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Final Examination
First Semester for Academic Year of 2005
206521: Linear Optimization
ขอสังเกต : เนือ่ งจากใน Constraint (3) ที่เปนสวนของเวลาการทํางานของคนทํางาน 4 คน ซึ่งทํางานคนละ 40
ชั่วโมงตอสัปดาห (The company employs four workers, who work 40 hours per week.) แสดงวา ใน 1 สัปดาห
มีกําลังแรงงานทั้งสิ้น 4 x 40 = 160
แตจาก สมการ LP ที่อาจารยใหมาเปน 60 ผมจึงจําเปนตองแกไขใหถูกตองตามหลักความเปนจริง คือ 160
จึงเรียนใหอาจารยทราบไวกอ นพิจารณาคําตอบครับ
ปญหา LP เปนดังนี้

60

การใสคาในโปรแกรม Win QSB

คําตอบ
MAX Z = 2,427.667
P1 = 160
P2 = 80

OT = 0

RM = 400

A1 = 11

A2 = 1.33
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ตาราง Sensitivity of Win QSB

a. If overtime cost only $4 per hour, would Wivco use it? Why?
จากการพิจารณา Sensitivity Analysis ของ โปรแกรม Win QSB ทําใหทราบวา Overtime cost อยูในชวง
$3.8667 per hour จนถึง $ +∞ per hour ดังนั้นถา Overtime cost เหลือเพียง $4 per hour จะไมทาํ ใหชุดตัวแปร
Basic (Basis Vector) เปลี่ยนไปและคาตัวแปร (Basic Value) ก็ยังคงเดิมดวย และจากตัวแปร OT เปนตัวแปร
NonBasic (OT = 0) ซึ่งมีคา Reduced Cost = -2.1333 หมายความวาในชวงดังกลาวการเปลี่ยนแปลงคา Overtime
cost จะไมทําใหกําไรเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ จึงสรุปไดวา MAX z จะไดคาคงเดิมคือ 2,427.667
จากเหตุการณนี้จึงทําใหสรุปไดวาตนทุนของ Overtime cost อยูสูงเกินไปจนทําใหบริษัทไมไดกาํ ไรจากการ
ใชงาน Overtime และถาตองการใชงาน Overtime จําเปนที่จะตองลดตนทุน Overtime cost ใหต่ํากวา 3.8667 per
hour ซึ่งจะทําใหมีการใช Overtime และบริษัทจะไดกําไรเพิ่มขึ้น
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b. If each unit of product 1 sold for $15.50, would the current basis remain optimal? Why? What
would be the new optimal solution?
ใช ,Current basis ยังคงเปนชุดเดิม เนื่องจากการพิจารณา Sensitivity Analysis ของโปรแกรม Win QSB ทํา
ใหทราบวา Selling price ของ Product 1 อยูในชวง 14.4667 ถึง 15.9667 ที่ทําใหชุดตัวแปร Basic (Basis Vector) ไม
เปลี่ยน และคาตัวแปร (Basic Value) ก็ยังคงเดิมดวย ดังนัน้ สามารถคํานวณคา MAX z ไดจากคาตัวแปร Basic ชุด
เดิมไดดังนี้
MAX z = 160 x 15.5 + 80 x 8 + 0 x (-6) + 400 x (-1.5) + 11 x (-1) + 1.33 x (-1) = 2,507.67
ดังนั้นคําตอบที่เหมาะสมคาใหมคือ 2,507.67
จากเหตุการณนี้จึงทําใหสรุปไดวา Selling price ของ Product 1 อยูในชวง 14.4667 ถึง 15.9667 จะทําให
บริษัททําการผลิตสินคา P1 และ P2 ในจํานวนเทาเดิม รวมทั้งใชทรัพยากรที่เปนขอจํากัด จํานวนเทาเดิมในการผลิต
ดวย
c. What is the most that Wivco should be willing to pay for another unit of raw material? Explain why?
สิ่งที่เปนสวนสําคัญที่จะจายเพิ่มเพื่อการได Raw material อื่นๆ นั้น ใหพจิ ารณาสถานการณปจ จุบันกอน
เนื่องจากใน Optimal solution ในสถานการณปจจุบันไดใช Raw material จนหมดไปแลว(400 หนวย) แตเมื่อ
พิจารณาที่ชวั่ โมงการทํางานของ Machine time พบวายังใชไมเต็มประสิทธิภาพ(304 จาก 320 hours per week)
ดังนั้น สิ่งที่ตองพิจารณาประการแรกเพื่อใหไดกําไรเพิ่มจากการใช Raw material เพิม่ ขึ้นก็คือ Machine time
หลังจากการวิเคราะห Sensitivity Analysis ของโปรแกรม Win QSB จึงทําใหทราบวา Raw material
สามารถเพิ่มไดถึง 426.6667 จึงทําใหใชทรัพยากร Machine time เต็มประสิทธิภาพ คือ 320 hours per week พอดี
โดยจะไดกําไรเพิ่มเปน 3,183.7
นอกจากนี้ยังสามารถพิจาณาในสวนของคาใชจายของ Raw material เพิ่มเติมได และจากการพิจารณา
