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การสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม FreeMind 

โทนี บูซาน (Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ เป็นผู้ริเร่ิมน าแผนผังความคิด มา

ใช้ในชีวิตประจ าวันของเขา จากเดมิท่ีเป็นการจดบันทึกเขียนตัวอักษรเรียงตามบรรทัดเป็น

แถวไปเรื่อยๆ หันมาใชสี้สันต่างๆ และสัญลักษณ์ หรือรูปภาพแทนความเข้าใจของตัวเอง 

และเป็นการบริหารการท างานของสมองทั้งสองซีกอย่างเท่าเทียมกัน โดยสมองซีกซ้าย

เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และตรรกะเหตุผล ส่วนสมองซีกขวาเกี่ยวกับกระบวนการ

สร้างสรรค์ทางศิลปะ และจินตนาการ  

1. แนะน าโปรแกรม FreeMind  

เป็นโปรแกรมส าหรับสร้าง Mind Map ท่ีใช้ส าหรับการจัดการ และ บริหารความคิด

ของสมองให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน เสมือนเป็นเส้นใยท่ีโยงกันไปมาอย่างมีทิศทาง

จากความคิดหนึ่งไปสู่ความคิดหนึง่ Mind Map (แผนผังความคิด) คือ แผนทีท่ี่แสดงถึง

ความคิดหลักหนึง่ความคิด ท่ีประกอบขึ้นจากมโนภาพของสมอง โดยความคิดหลักหนึ่ง

ความคิดนั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังความคิดอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีต่อเนื่อง ซึ่งมีเส้นโยง

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความคดินั้นๆ อย่างมีทิศทาง ดังนั้น แผนผังความคิด จึงเป็น

ทฤษฎีในการน าเอาสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ โดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้

ของมนุษย์ เป็นการน าความคิดจากเดิมท่ีเป็นรูปธรรมมาสร้างสรรค์และจัดระเบียบใหม่ให้

กลายเป็นนามธรรม ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของเส้นความสัมพันธ์โยงจากจุดศูนย์กลาง

ความคิด และกระจายออกมาตามกลไกกระบวนการคิดของสมองมนุษย์  

2. แหล่งทีม่าของโปรแกรม FreeMind  

เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนภาษาจาวา (Java) เพราะภาษาจาวามี

ความยืดหยุ่นสูง รองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายอาทิเช่น Windows, 

Mac OS และ LINUX ดังนั้น จึงต้องดาวน์โหลดตัวแปลภาษาจาวามาติดตั้งก่อน จึงจะ

สามารถท าการติดตั้ง FreeMind และใช้งาน FreeMind ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 



2 
 

3. การติดตั้งโปรแกรม FreeMind  

การใช้งานโปรแกรม FreeMind จะต้องท างานควบคู่ไปกับ Java Runtime 

Environment (JRE) ซึ่งไฟล์ท่ีแนะน าให้ดาวน์โหลดไปติดตั้งนี้ จะมีตัวตดิตั้ง Java Runtime 

Environment (JRE) อยู่ด้วยแล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม FreeMind ได้จาก 

http://www.agri.cmu.ac.th/download/detail.asp?id=49080095  

 

1. ดับเบ้ิลคลิกไฟล์ติดตั้งโปรแกรม ให้เลือกภาษา “English”  

 
 

  

http://www.agri.cmu.ac.th/download/detail.asp?id=49080095
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2. หากปรากฏหน้าต่าง Java not detected ให้คลิกที่ “Yes” เพื่อติดตั้ง Java 

Runtime Environment หากไม่ปรากฏหน้าต่างดังกล่าว จะข้ามไปยังข้อ 3 

 

 

2.1 คลิกปุ่ม “Install” เพือ่เข้าสู่การตดิตั้ง 

 

2.2. คลิกปุ่ม “Next” เพ่ือเร่ิมการติดตั้ง 

 
  

2.3. รอสักครู่โปรแกรมกาลังติดตัง้ JRE 

 

2.4. คลิกปุ่ม “Close” เม่ือการติดตั้งเสร็จส้ิน 
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3. การติดตั้งโปรแกรม FreeMind 

3.1 คลิกปุ่ม “Next” เพือ่เข้าสู่การตดิตั้งโปรแกรม 

 

