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1. หลักการของรายงานแบบ RDLC 
2. การสร้างไฟล์ RDLC และ Dataset 
3. การก าหนดข้อมูลให้กับรายงาน 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดท ารายงานแบบ RDLC 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างไฟล์ RDLC และ Dataset ได ้
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายงานจากข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับแต่งการแสดงผลของรายงานได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูลในรายงานได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบของรายงานขั้นสูง ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ได้ 

 
วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

1. ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียนตามหัวข้อในเอกสารประกอบการสอน  วิชาเทคโนโลยี       
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้สอนสาธิตการใช้งานโปรแกรมพร้อมทั้งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม 
3. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา      

จากแบบฝึกหัดท้ายบท และการตั้งโจทย์ 
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สื่อการเรียนการสอน 
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การวัดผลและการประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการอภิปราย การตอบค าถาม และซักถามระหว่างเรียน 

2. การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทท่ี 9 
การสร้างรูปแบบรายงาน 

 
 การสร้างรายงาน เป็นการน าเสนอข้อมูลที่มีความส าคัญในการพัฒนาโปรแกรม โดยมี .NET 
Framework ในชุดโปรแกรม Visual Studio เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสร้างรายงาน (Patrick, 
2016) ผ่านเครื่องมือ RDLC (Report Definition Language-Client) ได้ด้วยวิธีการง่ายและสะดวก
ต่อการใช้งาน เนื่องจากมี Wizard เข้ามาช่วยงานในทุกขั้นตอน ซึ่งจะมีการเขียนชุดค าสั่งน้อยมาก 
(บัญชา ปะสีละเตสัง, 2558) ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะได้ศึกษาหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญทั้งหมดในการสร้าง
รายงาน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับการสร้างโปรแกรมส าหรับงานจริงต่อไป 
 
9.1 หลักการของรายงานแบบ RDLC 
 

การสร้างรายงานแบบ RDLC มีการใช้งานค่อนข้างง่าย สามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการ
จัดท ารายงาน นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งและก าหนดเงื่อนไขในการแสดงผลได้ตามต้องการ 
ส าหรับองค์ประกอบหลักของการสร้างรายงานแบบ RDLC แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 

Dataset
*.rdlc ReportViewer

 
 

ภาพที่ 9.1  องค์ประกอบของ RDLC  
 

9.1.1 Dataset 
การเก็บข้อมูลที่จะแสดงในรายงาน โดยจะอ่านข้อมูลจากตารางและน ามาเก็บไว้ 

เรียกว่า Dataset การใช้ Wizard สร้าง Dataset จะมีออบเจ๊คอ่ืนถูกสร้างขึ้นมาใช้งานร่วมกัน เช่น 
DataAdapter และ BindingSource เป็นต้น 

9.1.2 ไฟล์ rdlc 
ไฟล์ rdlc เป็นข้อก าหนดองค์ประกอบของรายงานมีอะไรบ้าง หรือเรียกว่า Report 

Definition ซึ่งอาจเปรียบเทียบกับฟอร์มที่ใช้จัดวางออบเจ็คลงไปนั่นเอง 
9.1.3 คอลโทรล ReportViewer 

ReportViewer เป็น เครื่องมือที่ ใช้ ในการแสดงผลรายงาน ตามที่ ก าหนดไว้          
ในไฟล์ rdlc  
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9.2 การสร้างไฟล์ RDLC และ Dataset 
 
จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของรายงาน สามารถก าหนดขั้นตอนในการสร้างรายงาน 

ประกอบขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
9.2.1 การสร้างไฟล์ rdlc 

การเริ่มต้นของการสร้างรายงาน จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างแผ่นรายงานเปล่าขึ้นมา 
ก่อนที่จะน าข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นรายงาน ซึ่งการสร้างไฟล์ rdlc มีข้ันตอนเริ่มต้นดังภาพที่ 9.2 

 

 
 
ภาพที่ 9.2 การเพ่ิมรูปแบบรายงานในโปรเจ็กต ์
 

รูปแบบของรายงานมีหลากหลายรูปแบบ เมื่อต้องการสร้างรายงาน เลือกที่ Reporting และ
รายงานประเภท Report พร้อมทั้งตั้งชื่อไฟล์รายงานซึ่งเป็นไฟล์ประเภท rdlc ดังภาพที่ 9.3 

