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บทคัดย่อ 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศ  เพราะจะท าให้ผู้วางแผนสามารถ

ด ารงชวีติได้ในภาวะปัจจุบันและในยามชราภาพ  จากความส าคัญดังกล่าวท าให้เกิดการศกึษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาโปรแกรม

จ าลองแผนการเกษียณอายุ  เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการเกษียณอายุของกลุ่มคนวัยเร่ิมท างาน  ท าให้ผู้ใช้งานได้

มองเห็นสภาพการเงินหลังเกษียณอายุได้ชัดเจนขึ้น  และด้วยเหตุผลดังกล่าว โปรแกรมนี้จึงเป็นส่วนส าคัญของแผน  

การเงินส่วนบุคคลที่จ าเป็นส าหรับทุกคน 

การศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศกึษาได้เร่ิมจากการศึกษาความตอ้งการการวางแผนการเกษียณโดยวิธีการสัมภาษณ์เชงิลึก 

มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสาขาอาชีพและสถานภาพ ได้แก่ อาชีพข้าราชการ พนักงานบริษัท และธุรกิจส่วนตัว  

ผลจากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึงรูปแบบของการออมการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุและความคาดหวังท่ีมตี่อโปรแกรม

ของผู้ใช้งาน  นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจ านวน 2 ราย ในแง่ของการให้ค าแนะน า 

การออมและการลงทุนเพื่อการเกษยีณอายุ 

หลังจากที่ได้ข้อมูลตา่งๆ ครบถ้วน  ผู้ศึกษาจึงได้น าข้อมูลท้ังหมดมาชว่ยในการออกแบบโปรแกรม  โดยภายหลัง

จากท่ีได้ท าการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จ   ผู้ศึกษาได้ทดลองให้กลุ่มคนวัยเร่ิมท างานทดลองใช้งานจ านวน 30 คน 

และประเมินผลการใช้งานโปรแกรมโดยใช้แบบสอบถาม  ผลการศึกษาท่ีได้จากการให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานพบว่า              

ตัวโปรแกรมมีความง่ายในการใช้งาน มีตัวเลือกท่ีใช้ในโปรแกรมครบถ้วนเหมาะสม ภายหลังการใช้งานผู้ใช้สามารถ

มองเห็นภาพการเงินหลังการเกษียณอายุได้มากขึน้และเกิดการกระตุ้นให้เกิดการวางแผนการเกษียณอายุต่อไปในอนาคต 

นอกจากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ประเมินยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อพัฒนาโปรแกรมต่อไปในอนาคต เช่น        

การเพิ่มค าแนะน าในการกรอกข้อมูลให้มากขึ้น เป็นต้น ในด้านประโยชน์ของการใช้โปรแกรมผู้ทดลองใช้ให้ความเห็นว่า 

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมท่ีมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุได้   อีกท้ังยัง

สามารถได้น าไปใช้เพื่อการเรียนรู้ เช่น ใช้เป็นโปรแกรมเพื่อฝึกปฏิบัติการการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของหน่วยงาน    

ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
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ABSTRACT  

Personal financial planning is the key factor in helping develop the nation by providing people the 

opportunity to sustain quality living during their professional career as well as after retirement. Therefore, this 

independent study aims to develop an application for effective retirement plan for people to initiate at the beginning 

of their career up to the period of actual retirement.  The retirement planning application will also enable the users to 

have better perception of their future financial condition which is essential for the general public to understand.  

This study began with the researcher studying the needs of the application user by in-depth interviews 

which divided interviewees by using their occupation and status in both government and private sectors. The result 

of the interview showed the forms of saving and investing for retirement and expectation of users when using the 

application. This study also interviewed two financial experts to gather information regarding their consultation on the 

topic of personal saving and investment for retirement plan. 

The application was created from above user requirement and utilized by a group sample of 30 people in 

addition to doing a questionnaire to find out if the application is applicable and practical for real users. Results 

showed that most of the users found the application easy to use and had suitable options for their investment and 

spending. Furthermore, the application enabled the user to clearly envision their retirement plan and stimulate their 

interest in creating a practical retirement plan. They also added comments to improve future application such as 

providing more instructions regarding how to input the information, etc. Regarding other benefits of the application, 

users found that the application can be used as a tool as part of the preparation on their retirement plan. 

Furthermore, this application can also be used as a simulation tool for a particular group in related fields.  

บทน า 

ปัจจุบัน เร่ิมมกีารตระหนักและให้ความสนใจในเร่ืองของการวางแผนการเงินกันมากขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

และความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีเกิดขึน้  ทางภาครัฐเองก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้เร่ืองการจัดการการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลเช่นกัน จากแผนโครงการท่ีผ่านมาในปี 2555 และปี 2556 ได้มีการวางนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ 

มกีารสนับสนุนให้ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ  โครงการ happy money โครงการส่งเสริมการออมและการบริหารเงิน

ส่วนบุคคล โครงการเงินทองของมีค่า   โครงการอบรมหลักสูตรการวางแผนทางการเงินส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2556: ออนไลน์)   โดยในสว่นของแผนการเงิน สามารถแบ่งได้เป็น

อกี 6 แผนย่อยได้แก่  

1. การวางแผนการครอบครองสินทรัพย์ หมายถึงการวางแผนครอบครองสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องตัวสูง เช่น 

เงิน หรือสินทรัพย์จากการลงทุน หุ้น ตราสารหนี้ และรวมไปถึงสินทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

ตา่งๆ  
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2. การวางแผนหนี้สนิและแผนการประกันภัย เป็นการวางแผนเพื่อจัดการท้ังหนี้และความเสี่ยงต่างๆ ท่ีจะเกดิขึ้น

โดยใชแ้ผนการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

3. การวางแผนเพื่อการออมและการลงทุน เป็นการวางแผนเพื่อจัดการการออมและการลงทุนให้เหมาะสมกับ

ความตอ้งการตา่งๆ ในอนาคตโดย บางครั้งเราอาจจะมีการออมท่ีมากเกินไป หรือน้อยเกินไปซึ่งการให้เกิดความเสี่ยงทาง

การเงินขึน้ได้ 

4. การวางแผนเร่ืองผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท างานในหลายๆ  บริษัทโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ มักจะมี 

แผนสวัสดกิารตา่งๆ  ให้พนักงาน  ดังนัน้ จึงมคีวามจ าเป็นในการวางแผนที่เหมาะสมในการเลอืกใช้สวัสดกิารตา่งๆ เพื่อให้

เกิดประโยชนส์ูงสุด 

5. การวางแผนเร่ืองภาษี  ภาษีจัดว่าเป็นเร่ืองใหญ่เร่ืองหนึ่งของการวางแผนการเงินเพราะทุกๆ  คนต้องมี     

การเสียภาษี  โดยในแต่ละประเทศมีการจัดกฎระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันออกไปดังนั้นเราเองก็ควรมีการจัดท าแผนท่ี

เกี่ยวกับภาษขีึน้ให้เหมาะสม 

6. การวางแผนการเกษียณ เป็นแผนท่ีวางไว้เพื่อยังคงคุณภาพชีวิตของเราเอาไว้โดยนอกจากนี้ยังหมายถึง

กิจกรรมต่างๆ   ท่ีจ าเป็นต้องใช้สินทรัพย์หลังการเกษียณด้วยเช่น การเดินทางไปเยี่ยมลูกๆ การท่องเท่ียว เป็นต้น   

(Gitman Morrison and Joehnk, 2006: 452-455) 

โดยแผนท่ีจัดได้ว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวของการวางแผนทางการเงินคือ   แผนการเกษียณอายุ ซึ่งจัดว่าเป็น

แผนท่ีมคีวามส าคัญมากแผนหนึ่ง หากแต่ทวา่ในประเทศไทยยังไม่มีการตื่นตัวในการวางแผนการเกษียณอายุมากนักเมื่อ

