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8.3.26 ตัวตรวจสอบใหม่... (New Checker…)
8.3.27 วัตถุใหม่... (New Item…)

8.3.28 จุดใหม่... (New Point…)
8.3.29 แผนภาพนำเข้าใหม่... (New Plot Input…)
8.3.30 แผนภาพกราฟใหม่... (New Plot Graph…)
8.3.31 แผนภาพข้อความคำสั่งใหม่... (New Plot Text…)
8.3.32 เส้นวาดใหม่... (New Line…)
8.3.33 ภาพหลายเหลี่ยมใหม่... (New Rect…)
3.3.34 แผนภาพวงกลมแสดงสัดส่วนใหม่... (New Pie…)
8.3.35 แกนใหม่... (New Axis…)
8.3.36 ภาพนำเสนอต่อเนื่อง... (Slide sequence…)
8.3.37 ภาพนำเสนอใหม่... (New Slide…)
8.3.38 การขยายขอบเขตทั้งหมด (Expand All)
8.3.39 Stage Tree
8.3.40 ตารางตัวแปร (Parameter Table)
8.3.41 การตรวจสอบ (Check)
8.3.42 ตารางตัวแปรนำเข้า... (Import Variable Table…)
8.3.43 ตัวแปรแสดงผล... (Show Variable…)
8.3.44 ตัวแปรเสริม... (Append Variable…)
8.3.45 ข้อความคำสั่งเสริม... (Append Text…)
8.3.46 การจับคู่ (Matching)
8.3.47 อรรถประโยชน์ (Utilities)
8.3.48 ภาษา (Language)
8.4 รายการแบบสอบถาม (Questionnaire Menu)
8.4.1 ข้อมูล (Info…)
8.4.2 แบบฟอร์มแหล่งที่เก็บข้อมูลใหม่ (New Address Form)
8.4.3 แบบฟอร์มคำถามใหม่ (New Question Form
8.4.4 การวัดระยะใหม่ (New Ruler)
8.4.5 คำถามใหม่ (New Question)
8.4.6 ปุ่มคำสั่งใหม่ (New Button)
8.4.7 การขยายขอบเขตทั้งหมด (Expand All)
8.4.8 การตรวจสอบ (Check
8.4.9 ภาษา (Language)
8.5 รายการที่สั่งดำเนินการ (Run Menu)
8.5.1 ตารางผู้เล่นหรือลูกค้า (Clients’ Table)
8.5.2 การผสมผู้เล่น (Shuffle Clients)
8.5.3 การเรียงลำดับผู้เล่น (Sort Clients)
8.5.4 การบันทึกลำดับของผู้เล่น (Save Client Order)
8.5.5 การเริ่มต้น Treatment (Start Treatment)
8.5.6 การเริ่มต้นแบบสอบถาม (Start Questionnaire)
8.5.7 ตารางรายชื่อตาราง (tablename Table)
8.5.8 การหยุดเวลา (Stop Clock)
8.5.9 การเริ่มต้นเวลาใหม่ (Restart Clock)
8.5.10 การละทิ้งผู้เล่น (Discard a client)
8.5.11 การออกจาก Stage (Leave Stage)
8.5.12 การหยุดหลังจากหมดรอบนี้ (Stop after this period)

8.5.13 การเริ่มต้นใหม่สำหรับผู้เล่นทุกคน (Restart all clients)
8.5.14 การเก็บรายการคำสั่งของผู้เล่น (Restore Client Order)
8.5.15 การโหลดซ้ำข้อมูลพื้นฐาน (Reload Database)
8.6 รายการเครื่องมือคำสั่ง (Tools Menu)
8.6.1 การแยกตาราง... (Separate Table…)
8.6.2 การใช้ไฟล์ *.sbj ร่วม... (join *.sbj file…)
8.6.3 การใช้ไฟล์ร่วม... (Join files…)
8.6.4 ไฟล์เสริม... (Append Files…)
8.6.5 การแตกไฟล์... (Split Files…)
8.6.6 การขยายไฟล์เวลา... (Expand Timefile…)
8.6.7 ไฟล์กำหนด... (Fix File…)
8.7 เมนูคำสั่งต่างๆ (View Menu)
8.7.1 Treatment และไฟล์แบบสอบถาม (Treatment and questionnaire files)
8.7.2 แถบเครื่องมือคำสั่ง (Toolbar)
8.7 เมนูคำสั่งต่างๆ (View Menu)
8.7.1 Treatment และไฟล์แบบสอบถาม (Treatment and questionnaire files)
8.7.2 แถบเครื่องมือคำสั่ง (Toolbar)
8.7.3 แถบแสดงสถานะ (Status Bar)
8.8 รายการความช่วยเหลือ (Help Menu)

9 โปรแกรมคำสั่งสภาพแวดล้อมในการทดลอง (Programming Environment)
9.1 ภาษาโปรแกรมคำสั่ง (Programming language)
9.1.1 การจัดการกับข้อผิดพลาด (Error handling)
9.1.2 ข้อความแสดงหมายเหตุ (Comment)
9.1.3 ค่าคงที่ (Constants)
9.1.4 คำจัดความของสตริง (String definition)
9.1.5 การประมวลผลทางคณิตศาสตร์ (Mathematical operators)
9.1.6 การประมวลผลตามความสัมพันธ์ (Relational operators)
9.1.7 การประมวลผลตามหลักเหตุผล (Logical operators)
9.1.8 การประมวลผลตามขอบเขต (Scope operators)
9.1.9 คำสั่ง (Statements)
9.1.10 ฟังก์ชัน (Functions)
9.1.11 ฟังก์ชันสตริง (String functions)
9.1.12 ตารางฟังก์ชัน
9.1.13 คำสั่งให้ดำเนินซ้ำ (Iterator)
9.1.14 รูปแบบของภาษาโปรแกรมคำสั่ง (Syntax diagram of the programming language)
9.2 ขอบเขตสภาพแวดล้อมในการทดลอง (Scope environment)
9.2.1 โปรแกรมคำสั่งเมื่อเริ่มต้น stage (Program at the beginning of a stage)
9.2.2 โปรแกรมคำสั่งในปุ่มหรือในวัตถุแผนภาพ (Program in a button or in a plot item)
9.2.3 กล่องการสร้างสัญญากรณีพิเศษ (Special case contract creation box)
9.2.4 การสร้างบันทึกหลากหลายกรณีพิเศษ (Special case multiple record creation)
9.2.5 บทสรุป (Summary)
9.3 การดำเนินการของโปรแกรมคำสั่ง (Program execution)

9.4 ตารางและตัวแปรมาตรฐาน (The tables and their standard variables)
9.4.1 ตารางผู้ถูกทดลอง (The subjects table)
9.4.2 ตารางภาพรวม (The global table)
9.4.4 ตาราง Session (The session table
9.4.5 ตารางการทำสัญญา (The contracts table)
9.4.6 ตารางของรอบก่อนหน้า (The table of the previous period “OLDtables”)
9.4.7 ตารางที่กำหนดผู้ใช้งาน (User defined tables)

10 รูปแบบข้อความ (Text Formatting)
10.1 ตัวแปรแสดงผลในรอบสาธิต (Variable output in the test display)
1 0 .2 ก ารจ ัด รูป แ บ บ ด ้ว ย ค ำส ั่ง RTF เพ ื่อ ด ำเน ิน ก าร (Formatting with RTF commands known to be
processed)
10.3 การรวมคำสั่ง RTF และการแทรกเพิ่มตัวแปร (Combining RTF and inserted variables)

11 ตัวเลือกคำสั่ง (Command Line Options)
11.1 ตัวเลือกทั่วไปของคำสั่งสำหรับโปรแกรม z-Tree และโปรแกรม z-Leaf (Command Line Options common
for z-Tree and z-Leaf)
11.2 ตัวเลือกคำสั่งสำหรับโปรแกรม z-Tree (Command line options for z-Tree)
11.3 ตัวเลือกคำสั่งสำหรับโปรแกรม z-Leaf (Command line options for z-Leaf)

12 รูปแบบการนำเข้าข้อมูล (The Import Format)
Index
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1 เกี่ยวกับโปรแกรม z-Tree (About z-Tree)
โปรแกรม z-Tree ถูกพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยซูริค โดย Urs Fischbacher (the University of Zurich by Urs Fischbacher) ซึ่ง
ในปัจจุบัน โปรแกรมนี้เป็นการพัฒนาในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยซูริคและสถาบันทูร์เกาคณะเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
คอนสแตนซ์ (The Thurgau Institute of Economics and the University of Konstanz) โดยผู้พัฒนาได้แก่ Urs Fischbacher และ
Stefan Schmid โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างรูปแบบการทดลองใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งการทดลองดังกล่าวจะประกอบไปด้วย
2 ส่วน คือ z-Tree ที่เป็นโปรแกรมเครื่องมือการทดลองสำเร็จรูป (Zurich Toolbox for Readymade Experiments) และอีกส่วนคือ
z-Leaf ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งาน
ในโปรแกรม z-Tree ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบการทดลองได้ด้วยการกำหนดตั้งขอบเขตของการทดลองใน z-Tree ซึ่งหมาย
รวมถึงการสร้างเกมสินค้าสาธารณะ (public goods games), การทดลองในเชิงการต่อรองแลกเปลี่ยน (structured bargaining
experiments), เกมการเสนอราคาในตลาด (posted-offer markets), หรือเกมการประมูล (double auctions) อย่างไรก็ดี การใช้
โปรแกรม z-Tree จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในระดับหนึ่ง หลังจากที่ผู้ทดลองมีประสบการณ์การใช้งานแล้ว ก็จะสามารถสร้าง
โปรแกรมเกมสินค้าสาธารณะภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง หรือสร้างเกมการประมูลได้ภายในหนึ่งวัน
ในมหาวิทยาลัยซูริค รูปลักษณ์ของ z-Tree ถูกใช้สร้างการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้น เริ่มจากห้องทดลองที่มีคอมพิวเตอร์พีซี
จำนวน 26 เครื่อง (26 PCs with 486er processors and16MB RAM) เชื่อมต่อบนอีเทอร์เนต (Ethernet) ซึ่งโปรแกรมจะดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว สำหรับโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากอย่างz-Tree จะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพในการทำงาน
คู่มือการใช้งาน z-Tree นี้ จะประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่ คู่มือการใช้งาน และคู่มือการอ้างอิง โดยคู่มือการใช้งานสามารถอ่านได้
ตามลำดับ เริ่มต้นจากบทที่ 2 บทนำ (Introduction) ที่จะกล่าวถึงองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของโปรแกรม z-Tree ในบทนี้จะอธิบาย
รายละเอียดในการสร้างสถานการณ์เพื่อทดสอบ z-Tree ในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ ในบทที่ 3 ข้อกำหนดในการสร้างโปรแกรม
(Definition of Treatments) จะกล่าวถึงวิธีการสร้างโปรแกรมการทดลอง บทที่ 4 แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งเป็นบทที่ยังไม่
จำเป็นต้องอ่านในเบื้องต้นนี้ได้ บทที่ 5 วิธีดำเนินการทดลอง (Conducting a Session) เป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องอ่านสำหรับผู้ที่ทำ
การทดลองครั้งแรก เนื่องจากในบทนี้จะอธิบายถึงกระบวนการทดลอง ตลอดจนวิธีการจัดการกับเหตุฉุกเฉิน เมื่อคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
ขึ้น และในบทที่ 6 การติดตั้งโปรแกรม (Installation) จะอธิบายถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม z-Tree บนคอมพิวเตอร์ในห้องการทดลอง
แม้ว่าโปรแกรม z-Tree จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมาก อย่างไรก็ตาม โปรแกรมยังคงมีข้อจำกัดอีกหลายประการที่ยังครอบคลุม
ไม่ถึง ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาเคล็ดลับและกลยุทธ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ http://www.ztree.uzh.ch ได้ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรม
หรือคู่มือฉบับนี้ โปรดส่งอีเมลล์มาที่ ztree@econ.uzh.ch
คณะผู้จัดทำขอบคุณผู้ใช้งานโปรแกรม z-Tree สำหรับความพยายามในการใช้งานตลอดจนข้อแนะนำต่างๆ ในการพัฒนาโปรแกรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ Vital Anderhub, Armin Falk, Ernst Fehr, Simon Gächter, Florian Knust, Oliver Kirchkamp,
Andreas Laschke, Stefan Palan, Martin Strobel, and Jean Robert Tyran. และขอขอบคุ ณ Silvana Christ, Alan Durell,
Armin Falk, Christina Fong, Cornelia Schnyder, Omar Solanki, และ Beatrice Zanella สำหรับความช่วยเหลือในการนำเสนอ
คู่มือฉบับนี้ โดย Omar Solanki เป็นผูท้ ี่แปลคู่มือฉบับนี้จากภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษเป็นคนแรก

University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

z-Tree 3.5

2

คู่มือการใช้งาน

1.1 รูปแบบการใช้คู่มือ (Styles used in this manual)
คำสั่งโปรแกรมและคำสั่งอื่นๆ (code snappets) จะถูกแสดงด้วยลักษณะตัวอักษร monospaced ในส่วนของข้อความที่ผู้ใช้
สามารถเปลี่ยนการกำหนดเองได้จะแสดงด้วยลักษณะอักษรตัวเอียง (slanted )

ดังตัว อย่างข้างต้น “if”, “else” และข้อ ความในวงเล็บ แสดงถึง “เงื่อ นไข (condition)” และ “คำสั่ง (statement)” ที่ผ ู้ใช้ต ้อ ง
กำหนดให้ถูกต้องและเหมาะสม
ข้อความดังกล่าวจะถูกพิมพ์ด้วยอักษร Cordia New บนพื้นหลังสีฟ้า Number of subjects
การกำหนดขอบเขตที่เป็นตัวเลขจะแสดงอยู่ในกล่อง 0.1
คำสั่งรายการต่างๆ สำหรับการใช้งานจะอยู่ในรูปแบบ à Save As…
การใช้คำสั่งลัดบนคีย์บอร์ดจะอยู่ในรูปแบบ Enter หรือ Ctrl+c
ส่วนประกอบใน Stage tree จะถูกเขียนด้วยตัวอักษร Cordia New บนพื้นจอปกติ: Active screen
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2 บทนำ (Introduction)
2.1 ลักษณะโปรแกรม (Term)
ในการทดลองที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อาจมีผู้ทำการทดลอง (Experimenter) หนึ่งคนหรือมากกว่านั้นได้ และมี ผู้เข้าร่วมการทดลอง
(Subjects) จำนวนหลายคน ซึ่งจะเป็นการติดต่อระหว่างกันโดยตรงในช่วงที่ทำการทดลอง ส่วนในการทดลองที่ใช้คอมพิวเตอร์ การ
ติดต่อดังกล่าวจะเกิดขึ้นผ่านคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่ทำการควบคุมการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์จะถูกเรียกว่า ผู้ทำการทดลองพีซี
(Experimenter PC) ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำการทดลองจะเรียกว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองพีซี (Subject PCs)
สำหรับโปรแกรมที่ผู้ทำการทดลองใช้งานเรียกว่า “z-Tree” หรือเรียกสั้นๆ ว่าเครื่องบริการ (Server program) และในส่วนโปรแกรมที่
ผู้เข้าร่วมการทดลองใช้งานเรียกว่า “z-Leaf” หรือเรียกสั้นๆ ว่า เครื่องลูกข่าย (Client program)

เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนระหว่าง เครื่องบริการ (Server program) กับ ไฟล์บริการ (File server) ในคู่มือนี้จะใช้คำว่า โปรแกรม
(the programs) ข้อมูล (the data) และ ผลลัพธ์ (the result) ของการทดลอง โดยความแตกต่างคือ ไฟล์บริการ (File server) จะไม่
สามารถใช้ในการดำเนินการทดลองได้ เนื่องจาก TCP/ IP เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง z-Tree และ z-Leaf ดังนั้นเครื่องลูกข่ายจะต้อง
ถูกติดตั้งให้เชื่อมต่อกับเครื่องบริการก่อน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อกันโดยตรง โดยไม่ผ่านไฟล์บริการ อย่างไรก็ตาม ไฟล์บริการยังคงมี
ความสำคัญในการเก็บข้อมูลการทดลองและช่วยอำนวยความสะดวกในช่วงเริ่มต้นของการใช้งาน โดยในช่วงเริ่มต้น z-Tree จะสามารถ
บันทึก IP address ลงในไฟล์บริการได้ ซึ่งจะช่วยให้เครื่องลูกข่ายหาคอมพิวเตอร์เครื่องบริการเจอในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นจึงทำให้ง่ายต่อ
ผู้ทำการทดลองพีซี ในกรณีที่ไม่ทราบเครื่องลูกข่ายทีช่ ัดเจน
ในช่วง session หมายถึงช่วงเวลาระหว่างที่รอผู้เข้าร่วมการทดลองและช่วงที่รอคำตอบกลับ โดยชุดคำตอบใน session จะเรียกว่าเป็น
การทดลอง (Experiment) และ Treatment ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของ session ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ ในแต่ละ treatment จะถูกเก็บใน
ไฟล์ โดยที่ treatment แต่ละอันนั้น จะเป็นประเภทของ z-Tree ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ ของ Treatment นั้นได้อธิบายไว้ในบทที่ 3
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Definition of Treatments ในแต่ละ session จะประกอบไปด้วย Treatment หนึ่งอันหรือมากกว่า พร้อมกับชุดคำถาม ซึ่งชุดคำถาม
นี้ก็จะเป็นประเภทของ z-Tree อีกชนิดที่ไม่จำกัดรูปแบบ โดยชุดคำถามนี้จะมีอธิบายวิธีการใช้งานไว้ในบทที่ 4 Questionnaires
ในส่วนที่ 2.2 “ตัวอย่างเกมการทดลองสินค้าสาธารณะ (A guided tour of a public goods experiment)” และส่วนที่ 2.3 “ทดลอง
สร้าง Treatment (First test of a treatment)” เป็นการแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดในการสร้าง Treatment โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ
สร้างความประทับใจครั้งแรกต่อวิธีการใช้งานโปรแกรม z-Tree ให้แก่ผทู้ สี่ นใจ
2.2 ตัวอย่างเกมการทดลองสินค้าสาธารณะ (A guided tour of a public goods experiment)
ในส่วนนี้จะแสดงถึงการกำหนดคำสั่งในโปรแกรมสำหรับเกมสินค้าสาธารณะอย่างง่าย ซึ่งจะแสดงรายละเอียดที่มากขึ้นในบทถัดไป
สำหรับ Treatment ในเกมสินค้าธารณะนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกจับกลุ่มสี่คน ซึ่งแต่ละคนจะต้องตัดสินใจว่าจะทำการแบ่ง 20 แต้ม
ของตนให้กับโครงการหนึ่งๆ ที่เป็นสินค้าสาธารณะเป็นจำนวนเท่าใด โดยผลตอบแทนของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับสอง
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เหลือจากการแบ่ง 20 แต้มที่มี และส่วนที่สองคือ ผลตอบแทนจากสินค้าสาธารณะที่คำนวณจากผลรวมส่วนแบ่งจาก
คนทั้งกลุ่มแล้วคูณด้วย 1.6

การเริ่มต้นโปรแกรมใน Treatment นี้ เริ่มจากโปรแกรม z-Tree ที่อาจมีหน้าต่าง Treatment ว่างเปล่าหรือมีรายการดังที่เห็นตาม
ด้านบนนี้ โดย Treatment จะแสดงในรูปแบบเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า Stage tree ที่ประกอบจาก stage เรียงตามลำดับ ซึ่งก่อนที่จะ
สร้าง stage จะต้องมีการเตรียมการดังนี้ หนึ่ง กำหนดตัวแปรสำหรับ Treatment โดยในส่วนของ background จะต้องทำการกำหนด
จำนวนผู้เข้าร่วมการทดลอง จำนวนกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลอง จำนวนเวลาและแต้มที่จะได้รับเมื่อแปลงตามอัตราค่าเงินในแต่ละพื้นที่
แล้ว ดังนั้น เมื่อทำการเปิดหน้าต่างนี้แล้วจะต้องทำการคลิกสองครั้งที่ส่วนประกอบพื้นหลัง (background element) บน stage tree
หรือเลือกที่แถบเมนูคำสั่ง Treatment à Info… ดังในรูปที่ 2.3 “General parameters dialog” ซึ่งจะแสดงรายการตามภาพดังนี้
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จากนั้นให้ทำการกำหนดค่าตัวแปรตามข้างต้น โดยให้จำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองเป็น 24 เพื่อให้แบ่งเป็นกลุ่มละ 4 คนได้ 6 กลุ่มอย่าง
ลงตัว และต้องการให้เล่นซ้ำทั้งหมด 10 รอบ ดังนั้นจึงต้องกำหนดตัวเลข (#paying periods) เป็น 10 ซึ่งในการทดลองนี้ไม่ต้องการให้
มีรอบการทดลองเล่น ดังนั้นจึงไม่เปลี่ยนเลขศูนย์ในส่วนของ #paying periods นอกจากนั้นต้องกำหนดให้ค่าธรรมเนียมปรากฏตัวเลข
เป็น 10 เพื่อแสดงผลเป็นตัวอย่างใน Treatment แรก ซึ่งใน Treatment ถัดๆ มา จะไม่แสดงผลนี้ โดยในการทดลองนี้ อัตราสกุล
เงินถูกกำหนดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (CHF in Zurich) และอัตราค่าแลกเปลี่ยนถูกกำหนดด้วยแต้มในการทดลอง (experimental
currency unit) ตามหน่วยค่าเงินท้องถิ่น โดยในตัวอย่างนี้ 100 แต้มจะเท่ากับ 7 CHF
ในโปรแกรมนี้มีตัวแปรจำเพาะสำหรับ Treatment คือ แต้มจุดเริ่มต้นเท่ากับ 20 และ ค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณเท่ากับ 1.6 (efficiency
factor) ในการเพิ่มคำสั่งแทรกให้กดเลือก stage tree บนหน้าจอ ซึ่งเรียกว่า “session” หลังจากนั้นให้กดเลือก Treatment à New
Program… ดังในรูปที่ 2.4 “Programs are entered in the program dialog” ก็จะพบข้อความดังกล่าว
สำหรับ Actual program จะถูกนำเข้าไปยังส่วนของ Program ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้

ในชุ ด คำสั ่ ง นี ้ ป ระกอบด้ ว ยสองตั ว แปร โปรแกรมถู ก กำหนดให้ ต ั ว แปร EfficiencyFactor มี ค ่ า เป็ น 1.6 และตั ว แปร
Endowment ถูกกำหนดค่าให้เป็น 20 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่เหมาะสมในการทดสอบเริ่มต้นนี้ เนื่องจากทำให้ Treatment
ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และทำให้การปรับเปลี่ยนตัวแปรแต่ละตัวทำได้ง่าย ส่วนข้อความที่อยู่หลังเส้นทับสองเส้น (//) จะแสดง
ข้อความที่แสดงผล (comment) ซึ่งจะไม่ถูกประมวลผลโดยกระบวนการของโปรแกรม โดยข้อความที่แสดงผลนี้จะต้องได้รับการระบุ
โดยผู้เขียนโปรแกรม ดังนั้นจึงควรเป็นข้อความที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนโปรแกรมเมื่อกลับมาค้นหาในภายหลัง ดังนั้นการ
ระบุข้อความดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก โดยจะเป็นการดีหากระบุจุดประสงค์ของ Treatment ไว้
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จากนั้น จึงทำการเพิ่ม stage ใน Treatment โดยที่ stage นี้จะเป็นขั้นตอนของ Treatment ที่แสดงเฉพาะส่วนที่ “สำคัญ (essential)”
บนหน้าจอของผู้เข้าร่วมการทดลอง ในเกมสินค้าสาธารณะนี้ จะประกอบด้วยสองส่วนสำคัญได้แก่ หนึ่ง ส่วนที่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
กรอกจำนวนเงินที่ต้องการแบ่งให้เป็นสินค้าสาธารณะ และสอง ส่วนที่แสดงการตัดสินใจของผู้อื่นและจำนวนรายได้ในรอบนั้นๆ
ในการเพิ ่ ม stage แรก จะต้อ งทำการเลื อ กที ่ stage tree element Background และเลือ ก Treatment à New Stage… จะมี
ข้อความขึ้นมาเพื่อให้เลือก ซึ่งใน Treatment นี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐานที่กำหนดมาให้ เพียงแค่เปลี่ยนชื่อ stage เป็น
Coutribution Entry และกดปุ่ม OK ซึ่งจะสังเกตได้ว่าใน stage นี้ (รวมถึง stage อื่นๆ) จะประกอบด้วยสองส่วนหลัก (ดู
จากภาพที่ 2.5 “A stage with the active screen and the waiting screen as shown in the stage tree”) ในส่วนของ Active
screen จะแสดงส่วนที่สำคัญบนหน้าจอ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจ และในส่วนของ Waiting
screen จะแสดงผลเมื่อแสดงผลสรุปจากการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการทดลองซึ่งจะแสดงผลจนกระทั่งผู้เข้าร่วมการทดลองทำการเริ่ม
เล่นใหม่อีกครั้ง

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า Active screen คือส่วนที่แสดงข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจแบ่งเงิน โดยบนหน้าจอจะประกอบไปด้วย กล่อง
ข้อความสี่เหลี่ยมผืนผ้าในส่วนหนึ่ง ซึ่งมีหลากหลายประเภทสามารถเลือกได้ที่แถบเมนู Treatment à New box โดยกล่องข้อความที่
นิ ย มใช้ ม ากที ่ ส ุ ด ได้ แ ก่ standard box ดั ง นั ้ น ในการสร้ า งกล่ อ งข้ อ ความดั ง กล่ า วนี ้ จ ึ ง ต้ อ งกดเลื อ กที ่ Active screen ใน the
contribution Entry stage และเลือกคำสั่ง Treatment à New box à New Standard box… ผลตามที่ต้องการก็จะปรากฏพร้อม
กับตัวเลือกที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม จากนั้นให้กด OK โดยในกล่องวัตถุ (item) นี้ ต้องการให้แสดงตัวแปรที่เป็นแต้มของจุดเริ่มต้น
โดยให้ ท ำการเลื อ ก Treatment à New item…. แล้ ว ใส่ Your endowment ในช่ อ ง Label ใส่ Endowment ในช่ อ ง
Variable และใส่ 1 ในช่ อ ง Layout ซึ ่ ง หมายถึ ง ตั ว แปร Endowment จะแสดงผลตาม “เงิ น เริ ่ ม ต้ น ของคนนั ้ น ๆ (Your
endowment)” นอกจากนั้นรูปแบบ (Layout) จะเป็นตัวกำหนดวิธีการแสดงผลลัพธ์ของตัวแปรด้วย เช่น หากรูปแบบถูกตั้งให้เป็น
ตัวเลขจำนวนเต็ม ก็จะปรากฏบนจอเป็นผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน โดยหากกำหนดให้รูปแบบเท่ากับ 1 ถ้าผลลัพธ์มีค่า 20 โปรแกรมจะ
แสดงผลเท่ากับ 20 ไม่ใช่ 20.0
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ในส่วนที่สองคือการกรอกเงินบริจาค (the contribution entry) โดยจะเรียกว่าเป็นส่วนตัวแปร Contribution ซึ่งเป็นส่วน
นำเข้าตัวแปร ซึ่งค่า Contribution จะไม่ถูกแสดงผล แต่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องกรอกค่าตัวแปรนั้นๆ ในช่องป้ายชื่อให้ระบุ
Your contribution to the project ซึ่งจะถูกคูณด้วย 1 (ระบุในช่อง Layout) และระหว่าง 0 กับ Endowment
(ระบุลงในช่อง Minimum และ Maximum ) ซึ่งจะสามารถกรอกได้เมื่อทำการกดเครื่องหมายถูกที่ช่อง Input
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ใน stage ของการกรอกเงินบริจาคจะถูกบันทึกเมื่อกดปุ่ม ซึ่งปุ่มคำสั่งนี้จะแทรกอยู่หลังปุ่มวัตถุนำเข้า (Input item) ของตัวแปร
Contribution โดยให้เลือก Treatment à New Button…. ก็จะปรากฏข้อความดังภาพ 2.8 “Button dialog” ซึ่งสามารถ
ทำการเปลี่ยนชื่อปุ่มที่จะแสดงผลต่อผู้เข้าร่วมการทดลองได้ ใน stage นี้ เมื่อได้มีการกรอก Input เสร็จแล้ว โดยในตัวอย่างข้างต้นจะตั้ง
ชื่อค่ามาตรฐานเป็นคำว่า OK ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม โดยทางเลือกอื่นๆ จะอธิบายในครั้งถัดไป

สำหรับ Treatment นี้ ทั้งหมดนี้จึงเรียกว่าสมบูรณ์ในส่วนของ stage แรก ส่วน stage ที่สองที่จะเป็นส่วนแสดงผลตอบแทน ให้เลือก
stage การกรอกเงินบริจาค และเลือกคำสั่ง Treatment à New Stage… และตั้งชื่อว่า Profit Display
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ในส่วนของ stage การแสดงผลตอบแทนนี้จะแสดงรายได้ของผู้เข้าร่วมการทดลองซึ่งจะต้องทำการคำนวณก่อนที่จะเริ่มทำ โดยเริ่มจาก
แทรกโปรแกรมคำสั่งในช่วงก่อน stage นี้ เพื่อกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนรับทราบก่อนเข้ามาใน stage ดังกล่าว ในการเพิ่ม
โปรแกรมคำสั่งนี้ให้กดเลือก stage การแสดงผลตอบแทนและเลือกคำสั่ง Treatment à New Program… ในส่วนของ Program ก็จะ
ได้ผลดังนี้

ในบรรทัดแรก เป็นการคำนวณค่าผลรวมของส่วนแบ่งจากทุกคนในกลุ่ม โดย Group เป็นค่าตัวแปรที่ถูกกำหนดมาก่อนโดยให้กลุ่มแรก
มีชื่อว่า 1 กลุ่มที่สองมีชื่อว่า 2 เรียงไปตามลำดับ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดในบทที่ 3 Definition of Treatments ในบรรทัดที่สอง
เป็นจำนวนของผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่ม ซึ่ง Treatment นี้กำหนดให้มีค่าเท่ากับ N = 4 อย่างไรก็ตาม สูตรด้านบนดังกล่าวอาจถูก
ปรับเปลี่ยนตามจำนวนคนในกลุ่มในกระบวนการทดลองได้โดยที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งโปรแกรม โดยในบรรทัดท้ายสุดเป็นการ
คำนวณผลตอบแทนของผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งกำหนดให้อยู่ในรูปตัวแปร Profit ตัวแปรดังกล่าวนี้มีความพิเศษเนื่องจากใน
ตอนท้ายของการทดลองตัวแปรนี้จะแสงผลรวมจากประมวลผล โดยในตอนท้ายของ session สามารถใช้ชื่อไฟล์ว่า payment file ซึ่ง
จะประกอบไปด้วยผลรวมค่าตอบแทนของผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนที่ดำเนินการตลอดช่วง session นี้
จากนั้น ให้กำหนดหน้าจอการแสดงผลตอบแทนดังนี้ อันดับแรก ให้แทรกกล่องมาตรฐาน (standard box) ใน Active screen สำหรับ
The profit Display stage ตามด้วยการเพิ่มสามวัตถุลงในกล่องดังนี้
-

ส่วนแบ่งปันจากตนเอง (the own contribution)
ผลรวมของส่วนแบ่งปันจากทุกคน (the sum of all contributions)
รายได้ของผู้เข้าร่วมการทดลองในรอบ (the subject’s income for the period)

การแทรกวัตถุที่แสดงส่วนแบ่งปันจากตนเอง และผลรวมของส่วนแบ่งปันจากทุกคน ให้ทำตามที่ได้อธิบายไว้ในตอนต้น ในส่วนของวัตถุ
ที่แสดงรายได้ของผู้เข้าร่วมการทดลองในรอบ ให้ระบุเป็น .1 ในช่องของ Layout เนื่องจากต้องการให้แสดงตัวแปร Profit ด้วย
ตัวเลขในหน่วยที่ถูกต้องแม่นยำ ในหน้าจอการแสดงผลค่าตอบแทนนี้สามารถมีปุ่มได้ ซึ่งอาจอยู่ในชื่อ continue เนื่องจากผู้เข้าร่วม
การทดลองยังดำเนินการทดลองไม่เสร็จสิ้นทั้งกระบวนการ โดยปุ่มนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปได้เร็วกว่าการ
รอเวลาตามค่ามาตรฐาน
ในขั้นนี้ จึงนับว่าเป็นการเสร็จสิ้นการสร้าง Treatment ดังรูปที่ 2.9 “Stage tree of the public goods experiment” แสดง stage
tree ใน Treatment ของเกมสินค้าสาธารณะ จากนั้นให้ทำการบันทึก Treatment โดยกด File à Save As…. กล่องข้อความการ
บันทึกตามปกติก็จะปรากฏ ซึ่งสามารถบันทึกในชื่อต่างๆ และบันทึกไว้ในไฟล์ต่างๆ ได้ตามความต้องการ
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2.3 การทดสอบ Treatment ในครั้งแรก (First test of a treatment)
ในส่วนนี้ จะอธิบายถึงวิธีการทดสอบ Treatment โดยการทดสอบจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องใน Treatment ซึ่งข้อผิดพลาด
โดยส่วนใหญ่มักจะพบเมื่อจำนวนผู้ถูกทดสอบน้อยลง ดังนั้นกลยุทธ์ในการทดสอบที่ดีจึงเป็นการใช้ผู้เข้าร่วมการทดลองในจำนวนน้อยๆ
ก่อนซึ่งเป็นการง่ายกว่าด้วย โดยเริ่มจากการระบุจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองจริงในจำนวนที่น้อยลง และทำการทดลองเพียงแค่รอบเดียว
ก็เพียงพอ เช่น ทดสอบ Treatment โดยให้มีผู้เข้าร่วมการทดลองสองคนในหนึ่งรอบ อันดับแรกจึงต้องเปลี่ยนตัวแปร Background ให้
สอดคล้องกันก่อน
ในการทดสอบ Treatment มีความเป็นไปได้สองอย่างคือ หากทำการทดลองในห้องทดลองที่สามารถเริ่มด้วย z-Tree และ z-Leaf หนึ่ง
เครื่อง ต่อหนึ่งผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่เริ่มจากการใช้ z-Tree บนไฟล์เครื่องบริการ จากนั้นให้เริ่ม z-Leaf ใน
ระบบเครือข่ายเดียวกัน ดังนั้นในหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เริ่มใช้จะปรากฏหน้าจอของ z-Leaf ทันที
หากต้องทำการทดสอบ Treatment นอกห้องทดลอง ก็ยังคงสามารถใช้ z-Tree กับ z-Leaves บนคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันได้ เพียงแต่
ต้องตั้งชื่อ z-Leaves ด้วยชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งทำได้โดยการสร้างปุ่มทางลัด (shortcuts) ดังนี้ zleaf.exe (in explorer: File à
Create Shortcut) สำหรับในแต่ละปุ่มทางลัด สามารถกดเปิดที่คุณสมบัติ (properties dialog) เพื่อปรับเปลี่ยนชื่อดังนี้ /name
Yourleafname โดยให้ระบุเป้าหมายของการทดลอง (ดังภาพที่ 2.10 “Windows shortcut dialog”) โดยในที่นี้จำเป็นต้องมี
เว้นวรรคระหว่างก่อนและหลัง /name และอาจไม่ต้องมีเว้นวรรคหลังเส้นทับ (/) ซึ่ง Yourleafname สามารถตั้งชื่อได้ตาม
ความต้องการแต่ต้องเป็นชื่อที่ต่างกันในแต่ละ shortcuts จากนั้นก็จะสามารถเริ่มใช้ z-Leaves ได้โดยการคลิกสองครั้งที่ shortcuts ซึ่ง
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการใช้งานระหว่างสองโปรแกรมนี้โดยการกด Alt+Tab พร้อมกัน
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นอกจากนั้น ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานโปรแกรม z-Leaves พร้อมกันหลายเครื่องด้วยชุดไฟล์ (Batch file) โดยการเปิด text editor และ
เขียนคำสั่ง

บั น ทึ ก ไฟล์ ด ั ง กล่ า วด้ ว ยนามสกุ ล “.bat” หรื อ “.cmd” เช่ น “start2leaves.bat”1 และทำการเก็ บ ไฟล์ น ี ้ ไ ว้ ใ น Directory ของ
zleaf.exe จากนั้นจึงเริ่มใช้ชุดไฟล์นี้โดยการคลิกสองครั้ง วิธีการที่สองนี้เหมาะสำหรับการใช้ z-Leaves หลายอันในครั้งเดียวกัน
ไม่ว่าจะต้องใช้ z-Leaf บนคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันกับ z-Tree หรือคนละเครื่องในห้องทดลอง ผู้ใช้สามารถทดสอบจำนวน z-Leaves ที่
เชื่อมต่อระบบกับ z-Tree ที่ดำเนินการทดลองอยู่ได้ โดยการ กดเลือก Run à Clients’ Table ใน z-Tree เมื่อ z-Leaves เชื่อมต่อ
เข้ากับ z-Tree แล้ว ผู้ใช้จะสามารถเห็นรายชื่อของคอมพิวเตอร์ในแถวแรกของตารางลูกข่าย (the clients' table)

1

อาจจำเป็นต้องกดเลือกเครื่องหมายถูกออกในตัวเลือก “Hide extensions of known file types” เพื่อให้สามารถเปลี่ยนไฟล์ดังกล่าวใน Window explorer โดยจะพบ
ตัวเลือกดังกล่าวได้ใน “folder option” ในแถบ “view”

University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

12

z-Tree 3.5

คู่มือการใช้งาน

เมื่อจำนวนลูกข่ายที่เชื่อมต่อเพียงพอก็จะสามารถเริ่มการทดลองได้ทันที โดยให้หน้าจอ Treatment อยู่ลำดับหน้าสุด และกดเลือก
Run à Start Treatment โดยเมื่อกดเริ่มต้นการทดลองแล้ว หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม z-Leaf จะแสดงผลดังภาพ 2.12
“Client screen of the public goods treatment”

ภาพหน้าจอนี้คือ Active screen ของ the contribution entry stage ซึ่งประกอบด้วยกล่องข้อความสองส่วน ได้แก่ส่วน Header
box ในส่วนบนสุดที่จะแสดงจำนวนตัวเลขและเวลาที่เหลืออยู่ ซึ่งจะแสดงผลในแต่ละ stage เนื่องจากเป็นส่วนที่ประกอบจากใน
Active screen ในส่วนของ background ใน Standard box จะเห็นวัตถุและปุ่มที่ได้ถูกกำหนดไว้ใน stage tree โดยผู้เข้าร่วมการ
ทดลองจะสามารถกรอกค่าระหว่าง 0 ถึง 20 ได้ในช่องที่ถัดจากข้อความ “Your contribution to the project” และกดปุ่ม OK ซึ่ง
หากผู้เข้าร่วมการทดลองกรอกค่าในช่วงที่ไม่ถูกต้อง เช่น 25, -7 หรือ 2.2 จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าไม่สามารถประมวลผลได้
ในตาราง “Clients’Table” บนโปรแกรม z-Tree ผู้ใช้สามารถสังเกตสถานะของผู้เข้าร่วมการทดลองที่เชื่อมต่ออยู่ได้ในแต่ละ stage
ซึ่งจะมีอยู่สองสถานะ คือ active state แสดงด้วยเครื่องดอกจัน (stars) หมายถึง อยู่ในหน้าจอ Active (active screen) และ wait
state แสดงด้วยเครื่องหมายขีด (dash) หมายถึง อยู่ในระหว่างการรอคำตอบ (waiting screen) ดังนั้นจึงทำให้ผู้ทำลองสามารถ
ตรวจสอบดูการเชื่อมต่อและการตอบรับของผู้เข้าร่วมการทดลองได้ นอกจากนั้น ผู้ทดลองยังสามารถตรวจดูการตัดสินใจของผู้เข้าร่วม
การทดลองแต่ ล ะคนได้ ด ้ ว ยตารางที ่ ม ี ช ื ่ อ ว่ า Subjects Table โดยตารางดั ง กล่ า วสามารถเปิ ด ได้ จ าก Run menu ดั ง ภาพ 2.13
“Clients’Table with subjects indifferent states” ซึ่งจะแสดงสถานการณ์ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองคนแรก (“first”) ทำการตัดสินใจ
แล้วในขณะทีผ่ ู้เข้าร่วมการทดลองคนที่สอง (”second”) ยังไม่ได้ทำการตัดสินใจ

หลังจากที่ผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดทำการตัดสินใจแล้ว ผลตอบแทนของทุกคนก็จะได้รับการประมวลและแสดงผล เนื่องจากหน้าจอ
การแสดงผลตอบแทนไม่ได้สร้างให้มีเงื่อนไขตอบรับการเข้า stage ดังนั้น stage นี้จะปิดลงแม้ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่ได้กดปุ่ม
Continue เมื่อ stage นี้จบลงผู้เข้าร่วมการทดลองจะเข้าสู่หน้าจอ waiting screen ซึ่งจะอยู่ในหน้าจอนี้จนกว่าจะเริ่มเกมรอบใหม่ ใน
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การทำการทดสอบ treatment นั้น อาจเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความผิดพลาด แก้ไขข้อบกพร่อง และเริ่มต้น treatment ใหม่อีกครั้ง
ซึ่งในขณะที่กำลังดำเนินการทดลองอยู่จะไม่สามารถทำการแก้ไขได้
ผู้ทดลองสามารถหยุดการทดลองหรือข้าม stage ได้ในขณะที่ทำการทดสอบ (เช่น ในกรณีที่ลืมสร้างปุ่ม OK ใน stage ต่างๆ หรือทุก
stages) โดยทำการนำตารางลู ก ข่า ยมาไว้ ห น้ า สุ ด แล้ ว จึ ง highlight สถานะที ่ ต ้ อ งการข้ า ม ดั ง ภาพ 2.13 “Clients’ table with
subjects in different states” ให้เลือก “*** Contribution Entry ***” โดยการคลิกลากแถบสีในส่วนที่ต้องการข้ามให้ได้ออกมาใน
ลักษณะแถบสีสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งคอลัมน์ดังภาพ จากนั้น กดเลือก select Run à Leave Stage (ดังภาพ 2.14 “How to skip stages
for testing purposes”) หากต้องการข้ามการทดลอง Treatment ที่มีหลายรอบ ให้กดเลือก Run à Stop หลังจากรอบที่จะออก
จาก stage

หากใน stage มีผู้ส่ง input เข้ามา ผู้ทดลองจะได้รับข้อความเตือนดังที่แสดงในภาพ 2.15 “The warning message when leaving a
stage where subjects should make input” โดยระบบดังกล่าวจะเป็นกลไกปกป้องกระบวนการทดลอง ซึ่งจะทำให้ผู้ทดลองไม่
พลาด stage ที่ต ้อ งการเก็บ ข้อ มูล โดยปกติแ ล้ว การข้า ม stage ไม่ ค วรเกิ ด ขึ ้ น ระหว่ า ง session ในการทดลองจริ ง ยกเว้ น เป็ น
จุดประสงค์ในการทดลองนั้น

การทดสอบ treatment หมายถึง การตรวจสอบว่าทุกขั้นตอนในการทดลองได้รับการพิจารณาว่าตรงตามจุดประสงค์ของผู้ทดลองอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนดีแล้ว ซึ่งหากพบข้อบกพร่องจะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน (หรืออย่างน้อยก็พยายามแก้ไขให้ถูกต้อง) แล้วจึงทำการ
ทดสอบ treatment นั้นอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ คำถามจึงคือ หากพบข้อบกพร่องแล้วจะแก้ไขอย่างไร? ในวิธีการที่ง่ายที่สุดในการแก้ไข
โปรแกรมคือการคลิกสองครั้งที่ the stage tree element ในโปรแกรมคำสั่ง จากนั้นให้กดแก้ไข (Modify) ซึ่งสามารถทำการคลิกสอง
ครั้งเพื่อ modify ได้ในทุกๆ stage tree element หรือกระทำโดยการกดเลือกเมนูคำสั่งแก้ไข Treatment à Info…. ซึ่งผู้ใช้สามารถ
เคลื่อนย้าย (move) stage tree element ได้ด้วยการกดเลือก (selecting) หรือลาก (dragging) ไปในที่ต้องการได้ หาก element นั้น
ไม่สามารถย้ายไปในที่ใหม่ได้ โปรแกรมจะส่งเสียงเป็นสัญญาณ (beep) นอกจากนั้นผู้ใช้งานยังสามารถลบ (remove) stage tree
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elements ได้โดยการเลือก element ที่ต้องการลบ และกดเลือก Edit à Cut ท้ายสุดนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถกดคัดลอก (copy) และ
วาง (paste) element ได้ โดยการเลือก element ที่ต้องการคัดลอก และเลือก Edit à Copy จากนั้น ให้ผู้ใช้งานเลือกที่ๆ ต้องการ
วาง element และกดเลือก Edit à Paste
ดังที่อธิบายมานี้ เป็นการแสดงภาพตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม z-Tree ซึ่งในตอนนี้ผู้ใช้สามารถออกจาก z-Leaves ได้โดยการกดปุ่ม
ลัด Alt+F4 และออกจาก z-Tree ด้วยคำสั่งเมนู File à Quit โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ซึ่งในส่วนที่ 5.13 “Data
analysis” จะเป็นการแสดง วิธีการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เมื่อผู้ใช้งานออกจากโปรแกรม z-Tree จะมีกล่องข้อความเตือน
ปรากฏขึ ้ น ว่ า “The session is not finished with the writing of a payment file. Do you nevertheless want to quit?” ซึ ่ ง
ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลกับข้อความดังกล่าว เนื่องจากข้อความนี้ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลยังไม่ได้ถูกบันทึก แต่หมายถึงว่าผู้ใช้งานไม่
ต้องการสร้างไฟล์ที่มีชื่อว่า Payment file ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน session ที่มีผู้เข้าร่วมการทดลองกำลังใช้งานอยู่ โดยจะทำการอธิบายโดย
ละเอียดต่อไปในบทที่ 4 ชุดคำถาม (Questionnaires)
ในบทถัดไป จะเป็นการอธิบายถึงรายละเอียดในการสร้างชุดคำสั่งสำหรับ Treatment
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3 ข้อกำหนดในการสร้างโปรแกรม (Definition of Treatments)
ดังที่ได้อธิบายไว้ในบทนำ (Introduction) คือ Treatment เป็นส่วนหนึ่งใน session ซึ่งถูกเก็บไว้ในรูปของไฟล์ ในบทก่อนหน้านี้จะเห็น
ได้จากตัวอย่างถึงกระบวนการสร้าง treatment อย่างง่าย ในบทนีจ้ ะอธิบายถึงรายละเอียดในการสร้าง Treatment โดยจะแสดงวิธีการ
เพิ่มความซับซ้อนของการทดลองด้วย z-Tree ในลำดับถัดไป ในส่วนแรกจะประกอบด้วย บทนำเชิงทฤษฎี ตามด้วยตัวอย่างทีแ่ สดงถึง
แนวคิดของการทดลอง
3.1 การทดลองอย่างง่ายที่ปราศจากการตอบโต้ (Simple experiments without interaction)
ในส่วนนี้ จะนำเสนอส่วนที่สำคัญที่สุดของโปรแกรม z-Tree โดยจะเริ่มอธิบายจากข้อมูลต่างๆถูกเก็บไว้ใน z-Tree อย่างไร และข้อมูล
ต่างๆถูกแก้ไขด้วยโปรแกรมอย่างไร จากนั้น จะนำเสนอวิธีการแสดงข้อมูลที่ปรากฏต่อผู้เข้าร่วมการทดลองรวมถึงวิธีการประมวลผล
ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการทดลอง ในตอนท้าย จะนำเสนอภาพรวมของการทำงานในระบบของ Treatment
3.1.1 โครงสร้างข้อมูลและการสร้างชุดคำสั่งอย่างง่าย (Data structure and simple programming)
ข้อมูลที่แสดงในแต่ละ session จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล (database) ซึ่งประกอบด้วย ตารางต่างๆ (tables) โดยในแต่ละบรรทัดของ
ตารางจะถูกเรียกว่า records และในแต่ละแถว (columns) จะถูกเรียกว่า ตัวแปร (variables) ซึ่งในแต่ละตัวแปรจะมีชื่อเฉพาะที่
แสดงอัตลักษณ์ของตนเอง นอกจากนั้น ช่องแต่ละช่องในตารางนั้นจะเรียกว่า cells โดยค่าปกติมาตรฐานแล้ว ใน cells จะประกอบไป
ด้วยตัวเลข ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมสามารถระบุเป็นตัวอักษรหรือข้อความต่างๆ ในส่วนของตัวแปรได้ แต่ทุกข้อมูลในคอลัมน์ต้องมีลักษณะ
ประเภทเดียวกัน ในที่นี้จะทำการแสดงลักษณะของข้อมูลที่ต่างกันในส่วนหัวข้อ 3.11 “Free form communication: Strings and
other data types” ในภาพ 3.1 “The most important tables in the z-Tree data base” จะเห็ น ภาพตารางสองส่ ว น ได้ แ ก่
ตารางภาพรวม (the globals table) และตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (the subjects table) ซึ่งเป็นตารางของ treatment ที่ยังว่าง
เปล่าอยู่ ในแถวแรกจะแสดงชื่อของตัวแปร ดังในตัวอย่าง ตารางภาพรวมประกอบด้วยหนึ่ง record และ ตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
ประกอบด้วยสาม records เมื่อมีการเริ่มดำเนินการทดลองด้วย treatment ดังกล่าว ผู้ทดลองจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตาราง โดย
เลือกตารางใน Run menu

ตัวแปรต่างๆ สามารถตั้งชื่อด้วยคำใดๆ ก็ได้ตามความถูกต้อง ซึ่งอาจประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ underscore (“_”)
โดยในอักษรตัวแรกของตัวแปรจำเป็นต้องเป็นตัวอักษร ไม่สามารถใช้ เครื่องหมายกำกับเสียงต่างๆ (Diacritical marks) วงเล็บ และ
เครื่องหมายเว้นวรรคตอน (punctuation marks) ได้ ซึ่งโปรแกรม z-Tree สามารถแยกความต่างระหว่างอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
ได้ (uppercase and lower case letters) ดังนั้น hallo, Hallo และ hAllo จึงเป็นสามตัวแปรที่แตกต่างกัน โดยผู้เขียน
โปรแกรมสามารถกำหนดให้ชื่อของตัวแปรมีความยาวได้ซึ่งอาจทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้น และหากต้องการให้ชื่อตัวแปร
ประกอบด้วยหลายคำก็สามารถแบ่งคำได้ด้วยการใช้เครื่องหมาย underscores หรือสามารถใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ได้
ตัวอย่างชื่อตัวแปรที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
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ชื่อตัวแปรที่ไม่สามารถใช้งานได้

บางตัวแปรที่ถูกกำหนดนี้ อาจต้องแสดงผลในหลาย Treatment หรือบางตัวแปรอาจจำเพาะเพียงบาง Treatment เท่านั้น ซึ่งจะถูก
ระบุไว้อยู่ในโปรแกรมคำสั่ง (programs) โดยที่ชุดคำสั่งนี้จะปรากฏอยู่ใน stage ส่วนต้นๆ หรือในส่วนของ Background ระหว่างตาราง
คำนิยามและ Active screen ชุดโปรแกรมคำสั่งจะถูกกำหนดโดยเฉพาะในแต่ละตาราง หรือในอีกความหมายหนึ่งคือทุกโปรแกรมคำสั่ง
จะดำเนินการจำเพาะตามตาราง ซึ่งตารางดังกล่าวนี้จะปรากฏอยู่ในกล่องข้อความโปรแกรม (program dialog) ดังภาพ 3.2 “In the
program dialog you have to specify which table the program will run in” โดยในกล่องข้อความดังกล่าวนี้ แถบคำสั่งเมนูจะ
ประกอบไปด้วยตารางประเภทต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้าง treatment

ตารางที่ง่ายที่สุดได้แก่ ตารางภาพรวม (globals table) เนื่องจากเป็นตารางที่ประกอบด้วย record เพียงอันเดียว ตัวแปรนั้นจึงย่อม
เป็นตัวกำหนด cell ซึ่งทำให้สามารถคำนวณค่าตัวแปรในภาพรวมได้ (globals variable)
ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในโปรแกรมได้แก่ ชุดข้อความคำสั่ง (assignment statement) ซึ่งมีหน้าที่ในการคำนวณหรือเป็นตัวกำหนด
ผลลัพธ์ของการคำนวณจากตัวแปร โดยไวยากรณ์ (syntax) ของชุดคำสั่งเป็นดังนี้

ข้อความที่แสดงในทางด้านขวาของสมการจะถูกคำนวณและกำหนดจากตัวแปรทางด้านซ้ายของสมการ โดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละชุด
ข้อความคำสั่งจะต้องอยู่ในเครื่องหมายอัฒภาค (semi-colon, ;) โดยที่หากตัวแปรนั้นมีค่าอยู่ก่อนแล้ว ค่านั้นจะถูกแทนที่ (overridden)
แต่หากค่านั้นยังไม่มีจะได้รับการสร้างค่าใหม่จากข้อความคำสั่งด้านซ้าย การคำนวณผลขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบสามารถกระทำได้ ซึ่ง
โดยปกติแล้ว การคูณและการหารจะได้รับการคำนวณก่อนการบวกและการลบ รวมถึงการคำนวณในกรณีอื่นๆ ที่จะคำนวณผลจากซ้าย
ไปขวา ดังเช่น 2+3*4 ได้ 14 ไม่ใช่ 20 และ 10-5-2 ได้ 3 ไม่ใช่ 7 ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนลำดับการคำนวณ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้
วงเล็บในการเขียนคำสั่งได้ ในชุดของฟังก์ชั่นที่นอกเหนือจากตัวแปร เช่น min, max, exp, random, และ round ใน
ส่วนของคู่มือการอ้างอิงจะรวมถึงทุกรายการ operators และฟังก์ชั่น ที่สามารถใช้ได้ ทุกตัวแปรในที่นี้จำเป็นต้องได้รับการสร้างก่อนใน
ส่วนของการเขียนโปรแกรม หรือส่วนบนของ stage tree เนื่องจากการกำหนดตัวแปรก่อนเริ่มสร้าง Treatment เป็นสิ่งที่สมควร
กระทำ ดังนั้น ผู้เขีย นโปรแกรมจึงสามารถระบุข ้อ ความที่ใช้อ ธิบ ายจุด ประสงค์ข องตัว แปรแต่ล ะตัว ได้ (โปรดดูในหัว ข้อ 3.1.2
“Comment”) ซึ่งทำให้ผู้ทำการทดลองอื่นๆค้นหาโปรแกรมคำสั่งที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น
ตัวอย่างของชุดข้อความคำสั่ง
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จะเห็นได้ว่าในตารางภาพรวม (globals table) ประกอบด้วยเพียงหนึ่งการบันทึก ในขณะที่ตารางอื่นๆ ประกอบด้วยหลายการบันทึกซึ่ง
หากว่าโปรแกรมถูกกำหนดด้วยแต่ละตารางย่อมหมายถึง หนึ่งการบันทึกจะเป็นตัวกำหนดหนึ่งโปรแกรม โดยการบันทึกดังกล่าวเรียกว่า
การบันทึกในปัจจุบัน (Current record) ซึ่งทำให้สามารถละเลยตัวชี้วัดสำหรับการบันทึกที่เป็นตัวเลขได้ อาทิ ตารางผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง (Subject table) ที่ถูกกำหนดจะประกอบไปด้วย หนึ่งการบันทึกต่อผู้เข้าร่วมการทดลองหนึ่งคน โดยโปรแกรมของตาราง
ผู้เข้าร่วมการทดลองคนนี้จะถูกกำหนดโดยผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน ดังนั้น เมื่อโปรแกรมเริ่มดำเนินการ ตารางและการบันทึกจะถูก
ปรับเปลี่ยนด้วยโปรแกรม โดยในแต่ละ cell จะถูกประมวลผลไปตามตัวแปรที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน เมื่อสมมติให้
treatment มีผู้เข้าร่วมการทดลอง 3 คน มีค่าตัวแปร g คือ 5,12 และ 7 ลองพิจารณาโปรแกรมคำสั่งดังต่อไปนี้

โปรแกรมนี้ถูกกำหนดโดยตารางผู้เข้าร่วมการทดลองในแต่ละแถว เริ่มต้นด้วยการถูกกำหนดด้วยแถวที่หนึ่ง ตัวแปร M และ x ถูก
กำหนดไว้พร้อมกับค่าของตัวแปรในแถวแรก

ในตอนนี้ โปรแกรมถูกกำหนดโดยแถวที่สอง ดังนั้น M และ x จะมีค่าที่แสดงในแถวที่สอง

ในตอนท้าย เมื่อโปรแกรมถูกกำหนดโดยแถวที่สาม M และ x จะแสดงค่าในแถวที่สาม

ในตัวอย่างนี้ พื้นที่ว่างหมายถึงค่าที่ได้ถูกกำหนด (undefined values) ซึ่งผู้ทดลองไม่มีความจำเป็นต้องใช้ หลังจากที่โปรแกรมถูก
กำหนดโดยทุกการบันทึกในตาราง (ตามปกติ) ก็จะไม่ปรากฏ cell ที่ไม่ถูกกำหนดเหลืออยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเนือ่ งจากการคำนวณต่างๆ
ถูกกำหนดจากการบันทึกหนึ่งไปสู่อีกการบันทึกหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าจากคำสั่ง (statement) หนึ่งไปยังอีกคำสั่งหนึ่ง ดังนั้น เมื่อมี
การคำนวณ x สำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองสองคนแรก ผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่ทราบค่า M
ตารางผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นตารางที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นของผู้เข้าร่วมการทดลอง ในหลายการ
ทดลองตารางดังกล่าวจึงเป็นเพียงตารางเดียวที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องทำการสร้างขึ้น ในลำดับต่อไป จะเป็นการอธิบายถึงลักษณะพิเศษที่
เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน หรืออธิบายถึงกรณีที่ตารางอื่นๆที่มีจำเป็นต้องใช้ ณ ความรู้จุดนี้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับตาราง
ผู้เข้าร่วมการทดลองได้แล้ว
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3.1.2 ข้อความแสดงหมายเหตุ (Comments)
เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจโปรแกรมยิ่งขึ้นหลังจากที่ทดลองใช้ไปในระยะหนึ่ง ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเพิ่มข้อความแสดงหมาย
เหตุได้ โดยต้องเป็นข้อความที่อยู่ระหว่าง /* และ */ รวมทั้ง ระหว่าง // และในตอนจบของบรรทัด โดยที่ข้อความดังกล่าวนี้จะไม่มีผล
ต่อการดำเนินการของโปรแกรม เช่น หากโปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ข้อความดังกล่าวจะไม่ถูกแสดงผล (ignored) ดังนั้น ผู้เขียน
โปรแกรมจึงสามารถใช้ข้อความนี้อธิบายถึงเหตุผลของแต่ละคำสั่งที่อยู่ในรูปจำเพาะได้
ตัวอย่าง

ข้อความแสดงหมายเหตุที่ปรากฏอยู่ระหว่าง /* และ */ ซึ่งอาจถูกจัดวางไม่เป็นระเบียบ โดยข้อความดังกล่าวจะอยู่หลังจาก /* ตัวแรก
และสิ้นสุดที่ */ ในส่วนของคำสั่งถัดมาจะเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามหลัก (illegal)

ผู้เขียนโปรแกรมอาจใช้ข้อความแสดงหมายเหตุการระบุตำแหน่งที่ผิดพลาดได้ และทำการแก้ไขคำสั่งที่ผิดนั้นจนไม่มีข้อความนั้นแสดง
อีก และหลังจากที่ทำการแก้ไขแล้วก็สามารถลบข้อความดังกล่าวออกไปได้
3.1.3 รูปแบบการดำเนินการอย่างง่าย (Simple course of action)
เนื่องจาก treatment ประกอบด้วยหลาย periods ซึ่งเป็นจำนวนที่ถูกกำหนดไว้อย่างคงที่เมื่อดำเนินการทดลอง โดยในหลาย period
จะประกอบด้วยหลาย stage ซึ่งแต่ละ stage ก็ยังประกอบด้วยสองส่วนที่แสดงผลต่อผู้เข้าร่วมการทดลองที่อยู่ใน stage นั้นๆ ส่วนแรก
คือ active screen ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถเข้าไปแล้วดูข้อมูลต่างๆได้ เมื่อ active screen ใน stage แสดงผล สามารถกล่าวได้
ว่าเป็น stage ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองอยู่ในช่วง active state โดยเมื่อมีการกรอกข้อมูลเข้าโปรแกรมและเวลาตามการทดลองจบลง
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะเปลี่ยนเข้าสู่ waiting state ซึ่งเป็นส่วนที่สองที่จะปรากฏขึ้น โดยปกติแล้ว ผู้เข้าร่วมการทดลองจะสามารถ
ดำเนินการทดลองต่อไปได้เมื่อทุกคนเข้าสู่ waiting state โดยในจุดเริ่มต้นของแต่ละ stage จะเกิดการประมวลผลไปพร้อมๆกันโดยการ
ทำงานของโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมคำสั่งในตารางผู้ถูกทดสอบของแต่ละคนนั้นจะถูกกำหนดโดย record ของแต่ละคนที่เข้ามาใน stage
กระบวนการทำงานในการประมวลผลของผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นดังนี้ เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าร่วมใน stage แรกจนครบและ
treatment เริ่มต้นขึ้น หากไม่มีการกรอกข้อมูลใดๆเพื่อเข้าระบบ ระบบจะออกจาก stage นั้นเองเมื่อปุ่มถูกกด หรือหมดเวลา แต่หากมี
การกรอกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะเปลี่ยน stage เมื่อมีการกดปุ่มเท่านั้น หรือไม่เช่นนั้นการเปลี่ยน stage จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมการ
ทดลองบางคนเพิกเฉยต่อโอกาสการกรอกข้อมูล การออกจาก stage หมายถึงการที่ทุกคนเข้าสู่หน้าจอ waiting screen โดยเมื่อ
ผู้เข้าร่วมการทดลอง ทุกคน (all) เข้าสู่ stage นี้ ก็จะเข้าสู่ stage ต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองคนสุดท้ายได้ทนั ได้เห็น waiting
screen แต่เข้าสู่ stage ใหม่ทันที ทั้งนี้ period หนึ่งๆจะจบลง เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนอยู่ใน waiting state ในรอบสุดท้าย แต่
หากไม่ใช่รอบสุดท้าย period ใหม่ก็จะเริ่มดำเนินต่อทันที หลังจากรอบสุดท้าย waiting screen ยังคงปรากฏต่อหน้าจอของผู้เข้าร่วม
การทดลองอยู่ และ state ของผู้เข้าร่วมการทดลองจะแสดงผลว่า “Ready” ซึ่งหมายถึงสามารถเริ่ม treatment ใหม่ได้
ส่วนประกอบของพื้นหลัง (Element background) ใน stage tree ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ไม่เจาะจงในแต่ละ stage โดยข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นการระบุข้อมูลในภาพรวม เช่น จำนวนรอบ (period) และจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลอง นอกจากนั้นส่วนส่วนของพื้นหลัง
นี้ยังประกอบไปด้วยรายการคำสั่งในตารางที่ใช้ใน treatment และอีกองค์ประกอบที่สำคัญคือโปรแกรมคำสั่งที่เป็นการกำหนดตอน
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เริ่มต้นในแต่ละรอบ ส่วนประกอบดังกล่าวนี้จะอยู่ใน Active screen ที่อยู่ส่วนของพื้นหลัง (Background) จะถูกแทรกอยู่ใน Active
screen ในแต่ ล ะ stage (โปรดดู ห ั ว ข้ อ ที ่ 3.4 “Screen layout”) ตั ว อย่ า งเช่ น สามารถแสดงหั ว ข้ อ ในแต่ ล ะ period และการ
กำหนดเวลาให้คงอยู่ในแต่ละ stage ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำการแทรกคำสั่งแสดงหัวข้อเหล่านี้ในทุก stage ของ Active screen ในส่วนพื้น
หลัง ส่วนประกอบดังกล่าวที่ประกอบด้วย waiting screen ของพื้นหลัง ซึ่งโดยปกติจะปรากฏขึ้นเพียงข้อความว่า “กรุณารอสักครู่
จนกว่าการทดลองจะเริ่มขึ้น” (Please wait until the experiment continues) ในกรณีนี้ ข้อความสามารถถูกกำหนดในส่วนของพื้น
หลังและ waiting screen ในแต่ละ stage อาจถูกแทนที่ (Left empty) ในภาพ 3.3 “Course of action” จะแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประกอบในพื้นหลังและส่วนประกอบใน stage ด้วยตัวอย่างเชิงทฤษฎีแบบสอง stage

