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 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคในการสงเสริมการบริหารพนักงานสัมพันธเชิงกลยุทธ (ERM) ดวยการ
พัฒนาเว็บไซตรับสมัครงานภายในองคกร ซึ่งใชกระบวนการจับคูพนักงานภายในองคกรกับงานที่เปดรับสมัคร
โดยใชเทคนิค Hungarian Algorithm ในการชวยพนักงานหางานท่ีเหมาะสมกับตนเองและหนวยงานสามารถ
หาพนักงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานท่ีฝายเปดรับได 
 เว็บไซตที่พัฒนาขึ้นมาใชภายในองคกร บริษัทธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โดยประกอบไป
ดวยการแสดงผลของการจับคูพนักงานกับงานท่ีเปดรับสมัครโดยใชเทคนิค Hungarian Algorithm และสวน
ตางๆของแตละสิทธิผูใช ไดแก รายละเอียดของงานท่ีเปดรับสมัคร การสมัครงาน การดูสถานะของการสมัคร
งาน การสราง แกไข และลบ ตําแหนงงานที่ทางฝายตองการรับสมัคร การนัดสัมภาษณพนักงานท่ีสมัครงาน 
ในสวนของผูดูแลระบบสามารถสราง แกไข และลบ ขอมูลพนักงานและสามารถแกไขขอมูลในองคกรได 
    จากผลการทดลองใชระบบไดมีการใหทําแบบทดสอบความพึงพอใจผูใชระบบ โดยมีการสุม
ตัวอยางพนักงานเพ่ือทําแบบสอบถามทดสอบความพึงพอใจคะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการทดสอบไดคะแนน
โดยประมาณ 4.2 คะแนน โดยเฉพาะฝายงานใหคะแนนความพึงพอใจ 4.3 คะแนนเนื่องจากระบบสามารถคัด
สรรพนักงานใหกอนโดยไมตองเรียกนัดสัมภาษณทุกๆ คนที่สมัคร ทําใหเสียเวลาระบบจะชวยคัดสรรเบื้องตน
กอน ซึ่งจากการทดสอบการเปรียบเทียบวากระบวนการทํางานกอนจะถึงการนัดสัมภาษณของระบบเกาตอง
ใชเวลาประมาณ 8 วัน สวนของระบบใหมนั้นใชเวลาประมาณ 4 วัน ซึ่งในการปฎิบัติจริงแลวบางข้ันตอนของ
ระบบใหมนั้นสามารถทําไดภายในวันเดียวกันซึ่งจะทําใหลดเวลาการดําเนินงานลงไป สวนคนสมัครงานก็จะได
ทราบถึงงานที่เหมาะกับตนเองรวมถึงชวยตัดสินใจในการสมัครงานเพราะไมตองสมัครในตําแหนงที่มีคูแขงมาก
จะทําใหสิทธิในการไดรับเลือกมีนอยสามารถเลือกสมัครในตําแหนงที่ตนมีสิทธิไดรับเลือกและชอบในตําแหนง
งานน้ันๆ ได 
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 As part of the ongoing effort to improve the Bank’s employee relationship management 

(ERM), we developed an internal employment-application website utilizing the Hungarian 

Algorithm to improve quality of matches between job candidates and job openings. This website 

contains information regarding job descriptions, required qualifications, a list of applicants for each 

job opening, statuses of each job application, a detailed schedule for a job interview for qualified 

candidates, and names of candidates chosen to fill the openings. Additions, modifications or 

deletions of job openings on the website can only be executed by relevant recruiters. 

 Based on users’ feedbacks during the experimental period of the website, the average 

score among both recruiters and job applicants was 4.2 out of the full score of 5, with the average 

score among recruiters only being 4.3. Recruiters indicated that the system allowed them to utilize 

available detailed information to efficiently detect highly qualified candidates from the pool of job 

applicants, thereby reducing the need to interview candidates unnecessarily. In particular, utilizing 

the website allowed them to shorten several lengthy steps; sometimes, they could complete a 

task that used to require a few days within the same day. Overall, it took four days on average for 

recruiters to successfully arranged candidates’ interviews after posting for the openings, compared 

to the average of eight days without the website. Job applicants noted that the information 

obtained through the website – regarding job descriptions, required qualifications, and the pool of 

competing applicants – were crucial to their decisions to apply for the vacant positions. In 

particular, applicants indicated that they accounted for competing applicants when deciding 

whether to apply for a position to maximize their successes. 
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 โครงการคนควาอิสระนี้ มิอาจสําเร็จลุลวงสมบูรณไดถาปราศจากความอนุเคราะหและการใหความ
รวมมือของเพื่อนรวมงานที่ บมจ ธนาคารทหารไทย ในสวนของ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลและผูบริหารฝาย
ทุกทานในสายงานเอสเอ็มอีที่ชวยในการใหคําแนะนําในสวนตางๆที่โปรแกรมควรมีและชวยทําแบบสอบถาม
ในการทดสอบระบบ ขอขอบคุณเพื่อนและนองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือท่ีให
คําแนะนําในสวนของการเขียนโปรแกรม เขียนอัลกอรึทึมและชวยทดสอบระบบ 

 ผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย ดร.วัสรา  รอดเหตุภัย ที่ไดเมตตาใหคําแนะนําและใหความ
ชวยเหลือในดานตางๆ ตั้งแตเริ่มโครงการ จนถึง ณ วันที่เว็บไซตถูกพัฒนาภายใตโครงการคนควาอิสระนี้สําเร็จ
ลุลวง สุดทายนี้ผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณบิดา และมารดาที่ไดใหกําลังใจเสมอมา 
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