เทียบกับการวางแผนประเภทอื่นๆ  จากการศึกษาของอรอนงค์ ไชยบุญเรือง (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย  สาขาอ าเภอเมืองเชียงใหม่  พบว่าส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับ      

การวางแผนหนี้สินมากท่ีสุด   โดยแผนการเกษียณอายุกลับให้ความส าคัญในอันดับท้าย    เมื่อมาพจิารณาจากสถิตขิอง

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ท่ีได้ท าการส ารวจประชากรสูงอายุปี 2554  พบว่ามีผู้สูงอายุท่ีไม่มีเงินออมอยู่สูงถึง 65.4%  

ของผู้สูงอายุท้ังหมด (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2554: ออนไลน)์ 

จากข้อมูลท่ีแสดงออกมาในทิศทางเดียวกัน  แสดงให้เห็นถึงการท่ีบุคคลส่วนใหญ่ยังไม่มีความตื่นตัวใน        

การวางแผนการเกษียณอายุมากนัก นอกจากนี้  หากพิจารณาโปรแกรมท่ีช่วยในการวางแผนการเกษียณอายุพบว่า

โปรแกรมส่วนใหญ่ในตลาดจะเหมาะส าหรับการใช้งานส าหรับคนต่างประเทศเป็นหลัก   อาทิ โปรแกรม Retirement 

Planner ท่ีถูกพัฒนาเพื่อใชส้ าหรับการวางแผนการเกษียณอายุของประเทศสหรัฐอเมริกามีการรวมรูปแบบประกันสังคมท่ี

เป็นรูปแบบเฉพาะของอเมริกาไวภ้ายในโปรแกรม โดยตัวโปรแกรมเองมคีวามสามารถที่จะจ าลองการเกษียณอายุออกมา

เป็นกราฟท่ีแสดงถึงสินทรัพย์ท่ีมกีารเก็บและลงทุนเพื่อการเกษียณอายุได้ (MarketWatch, 2016: Online) เมื่อกลับมามอง

โปรแกรมท่ีมใีนประเทศไทย พบวา่ยังไม่สามารถแสดงข้อมูลรายละเอยีดในการวางแผนการเกษียณอายุได้มากนักเหมือน

โปรแกรมต่างประเทศ  ด้วยสาเหตุดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  ท าให้ผู้ศึกษาเกิดแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมจ าลองการ

เกษียณอายุขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายของโปรแกรมนี้จะเป็นกลุ่มคนไทยท่ีเพิ่งเร่ิมท างาน  (อายุระหว่าง 24 – 35 ปี)  

และเพิ่งเร่ิมมีรายได้เป็นของตนเอง   ให้เกิดความตระหนักในเร่ืองความส าคัญและสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อเป็น          

การตอ่ยอดเพื่อน าไปสู่การวางแผนเกษยีณอายุได้อกีทางหน่ึงอีกดว้ย  
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวคิดการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชวีิต (System Development Life Cycle)  

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตเป็นวิธีท่ีใช้ในองค์การส่วนใหญ่   เทคนิคนี้ประกอบด้วยวิธีการด าเนินการ 

หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบความรู้ความถนัดของผู้พัฒนาระบบขั้นตอนการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต 

แบบดั้งเดิม  ประกอบด้วยขัน้ตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ (วงจรการพัฒนาระบบงาน, 2551: ออนไลน)์ 

1. การส ารวจระบบ (System Investigation)  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการว่ามีโอกาสความส าเร็จ

มากน้อยเพียงใด รวมท้ังประเมินความเป็นไปได้ด้านต่างๆ เช่น ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility)  

ความเป็นไปได้ดา้นเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility) ความเป็นไปได้ดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Feasibility) เป็นต้น 

2. การวิเคราะห์ระบบ  (System Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัญหาของระบบท่ีจะท าการแก้ไขโดยระบบ

สารสนเทศ ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา การแก้ปัญหา และระบุความต้องการสารสนเทศ 

(Information requirement) 

3. การออกแบบระบบ (System Design) เป็นการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งท่ีระบบต้องท าเพื่อแก้ปัญหาและวิธีการ

ด าเนินงานโดยประกอบด้วยส่วนต่างๆ อาทิเช่น ปัจจัยน าเข้าของระบบ ผลผลิตของระบบ การออกแบบหน้าจอให้กับผู้ใช ้

(User Interface) และฮารด์แวร์ เป็นต้น การออกแบบระบบม ี2 ประเภทคือ 

3.1) การออกแบบ เชิ งตรรกะ (Logical Systems Design) การออกแบบส่ วนของระบบส ารสน เทศ  

และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะที่ปรากฏต่อผู้ใช้ รวมท้ังการออกแบบ อินพุท เอาท์พุท กระบวนการ

ฐานขอ้มูล การสื่อสารโทรคมนาคม การควบคุม และความปลอดภัยของข้อมูล 

3.2) การออกแบบด้านกายภาพ (Physical Systems Design) เน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงตรรกะซึ่งมีลักษณะ

นามธรรม ให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการออกแบบด้านเทคนิคมากขึ้น รวมท้ังการออกแบบฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  

และฐานข้อมูล 

4. การเขียนโปรแกรม (Programming) คือการเปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดของการออกแบบ (Design 

specification) เป็นรหัสคอมพิวเตอร์ (Computer code) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจจะใช้เวลานาน โปรแกรมขนาดใหญ่

อาจจะประกอบด้วยค าสั่งหลายหมื่นบรรทัดโดยใชโ้ปรแกรมเมอร์เป็นร้อยคน 

5. การทดสอบ (Testing) การทดสอบจะเกิดขึน้อยา่งต่อเนื่องในขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นการตรวจสอบ

ว่ารหัสคอมพิวเตอร์ท่ีเขียนไว้จะสามารถให้ผลตามท่ีต้องการหรือไม่ซึ่งข้อผิดพลาด (Bugs) ในโปรแกรมอาจจะเกิดจาก

ความผิดพลาด 2 ประการคือ 

5.1) ความผิดพลาดในเร่ืองของรูปแบบ (Syntax error) เป็นข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการเขียนโปรแกรมผิดหลัก

ไวยากรณ์ของภาษาที่ใชเ้ขียนโปรแกรม 

5.2) ความผิดพลาดเชงิตรรกะ (Logic error) เป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากการคิดค านวณท่ีผิดพลาดของผูเ้ขียน

โปรแกรมเองโดยความผิดชนดินี้ต้องท าการตรวจหาจากการท าสอบ ทดลองใชง้านโปรแกรมเท่านัน้ 

6. การน าระบบไปติดตั้ง (Implementation) เป็นกระบวนการท่ีเปลี่ยนจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่ ซึ่งวิธี        

การเปลี่ยนระบบ สามารถท าได้ 4 รูปแบบ คือ 
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6.1) การเปลี่ยนแปลงแบบคู่ขนาน (Parallel) เป็นการด าเนินการพร้อมกันท้ังระบบเก่าและระบบใหม่ ในเวลา

เดียวกัน เพื่อน าผลท่ีได้มาเปรยีบเทียบกัน การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ มีตน้ทุนแพงท่ีสุด แตม่ีความเสี่ยงนอ้ยท่ีสุด ระบบงานท่ี

มขีนาดใหญ่มักนิยมใชแ้บบนี้ เพื่อลดความเสี่ยงตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

6.2) การเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนท้ังหมด (Direct Conversion) เป็นการติดตั้งระบบใหม่แทนระบบเดิมท้ังหมด 

การเปลี่ยนแปลงนี้มีคา่ใชจ้่ายนอ้ยท่ีสุดแตม่คีวามเสี่ยงมากที่สุดหากระบบไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

