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การเลือกขอมูลจากอารเรยแบบมีเงื่อนไขดวย
ฟงกชัน where()
โครงสรางขอมูลแบบอารเรยของ NumPy มีความสามารถเลือกดูขอ มูลแบบมีเงือ่ นไขติดตัวอยู
แลว เชน มีขอมูลเปนตัวเลขจํานวนเต็ม 5 ตัว เก็บอยูในตัวแปร arr หากกําหนดเงื่อนไขวา ตองการ
ขอมูลที่มีคามากกวาหรือเทากับ 30 ผลที่ไดคือ 30, 40 และ 50 มีโคดดังตอไปนี้
Python
import numpy as np
arr = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
result = arr[arr>=30]
print('ขอมูล : ', result)

ÃÙ»·Õè 2-33 ¡Ã³ÕÁÕ¢ŒÍÁÙÅµÃ§¡Ñºà§×èÍ¹ä¢

ตอมาเปลี่ยนเงื่อนไขใหม ตองการขอมูลที่มีคามากกวาหรือเทากับ 100 ถือเปนเงื่อนไขที่ไม
ตรงกับขอมูลที่มีอยู ผลที่ไดคือ เปนคาวาง ดังรูปที่ 2-34
Python
result = arr[arr>=100]

บทที่ 2 พื้นฐานการทํางานกับขอมูลดวย NumPy
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การรวม DataFrame ดวยฟงกชัน concat()
ฟงกชัน concat() ทําหนาที่เชื่อมตอโครงสรางขอมูล DataFrame เขาดวยกัน การรวมขอมูล
ดวยวิธีนี้มีขอดีตรงที่ผูอานสามารถกําหนดคา Index ไดดวยตัวเอง
ตัวอยางที่ 4-8 การรวม DataFrame ดวยฟงกชัน concat()
มีขอมูลเก็บอยูในโครงสราง DataFrame ที่แตกตางกันอยู 2 ชุด เก็บอยูในตัวแปร data1 กับ
data2 ตามลําดับ หากตองการรวมขอมูลเขาดวยกัน มีโคดดังตอไปนี้
โคดไพธอนที่ 4-8 การรวม DataFrame ดวยฟงกชัน concat() (DataFrameConcat.ipynb)
import pandas as pd
data1 = [
]
data2 = [
]

['สมชาย', 185, 16000], ['วีระชัย', 175, 17500],
['พรชัย', 182, 20000], ['วีระ', 183, 19900]
['ดวงใจ', 165, 17800, 'กรุงเทพ'], ['วิไล', 163, 19300, 'เชียงใหม']

colsname1 = ['ชื่อ', 'สวนสูง', 'เงินเดือน']
colsname2 = ['ชื่อ', 'สวนสูง', 'เงินเดือน', 'ที่อยู']
df1 = pd.DataFrame(data1, columns=colsname1, index={3, 4, 5, 6})
df2 = pd.DataFrame(data2, columns=colsname2, index={1, 2})
df = pd.concat([df1, df2])
df

ÃÙ»·Õè 4-21 áÊ´§â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡ DataFrame 2 ªØ´

จากรูปที่ 4-21 พบวาโครงสรางขอมูลที่แตกตางกัน ถูกเติมดวยขอมูลสูญหาย NaN
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การเลือกขอมูลเปนชวงจากไฟล Excel
การเรียกดูขอมูลจากไฟล Excel ผูเขียนเลือกเขียนโคดแบบ Jupyter Notebook เพื่อใหสวน
แสดงผลชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้
1. การระบุชวงแถวที่ตองการ เชน ตองการขอมูลแถวที่ 1 ถึง 3 ผูอานตองระบุชวง [0:3]
Python – Jupyter Notebook
import pandas as pd
df = pd.read_excel('Product.xlsx')
df[0:3]

ÃÙ»·Õè 5-8 áÊ´§¢ŒÍÁÙÅ 3 á¶Ç

2. การระบุคอลัมนและระบุแถว ทําไดโดยการระบุชอื่ คอลัมนและระบุชว งแถวทีต่ อ งการ เชน