ในแต่ละ stage จะเริ่มต้นจากศูนย์โปรแกรมหรือมากกว่า จากนั้น active screen และ waiting screen จะปรากฏต่อหน้าผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง โดยพื้นหลังประกอบไปด้วยราการคำสั่งโปรแกรมในตารางที่เป็นตัวกำหนดการเริ่มต้นในแต่ละ period และ ส่วนประกอบในแต่
ละหน้า (screen element) ที่ถูกแทรกในแต่ละ stage
3.1.4 The stage tree
Stage ของ treatment ถูกวาดให้อยู่ในรูปลักษณะของกิ่งก้านต้นไม้ จึงเรียกว่า stage tree ดังภาพ 2.9 “Stage tree of the public
goods experiment” โดยภาพนี้จะแสดง stage tree ของเกมสินค้าสาธารณะ จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบต่างๆของ treatment จะถูก
จัดเรียงเป็นลำดับขั้นตามภาพ: stage ประกอบด้วยโปรแกรมคำสั่งและหน้าจอ (programs and screens) หน้าจอประกอบด้วยกล่อง
ข้อความ และกล่องข้อความประกอบด้วยวัตถุ เพื่อให้เห็นในภาพรวม ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมสามารถกดขยายหรือย่อในลำดับขั้นที่ต่ำลงมา
ได้ตามต้องการ ผู้เขียนโปรแกรมยังสามารถตรวจดูตัวแปรและเปลี่ยนตัวแปรของส่วนประกอบได้โดยการคลิกสองครั้ง นอกจากนั้น
ส่วนประกอบต่างๆยังอาจถูกย้ายหรือคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถแทรกส่วนประกอบใหม่เพิ่มด้วยคำสั่งเมนู โดยส่วนประกอบ
ใหม่จะถูกเพิ่มในส่วนหลังของส่วนประกอบที่เลือก (selected element) ในระดับขั้นเดียวกันหรือในจุดแรกที่กดเลือก ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อต้องการเลือก preceding stage เพื่อเพิ่ม stage ใหม่ หากทำการเลือก waitingscreen element จะไม่สามารถกดเพิ่ม stage ใหม่
ได้ เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มในระดับขั้นเดียวกันใน screen หรือในระดับที่ต่ำกว่าได้
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ใน stage tree มีความสัมพันธ์สองสิ่งใน stage tree ประการแรกคือ ส่วนประกอบ x ของ stage tree อาจประกอบด้วยส่วนประกอบ
y อื่นๆ เช่นส่วนประกอบ y ถูกแทนที่ด้วย x ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมคำสั่งเป็นส่วนประกอบใน stage ในทางตรงข้าม คุณสมบัติของ
ส่วนประกอบ x สามารถอยู่ใน x ได้ ซึ่งสามารถคลิกสองครั้งเพื่อดูส่วนประกอบนั้นได้ เพื่ออธิบายให้เห็นความแตกต่างชัดเจนยิ่งขึ้น
สามารถใช้คำว่า within เพื่อเป็นการแสดงความสัมพันธ์เฉพาะสำหรับส่วนประกอบแต่ไม่ใช้สำหรับคุณสมบัติ อาทิ สามารถกล่าวได้ว่า
ส่วนประกอบ y อยู่ภายใน x สำหรับตัวแปร จะไม่สามารถใช้คำว่า in ในเชิงเปรียบเทียบได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าคุณสมบัติของ x ถูก
กำหนดด้วย dialog ของ x เช่น ชื่อของ stage ถูกกำหนดด้วย stage dialog
3.1.5 การแสดงข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล (Data display and data input)
โครงร่างหน้าจอ (Screen layout) หมายถึงข้อมูลใดที่แสดงและข้อมูลใดที่นำเข้าจากผู้เข้าร่วมการทดลอง ในภาพหน้าจอจะประกอบไป
ด้วยกล่องข้อความทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ในบทนี้จะนำเสนอเพียง รูปแบบกล่องมาตรฐาน (standard box) ซึ่ง
กล่องมาตรฐานนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากสามารถบรรจุวัตถุ (items) ได้ โดยวัตถุในแต่ละส่วนประกอบของ stage tree จะทำ
ให้ผู้เขียนโปรแกรมได้ตารางที่แสดงข้อมูลที่นำเข้าได้ ซึ่ง item dialog ประกอบด้วยส่วนของ Label ที่สามารถเพิ่มข้อความได้ ส่วนของ
Variable ที่สามารถเติมชื่อของตัวแปรนั้นๆได้ หากกล่องข้อความมาตรฐานประกอบด้วยวัตถุแล้ว ค่าของตัวแปรในที่บันทึก (record)
ของผู้เข้าร่วมการทดลองจะแสดงผล ค่าดังกล่าวจะถูกติดป้ายด้วยข้อความตามส่วนของ Label และในส่วนของ Layout จะถูกอธิบายถึง
วิธีการที่ตัวแปรจะแสดงผล อาทิ ตัวเลข 12 อาจแสดงผลเป็น 12 หรือ 12.00 ในส่วนของ Layout จะเป็นการระบุค่าที่แม่นยำในการ
แสดงผลของตัวแปร เช่น ถ้าต้องการแสดงตัวเลข 12 ต้องระบุ 1 และหากต้องการ 12.00 ต้องระบุ .01 ในกล่องข้อความมาตรฐานนี้วัตถุ
จะถูกแสดงในรายการ โดยที่ label จะถูกจัดเรียงอย่างถูกต้องและอยู่ทางซ้ายของค่าตัวแปรนั้นๆ โดยในการแทรกวัตถุว่างเปล่า
(empty item) เช่น วัตถุที่ไม่มี label หรือไม่มีตัวแปร ผู้เขียนโปรแกรมสามารถสร้างพื้นที่แนวตั้งระหว่างวัตถุได้
หากต้องการให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าร่วม สามารถสร้างวัตถุได้เช่นกัน โดยการแจ้งว่าต้องมีการกรอกข้อมูล ผู้ทดลองจะต้องทำการ
ตรวจ Input ในกล่องตรวจรับข้อมูล (checkbox) ในกรณีนี้ จะเรียกวัตถุนี้ว่าวัตถุนำเข้า (input item) สำหรับวัตถุอื่นๆจะเรียกว่าวัตถุ
แสดงผล (output items) ซึ่งชื่อดังกล่าวจะเพิ่มเข้าไปในส่วนของ Variable อีกครั้ง และกลายเป็นชื่อของตัวแปรในตารางผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง โดยที่ไม่จำเป็นว่าตัวแปรนั้นจะต้องถูกกำหนดเป็นครั้งแรกเนื่องจากวัตถุนำเข้าก็ถูกนิยามว่าเป็นตัวแปรหนึ่งเช่นกัน เมื่อผู้ทดลอง
ทำการตรวจกล่องรับข้อมูล Input จะพบว่ามีหลายส่วนปรากฏใน item dialog ในส่วนของ Minimum และ Maximum เป็นการแจ้ง
ขอบเขตส่วนล่างและส่วนบนของค่าทีผ่ ู้เข้าร่วมการทดลองสามารถกรอกได้ ในส่วนของ Layout จะต้องกรอกตัวเลขที่ถูกต้อง หากตัวเลข
ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองกรอกลงไปไม่เป็นผลคูณของตัวเลขที่กำหนดในส่วนของ layout หรือไม่อยู่ในขอบเขตที่กำหนด จะมีกล่อง
ข้อความแจ้งเตือนความผิดพลาดบนหน้าจอผู้เข้าร่วมการทดลอง ในภาพ 3.4 “Input item dialog” แสดงกล่องข้อความของวัตถุนำเข้า
โดยทีว่ ัตถุดังกล่าวจะกำหนดหน้าจอของผู้เข้าร่วมการทดลอง ในส่วนนี้ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องทำการกรอกข้อมูลลงไป ค่าของตัวเลข
เหล่านี้จะต้องอยู่ระหว่าง 0 และ 12 และต้องคูณด้วย .1 ดังนั้นจึงสามารถกรอก 4.8 ได้ แต่ไม่สามารถกรอก –2, 15 หรือ 4.55 ได้
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ในตอนท้ายของกล่องข้อความมาตรฐาน จะสามารถเพิ่มปุ่มกดได้ โดยปุ่มนี้จะปรากฏอยู่ในกล่องข้อความบนจอแสดงผลของผู้เข้าร่วม
การทดลอง หากผู้เข้าร่วมการทดลองกดปุ่มดังกล่าว โปรแกรมจะทำการตรวจเงื่อนไขของวัตถุนำเข้าว่าถูกต้องหรือไม่ก่อน หากถูกต้อง
stage นั้นจึงจะถูกประมวลผลต่อไป ดังนั้นหากต้องการวัตถุนำเข้าจึงจำเป็นต้องมีปุ่มดังกล่าวสำหรับการสั่งให้ประมวลผลข้อมูลนำเข้า
นั้น
3.1.6 ผลตอบแทนของตัวแปรและผลตอบแทนรวม (The variables profit and total profit)
การทดลองทางเศรษฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่ ผู้เข้าร่วมจะได้รับค่าตอบแทนจากการตัดสินใจในการทดลอง ในโปรแกรม z-Tree การ
ประมวลผลค่าตอบแทนของผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ผู้ทำการทดลองเพียงต้องตรวจความถูกต้องในตอนท้าย
ของ period โดยตัวแปรในชื่อ Profit จะแสดงจำนวนแต้ม (points) (แต้มคือหน่วยที่ใช้ในการทดลอง) ทีไ่ ด้รบั ในรอบนัน้ ๆ ในช่วงเริ่มต้น
ของแต่ละรอบ Profit จะเริ่มด้วยค่าศูนย์เสมอ ดังนั้นหากผู้ทดลองไม่เปลี่ยนแปลงตัวแปรผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่ได้รับคะแนน ในช่วง
ระหว่าง treatment profit จะถูกรวมค่าในตัวแปรที่ชื่อว่า TotalProfit ซึ่งประกอบด้วยผลรวมของค่าตัวแปร Profit ในทุกรอบของ
treatment นั้นจนถึงรอบที่เกิดขึ้นอยู่ ทั้ง Profit และ TotalProfit เป็นตัวแปรที่อยู่ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งผู้ทดลองสามารถดู
ค่าดังกล่าวได้แต่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงค่า TotalProfit
ในตอนท้ายของ treatment ค่าของ TotalProfit ที่เป็นแต้มคะแนนจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยค่าเงินท้องถิ่น (เช่น CHF, €, หรือ $)
โดยอัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานคือ 1 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน Background dialog โดยจะอธิบายในบทที่ 5 Conducting a Session
ถึงวิธีการรวม Profit เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมการทดลอง
3.1.7 กระบวนการคำนวณผล (Calculation exercise)
(Exercise)
ผู้เข้าร่วมการทดลองจำเป็นต้องพยายามคำนวณ sine function เพื่อประมาณค่าโดยสุ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับค่าตอบแทน
ตามความถูกต้องแม่นยำในการคำนวณของตนเอง
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(Solution)
ใน stage tree ดังภาพ 3.5 “Solution for calculation exercise” ผู้เขียนโปรแกรมจะเห็นถึงวิธีแก้ปัญหาของการทดลองนี้ จากภาพ
มีสอง staged ได้แก่ input stage ที่ได้รับการประมาณค่า และใน profit display stage จะแสดงค่าตอบตอนแทนรวมถึงข้อมูลอื่นๆ

ค่า x ต้องเป็นตัวเลขระหว่าง 0 และ ½ π ด้วยค่าที่ตรงตามทศนิยมสามตำแหน่ง (.001): ฟังก์ชัน random() ในรูปแบบปกติจะ
แสดงตัวเลขระหว่าง 0 และ 1 pi() เท่ากับ 3.14159... และ ฟังก์ชัน round() จะเป็นตัวรวบรวมผลลัพธ์และแสดงผลตรงตาม
ทศนิยมสามตำแหน่ง (ในกรณีนี้)
ตัวแปรนำเข้า Y จะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 และผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องทำการกรอกด้วยตัวเลขทศนิยมสามตำแหน่งอย่าง
ถูกต้อง โดยข้อมูลนี้จะถูกนำเข้า item dialog ของวัตถุนำเข้า
การคำนวณผลตอบแทนจะเกิดขึ้นตามโดยลำดับ เริ่มด้วยการคำนวณฟังก์ชัน sinus เนื่องจากผู้เข้าร่วมสามารถกรอกได้เพียงตัวเลขที่
ถูกต้องเท่านั้น ผู้เขียนโปรแกรมจึงต้องกำหนดการรวมข้อมูลที่ตรงกับที่ผู้เข้าร่วมการทดลองกรอก จากนั้นจึงคำนวณหาค่าแตกต่าง
สมบูรณ์ (Absolute difference value) ระหว่างค่าจริง (actual value) และค่าที่ถูกทายเข้ามา (guess entered) และสุดท้ายจึงทำ
การคำนวณ profit ของรอบนี้

ใน Active screen จะปรากฏ profit display stage ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง
3.2 การทดลองที่มีการสื่อสารระหว่างกัน (Interactive experiments: symmetric games)
จากความรู้ในบทที่ผ่านมา ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถสร้างคำสั่งโปรแกรมสำหรับเกมการทดลองที่ตัดสินใจโดยผู้เล่นคนเดียวได้แล้ว ใน
ส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการสร้างคำสั่งการทดลองที่มีการสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งความแตกต่างเมื่อเทียบกับเกมการตัดสินใจโดยผู้เล่นคน
เดียวคือการที่ผลตอบแทนของผู้เข้าร่วมการทดลองจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการทดลองคนอื่นๆด้วย โดยศัพท์เฉพาะของ zTree จะหมายถึ ง การประมวลผลระหว่ า ง cell ข้ า มแถว ที ่ เ คยคำนวณเฉพาะแถวเท่ า นั ้ น ซึ ่ ง Table functions สามารถตอบ
วัตถุประสงค์นี้ได้
ในการทดลอง เรามักจะต้องการผู้เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งกลุ่มในการทดลอง อาทิ หากต้องการสร้างการทดลองสินค้าสาธารณะ อาจต้อง
เชิญผู้เข้าร่วมการทดลอง 24 คน และจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึ่งสามารถทำได้ง่ายโดยโปรแกรม z-Tree นอกจากนั้นยังมี
ความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดแบ่งกลุ่ม ซึ่งจะเกริ่นนำในส่วนนี้
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3.2.1 ตารางฟังก์ชัน (Table functions)
ในเกมสินค้าสาธารณะตัวอย่าง เราจะต้องมีการคำนวณผลรวมของส่วนแบ่งรายได้จากทุกคนในกลุ่ม ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นอ้างอิงจาก
current record ในตัวอย่างนี้จำเป็นต้องมีการคำนวณทั้งตารางที่เรียกว่า Table functions เช่น หาก C เป็นตัวแปรของส่วนแบ่งรายได้
ดังนั้น

กำหนดตัวแปรใหม่ S ซึ่งเป็นผลรวมของส่วนแบ่งรายได้จากผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน ตัวแปร C จะแสดงอยู่ในสมการของ S หาก i
เป็นตัวเลขของ current record ดังนั้นจึงแสดงสมการนี้ในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ว่า

ดังนั้น j คือค่าที่บันทึกในทุกรอบรวมกัน (loops over all records)
แน่นอนว่าอาจเกิดคำถามถึงการใช้สมการนี้ เนื่องจากสมการดังกล่าวจะถูกคำนวณสำหรับทุกตาราง record และค่าผลลัพธ์เหล่านี้ก็จะ
ถูกเพิม่ เข้าไปในตารางฟังก์ชันผลรวม (the sum table function) ในรูปแบบคำสั่งดังนี้

อาจเขียนให้อยู่ในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

ในทุกตารางฟังก์ชันสามารถทำการแทรกเงื่อนไขได้ โดยในเงื่อนไขนี้จะถูกตรวจสอบสำหรับทุก record และ ตารางฟังก์ชันที่เหมาะสม
ในการใช้เงื่อนไขดังกล่าวนี้ เช่น

จะเห็นได้ว่า มีการคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวแปร b สำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนที่มีตัวแปรเชิงบวก a (positive variable a) ด้วย
ฟังก์ชัน find จะสามารถใช้ค่าของ cell ในอีก record หนึ่งได้

ใน record นี้แสดงค่า c ที่เท่ากับ 12 ใน record แรกจากบนสุดที่ตรงตามเงื่อนไข ค่าของ d + e ถูกคำนวณและส่งให้ตัวแปร z (z อยู่
ใน current record)
3.2.2 วิธีการประมวลผลของโปรแกรม
เนื่องจากคำสั่งในโปรแกรมถูกประมวลผลจาก record ในตาราง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบว่าการทำงานของโปรแกรมเป็นการกำหนด
จากข้อมูลในบันทึกหนึ่งกับอีกบันทึกหนึ่ง (record-by-record) ไม่ใช่ จากคำสั่งหนึ่งกับอีกคำสั่งหนึ่ง (Statement-by-statement) ใน
กรณีที่ไม่มีการสื่อสารระหว่างข้อมูล ทั้งสองรูปแบบจะไม่มีความแตกต่าง แต่หากมีการใช้ตารางฟังก์ชัน ผู้เขียนโปรแกรมจำเป็นต้องมี
ความระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะแสดงในตัวอย่างดังนี้ สมมติว่ามีสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะมี
สินค้าตั้งต้นและสินค้าแต่ละชิ้นก็มีคุณค่าที่แตกต่างกันไปต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง ข้อมูลต่างๆจะถูกบันทึกไว้ในตารางผู้เข้าร่วมการ
ทดลองในตัวแปร Endowment และ ValuePerUnit โดยคำสั่งถัดไปเป็นการคำนวณผลรวมมูลค่าของสินค้าชนิดดังกล่าว
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เมื่อพิจารณาตารางดังต่อไปนี้จะพบว่า Endowment และ ValuePerUnit ถูกกำหนดไว้ Value และ TotalValue ยังไม่ถูกกำหนดไว้
แต่เมื่อทุก cell มีข้อมูลครบถ้วน ค่าทีป่ รากฏขึ้นจะไม่ได้ถูกกำหนด แต่บ่อยครั้งที่ค่าเหล่านี้เป็นศูนย์

อันดับแรก Value ถูกคำนวณจาก record แรก ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 6 จากนั้น TotalValue จะถูกคำนวณจาก record แรก ซึ่งจะแสดง
ผลรวมของ 6 และค่าที่ไม่ได้ถูกกำหนด (undefined value) ซึ่งอาจเท่ากับ 0

จากนั้น Value จะถูกคำนวณจาก record ที่สองซึ่งได้ค่าเท่ากับ 20 ท้ายสุด TotalValue จะถูกคำนวณจาก record ที่สองซึ่งได้ผลรวม
ที่ถูกต้องเท่ากับ 26

ในตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการประมวลผลของ z-Tree โดยวิธีการ row-by-row ไม่ใช่แบบ column-by-column อย่างไรก็
ตาม เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องสำหรับ TotalValue อาจจำเป็นต้องใช้การคำนวณแบบ column-by-column ด้วย ซึ่งทำได้โดยการแยกการ
คำนวณออกเป็นสองโปรแกรมตามรูปแบบของ stage tree ดังที่แสดงในภาพ 3.6 “column-by-column calculation”

ในโปรแกรมแรกจะถูกดำเนินการจากทุก record จากนั้นจึงตามด้วยโปรแกรมที่สอง ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นกระบวนการของ column-bycolumn ตามที่เราต้องการในตัวอย่างนี้ ในกระบวนการนี้มีกฎทั่วไปอันเป็นข้อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ที่เมื่อมีการใช้ตารางฟังก์ชัน
สำหรับทุกตัวแปรในตารางดังกล่าวนี้จะต้องถูกกำหนดใน stage tree ซึ่งเป็นคำสั่งโปรแกรมที่มีตารางฟังก์ชันนี้เป็นส่วนประกอบ

ในตัวอย่างพิเศษนี้ยังคงมีวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆซึ่งอาจทำให้ส่งผลเพียงหนึ่งโปรแกรม

3.2.3 ตารางฟังก์ชันในตารางอื่นๆ (Table functions in other tables)
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ตารางฟังก์ชันสามารถถูกประมวลผลในตารางอื่นๆได้ โดยการใช้ชื่อของตารางดังกล่าวตามด้วยจุดก่อนตารางฟังก์ชัน อาทิ หากต้องการ
ให้คำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนและให้อยู่ในตารางภาพรวม (globals table) ให้พิมพ์ดังนี้ (ในคำสั่ง
โปรแกรมสำหรับตารางภาพรวม)

ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้วิธีการดังกล่าวในการหมายเหตุได้ เช่น หากต้องการใช้ตัวนำหน้าหมายเหตุ (prefix notation) ในโปรแกรม
สำหรับตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง หากไม่สามารถระบุตารางได้แน่ชัดหลังจากที่ตารางถูกใช้งาน (current table) ซึ่งนั่นหมายความว่า
เมื่อโปรแกรม Avx = average(X) ดำเนินการในตารางภาพรวม ค่าเฉลี่ยจะถูกคำนวณในตารางภาพรวมและค่าตัวแปร x จะ
อ้างอิงถึงตัวแปรในตารางภาพรวม สำหรับสมการที่อยู่ในตารางดังกล่าว current table ที่มีตัวแปรในตารางฟังก์ชันจะถูกดำเนินการ
พิจารณาโปรแกรมคำสั่งต่อไปนี้ในตารางภาพรวม

ในโปรแกรมนี้ฟังก์ชัน product table ไม่มีความจำเป็นสำหรับ global prefix และตารางฟังก์ชันผลรวม (Sum table function) จะ
ถูกคำนวณในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง ในรูปตัวแปร C
3.2.4 ขอบเขตการดำเนินงาน (The scope operator)
สมมติว่าต้องการคำนวณสมการ

ซึ่งเป็นสมการเดียวกันกับในหัวข้อ 3.2.1 “Table function” เว้นแต่ข้อเท็จจริงที่ต้องการใช้ในการใช้คำสั่งรวมผลลัพธ์ ตัวแปร A ใน
record ที่มี cell Xi อยู่ แต่ไม่ใช่ A ใน record ของ Bj ในการแสดงคำสั่งดังกล่าว ตัวแปร A จะต้องใช้เครื่องหมาย colon ในการ
อธิบาย ซึ่งเครื่องหมาย colon นี้จะถูกเรียกว่าเป็น ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope operator)

ดังตัวอย่างในตารางที่มี 3 record ซึ่งตัวแปร A มีค่าเท่ากับ 2, 4 และ 8 และตัวแปร B มีค่าเท่ากับ 5, 12 และ 7 หลังจากที่โปรแกรมมี
การดำเนินการ ตารางจะประกอบไปด้วยค่าต่างๆ ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ในอีกความหมายของขอบเขตการดำเนินงาน (Scope operator) สามารถอธิบายได้โดยการพิจารณาจากตัวอย่างที่มีตารางฟังก์ชันซึ่ง
ถูกคำนวณผลในอีกตาราง ดังนั้นเมื่อพิจารณาตัวแปร V ที่แสดงในตาราง ta และ tb เมื่อพิจารณาสมการ tb.sum(V) ที่ถูกใช้ใน
โปรแกรมสำหรับตาราง ta ในสมการนี้ V เป็นตัวแปร V ในตาราง tb หากต้องการให้ตัวแปร V อยู่ในตาราง ta จะต้องใช้วิธีการสร้าง
ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope operator) เนื่องจากว่า ta และ tb เป็นคนละตาราง ซึ่งจะให้ current record ที่ชัดเจนขึ้น ภายนอก
ของตารางฟังก์ชัน คือ current record ใน ta ในขณะที่ภายในของ ฟังก์ชันรวม (sum function) คือ current record เมื่อมีการ
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คำนวณผลรวม ซึ่ง record ดังกล่าวนี้จะอยู่ใน tb อย่างไรก็ตาม ในการคำนวณผลรวม current record ใน ta สามารถใช้ scope
operator ได้เช่นกัน
เมื่อตารางฟังก์ชันมีการดำเนินการจะเกิดการคำนวณสมการสำหรับทุกตาราง record ในทุกขั้นตอน record อื่นๆจะกลายมาเป็น
current record ด้วย scope operator อาจทำให้สามารถกลับไปยัง current record อันเก่าได้ (“old” current record) ซึ่งเป็น
record ที่อยู่นอกจากฟังก์ชัน โดย scope operator จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในขอบเขตที่กว้างกว่า cell
เมื่อตารางฟังก์ชันถูกดำเนินการภายใต้ตารางฟังก์ชันอื่น ผลลัพธ์ของสมการของตารางฟังก์ชันซึ่งประกอบด้วย 3 record จะสามารถ
กระทำได้ เมื่อพิจารณาสมการดังต่อไปนี้ทั้งสามตารางคือ ta, tb และ tc ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร V ในสมการผลผลิต (product) V เป็น
ตัวแปรที่อยู่ใน current record ของตาราง tc ตัวแปร :V เป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดขอบเขต (‘scoped’ variable) ซึ่งอยู่ในตาราง tb
และเป็นสองเท่าของ scope operator ::V ก็จะทำให้สามารถเข้าถึง cell ใน current record ของตาราง ta ได้ บรรทัดใต้สมการนี้
ระบุถึงตารางที่อยู่ของตัวแปร V

ในตัวอย่าง ตัวแปร V จะปรากฏในทุกตาราง อย่างไรก็ตาม ตัวแปรอาจปรากฏเพียงในตารางเดียวได้ ในกรณีนี้ผู้เขียนโปรแกรมอาจละ
เว้น scope operator โดยสมมติว่าตัวแปร A จะปรากฏแต่ในตาราง ta B จะปรากฏแต่ในตาราง tb และ C จะปรากฏแต่ในตาราง tc
จะได้สมการดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการไม่ใช้ scope operator อาจเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากในบางครั้ง ตัวแปร A อาจอยู่ในตาราง tc ซึ่งทำ
ให้ผลลัพธ์จากสมการทีส่ องอาจไม่ส่งผลต่อตัวแปร A ในตาราง ta แต่กลับส่งผลต่อตัวแปร A ในตาราง tc สังเกตว่าหากคำนำหน้าตาราง
tc ถูกละเว้นในตารางฟังก์ชันผลลัพธ์ (product table function) ผลลัพธ์ที่ได้อาจเกิดจาก record ในตาราง tb และถ้าคำนำหน้า
ตาราง tb ถูกละเว้นไปในตารางฟังก์ชันผลรวม (sum table function) ผลรวมอาจเกิดจาก record ในตาราง tb
ตัวอย่าง
พิจารณาสองตารางดังต่อไปนี้

สมมติว่าโปรแกรมคำสั่งดังต่อไปนี้ถูกคำนวณในตาราง ta สมการใดที่ถูกต้องและผลลัพธ์จะเป็นเท่าใด
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คำตอบ: Z1 และ Z3 ถึง Z8 เป็นคำตอบที่ผิด คำตอบของสมการอืน่ ๆมีค่าเท่ากัน

3.2.5 คำสั่งปฏิบัติการ (The do statement)
ตารางฟังก์ชันสามารถอ่านค่าในตารางอื่นได้ หากในบางสถานการณ์ที่ข้อมูลมีไม่เพียงพอ ก็สามารถเปลี่ยนตัวแปรใน record หรือตาราง
อื่นๆได้ โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดจะนำเสนอในหัวข้อที่ 3.6 “Continuous Auction Markets” ซึ่งจะอธิบายถึงหลักการเหตุผลของให้
โปรแกรมแรก (First application) เมื่อการคำนวณผลของคำสั่งปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในทุก record ของตารางด้วยคำสั่งดังนี้

โปรแกรมคำสั่งจะดำเนินการสำหรับทุก record ใน current table
การดำเนินการของคำสั่งปฏิบัติการเริ่มด้วยชื่อตารางเช่นเดียวกับในตารางฟังก์ชัน โดยการคำนวณจะดำเนินการในตารางด้วยคำถาม ซึ่ง
เช่นเดียวกับตารางฟังก์ชันที่มักจะใช้ scope operator ในที่นี้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบรรทัดต่อไปนี้ดำเนินการโดยตารางภาพรวม
(globals table)
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คำสั่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดตัวแปร Money จนถึงตัวแปร InitialMoney ซึ่งถูกติดตั้งไว้ในทุก record ของตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
นอกจากนั้น คำสั่งนี้ยังสร้างตัวแปร LastSubjectDone ในตารางภาพรวมตลอดจนค่าของตัวแปร Subject ในตารางผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง โปรแกรมนี้จะดำเนินการโดยตารางผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด ดังนั้นในท้ายที่สุด LastSubjectDone จะประกอบไปด้วยค่า
ของตัวแปร Subject คนสุดท้าย
3.2.6 คำสั่ง โปรแกรม (Application) : การกำหนดตารางฟัง ก์ช ัน สำหรับ สมาชิก ในกลุ่ม ใดกลุ่ม หนึ่ง (Restricting a table
function to the members of one’s own group)
สิ่งสำคัญในการใช้ scope operator ประกอบด้วยการคำนวณของตารางฟังก์ชันที่ถูกกำหนดสำหรับสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวแปร
Group ประกอบด้วย ID สำหรับกลุ่ม เช่น 1 หมายถึงกลุ่มแรก 2 หมายถึงกลุ่มที่สอง และอื่นๆ โดยปกติแล้ว ผู้เขียนโปรแกรมจะต้อง
กำหนดการสื่อสารระหว่างกลุ่ม เช่น ต้องการกำหนดให้ตารางฟังก์ชันเป็นของสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สมมติว่าต้องการให้คำนวณ
ผลรวมของตัวแปร g ของกลุ่มตนเอง หากทราบข้อมูลของทุกกลุ่ม 1, 2, 3 และ 4 จะสามารถคำนวณหา s โดยไม่จำเป็นต้องใช้ scope
operator ได้

สมการดังกล่าวนี้มีความพิเศษเนื่องจากมีความซับซ้อนและง่ายต่อความผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากจำนวนกลุ่มมากกว่า 4 กลุ่ม
สมการดังกล่าวจะผิดทันที ดังนั้นด้วยการใช้ scope operator ในการนี้จะทำให้การคำนวณง่ายขึ้น โดยสมการดังต่อไปนี้จะเป็นการ
คำนวณผลรวมของ g จากทุกกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลอง

สามารถอธิบายสมการดังกล่าวได้ว่า “ ตัวแปร s ของฉันคือผลรวมจากตัวแปร g ของผู้เข้าร่วมการทดลองซึ่ง Group มีค่าเท่ากับ Group
ของฉั น ” ((My) s is the sum over the g’s of those subjects whose Group is equal to my Group.”) ในหลายๆบทความ
scope operator มีการแปลความหมายเป็น “ของฉัน (My)” ดังที่ได้แสดงตัวอย่างไว้ อย่างไรก็ตามความหมายที่ถูกต้องของการตีความ
โดย scope operator หมายถึงการมี “ของฉัน (My)” อยู่หน้าตัวแปร s ซึ่งมาจาก record ที่ประกอบด้วยการคำนวณตัวแปร s ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องใช้ scope operator ในส่วนที่ต้องการเข้าถึง cell ที่มี record ของตัวแปร s คำนวณอยู่ ไม่ใช่ cell ที่มี record ของตัว
แปร g ในตารางฟังก์ชัน
การแสดงตารางฟังก์ชันของกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองกลุ่มใดๆ เป็นสิ่งที่ปกติ ฟังก์ชัน same เป็นวิธีการคำนวณแบบพิเศษ ด้วยสมการ
same(X) เป็นตัวย่อของ X == :X. สมการที่กล่าวมาข้างต้นจึงอาจถูกเขียนได้ในอีกรูปแบบดังนี้

การใช้ฟังก์ชันนี้ดำเนินการทำให้มีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากจะมองไม่เห็น scope operator ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจใน
รายละเอียดของ scope operator เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำสั่งนี้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการเขียนโปรแกรมของตนเอง การทำ
ความเข้าใจการทำงานของ scope operator เชิงลึกนับเป็นสิ่งที่สำคัญ
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3.2.7 การจับกลุ่มขั้นพื้นฐาน (Basic group matching)
ในเมนู Treatment à Matching groups สามารถถูกสร้างขึ้นในการออกแบบการจับคู่หรือคนแปลกหน้าได้ (partner or stranger
designs) ซึ่งการจับคู่จะเป็นการจับคู่แบบจำเพาะ (fixed matching) โดยผู้เล่น (player) คนแรกจะอยู่ในกลุ่ม 1 ผู้เล่นคนถัดมาจะอยู่ใน
กลุ่มที่ 2 และเป็นลำดับไป ในขณะที่การจับคู่กับคนแปลกหน้าจะเป็นการจับคู่แบบสุ่ม (random matching) เช่นในทุกๆรอบ กลุ่มจะ
ถูกกำหนดด้วยการสุ่มของระบบคอมพิวเตอร์ คำสั่งในการสร้างตัวแปร Group จะมีวิธีการที่จำเพาะ ดังนั้น หากต้องการเปลี่ยนจำนวน
ผู้เข้าร่วมการทดลองหรือเปลี่ยนจำนวนกลุ่มผู้เข้าร่วม ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเท่านั้น เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจับคู่สามารถเข้า
ไปในตารางตัว แปร (parameter table) ซึ่งจะอธิบ ายในหัว ข้อ ที่ 3.3.3 “The parameter table” นอกจากนั้น ยังสามารถระบุ
โปรแกรมคำสั่งการจับคู่ที่จะอธิบายในหัวข้อ 3.3.10 “Programming group matching” ได้อีกด้วย
3.2.8 การสรุปผลทางสถิติ (Summary statistics)
ตารางที่กล่าวถึงมาจนถึงในหัวข้อนี้ทั้งหมดล้วนถูกติดตั้งให้อยู่หลัง period (อยู่หลังจากช่วงที่เก็บข้อมูลในแผ่นดิสก์) ดังนั้นผู้ทดลองใน
ห้องทดลองจึงต้องออกจากหน้าจอ และใช้ตารางสรุปผล (summary table) เพื่อดูผลการทดลองในภาพรวม โดยตารางสรุปผลจะ
ประกอบไปด้วยหนึ่ง record ต่อหนึ่ง period แต่ตารางนี้จะมาถูกติดตั้งไว้ในตอนท้ายของ period นั้นหรือจนกว่าการ treatment จะ
เสร็จสิ้น
หากผู้ทดลองใช้ตารางสรุปผลในการดำเนินคำสั่งโปรแกรม โปรแกรมจะใช้เพียง record ใน period นั้นๆในการประมวลผล2 ดังตัวอย่าง

หากกำหนดให้โปรแกรมคำสั่งนี้เป็นตารางสรุปผล ดังนั้นในแต่ละรอบ ตัวแปร AvProfit จะถูกคำนวณผล และจะสามารถพบค่า
ผลตอบแทนเฉลี่ยของ treatment ได้ในตารางสรุปผล
3.2.9 ตัวอย่างเกมการคาดการณ์ (Guessing game)
การทดลอง
ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องเข้าร่วมในจำนวนระหว่าง 0 ถึง 100 คน โดยผู้ที่ได้คะแนนใกล้เคียงกับ 2/3 ของค่าเฉลี่ยจากจำนวนผู้เข้าร่วม
จะได้รับรางวัล 50 แต้ม ซึ่งหากมีผู้ชนะหลายคน รางวัลจะถูกแบ่งระหว่างกัน

2

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมจะดำเนินการด้วย record ทั้งหมดเมื่อใช้ตารางฟังก์ชัน หากต้องการจำกัดเฉพาะโปรแกรมใน current period ให้เพิ่มเงื่อนไข

same(Period)
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ในส่วนของพื้นหลัง (Background) มีการกำหนดค่าคงที่ตามปกติ ใน stage แรก ผู้เข้าร่วมการทดลองข้าร่วมการเป็นผู้คาดการณ์ ใน
stage ที่สอง มีการสร้างรูปแบบการคำนวณ ซึ่งอธิบายได้ว่า
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มถูกคำนวณด้วยตารางฟังก์ชัน average\

ค่าของการคาดการณ์ที่เรียกว่า TargetValue คือผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยและปัจจัย (factor) ของ 2/3

ความแตกต่างสัมพัทธ์ (Relevant diffetrnce) เป็นค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์กับค่าที่คาดการณ์ (value to
guess)

ความแตกต่างที่น้อยที่สุดเรียกว่า BestDiff คือค่าความแตกต่างทั้งหมดที่น้อยที่สุด

ดังที่ได้อธิบายในข้างต้นนี้ การใช้ตารางฟังก์ชันด้วยโปรแกรมคำสั่งใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากโปรแกรมจะถูกกำหนดการทำงานจาก
row-by-row ดังนั้นจึงต้องใช้คำสั่งคำนวณ BestDiff ในโปรแกรมเดียวกัน เช่นเดียวกับการคำนวณ Diff ซึ่งไม่สามารถคำนวณ BestDiff
ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่ทราบค่าของ Diff ในตาราง record อันถัดไป ในผล ณ ตำแหน่งนี้ (current implementation) ค่าต่างๆ
จะถูกกำหนดเป็นศูนย์ ดังนั้น BestDiff ของผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนยกเว้นคนสุดท้ายจะถูกคำนวณได้ค่าเป็นศูนย์ หากมีการเพิ่มการ
คำนวณ BestDiff ในโปรแกรมใหม่และทุกอย่างดำเนินการถูกต้อง อันดับแรก โปรแกรมแรกจะทำการคำนวณทุก records (สำหรับ
ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน) จากนั้นในโปรแกรมที่สองจะทำการคำนวณเช่นเดียวกัน ในจุดนี้ Diff จะถูกคำนวณสำหรับผู้เข้าร่วมการ
ทดลองทุกคนและสามารถใช้ตารางฟังก์ชัน minimum ได้
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ในคำสั่งถัดไปเกี่ยวกับผู้ชนะ(อาจมีมากกว่าหนึ่งคน) จะให้ตัวแปร IsWinner เท่ากับ 1 หากผู้เข้าร่วมการทดลองชนะ และ เท่ากับ 0 หาก
ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่ชนะ

ฟังก์ชัน if แบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรกคือการเป็นเงื่อนไข Diff == BestDiff หากเงื่อนไขนี้ถูกต้องจะแสดงในส่วนที่สองคือ
การเป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชัน if (เช่น 1) หากเงื่อนไขนี้ไม่ถูกต้องจะแสดงในส่วนที่สามของฟังก์ชัน if คือผลลัพธ์ของฟังก์ชัน (เช่น 0)
ในลำดับถัดไป จะเป็นการคำนวณจำนวนผู้ชนะที่ได้คะแนนหรือแต้มเท่ากัน โดยจะทำการเพิ่มคำสั่งลงในโปรแกรมใหม่อีกครั้งเนื่องจาก
ในตารางฟังก์ชันผลรวม (sum) เป็นการใช้ค่าที่ถูกคำนวณจากโปรแกรมดังที่กล่าวมา

ในตอนท้ายสุด จะทำการคำนวณผลตอบแทน (profit) ซึ่งจะมีค่าเท่ากับศูนย์สำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองที่แพ้ (IsWinner เท่ากับ 0)
และผลตอบแทนจะเท่ากับ Prize*1/NumWinners สำหรับผู้ที่ชนะ

3.2.10 ตัวอย่างการเรียงลำดับการจ่ายค่าตอบแทน (Rank dependent payment)
การทดลอง
ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องทำการคาดการณ์ค่าของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ดังเช่นในหัวข้อ 3.1.7 “Calculation exercise” แต่ในครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับค่าตอบแทนที่ขึ้นอยู่กับความสามารถโดยเปรียบเทียบ โดยผู้เล่นที่เก่งที่สุดจะได้รับหนึ่งแต้มน้อยกว่าสมาชิก
คนอื่นในกลุ่ม สำหรับผู้เล่นคนที่สองจะได้รับแต้มน้อยกว่าคนแรกอยู่หนึ่งแต้มและเป็นเช่นเดียวกันในลำดับถัดไปจนถึงคนสุดท้ายที่จะ
ได้รับศูนย์แต้ม ในท้ายที่สุด จะใช้กฎค่ากลางของผลรวมต้นทุน (Cost neutral tie rule) ดังนั้น หากให้ผู้เล่นสองคนอยู่ในลำดับที่ 2 ทั้ง
คู่จะได้ payoff ที่ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของอันดับ 2.5 ในตารางลำดับถัดไปจะแสดงตัวอย่างดังนี้ ในบรรทัดแรก เป็นลำดับของผู้ชนะ ใน
บรรทัดที่สอง เป็นผลลัพธ์ของลำดับซึ่งใช้กฎค่ากลางของผลรวมในการแสดงค่า โดยจะแสดงลำดับสุดท้ายของกลุ่มผู้ที่ได้ลำดับเดียวกัน
ส่วนในบรรทัดสุดท้ายเป็นผลตอบแทนที่ได้รับ

วิธีการแก้ไขปัญหา (Solution)
เนื่องจากว่า profit display stage มีความแตกต่างจากในหัวข้อ 3.1.7 “Calculation exercise” ดังนั้นจึงจะแสดงและอธิบายเฉพาะ
ใน stage นี้
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ในโปรแกรมที่สองซึ่งเป็นโปรแกรมใหม่ใน treatment นี้ คำสั่งในโปรแกรมนี้ไม่สามารถแทนที่ในโปรแกรมก่อนหน้าที่ได้ เนื่องจากการ
คำนวณตารางฟังก์ชันที่ใช้ตัวแปร Diff (ดูจากด้านบน) ซึ่งสามารถอธิบายโปรแกรมดังกล่าวเป็นลำดับขั้นได้ดังนี้

ในบรรทัดนี้เป็นการคำนวณหาลำดับที่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีความสามารถสูงกว่าตนเอง จึงใช้เงื่อนไข
Diff < :Diff ในการสั่งงาน ตารางฟังก์ชันจำนวนนับ (count table function) สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ เราสามารถนับ
จำนวนผู้เล่นในกลุ่มของเราซึ่งมีความแตกต่างของความสามารถน้อยกว่าความแตกต่างของฉัน โดยเราจะให้ค่าเพิ่มเท่ากับ 1 เนื่องจาก
ไม่มีผู้เล่นคนใดที่เก่งกว่าฉัน จึงหมายความว่าฉันคือผู้ชนะลำดับแรก

ในคำสั่งนี้ จะเป็นการรับจำนวนผู้เล่นที่อย่างน้อยที่สุดก็ได้คะแนนดีเท่าฉัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับลำดับที่ไม่ใช้กฎค่ากลางของผลรวม (the
‘unkind’ tie rule)

ในคำสั่งนี้จะเป็นเพียงการนับจำนวนของผู้เล่นในกลุ่ม

ลำดับโดยเปรียบเทียบคือค่าเฉลี่ยของสองลำดับที่ถูกคำนวณดังเช่นด้านบน ดังนั้นผลตอบแทนจึงขึ้นอยู่กับลำดับของค่าเฉลี่ยที่ถูก
คำนวณด้วยสูตรนี้
3.3 เกมที่ดำเนินไปพร้อมกันอย่างสมมาตร (Symmetric, simultaneous games)
ในบทที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนมีตัวแปรที่เหมือนกัน ในบทนี้จะกล่าวถึงการสร้างตัวแปรที่แตกต่างกันสำหรับผู้เข้าร่วมการ
ทดลองแต่ละคน ซึ่งมีส่วนที่สำคัญสองประการได้แก่ ประการแรกคือการคำนวณตัวแปรภายใต้เงื่อนไขของฟังก์ชันและคำสั่ง ประการที่
สองคือ ต้องใช้ตารางตัวแปร (parameter table) ซึ่งหากมีความเข้าใจในส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างชัดเจนแล้ว จะทำให้ง่ายต่อการสร้าง
treatment หากผู้เขียนโปรแกรมเริ่มรู้สึกมีความถนัดในการใช้งานแล้ว การไม่ใช้ตารางตัวแปรอาจสะดวกกว่า เนื่องจากในกรณีนี้ ข้อมูล
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ทุกอย่างจะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ตารางตัวแปรอาจช่วยกรณีนี้ได้เมื่อกำหนดให้การทดลองนี้ประกอบด้วยผู้เล่นหลากหลายประเภท
เนื่องจากการจับคู่ และการกำหนดประเภทการสั่งงานจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในตารางตัวแปรมากกว่าการใช้โปรแกรมคำสั่งใน
stage tree
3.3.1 เงื่อนไขการดำเนินการ (Conditional execution)
ในโปรแกรม z-Tree มีความเป็นไปได้ที่การสั่งดำเนินการโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับค่าการนำเข้าในแหล่งข้อมูลพื้นฐาน (database) ซึ่งจะ
ถูกจำกัดภายใต้เงื่อนไข (Conditions) ที่ไม่ได้แสดงเป็นตัวแทนของตัวเลข แต่แสดงเป็นค่าที่เป็นเหตุผล (logical value) เช่น ถูกทั้งคู่
(either true; TRUE) หรือ ผิด (false; FALSE) ตัวอย่างของเงื่อนไขเช่น g >= h เงื่อนไขนี้ให้ผลลัพธ์เป็น TRUE ถ้าหากตัวแปร g มี
ค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับตัวแปร h ในอีกตัวอย่างได้แก่ เงื่อนไข m == n จะให้ผลลัพธ์เป็น TRUE ก็ต่อเมื่อตัวแปร m และ n มีค่า
เท่ากับเท่านั้น ให้ข้อสังเกตว่าการใช้สัญลักษณ์การเท่ากันในที่นี้ไม่เหมือนโดยทั่วไป เนื่องจากใช้สองสัญลักษณ์ในการเขียนโปรแกรม
เงื่อนไขเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากสามารถถูกใช้ได้เป็นทั้งฟังก์ชัน if (if function) และคำสั่ง if (if statement) ดังนี้

การคำนวณอย่างมีเงื่อนไข (conditional calculation) สามารถดำเนินการได้ดังนี้ เมื่อ x และ y เป็นสมการปกติ (normal) และ c เป็น
เงื่อนไข หาก c ได้รับการประเมินว่า TRUE การแสดงเงื่อนไขจะอยู่ในค่าของ x ในทางกลับกัน จะแสดงค่าเป็น y เมื่อเป็น FALSE ทั้งนี้
เนื่องจาก x และ y สามารถอยู่ได้ในทุกสมการ จึงสามารถประกอบด้วยฟังก์ชัน if ได้ ในกรณีนี้อาจกล่าวได้ว่า หากฟังก์ชัน if ถูกจัดให้
เป็นระเบียบแล้ว (nested) (ผู้เขียนโปรแกรมสามารถจัดระเบียบได้ในทุกฟังก์ชัน) สมการดังต่อไปนี้จะแสดงการจัดระเบียบของฟังก์ชัน
if ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันผลตอบแทนในเกมสำหรับสองคน ซึ่งผู้เล่นทั้งคู่สามารถเลือกได้ทั้ง 1 หรือ 2 ดังนั้น Profit11, Profit12,
Profit21 และ Profit22 จะอธิบายถึงตารางแสดงผลตอบแทน (payoff matrix) ของผู้เข้าร่วมการทดลอง ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปร
Profit21 จะประกอบไปด้วยผลตอบแทนของผู้เข้าร่วมการทดลองหากบุคคลนั้นเลือก 2 ในขณะที่ผู้เล่นอีกคนเลือก 1

หากผู้เขียนโปรแกรมต้องการคำนวณและเก็บเงื่อนไขไว้สำหรับการใช้ในอนาคต ให้ทำการเก็บเงื่อนไขนั้นไว้ในรูปแบบตัวแปรทั่วไป
(normal variable) เช่น ในรูปของตัวเลข ในกรณีนี้อาจใช้ค่าปกติ 0 แทน FALSE และใช้ 1 แทน TRUE
อีกทางเลือกสำหรับฟังก์ชัน if คือการใช้คำสั่ง if ซึ่งจะอยู่ในรูปดังต่อไปนี้

หรือ
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หากการประเมินเงื่อนไขได้ TRUE จะทำให้ทุกคำสั่งที่อยู่ระหว่างวงเล็บปีกกาคู่แรกดำเนินการ (statements1) หากการประเมินเงื่อนไข
ได้ FALSE จะไม่ เ กิ ด ผลดั ง ในกรณี แ รก และในกรณี ท ี ่ ส องทุ ก คำสั ่ ง ระหว่ า งวงเล็ บ ปี ก กาหลั ง จากคำสั ่ ง else จะถู ก ดำเนิ น การ
(statements2) การดำเนินการตามคำสั่งโดยฟังก์ชัน if สามารถมีความหมายเท่ากับการใช้คำสั่ง if ได้ เช่น

ซึ่งมีความหมายเท่ากับ

ในตัวอย่างดังกล่าวนี้ แม้ว่ารูปแบบที่สองจะมีความซับซ้อนมากกว่าแต่ก็มีความเหมาะสมสำหรับบางกรณีที่ต้องการใช้เงื่อนไขเดียวใน
หลายสมการ ดังเช่นในกรณีนี้ ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองมีหลากหลายประเภทซึ่งทำให้มีฟังก์ชันผลตอบแทนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
หากต้องการแยกระหว่างเหตุการณ์ที่มากกว่าสองเหตุการณ์ ให้ใช้คำสั่ง elsif ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ 3.9.1 “Conditional execution of
statement”
3.3.2 การคำนวณค่ า ที ่ แ ตกต่ า งกั น สำหรั บ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองแต่ ล ะคน (Calculating different values for different
subjects)
ในกรณีที่ตัวแปรชื่อ Period และ Subject ถูกกำหนดโดย z-Tree ตัวแปร Period จะประกอบด้วยตัวเลขในรอบนั้นๆ (current
period) โดยเลข 1 หมายถึงรอบแรกที่จ่าย (the first paid period) ซึ่งตัวแปร Period จะถูกกำหนดไว้ในทุกตาราง3 ส่วนตัวแปร
Subject จะถูกกำหนดอยู่ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 1 หมายถึง record แรก, 2 หมายถึง record ที่สอง
และเรียงตามลำดับไป ดังนั้นตัวแปร Subject จะทำให้สามารถระบุอัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนได้
ถึงตอนนี้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถกำหนดตัวแปรสำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองหรือระยะเวลาที่จำเพาะด้วยการใช้ตัวแปรเหล่านี้

ในหัวข้อถัดไปจะเป็นการอธิบายถึงวิธีการใช้ตารางตัวแปรในการกำหนดตัวแปรเฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมการทดลอง
3.3.3 ตารางค่าพารามิเตอร์ (The parameter table)
ในแต่ละ treatment นอกจากการใช้ stage tree ยังมีการใช้ตารางตัวแปรซึ่งจะสามารถสร้างความจำเพาะในการสร้างตัวแปรให้กับ
ผู้เข้าร่วมการทดลองได้ ในตารางนี้รอบต่างๆ จะถูกแสดงในแถว (rows) และผู้เข้าร่วมการทดลองจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ (columns)

3

ตัวแปร Period จะถูกกำหนดไว้ในแต่ะตารางด้วยระยะเวลา (lifetime period) ระยะเวลาของตัวแปรจะอธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.12.1 “Definition of new table”
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ผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกตั้งให้มีชื่อว่า “S 1” รวมถึงชื่ออื่นๆ และรอบของเกมจะถูกระบุไว้เป็นตัวเลข ส่วนในรอบของการทดลอง
(Trial periods) จะดำเนินการในรูปของ “Trial” ใน cell ของตาราง โปรแกรมคำสั่งจะสามารถเข้าไปดำเนินการได้ โดยโปรแกรม
เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ periods และผู้เข้าร่วมการทดลอง เช่น โปรแกรมคำสั่งใน cell “S 2” ถูกกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมการทดลอง
หมายเลข 2 ในทุกรอบ ซึ่งหมายถึงโปรแกรมนีจ้ ะดำเนินการในแถวทีส่ องของตารางผู้เข้าร่วมการทดลองในทุกรอบ ใน cell ดังกล่าวนี้จึง
ได้รับชื่อว่าเป็น บทบาทของตัวแปร (role parameters) โปรแกรมคำสั่งที่อยู่ใน cell “F” จะถูกกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมการทดลอง
หมายเลขสองด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการดำเนินการในรอบที่ 1 ซึ่งเป็นรอบแรกที่จ่าย (first paid period) ใน cell
นี้จึงได้รับชื่อว่าเป็นตัวแปรจำเพาะ (specific parameters) ส่วนโปรแกรมที่อยู่ใน cell หมายเลข “1” (คอลัมน์แรก) จะดำเนินการอยู่
ในตารางภาพรวม (globals table) ในที่นี้จะสมมติให้ตัวแปรเหมือนกันในทุกผู้เข้าร่วมการทดลอง (แต่ต่างจากรอบสู่รอบ (period to
period)) ใน cell นี้จะได้รับชื่อว่าเป็นตัวแปรในแต่ละรอบ (period parameters)
โปรแกรมคำสั่งในตารางตัวแปรสามารถดูและปรับเปลี่ยนได้จากคำสั่ง Treatment à Info… หรือกระทำได้โดยการคลิกสองครั้งที่ส่วน
ของคำถาม (the field in question) โดย cell ทั้งหมดจะถูกคัดลอกหรือคัดลอก/วาง หรือ โดยการเลือกกลุ่มแล้วลากไปอีกที่หนึ่งก็ได้
ใน cell ของตัวแปรจำเพาะ (specific parameters) จะมีตัวเลขที่มีค่าน้อยๆ อยู่ทางมุมซ้าย โดยเป็นกลุ่มของตัวเลขที่สามารถแปลงให้
อยู่ในกล่องข้อความ (dialog) ของ cell หรืออาจใช้ในกระบวนการจับคู่ในเมนูคำสั่ง Treatment à Matching menu
โปรแกรม z-Tree จะทำการตรวจสอบว่าไม่มีตัวแปรใดที่ไม่ถูกกำหนดก่อนการใช้งานสำหรับทุกโปรแกรมคำสั่ง ตัวแปรจะถูกกำหนดใน
วัตถุนำเข้าและได้รับค่าหนึ่งๆมา อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในตารางตัวแปรจะไม่ได้รับการนิยาม ซึ่งหมายความว่าตัวแปรจะถูก
กำหนดเพี ย งเฉพาะในตารางตั ว แปรเพี ย งเท่ า นั ้ น ไม่ ร วมถึ ง ใน stage tree ดั ง นั ้ น ผู ้ เ ขี ย นโปรแกรมจึ ง สามารถตั ้ ง ค่ า คำสั ่ ง นี ้ ใ น
Background ของ stage tree ได้ ซึ่งจะเป็นการรับประกันว่าตัวแปรเหล่านี้จะมีค่าตามปกติเสมอ (default value) แม้ว่าจะไม่ถูก
กำหนดในแต่ละ cell ของตารางตัวแปรก็ตาม ค่าที่ตัวแปรได้รับใน Background จะสามารถยกเลิกในตารางตัวแปรได้ เนื่องจากในช่วง
เริ่มต้นของรอบ ข้อมูลพื้นฐานจะถูกกำหนดตามดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การตั้งแต่ตัวแปรมาตรฐาน (Standard variables) ดังเช่น Period, Subject และ Group
การดำเนินโปรแกรมคำสั่งใน Background
การดำเนินโปรแกรมคำสั่งของผู้เข้าร่วมการทดลอง(ในรอบปัจจุบัน) ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
การดำเนินโปรแกรมคำสั่งบทบาท (role program) ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
การดำเนินโปรแกรมคำสั่งรอบ (period program) ในตารางภาพรวม (globals table)
การดำเนินโปรแกรมคำสั่งใน stage แรก

ตัวอย่าง
สมมติให้มีผู้เข้าร่วมการทดลองหลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ในกรณีนี้ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องกำหนดค่ามาตรฐาน
(default value) ให้กับตัวแปรต่างๆในส่วนของพื้นหลัง เช่น
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(ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้ค่าที่ไม่ถูกต้อง (illegal value) ได้เฉพาะในกรณีที่หากมีการกำหนดค่าตัวแปรใหม่ในทุกๆ cell) จากนั้นให้
คลิกสองครั้งในส่วนที่ต้องการปรับเปลี่ยนค่า ในกล่องข้อความนี้ จะเป็นต้องตั้งชื่อ cell เพื่อแสดงถึงประเภทของตัวแปร ซึ่งทำให้ง่ายขึ้น
ในการจัดการกับตารางตัวแปร จากนั้นจึงเข้าไปในโปรแกรมคำสั่งของค่าที่ถูกเปลี่ยนแปลง เช่น

ในทางปฏิบัติ การใช้ชื่อแทนการใช้ตัวเลขเป็นสิ่งที่ดีกว่าแม้ว่าจะสามารถใช้ได้ทงั้ สองรูปแบบ ดังนั้น ในเกมสินค้า
สาธารณะอาจกำหนดให้ตัวแปรมีชื่อว่า Endowment
แทนค่าเท่ากับ 20 ซึ่งจะทำให้โปรแกรมคำสั่งง่ายต่อการเข้าใจและสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ ในกรณีที่ค่ามีความ
แตกต่างกันตามแต่ละประเภท ควรจะทำการกำหนดชื่อตัวแปรตามประเภทไว้ในตารางภาพรวม (globals table)
หากมีผู้เสนอและผู้ตอบรับ (proposers and responders) ในการทดลองด้วย ควรจะกำหนดดังนี้

จากนั้นจึงกำหนดประเภทดังนี้

หากประเภทมีเพียงสองชนิด สามารถกำหนดแทนด้วยตัวเลขได้ว่า เลข 1 แทน TRUE และ 0 แทน FALSE ในกรณีของ Ultimatum
game สามารถใช้ตัวแปรว่า IsProposer และ/หรือ IsResponder ได้เช่นกัน
3.3.4 การจับกลุ่ม (Group matching)
ตัวแปร Group หมายถึงการจับกลุ่ม (group matching) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวนี้จะถูกติดตั้งไว้ในส่วนเริ่มต้นของรอบพร้อมๆกับตอนที่ตัว
แปรมาตรฐานต่างๆถูกติดตั้ง จากนั้นจะถูกสร้างค่าไว้ในมุมซ้ายบนของ cell ตัวแปรจำเพาะ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถแปลงค่าเหล่านี้ได้
ในกล่องข้อความ (dialog) หรือด้วยการใช้คำสั่งในเมนู Treatment à Matching menu ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดการจับคู่ให้เป็น
ในรูปแบบจำเพาะ (fixed partner) หรือแบบสุ่ม (random stranger) ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้คำสั่งจับคู่ คำสั่งเหล่านี้จำถูก
นำไปใช้เฉพาะเพียงพื้นที่ที่เลือกในตารางตัวแปรเพียงเท่านั้น หรือหากไม่มีการเลือกพื้นที่ ก็จะเป็นการใช้คำสั่งนี้กับทั้งตารางตัวแปร
คำสั่งการจับคู่จะทำการเปลี่ยนค่าตัวเลขทางมุมซ้ายบนของ cell โดยตรง ซึ่งจะไม่มีการจับคู่ด้วยการใช้หลักเหตุผล (logical matching
structure) ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนตัวเลขของผู้เข้าร่วมการทดลองหรือเปลี่ยนรอบใน treatment นั้น อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนคำสั่ง
การจับคู่ก่อน
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปร Group ในโปรแกรมคำสั่งได้ โดยการใช้การจับคู่ภายใน (endogenous matching) หรือ
การใช้คำนิยามในการจับคู่ (definition of matching) ซึ่งต่างเป็นอิสระจากตัวเลขของผู้เข้าร่วมการทดลอง (โปรดดูในหัวข้อ 3.3.10
“Programming group matching”)
3.3.5 การนำเข้าตัวแปร (Importing parameters)
การกรอกค่าลงในตารางตัวแปรด้วยมือเป็นวิธีการที่สมเหตุสมผลในกรณีที่ค่าผันแปร (variant) ไม่มากจนเกินไป ดังเช่นตัวอย่าง สมมติ
ว่ามีค่าหนึ่งซึ่งประกอบด้วยคู่ของตัวแปรที่มีความต่างจาก period to period ในรูปแบบที่ไม่เป็นระบบ หากตัวแปรมีความต่างกันในทุก
รอบและในทุกผู้เข้าร่วมการทดลอง ค่านั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้จากการคลิกสองครั้งในส่วนของคำถาม และไม่สามารถใช้เป็น
โปรแกรมคำสั่งได้กับทุก cell ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง ดังนั้น ผู้เขียนโปรแกรมจึงต้องทำการสร้างตารางแยก (tab-separated
table) ที่ม ีค ่า ของตัว แปรซึ่ง จัด การเรีย บเรีย งแล้ว (variable values in an editor) และทำการนำเข้า ด้ว ยคำสั่ง Treatment à
Import Variable Table….คำสั่งนี้จะใช้การได้เมื่อตารางตัวแปรอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน (active window) หากมีการใช้คำสั่งนี้
ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องใช้ชื่อของตัวแปรที่ต้องการนำเข้า สมมติว่าให้ชื่อว่า MyVar ฉะนั้นจึงต้องเลือกไฟล์ที่ใส่ค่าไว้ ไฟล์ดังกล่าวจึงจะ
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ถูกดำเนินการ อย่างไรก็ตามยังมีบางค่าทียังไม่ได้กรอก (nonempty entry) ในตารางซึ่งหลังจากชื่อตัวแปรดังกล่าวจะถูกเติมด้วย
โปรแกรมคำสั่งที่สัมพันธ์กับตัวแปรจำเพาะ (specific parameter) เช่น หากค่าในตารางดังกล่าวเท่ากับ 45 บรรทัดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะ
เป็นดังนี้

ในการนำเข้าข้อมูลเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลด้วยรูปแบบคำสั่ง “‘Variable=‘” และ semicolon ซึ่งต้องทำความเข้าใจว่าสามารถ
นำเข้าโปรแกรมคำสั่งใดก็ได้เข้ามายังตารางตัวแปรแล้วโปรแกรมคำสั่งก็จะเริ่มดำเนินการ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มคำสั่งตัวแปรหุ่นจำลอง
(dummy statement) ในช่วงเริ่มต้นสามารถทำได้เช่นเดียวกัน
เมื่อมีการนำเข้าตัวแปรและโปรแกรมคำสั่ง การตั้งชื่อตารางเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โดยสามารถกระทำได้โดยใช้เมนู
คำสั ่ ง Treatment à Show Variable…, Treatment à Append Variable… and Treatment à Append Text…. โดย
คำสั่งการใช้งานนี้จะได้รับการอธิบายในส่วนของคู่มือการอ้างอิงต่อไป
3.3.6 การนำเข้าตัวแปรสู่โปรแกรมคำสั่ง (Importing parameters into a program)
หากผู้เขียนโปรแกรมต้องการนำเข้าค่าที่หลากหลายก็สามารถขยายการทำงานของโปรแกรม z-Tree ได้ในโปรแกรม spreadsheet ลอง
นึกภาพการสร้างตารางดังกล่าวในโปรแกรม spreadsheet อาจได้ดังนี้

หากต้องการขยายการทำงานของโปรแกรมคำสั่งดังเช่น

สามารถกระทำได้โดยใช้สูตรในโปรแกรม spreadsheet อาทิ V 1 = 5; อาจถูกนำมาใช้ได้ดังนี้

3.3.7 แบบทดสอบ เกมการทดลองทั่วไปขนาด 2x2 (Exercise: General 2x2 game)
ในตัวอย่างนี้ ได้ทำการสร้างเกมการต่อสู้ระหว่างเพศ (Battle of the sexes game) โดยการเขียนโปรแกรมตัวอย่างในวิธีนี้สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกเกมที่มีผู้เล่นสองคน (2x2 game)
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ในการทดลองนี้ ผู้เล่นอาจมีหลายบทบาท อย่างไรก็ตามจะแตกต่างในเชิงตัวแปรเพียงเท่านั้น ผู้เล่นจะมีฟังก์ชันผลตอบแทนที่แตกต่าง
กั น ไป (payoff functions) ซึ ่ ง อาจให้ ค วามหมายได้ ด ั ง นี ้ ประการแรก มี ก ารกำหนดค่ า มาตรฐานในส่ ว นพื ้ น หลั ง (Background
defaults) สำหรับตารางผลตอบแทน (payoff matrix) ตัวแปร Pi_BC_ คือผลตอบแทนของผู้เล่นหากผู้เล่นคนนี้เลือก B และผู้เล่นอีก
คนเลือก C ตัวอย่างเช่น Pi21 คือผลตอบแทนของผู้เล่นที่จะได้รับหากผู้เล่นเลือก 2 และอีกคนเลือก 1 โดยตัวแปรที่แท้จริง (actual
parameters) ในแต่ละผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกจำกัดในตารางตัวแปรซึ่งแสดงดังภาพต่อไปนี้

ในการคำนวณหาผลตอบแทนจำเป็นต้องทราบทางเลือกของผู้เล่นคนอื่นก่อน เนื่องจากตัวแปรของผู้เล่นคนอื่น Choice ไม่ได้ถูกบันทึก
ไว้ใน record ของตนเอง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตารางฟังก์ชัน โดยฟังก์ชัน find ดำเนินการผ่านตารางและค้นหาข้อมูลจนกว่า
จะเจอเงื่อนไขบางประการ ในส่วน record ของผู้เล่นคนอื่นจะมีคุณสมบัติที่ตัวแปร Group มีค่าเท่ากับของกลุ่มเรา แต่ตัวแปร Subject
จะมีค่าแตกต่างออกไป ซึ่งเขียนสมการคำสั่งได้ดังนี้

ในท้ายที่สุด ผลตอบแทน (profit) จะถูกคำนวณด้วยการเรียบเรียงเมื่อฟังก์ชันเป็นดังนี้
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ในฟังก์ชันผลตอบแทนนี้ ตัวแปรในตารางตัวแปรจะถูกใช้งาน
ในความเป็นจริงแล้วยังคงมีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะแบบอีกหลายวิธี หากลองร่างวิธีการแก้ปัญหาทางเลือก อาจทำได้โดยการกำหนดตัว
แปร Type สำหรับผู้เล่นสองประเภท จากนั้นจึงสร้างตารางผลตอบแทน (payoff matrices) สองตารางในตารางภาพรวม (globals
table) ในตารางตัวแปร ผู้เขียนโปรแกรมเพียงแค่ต้องกำหนดตัวแปร Type ในขั้นตอนสุดท้าย โดยการคำนวณผลตอบแทนอาจมีความ
ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากต้องทำการแยกระหว่างตัวแปรสองประเภท
3.3.8 ตัวอย่าง เกมการประมูลที่ราคาเสนอถูกปิดบัง (First price sealed bid auction)
ในการประมูลที่ราคาเสนอถูกปิดบัง ผู้ให้ราคา (bidder) จะเก็บรักษาราคาเสนอเป็นความลับ เช่น ผู้เล่นแต่ละคนจะไม่ทราบราคาเสนอ
ต่างๆของกันและกัน ซึ่งในตอนจบของเกมการประมูล ทุกราคาเสนอจะถูกเปิดเผยออก และผู้ที่ทำการเสนอในราคาที่สูงที่สุดก็จะชนะ
การประมูลครั้งนั้นไป
ในการประมูลประเภทนี้ จะมีปัญหาที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือกรณีที่ผู้เล่นได้คะแนนหรือแต้มเท่ากัน (the ties) เช่น โอกาสที่จะมีราคาเสนอ
สองราคาหรือมากกว่านั้นมีค่าเท่ากัน เพื่อทำการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเพิ่มตัวเลขอย่างสุ่ม โดยใช้จำนวนที่
มีค่าน้อยกว่าเพิ่มเข้าไปในแต่ละราคาที่เสนอเพื่อการแก้ปัญหา (smaller than the resolution of an entry)

หลังจากที่มีการแก้ปัญหาคะแนนที่เท่ากัน ผู้เขียนโปรแกรมยังจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับราคาเสนอที่สูงที่สุดเพื่อหาผู้ที่จะได้รับ
รางวัลไป