 

 
 
ภาพที่ 9.3 การเลือกประเภทขบวนการจัดท ารายงาน 
 

เมื่อสร้างไฟล์ข้อมูลเปล่า โปรแกรมจะแสดงรูปแบบแผ่นรายงานเปล่า ซึ่งยังไม่มีรายละเอียด
หรือข้อมูล ดังภาพที ่9.4 
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ภาพที่ 9.4  รายงานในรูปแบบไฟล์ rdlc 
 

9.2.2 การสร้าง Dataset 
การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล จะต้องใช้งานผ่าน Dataset ซึ่งสามารถเลือกรายการจาก

คอนโทรลของ Report Data ดังภาพที่ 9.5 
  

 
 
ภาพที่ 9.5  การสร้าง Dataset จากคอนโทรล Report Data 
 

การสร้าง Dataset จะมีการก าหนดคุณสมบัติที่ส าคัญ 4 ส่วน ประกอบไปด้วย ชื่อของ 
Dataset (Name) แหล่งข้อมูล (Data Source) ตารางข้อมูล (Available Datasets) และส่วนของ
ฟิลด์ข้อมูล (Fileds) ดังภาพที่ 9.6 

 

 
 
ภาพที่ 9.6  การก าหนดคุณสมบัติของ Dataset 
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การก าหนดแหล่งข้อมูลของ Dataset สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือเลือกจากที่มีอยู่ โดยเมื่อ
ต้องการสร้างใหม่ มีข้ันตอนของการใช้งานเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ดังภาพที่ 9.7 

 

 
 
ภาพที่ 9.7  การสร้าง Dataset ใช้งานร่วมกับรายงานใหม่ 
 

Dataset สามารถเลื อกจากชื่ อ เค รื่ อ งมื อที่ มี ก ารสร้ างเชื่ อมต่ อจากฐานข้ อมู ล ไว้              
จากแหล่งข้อมูล Data Sources ซึ่งเมื่อท าการเลือก ข้อมูลรายละเอียดจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  
ดังภาพที ่9.8 

 

 
 
ภาพที่ 9.8  การสร้าง Dataset จาก Data Source  
 

เมื่อสิ้นสุดการสร้าง Dataset โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่มีอยู่ในตารางใน 
Dataset ดังภาพที่ 9.9 
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ภาพที่ 9.9  การแสดงข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการสร้าง Dataset 
 
9.3 การก าหนดข้อมูลให้กับรายงาน 
 

ไฟล์ rdlc ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเอกสารรายงานเปล่า การน าข้อมูลมาแสดงบนรายงาน จะต้อง
น าข้อมูลที่ได้จาก Dataset ที่ได้ท าการสร้างไว้น าเข้ามาใช้งานกับเอกสารรายงาน การน าข้อมูลมาใช้
งาน โดยการให้แสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางดังภาพที่ 9.10 

 

 
 
ภาพที่ 9.10  การสร้างตารางข้อมูลแสดงบนรายงาน 
 

ตารางข้อมูลประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ หัวตาราง (Head) เป็นส่วนที่บอกรายละเอียดของ
ข้อมูลในคอลัมน์นั้น ดังภาพที่ 9.11 

 

 
 
ภาพที่ 9.11  ส่วนประกอบของตารางข้อมูลในรายงาน 
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การเพ่ิมส่วนหัวตารางหรือคอลัมน์ สามารถเปลี่ยนแปลงตามจ านวนของข้อมูลที่ใช้ในการ
แสดงผล พร้อมทั้งสามารถปรับขยายตารางให้มีความเหมาะสมได้ ดังภาพที่ 9.12 

 

 
 
ภาพที่ 9.12  การปรับเปลี่ยนรูปแบบของตารางข้อมูลในรายงาน 
 

เมื่อเตรียมตารางข้อมูลในรายงานได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ขั้นต่อไปคือการน าข้อมูลที่อยู่ใน 
Dataset ลงบนตารางข้อมูล ซึ่งสามารถใช้วิธีการคลิกที่ฟิลด์ที่ต้องการและลากมาวางลงในต าแหน่ง
คอลัมน์ที่ให้แสดงผล ดังภาพที่  9.13 