6.3) การเปลี่ยนแปลงโดยใช้โครงการน าร่อง (Pilot Conversion) เป็นการติดตั้งระบบใหม่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ

องค์การ และหลังจากท่ีระบบใหม่ติดตั้งและด าเนินการไประยะหนึ่งแล้วก็จะมีการประเมินผล หากระบบใหม่มี           

ความเหมาะสมจึงค่อยน าไปใชก้ับสว่นอ่ืนๆ 

6.4) การเปลี่ยนแปลงแบบมีขั้นตอน (Phased Conversion) มกีารแบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือ 

module หรือแบ่งระยะเวลาในการติดตัง้ จากนัน้จึงลองน าบาง module ไปทดลองติดตั้ง หากได้ผลจึงค่อยน า module อื่น

ไปปฏบัิตจินกระท่ังครบท้ังระบบ 

7. การด าเนินการและการบ ารุงรักษา เมื่อมีการตดิตั้งระบบใหมแ่ลว้ จะต้องมีการบ ารุงรักษา ซึ่งมหีลายลักษณะ 

คือ 

7.1) ตรวจความถูกต้องของโปรแกรม (Debugging the program) เป็นขั้นตอนท่ีต้องท าต่อเนื่องไปตลอดอายุ

ของระบบ 

7.2) การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข การปฏบัิตท่ีิอาจเปลี่ยนแปลงไป 

7.3) การเพิ่มหน้าท่ีท างานให้ระบบโดยเกิดจากความตอ้งการใหม่ๆ  ของผู้ใช้งานระบบ  

แนวคิดมูลค่าของเงินตามเวลา (Time Value of money)  

การลงทุนในโครงการต่างๆ เงินทุนและผลตอบแทนจะเกิดขึ้นต่างเวลากัน ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วจะน ามา

เปรียบเทียบกันไม่ได้ เงินจ่ายลงทุนและผลตอบแทนท่ีต่างเวลากันจะน ามาเปรียบเทียบกันได้ต้องท าให้ค่าอยู่ ณ  

เวลาเดียวกัน การท่ีจะท าให้อยู่ ณ เวลาเดียวกัน คือ ต้องค านวณหามูลค่าอนาคต (Future Value) หรือมูลค่าปัจจุบัน 

(Present Value) แล้วแต่สภาวการณ์แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าอนาคตสามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อตัดสินใจลงทุน เช่น 

การหาเงินรวมท่ีได้รับในอนาคตเมื่อน าเงินไปลงทุน การน าไปหาอัตราการขยายตัวของยอดขาย เป็นต้น ส่วนแนวคิด

เกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น การจัดท างบจ่ายลงทุน การประเมินราคาหุ้นกู้ หรือพันธบัตร เป็นต้น 

โดยในการค านวณหามูลค่าเงินในอนาคต และ มูลค่าเงินในปัจจุบันสามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ (มูลค่าของเงินตาม

เวลา, 2551: ออนไลน)์ 
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1. สมการของมูลคา่เงนิในอนาคต 

𝐹𝑉𝑛 = 𝑃𝑉 x (1 + 𝑖)𝑛 

สัญลักษณ์และเคร่ืองหมายของสมการมีความหมายดังนี้ 

𝐹𝑉𝑛 = มูลค่าเงินในอนาคต 

𝑃𝑉  = มูลค่าเงินปัจจุบัน 

i = อัตราดอกเบ้ีย 

n = จ านวนระยะเวลา 

2. สมการของมูลคา่เงนิในปัจจุบัน 

𝑃𝑉 =  
𝐹𝑉𝑛

(1+𝑖)𝑛
  

สัญลักษณ์และเคร่ืองหมายของสมการมีความหมายดังนี้ 

𝑃𝑉  = มูลค่าเงินปัจจุบัน 

𝐹𝑉𝑛 = มูลค่าเงินในอนาคต 

i = สมมติต้นทุนค่าเสียโอกาส 

n = จ านวนระยะเวลา 

3. สมการของมูลคา่เงนิในอนาคตกรณท่ีีมีการฝากเงินเพิ่มขึ้นทุกงวดโดยเป็นการฝากเงิน  

ณ ต้นงวด 

 𝐹𝑉𝑛 = 𝑃𝑀𝑇 x (
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
) (1 +  𝑖) 

สัญลักษณ์และเคร่ืองหมายของสมการมีความหมายดังนี้ 

𝐹𝑉𝑛 = มูลค่าเงินในอนาคต 

𝑃𝑀𝑇  = จ านวนเงินฝากต่องวด 

𝑖 = อัตราดอกเบ้ียต่องวด 

n = จ านวนระยะเวลา  

 แนวคิดการวางแผนการเกษยีณ  

แผนหนึ่งท่ีจัดว่าเป็นแผนท่ีส าคัญ คือแผนการเกษียณ  ควรประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

(Gitman Morrison and Joehnk, 2006: 452-455) 

1. ก าหนดเป้าหมายของแผนการเกษยีณอายุโดยก าหนดว่าภายหลังการเกษยีณแล้วผู้จัดท าแผนต้องใช้

ชีวิตในรูปแบบใด ต้องการท ากิจกรรมอะไร รวมไปถึงต้องการครอบครองสินทรัพย์ใด ซึ่งส่วนนี้จัดว่าเป็นส่วนส าคัญ  

ส่วนหน่ึงเพราะจะท าให้ผู้จัดท าทราบถึงเป้าหมายในการจัดท าแผนการเกษยีณอายุขึ้น 
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2. ค านวณหาจ านวนเงินท้ังหมดจากกิจกรรมและรูปแบบชีวิตท่ีได้วางไว้ว่าต้องใช้จ านวนเงินเท่าไหร่ 

จ าเป็นต้องมรีายรับคงที่เป็นรายเดอืนหรือไม่ 

3. วางแผนการลงทุนและการเก็บออมตา่งๆ ให้สอดคลอ้งกับจ านวนเงินท่ีได้ค านวณไว้  

นอกจากนี้  การวางแผนการเกษียณอายุท่ีมีประสิทธิภาพควรท่ีจะต้องวางแผนโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ

ดังตอ่ไปนี ้(ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2558: ออนไลน์) 

1. ระยะเวลาแห่งช่วงชวีิต (Longevity) เป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นว่าคุณจะตอ้งใชเ้งินออมของคุณไปอกีกี่ปี

หลังจากเกษียณโดยในปัจจุบัน (2558) ช่วงชีวิตโดยเฉลี่ยของผู้ชายคือ 72 ปีและของผู้หญิงคือ 75 ปีซึ่งเทคโนโลยี

การแพทยท่ี์ก้าวหน้าขึน้ อาจท าให้มนุษยม์อีายุยนืยาวขึน้ จ านวนเงินท่ีต้องการใช้ยามเกษยีณอายุก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดว้ย 

2. อัตราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าน่าจะเป็นไปในช่วงเวลาของการเกษียณอายุ ( Inflation) เงินเฟ้อเป็นสิ่งท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมและเป็นสิ่งท่ีท าให้เงินออมด้อยค่าลงยิ่งระดับอัตราเงินเฟ้อสูงมากเท่าไหร่ เงินออมเพื่อ             

การเกษยีณอายุก็จะด้อยคา่ลงมากเท่านัน้ 

3. วิถีชีวิต (Lifestyle) โดยท่ัวไปคุณจะต้องการเงินประมาณ 70% ของรายจ่ายปัจจุบันเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่งจ านวนเงินนี้อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ ภาระค่าใช้จ่าย

ตา่งๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีแต่ละคนได้วางแผนเอาไว้ 

4. สุขภาพ (Health) เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญเนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสท่ีต้องใช้เงินใน    

การรักษาพยาบาลก็จะสูงมากขึน้ตาม ผู้วางแผนการเกษยีณอายุควรจะมกีารวางแผนค่าใชจ้่ายในส่วนนีไ้วด้้วย 