ตัวแปรสองตัวได้แก่ BidPlusRandom และ MaximalBid จำเป็นต้องได้รับการคำนวณโดยโปรแกรมคำสั่งที่
ต่างกันในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง เนื่องจากโปรแกรมคำสั่งจะดำเนินการด้วยข้อมูลทั้งหมดในตาราง เช่น ใน
แต่ ล ะตาราง record จากตั ว แปรดั ง ในตั ว อย่ า ง BidPlusRandom ควรได้ ร ั บ การคำนวณก่ อ นตั ว แปร
MaximalBid เพื่อความถูกต้องของผลลัพธ์
ดังนั้นจะได้ว่า ผู้ชนะคือ

หากผู้เขียนโปรแกรมต้องการเก็บข้อมูลติดตามผู้ชนะลงในตาราง สามารถเปิดหาดูได้ใน winnerhistory และ ตารางผู้ชนะ (winner
table) ซึ่งจะอยู่ในส่วนพื้นหลัง (Background) เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองทำการเสนอราคาของตนเองแล้ว ตารางของผู้ชนะจำเป็นจะต้อง
ถูกปรับให้ทันตามสถานการณ์ (updated) ซึ่งสามารถกระทำได้ด้วยการเขียนโปรแกรมคำสั่งใหม่ลงในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
(ยกตัวอย่างเช่นใน stage ของ profit display)
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โปรดดูเรื่องตัวแปรสุ่ม (random variables) ในคู่มือการอ้างอิง วิธีการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งสำหรับเกมการประมูลที่ปิดบังราคาเสนอ
และการแก้ปัญหาคะแนนทีเ่ ท่ากันของผู้ร่วมประมูลจะอธิบายในหัวข้อต่อไป
3.3.9 ตัวอย่าง เกมการประมูลราคาลำดับสอง (Private value second price auctions)
การทดลอง
ในการประมูลสินค้าชนิดหนึ่ง ผู้เข้าร่วมการประมูลต่างให้มูลค่าในสินค้านั้นแตกต่างกันไปตามบุคคล (private value) ซึ่งหากผู้เข้าร่วม
สามารถชนะการประมูลได้ รายได้ของบุคคลนั้นจะมีค่าเท่ากับราคาที่ให้กับสินค้านั้นหักลบด้วยราคาที่จ่ายไป โดยในการประมูลจะมีการ
เสนอราคาจ่ายโดยพร้อมเพรียงกัน (simultaneously submit an offer) บุคคลที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูลและได้สินค้า
นั้นไป โดยผู้ชนะจะต้องจ่ายเพียงราคาลำดับสองรองจากราคาเสนอที่สูงที่สุด (หากราคาเสนอที่สูงสุดสองอันดับมีค่าเท่ากัน ผู้ชนะ
จำเป็นต้องจ่ายในราคาที่สูงที่สุดนั้น) ในตัวอย่างนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนใน session จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (แม้ว่าโดยปกติแล้ว โปรแกรมคำสั่ง
สามารถถูกดัดแปลงเป็นหลายกลุ่มได้)
วิธีการแก้ปัญหา

โปรแกรมคำสั่งถูกแสดงในภาพ 3.12 “Stage tree of private value second price auction” ในช่วงเริ่มต้นของ stage แรก ผู้เขียน
โปรแกรมต้องกำหนดค่าส่วนบุคคลต่อสินค้านั้นๆก่อน โดยใน stage นี้ ผู้เข้าประมูล (Bid subjects) แต่ละคน จะทำการเสนอราคาของ
ตนเอง (bid values) การคำนวณผลตอบแทนใน Profit stage นี้จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการคำนวณ potentialwin
เพื่อเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาสูงที่สุด เนื่องจากเป็นไปได้ว่าอาจมีผู้เข้าร่วมประมูลหลายคนที่ให้ราคาเสนอสูงที่สุด แต่
จำเป็นที่จะต้องหาผู้ชนะการประมูลโดยวิธีการสุ่มให้ได้เพียงคนเดียว ในขั้นตอนต่อมา จะใช้ตัวแปร winID ในการระบุผู้ชนะแต่ละคน
โดย winIDwinner จะอยู่ในตารางภาพรวม (globals table) จากนั้นจึงทำการสุ่มเลือกตัวเลข ในโปรแกรมคำสั่งขั้นที่สาม จะทำการสุ่ม
หาผู้เข้าร่วมประมูลด้วยค่าของ winID ที่เท่ากับค่า winIDwinner และให้ผู้เข้าร่วมประมูลคนนั้นมีค่า win เท่ากับ 1 ในขณะที่ผู้เข้าร่วม
คนอื่นๆจะมีค่า win เท่ากับ 0 ซึ่งหมายถึงได้ทำการเลือกผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายจะต้องทำการค่าราคาที่ผู้ชนะ
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จะต้องจ่ายในการประมูลครั้งนี้และคำนวณหาผลกำไร (profit) ที่ผู้ชนะจะได้รับ โดย price จะเป็นราคาที่สูงสุดจากราคาทั้งหมด และ
Profit สำหรับผู้ชนะจะถูกแสดงไว้ด้านบนนั้นซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่าที่ผู้ชนะให้สินค้านั้น (private value) หักออกด้วยราคาสินค้า ส่วน
ผู้เข้าร่วมคนอื่นที่ไม่ชนะจะไม่ได้รับผลกำไรนี้ ซึ่งขั้นตอนท้ายสุดนี้หน้าจอของผู้เข้าร่วมจะแจ้งว่าผู้เข้าร่วมชนะการประมูลหรือไม่ และ
ได้ผลกำไรเท่าไร โดยสังเกตได้ว่าในตัวอย่างนี้มีตัวแปรหลายตัวแทรกอยู่ในโปรแกรมคำสั่ง ซึ่งจะอธิบายวิธีการทำอย่างละเอียดในละดับ
ถัดไป
3.3.10 การเขียนคำสั่งโปรแกรมจับกลุ่ม (Programming group matching)
ในการใช้เมนูคำสั่งจับคู่มีข้อเสียคือหากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องทำการปรับเปลี่ยนคำสั่ง อย่างเช่นในกรณีท่ี
ทดสอบ treatment ด้วยผู้เข้าร่วมการทดลองจำนวนน้อยๆ ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปร Group เป็นตัวแปรทั่วไป (normal variable) ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องกำหนดเองในโปรแกรมคำสั่ง ดังตัวอย่างการจับคู่ของ partner และ stranger ที่แสดงด้านล่างนี้ หากกำหนดกลุ่มใน
โปรแกรมคำสั่ง จะต้องตั้งค่าลำดับกลุ่มในส่วนของพื้นหลังให้เป็น 1 เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อความ

3.4 จอภาพแสดงผล (Screen layout)
ในขั้นนี้ผู้เขียนโปรแกรมได้ศึกษาวิธีการนำเข้าข้อมูลด้วยการใช้วัตถุนำเข้าในกล่องข้อความมาตรฐาน (standard boxes) และได้ศึกษา
วิธีการแสดงผลของตัวแปรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของการแสดงผลเชิงลึกยิ่งขึ้น (sophisticated layouts) โดย
ในความเป็นจริง เกมการต่อสู้ระหว่างเพศ (battle of the sexes game) เช่น เกมที่ผู้เล่นจะต้องเลือกระหว่าง การไปชมกีฬาชกมวย
กับการชมงานแสดงโอเปร่า (‘boxing’ and ‘opera’) หมายความว่าผู้เล่นจะต้องกรอกคำตอบตัวเลขที่เป็นการตัดสินใจทางเลือกของ
ตนเอง ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการสร้างรูปแบบจอแสดงผลต่อผู้เล่นที่ต่างออกไป เช่น กล่องข้อความที่ให้กรอกคำตอบที่เป็นตัวอักษร
(text input) ปุ่มทางเลือก (radio buttons) กล่องข้อความยืนยันคำตอบ (check boxes) และปุ่มเลื่อนเลือกระดับต่างๆ (sliders)
นอกจากนั้น จะกล่าวถึงวิธีการแสดงข้อมูลและลำดับการแสดงผลบนหน้าจอด้วย
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3.4.1 ภาพแสดงผลข้อมูลส่วนย่อย: วัตถุ (Layout in the small: the item)
วัตถุจะถูกใช้ในการแสดงผลและการอ่านตัวแปร โดยจะประกอบไปด้วยชื่อของตัวแปรและข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการแสดงผลของตัวแปร
นั้นๆ ซึ่งจะเรียกวัตถุนี้ว่าวัตถุนำเข้า หากกล่องตรวจรับข้อมูล (checkbox) ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลนำเข้านั้นเรียบร้อยแล้ว โดยใน
กรณีนี้ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องทำการกรอกข้อมูลก่อน ในขณะที่จะเรียกวัตถุที่กล่องตรวจรับข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบว่าวัตถุแสดงผล
ซึ่งในกรณีนี้ตัวแปรจะแสดงผล ตัวแปรอาจประกอบด้วยตัวเลขหรือตัวอักษร (numbers or strings) โดยตัวเลขอาจแสดงได้ในหลาย
รูปแบบซึ่งถูกกำหนดจากส่วนของ Layout ใน item dialog ซึ่งหากตัวเลข ตัวแปร หรือสมการได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ค่าของตัวแปรที่จะ
แสดงผลก็จะไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ เช่น เมื่อทำการกรอก 0.2 เข้าไปในส่วนของ Layout ที่ตัวแปรมีค่า 52.31 ดังนั้นจะได้ค่า
52.4 เนื่องจาก 52.4 เป็นผลคูณของ .2 ที่ใกล้เคียงกับ 52.31 มากที่สุด นอกจากนี้ค่าของตัวแปรยังสามารถแสดงเป็นรหัสข้อความได้
เช่นกัน เช่น ในเกมการต่อสู้ระหว่างเพศ ตัวเข 1 อาจหมายถึงการชมกีฬาชกมวย และ 2 อาจหมายถึงการชมการแสดงโอเปร่า ผู้เขียน
โปรแกรมจึงสามารถใช้คำดังกล่าวในการแสดงผลได้โดยใช้คำสั่ง text layout ในส่วนของ Layout ดังนี้

สัญลักษณ์อัศเจรีย์ หรือเครื่องหมายตกใจ (exclamation mark) หมายถึงว่าในส่วนนี้ไม่มีตัวเลขเป็นส่วนประกอบ (หรือสมการที่แทน
ตัวเลข) ข้อความ text เป็นรูปแบบของการแสดงผล (output to be displayed) ซึ่งเป็นตัวสั่งงานให้โปรแกรม z-Leaf แสดงคำว่า
“boxing” หรือ “opera” (โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูด) ที่ขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรนั้นๆ โดยจะแสดงค่าเป็น
boxing เมื่อตัวแปรมีค่าเป็น 1 หากค่าเป็น 2 จะแสดงผลเป็น opera (หากตัวเลขเข้าใกล้ 1 boxing ก็จะแสดงผล ในทางตรงข้าม หาก
เข้าใกล้้ 2 opera ก็จะแสดงผล) อย่างไรก็ดียังมีทางเลือกในการแสดงผลอีกหลายแบบนอกเหนือจากข้อความ เช่น การใช้ปุ่มทางเลือก
(radio button) ซึ่งเขียนได้ด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

การแสดงผลโดยใช้ปุ่มทางเลิอกระหว่าง boxing กับ opera ขึ้นอยู่กับว่าค่าของตัวแปรใดจะถูกเลือก ซึ่งการใช้รูปแบบการแสดงผลนี้
สามารถใช้ได้กับวัตถุนำเข้า (input item) ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นกล่องข้อความที่แสดงผล (tax layout) ของวัตถุนำเข้าข้างต้นนี้ จะต้อง
กรอกข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตัวอักษร หาก “boxing” ถูกกรอกลงไป ตัวแปรจะมีค่าเท่ากับ 1 และหาก “opera” ถูกกรอกลงไป ตัวแปร
จะมีค่าเท่ากับ 2 ในกรณีที่คำอื่นถูกกรอกลงไป เช่น “I do not know” หรือ “BoXing” จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือนความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น และแจ้งว่าโปรแกรมจะยอมรับค่าที่ถูกต้องเท่านั้น ฉะนั้นการแสดงผลด้วยการใช้ปุ่มทางเลือกที่มีสองทางระหว่างชม
กีฬาชกมวยกับการแสดงโอเปร่า โดยจะเลือกตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเพื่อตั้งค่าให้สัมพันธ์กัน
ในรูปแบบการแสดงผลถัดไป เช่น ข้อความ (text) ปุ่มทางเลือก (radio buttons) ช่องกรอกทางเลือก (line of radio buttons) กล่อง
ตรวจรับข้อมูล (check box) ตัวเลื่อน (slider) แถบเลื่อนแนวนอน (horizontal scrollbar) และ push button ดังที่แสดงในตาราง
ถัดไป โดยทุกรูปแบบนี้สามารถใช้เป็นช่องทางในการนำเข้าหรือแสดงข้อมูลได้ (for input items and for output items) เว้นแต่
push button ที่สามารถใช้ได้เฉพาะกับวัตถุนำเข้า เนื่องจากไม่สามารถแสดงผลที่แตกต่างจากตัวเลือกหรือไม่ได้เลือกนั้นได้ โดยได้
อธิบายความแตกต่างของวิธีการใช้โปรแกรมคำสั่งต่างๆไว้ในคู่มือการอ้างอิง
3.4.2 ภาพรวมการแสดงผลข้อมูล การออกแบบหน้าจอและกล่องข้อความ (Layout in the large: Screen design and boxes)
ในการทดลอง ผู้เข้าร่วมจะได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งถึงสองชั่วโมงจึงไม่อาจมีความถนัดในการใช้งานได้ ดังนั้นการทดลองจึงควรถูก
ออกแบบให้มีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยโปรแกรม z-Tree ที่แสดงหน้าจอแบบคงที่ (static) ในรูปแบบกล่องข้อความ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ซึ่งเรียกว่า boxes) ที่สามารถย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระบนหน้าจอ นอกจากกล่องข้อความมาตรฐานที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยนี้
(standard box) ยังมีกล่องข้อความอื่นๆอีกเช่น กล่องข้อความอธิบายเพื่อให้ความช่วยเหลือ กล่องแสดงหัวข้อข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรอบ
นั้นๆ และเวลาที่เหลือสำหรับการตัดสินใจ และกล่องประวัติข้อมูลที่แสดงการตัดสินใจในรอบก่อนหน้านั้น
ในหัวข้อต่อไป จะเริ่มต้นอธิบายด้วยวิธีการวางตำแหน่งกล่องข้อความบนหน้าจอ จากนั้นจะอธิบายถึงกล่องข้อความที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ต่างๆ
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3.4.3 การวางตำแหน่งกล่องข้อความ (Placing boxes)
กล่องข้อความต่างๆจะถูกกำหนดให้อยู่หลังจากส่วนอื่นๆบนหน้าจอ โดยจะต้องกำหนดขนาด และ/หรือ ระยะของขอบจากหน้าจอดัง
ภาพ 3.13 “Placement of the box is defined in the box dialog” ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมสามารถกำหนดได้ตามต้องการ โดยหน่วย
ต่างๆจะอยู่ในรูปของ pixels(p) หรือในอัตราส่วนร้อยละ (percent)

การวางตำแหน่งกล่องข้อความนั้นมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า remaining box เสมอ โดยประการแรกสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดหน้า
จอแสดงผลทั้งหมด (whole screen) ประการถัดมา remaining box จะถูกปรับตามประเภทของกล่องข้อความนั้นๆ เช่น หากวาง
ตำแหน่งกล่องหัวข้อ (header box) ไว้จุดบนสุดของหน้าจอ และต้องการวางกล่องข้อความที่เหลือไว้ส่วนล่างของกล่องหัวข้อนี้ ดังนั้นจึง
สามารถตัดส่วนบนออกได้ และกดเครื่องหมายเลือก top ใน Adjustment to the remaining box เพียงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า
ส่วนล่างของกล่องหัวข้อจะกลายเป็นส่วนบนของ remaining box
ความกว้าง(width) ความสูง(height) และระยะห่าง(distance) จากขอบเป็นทางเลือกที่ขึ้นอยู่กับการระบุค่า ซึ่งกล่องข้อความจะถูกวาง
ในส่วนของ remaining box ดังภาพ 3.14 โดย“Box placement” แสดงถึงกรณีต่างๆ ที่ค่าความกว้าง(W) ระยะห่างจากขอบทางซ้าย
(L) และระยะห่างจากขอบทางขวา(R) ได้ถูกระบุไว้

Name คือชื่อของกล่องข้อความที่ใช้สำหรับการเตรียมเอกสารเพียงเท่านั้น (documentation only) ในส่วนของ with Frame ผู้เขียน
โปรแกรมสามารถกดทำเครื่องหมายเลือกว่าจะให้กล่องข้อความดังกล่าวมีเส้นขอบหรือไม่ตามความต้องการ ซึ่งหากกดเลือกให้มีเส้น
ขอบ กล่องข้อความอื่นๆก็จะมีด้วย แต่หากไม่กดเลือกเส้นขอบ กล่องข้อความอื่นๆก็จะไม่มีเส้นขอบเช่นกัน
ในภาพ 3.15 “Box placement example” เป็นการแสดงถึงการวางตำแหน่งของ 4 กล่องข้อความ โดยกล่องแรกจะเป็นกล่องหัวข้อ
(header box) ซึ่งกำหนดให้ระยะห่างจากขอบบนสุดเป็นศูนย์และมีความสูงร้อยละ 10 ซึ่งกล่องข้อความที่เหลือจะไม่อาจมาวางทับ
กล่องนี้ได้ ดังนั้นจึงเป็นการจัด remaining box และตัดส่วนบนออก ในกล่องข้อความที่สองถูกวางอยู่ทางด้านซ้ายของ remaining box
ด้วยระยะห่างจากขอบ 20 พิกเซล ซึ่งไม่ได้ปรับเปลี่ยน remaining box ดังนั้นกล่องข้อความที่สามจะกำหนดให้มีความกว้างและความ
สูงในตำแหน่งตรงกลางซึ่งคากว่าจะอยู่ในส่วนล่างของหน้าจอ ดังนั้น ใน remaining box ตอนนี้จะมีที่ว่างระหว่างกล่องข้อความที่หนึ่ง
กับสาม ส่วนกล่องข้อความที่สี่ไม่ได้มีการกำหนดตำแหน่ง จึงอยู่เพียงใน remaining box เท่านั้นและมีส่วนทับกันกับกล่องข้อความที่
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สองดังเส้นประที่แสดงในภาพ ดังนั้นในหน้าจอที่แสดงผลจริง กล่องข้อความที่สองในส่วนที่ถูกกล่องข้อความที่สี่ทับอยู่จะไม่สามารถ
มองเห็นได้

3.4.4 ประเภทของกล่องข้อความพื้นฐาน (Basic box types)
ในหัวข้อนี้จะนำเสนอประเภทของกล่องข้อความพื้นฐาน ซึ่งเป็นตัวแสดงข้อความและข้อมูลจากตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
กล่องข้อความมาตรฐาน (standard box)
ในกล่องข้อความชนิดนี้ ตัวแปรในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองอาจเป็นตัวแสดงผล หรือรับข้อมูลได้ โดยวัตถุจะแสดงผลได้ตั้งแต่ส่วน
บนสุดถึงล่างสุด ซึ่งในหน้าจอนั้นจะถูกแบ่งเป็นคอลัมน์หัวข้อ (label column) ทางซ้าย และคอลัมน์ตัวแปร (variable column)
ทางขวา โดยตัวแปรต่างๆจะแสดงผลในคอลัมน์ตัวแปรเสมอ ส่วนหัวข้อจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ทางซ้ายในกรณีที่ตัวแปรถูกกำหนด หรือ
ตัวแปรมีขีดล่าง (underscore “_”) เป็นส่วนประกอบ แต่หากตัวแปรใดไม่มีหัวข้อจะถือว่าเป็นหัวข้อและถูกเขียนไว้ตรงกลางบน
หน้าต่างนั้นๆ หากหัวข้อมีข้อความที่มากกว่าหนึ่งบรรทัด จะถูกจัดไว้ทางซ้ายแทน และหากไม่มีวัตถุใดๆอยู่เลย จะปรากฏเป็นช่องว่างๆ
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ตารางแบบช่อง (Grid)
เช่นเดียวกับกล่องข้อความมาตรฐาน ตารางแบบช่องก็สามารถเก็บวัตถุได้เช่นกัน แต่ต่างกันที่วัตถุในตารางแบบช่องนี้จะแสดงผลใน
รูปแบบตาราง โดยวัตถุแต่ละอันนั้นจะเป็นของช่อง (cell) ในตาราง หากวัตถุมีตัวแปรเป็นส่วนประกอบ ตัวแปรนั้นก็จะถูกแสดงผล และ
หัวข้อจะถูกใช้เพียงกรณีที่เป็นข้อความแสดงความผิดพลาดเพื่อแจ้งผู้เขียนโปรแกรมเพียงเท่านั้น แต่หากวัตถุไม่มีตัวแปรเป็น
ส่วนประกอบ หัวข้อของวัตถุนั้นๆจะแสดงผล ในการแสดงกล่องข้อความที่เป็นตารางแบบช่องนี้ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถกำหนด
จำนวนแถวและคอลัมน์ได้ และยังสามารถจัดเรียงลำดับของวัตถุที่ต้องการให้กรอกข้อมูลได้ด้วย โดยสามารถเติมวัตถุได้ทั้งแบบ
column by column หรือแบบ row by row

กล่องหัวข้อ (Header box)
ในกล่องหัวข้อนี้ จำนวนรอบ (period number) และเวลาที่คงเหลือ จะถูกแสดงไว้ดังภาพ ส่วนข้อมูลอื่นๆจะสามารถกำหนดได้เองใน
header box dialog

กล่องข้อความช่วยเหลือ (Help box)
กล่องข้อความช่วยเหลือจะแสดงข้อความที่เป็นตัวอักษร ซึ่งขนาดของตัวอักษรจะไม่ถูกจำกัดตามขนาดของกล่อง หากข้อความช่วยเหลือ
ยาวเกินขอบเขตที่มีจะมีแถบเลื่อนปรากฏ ซึ่งกล่องข้อความนี้สามารถตั้งชื่อเองได้
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กล่องประวัติการทดลอง (History box)
ในกล่องประวัติการทดลองนี้ ผลลัพธ์จากในรอบก่อนๆ จะถูกแสดงรายการในรูปแบบตาราง โดยหัวข้อของแถวจะมีชื่อกำกับอยู่ ซึ่งหาก
ตารางมีขนาดใหญ่เกิน จะมีแถบเลื่อนปรากฏ โดยข้อมูลการตัดสินใจในรอบปัจจุบันจะปรากฏในส่วนล่างสุดของตาราง ซึ่งแถบเลื่อนจะ
ถูกปรับให้สามารถมองเห็นการตัดสินใจรอบปัจจุบันนี้ในตอนแรก

กล่องบรรจุ (Container box)
หากในหน้าจอมีกล่องข้อความจำนวนมากอาจทำให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนโปรแกรมจึงสามารถ
ใช้กล่องบรรจุข้อความนี้ในการจัดการกล่องข้อความต่างๆ ในจอภาพแสดงผลได้ โดยส่วนนี้ผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่สามารถมองเห็น
บนหน้าจอแสดงผลได้ โดยจะเห็นแต่กรอบ ซึ่งเป็นเส้นกำหนดขอบเขตในการวางกล่องข้อความเท่านั้น
ส่วนบรรจุกล่องข้อความนี้จะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับสัดส่วนขนาดจอภาพแสดงผล (screen layout) ดังนั้นหากเปลี่ยนขนาด
layout ก็จะต้องปรับเปลี่ยนส่วนบรรจุกล่องข้อความนี้ให้สอดคล้องกันด้วย ในภาพ 3.21 “Container box example” ต้องการ
กำหนดให้ความกว้างของกล่องข้อความที่ 1 และ 2 มีขนาดเท่ากัน ด้วยการใช้ส่วนบรรจุกล่องข้อความนี้จึงทำให้ง่ายขึ้น โดยการกำหนด
ส่วนบรรจุกล่องข้อความนี้เป็นสองส่วน คือ ส่วน 12 และส่วน 34 จากนั้นจึงกำหนดความกว้างในส่วนบรรจุนี้ให้เท่ากับ 12 และตัด
ส่วนเกินทางซ้ายของ remaining box ออก ในตอนนี้ส่วนบรรจุกล่องข้อความ 34 จะถูกวางในตำแหน่งทางขวา โดยกล่องที่ 1 และ 3
ต้องกำหนดความสูงและตัดส่วนเกินทางด้านบนของ remaining box ออก ฉะนั้น ด้วยวิธีการนี้ผู้เขียนโปรแกรมจึงไม่จำเป็นต้องระบุ
ขนาดจำเพาะในที่อื่นๆ และหากต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง โครงสร้างดังกล่าวก็จะยังคงเช่นเดิม

หากทำการเคลื่อนย้ายกล่องข้อความจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ภายใน stage tree กล่องข้อความนั้นจะถูกย้ายหลังจากที่ปล่อยปุ่มเมาส์
ในขณะที่การย้ายกล่องข้อความด้วย icon ในส่วนบรรจุกล่องข้อความนี้ จะสามารถย้ายไปอยู่ในส่วนใหม่ได้ และจะยังมีกล่องข้อความ
นั้นอยู่ที่เดิมด้วย
กล่องปุ่มคำนวณ (Calculation button box)
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ปุ่มดังที่แสดงด้านล่างนี้เรียกว่า Windows Calculator ซึ่งมีไว้สำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองที่ลืมคำนวณผลของตนเอง

3.4.5 การวางตำแหน่งปุ่ม (Button placement)
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถสร้างปุ่มกดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการทดลองยืนยันข้อมูลที่กรอกและสรุปผลใน stage นั้นๆได้ โดยปุ่มเหล่านี้จะอยู่
ในกล่องข้อความมาตรฐานและอาจอยู่ในตารางแบบช่อง ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ในมุมขวาล่างของกล่องข้อความ แต่หากต้องการให้อยู่ใน
ส่วนอื่น ให้ทำการเลือกตัวเลือกสำหรับตำแหน่งของปุ่มใน box dialog และหากต้องการมากกว่าหนึ่งปุ่ม ก็จะปรากฏปุ่มกดมากขึ้นโดย
เรียงเป็นแถวด้านล่างกล่องข้อความ จากนั้นจำนวนแถวก็จะถูกสร้างขึ้น ใน box dialog จะมีอยู่สองส่วนที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถ
กำหนดตำแหน่งการวางปุ่มได้ คือ หนึ่งสามารถกำหนดตำแหน่งปุ่มแรกได้ที่ Position และปุ่มในลำดับถัดมาที่ Arrangement ในภาพ
3.23 “Button placement example” จะแสดงให้เห็น 5 ปุ่มใน 3 ประเภทที่ต่างกัน

หากต้องการให้มีช่องว่างระหว่างปุ่มกดโดยไม่มีการแสดงภาพปุ่ม ให้ระบุสัญลักษณ์ขีดล่าง (underscore “_”) ไว้ที่ชื่อของปุ่ม
3.4.6 โครงภาพพื้นหลัง (Background layout)
ในหน้าจอแสดงผลทุกหน้า กล่องข้อความในส่วนของพื้นหลังจะถูกจัดวางโดยอัตโนมัติ ซึ่งแต่ละหน้าจอจะสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้
หน้าจอพื้นหลังนั้นหรือไม่ก็ได้ตามความต้องการ โดยจะพบคำสั่งทางเลือกดังกล่าวได้ใน Background screen is being used ใน
screen dialog ซึ่งหากมีการทำสัญลักษณ์ในหัวข้อนี้ หน้าจอในส่วนของพื้นหลังก็จะถูกใช้เป็นอันดับแรก
3.4.7 การแทรกตัวแปรเพิ่มในคำสั่ง (Insertion of variables into the text)
ตัวแปรต่างๆ สามารถแทรกลงใน label และในส่วนของ layout of items ได้ เช่นเดียวกับในกล่องข้อความและกล่องช่วยเหลือ อาทิ
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถแสดงสูตรสมการด้วยค่าที่แทรกเพิ่มได้ สมมติว่าต้องการ “income=23.5 points” ซึ่ง 23.5 เป็นค่าของตัวแปร
Profit ดังนั้นเมื่อตัวแปรไม่อาจอยู่โดดๆทางขวามือได้ จึงต้องถูกปรับเปลี่ยนเป็นข้อความ ตัวอย่างข้างต้นจะถูกกรอกลงไปในส่วนของ
Label ดังที่แสดงต่อไปนี้
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การใช้สัญลักษณ์ “’<>’” ในส่วนเริ่มต้นของข้อความหมายถึงอาจมีการใช้ตัวแปรในข้อความนั้นๆ โดยที่ตัวแปรและรูปแบบค่าของตัว
แปร (variable layout) นั้นจะปรากฏอยู่ในวงเล็บขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า ซึ่งแยกตามแถวแนวตั้ง ในตัวอย่างนี้ รูปแบบค่าของตัว
แปรคือ 0.1 ดังนั้นค่าของกำไร (profit) จะอยู่ในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
รูปแบบทางเลือก !text: สามารถใช้เป็นตัวกำหนดรูปแบบค่าของตัวแปรได้เช่นกัน ซึ่งจะมีการดำเนินการเช่นเกี่ยวกับวิธีของวัตถุ
แสดงผล
ตัวอย่าง

การแสดงผลจะขึ้นอยู่กับค่าของกำไรที่ใกล้เคียงกับค่าใดระหว่าง 0 หรือ 80 หรืออาจอยู่ในข้อความ “รายได้ของคุณมีน้อย (Your
income is small)” หรือ “รายได้ของคุณมีมาก (Your income is large)”
ตัวแปรอาจถูกแทรกในข้อความของ คำสั่งทางเลือก (“text” option) ได้อีกด้วย ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์ “<>” เป็นครั้งที่สอง
หากต้องการกำหนดให้รูปแบบที่อาจมีลักษณะเป็นค่าลบ (negative values) เขียนในรูปแบบค่าบวก (positive values) หรือการให้อยู่
ในรูปตัวเลขทศนิยมสองตำแหน่ง ให้กำหนดคำสั่งดังนี้

รูปแบบดังกล่าวจะมีผลเสียคือต้องมีการกำหนดชื่อตัวแปรในส่วนของ Layout ก่อนด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนโปรแกรมอาจละชื่อของตัว
แปรได้ ดังเช่นในกรณีนี้ที่ตัวแปรของวัตถุจะปรากฏโดยอัตโนมัติ

คำสั่งนี้จะทำงานพร้อมกับตัวแปรที่ถูกแทรกเพิ่มเข้ามาในคำสั่ง ในส่วนของคำสั่งถัดไป ค่าของผลตอบแทน (Profit) จะถูกแทรกเข้าใน
ส่วนของ <|0.01>:

หากผู้เขียนโปรแกรมต้องการเพิ่มสัญลักษณ์ < ลงในคำสั่ง สัญลักษณ์ดังกล่าวควรจะใช้ครั้งละสองตัว (should be duplicated) เพื่อ
ไม่ให้เป็นการสับสนกับสมการตัวแปร
โปรดระวังในการใช้ประเภททางเลือกสำหรับวัตถุที่มีสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ โดยขอบเขตของวัตถุจะถูกคำนวณ
เมื่อจอภาพแรกแสดง และจะไม่มีการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้น ดังนั้น หากค่าของตัวแปรเปลี่ยนแปลงระหว่าง 1 ถึง 20
หรือเพียงแค่ 2 อาจแสดงผล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ผู้เขียนโปรแกรมควรจะกำหนดขอบเขตของค่าในตอนแรกให้
เหมาะสมเพียงพอ หรือจัดเก็บวัตถุลงในกล่องข้อความที่มวี ัตถุอื่นในขอบเขตที่กว้างกว่า
ข้อสังเกต นอกเหนือจาก label จะถูกประเมินเพียงครั้งเดียวแล้ว ใน stage เริ่มต้น ตัวแปลใน label ยังไม่ถูกปรับ
ใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์อีกด้วย (updated)
3.4.8 รูปแบบคำสั่งของ RTF (Text-formatting with RTF)
ในป้ายชื่อกำกับ (labels) ของแต่ละวัตถุที่อยู่ในกล่องช่วยเหลือ (help boxes) และในกล่องข้อความ (message boxes) รูปแบบคำสั่ง
ของ RTF สามารถถูกนำเข้าได้ โดยรูปแบบของ RTF จะเริ่มต้นด้วย “{ \ rtf ” (มีช่องว่างในตอนจบ) และจบด้วย “}” ในระหว่าง
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ข้อความที่มีรูปแบบคำสั่งเพิ่มเติม รูปแบบคำสั่งจะเริ่มต้นด้วย “\ ” และจบด้วยช่องว่าง ซึ่งหากรูปแบบทางเลือกต้องการปรับเปลี่ยน
เพียงแค่ช่วงที่แน่นอน (certain range) ให้ระบุช่วงดังกล่าวด้วยวงเล็บปีกกา (curly brackets)
การใช้กระบวนการทางข้อความ (word processor) แล้วนำออกคำสั่งด้วย RTF เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานที่ซับซ้อน
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากต้องการเขียนรหัส RTF ด้วยมือ อาจทำให้อ่านง่ายขึ้นดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง

ตัวอักษรขนาดปกติ, ตัวพิมพ์หนา, และตัวธรรมดา (normal font size, bold, no longer bold)

ตัวอักษร italic และไม่เป็น italic (Text italic no longer italic)
บรรทัดใหม่ (new line)

กำหนดให้มีหนึ่งคำในสี olive และตัวที่เหลือเป็นสีดำ (One word in olive, the rest in black.)
การรวมคำสั่ง RTF และการแทรกเพิ่มตัวแปร (Combining RTF and inserted variables)
การแทรกเพิ่มตัวแปร จะต้องทำก่อนการแปลความหมายของ RTF ซึ่งทำให้เงื่อนไขรูปแบบอาจเป็นไปได้ตามตัวอย่าง เมื่อให้ตัวแปร
BOLD เป็น 1 “hallo” ควรจะแสดงผลเป็นตัวพิมพ์หนา หรือไม่ก็เป็นตัวธรรมดา (plain text)

3.5 เกมการทดลองต่อเนื่อง (Sequential games)
ในเกมการทดลองต่อเนื่อง โครงสร้างการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นใน Ultimatum
game มีเพียงผู้เสนอ (proposer) เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเสนอเท่าใด และมีเพียงผู้ตอบรับ (responder) ที่สามารถเลือกได้เพียงตกลงหรือ
ปฏิเสธเพียงเท่านั้น (accept or reject) นอกจากนั้น ผู้ทำการทดลองอาจให้มีการตัดสินใจพร้อมๆกันได้สำหรับการตัดสินใจที่แตกต่าง
กัน ซึ่งหากผู้เขียนโปรแกรมทำการปรับใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ (strategy method) ผู้เสนอและผู้ตอบรับก็จะสามารถทำการตัดสินใจ
พร้อมกันได้ อย่างไรก็ตามผู้เล่นทั้งสองประเภทจะอยู่ในหน้าจอที่แตกต่างกัน
ในโปรแกรม z-Tree ทุก treatment จะถูกกำหนดเช่นเดียวกับ stage ที่มีความต่อเนื่องเชิงเส้นตรง (linear sequence of stage)
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านในทุก stages และเป็นไปได้ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองบางคนอาจอยู่ใน
stage เดียวกัน โดยวิธีการดำเนินการนี้จะอธิบายในหัวข้อถัดไป
3.5.1 การเปลี่ยนผ่านอย่างต่อเนื่อง (Sequential moves)
ในโปรแกรม z-Tree ตัวแปร Participate ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง หมายถึงว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองได้เข้าร่วมใน stage นั้นแล้ว
หรือไม่ ซึ่งหากตัวแปรดังกล่าวนี้มีค่าเท่ากับ 1 จะหมายถึงผู้เข้าร่วมการทดลองคนนั้นได้เข้ามายัง stage นั้นแล้ว เช่น มีการตอบสนอง
ของหน้าจอแสดงผลบนจอของผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยก่อนที่โปรแกรมคำสั่งใน stage นั้นจะเริ่มทำการ ตัวแปรดังกล่าวนี้จะแสดงค่า
เท่ากับ 1 ดังนั้นแม้ว่าผู้ทดลองจะไม่ได้กดดำเนินการใดๆ เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าร่วมในการทดลองแล้ว (ผู้ที่ยังไม่เข้าร่วม stage ตัว
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แปรก็จะมีค่าเท่ากับ 0) หน้าจอก็จะเข้าสู่ waiting state โดยอัตโนมัติแต่จะไม่เห็น screen เช่น waitingscreen ที่ถูกแสดงจะไม่ถูก
แทนที่ด้วย waitingscreen ของ stage นั้นๆ4 จะเปลี่ยนค่าของตัวแปร Participate ได้อย่างไร? ค่าของตัวแปรนี้เป็นตัวแปรทั่วไป
(normal variable) ซึ่งอยู่ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง และอาจถูกกำหนดให้เป็นศูนย์หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ในตัวอย่าง Ultimatum game ผู้เสนอจะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อนโดยจะทำการตัดสินใจเสนอราคา หลังจากนั้นผู้ตอบรับจะต้องเลือกระหว่าง
การตกลงกับปฏิเสธ ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรมจึงต้องกำหนด stage ในการตัดสินใจของผู้เสนอ (Propoder Decision stage) และstage การ
ตัดสินใจของผู้ตอบรับ (Responder Decision stage) โดยให้ผู้เสนอเป็นผู้เริ่มเล่นก่อนแล้วจึงตามด้วยการตัดสินใจของผู้ตอบรับ ในตอน
จบ จะต้องเขียนคำสั่งดังต่อไปนี้ไว้ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง ใน stage ของผู้เสนอ :

บรรทัดนี้เป็นการตั้งค่าตัวแปร Participate หากมีค่าเท่ากับ 0 ผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่สามารถเข้าไปใน stage นี้ได้ ซึ่งจะอยู่ใน
waiting state ของ stage นี้แทน คือหน้าจอจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยในมุมมองจากผู้เข้าร่วมการทดลอง หน้าจอจะมีลักษณะ
เหมือนใน stage ก่อนหน้านี้ สำหรับ stage การตัดสินใจของผู้ตอบรับ จะใช้โปรแกรมคำสั่ง

ผู้เขียนโปรแกรมจำเป็นต้องทราบว่าทุกโปรแกรมคำสั่งที่เริ่มต้นใน stage จะดำเนินการสำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน มีเพียงตัว
Participate ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบเมื่อทุกโปรแกรมคำสั่งสิ้นสุดลง โดยตัวแปร Participate ไม่ได้เป็นตัวกำหนดการทำงานของ
โปรแกรมคำสั่ง แต่ทำหน้าที่เพียงกำหนดการแสดงผลของหน้าจอ
โดยปกติแล้วการเขียนคำสั่ง participate กระทำได้ดังนี้

ผู้เขียนโปรแกรมจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับส่วนเงื่อนไขที่สองและสามในโปรแกรมคำสั่ง if นี้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูก
ละเลยและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
3.5.2 การดำเนินการพร้อมกันในหลาย stage (Simultaneously in different stage)
ในหัวข้อนี้ จะเป็นการอธิบายถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคำสั่งสำหรับการทำงานพร้อมกันในหลาย stage โดยให้พิจารณาจากตัวอย่างใน
Ultimatum game ที่ใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ (strategy method) หรือตัวอย่างในเกมใดๆ ที่มีการรับคำตอบ (feedback) ที่แตกต่างใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การแสดงผลกำไร (profit display)
ในแต่ละรอบของเกมนั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องผ่านในทุก stage เป็นลำดับไป ในแต่ละ stage นั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองจะเข้าสู่
active state ของ stage นั้น ก่อ น ซึ่งในสถานะนี้ ผู้เข้า ร่ว มการทดลองจะเห็น หน้า จอใน stage เป็น แบบ active screen โดยใน
clients’ window นั้นจะแสดงสัญลักษณ์ “ ’ ” แทน active state ซึ่งการจะผ่านหน้าจอนี้ไปจะต้องกดปุ่ม OK ก่อน หรือรอจนหมด
เวลา จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอ waitinscreen ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองก็จะเข้าสู่สถานะการรอ (waiting state) ทีแ่ ทนด้วยสัญลักษณ์ “ ’
” หรือไม่เช่นนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองอาจเข้าสู่ stage ถัดไปซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในการเข้าสู่ stage ถัดไป อันดับแรกที่ต้องเลือกคือ
เงื่อนไขทางเลือกการเริ่มต้น (Start option) ซึ่งหมายถึงเงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองก่อนที่จะเข้าสู่ stage ถัดไป โดยเงื่อนไข
สองประการแรกจะถูกใช้มากที่สุด ดังนี้ เงื่อนไขประการที่หนึ่ง คือ Wait for all ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน (default) อธิบายได้ว่าในกรณีที่
กำหนด start option ในเงื่อนไขนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่สามารถผ่านไปยัง stage ต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน
จะทำ stage ก่อนหน้านั้นเสร็จสิ้นทุกคนก่อน เงื่อนไขประการที่สอง คือ Start of possible หมายความว่ากรณีนี้จะไม่มีข้อจำกัดใดๆ
ทั้งสิ้น ทันทีที่ผู้เข้าร่วมการทดลองคนใดทำ stage ก่อนหน้านั้นเสร็จ ก็จะผ่านเข้าไปสู่ stage ต่อไปทันที ในเงื่อนไขสุดท้ายคือ ตัวเลือก
4

ส่วนนี้มีความสำคัญเนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมอาจต้องการให้ข้ามไปหลาย stage (omit more than one stage) ซึ่งในกรณีนี้ การเปลี่ยนจาก waiting stage ไปยังส่วน
ถัดไปอาจไม่เห็นได้จากผู้เข้าร่วมการทดลอง
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Start if…. มีไว้สำหรับกำหนดเงื่อนไขเอง โดยเหมาะสำหรับการสร้างคำสั่งการเปลี่ยนผ่าน stage ที่มีความซับซ้อน โดยการทดลอง
ส่วนมากสามารถใช้คำสั่งในสองทางเลือกแรกได้
การกำหนดเงื่อนไขทางเลือกเริ่มต้น (start option) ทำให้สามารถกำหนด stage ที่จะดำเนินการพร้อมกันได้ โดยพิจารณาจากสอง
stageมีความต่อเนื่องกัน ในเกมที่ใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ (strategy method) เช่น ผู้เล่นคนที่สองต้องตัดสินใจเลือกบนทุกทางเลือกที่ผู้
เล่นคนแรกทำไว้ ในกรณีนี้ผู้เล่นคนแรกและคนที่สองสามารถตัดสินใจพร้อมกันได้ โดยการกำหนดในโปรแกรม z-Tree ได้ดังนี้: กำหนด
สร้างสอง stage โดยให้ stage หนึ่งเป็นของผู้เล่นคนแรก และอีก stage สำหรับคนเล่นที่สอง จากนั้นให้กำหนดตัวแปร Participate ใน
ทั้งสอง stage ดังนั้นผู้เล่นทั้งคู่ก็จะสามารถเข้าไปใน stage ของตนเองได้ ในลำดับสุดท้ายให้กำหนดเงื่อนไขทางเลือกเริ่มต้นในทั้งสอง
stage ดังนั้นผู้เล่นคนที่สองจะไม่สามารถเข้าไปยัง stage ของผู้เล่นคนแรกได้ และเนื่องจากไม่ต้องอยู่ในช่วงรอก่อนเข้า stage ของ
ตนเอง (the second stage) ผู้เล่นคนที่สองจึงสามารถเข้า stage ของตนเองได้ในเวลาเดียวกันกับที่ผู้เล่นคนแรกเข้า stage ทีห่ นึง่ (the
first stage) ดังในภาพ 3.24 “Example of a two stage sequential game” แสดงสถานการณ์ดังกล่าว ในส่วนท้ายของชื่อ stage
จะมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเงื่อนไขทางเลือกการเริ่มต้น

3.5.3 การจบ stage (Ending a stage)
ในแต่ละ stage จะมีเวลาที่จำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองซึ่งระบุอยู่ในส่วนของ Timeout โดยสมการนำเข้า (expression entered)
จะถูกคำนวณอยู่ในตารางภาพรวม (globals table) ในกรณีที่ต้องการให้หลาย stage มีเวลาจำกัดเดียวกัน (the same time-out
times) จะต้องกำหนดตัวแปรที่ตารางภาพรวม และใช้ชื่อตัวแปรดังกล่าวว่า time-out
หลังจากที่เวลาในทุก stage หมดลง เกมการทดลองจะดำเนิน ต่อ โดยขึ้น อยู่ก ับ การกำหนดเงื่อนไขของ stage ค่าปกติ (default
behavior) ที่ไม่ว่าจะมีการกรอกข้อมูลใน stage หรือไม่ หากผูเ้ ข้าร่วมการทดลองไม่กรอกข้อมูลใดๆในหน้าจอ stage ดังกล่าวจะจบเมื่อ
เวลาหมดลง เช่น ผู้เข้าร่วมการทดลองจะเข้าสู่ waiting state ใน stage นั้น และอาจเข้าสู่ใน stage ต่อไปทันที หากมีการกรอกข้อมูล
เวลาที่ปรากฏจะเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยน stage เมื่อเวลาหมดลงจะมีข้อความ “กรุณาทำการตัดสินใจตอนนี้ (Please make your
decision now)” ปรากฏ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้เกมจะไม่ดำเนินต่อจนกว่าจะมีการกรอกข้อมูล หากต้องการไม่ให้มีการหมดเวลา ต้อง
ทำการระบุตัวเลขติดลบไว้ (negative number) ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีเวลาไม่จำกัดในการตัดสินใจ แต่หากระบุให้ timeout มีค่าเป็น 0 ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องเข้าสู่ waitingscreen ทันที
หากไม่ต้องการให้ออกจาก stage โดยอัตโนมัติ ให้ทำการตั้งค่าตัวเลือก No ใน Leave stage after timeout แต่หากต้องการให้ออกจาก
stage แม้ว่าจะไม่มีการกรอกข้อมูลใดๆ ให้เลือกตัวเลือก Yes
หากใช้ทางเลือก Yes ใน Leave stage after timeout จำเป็นต้องกำหนดค่าของตัวแปรนำเข้าที่เหมาะสมกับค่า
มาตรฐานด้วย (default value)

3.5.4 ตัวอย่าง Ultimatum Game
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ผู้เล่นคนที่หนึ่ง (ผู้เสนอ; the proposer) สามารถทำการเสนอได้ในสัดส่วนของ 100 โดยจะอยู่ในรูปแบบของ (share1, share2) ผู้เล่น
คนที่สอง (ผู้ตอบรับ; the responder) สามารถตอบตกลงหรือปฏิเสธในสัดส่วนนั้นได้ จากนั้นผู้เล่นทั้งสองคนจะได้รับสัดส่วนแบ่ง
ตามนั้น ซึ่งหากผู้เล่นคนที่สองเลือกตอบปฏิเสธ ทั้งคู่ก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ
ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้ เป็นการกำหนดให้มี 4 stage ใน treatment ได้แก่ stage ของการตัดสินใจของผู้เสนอ การตัดสินใจของผู้ตอบ
รับ และผลกำไร (profit display) ของผู้เสนอ และผลกำไรของผู้ตอบรับ ดังที่จะแสดงต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคำสั่งใน
การทดลองนี้

ขั้นแรก ให้ทำการกำหนดค่าคงที่ PROPOSERTYOE และ RESPONDERTYPE ซึ่งใช้ค่าคงที่นี้เป็นชื่อของตัวเลข 1 และ 2 จากนั้น ให้
กำหนดตั ว แปร Type ที ่ ม ี ค ่ า ไม่ ถ ู ก ต้ อ ง (illegal value) ในที ่ น ี ้ และกำหนดให้ ม ี ค ่ า ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง (correct value) ในตารางตั ว แปร
(parameter table) เพื่อให้ treatment มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น จะกำหนดขนาดของสัดส่วนด้วยตัวแปร ซึ่งเรียกตัวแปรดังกล่าวว่า
M ในขณะที่ตัวแปร IncOffer จะเป็นกำไรส่วนเพิ่ม (increments) จากการเสนอราคา ซึ่งกำหนดให้เป็นจำนวนเต็มใด ๆ (any integer
number) ดังนั้นจึงกำหนดให้ตัวเลขนี้เป็น 1 ใน stage การเสนอราคาของผู้เสนอ กำหนดให้มีเพียงตัวแปร Participate ดังนั้นจะมี
เพียงผู้เสนอที่สามารถทำการเสนอราคาได้
ใน stage การตอบรับของผู้ตอบรับ ให้ทำการคัดลอกราคาเสนอของผู้เสนอ (proposer’s offer) มายังแถวของผู้ตอบ (responder’s
row) ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งเป็นการกำหนดตัวแปรใหม่ที่มีชื่อว่า Share ที่ประกอบไปด้วยสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการทดลอง
(subjects’ shares) ทั้งคู่ ที่ถูกตัดสินใจโดยผู้เสนอ ดังจะเห็นได้จากสูตรที่ว่า M – Offer สำหรับผู้เสนอ และราคาเสนอของผู้เสนอ
สำหรับผู้ตอบรับ ผู้เขียนโปรแกรมจำต้องกำหนดสมการคำสั่งต่อไปนี้เพื่อให้ได้ราคาเสนอของผู้เสนอ
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ใน stage การตอบรับของผู้ตอบรับ ผู้ตอบรับสามารถตอบตกลงหรือปฏิเสธได้ ซึ่งอาจใช้ปุ่มทางเลือก (radio button) สำหรับการตอบ
ได้ เช่น ใช้วัตถุที่ชื่อว่า Accept ในส่วนของ Layout ดังนี้

ใน stage ที่มีชื่อว่า Proposer profit จะต้องทำการคำนวณผลกำไรของคำตอบทั้งสองประเภท โดยความน่าสนใจของคำสั่งในโปรแกรม
นี้ คือ การคัดลอกตัวแปร Accept จากแถวของผู้ตอบรับ (responder row) ไปยังแถวของผู้เสนอ (proposer row)

ในบรรทัดนี้ ให้ทำการระบุค่าตัวแปร Accept อีกครั้งสำหรับคำตอบทั้งสองประเภท โดยต้องระวังไม่ให้ค่าของข้อมูลสูญหาย สำหรับ
ผู้ตอบรับให้ทำการระบุค่าตัวแปรด้วยค่าเก่า คือไม่ต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลนั้น สำหรับผู้เสนอ ค่าของตัวแปร Accept จะไม่มีความหมาย
ในก่อนหน้านั้น การใช้วิธีการระบุค่าซ้ำนี้ทำให้การเขียนคำสั่งโปรแกรมสะดวกขึ้นเนื่องจากทำให้ตัวแปรที่มีอยู่ในประเภทที่แน่ชัด
(certain types) สามารถเข้าถึงทุกประเภทในกลุ่มได้
นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดให้ใช้การคำนวณของตัวแปร Participate ในโปรแกรมคำสั่งที่แยกจากกัน หากเราจะใช้โปรแกรมคำสั่งใน
สองที่ และเมื่อมีการแยกโปรแกรมกันสามารถใช้วิธีการคัดลอกและวาง (copy and paste) ได้ในทุกโปรแกรมคำสั่ง
การแสดงผลกำไร (profit display) จะปรากฏขึ้นใน stage ที่ต่างกันสำหรับผู้เสนอและผู้ตอบรับ เนื่องจากแต่ละคนมีจอแสดงผลที่
ต่างกัน ในทั้งสอง stages ต้องกำหนดให้ตัวแปร Participate ที่ผู้เสนอเป็นผู้ที่สามารถเข้าสู่หน้าผลกำไรของผู้เสนอได้เพียงเท่านั้น
(proposers’ profit display) ในขณะที่หน้าจอของผู้ตอบรับจะเข้าสู่หน้าผลกำไรของผู้ตอบรับเพียงเท่านั้น (redponders' profit
display) ในขั้นตอนสุดท้าย ให้ทำการปรับทางเลือกเริ่มต้น (start option) ในหน้าจอแสดงผลกำไรของผู้ตอบรับเป็น Start if possible
ซึ่งหากสร้างเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ตอบรับจะได้รับผลกำไรหลังจากที่ผู้เสนอได้ทราบผลกำไรของตนเองแล้วเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าการ
กำหนดเงื่อนไขนี้จะช่วยให้การแสดงผลกำไรของผู้ตอบรับไม่ล่าช้า

3.6 ตลาดการประมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Auction Markets)
3.6.1 กรอบแนวคิด (Concepts)
จากการอธิบายวิธีการสร้าง treatment ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานมีความเรียบง่ายเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละ stage
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะทำการตัดสินใจและยืนยันการตัดสินใจของตนเองด้วยการกดปุ่ม จากนั้นจึงรอจนกว่าการทดลองจะดำเนินไปใน
ขั้นต่อไป เช่น ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องรอจนกว่าจนผ่านไปยัง stage ต่อไป ด้วยกลไกนี้อาจอธิบายความหมายของรูปแบบเกมทั่วไป
(normal form game) หรือใช้อธิบายความหมายสำหรับรูปแบบเกมที่มีส่วนขยายเพิ่มเติม (extensive form game) อย่างไรก็ตาม ใน
หลายเกมการทดลองทางเศรษฐศาสตร์จะใช้สถาบันกลไกตลาด (market institution) ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้เช่นในเกม อาจพิจารณา
ได้จากตัวอย่างในเกมการประมูลสองครั้ง (double auction) ที่ในสถาบันตลาด มีผู้ขาย (sellers) และผู้ซื้อ (buyers) ที่สามารถทำการ
เสนอราคาขายได้ ซึ่งจะแสดงผลในตลาดของผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน โดยผู้ซื้อจะสามารถตอบตกลงในราคาเสนอของผู้ขายได้ และ
ผู้ขายก็จะต้องทำการตอบตกลงราคาเสนอซื้อของผู้ซื้อด้วยเช่นกัน ในสถาบันดังกล่าวนี้มีความแตกต่างจาก treatment ที่ผู้เขียน
โปรแกรมได้เคยทำการเขียนโปรแกรมคำสั่งดังนี้
-

ผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่สามารถกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการทำลองล่วงหน้าได้ ดังนั้นจึงไม่อาจทราบจำนวนราคาเสนอที่จะ
เกิดขึ้นได้
เราจะไม่ทราบว่าราคาเสนอเท่าใดที่จะได้รับการตอบตกลง เช่น ไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้ตอบตกลงคนต่อไป
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-

ผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่สามารถเข้าถึงการทดลองของอีกฝ่ายได้ แต่จะสามารถทราบข้อมูลการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการ
ทดลองอีกฝ่าย เช่น ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนจะเห็นทุกๆการเสนอราคา
การประมูลจะดำเนินไปโดยอัตโนมัติภายในเวลาที่กำหนด

การใช้คำสั่งเพื่อให้เกมการประมูลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จะใช้แนวคิดในโปรแกรม z-Tree ดังต่อไปนี้
-

-

-

ใน stage tree dialog จะมีคำสั่งทางเลือกให้เกมดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด (option for
terminating a stage automatically when the time has expired) ซึ่งการเลือ กใช้ค ำสั่งนี้จ ะเป็น การเปลี่ย นค่า ที่ป ุ่ม
ลักษณะมาตรฐาน (default behavior) ดังนั้นปุ่มนี้จะไม่ได้เป็นตัวจบ stage ผู้เข้าร่วมการทดลองจึงไม่ทราบจำนวนผู้เข้าร่วม
ที่แน่ชัดได้
ในการสร้างตารางที่ไม่มีการกำหนดจำนวน records เช่น ตารางการทำสัญญา (Contracts table) ที่จะประกอบไปด้วย
จำนวนของ record ที่ไม่แน่นอน โดยในตารางดังกล่าวจะเป็นที่เก็บราคาเสนอของผู้เสนอ
ในการทดลองนี้จะมีประเภทของกล่องข้อความใหม่ที่มีชื่อว่า กล่องการทำสัญญา (contract creation box) กล่องรายการ
สัญญา (contract list box) และกล่องตารางการทำสัญญา (contract grid box) โดยกล่องเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมการทดลอง
สามารถทำการสร้าง เลือก (select) ดู (view) และแก้ไขราคาเสนอ (edit offers) ได้ ซึ่งหลายกล่องบนหน้าจอนี้สามารถใช้
งานได้พร้อมกันภายใน stage เดียว เช่น ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถทำการเสนอราคาในกล่องหนึ่ง และตอบตกลงราคา
เสนอได้ในอีกกล่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน
ในการสร้างโปรแกรมคำสั่งในปุ่ม สามารถทำได้โดยการใช้งานที่แตกต่างกันของผู้เข้าร่วมการทดลอง บนข้อมูลชุดเดียวกัน เช่น
ราคาที่เสนอเข้ามาอาจหมายถึงราคาขายหรือราคาซื้อก็เป็นได้

ในหัวข้อถัดไป จะเป็นการพัฒนารูปแบบการทดลองการประมูลสองครั้ง (double auction) โดยที่การทดลองนี้ ผู้ขายจะสามารถ
ขายสินค้าที่มีต้นทุนของตนเป็นศูนย์ ให้กับผู้ซื้อในราคาต้นทุน 100 ได้ โดยผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะสามารถทำการค้าได้ใน
หนึ่งสินค้า โดยเริ่มจากการอธิบายถึงวิธีการจัดเก็บสัญญาของผู้เข้าร่วมการทดลองลงในตารางการทำสัญญา (contract table)
จากนั้นจะแสดงวิธีการสร้างกล่องข้อความสำหรับการกรอกราคาเสนอ (the box for making an offer) กล่องสำหรับแสดงราคา
เสนอ (the box for displaying the offer) และกล่องสำหรับการเลือกราคาเสนอ (the box for selecting an offer)
3.6.2 ตารางการทำสัญญาในเกมการประมูลสองครั้ง (A double auction in the contracts table)
ในการประมูล การบันทึกข้อมูลลงในตารางการทำสัญญาจะประกอบด้วยราคาเสนอของผู้ขายและผู้ซื้อ หากราคาเสนอใดๆ ได้รับการตก
ลงก็จะมีการบันทึกเพิ่มขึ้นทันที (updated) โดยข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร Seller, Buyer, Creator และ Price หากผู้ซื้อ
ทำการเสนอ ตัวแปร Seller ก็จะกลายเป็นตัวแปร Subject ของผู้เล่นคนนั้นๆ5 เนื่องจากลำดับตัวเลขมีความจำเพาะต่อผู้เล่นแต่ละคน
จึงอาจเรียกว่าเป็น ID ของผู้เล่นได้ โดยเมื่อตัวแปร Buyer ถูกตั้งให้มีตัวเลขเป็น -1 ซึ่งหมายถึงเป็นผู้เปิดการเสนอ (open offer) ตัวแปร
Price คือราคาที่ผู้ขายเสนอให้มา เมื่อผู้ซื้อตกลงราคาที่ผู้ขายเสนอมา ตัวเลข -1 ในตัวแปร Buyer ก็จะถูกแทนที่ด้วย ID ของผู้ขายคน
นั้น การเปลี่ยนแปลงในตารางการทำสัญญามีลักษณะเช่นเดียวกันกับในกรณีที่ผู้ซอื้ ทำการเสนอและผู้ขายทำการตอบตกลงราคาเสนอซื้อ
นั้นๆ จากที่อธิบายโครงร่างมาจะเห็นแล้วว่าการวางแผนการสร้างโปรแกรมคำสั่งเสนอราคาและตอบรับตกลงในตารางการทำสัญญา
สามารถทำได้โดยง่าย
หากราคาเสนอถูกตอบรับตกลง เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำสัญลักษณ์แสดงการตกลงนั้น เนื่องจากผู้ขายจะเสนอราคาต่างๆใน
ลักษณะที่ต่ำลงเป็นลำดับขั้น และผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดมักจะได้รับการตอบตกลง ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าผู้ที่เสนอในราคาอื่นจะยังไม่ได้รับ
การตอบตกลง เช่น ในกรณีที่ผู้ขายไม่มีสินค้าอื่นที่จะขายแล้ว ดังนั้นจึงต้องทำการลบราคาเสนอส่วนเกินทิ้งไป ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเจนว่า
ผู้ทำการทดลองต้องการจะเก็บข้อมูลประวัติการทำสัญญาทั้งหมดนั้นไว้โดยไม่ต้องการลบทิ้งไป แต่ต้องการเพียงทำสัญลักษณ์ไว้ว่าราคา
เสนอนั้นไม่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เล่นแล้ว ซึ่งสามารถทำได้โดยแทนตัวเลข -1 และในตัวแปร Buyer แทนด้วยตัวเลข -2 โดยในการ

5

วิธีการดังกล่าวไม่ใช่หนทางเดียวในการสร้างโปรแกรมคำสั่งสำหรับเกมการประมูล อย่างไรก็ดี วิธีการนี้มีความสะดวกสูงในแง่ของการปฎิบัติเนื่องจากเป็นการใช้ตัวแปรชุด
เดียวกันเสมอ ซึ่งทำให้ treatment นี้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
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ใช้ตัวเลข -2 เป็นการสมมติเพื่อให้ทราบว่าราคาเสนอนั้นยกเลิกไปแล้ว (“deleted”) ในวิธีการนี้จะสามารถเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่าง
การประมูลได้ทั้งหมด
ในเกมการประมูลสองครั้งยังคงมีปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ หากราคาเสนอได้รับการตกลง ผู้ทำการทดลองจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ตอบ
ตกลง เรื่องจากในเกมนี้ทั้งตัวแปร Buyer และ Seller ต่างมีค่าเป็นบวก ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการใช้ตัวแปร Creator ซึ่งมี ID
ของผู้เข้าร่วมอยู่ก็จะทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้ตอบตกลงข้อเสนอนั้น โดยจะต้องทำการสร้างตัวแปรนี้เมื่อข้อเสนอได้รบั การตกลง อย่างไรก็
ตามอาจดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะสร้างตัวแปรนี้ไว้ตอนที่มีการตั้งราคาเสนอ ในลำดับท้ายสุด คือ ผู้เล่นแต่ละคนควรถูกกำหนดให้มี
โครงสร้างชั่วคราว (temporal structure) โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดในการสร้างโปรแกรม
คำสั่งนี้คือ การนับจำนวนการเพิ่มขึ้นของการทำสัญญา (interactions) (การเสนอราคาและการตอบตกลง) ซึ่งอยู่ในตารางภาพรวม หรือ
การบันทึกเวลาที่ใช้ฟังก์ชัน gettime ()
ตารางดังต่อไปนี้เป็นการสรุปผลหลากหลายสถานการณ์ที่ปรากฏในเกมการประมูลสองครั้ง (double auction) โดยค่าของตัวแปร
เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการทดลอง

3.6.3 การเตรียมภาพแสดงบนหน้าจอสำหรับเกมการทดลอง (Preparing the layout for the auction)
ก่อนที่จะเริ่มสร้างกล่องข้อความใดๆ ให้ทำการเตรียมภาพแสดงบนหน้าจอ (layout) ก่อน เนื่องจากจอภาพของ ผู้ขายและผู้ซื้อมี
ลักษณะคล้ายกันมาก จึงจะอธิบายถึงหน้าจอแสดงผลของผู้ซื้อเพียงเท่านั้น ผู้ซื้อสามารถตั้งราคาเสนอได้ ในขณะที่สามารถเห็นราคา
เสนอของผู้ซื้อคนอื่นได้ และในกล่องข้อความที่สามผู้ซื้อจะสามารถเห็นราคาเสนอขายของผู้ขายได้ซึ่งสามารถตอบตกลงได้ โดยจะ
เรียงลำดับบนหน้าจอดังในภาพ 3.26 “Sketch of box arrangement for an auction”
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กล่องข้อความสำหรับราคาเสนอซื้อของผู้เสนอซื้อ (Box for making offers) และกล่องรายการราคาเสนอซื้อของผู้เสนอซื้อ (Buyer
offers box) จะอยู่ข้างๆกัน
3.6.4 การตั้งราคาเสนอ (Making an offer)
ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการออกแบบกล่องสำหรับการตั้งราคาเสนอ โดยราคาเสนอจะอยู่ในกล่องการทำสัญญา (contract creation
box) โดยให้ทำการใส่กล่องการทำสัญญา ซึ่งเป็นวิธีการเช่นเดียวกับการใส่กล่องข้อความอื่นๆในคำสั่งเมนู ซึ่ง dialog ในกล่องการทำ
สัญญานี้ จะประกอบไปด้วยส่วนที่ให้กำหนดประเภทจำเพาะของกล่องข้อความ โดยทางเลือกจะถูกอธิบายไว้ในคู่มือการอ้างอิง
ตัวอย่างเช่น ทางเลือกจะถูกตั้งค่าไว้เป็นค่ามาตรฐาน จึงมีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องเปลี่ยนคือตำแหน่งของกล่องการทำสัญญา
เช่นเดียวกับกล่องมาตรฐาน (standard box) กล่องการทำสัญญา (contract creation boxes) สามารถใช้วัตถุนำเข้าและปุ่มในการ
กรอกข้อมูลได้ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างเพื่อการยืนยันการนำเข้าราคาเสนอให้เข้าสู่ระบบ เช่น กำหนดให้วัตถุนำเข้าสำหรับตัวแปร Price
อยู่ในกล่องข้อความ ดังนั้นเพื่อการยืนยันราคาเสนอที่ตั้งไว้ ผู้เล่นจำเป็นต้องกดปุ่มซึ่งปุ่มดังกล่าวจะอยู่ในกล่องการทำสัญญา (contract
creation box) เมื่อกดปุ่มเรียบร้อยแล้ว จะมีคำว่า “บันทึกใหม่” (new record) ปรากฏอยู่ในตารางการทำสัญญา (contract table)
สำหรับข้อมูลของวัตถุนำเข้าได้แก่ ข้อมูลในตัวแปร Price ซึ่งจะถูกเก็บอยู่ในบันทึกนี้ หากต้องการให้ข้อมูลอื่นๆเข้ามาอยู่ในบันทึกนี้
แต่ไม่ต้องการให้ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ในบันทึกใหม่นี้ เช่น ผู้ขายไม่ควรใช้เป็นตัวแปร Seller โดยปกติแล้ว ผู้
เล่นจะไม่ทราบ ID ของตนเอง ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ทดลองที่ไม่ต้องการให้ระบุตัวตนในการเข้าออกเกมอัตโนมัติ ในการ
แก้ปัญหานี้อาจต้องใช้โปรแกรมคำสั่งซึ่งแทนด้วยปุ่ม เช่น โปรแกรมคำสั่งที่จะเริ่มดำเนินการเมื่อมีการกดปุ่ม ซึ่งการกำหนดให้ตัวแปร
Buyer มีค่าเท่ากับ -1 จะทำให้การเขียนคำสั่งโปรแกรมง่ายขึ้น