 

 
 
ภาพที่ 9.13  การวางข้อมูลบนตารางข้อมูลในรายงาน 
 

เมื่อวางฟิล์ดลงในตาราง ตารางข้อมูลจะแสดงรายละเอียดประกอบไปด้วย ชื่อคอลัมน์และ
ฟิลด์ ซึ่งปกติจะเป็นชื่อเดียวกัน ดังภาพที่ 9.14 

 

 
 
ภาพที่ 9.14  รายละเอียดของตารางข้อมูลเมื่อวางฟิลด์ลงบนตาราง 
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9.4 การแสดงรายงานด้วย ReportViewer 
 

จากรายละเอียดที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นการเตรียมรูปแบบของรายงานที่ต้องการให้แสดง 
แต่ไม่สามารถดูผลที่เกิดขึ้นได้ การตรวจสอบผลลัพธ์ของรายงานจะต้องท าการน ารายงานที่สร้าง
ขึ้นมาวางลงบนฟอร์ม คอนโทรลที่ใช้ติดต่อกับรายงานเพ่ือแสดงผลบนฟอร์ม คือ ReportViewer    
ซึ่งสามารถดึงข้ึนมาใช้งานได้ ดังภาพที่ 9.15 

 

 
 
ภาพที่ 9.15  การเลือกคอนโทรล ReportViewer  
 

รูปแบบของคอลโทรล ReportViewer มีลักษณะตารางในการแสดงผล ซึ่งจะมีเครื่องมือ   
ในการควบคุมใช้งานรายงานหลากหลายรูปแบบ เพ่ือน าข้อมูลมาแสดงในตารางรายงานนี้ จะต้องท า
การดึงไฟล์ rdlc ที่ได้สร้างไว้ ดังภาพที่ 9.16 

 

 
 
ภาพที่ 9.16  การเลือกไฟล์ rdlc น าข้อมูลมาแสดงในตารางรายงาน 
 

เมื่อเสร็จสิ้นการก าหนดค่า และท าการประมวลผลลัพธ์ของโปรแกรม จะแสดงตารางรายงาน
ผลข้อมูล ซึ่งน าข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงบนตาราง และสามารถใช้เครื่องมือบนตารางรายงาน
ได้ เช่น การเลื่อนแต่ละหน้า การสั่งพิมพ์ การบันทึกเป็นรูปแบบเอกสารอ่ืน เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม
วิชวลเบสิกได้เตรียมไว้ เพื่อสะดวกในการใช้งาน ดังภาพที่ 9.17 
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ภาพที่ 9.17  รูปแบบของรายงานที่แสดงผลการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล 
 

9.5 การปรับแต่งการแสดงผล 
 

การปรับแต่งการแสดงผลมีความส าคัญมาก ในการน าเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจ และมี
ความเข้าใจในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการปรับแต่งการแสดงผลของรายงานมีดังต่อไปนี้ 

9.5.1 การปรับแต่งรูปแบบของตาราง 
รูปแบบของตาราง มีความส าคัญในการน าเสนอข้อมูล ซึ่งการปรับแต่งของตาราง

จะต้องแก้ไขท่ีไฟล์ rdlc ซึ่งจะอยู่ในส่วนพร๊อปเพอร์ตี้ของตาราง ดังภาพที่ 9.18 
 

 
 

ภาพที่ 9.18  การปรับเปลี่ยนส่วนพร๊อปเพอร์ตี้ของตาราง 
 

การปรับเปลี่ยนพร๊อปเพอร์ตี้ของตารางสามารถก าหนดได้หลายประเภท เช่น การจัด
ต าแหน่ง รูปแบบตัวอักษร ขนาดเส้น สีพื้น เป็นต้น ดังภาพที่ 9.19 

 

 
 

ภาพที่ 9.19  การปรับเปลี่ยนประเภทของพร๊อปเพอร์ตี้ของตาราง 
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รายละเอียดส่วนหัวของตาราง สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทย โดยการคลิกท่ีหัวตาราง 
ซึ่งสามารถแก้ไขข้อความได้ทันที่ ดังภาพที่ 9.20 

 

 
 
