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Abstract

Vendor payable monitoring allows organizations to
plan reserve cash flow and, in some cases, get a
discount from early payment for maximum benefit
to he organization. This research aims to develop
the business intelligence for creating vendor payable
monitoring reports of the finance department
at the Ramathibodi Hospital using SAP ERP 6.0.
The system has started since January 2017 and
as a results, reduced report time to a few minutes.

The outstanding balance decreased by 13.28%.
This paper explains in detail the concept, work process,
steps of development as well as the future development
plan.
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การพัฒนารายงานแสดงภาพรวมเจ้าหนี้คงค้างด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
รัตนาวลี อภิบาลเกียรติ, ศราวรรณ ช่วงชัยชนะ, รณชัย คงสกนธ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

การตรวจสอบภาพรวมเจ้าหนีค้ งค้างและอายุเจ้าหนี้ จะช่วยให้
องค์กรสามารถวางแผนการส�ำรองค่าใช้จ่ายในการช�ำระเงิน
รวมทั้ ง ได้ รั บ ส่ ว นลดในกรณี ที่ มี ก ารช� ำ ระเงิ น ก่ อ นก� ำ หนด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence: BI)
ส�ำหรับการสร้างรายงานการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ (Aging)
ของฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพือ่ ตรวจสอบเจ้าหนีค้ งค้างในระบบ SAP ERP 6.0 ซึง่ เริม่ ใช้
เมือ่ ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 รายงานภาพรวมเจ้าหนี้
คงค้างที่สร้างขึ้นจากระบบธุรกิจอัจฉริยะ สามารถช่วยลด

ระยะเวลา เหลือเพียงไม่กนี่ าที ท�ำให้มลู ค่ายอดเงินค้างช�ำระ
ลดลงร้อยละ 13.28 นอกจากนี้งานวิจัยนี้ได้อธิบายแนวคิด
กระบวนการท�ำงาน และขั้นตอนในการพัฒนาระบบ รวมถึง
แผนการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: เจ้าหนี,้ SAP, ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
วันที่รับต้นฉบับ 23 มีนาคม 2561; วันที่ตอบรับ 25
พฤษภาคม 2561

บทน�ำ

หน่ ว ยบั ญ ชี เ จ้ า หนี้ แ ละหน่ ว ยการเงิ น รั บ -จ่ า ย งานบั ญ ชี
ฝ่ายการคลัง มีหน้าที่สร้างทะเบียนเจ้าหนี้และตั้งเบิกเงิน
ให้กบั คูค่ า้ หรือเรียกว่า “เจ้าหนี”้ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ในกรณีเจ้าหนี้การค้าที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาช�ำระหนี้
และองค์กรสามารถช�ำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน
ก็จะได้รับส่วนลด ซึ่งช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้
การท�ำงานของหน่วยบัญชีเจ้าหนี้เริ่มตั้งแต่การสร้างทะเบียน
ตั้งเบิกเงิน ตลอดจนการจัดการอื่นๆ ผ่านโปรแกรม SAP
ERP 6.0 ทั้งหมด แต่ในกระบวนการท�ำงานเดิมยังไม่มี
ระบบรายงานภาพรวมเจ้าหนี้คงค้าง ต้องอาศัยวิธีตรวจสอบ
ทีละรายการผ่านโดยใช้คนท�ำงาน1,2 ในเบื้องต้นจึงสามารถ
ตรวจสอบได้ เ ฉพาะข้ อ มู ล ตามเจ้ า หนี้ ที่ ส นใจเท่ า นั้ น 3,4,5
การดูรายงานภาพรวมจะต้องใช้เวลาในการสร้างรายงานนาน
เมื่อพิจารณาภาพรวมของการช�ำระหนี้ พบว่ามียอดหนี้
ค้างช�ำระมูลค่าสูง โดยเฉพาะยอดหนี้ที่เกิน due นานกว่า
60 วัน การพัฒนาระบบรายงานภาพรวมเจ้าหนี้คงค้างที่
สามารถเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว และ update ได้บ่อย จะช่วย

ให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าที่ก�ำกับดูแลทราบถึงประสิทธิภาพ
ในการท� ำ งานปั จ จุ บั น และจะได้ น� ำ ไปสู ่ ก ารวางแผนเพื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานได้ งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ ่ ง หมาย
เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence: BI)
ส�ำหรับการสร้างรายงานการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ (Aging)
ของฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อตรวจสอบเจ้าหนี้คงค้างในระบบ SAP ERP 6.0