ตองการขอมูลคอลัมนรหัสสินคาและชื่อสินคา จํานวน 3 แถวแรก มีโคดดังตอไปนี้
Python – Jupyter Notebook
import pandas as pd
df = pd.read_excel('Product.xlsx')
df[['รหัสสินคา', 'ชื่อสินคา']][0:3]
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บทที่

6
ทํางานกับขอมูลในไฟล CSV
ไฟล CSV มีนามสกุลไฟล .csv ถือเปนแหลงขอมูลอีกประเภทหนึง่ ทีม่ คี วามนิยมสูงมาก ขอมูล
ที่อยูในไฟล CSV มีรูปแบบที่เปนมาตรฐานชัดเจน สงผลใหไดขอมูลที่มีคุณภาพสูงอีกรูปแบบหนึ่ง

พื้นฐานการอานขอมูลจากไฟล CSV ดวย
ฟงกชัน read_csv() ของ Pandas
ไฟล CSV โดยปกติแลวใชเครื่องหมาย , คั่นขอมูลแตละสวน สงผลใหเกิดการแบงสวนของ
ขอมูลอยางชัดเจน จึงทําใหขอมูลมีรูปแบบแนนอนเชนเดียวกับไฟล Excel
การทํางานกับไฟลประเภท CSV ดวยภาษาไพธอน ผูอ า นสามารถใชฟง กชนั ทีช่ อื่ วา read_csv()
ของ Pandas เขามาทําหนาที่อานขอมูลที่ไดจากไฟล CSV
โปรแกรม Visual Studio Code สามารถเปดไฟล CSV ไดโดยตรง เพราะวาเปนไฟลขอความ
ธรรมดา ในกรณีนี้มีไฟลเก็บขอมูลสินคาที่ชื่อวา Product.csv เก็บอยูในโฟลเดอรเดียวกับไฟลโคด
ภาษาไพธอน เปนไฟลที่มีขอมูลเปนภาษาไทยรวมอยูดวย ดังรูปที่ 6-1

ÃÙ»·Õè 6-1 áÊ´§¢ŒÍÁÙÅÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹ä¿Å Product.csv
บทที่ 6 ทํางานกับขอมูลในไฟล CSV
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การจัดการขอมูล (CRUD) ในฐานขอมูล SQL
Server ดวยไพธอน
การทํางานพื้นฐานกับขอมูลประกอบดวย 4 อยาง คือ การเพิ่ม (Create), การอานขอมูล
(Read), การแกไขขอมูล (Update) และการลบขอมูล (Delete) เรียกวา CRUD
ในทางปฏิบัติแลว ขอมูลที่เราตองทํางานดวยไมไดมาจากไฟลของโปรแกรมตางๆ เพียง
อยางเดียว แตยงั รวมถึงขอมูลทีถ่ กู จัดเก็บอยูใ นระบบฐานขอมูลดวย เราตองรูว ธิ จี ดั การขอมูลเหลานี้
ดวยภาษาไพธอนกอน

การอานขอมูลจากฐานขอมูล SQL Server
การทํางานในระดับพื้นฐานที่สุดคือ เราตองรูจักวิธีการ Import ขอมูลจากตาราง Product
เขามาทํางานในโปรเจกตของเราใหไดกอน กลาวไดอีกนัยหนึ่งวา เราตองการอานขอมูล (Read)
จากตารางในฐานขอมูลนั่นเอง
ตัวอยางที่ 7-1 การอานขอมูลจากฐานขอมูล SQL Server
ผูเขียนตองการอานรายการสินคาจากตาราง Product แบบไมมีเงื่อนไข มีโคดดังตอไปนี้
โคดไพธอนที่ 7-1 การอานขอมูลจากฐานขอมูล SQL Server (CRUD_Read.py)
import pyodbc
strConn = 'driver=ODBC Driver 17 for SQL Server;server=.\SQLExpress;database=thaivbBiz;
trusted_connection=yes;charset=UTF8'
sql = 'SELECT ProductID, ProductName, ProductCost, ProductPrice FROM Product'
print('รหัสสินคา' + '\tชื่อสินคา' + '\t\tตนทุน' + '\t\tราคาขาย')
print('-----------------------------------------------------------')
with pyodbc.connect(strConn) as Conn:
data = Conn.execute(sql)
for item in data:
print(str(item[0]).ljust(10) + '\t' + str(item[1]).ljust(20)
+ str(item[2]) + '\t' + str(item[3]))
print(type(data))

