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ผลกระทบของมาตรการภาษีเพื่อส�งเสริมการจ�างงาน
ผู�สูงอายุที่มีต�อบริษัทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวรส กัญภัคขจร
ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วัตถุประสงคของงานวิจัยเชิงคุณภาพนี้คือ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการนํามาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจางงาน

ผู สูงอายุที่มีตอบริษัทที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสาเหตุของการไมใชมาตรการภาษีนี้

กลุ มตัวอยางในการศึกษาคือ บริษัทที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 508 บริษัท ผูวิจัย

เก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินของบริษัท เอกสารการลงทะเบียนจางผูสูงอายุกับกรมสรรพากร และการสัมภาษณ

ผู บริหารระดับสูง ผู จัดการฝายบัญชี เจ าหนาที่ของรัฐ และบุคคลที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวาบริษัทท่ีตั้งใน

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมมีการจางงานผูสูงอายุตามมาตรการเพื่อสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ

โดยเงื่อนไขที่สําคัญของมาตรการ ไดแก 1) คาจางที่จายใหผู สูงอายุสามารถหักเปนรายจายไดสองเทา 2) สามารถ

จางแรงงานไดไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนลูกจาง 3) เพดานของเงินเดือนคาจาง 15,000 บาทตอคนตอเดือน

4) จําเปนตองลงทะเบียนกับกรมสรรพากรเพ่ือขอใชสิทธิประโยชน และ 5) ลูกจางผูสูงอายุตองไมเปน หรือ เคยเปน

กรรมการ หรือ ผูถือหุนของบริษัทมากอน สาเหตุของการไมใชมาตรการภาษีนี้พบวามาจากขอจํากัดของจํานวนเงินเดือน

คาจางและจํานวนลูกจางจึงทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการใชมาตรการภาษีดังกลาว มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให

มีการจางงานผูสูงอายุนี้ไมสงผลตอการจางงานผูสูงอายุ และไมสงผลกระทบตอกําไรสุทธิ และ การคํานวณภาษีเงินได

นิติบุคคลของบริษัทที่เปนกลุมตัวอยางแตอยางใด

คําสําคัญ: ผลกระทบ มาตรการภาษี การจางงานผูสูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย�อ
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The Impact of Tax Measures to promote Employment
of Senior Citizen to Companies in Ayutthaya Province
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The objective of this qualitative research is to investigate the impact of applying tax measures to 

promote the employment of the senior citizen to companies in Ayutthaya Industrial Estate and the reasons 

for not applying this tax measure. The sample of the study is 508 companies in Ayutthaya Industrial Estate. 

The researcher collected data from Financial Statements, registration documents and interviews with senior 

executives, account managers, state officials and related parties. The research result indicates that the 

company located in Ayutthaya Industrial Estate did not employ the senior citizen based on the measures 

to promote the employment of the senior citizen. The key requirements of the measure are that: 1) wages 

are paid to the senior citizen deductible twice the amount paid, 2) the employees are no more than 10% 

of the workforce, 3) maximum wages is 15,000 Baht per person per month, 4) companies must register 

with the Revenue Department to be eligible the benefits, and 5) the senior citizen employee must not be 

or has never been a director or a shareholder of the companies. The result shows that the reasons for not 

applying this tax measure are the limited amount of salaries and wages and the number of employees, lack 

do not to apply such tax measures. Tax measures to encourage the employment of the senior citizen do 

not effect the employment of the senior citizen. Finally, the employment of the senior citizen does not affect 

the net profit and the calculation of the corporate income tax of the sample companies.

Keywords: Impact, Tax Measures, Senior Citizen Employment, Ayutthaya Province
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บทความวิจัย