 

 

3.2. จะปรากฏหน้าต่าง License Agreement ให้

คลิก “I Accept the Agreement” และคลิกปุ่ม 

“Next” 

 
  

3.3. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งให้ทราบถึงความ

ต้องการ Java ขั้นต่ า ให้คลิกปุ่ม “Next” 

 

3.4. จะปรากฏหน้าต่างให้ระบุต าแหน่งติดตั้ง

โปรดแกรม ให้คลิกปุ่ม “Next”  
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3.5. จะปรากฏหน้าต่างระบุชื่อโปรแกรม ให้คลิก

ปุ่ม “Next” 

 

3.6. คลิกปุ่ม “Next” เพ่ือไปหน้าตา่งถัดไป 

 

 
  

3.7. คลิกปุ่ม “Next” เพ่ือไปหน้าตา่งถัดไป 

 

3.8. คลิกปุ่ม “Next” เพ่ือไปหน้าตา่งถัดไป 

 
  

3.9. คลิกปุ่ม “Finish” เม่ือการติดตั้งเสร็จส้ิน 

 

3.10. จะปรากฏไอคอนโปรแกรมท่ีหน้าจอ 
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4. การใช้งานโปรแกรม FreeMind  

4.1. การเรยีกใช้งานโปรแกรม FreeMind 

1. คลิกปุ่ม Start เลือก All Programs  

2. คลิกเลือก FreeMind แล้วเลือก FreeMind  

3. หรือดับเบ้ิลคลิกไอคอนโปรแกรม FreeMind  

4. จะแสดงหน้าตา่งโปรแกรมข้ึนมา 

  
  

4.2. การเริม่ต้นการสร้างโหนด (Node) 

เร่ิมต้นการวาด mind map ด้วยการสร้างโหนด

ใหม่ขึ้นมาจากส่วนกลางของมายแมป พร้อม

ก าหนดหัวขอ้ 

1. คลิกปุ่ม File >New เพ่ือสร้าง mind map ใหม่  

2. จะแสดงเอกสารว่างๆ พร้อมแสดงโหนดท่ีชื่อ 

New Mindmap  

3. แก้ไขข้อความของโหนดได้โดยการคลิกลงไป

บนรายชื่อ New Mindmap แล้วพิมพ์ข้อความท่ี

ต้องการลงไป  

4. หรือคลิกขวาลงบนโหนด แล้วเลือกรายการ 

Edit Node จะได้ข้อความหรือหัวข้อท่ีพิมพ์ลงไป  

5. หากต้องการใส่ชื่อหวัข้อแบบสองบรรทัดก็ให้

คลิกขวาลงไปบนโหนด เลือก Edit Long Node  

6. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ให้กดแป้น Enter เพื่อขึ้น

บรรทัดใหม่ แล้วพิมพ์หัวข้อท่ีต้องการ แล้วคลิก

ปุ่ม OK 

 



7 
 

 

4.3. การใส่สีข้อความ สีพื้นหลัง และสีของ

เส้นโยง 

1. เพิ่มขนาดฟอนต์โดยการคลิกเมาส์ขวาท่ี Node  

2. เลือกรายการ Format > Larger Font  

(หากต้องการให้ขนาดใหญ่ขึ้น)  

3. หากต้องการเพิ่มฟอนต์ใหเ้ป็นตัวหนา ให้คลิก

เมาส์ขวาท่ีโหนด แล้วเลือก Format > Bold  

4. ใส่สีให้กับหัวข้อใน Node ด้วยการคลิกเมาส์

ขวาท่ีโหนด แล้วเลือก Format > Node Color  

5. การเปล่ียนสีพื้นหลังของโหนด ด้วยการคลิก

เมาส์ขวาท่ีโหนด แล้วเลือก Format > Node 

Blackground Color  

6. การเปล่ียนสีของเส้นโยง ด้วยคลิกเมาส์ขวาท่ี

โหนด แล้วเลือก Format > Edge Color  

7. แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ เพื่อใหค้ลิกเลือกสี ท่ี

ชอบ แล้วคลิกปุ่ม OK 8. จะได้สีสันของหัวข้อ สี

พื้นหลัง และสีเส้นโยงบนมายแมป 
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4.4 การเพิม่กิ่งก้านให้กับ Node 

