radio) 
- การใช Mind Map เพ่ือเตรียม outline สําหรับการเขียนบทความ 
- การใช Mind Map เพ่ือวางแผนการทํางาน (Planning) 
- การใช Mind Map เพ่ือการบันทึกการฟงบรรยาย (Note) 
- การใช Mind Map เพ่ือการคิดแบบสรางสรรค (Creative) 
- การใช Mind Map เพ่ือกํากับงานฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

(meeting/seminar) 
- การใช Mind Map เพ่ือการนําเสนอผลงาน (Presentation) 
- การใช Mind Map เพ่ือคนหาความเปนตัวตน (Meaning) 
- การใช Mind Map เพ่ืองานขายประกันชีวติ (Insurance agent) 
- การใช Mind Map สําหรับการวางแผนการเขียนหนังสือ (Book) 

 
Mind Map มีประโยชนมากมาย หากเรารูจักที่จะประยุกตใชใหเขากับแตละ
สถานการณ  
 
ความรูเร่ือง Mind Map + ความรูเร่ืองการใชโปรแกรม Mind Mapper  
+ ความสามารถในการประยุกตใช (ศิลปะการเขียน mind map, จินตนาการ)  
= ผลงาน mind map คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

www.glocalization.org   1 



Glocalization Training Center 

การใช Mind Map ประชุมผาน Projector 
 ในการประชุมสําหรับหนวยงานที่มีความพรอมดานเทคโนโลยี การประยุกตใช 
Mind Map เปนสิ่งที่นาสนใจ เน่ืองจากในการประชมุ ผูเขารวมประชุมมักจะมีความ
คิดเห็นที่หลากหลาย หากใช Mind Map ในการแสดงบนจอภาพ เพ่ือใหทุกคน
มองเห็นวาที่ประชุมกําลัง focus อยู ณ จุดใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเขียนไดใชแผนภาพ mind map ดานบนนี้ในการนําเสนอโครงการ อบรมใน
รูปแบบ Package แบบ 3 วัน 2 คืน โดยเสนอตอที่ประชุม สสส โครงการ “รูเทาทันสื่อเพ่ือ
สุขภาพ” ตึก SM Tower กทม.  

เม่ือที่ประชุมอภิปรายก็จะไมตองขามไปขามมา เพราะทุกคนจะ focus ในเรื่อง
เดียวกัน และหากเกิดประเด็นใหมๆ ก็สามารถแตกแขนงออกไดอีก ณ เวลาที่อภิปราย และเม่ือที่
ประชุมสรุปประเด็น ทั้งเพ่ิมและลดแขนงความคิดออกไป ก็สามารถพิมพแจกที่ประชุมนํากลบัไป
เปนแนวทางในการดําเนินงานตอไปได หากหนวยงานตางๆ นําเทคนิคนี้ไปใช ผูเขียนเชื่อวา 
Projector ที่ซ้ือมาแพงๆ คุมคาแน การประชุมจะมีประสิทธิภาพ ใชเวลาในการประชุมไมนาน 
หาขอสรุปไดโดยงาย 
อุปรณที่ตองการใช : เครือ่งคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ (Projector) โปรแกรม 
MindManager เจาหนาที่หรือบุคลากรที่มีความสามารถ ความรูในการใชโปรแกรม 
MindManager 
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การใช Mind Map ในการระดมสอง (Brainstorming) 
 การระดมสมองคํานี้มีการใชมากขึ้นตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 8 
เปนตนมา แตเทาที่สังเกต จะเห็นวา ระดมหัวมากกวาสมอง เพราะบางคนไปรวมประชุมระดม
สมอง แตไมยอมนําสมองไปดวย  
 ในการระดมสมองในที่น้ีภาษาอังกฤษใชคําวา Brainstorming คือการนําขอเสนอแนะ
หรือขอคิดเห็นออกมาจากสมองของผูเขารวมประชุมใหมากที่สุด โดยไมมีการสกัดกั้นความคดิใด 
ความคิดหนึ่ง ทุกคนเสนอไดอยางอิสระ เพ่ือใหไดความคิดเห็นมากที่สุด การใช mind map จะ
ทําใหเราไดความคิดหลากหลาย เม่ือตองการจัดหมวดหมูความคิดก็สามารถทําไดงาย  

 
จากภาพเปนการระดมสมองเรื่องการประสานงาน GO/NGO เพ่ือการคุมครองผูบริโภค จะเห็น
วาการจัดกลุมของความคิดที่หลากหลายทําไดโดยงาย 
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การใช Mind Map เพื่อเตรียม Script รายการวิทย ุ
 ผูเขียนมีโอกาสไปเปนผูดําเนินรายการวทิยุ ที่สถานวีทิยุ สวท. 99.5 mHz ทกุวันศุกร 
เวลา 22.00-23.00 น. ชื่อรายการ “คุยกันกอนนอนกับเภสัชกรขอนแกน” รูปแบบรายการจะ
เปนการดําเนินรายการโดยเชิญวทิยากรที่เปนเภสัชกรจากหนวยงานตางๆ มาใหความรูเรื่อง
สุขภาพ เพ่ือการสราง นําซอม ผูเขียนในฐานะผูดําเนนิรายการมีความจําเปนตองเตรียม script 
รายการเบื้องตนวาจะซักถามอะไรวิทยากร จึงไดประยุกตใช Mind Map เพ่ือใหการทํางานงาย 