ภาพที่ 9.20  การปรับเปลี่ยนข้อความส่วนหัวของตาราง 
 

9.5.2 การวางข้อความและเส้นแบ่ง 
องค์ประกอบภายในรายงาน นอกเหนือจากตารางข้อมูล สามารถเพ่ิมส่วนประกอบที่

ให้รายละเอียดของรายงาน โดยเลือกจาก Report Item ดังภาพที่ 9.21 
 

 
 
ภาพที่ 9.21  การเลือกคอนโทรลใน Report Item 
 

Text Box คือ คอนโทรลที่ใช้ในการแทรกกล่องข้อความในรายงาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้จากทูลบาร์ที่สามารถก าหนดรูปแบบตัวหนังสือ ขนาด หนา เอียง หรือต าแหน่งบนกล่อง
ข้อความ ดังภาพที่ 9.22 

 

 
 
ภาพที่ 9.22  การแทรกกล่องข้อความในรายงาน 
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การจัดสัดส่วนของข้อมูลในรายงาน สามารถใช้เส้นแบ่ง เพ่ือบอกแต่ละส่วนของข้อมูลใน
รายงาน ซึ่งสามารถสร้างได้ท้ังในแนวตั้งและแนวนอน ดังภาพที่ 9.23 

  

 
 
ภาพที่ 9.23  การแทรกเส้นแบ่งในรายงาน 
 

การจัดท ารายงานนั้น นอกเหนือจากการน าเสนอข้อมูล ยังมีองค์ประกอบเพ่ิมเติมที่จะท าให้
รายงานนั้น มีความน่าสนใจ สวยงามและสื่อความหมาย ยกตัวอย่างเช่น การแทรกรูปภาพในรายงาน 
ดังภาพที่ 9.24 

 

 
 
ภาพที่ 9.24  การเลือกรูปภาพในรายงาน 
 

9.5.3 การก าหนด Page Header และ Page Footer 
เอกสารรายงาน รูปแบบทั่วไปจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหัว (Page 

Header) ส่วนรายละเอียดข้อมูล (Page Detail) และส่วนท้าย (Page Footer) เมื่อมีจ านวนข้อมูล
จ านวนมาก จ านวนหน้าเอกสารจะมีจ านวนหน้ามากตาม ซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละหน้าคือส่วน
ของรายละเอียดข้อมูล แต่ในส่วนหัวและส่วนท้ายของรายงาน จะไม่เปลี่ยนแปลงตามไปแต่ละหน้า
รายงาน การสร้างส่วนหัวและส่วนท้ายของรายงาน สามารถก าหนดได้ ดังภาพที่ 9.25  
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ภาพที่ 9.25  การแทรก Page Header และ Page Footer 
 

Page Header จะมีเส้นแบ่งต าแหน่งส่วนหัวของรายงาน องค์ประกอบใดที่แสดงทุกหน้า
เอกสารรายงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถย้ายไปยังส่วนของ Page Header ดังภาพที่ 9.26 

 

 
 
ภาพที่ 9.26  การสร้างส่วนของ Page Header 
 

จากภาพที่ 9.27 ตัวอย่างการเปลี่ยนต าแหน่งส่วนประกอบคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปยัง
ส่วนของ Page Header 

 

 
 
ภาพที่ 9.27  การจัดส่วนข้อมูลคงท่ีใน Page Header 
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การสร้าง Page Footer คือ ส่วนที่แบ่งส่วนการแสดงข้อมูลคงที่ ในส่วนท้ายของรายงาน นั้น
การเคลื่อนย้ายวัตถุต่าง ๆ ในรายงาน สามารถดึงวัตุนั้นมาวางลงในส่วนของ Page Footer ได้ทันที   
ดังภาพที่ 9.28 

 

 
 
ภาพที่ 9.28  การสร้างส่วนของ Page Header 
 

ส่วนท้ายของรายงาน ส่วนมากเป็นรายละเอียดเสริมประกอบการอธิบายลักษณะข้อมูล      
ที่น าเสนอ ในส่วนนี้สามารถแทรกรูปแบบทั่วไปได้เช่นเดียวกับ Page Header การจัดของข้อมูล
ลักษณะเช่นเดียวกันกับ Page Header ดังภาพที่ 9.29 

 

 
 
ภาพที่ 9.29  การจัดส่วนข้อมูลคงท่ีใน Page Footer 

 
การออกแบบรายงานตามต้องการน าเสนอ เพ่ือให้ได้รายงานตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