1. คลิกเมาส์ท่ีโหนด หากต้องการสร้างกิ่งก้านของ

โหนดทางด้านขวาก็ไปคลิกเมาส์ทางด้านขวาของ

โหนด แล้วเลือก New Child Node จะแสดงกิ่งด้าน

ท่ีเชื่อมต่อกับโหนดหลัก  

2. พิมพ์ข้อความของโหนดลูกหรือก่ิงก้านของโหนด

ลงไป  

3. ถ้าต้องการสร้างโหนดลูกอีกหนึ่งก้านก็ให้ไป

คลิกเลือกตาแหน่งท่ีต้องการสร้าง แล้วเลือก New 

Child Node จะแสดงโหนดลูกปรากฏข้ึน ให้พิมพ์ชื่อ

ลงไป 

 

  

4.5 การแก้ไขโหนดลูกและการลบ 

1. คลิกเมาส์ขวาลงบนโหนดท่ีต้องการแก้ไข แล้ว

เลือก Edit Node  

2. ให้แก้ไขโหนดลูกตามต้องการ  

3. หากต้องการจะลบโหนดท่ีไม่ได้ใช้งาน ใหค้ลิก

เมาส์ขวา เลือกโหนดท่ีต้องการลบ แล้วเลือก 

Remove Node 
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4.6 การสร้างโหนดลูกในก่ิงเดียวกัน 

1. คลิกเลือกโหนดลูกท่ีต้องการ แล้วเลือก 

New Sibling Node

 

 

2. พิมพ์ชื่อโหนดลูกอันใหม่ลงไปในชอ่ง

ดังกล่าว

 

  

4.7 สร้างโหนดย่อยซ้อนโหนดลูก 

1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนดท่ีต้องการสร้าง

ต่อไป แล้วเลือก New Child node แล้วพิมพ์

ชื่อโหนดลงไป  

2. สร้างกิ่งก้านหรือโหนดลูกเพ่ิมขึ้นอีก โดย

คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนด แล้วเลือกรายการ 

New Child node พิมพ์ชื่อโหนดลงไป พิมพ์

ได้ทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ พิมพ์เสร็จกด

แป้น Enter 
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4.8 การเคลื่อนยา้ยโหนด 

1. น าเมาส์ไปวางทางด้านขวา หรือด้านซ้าย

ของชื่อโหนด จะแสดงเคร่ืองหมายวงรี  

 

 

 

2. คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว ้พร้อมกับลากขึ้นลง

ตามทิศท่ีต้องการ  

3. จากนั้นไปปรับแต่งโหนดย่อยให้สวยงาม

 
  

4.9 การเน้นความโดดเด่นให้โหนด 

1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนดท่ีต้องการความ 

โดดเด่น  

 

 

 

2. เลือก Insert > Cloud  

3. กลุ่มของโหนดท่ีเลือกจะถูกใส่พื้น

ด้านล่างคล้ายก้อนเมฆ 
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4.10 การแทรกไอคอน 

1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนกท่ีต้องการแทรก

ไอคอน  

 

 

2. แล้วเลือก Icons > Happy  

3. จะได้ไอคอนปรากฏหน้ารายการโหนด 

 

  

4.11 การแทรกไฮเปอร์ลิงค์อีเมล ์

1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนดท่ีต้องการใส่

อีเมล์แอดเดรส แล้วเลือก  

Insert > Hyperlink (Text Field)  

2. กรอก mailto : ตามด้วยอีเมล์ลงไป แล้ว

คลิกปุ่ม OK  

3. จะแสดงไอคอนอีเมล์ เมื่อน าเมาส์ไปคลิก

จะแสดงหนา้ต่างอีเมลเพื่อให้ส่งข้อความไป

หาทันที 
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4.12 การส่งออกไฟล์แบบเอกสาร (PDF) 

1. คลิกเมนู File > Export > As PDF…  

เพื่อส่งออกไฟล์เป็นแบบเอกสาร PDF  

2. จะปรากฏหน้าต่าง save เพื่อทาการ

บันทึกไฟล์งานแผนท่ีความคิด และท่ีช่อง 

File name : พิมพ์ชื่อไฟล์งานที่ต้องการ 

แล้วคลิกที่ปุ่ม save 
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