แต่การตั้งค่าตัวแปร Seller ทำอย่างไร และจะทำอย่างไรให้ทราบ ID ของผู้เล่นที่กดปุ่ม เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ จะใช้ scope
operator ในการสร้ า งโปรแกรมคำสั ่ ง โดยโปรแกรมคำสั ่ ง ที ่ อ ยู ่ ใ นปุ ่ ม จะดำเนิ น การภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที ่ ถ ู ก กำหนด (scope
environment) เมื่อคำสั่งเริ่มดำเนินการในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (subject table) จะสามารถเข้าสู่ตารางภาพรวม (globals
table) ด้วย scopeoperator ได้ เช่นเดียวกันหากเริ่มดำเนินคำสั่งโปรแกรมด้วยปุ่มในกล่องการทำสัญญา (contract creation box)
จะสามารถเข้าสู่บันทึกของ ผู้เข้าร่วมการทดลองที่กดปุ่มที่สร้างด้วย scope operator (การทำงานสองครั้งของ scope operator ได้ผล
เช่นเดียวกับตารางภาพรวม (globals table)) (A double scope operator reaches the globals table) ในตอนนี้การสร้างตัวแปร
Seller และ Creator ก็จะทำได้โดยสะดวกดังนี้

มีข้อสังเกตว่า หากกำหนดให้ตารางในโปรแกรมคำสั่งเริ่มดำเนินการ จะต้องเป็นการดำเนินการที่สร้างการบันทึกใหม่ในตารางการทำ
สัญญา (contract table) ดังนั้น ใน program dialog จะต้องเลือกตารางการทำสัญญา (contract table)6
3.6.5 การเรียกดูราคาเสนอ (Viewing offers)
ราคาเปิดในการเสนอ (open offer) จะแสดงอยู่ในกล่องรายการทำสัญญา (contract list box) โดยแต่ละกล่องจะแสดงเพียงบางส่วน
ในตารางการทำสัญญา (contract table) ซึ่งวัตถุที่อยู่ในกล่องนั้นจะเป็นตัวกำหนดคอลัมน์ที่จะแสดง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนดว่าบันทึก
ใดจะได้แสดง ดังนั้นหากต้องการให้แสดงราคาเปิดในการเสนอ จะได้เงื่อนไขดังนี้

6

ในช่วงเริ่มต้นของโปรแกรมคำสั่งอื่นๆ ปุ่มโปรแกรมคำสั่งไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการกับทุก record ในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน (database)
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สมการดังกล่าวไม่ได้จบลงด้วยการใช้เครื่องหมายอัฒภาค (semicolon) เช่น บางสมการมีค่าแสดงอยู่ ดังนั้นราคาเสนอจึงควรถูกจัดให้
แบ่งตามราคา เนื่องจากผู้ขายต้องทำการลดราคาเสนอขายตลอดเวลา ดังจะแสดงให้เห็นการลดระดับของราคาดังสมการต่อไปนี้

สัญลักษณ์ลบเป็นตัวแสดงการลดลงโดยเรียงตามลำดับ สำหรับการเรียงลำดับที่เพิ่มขึ้นจะไม่ใช้สัญลักษณ์บวก เนื่องจากการเรียงลำดับที่
เพิ่มขึ้นเป็นค่าปกติมาตรฐานอยู่แล้ว ในอีกทางหนึ่งหมายความว่าการเรียงลำดับที่ลดลงเกิดจากการใช้ตัวแปร –Price ดังเช่นการ
เรียงลำดับที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ตัวแปร –Price
3.6.6 การสร้างคำสั่งการใช้งาน (Do-statement)
ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนแนะนำในหัวข้อ 3.2.5 “The do statement” ในการสร้างเกมการประมูลจะต้องกำหนด “การสร้างคำสั่งการใช้
งาน (do-statement)” เนื่องจากเป็นส่วนการคำนวณสำหรับทุกบันทึกในตาราง ด้วยคำสั่ง do { statements } โปรแกรม
คำสั่ง (statement) จะดำเนินการกับทุกบันทึกในตารางปัจจุบัน ดังเช่นในตารางฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ด้วยชื่อตาราง (table
name) โดยวิธีการนี้ การคำนวณจะอยู่ในตารางในรูปแบบคำถาม (in the table in question) โดยในที่นี้สามารถใช้ scope operator
ได้ดังเช่นในตารางฟังก์ชัน
การสร้างคำสั่งการใช้งาน (do-statement) มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนของสภาพแวดล้อมในการประมูล (auction
environment) เนื่องจากต้องจัดการกับหลายตาราง (multiple table) ในทุกตัวอย่างที่ได้แสดงมา เป็นเพียงการจัดการข้อมูลในตาราง
ผู้เข้าร่วมการทดลองขั้นพื้นฐานเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามในเกมการประมูลก็ยังคงมีตารางผู้เข้าร่วมการทดลองสำหรับข้อมูลจำเพาะ
และตารางการทำสั ญ ญา (contracts table) ซึ ่ ง ข้ อ มู ล การดำเนิ น การ (transaction information) ในตลาดจะถู ก เก็ บ บั น ทึ ก ไว้
ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองกดปุ่มที่เกี่ยวข้องกับตารางการทำสัญญาหรือตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง โปรแกรมคำสั่งจะ
ดำเนินการโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงควรใช้คำสั่งการใช้งาน เนื่องจากโดยส่วนมากแล้วจะต้องการปรับเปลี่ยนบางข้อมูลในทั้งสองตารางนี้
ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป
3.6.7 การตอบตกลงข้อเสนอ (Accepting an offer)
ผู้เขียนโปรแกรมจำเป็นต้องสร้างปุ่มกดในกล่องรายการทำสัญญา (contract list box) เพื่อให้ราคาเปิดการเสนอ (open offer) ได้รับ
การตอบตกลง ดังเช่นปุ่มคำสั่งโปรแกรมที่อยู่ในกล่องการทำสัญญา (contract creation box) โดยโปรแกรมคำสั่งนี้จะทำสัญลักษณ์ว่า
ข้อเสนอนั้นๆ ได้รับการตอบตกลงข้อเสนอซื้อ (และขาย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นจึงสามารถเข้าถึงบันทึกของตนเองได้ด้วย scope
operator เช่นเดียวกับกล่องการทำสัญญา โดยคำสั่งดังกล่าวเป็นดังนี้

ในบรรทัดนี้ ราคาเสนอจะหายไปจากรายการในกล่องโดยอัตโนมัติ ตัวแปร Buyer จะเปลี่ยนจาก -1 ไปเป็นเลขอื่น อย่างไรก็ดีการ
ดำเนินการยังไม่สิ้นสุด อันดับแรก ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทำการลบราคาเสนอที่ไม่มีผลอีกต่อไปออก เช่น ราคาเปิดการนำเสนอของผู้
ซื้อและผู้ขายในข้อเสนอราคานี้ ฉะนั้นหลังข้อความคำสั่งข้างต้น จึงต้องเพิ่มคำสั่งดังนี้
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อันดับแรก คำสั่ง contracts.do จะดำเนินการกับตารางการทำสัญญาทั้งหมด (contracts table) โดย scope operator จะ
อนุญาตให้เข้าถึงบันทึกของตนเองได้ โดยกรณีนี้จะต้องทำการเลือกบันทึกก่อน ดังนั้น เงื่อนไข Buyer == : Buyer &
Seller == -1 จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ซื้อได้ทำการกดปุ่มรายการราคาเสนอที่ยังไม่มีผู้ใดตอบตกลง จากนั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้อง
ทำสัญลักษณ์ให้กับราคาเสนอนั้นๆว่าได้มีการตอบตกลงแล้ว โดยการตั้งค่า Seller ให้เป็น -2 ซึ่งราคาเสนอเหล่านี้ก็จะหายไปจาก
รายการของราคาเปิดการนำเสนอ (open offer)
โดยปกติแล้ว จะต้องนำคำสั่งเพิ่มเติมไว้ในปุ่มโปรแกรมคำสั่งตอบตกลง (program of an accept button) ซึ่งจะต้องทำการปรับสินค้า
คงเหลือ (stock of goods) ให้เป็นปัจจุบัน และเงินของผู้เล่นที่สะท้อนการใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่น สมมติให้ตัวแปร Goods และ
Money ประกอบด้วยจำนวนสินค้าและเงินของผูเ้ ล่น (players’ quantities of goods and money) โดยในกรณีนี้ สามารถเพิ่มคำสั่ง
ลงในโปรแกรมได้ดังนี้

โปรแกรมคำสั่งนี้เป็นการยืนยันผลว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าและผู้ขายได้รับเงิน
3.6.8 การตรวจสอบการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมการทดลอง (Checking subjects’ entries)
บ่อยครั้งเราจะพบข้อจำกัดของข้อเสนอทั้งในการเสนอราคาและการตอบตกลงราคา อาทิ การเป็นหนี้อยู่ก็อาจทำให้ไม่สามารถตอบตก
ลงราคาเสนอได้ นอกจากนั้น บ่อยครั้งที่ผู้เล่นต้องการราคาเสนอที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ผู้ซื้ออาจทำการตั้งราคาเสนอซื้อที่สูงกว่า
ราคาสูงสุดที่มีอยู่ ดังนั้นอาจแก้ไขได้ด้วยการสร้างเงื่อนไขใน stage tree โดยให้มีชื่อว่าตัวตรวจสอบ (checker) ซึ่งอยู่ในรูปแบบปุ่มกด
เมื่อปุ่มถูกกด เงื่อนไขดังกล่าวก็จะทำการตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขนั้นหรือไม่ ซึ่งหากไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะไม่สามารถกรอก
ราคาลงไปได้ (rejected)
การพิจารณาขั้นต้นในข้อจำกัดของการขายระยะสั้น (short-selling) หมายความว่าผู้ขายจะไม่สามารถขายสินค้าที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ
ได้ โดยเงื่อนไขดังกล่าวแสดงในรูปแบบ : Goods >=1 ซึ่งหมายถึง ผู้ขายคนนี้มีสินค้าอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชิ้นสำหรับการขาย โดย
สมการนี้จะต้องระบุในส่วน Condition ซึ่งอยู่ใน checker dialog ดังที่แสดงในภาพ 3.27 “Checker dialog”
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หากการตรวจสอบล้มเหลว จะมีขอ้ ความปรากฏขึ้นบนหน้าจอของผู้เล่น โดยข้อความดังกล่าวคือ “คุณไม่เหลือสินค้าสำหรับการขายแล้ว
(You have no more goods to sell)” โดยจะต้องระบุไว้ในส่วนของ Message ในสองส่วนสุดท้ายคือชื่อของปุ่มกดนี้ ซึ่งหากผู้เล่นกด
ปุ่ม “yes”-button ราคาเสนอนั้น (input) ก็จะถูกตอบตกลง และข้อความก็จะปรากฏขึ้นเพียงการเตือน หากผู้เล่นกดปุ่ม “no”button ราคาเสนอนั้นก็จะไม่ได้รับการตกลง ซึ่งในเงื่อนไขนี้เป็นการบังคับ (mandatory) เนื่องจากหากมีเพียงแค่ปุ่ม “no” ผู้เล่นไม่
อาจไม่สนใจเงื่อนไขในข้อความนั้นได้ ฉะนั้นในการสร้างตัวตรวจสอบ (checker) อาจให้อยู่ได้ทั้งในกล่องการทำสัญญา (contract
creation box) และ ในกล่องรายการทำสัญญา (contract list box) ซึ่งเป็นส่วนที่ราคาเสนอจะถูกตอบตกลงได้
จากนั้นให้สร้าง checker อีกปุ่มสำหรับผู้ขาย ซึ่งเป็นกฎการปรับปรุง (the improvement rule) ที่ถูกทำให้มีผลดังนี้

ข้อสังเกต การใช้คำนำหน้า (prefix) ในฟังก์ชัน “maximum” ด้วยชื่อของตารางการทำสัญญา (contract table) เป็นสิ่งที่จำเป็น
เนื่องจากในกล่องการทำสัญญา (contract creation box) นี้ โปรแกรมคำสั่งและเงื่อนไขจะดำเนินการกับเพียงการบันทึกใหม่ ไม่ใช่
ข้อมูลทั้งหมดในตารางการทำสัญญา
ในโปรแกรมเวอร์ชันก่อน 3.2.4 จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าราคาข้อเสนอที่เลือกยังมีผลอยู่หรือไม่
ซึ่งตั้งแต่เวอร์ชัน 3.2.4 ขึ้นไป โปรแกรมจะมีการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
ข้อความจะปรากฏอยู่ที่ใด? (Where do the messages appear?)
โดยปกติแล้ว ข้อความจะปรากฏในหน้าต่างใหม่ (new window) และผู้เล่นจะต้องกดปุ่ม OK เพื่อทำการปิด
หน้าต่างนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดึงความสนใจของผู้เล่น (subject’s attention) โดยในทางเลือกนี้ ผู้เขียน
โปรแกรมสามารถใช้กล่องข้อความโดยที่ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องปิดกล่องข้อความดังกล่าวนี้ แต่จะมีความเสี่ยงที่ว่าผู้เล่นอาจไม่สนใจข้อความ
ในกล่องดังกล่าว
การประมูลในกลุ่ม (Auctions within groups)
หากผู้เขียนโปรแกรมต้องการสร้างการประมูลในกลุ่ม จะต้องทำการจัดกลุ่มตัวแปรที่อยู่ในตารางการทำสัญญา (contract table) เมื่อมี
การสร้างสัญญาขึ้น และต้องทำการจำกัดการแสดงผลของการบันทึกเฉพาะในกลุ่มของตนเอง
3.6.9 รายละเอียดของ Stages การประมูล (Auction stages in detail)
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Stage ที่มีการหมดเวลาโดยอัตโนมัติเรียกว่าเป็น stage การประมูล (an auction stage) ซึ่งเป็นตัวสร้างการประมูลพร้อมกับ stage
อื่นๆที่มีเงื่อนไขการเริ่มต้นว่า “start of possible” โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะเริ่มต้นและจบเกมประมูลพร้อมๆกัน โดยก่อนที่ stage จะ
เริ่มต้นนั้น โปรแกรมคำสั่งทั้งหมดใน stage นั้นจะเริ่มดำเนินการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าผู้เล่นคนใดจะเข้าร่วมใน stage ใด
ตัวอย่าง: แม้ว่าผู้ซื้อและผู้ขายในเกมการประมูลแบบสองครั้ง (double auction) จะอยู่ในการประมูลเดียวกัน แต่หน้าจอของทั้งคู่นั้นจะ
ไม่เหมือนกัน เนื่องจากว่า มีการกำหนดให้เป็น 2 stages โดยส่วนแรกคือ stage การประมูลของผู้ขาย และอีกส่วนเป็นของผู้ซื้อ ทั้งนี้
ทั้งสอง stage จะเริ่มโดยพร้อมเพรียงกัน โดยส่วนแรกสำหรับผู้ขาย ส่วนสองสำหรับผู้ซื้อ ซึ่งการกำหนดคำสั่งโปรแกรมดังกล่าวจะต้อง
เขียนเป็นสองบรรทัดดังนี้

โดยปกติแล้ว stage การประมูลจะจบลงเมื่อเวลาหมด อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นเพียงในสองกรณี
-

เมื่อตัวแปร AuctionStop ถูกตั้งค่าเป็น 1 ในตารางภาพรวม การประมูลจะจบลงทันที (terminated immediately) ซึ่งมี
ประโยชน์อย่างมากเช่นในกรณีที่รายการข้อเสนอหมดลง (transactions are exhausted)
หากตัวแปร AuctionNoStop ถูกตั้งค่าเป็น 1 ในตารางภาพรวม การประมูลจะไม่จบลงแม้ว่าเวลาจะหมด

ในตัวอย่างดังกล่าว จะต้องมีการตั้งค่าสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อใน stage dialog ซึ่งสำหรับผู้ขายจะต้องตั้งค่า Wait for all ในกลุ่มของ
Start และตั้งค่า Yes ในกลุ่มของ Leave stage after timeout สำหรับผู้ซื้อ ให้เลือก Star if possible และ Yes
3.6.10 การสร้างการบันทึกใหม่ในโปรแกรมคำสั่ง (Creation of new records in the program)
ในตารางการทำสัญญา (contract table) นี้ การบันทึกใหม่ (new record) สามารถถูกเพิ่มด้วยคำสั่ง “new” ดังนี้

การบันทึกใหม่ (new record) สามารถเพิ่มเข้าตารางการทำสัญญา (contract table) และตารางที่ผู้ใช้กำหนด (user defined table)
ได้เพียงเท่านั้น โดยคำสั่งในวงเล็บปีกกาสามารถเติมอักษรแรกของชื่อการบันทึกได้ (initialization of the record) โดยตัวอย่างถัดไป
จะมาจากโปรแกรมคำสั่งในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง ใน stage ที่แน่นอน เมื่อผู้ใช้เข้าถึง stage นี้ จากนั้นการบันทึกจะถูกเพิ่มเติมลง
ตารางการทำสัญญา ซึ่งตัวแปร Seller, Buyer และ Price จะถูกกำหนดให้คงที่ โดยค่าของตัวแปร Buyer คือ ID ของ
ผู้เข้าร่วมการทดลองที่โปรแกรมคำสั่งกำลังดำเนินการอยู่

3.6.11 การเพิ่มเติมคุณสมบัติของสินค้า (adding good properties)
สมมติให้ผู้เล่นต้องระบุคุณสมบัติบางประการ เช่นคุณภาพของสินค้าในการค้าหลังจากที่เกมการประมูลจบลง ซึ่งหากผู้เล่นทำการค้า
เฉพาะในสินค้าที่ทราบจำนวนเพียงเท่านั้น ผู้เขียนโปรแกรมสามารถคัดลอดข้อมูลลงในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองได้เลย จากนั้น
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในตารางของตนเอง เช่น ในกล่องข้อความมาตรฐานทั่วไป (ordinary standard
box) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีวิธีการที่ง่ายกว่าโดยการใช้กล่องการทำสัญญาแบบช่อง (contract grid box) ซึ่งจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของ
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ตารางการทำสัญญา แต่ไม่เหมือนกับกล่องรายการทำสัญญา (contract list box) ที่ตัวแปรนำเข้า (input variables) สามารถเพิ่มได้ใน
แต่ละการบันทึก (record)
ดังนั้น หากต้องการสร้างกล่องการทำสัญญาแบบช่อง (contract grid box) ให้แสดงการบันทึกในตารางการทำสัญญาที่ตอบสนองต่อ
การค้าของผู้เข้าร่วม ทำได้โดยการเพิ่มวัตถุนำเข้าที่มีตัวแปร Quality ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นสามารถระบุคุณภาพ (enter a quality) ใน
แต่ละการแลกเปลี่ยนสินค้าได้
3.6.12 ตัวอย่างของการประมูลแบบสองครั้ง (Examples of double auctions)
ในหัวข้อนี้ จะยกตัวอย่างเกมการประมูลในหลายรูปแบบกับปัญหาโปรแกรมคำสั่งเฉพาะ
การประมูลด้านเดียว (Single-side auction)
เนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมได้ศึกษาวิธีการสร้างเกมการประมูลแบบสองครั้ง (double auction) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะอธิบายการ
ประมูลด้านเดียว (single-side auction) ต่อจากความรู้เดิม โดยในเกมการประมูลนี้จะเป็นการประมูลที่มีความต่อเนื่องและเล่นพร้อมๆ
กัน (continuous and simultaneous auction) ซึ่งจะอนุญาตให้เพียงผู้เล่นที่จำเพาะ (certain subjects) หรือ กลุ่มของผู้เล่นจำเพาะ
(certain group of subjects) กระทำในสิ่งที่ผู้เล่นหรือกลุ่มของผู้เล่นอื่นๆไม่ได้รับการอนุญาตให้กระทำเท่านั้น
ในการเขียนโปรแกรมนี้ อันดับแรกเริ่มจากการเขียนคำสั่งทั้งหมดในการประมูลแบบสองครั้งก่อน เช่น การเขียนคำสั่งในทุกกล่อง
ข้อความคำสั่งที่ใช้กับผู้เข้าร่วมหรือกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลอง จากนั้นให้กำหนดเงื่อนไขที่จะอนุญาตให้ผู้เล่นจำเพาะหรือกลุ่มจำเพาะเห็น
กล่องข้อความจำเพาะ (certain box)
กรอบความคิดของ treatment นี้เป็นลำดับขั้นดังนี้
1. เพื่ออนุญาตให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้เสนอในการค้า ผู้เขียนโปรแกรมอาจซ่อนกล่องตอบรับ เช่น สำหรับผู้เล่นที่ไม่สามารถ
เสนอราคาได้ ให้ซ่อนกล่องเสนอราคา (make offer box) ของผู้เล่นดังกล่าวไว้ โดยให้ทำการกำหนดเงื่อนไขใน box dialog
ให้เป็นแบบแสดงต่อเนื่อง (dynamically show) และทำการซ่อนกล่องข้อความ (hide boxes) โดยกล่องนี้จะแสดงเมื่อ
เงื่อนไขนี้ถูกต้อง (satisfied) สำหรับเงื่อนไขนี้จะถูกคำนวณในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (subjects’ table) เมื่อใดก็ตามที่
ข้อมูลในตารางนี้เปลี่ยน โปรแกรม z-Leaf จะทำการตรวจสอบว่าจะต้องแสดงกล่องข้อความหรือซ่อนไว้
ในตัวอย่างนี้ กล่องการทำสัญญา (contract creation box) จะแสดงต่อหน้าจอของกลุ่มผู้ทำการค้าที่ต้องการเสนอราคา
ดั ง นั ้ น ให้ เ พิ ่ ม เงื ่ อ นไขสำหรั บ กลุ ่ ม ผู ้ ท ี ่ จ ะทำการเสนอราคาลงในเงื ่ อ นไขการแสดงผล (display condition dialog) เช่ น
IsSeller == 1 ดังนั้นจะมีเพียงแค่ผู้ขายเท่านั้นที่สามารถเสนอราคาขายได้
ในทุกกลุ่มผู้เล่นเกมจะสามารถเรียกดูการทำสัญญาในกล่องรายการทำสัญญา (contract list box) ได้หากไม่มีข้อจำกัดใน
เงื่อนไขการแสดงผล (display condition dialog)
2. ในลำดับถัดไป ให้ทำการซ่อนปุ่มขายสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้เสนอราคาได้ ในการเขียนโปรแกรมนี้ให้สร้างกล่อง
รายการทำสัญญา (contract list boxes) ที่ต่างกันสองกล่อง โดยกล่องแรกจะมีปุ่มกดขาย และอีกกล่องไม่มีปุ่มกดขาย เมื่อ
ถึงขั้นนี้ให้ทำการระบุกลุ่มผู้ใช้งานว่าเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อ โดยการใช้เงื่อนไขการแสดงผล (display condition) โดยในกล่องที่มี
ปุ่มให้ระบุเงื่อนไขการแสดงผลเป็น IsSeller == 1 โดยวิธีการนี้จะมีเพียงกลุ่มที่สามารถเสนอราคาได้ (ผู้ขาย)
สามารถกดปุ่มขายได้เพียงกลุ่มเดียว
ผู้ขายจะสามารถทำการเสนอราคาที่ต่างจากต้นทุนส่วนเพิ่มได้อย่างไร? (How can sellers offer different units at different
marginal costs?)
ในการประมูลสองครั้งนี้ ผู้ขายจะต้องทำการผลิตสินค้าในจำนวนที่มากขึ้นในขณะที่ต้นทุนส่วนเพิ่ม (marginal costs) ลดลง ดังนั้นจึง
สามารถกล่าวได้ว่ามีการลดลงของต้นทุนส่วนเพิ่มของผู้ขาย ซึ่งเราจะพบลำดับการลงลดของต้นทุนส่วนเพิ่มและรายการสินค้าปรากฏอยู่
ในตาราง ซึ่งผู้ซื้อจะสามารถตกลงข้อเสนอในหลายสินค้าได้ในขณะที่ราคาต้นทุนส่วนเพิ่มลดลง โดยวิธีการสร้างโปรแกรมคำสั่งดังกล่าว
เป็นดังนี้ตามลำดับ
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1. ขั้นแรกให้ทำการสร้างตารางใหม่ในส่วนของพื้นหลัง (Background) ด้วยคำสั่ง Treatment à New Table สำหรับต้นทุน
ส่วนเพิ่มซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรต่างๆดังนี้
- Seller : ID ของผู้เข้าร่วมการทดลอง (ID subject)
- Cost : ต้นทุน
- CostRank : ลำดับราคาของต้นทุนส่วนเพิ่ม (rank of the firms’ marginal costs)
- Sold : หากขายได้จะมีค่าเท่ากับ 1 หากไม่ได้ขายมีค่าเท่ากับ 0
2. จากนั้นในโปรแกรมคำสั่งในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองในส่วนของพื้นหลัง ให้ทำการสร้างการบันทึกใหม่ (new record) ในชื่อ
ว่า “marginalcosts” (ใช้คำสั่งใหม่) สำหรับผู้ขาย (firms) ทุกคนในการคำนวณต้นทุนของตนเอง
ลักษณะของโปรแกรมคำสั่งเป็นดังนี้ :

โดยวิธีการนี้จะต้องกำหนดให้มีการเรียงลำดับต้นทุนส่วนเพิ่มที่เพิ่มขึ้นเอง (increasing cost ranking for the firms’ costs manually)
โดยการใช้คำสั่งโปรแกรม
นอกจากนั้นในการอธิบายเกมการประมูลแบบสองครั้ง โดยจะต้องพิจารณาถึงแง่มุมต่างๆมีที่มีความสำคัญ ดังนี้ พิจารณาว่าผู้ขาย (firm)
ทำการขายราคาข้อเสนอ (offer) ของตนเอง โดยใช้ปุ่ม “Sell” ที่ต้องเขียนโปรแกรมคำสั่งไว้ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองซึ่งจะถูกลบ
รายการลำดับท้ายสุดที่มีต้นทุนต่ำที่สุดเสมอ (last minimal cost rank) ทันทีที่ตัวแปร Sold มีค่าเป็น 1
โดยโปรแกรมคำสั่งในตารางของผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นดังนี้ :

3.7 ตลาดการตั้งราคาข้อเสนอ (Posted offer market)
ในตลาดการตั้งราคาข้อเสนอซึ่งเป็นตลาดด้านเดียว (one market side) อาจกล่าวได้ว่า ผู้ขายเป็นผู้ตั้งราคาข้อเสนอ ในขณะที่ตลาดอีก
ด้าน ผู้ซื้อสามารถเลือกการตอบตกลงข้อเสนอได้ ในโปรแกรม z-Tree การสร้าง stage ของผู้ขายนี้สามารถทำได้โดยใช้รูปแบบ stage
ทั่วไป (normal non-auction stage) ซึ่งผู้ขายสามารถตั้งราคาเสนอขายได้ในกล่องการทำสัญญา (contract creation box)
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ผู้ซื้อจะทำการเลือกราคาเสนอขายในกล่องรายการทำสัญญา (contract list box) เพื่อให้สามารถดำเนินเกมได้อย่างต่อเนื่อง ให้ทำการ
เลือกตัวเลือก Number of subjects in Stage ใน stage dialog โดยการตั้งค่าให้เป็น At most one per group in stage ที่จะทำให้ผู้
เล่นในกลุ่มสามารถเข้ามาใน stage นี้ได้ทีละคน จากนั้นผู้เล่นคนอื่นๆก็จะผลัดกันเข้ามา ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดลำดับการเข้า จะถูก
ดำเนินการแบบสุ่ม แต่หากตัวแปร Priority ถูกตั้งค่า ผู้เข้าร่วมการทดลองที่เสนอราคาต่ำสุดซึ่งอยู่ในลำดับแรก (lowest value/
best rank) ก็จะเป็นผู้ที่ได้เข้า stage รายแรก
หากผู้เข้าร่วมการทดลองคนใดต้องผ่านหลาย stage ก่อนที่ผู้เข้าร่วมการทดลองคนอื่นจะสามารถเข้าสู่ stage ตามลำดับได้ ใน stage ที่
สองและลำดับถัดมาจะต้องกำหนดค่า ... and in previous stage(s) ด้วย
3.7.1 ตัวอย่างตลาดการตั้งราคาข้อเสนอ (Example for a posted offer market)
ในตลาดการตั้งราคาข้อเสนอ ผู้ขายจะทำการตัดสินใจเลือกราคาเสนอเอง โดยที่ผู้ซื้อจะไม่สามารถต่อรอง (bargain) ราคานั้นได้ ซึ่งการ
ดำเนินการทดลองจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการที่ว่า ผู้ซื้อทีม่ าก่อน จะได้รับสิทธิก์ ่อน (The first-come-first-serve principle)
ในการสร้างโปรแกรมคำสั่งสำหรับตลาดการตั้งราคาข้อเสนอนี้ ให้ทำการกำหนด stage สำหรับผู้ขายและผู้ซื้อแยกกัน ดังนั้นในช่วง
เริ ่ ม ต้ น ของ stage จะต้ อ งใช้ เ งื ่ อ นไข Participate ในตารางผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลอง เช่ น สำหรั บ ผู ้ ข ายให้ ต ั ้ ง เงื ่ อ นไขว่ า
Participate = if(IsSeller == 1, 1 0);

ในส่วน stage ของผู้ซื้อ ต้องกำหนดให้ผู้ซื้อสามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดตัวเลือกจำเพาะ (specific option) ใน
stage dialog ซึ่งทำได้โดยการคลิกสองครั้งที่ stage ของผู้ซื้อ (buyers’ stage) ก่อนทำการเปิด stage dialog ดังเช่นในตัวอย่างนี้ที่มี
ชื่อ stage ว่า Buy offer
ใน stage dialog ของ stage Buy offer ให้ทำการเลือก Number of subjects in Stage ซึ่งหากไม่กำหนดตัวเลือกนี้ ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองจะสามารถเข้ามาใน stage พร้อมกันทุกคนได้ อย่างไรก็ตามในตลาดการตั้งข้อเสนอราคานี้ให้ทำการกำหนดตัวเลือก At most
one per group in stage เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถเข้า stage ได้ทีละคนต่อกลุ่ม ซึ่งจะมีการเรียงลำดับแบบสุ่ม
ในส่วนของทางเลือกนี้ยังมีตัวเลือก ... and in previous stage(s) ซึ่งสามารถใช้ตั้งค่าได้เมื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าสู่ stage
ต่อไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่ผู้เข้าร่วมการทดลองคนถัดไปจะสามารถเข้ามาใน stage นั้นตามลำดับได้ โดยในตัวอย่างที่กล่าวมาไม่ได้ใช้
ตัวเลือกนี้
นอกจากนั้น อีกทางเลือกที่เป็นไปได้คือการให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าสู่ stage โดยขึ้นอยู่กับลำดับที่ของตนเอง เข่น ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองที่มีลำดับต่ำสุดจะได้รับโอกาสให้เข้า stage เป็นรายแรก โดยวิธีการนี้จะทำให้การเรียงลำดับการเข้าไม่เป็นแบบสุ่มอีกต่อไป ซึ่ง
ทำได้โดยการกำหนดค่าตัวแปร Priority ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองและตัวแปรลำดับที่ (subjects’ rank) ของผู้เข้าร่วมการ
ทดลองในตารางภาพรวม (globals table)
1. ให้เขียนโปรแกรมคำสั่งดังต่อไปในลงในตารางภาพรวมในช่วงเริ่มต้น stage ของผู้ซื้อ

2. ให้เขียนโปรแกรมคำสั่งดังต่อไปนี้ในช่วงเริ่มต้นของตารางของผู้เข้าร่วมการทดลองที่อยู่ใน stage ของผู้ซื้อ
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ในวิธีการนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีลำดับที่ต่ำสุด (lowest rank) จะได้เข้าสู่ stage ของผู้ซื้อเป็นรายแรก
เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ ให้ทำการกำหนดค่าตัวเลือก Start ซึ่งหากต้องการให้ผู้เข้าร่วมการทดลองจะเข้าสู่ stage อย่างต่อเนื่อง จะต้อง
กำหนดตัวเลือก Start if possible เช่น ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถเข้าสู่ stage ได้หากผู้เข้าร่วมการทดลองคนก่อนหน้าผ่าน stage
นั้นไปแล้ว (ในอีกความหมายคือ ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องรอรอบของตนเอง (waits his turn))
ในขั้นตอนการกำหนดสุดท้าย ให้ตั้งค่าตัวเลือก Leave stage after timeout โดยในตัวอย่างนี้ได้มีการตั้งค่าให้เป็น If no input ใน
Timeout ด้วยเวลา 30 วินาที ซึ่งหมายความว่า stage นี้จะจบลงและเริ่มต้น stage ใหม่เมื่อเวลาผ่านไป 30 วินาที โดยไม่สนใจว่าจะมี
การนำเข้าข้อมูลหรือไม่ก็ตาม จากนั้นให้สร้างคำสั่งโปรแกรมสำหรับตลาดการตั้งราคาข้อเสนอ และจบ treatment ด้วยการแสดงค่าผล
กำไรที่ผู้ขายและผู้ซื้อทำได้ในการทดลอง

3.8 การประมูลแบบจับเวลาและยืดเวลา (Clock auctions and deferred auctions)
3.8.1 การประมูลแบบดัชต์ (The Dutch auction)
ในการประมูลแบบดัชต์ เมื่อสินค้าใดถูกขาย จะมีนาฬิกาจับเวลาที่แสดงราคาสินค้านั้นๆ โดยราคานี้จะลดลงตามเวลา โดยทันทีที่
ผู้เข้าร่วมการประมูลคนใดตัดสินใจตกลง ผู้ประมูลคนนั้นก็จะได้รับสินค้าไปในราคา ณ ขณะนั้น
การใช้ z-Tree ในการสร้างสถานการณ์นี้ ต้องทำให้การจับเวลามีความยืดหยุ่น (flexible clock) โดยต้องกำหนดให้แต่ละลำดับขั้นของ
ราคาที่ลดลงสอดคล้องกับช่วงเวลาระหว่างราคาที่ลดลง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการกำหนดคำสั่งที่ต้องการเริ่มต้นด้วยราคา 1000 และใน
ทุก 3 วินาที ราคาจะลดลง 10 โดยสามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งได้ดังนี้ (เช่น เขียนโปรแกรมคำสั่งนี้ในตารางภาพรวม)

ในคำสั่งถัดไปจะแสดงอยู่ในรูปแบบทั่วไป

1. กำหนดให้สมการต้องถูกประเมินค่า โดยให้ t เป็นค่าของสมการ
2. หาก t มีค่าน้อยกว่า 0 จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
3. หาก t มีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ 0 หลังจากเวลาวินาทีที่ t คำสั่งจะเริ่มดำเนินการและกลับสู่ข้อ 1 อีกครั้ง
ในรูปแบบคำสั่งที่สองสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว ใช้เมื่อต้องการให้คำสั่งทั้งหมดดำเนินการในพร้อมกัน (executed at most once)
โดยเขียนได้ดังนี้

ในกรณีนี้สมการจะถูกกำหนดค่าด้วยการประเมินค่าด้วยเช่นกัน ซึ่งหากค่า t เป็นลบ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่หากค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
0 ตัวเลขจะได้รับการตอบสนองและผ่านเข้าสู่ขั้นต่อไปได้เนื่องจากคำสั่งในวงเล็บปีกกาจะเริ่มดำเนินการ
3.8.2 การออกจาก stage (Leaving a stage)
หากผู้เขียนโปรแกรมต้องการกำหนดให้มีการแบ่งเป็นหลายกลุ่มในการประมูลแบบดัชต์ ต้องกำหนดกลุ่มใน stage ถัดไปทันทีที่สินค้าถูก
ขาย โดยทำได้ดังนี้
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ขั้นแรก ให้ทำการตั้งค่าตัวแปร Accepted เท่ากับ 0 ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง จากนั้นให้สร้างคำสั่ง later ดังที่แสดงไป
ข้างต้น ซึ่งจะเป็นการแสดงราคาในกล่องข้อความมาตรฐาน (standard box) โดยในกล่องนี้จะมีปุ่มอยู่ ซึ่งให้ระบุโปรแกรมคำสั่ง
ดังต่อไปนี้

ตัวแปร LeaveStage จะทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถออกจาก stage ได้ โดยในโปรแกรมที่กล่าวมานั้น ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ทุกคนในกลุ่มของผู้เข้าร่วม จะออกจาก stage ทันทีที่มีการตอบตกลงราคา
3.8.3 รอบทดลองการประมูลด้วยข้อมูลที่เหมือนกัน (Auction trail periods with simulate data)
ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทำการวางแผนการทดลองด้วยการประมูลแบบสองครั้ง (double auction) เนื่องจากผู้ใช้อาจพบกับความ
ยากลำบากดังนั้นจึงควรมีรอบเวลาสำหรับการเรียนรู้วิธีการใช้งานก่อน โดยวิธีการที่ดีที่สุดคือการกำหนดให้มีรอบทดลอง (trial
periods) ซึ่งปัญหาที่พบในรอบทดลองนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองได้พบและเรียนรู้เอง (uncontrolled learning) ก่อนที่จะเริ่มการ
ทดลองจริง ดังนั้นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้เขียนโปรแกรมจึงต้องทำการจำลองการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมการทดลองคนอื่นใน
เกมการประมูลรอบทดลองนี้ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ลำดับของคำสั่ง later
3.8.4 การประมูลแบบสองครั้งที่มีปัจจัยภายนอก (Double auction with an external shock)
หากผู้เขียนโปรแกรมต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเกมการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ (economic environment) ในระหว่างการ
ประมูลแบบสองครั้ง ให้กำหนดตัวแปร P ที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้จาก 100 ถึง 50 ภายใต้ข้อกำหนดของเวลา (after minute) โดย
ให้เขียนคำสั่งดังต่อไปนี้

3.8.5 การออกจากการประมูลแบบจับเวลา (Exit in an ascending clock auction)
ในการประมูลแบบจับเวลา (ascending clock auction) ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถกดปุ่มได้ทันทีเมื่อใดก็ตามที่ต้องการออกจากการ
ประมูล โดยผู้ชนะจะถูกพิจารณาก็ต่อเมื่อผู้เข้าร่วมประมูลคนที่สองจนถึงคนสุดท้ายออกจากการประมูล สำหรับในการประมูลที่เวลา
กำลังผ่านไปนั้น ให้สร้างปุ่ม “Exit” สำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองที่ต้องการออกจากการประมูลเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ จากนั้นให้เขียน
โปรแกรมคำสั่งในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองลงในปุ่มการออก (Exit button) ทันทีที่ผู้เข้าร่วมการทดลองกดปุ่มนี้ ปุ่มก็จะหายไป
(ShowExitButton = 0 ;) นอกจากนั้น ยังต้องกำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเหลือเพียงผู้เข้าร่วมการทดลองคนเดียวในกลุ่ม
ซึ่งยังไม่ได้กดปุ่มนั้น
หากเหลือผู้เข้าร่วมการทดลองเพียงคนเดียวต้องทำการกำหนดให้ทั้งกลุ่มออกจาก stage เนื่องจากการประมูลจะจบลง โดยคำสั่งเงื่อนไข
จะเป็นดังนี้ :
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ในขั้นตอนนี้ กลุ่มผู้เข้าร่วมการประมูลจะออกจาก auction stage และเข้าสู่ result stage ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับการแจ้งราคา
ผู้ชนะไม่ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองคนนั้นจะชนะหรือไม่ก็ตาม
โปรดอย่าลืมเพิ่มคำสั่งเงื่อนไข checker ในปุ่มการออก (Exit button) ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี:้

หากเงื่อนไขนี้ไม่ถูกต้อง จะผู้เข้าร่วมการทดลองเพียงคนเดียวทีย่ ังเหลืออยู่เนื่องจากยังไม่ได้กดปุ่มออกจากการประมูล ซึ่งจะเป็นผู้ชนะใน
เกมการประมูลแบบจับเวลานี้ (clock auction)
3.9 โปรแกรมคำสั่งเพิ่มเติม: หากว่า, วงจร และ ลำดับ (More programming: if, loops and arrays)
3.9.1 คำสั่งการดำเนินการแบบมีเงื่อนไข (Condition execution of statements)
หากผู้เขียนโปรแกรมต้องการให้มีการกำหนดเงื่อนไขจำเพาะสำหรับบางสิ่งในการทดลอง สามารถกระทำได้โดยการใช้ คำสั่งถ้าหาก (ifstatement) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้

ในขั้นแรกเงื่อนไขจะถูกประเมินผลก่อน ซึ่งหากว่าถูกต้อง (TRUE) คำสั่งใน true_statements จะถูกดำเนินการ แต่หาก
เงื่อนไขผิด (FALSE) จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเบื้องต้นแต่ในขั้นต่อมาคำสั่ง false_statement จะถูกดำเนินการ
ตัวอย่าง

ในกรณีนี้อาจต้องทำการคำนวณแบบมีเงื่อนไข (conditional calculations) ซึ่งดำเนินการโดยฟังก์ชันถ้าหาก (if function) ด้วย
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการด้วยหลายการคำนวณในวิธีนี้จำเป็นต้องใช้ค่าคงที่เช่นเดียวกัน (constant repetition) ในเงื่อนไข ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดความสับสนได้
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คำสั่งถ้าหาก (if-statement) สามารถทำการคำนวณตัวแปรสำหรับบางการบันทึกได้ (some records) แต่ไม่
ทั้งหมด ซึ่งอาจได้ผลลัพธ์ในช่อง (cell) ที่ไม่ได้ถูกกำหนด อย่างไรก็ดีควรทำการตั้งค่าตัวแปรในส่วนต้นของ
treatment ก่อนเสมอ

เมื่อทำการพิจารณาสถานการณ์ที่มีผู้เล่น 4 ประเภทซึ่งมีความแตกต่างกัน ให้ทำการสร้างฟังก์ชันผลกำไรที่ต่างกันด้วย โดยสามารถจัด
ระเบียบคำสั่งได้ดังนี้ :

การเก็บทุกข้อความที่จำเป็นไว้ในวงเล็บทำได้ค่อนข้างยาก จึงสามารถใช้คำสั่ง elsif ซึ่งเป็นอีกทางที่ง่ายกว่าในการแสดงโปรแกรม
คำสั่งข้างต้น (มีตัว e เพียงตัวเดียวในคำสั่ง elsif) :

3.9.2 วงจร: ขณะที่, วนซ้ำ และผู้ที่วนซ้ำ (Loops: while, repeat and iterator)
ในโปรแกรม z-Tree มีวงจรสามรูปแบบ โดยแบบแรกคือ
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เงื่อนไขจะถูกประเมินผลและทันทีที่เงื่อนไขนั้นถูกต้อง (TRUE) คำสั่งก็จะถูกดำเนินการและเงื่อนไขก็จะถูกประเมินค่าอีกครั้ง โดย
รูปแบบที่สองเป็นดังนี้ :

คำสั่งจะถูกดำเนินการหลังจากที่เงื่อนไขได้รับการประเมินผล ทันทีที่เงื่อนไขแสดงความถูกต้อง คำสั่งก็จะดำเนินการอีกครั้งและเงื่อนไขก็
จะถูกประเมินผลอีกครั้ง (reevaluated) ด้วยคำสั่งวนซ้ำ (repeat statement) ซึ่งคำสั่งที่อยู่ระหว่างวงเล็บปีกกาจะถูกดำเนินการอย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง
วงจร (Loops) มีรูปแบบความถี่ (frequent source) จากโปรแกรมรบกวน (program bugs) ยกตัวอย่างเช่น หาก
เงื่อนไขของวงจรไม่เคยพบความผิดพลาด (FALSE) วงจรนี้ก็จะวนซ้ำไปตลอด ซึ่งสามารถออกจากวงจรนี้ได้โดยการ
กด Ctrl+Alt+F5 อย่างไรก็ตาม วงจรนี้ส่งผลลัพธ์ที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในโปรแกรม z-Tree และควรใช้เฉพาะเมื่อ
ต้องการทดสอบ treatment เท่านั้น (ดังนั้นในการดำเนิน session ไม่ควรมีวงจรซ้ำเกิดขึ้น เว้นแต่เพียงว่าเกิด
ข้อผิดพลาดในการดำเนินการ)
ในรูปแบบที่สาม การสร้างโปรแกรมคำสั่งวงจร ให้ใช้การกำหนดผู้วนซ้ำ (iterator) โดยการสร้างตารางใหม่ขนาดเล็กๆที่มีหนึ่งตัวแปร
เมื่อตารางฟังก์ชัน (function table) หรือ do-statement ถูกใช้งานกับผู้วนซ้ำ จะเกิดวงจรที่ตอบสนองต่อค่าในตาราง
โดยผู้วนซ้ำ (iterator) มีรูปแบบโปรแกรม (syntax; วากยสัมพันธ์) คำสั่งดังนี้

รูปแบบดังกล่าวนี้จะถูกกำหนดไว้ในตาราง โดยตารางนี้จะต้องมีตัวแปร varname และการบันทึก (record) สำหรับตัวแปรนี้อยู่ อาทิ
ตัวแปร x, x+d, … y
ตัวอย่าง

3.9.3 ตัวอย่างฟังก์ชันต้นทุนที่ใช้การเรียงลำดับ (Example: Cost function using arrays)
วิธีการกำหนดต้นทุนส่วนเพิ่มที่แตกต่าง (different marginal costs) และค่าตอบแทน (redemption values) ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล
แต่ละคนคือ เมื่อมีการใช้คำสั่งการเรียงลำดับ (array) เช่น ในตัวแปรดัชนี (indexed variable) หรือใช้ตารางต้นทุนแยกส่วนและตาราง
ค่าตอบแทนแยกส่วน (ดังที่อธิบายในหัวข้อ 3.6.12 “Examples of double auctions” ในการใช้คำสั่งจัดเรียงลำดับนี้ ให้กำหนดลำดับ
สำหรับต้นทุนส่วนเพิ่มและค่าตอบแทน (redemption values) ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองในส่วนของพื้นหลัง โดยการเขียน
โปรแกรมคำสั่งดังนี้ :
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จากนั้นให้เขียนค่าของแต่ละตัวแปร (each index) โดยในตัวอย่างเป็นดังนี้ :

และต้องการกำหนดค่าตัวแปรในการค้าเพื่อให้มีการตอบสนองค่าต่อต้นทุนและค่าตอบแทน :

หากตัวแปร NumTrades มีค่าเท่ากับ 0 ตัวแปรแรกของค่าตอบแทนหรือต้นทุนจะถูกใช้เป็นค่าตอบสนองและดำเนินการใน stage นั้นๆ
แต่หากค่าเท่ากับ 1 ค่าที่สองก็จะถูกใช้งานแทนเป็นลำดับไป ซึ่งหมายความว่า ต้นทุนและค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับค่าที่พร้อมในการ
แลกเปลี่ยนสินค้า

3.10 แนะนำกราฟิก (Introduction to graphics)
3.10.1 การแสดงภาพกราฟิก (Graphic display)
ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนโปรแกรมจะได้สร้างภาพบนหน้าจอ (on-screen image) เป็นภาพใบหน้ายิ้ม (smiley face) โดยการใช้กล่อง
แผนภาพ (plot box) ในโปรแกรม z-Tree ซึ่งในกล่องแผนภาพนี้จะต้องสร้างระบบการทำงานร่วมกัน (coordinate system) ที่จะทำ
ให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถจัดวางรูปร่าง (shapes) หรือส่วนประกอบอื่นๆบนหน้าจอได้
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ในขั้นแรกให้ทำการแทรกกล่องแผนภาพใหม่ (new plot box) ลงใน Active screen ของ stage (ดังภาพ 3.29 “The canvas for a
smiley face”) โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง Maintain aspect ratio หากไม่ต้องการให้ภาพที่แสดงนั้นบิดเบือนเมื่อแสดงบน
หน้าจอหลายประเภท ใบหน้ายิ้มจะที่ปรากฏในภาพ 3.28 “An on-screen smiley face” ถูกสร้างขึ้นด้วยกราฟิก 3 ส่วน ได้แก่ ภาพ
วงกลม (a pie; ภาพวงกลมสีเหลือง) จุด 2 จุด (ตาสองข้าง) และเส้น 3 เส้น (ปาก) โดยในกล่องแผนภาพให้เลือกคำสั่งเมนู Treatment
à Grapthics และแทรกส่วนแรกของใบหน้านั่นคือ ภาพวงกลมใหม่ (“new pie”) โดยให้เลือกลักษณะ angle ของภาพวงกลม (ใน
กรณีนี้คือ 360 องศา เพื่อให้ภาพเป็นวงกลมเต็มวง) ซึ่งตำแหน่งของภาพ (หรือ center ของวงกลม) และ radius (สามารถเลือกขนาด
ได้ทั้งในมิติ x และ y หากต้องการให้มีลักษณะวงรี) จากนั้นให้กด Fill color ที่เมนูสีหรือาจใช้การระบุรหัสสี (RGB code) โดยตรงก็ทำได้
เช่นกัน
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ขั้นต่อมา ให้แทรกจุดสองจุด โดยการเพิ่มจำนวนมุมใน Number of vertices จะทำให้ตาแสดงเป็นรูปวงกลมมากกว่ารูปหลายเหลี่ยม
(สามารถสร้างเป็นรูปดวงดาวได้เช่นกัน) ในภาพ 3.31 “Plot point: Smiley’s right eye” แสดงตำแหน่งของตาขวาและตาซ้ายที่
กำหนดให้อยู่ในตำแหน่ง (-20, 20)

ในส่วนต่อมาให้แทรกเส้นเพิ่ม โดยเส้นแรกให้แทรกดังในภาพ 3.32 “Plot line: Smiley’s mouth (middle part)” และในส่วนล่าง
ของปาก โดยสองเส้นแรกมีพิกัดอยู่ในจุด (-20, 30) ถึง (-30, -20) และจากตำแหน่ง (20, -30) ถึง (30, -20) เป็นอันเสร็จสิ้น

เพียงเท่านี้ภาพใบหน้ายิ้มก็เสร็จเรียบร้อย!
3.10.2 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Interactive graphics)
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ในหัวข้อนี้ จะเป็นการแสดงหลากหลายตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้วิธีการใช้ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว โดยมีความเป็นไปได้หลายรูปแบบในการ
ปรั บ เปลี ่ ย นภาพกราฟิ ก โดยการใช้ เ มาส์ จ ั ด การ เช่ น การคลิ ก (clicking) และการลากรู ป ร่ า ง (dragging objects) ซึ ่ ง การสร้ า ง
ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวนี้ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องใช้คำสั่ง plot input ที่อยู่ในกล่องแผนภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการกระทำในสามลักษณะ
ได้แก่ การสร้างใหม่ (new) การเลือก (select) และการลาก (drag)
การสร้างใหม่ (Action New)
ในการสาธิตวิธีการใช้คำสั่ง New จะใช้ตัวอย่างจากภาพใบหน้ายิ้มข้างต้น โดยในตัวอย่างนี้ ตาซ้ายของใบหน้าจะปรากฏเพิ่มอีกภาพเมื่อ
คลิกที่ใดก็ตามบนหน้าจอ ดังนั้นเพื่อให้ทราบตำแหน่งในการแสดงภาพจึงอาจใช้การระบุชื่อของตัวแปรของพิกัด x และ y ( x and y
coordinates variable names) ในส่วนของพื้นหลังให้ทำการเพิ่มโปรแกรมคำสั่งใหม่ลงในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยการสร้างตัว
แปรที่มีชื่อว่า LeftEyeX และ LeftEyeY ( มีค่าเท่ากับ -20 และ 20 ตามลำดับ) ในขั้นต่อมา ให้แทนที่พิกัด x และ y ของตา
ซ้ายด้วยชื่อตัวแปรใหม่ (ภาพ 3.33 “Smiley’s left eye”)

จากนั้นให้แทรกแผนภาพนำเข้า (plot input) ลงในกล่องแผนภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนภาพนำเข้า (plot input) จะอยู่ในกล่องแผนภาพ
และไม่อยู่ในภาพกราฟิกอื่นๆ (เช่น เส้นหรือจุด เป็นต้น) แผนภาพนำเข้าสามารถอยู่ในภาพกราฟิกได้ (graphic item) แต่จะทำได้ก็
ต่อเมื่อมีการเลือก Select และ Drag เท่านั้น ไม่ใช่ตัวเลือก New ดังจะเห็นได้จากภาพ 3.35 “Stage tree of the example for
action new” แผนภาพนำเข้าอาจทำให้โปรแกรมคำสั่งเริ่มดำเนินการโดยการคลิกซ้ายบนเมาส์ เนื่องจากการทำงานของคำสั่ง New
(Action New) ในแผนภาพนำเข้านั้น เมื่อทำการเลือกตารางผู้เข้าร่วมการทดลองและเลือกตัวแปรจากชื่อแล้วจะสามารถปรับข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันได้โดยการเลือกคำสั่งทีป่ รากฏเมื่อคลิกซ้ายบนเมาส์
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เมื่อมีการคลิกบนหน้าจอ ตัวแปร LeftEyeX และ LeftEyeY ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในตำแหน่งที่
เมาส์คลิก เนื่องจากตารางผู้เข้าร่วมการทดลองถูกกำหนดจำนวนแถว (fixed number of rows) ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกครั้ง
ก่อนหน้าบนหน้าจอหายไป ดังนั้นหากต้องการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้สามารถเพิ่มโปรแกรมคำสั่งไว้ในส่วนแผนภาพนำเข้า (plot input)
เพื่อเพิ่มการบันทึกลงในตารางการทำสัญญา (contracts table or custom table) ในทุกครั้งที่ผู้เล่นคลิกหน้าจอ

การเลือก (Action Select)
การใช้ ค ำสั ่ ง ตั ว เลื อ ก Select ในตั ว อย่ า ง ผู ้ เ ขี ย นโปรแกรมสามารถเขี ย นคำสั ่ ง โปรแกรมสำหรั บ treatment ได้ โ ดยการคลิ ก บน
สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะทำให้โปรแกรมคำสั่งนั้นเปลี่ยนสี ในส่วนของพื้นหลัง (ดูจากภาพ 3.36 “Plot rect of the example for action
select”) จะมีตัวแปรที่ชื่อว่า Selected ที่แสดงการจัดการสีของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังเช่นในตัวอย่างภาพใบหน้ายิ้ม ผู้เขียนโปรแกรม
จะต้องใช้กล่องแผนภาพ โดยในกล่องนี้จะต้องทำการเลือกกราฟิก Treatment à Graphics à New Rect…. ในส่วนของ fill color
รวมถึงตัวแปร Selected ภายในขอบเขตของรหัสสีทั้งสามสี
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ในขั้นต่อไป ให้ทำการแทรกแผนภาพนำเข้า (plot input) ลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้า และทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้อง ในส่วนของ
Action ตัวเลือกคำสั่ง New จะถูกกำหนดเป็นค่ามาตรฐาน ดังนั้น ให้เปลี่ยนเป็น Select ด้วยตัวเลือกนี้จะไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลในตัว
แปร x และ y จากนั้นให้แทรกโปรแกรมคำสั่งวัตถุแผนภาพนำเข้า (plot input item) โดยจะได้โปรแกรมคำสั่งในตารางผู้เข้าร่วมการ
ทดลองดังนี้

คำสั่งดังกล่าวจะทำให้ตัวแปรสามารถเปลีย่ นแปลงค่าได้ระหว่าง 1 และ 0 ในทุกครั้งที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกคลิก

การลาก (Action Drag)
ในตัวอย่างสุดท้ายจะกล่าวถึงตัวเลือกการลาก (drag option) ในการใช้ฟังก์ชันการลาก (drag function) นี้ จะต้องทำการสร้าง
โปรแกรมคำสั่งแถบเลื่อน (scrollbar) เพื่อให้แสดงข้อจำกัดที่จะถูกแสดงผล (ในกรณีนี้ วัตถุสามารถถูกเคลื่อนย้ายได้เพียงในมิติของ x
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายในมิติ y ได้) ขั้นแรก ให้ทำการตั้งค่าตัวแปรบางตัวที่กำหนดขอบเขตของแถบเลื่อน พร้อมกับกำหนดขนาดของ
แถบเลื่อนและตำแหน่งของแถบเลื่อนนี้ ในการกำหนดโปรแกรมคำสั่งใหม่ในส่วนของพื้นหลัง ให้ตั้งค่าขอบเขตทางซ้ายเป็น -75 และ
ทางขวาเป็น 75 (เรียกว่า ขอบเขตซ้าย (Leftbound) และขอบเขตขวา (RightBound)) ลำดับต่อมาให้ตั้งค่าพิกัด x ตั้งต้นเป็น
0 ความสูงและความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็น 10 และ 10 ตามลำดับ เนื่องจากต้องการให้มีการอ้างอิงค่าตัวแปรเหล่านี้ในภายหลัง
จึงต้องทำการตั้งค่าเหล่านี้ในส่วนของพื้นหลังด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นโปรแกรมคำสั่งดังกล่าวได้ในภาพ 3.38 “Slider example” ในการ

University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

75

z-Tree 3.5

คู่มือการใช้งาน

แทรกกล่องแผนภาพลำดับถัดไปให้ทำใน Active screen ของ stage ใหม่ โดยในกล่องแผนภาพนี้จะประกอบด้วยเส้นสามเส้นและ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเส้นนอนเส้นหนึ่งจะถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตซ้ายและขอบเขตขวา และอีกสองเส้นแนวตั้งจะอยู่ในขอบเขตนี้เช่นกัน
สำหรับพิกัดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ตั้งค่า x เป็นตัวแปร x และกำหนดให้ y เป็น 0 ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ทำการแทรกวัตถุแผนภาพนำเข้า
(plot input item) ในส่วนของ Action ให้คลิก Drag ซึ่งจะยังมีหลายช่องที่ว่างเปล่า p0, p และ p’ เป็นจุดที่กำหนดว่าวัตถุแผนภาพ
(plot item) สามารถเคลื่อนย้ายด้วยเมาส์ได้ในทิศทางใดได้บ้าง โดยจุด p0 เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อคลิกรูปร่าง จุด p เป็นจุดที่เมาส์เคลื่อนที่
อยู่ในปัจจุบัน และจุด p’ เป็นจุดที่วัตถุกำลังถูกลากอยู่ ซึ่งหมายความว่า วัตถุถูกเคลื่อนที่ด้วย p’-p ให้ข้อสังเกตว่าผู้เขียนโปรแกรม
จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าวัตถุอาจไม่จำเป็นต้องกดเลือกที่ตำแหน่งกลาง (picked at the center) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเก็บประวัติข้อมูล
เก่าๆของจุดกลางวัตถุนั้น เพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งของส่วนต่างๆเหล่านี้เมื่อปล่อยการคลิกเมาส์ การแทรกโปรแกรมคำสั่งลงในวัตถุ
นำเข้าที่ต้องการลาก (drag input item) ด้วยส่วนประกอบเหล่านี้ แถบเลื่อนก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ โดยต่อจากนี้จะเป็นการอธิบายใน
รายละเอียดของวัตถุแผนภาพนำเข้า (plot input item) และการใช้โปรแกรมคำสั่งในวัตถุดังกล่าว

ในส่วนของ p0, p, และ p’ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดชื่อตัวแปรให้มีความเกี่ยวเนื่องกันได้ ดังที่แสดงในภาพที่ 3.38 “Slider example”
เป็นการให้ชื่อตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุที่ถูกคลิก xstart และ ystart ตำแหน่งของเมาส์ xmouse และ ymouse และ
ตำแหน่งของวัตถุที่สัมพันธ์กับเมาส์ xobject และ yobject ในส่วนล่างทางขวาของแผนภาพนำเข้า สามารถระบุโปรแกรมคำสั่ง
ที่กำหนดตำแหน่งวัตถุที่มีความสัมพันธ์กับเมาส์ได้ ในภาพที่ 3.38 “Slider example” จะมีสองรหัสสองส่วน (blocks) โดยส่วนแรก
เป็นการกำหนดค่า x และอีกส่วนคือค่า y การคำนวณค่า y จะง่ายกว่าเนื่องจากแถบเลื่อนไม่สามารถเลื่อนตามแนวตั้งได้ ดังนั้น
yobject (ค่า y ของวัตถุ เมื่อกำลังถูกเคลื่อนย้าย) ควรมีค่าเท่ากับ ystart ผู้ใช้งานจึงไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมคำสั่งสำหรับค่า
y หลังจากที่มีการปล่อยเมาส์ เนื่องจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะยังอยู่ในตำแหน่งศูนย์บนแกน y ในส่วนการคำนวณค่า x จะมีความซับซ้อนขึ้น
เล็กน้อย เนื่องจากมีหลายส่วนประกอบอยู่ด้วย โดยอันดับแรกจะใช้ฟังก์ชัน ค่าต่ำสุด (minimum) และค่าสูงสุด (maximum) ซึ่ง
ฟังก์ชันค่าต่ำสุด จะอยู่ในรูป min (a,b) โดยจะได้ค่าต่ำสุดของค่านำเข้า a และ b ในส่วนของฟังก์ชันสูงสุดจะอยู่ในรูปแบบและ
ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน ในตัวอย่างได้มีการใส่ค่าไว้ด้วยกัน (imbedded within one another) เริ่มจากการดูฟังก์ชัน min () รหัสใน
การคำนวณ xobject รวมรูปของ min (RightBound – RectWidth/2 + xstart – x, xmouse) ซึ่ง
หมายความว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้จะไม่แสดงขนาดเกินกว่าขอบเขตของแถบเลื่อนที่กำหนด xstart – x คือระยะห่างระหว่างจุด
กึ่งกลางของวัตถุกับตำแหน่งที่ทำการคลิก และ RectWidth/2 คือระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของวัตถุกับขอบของวัตถุ เนื่องจาก
ผู้ใช้งานต้องการให้ขอบของรูปสี่เหลี่ยมมีขนาดเท่ากับขอบเขตที่กำหนดแต่ไม่เกินกว่านั้น จึงต้องอนุญาตให้วัตถุนี้เคลื่อนย้ายได้ไปทาง
ขอบขวา ซึ่งต้องแน่ใจว่าจะไม่เกินขอบทางขวาของรูปสี่เหลี่ยมและตำแหน่งที่คลิกรูปสี่เหลี่ยมนี้ ฟังก์ชันค่าสูงสุดที่ใช้งานสำหรับขอบเขต
ด้านซ้าย โดยผลที่ตามมาจากฟังก์ชันนี้จะทำให้แถบเลื่อนของรูปสี่เหลี่ยมไม่เคลื่อนย้ายไปเกินกว่าขอบเขตทางซ้าย

University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

z-Tree 3.5

76

คู่มือการใช้งาน

รหัสสุดท้ายจะพบในโปรแกรมด้านล่างวัตถุลาก (drag item) จะมีการปรับค่าของ x ให้เป็นปัจจุบัน หักออกด้วยระยะจากจุดกึ่งกลาง
ของวัตถุไปยังตำแหน่งที่ทำการคลิก ดังนั้น ภาพที่แสดงในรูป 3.38 “Slider example” โปรแกรมจะอ่านค่า x = xobject –
(xstart – x)

