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These present days online job application is widely popular but still it is time
consuming in order to find a desired position or an employee with satisfactory qualifications.
Master’s Report on Development of A Job Matching System using Web Service will present a 2level system development; Web Application and Web Service.
In level of Web Application, its purpose is to assist an organization in finding
employees with satisfactory qualifications to fill their available positions. And to assist the
candidates in finding the jobs that suit their qualifications. The system will have Job Matching
feature which will work on matching qualifications of the candidates and qualifications required
by organization using a stimulation of a Model designed to match Program and Job Function. Of
which the on organization user front, the model will show the positions available and
qualifications required for each position and the system will start Job Matching for satisfactory
candidates. On the other hand, on the candidates front the model with start Job Matching for the
jobs that suits each candidate’s qualifications. Using Web Service system will be an easier choice
for those wish to design Web Application through similar application without implementation of
software themselves. They will be able to apply method or component that are already developed
using XML (Extensible Markup Language)
The result of this research shows that ‘Web Service Technology and development of
Job Matching system’ is able to match jobs and qualified candidates in satisfactory level of
‘Good’ with score 4.25 and ‘Good’ with score 4.08 from the jobseeker front and company front
respectively. Also more information collected and applied to the developed model will enhance
the accuracy of this Job Matching system.
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47309313 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสําคัญ : เว็บเซอรวิส / การจับคูคุณสมบัติใหเหมาะสมกับงาน
วันเพ็ญ ชูเมือง: การพัฒนาระบบจับคูคุณสมบัติใหเหมาะสมกับงานโดยใชเทคโนโลยี
เว็บเซอรวิส.อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ: ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ. 153 หนา.
ปจจุบันการสมัครงานหรือประกาศรับสมัครพนักงานบนอินเทอรเน็ตมีอยูมากมายแต
การสมั ค รงานบนอิ น เตอร เ น็ ต นั้ น ก็ ยั ง ต อ งใช เ วลาเป น จํ า นวนมากในการที่ จ ะค น หางานหรื อ
พนั ก งานที่ เ หมาะสมหรื อ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ใ กล เ คี ย งตรงกั บ ความต อ งการโดยสารนิ พ นธ เ รื่ อ ง
“การพัฒนาระบบจับคูคุณสมบัติใหเหมาะสมกับงานโดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส” ไดนําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาเปน 2 สวน คือสวนของโปรแกรมประยุกตผานเว็บ (Web Application) และสวน
ของเว็บเซอรวิส (Web Service)
การทํางานในสวนของโปรแกรมประยุกตผานเว็บมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหบริษัทที่
ตองการพนักงานไดรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามตําแหนงที่ตองการและผูสมัครงานก็สามารถ
หางานที่ตรงตามกับคุณสมบัติของตัวเองซึ่งระบบจะมีการจับคูคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน (Job
Matching) หลักการทํางานของระบบจะเกี่ยวของกับการจับคูคุณสมบัติระหวางผูสมัครงานและ
บริษัทโดยระบบจะทําการจับคูคุณสมบัติที่ตรงกันใหโดยพิจารณาจากตัวแบบ (Model) ซึ่งมีการ
สรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชาที่จบ (Program) กับอาชีพที่เปดรับ (Job Function) และในสวน
ของเว็บเซอรวิสซึ่งจะทําใหงายตอผูที่ตองการจะสรางโปรแกรมประยุกตผานเว็บประเภทเดียวกัน
สามารถเรียกใชเว็บเซอรวิสนี้ไดโดยไมตองทําการพัฒนาซอฟแวร (Implement)เองทั้งหมดสามารถ
ใชเมธอดหรือคอมโพเนนตที่มีการพัฒนาไวแลวโดยใชภาษา XML(Extensible Markup Language)
ผลของงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา การพัฒนาระบบจับคูคุณสมบัติใหเหมาะสมกับงาน
โดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสสามารถจับคูคุณสมบัติใหเหมาะสมกับงานโดยมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับดี (4.25)และระดับดี (4.08) ในสวนผูสมัครและบริษัทตามลําดับและจากตัวแบบที่พัฒนาขึ้น
หากมีการจัดเก็บขอมูลมากขึ้นก็จะทําใหการจับคูคุณสมบัติใหเหมาะสมกับงานมีความแมนยํามาก
ยิ่งขึ้น
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