บทที่ 7 ทํางานกับขอมูลในฐานขอมูล SQL Server
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การเพิ่มขอมูลใหมเขาไปในฐานขอมูล MongoDB
ตัวอยางที่ 8-1 การเพิ่มขอมูลในฐานขอมูล MongoDB
ผูเ ขียนตองการเพิม่ รายการสินคาใหมเขาไปในคอลเล็คชันทีช่ อื่ วา product ดวยภาษาไพธอน
รหัส 1006 จํานวน 1 เลม ดังโคดตอไปนี้
โคดไพธอนที่ 8-1 การเพิ่มขอมูลในฐานขอมูล MongoDB (CRUD_Create.py)
from pymongo import MongoClient
client = MongoClient()
client = MongoClient('mongodb://localhost:27017/')
mydb = client['thaivbbiz']
mycol = mydb['product']
data = {
'ProductID' : '1006',
'ProductName' : 'พัฒนาเว็บแอพดวย Vue',
'ProductPrice' : 315,
'ProductCost' : 279
}
mydb.product.insert_one(data)
for item in mydb.product.find():
print(item)
print(type(item))
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บทที่

9
การทํางานกับขอมูลสูญหายและคาผิดปกติ
ความตองการสูงสุดของขอมูล นัน่ คือ ขอมูลทีอ่ ยูใ นสถานะสมบูรณแบบ, ไมมขี อ มูลผิดพลาด,
ขอมูลครบถวน และขอมูลถูกตอง เชน อายุของพนักงานตองมีทกุ คน มีคา ติดลบไมได, อายุเกิน 150
ปไมได เปนตน เห็นไดวา ปญหาขอมูลสูญหายถือเปนปญหาพื้นฐานขอแรกที่ผูอานหลีกเลี่ยงไมได
เราจะมาดูกันวา เราสามารถจัดการปญหานี้อยางไรไดบาง

ปญหาของขอมูลสูญหาย
มีขอ มูลพนักงาน 4 คน ประกอบดวย Id, Name, Salary และ Age เก็บอยูใ นตัวแปรทีช่ อื่ วา data
พบวา ขอมูลชุดนีม้ ีปญหาขอมูลสูญหายที่เกิดมาจากคา pn.nan, pd.NaT และ None ดังโคดตอไปนี้
Python – Jupyter Notebook
import pandas as pd
import numpy as np
data = {

}

'Id' : [100, 200, 300, 400],
'Name' : ['ศุภชัย', 'สมใจ', 'ศักดิ์ชัย', 'พรชัย'],
'Salary' : [20000, 22000, np.nan, pd.NaT],
'Age' : [35, 36, np.nan, None]

df = pd.DataFrame(data)
df

บทที่ 9 การทํางานกับขอมูลสูญหายและคาผิดปกติ
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การ Import ขอมูลจากไฟล CSV และ Excel
ในกรณีที่ผูอานตองการ Import ขอมูลจากไฟล CSV หรือ Excel ก็สามารถทําไดเชนกัน โดย
การคลิกเมนู Edit > Import ดังรูปที่ 10-6
คลิก

1
2 เลือก

ÃÙ»·Õè 10-6 áÊ´§¢ŒÍÁÙÅ·Õèä´Œ¨Ò¡ä¿Å Excel

จากรูปที่ 10-6 พบวาเราทํางานกับขอมูล 2 ชุด คือ ขอมูลที่ไดจากตัวแปร df และขอมูลที่ได
จากไฟล Excel