3.11 การสื่อสารในรูปแบบที่เป็นอิสระ: ประเภทข้อมูลสตริงและอื่นๆ (Free form communication: Strings and other data
types)
เนื่องจากเป็นการใช้โปรแกรม z-Tree รุ่น 3.4 สตริงจึงสามารถใช้ได้ในทุกวัตถุ ดังนั้น ฟังก์ชันการสนทนา (chat function) จึงสามารถ
ถูกใช้ได้ในส่วนประกอบมาตรฐาน ในหัวข้อนี้ จะเป็นการสาธิตวิธีการใช้ treatment การสนทนา โดยการใช้กล่องสนทนา (chat box)
ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นการรวมฟังก์ชันที่จำเป็นในการสนทนา นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างข้อความให้สมบูรณ์ได้ด้วยทางลัดผลลัพธ์
(return key) และช่วยแสดงรูแบบการแสดงผลที่จำเพาะต่อการสนทนา
3.11.1 กล่องการสนทนา (The chat box)
กล่องการสนทนาจะช่วยควบคุมการสื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วมการทดลอง และใช้ในตารางการทำสัญญา หรือตารางผู้ใช้ตามที่กำหนด
(user-defined table) โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะเห็นส่วนการกรอกข้อความนำเข้า และเมื่อกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด ข้อความนั้นก็
จะถูกเก็บไว้ในตารางสัญญา (หรือตารางผู้ใช้ตามที่กำหนด) ในตัวอย่าง ผู้ใช้งานกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมการทดลองสองคนทำการสนทนา
กัน และผู้เข้าร่วมการทดลองคนที่สามเป็นผู้สังเกตการณ์สนทนา โดยการให้ผู้สังเกตการณ์นี้เห็นวิธีการนำเข้าและแสดงผลของข้อความ
ด้วย ขั้นแรกในส่วนของพื้นหลังควรทำการเปลี่ยนจำนวนผู้เข้าร่วมโดยการคูณ 3 เข้าไป (เป็นการทดสอบที่ดีที่สุดด้วยหลายๆกลุ่มเพื่อให้
แน่ใจว่าใช้งานได้จริง) จากนั้นให้ตั้งค่าหลายๆ ตัวแปรในส่วนของพื้นหลัง โดยที่ในแต่ละตารางผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องกำหนดกลุ่ม
และ ID ของผู้เข้าร่วม ดังนั้นจะมีผู้เข้าร่วมการทดลองอยู่สามคนในแต่ละกลุ่ม และผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะมี ID ของตนเองอาจเป็นเลข 1,
2 หรือ 3 ผู้ใช้งานจะต้องใช้ตัวแปรนี้ในการกำหนดผู้สังเกตการณ์: ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการทดลองที่มี ID หมายเลข 1 เป็นผู้สังเกตการณ์
รหัสบนตารางผู้เข้าร่วมการทดลองจะเห็นได้ในโปรแกรมแรกดังรูป 3.40 “Variable initialization in the chat example” จากนั้นให้
ตั้งค่าตัวแปรในตารางการทำสัญญา โดยตัวแปรในตารางการทำสัญญานี้คือ Owner, ID, และ Groupie เป็นตัวแปรที่ตามมา
จากตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง คือ Subject, PlayerID, และ Group โดยผู้ใช้งานต้องสร้างตัวแปรเหล่านี้เพื่อใช้ในการ
แสดงเงื่อนไขของกล่องการสนทนา (ซึ่งจะอธิบายในลำดับต่อไป)
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ในหน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่ (Active screen) ให้เลือก Treatment à New Box à New Chat Box… ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า Display
condition และส่วนที่เรียกว่า Condition ในการพิจารณาจะเริ่มต้นด้วยว่ากล่องใดจะได้แสดงผลหรือไม่ และลำดับถัดมาจะพิจารณาว่า
แถวใดในตารางการทำสัญญา (หรือในตารางผู้ใช้งานตามที่กำหนด) จะแสดงผลในส่วนแสดงผลการสนทนา ให้ผู้ใช้งานทำการแทรก
กล่องการสนทนาสองกล่อง กล่องแรกสำหรับผู้สนทนา (chatter) และอีกกล่องสำหรับผู้สังเกตการณ์ ในรูป 3.41 “Chat box for the
chatter” แสดงกล่อ งการสนทนาสำหรับ ผู้เ ข้า ร่ว มการทดลองที่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้ส นทนาได้ และรูป ที่ 3.42 “Chat box for the
observer” แสดงกล่องการสนทนาสำหรับผู้สังเกตการณ์ โดยเงื่อนไขของการแสดงผลสำหรับการสนทนาของผู้เข้าร่วมการทดลองคือ
PlayerID ! = 1, สำหรับผู้สังเกตการณ์คือ PlayerID == 1 ตารางการทำสัญญาจะถูกตั้งตามค่ามาตรฐานที่จะใช้
งาน โดยในกล่องการสนทนาสำหรับผู้สนทนา ในส่วนของ Input var. ให้ทำการระบุชื่อของตัวแปรที่ต้องการแสดงในข้อความการ
สนทนา (ในกรณีนี้คือ Words) ในส่วนของ Condition ให้กำหนดการบันทึกในตารางการทำสัญญาที่ต้องการให้แสดงผล ซึ่งในกรณีนี้
เราต้องการให้ผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มหนึ่งๆ ไม่สามารถเห็นข้อความการสนทนาของกลุ่มอื่นๆได้ ในส่วนของ Condition จะต้อง
เขียน Group == : Group ดังนั้นการบันทึกเหล่านั้นจากตารางการทำสัญญาที่มีค่าของ Group เท่ากับค่าตัวแปร Group
ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองก็จะแสดงผล ตัวแปร Words จะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่ในแถวใหม่ของตารางการทำสัญญาใน
ทุกครั้งที่มีการกด Enter บนคีย์บอร์ด
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อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มและ ID ของผู้เข้าร่วม (ID player) จะอยู่ในตารางการทำสัญญาซึ่งจะไม่ถูกรวมโดยอัตโนมัติ ดังนั้น
ผู้ใช้งานจึงต้องรวมโปรแกรมในกล่องการสนทนาเพื่อนำเข้าข้อมูลเหล่านี้ ในกล่องการสนทนา การนำเข้าโปรแกรมใหม่และการเปลี่ยน
ตารางการทำสัญญา การนำเข้ารหัสตามรูปที่แสดงข้างล่าง เพื่อติดตามกลุ่ม, ID ของผู้เข้าร่วมการทดลอง, และจำนวนสมาชิกในกลุ่ม

ในแต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม Enter แถวใหม่ของตารางการทำสัญญาจะมีข้อมูลเพิ่มเข้ามา ดังนั้นในการเพิ่มตัวแปรกลุ่ม (group variable)
ในส่วนของ Condition จะต้องใช้ตัวแปร ID ของผู้เข้าร่วมในรูปของการแสดงผลแบบข้อความอักษร (output text) ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้
สามารถกรอกตัวแปรที่เป็นตัวอักษร (text variable) ให้ปรากฏได้ รูปแบบ (syntax) <><|-1> จะแสดงเป็นค่ามาตรฐานในช่องของ
ข้อความแสดงผล หากปล่อยให้ช่องนี้ว่างแต่มีตัวแปรนำเข้าอยู่ ตัวแปรนำเข้านี้จะทำหน้าที่เป็นส่วนแสดงผลโดยอัตโนมัติ แต่หากไม่มี
การนำเข้า ใดๆ (เช่น ในกรณีข องผู้ส ังเกตการณ์) ผู้ใช้งานจะต้อ งเพิ่ม ตัว แปร นอกจากนี้ช ่อ ง Output text ในกล่อ งสนทนาของผู้
สังเกตการณ์ ให้กำหนด <><Words |-1> ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์เห็นบทสนทนาของสมาชิกในกลุ่มได้ เนื่องจากใน
สถานการณ์การสนทนาใดๆ การทราบผู้พูดเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องระบุ ID ผู้เข้าร่วม (ID player) ไว้ในข้อความแสดงผล
(text output) ด้วย ซึ่งในส่วนของ Output text ควรจะแสดงดังนี้

ด้วยคำสั่งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง (participants) เห็น ID ของผู้เข้าร่วมอยู่ด้านหน้าแต่ละข้อความการสนทนา โดยสัญลักษณ์นี้
<> จะถูกใช้เมื่อตัวแปรที่มีข้อความอักษรปรากฏขึ้น ในรหัสที่แสดงข้างต้นนี้ ได้มีการใช้สองตัวแปรคือ ID และ Words โดย
ข้อความอักษร “Player” จะแสดงอยู่หน้าข้อความซึ่งไม่ใช่เป็นตัวแปร ดังนั้นจึงไม่มีสัญลักษณ์ <> ปรากฏ ตัวแปร ID เป็นตัวแปร
จำนวนเชิงตัวเลข (numerical variable) และต้องการให้แสดงเป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วม ดังนั้นด้านหลังของ ‘|’ จะใช้เป็นตัวเลข 1
เพื่อกำหนดให้รูปแบบเป็นตัวเลข (layout is numeric) ในจำนวนทั้งหมด เนื่องจากว่า Words เป็นตัวแปรข้อความอักษร (text
variable) รหัสรูปแบบจึงคือ -1 ก็จะทำให้สภาพแวดล้อมการสนทนานี้เสร็จสมบูรณ์
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3.11.2 String operators และ ฟังก์ชัน (String operators and functions)
ในโปรแกรม z-Tree รุ่น 3.4 String จะถูกใช้งานเช่นเดียวกับตัวแปร ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับหรือวิเคราะห์ข้อความเช่นข้อความ
การสนทนาที่มีการพูดคุยกันได้ ดังเช่นในตัวอย่าง ผู้ใช้งานอาจสร้างโปรแกรมคำสั่งที่นับจำนวนตัวอักษรที่ใช้ รวมถึงสัญรูปอารมณ์
(smiley emoticon) ที่ปรากฏในข้อความนั้น นอกจากนั้นในกล่องการสนทนา ข้อความอาจถูกเขียนได้ในกล่องมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
ปุ่ม Enter (Return key) ไม่ได้ใช้สำหรับการ “ส่ง (send)” ข้อความการสนทนา ใน stage แรก ให้เพิ่มวัตถุนำเข้าลงในกล่องมาตรฐาน

รูป 3.43 “Input item for a string variable and what appears on the subject’s screen” แสดงลักษณะของวัตถุนำเข้า โดยที่
ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดจะถูกกำหนดจำนวนตัวอักษรทีผ่ ู้เข้าร่วมการทดลองจะสามารถระบุลงไปได้ และตัวเลือกรูปแบบ !string จะ
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถพิมพ์ข้อความอักษรลงไปได้ ในตัวอย่างข้อความที่ผู้เข้าร่วมการทดลองอาจพิมพ์ลงไปได้เป็นดังภาพ
3.44 “String input as it appears on the client’s screen”
จากนั้นให้ทำการแทรกเพิ่มโปรแกรมคำสั่ง

ลงในช่วงเริ่มต้นของ stage ที่สอง โดยโปรแกรมคำสั่งนี้จะนับจำนวนอักษรหลังจากที่ string “:)” ปรากฏด้วยการใช้ตัวแปร string
chat และเริ่มนับอักษรด้วยเลข 1 ในส่วนของวัตถุนำเข้า (รูปที่ 3.45 “Output the position where the smiley emoticon was
found”) ผู้ใช้งานจะแสดงข้อมูลนี้ต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง (รูปที่ 3.46 “String output as it appears on the client’s screen”)
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3.12 การใช้ข้อมูลข้ามระหว่างรอบและ treatments (Data use across periods and treatments)
3.12.1 คำนิยามของตารางใหม่ (Definition of new tables)
ในโปรแกรม z-Tree สามารถกำหนดตารางได้มากกว่าตารางผู้เข้าร่วมการทดลองมาตรฐาน (standard subjects) ตารางภาพรวม
ตารางสรุปผล ตารางการทำสัญญาและตาราง session โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ตารางเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี:้
-

ตารางการทำสัญญาที่หลากหลายสำหรับตลาดที่แตกต่างกันไป
ค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบอย่างสุ่ม: ตารางนี้จะมีผลตอบแทนที่สร้างขึ้นในแต่ละรอบ ซึ่งตารางนี้สามารถครอบคลุมได้มากกว่าหนึ่ง
treatment
ตารางประวัติที่สามารถปรับแต่งได้
การเก็บฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่อง (storing a discrete function)
การเก็บข้อมูลจากการคำนวณค่าตอบแทน
การนำเสนอการตัดสินใจที่แตกต่างในลำดับอย่างสุ่ม

ในการใช้ตารางใหม่ ผู้ใช้งานจะต้องกำหนดในตอนเริ่มต้นที่ส่วนพื้นหลังด้วยเมนูคำสั่งของวัตถุดังนี้ Treatment à New Table…
ข้อความตอบโต้ (dialog) จะเปิดขึ้นเพือ่ ให้ระบุคุณสมบัติของตาราง
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Lifetime
ในกรณีที่ตารางระยะเวลาเป็น Period, ตารางจะถูกตั้งค่าใหม่เมื่อจบรอบ เช่น ทุกการบันทึกของตารางถูกลบทิ้ง (หลังจากที่
ถูกบันทึกแล้ว) และตารางจะถูกสร้างใหม่อีกครั้งจากการใช้งานชั่วคราว โดยที่ตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง ตารางภาพรวม และ
ตารางการทำสัญญาจะมีระยะเวลาและเช่นเดียวกันกับตาราง x ซึ่งข้อมูลในรอบก่อนหน้าจะสามารถเข้าถึงตารางได้ด้วยชื่อ
OLDx

ตารางที่มีระยะเวลา Treatment จะถูกตั้งค่าใหม่หลังจากจบ treatment ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากจบรอบ
ตารางที่มีระยะเวลา Session จะไม่ได้รับการตั้งค่าใหม่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บในตอนจบของแต่ละ treatment
ดังนั้นเพื่อการเข้าถึงตัวแปรที่ถูกกำหนดใน treatment จะต้องถูกใช้งานก่อน ผู้ใช้งานจึงต้องระบุตัวแปรในช่อง Used
Variables
Program execution
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่ได้เข้าร่วม stage พร้อมกัน โปรแกรมคำสั่งในตารางสามารถดำเนินการได้ทันทีทีผ่ ู้เข้าร่วมการ
ทดลองเข้าร่วม หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมคนแรกเข้าสู่ stage หรือเมื่อผู้เข้าร่วมคนสุดท้ายเข้าร่วม stage ผู้ใช้งานสามารถกำหนดตัวเลือก
สำหรับฐานข้อมูลได้ โดยโปรแกรมคำสั่งในตารางภาพรวมจะถูกใช้กับผู้เข้าร่วมคนแรก โปรแกรมในตารางสรุปผลจะใช้กับผู้เข้าร่วมคน
สุดท้าย โปรแกรมคำสั่งในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองกับตาราง session จะถูกใช้กับผู้เข้าร่วมแต่ละคนที่เข้าสู่ stage
3.12.2 การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล จากรอบก่ อ นหน้ า และ treatments ก่ อ นหน้ า (Accession data from previous periods and
treatments)
ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างโปรแกรมคำสั่งในตลาดการประมูล (auction market) อาจต้องให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเก็บเงินเริ่มต้น
(endowments of money) และเงินสะสม (stock) จากรอบสู่รอบ ในโปรแกรม z-Tree ตารางผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกสร้างใหม่ใน
ทุกรอบ ดังนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับรอบก่อนหน้าจะไม่ปรากฏในที่นี้ อย่างไรก็ดี ตารางของรอบก่อนหน้าจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยชื่อนำหน้า
‘OLD’ ดังนั้นหากผู้ใช้งานต้องการคัดลอกตัวแปร Stock จากรอบก่อนหน้าให้ทำการเขียนคำสั่งดังนี้
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คำสั่งในที่นี้จะไม่มีทางเข้าถึงข้อมูลในรอบก่อนหน้าได้
ในกรณีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่มากกว่านี้ให้ใช้ตารางที่ treatment หรือ session มีระยะเวลา
3.12.3 การคั ด ลอกข้ อ มู ล จาก treatment ไปอี ก treatment ด้ ว ยตาราง session (Copying data from treatment to
treatment with the session table)
ให้ พ ิ จ ารณาการทดลองดั ง ต่ อ ไปนี ้: ขั ้ น แรกให้ ด ำเนิ น treatment ในเกมสิ น ค้ า สาธารณะ (public goods) ซึ ่ ง รายได้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จาก
treatment ในเกมสินค้าสาธารณะนี้จะสามารถใช้ใน treatment ที่สองในเกมตลาดการค้าได้ (market game) เนื่องจากในตาราง
session มี ส ่ ว นจบของ treatment ผู ้ ใ ช้ ง านจึ ง สามารถแก้ ป ั ญ หาข้ า งต้ น ได้ โ ดยง่ า ยดาย ใน treatment แรกนี ้ ผู ้ ใ ช้ ง านจะเก็ บ
ผลตอบแทนสุทธิไว้ในตัวแปร Income ในตาราง session และใน treatment ที่สองจะสามารถเข้าถึงตัวแปรนี้ได้อีกครั้ง
วิธีการเก็บข้อมูลในตาราง session: โปรแกรมคำสั่งในตาราง session จะมีการบันทึกที่สอดคล้องกับตารางผู้เข้าร่วมการทดลองที่
สามารถเข้าถึงได้ด้วย scope operator ดังนั้น ในtreatment แรกนี้ ผู้ใช้งานสามารถคำสั่งข้างล่างนี้ใส่ลงไปในโปรแกรมคำสั่งของ
ตาราง session ได้:

วิธีการกู้คืนข้อมูลจากตาราง session: ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงตัวแปรในตาราง session ได้เช่นเดียวกับตารางอื่นๆ แต่จะมีเพียงปัญหา
เดียวคือในโปรแกรม z-Tree มักจะตรวจสอบว่าผู้ใช้งานสามารถใช้ตัวแปรดังกล่าวได้หรือไม่ ตามที่กำหนดไว้ในตอนต้นของ treatment
โดยวิธีการที่ถูกต้องคือการกำหนดตัวแปรในตอนต้นของ treatment ด้วยการสร้างข้อจำกัด (definition) ให้กับตาราง session ซึ่ง
ตารางต่างๆ จะถูกลงรายการไว้ตอนต้นในส่วนของพื้นหลังของ treatment ในการกำหนดตัวแปร ผู้ใช้งานจะต้องใช้ treatment และทำ
การคลิกสองครั้งที่ภาพ (icon) ของตาราง session และเพิ่มตัวแปรลงในส่วน Used variables ในส่วนของวิธีการแฮกค์ (hack) จะต้อง
ทำการกำหนดตัวแปรที่ใช้คำสั่ง เพื่อไม่ให้มีการเขียนทับข้อมูล ผู้ใช้งานต้องกำหนดคำสั่งที่ไม่รวม:

ผู้ใช้งานสามารถตารางผู้ใช้งานตามที่กำหนด (user defined tables) เพื่อเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลซ้ำอีกครั้งได้ใน treatment อื่นๆ
หากผู้ใช้งานต้องการใช้ตัวแปรในตาราง session วิธีการใช้โปรแกรมคำสั่งในตาราง session นี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสม
ที่สุดในการใช้งาน ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงการบันทึกที่สอดคล้องกันกับในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองได้
โดยการใช้ scope operator
3.13 โครงสร้างการเคลื่อนย้ายที่ซับซ้อน (Complex move structures)
3.13.1 การเริ่มต้นด้วยตัวเลือกเงื่อนไข (The start if option)
ในโปรแกรม z-Tree lมารถทำการเคลื่อนย้ายโครงสร้างต่างๆ ได้ สำหรับโครงสร้างการเคลื่อนย้ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นให้ใช้ตัวเลือก
เริ่มต้น Start if… ซึ่งจะแสดงวิธีการใช้ตัวเลือกนี้ใน treatment ด้วยโครงสร้างการตัดสินใจต่อไปนี:้ ให้การทดลองมีผู้เข้าร่วมสามคน คือ
A, B, และ C โดยผู้เล่น A และ B จะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน จากนั้น C จึงจะสามารถเล่นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่น C จะเห็นการเคลื่อนไหวของ
A ได้เพียงเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการให้ ผู้เล่น C ตัดสินใจทันทีที่ผู้เล่น A ทำการตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น หากการตัดสินใจของผู้เล่น B
ใช้เวลามากกว่าการตัดสินใจของผู้เล่น A
ให้ Type เป็นตัวแปรที่แสดงถึงประเภท ให้ DecisionA เป็นตัวแปรนำเข้าของผู้เล่น A ให้ DecisionB และ DecisionC
เป็นตัวแปรนำเข้าของผู้เล่น B และ C เมื่อสมมติว่าตัวแปรต่างๆ เหล่านี้มีค่าเป็นบวก ดังนั้นให้กำหนดค่าตัวแปรเป็น – 1 ก็จะทำให้รู้ว่า
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ใครเป็นผู้กรอกคำตอบ จากนั้นให้ผู้ใช้งานกำหนด 3 stages คือ stageA, stageB, และ stageC นอกจากนี้ให้กำหนดค่าโดยให้ player
A เป็น 1, player B เป็น 2, และ player C เป็น 3 ใน stageA ให้รอทุกคน ใน stageB ให้เริ่มทันที และใน stageC ให้เริ่มด้วยเงื่อนไข
นี้

และผู้เล่น C จะเริ่มเมือ่ ผู้เล่น A ทุกคนตอบเสร็จด้วยเงื่อนไขนี้

ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องสร้างตัวแปร Participate ไว้ด้วย
3.13.2 การเปิดและปิดข้อมูล (Turn information on and off)
กล่องต่างๆ สามารถแสดงผลและเก็บซ่อนได้ โดยเป็นตัวเลือกเงื่อนไขของกล่อง ซึ่งหากกล่องใดแสดงเงื่อนไขที่ว่างเปล่าหรือมีค่าเท่ากับ
TRUE เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลเปลี่ยน โปรแกรม z-Leaf จะทำการตรวจสอบว่ากล่องนี้จะถูกแสดงผลหรือเก็บซ่อน โดยผู้ใช้งานสามารถใช้
งานได้ ยกตัวอย่างเช่นการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น ในตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็นการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ในตัวอย่างด้านล่างนี้
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะเห็นการใช้ตัวเลือกนี้ ซึ่งเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองคลิดปุ่ม “Show instructions” และข้อความแจ้งเตือนที่ก็จะ
ปรากฏขึ้นทางขวา หน้าจอการตัดสินใจก็จะปรากฏผลขึ้น เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองกด “return to decision”

ในสองปุ่มสีเทานี้จะมีโปรแกรมคำสั่งอยู่ซึ่งสับเปลี่ยนตัวแปรระหว่าง หนึ่งกับศูนย์ โดยตัวแปรนี้จะถูกใช้ในกล่องเงื่อนไขการแสดงผลเพื่อ
ควบคุมการแสดงข้อมูลของกล่อง ในรูป 3.49 “Display condition example” แสดง stage tree ของตัวอย่าง ในกล่องการตัดสินใจ
(decision box) เงื่อนไขการแสดงผลคือ ShowInfo == 0, และในกล่องคำสั่งมีเงื่อนไขเป็น ShowInfo == 1 ซึ่งตัวแปร
showInfo นี้จะถูกปรับเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองคลิกปุ่มสีเทา โดยจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใส่โปรแกรมคำสั่งไว้ในปุ่มกดดังที่แสดงใน
ภาพ
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3.13.3 การย้อนกลับ (Moving Back)
Stage ต่างๆจะดำเนินการตามลำดับเสมอ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการย้อนกลับไปใน stage ก่อนหน้า แต่หากต้องการให้ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองสามารถย้อนกลับและไปใน stage ข้างหน้าได้ จะต้องทำการคัดลอก stage ด้วยการใช้กล่องต่างๆ โดยตัวอย่างที่ดีจะมีคำแนะนำ
ไว้ในแต่ละหน้า เมื่อผู้ใช้งานต้องการอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถกลับไปที่หน้าก่อนและหน้าถัดไปได้ ด้วยวิธีการใช้ตัวแปร
CurrentPage ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยตั้งค่าให้เป็น 1 จากนั้นให้สร้างหลายๆหน้า เช่นในกล่องบรรจุ (container
boxes) ให้ตั้งค่าเงื่อนไขการแสดงผลของหน้าแรกเป็น CurrentPage == 1 และในส่วนของ Display condition ในหน้าสอง
ให้เป็น CurrentPage == 2 และอื่นๆ จากนั้นให้นำปุ่ม NEXT และ PREV วางไว้ในกล่อง ซึ่งปุ่มนั้นจะมีโปรแกรมคำสัง่ ดังนี้

โปรแกรมคำสั่งจะเปลี่ยนตัวแปร CurrentPage และจะกลายเป็นหน้าขวาที่เปิดและปิด (on and off)
3.13.4 Treatment ที่ไม่กำหนดความยาว (treatment of indefinite length)
ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการใช้คำสั่งหยุดอย่างสุ่ม (random stopping rule) จะต้องไม่กำหนดความยาวของ treatment วิธีการดังกล่าว
สามารถใช้ได้ในโปรแกรม z-Tree ด้วยตัวแปร RepeatTreatment โดยในขั้นแรก ให้ผู้ใช้งานกำหนด treatment รอบหนึ่ง โดย
ที่ตอนจบของรอบนี้ต้องทำการตัดสินใจว่าจะดำเนินการทดลองต่อหรือจะหยุดการทดลอง ซึ่งการตัดสินใจนี้จะถูกเขียนไว้ในตัวแปร
RepeatTreatment ในตารางภาพรวม หากตัวแปรไม่ถูกกำหนด treatment ก็จะจบลง ในกรณีทั่วไป หากกำหนดตัวแปร
RepetTreatment ที่ขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรว่า treatment จะจบลงหรือจะเล่นซ้ำอีกครั้ง หากค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์
treatment นั้นก็จะจบลง แต่หากค่านั้นมากกว่าศูนย์ treatment นั้นก็จะเล่นซ้ำอีกครั้ง
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ในกรณีที่ treatment มีการเล่นซ้ำ จำนวนรอบจะเพิ่มขึ้นราวกับว่าเป็นอีกหนึ่ง treatment ซึ่งเป็นผลการดำเนินการด้วยการปรับ
จำนวนรอบ ดังนั้นหากต้องการเล่น treatment ซ้ำให้เป็นสามรอบ ใน treatment แรกมีสามรอบและไม่มีรอบทดลอง (trial periods)
ในรอบสองของการดำเนิน treatment ให้จำนวนรอบของ treatment เปลี่ยนเป็น 6 และรอบการทดลองเปลี่ยนเป็น -3
3.13.5 ตัวอย่าง: ยุทธวิธี (การใช้ลำดับแถว) (Strategy method (using arrays)
เมื่อทำการพิจารณา treatment ที่ต้องการใช้ยุทธวิธีนี้กับเกมอย่างง่าย (ผู้เข้าร่วมการทดลองทำการพิจารณาถึงทุกกรณีที่จะเกิดขึ้นได้
ก่อนจะทำการตัดสินใจ) ในที่นี้จะมีผู้เข้าร่วมการทดลองสองประเภท คือ A และ B โดยผู้เข้าร่วม A จะเลือกตัวเลือกระหว่าง 1 และ 10
และผู้เข้าร่วม B จะเลือกตัวเลข b สำหรับทุกตัวเลข a ที่เป็นไปได้ เช่น การเลือก b1, b2, b3,…b10 ซึ่งจะได้ผลตอบแทน (profit) ที่มี
ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างตัวเลข a และ b โดยสูตรของการคำนวณผลตอบแทนจะมีลักษณะดังนี้

โดยสูตรนี้จะมีลักษณะที่ยาวและกว้างมาก (long-winded)
ในกรณีเช่นนี้ ต้องทำการกำหนดลำดับแถว เช่น ตัวแปรตัวชี้วัด (indexed variable) ในกลุ่มตัวชี้วัด ทุกๆ กลุ่มย่อย (subset) ที่มี
จำนวนที่แน่นอน (finite) และเท่ากัน (equidistant) จึงจะสามารถใช้ได้ โดยกลุ่มตัวชี้วัดนี้จำเป็นต้องถูกกำหนดด้วยคำสั่งลำดับแถวก่อน
ในการใช้ครั้งแรก ซึ่งคำสั่งของลำดับแถวมีรูปแบบดังนี:้

การเข้าถึงส่วนประกอบในลำดับแถวจะต้องใช้ arrayvar [ indexvalue ซึ่งจะแสดงผล indexvalue เป็นค่าที่เข้า
ใกล้ตัวชี้วัด และค่าที่สัมพันธ์กันในลำดับแถวจะเป็นค่าที่ให้มาหรือมีการระบุลงไป (fetched and filled)
ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้เป็นการแนะนำส่วนเริ่มต้นของหัวข้อนี้ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้

University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

z-Tree 3.5

86

คู่มือการใช้งาน

4 แบบสอบถาม (Questionnaires)
4.1 ภาพรวม (Overview)
ในแต่ละ session จะจบด้วยแบบสอบถาม โดยปกติแล้ว จะมีการถามชื่อและแหล่งที่เก็บข้อมูล (address)ก่อน เพื่อที่จะได้เขียนไฟล์
ค่าตอบแทน (payment file) ซึ่งไฟล์ดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วยรายการชื่อและค่าตอบแทนในการทดลอง หากผู้เข้าร่วมการทดลอง
กังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัว ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่จำเป็นต้องระบุชื่อลงในแบบสอบถาม ในส่วนของคำถามถัดมาจะแทรกเพิ่มต่อมา
เรื่อยๆ จนถึงหน้าจอสุดท้ายของการทดลอง (good-bye screen) ทีผ่ ู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับค่าตอบแทน
แบบสอบถามจะประกอบด้ว ยชุด ของแบบฟอร์ม คำถาม (question forms) ในหนึ ่ ง แบบฟอร์ ม คำถามจะแสดงเพี ย งคำถามเดี ย ว
เช่นเดียวกับวิธีการของวัตถุในกล่องมาตรฐานใน treatment อย่างไรก็ตาม คำถามจะไม่ปรากฏในตำแหน่งกลางตามแนวตั้งและไม่ถูก
ปรับไปตามขนาดของหน้าจอ ดังนั้นแบบฟอร์มของคำถามอาจใหญ่กว่าหน้าจอได้ ซึ่งจะมีแถบเลื่อนปรากฏ นอกจากนั้น คำตอบใน
แบบสอบถามจะไม่มีผลสืบเนื่องซึ่งหมายความว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้ถูกเก็บเข้าไปในส่วนของฐานข้อมูล (database) คำตอบเหล่านี้จะ
เพียงแค่ถูกบันทึกเป็นข้อความและไม่ถูกใช้ในคำสั่งโปรแกรม
แบบฟอร์มคำถามจะทำงานจากตามลำดับกันไป เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองทำการตอบทุกแบบฟอร์มคำถามเสร็จก็จะเข้าสู่สถานะ
‘Ready’ และผู้ใช้งานก็จะสามารถเริ่มเข้าสู่ treatment หรือทำแบบสอบถามต่อไปได้ โดยปกติแล้วไม่ควรที่จะให้ทำแบบสอบถาม
หลายชุดพร้อมกัน เนื่องจากทำให้เกิดการเสียเวลาในการรอที่ไม่จำเป็น ดังนั้นจึงควรรวมแบบฟอร์มทั้งหมดอยู่ในไฟล์แบบสอบถาม
เดียวกัน
แบบฟอร์มคำถามสุดท้ายบนหน้าจอของผู้ใช้งานจะแสดงอยู่จนกว่าจะเริ่มดำเนินการทดลองต่อ เช่น จนกว่าจะเริ่ม treatment ใหม่
หรือแบบสอบถามใหม่ หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ในแบบฟอร์มคำถามสุดท้ายจึงไม่จำเป็นต้องมีปุ่มกด
4.2 การสร้างแบบสอบถาม
4.2.1 รูปแบบแหล่งที่เก็บข้อมูล (Address form)
แหล่งที่เก็บข้อมูลที่พร้อมต่อการใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมการทดลอง จะมีช่อง First Name, Last Name และ Continue (button label)
เป็นส่วนบังคับ ในช่องอื่นๆ เป็นตัวเลือก หากข้อความคำถามในช่องทางเลือกถูกปล่อยว่างไว้ คำถามตอบกลับจะไม่แสดงผลบนหน้าจอ
ของผู้เข้าร่วมการทดลอง ในกรณีที่ช่องของ First Name และ Last Name ถูกปล่อยว่างไว้ ก็จะไม่มีแบบฟอร์มใดปรากฏขึ้น ซึ่งไฟล์
ค่าตอบแทนจะถูกเขียนขึ้นทันทีที่ผู้เข้าร่วมการทดลองระบุแหล่งที่เก็บข้อมูลในแบบฟอร์มแหล่งที่เก็บข้อมูล (หรือผ่านแบบสอบถามนั้น
ไปโดยไม่ได้ตอบ) ในส่วนของตัวแปรเพิ่มเติมอื่นๆ จากตาราง session จะถูกเพิ่มลงในแบบฟอร์มแหล่งที่เก็บข้อมูลหากคำถามถูกย้ายไป
อยู่ในแบบฟอร์มแหล่งที่เก็บข้อมูล
เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดผ่านแบบฟอร์มแหล่งที่เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไฟล์ค่าตอบแทนจะถูกเขียนขึ้น ซึ่งเป็นไฟล์แบบแยกส่วน
(tab-separated file) ที่ประกอบด้วยตัวระบุคอมพิวเตอร์, ค่าตอบแทนจากการทดลอง, และอาจมีชื่ออยู่ด้วย ในไฟล์นี้อาจทำการพิมพ์
ได้ซึ่งจะมีรายการค่าตอบแทนของผู้เข้าร่วมการทดลองอยู่ด้วย ในหัวข้อ 4.3 “Running a questionnaire” จะเป็นการอธิบายวิธีการ
สร้างใบเสร็จรายบุคคล
4.2.2 แบบฟอร์มแบบสอบถาม (Question form)
แบบฟอร์มแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยรายการคำถาม ซึ่งรูปแบบของคำถามจะถูกปรับไปตามผู้กำหนด โดยที่ทุกแบบฟอร์มคำถาม
จะต้องมีปุ่มกด ยกเว้นแบบฟอร์มคำถามสุดท้าย
หากผู้ใช้งานต้องการให้ดำเนินการทดลองโดยที่ผู้เข้าร่วมการทดลองมีหลายบทบาท เช่น เป็นได้ทั้งผู้เสนอ (proposers) และผู้ตอบรับ
(responders) และต้องการทำการสร้างแบบสอบถามที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้งานสามารถละเลย (omit) แบบฟอร์มคำถาม
ได้ หากต้องการแสดงแบบสอบถามที่ต่างกันต่อผู้เข้าร่วมการทดลองสองประเภทที่ต่างกัน ให้ทำการนำแบบฟอร์มคำถามทั้งสองประเภท
ไว้ในเอกสารแบบสอบถามอันเดียวกัน (questionnaire document) และละเลยแบบฟอร์มที่เลือกสำหรับประเภทที่ความต้องการ
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กระบวนการละเลยแบบฟอร์ ม คำถามจะคล้ า ยกั บ กระบวนการละเลย stage ใน treatment โดยให้ ท ำการสร้ า งตั ว แปร
Participate ให้มีค่าเป็นศูนย์หากไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมการทดลองตอบคำถามในแบบฟอร์ม เนื่องจากในที่นี้ไม่มีตารางผู้เข้าร่วม
การทดลอง เมื่อมีการใช้แบบสอบถาม ตัวแปร Participate จะถูกสร้างขึ้นให้อยู่ในตาราง session ซึ่งอาจทำได้โดยการระบุลง
ไปในแบบฟอร์มคำถามโต้ตอบ (question form dialog)
ใน treatment ให้ทำการคัดลอดและระบุตัวแปร (ตัวแปรที่กำหนดว่าผู้เข้าร่วมการทดลองคนใดเป็นผู้เสนอหรือ
ผู้ตอบรับ) ลงในตาราง session

4.2.3 คำถาม (Questions)
คำถามในแบบสอบถามจะมีความสอดคล้องกับวัตถุใน treatment ซึ่งในวัตถุนี้ตัวเลือกที่จะแสดงผลจะถูกกำหนดลงในช่องรูปแบบ ซึ่ง
อาจใช้เป็นปุม่ ตัวเลือกได้ (radio buttons) โดยช่องตัวเลือกต่างๆ มีดังนี้
Label
ชื่อของคำถามที่แสดงต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง หากไม่มีตัวแปรใดอยู่ ป้ายชื่อนี้จะปรากฏเป็นข้อความอักษรบนตามความกว้าง
ทั้งหมดของหน้าจอ
Variable
หากเป็นตัวแปรนำเข้า จะเป็นชื่อของคำถามที่ควรจะแสดงในไฟล์ข้อมูลด้วย หากไม่มีการนำเข้าใดๆ จะใช้เป็นตัวแปรในตาราง
session แทน
Type
รูปแบบคำถาม
Text, Number
ช่องข้อความอักษรจะปรากฏขึ้นในส่วนที่กรอกข้อความนำเข้า ในกรณีที่ให้กรอกเป็นตัวเลข จะมีการตรวจสอบว่า
ตัวเลขดังกล่าวสามารถกรอกเข้าได้หรือไม่และอยู่ในช่วงตามกำหนดหรือไม่ หากตัวเลือก Wide ถูกเลือกสำหรับช่อง
ข้อความอักษรนี้ ช่องการกรอกนำเข้าอาจมีหลายบรรทัด ซึ่งสามารถเลือกจำนวนบรรทัดได้เช่นกัน
Buttons
ปุ่มกดที่ถูกสร้างขึ้นในทุกบรรทัดในส่วนของตัวเลือกนี้ ซึ่งจะมีเพียงหนึ่งคำถามในแต่ละแบบฟอร์มคำถามเท่านั้น
Radiobuttons
ปุ่มตัวเลือกจะถูกสร้างขึ้นในทุกบรรทัดในส่วนของตัวเลือกนี้ โดยปุ่มนี้จะเรียงเป็นแนวตั้งแถวเดียว
Slider, Scrollbar
ตัวเลื่อนและแถบเลื่อนจะทำให้ดูการกรอกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่จะต้องระบุค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดและค่าที่
ตัดสินใจ (resolution) ไว้ ในส่วนรูปแบบของความกว้าง อาจให้ป้ายชื่อมีตำแหน่งอยู่ที่ขอบได้ โดยป้ายชื่อนี้จะถูก
กำหนดอยู่ในส่วนของตัวเลือก (field option) ค่าสูงสุดจะเป็นขอบทางขวา ส่วนค่าต่ำสุดจะเป็นขอบทางซ้าย ดังนั้น
ค่าสูงสุดอาจมีค่าน้อยกว่าค่าต่ำสุดก็เป็นได้
Radioline
ปุ่ม ตัวเลือ กจะปรากฏสำหรับคำตอบทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยกำหนดจากค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดและค่าที่ตัดสินใจ
(resolution) ในส่วนรูปแบบของความกว้าง อาจให้ป้ายชื่อมีตำแหน่งอยู่ที่ขอบได้ โดยป้ายชื่อนี้จะถูกกำหนดอยู่ใน
ส่วนของตัวเลือก (field Option) ปุ่มที่อยู่ตรงกลางสามารถแยกจากอันอื่นได้โดยการระบุตัวเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์
สำหรับ Distance of central button ค่าสูงสุดจะเป็นขอบทางขวา ส่วนค่าต่ำสุดจะเป็นขอบทางซ้าย ดังนั้นค่าสูงสุด
อาจมีค่าน้อยกว่าค่าต่ำสุดก็เป็นได้
Radiolinelabel
ป้ายชื่อสำหรับแถบปุ่มตัวเลือก ป้ายชื่อนี้อาจอยู่ในตำแหน่งที่เหนือปุ่มกดตรงขอบ ข้อความคำสั่งสำหรับการ
ดำเนินการของปุ่มนี้อยู่ในส่วนของ Options
Checkbox
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กล่องการตรวจสอบจะถูกสร้างขึ้นในทุกบรรทัดในส่วนของ Options โดยกล่องการตรวจสอบเหล่านี้จะถูกจัดเรียง
ตามแนวตั้งแถวเดียว ผลลัพธ์ของค่าเหล่านี้จะอยู่ในรายการตัวเลือกที่มีการตรวจสอบแล้ว
Wide
รูปแบบของความกว้าง ส่วนของการกรอกคำตอบสำหรับคำถามจะปรากฏอยู่ใต้ป้ายชื่อตามความกว้างทั้งหมด และจะไม่
ปรากฏอยู่ทางขวาของป้ายชื่อในคอลัมน์ที่สอง
Input
ในส่วนนี้จะกำหนดว่าคำถามใดจะแสดงต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง (ข้อมูลนำเข้าถูกกำหนด) หรือตัวแปรใดที่จะแสดงผลบ้าง
(ข้อมูลนำเข้าไม่ได้ถูกกำหนด)
Empty allowed
ส่วนนี้จะถูกกำหนดค่าเมื่อคำถามไม่ต้องการคำตอบ
Minimum, Maximum, Resolution
เมื่อมีการกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลข ค่าเหล่านี้จะถูกตรวจสอบ อาจมีตัวเลื่อน แถบเลื่อน และแถบตัวเลือก (radio line) ซึ่งค่า
เหล่านี้จะถูกใช้สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตัวเลข
Num.rows
คือจำนวนแถวที่สามารถกรอกข้อมูลได้ในรูปแบบความกว้างของข้อความ
Options
ป้ายชื่อต่างๆของปุ่มตัวเลือก และรูปแบบความกว้างของตัวเลื่อน แถบเลื่อน และแถบปุ่มตัวเลือก

4.2.4 การแสดงผลตอบแทน (Profit display)
หากผู้ใช้งานต้องการให้แสดงค่าตอบแทนต่อผู้เข้าร่วมการทดลองอยู่ใน session ให้ใช้แบบฟอร์มคำถามที่แสดงตัวแปรจากตาราง
session ที่ประกอบด้วย
FinalProfit

ผลรวมของผลตอบแทนทั้งหมดจาก treatments
MoneyAdded

เงินส่วนเพิ่มจากผู้เข้าร่วมการทดลอง (โปรดดูในกระบวนการล้มละลาย (bankruptcy procedure))
ShowUpFee
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ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลอง
MoneyToPay
ShowUpFee+FinalProfit+MoneyAdded
MoneyEarned
ShowUpFee+FinalProfit ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในไฟล์ค่าตอบแทน

4.2.5 การกำหนดมาตราส่วน (Ruler)
การกำหนดมาตราส่วนใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่งของป้ายชื่อและคำถาม
Distance to left margin
ตำแหน่งนี้อาจอยู่ในหน่วยของจุดทศนิยมหรืออัตราส่วนร้อยละของความกว้างหน้าจอ
Distance to right margin
ตำแหน่งนี้อาจอยู่ในหน่วยของจุดทศนิยมหรืออัตราส่วนร้อยละของความกว้างหน้าจอ
Distance between label and item
เป็นระยะห่างตามแนวนอนระหว่างป้ายชื่อกับคำถาม โดยครึ่งหนึ่งของระยะทางทางซ้ายและทางขวาจะถูกเก็บไว้
Size of label
คือค่าความกว้างสูงสุดของป้ายชื่อ เมื่อแสดงผลจะอยู่ในหน่วยร้อยละ ซึ่งแสดงถึงความกว้างระหว่างขอบขวาและขอบซ้าย
ไม่ใช่ความกว้างทั้งหมดของหน้าจอ
4.2.6 ปุ่มกด (Buttons)
ปุ่มกดจะอยู่ในแบบฟอร์มคำถาม โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถกำหนดมากกว่าหนึ่งปุ่มบนหนึ่งแบบฟอร์มได้ อย่างไรก็ตาม ปุ่มนี้สามารถอยู่
ในตำแหน่งใดก็ได้บนแบบฟอร์ม โดยทีส่ ามารถเลือกป้ายชื่อของปุ่มเองได้
4.3 การเริ่มดำเนินการของแบบสอบถาม (Running a questionnaire)
ในตอนจบของ session ผู้ทำการทดลองจะต้องเริ่มแบบสอบถามด้วยคำสั่ง Run à Start Questionnaire ดังที่จะกล่าวในลำดับต่อไป
โดยแบบสอบถามนี้จะต้องมีแบบฟอร์มแหล่งที่เก็บข้อมูล (ข้อความพร้อมรับแสดงแหล่งที่เก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมการทดลอง หรือเป็น
ขั้นตอน ‘เสมือน (virtual)’ หากผู้ใช้งานไม่ต้องการถามผู้เข้าร่วมถึงแหล่งที่เก็บของข้อมูล) เพื่อเขียนไว้ในไฟล์ค่าตอบแทน เมื่อผู้เข้าร่วม
การทดลองทั้งหมดผ่านแบบฟอร์มนี้ไปแล้ว โปรแกรม z-Tree ก็จะทำการเขียนไฟล์ค่าตอบแทนขึ้น ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องทำการแทรกเพิ่ม
แบบสอบถามในอีกส่วนของ session ด้วย อย่างไรก็ตามหากแบบสอบถามไม่มีข้อมูลตามเลขลำดับที่ของผู้เข้าร่วมการทดลอง ก็ยัง
สามารถเริ่มการทดลองได้หลังจาก treatment แรก (เช่น treatment ต้อนรับ) หากมีมากกว่าหนึ่งแบบสอบถามอยู่ในแบบฟอร์มแหล่ง
ที่เก็บข้อมูล การระบุแหล่งที่เก็บจะอยู่ในแบบสอบถามแรกเพียงเท่านั้น ในแบบสอบถามต่อมาจะมีเพียงไฟล์ค่าตอบแทนที่ได้รับการปรับ
ให้เป็นปัจจุบัน
แบบสอบถามจะถูกใช้งานด้วยคำสั่ง Run à Start Questionnaire โดยคำสั่งนี้จะอยู่ในที่เดียวกับคำสั่ง Run à Start Treatment เมื่อ
หน้าต่าง treatment ถูกเปิดใช้งาน ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการทดลองตอบคำถามบนแบบสอบถามอยู่ ผู้เข้าร่วมจะยังคงอยู่ในสถานะ
‘แบบสอบถาม (questionnaire)’ บนหน้าต่าง ‘ตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (subjects table)’ ทีแ่ สดงว่าแบบสอบถามกำลังอยูร่ ะหว่าง
การกรอกคำตอบ
4.4 การสร้างข้อความตอบรับส่วนบุคคล (Making individual receipts)
ไฟล์ค่าตอบแทนเป็นฐานที่สำคัญในการสร้างใบเสร็จส่วนบุคคลด้วยการใช้โปรแกรมการรวมจดหมาย (mail merge program) ที่ส่วน
ใหญ่เป็นการประมวลผลข้อความ (word processor) ดังนั้นจึงควรดำเนินการทดลองตามขั้นตอนตามขอบเขตของการทดลองหากอยู่ใน
ห้องทดลอง (lab)
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5 การดำเนินการของ Session (Conducting a Session)
5.1 แนะนำโดยย่อ (Quick guide)
การเริ่มดำเนินการใน session ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เตรียม treatment และแบบสอบถาม
เตรียม (startup) เครื่องคอมพิวเตอร์พีซขี องผู้ทำการทดลอง
เตรียม (startup) เครื่องคอมพิวเตอร์พีซขี องผู้เข้าร่วมการทดลอง
ผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าร่วมการทดลอง
เริ่ม session และเริ่ม treatment แรก
สังเกตกระบวนการ (the course) ของ session
เริ่ม treatment อื่นๆ
สรุป session ด้วยแบบสอบถาม
ให้ค่าตอบแทน
ปิดเครื่อง
วิเคราะห์ข้อมูล

ในขณะที่ดำเนินการทดลองอยู่ จะเป็นการทำงานอยู่บนเมนูคำสั่ง Run โดยที่ลำดับของคำสั่งในเมนู Run นี้จะตอบสนองกระบวนการ
ทั้งหมดใน session
5.2 การเตรียม treatments และแบบสอบถาม (Preparation of treatments and questionnaires)
ในช่วงก่อนที่ session จะเริ่มต้นขึ้น ทุก treatment และแบบสอบถามในโปรแกรม z-Tree จะถูกกำหนดและบันทึกลงในไฟล์เครื่อง
บริก าร โดยวิธ ีก ารกำหนด treatment และแบบสอบถามจะอธิบ ายไว้ในส่ว นของบทที่ 3 คำนิย ามของ treatment (Chapter 3
Definition of Treatments) และบทที่ 4 แบบสอบถาม (Chapter 4 Questionnaires) โดย treatment แต่ละอันจะมีจำนวนผู้เข้าร่วม
การทดลองที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนจะได้เข้าร่วมหรือไม่ ผู้ใช้งานจึงจะได้ดำเนิน session
ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมในครั้งนั้น ในกรณีตัวอย่างที่จำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองถูก
กำหนดในทุก treatment สามารถปรับเปลี่ยนได้ในตอนเริ่มต้นของ session เช่น ก่อนที่จะเริ่มต้น treatment แรก ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองที่เข้าร่วมแบบพิเศษ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีตัวเลือกของการเตรียม treatment สำหรับจำนวน
ผู้เข้าร่วมการทดลองที่แตกต่างกัน
โดยคำแนะนำคือให้ทำการลงรายการ treatment และ แบบสอบถามต่างๆ ซึ่งควรประกอบด้วยชื่อของไฟล์ treatment ทั้งหมดสำหรับ
ทุกจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นไปได้ ในอีกทางเลือกหนึ่งผู้ใช้งานอาจลงรายการวิธีการที่ไฟล์ treatment จะถูกปรับสำหรับทุก
จำนวนผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองที ่ เ ป็ น ไปได้ โดยในเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ แ ล้ ว การกำหนดชื ่ อ ลำดั บ เลขของ treatment เป็ น ดั ง นี ้
01_welcome.ztt, 02_PG.ztt, 03_svo.ztt, and 04_questionnaire.ztq

5.3 การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พีซสี ำหรับผู้ทำการทดลอง (Start-up of the experimenter PC)
ขั้นแรก เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของผู้ทำการทดลอง จากนั้นให้ลงชื่อเข้าใช้งานและเริ่มโปรแกรม z-Tree หากผู้ใช้งานต้องการเริ่ม
โปรแกรม z-Tree ด้วยตัวเลือกพิเศษ เช่น ต้องการกำหนดที่เก็บข้อมูล ให้ใช้ไฟล์คำสั่งในการเริ่มโปรแกรม z-Tree จากนั้นโปรแกรม zTree จะแสดงหน้าต่างที่ผู้เล่นจะแสดงการเข้าร่วมและแสดงการเชื่อมต่อ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกแสดงในส่วนที่เรียกว่า ตารางผู้เข้าร่วม
การทดลอง (Clients’ Table) ซึ่งรายละเอียดจะมีการอธิบายในหัวข้อต่อไป
5.4 ตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (The clients’ table)
ตารางผู้เข้าร่วมการทดลองจะแสดงผู้เข้าร่วมที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องบริการ โดยจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้เข้าร่วม เช่น
หน้าจอใดที่กำลังแสดงผลอยู่ในแต่ละเครื่อง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปิดตารางผู้เข้าร่วมการทดลองด้วยคำสั่งแรกจากเมนูคำสั่ง Run ได้
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ในแต่ละบรรทัดแสดงถึงผู้เข้าร่วมการทดลองคนหนึ่งๆ ที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์พีซีโดยกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการทดลอง (คอลัมน์
‘Client’) ทันทีที่ treatment เริ่มต้นขึ้น ผู้เข้าร่วมคนนี้จะย้ายไปอยู่อีกบรรทัดหนึ่ง โดยสามารถทำการจัดเรียงและสับเปลี่ยนที่รายการ
เหล่านี้ได้ด้วยคำสั่ง Run à Sort Clients และ Run à Shuffle Clients ตามลำดับ ทันทีที่เริ่ม treatment ลำดับชื่อของผู้เข้าร่วม
การทดลองจะถูกกำหนดให้คงที่ (fixed)
ตารางผู้เข้าร่วมการทดลองต้องประกอบไปด้วยสามคอลัมน์
ผู้เข้าร่วม (client)
ชื่อของผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่ผู้เข้าร่วมการทดลองใช้งาน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
ไม่ได้เชื่อมต่อ ชื่อนี้จะแสดงเป็นเครื่องหมายวงเล็บ (bracket) ส่วนในกรณีที่ผู้เข้าร่วมมีชื่อเหมือนกันจะต้องทำการเชื่อมต่อใหม่
อีกครั้ง ซึ่งจะดำเนินเกมต่อได้ทันทีเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองคนใดคนหนึ่งออกไป ในส่วนของตารางผู้เข้าร่วมการทดลองนี้จะ
แสดงจำนวนของผู้เข้าร่วมในขณะปัจจุบันที่ได้ทำการเชื่อมต่อแล้ว
สถานะ (state)
สถานะของผู้เข้าร่วมการทดลอง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ‘Ready’ เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองกำลังอยู่ในช่วงระหว่าง
การรอ treatment ต่อไป หรือรอแบบสอบถามชุดถัดไป
เวลา (time)
แสดงเวลาคงเหลือต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง
5.5 วิธีการการเชื่อมต่อระหว่างผู้เข้าร่วมกับเครื่องบริการ (How a client establishes a connection with the server)
Session จะเริ่มต้นเมื่อผู้ทำการทดลองเริ่มการใช้โปรแกรม z-Tree บนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี จากนั้น โปรแกรม z-Leaf ของผู้เข้าร่วม
การทดลองก็จะเริ่มต้นขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมการทดลอง โปรแกรม z-Leaf จะทำการเชื่อมต่อกับโปรแกรม z-Tree บน
เครื่องคอมพิวเตอร์พีซขี องผู้ทำการทดลอง ดังนั้นการเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองโปรแกรมจึงอยู่บนระบบการทำงานของ TCP/IP
5.5.1 วิธีการแสดงที่อยู่ของเครื่องบริการต่อผู้เข้าร่วม (How does the client know the server’s address?)
โปรแกรม z-Leaf สามารถกำหนด IP address ของเครื ่ อ งบริ ก ารด้ ว ยตั ว เลื อ กคำสั ่ ง (command line option) /server
ipaddress ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เริ่มต้นด้วยคำสั่ง

จากนั้นโปรแกรม z-Tree ก็จะดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีด้วย IP address 100.20.10.233 ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ได้ดีในกรณีที่
ต้องการทำการทดลองโดยไม่มีไฟล์เครื่องบริการ อย่างไรก็ดี หากโปรแกรม z-Tree อยู่ในไฟล์เครื่องบริการจะทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
มากกว่า: IP address ของโปรแกรม z-Tree จะถูกบันทึกลงในสารบบปัจจุบันในไฟล์ server.eec ในกรณีที่โปรแกรม z-Leaf
เริ่มต้นใช้งานในสารบบเดียวกัน (บนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีอื่น) โปรแกรมนี้ก็จะอ่านไฟล์ดังกล่าวได้ ซึ่งหากโปรแกรม z-Leaf ไม่พบไฟล์
ดังกล่าว ก็จะไปหาในสารบบ c:/expecib/conf บนเครื่องของตนเอง แต่หากยังหาไม่เจออีก โปรแกรมจะใช้ IP address ของ
เครื่อง (local machine) ซึ่งจะทำให้พบเครื่องบริการด้วยการใช้ address นี้ หากใช้วิธีการนี้แล้วยังไม่พบไฟล์อีก ผู้เข้าร่วมการทดลอง
คนดังกล่าวอาจต้องลองทำการเข้าร่วมการทดลองใหม่อีกครั้ง
5.5.2 ช่องทางการเชื่อมต่อ และตัวเชื่อม TCP (Channel and TCP ports)
ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดำเนินการทดลองด้วยโปรแกรม z-Tree มากกว่าหนึ่งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน อาจต้องใช้
หลายๆ ช่องทาง (different channels) เช่น การสร้างช่องทางด้วยตัวเลือกคำสั่ง /channel ch ให้มีค่าที่มากกว่าศูนย์
ช่องทางนี้จะเป็นตัวกำหนดการเชื่อมต่อ TCP ที่ใช้ในโปรแกรม z-Tree เพื่อให้รับทราบการเชื่อมต่อจากโปรแกรม z-Leaves โดย
ช่องทางตัวเชือ่ มต่อปกติ (actual port) คือ 7000 + (ค่ามาตรฐานคือ 0, ตัวเชื่อมต่อ (port) 7000)
โปรแกรม z-Leaf จะรับทราบบนตัวเชื่อมต่อ 7999 หรือต่ำกว่านั้นด้วยข้อความการเริ่มต้นใหม่ (restart message)
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5.6 วิธีการแก้ไขชื่อของผู้เข้าร่วมการทดลอง (How to fix the name of a client)
ในกรณีที่โปรแกรม z-Leaf เริ่มต้นใช้งานด้วยชื่อบนแถบสั่ง (เช่น zleaf.exe /name T1) ซึ่งสามารถใช้เป็นชื่อของผู้เข้าร่วม
การทดลองได้ (เช่น T1) หรือชื่อนี้อาจพบครั้งแรกในไฟล์ของ name.eec ในสารบบภายใน (local directory) ด้วยวิธีการนี้ ผู้ใช้งาน
จะสามารถดำเนิ น การทดลองที ่ ม ี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มหลายคนได้ บ นคอมพิ ว เตอร์ พ ีซ ี ต ั ว เดี ย วกั น โดยหากไม่ ม ี ไ ฟล์ name.eec ชื ่ อ ของ
คอมพิวเตอร์พีซเี ครื่องนั้นจะถูกใช้งานแทน โดยชื่อคอมพิวเตอร์ (host name) นี้จะถูกนำเข้าระบบเชื่อมต่อใน TCP/IP
5.7 ช่วงระหว่าง Session (During a session)
ในหน้ า ต่ า งของการเปิ ด โปรแกรม Run à globals Table, Run à subjects Table, Run à contracts Table, และ Run à
summary Table ข้อมูลต่างๆ ในตารางจะแสดงผลขึ้น ซึ่งขนาดของบรรทัดและคอลัมน์อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ และตารางเหล่านี้ก็จะ
ถูกส่งออกโดยอัตโนมัติให้อยู่ในรูปของ xls file
5.8 การสรุปผลใน Session (Concluding a session)
ในตอนจบของแต่ละ session ด้วยแบบสอบถาม (questionnaire) โดยปกติแล้วจะมีการถามแหล่งที่เก็บข้อมูลก่อนที่จะเขียนไฟล์
ค่าตอบแทน (payment file) จากนั้น แบบสอบถามอื่นๆ ก็จะถูกแทรกเพิ่มเข้ามา และสุดท้ายก็จะปรากฏหน้าจอการบอกลาที่แสดง
ผลตอบแทน (profit) โดยวิธีการสร้างแบบสอบถามได้กล่าวอธิบายไว้ในบทที่ 4 แบบสอบถาม
5.9 การจัดการกับปัญหาและข้อขัดข้องในคอมพิวเตอร์พีซีของผู้เข้าร่วมการทดลอง (Dealing with a crashed or blocked
subject พีซ)ี
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ที่หลากหลายในรูปแบบที่สามารถอ่านได้เมื่อทำเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อความทั้งหมดจะแลกเปลี่ยน
กันระหว่างเครื่องบริการ และผู้เข้าร่วมการทดลองก็จะถูกเก็บไว้ในไฟล์ (ที่ไม่ใช่ข้อความตัวอักษร) คือไฟล์ GameSafe ด้วยการ
ช่วยเหลือของไฟล์เหล่านี้จะทำให้การทดลองสามารถดำเนินต่อได้เมื่อคอมพิวเตอร์เกิดข้อขัดข้อง
ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของผู้เข้าร่วมการทดลอง ผู้ใช้งานจะต้องแก้ปัญหาดังนี้: หากเครื่องคอมพิวเตอร์ยังคง
ทำงานอยู่ อาจต้องทำการเริ่มใหม่อีกครั้ง ที่เป็นตั้งค่าใหม่ (reset) ในสถานะเดิมในช่วงที่ข้อขัดข้องยังไม่ปรากฏ หากข้อขัดข้องเกิดขึ้น
ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน stage จะทำให้ treatment ข้าม stage ไปทันทีแม้ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดจะไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ก็ตาม
หลายเหตุผลที่อาจทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่สามารถเข้าร่วมการทดลองใหม่ได้ เช่น เครื่องบริการกำลังยุ่งมาก ในกรณีนี้อาจต้องรอ
เวลาสักครู่ก่อน อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่เครื่องบริการอยู่ผิดสถานะเนื่องจากความผิดพลาดของโปรแกรม อาจต้องทำการเปิดเครื่อง
บริการใหม่อีกครั้ง (restart)
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของผู้เข้าร่วมการทดลองไม่สามารถใช้งานได้ ให้เปลี่ยนเครื่องใช้งานอื่นแทน ซึ่งทันทีที่ผู้เข้าร่วมคนใหม่
ปรากฏตัวขึ้น สามารถกำหนดเองได้ให้เป็นผู้เข้าร่วมคนเก่านั้น ด้วยการเลือกส่วนของผู้เข้าร่วมคนใหม่ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองและ
ย้ายไปอยู่ในส่วนของผู้เข้าร่วมคนเก่านั้น
5.10 ขั้นตอนการแก้ไขข้อขัดข้องในคอมพิวเตอร์พีซี (What to do if the experimenter PC crashes)
เมื่อเกิดข้อขัดข้องในโปรแกรม z-Tree ให้ทำการแก้ไขตามขั้นตอนดังนี้:
1. เปิดโปรแกรม z-Tree ใหม่อีกครั้ง (restart)
2. เปิดตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
3. ใช้คำสั่ง Run à Restart All Clients เริ่มต้นผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดใหม่ หากผู้เข้าร่วมบางคนไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ให้ไปหา
ผู้เข้าร่วมคนดังกล่าวและทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง โดยการออกจากโปรแกรม z-Leaf ด้วย Alt+F4 และเปิดโปรแกรม zLeaf ใหม่อีกครั้ง หากยังไม่เชื่อมต่ออีกสามารถทำได้อีกสี่วิธีการ
- ทำการเริ่มต้นผู้เข้าร่วมทั้งหมดใหม่อีกครั้ง (restart manually)
- รอสักครู่และลองเริ่มต้นผู้เข้าร่วมคนนั้นใหม่อีกครั้ง (อาจถึง 4 นาที)
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-

4.
5.
6.
7.
8.

