52304203 : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คําสําคัญ : ตัวแบบการถดถอยปัวซง/ ตัวแบบการถดถอยปั วซงนัยทัวไป/ การทดสอบภาวะสารู ปดี /
OVERDISPERSION/ UNDERDISPERSION
เมษิยา แย้มเจริ ญกิจ : การทดสอบพารามิเตอร์ การกระจายของตัวแบบการถดถอยปัวซง
นัยทัวไป. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.วีรานันท์ พงศาภักดี. 95 หน้า.
งานวิจยั นีเสนอการทดสอบภาวะสารู ปดี วิธีเรี ยกว่า การทดสอบ Z P̂ และการทดสอบ Z Y
ทีมีการแจกแจงค่อนข้างสมมาตร เพือใช้ในการทดสอบ Overdispersion และ Underdispersion ในตัวแบบ
การถดถอยปั วซงเที ยบกับตัวแบบการถดถอยปั วซงนัยทัวไปแบบที 2 และเปรี ยบเที ยบวิธีการทดสอบ
ต่าง ๆ ได้แก่ การทดสอบ Z o การทดสอบวาลด์ที การทดสอบอัตราส่ วนภาวะน่ าจะเป็ น การทดสอบ
สกอร์ และการทดสอบ Q* โดยจําลองแบบข้อมูล , ชุ ดในแต่ละเงื อนไขของการทดลอง ภายใต้
ตัวแบบการถดถอยปั วซงนัยทัวไปแบบที 2 และเปรี ยบเที ยบกําลังการทดสอบที ได้จากการทดลองของ
การทดสอบทังหมด วิธี โดยเปรี ยบเทียบในสถานการณ์ทีแตกต่างกันของขนาดตัวอย่างและพารามิเตอร์
ของการกระจาย
ผลการวิจยั ในกรณี Overdispersion การทดสอบ Z P̂ และการทดสอบ Z Y ทีผูว้ ิจยั เสนอขึ น
ให้ผลการทดสอบทีเด่นกว่าการทดสอบอืน ๆ เมือพิจารณาในเทอมของกําลังการทดสอบ แต่การทดสอบ
Z Y มีรูปแบบทีง่ายกว่าการทดสอบ Z P̂ ทังสองวิธีให้ผลใกล้เคียงกัน ดังนัน การทดสอบ Z Y จึ งเหมาะสม
มากกว่าเมือนําไปใช้ในการทดสอบ Overdispersion ในตัวแบบการถดถอยปั วซงโดยเทียบกับ ตัวแบบการ
ถดถอยปั วซงนัยทัวไปแบบที 2 ในกรณี Underdispersion เมื อตัวอย่างมี ขนาดเล็ก การทดสอบสกอร์
เหมาะสมกว่าการทดสอบอืน ๆ แต่เมือตัวอย่างมีขนาดใหญ่ การทดสอบ Z P̂ และการทดสอบ Z Y ยังให้
กํา ลังการทดสอบสู งและใกล้เ คี ย งกับ การทดสอบสกอร์ แต่ การทดสอบสกอร์ ใ ห้กาํ ลังการทดสอบที
ผิดปกติในบางกรณี และเนืองจากการทดสอบ Z Y มีรูปแบบทีง่ายกว่าการทดสอบ Z P̂ ดังนัน เมือตัวอย่าง
มีขนาดใหญ่ การทดสอบ Z Y จึงเหมาะสมมากกว่าเมือนําไปใช้ในการทดสอบ Underdispersion ในตัวแบบ
การถดถอยปัวซงโดยเทียบกับตัวแบบปัวซงนัยทัวไปแบบที 2
นอกจากนันยังพบว่า ขนาดตัวอย่างมีอิทธิ พลต่อกําลังการทดสอบอย่างชัดเจนเมือตัวอย่างมี
ขนาดใหญ่ขึนกําลังการทดสอบจะเพิมขึนด้วย โดยพบว่า เมือตัวอย่างมีขนาดใหญ่ กําลังการทดสอบจะ
เพิมขึน อย่างรวดเร็ วและเข้าใกล้ 1.0 แต่เมือตัวอย่างมีขนาดเล็ก กําลังการทดสอบจะเพิมขึนอย่างช้าๆใน
ช่วงแรก และต่อมากําลังการทดสอบจะเพิมขึนอย่างรวดเร็ วและเข้าใกล้ 1.0
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This research proposes two quite symmetric distributed goodness-of-fit tests
called the Z P̂ test and the Z Y test for overdispersion and underdispersion in Poisson regression
models versus generalized Poisson regression model type II, and compares these tests with the
Z o 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.
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The research results show that for overdispersion case the proposed Z P̂ test and Z Y
test dominate uniformly over other tests in term of power but the Z Y test is more simple than Z P̂
test. Therefore, In all overdispersion test, the Z Y 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 Z P̂ test and Z Y test are
approaching to those from the score test. However, the score test has outliers in some cases
and that the Z Y test is more simple than Z P̂ test. Thus, it’s confirmed that the Z Y 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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