บทนํา
เนื่องจากประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแต

ป พ.ศ. 2546 ซึ่งเร็วกวาหลายประเทศในเอเชีย จํานวน
ผูสูงอายุของไทยจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากรอยละ 10 ของ
ประชากรในวัยทํางานเปนรอยละ 23 ในอีก 20 ปขางหนา
มีผลทําใหประเทศไทยเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแบบ 
(Aged Society) นั่นหมายความวาคนวัยทํางานตองรับภาระ
เลี้ยงดูผู สูงอายุมากขึ้น สังคมผู สูงอายุอาจนําไปสู ปญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆ มากมาย หากประเทศไทย
ไมสามารถเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรไดอยางทันทวงที การมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จะสงผลกระทบในวงกวางตอเศรษฐกิจ
ของประเทศหลายดาน ไมวาจะเปนผลผลิตรวมของประเทศ
ที่ลดลงตามจํานวนแรงงาน หากไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตได ในขณะที่แรงงานตองรับภาระเลี้ยงดูผู สูงอายุ
มากข้ึน ทําใหระดับการออมลดลง ซึ่งกระทบตอแหลง
เงินทุนภายในประเทศ เน่ืองจากเปนหนึ่งในปจจัยที่ใชใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และหากรัฐบาลตองเขามาโอบอุม
ผู สู งอายุที่มีจํานวนมากขึ้น ทั้ งในส วนของเบี้ยยังชีพ
การให บริการด านสาธารณสุขและเงินบํานาญสําหรับ
ผูเกษียณก็ยิ่งเปนการเพิ่มภาระทางการคลังใหกับประเทศ
เปนอยางมาก ถารัฐบาลไมสามารถจัดเก็บภาษีไดอยาง
เพียงพอแลวจะทําใหมีปญหาหนี้สาธารณะเชนเดียวกับ
ที่ เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ เข าสู สังคมผู สูงอายุมากอน
ประเทศไทย เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยุโรป 
เปนตน รัฐบาลควรเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อ
รองรับสังคมผูสูงอายุ โดยเฉพาะเรื่องการสรางหลักประกัน
รายไดหลังเกษียณที่ตองรีบดําเนินการ โดยสงเสริมการออม
เพื่อการเกษียณอายุผานเคร่ืองมือการออมระยะยาวตางๆ 
มุงเตรียมความพรอมทางดานการเงินใหผู สูงอายุสามารถ
ใช ชี วิ ต ได อย  างมีคุณภาพ  สามารถพึ่ งพาตนเองได  
(Tavaramorn, 2011)

ดวยความสําคัญของปญหาดังกลาวกรมสรรพากร
จึงไดออกมาตรการทางภาษีเพื่อสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ 
ในตางประเทศ เชน สิงคโปร ญี่ปุน มีการจางงานผูสูงอายุ
กันอยางกวางขวาง อาชีพตางๆ ที่ผู สูงอายุสามารถทําได 
เช น พนักงานทําความสะอาด พนักงานรับสงเอกสาร 
พนักงานรับชําระเงินค าสินค า แมกระท่ังในสนามบิน
นานาชาติของหลายๆ ประเทศก็ยังนิยมจางงานผูสูงอายุ
ซึ่งแตกตางจากประเทศไทยท่ีจะไมคอยไดเห็นผู สูงอายุ
ทํางาน อาจเปนคานิยมของคนไทยท่ีมีแนวคิดวาผูสูงอายุ
ควรพักผอนมากกวาออกมาทํางาน ภาครัฐโดยหนวยงาน
กรมสรรพากรจึงใชมาตรการทางภาษีเปนเครื่องมือในการ
วางแผนระยะยาว

วัตถุประสงค�ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการภาษีเพื่อ

สงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ตามมาตรา 3 แหงพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเว นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ .ศ . 2560 ตลอดจน
ผลกระทบจากการจางงานผูสูงอายุที่มีตอกําไรสุทธิ และ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการไมใชมาตรการภาษี
เพื่อสงเสริมการจางงานผูสูงอายุดังกลาวในขอ 1

สาระสําคัญของมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกา 
(Revenue Department, 2017) ไดแก ใหยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงรับ
ผูสูงอายุที่มีอายุหกสิบปขึ้นไปเขาทํางานสําหรับเงินไดเปน
จํานวนรอยละหน่ึงรอยของรายจายท่ีไดจายเปนคาใชจาย
ในการจางผูสูงอายุ เฉพาะรายจายที่ไดจายเปนคาใชจาย
ในการจางผู สูงอายุในสวนท่ีไมเกินรอยละสิบของจํานวน
ลูกจางในบริษัทหรือหางหุ นส วนนิติบุคคลนั้น สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
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พ.ศ. 2559 เปนตนไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขคือ การจางผูสูงอายุไมรวมถึงกรณีการจางผูสูงอายุ
ที่มีรายจายเปนคาใชจายในการจางในแตละเดือนเกินกวา
หนึ่งหมื่นหาพันบาทและมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

1. เปนผูมีสัญชาติไทยมีอายุ 60 ปขึ้นไป
2. เปนลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ี