ให้ทำการปิดเครื่องและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ทำการทดลองใหม่อีกครัง้ (โดยไม่จำเป็นต้องออกจากหน้าต่างและ
ลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง)
- ให้ทำการเปิดโปรแกรม z-Tree ใหม่ในเครื่องอื่น
ให้ทำการจัดเรียงผู้เข้าร่วมให้อยู่ในลำดับเดิมก่อนที่จะเกิดข้อขัดข้องด้วยคำสั่ง Run à Restore Client Order
ให้ทำการเรียกคืนข้อมูลในทุกตารางใหม่อีกครั้งด้วยคำสั่ง Run à Reload database เนื่องจากข้อมูลในตารางจะถูกเก็บ
หลังจากแต่ละรอบ ดังนั้นจึงสามารถเรียกคืนสถานะได้เมื่อรอบสุดท้ายสิ้นสุดลง
ทำการตรวจสอบรอบที่ดำเนินอยู่ ซึ่งอาจพบข้อมูล อาทิ ตารางสรุปผล (summary table) หรือ ตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
เปิด treatment อันก่อนหน้าที่กำลังดำเนินอยู่ หากมีจำนวนรอบ n รอบให้ตั้งค่าจำนวนรอบใช้งานเป็น – n (ลบ n)
เปิด treatment ใหม่อีกครั้งด้วยคำสั่ง Run à Start Treatment

5.11 สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากผู้เข้าร่วมแพ้จากการทดลอง (What happens if subjects suffer losses?)
หากผู้เข้าร่วมการทดลองแพ้ทดลอง จะสามารถทดแทนได้ด้วย
- ผลตอบแทนในรอบก่อนหน้า
- ค่าตอบแทนแบบ Lump-sum
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลอง (show-up fee)
- เงินส่วนเพิ่มระหว่าง session
เมื่อผู้เข้าร่วมขาดทุน จะมีข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ข้อความดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยส่วนพื้นหลังของ treatment
หากค่าตอบแทนสองอันแรกไม่สามารถครอบคลุมยอดที่ขาดทุนได้ จะสามารถชดเชยด้วยค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลองได้โดย
ข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของผู้เข้าร่วมการทดลองคนดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งผู้เข้าร่วมการทดลองว่าต้องการใช้ค่าธรรมเนียมในการ
เข้าร่วมการทดลองในการเล่นการทดลองต่อ หรือต้องการออกจากการทดลอง หากผู้เข้าร่วมเลือกตอบใช้ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม
การทดลองในการเล่นการทดลองก็จะสามารถเข้าร่วมการทดลองต่อได้
ในกรณีกลับกัน หากผู้เข้าร่วมไม่เลือกใช้ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลองเพื่อชดเชยการขาดทุนของตนเอง ก็จะเข้าสู่สถานะ
‘BancruptShowupNo’ และผู้ทำการทดลองจะต้องนำผู้เข้าร่วมการทดลองคนนั้นออกจากเครื่องบริการ หากค่าธรรมเนียมในการแสดง
ตัวถูกใช้และหมดไปแล้ว ข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของผู้เข้าร่วมการทดลองเพื่อแจ้งว่าผู้เข้าร่วมการทดลองคนดังกล่าวแพ้แล้ว ใน
ข้อความนี้อาจประกอบด้วยคำถาม ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการทดลองตอบ “yes” ก็จะเข้าสู่สถานะ ‘BancruptShowupYes’ แต่หากตอบว่า
“no” ก็จะเข้าสู่สถานะ ‘BancruptShowupNo’ ในกรณีนี้ ผู้ทำการทดลองจะต้องนำผู้เข้าร่วมการทดลองดังกล่าวออกจากเครื่อง
บริการด้วยเช่นกัน โดยการคลิกสองครั้งที่ ส่วนของ ‘State’ จะมีข้อความปรากฏขึ้นซึ่งเป็นไปได้สามรูปแบบคือ
-

-

อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการทดลองคนดังกล่าวร่วมการทดลองต่อได้ ในกรณีนี้จะต้องระบุตัวเลขลงในช่อง Amount injected ให้มีค่า
มากกว่าค่าที่แพ้ หรือจะให้ผู้เข้าร่วมคนดังกล่าวจ่ายเงินจำนวนนี้ก็เป็นได้ ในอีกทางหนึ่งเป็นการกำหนดขอบเขตเครดิต (credit
limit) ซึ่งต้องคำนึงถึงกรณีที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะจ่ายเป็นค่าลบด้วย อย่างไรก็ตามค่าดังกล่าวนี้จะไม่แสดงพร้อมกับผลตอบแทน
ของผู้เข้าร่วมการทดลองและไม่ถูกนำไปรวมอยู่ในไฟล์ค่าตอบแทน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานต้องเพิ่มจำนวนเงินเพิ่มเติมลงใน
ตัวชี้วัด (amount indicated) ที่อยู่ในไฟล์ค่าตอบแทน (payment file) ด้วยวิธีการนี้ ไฟล์ค่าตอบแทนจะลงรายการจำนวนเงิน
สุทธิที่ต้องจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมการทดลอง
ผู้เข้าร่วมการทดลองคนอื่นสามารถเข้ามาแทนที่ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ออกไปได้ ในกรณีนี้ ค่าผลตอบแทนทั้งหมดจะถูกตั้งค่า
เริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์ และผู้เข้าร่วมการทดลองคนใหม่จะสามารถเข้าร่วมการทดลองได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของผู้เข้าร่วมการ
ทดลองที่ต้องออกจากการทดลองไป
การที่ผู้เข้าร่วมการทดลองออกจากการทดลอง ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องระวังในเรื่องนี้เนื่องจากอาจทำให้ขนาดของกลุ่มการทดลองและ
ข้อมูลที่ใช้งานอยู่ของผู้เข้าร่วมการทดลองคนอื่นๆ เปลี่ยนแปลงและอาจไม่ถูกต้องได้

5.12 ไฟล์ที่ดำเนินการโดยเครื่องบริการ (The files generated by the server)
ไฟล์ดังต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นในการทดลอง ซึ่งจะถูกแบ่งแยกตามส่วนท้าย (suffixes) โดยทุกไฟล์จะเป็นไฟล์ข้อความแบบ tab separated
ซึ่งจะอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะไฟล์ที่มีการใช้ ‘xls’ ในโปรแกรม Excel โดยที่ห้ามเปิดและบันทึกไฟล์ในชื่อเดิม (original name) ใน

University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

z-Tree 3.5

94

คู่มือการใช้งาน

บางครั้งโปรแกรม Excel จะใช้เลขวันที่เป็นชื่อ เช่น 1.2. ซึ่งอาจทำให้เกิดการเก็บข้อมูลซ้ำทับไฟล์เดิมได้ เพื่อการหลีกเลี่ยงปัญหา
‘date’ นี้ ต้องสั่งให้โปรแกรม Excel ใช้จุดสำหรับเลขทศนิยมและไม่ใช้เครื่องหมายอนุวรรค (comma)
.pay

ไฟล์ค่าตอบแทน (payment file) ชื่อคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมการทดลอง ผลตอบแทน (profit) และอาจใช้ชื่อของผู้เข้าร่วม
การทดลองได้เช่นกัน
.adr

Addresses ของผู้เข้าร่วมการทดลอง
.sbj

แบบสอบถามที่แสดงผล ซึ่งไม่มีชื่อของผู้เข้าร่วมการทดลอง
.xls

ตารางทั้งหมดที่อยู่ใน session ในคอลัมน์แรกจะเป็นเลขลำดับที่ของ treatment คอลัมน์ที่สองเป็นชื่อของตารางและคอลัมน์
ที่สามจะเป็นตัวแปรของแต่ละรอบ (period variable) เมื่อตารางทำการเก็บข้อมูลตามลำดับเหตุการณ์ ซึ่งผู้ใช้งานต้อง
เตรียมการทำงานในส่วนนี้ด้วย โดยวิธีการเตรียมการเริ่มต้นได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 5.13 “Data analysis”
.gsf

GameSafe อยู่ในรูปคู่ ซึ่งสามารถถูกส่งออกในไฟล์สำหรับการอ่านได้แต่อาจมีขนาดใหญ่มาก
5.13 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
ไฟล์ xls สามารถใช้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในที่นี้จะมีเครื่องมือในเมนูคำสั่ง Tools à ] จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวก
ในกระบวนการนี้ด้วย โดยคำสั่งเหล่านี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานแบ่งแยกตารางที่แตกต่างกันลงในไฟล์ต่างๆได้ และสามารถรวมไฟล์ที่
คล้ายกันลงในไฟล์ขนาดใหญ่เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้คำสั่งนี้คือการคัดลอกทุกไฟล์ข้อมูลลงในสารบบ
ใหม่ จากนั้นให้ใช้คำสั่ง Tools[Separate Tables…. กับทุกไฟล์ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกหลายไฟล์ได้ด้วยการกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้
จากนั้นให้ใช้คำสั่ง Tools à Join Files… dialog ก็จะปรากฏขึ้นมาและให้ทำการเพิ่มทุกไฟล์ที่มีโครงสร้างคล้ายกันลงไป เช่น ตาราง
ผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด เป็นต้น ในกรณีการรวมตารางไม่จำเป็นต้องมีตัวแปรที่เหมือนกัน เนื่องจากเครื่องมือการรวมจะสร้างตาราง
ใหม่ที่ประกอบด้วยทุกตัวแปรที่แสดงอยู่ในตารางต่างๆ
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6 การติดตั้งโปรแกรม (Installation)
6.1 การติดตั้งโปรแกรมอย่างง่ายด้วยไฟล์เครื่องบริการ (A simple installation with a file server)
วิธีการติดตั้งโปรแกรม z-Tree ที่ง่ายที่สุดคือการจัดให้โปรแกรม z-Tree และ z-Leaf อยู่ในสารบบ (directory) เดียวกันบนไฟล์ของ
เครื่องบริการ โดยที่เครื่องบริการจะต้องสามารถอ่านและเขียนบนสารบบนั้นได้ในขณะที่ผู้เข้าร่วมจะอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น เมื่อ
โปรแกรม z-Tree เริ่ม ขึ้น จะมีก ารเขีย น IP address ของเครื่อ งบริก ารพีซ ีล งในไฟล์ server.eec ในสารบบดัง กล่า ว ส่ว น
โปรแกรม z-Leaves จะทำได้เพียงการอ่านจากไฟล์เครื่องบริการนั้นและเชื่อมต่อเข้าสู่โปรแกรม z-Tree ในเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
6.2 การติดตั้งโปรแกรมโดยไม่ใช้ไฟล์เครื่องบริการ (Installation without a file server)
โปรแกรม z-Tree และ z-Leaf สามารถดำเนินการในหลายๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ในไฟล์เครื่องบริการเดียวกันได้ โดยหากใช้วิธี
นี้ ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการทดลองบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการติดตั้งอาจเป็นการยากที่จะทำให้โปรแกรม z-Leaf รู้ว่าไฟล์
เครื่องบริการไหนที่โปรแกรม z-Tree ใช้งานอยู่ ดังนั้นโปรแกรม z-Leaf จึงต้องมีไฟล์ server.eec (ไฟล์นี้จะมี IP address ของ
เครื่องบริการ) ในสารบบหรือในสารบบ c:/expecon/conf โดยที่ IP address ของโปรแกรม z-Tree สามารถถูกตั้งค่าด้วย
ตัวเลือกคำสั่ง /server ipaddress เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองเริ่มใช้งาน
ในกรณีที่โปรแกรม z-Tree และ z-Leaf ไม่สามารถทำงานได้บนสารบบเดียวกัน โดยฟังก์ชัน Run à Restart ของผู้เข้าร่วมการทดลอง
ทุกคนจะใช้การไม่ได้ ซึ่งหากมีปัญหานี้ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องเริ่มเกมใหม่ด้วยตนเอง (start up manually)
6.3 การตั้งค่าสภาพแวดล้อมทดสอบ (Setting up a test environment)
ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากเพื่อทำการทดสอบโปรแกรมคำสั่ง ให้ทำเพียงแค่เริ่มโปรแกรม z-Tree และ
โปรแกรม z-Leaf ที่มากกว่าหนึ่งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้งานกำหนดให้โปรแกรม z-Leaves มีชื่อที่
แตกต่างกัน ให้ทำการกำหนดตัวเลือกคำสั่ง (command line option) /name ยกตัวอย่างเช่น การเริ่มใช้โปรแกรม z-Leaf สอง
โปรแกรมพร้อมกัน โดยอันแรกคือชื่อ zleaf.exe /name A และอีกอันชื่อ zleaf.exe /name B
6.4 การดำเนินการทดลองด้วยภาษาที่หลากหลาย (Running an experiment indifferent languages)
คำสั่งทั้งหมดในโปรแกรม z-Tree จะเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนตัวอักษรข้อความสำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกกำหนดโดยผู้ทำการ
ทดลองดังนั้นจึงอาจเป็นได้หลายภาษา อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อความแสดงความผิดพลาดในโปรแกรม z-Leaf จะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ค่าภาษามาตรฐานในโปรแกรม z-Tree คือภาษาเยอรมัน (ภาษาที่ถูกใช้ในซูริค) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาใน
โปรแกรม z-Tree ได้ในแถบตัวเลือกคำสั่ง (command line options) เพื่อทำการเปลี่ยนตัวอักษรที่ปรากฏในโปรแกรม z-Leaf โดยจะ
มีรูปแบบ /language lan.lan ที่สามารถเป็นได้หลายค่า เช่น ‘en” สำหรับภาษาอังกฤษ หรือ ‘de’ สำหรับภาษาเยอรมัน
(โปรดดูรายการภาษาที่ใช้งานได้ในคู่มือการอ้างอิง) หากต้องการเปลี่ยนภาษาในสภาพแวดล้อมการทดลอง จะต้องสร้าง shortcut ของ
โปรแกรม z-Tree ที่เป็นตัวย่อของภาษาให้ตรงตามที่ต้องการ
6.5 การดำเนินการมากกว่าหนึ่งโปรแกรม (z-Tree Running more than one z-Tree)
หากผู้ใช้งานต้องการดำเนินการทดลองมากกว่าหนึ่งโปรแกรม z-Tree บนคอมพิวเตอร์ตัวเดียว แต่ละโปรแกรมจะต้องใช้ตัวชี้วัดเพื่อแยก
ความแตกต่างจากกัน โดยความแตกต่างนี้จะเรียกว่า channel ซึ่งช่องทางนี้จะถูกตั้งค่าขึ้นด้วยตัวเลือกคำสั่ง (command line
option) /channel ch ซึ่งโปรแกรม z-Leaves และโปรแกรม z-Tree ที่อยู่ใน session หนึ่งๆ จะต้องอยู่ในช่องทางเดียวกัน
6.6 ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม (A sample installation)
ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม z-Tree ในห้องทดลองที่ซูริค รูปที่ 6.1 “Lab setup in Zurich” แสดงโครงสร้างสารบบ
ของการติดตั้งโปรแกรมที่ซูริค
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ให้ใช้ตัวเลือกคำสั่ง (command line options) ในการกำหนดให้โปรแกรม z-Tree เก็บไฟล์ไว้ในที่ตามต้องการ โดยตัวเลือกต่างๆ มี
ดังนี้:

การใช้ทางลัดในโปรแกรมการทดลอง z-Tree (z-Tree experiment) ให้เริ่มโปรแกรม z-Tree ด้วยตัวเลือกคำสั่งดังนี้:

การใช้ทางลัดในโปรแกรมการทดสอบ z-Tree (z-Tree test) ถูกใช้สำหรับการทดสอบและเริ่มโปรแกรม z-Tree ด้วยคำสั่งดังนี:้

ผู้ทำการทดลองจะต้องอ่านและเขียนข้อกำหนดการให้อนุญาตสำหรับทุกสารบบ ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้อ่านจากในสารบบ
zleaf

ผู้ใช้งานต้องทำการนำโปรแกรม z-Leaf เก็บไว้ในสารบบที่แตกต่างจากสารบบที่มีโปรแกรม z-Tree อยู่ ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถ
เข้าสู่สารบบนี้ได้แต่จะสามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นการป้องกันผู้เข้าร่วมการทดลองอื่นๆ จากการเข้าสู่ข้อมูลการทดลอง
ของตนเอง ดังนั้นเพื่อให้สามารถเริ่มต้นโปรแกรม z-Leaves ได้โดยอัตโนมัติเมื่อโปรแกรม z-Tree เริ่มต้นขึ้น จึงต้องทำการติดตั้งสารบบ
leaf (leaf directory) ในตัวเลือกของโปรแกรม z-Tree
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7 ส่วนประกอบของ Stage Tree (The Stage Tree Elements)
ในบทนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกส่วนประกอบของ Stage Tree ที่ไม่สามารถถูกสร้างขึ้นได้ โดยส่วนประกอบของ Stage Tree ที่ไม่อาจ
สร้างขึ้นได้นี้ จะอธิบายตามลำดับตามรายการดังต่อไปนี้
7.1 การแก้ไขใน stage tree (Editing in the stage tree)
7.1.1 การเรียกดู (Viewing)
สามารถเปิดดูและปิดในแต่ branches ของ stage tree ได้
7.1.2 การเพิ่มส่วนประกอบ (Adding elements)
ส่วนประกอบของ stage tree สามารถเพิ่มเติมได้จากการใช้รายการคำสั่ง (menu)
7.1.3 การลบส่วนประกอบ (Deleting elements)
ส่วนประกอบของ stage tree สามารถลบทิ้งได้โดยการใช้คำสั่งตัด (Cut-command) Ctrl+X แต่ไม่สามารถใช้ปุ่ม Delete ได้
7.1.4 การเคลื่อนย้ายส่วนประกอบ (Moving elements)
ส่วนประกอบและ branches สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยการใช้เม้าท์ โดยหากส่วนประกอบดังกล่าวมีลักษณะเป็น icon จะถูกย้าย
หลังจากที่มีการย้ายส่วนประกอบ แต่หากเป็นการย้ายข้อความจะย้ายพร้อมกับส่วนประกอบนั้นๆ
7.1.5 การแก้ไขส่วนประกอบ (Editing elements)
ตัวแปรในส่วนประกอบของ stage tree สามารถทำการแก้ไขได้ใน dialog โดยเปิดจากคำสั่ง Treatment à Info…menu command
หรือด้วยการคลิกสองครั้ง
7.2 ส่วนพื้นหลัง (The Background)
ส่วนของพื้นหลังนี้คือการแทรกเพิ่มข้อมูลที่ไม่จำเพาะใน stage ใด stage หนึ่ง โดยในอันดับแรก ส่วนพื้นหลังจะต้องประกอบด้วย
รายการตารางที่ใช้สำหรับการคำนวณผล นอกจากนั้นส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในทุก stages ยังจะต้องถูกระบุอยู่ในส่วนของจอแสดงผล
(screen) พื้นหลัง ดังเช่นในตัวอย่าง ทุกจอพื้นหลังที่ใช้งานอยู่ (All active screens) จะมีหน้าต่างหัวข้อ และทุกหน้าจอที่กำลังอยู่
ในช่ว งรออยู่ (waiting screen) จะมีข ้อ ความว่า “กรุณ ารอจนกว่า การทดลองจะดำเนิน ต่อ (Please wait until the game
continues)” โดยโปรแกรมคำสั่งของส่วนพื้นหลังจะถูกดำเนินการในช่วงเริ่มต้นของรอบนั้นๆ เพื่อใช้ในการกำหนดค่าคงที่ เช่น เมื่อกด
คลิกสองครั้งในส่วนของพื้นหลัง ตัวแปรกลาง (central parameters) บางค่าใน treatment จะถูกเรียกดูและสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้
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Number of subjects
จำนวนนี้เป็นค่าคงที่ตลอดทั้ง session ดังนั้น ในทุก treatment จะต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองที่เหมือนกัน
Number of groups
จำนวนกลุ่มที่ถูกกำหนดให้เท่ากับ g ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่มี ID ระหว่าง 1 และ g จะอยู่ในกลุ่มนี้ โดยค่านี้
จะถูกใช้สำหรับคำสั่งการจับกลุ่มและการตรวจสอบด้วย
#practice periods
จำนวนรอบที่ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน โดยสามารถเป็นค่าติดลบได้ซึ่งจะหมายถึงการเริ่มต้นคำนวณค่าตอบแทนในรอบถัดไป
อาทิ สมมติให้ค ่านี้เท่ากับ -2 และจำนวนรอบที่ม ีก ารจ่ายค่าตอบแทน (paying periods) เท่ากับ 10 ฉะนั้น จะมีก ารนับ
ค่าตอบแทนตั้งแต่ใน treatment ที่ 3 ถึง 10
#paying periods
จำนวนรอบที่มีการจ่ายค่าตอบแทน
Exch.rate [Fr./ECU]
จำนวนเงินที่จะจ่ายจริงตามสกุลเงินท้องถิ่น ($, €, £,…) ต่อหน่วยอัตราแลกเปลี่ยนในการทดลอง (experimental currency
unit)
Lump sum payment [ECU]
จำนวนหน่ว ยในการทดลองในช่ว งเริ่ม ต้น ของรอบที่ 1 ใน treatment โดยจำนวนดัง กล่า วคือ ค่า ของตัว แปร
TotalProfit

Show up fee [Fr.]
ค่าความน่าเชื่อถือ (amount credited) ของผู้เข้าร่วมการทดลองตอนเริ่ม session โดยค่าดังกล่าวจะปรากฏรอบเดียวเพียง
treatment แรก
Bankruptcy rules…
การกดปุ่มนี้จะทำให้ตัวแปรของกฎการล้มละลายถูกใช้งาน ซึ่งมีกล่าวคำอธิบายในรายละเอียดสำหรับวิธีการจัดการกรณีที่
ผู้เข้าร่วมการทดลองแพ้ไว้แล้วในคู่มอื การใช้งาน
Start time of the period
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อาจประกอบด้วยชื่อของตัวแปร โดยตัวแปรที่ตอบสนองจะถูกสร้างโดยตารางผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าร่วมการทดลองและถูก
ระบุเวลาการเริ่มต้นที่แน่นอนไว้แล้วตามลำดับมาตรฐานที่ ISO 8601 ประกาศไว้ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าตัวแปรที่ถูกระบุไม่ใช่ช่วง
ก่อนทีผ่ ู้เข้าร่วมการทดลองจะเข้ามาใน stage แรก
Conmpatibility: first boxes on top
ตามค่ามาตรฐานของกล่องข้อความบทจอแสดงภาพจะถูกวางเรียงลำดับกันอยู่ กล่องข้อความที่ใช้งานท้ายสุดจึงอยู่บนสุด
ดังนั้นการตรวจสอบย้อนกลับกล่องข้อความจึงให้ผลเป็นกล่องข้อความแรกกลับมาอยู่บนสุด (เป็นวิธีที่เป็นค่ามาตรฐานของ
โปรแกรม z-Tree ในรุ่นก่อนหน้า)
Option: without autoscope
ตัวเลือกนี้ส่งผลต่อกระบวนการทำงานของโปรแกรม เนื่องจากโดยปกติแล้ว การกำหนดขอบเขตโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายถึงหาก
ไม่พบตัวแปรใดๆ อยู่ในตาราง ระบบจะพยายามค้นหาตัวแปรนั้นในขอบเขตที่เชื่อมต่อกันอยู่ ดังนั้น เมื่อปิดระบบการกำหนด
ขอบเขตอัตโนมัติจำเป็นต้องตั้งค่าขอบเขตเอง ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดได้

7.2.1 กฎการล้มละลาย (Bankruptcy rules)
ในภาพ 7.2 “Bancruptcy rules dialog” แสดงให้เห็นภาพของ Bankruptcy rules dialog โดยแบบสอบถามแรกในกรณีผู้เข้าร่วม
การทดลองที่แพ้สามารถชดใช้ด้วยค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลอง ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลอง(show-up fee)
ข้อความที่สองจะปรากฏขึ้นเมื่อความพ่ายแพ้นั้นไม่สามารถชดใช้ด้วยค่าธรรมเนียมได้ ในส่วนข้างๆ ของข้อความ “yes” และ “no” จะ
มีแถบป้ายชื่อของปุ่มอยู่ ซึ่งทั้งสองปุ่มนั้นอาจมีข้อกำหนดระบุอยู่ ผู้แพ้จึงต้องเลือก แต่หากทั้งสองปุ่มไม่มีข้อกำหนดใดระบุ (empty) ผู้
แพ้ต้องทำเพียงการกดตอบรับยืนยันคำตอบที่มีมาให้นั้นๆ ทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับปุ่มที่ผู้แพ้ต้องทำการกด การดำเนินการทดลองจึงจะดำเนิน
ต่อไปตามคำสั่งนั้นๆ

Show-up fee is invested and the game continues
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลอง (The show-up fee) ใช้ชดเชยการแพ้ซึ่งทำให้สามารถเข้าร่วมการทดลองต่อได้
The player drops out automatically (OUT)
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การให้ผู้เข้าร่วมการทดลองอยู่ในสถานะ OUT จะทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองคนนั้นออกจากเกมการทดลอง ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหา
ต่อกระบวนการทดลองทั้งหมด เช่น หากมีการตั้งค่าตัวแปรนำเข้าที่มีค่าเหมาะสมสำหรับแทนที่เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองคนนั้น
ต้องออกจากเกม
Message to the experimenter
ไม่มีข้อความใดปรากฏบนหน้าจอของผู้เข้าร่วมการทดลอง ผู้ทำการทดลองจะเห็นสถานะของผู้เข้าร่วมการทดลองเมื่อมีคนใด
คนหนึ่งพ่ายแพ้ในการทดลอง

7.3 ตารางตัวแปร (Parameter Table)
7.3.1 ตัวแปรของแต่ละรอบ (Period Parameters)
Prompt
หากข้อความคำสั่งถูกระบุในส่วนนี้ จะมีการแสดงผลบนเครื่องบริการก่อนที่รอบการทดลองจะเริ่มต้น โดย treatment จะ
ดำเนินเกมต่อก็ต่อเมื่อมีการกด OK บนเครื่องบริการ
Program
โปรแกรมนี้มีการดำเนินการในตารางภาพรวม (globals table) หลังจากโปรแกรมคำสั่งในส่วนพื้นหลังดำเนินการ โดยที่
โปรแกรมคำสั่งของตัวแปรจำเพาะและบทบาทของโปรแกรมคำสั่งจะถูกดำเนินการ
7.3.2 ตัวแปรบทบาท (Role Parameter)
Name
Program

ไม่มีผลสืบเนื่อง
โปรแกรมคำสั่งนี้ดำเนินการในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง หลังจากที่โปรแกรมคำสั่งในส่วนพื้นหลัง และโปรแกรมคำสั่งของตัว
แปรจำเพาะ ได้ดำเนินการแล้ว

7.3.3 ตัวแปรจำเพาะ (Specific Parameters)
Group
จำนวนกลุ่มของผู้เข้าร่วมการทดลองในรอบดังกล่าว
Name
ไม่มีผลสืบเนื่อง
Program
โปรแกรมคำสั่งนี้ดำเนินการในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองหลังจากที่โปรแกรมคำสั่งในส่วนพื้นหลังได้ดำเนินการแล้ว
7.4 หน้าจอแสดงผล (Screen)
Backgroud screen is being used
หากในส่วนนี้ถูกทำเครื่องหมาย หน้าต่างส่วนพื้นหลังจะถูกนำมาไว้ในลำดับหน้าสุด ทั้งนี้ในทุก stages จะมีส่วนจอแสดงผลอยู่
2 จอ (Screens) โดยจอที่กำลังใช้งานอยู่ (Active screen) จะปรากฏต่อผู้เข้าร่วมการทดลองที่เข้าร่วมใน stage นั้นๆ จนกว่า
ผู้น ั้น จะดำเนิน การจนเสร็จสิ้น stage นั้น ในขณะที่ห น้าจอที่อยู่ในขณะรอ (waiting screen) จะปรากฏต่อผู้เข้าร่วมการ
ทดลองเมื่อผู้นั้นกำลังรอเวลาสำหรับ stage ถัดไป

University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

z-Tree 3.5

101

คูม่ ือการอ้างอิง

7.5 ใน Stage Tree สามารถมีส่วนประกอบใดได้บ้าง? (What can be contained in stage tree elements?)
ในลำดับ ต่อมา จะเป็น การอธิบ ายถึงประเภทของส่วนประกอบที่สามารถอยู่ใน stage tree ได้ โดยการใช้สัญ ลักษณ์ a < b c
หมายถึงกรณีที่ส่วนประกอบ a อยู่ในส่วนประกอบ b ที่ตามด้วย c ซึ่งสัญ ลักษณ์ดอกจัน * (a star) หลังส่วนประกอบนั้นหมายถึง
จำนวน stage ที่เท่ากับศูนย์หรือหนึ่งหรือมากกว่าประเภทของส่วนประกอบตัวอย่างนี้ ดังนั้นในบรรทัดแรกจึงหมายถึง Stage tree
ประกอบด้วย ส่วนพื้นหลัง และตามด้วยหลาย stages (ศูนย์หรือมากกว่า) ซึ่ง สัญลักษณ์ a = b | c หมายถึงรูปแบบของ a เป็น
หนึ่งของ b หรือ c
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8. รายการคำสั่ง (Menu Commands)
8.1 รายการไฟล์ (File Menu)
8.1.1 Treatment ใหม่ (New Treatment)
เมื่อ มีก ารสร้า ง treatment ใหม่ จะประกอบไปด้ว ยส่ว นพื้น หลัง และจอแสดงผลส่ว นพื้น หลัง (background and background
screens)
8.1.2 แบบสอบถามใหม่ (New Questionnaire)
เมื่อมีการสร้างแบบสอบถามใหม่ ข้อความดังกล่าวจะว่างเปล่าจากคำสั่งโดยสมบูรณ์
8.1.3 (คำสั่ง) เปิด... (Open…)
เมื่อ มีก ารใช้ค ำสั่ง เปิด treatment หรือ แบบสอบถาม dialog ใน treatment นั้น ๆ จะปรากฏขึ้น ดัง นั้น การเปิด แบบสอบถาม
จำเป็นต้องเลือกชนิดไฟล์ของแบบสอบถามด้วย
8.1.4 (คำสั่ง) ปิด (Close)
สำหรับการปิดหน้าต่างที่อยู่หน้าสุด
8.1.5 (คำสั่ง) บันทึก
ใช้บันทึก treatment หรือแบบสอบถามใดๆ
8.1.6 (คำสั่ง) บันทึกเป็น... (Save As…)
ใช้บันทึก treatment หรือแบบสอบถามด้วยการใช้ชื่อใหม่ หรือสำหรับการเก็บไฟล์ไว้ในที่อื่น
8.1.7 (คำสั่ง) ส่งออก Treatment… (Export Treatment…)
เมื่อ treatment ถูกเขียนเป็นข้อความอักษร (textual form) ในรูปแบบไฟล์ Treatment ดังกล่าวที่ถูกส่งออกอาจนำกลับมาอ่านอีก
ครั้งได้
8.1.8 (คำสั่ง) ส่งออกแบบสอบถาม... (Export Questionnaire…)
แบบสอบถามที่ถูกเขียนเป็นข้อความอักษร (textual form) ในรูปแบบไฟล์ แบบสอบถามดังกล่าวที่ถูกส่งออกอาจนำกลับมาอ่านอีก
ครั้งได้
8.1.9 (คำสั่ง) ส่งออก GameSafe… (Export GameSafe)
ไฟล์ GameSafe ถูกแปลมาจากรูปแบบทวิภาคที่ไม่สามารถอ่านได้ (unreadable binary format) ซึ่งอยู่ในไฟล์ ASCII ขนาดใหญ่มาก
(gigantic ASCII file)
8.1.10 (คำสั่ง) ส่งออกตาราง... (Export Table…)
ตารางจะถูกเขียนในไฟล์ที่แยกป้ายชื่อจากกัน (tab-separated file)
8.1.11 (คำสั่ง) นำเข้า...
ใช้ในการนำเข้า treatment หรือแบบสอบถาม
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8.1.12 การตั้งค่าหน้าจอ... (Page Setup…)
ยังไม่แสดงผล
8.1.13 (คำสั่ง) พิมพ์... (Print…)
ยังไม่แสดงผล
8.1.14 (คำสั่ง) เปิดไฟล์ก่อนหน้า (Previous files)
ใช้สำหรับเปิด treatment หรือแบบสอบถามที่ใช้ก่อนหน้านั้น
8.1.15 (คำสั่ง) ออกจากโปรแกรม (Quit)
ใช้สำหรับการออกจากโปรแกรม โดยจำมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นหาก session กำลังดำเนินการอยู่ เช่น ในกรณีที่ treatment กำลัง
ดำเนินการอยู่ ในกรณีที่แบบสอบถามกำลังดำเนินการอยู่ หรือในกรณีที่ยังไม่ได้เขียนไฟล์ผลตอบแทน
8.2 รายการคำสั่งแก้ไข (Edit Menu)
8.2.1 (คำสั่ง) เลิกทำ (Undo)
ยังไม่แสดงผล
8.2.2 (คำสั่ง) ตัด (Cut)
ใช้สำหรับการลบ branch ที่มีเครื่องหมายใน stage tree หรือแบบสอบถาม ซึ่งจะถูกย้ายไปไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard)
8.2.3 (คำสั่ง) คัดลอก (Copy)
สิ่งที่ท ำการคัด ลอกจะไปอยู่ในคลิป บอร์ด โดยจะมีก ารแสดงเครื่อ งหมายในตารางหรือ branch ที่ถ ูก เลือ กใน stage tree หรือ ใน
แบบสอบถาม
8.2.4 (คำสั่ง) วาง (Paste)
สำหรับตารางตัวแปร: ให้ทำการคัดลอกรูปแบบตารางจากคลิปบอร์ดและวางลงในที่ต้องการ
สำหรับ stage tree หรือแบบสอบถาม: ให้ทำการคัดลอก branch จากคลิปบอร์ด และวางลงในที่ต้องการ
8.2.5 (คำสั่ง) คัดลอกกลุ่ม (Copy groups)
การคัดลอกกลุ่มในพื้นที่ที่เลือกจากตารางตัวแปรจะอยู่คลิปบอร์ด
8.2.6 (คำสั่ง) วางกลุ่ม (Paste groups)
ให้ทำการคัดลอกกลุ่มจากคลิปบอร์ดและวางกลุ่มนั้นลงในพื้นที่ตามต้องการในตารางตัวแปร
8.2.7 (คำสั่ง) เพิ่ม cells (Insert cells)
ให้ทำการเพิ่มจำนวนแถวหรือคอลัมน์ในแถวหรือคอลัมน์สุดท้ายที่เลือก หากต้องการมากกว่าหนึ่งแถวหรือคอลัมน์ ให้ทำการเลือก
จำนวนแถวหรือคอมลัมน์ตามจำนวนที่ต้องการเพิ่ม
8.2.8 (คำสั่ง) การลบช่อง (Remove cells)
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การลบแถวหรือคอมลัมน์โดยสมบูรณ์ หากต้องการเลือกแถวทั้งหมดทำได้โดยการคลิก cell เล็กๆ ที่มุมซ้ายสุดในตารางตัวแปร แต่หาก
ต้องการเลือกคอมลัมทั้งหมดให้ทำการคลิกทีช่ ่องบนสุดของตารางตัวแปร
8.2.9 (คำสั่ง) การค้นหา... (Find…)
ยังไม่แสดงผล
8.2.10 (คำสั่ง) การค้นหาถัดไป (Find Next)
ยังไม่แสดงผล
8.3 รายการคำสั่ง Treatment (Treatment Menu)
8.3.1 ข้อมูล... (Info…)
ใช้สำหรับเปิด dialog ตัวแปรของส่วนประกอบที่ถูกเลือกอยู่ ซึ่งสามารถเรียกดูและทำการปรับเปลี่ยนได้
8.3.2 Stage ใหม่... (New Stage…)
Stage จะแสดงบนหน้าจอทีผ่ ู้เข้าร่วมการทดลองใช้งานอยู่ โดยจะประกอบไปด้วยสองหน้าจอ คือ Active screen ที่ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองใช้งาน และ Waiting screen ที่จะแสดงผลตอนทีผ่ ู้เข้าร่วมการทดลองออกจาก stage และกำลังรอ stage ถัดไป ซึ่งจะแสดง
ทางเลือกของ stage ดังต่อไปนี้

Name
ชื่อของ stage ใช้สำหรับข้อมูลและชื่อที่อ้างถึงตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (clients’ table)
Start
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Wait for all
ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่สามารถเข้าสู่ stage ดังกล่าวได้ หากยังมีผู้เข้าร่วมการทดลองบางคนยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอน
ของ waiting stage
Start of possible
ไม่มีเงื่อนไขใดๆสำหรับการเข้าสู่ stage ของผู้เข้าร่วมการทดลอง
Start if
เงื่อนไขนี้อาจจำต้องถูกต้องก่อน ผู้เข้าร่วมการทดลองจึงจะสามารถเข้าสู่ stage ได้ โดยเงื่อนไขนี้จะถูกคำนวณใน
ตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งต้องระวังว่า เงื่อนไขนี้จะต้องถูกต้องเท่านั้น การทดลองจึงจะสามารถดำเนินต่อไปได้
Number of Subjects in Stage
At most one per group in stage
หากต้องการให้มีการตรวจสอบผู้เข้าร่วมการทดลองเพียงคนเดียวในกลุ่มสามารถทำได้ใน stage นี้ เนื่องจากตัวเลือก
นี้จะถูกใช้ในการเสนอราคาในตลาด
…and in previous stage(s)
หากกล่อ งตรวจสอบ (checked box) ถูก ตรวจสอบใน stage นี้แ ละในกลุ่ม รูป แบบการดำเนิน การของ stage
ดังกล่า ว (the preceding stage form a set) รวมถึงหากกล่อ งนี้ถ ูก ตรวจสอบใน stage ก่อ นหน้า ดังนั้น ใน
stage ก่อนหน้าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ด้วย ในตอนนี้ จะมีผู้เข้าร่วมการทดลองเพียงคนเดียวต่อกลุ่มที่สามารถอยู่ใน
stage ใดก็ได้ในกลุ่มรูปแบบ stage นี้
Leave Stage after timeout
If no input
Stage จะไม่จบลงเมื่อหมดเวลาหากยังไม่มีการกรอกข้อมูลที่ต้องการ
Yes
Stage จะไม่จบลงเมื่อเวลาหมดลงแม้ว่าจะมีการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
No
Stage จะไม่จบลงเมื่อเวลาหมดลง
Timeout
จำนวนเวลาหลังจากที่เวลาหมดลง ซึ่งถูกคำนวณในตารางภาพรวม (global table)
ใน stage tree ตัวเลือกต่างๆ ของ stage จะแสดงถัดจากชื่อสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้:
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8.3.3 ตารางใหม่... (New Table…)
ตารางที่เก็บข้อมูลนำเข้าและทำการคำนวณผลสามารถเข้าถึงได้ด้วยชื่อของตารางนั้นๆ

Name
ชื่อของตาราง
Lifetime
ระยะเวลาที่สามารถใช้ตารางนี้ได้
Period
ตารางจะถูกสร้างขึ้นภายหลังของแต่ละรอบ ดังเช่นตารางผู้เข้าร่วมการทดลองหรือตารางภาพรวม ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองสามารถเข้าถึงข้อมูลในตารางเหล่านี้ได้ด้วยการเติมชื่อนำหน้า OLD ในส่วนของชื่อตาราง
Treatment
ตารางนี้จะสามารถใช้ได้ในช่วงของ treatment เมื่อจบ treatment ตารางนี้จะหายไป (หลังจากที่ทำการเก็บข้อมูล)
Session
ดังในกรณีของตาราง session (session table) ตารางจะคงอยู่จนจบ treatment
Program execute
ผู้ใช้งานสามารถทำการระบุว่าโปรแกรมใดจะเป็นตัวดำเนินการเริม่ ต้น stage เมื่อมีผู้เข้าร่วมการทดลองคนแรกเข้าร่วม stage
และเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองคนสุดท้ายเข้าร่วมหรือ เมื่อใดก็ตามที่มีผู้เข้าร่วม stage
Used Variables
สำหรับตารางที่มีระยะเวลาการใช้งานใน session ผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้งานตัวแปรใด โดยการอนุญาตให้ตัวแปร
เหล่านี้ถูกใช้งานในโปรแกรมนั้นโดยไม่มีการกำหนดใน treatment
8.3.4 โปรแกรมบรรจุตารางข้อมูลใหม่... (New Table Loader…)
โปรแกรมบรรจุตารางข้อมูล (table loader) จะทำการอ่านไฟล์ที่มีตารางต่างๆ อยู่ โดยรูปแบบนั้นจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบไฟล์นำ
ออกของโปรแกรม z-Tree (z-Tree output file format) ซึ่งมี tap ที่แยกจากกัน ในคอลัมน์แรกจะเป็นชื่อของตาราง โดยที่ตารางจะ
ขึ้นต้นด้วยหัวข้อ (header line) และค่าของตัวแปรต่างๆ จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ
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Condition
แม้ว่าเงื่อนไขของตารางจะถูกบรรจุ แต่เงื่อนไขต่างๆ นี้จะถูกคำนวณในตารางภาพรวม
Append Filename
ชื่อของไฟล์ที่มีตารางต่างๆ อยู่ โดยการบันทึกในตารางเหล่านี้จะถูกเพิ่มข้อมูลเสริมลงในบันทึกที่มีอยู่ก่อนในตาราง ซึ่งจะมี
ข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏบนโปรแกรม z-Tree หากไฟล์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดได้หรือหาไฟล์ดังกล่าวไม่พบ
Replace Filename
ชื่อของไฟล์ที่มีตารางต่างๆ อยู่ โดยการบันทึกใหม่ในตารางเหล่านี้จะถูกแทนที่บนการบันทึกเดิม ดังนั้น ตารางในไฟล์จะถูก
แทนที่ด้วยตารางในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนที่อันตรายหากข้อมูลไม่ได้ถูกเก็บไว้ และจะมีข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏใน
โปรแกรม z-Tree หากหาไฟล์ดังกล่าวไม่พบ หรือไม่สามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวได้
ตัวอย่างของไฟล์นำเข้า (an input file)

8.3.5 New Table Dumper…
New Table Dumper…นี้ ทำหน้าที่เก็บตารางในรูปแบบดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นในหัวข้อโปรแกรมบรรจุตารางข้อมูลใหม่ (New Table
Loader…)
Condition
แม้ว่าเงื่อนไขต่างๆของตารางจะถูกเก็บไว้ แต่เงื่อนไขต่างๆ นี้จะถูกคำนวณในตารางภาพรวม
Output Filename
ชื่อของไฟล์ที่ไฟล์ถูกเก็บไว้ จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนโปรแกรม z-Tree หากไม่พบไฟล์ดังกล่าว หรือไม่
สามารถเปิดไฟล์นั้นได้
Tables
ชื่อของตารางที่ถูกเก็บไว้จำเป็นต้องมีเครื่องหมายอัฒภาค (semicolons) ในการแบ่งส่วนไว้
8.3.6 โปรแกรมคำสั่งใหม่... (New Program…)
ในคำสั่งโปรแกรม การคำนวณผลสามารถดำเนินการได้โดยการใช้โปรแกรมคำสั่งดำเนินการกับข้อมูลในตาราง
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Table
คือ ตารางที่ดำเนินการโดยโปรแกรม โปรดดูใน Scope environment สำหรับรายละเอียด
Owner Variable
เป็นการอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองได้ด้วย scope operator เพียงอย่างเดียว โดย
บันทึกนั้นจะมีข้อมูลตัวแปร Subject ที่มีค่าเท่ากับค่าของตัวแปรหลักในตารางนี้
ตัวอย่าง: หากมีตัวแปร Buyer ในตารางการทำสัญญา (contract table) ที่มี ID ของผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ซื้อ ให้ทำการระบุ
Buyer ลงใน Owner Variable ในโปรแกรมคำสั่งในตารางการทำสัญ ญา จึงจะสามารถเข้า ถึงบัน
ึ ทึกของผู้ซื้อในตาราง
ผู้เข้าร่วมการทดลองได้ด้วย scope operator
Condition
เงื่อนไขสำหรับการบันทึกโปรแกรมคำสั่งที่ถูกใช้ดำเนินการ
เงื่อนไขนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตการทดลอง (scope environment) ที่โปรแกรมคำสั่งถูก
ดำเนินการ โปรดดูในหัวข้อ 9.2 “Scope environment”
Program
คือ โปรแกรมคำสั่งที่ถูกใช้ดำเนินการ
8.3.7 โปรแกรมคำสั่งภายนอกใหม่... (New External Program…)
การเริ่มใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ทั้ง z-Tree และ z-Leaf
Condition
เงื่อนไขในโปรแกรม z-Tree จะถูกดำเนินการผ่านตารางภาพรวมและถูกพิจารณาว่าควรเริ่มโปรแกรมคำสั่งหรือไม่
เงื่อนไขในโปรแกรม z-Leaf จะถูกดำเนินการผ่านตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง หากเงื่อนไขแสดงคำว่า TRUE โปรแกรมคำสั่ง
จะเริ่มดำเนินการด้วยโปรแกรม z-Leaf ในการตอบสนองต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง
ในที่นี้จะไม่มีข้อความแสดงความผิดพลาดใดๆ หากโปรแกรมคำสั่งไม่สามารถเริ่มต้นทำงานได้
Run On
เป็นการกำหนดว่าโปรแกรมจะเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม z-Tree หรือ z-Leaf
z-Tree
โปรแกรมคำสั่งจะเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโปรแกรม z-Tree
z-Leaf
University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

z-Tree 3.5

111

คูม่ ือการอ้างอิง

โปรแกรมคำสั่งจะเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโปรแกรม z-Leaf
Command line
คือ ชื่อโปรแกรมคำสั่งและตัวแปรของโปรแกรมที่ทำให้เข้าสู่หน้าจอคำสั่งได้ (command window)
Current Directory
คือ รายชื่อผู้เข้าร่วมการทดลองที่โปรแกรมจะทำการเริ่มต้น โดยจำต้องระวังว่าคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมอาจมีโครงสร้างไฟล์
(file structure) ที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม z-Tree
8.3.8 กล่องข้อความใหม่ (New Box)
หน้าจอของผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกสร้างขึ้นจากกล่อง โดยเป็นทรงสี่เหลี่ยมบนหน้าจอ โดยกล่องข้อความเหล่านี้จะถูกจัดวางอยู่ใน
remaining box เพื่อให้ปรากฏใน stage tree ในช่วงเริ่มต้น remaining box จะแสดงเป็นส่วนทั้งหมดบนหน้าจอ จากนั้น remaining
box จะปรับไปตามเงื่อนไขของกล่องข้อความต่างๆ ดังทีจ่ ะอธิบายดังต่อไปนี้

Name
ชื่อของกล่องข้อความ สามารถใช้ได้เฉพาะตัวอักษรเพียงเท่านั้น
With frame
กล่องข้อความนี้อาจมีกรอบหรือไม่ก็ได้
Width
ความกว้างของ remaining box ในหน่วยพิกเซล (pixel; p) หรืออัตราส่วนร้อยละ (percent; %)
Height
ความสูงของ remaining box ในหน่วยพิกเซล (pixel; p) หรืออัตราส่วนร้อยละ (percent; %)
Distance to the margin
ระยะห่างของขอบกล่องข้อความจาก remaining box ในหน่วยพิกเซล (pixel; p) หรืออัตราส่วนร้อยละ (percent; %)
Adjustment of the remaining box
ส่วนที่สามารถตัดออกได้หากขนาดเกิน remaining box
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ความกว้าง ความสูง และระยะห่างจากขอบสามารถเลือกระบุเองได้ท ั้งหมดภายใต้พ ื้นที่ของ remaining box ในภาพที่ 8.5 “Box
placement within remaining box” แสดงถึงกรณีต่างๆ ที่มีการระบุความกว้าง (W) ระยะห่างจากขอบซ้าย (L) และระยะห่างจาก
ขอบขวา (R)
Display condition
หากช่องนี้มีการระบุไว้ กล่องข้อความจะถูกแสดงเพียงในกรณีที่เงื่อนไขถูกต้อง โดยเงื่อนไขนี้จะถูกคำนวณในตารางผู้เข้าร่วม
การทดลอง ซึ่งจะมีการคำนวณใหม่ทุกครั้งเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ในเงื่อนไขนี้สามารถใช้ในการเปิดและปิดกล่อง
ข้อความได้ตลอดเวลา หากช่องไม่มีการระบุอะไรไว้ กล่องข้อความจะปรากฏเสมอ

8.3.9 กล่องหัวข้อใหม่... (New Header Box…)
สร้างกล่องหัวข้อใหม่

จำนวนรอบและเวลาจะแสดงในกล่องหัวข้อนี้ โดยสามารถปรับตัวเลือกดังต่อไปนี้ได้
Show current period number
จะต้องการให้แสดงจำนวนรอบ ณ ปัจจุบันหรือไม่
Show total number of periods
จะต้องการให้แสดงจำนวนรอบทั้งหมดหรือไม่
Name of “Period”
ชื่อนำหน้าของจำนวนรูป ตัวอย่างชื่อเช่น “Period” ถูกใช้เป็นชื่อมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม “Trading day” หรือ “Round” ก็
สามารถใช้ได้เช่นกัน
Term for “out of”
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แสดงลำดับรอบที่เล่นอยู่จากจำนวนรอบทั้งหมด เช่น อยู่ในรอบที่ 3 จาก 10 รอบ (3 out of 10)
Prefix for trial periods
การใช้ชื่อรอบทดลอง นิยมใช้ชื่อ “Trial” เป็นชื่อมาตรฐาน
Display time
ต้องการแสดงเวลาที่ดำเนินอยู่ต่อผู้เข้าร่วมการทดลองหรือไม่ ถ้าหากไม่ต้องการ จะไม่มีการแสดงเวลาใดๆบนหน้าจอการ
ทดลอง
Term for “Remaining time
“Remaining time [sec]:” คือชื่อมาตรฐาน หากช่องนี้ไม่มีการระบุอะไรไว้ จะไม่แสดงผลเวลา ซึ่งสามารถดำเนินการทดลอง
ได้โดยที่ไม่มีเวลาแสดงผล และบอกให้ผู้เข้าร่วมสามารถเล่นต่อหลังจากทีเ่ วลาหมดลง
Term for “Please reach a decision”
ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเวลาในแต่ละส่วนหมดลง “กรุณ าทำการตัดสินใจ (Please reach a decision)” เป็นข้อความ
มาตรฐาน
8.3.10 กล่องข้อความมารตฐาน (New Standard Box…)
สร้างกล่องข้อความมารตฐาน

ตัวแปรในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองอาจปรากฏหรือเข้าถึงได้ โดยวัตถุที่ถูกนำมาแสดงจะเรียงจากส่วนบนสุดไปยังส่วนล่าง ซึ่งหน้าจอ
จะถูกจัดแบ่งให้เป็นคอมลัมน์รายชื่อ (label column) (ทางซ้าย) และคอลัมน์ตัวแปร (label column) (ทางขวา) ดังนั้นตัวแปรต่างๆ
จะแสดงในคอลัมน์ตัวแปรเสมอ ส่วนรายชื่อจะแสดงในคอลัมน์ทางซ้ายเสมอหากตัวแปรถูกกำหนด หรือประกอบด้วยเส้นใต้อักขระ
(underscore_) ในกรณีที่ตัวแปรไม่ถูกระบุ รายชื่อจะถูกใช้เป็นหัวข้อ (title) และแสดงอยู่ที่จุดกึ่งกลางของหน้าจอทั้งหมด แต่หาก
รายชื่อประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งบรรทัดจะถูกจัดหน้าให้อยู่ทางซ้ายมือ
Button position
ปุ่มนี้สามารถถูกจัดวางให้อยู่ในมุมหรือตรงกลางบริเวณขอบได้
Button arrangement
หากมีมากกว่าหนึ่งปุ่มที่ถูกกำหนดในกล่อง ปุ่มอื่นๆที่เพิ่มเติมสามารถถูกจัดให้อยู่ในแถวหรือคอมลัมน์เดียวกันได้ หากถูกจัดให้
อยู่ในแถวเดียวกัน (in rows) โปรแกรม z-Tree จะเริ่มต้นมุม (corner) ด้วยการวางปุ่ม หากแถวแรกเต็ม ปุ่มที่เหลือก็จะถูก
จัดเรียงในแถวต่อไปในมุมเดียวกัน
8.3.11 กล่องปุ่มการคำนวณใหม่... (New Calculator Button Box…)
การกำหนดปุ่มด้วยหน้าต่างการคำนวณ (Windows Calculator) สามารถกระทำได้ สำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองที่ไม่มีเครื่องคำนวณ
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8.3.12 กล่องประวัติใหม่... (New History Box…)
การสร้างกล่องประวัติ ซึ่งทำหน้าที่เก็บผลลัพธ์จากรอบก่อนหน้าโดยจะถูกบันทึกไว้ในตาราง ที่ประกอบด้วยแถวของรายชื่อ (labels)
และหากตารางมีความยาวมากเกินจะมีแถบเลื่อน (scrollbar) ปรากฏ โดยที่รอบปัจจุบันจะแสดงผลในส่วนท้ายของตาราง ซึ่งแถบเลื่อน
จะถูกปรับให้ผู้ใช้งานเห็นในส่วนนี้ตอนเริ่มต้น

Show also current period
หมายถึง หากมีการตรวจสอบในทุกรอบรวมถึงรอบปัจจุบันจะแสดงผลขึ้น แต่หากไม่มีการตรวจสอบ จะมีแสดงผลเฉพาะใน
รอบก่อน
8.3.13 กล่องช่วยเหลือใหม่... (New Help Box…)
การสร้างกล่องช่วยเหลือที่ประกอบด้วยข้อความสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งหากมีความยาวเกินขอบเขตที่จะแสดงผลได้จะมีแถบเลื่อนปรากฏ

8.3.14 กล่องบรรจุใหม่... (New Container Box…)
การสร้างกล่องบรรจุ หมายถึง กล่องที่สามารถใส่กล่องอื่นๆ ได้ ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กล่องต่างๆนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการดังภาพ
ข้างต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการระบุขนาดกล่องที่เหมาะสม โดยการกำหนดกล่องบรรจุนี้จะทำให้ง่ายต่อการจัดตำแหน่งกล่องอื่นๆ ให้
เข้ากันได้ดีขึ้น เนื่องจากกล่องบรรจุนี้สามารถบรรจุกล่องอื่นๆ ได้
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ในตัวอย่าง กำหนดให้มีหกกล่อง โดยกล่องที่ 1, 2, 3, และ 4 รวมทั้งอีกสองกล่องบรรจุ คือ 12 และ 34 ที่ตอ้ งกำหนดขนาดความกว้าง
ของกล่องบรรจุ 12 และตัดส่วนที่เกินจาก remaining box ออกไป ซึ่งจะทำให้กล่องบรรจุ 34 มีตำแหน่งอยู่ทางด้านขวา สำหรับกล่องที่
1 และ 3 ที่ถูกกำหนดความสูงและตัดส่วนเกินด้านบนจาก remaining box ออก ด้วยวิธีการนี้จึงไม่จำเป็นต้องระบุขนาดจำเพาะในที่
อื่นๆ และแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ภาพแสดงทีป่ รากฏบนหน้าจอก็จะยังคงเดิม
หากมีการย้ายตำแหน่งของกล่องจากที่หนึ่งไปอีกที่ในส่วนของ stage tree กล่องนั้นจะถูกย้ายไปอยู่หลังจากกล่องที่เม้าท์วางกล่องนั้นลง
แต่การย้ายกล่องด้วยภาพ (icon) ในกล่องบรรจุนี้ จะเป็นการย้ายเข้าสู่กล่องบรรจุที่มีตำแหน่งระบุไว้อยู่แล้ว
8.3.15 กล่องแบบช่องตารางใหม่... (New Grid Box…)
การสร้างกล่องแบบช่องตารางที่แสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมการทดลองในรูปแบบตาราง (tabular form)

วัตถุที่ปรากฏในตารางมีความแตกต่างกันในแต่ละช่อง หากวัตถุประกอบด้วยตัวแปร ตัวแปรก็จะแสดงผลในช่องนั้น ซึ่งในขณะที่มีการ
ตรวจสอบ ป้ายชื่อ (label) ถูกใช้เพื่อการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมการทดลอง หากวัตถุนั้นไม่มีตัวแปรประกอบด้วย จะแสดงเพียงแค่ป้ายชื่อ
อย่างเดียว
ตัวเลือกส่วนบุคคล (individual options) มีดังนี้
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Num.rows
จำนวนแถวของช่อง รวมถึงจำนวนแถวของป้ายชื่อที่มีอยู่
Num.columns
จำนวนคอลัมน์ของช่อง รวมถึงจำนวนคอมลัมน์ป้ายชื่อที่มีอยู่
Input row-by-row
วัตถุจะถูกระบุลงในช่องเรียงตามทีละแถว ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการทดลองกด tab key จะสามารถไปสู่ช่องถัดไปเรียงตามทีละ
แถวได้
Input column-by-column
วัตถุจะถูกระบุลงในช่องเรียงตามทีละคอลัมน์ ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการทดลองกด tab key จะสามารถไปสู่ช่องถัดไปเรียงตามทีละ
คอลัมน์ได้
First row contains labels
ในแถวแรกเป็นแถวป้ายชื่อ โดยมีเส้นเป็นตัวแบ่งส่วนแถวป้ายชื่อ
Height [of the first line]
ความสูงของแถวแรกในหน่วยร้อยละ (%) ของแถวอื่น
First column contains labels
คอลัมน์แรกเป็นคอลัมน์ป้ายชื่อ โดยมีเส้นเป็นตัวแบ่งส่วนคอมลัมน์ป้ายชื่อ
Width [of the first column]
ความกว้างของคอมลัมน์แรกในหน่วยร้อยละ (%) ของคอลัมน์อื่น
Separate labels by lines
หากแถวแรกเป็น แถวป้ายชื่อ จะมีเส้น แบ่งส่วนอยู่ระหว่างแถวแรกและแถวที่สอง ซึ่งมีรูป แบบการแบ่งส่วนเช่น เดียวกับ
คอมลัมน์แรก
Separate rows by lines
เส้นจะถูกวาดระหว่างแถวบรรทัด
Separated columns by lines
เส้นจะถูกวาดระหว่างคอลัมน์
Button position
สามารถจัดตำแหน่งปุ่มกดให้อยู่ที่มุมหรือกึ่งกลางบริเวณขอบได้
Button arrangement
หากมีมากกว่าหนึ่งปุ่มที่ถูกกำหนดในกล่องนั้น จะสามารถจัดตำแหน่งให้อยู่ในรูปแบบแถวหรือคอลัมน์ก็ได้ หากจัดให้อยู่ใน
รูปแบบแถว โปแกรม z-Tree จะทำการเริ่มต้นแถวแรกด้วยปุ่มที่หัวมุม ซึ่งหากแถวแรกเต็ม แถวถัดไปก็จะเริ่มต้นที่หัวมุม
เดียวกัน
8.3.16 กล่องการสร้างสัญญาใหม่... (New Contract Creation Box…)
การสร้างกล่องการสร้างสัญญา ได้มีการสาธิตไว้ในตัวอย่างการสร้างสัญญาใหม่ระหว่างผู้เข้าร่วมการทดลอง 2 คนในกล่องการสร้าง
สัญญา โดยสัญญาจะต้องประกอบไปด้วยค่าของ x, y, และ z ดังนั้น จึงต้องทำการใส่วัตถุนำเข้า x, y, และ z และปุ่ม OK ลงในกล่อง
การสร้างสัญ ญา ในภาพ 8.13 “Contract creation box in the stage tree” แสดงถึงลักษณะกล่องการสร้างสัญ ญาทีป่ รากฏใน
stage tree
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รูปแบบกล่องการสร้างสัญญาทีป่ รากฏในโปรแกรม z-Leaf สามารถถูกปรับได้ใน The box’s dialog

เมื่อมีการกดปุ่ม โปรแกรม z-Tree จะทำการตรวจสอบว่ามีการกรอกค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหรือไม่ หากเรียบร้อยแล้ว ผู้ทำสัญญาทั้ง
สองจะถูกนำเข้าตารางการทำสัญญา ในท้ายสุด โปรแกรมคำสั่งในปุ่มจะดำเนินการ หากอยู่ใน stage การประมูล ในขณะที่ stage ทำ
การประมวลผล อาจมีการเข้ามาของผู้เข้าร่วมการทดลองอื่นได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดตัวเลือกดังต่อไปนี้
Table
ทุกกล่องการทำสัญญาสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ใดๆ ที่ระบุในตารางได้
Num.records
จำนวนของการบันทึกที่เพิ่มขึ้น แต่จะมีเพียงการบันทึกเดียวที่ใช้ได้ใน stage ของการประมูล โดยผู้ใช้งานสามารถระบุตัวแปร
จากตารางผู้เข้าร่วมการทดลองได้ในที่นี้ เช่น ค่าคงที่ (constant) หรือ จำนวนการทำสัญญา (numContracts) โดยวิธีการนี้
จะสามารถกำหนดใน treatment ทีผ่ ู้เข้าร่วมการทดลองเข้าทำในหลายสัญญาได้
Records’ display
การบันทึกจะแสดงผลในคอลัมน์หรือแถว โดยในอันดับแรก ป้ายชื่อจะแสดงอยู่ทางซ้ายมือ และต่อมาจะแสดงอยู่ในส่วนบน
ของช่องนำเข้า ดังภาพ 8.14 “Contract creation box; records arranged with label(s) at the left hand side” และ
ภาพ 8.15 “Contract creation box; records arranged with label(s) on top” แสดงถึงทั้งสองทางเลือก
Empty records allowed
หากตัวเลือกนี้มีการกำหนด ผู้เข้าร่วมการทดลองจะสามารถเพิ่มการบันทึกได้น้อยกว่าที่แสดงผล อย่างไรก็ตามในแต่ละการ
บันทึกทุกช่องต้องมีการกรอกคำตอบหรือไม่ก็ไม่กรอกเลย ด้วยวิธีการนี้จึงสามารถกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทำการเสนอ
จำนวนการทำสัญญาที่ต่ำกว่าจำนวนสูงสุดที่เป็นไปได้
All records empty allowed
ทุกการบันทึกสามารถว่างเปล่าได้ซึ่งหมายถึงว่าไม่มีการบันทึกใดทีถ่ ูกสร้างขึ้น
Button position
ตำแหน่งของปุ่มต่างๆ ภายในกล่อง
Button arrangement
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เมื่อปุ่มแรกอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ามุมขวามือ แนวนอนหมายถึงปุ่มถัดไปจะถูกเพิ่มในด้านซ้ายจนกว่าจะขึ้นแถวที่สองใหม่ ซึ่ง
ปุ่มแรกในแถวที่สองจะอยู่ในตำแหน่งเหนือปุ่มแรก ในกรณีอื่นๆ ก็มีความคล้ายคลึงกัน

8.3.17 กล่องรายการสัญญาใหม่... (New Contract List Box…)

ในกล่องรายการสัญญามีตัวเลือกการบันทึกต่างๆอยู่ โดยการแสดงผลจากบันทึกจะเรียงลำดับตามที่การบันทึกถูกจัดเรียงไว้ ซึ่งกล่อง
รายการทำสัญญานั้นจะมีการปรับข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ผู้เข้าร่วมการทดลองส่งผลให้ตารางการทำ
สัญญาเปลี่ยนแปลง จะมีการเพิ่มขึ้นของข้อมูลทันที และแสดงผลอยู่ในกล่องรายการทำสัญญา
ในกล่องรายการทำสัญญาประกอบไปด้วย ค่าของวัตถุแสดงผล (output item) ซึ่งเป็นค่าหนึ่งในรายการ โดยที่การบันทึกจะถูกแบ่งแยก
อยู่ในคนละแถว หากพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับทุกรายการสัญญา จะมีแถบเลื่อนปรากฏขึ้น หากมีวัตถุนำเข้า (input item) จะแสดงอยู่ใน
ส่วนท้ายของรายการในรูปแบบเช่นเดียวกับกล่องข้อความมาตรฐาน (standard box)
กล่องรายการสัญญาจำเป็นต้องมีการสร้างปุ่มกด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถเลือกการบันทึก (record) และกรอกวัตถุนำเข้าได้
เมื่อปุ่มถูกกดและมีการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ตัวแปรของวัตถุนำเข้าก็จะดำเนินการเพื่อเลือกการบันทึกนั้น
โปรแกรมคำสั่งของปุ่มกดในกล่องรายการสัญญามีประโยชน์ในแง่ของการช่วยให้ตารางการทำสัญญาสามารถเปลี่ยนมาแสดงผลว่า
สัญญาใดถูกเลือก และใครเป็นผู้เลือกสัญญานั้น โดยโปรแกรมคำสั่งนี้เป็นดังนี้

Accepter เป็นตัวแปรของบันทึกที่ถูกเลือก

(selected records) : Subject คือตัวแปร Subject ในบันทึกของบุคคลนั้น
ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (สำหรับรายละเอียดโปรดดูใยบทที่ 9 Programming Environment ในโปรแกรมคำสั่งดังต่อไปนี้)
ตัวเลือกต่างๆ (on the options):
Table
ทุกกล่องการทำสัญญาสามารถเชื่อมต่อกับตารางผู้ใช้ใดๆ ที่ถูกระบุไว้ได้
Owner var.
ตัวแปรเจ้าของ (Owner variable) คือ ตัวแปรในตารางการทำสัญญา ที่บันทึกของค่าตัวแปรที่เท่ากับตัวแปรผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง (variable Subject) ซึ่งจะแสดงเป็นสีฟ้าในเฉพาะบุคคล เช่น ผู้ขาย (Seller) ทีเ่ ป็นตัวแปรในตารางการทำสัญญาจะ
ถูกระบุไว้เป็นเลขลำดับที่ของผู้เข้าร่วมการทดลอง เมื่อคำสั่งเสนอขายทั้งหมดแสดงผลขึ้นบนหน้าจอการประมูลของผู้ขาย เลข
ลำดับที่ของผู้ขายที่เสนอการทำสัญญาคนนี้แสดงเป็นสีฟ้า เนื่องจากสัญญาของตัวแปรผู้ขาย (variable seller) มีค่าเท่ากับตัว
แปรผู้เข้าร่วมการทดลอง (value Subject) คนนั้น
Condition
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เงื่อนไขที่เป็นการกำหนดว่าการบันทึกใดจะถูกแสดงผล
Sorting
การแสดงผลโดยการเรียงลำดับสามารถทำได้โดยการแบ่งส่วนด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (semicolon) เมื่อการเรียงลำดับถูกดำ
หนดให้เรียงในตำแหน่งที่ต่ำลงมา การแสดงผลจะสามารถดำเนินการได้ด้วยเครื่องหมายลบ
ตัวอย่าง: a; -b; -c; ทำการจัดแบ่งคอลัมน์ตามวิธีการดังต่อไปนี้

Scrolling
หลังจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง แถบเลื่อนรายการจะอยู่ที่ส่วนเริ่มต้นหรือส่วนท้ายเสมอ
Mark best foreign contract
หากไม่ม ีสัญ ญาใดถูกเลือก สัญ ญาที่อยู่ในตำแหน่งตรงกับ แถบเลื่อนจะถูกเลือกให้โดยอัตโนมัติ เช่น หากแถบเลื่อนอยู่ท ี่
ส่ว นท้า ยสุด สัญ ญานั้น ก็จ ะถูก เลือ กทัน ที โดยที่ส ัญ ญาจะถูก พิจ ารณความเป็น เจ้า ของก่อ นว่า ตัว แปรเจ้า ของ (owner
variable) มีค่าเท่ากับตัวแปร ID ผู้เข้าร่วมการทดลอง (Subject ID) ที่เป็นตนเองหรือไม่ ส่วนสัญญาอื่นๆ จะเป็นสัญญาของ
ผู้อื่น (foreign contracts) ซึ่งหากไม่มีตัวแปรเจ้าของอยู่ ทุกสัญญาก็จะถูกพิจารณาให้เป็นสัญญาของผู้อื่น
Button position
ตำแหน่งของปุ่มที่อยู่ในกล่อง
Button arrangement
เมื่อปุ่มแรกอยู่ในมุมขวามือล่าง แนวนอนหมายถึงปุ่มถัดไปจะถูกเพิ่มในทางซ้ายจนกว่าจะขึ้นแถวสอง ในกรณีอื่นๆ ก็มีรูปแบบ
คล้ายคลึงกัน
8.3.18 กล่องการทำสัญญาแบบช่องตารางใหม่... (New Contract Grid Box…)

