
Chapter 5 Data Preparing and Data 
Analytic with Pandas

4122203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและการ
วิเคราะห์ข้อมูล



อยู่ขั้นตอนไหนของการท า data science?



Pandas คือ

• เป็นไลบรารีซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นส าหรับภาษาโปรแกรม Python ส าหรับการจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูล



Data Frame คืออะไร?

Data frame คือ Excel table ประกอบด้วย 
• column คือ ตัวแปรแต่ละตัว
• row คือ record เช่น ข้อมูลลูกค้าแต่ละคน หรือ transaction แต่ละอัน เป็นต้น
• ข้อมูลที่เก็บใน data frame ไม่จ าเป็นต้องเป็นประเภทเดียวกัน



Dataset คืออะไร

• ชุดข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อน ามาวิเคราะห์ น ามาสอน (Train) ให้กับคอมพิวเตอร์เพื่อ
สร้างเป็น Model หรือใช้ทดสอบความถูกต้องแม่นย าของ Model



แหล่งโหลด Dataset ฟรี

• https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php
• https://www.kaggle.com/datasets 
• https://datasetsearch.research.google.com/



ฝึกโหลด dataset และดูรายละเอียด dataset

•https://www.kaggle.com/hesh97/titanicdataset-traincsv

https://www.kaggle.com/hesh97/titanicdataset-traincsv


การโหลด dataset



ท าความเข้าใจ dataset



ค้นข้อมูลรายละเอียด dataset



การดูรายละเอียด dataset



1.import library
import pandas as pd

เตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู ด้วย panda

เตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย panda



2.import file
from google.colab import files
upload = files.upload()



3.อ่านไฟล์
titanic = pd.readcsv('train.csv')



4.ดูข้อมูลที่โหลดมา
titanic



5.ตรวจสอบจ านวนแถว และคอลัมภ์ของข้อมูล
titanic.shape



6.แสดงข้อมูล 5 แถวแรก
titanic.head()



7.ดูค่าทางสถิติของข้อมูล
titanic.describe()



8.เรียงข้อมูล โดยเรียงตามคอลัมภ์ที่ระบุ
titanic.sort_values(by=['Pclass'], ascending=True , inplace=False)



9.ตรวจสอบค่าว่าง
titanic.isnull().sum()



การจัดการข้อมูลที่เป็น Null (NA หรือ NaN) มีแนวทางหลักๆ ที่ใช้กันอยู่ 2 วิธี

✓แทนค่าที่เป็น null ด้วยค่าบางอย่างที่ไม่ใช่ null
✓ ลบ row หรือ column ที่เป็น null ออกไปเลย

หมายเหต*ุ การมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของ data จะท าให้เราตัดสินใจได้ดีข้ึน
ว่าควรใช้วธิีไหนในการจัดการข้อมูลที่เป็น null



drop "แถว" ที่มีข้อมูลอันใดอันหนึ่งเป็น null ออกไปจาก dataframe ทั้งหมด
temp = titanic.dropna()

ตรวจสอบจ านวนแถว หลังลบแถวที่มีค่าว่าง
temp.shape

#โค้ดส่วนนี้ไม่ต้องท า ให้ดูตัวอย่างโค้ดเฉยๆ 



drop "คอลัมภ์" ที่มีข้อมูลอันใดอันหนึ่งเป็น null ออกไปจาก dataframe ทั้งหมด
temp = titanic.dropna(axis=1)

ตรวจสอบจ านวนคอลัมภ์ หลังลบแถวที่มีค่าว่าง
temp.shape

#โค้ดส่วนนี้ไม่ต้องท า ให้ดูตัวอย่างโค้ดเฉยๆ 



10.แทนที่ค่าว่างด้วยข้อมูลที่ก าหนด ด้วยฟังก์ชัน .fillna()



11. ตรวจสอบค่าว่างอีกครั้ง



info() : แสดงข้อมูลในภาพรวม

• เป็นค าสั่งใช้แสดงข้อมูลในภาพรวมที่ส าคัญเกี่ยวกับ data ที่เราสนใจ เช่น จ านวนแถวและ
คอลัมภ์ของข้อมูล, จ านวนข้อมูลที่ไม่เป็นค่าว่าง (Null), ประเภทของข้อมูลที่เก็บอยู่ในแต่ละ
คอลัมภ์ หรือ memory ที่ใช้

• หากเราเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จะสามารถจัดการกับ data ได้ง่ายขึ้น

• เช่น ข้อมูลบาง column เป็นตัวเลข แต่อาจถูกเก็บเป็น string จึงต้องถูกแปลงก่อนที่จะเอามา
บวกลบคูณหารได้



12.info() : แสดงข้อมูลในภาพรวม



Panda Data Types



13.เปลี่ยนชนิดข้อมูล
titanic['Age'] = titanic['Age'].astype('int')



14.ตรวจชนิดข้อมูล หลังเปลี่ยน
titanic.info()



.format()