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ภาพรวมระบบงานบัญชีเจ้าหนี้บนระบบ SAP
วงจร P2P (purchase to pay) ของระบบ SAP เป็นวงจร
ที่น�ำเอาทุกกระบวนการทางบัญชีที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่การสร้าง
ใบสั่งซื้อไปจนกระทั่งการช�ำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ตามภาพที่ 1
โดยแบ่งเป็น 5 ขัน้ ตอน คือ ใบสัง่ ซือ้ (purchase order) ใบสัง่
ของ (goods receipt) ใบตัง้ หนี้ (invoice verification) บันทึก
การตั้งเจ้าหนี้ (AP invoice) และใบเสร็จรับเงิน (outgoing
payment)

ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: รัตนาวลี อภิบาลเกียรติ, คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร.: 0-2201-1518;
E-mail address: rattanawalee.apk@mahidol.ac.th)
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วงจร P2P (purchase to pay) ของระบบ SAP เป็นวงจรที่นาเอาทุกกระบวนการทางบัญชี
ที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่การสร้างใบสั่งซื้อไปจนกระทั่งการชาระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ตามภาพที่ 1 โดย
แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือAccounts
ใบสั่งซื้อpayable
(purchase
ใบสั่งของ
(goods receipt)
reportorder)
Rattanawalee
Aphibarnkiat,
et al. ใบตั้งหนี้ (invoice
verification) บันทึกการตัง้ เจ้าหนี้ (AP invoice) และใบเสร็จรับเงิน (outgoing payment)

- ตัวชีว้ ดั (measure) เป็นข้อมูลทีใ่ ช้เพือ่ การวัด ทัง้ ในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ
- มุมมอง (dimension) เป็นข้อมูลที่เป็นมุมมองให้แก่
ตัวชี้วัด เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- ข้อเท็จจริง (fact) เป็นชุดของค่าที่เกิดจากการจับคู่กัน
ของมุมมองและตัวชี้วัด ทำ�ให้เกิดค่าใดค่าหนึ่งที่มีความหมาย
สามารถวัดค่าได้ และบอกเล่าข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง9