 
 
แผนภาพ Mind Map ดานบนนี้เปนรายละเอียดทีผู่เขียนใชประกอบทุกครั้งในการดําเนิน
รายการวิทยุ การพูดจึงเกิดความตอเน่ือง เชื่อมโยง เพราะบางครั้งการพูดตองกระโดดไป กระโดด
มา ขึ้นอยูกับสถานการณ เชน “สวัสดีครับทานผูฟง ทานกําลังรับฟงรายการ คุยกันกอนนอนกับ
เภสัชกรขอนแกน ทาง สวท. 99.5 mHz รายการมีวัตถุประสงคเพ่ือการสราง นําซอม พักฟง
เพลงซักครูครบั…” 
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การใช Mind Map เพื่อเตรียม outline สําหรับการเขียนบทความ 
 การเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสาร หรือนิตยสารนั้นกอนจะลงมือเขียนก็จะตองมีการ
วาง outline กอนลงมือเขียนเพ่ือใหบทความมีความครอบคลุมไมตกหลนในเชิงเนื้อหา การใช 
mind map จะลดเวลาของการเตรียมเน้ือหาบทความลงไดมากไมเสียเวลามาก 

 
บทความเรื่องการใชสมุนไพร จากภาพจะเห็นวาผูเขยีนจะมองเห็นภาพรวม ทําใหการเขียน

งายขึ้น 
สวนประกอบของบทความ 

 
 
 
 
 
 
 
ลองนําไปใช

วาง outline บทความดูนะครับรับรองงานเขียนของทานจะพัฒนาไปไกลอยางแนนอน 
 
 
 
 
 

www.glocalization.org   5 



Glocalization Training Center 

การใช Mind Map เพื่อวางแผนการทํางาน (Planning) 
 การประยุกตใช mind map ในการวางแผนภาพรวมของการทํางาน เชน ผูเขียนเปนผู
ประสานงานเครือขายองคกรผูบริโภคจังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนองคกรเอกชน NGO - Non 
Governmental Organization มีความจําเปนตองวางแผนการทํางานทั้งป การใช 

mind map จึงเปนประโยชนอยางมาก 
 

จากภาพจะเห็นวา การวางแผนในดานตางๆ หากใชการพิมพหรือเขียนเปนหนากระดาษ
ยาวๆ อาจจะทําใหไมเห็นภาพรวมของการวางแผน ดังน้ันการใช mind map จึงมีประโยชนใน
การมองภาพรวมของงานไดเปนยางดี  
 จากนั้นหากตองการลงไปในรายละเอียดเรื่องใด เรื่องหนึ่งก็ทําไดโดยงาย เรียกวาวางแผน
เชิงลึก 
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การใช Mind Map เพื่อการบันทึกการฟงบรรยาย (Note) 
 การฟงบรรยายจากวิทยากร บางครั้งมีเน้ือจํานวนมาก การจดบันทึกลงบนกระดาษตอกัน
ไปยาวๆ อาจจะทําใหมองไมเห็นภาพรวมของเนื้อหา ดังน้ันการจดบันทึกในแบบ mind map 
จะชวยใหเราเชื่อมโยงเนื้อหาไดเปนอยางดี เชน ครั้งหน่ึงผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปรวมฟงการ
บรรยาย การวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้ง 9 ฉบับ  

 
จากภาพ mind map ผูเขียนจดบันทกึเนื้อหาของทั้ง 9 แผน วาแตละแผนมีเร่ืองอะไรที่เดนบาง 
ทําใหมองเห็นพัฒนาการของแผนชาติ การกลับมาทบทวนในครั้งตอไปก็ทําไดโดยงาย ยิ่งมีการเพิ่ม
สีสันลงไปดวยยิ่งมีความนาสนใจเขาไปอีก  
 ผูเขียนไดใช mind map ทุกครั้งที่เขาฟงการบรรยาย โดยไดใชตอเน่ืองกันมาตั้งแต
เรียนปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม ป 2539 จนถึงปจจุบัน 
(ใชแลวมันส สอบเมื่อใด ที่ หน่ึงตลอด ลองนําไปใชกับลูกหลานทาน รับรองเด็กสอบไดที่หน่ึง
แนนอน อิอิ) 
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การใช Mind Map เพื่อการนําเสนอผลงาน (Presentation) 
 ปจจุบันการนําเสนอผลงานโดยใชเครื่องมือที่ทันสมัย เปนหัวใจของการทํางานไปแลว คน
สองคน นําเสนอเรื่องเดียวกัน ความแตกตางจะอยูที่ เทคโนโลยี และการเตรียมการ รวมทั้งความ
เขาใจในเรื่องการนําเสนอ (Presentation) 

