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 งานวิจยันีเสนอการทดสอบภาวะสารูปดี  วิธีเรียกว่า การทดสอบ ˆZ  และการทดสอบ YZ

ทีมีการแจกแจงค่อนขา้งสมมาตร เพือใชใ้นการทดสอบ Overdispersion  และ Underdispersion ในตวัแบบ
การถดถอยปัวซงเทียบกบัตวัแบบการถดถอยปัวซงนัยทวัไปแบบที 2 และเปรียบเทียบวิธีการทดสอบ              
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การทดสอบ oZ  การทดสอบวาลด์ที  การทดสอบอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น การทดสอบ
สกอร์ และการทดสอบ *Q  โดยจาํลองแบบขอ้มูล ,  ชุดในแต่ละเงือนไขของการทดลอง ภายใต ้              
ตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไปแบบที 2 และเปรียบเทียบกาํลงัการทดสอบทีไดจ้ากการทดลองของ          
การทดสอบทงัหมด  วิธี โดยเปรียบเทียบในสถานการณ์ทีแตกต่างกนัของขนาดตวัอย่างและพารามิเตอร์
ของการกระจาย  
 ผลการวิจยั ในกรณี Overdispersion การทดสอบ ˆZ และการทดสอบ YZ  ทีผูวิ้จยัเสนอขึน
ใหผ้ลการทดสอบทีเด่นกว่าการทดสอบอืน ๆ เมือพิจารณาในเทอมของกาํลงัการทดสอบ แต่การทดสอบ  

YZ  มีรูปแบบทีง่ายกวา่การทดสอบ ˆZ   ทงัสองวิธีใหผ้ลใกลเ้คียงกนั  ดงันนั การทดสอบ YZ จึงเหมาะสม
มากกวา่เมือนาํไปใชใ้นการทดสอบ Overdispersion ในตวัแบบการถดถอยปัวซงโดยเทียบกบั ตวัแบบการ
ถดถอยปัวซงนัยทวัไปแบบที 2 ในกรณี Underdispersion เมือตวัอย่างมีขนาดเล็ก การทดสอบสกอร์
เหมาะสมกว่าการทดสอบอืน ๆ  แต่เมือตวัอย่างมีขนาดใหญ่ การทดสอบ ˆZ  และการทดสอบ YZ ยงัให้
กาํลงัการทดสอบสูงและใกลเ้คียงกบัการทดสอบสกอร์ แต่การทดสอบสกอร์ให้กาํลงัการทดสอบที
ผิดปกติในบางกรณี และเนืองจากการทดสอบ YZ  มีรูปแบบทีง่ายกว่าการทดสอบ ˆZ  ดงันนั เมือตวัอย่าง
มีขนาดใหญ่ การทดสอบ YZ จึงเหมาะสมมากกวา่เมือนาํไปใชใ้นการทดสอบ Underdispersion ในตวัแบบ             
การถดถอยปัวซงโดยเทียบกบัตวัแบบปัวซงนยัทวัไปแบบที 2 

        นอกจากนนัยงัพบว่า ขนาดตวัอย่างมีอิทธิพลต่อกาํลงัการทดสอบอย่างชดัเจนเมือตวัอย่างมี
ขนาดใหญ่ขึนกาํลงัการทดสอบจะเพิมขึนดว้ย โดยพบว่า  เมือตวัอย่างมีขนาดใหญ่ กาํลงัการทดสอบจะ
เพิมขึน อย่างรวดเร็วและเขา้ใกล ้1.0 แต่เมือตวัอย่างมีขนาดเลก็ กาํลงัการทดสอบจะเพิมขึนอย่างชา้ๆใน
ช่วงแรก และต่อมากาํลงัการทดสอบจะเพิมขึนอยา่งรวดเร็วและเขา้ใกล ้1.0  
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 This research proposes two quite symmetric distributed goodness-of-fit tests 
called the ˆZ test and the Y

Z test for overdispersion and underdispersion in Poisson regression 

models versus generalized Poisson regression model type II, and compares these tests with the 
oZ test, Wald-t test, Likelihood ratio test, Score test and *Q test. In this simulation study, 5,000 

sets of data in each condition of study under generalized Poisson regression model type II are 
simulated and these seven goodness-of-fit tests based on the power of the tests under 
different situations of sample sizes and dispersion parameters are compared. 
 

 The research results show that for overdispersion case the proposed ˆZ  test and Y
Z  

test dominate uniformly over other tests in term of power but the
Y

Z  test is more simple than
 ˆZ  

test. Therefore, In all overdispersion test, the
Y

Z  test is most appropriate for general application             
to detect overdispersion in Poisson regression model versus generalized Poisson regression  model 
type II. For underdispersion case, when the sample size is small, the score test has advantage  over 
other tests. When the sample size is large, the power of the test from  the ˆZ  test and

Y
Z  test are 

approaching to those from the score test. However, the score test has outliers in some cases 
and that the

Y
Z  test is more simple than ˆZ

 
test. Thus, it’s confirmed that the Y

Z  test is most 

appropriate for general applications to detect underdispersion in Poisson regression model versus 
generalized Poisson regression model type II. 
 

 Furthermore, The result indicate that the power is in increasing pattern clearly for all   the 
large sample size (n) : for large sample, the power increases and gets to 1.0 very fast, for small 
sample the power increases slowly only in the beginning and then quickly gets to 1.0 . 
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 การศึกษา คน้ควา้และเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบบันี สามารถสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้ิจยั

ไดรั้บความอนุเคราะห์และความเมตตาจากรองศาสตราจารยว์ีรานนัท์  พงศาภกัดี อาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ทีไดใ้ห้คาํแนะนาํและความรู้ต่างๆในการจดัทาํและการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และช่วย
แก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่เป็นอย่างยิง ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณ              
รองศาสตราจารยว์รีานนัท ์ พงศาภกัดี อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ไว ้ณ ทีนี 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ และรองศาสตราจารย ์ดร. 
กมล  บุษบา กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทีให้คาํแนะนาํต่าง ๆ เพือแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพือให้
วทิยานิพนธ์ฉบบันีสมบูรณ์ยงิขึน 
     ขอขอบคุณบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรทีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ สนบัสนุน 
และอนุมติัใหด้าํเนินงานวจิยัในครังนี 
     สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา คณาจารย ์ทีให้กาํลงัใจและให้การสนบัสนุน
ทางดา้นการศึกษา ตลอดจนเพือน ๆ ทีให้คาํแนะนาํต่าง ๆ ในช่วงเวลาของการเรียนและการเรียบ
เรียงวทิยานิพนธ์ตลอดมา 
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