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence) เป็นเครือ่ งมือ
ทีส่ ามารถช่วยในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหารภายใน
6
ภาพที่ 1 วงจร P2P
องค์กรได้ เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
ภาพที่ 1 วงจร P2P6
คลังข้อมูล (data warehouse) โดยในการจัดเก็บนั้นได้ผ่าน
ขัน้ ตอนเริ่มเมือ่ องค์กรจัดหาผูข้ ายที่ต้องการได้แล้วจะต้อง
กระบวนการสกัดมาแล้วอย่างเหมาะสม ซึง่ คณะแพทยศาสตร์
ขั้นตอนเริ่มเมื่อมีองค์
ก
รจั
ด
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งการได้
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อ
งมี
ก
ารติ
ด
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อ
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อ
่
สั
่งซื้อสินค้าแล้ว บ ดี ไ ด้ มี ก ารน� ำ ระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะนี้
โรงพยาบาลรามาธิ
การติดต่อเพือ่ สัง่ ซือ้ สินค้าแล้วจะเกิดการสร้างใบสัง่ ซือ้ เกิดขึน้
จะเกิดการสร้างใบสั่งซื้อเกิดขึ้นว่าต้องการซื้ออะไร จานวนเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ รวมถึงการจัดส่ง
มาช่วยในการบริหารภายในองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 10
ว่าต้องการซื้ออะไร จ�ำนวนเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ รวมถึงการ
สินค้าเมื่อใด เมื่อได้สินค้าที่ต้องการจะมีการสร้างใบสั่งของเกิดขึ้น โดยการสร้างรายการสินค้าที่สั่ง
โดยเครื่องมือที่สนับสนุนในการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะมี
จัดส่งสินค้าเมื่อใด เมื่อได้สินค้าที่ต้องการจะมีการสร้างใบสั่ง
2 เครื่องมือด้วยกัน คือ IBM© Cognos© Data Manager
ของเกิดขึ้น โดยการสร้างรายการสินค้าที่สั่งจะบันทึกลงใน
Version 10.2.1 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างคลังข้อมูล
stock บนระบบ จากนั้นจึงเกิดใบตั้งหนี้ แล้วเมื่อต้องช�ำระเงิน
ส�ำหรับการท�ำรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเครื่องมือ
ให้แก่ผู้ขายจึงต้องมีการตั้งเจ้าหนี้ และท�ำการจ่ายเงิน (payนีส้ ามารถสกัด (extract) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากนัน้
ment) ให้ผู้ขาย จากนั้นผู้ขายออกใบเสร็จให้ เมื่อได้รับเงิน
6
แปลง (transforms) และรวมข้อมูลให้ครอบคลุมในการ
เรียบร้อยแล้ว
ระบบบัญชีเจ้าหนีแ้ ละการเงินจ่าย (AP: account payable)
วิเคราะห์รายงาน เพื่อส่ง (load) ข้อมูลไปยัง data mart
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ใช้ระบบ SAP
ที่เกี่ยวข้องได้11 และ IBM© Cognos© Framework Manager
Version 10.2.1 เป็นเครื่องมือ metadata modeling ที่ใช้
ERP 6.0 เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบันทึกรายการ
ในการสร้าง query ส�ำหรับ IBM© Cognos© software
หนี้สินที่เป็นภาระผูกพัน และการจ่ายช�ำระเงินให้แก่เจ้าหนี้
โมเดลจะจัดเก็บ metadata ที่มีข้อมูลทั้งทางด้าน physical
ซึ่ ง ข้ อ มู ล จะถู ก เชื่ อ มโยงไปยั ง ระบบงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และ business จากหลายๆ แหล่งข้อมูล โดยรูปแบบของ
โดยการท�ำงานของบัญชีเจ้าหนี้จะเริ่มจากการสร้างทะเบียน
Framework Manager จะแบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ
เจ้ า หนี้ แล้ ว ท� ำ การบั น ทึ ก ตั้ ง หนี้ แ บบมี ใ บสั่ ง ซื้ อ หรื อ ไม่ มี
- database layer เป็น layer เบื้องต้นที่ติดต่อกับฐาน
ใบสั่งซื้อ แล้วท�ำการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ รับสินค้าหรือบริการ
7,8
ข้อมูลในรูปแบบคำ�สั่ง SQL
จากนั้นจึงจะช�ำระเงินให้กับเจ้าหนี้ตามล�ำดับ
- logical layer เป็น layer ทีน่ ำ� field ในระดับ database
แบบจ�ำลองส�ำหรับคลังข้อมูล
layer มาทำ�การแปลงรูปแบบ ทำ�การคำ�นวณ และทำ�การนำ�
คลังข้อมูลนั้นประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูล
ข้อมูลต่าง table มาแสดงที่เดียวกัน
เพื่อการปฏิบัติงาน (transactional data) และข้อมูลเพื่อ
- dimension layer เป็น layer ที่บรรจุ hierarchies,
การวิเคราะห์ (analytical data) ซึ่งข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน
measures, dimensions สำ�หรั บ publish ขึ้ น ระบบ 12
ซึ่ ง การใช้ ง าน IBM © Cognos © Data Manager
ใช้ประมวลผลเพือ่ การออกรายงาน ตรวจสอบการท�ำงาน หรือ
Version 10.2.1 และ IBM © Cognos © Framework
รายละเอียดต่างๆ ส่วนข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ใช้เพื่อวางแผน
Manager Version 10.2.1 สามารถใช้งานได้สะดวก และ
หาแนวโน้ม หรือพยากรณ์ค่าต่างๆ ที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
สนั บ สนุ น การทำ�งานที่ มี ห ลายแหล่ ง ข้ อ มู ล หลายรู ป แบบ
ในการออกแบบให้เหมาะสมกับการค้นหาข้อมูลและค�ำนวณ
ได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะแก่การใช้งานสำ�หรับคณะแพทยศาสตร์
ผลลัพธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบธุรกิจอัจฉริยะนั้นใช้แบบ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จ�ำลองข้อมูลเชิงมิติ (dimensional data model) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย
10
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การพั ฒ นารายงานแสดงภาพรวมเจ้ า หนี้ ค งค้ า งด้ ว ย
ดึงข้อมูล (ETL date) น้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่บันทึกบัญชี
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
(posting date) แต่มากกว่าหรือเท่ากับวันทีช่ ำ�ระเงิน (clearing
การพัฒนาประกอบด้วยขัน้ ตอนการวิเคราะห์และออกแบบ
date) ให้เจ้าหนี้แล้ว ของฐานข้อมูลที่เก็บ closed item
©
©
โมเดลจากระบบงาน แล้วพัฒนาโดยใช้ IBM Cognos
ในปีก่อนหน้าที่ดึงข้อมูล 1 ปี
Data Manager 10.2.1 และ IBM© Cognos© Framework
(ค) BSAK CYear (closed item) ไม่สนใจข้อมูล doc
Manager 10.2.1 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
number ที่ขึ้นต้นด้วย 25, 24, 27 เนื่องจากเป็นเอกสาร
1. วิเคราะห์และออกแบบโมเดล
ที่สถานะเป็นการยกเลิกรายการ และสนใจข้อมูล ณ วันที่
ผู้ใช้งานและผู้พัฒนาระบบท�ำการวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหา
ดึงข้อมูล (ETL date) น้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่บันทึกบัญชี
แหล่งข้อมูลทีต่ อ้ งใช้งาน โดยศึกษาจากการสืบค้นข้อมูลเจ้าหนี้
(posting date) แต่มากกว่าหรือเท่ากับวันทีช่ ำ� ระเงิน (clearing
บนระบบ SAP ERP 6.0 ที่ใช้งานเป็นประจ�ำ จากนั้นทาง
date) ให้เจ้าหนี้แล้ว ของฐานข้อมูลที่เก็บ closed item
ผู้พัฒนาระบบหาแหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูลจริง เพื่อวางแผน
ในปีปัจจุบันที่ดึงข้อมูล
ดึงข้อมูลมาใช้งาน
(ง) BSAK P2Year (closed item) ไม่สนใจข้อมูล doc
2. พัฒนาโมเดล
number
่ขึ้นชีต้นด้ว(posting
ย 25, 24, 27
เนื่องจากเป็
เอกสารที
น้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่บน
ั ทึกบัทีญ
date)
แต่มนากกว่
าหรื่ อเท่ากับวันที่ชาระเง
ในการพัฒนาโมเดลได้แบ่งเป็น 5 ส่วน(clearing
ด้วยกัน ซึdate)
ง่ ในส่วนให้เจ้าสถานะเป็
นการยกเลิอกมูรายการ
และสนใจข้
อมูลในปี
ณปัจวันจุบที่ันที่ดึงข้อมูล
หนี้แล้ว ของฐานข้
ลที่เก็บ closed
item
ที่ 1-4 พัฒนาด้วย tool ที่เรียกว่า Data Manager
10.2.1 P2Year
ดึงข้อมู(closed
ล (ETL item)
date) ไม่
น้อสยกว่
าหรืออมูเท่ลาdoc
กับวันnumber
ที่บันทึกบัญทีชี่ขึ้นต้นด้วย 25, 24, 2
(ง) BSAK
นใจข้
©
©
นาด้
วย tool นทีเอกสารที
่เรียก ่ส(posting
ของ IBM Cognos และ ส่วนที่ 5 พัฒเนื
แต่มากกว่
าหรือเท่าและสนใจข้
กับวันทีช่ ำ� ระเงิอนมูล(clearing
่องจากเป็
ถานะเป็date)
นการยกเลิ
กรายการ
ณ วันที่ดึงข้อมูล (ETL date
©
Cognos
ว่า Framework Manager 10.2.1 ของน้อIBM
จ้าชีหนี้แล้(posting
ว ของฐานข้อdate)
มูลที่เก็บ แต่
closed
ยกว่©าหรื
อเท่ากั
บวันdate)
ที่บน
ั ทึกให้
บัเญ
มากกว่item
าหรือเท่ากับวันที่ชาระเง
(clearing date) ให้เจ้าในปี
หนีก้แ่อล้นหน้
ว ของฐานข้
สามารถอธิบายในแต่ละส่วนดังนี้
าที่ดึงข้อมูอลมู2ลทีปี่เก็บ closed item ในปีก่อนหน้าที่ดึงข้อมูล 2 ปี
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของ F0 คือ fact ที่ยังไม่ได้แปรรูป
ไปเป็น fact ที่มี dimension จึงจะไม่สามารถน�ำไปแสดงบน
รายงานแจกแจงแบบไขว้ (crosstabs report) ได้ แต่สามารถ
