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  กนกวรรณ  สมหมาย : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบภาวะสารูปดีสาํหรับ
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 การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาประสิทธิภาพของการทดสอบภาวะสารูปดีสาํหรับการ
แจกแจงวอนมิสส์-ฟิชเชอร์ ประกอบดว้ย การทดสอบโคลโมโกรอฟ-สไมร์นอฟ การทดสอบแอนเดอร์
สนั-ดาร์ลิง และการทดสอบคราเมอร์-วอน-มิสส์ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแง่ของความสามารถ
ในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผดิพลาดประเภทที 1 และ กาํลงัการทดสอบ การคาํนวณคา่สถิติ
ทดสอบพจิารณาใน 3 กรณี ไดแ้ก่ กรณีทีพารามิเตอร์ค่าเฉลียทิศทางทราบค่า กรณีพารามิเตอร์ค่าเฉลีย
ทิศทางไม่ทราบค่า ประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิภาวะน่าจะเป็นสูงสุด และวธีิมธัยฐานปริภูมิปกติ การ
วเิคราะห์ใชโ้ปรแกรม Matlab และมีการทาํซาํ 100,000 รอบ ในแต่ละสถานการณ์ ผลการวจิยัสรุปได้
ดงันี 

1. เมือพจิารณาความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผดิพลาดประเภทที 
1 ทุกการทดสอบ สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผดิพลาดประเภทที 1 ในทุกสถานการณ์ที
ทาํการศึกษา 

2. เมือพจิารณากาํลงัการทดสอบ พบวา่ โดยส่วนใหญ่ การทดสอบโคลโมโกรอฟ-สไมร์
นอฟ และ การทดสอบคราเมอร์-วอน-มิสส์ มีค่าประมาณกาํลงัการทดสอบสูง เมือขนาดมิติเทา่กบั 3 

และ 4 ส่วนการทดสอบแอนเดอร์สนั-ดาร์ลิง มีคา่ประมาณกาํลงัการทดสอบสูง เมือขนาดมิติเท่ากบั 10 

และเมือขนาดมิติเท่ากบั 2 ทุกการทดสอบมีค่าประมาณกาํลงัการทดสอบเท่ากนั 

3. เมือค่าความหนาแน่นรอบๆค่าเฉลียเพมิขึน ค่าประมาณกาํลงัการทดสอบของทุกการ
ทดสอบจะเพมิขึน 

4. เมือขนาดตวัอยา่งเพมิขึน ค่าประมาณกาํลงัการทดสอบของทุกการทดสอบจะเพมิขึน 
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 The objective of this research is to compare the efficiency of goodness-of-fit-tests 

for the von Mises-Fisher distribution. Some goodness of fit tests have been considered in this 

research which are Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling  and Cramer-von-Mises tests. A 

simulation study is conducted to compare their performance with respect to the probability of 

type I error and power of test. The test statistics are computed from generating data for three 

cases: known parameter and unknown parameters replaced by maximum likelihood estimate 

and the normalized spatial median estimate. The simulation was done by Matlab program with 

100,000 times in each situation. The results are the followings. 

1. With respect to the probability of type I error, all of tests can control the 

probability of type I error in all situations. 

2. With respect to the power of test, in the most cases, the Kolmogorov-Smirnov 

and the Cramer-von-Mises tests are the most powerful tests when dimensions are 3 and 4. The 

Anderson-darling test is the most powerful test when dimension is 10. All tests give the same 

power of test when dimension is 2. 

3. The power of the test increases when the concentration parameter  

increases. 

4. The power of the test increases when the sample size n  increases. 
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