 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา  

1) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานในกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุระหว่าง 25 – 34 ปีจ านวน 6 ท่านและ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินจ านวน 2 ท่านเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ออกแบบโปรแกรมโดยจะใช้

วธีิการสัมภาษณเ์ชงิลึกเป็นหลักในการศกึษา 

  2) ศกึษาการพัฒนาโปรแกรมในสว่นน้ีสามารถแบ่งการศกึษาได้เป็นสว่นย่อยๆดังนี้ 

2.1) ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต (SDLC) ในส่วนของการศึกษานี้จะเป็น

การศึกษาขั้นตอนในการพัฒนาระบบงานเพื่อน ามาประยุกต์กับการพัฒนาโปรแกรมจ าลอง

การเกษยีณอายุ 

2.2) ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเกษียณอายุเพื่อน ามาเป็นแนวความคิด

พื้นฐานของการออกแบบโปรแกรมในสว่นของการน าขอ้มูลตา่งๆมาประมวลผลและแสดงผล 

2.3) ศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมของภาษา HTML และ Java Script เพื่อน ามาเป็นภาษาหลักใน   

การเขียนโปรแกรม 
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2.4) ศึกษารูปแบบของโปรแกรมจ าลองแผนการเกษียณอายุท่ีมีอยู่ในท้องตลาดเช่นโปรแกรม 

Retirement Planner เพื่อน ามาเป็นต้นแบบเบือ้งต้นในการออกแบบโปรแกรม 

3) ประเมินผลการใช้งานโปรแกรม ในส่วนนี้จะมีการประเมินจากผู้ใช้โปรแกรมท่ัวไปท่ีมีอายุระหว่าง  

25 – 34 ปีจ านวน 30 ท่านโดยใชว้ธีิตอบแบบสอบถามเป็นหลัก 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

1) ค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลดา้นความตอ้งการของระบบโดยการสัมภาษณเ์ชงิลึก  

ในส่วนนี้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไปเพื่อหาความต้องการในการใช้ระบบโดยผู้ให้

สัมภาษณเ์ป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี แบง่ตามสาขาอาชพีและสถานภาพจ านวน 6 ราย ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผู้ให้สัมภาษณใ์นสถานะผู้ใชง้านท่ัวไป 

อาชีพ สถานภาพโสด สถานภาพสมรส รวม 

ข้าราชการ 1 1 2 

พนักงานบริษัท 1 1 2 

ธุรกิจส่วนตัว 1 1 2 

รวม 3 3 6 

นอกจากนี้ ยังได้สัมภาษณ์ผู้ท างานธนาคารท่ีมีหน้าท่ีแนะน าการวางแผนการเงินต่อบุคคลท่ัวไปซึ่งต้องท างาน

มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จ านวน 2 ราย เพื่อศึกษาแนวทางในการให้ค าแนะน าด้านการออมและการลงทุนเพื่อ                

การเกษยีณอาย ุ

2) ออกแบบโปรแกรมโดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาชว่ยในการออกแบบ  

3) พัฒนาโปรแกรมโดยทางผู้ศึกษาจะท าการพัฒนาโปรแกรมด้วยตนเอง 

4) ทดสอบโปรแกรม ในสว่นน้ีจะมผีู้ทดสอบโปรแกรมแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่  

4.1) ทดสอบโดยผู้ศึกษาเองในสว่นน้ีจะทดสอบโดยเนน้ไปท่ีสว่นของความถูกต้องของโปรแกรม 

4.2) ทดสอบระบบโดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการเงินท าการตรวจสอบจ านวน 1 ท่านในส่วนนี้จะเน้น

การทดสอบไปท่ีภาพรวมของการใช้งานของโปรแกรมเป็นหลัก 

5) เปิดให้มกีารใช้งานโปรแกรมโดยเปิดให้กลุ่มผู้ใช้งานท่ีมีอายุระหว่าง 25 – 34 ปีทดลองใชง้าน และจัดให้

มกีารกรอกแบบสอบถามประเมินการใช้งานโปรแกรม โดยจะมีการเก็บผลจ านวนท้ังสิ้น 30 ท่าน  

6) สรุปผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมโดยสรุปออกมีเป็นเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตประชากรก าหนดจากกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ใชโ้ปรแกรม ในท่ีน้ีจะเป็นกลุ่มวัยเร่ิมท างาน  อายุระหว่าง 

25 – 34 ปี ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนประมาณ 4 ล้าน 9 แสนคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555: 
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ออนไลน์) สาเหตุท่ีเลือกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลัก  เนื่องจากเป็นวัยท่ีสามารถเร่ิมวางแผนการเงินได้แล้วท้ังในแผนระยะสั้นและ

แผนระยะยาวโดยเฉพาะแผนระยะยาวจากแนวคิดวัฏจักรมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและกลยุทธ์การลงทุน  (Frank L. Reilly & 

Keith C. Brown 2003: 37-38) ได้มีการเสนอแนะวา่เป็นวัยท่ีสามารถเร่ิมวางแผนการเกษียณอายุได้เป็นกลุ่มแรก ดังนั้น

จึงเกิดแนวคิดในการเลือกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักของผู้ใช้โปรแกรม ส่วนขนาดตัวอย่างท่ีใช้จะมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 6 ท่านแบ่งตามสถานภาพและอาชีพดังตารางที ่1 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนของการศึกษาในส่วนของความต้องการของผู้ใช้งาน การพัฒนาโปรแกรมและ  

การประเมินผลการใช้งานโปรแกรมโดยแบ่งเป็นขอ้มูลสว่นต่างๆ ดังนี้ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

แบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็นสามสว่นดังนี้ 

1) เก็บข้อมูลเพื่อส ารวจหาความต้องการใช้งาน (Requirement) โดยจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใช้งาน

ท่ัวไปท่ีมีอายุ 25 – 34 ปีแบ่งตามอาชีพ สถานภาพจ านวน 6 ท่านตามตารางท่ี 3.1 และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน

การเงินได้แก่ผู้ท างานธนาคารท่ีมีหน้าที่แนะน าการวางแผนการเงินต่อบุคคลท่ัวไปท างานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จ านวน 2 

ท่านในส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไปจะมีการแบ่งสายอาชีพและสถานภาพเนื่องจากมีความแตกต่างในเร่ืองของสวัสดิการและ

แหล่งเงินท่ีใช้จ่ายยามเกษียณ  เนื้อหาการสัมภาษณ์จะประกอบไปด้วย รูปแบบข้อมูลและวิธีการกรอกข้อมูลอินพุทของ

โปรแกรม รูปแบบการแสดงผลหรือเอาท์พุทของโปรแกรม ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะเน้นสัมภาษณ์ในส่วนของ

วธีิน าข้อมูลมาประมวลผล  

2) เก็บข้อมูลด้านความถูกต้องของโปรแกรมในส่วนนี้จะมีการทดสอบโปรแกรมด้านความถูกต้องโดย 

ผู้ศึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญเชน่อาจารย์ผู้สอนทางด้านการเงินท าการตรวจสอบในแงข่องภาพรวมการใชง้านโปรแกรม 

 3) เก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามเพ่ือประเมินการใช้งานโปรแกรมจ านวน 30 ท่าน 

ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data)  

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาจากหนังสือและงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน      

การเกษยีณอายุ อีกท้ังยังได้ศึกษาจากโปรแกรมการวางแผนการเกษยีณอายุท่ีมีอยูใ่นท้องตลาดเพื่อประกอบการออกแบบ

และพัฒนาโปรแกรมโดยได้ศึกษาจากโปรแกรม Retirement Planner เป็นหลัก   

ผลการศึกษา  

การพัฒนาโปรแกรมจ าลองแผนการเกษียณอายุผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตเป็น

แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม โดยมีผลการศกึษาตามรายละเอยีด ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ  

ส่วนนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลักจ านวน 6 ราย แบ่งตามสาขาอาชีพและสถานภาพการสมรส จาก         

การสัมภาษณ์สามารถสรุปผลความต้องการในแง่ของข้อมูลท่ีต้องป้อนเข้าสู่โปรแกรมและความคาดหวังต่อโปรแกรมได้

ดังตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 2 ตารางสรุปข้อมูลความต้องการของผู้ใชโ้ปรแกรมจากการสัมภาษณเ์ชงิลึก 

รายการความต้องการ สรุปผลความต้องการของผูใ้ช้งาน 

 ชว่งอายุท่ีต้องการเกษยีณ  45 – 55 ปี 

 ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะวางแผนหลังเกษยีณอายุ  มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 

 ข้อมูลด้านรูปแบบการออมและการลงทุนเงินท่ี

สนใจเพื่อการเกษยีณอาย ุ

 กองทุนรวม  

 เงินออมประกันชวีติ  

 เงินฝากประจ า  

 หุ้น  

 สลากออมสิน  

 ท่ีดนิ  

 ทองค า 

 ลงทุนในกิจการ 

 ข้อมูลด้านรูปแบบการออมและการลงทุนท่ี

ท างานจัดสรรให้เพื่อการเกษยีณอายุ 

 ประกันสังคม 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 สหกรณ์ 

 ข้อมูลดา้นรายจ่ายหลังเกษยีณอายุ  ค่าใชจ้่ายท่ัวไปตอ่เดอืน  

 เงินส ารองเป็นก้อนเดียว  

 ท่องเท่ียวตอ่ปี  

 เงินส ารองประกันสุขภาพเป็นวงเงิน  

 ท าบุญต่อปี 

 ค่าเดินทาง 

 ความคาดหวังตอ่โปรแกรมของผู้ใช้งาน  การแสดงผลของโปรแกรมควรแสดงการค านวณว่าต้อง

ออมหรือลงทุน เป็นจ านวนเท่าไหร่และการออมการ

ลงทุนในปัจจุบันเพยีงพอต่อการเกษยีณอายุหรือไม่ 
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รายการความต้องการ สรุปผลความต้องการของผูใ้ช้งาน 

 การกรอกข้อมูลควรจะมีค าแนะน าในการกรอกข้อมูล

ควบคู่กันไปดว้ย 

 ความคาดหวังตอ่โปรแกรมของผู้ใช้งาน  การแสดงผลควรแสดงออกมาในรูปแบบของรูปภาพหรือ

กราฟเป็นหลักและเน้นให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป

นัก 

นอกจากนี ้ ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในแง่ของการให้ค าแนะน าการออมและการลงทุน

เพื่อการเกษียณอายุจ านวน 2 ท่านโดยท่านท้ังสองมีต าแหน่งรองผู้จัดการธนาคารและเจ้าหน้าท่ีสินเชื่อประจ าธนาคาร

ตามล าดับ จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปแนวทางในการให้ค าแนะน าด้านการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุได้

ดังนี้ 

ค าแนะน าเรื่องการออมการลงทุนในแผนการเกษียณอายุ 

การให้ค าแนะน าแก่ผู้มารับบริการเร่ิมจากการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้มารับบริการอันได้แก่ อายุ  

ฐานเงินเดือน การยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน จากนั้นจึงน าเสนอการออมการลงทุนท่ีเหมาะสมกับผู้มารับบริการใน

ส่วนของค าแนะน าเร่ืองจ านวนเงินท่ีควรออมหรือลงทุนจะมีแนวทางการแนะน าอยู ่2 แนวทางได้แก่ 

1. แนะน าการออมการลงทุนโดยเร่ิมจากเป้าหมายของการออมว่ามีจ านวนเงินเป้าหมายอยู่ท่ีประมาณเท่าไหร่

จากนั้นจึงเร่ิมท าการค านวณเพื่อหาจ านวนเงินท่ีจ าเป็นต้องออมต่อเดือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น โดยมีการน าเสนอ

ผลิตภัณฑท์างการเงินรวมไปดว้ย 

2. แนะน าการออมการลงทุนโดยเร่ิมจากเป้าหมายของการออมต่อเดอืนของผู้มารับบริการวา่มีความสามารถใน

การออมเงินเพื่อการเกษียณอายุเป็นจ านวนเท่าไหร่จากนั้นจงึท าการค านวณวา่หากมีการออมเงินตามจ านวนดังกล่าวจะมี

เงินเพื่อการเกษียณอายุเป็นจ านวนเท่าไหร่ซึ่งจ านวนเงินท่ีออมสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายหลังหากมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ

เกิดขึ้น 

ค าแนะน าด้านช่องทางการลงทุน 

ในส่วนของช่องทางการลงทุนจะมีการแนะน าท่ีต่างกันไปในแง่ของการรับความเสี่ยงได้ของผู้มารับบริการหาก  

ผู้มารับบริการสามารถรับความเสี่ยงได้น้อยจะแนะน าในสว่นของ ประกันชวีติระยะยาวหรือ เงนิฝากประจ า แตห่ากผู้มารับ

บริการสามารถรับความเสี่ยงได้มากจะแนะน าในสว่นของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

ส่วนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้แนวคิดการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชวีิต  

ส่วนนีไ้ด้น าแนวคิดมาใชใ้น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ระบบ  

โปรแกรมการวางแผนการเกษียณอายุส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาจ าเพาะในแต่ละประเทศเท่านั้นตัวอย่างเช่น 

โปรแกรมการวางแผนการเกษียณอายุของอเมริกาท่ีออกแบบโดยมีการค านวณรายละเอียดประกันสังคมของอเมริกาใน

โปรแกรมท าให้ผู้ใชส้ามารถมองเห็นการเกษียณอายุได้ชัดเจนยิ่งขึน้ หากกลับมามองท่ีโปรแกรมในตลาดในประเทศไทยจะ
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เห็นวา่ยังไม่มโีปรแกรมท่ีรวมรายละเอียดและแสดงผลได้หลากหลายมากนัก ดังนัน้โปรแกรมนี้จะออกแบบโดยมีการรวม

รูปแบบการออมและการลงทุนเพื่อการเกษยีณอายุท่ีมีในประเทศไทยเป็นหลัก 

ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้งานทางผู้ศึกษาจะมีการออกแบบโปรแกรมให้เหมาะส าหรับผู้ท่ีเร่ิมต้นท างาน (อายุระหว่าง 

24 – 35 ปี) ซึ่งเป็นวัยท่ีเพิ่งเร่ิมมีรายได้และเป็นกลุ่มแรกท่ีสามารถวางแผนการเกษียณอายุเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด   

การวางแผนและเก็บออมตัง้แตเ่ร่ิมมรีายได้ 

ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบระบบ 

โปรแกรมถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมโดยผ่านขัน้ตอนตา่งๆ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนกรอกข้อมูลท่ัวไป เป็นการกรอกข้อมูลขัน้พืน้ฐานในการเกษยีณอายุ 

2. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุเป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูลรายจ่ายท่ีคาดว่า

จ าเป็นต้องใช้ภายหลังการเกษียณอายุซึ่งผู้ใช้งานต้องเลือกกรอกข้อมูลจากตัวเลือกท่ีโปรแกรมมีไว้ให้อย่าง

น้อย 1 ตัวเลอืกขึน้ไปโดยโปรแกรมมตีัวเลอืกให้เลอืกกรอกดังนี้ 

2.1) ค่าใชจ้่ายท่ัวไปตอ่เดอืน หมายถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายในแตล่ะเดอืนภายหลังการเกษยีณอายุของผู้ใชง้าน 

2.2) เงินส ารองท่ัวไป หมายถึงเงินท่ีส ารองเอาไว้ตลอดระยะเวลาการเกษยีณอายุเผื่อกรณฉีุกเฉินตา่งๆ 