• เมธอด format() เป็นเมธอดของสตริง ใช้ส าหรับจัดรูปแบบการแสดงผลของสตริงที่
ก าหนด ซึ่งเมื่อจะน าไปแสดงผล ซึ่งจะถูกก าหนดไว้ภายในเครื่องหมาย brackets {}



15.นับจ านวนคนที่รอดชีวิต
number_survived =len(titanic[titanic["Survived"] == 1])
print("จ านวนคนที่รอดชีวิต จ านวน {} คน".format(number_survived))



shape[]

• shape[0] แสดงจ านวนแถว
• shape[1] แสดงจ านวนคอลัมภ์



16.นับจ านวนเพศหญิงที่เสียชีวิต และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจ านวนคนทั้งหมด
df_temp = titanic[(titanic["Sex"] == "female") & (titanic["Survived"] == 0)]
number_female_dead = df_temp .shape[0]
percentage_female_dead = number_female_dead * 100/len(titanic)

print("มีเพศหญิงเสียชีวิต {} คน".format(number_female_dead ))
print("มีเพศหญิงเสียชีวิตคิดเป็น {:.3f}%".format(percentage_female_dead))



17.หาอายุที่มีคนเสียชีวติเยอะที่สุด
df_temp = titanic[titanic["Survived"] == 0]
mode_dead_age = df_temp ["Age"].mode()

print("อายุที่มีคนเสียชีวิตเยอะที่สุด คือ {} ".format(mode_dead_age[0]))



18.อายุเฉลี่ยของคนเสียชีวิตที่เป็นเพศชาย และหญิง
df_temp = titanic[titanic["Survived"] == 0]
avg_dead_age_male = df_temp[df_temp ["Sex"] == "male"]["Age"].mean()
avg_dead_age_female = df_temp[df_temp ["Sex"] == "female"]["Age"].mean()

print("อายุเฉลี่ยของคนเสียชีวิตที่เป็นเพศชาย คือ {:.0f} ".format(avg_dead_age_male))
print("อายุเฉลี่ยของคนเสียชีวิตที่เป็นเพศหญิง คือ {:.0f} ".format(avg_dead_age_female))



19.ก าหนดจ านวนแถว x ที่ต้องการใหด้ึงออกมา ด้วย .head(x)



20.ค าสั่งที่ใช้เพือ่แสดงข้อมูล 5 แถวสุดท้าย ด้วย .tail()



21. ค าสั่งที่ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบสุ่ม ด้วย .sample() :



22.แสดงรายละเอียดว่า dataset มี column อะไรบ้าง ด้วย.columns



23.เลือกข้อมูลบาง Column



24.การหาค่าของข้อมูลกลุ่มย่อยโดยใช้ Groupby
titanic.groupby(by='Pclass').mean()



25.ถ้าต้องการแสดงผลหลายค่า ใช้ค าสั่ง .agg()
titanic.groupby(by='Pclass').agg(['mean', 'min', 'max'])



26.เลือกจ านวนแถวที่ต้องการ ด้วย iloc[]
titanic.groupby(by='Pclass').agg(['mean', 'min', 'max']).iloc[0:3]



27.เลือกคอลัมภ์ที่ต้องการ ด้วย [col_list].iloc[] 
col_list = ['Parch', 'Fare']
titanic.groupby(by='Pclass').agg(['mean', 'min', 'max'])[col_list].iloc[0:3]



28.การเลือกข้อมูลด้วย Condition
titanic[titanic['Pclass'] >2 ]



29.กรณี > 1 Condition
titanic[(titanic['Pclass'] > 2) & (titanic['Parch'] > 0)]



30.การใช้ Function ร่วมกับ Dataframe
#step1 : สร้างฟังก์ชัน

def rating_function(x):
if x == 'male':

return "0"
else:

return "1"



#step2 : เรียกใช้ฟังก์ชัน
titanic['sexConvert1'] = titanic['Sex'].apply(rating_function)
titanic.head()



31.การใช้ lambda Function ร่วมกับ Dataframe
titanic['sexConvert2'] = titanic['Sex'].apply(lambda x: '0' if x == 'male' else '1')
titanic.head()



32.Plot Histrogram ด้วย hist()
titanic['Pclass'].hist()



33.Plot Bar Charts ด้วย value_counts().plot.bar()
titanic['Sex'].value_counts().plot.bar()



หาลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูล หรือตัวแปร ท าได้หลายวีธีดังนี้

o ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient)
o แผนภาพการกระจาย (scatter diagram)



ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
1) r มีค่าเท่ากับ -1 แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงลบ อย่างสมบูรณ์ (perfect negative correlation)

2) r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงลบ และมีความสัมพันธ์มาก

3) r มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

4) r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์มาก

5) r มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างสมบูรณ์ (perfect positive correlation)





34.วิเคราะห์ correlations (สหสัมพันธ์) ของข้อมูลที่เป็นชุดของตัวเลข ด้วย .corr() 
:



35.plot scatter plot ดูการกระจายข้อมูล และค่าผิดปกติ (outlier)
titanic.plot.scatter(x='Fare', y='Age')



แหล่งศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติม

•ค้น google >> Pandas cheat sheet
•https://pandas.pydata.org/
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