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Introduction to Mind Mapping 
& Apply to SWOT Analysis 

 
Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H. CMU 
Glocalization Training Center 
URL : www.glocalization.org 
e-mail : glocalization@thailand.com 
 
 ปจจุบันการเขียนแผนที่ความคิดไดรับความนิยมจากวงการตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากมีการ
ผลิตซอพทแวรสําหรับการเขียนแผนท่ีความคิดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถใชงานรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทางดานการบริหารโครงการ (Project Management Software) หากผูใชงานมีประสบการณก็จะ
สามารถประยุกตใชกับการจัดการงานเพื่อขับเคล่ือนองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูได 
Softwares ที่ใช 

1. MindMapper version 3.5 (Mind Mapping Software) 
2. MindManager X5 (Mind Mapping Software) 

Rules of Mind Map® 
• Start in the centre with an image of the topic, using at least 3 colours.  
• Use images, symbols, codes and dimensions throughout your  

Mind Map.  
• Select key words and print using upper or lower case letters.  
• Each word word/image must be alone and sitting on its own line.  
• The lines must be connected, starting from the central image. The central 

lines are thicker, organic and flowing, becoming thinner as they radiate out 
from the centre.  

• Make the lines the same length as the word/image.  
• Use colours – your own code – throughout the Mind Map.  
• Develop your own personal style of Mind Mapping.  
• Use emphasis and show associations in your Mind Map.  
• Keep the Mind Map clear by using Radiant hierarchy, numerical order or 

outlines to embrace your branches.  
How to Mind Mapping 

• Turn a large A4 (11.7" x 8.3") or preferably A3 (16.7" x 11.7"), white sheet 
of paper on it's side (landscape), or use a Mind Map pad.  

• Gather a selection of coloured pens, ranging from fine nib to medium and 
highlighters.  

• Select the topic, problem or subject to be Mind Mapped.  
• Gather any materials or research or additional information.  
• Start in the centre with an unframed image – approximately 6cm high and 

wide for an A4 and 10cm for an A3.  
• Use dimension, expression and at least three colours in the central image 

in order to attract attention and aid memory.  
• Make the branches closest to the centre thicker, attached to the image 

and ‘wavy’ (organic). Place the Basic Ordering Ideas (BOIs) or the 
'chapter heading' equivalents on the branches.  
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• Branch thinner lines off the end of the appropriate BOIs to hold supporting 
data (most important closest).  

• Use images wherever possible.  
• The image or word should always sit on a line of the same length.  
• Use colours as your own special code to show people, topics, themes or 

dates and to make the Mind Map more beautiful.  
• Capture all ideas (your own or others’), then edit, re-organise, make more 

beautiful, elaborate or clarify as a second stage of thinking.  
SWOT Analysis 
 

Weaknesses

Opportunities Threats

Strengths

 
 
ขอมูล SWOT จะไดมาจากการระดมสมอง (Brainstorming) และการวิเคราะหขอมูลขาวสารท่ีมีอยูซึ่ง
จะตองเปนระดับของ MIS-Management Information System ซึ่งจะตองมาจากการจัดระบบเปน
อยางดี IMS-Information Management System 
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แหลงเรียนรูเพิ่มเติมเรื่องของ Mind Map Software 
 www.mind-map.com 
 www.mindjet.com 
 www.mindmapper.com 
 www.mindgenius.com 
 www.glocalization.org 
 www.geocities.com/mindmapthai 
 www.tanyaPH.com 
Apply Mind Map® for SWOT Analysis 

1. Brainstorming for S,W,O,T by Brainstorming Technique 
2. Sharing the Ideas within group  
3. Finalized the SWOT data 

Note : 
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กระบวนการ

เริ่มเขาสู MindManager  Brainstorm mode

เพิ่ม idea ใหมๆ ท่ีเขามา
ไมตองเรียงลําดับ

ปลอยใหไหลไปเรื่อยๆ
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การประชุมกรรมการ

การระดมสมองประชาชน
การเรียนรู

การแกปญหา

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คณะทํางาน
โครงการใหญ

โครงการยอย

แนวทาง

กําหนดเวลาขยายไดหากกําลังลื่นไหล

ปลอยใหเปนธรรมชาติตอยอดความคิด

อยาฆาความคิดไมวิจารณกันและ กัน

สนใจปริมาณมากๆ ยิ่งดี

ไมเนนคุณภาพ
ทุกความคิดรับหมด

ยังไมตัดสิน

งานหลังกระบวนการ

Clarify, discuss
และจัดความสําคัญ

เรียงลําดับแขนงใหม

ใชสี และ boundary จัดหมวดหมูใหม

หากตองการเนนใช highlight

กําหนด code หากจําเปน

เชื่อมความสัมพันธ idea ท่ี เก่ียวพันกัน

หากจําเปนก็สงออกไป

เว็บไซต

MS Word

MS Powerpoint

MS Project

หาทางออกเชิงปฏิบัติ

ประเมิน

ทดสอบ

ทบทวน

วางแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนตอไป

กําหนดวัน

กําหนดผูรับผิดชอบ

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง
การระดมสมอง (Brainstorming)
Mapping by ภก.ประชาสรรณ แ สนภักดี

หลักการในการระดมสมอง Brainstorming โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

การระดมสมอง by MindManager.mmap - 15/5/2547 - Prachasan Saenpakdee
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สร ุปแผนภ ูม ิ Mind Map 
โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี M.P.H.
ผ ู จ ัดการศ ูนย ฝ ึกอบรมภ ูม ิป ัญญาส ู สากล

SWOT Analysis 
of Khon Kaen 

จ ุดแข ็ง(S)

จ ุดอ อน(W)

โอกาส(O)

ภ ัยค ุกคาม(T)

เป ็นศ ูนย กลางการคมนาคม
เป ็นแหล งรวมสถาบ ันการศ ึกษา
และศ ูนย ฝ ึกอบรม
เป ็นศ ูนย กลางการประช ุม/ส ัมมนา
ม ีโรงพยาบาลขนาดใหญ (ร ัฐ/เอกชน)
ม ีศ ูนย ราชการ
สถาบ ันการเง ิน
แหล งว ัตถ ุด ิบทางการเกษตร
ม ีแหล งพล ังงาน
ม ีความโดดเด นทางว ัฒนธรรม/ประเพณ ี
แรงงานอาย ุมากกว า 15 ป ี > 0.98

แรงงานเคล ื อนย ายส ูง
ขาดป ัจจ ัยการผล ิตทางการเกษตร
เทคโนโลย ีการผล ิตไม ท ันสม ัย
เส นทางเช ื อมจ ังหว ัดย ังไม ม ี
ตลาดกลางส ินค าม ีน อย
ป ัญหามลพ ิษทางน ำน ำพอง

เป ็นเม ืองศ ูนย กลางอ ุตสาหกรรม
เป ็นประต ูส ู อ ินโดจ ีน/จ ีน
นโยบายความร วมม ือก ับต างประเทศ
นโยบายการพ ัฒนาด าน ICT
นโยบายส ินค าส ู สากล
กระแสต ื นต ัวทางด านส ิ งแวดล อม

ส ินค านำเข าจากจ ีน
ต นท ุนของประเทศเพ ื อนบ านต ำ
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