น�ำเสนอได้ในรูปแบบรายงานเชิงรายละเอียด (list report)
เนื่องจากผู้ใช้งานต้องการให้มีการ drill through จากรายงาน
เชิงสรุปหรือรายงานแจกแจงแบบไขว้ (crosstabs report)
ไปเป็นรายงานเชิงรายละเอียด (list report) ได้ด้วย จึงได้
จัดท�ำส่วนนี้ขึ้นมา ในส่วนนี้เราจะใช้ข้อมูลจากระบบ SAP
ERP 6.0 ข้อมูลที่เป็น opened item และ closed item ของ
vendor ซึ่ง opened item ของ vendor จะเก็บข้อมูล ภาพที่ 2 การพัฒนาระบบ ด้วย Data Manager เพื่อทา F0
ราย transactions ของเจ้า หนี้ที่ยัง ค้า งจ่า ยทั้ง หมดซึ่งใน
ภาพที่ 2 การพัฒนาระบบ ด้วย Data Manager เพื่อท�ำ F0
ระบบ SAP ERP 6.0 นั้นจัดเก็บข้อมูลนี้ใน table ชื่อว่า BSIK
เงื่อนไขที่ (ข),(ค) และ
(ง) ที่ (ข),(ค)
่สนใจข้และ
อมูล(ง)
ณ ทีวัส
ที่ดึงอข้มูอลมูณ
ล (ETL
ส่วน closed item ของ vendor จะเก็บข้อมูลราย transactions
เงือ่ นไขที
่ นนใจข้
วันทีด่ งึ date)
ข้อมูล น้อยกว่าหรือเท่ากับ
วันที่บันทึกบัญชี (posting date) แต่มากกว่าหรือเท่ากับวันที่ชาระเงิน (clearing date) เนื่องจาก
ของเจ้ า หนี้ ที่ ช� ำ ระเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทั้ ง หมดซึ่ ง ในระบบ SAP
(ETL date) น้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่บันทึกบัญชี (posting
ต้องการข้อมูลที่ชาระเจ้าหนี้ไปแล้ว โดยดึงข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบันแล้วย้อนหลังไป 2 ปี
ERP 6.0 จัดเก็บข้อมูลนีใ้ น table ชือ่ ว่า BSAK
โดยแบ่
ง
เงื
อ
่
นไข
มากกว่
หรือเท่าบกัางรายการที
บวันที่ช�ำระเงิน่วัน(clearing
สาเหตุที่ต้องดึงข้อมูลย้date)
อนหลังแต่
ไป
2 ปี าเพราะมี
ที่บันทึกบัdate)
ญชี (posting date) อยู่ใน
เป็น 4 เงื่อนไขด้วยกัน ดังนี้ (ภาพที่ 2)ปีงบประมาณก่อนหน้า เนื
องการข้
มูลที่ช�ำระเจ้
าหนี้ไอยู
ปแล้ใ่ นปี
ว โดยดึ
งข้อมูล จจุบันที่เราสนใจอย
แต่่อวงจากต้
ันที่ชาระเงิ
น อ(clearing
date)
งบประมาณปั
(ก) BSIK (opened item) สนใจข้
อมูลเฉพาะวั
น้ทที่ ีคงค้าในปี
งบประมาณปั
จจุบันแล้วย้อนหลัางไป
ปี สาเหตุ
ที่ต้อง
และในอดี
ตมีหนี
งนานไม่
มีการตรวจสอบของเก่
ที่ค้า2งนาน
เนื่องจากรายการ
transactions
จะเยอะมาก
เมื
อ
่
จั
ด
ท
ารายงานนี
ข
้
น
้
ึ
จึ
ง
ช่
ว
ยให้
เ
ห็
น
รายการที
ค
่
า
้
งนาน
ผู
ใ
้
ช้
ง
านเห็
น
รายการแล้
ว
บันทึกบัญชี (posting date) น้อยกว่าหรือเท่ากับวันทีด่ งึ ข้อมูล
ดึงข้อมูลย้อนหลังไป 2 ปี เพราะมีบางรายการที่วันที่บันทึก
ให้แล้date)
วเสร็จอยู
ได้่ในปี
จึงงต้บประมาณก่
องกรองเพิอ่มนหน้
เข้าามาด้
(ETL date) การกำ�หนดวันที่บันทึกบัญสามารถรี
ชี (postingบดาเนิ
date)นการ clearing
บัญชี (posting
แต่ววยันที่
น้อยกว่าหรือเท่ากับวันทีด่ งึ ข้อมูล (ETL date) เนืส่อ่ วงจากสนใจ
ช�ำระเงิdimension
น (clearing ได้date)
อยู่ในปีงบประมาณปั
จจุบัน่ผทีู่้ใช้งานต้องการ จึง
นที่ 2 เป็นส่วนของ
ออกแบบตามรู
ปแบบรายงานที
คือ่ วัและในอดี
นที่, เจ้าตหนี
ชีแ
ยกประเภท(เจ้
าหนี)้ และ ช่วงเวลาค้างชาร
ข้อมูล ณ วันที่ดึงข้อมูลว่ามีรายการค้างจ่ประกอบไปด้
ายเจ้าหนี้ ณ ววัยนนี4้ dimension
เราสนใจอยู
มีห,้ นีบั้ทญ
ี่คงค้
างนานไม่
มีการตรวจสอบ
(เจ้
า
หนี
)
้
เป็นจำ�นวนเท่าไหร่
ของเก่าทีค่ า้ งนาน เนือ่ งจากรายการ transactions จะเยอะมาก
นที่ อ3มูเป็
คือ fact ที
dimension,
measure สามารถ
(ข) BSAK PYear (closed item) ไม่ส่สวนใจข้
ล นส่วนของ
เมื่ อ จั ดF1
ท� ำ รายงานนี
้ ข่ปึ้ นระกอบไปด้
จึ ง ช่ ว ยให้ เ ห็วนยรายการที
่ ค ้ า งนาน
ได้ นclearing
าเสนอรูปแบบรายงานเชิง
doc number ที่ขึ้นต้นด้วย 25, 24, 27 เนืน่อาไปใช้
งจากเป็แนสดงบนรายงานแจกแจงแบบไขว้
เอกสาร
ผู้ใช้งานเห็นรายการแล้(crosstabs
วสามารถรีบreport)
ด�ำเนินการ
สรุ
ป
ได้
โดย
F1
นี
จ
้
ะน
า
F0
มาจั
ด
กลุ
ม
่
dimension
ให้
อ
ยู
ใ
่
นรู
ป
แบบที
อ
่
อกแบบไว้ (ภาพที่ 3)
ที่สถานะเป็นการยกเลิกรายการ และสนใจข้อมูล ณ วันที่
ให้แล้วเสร็จได้ จึงต้องกรองเพิ่มเข้ามาด้วย
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ภาพที่ 2 การพัฒนาระบบ ด้วย Data
Manager
เพืฒ
่อท
า F0
ภาพที
่ 4 การพั
นาระบบ
ด้วย Framework Manager ในส่วน database layer