จางอยูกอนแลว หรือเปนผูสูงอายุที่ไดขึ้นทะเบียนหางานไว
กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

3. ไมเปน และ ไมเคยเปนกรรมการหรือผูถือหุนของ
บริษัทหรือหางหุ นสวนนิติบุคคลท่ีจางผู สูงอายุดังกลาว
หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน

4. กรณีผู สูงอายุทํางานในบริษัท หรือ หางหุ นสวน
นติบิคุคลหลายแหงในเวลาเดียวกันใหบรษิทั หรือ หางหุนสวน
นิติบุคคลที่รับผูสูงอายุเขาทํางานกอนไดรับสิทธิหักรายจาย
ได 2 เทา

5. ตองลงทะเบียนในระบบออนไลนกับกรมสรรพากร
ทางเว็บไซด www.rd.go.th เทานั้น
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เนื่องจากผลของประชากรศาสตรที่มีผู สูงอายุเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ Schnalzenberger
and Winter-Ebmer (2009) ที่กลาววาการเลิกจาง
ผูสูงอายุจะทําใหบริษัทเสียภาษีสูงข้ึนถึงรอยละ 170 เม่ือ
เปรียบเทียบกับการจางแรงงานท่ีมีอายุนอย

จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหผู วิจัยเกิดคําถาม
วิจัยวา มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจางงานผู สูงอายุ
สงผลตอการจางงานผู สูงอายุและการจางงานผู สูงอายุ
ส งผลกระทบตอกําไรสุทธิและภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
บริษัทท่ีตั้งในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หรือไมอยางไร

วิธีวิจัย
ง าน วิ จั ยนี้ เ ลื อกกลุ  ม ตั วอย  า ง เป  นผู  ใ ห  ข  อมู ล 

(Part ic ipant)  จากบริษัท ท่ีตั้ ง ในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 508 บริษัท ผูใหขอมูล
มีคุณสมบัติพิ เศษที่จะให ข อมูลเฉพาะเจาะจงที่ผู  วิจัย
ตองการได และเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารการเปดเผย
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ข  อมู ล ขอ งบริ ษั ทที่ ตั้ ง ใ นนิ คมอุ ตส าหกรรมจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยเก็บขอมูลระหวางรอบระยะเวลา
บัญชี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
และ รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูวิจัยใชกระดาษทําการรวบรวม
ขอมูลการเปดเผยการจางงานผูสูงอายุ ตามมาตรา 3 แหง
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 639) กระดาษทําการสําหรับ
เก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางแบงเปน 3 สวน ไดแก 
สวนที่ 1 บันทึกขอมูลการเปดเผยการจางงานผู สูงอายุ
ของบริษัท และเอกสารการลงทะเบียนจางงานผูสูงอายุกับ
กรมสรรพากร ส วนที่ 2 บันทึกกําไรสุทธิของบริษัท
และสวนที่ 3 บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท และ
สัมภาษณผูประกอบการซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
40 คน และบุคคลภายนอก 5 คน เครื่องมือที่ใช คือ
ชุดคําถามแบบปลายเปด (Open-ended Interview 
Schedule)

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล
ขอมูลจากกรมการจัดหางานมีผู สูงอายุลงทะเบียน

จํานวน 5,884 คน แตเปนผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรการภาษีนี้เพียง 946 คนเทานั้น (คิดเปนรอยละ 
16.08) ไมสามารถติดตามไดวาไปทํางานที่บริษัทใดบาง

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ได ข อมูลจากการสัมภาษณ
ผูบริหารระดับสูงในบริษัทที่ศึกษาทําใหทราบวา ทางบริษัท
ทราบมาตรการภาษีการจางงานผูสูงอายุนี้วามีสิทธิประโยชน 
แต เนื่องจากมีขอจํากัดในจํานวนลูกจางท่ีสามารถจาง
จํานวนลูกจางไดไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนลูกจาง
ทั้งหมดในบริษัท นั่นแสดงวา การที่บริษัทมีลูกจางจํานวน 
100 คน สามารถจางผู สูงอายุได 10 คน แตถาบริษัท
มีลูกจาง 10 คน ก็จะสามารถจางผูสูงอายุไดเพียง 1 คน 
เทานั้น จึงถือวามีจํานวนนอย ประกอบกับจํานวนเงินคาจาง
นั้นตองไมเกินเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งในกรณีที่เปน
การจางลูกจางมาเปนท่ีปรึกษาของบริษัท ผู สูงอายุนั้น