2.3) ค่าท่องเท่ียวตอ่ปี หมายถงึเงินท่ีคาดวา่จะใชใ้นกรณีท่องเท่ียวภายหลังการเกษยีณอายุ  

2.4) เงินส ารองดูแลสุขภาพ หมายถึงเงินท่ีส ารองเอาไว้เพื่อค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลและรักษาสุขภาพ

ของผู้เกษยีณอายุ 

2.5) ท าบุญต่อปี หมายเงินเงินท่ีส ารองเพื่อการท าบุญ บริจาคต่างๆ ภายหลังการเกษยีณอายุ 

3. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุเป็นการกรอกข้อมูลท่ีเกี่ยวกับรายรับหรือ

การออมและการลงทุนท่ีลงทุนไว้เพื่อการเกษียณอายุในอนาคต ผู้ใช้งานสามารถเลือกกรอกข้อมูลในส่วนนี้

หรือไมก่็ได้ โดยมตีัวเลอืกให้เลอืกดังนี้ 

3.1) กองทุนรวม หมายถึงการลงทุนในรูปแบบของกองทุนท่ีมีผู้บริหารจัดการส่วนนี้จะเปิดให้ผู้ใช้งานกรอก

เงินเร่ิมตน้และอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับเพื่อน ามาค านวณผลตอบแทนท่ีจะได้ในแตล่ะปี 

3.2) เงินออมประกันชีวิต หมายถึงการลงทุนในรูปแบบของการประกันชีวิตท่ีเมื่อครบก าหนดเวลาจะได้รับ

ผลตอบแทนตามท่ีสัญญาก าหนดไว้ 

3.3) เงินฝากประจ า หมายถึงการฝากเงินท่ีผู้ลงทุนสามารถเพิ่มเงินได้ในแต่ละเดือนโดยผู้ฝากจะได้รับ

ดอกเบ้ียตามจ านวนเงินท่ีฝากไว้ 

3.4) สลากออมสิน หมายถึงรูปแบบของการออมเงินท่ีผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียท่ีได้ก าหนด

ไว ้พรอ้มกับมีสทิธ์ิลุน้รางวัลท่ีจะเกดิจากการออมได้ทุกเดือน 

3.5) ประกันสังคมมาตรา 33 หมายถงึประกันสังคมส าหรับลูกจ้างเอกชนท่ัวไป 

3.6) ประกันสังคมมาตรา 40 หมายถึงประกันสังคมส าหรับแรงงานนอกระบบท่ีไม่ได้เป็นท้ังพนักงานเอกชน 

ข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม 
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3.7) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หมายถึงกองทุนท่ีลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจ 

ประกอบด้วยเงินท่ีลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

หลักประกันแก่ลูกจ้าง เมื่อยามลูกจ้างเกษียณหรือออกจากงาน 

3.8) ระบบบ าเหน็จข้าราชการ หมายถึงระบบเงินหลังการเกษียณอายุท่ีตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันกับอาชีพ

ข้าราชการในสว่นน้ีหากเขา้เกณฑต์ามท่ีก าหนด ผู้เกษยีณจะได้รับเงินเป็นก้อนภายหลังการเกษยีณอายุ 

3.9) ระบบบ านาญข้าราชการ หมายถึงระบบเงินหลังการเกษียณอายุท่ีหากเข้าเกณฑ์ตามท่ีก าหนด ผู้เกษียณ

จะได้รับเงินเป็นรายเดอืนภายหลังการเกษียณอายุ 

3.10) สหกรณ์ หมายถึงระบบท่ีก่อตั้งโดยสมาชิกในวิชาชีพท่ีคล้ายกันเพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่

สมาชิกโดยจะมีการน าเงินของสมาชกิไปลงทุนและปันผลให้กับสมาชิกในรูปแบบตา่งๆ 

3.11) การลงทุนอ่ืนๆ หมายถงึการออมและการลงทุนท่ีเพิ่มเตมิและไม่อยู่ในการออมและการลงทุนในประเภท

ตา่งๆ ท่ีมีไว้ขา้งต้น  

4. ส่วนของการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

4.1) การแสดงผลลัพธ์เบื้องต้นของโปรแกรม เป็นการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมว่าเงินท่ีมีการออมและการ

ลงทุนเพยีงพอตอ่การเกษยีณอายุหรือไม่ 

4.2) การแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมในรูปแบบของกราฟ เป็นการแสดงสินทรัพย์ท่ีเหลือหลังหักลบค่าใช้จ่าย

ในแต่ละปี (แกนตั้ง) เทียบกับอายุของผู้ใช้งาน (แกนนอน) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพของมูลค่าของ

สินทรัพย์จากการออมและการลงทุนในแตล่ะปท่ีีลงทุนไปหลังหักค่าใชจ้่ายหลังการเกษยีณอายุ 

4.3) ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นส่วนของการแสดงรายละเอียดของการออมการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ  หลัง          

การเกษยีณอายุ และค าแนะน าเกี่ยวกับเงินท่ีต้องออมเพื่อการเกษยีณอายุ 

ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาโปรแกรม 

ในการพัฒนาโปรแกรมผู้จัดท าได้ท าการพัฒนาโดยใช้ภาษาในการพัฒนาเป็นภาษา HTML และ Javascript  

เป็นหลักในการพัฒนาโดยตัวโปรแกรมสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ได้โดยตรงผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องลงโปรแกรมอื่น

เพิ่มเตมิเพื่อใชง้านโปรแกรม 

ขั้นตอนท่ี 4 การทดสอบ 

การทดสอบระบบงานผู้ศกึษาได้ท าการแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ 

1. การทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบ ในส่วนนีผู้้พัฒนาระบบได้ท าการทดสอบโปรแกรมโดยการทดลองใส่คา่ภายใน

โปรแกรมแบบต่างๆ แล้วจึงท าการตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรม โดยปัญหาส่วนใหญ่ ท่ี พบจาก             

การตรวจสอบจะมาจากการค านวณท่ีผิดพลาดของตัวโปรแกรม ซึ่งหลังจากพบจุดท่ีผิดพลาดทางผู้ศึกษาก็

ได้ท าการแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

2. ทดสอบระบบโดยอาจารยผ์ู้สอนทางด้านการเงินท าการตรวจสอบจ านวน 1 ท่าน ในส่วนนีจ้ะเนน้การทดสอบ

ไปท่ีภาพรวมของการใช้งานของโปรแกรมเป็นหลัก โดยมีผู้ศึกษาเป็นผู้น าเสนอส่วนต่างๆ  ของโปรแกรม       
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ในส่วนนี้  พบปัญหาด้านการค านวณเงินท่ีได้จากการออมเงินบางส่วนอีกท้ังยังได้ให้ค าแนะน าในส่วนของ         

การกรอกข้อมูลของผู้ใชง้านให้มีความงา่ยในการกรอกข้อมูลมากยิ่งขึน้ 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลการใช้งานโปรแกรมจ าลองแผนการเกษียณอายุ 

ในการประเมินผลการใช้งานของโปรแกรมผู้ศึกษาได้ท าการสร้างแบบสอบถามและให้ผู้ท่ีได้ทดลองใช้งาน

โปรแกรมท าการตอบจ านวน 30 ราย โดยผลลัพธ์ท่ีได้จากกการประเมินจะน ามาสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

โปรแกรมตอ่ไป ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้มรีายละเอยีดดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 15 50 

หญิง 15 50 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามประกอบด้วยเพศชายและเพศหญิงมีการกระจายตัวอย่างละเท่าๆกันรวมท้ังหมด 30 คน 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามอาชพี 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวสิาหกิจ 7 23 