query layer เป็นการแปลงแต่ละ column ของ table ในขั้นของ database layer ถ
dimension ใน F1 จะแปลงจาก attribute เป็น identifier เพื่อให้ระบบรู้ว่าเป็น key ของ fac
เงื่อนไขที่ (ข),(ค) และ (ง) ที่สนใจข้อมูล ณ วันที่ดึงข้อมูล (ETL date) น้อยกว่าหรือเท่ากับ
query layer
เป็นการแปลงแต่
ละ column
ของาtable
ในขั้นของเองเนื
database
layer
เป็าน
measure
นetfact
เมื่อเรียกเข้
ระบบจะแปลงให้
่องจากเป็
นค่าถท
Accounts
report
Aphibarnkiat,
al. (โดยปกติ
นที่บันทึกบัญชี (posting
date)payable
แต่มากกว่
หรืRattanawalee
อเท่ากับวันทีจะแปลงเป็
่ชาระเงิน (clearing
date) เนื่องจาก
ใน
F1 ่ จะแปลงจาก
attribute
เป็นทีidentifier
เพืา่อหนี
ให้้ รและชื
ะบบรู่อ้วเจ้
่าเป็
น key
fac
คข้านวณได้
(ภาพที
5)จจุแต่
้าวเป็ย้น
dimension
่แสดงรหัสเจ้
าหนี
้ จะกของ
าหนด
ต้องการข้อมูลที่ชาระเจ้าหนี้ไปแล้ว โดยดึงdimension
อมูลในปีง)บประมาณปั
บันถ
แล้
อนหลั
งไป 2 ปี
เป็
นบmeasure
น
fact
่อเรี
องเนื่องจากเป็
นค่(ภ
าท
สาเหตุที่ต้องดึงข้อมูลย้อนหลังไป 2 ปี เพราะมี
างรายการที
่วเท่
ันทีา่บนััน้น
ทึกชืบั่อ
ญเจ้
ชี
่ใattribute
นยกเข้าระบบจะแปลงให้
identifier
ที่รหัสจะแปลงเป็
า(posting
หนี(โดยปกติ
้คงไว้date)
ให้เเป็มือยู
น
เนื่องจากไม่ต้อเงการให้
เป็น key
ปีงบประมาณก่อนหน้า แต่วันที่ชาระเงิน (clearing
date)
อยู
ใ
่
นปี
ง
บประมาณปั
จ
จุ
บ
น
ั
ที
เ
่
ราสนใจอยู
่
ค
) (ภาพที
่ 5) มแต่
ถธ์
้าเป็
น dimension
ที่แสดงรหั
สเจ้่ตา้อหนี
้ ใและชื
่อเจ้(ภาพที
าหนี้ จะก
าหนด
6)านวณได้
จากนั
้นสร้
พัปน
ระหว่
้งหมดที
น ตfact
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของ
dimension
ได้่คาองความสั
อกแบบตามรู
แบบ
ชืา่องเจ้transactions
าdimension
หนี้คงไว้ให้เป็นทัattribute
เนื่องมี
งจากไม่
้องการให้
เป็น ่ 7)
และในอดีตมีหนี้ที่คงค้างนานไม่มีการตรวจสอบของเก่
าที
งจากรายการ
identifier ที
่รหั้าสงนาน
เท่านัเนื
้น่อชื
่อเจ้าหนี้คงไว้
ให้เป็น attribute เนื่องจากไม่ต้องการให้เป็น key (ภ
รายงานที่ผ้ขู้ใช้ึ้นงจึานต้
งประกอบไปด้
4 dimension
(ภาพที่ ว6) จากนัน้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง dimension
ะเยอะมาก เมื่อจัดทารายงานนี
งช่อวงการ
ยให้เห็จึน
รายการที่ควา้ ยงนาน
ผู้ใช้งานเห็นkey
6) จากนั
้นสร้างความสัม
พันธ์ระหว่รายการแล้
าง dimension
ทั้งหมดที่ต้องมีใน fact (ภาพที่ 7)