เมื่อได้มีการจัดรูปแบบของรายงานเสร็จสิ้น สามารถตรวจสอบรูปแบบการใช้งานรายงานได้  โดยการ
ประมวลผลโปรแกรมในฟอร์ม ผลลัพธ์ของรายงานดังภาพที่ 9.30 
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ภาพที่ 9.30  รายงานที่ได้จากการออกแบบ 

 
เพ่ือให้ได้รายงานน าเสนอตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการการ โปรแกรมภาษาได้เตรียมเครื่องมือ

ปรับแต่งการแสดงผลของรายงาน โดยสามารถจัดสัดส่วนของการแสดงผล ซึ่งสามารน าไปออกแบบได้
ตามท่ีต้องการ 

 
9.6 การกรองข้อมูลด้วย Filter 
 

เบื้องต้นการน ามูลจาก Dataset จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในตารางทั้งหมด แต่ในบางกรณีที่ต้องการ
ข้อมูลเพียงบางส่วน ตามเงื่อนไขที่ต้องการ ซึ่งสามารถคัดกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข     
ที่ต้องการ โดยการกรองข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

9.6.1 การกรองข้อมูลจากไฟล์ rdlc 
การก าหนดเงื่อนไขในการกรองข้อมูลไฟล์ rdlc สามารถก าหนดได้ใน Tablix 

Properties ของตารางข้อมูล ดังภาพที่ 9.31 
 

 
 
ภาพที่ 9.31  การเลือกรายการ Tablix Properties ในตารางข้อมูล 
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การก าหนดเงื่อนไขในรายการ Filter สามารถก าหนดเงื่อนไขโดย Add เงื่อนไข ซึ่งการ
ก าหนดเงื่อนไขประกอบไปด้วย Expression คือ การเลือกฟิลด์เงื่อนไข Operator คือ เครื่องหมาย  
ในการเปรียบเทียบเงื่อนไข และ Value คือค่าของข้อมูลที่เป็นเงื่อนไข ดังภาพที่ 9.32 

 

 
 
ภาพที่ 9.32  การก าหนด Filter ใน Tablix Properties 
 

เมื่อก าหนดเงื่อนไขและประมวลผลฟอร์มที่แสดงรายงาน ผลจากกรองข้อมูลที่ได้จากการ
ก าหนดเงื่อนไข ดังภาพที่ 9.33  

 

 
 
ภาพที่ 9.33  ผลที่ได้จากการกรองข้อมูลจากไฟล์ rdlc 
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9.6.2 การกรองข้อมูลจากชุดค าสั่ง 
การสร้างชุดค าสั่งกรองข้อมูล จะมีประสิทธิภาพในการกรองข้อมูลมากกว่าการกรอง

ข้อมูลในไฟล์ rdlc ซึ่งสามารถก าหนดลักษณะของการท างานได้มากกว่า ซึ่งยกตัวอย่างการกรอง
ข้อมูลจากกล่องข้อความ และให้ท าการกรองข้อมูลโดยการคลิกปุ่ม ชุดค าสั่งดังภาพที่ 9.34 

 

 
 
ภาพที่ 9.34  การสร้างชุดค าสั่งในการกรองข้อมูล 
 

การทดสอบการประมวลผลการท างานของชุดค าสั่ง โดยเริ่มต้นข้อมูลในฐานข้อมูล จะแสดง
ทุกรายการ และมีส่วนที่ก าหนดเงื่อนไข โดยการก าหนดเงื่อนไขให้ค้นหาข้อมูลตามรหัสนักศึกษา    
ดังภาพที่ 9.35 

 

 
 
ภาพที่ 9.35  การออกแบบการก าหนดเงื่อนไขกรองข้อมูลในโปรแกรม 
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การก าหนดเงื่อนไขในกล่องข้อความ และท าการกรองข้อมูล ผลที่ได้จะแสดงเฉพาะชุดข้อมูล
ตามรหัสที่เป็นเงื่อนไขในกรองข้อมูล ดังภาพที่ 9.36 

 

 
 