สามารถนํ าประสบการณ   ความเชี่ ยวชาญมาสร  าง
คุณประโยชนใหแกองคกรไดมากมาย ดังนั้น คาจางตองมี
จํานวนเงินที่สูง และเปนจํานวนเงินที่เกินกวา 15,000 บาท 
ประการสําคัญ คือการท่ีนายจางตองแจงลงทะเบียนลูกจาง
ผานระบบ E-service ซึ่งปกติแลวฐานขอมูลเหลานี้ควร
ใหมีการตรวจสอบทางออนไลนได เพียงกรอกเลขประจําตัว
ผู เสียภาษี ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจาก ภ.ง.ด. 1 และ 
ภ.ง.ด.1 ก เทานั้น จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงทําให
มาตรการภาษีนี้ไมเปนที่จูงใจสําหรับผูประกอบการเทาที่ควร

จากการสัมภาษณผู ใหขอมูลทําใหทราบวา บริษัทที่
ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดจํานวน 508 บริษัทไมไดใช
มาตรการภาษีเพื่อการจางงานผูสูงอายุนี้เลย ดวยเหตุผล
ที่ว ายังไม มีงานประเภทใดที่จะให ผู สูงอายุทําได อย าง
เหมาะสม และทางบริษัทไดมีการจางงานผูพิการ คนวัยหนุม
สาวท่ีสําเร็จการศึกษามาทํางานอยู แลว สวนขอดีของ
มาตรการน้ีทางบริษัทท่ีตั้งในนิคมอุตสาหกรรมทุกบริษัท
มีความเขาใจดี แตทางบริษัทก็ยังไมไดใหความสนใจท่ี
จะนํามาใช ความคิดเห็นสวนตัวของผู ให ข อมูลเชื่อว า
มาตรการน้ีดี มีความนาสนใจ และ สมควรใชสิทธิประโยชน
มาก เพราะบริษัทจะไดรับสิทธิประโยชน นั่นคือ สามารถ
หักคาจางแรงงานผูสูงอายุเปนคาใชจายไดถึง 2 เทาในการ
คํานวณกําไรสุทธิประจําป

 ผูใหขอมูลเปนเจาหนาที่จัดเก็บภาษีสรรพากรพ้ืนท่ี
ทั้งสองทานได กล าวถึงมาตรการภาษีเพื่อการจ างงาน
ผูสูงอายุนี้มีขอดี คือ ชวยใหผูประกอบการประหยัดภาษีได 
เนื่องจากสามารถนําคาจางมาหักเปนรายจายไดเพิ่มขึ้น
แตยังไมสามารถทราบไดวาผูประกอบการจะสนใจมาตรการ
ภาษีนี้หรือไม

จากการสัมภาษณพนักงานบัญชีของบริษัท ผูใหขอมูล
กลาววาทราบถึงมาตรการภาษีเพื่อการจางงานผูสูงอายุนี้
พอสังเขป ไมทราบถึงรายละเอียดมากนัก เนื่องจากบริษัท
ยังคงไมไดใชมาตรการน้ี ความคิดเห็นสวนตัวของผูใหขอมูล
มีความเห็นว ามาตรการนี้ยังไม  เหมาะสมที่จะนํามาใช 
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ในประเทศไทย ถึงแมมาตรการภาษีนี้สามารถนํามาหัก
คาใชจายไดเพ่ิมขึ้นก็ตาม แตมีความเขาใจวาผูสูงอายุอาจจะ
ไมมีประสิทธิภาพในการทํางานเหมือนคนวัยทํางาน