การบันทึกที่ถูกเลือกจะแสดงอยู่ในตาราง โดยที่ค่าของวัตถุแสดงผล (output item) และช่องการนำเข้า (input field) สำหรับวัตถุ
นำเข้า (input item) จะปรากฏในตารางนี้ ซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นที่พอสำหรับทุกสัญญาในตาราง
กล่องนี้มีรูปแบบการทำงานคล้ายคลึงกับกล่องมาตรฐาน (standard box) เว้นแต่เพียงตัวแปรจากตารางการทำสัญญาที่ไม่ได้มาจาก
ตารางผู้เข้าร่วมการทดลองที่สามารถเรียกดูและเปลี่ยนแปลงได้ ดังภาพข้างต้นที่แสดงกล่องตารางการทำสัญญาแบบช่อง (contract
grid boxes) ภาพในทางซ้ายแสดงการบันทึกแบบแถว และภาพทางขวาในแสดงการบุนทึกในรูปแบบคอลัมน์
ตัวเลือกต่างๆ (on the options) :
Table
ทุกกล่องการทำสัญญาสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานใดๆ ที่ถูกระบุไว้ในตาราง
Owner variable
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ตัวแปรเจ้าของ (owner variable) คือ ตัวแปรที่อยู่ในตารางการทำสัญญา โดยค่าการบันทึกของแต่ละผู้เข้าร่วมการทดลอง
ค่าตัวแปรจะมีค่าเดียวกับตัวแปรผู้เข้าร่วมการทดลอง (variable Subject) ซึ่งแสดงเป็นสีฟ้า
Condition
เงื่อนไขสำหรับการบันทึกจะถูกแสดงค่า เมื่อการแสดงผลในแต่ละช่องถูกประมวลผลจำเพาะสำหรับแต่ละการบันทึก ซึ่งการ
บันทึกเหล่านี้จะแสดงค่าได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไขถูกต้อง (TRUE)
Sorting
การแสดงผลโดยการเรียงลำดับสามารถทำได้โดยการแบ่งส่วนด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (semicolon) เมื่อการเรียงลำดับถูกดำ
หนดให้เรียงในตำแหน่งที่ต่ำลงมา การแสดงผลจะสามารถดำเนินการได้ด้วยเครื่องหมายลบ
Records’ display
เช่นเดียวกับในกล่องการสร้างสัญญา (contract creation box)
Empty records allowed
หากมีการกำหนดตัวเลือกดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการทดลองจะสามารถเพิ่มการบันทึกได้น้อยกว่าที่แสดงผล อย่างไรก็ตามในแต่ละ
การบันทึกทุกช่องต้องมีการกรอกคำตอบหรือไม่ก็ไม่กรอกเลย
All records empty allowed
ทุกการบันทึกสามารถว่างเปล่าได้
Button Position
ตำแหน่งของปุ่มต่างๆ ภายในกล่อง
Button Arrangement
เมื่อปุ่มแรกอยู่ในมุมขวามือล่าง แนวนอนหมายถึงปุ่มถัดไปจะถูกเพิ่มในทางซ้ายจนกว่าจะขึ้นแถวทีส่ อง นอกจากนี้ในกรณีอื่นๆ
ก็มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน
8.3.19 กล่องแสดงข้อความใหม่ (New Message Box…)
การสร้างกล่องข้อความ หากมีกล่องข้อความที่ข้อความถูกสร้างด้วยโปรแกรม z-Tree จะไม่แสดงผลในหน้าจออื่นๆ ซึ่งทำให้การเริ่มเล่น
ใหม่ของผู้เข้าร่วมง่ายขึ้น เนื่องจากการเริ่มต้นใหม่ของทุกข้อความจะปรากฏอีกครั้งด้วย และต้องมีการกดยืนยันด้วยการคลิกเม้าท์
Initial Message
ปรากฏเมื่อเริ่มต้น stage
8.3.20 กล่องมัลติมีเดียใหม่... (New Multimedia Box…)
ในกล่องมัลติมีเดีย ภาพ (image) ภาพยนตร์ (movie) และไฟล์เสียง สามารถแสดงผลได้ โดยเนื้อหาเช่น ภาพ หนังและเสียงที่อยู่ใน
กล่องมัลติมีเดียนี้จะถูกเก็บไว้ในไฟล์ภายนอก (external file) ดังนั้นไฟล์นี้จึงจำเป็นต้องเข้าถึงได้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง วิธีการหนึ่งในการดำเนินการคือเก็บไฟล์นี้ลงใน shared server และกำหนดแผนการใช้งานร่วมกันในไดร์ฟเดียวกัน (same
drive letter) ในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วม
ภาพยนตร์ และไฟล์เสียงจะเล่นต่อไปเรื่อยๆ ตามที่กำหนด ซึ่งสามารถกำหนดให้เปิดหรือปิดไฟล์เหล่านี้ได้
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File name
ชื่อ และสกุล (path) ของไฟล์ส ื่อ นี้ สามารถใช้ได้ห ลายประเภท ได้แ ก่ jpg, gif, png, bmp, wmv, mpg, avi, wav, และ
mp3 โดยไฟล์เหล่านีจ้ ะถูกใช้งานโดย Microsoft Window Media Player
Enlarge to fit
ใช้ในกรณีที่ภาพมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินกว่ากล่อง
Shrink to fit
หากภาพมีขนาดใหญ่เกินกว่ากล่อง ภาพจะถูกทำการย่อส่วนลง
Maintain aspect ratio
หากต้องทำการยืดขยายภาพจะสามารถทำโดยจะมีการขยายในขนาดที่เท่ากันทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
Volume [0..100]
ระดับความดังของเสียง โดยค่ามาตรฐานคือ 0
Start after [sec.]
โดยปกติแล้ว หนังและเสียงจะเริ่มทันทีที่กล่องปรากฏขึ้น เช่น เมื่อเริ่มต้น stage ในการใช้ตัวเลือกนี้จะทำให้ภาพยนตร์หรือ
เสียงเริ่มเล่นช้าลงตามทีก่ ำหนด
Do repeat
ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงจะเล่นซ้ำไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีกำหนด
Allow user control
ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแสดงของสื่อให้กลับไปมาได้
Rewind
หากกล่องนี้ถูกซ่อนอยู่ข้างหลัง ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงจะเริ่มเล่นใหม่แต่เริ่มต้น เมื่อมีการเปิดใหม่อีกครั้ง
8.3.21 กล่องแผนภาพใหม่... (New Plot Box…)
กล่องแผนสร้างระบบการทำงานร่วมกัน (coordinate system) และสร้างความเป็นไปได้ในการแสดงวัตถุแผนภาพ (plot items) โดย
ที่วัตถุแผนภาพนี้จะถูกวาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าวัตถุในตำแหน่งรายการที่ต่ำลงมาสามารถปิดทับวัตถุที่อยู่ในตำแหน่งรายการ
สูงกว่าได้ ซึ่งกล่องแผนภาพนี้จะมีลักษณะทึบแสง และปิดทับกล่องที่อยู่ด้านหลังทั้งหมด
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Horizontal margin
ระยะจากกรอบของกล่องแผนภาพถึงจุดเริ่มต้นของภาพ มีหน่วยเป็นพิกเซล (pixel)
Vertical margin
มีลักษณะเช่นเดียวกัน
Fill color
สีของพื้นที่บริเวณแผนภาพ
Maintain aspect ratio
เมื่อมีการตรวจสอบ เพื่อความแน่ใจว่าหน่วยของแนวนอนและแนวตั้งมีขนาดเท่ากัน ในกรณีที่หน้าจอในโปรแกรม z-Leaf
ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยม
categorical
การขยายช่วงจะเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ในทั้งสองทิศทาง ดังนั้น ประเภทที่ 1 ถึง 7 จาก 0.5 ถึง 7.5 มีระยะห่างเท่ากับ 7
linear
หน่วยของเส้นตรงเป็นตัวกำหนดระบบการทำงานร่วมกัน
logarithmic
หน่วยของลอการิทึม (Logarithmic units) เป็นตัวกำหนดระบบการทำงานร่วมกัน
left, right, top, bottom
กำหนดขอบเขตของการทำงานร่วมกันของที่กล่องแผนภาพสร้างขึ้น
Move pointer to
เมื่อกล่องนี้แสดงผล เช่น เมื่อมีการเริ่มแสดงผลครั้งแรก และเมื่อแสดงผลอีกครั้งหลังจากที่ถูกซ่อนด้วยการกำหนดค่าการ
แสดงผลด้วยเงื่อนไข FALSE ตัวชี้เม้าท์จะย้ายไปที่ตำแหน่ง x และ y ที่มีความสัมพันธ์กัน หากทั้งสองช่องไม่มีการระบุไว้จะ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น และหากทั้งสองช่องมีการระบุค่าไว้ ตัวชี้เม้าท์จะเคลื่อนไปในตำแหน่งมิติที่สอดคล้องกัน (Legal input:
แสดงผลในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง)
8.3.22 กล่องบทสนทนาใหม่... (New Chat Box…)
กล่องบทสนทนาอนุญ าตให้ผู้เข้าร่วมการทดลองพิมพ์ข้อความลงในส่วนการนำเข้าข้อมูลได้ (input field) และแสดงผลออกมาเป็น
ข้อความเช่นกัน (output) การนำเข้าข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร จะถูกเก็บไว้ในตารางระหว่างเครื่องหมายอัญ ประกาศ (quotation
marks) และไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งในกล่องบทืสนทนานี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับกล่องการสร้างสัญญา (contract creation box) เว้น
แต่ว่าการนำเข้าข้อมูลจะต้องทำการกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดแทนการใช้ปุ่มกดในกล่องข้อความ ในทุกครั้งที่กด Enter การบันทึกใหม่
จะถูกเพิ่มลงในตารางที่ถูกเลือก ด้วยข้อความตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไป
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Table
กล่องบทสนทนาสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานใดๆ ที่ถูกระบุไว้ในตารางรวมถึงตารางการทำสัญญา
Input var.
ชื่อของตัวแปรสำหรับข้อความบทสนทนา
Number of characters
จำนวนตัวอักษร ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องกรอกลงไปก่อนที่จะกด Enter รวมถึงเว้นวรรค (spaces) บนคีย์บอร์ด
Number of lines
จำนวนบรรทัดที่แสดงในส่วนของช่องการนำเข้าข้อความ (input text field)
Condition
เงื่อนไขที่กำหนดว่าการบันทึกใดจะเป็นตัวแสดงผล
Output text
ในส่วนนี้จะสามารถกำหนดได้ว่าข้อความใดจะแสดงในบทสนทนาก่อน เช่น ข้อความที่ถูกเขียนในช่องแสดงผล (output text
space) ทางด้านซ้าย ผู้เข้าร่วมจะเห็นข้อความที่ถูกเขียนนี้ในด้านขวามือ เมื่อผู้เข้าร่วมพิมพ์คำว่า “Hello world!” ลงในพื้นที่
การนำเข้าข้อความ
Wrap text
การอธิบายด้วยตนเอง (Self-explanatory) หากตัวเลือกนี้ไม่ได้ถูกกำหนด ในกรณีที่ข้อความมีความยาวมากกว่าหน้าจอ
แสดงผล จะปรากฏแถบเลื่อนขึ้นมา
Output text centered
การแสดงผลของข้อความจะอยู่ในตำแหน่งตรงกลางแทนค่ามาตรฐานที่เริ่มจากทางซ้าย
8.3.23 การแสดงภาพเลื่อนนำเสนอใหม่... (New Slide Show…)
การแสดงภาพเลื่อนนำเสนอเป็นการแสดงตามเวลาที่กำหนดด้วยการใช้กล่องแผนภาพ (plot boxes) ซึ่งต้องมีส่วนประกอบของภาพ
นำเสนอ (slides) หรือภาพแสดงต่อเนื่อง (slide sequences) โดยที่กล่องแผนภาพจะต้องมีอยู่ในแผนภาพนำเสนอต่างๆ นั้น
Skip delayed slides
การตรวจสอบแผนภาพการนำเสนอจะถูก ยกเว้น (omitted) ในกรณีท ี่ต ้อ งใช้ระยะเวลานานในกระบวนการตรวจสอบ
แผนภาพนำเสนอก่อนหน้านั้น
8.3.24 ปุ่มเปิด-ปิด Trigger (New On-Off Trigger…)
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ปุ่มเปิด-ปิด trigger สามารถใช้ได้ในกล่องใดๆ ก่อนส่วนประกอบอื่นๆ ได้ (เช่น วัตถุหรือปุ่มกด) เนื่องจากปุ่มกดและวัตถุแผนภาพนำเข้า
(plot input item) สามารถประกอบไปด้วยตัวตรวจสอบ (checkers) และโปรแกรมคำสั่งได้ (programs) โดยที่ขอบเขตของคำสั่ง
โปรแกรมคือการบันทึกของผู้เข้าร่วมการทดลองที่อยู่ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง

Condition
เงื่อนไขที่ประมวลผลผู้เข้าร่วมที่จะอนุญาตให้ trigger นี้ทำงานหรือไม่ทำงาน
What
ชนิดของ trigger ที่สามารถใช้งานได้ โดยให้ใช้ on show (ON) หากการแสดงผลของกล่องต้องการให้ trigger ทำงาน และใช้
on hide (OFF) หากไม่ต้องการให้มีการแสดงผลของกล่อง
Event time
ในกรณีที่วัตถุมีการระบุไว้ ตัวแปรจะตอบสนองตามคำสั่งของกล่องนั้นๆ โดยที่ตัวแปรจะต้องมีการระบุเวลาที่กล่องจะแสดงผล
หรือซ่อนตัว ในลำดับต่อมาหลังจากที่เริ่มดำเนินการทดลองในรอบนั้นๆ เวลาจะเป็นตัวจำกัดการแสดงผลซึ่งอยู่ในช่วง 10 –
16 นาที
8.3.25 ปุ่มคำสั่งใหม่... (New Button…)
การนำข้อมูลเข้าจะสำเร็จเมื่อทำการกดปุ่ม ซึ่งป้ายชื่อของปุ่มจะถูกกำหนดไว้ หากชื่อนั้นมีเส้นใต้อักขระ (underscore) ‘_’ อยู่ ปุ่มจะไม่
แสดงผล อย่างไรก็ตามจะยังคงมีการแสดงผลเมื่อมีการเว้นวรรค ในกรณีที่ป้ายชื่อของปุ่มมี สัญลักษณ์ & หรือมีการขีดเส้นใต้ ซึ่งหาก
ต้องการให้มีเครื่องหมาย ‘&” อยู่บนชื่อของปุ่มต้องใช้วิธีการคัดลอก (you have to duplicate it)
ปุ่มต่างๆ จะประกอบไปด้วยตัวตรวจสอบ (checkers) และโปรแกรมคำสั่ง (programs) โดยตัวตรวจสอบนี้จะถูกใช้เพื่อตรวจการเข้า
ร่วมของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด ส่วนโปรแกรมคำสั่งในปุ่มกดนี้จะเริ่มดำเนินการเมื่อปุ่มถูกกดและเมือ่ การตรวจสอบถูกต้องแล้ว
ในกล่องข้อความมาตรฐาน กล่องตารางแบบช่อง และกล่องการทำสัญญาทั้งหมด จะมีปุ่มเป็นส่วนประกอบอยู่
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Name
ป้ายชื่อของปุ่มกด ซึ่งหากมีเส้นใต้อักขระ (_) อยู่ ปุ่มกดนี้จะไม่ปรากฏ อย่างไรก็ตาม การเว้นวรรคยังคงแสดงผล (the space
for the button is kept free.)
No record created or selected
หากทำการเลือกตัวเลือกนี้สำหรับปุ่มกดในกล่องการสร้างสัญญา (contract creation box) หลังจากที่กดปุ่มจะไม่มีการสร้าง
การบันทึกใหม่
ในกรณีที่เลือกตัวเลือกนี้ในปุ่มกดที่อยู่ในกล่องรายการสัญญา (contract list box) จะไม่มีการเลือกบันทึกสัญญาใดๆ โดย
อัตโนมัติ เช่น ปุ่มนี้อาจถูกกดแม้ว่าจะไม่มีการเลือกบันทึกสัญญาใดๆ
Clear entry after OK
หลังจากที่ปุ่มถูกกด ช่องที่ดำเนินการโดยปุ่มนี้จะถูกทำให้ว่างเปล่า โดยตัวเลือกนี้มีประโยชน์เพื่อการป้องกันผู้เข้าร่วมการ
ทดลองที่ทำการเข้าร่วมซ้ำ
Leave Stage
ค่ามาตรฐานแต่ละค่านั้นจะทำให้ออกจาก stage แต่หากปุ่มกดอยู่ในกล่องทั่วไป (normal box) หรือหากไม่ใช่ stage เกมการ
ทดลองประมูล เช่น อยู่ในช่วงรอการนำเข้าข้อมูลเพื่อประมวลผล ตัวเลือกนี้จึงเป็นการสั่งทับซ้อนทำให้ออกจาก stage ได้
Color
ปุ่มกดที่มีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าจะแสดงผลเป็นสีแดงส่วนปุ่มอื่นเป็นสีเทา โดยตัวเลือกนี้จะทำให้สามารถเปลี่ยนสีปุ่ม
เหล่านี้ได้
Event time
ในกรณีทวี่ ัตถุนี้มีการระบุไว้ ตัวแปรที่สอดคล้องจะถูกสร้างขึ้นภายใต้คำสั่งของวัตถุที่มีปุ่มอยู่นี้ ซึ่งตัวแปรจะถูกกำหนดด้วย
ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะปรากฏตัว ในลำดับ ต่อมาหลังจากที่เริ่มดำเนิน การทดลองในรอบนั้น ๆ เวลาจะเป็น ตัวจำกัดการ
แสดงผลซึ่งอยู่ในช่วง 10 – 16 นาที

8.3.26 ตัวตรวจสอบใหม่... (New Checker…)
ตัวตรวจสอบจะถูกใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูลนำเข้าซึ่งหากเงื่อนไขไม่ถูกต้องจะมีข้อความแจ้งเตือน
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Condition
คือ การระบุเงื่อนไขที่ถูกต้อง ซึ่งหากไม่ถูกต้องจะมีข้อความแจ้งเตือน ในกล่องการสร้างสัญญา ตัวตรวจสอบนี้จะดำเนินการ
กับทุกการบันทึกใหม่ส่วนในกล่องรายการสัญ ญา จะดำเนินการเฉพาะบันทึกที่ถูกเลือก (selected) ส่วนในกล่องอื่นๆ ตัว
ตรวจสอบจะดำเนินการในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
Message
ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ในกรณีที่มีกล่องข้อความ (message box) ปรากฏในกล่องนี้ หรืออาจมี
ข้อความ (dialog) ปรากฏเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทำการยืนยัน
“yes”-Button
ยอมรับข้อมูลนำเข้า
“no”-Button
ไม่ยอมรับข้อมูลนำเข้า
ในกรณีที่มีเพียงปุ่มยอมรับ (“yes”-button) ข้อความจะปรากฏ และหลังจากที่กดปุ่มนี้ ข้อมูลนำเข้าจะถูกยอมรับ หากมีเพียงปุ่มไม่
ยอมรับ (“No”-button) ข้อความจะปรากฏ และหลังจากที่กดปุ่มนี้ข้อมูลนำเข้าจะถูกปฎิเสธ แต่หากมีทั้งสองปุ่ม ข้อความจะเป็น
คำถาม ซึ่งหากกดปุ่มยอมรับ ข้อมูลก็จะถูกนำเข้า แต่หากกดปุ่มไม่ยอมรับ ข้อมูลนั้นก็จะถูกปฎิเสธ
ข้อสังเกต: วิธีการตรวจสอบว่าการตรวจสอบสามารถใช้งานได้ (How checks are performed)
ในขั้นแรกเริ่ม ผู้ใช้งานต้องทำการตรวจสอบทุกส่วนก่อนว่าทำการระบุเรียบร้อยหมดแล้ว ผู้เข้าร่วมการทดลองจำเป็นต้องกรอกค่าลงใน
แต่ละช่อง แม้ว่าจะมีการแสดงอย่างชัดเจนในวัตถุนั้นว่าช่องนั้นอาจปล่อยให้ว่างได้
ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดจำเป็นต้องมีการระบุไว้ในแต่ละวัตถุหากมีการกรอกตัวเลขใดลงไป ตัวเลขนั้นจะต้องอยู่ภายใต้รูปแบบที่ระบุไว้ด้วย
ดังนั้นการกรอกค่าของผู้เข้าร่วมจะอยู่ระหว่างค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด และอาจมีความแตกต่างกันได้ (multiple of the resolution)
สำหรับในกรณีอื่นที่ข้อมูลนำเข้าไม่ได้รับการยอมรับ หากป้ายชื่อมีการระบุไว้ ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับข้อความแจ้งเตือนความ
ผิดพลาด แต่หากป้ายชื่อนั้นไม่มีการระบุอะไรไว้ จะมีเสียงเตือน (bleep) และช่องนั้นจะมีเครื่องหมายแสดงความผิดพลาดปรากฏ แต่จะ
ไม่มีข้อความใดๆ
ในกรณีที่ผ่านการตรวจสอบทั้งหมด ตัวตรวจสอบก็จะถูกใช้งาน
8.3.27 วัตถุใหม่... (New Item…)
วัตถุนี้อาจถูกใช้เพื่อแสดงผลหรือใช้อ่านค่าตัวแปรก็ได้ โดยที่วัตถุนี้จะประกอบไปด้วยชื่อของตัวแปรและข้อมูลวิธีการแสดงผล ซึ่งจะ
เรียกว่า “วัตถุนำเข้า” (input item) เมื่อกล่องตรวจสอบ (checkbox) การนำเข้าได้ทำการตรวจสอบแล้วในกรณีทผี่ ู้เข้าร่วมการทดลอง
สามารถกรอกข้อมูลนำเข้าได้ ส่วน “วัตถุแสดงผล” (output item) ใช้เรียกเมื่อกล่องการตรวจสอบการนำเข้าไม่ได้ทำการตรวจสอบซึ่ง
จะทำให้ตัวแปรแสดงผล ดังนั้น วัตถุน ี้จะประกอบไปด้วย กล่องข้อความมาตรฐาน (standard boxes) กล่องตารางแบบช่อง (grid
boxes) กล่องประวัติ (history boxes) และกล่องการทำสัญญา (contract boxes)
ด้วยรูปแบบเช่นเดียวกันกับปุ่มกด วัตถุนี้จะประกอบไปด้วยตัวตรวจสอบและโปรแกรมคำสั่ง ซึ่งจะเรียกว่าเป็น วัตถุที่กำลังใช้งาน
(active item) แต่ห ากวัต ถุป ระกอบด้ว ยตัว ตรวจสอบ และ/หรือ โปรแกรมคำสั่ง ปุ่ม เหล่า นี้จ ะถูก ใช้ง านเมื่อ มีส ถานะของวัต ถุ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น หากมีการกดปุ่มทางเลือก (radio button) หรือมีการเลื่อนของแถบเลื่อน (slider) (วัตถุนี้จะไม่ทำงานกับวัตถุที่เป็น
ข้อความ (text item) เช่น วัตถุที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด)
Label
ชื่อของตัวแปรที่แสดงผลต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องระบุได้
Variable
ตัวแปรที่แสดงผลหรือค่าที่จะถูกอ่าน โดยในกรณีที่มีวัตถุนำเข้าเป็นตัวแปรหรือตัวแปรแบบแถว (array variable) ที่เป็น
ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่สามารถใช้ได้ (index) วัตถุแสดงผลจะสามารถแสดงผลได้ทั้งหมด แต่หากตัวแปรนั้นว่างเปล่า วัตถุนั้น
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จะแสดงผลแต่ป้ายชื่อเท่านั้น และหากตัวแปรนั้นมีเส้นใต้อักขระ (underscore) ในชื่อ รูปแบบก็จะออกมาเป็นเช่นเดียวกันกับ
ตอนที่มีการนำเข้าตัวแปร เว้นแต่ตัวแปรจะไม่มีค่าที่จะแสดงผลได้
Layout
หากมีก ารระบุเป็น ตัวเลข ตัวแปร หรือ การแสดงออก (expression) ลงในช่อ งนี้ ค่าของช่อ งนี้จะเป็น ตัวกำหนดขอบเขต
รูปแบบที่จะแสดงผล เช่น ระบุให้รูปแบบมีเลขเป็น 0.2 หากตัวแปรมีค่า 12.34 ผลที่จะปรากฏจะเป็น 12.4 ในกรณีที่เป็นวัตถุ
นำเข้า ตัวเลขจะถูกใช้เป็นตัวตรวจสอบว่าค่าทีผ่ ู้เข้าร่วมการทดลองกรอกเข้าไปอยู่ในขอบเขตที่กำหนด
เครื่องหมายอัศเจรีย์ (exclamation mark) เป็นอีกทางเลือกที่ทำได้ในการกำหนดรูปแบบ

ในกรณีของวัตถุแสดงผล labeli จะปรากฏเมื่อตัวแปรมีค่าเท่ากับ Valuei แต่ในกรณีของวัตถุนำเข้าจะเป็นค่าอื่นๆ
เช่น หากมีการระบุ labeli ตัวแปรจะใช้ค่า Valuei หากข้อความแตกต่างจาก labeli ที่ระบุเข้าไป จะมีข้อความ
แสดงความผิดพลาดแจ้งเตือน ซึ่งป้ายชื่อต่างๆ เหล่านี้ต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ก็ได้ (single or double
quote)

ป้ายชื่อของปุ่มตัวเลือก (Labeled radio buttons) จะแสดงผลในแนวตั้ง โดยค่าของตัวแปรจะตอบสนองกับค่าต่างๆ ที่ป้าย
ชื่อของปุ่มมีสอดคล้องกับป้ายชื่อนั้นๆ

ป้ายชื่อของปุ่มตัวเลือก (Labeled radio buttons) จะแสดงผลในแนวนอน โดยค่าของตัวแปรจะตอบสนองกับค่าต่างๆ ที่
ป้ายชื่อของปุ่มมีสอดคล้องกับป้ายชื่อนั้นๆ

แถวของปุ่มตัวเลือกจะปรากฏ โดยอาจจะมากับป้ายชื่อทางซ้ายหรือทางขวา ค่าทางซ้าย (Leftvalue) คือค่าของปุ่มที่อยู่ขอบ
ทางซ้าย ส่วนค่าทางขวา (Rightvalue) คือค่าของปุ่มที่อยู่ทางขอบขวา โดยค่าเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดจำนวนปุ่มกด

ตัวเลื่อนจะปรากฏ โดยอาจจะมากับป้ายชื่อทางซ้ายหรือทางขวา ป้ายทางซ้าย (leftlabel) คือค่าของปุ่มที่อยู่ขอบ
ทางซ้าย ส่วนค่าทางขวา (rightvalue) คือค่าของปุ่มที่อยู่ทางขอบขวา โดยค่าเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดจำนวนระดับที่
สามารถเลื่อนได้

แถบเลือ่ นจะปรากฏ โดยอาจจะมากับป้ายชื่อทางซ้ายหรือทางขวา ป้ายทางซ้าย (leftlabel) คือค่าของปุ่มที่อยู่ขอบ
ทางซ้าย ส่วนค่าทางขวา (rightvalue) คือค่าของปุ่มที่อยู่ทางขอบขวา โดย number จะเป็นตัวกำหนดจำนวนระดับ
ที่สามารถเลื่อนได้
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ปุ่มกดจะปรากฏขึ้น ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับปุ่มตัวเลือก (radio buttons) เมื่อทำการกดปุ่ม ตัวแปรจะถูกตั้งค่าให้ตอบสนอง
ต่อค่านั้นๆ นอกจากนี้แต่ละปุ่มจะแสดงผลเช่นเดียวกับปุ่ม OK ด้วย ดังนั้นตัวแปรจะสามารถมีได้มากที่สุดเพียงหนึ่งตัวแปรต่อ
หน้าจอที่สามารถใช้ตัวเลือกปุ่ม (button option) ได้ สำหรับวัตถุแสดงผลตัวเลือกปุ่มจะแสดงผลเช่นเดียวกันกับตัวเลือก
ข้อความ (text option)

กล่องตรวจสอบจะปรากฏ โดยที่กล่องตรวจสอบนี้จะมีป้ายชื่อเป็น text หากกล่องใดถูกทำเครื่องหมายไว้ กล่องนั้นจะมีค่า
เป็น 1 แต่หากไม่ถูกทำเครื่องหมายไว้จะมีค่าเป็น 0

กล่องที่สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้จะปรากฏ ซึ่งแตกต่างจากตัวเลือก !text วัตถุนำเข้าอาจไม่มีตัวอักษร และข้อมูล
นำเข้าอาจถูกเก็บไว้ในตัวแปรสายอักขระ (string variable) โดยช่องที่ต่ำที่สุดและสูงที่สุดจะเป็นตัวกำหนดข้อจำกัดของการ
นำเข้าจำนวนตัว อัก ษร (number of characters) โดยตัว เลือ ก !string นี้ จะมีค วามยืด หยุ่น ในการใช้งานมากกว่า
ตัวเลือก !text เนื่องจากอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมมีอิสระในการกำหนดตัวแปรแถว สำหรับการแสดงผลของตัวแปรแถว ไม่
จำเป็นต้องใช้ ตัวเลือก !string เพียงแค่ระบุจำนวนตัวอักษรที่สามารถแสดงได้ในแต่ละบรรทัดเท่านั้น
ตัวอักษรบางตัวอาจถูกแทนที่ด้วยไฟล์แสดงผล (output file): โดยเครื่องหมายอัญประกาศจะถูกใช้เป็น \q ; การ
ขึ้นบรรทัดใหม่ใช้เป็น \n, การเว้นแท็บ (tab) ใช้เป็น \t และการใช้เครื่องหมายทับกลับ (back slash) ใช้เป็น
\\

Input
ในกรณีที่กล่องการตรวจสอบถูกทำเครื่องหมาย ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องกรอกตัวแปรหรืออาจเป็นการแสดงผลของตัวแปร
Minimum
ค่าต่ำสุดสำหรับตัวแปรนำเข้า
Maximum
ค่าสูงสุดสำหรับตัวแปรนำเข้า
Show value (value of variable or default)
ตัวเลือกนี้จะปรากฏเพียงตัวแปรนำเข้า ซึ่งโดยปกติแล้วช่องของตัวแปรนำเข้าจะไม่ถูกระบุไว้ในตอนแรก หากตัวเลือกนี้ถูก
เลือก ช่องนำเข้าจะถูกระบุด้วยค่าปัจจุบันที่มาจากฐานข้อมูล (database)
Empty allowed
หากตัวเลือกนี้ถูกทำเครื่องหมาย อาจไม่จำเป็นต้องระบุค่าของตัวแปรได้
Default
ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะตัวแปรนำเข้าเมื่อช่องดังกล่าวไม่มีการระบุค่า ซึ่งค่ามาตรฐานนี้จะมาแทนที่ค่านำเข้า
Event time
ในกรณีทวี่ ัตถุนี้มีการระบุไว้ ตัวแปรที่สอดคล้องจะถูกสร้างขึ้นภายใต้คำสั่งของวัตถุที่มีปุ่มอยู่นี้ ซึ่งตัวแปรจะถูกกำหนดด้วย
ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะปรากฏตัว ในลำดับ ต่อมาหลังจากที่เริ่มดำเนิน การทดลองในรอบนั้น ๆ เวลาจะเป็น ตัวจำกัดการ
แสดงผลซึ่งอยู่ในช่วง 10 – 16 นาที
ตัวอย่างรูปแบบวัตถุ (Item layouts)
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8.3.28 จุดใหม่... (New Point…)

x, y
ตำแหน่งตรงของของวัตถุ (object)
is a star (not polygon)
การเชื่อ มไปยัง จุด กึ่ง กลางแทนจุด ที่เชื่อ มต่อ กัน (Connects vertices to the center rather than adjacent to each
other)
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ดังตัวอย่าง กล่องตรวจสอบ is a star จะถูกคลิกทางฝั่งขวา ไม่ใช่ทางฝั่งซ้าย
Size
มีหน่วยเป็นพิกเซล (pixels)
Num vertices
การที่มจี ำนวนจุดเชื่อมต่อมากขึ้น จะทำให้วัตถุมีความกลมมากขึ้น
Start at (angle from x)
มุมยอดของรูปเหลี่ยมหรือรูปดาวที่สามารถเชื่อมโยงไปยังจุดกึ่งกลางได้
Line color
สีที่แสดงผลโดยมีส่วนประกอบของสีแดง เขียว และน้ำเงิน (In rgb)
Line width
มีหน่วยเป็นพิกเซล (pixels)
Fill color
สีที่แสดงผลโดยมีส่วนประกอบของสีแดง เขียว และน้ำเงิน (In rgb)
8.3.29 แผนภาพนำเข้าใหม่... (New Plot Input…)
ในแผนภาพนำเข้า ข้อมูลจะถูกปรับเปลี่ยนเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองนำเข้าข้อมูลใหม่, เลือกวัตถุ, หรือลากวัตถุ เป็นต้น การกระทำ
ดังกล่าวของผู้เข้าร่วมจะทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่เจาะจง) ซึ่งสามารถเพิ่มโปรแกรมคำสั่งลงในแผนภาพนำเข้าที่จะดำเนินการ
เมื่อผู้เข้าร่วมแสดงการกระทำที่สัมพันธ์กัน Trigger จะปรากฏเมื่อปล่อยเม้าท์ (หรือ trigger อื่นๆ) ตำแหน่งทั้งหมดที่ใช้งานจะถูก
กำหนดโดยกล่องแผนภาพนี้

Event
การกระทำโดยผู้เข้าร่วมการทดลองที่ควรนำเข้าข้อมูล (trigger an input)
Modifiers
ตัวปรับที่ควรใช้เพื่อให้ trigger เกิดผล
Action
ประเภทของการนำเข้าที่ใช้ (โปรดดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
Event time
ในกรณีทวี่ ัตถุนี้มีการระบุไว้ ตัวแปรที่สอดคล้องจะถูกสร้างขึ้นภายใต้คำสั่งของวัตถุที่มีปุ่มอยู่นี้ ซึ่งตัวแปรจะถูกกำหนดด้วย
ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะปรากฏตัว ในลำดับ ต่อมาหลังจากที่เริ่มดำเนิน การทดลองในรอบนั้น ๆ เวลาจะเป็น ตัวจำกัดการ
แสดงผลซึ่งอยู่ในช่วง 10 – 16 นาที
การกระทำใหม่ (Action New)
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แผนภาพนำเข้านี้จำเป็นต้องอยู่ในกล่องแผนภาพ เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองทำการนำเข้าข้อมูลใหม่ (เช่น คลิกบางที่บนหน้าจอแผนภาพ)
ตัวแปรในพื้นที่ x/y จะถูกแทนทับด้วยค่าของตำแหน่งที่มีการคลิก

Table
คือช่องที่ข้อมูลในตารางควรถูกปรับเปลี่ยน
x variable, y variable
ชื่อของตัวแปรที่จะถูกปรับเปลี่ยน
การเลือก (Action Select)
แผนภาพนำเข้านี้จำเป็นต้องอยู่ในวัตถุ (เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า) เมื่อวัตถุถูกเลือกและปล่อยลง จุดกึ่งกลางของวัตถุจะถูกย้ายไปยังตำแหน่ง
x/y ที่เจาะจง (ยกเว้นในกรณีที่ไม่ได้เจาะจง)

x variable, y variable
ชื่อของตัวแปรที่จะถูกปรับเปลี่ยน
การลาก (Action Drag)
วัตถุสามารถถูกลากได้ ตำแหน่งใหม่จะถูกปรับด้วยการแทรกเพิ่มโปรแกรมคำสั่งลงในแผนภาพนำเข้า
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p0
ชื่อของตัวแปรที่แสดงตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุในตอนแรกที่คลิก
p
ชื่อของตัวแปรที่แสดงตำแหน่งของเม้าท์หลังจากการคลิก (ก่อนที่จะปล่อยเม้าท์)
p’
ชื่อของตัวแปรที่แสดงตำแหน่งของวัตถุซึ่งความสัมพันธ์กับ p (ตำแหน่งของเม้าท์) รวมทั้งตำแหน่งของวัตถุที่ถูกลาก
Program to calculate p’
ตำแหน่งที่วัตถุแสดงซึ่งสัมพันธ์กับตำแหน่งของเม้าท์ โดยสามารถเป็นตำแหน่งเดียวกันได้ระหว่าง ตำแหน่งของเม้าท์ หรือ
ตำแหน่งที่ถูกจำกัด เช่น การจำกัดให้วัตถุเคลื่อนได้ในมิติเดียว (เช่น ทางซ้ายหรือทางขวา) ในภาพที่แสดงข้างต้น วัตถุสามารถ
ถูกลากได้เช่นเดียวกันตัวเลื่อน ซึ่งหมายถึงเลื่อนได้เพียงในแนวนอน ตัวแปร p’ จะมีค่า y2 เป็นศูนย์เสมอ ในขณะที่ตวั แปร
p’ จะมีค่า x2 เท่ากับ x1 ซึ่งจะทำให้วัตถุึสามารถเคลื่อนตามเม้าท์ได้ในทางซ้ายและขวา แต่ไม่สามารถเคลื่อนขึ้นและลงได้
8.3.30 แผนภาพกราฟใหม่... (New Plot Graph…)

Table

University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

z-Tree 3.5

133

คูม่ ือการอ้างอิง

ตารางที่กำหนดเองใดๆ รวมถึงตารางการทำสัญญาอาจถูกใช้ได้
Condition
การบันทึกควรแสดงผลในรูปแบบกราฟ
Sorting
การแสดงผลตามการเรียงลำดับ, การแบ่งโดยเครื่องหมายอัฒ ภาพ (semi-colons) เมื่อทำการเรียงลำดับตามแนวดิ่ง การ
แสดงผลจะดำเนินการโดยเครื่องหมายลบ (minus sign)
Line color
ใช้เพื่อเชื่อมต่อจุดในกราฟแผนภาพ
Line width
ใช้เพื่อเชื่อมต่อจุดในกราฟแผนภาพ
Fill color
ใช้เพื่อเติมสีให้กับรูปเหลี่ยมที่ถูกกำหนดด้วยจุดซึ่งอยู่ในกราฟแผนภาพ
Fill to x-axis
ใช้เพิ่มพื้นที่ของแผนภาพแทนการเติมสีรูปเหลี่ยม เช่น เพิ่มพื้นที่ระหว่างจุดที่อยู่ในกราฟแผนภาพและแกน x
Connect to previous point
ไม่ว่าการบันทึกในตารางทีม่ ีความแตกต่างกันหรือไม่ ควรมีการเชื่อมต่อกันด้วยเส้นดังเช่นตัวอย่างบนหน้าจอ
8.3.31 แผนภาพข้อความคำสั่งใหม่... (New Plot Text…)

x, y
Width

ตำแหน่งที่ข้อความปรากฏ
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ความกว้างของกล่องที่บรรจุกล่อง (box containing the box)
Horizontal alignment, vertical alignment
การเรียงตัวของข้อความในความสัมพันธ์ x/y
Orientation (-90...+90)
การหมุนข้อความ
Text color
สีที่แสดงผลโดยมีส่วนประกอบของสีแดง เขียว และน้ำเงิน (In rgb)
Font
มีหน่วยเป็นพิกเซล (pixels)

8.3.32 เส้นวาดใหม่... (New Line…)

Point 1, Point 2
X และ y อยู่ในตำแหน่งที่สองจุดเชื่อมต่อกัน
Arrow size arrow width, Arrow is closed

8.3.33 ภาพหลายเหลี่ยมใหม่... (New Rect…)
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x, y
ตำแหน่งของวัตถุ (object)
width, height
ขนาดของรูปเหลี่ยมในหน่วยที่กำหนดโดยอยู่ในกล่องแผนภาพ
Position
คู่พิกัด x/y ของกรอบรูปเหลี่ยมเรียงตามลำดับโดยมีหน่วยตามที่กำหนดซึ่งอยู่ในกล่องแผนภาพ หากไม่มีการระบุในช่องนี้ รูป
เหลี่ยมจะถูกจัดให้อยู่ตรงกลางที่ตำแหน่งจำเพาะ (specified location)
Picture file name
สกุลและชื่อของไฟล์ภาพที่ใช้แสดงในรูปเหลี่ยม โดยสามารถใช้ได้เพียงไฟล์ bmp เท่านั้น
resize to fit
การตรวจสอบกล่องดังกล่าวเพื่อให้ภาพมีขนาดพอดีกับรูปเหลี่ยม
Maintain aspect ratio
การตรวจสอบกล่องดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าภาพจะไม่บิดเบือนจากสัดส่วนภาพเดิม
centered
ตำแหน่งของภาพ ณ ตรงกลาง

3.3.34 แผนภาพวงกลมแสดงสัดส่วนใหม่... (New Pie…)
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center
ตำแหน่งจุดกึ่งกลาง (vertex) ของแผนภาพวงกลม (อยู่ตรงกลางหากเป็นภาพวงกลมหรือวงรี)
radius
ระยะรัศมีทั้งในแนวตั้งและแนวนอน (vertical distance (x) และ horizontal distance (y)) จากจุดกึ่งกลางไปยังขอบของ
วงกลม
start angle
ระดับองศา (degrees) หรือขนาดมุมที่จุดเริ่มต้นของสัดส่วนในแผนภาพวงกลม
angle
ขนาดของมุม
Do not draw lines to center
หากไม่เลือกตัวเลือกนี้สีและขนาดของเส้นจะถูกกำหนด สัดส่วนของแผนภาพในแต่ละส่วนจะมีเส้นแบ่งจากกึ่งกลาง
8.3.35 แกนใหม่... (New Axis…)
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Name
ชื่อของแกน ชื่อของแกนจะไม่ส่งผลสืบเนื่องและสามารถแสดงเป็นข้อความคิดเห็นได้ (comment)
x-axis, y-axis
เป็นการกำหนดให้เป็นแกนนอน (x-axis) หรือแกนตั้ง (y-axis)
position
ตำแหน่งที่ตัดผ่านแกน โดยสำหรับแกน x (x-axis) คือค่า y และในทางกลับกัน
from to
สำหรับแกน x เป็นการกำหนดขอบเขตทางซ้ายและขวา สำหรับแกน y เป็นการกำหนดขอบล่างและขอบบน
tick distance
ระยะห่างระหว่างจุด (ticks) โดยจุดแรกจะเริ่มจากตำแหน่งเริ่มต้น (from-position) หากจุดเริ่มจากตรงกลางจะต้องใช้สอง
แกน
grid from, to, increment
อนุญาตให้แสดงเส้นตารางในแนวตั้งขนานกับแกนได้
data label distance, layout
ระยะห่างระหว่างป้ายชื่อที่แสดงค่าของแกน ในรูปแบบที่เหมือนกับวัตถุนั้นๆ
captions
ข้อความที่แสดง ณ จุดที่ติดกับแกน หากไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนย้าย สามารถใช้ข้อความแผนภาพ (plot text) แทนได้
line color, line width
สีและขนาดของทุกเส้นวาดของแกนซึ่งรวมถึงจุด (ticks) และเส้นตาราง (grid lines) โดยต้องใช้แกนแผนภาพ (plot axis)
มากกว่าหนึ่งหากต้องการให้มีลักษณะที่แตกต่างกัน
Display condition
เงื่อนไขการให้แกนแสดงผลหรือไม่

University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

z-Tree 3.5

138

คูม่ ือการอ้างอิง

8.3.36 ภาพนำเสนอต่อเนื่อง... (Slide sequence…)
การกำหนดความต่อเนื่องกันของภาพนำเสนอขึ้นอยู่กับการบันทึกในตาราง โดยตัวแปรในส่วนประกอบที่มีภาพนำเสนอต่อเนื่องนี้จะ
สามารถเข้าถึงตัวแปรในบันทึกของภาพนำเสนอต่อเนื่องนี้ได้ ตัวอย่างเช่นในกราฟแผนภาพ (plot graphs) ที่ภาพนำเสนอต่อเนื่อง
สามารถสร้างขึ้นได้ กรณีที่มีการสร้างนีข้ อบเขตสภาพแวดล้อมในการทดลอง (scope environment) จะถูกตั้งค่าเช่นเดียวกันกับใน
กรณีของกราฟแผนภาพ
Name
ชื่อของภาพนำเสนอต่อเนื่อง
Table
ตารางใดๆ ที่ถูกกำหนด (custom table) และตารางการทำสัญญาอาจถูกใช้งาน
Condition
การบันทึกที่ควรแสดงผลในภาพนำเสนอต่อเนื่อง
Sorting
การแสดงผลตามการเรียงลำดับ, การแบ่งโดยเครื่องหมายอัฒ ภาพ (semi-colons) เมื่อทำการเรียงลำดับตามแนวดิ่ง การ
แสดงผลจะดำเนินการโดยเครื่องหมายลบ (minus sign)
Display Condition
ภาพนำเสนอต่อเนื่องทั้งหมดควรจะถูกแสดงผลหรือไม่
Repeated
หากภาพนำเสนอต่อเนื่องควรเล่นซ้ำให้ระบุตัวเลขที่มากกว่า 0 ความต่อเนื่องที่แสดงจึงเป็น 1+ ซึ่งหมายถึงจำนวนครั้งที่เล่น
ซ้ำ
8.3.37 ภาพนำเสนอใหม่... (New Slide…)
การกำหนดภาพนำเสนอเดี่ยว (single slide) ซึ่งภาพนำเสนอนี้สามารถมีกล่องแผนภาพเป็นส่วนประกอบได้
Name
ชื่อของภาพนำเสนอ
Display Condition
ภาพนำเสนอจะแสดงผลหรือไม่
Duration
ระยะเวลาในการแสดงภาพนำเสนอ เช่น เมื่อภาพนำเสนอถัดไปเริ่มต้นขึ้นเพื่อแสดงผล
8.3.38 การขยายขอบเขตทั้งหมด (Expand All)
การแสดงส่วนประกอบทั้งหมดโดยการขยายส่วนประกอบใดๆ ที่มีการจัดระเบียบแล้ว เช่น ส่วนประกอบทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบ
อื่นๆ
8.3.39 Stage Tree
การเปิดหน้าต่างด้วย Stage Tree เป็นเมนูคำสั่งที่จะใช้การได้ก็ต่อเมื่อหน้าต่างตารางตัวแปร (parameter table window) อยู่ข้างหน้า
สุด
8.3.40 ตารางตัวแปร (Parameter Table)
การเปิดหน้าต่างด้วย Stage Tree เป็นเมนูคำสั่งที่จะใช้การได้ก็ต่อเมื่อหน้าต่าง Stage Tree (Stage Tree window) อยู่ข้างหน้าสุด
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8.3.41 การตรวจสอบ (Check)
การตรวจสอบโปรแกรมคำสั่งและตัวแปรสำหรับความผิดพลาดใดๆ
8.3.42 ตารางตัวแปรนำเข้า... (Import Variable Table…)
กำหนดให้ v เป็นชื่อของตัวแปร และทำการเลือกไฟล์ข้อความที่มีตาราง จากนั้นให้เพิ่มบรรทัดดังนี้

ลงในโปรแกรมคำสั่งของตัวแปรจำเพาะ (specific parameters) โดยให้ w เป็นค่าจากตาราง ซึ่งหากรูปแบบของตารางไม่สัมพันธ์กับ
รูปแบบของตารางตัวแปร (parameter table) ตัวแปรจำเพาะจะถูกระบุตามค่าที่ปรากฏในตาราง ซึ่งในรายการนี้จะดำเนินการได้เมื่อ
หน้าต่างตารางตัวแปรอยู่ในลำดับหน้าสุด
8.3.43 ตัวแปรแสดงผล... (Show Variable…)
การตั้งชื่อตัวแปรจำเพาะ (specific parameter) ให้กับค่าของตัวแปร (value of a variable) จะทำให้ค่าของตัวปรากฏอยู่ในตารางตัว
แปร โดยเมนูคำสัง่ นี้จะใช้การได้ต่อเมื่อหน้าต่างตารางตัวแปรอยู่ลำดับหน้าสุด
8.3.44 ตัวแปรเสริม... (Append Variable…)
การเพิ่มค่าตัวแปรให้กับรายชื่อตัวแปรจำเพาะจะสามารถทำได้ต่อเมื่อหน้าต่างตารางตัวแปรอยู่ลำดับหน้าสุด
8.3.45 ข้อความคำสั่งเสริม... (Append Text…)
การเพิ่มข้อความคำสั่งให้กับรายชื่อตัวแปรจำเพาะจะสามารถทำได้ต่อเมื่อหน้าต่างตารางตัวแปรอยู่ลำดับหน้าสุด
8.3.46 การจับคู่ (Matching)
คู่ทดลอง (Partner)
รูปแบบคู่ทดลองสำหรับการจับกลุ่ม (group matching) จะถูกเลือก โดยที่ผู้เข้าร่วมคนแรกจะถูกกำหนดลำดับเลขเป็น 1 คนถัดไปเป็น
2 ตามลำดับไปเรื่อยๆ ในแต่ละรอบของการทดลอง หากช่วงลำดับผู้เข้าร่วม (range) ในตารางตัวแปรได้รับเลือกแล้ว การจับกลุ่มจะ
ดำเนินการเฉพาะในกลุ่มผู้เข้าร่วมนั้นๆ (this region)
คู่เดิมที่ได้รับเลือกในรอบแรก (As First Selected Period)
กลุ่มต่างๆ จะถูกจับกลุ่มในทุกรอบการทดลองด้วยวิธีการเดียวกับการจับกลุ่มในรอบแรก หากกลุ่มผู้เข้าร่วมในตารางตัวแปรได้รับเลือก
แล้ว การจับกลุ่มจะเกิดขึ้นเฉพาะในรอบนั้นๆ โดยรอบแรกของการเลือกจะนับเป็นรอบที่หนึ่ง
คนแปลกหน้า (Stranger)
การจับกลุ่มจะถูกดำเนินการอย่างสุ่มในแต่ละรอบการทดลอง โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมในตารางตัวแปรจะได้รับเลือก ซึ่งจะเกิดการจับกลุ่ม
เฉพาะในกลุ่มผู้เข้าร่วมนั้นๆ
คนแปลกหน้าโดยสมบูรณ์ (Absolute Stranger)
การจับกลุ่มจะดำเนินการในวิธีที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะไม่มีโอกาสได้อยู่ในกลุ่มเดิมหรือพบกับสมาชิกคนใดๆ มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งวิธีการนี้
จะเป็นไปได้ต่อเมื่อมีการจำกัดรอบของการทดลอง โดยในรอบที่การจับกลุ่มไม่มีทางเกิดขึ้นได้นั้น ตัวเลข 1 จะถูกกำหนดให้เป็นลำดับ
เลขของผู้เข้าร่วมทุกคน หากกลุ่มผู้เข้าร่วมในตารางตัวแปรได้รับเลือกแล้ว การจับกลุ่มก็จะเกิดขึ้นเพียงเฉพาะในกลุ่มผู้เข้าร่วมนั้นๆ
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การดำเนินการด้วยคำสั่งดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้ในบางครั้ง ขึ้นอยู่กับการกำหนดจำนวน (number) ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
ในหน่วยวินาที นาที หรือวัน โดยก่อนที่จะให้คำสั่งดำเนินการ จะมีคำเตือนปรากฏก่อน ซึ่งสามารถทำการยกเลิกการ
ดำเนินการตามคำสั่งนี้ได้
คนแปลกหน้าโดยสมบูรณ์ตามประเภท (Absolute Typed Stranger)
วิธีการนี้เป็นการสร้างคนแปลกหน้าโดยสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มที่มีความหลากหลาย (heterogeneous groups) ยกตัวอย่างเช่น
หากกลุ่มหนึ่งๆ ประกอบด้วยองค์กรที่มีลูกจ้าง (employees) 2 คน โดยปกติมักจะไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมที่เหมือนกันมีบทบาทที่ต่างกัน
(same subject to have different roles) ซึ่งหมายความว่าในที่นี้จะมีเฉพาะกลุ่มที่เป็นองค์กรซึ่งประกอบด้วยลูกจ้างสองคน สามารถ
เข้าร่วมการทดลองครั้งนี้ได้
การดำเนินการด้วยคำสั่งดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้ในบางครั้ง ขึ้นอยู่กับการกำหนดจำนวน (number) ซึ่งอาจเป็นได้
ทั้งในหน่วยวินาที นาที หรือวัน โดยก่อนที่จะให้คำสั่งดำเนินการ จะมีคำเตือนปรากฏก่อน ซึ่งสามารถทำการ
ยกเลิกการดำเนินการตามคำสั่งนี้ได้
ในตารางต่อไปนี้เป็นจำนวนรอบที่มีการคำนวณรายการคนแปลกหน้าโดยสมบูรณ์ตามประเภท โดยที่แต่ละค่านั้นจะแสดงค่าสูงสุดที่มี
ความเป็นไปได้ซึ่งจะแสดงเป็นตัวหนา

การเปลี่ยนคู่ (Transform)
การอนุญาตให้สามารถทำการเปลี่ยนคู่ได้ แบ่งได้เป็นสามทางเลือก คือ หนึ่ง Add:: ทำได้โดยการเพิ่มการจำกัดจำนวน (fixed number)
ของกลุ่ม ID สอง Multiply:: ทำได้โดยการคูณจำนวนกลุ่ม ID (multiply the group ID) และสาม Shuffle:: ทำได้โดยสับเปลี่ยนกลุ่ม
IDs ในรอบการทดลองนั้นๆ (shuffle the group IDs within the period)
ด้วยคำสั่งนี้ ผู้ทำการทดลองจะสามารถกำหนดการจับกลุ่มได้โดยง่าย การจับกลุ่มเป็นเทคนิคที่สำคัญ อย่างยิ่งในการทำการทดลอง
เนื่องจากการจับคู่ของคนแปลกหน้า (stranger matching) เป็นวิธีการโดยปกติที่สามารถทำการสังเกตการณ์ได้เฉพาะในแต่ละ session
ฉะนั้นการจับกลุ่มนี้จึงทำให้ผู้ทำการทดลองสามารถกำหนดการจับคู่ของคนแปลกหน้าที่มากกว่าหนึ่งครั้งและทำการสังเกตการณ์ที่เป็น
อิสระจากกันได้ (independent observation) โดยวิธีการนี้ผู้เข้าร่วมจะต้องถูกแบ่งเป็นสองส่วน (หรือมากกว่า) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ
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ทดลองสามารถจับคู่กับผู้เข้าร่วมในกลุ่มย่อยได้ (sub-populations) ดังนั้นผู้เข้าร่วมในกลุ่มย่อยนี้ก็จำทำให้เกิดการสังเกตการณ์ที่อิสระ
จากกันได้
ตัวอย่าง
สมมติให้มีผู้เข้าร่วมการทดลอง 24 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งต้องการให้มีการจับกลุ่มเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 12 คน มีขั้นตอนการทำ
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

กำหนดให้มี 4 กลุ่ม
เลือก 12 คนแรกลงในตารางตัวแปรและเลือกสั่ง Treatment à Matching à Staranger
เลือก 12 คนหลังลงในตารางตัวแปรและเลือกคำสั่ง Treatment à Matching à Staranger
เลือกคำสั่ง (ยังคงเลือก 12 คนหลังอยู)่ Treatment à Matching à Transform…. ใน dialog ที่ป รากฏ ให้เลือกปุ่ม ทางเลือก
(radio button) Add และระบุ 4 ลงในส่วนของ Value
5. ตั้งค่าจำนวนสมาชิกกลุ่มเป็น 8
8.3.47 อรรถประโยชน์ (Utilities)
Treatment à Utilities à Make Stake Names Unique เปลี่ยนชื่อของ stages ไดโดยการระบุตัวเลขที่จำเพาะและมีหนึ่งเดียว ซึ่ง
เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากสถานะของผู้เข้าร่วมการทดลองหรือลูกค้า (clients) จะถูกกำหนดโดยชื่อของ stage
8.3.48 ภาษา (Language)
กำหนดให้ภาษาของส่วนประกอบต่างๆ มีความเหมาะสม (newly) ต่อกล่องหัวข้อ (header box) และอื่นๆ โดยข้อความคำสั่งที่อยู่ใน
ส่วนประกอบเหล่านั้นต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง เช่น สามารถแปลได้ในภายหลัง

8.4 รายการแบบสอบถาม (Questionnaire Menu)
8.4.1 ข้อมูล (Info…)
การเปิด dialog ของตัวแปรที่มีการเลือกส่วนประกอบ สามารถแสดงและปรับเปลี่ยนได้
8.4.2 แบบฟอร์มแหล่งที่เก็บข้อมูลใหม่ (New Address Form)
สำหรับแหล่งที่เก็บข้อมูลที่พร้อมต่อการใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมการทดลอง ช่อง First Name, Last Name และ Continue (button
label) เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องระบุเมื่อแบบฟอร์มแหล่งที่เก็บข้อมูลปรากฏขึ้นมา ส่วนช่องอื่นๆ เป็นตัวเลือก หากข้อความคำถามในช่อง
ตัวเลือกว่างเปล่า คำถามที่เกีย่ วข้องจะไม่ปรากฏบนหน้าจอของผู้เข้าร่วมการทดลอง หากช่อง First Name และ Last Name ว่าง
เปล่า จะไม่มีแบบฟอร์มใดปรากฏ โดยไฟล์ค่าตอบแทนจะถูกเขียนเมื่อใดก็ตามที่ผู้เข้าร่วมคนสุดท้ายดำเนินการกรอกข้อมูล (หรือจบโดย
ไม่ได้กรอกอะไร) บนแบบฟอร์มนี้ สำหรับตัวแปรอื่นๆจากตาราง session จะถูกเพิ่มเข้าในแบบฟอร์มแหล่งที่เก็บข้อมูลนี้หากคำถามถูก
ย้ายให้มาอยู่ในแบบฟอร์มแหล่งที่เก็บข้อมูลนี้
8.4.3 แบบฟอร์มคำถามใหม่ (New Question Form)
แบบฟอร์มคำถามประกอบด้วยรายการคำถาม ซึ่งรูปแบบของคำถามจะถูกปรับไปตามที่กำหนด (rulers) โดยที่ทุกแบบฟอร์มคำถามจะ
ประกอบด้วยปุ่ม ยกเว้นแบบฟอร์มอันสุดท้าย
Name (ID)
ชื่อของแบบฟอร์ม ชื่อนี้จะต้องมีอัตลักษณ์ที่เป็นไปตามแบบสอบถาม
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Title
หัวเรื่องจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอของผู้เข้าร่วมการทดลอง
Program
โปรแกรมคำสั่ง ในตาราง session ที่เ ป็น ตัว กำหนดผู้เ ข้า ร่ว มที่ส ามารถเข้า ตอบแบบสอบถามนี้ไ ด้ หากตัว แปร
Participate มีค่าเป็นศูนย์ จะสามารถข้ามแบบสอบถามนั้นไปได้
8.4.4 การวัดระยะใหม่ (New Ruler)
ตัววัดจะถูกใช้กำหนดขอบเขตตำแหน่งที่อยู่ของป้ายชื่อและคำถาม
Distance to left margin
ตำแหน่งสามารถถูกกำหนดด้วยหน่วยเป็นจุดหรือร้อยละในความกว้างของหน้าจอได้
Distance to right margin
ตำแหน่งสามารถถูกกำหนดด้วยหน่วยเป็นจุดหรือร้อยละในความกว้างของหน้าจอได้
Distance between label and item
คือ ระยะแนวนอนระหว่างป้ายชื่อกับคำถาม ครึ่งหนึ่งของระยะห่างนี้จะถูกทิ้งเหลือไว้เป็นขอบซ้ายและขวา
Size of label
คือ ค่าความกว้างสูงสุดของป้ายชื่อ ซึ่งจะแสดงผลในหน่วยสัดส่วนร้อยละตามความกว้างระหว่างขอบซ้ายและขวา แต่ไม่ใช่
ความกว้างของทั้งหน้าจอ
8.4.5 คำถามใหม่ (New Question)
คำถามในแบบสอบถามที่สัมพันธ์กับวัตถุ (Items) ใน treatment โดยในวัตถุนั้นตัวเลือกแสดงผล (display options) จะถูกกำหนดใน
ช่องของรูปแบบ (layout) ซึ่งสามารถตั้งค่าปุ่มทางเลือก (radio buttons) ได้ดังนี้
Label
ชื่อของคำถามที่แสดงแก่ผู้เข้าร่วมการทดลอง หากไม่มีตัวแปรใดถูกตั้งค่าไว้ ป้ายชื่อนี้จะปรากฏเป็นข้อความบนความกว้าง
ทั้งหมดของหน้าจอ
Variable
หากเป็นตัวแปรนำเข้า ชื่อของคำถามนี้จะแสดงอยู่ในไฟล์ข้อมูล (data file) หากไม่มีข้อมูลนำเข้า จะกลายเป็นตัวแปรของ
ตาราง session
Type
รูปแบบของคำถาม
Text, Number
ช่องข้อความจะปรากฏในที่มีการนำเข้าข้อมูล ในกรณีที่ตัวเลือกจำนวนถูกตรวจสอบเพื่อดูความถูกต้องของจำนวน
ผู้เข้าร่วม นอกจากนั้น การตรวจสอบจะพิจารณาว่าจำนวนดังกล่าวอยู่ในขอบเขตที่กำหนดหรือไม่ (valid range)
หากตัวเลือก Wide ถูกเลือกสำหรับช่องข้อความนี้ ช่องที่ให้กรอกจะมีหลายบบรรทัด โดยที่สามารถเลือกจำนวนแถว
ได้
Buttons
ปุ่ม กดจะถูก สร้างขึ้น สำหรับ ทุก บรรทัด ในช่อ งตัว เลือ ก (field Options) ซึ่งแน่น อนว่าจะมีเพีย งคำถามเดีย วที่
สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้ในแต่ละแบบฟอร์มคำถาม
Radiobuttons
ปุ่มทางเลือกจะถูกสร้างขึ้นไว้สำหรับทุกบรรทัดในช่องตัวเลือก โดยที่ปุ่มกดเหล่านี้จะเรียงตามแนวตั้งไล่เรียงกันลงมา
Slider, Scrollbar
ตัว เลื่อ นและแถบเลื่อ นจะเป็น ตัว ทำให้ส ามารถดูค ำถามได้อ ย่างต่อ เนื่อ ง (quasicontinuous entry possible)
ดังนั้น ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และคำตอบ (resolution) จำเป็นต้องมีการกำหนดไว้ ส่วนในรูปแบบอื่นๆ ป้ายชื่อสามารถ
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ถูกแทนทีด่ ้วยขอบได้ โดยที่ป้ายชื่อจะถูกนำเข้าให้อยู่ในช่องตัวเลือก ค่าที่สูงที่สุดมีค่าอยู่ขอบขวาเสมอ ส่วนค่าที่น้อย
ที่สุดจะอยู่ทางขอบซ้าย ดังนั้นค่าสูงสุดอาจมีค่าน้อยกว่าค่าต่ำสุดได้
Radioline
ปุ่มตัวเลือกจะปรากฏเมื่อคำตอบที่เป็นไปได้ได้รับการพิจารณาจากค่าต่ำสุด สูงสุดและคำตอบ (resolution) ส่วนใน
รูปแบบอื่นๆ ป้ายชื่อสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยขอบ โดยที่ป้ายชื่อจะถูกนำเข้าให้อยู่ในช่องตัวเลือก (Options) ซึ่งปุ่ม
ตรงกลางจะสามารถกีด กัน การเข้ามาของผู้อ ื่น ได้ด ้วยการกำหนดค่าที่ม ากกว่าศูน ย์ล งใน Distance of central
button โดยที่ค่าสูงสุดจะต้องไม่เกินขอบขวา และค่าต่ำสุดจะต้องไม่เกินขอบซ้าย ดังนั้นค่าสูงสุดอาจน้อยกว่าค่า
ต่ำสุดก็เป็นได้
Radiolabel
ป้า ยชื่อ สำหรับ ปุ่ม ตัว เลือ ก (radio button) ซึ่งอาจมีต ำแหน่งอยู่ท ี่ข อบเหนือ ปุ่ม กด ส่ว นข้อ ความสำหรับ การ
ดำเนินการนี้จะอยู่ในช่อง Options
Checkbox
กล่องการตรวจสอบจะถูกสร้างขึ้นทุกบรรทัดในช่อง Options โดยกล่องเหล่านี้จะถูกเรียงในแนวตั้งแถวเดียว ซึ่งค่า
ของผลลัพธ์จะเป็นรายการการตรวจสอบของทุกตัวเลือก
Wide
ในรูปแบบความกว้าง ช่องการนำเข้าของคำถามจะปรากฏอยู่ใต้ป้ายชื่อบนพื้นที่กว้างทั้งหมด ซึ่งไม่ได้ปรากฏเพียงแค่ทางขวา
ของป้ายชื่อในคอลัมน์ที่สอง
Input
ในช่องนี้จะเป็นตัวกำหนดคำถามที่แสดงต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง (ข้อมูลนำเข้าถูกกำหนด) หรือตัวแปรใดที่จะแสดงผล (ข้อมูล
นำเข้าไม่ถูกกำหนด)
Enpty allowed
ช่องนี้จะถูกกำหนดเมื่อคำถามไม่ต้องการให้ตอบ
Minimum, Maximum, Resolution
เมื่อทำการระบุจำนวน ค่านี้จะใช้สำหรับการตรวจสอบในตัวเลื่อน (sliders) แถบเลื่อน (scrollbars) และแถวปุ่มตัวเลือก
(radio lines) โดยที่ค่าเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตัวเลข
Num.rows
ในรูปแบบความกว้างสำหรับการกรอกข้อความ สามารถทำการกำหนดจำนวนแถวได้ในช่องนี้
Options
คือป้ายชื่อต่างๆ ของปุ่มกด ปุ่มตัวเลือก และในรูปแบบความกว้างของตัวเลื่อน แถบเลื่อน และแถบปุ่มตัวเลือก
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8.4.6 ปุ่มคำสั่งใหม่ (New Button)
ปุ่มกดจะประมวลผลแบบฟอร์มคำถาม โดยที่ผู้ใช้งานไม่สามารถกำหนดมากกว่าหนึ่งปุ่มได้ในแบบฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ปุ่มกดนี้สามารถ
อยู่ในตำแหน่งใดก็ได้บนแบบฟอร์มโดยที่ป้ายชื่อของปุ่มสามารถถูกเลือกแบบสุ่มได้ ซึ่งแบบฟอร์มคำถามทั้งหมดจำเป็นต้องมีปุ่มกดนี้
เว้นแต่แบบฟอร์มคำถามอันสุดท้ายที่อาจไม่มีปุ่มกดได้
8.4.7 การขยายขอบเขตทั้งหมด (Expand All)
การแสดงทุกส่วนประกอบโดยการขยายส่วนประกอบใดๆ ที่มีการจัดระเบียบแล้ว เช่น ส่วนประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบอื่น
8.4.8 การตรวจสอบ (Check)
การตรวจสอบแบบสอบถาม
8.4.9 ภาษา (Language)
การตั้งค่าภาษาสำหรับ ส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งมีค วามเหมาะสมกับ รูป แบบแหล่งที่เก็บ (address forms) โดยทุก ข้อ ความคำสั่งใน
ส่วนประกอบเหล่านี้สามารถถูกปรับได้ในภายหลัง เช่น สามารถถูกแปลความได้ในภายหลัง
8.5 รายการที่สั่งดำเนินการ (Run Menu)
8.5.1 ตารางผู้เข้าร่วมการทดลองหรือลูกค้า (Clients’ Table)
การเปิดตารางผู้เข้าร่วมการทดลองซึ่งแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการทดลองที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ในตารางนี้จะแสดงสถานะของผู้เข้าร่วม
เช่น หน้าจอที่กำลังแสดงผลต่อผู้เข้าร่วมอยู่ ผู้ใช้งานอาจเปิดตารางผู้เข้าร่วมการทดลองด้วยคำสั่งแรกจากเมนูคำสั่ง Run
ในแต่ล ะบรรทัด จะแสดงถึงเครื่อ งคอมพิวเตอร์พ ีซ ขี องผู้เข้าร่วมการทดลองที่ก ำลังดำเนิน การอยู่ (ในคอลัม น์ ‘Clients’) ในช่วงที่
treatment เริ่มต้นขึ้น รายการผู้เข้าร่วมสามารถถูกย้ายได้ แต่ทันทีที่ treatment เริ่มต้นขึ้น ลำดับของผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถย้าย
ตำแหน่งได้อีก หลังจากที่ treatment เริ่มต้นขึ้น ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้เข้าร่วมใน session ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ ซึ่งผู้เข้าร่วม
เหล่านี้จะถูกขึ้นชื่อไว้ในลำดับ สุดท้ายของตาราง ดังนั้นตราบใดที่ treatment ยังไม่เริ่มต้น ผู้เข้าร่วมสามารถถูกจัดเรียงลำดับและ
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สับเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยคำสั่ง Run à Sort Clients และ Run à Shuffle Clients ตามลำดับ โดยตารางผู้เข้าร่วมการทดลองมีทั้งหมดห้า
คอลัมน์ได้แก่
ผู้เข้าร่วมการทดลองหรือลูกค้า (Client)
ชื่อของผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยปกติแล้วชื่อนี้จะเป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งหากผู้เข้าร่วมไม่ได้
เชื่อมต่อ ชื่อดังกล่าวจะปรากฏเป็นเครื่องหมายวงเล็บ (bracket) หากผู้เข้าร่วมมีชื่อเหมือนกันควรทำการเชื่อมต่อใหม่ แต่การ
ทดลองสามารถดำเนินต่อได้หากผู้เข้าร่วมการทดลองคนก่อนหน้าออกจากการเชื่อมต่อแล้ว ดังนั้นตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
จะแสดงเลขหมายของผู้เข้าร่วมที่เข้าเชื่อมต่อในเวลานั้น
สถานะ (State)
สถานะของผู้เข้าร่วมการทดลอง ณ เวลาหนึ่งๆ เช่น สถานะ Ready คือสถานะเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองกำลังอยู่ในช่วงการ
รอ treatment ต่อไป หรือรอแบบสอบถามชุดต่อไป สถานะ *** abc *** แสดงสถานะของผู้เข้าร่วมที่อยู่ใน active
screen ของ stage abc และ สถานะ – abc - แสดงว่าผู้เข้าร่วมกำลังอยู่ใน waiting screen ของ stage abc
ผลตอบแทน (Profit)
รายได้สะสม (accumulated income) จาก treatment ก่อนหน้า ซึ่งผลตอบแทนที่ได้จาก treatment ปัจจุบันจะไม่รวมอยู่
ในนี้ด้วย โดยผลตอบแทนจะใช้หน่วยทางการเงิน (monetary units; Fr, €, $, £,…) โดย treatment ต่างๆสามารถมีอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไปได้
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลอง (Show up fee invested)
TRUE หากผู้เข้าร่วมแพ้และต้องการแจ้งว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชย
เงินส่วนเพิ่ม (Money added)
คือ เงินพิเศษ (Extra money) ที่ผู้เข้าร่วมให้เพิ่มในเกมหลังจากที่ตนเองแพ้ เพื่อต้องการเล่นเกมต่อ ซึง่ ผลรวมนี้มีความสำคัญ
สำหรับการคำนวณผู้แพ้ โดยที่ผลตอบแทนในไฟล์ค่าตอบแทน (payment file) จะแสดงรายได้สุทธิของผู้เข้าร่วมการทดลองที่
ได้รับ จากการทดลอง ดังนั้น ในช่วงเวลาของการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน เงิน พิเศษที่เพิ่ม ขึ้น มานี้จะต้องถูกเพิ่ม เข้าไปในไฟล์
ค่าตอบแทนด้วย
8.5.2 การผสมผู้เข้าร่วมการทดลอง (Shuffle Clients)
การผสมผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นไปแบบสุ่ม
8.5.3 การเรียงลำดับผู้เข้าร่วมการทดลอง (Sort Clients)
การเรียงลำดับผู้เข้าร่วมการทดลอง ชื่อของผู้เข้าร่วมการทดลองและเลขลำดับที่ของผู้เข้าร่วมการทดลองจะเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่ต้นจน
จบเกม โดยจะถูกเรียงลำดับตามค่าของตัวเลข เช่น b2 มาก่อน 11
8.5.4 การบันทึกลำดับของผู้เข้าร่วมการทดลอง (Save Client Order)
การบันทึกลำดับของผู้เข้าร่วมการทดลองและวิธีการเชื่อมต่อของผู้เข้าร่วมการทดลองเพื่อเริ่มใหม่หลังจากการหลุดออกจากโปรแกรม zTree เมื่อ treatment แรกเริ่มต้นขึ้น การบันทึกดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่คำสั่งจะถูกใช้งานตามปกติหากไม่มีการกำหนด
ประเภทของผู้เข้าร่วม (non-arbitrary assignment of types to clients) ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินคำสั่งที่ดีเมื่อผู้เข้าร่วมเริ่มมีการเชื่อมต่อ
8.5.5 การเริ่มต้น Treatment (Start Treatment)
การเริ่ม ต้น treatment จะเกิด ขึ้น ได้เมื่อ เป็น หน้าต่างบนสุด หากเป็น treatment แรก โปรแกรม z-Tree จะทำการตรวจสอบว่า
ผู้เข้าร่วมทำการเชื่อมต่อตามจำนวนที่กำหนดหรือไม่เป็นอันดับแรก หากไม่ได้ตามจำนวนจะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น และจะไม่มีการ
เริ่มต้นการทดลอง หาก treatment สามารถเริ่มต้นได้แล้ว โปรแกรม z-Tree จะรอจนกว่าผู้เข้าร่วมคนสุดท้ายทำการเชื่อมต่อกับ
เซิร์ฟเวอร์ จากนั้น treatment ก็จะเริ่มต้นขึ้น ในกรณีที่ไม่ใช่ treatment แรก treatment จะทำการเริ่มต้นขึ้นโดยทันที
8.5.6 การเริ่มต้นแบบสอบถาม (Start Questionnaire)
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การเริ่มต้นแบบสอบถาม จะเกิดขึ้นได้เมื่อ treatment มีการเริ่มต้นขึ้นก่อนและผู้เข้าร่วมอยู่ในสถานะที่พร้อม (state Ready)
8.5.7 ตารางรายชื่อตาราง (tablename Table)
ทำการเปิดหน้าต่างที่แสดงตารางหรือจัดวางไว้ในส่วนที่เห็นได้ชัด (foreground)
8.5.8 การหยุดเวลา (Stop Clock)
แม้ว่าจะมีการหยุดเวลา แต่ผู้เข้าร่วมการทดลองยังคงสามารถเข้าร่วมการทดลองได้ อาทิ หากผู้เข้าร่วมการทดลองคลิกเริม่ การทดลอง
ต่อ session จะดำเนินการต่อแม้ว่าเวลาจะหยุดเดิน
8.5.9 การเริ่มต้นเวลาใหม่ (Restart Clock)
เวลาจะเริ่มต้นต้นใหม่อีกครั้ง
8.5.10 การละทิ้งผู้เข้าร่วมการทดลอง (Discard a client)
ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ถ ูก เลือ กจะถูก ละทิ้ง ซึ่งอาจถูก แทนที่ด ้วยผู้เข้าร่วมการทดลองคนใหม่ ในกรณีท ี่เกิด ข้อ บกพร่อ งในเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์พ ีซขี องผู้เข้าร่วมการทดลอง มีวิธีการทำดังนี้ ให้ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในคำถามถูกเลือกให้อยู่ในหน้าต่างผู้เข้าร่วม (clients’
window) จากนั้นเลือกเมนูคำสั่งละทิ้ง (Discard) ผู้เข้าร่วมการทดลองที่เลือก ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองคนดังกล่าวถูกละทิ้ง เมื่อ
คอมพิวเตอร์พีซีเครื่องใหม่เริ่มดำเนินการ ผู้เข้าร่วมจะปรากฏในแถวล่างสุดของหน้าต่างผู้เข้าร่วม ซึ่งจะถูกเลือกเป็นลำดับแรก และจะ
ถูกย้ายให้ไปอยู่ในตำแหน่งของผู้เข้าร่วมการทดลองคนเก่าด้วยวิธีการปล่อยเม้าท์ในที่นั้นๆ หากเม้าไม่สามารถทำวิธีการดังกล่าวได้ ให้ทำ
การเลือกช่องว่างระหว่างผู้เข้าร่วมคนใหม่กับคนเก่าแทน
8.5.11 การออกจาก Stage (Leave Stage)
ผู้เข้าร่วมที่ถูกเลือกให้มีสถานะออกจาก stage หากผู้เข้าร่วมการทดลองอยู่ใน active screen จะสามารถเข้าสู่ waiting screen ใน
stage ได้ โดยตัวเลือกดังกล่าวสามารถใช้ได้ในโปรแกรมการทดสอบ (testing program) ใน session ทั่วไป ไม่มีความจำเป็นต้องใช้
คำสั่งดังกล่าว เนื่องจากสามารถเลือกสถานะของผู้เข้าร่วมการทดลองในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองได้
ในที่น ี้ม ีต ัว แปร LeaveStage ที่ม ีล ัก ษณะเดีย วกัน กับ โปรแกรมคำสั่ง เมื่อ ตัว แปรนี้ม ีค ่า เป็น 1 ผู้เข้า ร่ว มการทดลองจะเข้า สู่
สถานะการรอ ใน stage ปัจจุบัน
8.5.12 การหยุดหลังจากหมดรอบนี้ (Stop after this period)
เมื่อรอบใดๆ จบลง treatment หยุดดำเนินการ เมื่อมีการใช้คำสั่งตรวจสอบเครื่องหมายที่แสดงในเมนู ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้อีกครั้ง
หนึ่ง (โดยการเลื่อนลงมาและกดคลิก) จากนั้นเครื่องหมายการตรวจสอบจะหายไป โดยคำสั่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่มีการ
ทดสอบ treatment
8.5.13 การเริ่มต้นใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน (Restart all clients)
ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง ในโปรแกรม z-Tree จะรู้แหล่งทีเ่ ก็บข้องมูลของผู้เข้าร่วม ส่วนในโปรแกรม z-Leaf
จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต (เช่น ไม่ใช่ข้างหลังของ Firewall) โดยแหล่งที่เก็บข้อมูล (addresses) ของโปรแกรม leaves
จะถูกเก็บเมื่อ treatment แรกเริ่มขึ้น และเมื่อคำสั่ง Run à Save Client Order ถูกใช้งาน
8.5.14 การเก็บรายการคำสั่งของผู้เข้าร่วมการทดลอง (Restore Client Order)
มีการเก็บรายการคำสั่งของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งใน session ก่อนหน้าและหลังจากที่มีการดำเนินคำสั่ง Run à Save Client Order
8.5.15 การโหลดซ้ำข้อมูลพื้นฐาน (Reload Database)
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การโหลดซ้ำข้อมูลพื้นฐาน เช่น การโหลดซ้ำตารางทั้งหมด โดยคำสั่งนี้จะถูกใช้หลังจากจบ session (crashed session)
8.6 รายการเครื่องมือคำสั่ง (Tools Menu)
8.6.1 การแยกตาราง... (Separate Table…)
การอ่านไฟล์ xls ของโปรแกรม z-Tree และการสร้างไฟล์: หนึ่งไฟล์ต่อตารางและ treatment ผู้ใช้งานสามารถเลือกมากกว่าหนึ่งไฟล์
ในแต่ละครั้งได้
ไฟล์แ สดงผล (output file) จะถูก แทนที่อ ัน ที่ม ีอ ยู่ เนื่อ งจากชื่อ ที่ด ำเนิน การอยู่น ั้น เป็น ไปตามชื่อ ไฟล์เดิม
(original file name) ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาใดๆ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่กำลังดำเนินการ session อยู่ได้
โดยให้ท ำการปิด โปรแกรม z-Tree ก่อ นจะแยกตาราง และห้า มใช้เครื่อ งมือ (tools) ในขณะที่ session
ดำเนินการอยู่
8.6.2 การใช้ไฟล์ *.sbj ร่วม... (join *.sbj file…)
การใช้ไฟล์ sbj ร่วมกับไฟล์ที่มีตารางซึ่งมีคอลัมน์ชื่อ ‘ผู้เข้าร่วมการทดลอง (Subject)’ (ตารางนำเข้า) การใช้ไฟล์ร่วมหมายความว่า
ข้อมูลในไฟล์ sbj เช่นข้อมูลแบบสอบถาม จะถูกเพิ่มเข้าไปในแต่ละแถวในตารางนำเข้า (input table) ซึ่งแต่ละบรรทัดของไฟล์ sbj จะ
ถูกนำเข้าไปตามเลขหมายลำดับที่ในคอลัมน์ของผู้เข้าร่วมการทดลอง (Subject column)
หมายเหตุ ไฟล์ sbj จะถูกย้ายตำแหน่ง (transposed) ตามไฟล์ xls
ไฟล์แ สดงผล (output file) จะถูก แทนที่อ ัน ที่ม ีอ ยู่ เนื่อ งจากชื่อ ที่ด ำเนิน การอยู่น ั้น เป็น ไปตามชื่อ ไฟล์เดิม
(original file name) ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาใดๆ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่กำลังดำเนินการ session อยู่ได้
โดยให้ท ำการปิด โปรแกรม z-Tree ก่อ นจะแยกตาราง และห้า มใช้เครื่อ งมือ (tools) ในขณะที่ session
ดำเนินการอยู่
8.6.3 การใช้ไฟล์ร่วม... (Join files…)
ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มบรรทัดในตารางหนึ่งๆ ไปยังอีกตารางได้ตามแปรสำคัญ (key variables) เช่น สามารถนำข้อมูลในตารางผู้เข้าร่วม
การทดลอง (key table) ไปเพิ่ม เป็น ข้อ มูล ลงในตารางการทำสัญ ญ า (contract table) ตามแต่ล ะตัว แปร (‘SesseionID’,
‘TreatmentNumber’, ‘Period’, ‘Subject’)
Data File
สกุลของไฟล์ข้อมูล หากผู้ใช้งานคลิกป้ายชื่อของไฟล์ข้อมูล กล่องการเปิดไฟล์ตามมาตรฐาน(standard file-open dialog) จะ
ปรากฏขึน้ ในแต่ละแถวของไฟล์ข้อมูลจะมีไฟล์สำคัญถูกเพิ่มเข้าไปในบางแถว
Key File[guilabel]
สกุลของไฟล์สำคัญ (key file) หากผู้ใช้งานคลิกป้ายชื่อของไฟล์สำคัญ กล่องการเปิดไฟล์ตามมาตรฐาน(standard file-open
dialog) จะปรากฏขึ้น โดยไฟล์สำคัญจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ถกู เพิ่มเข้าไปในไฟล์ข้อมูล
Link variable(s)
เครื่องหมายจุลภาค (comma) เป็นตัวแบ่งรายการของตัวแปรในไฟล์ข้อมูล (data file)
Key variable(s)
เครื่องหมายจุลภาค (comma) เป็นตัวแบ่งรายการของตัวแปรในไฟล์สำคัญ (key file)
Output file
สกุลของไฟล์แสดงผล (output file) หากผู้ใช้งานคลิกป้ายชื่อไฟล์แสดงผล กล่องการบันทึกไฟล์ตามมาตรฐาน (standard
save-file dialog) จะปรากฏขึ้น ไฟล์ข ้อ มูล ซึ่งประกอบด้ว ยรายการไฟล์ข ้อ มูล ในแต่ล ะแถว แต่ล ะแถวจะประกอบด้ว ย
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ไฟล์ข้อมูลที่สัมพันธ์กับแถวนั้นๆ ตามด้วยแถวของไฟล์สำคัญ ในแถวที่มาจากไฟล์สำคัญนี้จะมีตัวแปรสำคัญ (key variable) ที่
เหมือนกับตัวแปรเชื่อมต่อ (link variable) ในไฟล์ข้อมูล
ตัวอย่าง
ไฟล์ข้อมูล (Data file):