ภาพที่ 9.36  การแสดงข้อมูลที่ได้จากการกรองข้อมูลเงื่อนไขตามชุดค าสั่ง 
 

การก าหนดเงื่อนไข สามารถก าหนดเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงื่อนไขขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความ
ซับซ้อนในการกรองข้อมูล ซึ่งสามารถสร้างในส่วนของไฟล์ rdlc หรือ สร้างชุดค าสั่งได้ แต่การก าหนด
เงื่อนไขที่มีความซับซ้อนมาก การสร้างค าสั่งในการกรองข้อมูลจะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 
9.7 การก าหนดค่าของข้อมูลด้วย Expression 
 

การก าหนดข้อมูลแสดงในตารางข้อมูลแต่ละคอลัมน์ สามารถก าหนดการเปลี่ยนแปลงค่าของ
การแสดงข้อมูลได้โดยใช้ Expression โดยการก าหนดเงื่อนไข ไม่ผลกระทบต่อข้อมูลที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ซี่งรูปแบบการก าหนด Expression คือ Fields!ชื่อฟิลด์ .Value การใช้  Expression        
มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการก าหนดดังภาพที่ 9.37 

 

 
 
ภาพที่ 9.37  การเลือกรายการ Expression 
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การก าหนด Expression ให้กับฟิลด์ในการแสดงข้อมูล ซึ่งจะต้องท าการก าหนดเงื่อนไขใน
ส่วน Set Expression for Value ซึ่งมีเครื่องมือช่วยก าหนดคือ Category และ Item ดังภาพที่ 9.38 

 

 
 
ภาพที่ 9.38  การก าหนดค่าฟิลด์ข้อมูลใน Expression 
 

การก าหนดค่าใน Expression มีการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแยกประเภทการ
ใช้งานได้ดังต่อไปนี้ 

9.7.1 การใช้โอเปอร์เรเตอร์พื้นฐาน 
การใช้โอเปอร์เรเตอร์พื้นฐาน คือ การก าหนดลักษณะของการแสดงข้อมูลในคอลัมน์

ข้อมูลดังกล่าว เช่น Expression ก าหนด = “สาขาวิชา” & Fields!major.Value คือ การแสดง
ข้อความสาขาวิชาก่อนแสดงฟิล์ดข้อมูลของสาขา ซึ่งผลการแสดงข้อมูลที่ได้ดังภาพที่ 9.39 

 

 
 
ภาพที่ 9.39  การก าหนดการใช้โอเปอร์เรเตอร์พื้นฐาน 
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9.7.2 การใส่หมายเลขหน้า 
หมายเลขหน้า มีความส าคัญของการแสดงข้อมูล ณ เวลาตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว 

ซึ่ งส าม ารถก าห น ดรู ป แบ บ ขอ งก ารแสด ง เล ขห น้ าผ่ าน  Text Box เช่ น  =“ห น้ า  :”  & 
Globals!PageNumber & “/” & Globals!TotalPages  คือ การแสดงรูปแบบการแสดงหมายเลข
หน้าดังภาพที่ 9.40 

 

 
 
ภาพที่ 9.40  การใส่หมายเลขหน้า 
 

9.7.3 การแทรกล าดับแถว 
ล าดับแถว คือ การบอกล าดับของชุดข้อมูล สามารถสร้างล าดับได้โดยการเพ่ิมคอลัมน์

ตารางข้อมูล และก าหนด Expression คือ =rownumber(nothing) ซึ่งผลลัพธ์จากการแทรกข้อมูล
ดังภาพที่ 9.41 

 

 
 
ภาพที่ 9.41  การแทรกล าดับแถว 
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การก าหนด Expression มีความส าคัญมากในการจัดการรูปแบบของรายงาน ประโยชน์ที่ได้ 
เช่น มีรายละเอียดที่ชัดเจน สะดวกในการตรวจสอบข้อมูล และสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น
นอกเหนือจากตัวอย่างการใช้ Expression ยังมีการใช้รูปแบบอ่ืน ที่จะท าให้การแสดงผลรายงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 
9.8 การจัดกลุ่มข้อมูล 
 

ฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลเป็นจ านวนมากซึ่งจัดเรียงกันไม่เป็นระเบียบ ในบางกรณีอาจ
ต้องการข้อมูลต้องการจัดกลุ่มของชุดข้อมูลให้เป็นระเบียบ เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล       
ในแต่ละกลุ่ม (ซึ่งไม่ใช่การกรองข้อมูล)  และภายในกลุ่มอาจต้องการสรุปผลของแต่ละกลุ่ม เช่น 
จ านวนชุดข้อมูลหรือผลรวมของตัวเลขภายกลุ่ม เป็นต้น ในการจัดท ารายงานในโปรแกรมภาษาวิชวล
เบสิก สามารถออกแบบรายงานในลักษณะดังกล่าวได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

การแบ่งกลุ่มข้อมูล ขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่ต้องการในการแบ่งกลุ่ ม และท าการเลือกรายการ
แบ่งกลุ่ม Parent Group ดังภาพที่ 9.42 

 

 
 
ภาพที่ 9.42  การแบ่งกลุ่มแบบ Parent Group 
 

เลือกฟิลด์ที่ต้องการจัดกลุ่ม ซึ่งข้อมูลในฟิลด์ที่เลือกนั้นจะเป็นรายละเอียดหลักที่บอกถึงกลุ่ม
ต่อไป ดังภาพที่ 9.43 
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ภาพที่ 9.43  การเลือกฟิลด์ในการจัดกลุ่ม 
 

เมื่อท าการสร้างกลุ่มแบบ Parent Group และได้เลือกฟิลด์ที่จะจัดกลุ่ม โครงสร้างของ
รายงานจะเพ่ิมส่วนของคอลัมน์ตารางข้อมูลฟิล์ที่จัดกลุ่ม ดังภาพที่ 9.44 

 

 
 
ภาพที่ 9.44  การเพ่ิมคอลัมน์ตารางข้อมูลที่จัดกลุ่ม 
 

ผลจากการจัดกลุ่ม เมื่อไปประมวลผลดูผลลัพธ์ของรายงาน ตารางข้อมูลจะแสดงการ
แบ่งกลุ่มของข้อมูลตามฟิลด์ที่ได้ก าหนด ดังภาพที่ 9.45 

 

 
 
ภาพที่ 9.45  การประมวลผลรายงานจากการจัดกลุ่มข้อมูล 
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นอกเหนือการจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้ สามารถเพ่ิมรายละเอียดของกลุ่มข้อมูล โดยยกตัวอย่างการ
รวมจ านวนข้อมูลของแต่ละกลุ่ม ให้แสดงรูปแบบแถวส่วนท้ายของข้อมูล การแทรกแถวลักษณะ
ดังกล่าวเลือกรายการ Outside Group ดังภาพที่ 9.46 

 

 
 
ภาพที่ 9.46  การแทรกแถวส่วนท้ายของกลุ่มข้อมูล 
 

การแทรกแถวแบบ Outside Group – Below ข้อมูลในแถวนี้จะแสดงในส่วนท้ายของ
ข้อมูลเรคคอร์ดสุดท้ายของกลุ่ม โดยให้ท าการนับจ านวนเรคคอร์ดที่อยู่ในกลุ่ม สามารถก าหนด
รายละเอียดของ Expression ในแถวนี้  คือ =  “จ านวน ” & Count(Fields!major.Value) &         
“ เรคคอร์ด” ดังภาพที่ 9.47 

 

 
 
ภาพที่ 9.47  การก าหนด Expression ในการนับจ านวนข้อมูล 
 

ตัวเลขที่ได้จากผลจากการก าหนดให้นับจ านวนข้อมูลในแต่ละกลุ่ม ดังภาพที่ 9.48 สามารถ
ปรับแต่งรูปแบบของการแสดงผลให้มีความสวยงามหรือต าแหน่งข้อมูล เพ่ือให้รายงานมีความ
น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 
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ภาพที่ 9.48  การประมวลผลรายงานจากการแทรกแถวกลุ่มรายงาน 
 

การจัดกลุ่มข้อมูล เป็นการจัดระเบียบของข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลดูง่ายตรงตามจุดประสงค์ของ
การน าเสนอรายงาน ซึ่งนอกเหนือจากตัวอย่างดังกล่าว โปรแกรมภาษายังมีเครื่องมือที่สามารถ
ก าหนดรูปแบบเพิ่มเติมได้มากมาย ซึ่งในโปรแกรมภาษาสนับสนุนการสร้างรายงาน ซึ่งง่ายขึ้นกว่าการ
ใช้โปรแกรมรุ่นก่อนที่ผ่านมา 