พนักงานบริษัท 11 37 

ธุรกิจส่วนตัว 9 30 

อื่นๆ 3 10 

รวม 30 100 

อาชีพของผู้กรอกแบบสอบถามจะเป็นพนักงานบริษัทมากสุดร้อยละ 37 รองลงมาเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวและ

ข้าราชการตามล าดับ  
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ส่วนท่ี 2 ประเมินการใช้งานโปรแกรม 

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความยากง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม 

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ง่ายตอ่การใชง้าน 22 73 

ยากตอ่การใชง้านปานกลาง 8 27 

ยากตอ่การใชง้านมาก 0 0 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามเห็นว่าโปรแกรมง่ายต่อการใชง้านอยู่ร้อยละ 73 ข้อแนะน าท่ีได้จากผู้ตอบแบบสอบถามคือ

ให้ใส่ค าแนะน าในการกรอกให้มากขึ้นท้ังสว่นของขั้นตอนการกรอกและข้อมูลท่ีต้องกรอกในโปรแกรม 

ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมในการกรอกข้อมูลตา่งๆในโปรแกรม 

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เหมาะสม 28 93 

ไมเ่หมาะสม 2 7 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามเห็นว่าวธีิการกรอกข้อมูลต่างๆในโปรแกรมมีความเหมาะสมแล้วร้อยละ 93 และเห็นวา่ไม่

เหมาะสมอยู่ร้อยละ 7 

ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินความครบถ้วนของตัวเลอืกของการออมและการลงทุน 

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ครบถ้วน 25 83 

ไมค่รบถ้วน 5 17 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามเห็นว่าความครบถ้วนของตัวเลือกของการออมและการลงทุนมีความเหมาะสมอยู่ท่ีร้อยละ 

83 และไมค่รบถ้วนอยู่ท่ีร้อยละ 17 ในส่วนของข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วนคือ ควรมกีารน าความเสี่ยงของการลงทุนแตล่ะประเภท

มาเป็นส่วนหนึ่งในการค านวณด้วยเพื่อให้ผลลัพธ์ท่ีได้มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น ส่วนของตัวเลือกท่ีควรเพิ่มเติมคือ  

การลงทุนหุน้  
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ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินความครบถ้วนของตัวเลอืกของค่าใช้จ่ายหลังเกษยีณอาย ุ

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ครบถ้วน 28 93 

ไมค่รบถ้วน 2 7 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามเห็นว่าความครบถ้วนของตัวเลือกของค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุมีความครบถ้วนอยู่ท่ีร้อย

ละ 93 และไม่ครบถ้วนอยูท่ี่ร้อยละ 7 ในส่วนของข้อมูลท่ีไมค่รบถ้วนคอืในแตล่ะตัวเลือกควรบอกว่าเป็นรายจ่ายรายเดือน

หรือรายปีในแตล่ะตัวเลอืกเพื่อให้กรอกข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึน้ 

ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินความครบถ้วนเหมาะสมของการแสดงผลของกราฟสินทรัพย์ส าหรับการเกษยีณอายุ 

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ครบถ้วนเหมาะสม 27 90 

ไมค่รบถ้วนเหมาะสม 3 10 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามเห็นว่าความครบถ้วนเหมาะสมของการแสดงผลของกราฟสินทรัพย์ส าหรับการเกษียณอายุ 

มีความครบถ้วนเหมาะสมอยู่ท่ีร้อยละ 90 และไม่ครบถ้วนเหมาะสมร้อยละ 10 ในส่วนของข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วนเหมาะสม

ได้แก่การแสดงผลควรใส่รูปแบบตัวเลขให้อา่นง่ายยิ่งขึน้เชน่การใส่จุลภาคให้กับตัวเลขเป็นต้น 

ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินความครบถ้วนเหมาะสมของการแสดงผลในสว่นของหนา้ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ครบถ้วนเหมาะสม 29 97 

ไมค่รบถ้วนเหมาะสม 1 3 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามเห็นว่าความครบถ้วนเหมาะสมของการแสดงผลในส่วนของหน้าข้อมูลเพิ่มเติมมีความ

ครบถ้วนเหมาะสมอยูท่ี่ร้อยละ 97 ในส่วนของข้อมูลท่ีไมค่รบถ้วนเหมาะสมได้แก่ในแต่ละส่วนของการแสดงผลควรบอกว่า

ข้อมูลท่ีได้มาจากการค านวณอยา่งไรในโปรแกรม 
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ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมิน ภายหลังการใชง้านโปรแกรมสามารถท าให้มองภาพการเงินหลังการเกษยีณอายุ ได้ 

    มากน้อยเพยีงใด 

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

มองเห็นสภาพการเงินได้ชัดเจน 20 67 

พอมองเห็นสภาพการเงินได้บ้าง 10 33 

ไมส่ามารถมองเห็นสภาพการเงินได้เลย 0 0 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามเห็นว่าภายหลังการใช้งานโปรแกรมสามารถท าให้มองภาพการเงินหลังการเกษียณอายุได้

อย่างชัดเจนท่ีร้อยละ 67 พอมองเห็นสภาพการเงินได้บ้างท่ีร้อยละ 33  

ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมนิ ภายหลังการใชง้านโปรแกรมสามารถกระตุ้นให้อยากวางแผนการเกษียณอายุเพิ่มมาก 

      ขึน้หรือไม่ 

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชว่ยกระตุน้ให้เกิดการวางแผนการเกษยีณอายุ 28 93 

ไมช่ว่ยกระตุน้ให้เกิดการวางแผนการเกษยีณอายุ 2 7 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามเห็นว่าโปรแกรมสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการวางแผนการเกษียณอายุได้ท่ีร้อยละ 93  

และไมส่ามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการวางแผนการเกษยีณอายุได้ท่ีร้อยละ 7 

ตารางที่ 13 แสดงผลการประเมินประโยชนท่ี์ได้จากการใช้งานโปรแกรม 

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

มปีระโยชนม์าก 18 60 

มปีระโยชนป์านกลาง 12 40 

มปีระโยชนน์อ้ย 0 0 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามเห็นวา่โปรแกรมมปีระโยชนม์ากรอ้ยละ 60 มปีระโยชนป์านกลางรอ้ยละ 40 

ตารางที่ 14 แสดงผลการประเมินข้อผิดพลาดท่ีพบจากการใชง้านโปรแกรม 

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไมพ่บปัญหา 28 93 

พบปัญหา 2 7 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามไมพ่บปัญหาในการใชง้านโปรแกรมร้อยละ 93 และพบปัญหารอ้ยละ 7 
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ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินความถูกต้องของการค านวณตา่งๆภายในโปรแกรม 

ข้อมูลการสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

มคีวามถูกต้องเหมาะสม 28 93 

ไมถู่กต้องเหมาะสม 2 7 

รวม 30 100 

ผู้กรอกแบบสอบถามพบว่าโปรแกรมมีการค านวณท่ีถูกต้องร้อยละ 93 และไม่ถูกต้องท่ีร้อยละ 7 ในส่วน       

การค านวณท่ีผู้ประเมินคิดว่าควรปรับปรุงคือ การค านวณค่าใช้จ่ายจากเงินส ารองโดยในส่วนนี้อาจจะเป็นเงินท่ีอาจจะมี

การใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ดังนั้นควรมีการกรอกข้อมูลท่ีใช้ในการค านวณความน่าจะเป็นในการเกิดการใช้จ่ายจริง เช่น        

การกรอกอายุ โรคประจ าตัว เพ่ือค านวณเงินส ารองสุขภาพเป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมนิ 

1. ควรเพิ่มเติมในส่วนของค าแนะน าในการกรอกข้อมูลเพื่อให้กรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้นเชน่ ค าแนะน าในการกรอก

ค่าใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุหากมีตัวอย่างหรือค่าใช้จ่ายท่ีผู้ใช้งานส่วนใหญ่กรอกจะท าให้ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถ

ประเมนิค่าใช้จา่ยของตัวเองได้งา่ยขึน้ 

2. ในสว่นขัน้ตอนการกรอกข้อมูลควรมีการออกแบบหนา้จอการติดตอ่กับผู้ใชง้านใหม ่ให้ผู้ใช้งานรู้ว่าควรกรอก

ข้อมูลสว่นไหนก่อนหลังเพื่อให้ผู้ใชง้านสามารถกรอกข้อมูลได้อยา่งครบถ้วน 

3.  การแสดงผลของโปรแกรมควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลด้านสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ใช้งานและมี
ข้อเสนอแนะวา่ผู้ใชง้านควรเพิ่มการออมการลงทุนในรูปแบบใด 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  พบว่าในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความต้องการด้านการออมการลงทุนท่ีแตกต่างกัน 

แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความต้องการท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก ในส่วนของความ

คาดหวังของโปรแกรมพบว่าผู้ใช้งานต้องการการกรอกข้อมูลท่ีไม่ซับซ้อนมากนักและผลลัพธ์ควรมีข้อมูลท่ีสามารถท าให้

ผู้ใช้งานตัดสินใจในขั้นต่อไปของการวางแผนการเกษียณอายุได้ ซึ่งผลลัพธ์จะสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองโปรแกรม       

การวางแผนการออมเงินส่วนบุคคล ท่ีมีความคาดหวังของผู้ใช้งานท่ีต้องการโปรแกรมท่ีง่ายและตัวโปรแกรมต้องสามารถ

ท่ีจะแนะน าข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อไปในการวางแผนการออมได้ (สุภาภรณ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล, 2548: 24) 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม 

การวเิคราะห์ระบบ ภายหลังการวเิคราะห์ระบบการวางแผนการเกษยีณอายุท่ีมีอยู่ในประเทศไทยพบวา่ส่วนใหญ่

ยังเป็นระบบขนาดเล็กท่ียังไม่ครอบคลุมตัวเลือกการออมการลงทุนต่างๆมากนัก อีกท้ังการแสดงผลมักจะเป็น            

การแสดงผลเพียงให้ข้อมูลว่าการออมการลงทุนเพียงพอส าหรับการเกษียณหรือไม่เท่านั้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน

จะเห็นว่าระบบยังไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้ได้มากนัก 
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การออกแบบระบบ 

ในการออกแบบระบบผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบตามผลลัพธ์ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และระบบต่างๆ 

ท่ีมีอยูแ่ล้วเป็นหลัก โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลการออมและการลงทุน ข้อมูลค่าใช้จ่ายหลัง

การเกษียณอายุ และการแสดงผล โดยในการออกแบบในส่วนต่างๆ จะมีการน าผลจากการสัมภาษณ์มาเป็นตัวช่วยใน  

การออกแบบอาทิเช่น ตัวเลือกต่างๆ ท่ีให้ผู้ใช้งานเลือกในการออมการลงทุนจะมาจากผลลัพธ์จากการสัมภาษณ์ช่องทาง

การลงทุนต่างๆ ท่ีผู้ใช้งานสนใจ เป็นต้น  

การพัฒนาโปรแกรม 

ภายหลังการพัฒนาโปรแกรมพบว่าการค านวณรูปแบบการออมและลงทุนหรือรูปแบบค่าใช้จ่ายใน   

การเกษียณอายุจะมรูีปแบบท่ีสามารถน าการค านวณรูปแบบเดียวกันมาค านวณได้เชน่ รูปแบบค่าใชจ้่ายแบบค่าท่องเที่ยว

ตอ่ปีและท าบุญต่อปีสามารถน าการค านวณแบบคิดรายปีมาค านวณร่วมกันได้ 

การทดสอบ 

จากการท าการทดสอบโปรแกรมพบว่าข้อผิดพลาดจากระบบส่วนใหญ่มาจากการค านวณต่างๆ 

ภายในโปรแกรมเป็นหลักซึ่งภายหลังการแก้ไขโปรแกรมผู้พัฒนาจะมีการตรวจสอบระบบอีกคร้ังเพื่อเป็นการยืนยันว่า    

การแก้ไขได้ท าการแก้ไขตรงจุดท่ีเกิดปัญหาอย่างแท้จริง ส่วนในการทดสอบระบบโดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการเงิน

จ านวน1 ท่านพบว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นส่วนของการใช้งานและการค านวณในโปรแกรมซึ่งมีค าแนะน าต่างๆ ให้การค านวณ

ตรงตามหลักความเป็นจริงมากขึ้น 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลการใช้งานโปรแกรม  

จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้ท่ีทดลองใช้โปรแกรม  พบว่าผลการประเมินออกมาในเกณฑ์ท่ีดีท้ังในส่วน

ของการใชง้านและผลประโยชนท่ี์ได้รับจากการใชง้านโปรแกรมแต่ท้ังน้ีทางโปรแกรมเองก็มสี่วนท่ีต้องปรับปรุงเพิ่มเตมิให้ดี

ยิ่งขึ้นในส่วนของ การรับค่าจากผู้ใช้งานอาจจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของค าแนะน าต่างๆ  ให้มากขึ้นหรือในส่วนของ      

การแสดงผลให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในข้อแนะน าการลงทุน เป็นต้น  ซึ่งผลท่ีได้จะสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองโปรแกรม   

การวางแผนการออมเงินส่วนบุคคลท่ีผู้ใช้งานเห็นว่าตัวโปรแกรมมีประโยชน์แต่ควรเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงผล

ประมวลผลให้เฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคลให้มากขึ้น (สุภาภรณ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล, 2548: 59) 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมนิการใช้งานโปรแกรม 

1) ควรพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ผ่านมอืถอื 

2) ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ควรระบุไว้ว่ารายจ่ายใดต้องจ่ายเป็นรายปี รายจ่ายใดเป็นการจ่ายเพียง     

ครัง้เดียวเพื่อให้ผู้ใชง้านสามารถกรอกข้อมูลได้งา่ยขึน้ 

3) ควรมีการค านวณเงินส ารองเพื่อดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุให้ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยอาจค านวณ  

จากปัจจัยตา่งๆ เชน่ อายุ โรคประจ าตัว เป็นต้น 

4) ควรมคี าแนะน าในการกรอกข้อมูลเพื่อให้การกรอกข้อมูลภายในโปรแกรมสามารถท าได้งา่ยขึน้ 
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5) ผลลัพธ์ของโปรแกรมควรเพิ่มเติมในส่วนของค าแนะน าเร่ืองสัดส่วนของการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ     

ท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 

6) ตัวเลอืกการออมและการลงทุนท่ีควรเพิ่มเตมิในโปรแกรมคือ การลงทุนในหุ้น 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 

1) ในส่วนของการออมการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท้ังใน

ส่วนของตัวเลือกและกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ส่วนของประกันสังคมเป็นต้น ในส่วนนี้หากต้องการโปรแกรม     

ท่ีมีความทันสมัยอาจจะตอ้งมีการแก้ไขเพิ่มเตมิในส่วนดังกลา่วอย่างสม่ าเสมอ 

2) ควรมหีนา้แจกแจงรายละเอยีดเร่ืองการค านวณต่างๆ ในโปรแกรมวา่มีการค านวณมาอย่างไร 

3) ในการกรอกข้อมูลต่างๆ ควรมกีารใส่ข้อมูลเบือ้งต้นให้ผู้ใช้เพื่อให้งา่ยตอ่การกรอกข้อมูลย่ิงขึ้น 

4) ควรมกีารเพิ่มเติมในส่วนของการเก็บข้อมูลผู้ใชง้านเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานข้อมูลท่ีตนเองเคยกรอก
ไวไ้ด้โดยไม่ต้องกรอกใหมอ่กีครัง้ 
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