การ Export ขอมูลออกเปนไฟล CSV
ผูอ า นสามารถ Export ขอมูลของผูอ า นออกเปนไฟล CSV ไดอกี ดวย ในกรณีนตี้ อ งการ Export
ขอมูลที่อยูในตัวแปร df เปนไฟล CSV ผลที่ไดคือ PandasGUI จะใชเครือ่ งหมาย , คั่นขอมูลระหวาง
คอลัมน ดังรูปที่ 10-7
คลิก

1
2 เลือก
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การหาคาเฉลี่ยเลขคณิตกับตัวเลขทศนิยม
ดวยฟงกชัน fmean() ของ statistics
ในกรณีที่ผูอานมีขอมูลที่เปนตัวเลขทศนิยม ผูอานสามารถหาคาทางสถิติเบื้องตน โดยอาศัย
กลุมฟงกชันของ Package ที่ชื่อวา statistics เขามาทํางานดานนี้โดยเฉพาะเลยก็ได
ใหผอู า นพิมพคาํ สัง่ ตอไปนีใ้ น TERMINAL ของโปรแกรม Visual Studio Code เพือ่ ดาวนโหลด
และติดตั้ง statistics กอน
TERMINAL
pip install statistics
พิมพคําสั่ง

ÃÙ»·Õè 11-7 áÊ´§¡ÒÃ´ÒÇ¹âËÅ´áÅÐµÔ´µÑé§ statistics

ใน statistics มีฟงกชันที่ชื่อวา fmean() ทําหนาที่คํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิตกับขอมูลที่เปน
ตัวเลขทศนิยมโดยเฉพาะ ดังโคดตอไปนี้
Python
import statistics as st
data = [25.10, 40.68, 35.99, 23.4]
result = st.fmean(data)
print('{0:.3f}'.format(result))
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ตัวอยางที่ 13-3 การคํานวณสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ยใน NumPy
ในกรณีทผี่ อู า นตองการใชงาน NumPy เขามาคํานวณสวนเบีย่ งเบนเฉลีย่ ตองใช 2 ฟงกชนั คือ
ฟงกชัน mean() สําหรับคํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิต
ฟงกชัน absolute() สําหรับตัดเครื่องหมายลบออกจากผลตาง ดังโคดตอไปนี้





ตัวอยางที่ 13-3 การคํานวณสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ยใน NumPy (md.py)
from numpy import mean, absolute
data = [10, 15, 16, 20, 17]
result = mean(absolute(data - mean(data)))
print(result)

ÃÙ»·Õè 13-3 áÊ´§Ê‹Ç¹àºÕèÂ§àº¹à©ÅÕèÂ¢Í§ NumPy

อธิบายการทํางานของโคด
1. เริ่มตนใหหาผลตางของขอมูลแตละตัวกับคาเฉลี่ยเลขคณิต (mean(data)) กอน แลวใช
ฟงกชัน absolute() เขามาทําหนาที่ตัดเครื่องหมายลบออก
md.py
absolute(data - mean(data))
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ตัวอยางที่ 13-9 การคํานวณคาสัมประสิทธิ์ของสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ยใน NumPy มีโคด
ดังตอไปนี้
โคดไพธอนที่ 13-9 การคํานวณคาสัมประสิทธิ์ของสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ยใน NumPy (ca.py)
from numpy import mean, absolute
a = [20, 11, 12, 10, 9]
b = [15, 16, 17, 18, 17]
mean_a = mean(a)
md_a = mean(absolute(a - mean(a)))
cv_a = md_a/mean_a
mean_b = mean(b)
md_b = mean(absolute(b - mean(b)))
cv_b = md_b/mean_b
print('คาเฉลี่ย A : ', mean_a)
print('สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย A : ', md_a)
print('สัมประสิทธิ์สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย A : ', cv_a)
print('---------------------------------------')
print('คาเฉลี่ย B : ', mean_b)
print('สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย B : ', md_b)
print('สัมประสิทธิ์สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย B : ', cv_b)