จากการสัมภาษณลูกคาของธนาคารจํานวน 3 ราย 
ทําใหทราบขอมูลวาลูกคาของธนาคารทราบถึงมาตรการ
ภาษีนี้แตลูกคาของธนาคารไมไดใชมาตรการภาษีนี้เลย 
เหตุผลที่ไมใชมาตรการภาษีนี้ผู ใหข อมูลไมทราบแนชัด
แตในความคิดเห็นสวนตัวของผู ใหขอมูลแลว มาตรการ
การจางงานผูสูงอายุนี้ มีความเสี่ยงเพราะบริษัทไมสามารถ
ทราบวาผู สูงอายุมีสุขภาพดีเพียงใด จะคุ มค ากับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีมากนอยเพียงใด โดยสรุป ผู วิจัย
พบว  าการที่ บริษัทที่ ตั้ ง ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไมนํามาตราภาษีตามมาตรา 3 แหง
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 639) มาใชในบริษัทเนื่องจาก
(1) บริษัทหรือนิติบุคคล ยังไมทราบหลักเกณฑเงื่อนไข
ของสิทธิประโยชนดังกลาว (2) ผูสูงอายุ ยังคงไมตระหนัก
ถึงความสําคัญของคุณคาและประสบการณของตน และ
(3) การประชาสัมพันธของกรมสรรพากรไมทั่วถึงเนื่องจาก
ในรอบปมีมาตรการทางภาษีออกมาหลายฉบับทําให 
ประชาชนขาดการติดตามอยางตอเนื่อง

สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยเชิงคุณภาพน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงคของการศึกษาไดดังน้ี
1. ผลกระทบของมาตรการภาษี เพื่อส งเสริมการ

จางงานผู สูงอายุตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ตลอดจนผลกระทบจากการ
จางงานผูสูงอายุที่มีตอกําไรสุทธิและภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
บริษัทที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการวิจัยพบวามาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุไมสงผลกระทบตอการจางงานผูสูงอายุของบริษัท
ที่เปนกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ตลอดจนไมสงผลกระทบตอ

กําไรสุทธิและภาษีเงินได นิติบุคคล ของบริษัทที่ศึกษา
ในครั้งนี้ สาเหตุจากการที่ไมมีบริษัทในประชากร และ
กลุ มตัวอยางใช มาตรการภาษีนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากการที่
มาตรการภาษีเพ่ือการจ างงานผู สูงอายุนี้ สามารถนํา
คาจ างแรงงานผู สูงอายุนํามาหักเปนรายจายไดไม เกิน
เดือนละ 15,000 บาทเท านั้น ทําให ผู ประกอบการ
ไมสามารถจางผูที่มีความเช่ียวชาญในสายอาชีพน้ันๆ ได
เนื่องจากคาจางสูงเกินกวาที่กําหนดไว ประกอบกับบริษัท
สามารถจางแรงงานผูสูงอายุไดไมเกินรอยละ 10 ของจํานวน
ลูกจางทั้งหมดในบริษัท ซึ่งเปนจํานวนคนนอยมาก ดังนี้
บริษัทท่ีมีจํานวนลูกจางนอยกวา 10 คนจึงไมสามารถ
ไดสิทธิประโยชนจากมาตรการภาษีดังกลาว นอกจากน้ี
ผลการวิจัยพบวา บริษัทสวนใหญไม ได ให ความสนใจ
ในการจางงานผูสูงอายุเนื่องจากการจางงานผูสูงอายุอาจ
ไมเกิดความคุมคาเทาท่ีควร มาตรการภาษีของประเทศไทย
มุงเนนใหนิติบุคคลใชสิทธิประโยชนเพ่ือจางงานผูสูงอายุ
ในทางตรงกันขามผลการศึกษาของ Johnson (1991)
ไดกลาวไววา ประเทศสหรัฐอเมริกาใชวิธีการจัดเก็บภาษี
เงินไดจากประชากรในวัยทํางานเพ่ิมขึ้นเพื่อนําเงินมาใช
ในโครงการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว ซึ่งมุงเนนการหาเงิน
มาใชจายดูแลผูสูงอายุมากกวาการใหบริษัทจางงานผูสูงอายุ

2. สาเหตุของการไมใชมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการ
จางงานผูสูงอายุดังกลาวในขอ 1

ผลการวิจัยคนพบวา สาเหตุของการไมใชมาตรการภาษี
เพื่อสงเสริมการจางงานผูสูงอายุมาใชในองคกร คือการ
ใชหรือไมนั้นข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร เพราะผูบริหาร
รุ นใหมเล็งเห็นถึงความไมคุ มคาเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
กําไรที่เพิ่มขึ้นและภาษีที่ประหยัดไดจริง กับรายจายของ
คารักษาพยาบาลของผู สูงอายุที่อาจมีจํานวนมากเกินไป 
ประกอบกับผูทํางานบางกลุมมองวาหากมีการจางผูสูงอายุ
ในที่ทํางานจะเปนการปดโอกาสทํางาน และการเลื่อน
ตําแหนงของคนรุ นใหม ตลอดจนคานิยมของสังคมไทย
มองวา การท่ีครอบครัวใดมีผูสูงอายุออกนอกบานไปทํางาน
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จะถูกสังคมในชุมชนกลาวหาวาไมเลี้ยงดูทาน ปลอยให
คนมีอายุตองออกไปทํางานอยางยากลําบาก จึงเปนอุปสรรค
อยางยิ่งของการนํามาตรการภาษีนี้มาใชใหมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากสวนหนึ่งเปนผลทางดานจิตวิทยา