อ วันที่, เจ้ให้าหนี
ญชีจแได้
ยกประเภท(เจ้
าหนี้)่มและ
ช่วงเวลา
สามารถรีบดาเนินการ คืclearing
แล้้,วบัเสร็
จึงต้องกรองเพิ
เข้ามาด้
วย

ทั้งหมดที่ต้องมีใน fact (ภาพที่ 7)

างช�ำระdimension
(เจ้าหนี้) ได้ออกแบบตามรูปแบบรายงานที่ผู้ใช้งานต้องการ จึง
ส่วนที่ 2 เป็นส่วค้
นของ
ส่
ว
นที
่
นส่่, วเจ้นของ
fact ที่ประกอบไปด้
ประกอบไปด้วย 4 dimension คือ3 วัเป็
นที
าหนี,้ F1
บัญคืชีอแยกประเภท(เจ้
าหนีว)้ ยและ ช่￼ วงเวลาค้างชาระ
dimension, measure สามารถน�ำไปใช้แสดงบนรายงาน
เจ้าหนี)้

(crosstabs
report)วยได้dimension,
น�ำเสนอรูปแบบ
ส่วนที่ 3 เป็นส่วแจกแจงแบบไขว้
นของ F1 คือ fact
ที่ประกอบไปด้
measure สามารถ
รายงานเชิงสรุปได้ โดย F1
นี้จะน�ำ F0 report)
มาจัดกลุได้
่ม dimension
นาไปใช้แสดงบนรายงานแจกแจงแบบไขว้
(crosstabs
นาเสนอรูปแบบรายงานเชิง
อยู่ใมาจั
นรูปแบบที
อกแบบไว้ (ภาพที
สรุปได้ โดย F1 นี้จะนาให้F0
ดกลุ่ม่อdimension
ให้อ่ ยู3)
่ในรูปแบบที
อ
่ อกแบบไว้
(ภาพทีด้่ 3)
ภาพที
่ 5 การพั
ฒนาระบบ
วย Framework Manager ในส่วน query layer
￼

ภาพที่ ด้5วยการพั
ฒนาระบบ ด้Manager
วย Framework
ภาพที่ 5 การพัฒนาระบบ
Framework
ในส่Manager
วน query layer
ในส่วน query layer
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