ÃÙ»·Õè 13-10 ¼Å¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÊÑÁ»ÃÐÊÔ·¸Ôì¢Í§Ê‹Ç¹àºÕèÂ§àº¹à©ÅÕèÂ

อธิบายการทํางานของโคด
1. ที่ขอมูลชุด A คํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ยกอน กลาวคือ
คาเฉลี่ยเลขคณิต ใชฟงกชัน mean() เก็บไวที่ตัวแปร mean_a
สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ใชฟงกชัน mean() รวมกับฟงกชัน absolute() เก็บไวที่ตัวแปร
md_a
สัมประสิทธิ์สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย โดยการนําตัวแปร md_a หารดวยตัวแปร mean_a
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การกําหนดความเขมจางของจุดขอมูล
ในกรณีทผี่ อู า นมีขอ มูลจํานวนมาก มีโอกาสสูงมากทีข่ อ มูลจะอยูใ นตําแหนงทับซอนกัน ทําให
การสื่อสารขอมูลอาจจะไมชัดเจน สื่อสารไมครบถวน วิธีการแกไขปญหานี้ก็คือ ผูอานสามารถ
กําหนดใหขอมูลแสดงผลดวยความเขมจางแตกตางกัน
ตัวอยางที่ 14-4 การกําหนดความเขมจางของจุดขอมูล
ผูเ ขียนกําหนดใหขอ มูลชุดที่ 1 แสดงผลตามปกติ สวนขอมูลชุดที่ 2 กําหนดใหแสดงผล 50%
(จางกวาปกติหรือกึ่งโปรงใส) โดยอาศัยพารามิเตอรที่ชื่อวา alpha กําหนดคา 0.5 ดังโคดตอไปนี้
โคดไพธอนที่ 14-4 การกําหนดความเขมจางของจุดขอมูล (MultipleData.py)
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12]
y1 = [2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15]
x2 = [0, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18]
y2 = [2, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21]
colors = np.array([0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90])
plt.scatter(x1, y1, c=colors, s=350)
plt.scatter(x2, y2, c=colors, s=1000, alpha=0.5)
plt.show()

ÃÙ»·Õè 14-7 áÊ´§¢ŒÍÁÙÅ·Õè·Ñº«ŒÍ¹¡Ñ¹ÍÂÙ‹

จากรูปที่ 14-7 เมื่อขอมูลทั้ง 2 ชุดมีความเขมจางแตกตางกัน ทําใหการดูขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น
298

Python Data Science เรียนรู Concept และฝกฝน Coding

Book 1.indb 298

20/7/2564 BE 12:47

การสรางกราฟแทง (Bar Graph)
กราฟแทง (Bar Graph) ใชในการแสดงความแตกตางของขอมูลไดอยางชัดเจน เปนกราฟ
อีกรูปแบบหนึ่งที่เราคุนเคยกันเปนอยางดี เปนหนาที่ของฟงกชันที่ชื่อวา bar()
ตัวอยางที่ 14-5 พื้นฐานการสรางกราฟแทง
มีขอมูล 3 ชุดของนาย AAA, BBB และ CCC ตองการแสดงขอมูลในรูปแบบกราฟแทง ดัง
โคดตอไปนี้
โคดไพธอนที่ 14-5 พื้นฐานการสรางกราฟแทง (UsingBar.py)
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
name = np.array(["AAA", "BBB", "CCC"])
data = np.array([110, 140, 80])
plt.bar(name, data)
plt.show()