จากภาพ mind map จะเห็นวา mind map เปนไดทั้งเครื่องมือในการวางแผนการนําเสนอ
และใช mind map เปนเปนสารหรือ เน้ือหาในการนําเสนอไดไปพรอมๆ กับ เพราะผูฟงการ
นําเสนอจะไดมองเห็นภาพรวมไดโดยงาย สําหรับ Presentation Checklist น้ีมีประโยชน
มากกับผูที่ตองไปนําเสนอผลงานบอยครั้งเพราะรายละเอียดบางอยางอาจจะถูกลืมหรือตกหลนได
โดยงาย หากไมทํา checklist ใหดีหรือสมบูรณ 
 ผูเขียนมีโอกาสไดเดินทางไปเปนวทิยากรใหกับหนวยงานตางๆ ในแตละปหลายๆ สิบครั้ง 
การวางแผนดวย Checklist mind map น้ีทําใหการนําเสนอมีสีสัน ครอบคลุมประเด็ย 
รวมทั้งดึงดูดผูชม (เราใจดวย) 
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การใช Mind Map เพื่อกํากับงานฝกอบรม ประชุม สัมมนา (meeting/seminar) 
 บอยครั้งที่กาาจัดประชุม สัมมนา ประสบปญหาระหวางการดําเนินงาน สวนหนึ่งเกิดจาก
การขาดผูประสานงานหรือ ผูอํานวยการงาน หรืออาจจะมีอยูแลวแตยังไมมีระบบการมองภาพรวม
ของงาน ทําใหผิดพลาดทางเทคนิคตลอด เชน คํากลาวเปด การลงทะเบียน ชื่อวทิยากร คาเดินทาง 
เอกสารประกอบการบรรยาย ระบบเสยีงในหองประชุม และอ่ืนๆ อีกมากมาย ปญหาเหลานี้จะหมด
ไปหาก ผูประสานงาน นําการคิดในแบบ mind map มาใช แลวลงมือปฏิบัตติามแผนอยาง
เครงครัด 

 
จากแผนภาพ mind map การกํากับงานประชุม ประชาคมเภสัชกร ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ ณ เปนสุข รีสอรท สูงเนิน โคราช ทําใหผูเขียนทํางานไดอยางมีคุณภาพชีวติที่
ดี สุขภาพจิตดี ไมตองทะเลาะ กับใครมากมาย เวลาทํางานจริงก็เพียงเก็บรายละเอียดใหไดมาก
ที่สุดก็ OK แลว 
 ใครจัดประชุมบอยๆ ลองนํา mind map ไปใชในการจัดการ รับรองวาทานจะเปน
ผูจัดการประชุมไดอยางมืออาชีพ ไมหงุดหงิด มีเวลาเดินทักทายผูเขารวมประชุม มีเวลาตอง
รับประทานกบัเขาดวย ไมตองวิ่งวุนจนประธานขึ้นรถกลับ เหมือนๆ หลายๆ 
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การใช Mind Map เพื่อคนหาความเปนตวัตน (Meaning) 
 สิ่งที่ผูเขียนตัง้คําถามกับตวัเองและสังคมเสมอ คือเรื่องของความเขาใจตนเอง การรูจัด
ตัวตนที่แทจริงของตัวเองวาเปนใคร มีเปาหมายในการทํางานเพื่ออะไร อนาคตวางแผนไววา
อยางไร ปจจุบันสถานะภาพ ทางสังคมเปนอยางไร มีวิสัยทศันวาอยางไร สิ่งที่ทําอยูในปจจุบันจะ
พาไปสูเปาหมายที่ฝนไวหรือไม 
 คําถามที่เกิดขึ้นเหลานี้จําเปนที่จะตองมองภาพรวมเชื่อมโยงเขาหากันเพราะชีวติๆ หน่ึงน้ัน
แยกสวนไมได ตองมองแบบองครวมผูเขยีนจึงไดประยุกตใช mind map เพ่ือการคนหาตัวเอง
เปด mind map ขึ้นมาทบทวนทุกครัง้เม่ือมีเวลาวาง เพ่ือติดตามดูการพัฒนาในเชิงความคิด 
อานของตัวเอง 

 
ทานสามารถใช mind map ในการเรียบเรียงเร่ืองราวที่เกี่ยวกับตัวทานเอง เพ่ือคนหา

ศักยภาพ ความสามารถ รวมทั้งสิ่งที่ทานยังไมรู หรือยังไมไดทํา คนบางคนเสียดายเวลาทีผ่านไป 
เพราะไมลงมือทําบางอยางที่ใจปรารถนา รอน่ัน รอน่ี จนหมดเวลาของชีวิตไปกอน Mind map 
ชีวติ ชวยการเติมเต็มสวนขาดของชีวิตได ยิ่งถาไดเขียน mind map รวมกับสมาชิกใน
ครอบครัว ทําเปน Family map รับรองมองเห็นอนาคตไดชัดเจน  
 
 
 