ไฟล์สำคัญ (Key file):

ตัวแปรข้อมูล (Data variable):

ตัวแปรสำคัญ (Key variable):

ไฟล์แสดงผล (Output file):

8.6.4 ไฟล์เสริม... (Append Files…)
ในหลายๆ ไฟล์ประกอบด้วยตาราง tab-separated ต่างๆ ที่มีหัวข้อ (เรียกว่าตารางนำเข้า) สามารถนำมารวมกันได้ โดยตารางแสดงผล
(output table) จะเป็นตารางที่ประกอบด้วยการบันทึกทั้งหมดของตารางนำเข้า หากไม่มีคอลัมน์ใดในตารางนำเข้า ค่าของแถวใน
ตารางเหล่านี้ก็จะว่างเปล่า
ไฟล์แสดงผล (output file) จะถูกแทนที่อันที่มีอยู่ เนื่องจากชื่อที่ดำเนินการอยู่นั้นเป็นไปตามชื่อไฟล์เดิม (original
file name) ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาใดๆ เครื่องมือ (tools) จะไม่สามารถใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนไฟล์ต่างๆได้ นอกจากนี้
ห้ามใช้เครื่องมือ ในขณะที่ session กำลังดำเนินการอยู่

8.6.5 การแตกไฟล์... (Split Files…)
การแบ่งแยกตารางให้เป็นส่วนๆ เพื่อให้สามารถอ่านโปรแกรม Excel รุ่นเก่าได้ (should be obsolete)
8.6.6 การขยายไฟล์เวลา... (Expand Timefile…)
การเพิ่มไฟล์ข้อมูลลงในไฟล์เวลาสามารถทำการขยายได้โดยคำสั่ง /logtime ที่แถบตัวเลือกคำสั่งในโปรแกรม z-Leaf
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8.6.7 ไฟล์กำหนด... (Fix File…)
ในกรณีที่มีปัญหามากมายในโปรแกรม z-Tree และมีบาง session ที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องในไฟล์ xls สิ่งที่เกิดตามมาในตารางที่ไม่มีการ
กำหนดจำนวนการบันทึก (ตารางการทำสัญ ญาหรือตารางผู้ใช้งานตามที่กำหนด (user defined tables)) จะมีการบันทึกที่ถูกเก็บ
มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งจะปรากฏเมื่อมีจำนวนการบันทึกในรอบหลังน้อยกว่าในรอบก่อนหน้า ในกรณีนี้จะขึ้นเป็นบางครั้งที่ตารางถูก ‘เติม
(filled)’ ด้วยข้อมูลเก่า
อย่างไรก็ดี ข้อบกพร่องนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายในไฟล์ ด้วยการคำสั่ง Tools à Fix File…กับไฟล์ท ี่มีข้อบกพร่อง และยังมีการแสดง
ข้อความแจ้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในไฟล์ด้วย การใช้คำสั่งดังกล่าวในไฟล์ xls ใน session ที่ดำเนิน การกับ ตารางการทำสัญ ญา
(contract table) หรือ ตารางผู้ใช้งานตามที่กำหนด (user defined tables) ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนการบันทึกกำหนดไว้ก่อน
การทดสอบข้อบกพร่องสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง Tools à Separate Tables…. ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาใดขึ้นหาก
ใช้กับตารางภาพรวม (globals table) และตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (subjects table)

8.7 เมนูคำสั่งต่างๆ (View Menu)
8.7.1 Treatment และไฟล์แบบสอบถาม (Treatment and questionnaire files)
ทุก Treatment และแบบสอบถามที่เปิดในโปรแกรม z-Tree สามารถจัดวางไว้ในส่วนที่เห็นได้ชัดในแถบเมนูของหน้าต่างนั้นๆ ได้
8.7.2 แถบเครื่องมือคำสั่ง (Toolbar)
เปิดและปิดแถบเครื่องมือคำสั่ง
8.7.3 แถบแสดงสถานะ (Status Bar)
เปิดและปิดแถบแสดงสถานะ
8.8 รายการความช่วยเหลือ (Help Menu)
ยังไม่แสดงผล

9 โปรแกรมคำสั่งสภาพแวดล้อมในการทดลอง (Programming Environment)
9.1 ภาษาโปรแกรมคำสั่ง (Programming language)
9.1.1 การจัดการกับข้อผิดพลาด (Error handling)
ในโปรแกรม z-Tree ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับการจัดการดังกล่าว ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรมจึงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าตัวแปรของฟังก์ชัน
และคำสั่งในการดำเนินการมีความถูกต้อง ซึ่งหากมีค่าที่ผิดพลาดจะทำให้โปรแกรม z-Tree ไม่สามารถดำเนินการได้
9.1.2 ข้อความแสดงหมายเหตุ (Comment)
ในที่นี้มีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบข้อความเห็น คือ หนึ่งข้อความเห็นที่จบด้วยเส้น จะเริ่มต้นด้วย // และจบด้วยเส้น ในอีกรูปแบบข้อ
ความเห็นหนึ่งจะเริ่มด้วย/* และจบด้วย */ ซึ่งข้อความหมายเหตุต่างๆ จะไม่สามารถซ้อนกันได้ แต่ในรูปแบบที่ต่างกัน ข้อความหมาย
เหตุจะละเลยซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากผู้ใช้งานจบการแสดงหมายเหตุ จะสามารถแสดงความเห็นอีกอันด้วยการใช้ข้อความเห็น /* ... */
ได้
University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

z-Tree 3.5

150

คูม่ ือการอ้างอิง

9.1.3 ค่าคงที่ (Constants)
TRUE (ถูกต้อง)
FALSE (ไม่ถูกต้อง)

9.1.4 คำจัดความของสตริง (String definition)
คำจำกัดความของสตริง (String definition) เริ่ม ต้น และจบลงด้วยการใช้เครื่องหมายอัญ ประกาศ (double quote) : “ ในกรณีท ี่
ผู้ใช้งานต้องการแทรกเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศสามารถใช้ได้ทั้ง \” หรือ \q โดยการใช้เครื่องหมายอัญประกาศตามแบบสตริง จะ
ถูกเขียนเป็น \q ซึ่งเป็นการรับรองว่าไม่มี software package ที่ใช้ในไฟล์ซึ่งอาจทำให้สับสนได้
9.1.5 การประมวลผลทางคณิตศาสตร์ (Mathematical operators)
+
*
/

หมายถึง การบวก (string concatenation)
หมายถึง การหักลบ
หมายถึง การคูณ
หมายถึง การหาร

9.1.6 การประมวลผลตามความสัมพันธ์ (Relational operators)
<
<=
==
!=
>=
>

หมายถึง น้อยกว่า
หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ
หมายถึง เท่ากับ
หมายถึง ไม่เท่ากับ
หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ
หมายถึง มากกว่า

9.1.7 การประมวลผลตามหลักเหตุผล (Logical operators)
&
|

หมายถึง ตามหลักเหตุผล และ
หมายถึง ตามหลักเหตุผล หรือ

9.1.8 การประมวลผลตามขอบเขต (Scope operators)
:
\

หมายถึง ขอบเขตต่อไปที่มากขึ้น
หมายถึง ขอบเขตที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ (โดยปกติคือข้อมูลบันทึกที่อยู่ในตารางภาพรวม)

9.1.9 คำสั่ง (Statements)
หากให้ a และ b เป็นสมการที่มีเหตุผล (logical expressions), x, y และ z เป็นสมการตัวเลข (numeric expressions), v เป็น
ชื่อของตัวแปร, t เป็นชื่อของตาราง, s เป็นคำสั่งหนึ่งๆ ss และ sse เป็นรายการของคำสั่ง
x = y;
if ( a ) { ss }
if ( a ) {
if ( a ) {
elsif ( b1
elsif ( b2
if ( a ) {
elsif ( b1

ssd } else {sse}
ss0 }
) { ss1 }
) { ss2 } …
ss0 }
) { ss1 }

กำหนดให้ผลของ y มาจากตัวแปร x
หาก a เป็น TRUE, คำสั่ง ss จะถูกดำเนินการ
หาก a เป็น TRUE, คำสั่ง ss1 จะถูกดำเนินการ หรือ คำสั่ง ss2 จะถูกดำเนินการ
หาก a เป็น TRUE, คำสั่ง ss0 จะถูกดำเนินการ ในทางตรงข้าม หาก b1 เป็น
TRUE, คำสั่ง ss2 จะถูกดำเนินการ และอื่นๆ
หาก a เป็น TRUE, คำสั่ง ss0 จะถูกดำเนินการ ในทางตรงข้าม หาก b1 เป็น
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elsif ( b2 ) { ss2 } …
else { sse }

TRUE, คำสั่ง ss1 จะถูก ดำเนิน การ และอื่น ๆ หากไม่ม ีท ั้ง a หรือ b1 เป็น
TRUE คำสั่ง sse จะถูกดำเนินการ
ในตาราง t คำสั่ง ss จะถูกดำเนินการสำหรับทุกการบันทึก
ในตาราง t การบัน ทึก ใหม่จ ะถูก ใช้ง านและในการบัน ทึก นี้ค ำสั่ง ss จะถูก

t.do { ss }
t.new { ss }
array v[ x ];
array v[ x, y ];
array v[ x, y, z ];
while( a ) { ss }
repeat { ss } while ( a );

later ( a ) do { ss }

later ( a ) repeat { ss }

ดำเนินการ
การกำหนดแถว เช่น ตัวแปรชี้วัด (indexed variable) ตัวแปรแถวสามารถเข้าถึง
ได้ด้วย v[x] ตัวชี้วัดจะดำเนินการจาก 1 ไป x ใน หนึ่งระดับ
การกำหนดแถว เช่น ตัวแปรชี้วัด (indexed variable) ตัวแปรแถวสามารถเข้าถึง
ได้ด้วย v[x] ตัวชี้วัดจะดำเนินการจาก x ไป y ใน หนึ่งระดับ
การกำหนดแถว เช่น ตัวแปรชี้วัด (indexed variable) ตัวแปรแถวสามารถเข้าถึง
ได้ด้วย v[x] ตัวชี้วัดจะดำเนินการจาก x ไป y ใน ระดับ z
ในขณะที่ a เป็น TRUE, คำสั่ง ss จะถูกดำเนินการ จะสามารถออกจากการวน
ซ้ำ (Loops) ได้ด้วยการใช้คีย์บอร์ดทางลัด Ctrl+Alt+F5
คำสั่ง ss จะถูกดำเนินการ จากนั้น จะถูกตรวจสอบว่า a เป็น TRUE หรือไม่
หากใช่ ss จะดำเนินการซ้ำอีกครั้ง จะสามารถออกจากการวนซ้ำ (Loops) ได้ด้วย
การใช้คีย์บอร์ดทางลัด Ctrl+Alt+F5
ผลของ a ถูก ประมวล การแสดงผลลำดับ ถัด มา คำสั่ง ss จะถูก ดำเนิน การ
ภายในขอบเขตการทดลองเดียวกับที่คำสั่งถัดมาถูกเรียก หาก a มีค่าเป็นลบ ss
จะไม่ถูกเรียกใช้งาน
ผลของ a จะถูกประมวล การแสดงผลลำดับถัดมา คำสั่ง ss จะถูกดำเนินการ
ภายในขอบเขตการทดลองเดียวกับที่คำสั่งถัดมาที่ถูกเรียกใช้งาน จากนั้น เงื่อนไข
ของ a จะถูกคำนวณอีกครั้ง และถัดมา a ลำดับที่สองจะถูก ss ดำเนินการอีก
ครั้ง หาก a มี ค่าเป็นลบคำสั่งถัดมาจะถูกยกเลิก โดยในตอนจบของรอบที่คำสั่งถัด
มาเริ่มต้นขึ้นจะถูกยกเลิกไปด้วย

9.1.10 ฟังก์ชัน (Functions)
ในลำดับถัดไป a และ b จะเป็นการแสดงผลเชิงตรรกะ (logical expressions) ส่วน x และ y เป็นการแสดงผลเชิงตัวเลข (numeric
expressions)
abs( x )
and( a, b
atan( x )
cos( x )
exp( x )
gettime()
if( a, x,
ln( x )
log( x )
max( x, y
min( x, y
mod( x, y
not( a )

)

y )

)
)
)

ค่าสัมบูรณ์ของ x
TRUE หาก a และ b ถูกต้องเท่านั้น
Arctangent ของ x
ฟังก์ชันโคซายน์ของ x (Cosine function)
เอ็กซ์โปแนนเชียลของ x;ex
จำนวนของนาทีตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มใช้งาน
หากเป็น a จะมีค่าเป็นของฟังก์ชัน x ในทางตรงข้ามเป็นฟังก์ชัน
ลอการิทึมธรรมชาติของ x
ฐาน -10 ลอการึทึมของ x
ค่าสูงสุดของ x และ y
ค่าต่ำสุดของ x และ y
ส่วนที่เหลือจากการหาร x ด้วย y
TRUE หาก a ไม่ถูกต้องเท่านั้น

y
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or( a, b )
pi()
power( x, y )
random()
randomgauss()
randompoisson( x )
round( x, y )
rounddown( x, y )
roundup( x, y )
same( x )
sin( x )
sqrt( x )

TRUE หาก a หรือ b ถูกต้องเท่านั้น

3.1415…
xy เมื่อ x มีค่าเป็นบวก แต่หาก x มีค่าเป็นลบและ y เป็นเลขคี่ หรือ 1/y เป็นเลขคี่ จะได้
xy เป็นผลลัพธ์ หรือในทางตรงข้าม จะได้|x|y เป็นผลลัพธ์
การกระจายสม่ำเสมอของตัวเลขอย่างสุ่มระหว่าง 0 และ 1
การแจกแจงปกติของตัวเลขอย่างสุ่มด้วยค่าเฉลี่ย 0 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1
การแจกแจงแบบพัวซอง (Poisson distributed) ของตัวเลขอย่างสุ่ด้วยค่าเฉลี่ย x (ผลลัพธ์
ของจำนวนทั้งหมด)
ปัดให้ค่าของ x มีค่าใกล้กับผลคูณของ y เช่น ให้ผลคูณของ y มีค่าใกล้ x มากที่สุด
ปัดค่า x ลงให้ใกล้กับค่า y เช่น ได้ค่าเป็นผลคูณที่มากที่สุดของ y ซึ่งน้อยว่าหรือเท่ากับค่า
ของ x ซึ่งใช้นิยามเดียวกับในจำนวนลบ (negative numbers)
ปัดค่า x ขึ้นให้ใกล้กับค่า y เช่น ได้ค่าเป็นผลคูณที่น้อยที่สุดของ y ซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับค่า
ของ x ซึ่งใช้นิยามเดียวกับในจำนวนลบ (negative numbers)
รูปย่อของ x == :x ดังนั้น ฟังก์ชันจะใช้ได้เฉพาะในตารางฟังก์ชัน x อาจเป็นผลลัพธ์ได้
ซายน์ของ x (Sine of x)
รากที่สองของ x (Square root of x)

ตัวอย่างคำสั่ง Round (Rounding examples)

9.1.11 ฟังก์ชันสตริง (String functions)
ในลำดับถัดไป x,y และ z จะเป็นผลลัพธ์เชิงตัวเลข (numeric expressions) และ s,t และ u จะเป็นลัพธ์เชิงสตริง
ในบางตัวอาจถูกแทนที่ในไฟล์แสดงผล (output file) โดยเครื่องหมายอัญ ประกาศ (quote) จะถูกแทนที่ด้วย\q
และการขึ้นบรรทัดใหม่ใช้ \n และการย่อหน้า (tab) ใช้ \t

char( x )
code( s )
mid( s, x, y )
pos( s, t, x )
len( u )
upper( s )

ผลลัพธ์ของตัวอักษรที่กำหนดโดยรหัสตัวเลข x ของการใช้กลุ่มตัวอักษร โดยที่ x เป็น
ตัวเลขระหว่าง 1 และ 255
ผลลัพธ์ที่เป็นรหัสตัวเลขสำหรับตัวอักษรแรกในสตริง S โดยรหัสผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับ
กลุ่มตัวอักษรที่ถูกใช้
ผลลัพธ์ที่อยู่ตรงกลางของสตริง S โดยเริ่มจากตัวเลขอักษร x และไปถึงอักษร y ซึ่ง
กระบวนการนับจะเริ่มจาก 1 ดังนั้นอักษรตัวแรกจึงมีค่าเป็น 1
ผลลัพธ์เป็นจำนวนที่สตริง t ปรากฏในสตริง S โดยเริ่มกระบวนการนับตั้งแต่ตัวเลข x
ผลลัพธ์เป็นจำนวนตัวอักษรที่อยู่ในสตริง u
ผลลัพธ์เป็นสตริง S ในรูปแบบอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
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lower( s )
trim( s )
format ( x, y )
stringtonumber ( s )
stringtonumber ( s, x )

ผลลัพธ์เป็นสตริง S ในรูปแบบอักษรตัวพิมพ์เล็ก
การตัดช่องเว้นวรรครอบๆข้อความตัวอักษร และไม่มีช่องเว้นวรรคในข้อความ
ผลลัพธ์ที่ x เท่ากับตัวแปรสตริงมีค่าเข้าใกล้ y
การเปลี่ยนสตริง S ให้เป็นตัวเลข หากสตริงไม่ได้เป็นตัวเลข ผลที่ได้จะเป็น 0
การเปลี่ยนสตริง S ให้เป็นตัวเลข หากสตริงไม่ได้เป็นตัวเลข ผลที่ได้จะเป็น x

ตัวอย่างฟังก์ชันสตริง

9.1.12 ตารางฟังก์ชัน
average( x ),average( a, x )

ค่าเฉลี่ยของจำนวนเชิงตัวเลข (ที่พบ)
จำนวนการบันทึกในตารางหรือจำนวนที่พบในการบันทึก
ค่าแรกของตัวแปร (ที่ถูกต้องตามเงื่อนไข a )

count(),count( a )
find( x ),find( a, x ),
find( s ),find( a, s )
maximum( x ),maximum( a, x )

ค่าสูงสุดของจำนวนเชิงตัวเลข (ที่พบ)
ค่ากลางของจำนวนเชิงตัวเลข (ที่พบ)
ค่าต่ำสุดของจำนวนเชิงตัวเลข (ที่พบ)
ผลลัพธ์ของจำนวนเชิงตัวเลข (ที่พบ)
การถดถอยเชิงเส้น (ที่พบ) ผ่านพิกัด (x,y)

median( x ),median( a, x )
minimum( x ),minimum( a, x )
product( x ),product( a, x )
regressionslope( x, y ),
regressionslope( a, x, y )
stddev( x ),stddev( a, x )

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนเชิงตัวเลข (ที่พบ)
ผลรวมของจำนวนเชิงตัวเลข (ที่พบ)

sum( x ),sum( a, x )

9.1.13 คำสั่งให้ดำเนินซ้ำ (Iterator)
iterator(
iterator(
iterator(
iterator(

v )
v, x )
v, x, y )
v, x, y, z )

สร้างตารางขนาดเล็กที่มีตัวแปร v
ดำเนินการจาก 1 ถึง x
ดำเนินการจาก x ถึง y ทีละ 1 ระดับ
ดำเนินการจาก x ถึง y ทีละ z ระดับ

โปรดดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.9.2 “Loop: while, repeat and iterator” ในคู่มือการใช้งาน
9.1.14 รูปแบบของภาษาโปรแกรมคำสั่ง (Syntax diagram of the programming language)
การอธิบายรูปแบบดังต่อไปนี้เหมาะแก่การอ้างอิงสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
รูปแบบที่ใช้ในการอธิบายสัญลักษณ์ (Grammar)
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a : b

a สามารถแทนที่ได้ด้วย b

a b

a ตามด้วย b

a | b

a หรือ b

"x"
a*

ข้อความที่ต้องการ (exactly that text)
การซ้ำ ศูนย์ครั้ง หนึ่งครั้งหรือมากกว่าจำนวน a

(a)

a

'x'

ตัวอักษร x

การสร้างข้อจำกัด (Definitions)

University of Zurich, Department of Economics | Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz | 28.2.2017

z-Tree 3.5

155

คูม่ ือการอ้างอิง

ส่วนประกอบท้ายสุด (Terminal elements)
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รูปแบบไวยกรณ์ (Grammar)
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9.2 ขอบเขตสภาพแวดล้อมในการทดลอง (Scope environment)
เมื่อโปรแกรมคำสั่งดำเนินการจะทำงานอยู่ภายใต้ขอบเขตสภาพแวดล้อมในการทดลองเสมอ ดังคำอธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมที่
โปรแกรมถูกใช้งาน ต่อไปนี้
9.2.1 โปรแกรมคำสั่งเมื่อเริ่มต้น stage (Program at the beginning of a stage)
ตารางรายการดังต่อไปนี้เป็นขอบเขตสภาพแวดล้อมในการทดลองสำหรับโปรแกรมคำสั่งที่เริ่มดำเนินการในช่วงเริ่มต้นของ stage

9.2.2 โปรแกรมคำสั่งในปุ่มหรือในวัตถุแผนภาพ (Program in a button or in a plot item)
ปุ่มกดหรือกลุ่มแผนภาพนำเข้าของขอบเขตสภาพแวดล้อมการทดลอง รวมถึงตารางภาพรวมและการบันทึกของผู้เข้าร่วมการทดลองที่
เริ่มต้นเล่นเกม เช่น ทำการกดปุ่ม นอกจากนั้นส่วนนี้จะรวมถึงการบันทึกที่ถูกเลือก หรือถูกสร้างให้มีความสัมพันธ์กับการบันทึกในกรณี
ที่วัตถุแผนภาพนี้ทับซ้อนกับแผนภาพกราฟ ดังนั้นส่วนนี้จึงเป็นเหมือนขอบเขตพื้นฐาน โดยจะเรียกว่า ตารางเป้าหมาย (target table)
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โดยที่ตารางนี้จะอยู่ในส่วนต้นของขอบเขตสายสัมพันธ์ (scope chain) ยกตัวอย่างเช่น ตารางที่การบันทึกถูกเลือกอยู่ในกล่องรายการ
สัญญา (contract list box)
โปรแกรมคำสั่ง T ในตารางเป้าหมายจะดำเนินการภายใต้ขอบเขตสภาพแวดล้อมการทดลอง หากไม่มีเงื่อนไขใดๆ สำหรับตาราง X
อื่นๆ หรือหากในกรณีที่มีเงื่อนไขคำสั่งในตารางเป้าหมาย โปรแกรมคำสั่งนั้นจะถูกใช้ดำเนินการกับทุกการบันทึกในตาราง X (ตรงตาม
เงื่อนไข) ในกรณีนี้ ขอบเขตสภาพแวดล้อมการทดลองจะเป็นการบันทึกในปัจจุบันของตารางเป้าหมายและขอบเขตมาตรฐาน เช่น
ตาราง subject และ globals
ตัวอย่าง
ในช่ว งที่ก ล่อ งรายการสัญ ญาแสดงบัน ทึก ที่อ ยู่ในตารางการทำสัญ ญา โปรแกรมคำสั่งในตารางการทำสัญ ญาที่ไม่ม ีเงื่อ นไข จะมี
contracts : subject : globals ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการทดลอง ซึ่งจะถูกดำเนินการตามการบันทึกของตารางการทำสัญญา โปรแกรม
คำสั่งในตารางการทำสัญญาที่มีเงื่อนไขอยู่จะมี contracts : subject : globals ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการทดลองด้วยเช่นกัน แต่ทุกการ
บันทึกที่ตรงตามเงื่อนไขจะไม่ถูกดำเนินการ โปรแกรมคำสั่งในตารางอื่นๆ ก็มี contracts : subject : globals ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการ
ทดลอง
ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการใช้ตัวแปรของการบันทึกที่เกี่ยวข้องกันจากตารางเป้าหมาย T ในตาราง X อื่นๆ ให้ทำการใช้โปรแกรมคำสั่งใน
ตารางเป้าหมายและกำหนดให้โปรแกรมดำเนินการในตารางอื่นๆ ที่กำหนด
ตัวแปรของเจ้าของจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีปุ่มโปรแกรมคำสั่งและวัตถุแผนภาพนำเข้า (plot input item)
9.2.3 กล่องการสร้างสัญญากรณีพิเศษ (Special case contract creation box)
การบันทึกใหม่จะไม่มีรวมอยู่ในข้อมูลพื้นฐาน ดังนั้นโปรแกรมคำสั่งในตารางการทำสัญญาจะมีเงื่อนไขครอบคลุมการบันทึกเก่าๆ เพียง
เท่านั้น
9.2.4 การสร้างบันทึกหลากหลายกรณีพิเศษ (Special case multiple record creation)
ในกล่องการสร้างสัญญา (contract creation box) การบันทึกมากกว่าหนึ่งบันทึกสามารถถูกสร้างขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเหมือนกับ
ในกล่องการทำสัญญาแบบช่องที่โปรแกรมคำสั่งถูกกำหนดให้สามารถมีมากกว่าหนึ่งการบันทึกได้ ในกรณีนี้โปรแกรมคำสั่งในตาราง
เป้าหมายที่ไม่มีเงื่อนไขจะถูกใช้ดำเนินการกับบันทึกนี้ โปรแกรมคำสั่งในตาราง X อื่นๆ ที่อยู่ในตารางเป้าหมายที่มีเงื่อนไขจะถูกใช้
ดำเนินการกับการบันทึกใน X และ บันทึกที่ถูกเลือกในตารางเป้าหมาย จากนั้นคำสั่งถัดไปก็จะถูกใช้งาน โปรแกรมคำสั่งจะดำเนินการ
หลังจากที่มีการรวมกันของการบันทึกที่จำเป็นแล้ว ในโปรแกรมคำสั่งนี้จะเริ่มดำเนินการกัน X เป็นบันทึกแรกในตารางเป้าหมาย
จากนั้นจะดำเนินการต่อเนื่องไปยังบันทึกเกี่ยวข้องลำดับที่สองในตารางเป้าหมายและลำดับต่อๆ ไป
9.2.5 บทสรุป (Summary)
โดยสรุปแล้ว โปรแกรมคำสั่งที่ทำงานในจุดเริ่มต้นของรอบจะดำเนินตามคำส่งในตารางที่ส่งผลต่อตารางภาพรวมและตารางอื่นๆใน
ขอบเขตการทดลอง โปรแกรมคำสั่งที่มีปุ่มกดและวัตถุแผนภาพนำเข้าจะถูกใช้ดำเนินการในขอบเขตการทดลองที่มีการอนุญาตให้เข้าถึง
บันทึกของผู้เข้าร่วมการทดลองที่กดปุ่มและมีการถูกเลือกไว้ตามโครงสร้าง (structure selected)
9.3 การดำเนินการของโปรแกรมคำสั่ง (Program execution)
โปรแกรมคำสั่งที่จุดเริ่มต้นของ stage จะถูกใช้ดำเนินการหลังจากคำสั่งอื่น หากตัวเลือกเริ่มต้นของ stage ถูกตั้งค่าให้เป็น Wait for all
กระบวนการจะเป็นดังนี้ ขั้นแรก โปรแกรมคำสั่งแรกจะถูกใช้ดำเนินการกับผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด จากนั้นโปรแกรมคำสั่งถัดไปก็
จะถูก ใช้ด ำเนิน การและต่อ ไปเรื่อ ยๆ ให้ข้อ สังเกตว่าการตั้งค่า Participate ให้เป็น ศูน ย์ไม่สามารถหยุด การดำเนิน การของ
โปรแกรมคำสั่งได้ โดยที่ Participate จะไม่ได้รับผลใดๆ จนกว่าโปรแกรมคำสั่งจะถูกใช้งาน
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ในกรณีของตัวเลือกเริ่มต้นอื่นๆ ถูกตั้งค่า ขั้นแรกโปรแกรมคำสั่งจะถูกใช้งานกับผู้เข้าร่วมการทดลองที่เข้าร่วมคนแรก จากนั้น โปรแกรม
คำสั่งที่สองก็จะถูกใช้กับผู้เข้าร่วมคนแรกและเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ เมื่อใช้โปรแกรมคำสั่งทั้งหมดกับผู้เข้าร่วมคนแรกครบแล้ว โปรแกรม
คำสั่งก็จะถูกใช้กับผู้เข้าร่วมการทดลองลำดับถัดไป ในกรณีนี้โปรแกรมคำสั่งทั้งหมดจะไม่ได้ถูกใช้งานกับผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน
โปรแกรมคำสั่ง ในตารางภาพรวมจะถูก ใช้ก ับ เฉพาะผู้เ ข้า ร่ว มการทดลองคนแรก ในขณ ะที่โ ปรแกรมคำสั่ง ในตาราง
stagetree]summary จะถูกใช้กับผู้เข้าร่วมคนสุดท้ายเท่านั้น โปรแกรมคำสั่งในตารางผู้เข้าร่วมการทดลองกับตาราง session จะถูก
ดำเนินการกับทุกการบันทึกของผู้เข้าร่วมการทดลอง สำหรับตารางผู้ใช้งานตามที่กำหนด (user-defined tables) จะมีการระบุใน
ตารางคำนิยามว่าคำสั่งจะถูกใช้งานเมื่อตอนเริ่มต้น ตอนจบ หรือใช้กับผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน ในกรณีที่ตัวแปรเจ้าของ (owner
variable) ในโปรแกรมคำสั่งของตารางการทำสัญญา (หรือตารางผู้ใช้งานตามที่กำหนด) โปรแกรมคำสั่งจะถูกใช้งานเฉพาะกับบันทึก
ของเจ้า ของเท่า นั้น ซึ่ง หมายความว่า จะดำเนิน การกับ ทุก การบัน ทึก ที่ต ัว แปรเจ้า ของมีค ่า เท่า กับ ตัว แปรผู้เข้า ร่ว มการทดลอง
(Subject) ที่ถูกกำหนดไว้
ในช่วงเริ่มต้นของแต่ละรอบ โปรแกรมคำสั่งจะถูกใช้งานเรียงตามลำดับดังนี:้
1. ตัวแปรมาตรฐานถูกติดตั้ง
2. โปแกรมคำสั่งในส่วนของพื้นหลัง
3. โปรแกรมคำสั่งของผู้เข้าร่วมการทดลอง (ในรอบปัจจุบัน) ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (โปรแกรมคำสั่งมีความจำเพาะกับตัว
แปร)
4. บทบาทของโปรแกรมคำสั่งในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (ในบทบาทของตัวแปร)
5. โปรแกรมคำสั่งเกี่ยวกับรอบการทดลองในตารางภาพรวม (ในตัวแปรรอบการทดลอง)
6. โปรแกรมคำสั่งใน stage แรก
9.4 ตารางและตัวแปรมาตรฐาน (The tables and their standard variables)
9.4.1 ตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (The subjects table)
ตารางผู้เข้าร่วมการทดลองประกอบด้วยการบันทึกของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน จึงทำให้ตารางนี้เป็นตารางหลัก และมีการสร้างขึ้น
ใหม่ เช่น สร้างใหม่ในแต่ละรอบ ตารางผู้เข้าร่วมการทดลองในรอบที่ดำเนินอยู่จะใช้งานได้ภายใต้ชื่อ OLDsubjects โดยที่ค่าในรอบ
ก่อนหน้ารอบที่กำลังดำเนินอยู่จะไม่สามารถเข้าถึงได้
ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง จะมีตัวแปร
Participateถูกกำหนดอยู่เสมอ

Period,Subject,Group,Profit,TotalProfit,และ

Period

จำนวนรอบ โดยรอบจริงคือรอบที่ 1 ดังนั้น หากต้องการให้มีรอบทดลอง 3 รอบก่อน รอบแรกจึงต้องกำหนดตัวเลขเป็น -2
Subject

จำนวนผู้เข้าร่วมการทดลอง เริ่มจาก 1 คน
Group

จำนวนกลุ่มที่จะแสดงผลในตารางตัวแปร (parameter table) (สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยโปรแกรมคำสั่ง)
Profit

ผลตอบแทนที่ท ำได้ในรอบดังกล่าว (ใช้ห น่วยอัต ราแลกเปลี่ยนในการทดลอง) จำเป็น ต้อ งได้รับ การคำนวณผล โดยมีค ่า
มาตรฐานคือ 0 ตัวแปร Profit เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนที่จะได้รับจริง
TotalProfit

ผลตอบแทนสุทธิใน treatment ซึ่งจะมีการคำนวณโดยอัตโนมัติ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงได้
Participate

เป็นการกำหนดว่าผู้เข้าร่วมการทดลองจะสามารถเข้าร่วมใน stage ปัจจุบันได้หรือไม่ ซึ่งหากตัวแปร Participate
เท่า กับ 1 หมายถึงสามารถเข้า ร่ว มได้ แต่ห ากมีค ่า เท่า กับ 0 ก็จ ะไม่ส ามารถเข้า ร่ว มใน stage นั้น ได้ โดยตัว แปรนี้ม ีค ่า
มาตรฐานเท่ากับ 1
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LeaveStage

หากกำหนดให้เป็น 1 จะทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองออกจาก active state เข้าสู่ waiting state
9.4.2 ตารางภาพรวม (The global table)
ตารางภาพรวมนี้ประกอบด้วยการบันทึกแบบเดี่ยว (single record) เช่น แถวเดี่ยว (single row) โดยในตารางนี้จะเก็บค่าที่เหมือนกัน
สำหรับผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน ในรูปของตัวแปรภาพรวม (global variables) ซึ่งจะมีการตั้งค่าใหม่ เช่น สร้างตารางนี้ใหม่ในแต่ละ
รอบ ดังนั้นตารางภาพรวมในรอบที่ดำเนินอยู่จะสามารถใช้ได้ภายใต้ชื่อของ OLDglobals ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรต่างๆ ที่เป็นค่า
มาตรฐานดังนี้
Period

ดังเช่นในตาราง stagetree]#subjects
NumPeriods

ID ในรอบก่อนหน้า
RepeatTreatment

หากตัวแปรนี้มีค่ามากกว่าศูนย์ หลังจากรอบสุดท้าย treatment จะเริ่มใหม่อีกครั้งด้วยจำนวนรอบเท่าเดิม จำนวนรอบจะถูก
เพิ่มขึ้นราวกับว่าการทดลองทั้งหมดเสร็จสิ้นใน treatment เดียว
9.4.3 ตารางสรุปผล (The summary table)
ตารางสรุปผลจะประกอบไปด้วยหนึ่งการบันทึกในแต่ละรอบ ซึ่งการบันทึกนี้จะไม่ถูกทำลายเมื่อรอบนั้นๆ จบลง ในขณะที่ตารางอื่นๆ
ทั้งหมดจะถูกทำลายหลังจากที่ treatment นั้นๆ จบลง ตารางสรุปผลนี้จึงมีความสำคัญ อย่างมากในการเก็บและรวบรวมข้อมูลใน
treatment
Period

จำนวนรอบที่เท่ากันกับในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
9.4.4 ตาราง Session (The session table)
เช่นเดียวกันกับในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (subjects[stagetree] table) ตารางนี้จะประกอบไปด้วยหนึ่งการบันทึกต่อผู้เข้าร่วมการ
ทดลองหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม ตารางนี้ไม่ได้ถูกสร้างใหม่ทุกครั้งหลังจากที่เริ่มรอบใหม่ ในตารางจะมีข้อมูลผลตอบแทนที่ถูกรวบรวม
(aggregated profits) และได้รับใน treatment ก่อนหน้านั้น ซึ่งสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง treatment ได้
Subject

ID ของผู้เข้าร่วมการทดลอง
FinalProfit

รายรับของผู้เข้าร่วมการทดลองซึ่งไม่รวมค่ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลองทีป่ รากฏ (show up fee)
ShowUpFee

ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลองทีป่ รากฏ
ShowUpFeeInvested

มีค่าเป็น 1 หากผู้เข้าร่วมการทดลองทำการจ่ายค่ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการทดลองเพื่อให้สามารถดำเนินเกมการทดลอง
ได้
MoneyAdded

Credit limit ของผู้เข้าร่วมการทดลอง
MoneyTopay
FinalProfit+ShowUpFee+MoneyAdded
MoneyEared
FinalProfit+ShowUpFee

9.4.5 ตารางการทำสัญญา (The contracts table)
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ตารางนี้มักจะถูกใช้เฉพาะในเกมการทดลองที่มีลักษณะเป็นตลาด (market experiment) โดยที่การบันทึกใหม่จะสามารถถูกเพิ่มเข้าไป
ในตารางและการบันทึกที่มีอยู่สามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ ในหัวข้อ 3.6 “Continuous Auction Markets” อธิบายถึงกระบวนการใน
รายละเอียด
Period

รอบที่การบันทึกถูกสร้างขึ้น
9.4.6 ตารางของรอบก่อนหน้า (The table of the previous period “OLDtables”)
ข้อมูลในรอบเก่าๆ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ตาราง OLD-tables โดยผู้ใช้จะต้องเพิ่มคำนำหน้าลงในชื่อของตารางด้วยคำว่า OLD ข้อมูล
ในรอบก่อนหน้าก็จะสามารถเข้าถึงได้โดยทางอ้อม หรืออาจใช้ตารางนี้ด้วย lifetime treatment หรือ session
9.4.7 ตารางที่กำหนดผู้ใช้งาน (User defined tables)
ตารางที่กำหนดผู้ใช้งานนี้สามารถถูกแจ้งให้ทราบได้ในช่วงเริ่มต้นของ treatment
Period

รอบที่การบันทึกถูกสร้างขึ้น

10 รูปแบบข้อความ (Text Formatting)
10.1 ตัวแปรแสดงผลในรอบสาธิต (Variable output in the test display)
นอกจากการเพิ่มตัวแปรลงในวัตถุ ยังมีอีกวิธีการหนึ่งในการแสดงค่าของตัวแปร ซึ่งสามารถแทรกเพิ่มข้อความได้ด้วยเช่นกัน โดยมี
รูปแบบคำสั่งดังนี้

ในส่วนของการแสดงผลจะถูกแทนที่ด้วยค่าของตัวแปร (variable) ที่กำหนดโดย (layout) ซึ่งใช้คำสั่ง layout เป็นตัวกำหนด
ส่วน Layout ของวัตถุโดยจะระบุได้เพียงตัวเลข และตัวเลือก !text เพียงเท่านั้น เช่น ไม่สามารถแทรกปุ่มกดเพิ่มลงไปได้ในกรณีนี้
ตัวแปรสามารถถูกแทรกเพิ่มลงในป้ายชื่อ (labels) และในตัวเลือกรูปแบบวัตถุหรือข้อความในกล่องช่วยเหลือได้ (help box) ดังนั้นจึง
เป็นไปได้ที่ข้อความของปุ่มตัวเลือกจะเป็นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดก่อนในการทดลองเป็นกรณีตัวอย่าง หากข้อความประกอบด้วยตัวแปร
ที่ถูกแทรกเพิ่ม จะถูกดำเนินการด้วยสัญลักษณ์ <> ในทางตรงข้ามข้อความที่ไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวก็จะไม่ถูกดำเนินการ โดยรูปแบบ
สัญลักษณ์ <> จะต้องมีอยู่ในช่องเริ่มต้นของ dialog และเป็นไปได้ว่าสามารถทำการแทรกเพิ่มตัวแปรในตัวเลือกรูปแบบของตัวแปร
แทรกเพิ่มได้ เช่น การแทรกเพิ่มตัวแปรซ้อนทับ (nest inserted variables) ในกรณีที่ตัวแปรปรากฏในตัวเลือกของตัวแปรที่เหมือนกัน
ชื่อของตัวแปรสามารถถูกละเลยได้ ดังนั้น

จึงเป็นรูปแบบที่สั้นลงจาก

โปรดระวังเมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกตัวเลือกนี้สำหรับวัตถุเนื่องจากสามารถทำให้ค่าเปลี่ยนได้ โดยความกว้างของ
วัตถุจะถูกคำนวณเมื่อหน้าจอแสดงผลครั้งแรกและจะไม่ถูกปรับในภายหลัง ผู้ใช้งานสามารถเลี่ยงข้อนี้ได้โดยการ
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เลือกค่าความกว้างตามที่ต้องการก่อนหรือวางวัตถุไว้ในกล่องที่มีวัตถุอื่นๆ ที่กว้างกว่า นอกจากนั้นผู้ใช้งานยังอาจใช้ตัวแปรที่มองไม่เห็น
(invisible variable) ซึ่งประกอบด้วยช่องว่างจำนวนมากได้
ข้อสังเกต ป้ายชื่ออื่นๆ จะถูกประมวลผลเพียงครั้งในในตอนเริ่มต้นของ stage ดังนั้นตัวแปรในป้ายชื่อเหล่านั้นจะไม่ถูกปรับให้เป็น
ปัจจุบัน
10.2 การจัดรูปแบบด้วยคำสั่ง RTF เพื่อดำเนินการ (Formatting with RTF commands known to be processed)
ในบางทีข้อความสามารถจัดรูปแบบได้ด้วยคำสั่ง RTF ป้ายชื่อสามารถถูกจัดรูปแบบในกล่องมาตรฐาน กล่องตารางแบบช่อง กล่องการ
สร้างสัญญา และกล่องการสัญญาแบบช่องได้ โดยตัวเลือกในช่อง !text สามารถถูกจัดรูปแบบในกล่องตารางแบบช่อง กล่องการ
สร้างสัญญา และกล่องการสัญญาแบบช่องได้ และสุดท้าย ข้อความในกล่องช่วยเหลือและกล่องข้อความก็สามารถถูกจัดรูปแบบได้
เช่นกัน
คำสั่งจัด รูป แบบ RTF จะเริ่ม ต้น ด้วย “{\rtf ” (มีช ่อ งเว้น วรรคในตอนจบ) และจบด้วย “}” ในระหว่างนี้จะเป็น ข้อ ความคำสั่งการ
จัดรูปแบบที่สามารถเติมลงไปได้ โดยที่ในตัวเลือกของรูปแบบ !text จะมี “{\rtf ” ปรากฏอยู่ในทุกตัวเลือก

คำสั่งการจัดรูปแบบจะเริ่มต้นด้วย \ และจบด้วยการเว้นวรรคไว้ หากตัวเลือกรูปแบบใดที่คาดว่าจะใช้กับช่วงที่แน่นอน ผู้ใข้งานสามารถ
นำช่วงดังกล่าวมาใส่ไว้ในวงเล็บปีกกานี้ได้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคำสั่ง RTF จะสามารถใช้ได้ โดยรูปแบบคำสั่งที่สำคัญที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้
\tab
\par
\line
\bullet
\ql
\qr
\qc
\b
\b0
\i
\i0
\sub
\super
\strike
\ul
\ul0
\colortbl
\cfn
\fsn

ตัวย่อหน้า (tabulator)
การขึ้นย่อหน้าใหม่
การขึ้นบรรทัดใหม่
หัวข้อ
ชิดไปทางซ้าย (aligned to left)
ชิดไปทางขวา (aligned to right)
อยู่ตรงกลาง
ตัวพิมพ์หนา
ตัวพิมพ์ไม่หนา
ตัวพิมพ์เอียง
ตัวพิมพ์ไม่เอียง
ตัวเล็กและอยู่ใต้ตัวเลข (เลขยกกำลัง)
ตัวเล็กและอยู่เหนือตัวเลข (เอ็กซ์โปแนนเชียล)
ขีดเส้นทับ
ขีดเส้นใต้
ไม่ขีดเส้นใต้
สีของตาราง โปรดดูในตัวอย่าง
สีของตัวอักษร n คือ หมายเลขของสีที่อยู่ในตารางสีซึ่งถูกกำหนดด้วย \colortbl
ขนาดของตัวอักษร n คือหน่วยของ half a dot โดยที่ขนาดอักษรจะต้องถูกกำหนด อย่างชัดเจน
มิฉะนั้นอาจใหญ่กว่า (24) ขนาดปกติในโปรแกรม z-Leaf

สำหรับการดำเนินการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ควรใช้การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย word processor จากนั้นให้ทำการส่งออกในรูปของ RTF
อย่างไรก็ตาม หากต้องการสร้างรหัส RTF ด้วยมืออาจต้องทำให้สั้นขึ้นและสะดวกต่อการอ่านด้วย
ตัวอย่าง
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ขนาดตัวอักษรปกติ (normal font size), ตัวหนา (bold), ไม่เป็นตัวหนา (no long bold)

ตัวอักษรเอียง (italic) ไม่เอียง (no longer italic)
บรรทัดใหม่

มีหนึ่งคำที่ใช้สีเขียวมะกอก (olive) นอกนั้นใช้สีดำ
10.3 การรวมคำสั่ง RTF และการแทรกเพิ่มตัวแปร (Combining RTF and inserted variables)
การแทรกเพิ่มตัวแปรสามารถทำได้ ก่อน การประมวลผลของคำสั่ง RTF (interpretation of RTF) ซึ่งทำให้เงื่อนไขในการสร้างรูปแบบ
สามารถเป็นไปตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ได้ เมื่อตัวแปร BOLD มีค่าเป็น 1 ข้อความ “hallo” จะปรากฏขึ้นในรูปแบบอักษรตัวหนา
(boldface) หรือหากมีค่าเป็น 0 จะเป็นตัวอักษรธรรมดา

11 ตัวเลือกคำสั่ง (Command Line Options)
11.1 ตัวเลือกทั่วไปของคำสั่งสำหรับโปรแกรม z-Tree และโปรแกรม z-Leaf (Command Line Options common for zTree and z-Leaf)
/language lan

ชุด ตัว เลือ กภาษาอยู่ในเมนูค ำสั่ง Treatment à Language โดยในโปรแกรม z-Tree จะต้อ งคำนึงถึงค่ามาตรฐานของ
ส่วนประกอบใน treatment และแบบสอบถาม ส่วนในโปรแกรม z-Leaf จะส่งผลต่อข้อความแจ้งความผิดพลาดด้วย ซึ่งค่า
มาตรฐานนี้จะเป็นภาษาเยอรมัน หากต้องการเปลี่ยน สามารถร้างทางลัด (shortcut) สำหรับโปรแกรม z-Tree โดยเป็นการ
ติดตั้งภาษาให้ตรงกับทางเลือกที่ต้องการ
ในรายการดังต่อไปนี้ เป็นการให้ทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้ เช่น หากต้องการใช้ภาษาฟินนิช (Finnish) ให้ทำการเลือก
/language suomi ข้อสังเกตสำหรับการใช้ภาษารัสเซียนและยูเครน จะต้องใช้ระบบการทำงานของรัสเซียและยูเครน
ด้วย
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/channel ch
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กำหนดช่องทางที่โปรแกรม z-Leaves จะทำการเชื่อมต่อกับโปรแกรม z-Tree หากผู้ใช้งานต้องการดำเนินการมากกว่าหนึ่ง
โปรแกรม z-Tree บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ให้ทำการใช้ช่องทางที่แตกต่างกัน เช่น การตั้งค่าให้มีช่องทางที่มีค่ามากกว่าอีก
ทาง โดยค่ามาตรฐานเท่ากับ 0
11.2 ตัวเลือกคำสั่งสำหรับโปรแกรม z-Tree (Command line options for z-Tree)
/xlsdir dir

สร้าง directory ที่เก็บไฟล์สกุล xls
/sbjdir textsldir

สร้าง directory ที่เก็บไฟล์ของผู้เข้าร่วมการทดลอง
/zttdir dir

สร้าง directory ที่เก็บไฟล์ treatment และไฟล์คำถามโดยอัตโนมัติ (ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน)
/datadir dir

สร้าง directory ที่เก็บไฟล์สกุล xls และไฟล์ของผู้เข้าร่วมการทดลอง (sbj) รวมทั้งไฟล์ treatment และไฟล์คำถามด้วย
/adrdir dir

สร้าง directory ที่เก็บไฟล์ address
/paydir dir

สร้าง directory ที่เก็บไฟล์ค่าตอบแทน (payment file)
/privdir dir

สร้าง directory ที่เก็บไฟล์ address และไฟล์ค่าตอบแทน
/gsfdir dir

สร้าง directory ที่เก็บ GameSafe
/tempdir dir

สร้าง directory ที่เก็บไฟล์ชั่วคราว @lastclt.txt,@db.txt,และ

@prevdb.txt

/leafdir dir

สร้าง directory ที่เก็บไฟล์ server.eec
/treatment file

เปิด treatment ที่กำหนดใน file และเริ่มทันทีที่มีผู้เข้าร่วมการทดลองเพียงพอ
/checkdiskspace size

ตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับข้อมูลในฮาร์ดไดร์ฟ (Hard drive) หรือไม่
/asksessionname

เมื่อโปรแกรม z-Tree เริ่มดำเนินการ ชื่อของ session จะปรากฏขึ้นทันทีที่ผู้เข้าร่วมเข้าสู่การทดลอง โดยชื่อนี้จะใช้เป็นชื่อ
ไฟล์และชื่อของ session ในการแสดงผล ซึ่งชื่อนี้จะต้องมีวันที่และเวลาปัจจุบันเป็นส่วนประกอบด้วย
/sessionprefix prefix

การเปลี่ยนชื่อของ session
11.3 ตัวเลือกคำสั่งสำหรับโปรแกรม z-Leaf (Command line options for z-Leaf)
/server adr
adr ประกอบด้วย IP address ในเครื่องพีซขี องผู้ทำการทดลอง (experimenter PC)
/name name
name คือชื่อของผู้เข้าร่วมการทดลองที่เข้าสู่ตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง (clients’ table)
/nameisipaddress

IP address คือชื่อของผู้เข้าร่วมที่อยู่ในตารางผู้เข้าร่วมการทดลอง
/size widthxheight

คือ ขนาดของหน้าจอผู้เข้าร่วม (client’s window) ซึ่งวิธีนี้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบบนหน้าจอขนาดใหญ่ว่ารูปแบบในหน้าจอ
ขนาดเล็กจะเป็นอย่างไร เช่น ในรูปแบบ VGA คือ 640x480 โดยไม่มีเว้นวรรคระหว่าง ‘x’
/position xpos,ypos
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ตำแหน่งของหน้าจอผู้เข้าร่วมที่ต ้องการให้อยูบ่ ริเวณมุม ซ้ายบน โดยในที่น ี้ไม่ต้องเว้น วรรคระหว่างเครื่องหมายอนุวรรค
(comma)
/fontsize size

กำหนดขนาดตัวอักษร
/fontface face

กำหนดรูปแบบตัวอักษร
/buttonfontface face

กำหนดตัวอักษรสำหรับปุ่มกด
/logtime

จับเวลาขณะที่ทำการนำเข้าข้อมูลหรือบนหน้าจอมีการปรับให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจับเวลาบนโปรแกรม z-Leaf ดังนั้น
เวลานี้จะไม่ถูกกระทบจากความล่าช้าของระบบเชื่อมต่อ ในอีกทางหนึ่ง เวลานี้จะไม่ดำเนินพร้อมกันกับผู้เข้าร่วมการทดลอง
รายอื่นๆ
/logtimelocal

ข้อมูลการจับเวลาจะถูกเก็บไว้ในสารบบ (local directory) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม z-Leaf
/xlsdir dir

แหล่งที่เก็บไฟล์การจับเวลาบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม z-Leaf
/xlsdirsrv dir

แหล่งที่คัดลอกไฟล์เวลาเมื่อการทดลองสิ้นสุด เป็นการป้องกันข้อขัดข้องระหว่างการทดลอง
/counttriggers control_register,bit_to_test

คำสั่งให้โปรแกรม z-Leaf อ่าน parallel port และ record triggers จากฮาร์ด แวร์ภ ายนอก (external hardware) (เช่น
fMRI scanner)
ตัวอย่าง: /counttriggers 957,5=1 บอกให้โปรแกรม z-Leaf ตรวจสอบ pin 12 (paper-out/paper-end =
bit 5 of the control register) ของ parallel port LPT1 (957=0x03BD ที่อ ยู่ใ นการลงทะเบีย นของ parallel port
LPT1)
บนหน้าต่างจะไม่อนุญาตให้เข้าถึง parallel port โดยตรง โดย driver software จะต้องถูกติดตั้งก่อน
(เช่น PartTalk)

/keyfromserial port,baudrate

การแปลความข้อความนำเข้าจาก serial port ให้เป็น key presses สำหรับการสร้างวัตถุนำเข้า (key event)
ตัวอย่าง:

/keyfromserial com1,19200

อ่านจาก serial port แรก ที่ 19200 baud

ณ ตอนนี้จ ะยัง ปฎิบ ัต ิง านอย่า งไม่ม ีป ระสิท ธิภ าพ เนื่อ งจากเป็น serial port (It is currently
inefficiently implemented since it polls the serial port.)

12 รูปแบบการนำเข้าข้อมูล (The Import Format)
Treatments และแบบสอบถาม สามารถทำให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยคำสั่ง File à Export โดยรูปแบบนี้จะทำให้กลับมา
อ่านได้อีกครั้ง รูปแบบนี้จะไม่ได้ทำการอธิบายในรายละเอียดไว้ ณ ที่นี้ อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปแล้ว ส่วนประกอบของ stage tree จะถูก
ทำให้อยู่ในรูปดังต่อไปนี้
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z-Tree 3.5

คูม่ ือการอ้างอิง

ในส่วนประกอบย่อย (sub element) จะมีโครงสร้างที่เหมือนกัน การส่งออก treatment หรือแบบสอบถามต่างๆ จะได้ผลตามตัวเลือก
(option)
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