 

สรุป 
 
รายงานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะต้องมีอยู่ในโปรแกรม คือ ส่วนที่สรุปผลที่ได้จากข้อมูล

และการประมวลผลในระบบ ซึ่งในรุ่นนี้ของโปรแกรมภาษาสามารถใช้เครื่องมือประกอบการสร้าง
รายงานเป็นจ านวนมาก การสร้างรายงานเริ่มต้นจากการสร้างต้นแบบรายงานหรือ RDLC ไฟล์ ซึ่ง
จะต้องท างานร่วมกับ Dataset ที่จะท าหน้าที่ในการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลกับฐานข้อมูลมาแสดงบน
ต้นแบบไฟล์รายงาน การน ารายงานไปแสดงผลจะต้องใช้ งานบนฟอร์ม ผ่ านคอนโทรล 
ReportViewer ดึงต้นแบบไฟล์ RDLC ไปแสดงผลบนฟอร์ม การปรับแต่งรายงานที่ส าคัญ คือ การ
แบ่งส่วนการน าเสนอรายงาน ซึ่งประกอบด้วยส่วนหัวรายงาน ส่วนข้อมูลรายงาน และส่วนท้าย
รายงาน ในการน าเสนอรายงานข้อมูล สามารถน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการให้รายละเอียด
ข้อมูล เช่น การกรองข้อมูลเฉพาะบางส่วน การก าหนดค่าต่าง ๆ ใน Expression และการจัดกลุ่ม
ข้อมูล นอกเหนือจากนี้ยังมีเครื่องมืออ่ืน ๆ มากมาย ซึ่งจะช่วยให้รายงานน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
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แบบฝึกหัด 
 

1. ให้ผู้เรียนบอกความส าคัญของรายงาน และยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย  
2. ให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดท ารายงานในโปรแกรม 
3. ให้ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนการสร้างรายงานแต่ละข้ันตอน 
4. ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของ RDLC และ Dataset และอธิบายความสัมพันธ์กัน

ระหว่างกัน  ทั้งสององค์ประกอบ 
5. ให้ผู้เรียนสร้างฐานข้อมูลตัวอย่างพร้อมน าข้อมูลที่ได้ไปแสดงบนรายงาน 
6. ให้ผู้เรียนน าเสนอข้อมูลผ่านรายงาน โดยให้มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว              

ส่วนรายละเอียดข้อมูล และส่วนท้าย 
7. ให้ผู้เรียนน าเสนอข้อมูลผ่านรายงาน โดยสามารถแสดงข้อมูลในลักษณะของการจัดกลุ่ม

ข้อมูลได ้
8. ให้ผู้เรียนสร้างฐานข้อมูลตัวอย่างให้สามารถกรองข้อมูลได้ โดยการกรองข้อมูลนั้น 

สามารถกรองไดผ้่านกล่องข้อความ 
9. ให้ผู้เรียนออกแบบฐานข้อมูลในการเก็บรายละเอียดในร้านขายหนังสือ และให้รายงาน

โดยการแยกแสดงเป็นหมวดหมู่ประเภทหนังสือ พร้อมทั้งบอกจ านวนหนังสือในแต่ละประเภท 
10. ให้ผู้เรียนออกแบบฐานข้อมูลและน าเสนอรายงานจากตัวอย่างที่ก าหนดให้ 

 

รายงานหนังสือแยกประเภท 

หน้าท่ี 1 
ล าดับ รหัสหนังสือ ช่ือ ผู้แต่ง ประเภท ราคา 
1 9786160823512 Visual Basic 2015 บัญชา ปะสลีะ

เตสัง 
คอมพิวเตอร ์ 320 

2 9786162622588 PHP Boostrap+E-
Commerce 

จีราวุธ  วารินทร ์ คอมพิวเตอร ์ 249 

3 9786162000805 Graphic Design ปาพจน์ หนุน
ภักด ี

คอมพิวเตอร ์ 295 

มีหนังสือจ านวน  3  รายการ 

1 9789748348346 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ฉบับพกพา 

ธนพล จาดใจด ี ภาษาอังกฤษ 165 

มีหนังสือจ านวน  1  รายการ 
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