นอกจากน้ี ผู ประกอบการมีความเห็นวาไมมีความ
คุมทุน ประกอบกับแรงงานวัยปลายและ ผูสูงอายุที่ตองการ
ทํางานหลังครบเกษียณอายุการทํางานมีไมมากนัก ตลอดจน
การใชสิทธิประโยชนจากมาตรการน้ีตองลงทะเบียนใน
ระบบออนไลนกับกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ทําให
ผู ประกอบการเกิดความยุ งยาก การไดประโยชนน อย
ไมคุ มคากับการลงทะเบียน จึงทําใหมาตรการภาษีเพ่ือ
สงเสริมการจางงานผูสูงอายุ (ฉบับท่ี 639) นี้ ไมไดรับ
ความสนใจนํามาใช เป นสิทธิประโยชนต อบริษัทตามท่ี
กรมสรรพากรไดคาดหวังไว และตามการคาดการณของ
ภาครัฐในการจัดโครงสรางประชากรไทยในทศวรรษหนา 
ทั้งนี้ความพรอมดานสุขภาพก็เปนขอจํากัดที่สําคัญของ
ผู สูงอายุ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Boskin (1977)
ได กล าวว าสุขภาพเปนปจจัยสําคัญในการเกษียณอายุ
รองลงมา คือรายไดที่จะไดรับจากระบบประกันสังคม ทั้งนี้ 
นอกจากความเสื่อมถอยของรางกายตามวัยแลว ผูสูงอายุ
จํานวนไมน อยที่ประสบปญหาดานสุขภาพทั้งจากการ
ทํางานหนักและความไมปลอดภัยในชวงวัยทํางาน รวมถึง
สภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน ตลอดจน
สภาพการคมนาคมท่ีไมเหมาะสมกับการเดินทางของผูสูงอายุ 
สภาพแวดลอมที่ทํางานไมเหมาะสมกับผู สูงอายุ ซึ่งเปน
อุปสรรคสําคัญตอการทํางานของผูสูงอายุ

ประเด็นสําคัญ คือการออกกฎระเบียบท่ีเขมงวดเกินไป 
เชน เวลาทํางานไมมีความยืดหยุ นทําใหเปนอุปสรรคตอ
การทํางานของผูสูงอายุที่สวนใหญตองการความรับผิดชอบ
นอยลง ทํางานเบาลงเพ่ือใหเหมาะสมกับวัย นอกจากน้ี
ผูสูงอายุยังไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกับวัยทํางาน
อื่นๆ (เชน การคัดเลือกเขาทํางาน คาจางที่ไมเปนธรรม 
เปนตน) ภาครัฐเมื่อมีการออกกฎหมายใหมควรคํานึงถึง

ความสอดคลองทางดานสังคม วัฒนธรรมและประเพณีของ
สังคมไทย สวนภาคเอกชนการออกระเบียบ กฎเกณฑตางๆ 
ควรเอื้อใหแกผู สูงอายุ และ ทุกหนวยงานตองพยายาม
รณรงคใหเกิดคานิยมวาผู สูงอายุควรสูงวัยอยางมีคุณคา 
สามารถทําคุณประโยชนใหสังคม และประเทศชาติได

ทั้งนี้ หากมีการขยายอายุการทํางานของผู สูงอายุ
จะกระทบตอสิทธิในการรับประโยชนของระบบการประกัน
สังคมท่ีผู ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปจะไดรับ ทําให
แรงงานสวนหนึ่งท่ีตองการรับสิทธิจากระบบการประกัน
สังคมไมตองการขยายอายุการทํางานหรือทํางานในระบบ
อยางตอเนื่อง ดังนั้น การจะขยายอายุการทํางานจึงตอง
ใชเวลานาน เพราะมีผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก จําเปน
ตองดําเนินงานเปนข้ันตอนเพื่อเตรียมความพรอมของ
นายจางและลูกจาง รวมถึงการทบทวนระบบสิทธิประโยชน 
การออกกฎหมายใหม หลักเกณฑใหมในอนาคต เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝาย

ข�อเสนอแนะ
ผลการวิจัยนี้ทําใหไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ

การออกมาตรการภาษีและผูที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. กรมสรรพากร ควรปรับคาจางในการจางผูสูงอายุ

เปนจํานวนเงินข้ันตํ่า 30,000 บาท เนื่องจากจํานวนเงิน 
15,000 บาท นั้นไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
จากการท่ีไมสามารถจางผูสูงอายุเปนท่ีปรึกษาได

2. ภาครัฐ ควรกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมการจางงาน
ผูสูงอายุ รวมทั้งกําหนดอายุเกษียณที่เหมาะสมตามประเภท
อาชีพ ควรเปดโอกาสใหผูที่มีประสบการณ ความสามารถ 
และมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งไดเกษียณอายุไปแลวใหสามารถ
ทํางานตอไปได

3. ภาคเอกชน ควรมีมาตรการจูงใจแกธุรกิจภาค
เอกชนท่ีมีคนทํางานในวัยสูงอายุ และทําใหบริษัทตางๆ
เกิดการยอมรับการจางงานผูสูงอายุได
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ผลกระทบของมาตรการภาษีเพื่อส�งเสริมการจ�างงานผู�สูงอายุที่มีต�อบริษัทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. ภาครัฐและภาคเอกชนควรเปดโอกาสใหผู ที่เขาสู 
วัยเกษียณ และมีความสมัครใจจะทํางานตอ (ทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน) ไดรับการพิจารณาจัดโครงการแนะแนว
การจางงานผู สูงอายุ รณรงค สงเสริม ใหความรู ต อ
สังคมในการปฏิบัติตอผู สูงอายุ การใหคําปรึกษาเพ่ือการ
จางงาน และการเปดโอกาสใหมีทางเลือกที่ยาวนานใน
ตําแหนงงานได

5. มุมมองด านการส งเสริมการแข งขันลดต นทุน
ของแรงงานสูงอายุ ควรมีการปรับเปลี่ยนการจายคาจาง
ตามอายุงานมาใชเปนการปรับเปลี่ยนคาจางตามผลงาน
ควรสงเสริมใหสถานประกอบการ บริษัท และ โรงงาน
มีนโยบายการจัดทําโครงสรางบุคลากร และ การจางงาน
ผูสูงอายุ

6. มุมมองดานการเพิ่มทักษะและมูลคาของแรงงาน
สูงอายุ ควรกําหนดคุณสมบัติทางทักษะของแรงงาน และ
ระบบการจางงานตามทักษะ ใหความชวยเหลือแรงงาน
ผูสูงอายุ ตัวอยางเชน ดานงานชางฝมือศิลปะ ผูที่มีความ
สามารถสูงก็จะเปนผูสูงอายุที่มีประสบการณ ความชํานาญ
ถูกส่ังสมมาตั้งแตอายุยังนอย และ ผู สูงอายุที่เปนผู ให
คําปรึกษาดานการลงทุนในตราสารหุน ตราสารทุน ตอง
เปนบุคคลท่ีทํางานในสายงานการเงินมาอยางยาวนานจึง
สามารถใหคําปรึกษาได

7. ดานการปรับทัศนคติในทางบวกตอการจางงาน
ผูสูงอายุ ควรรณรงค สงเสริมใหผูประกอบการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเพ่ือใหเกิดการจางงานผูสูงอายุ รณรงคใหมีการ
ดําเนินโครงการท่ีมีเปาหมายใหลูกจางอายุ 50 ปขึ้นไป

8. ดานกฎหมาย ควรมีแนวทางหรือมาตรการในการ
ปรับแกอายุเกษียณของภาคราชการ จาก 60 ปใหสูงข้ึน 
โดยเปนไปตามความเหมาะสม รวมทั้งการกําหนดอายุ
การทํางานภาคเอกชนจาก 55 ป ปรับเปลี่ยนเปน 60 ป 
หรือมากกวาน้ันตามความเหมาะสม ควรมีการปรับแก
เพิ่มเติม กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับผู สูงอายุดานตางๆ เชน
การจายเงินชดเชย การจางงาน การจัดสวัสดิการชวยเหลือ
ในกรณีตางๆ เปนตน
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