โดยปกติแลว เราจะไดกราฟแทงตามแนวตั้ง โดยที่
แกน x แสดงชื่อ ไดจากตัวแปร name
แกน y แสดงคาของขอมูลแตละตัว ไดจากตัวแปร data ดังรูป 14-8
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การแบ ง สั ด ส ว นข อ มู ล ออกจากส ว นของ
กราฟวงกลม
ในกรณีที่ผูอานตองการเนนสัดสวนของขอมูลบางตัว ใหโดดเดนมากกวาสวนอื่นๆ ก็สามารถ
กําหนดใหแบงสวนดังกลาว แสดงผลออกหางจากกราฟวงกลมโดยการกําหนดคา explode เชน
ตองการกําหนดใหขอมูลตัวที่ 1 (A) กับตัวที่ 3 (C) แบงสวนออกไป โดยการสรางตัวแปรที่
ชือ่ วา data_explode คาทีก่ าํ หนดขึน้ มายิง่ มีคา มากทําใหมรี ะยะหางมากขึน้ จากนัน้ นําไปกําหนดคา
ใหกับพารามิเตอร explode ดังโคดตอไปนี้
ตัวอยางที่ 14-7 การแบงสัดสวนขอมูลออกจากสวนของกราฟวงกลม
โคดไพธอนที่ 14-7 การแบงสัดสวนขอมูลออกจากสวนของกราฟวงกลม (UsingPie.py)
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
data = np.array([200, 140, 30, 75, 160])
data_label = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
data_explode = [0.3, 0, 0.2, 0, 0]
plt.pie(data, labels = data_label, explode=data_explode)
plt.legend()
plt.show()
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การสรางกราฟ BoxPlot
กราฟ BoxPlot ทําหนาที่บอกผูอานวา ขอมูลที่เราสนใจอยูมีการกระจายตัวมากนอยเพียงใด
ก็จะชวยทําใหมองขอมูลไดครบถวนยิ่งขึ้น
ตัวอยางที่ 14-15 การสรางกราฟ BoxPlot
เพื่อใหผูอานเขาใจวิธีการดูกราฟแบบ BoxPlot ผูเขียนเลือกใชขอมูลแบบปกติ มีลักษณะ
เกาะกลุมกัน กระจายตัวนอยเปนขอมูลที่ไมมีคามากเกินไปหรือนอยเกินไป (Outliers) คือ
42, 40, 45, 48, 50 และ 45 จากนั้นนําขอมูลชุดนี้มาสราง BoxPlot ดังโคดตอไปนี้
โคดไพธอนที่ 14-15 การสรางกราฟ BoxPlot (UsingBoxPlot.py)
import matplotlib.pylab as plt
import numpy as np
data = [42, 40, 45, 48, 50, 45]
fig = plt.figure(1, figsize=(10, 6))
ax = fig.add_subplot(111)
ax.boxplot(data, vert=False, manage_ticks=True)
ax.set_xlabel('Values')
ax.set_yticklabels(['Products'])
q = np.quantile(data, [0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00])
ax.vlines(q, ymin=0, ymax=100, color='red', ls=':')
ax.set_xticks(q)
ax.set_ylim(0.5, 1.5)
plt.show()
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การสรางกราฟวงกลม (Pie Graph)
การสรางกราฟวงกลม (Pie Graph) เปนกราฟทีท่ าํ หนาทีแ่ สดงสัดสวนขอมูลเพือ่ เปรียบเทียบ
วา ขอมูลใดมีมากนอยกวากัน ตองการขอมูล 2 อยาง คือ
names หมายถึง ชื่อของขอมูล ในกรณีนี้คือ ชื่อพนักงาน Name
values หมายถึง ขอมูลที่ตองการแสดงคา ในกรณีนี้คือ เงินเดือน Salary
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สรุปทายเลม
ในการทํางานกับขอมูลดวยภาษาไพธอน ที่ผูเขียนเลือกมานําเสนอในหนังสือเลมนี้ มีเจตนา
ตองการใหผูอานทราบวา ขอมูลที่ผูอานกําลังสนใจอยู ลวนแลวแตมีสิ่งที่ถูกปกปดซอนอยูภายใน
ใครสามารถใชประโยชนจากสิ่งที่ซอนอยู ยอมไดเปรียบกวาการไมทราบอะไรเลย อาจจะเปนเพียง
เนื้อหาในขั้นตน ไมสามารถนําเสนอไดครบถวนทุกแงมุม แตอยางนอยก็อยากใหเปนรากฐานไปสู
ในระดับตอไป... สวัสดีครับ
บทที่ 15 การสรางกราฟของ PandasGUI
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