Sensitivity Analysis ของ โปรแกรม Win QSB ทําใหทราบวาคาใชจายของ Raw material อยูในชวง $6 per unit
จนถึง $ 0 per unit (ในโปรแกรมจะไปถึง –Infinity ซึ่งคาใชจาย Raw material ไมสามารถติดลบได เพราะถา Raw
material เปนลบก็แสดงวาการซื้อ Raw material ทําให Wivco ไมตองเสียคาใชจาย และยังไดรายเพิ่มขึ้นโดยตรงดวย
ซึ่งเปนไปไมได) ดังนัน้ คาทีม่ ากที่สุดที่จะใช Raw material จนหมด 400 หนวยคือ $6 per unit และมี MAX z เทากับ
627.67 จากคานี้ทําใหทราบวาการเพิ่มคาใชจาย Raw material จะทําใหกําไรลดลงเรื่อยๆ ตามระดับคาใชจา ยที่
เพิ่มขึ้น จนถึงระดับหนึ่งคือ $6 per unit จะเปนขีดสุดที่จะคงการใช Raw material ระดับ 400 ไวได ถาคาใชจาย Raw
material ยังเพิม่ สูงขึ้นอีกการผลิตโดยใช Raw material ระดับ 400 จะทําใหกําไรลดลงในอยางรวดเร็ว ดังนัน้ จึงทําให
ตองลดระดับการใช Raw material เพื่อรักษาระดับกําไรไวในระดับการลดที่ชากวา
ถาคาใชจายสูงขึ้นเรื่อยๆจะทําให การใช Raw material ลดนอยลง และที่ระดับ $8 per unit จะทําใหไมมีการ
ใช Raw material และ MAX z จะมีคาเปน 0 หรืออาจกลาวไดวาไมมกี ารผลิตเกิดขึ้น
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d. How much would Wivco be willing to pay for another hour of machine time? Explain why?
ในปญหา LP นี้ไมมีคาใชจา ยของ การใช Machine แตการใช Machine มีขอจํากัดอยูที่ระดับเวลาสูงสุดที่
สามารถใช Machine ไดคือ 320 hours per week ดังนั้นจากการพิจารณา Sensitivity Analysis ของ โปรแกรม Win
QSB ทําใหทราบวา Machine time อยูในชวง 304 hours per week จนถึง +∞ hours per week หมายความวาถึงแม
จะเพิ่มชัว่ โมงการใชงานของ Machine ไปเทาไรก็ตามก็ไมสงผลตอกําไร และผลผลิต P1 และ P2 ที่จะไดรับ ทั้งนี้
เพราะขีดสุดของการใช Machine อยูที่ 304 hours per week เพราะที่ระดับนีใ้ ช Raw material หมดไปแลว จึงทําให
ไมมีงานเหลือเพื่อการทํางานที่ระดับ 304 hours per week ขึ้นไป แตถา ลด Machine time ลงต่ํากวา 304 hours per
week จะเปนผลเสียตอบริษัทเพราะจะทําใหไดกําไรลดลง และใช Raw material ก็ไมเต็ม 400 หนวยดวย
ดังนั้นถาตองการให Machine time เพิ่มขึน้ จึงจําเปนตองเพิ่มระดับ Raw material ใหเพิ่มขึ้นจาก 400 โดย
การเพิ่มนี้จะสามารถเพิ่มไดสูงสุดเปน426.6667 จึงทําใหใชทรัพยากร Machine time เต็มประสิทธิภาพ คือ 320 hours
per week พอดี โดยจะไดกําไรเพิ่มเปน 3,183.7 ดังไดสรุปไวแลวในคําตอบ c.
e. If each worker were required (as part of the regular work week) to work 45 hours per week, what
would the company’s profits be?
ในการเพิ่มชัว่ โมงการทํางานของพนักงานจาก 40 เปน 45 ทําใหจํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดในสัปดาห
เพิ่มขึ้น โดยมีหลักการคํานวณชั่วโมงการทํางานที่เพิ่มขึน้ คือ 45 x 4 = 180 hours per week โดย 4 คือจํานวน
พนักงานที่มีทงั้ หมด 4 คน
จากการพิจารณา Sensitivity Analysis ของ โปรแกรม Win QSB ทําใหทราบวาชัว่ โมงการทํางานอยูในชวง
157.5 hours per week จนถึง 187.5 hours per week ดังนัน้ ถาชั่วโมงการทํางานเปลี่ยนเปน 180 hours per week จะไม
ทําใหชุดตัวแปร Basic (Basis Vector) เปลี่ยนไป แตคาตัวแปร (Basic Value) เปลี่ยนไป ทั้งนี้เนื่องจากชัว่ โมงการ
ทํางานมีความจําเปนตอการผลิตในปญหานี้และถูกใชจนหมดเสมอ(ถึงขีดจํากัดที่ม)ี ทําใหการเปลี่ยนแปลงคาชัว่ โมง
การทํางานจะทําใหคา Basic Value เปลี่ยนไป โดยที่ระดับชั่วโมงการทํางานที่ 180 hours per week จะไดคา Basic
Value ดังนี้
P1 = 80
P2 = 240
OT = 0
RM = 400
A1 = 3
A2 = 12
MAX z = 80 x 15 + 240 x 8 + 0 x (-6) + 400 x (-1.5) + 3 x (-1) + 12 x (-1) = 2,505
จากเหตุการณนี้จึงทําใหสรุปไดวา การเพิม่ ชั่วโมงการทํางานของพนักงานจะทําใหบริษัทมีกําไรเพิม่ ขึ้น ซึ่ง
เหตุการณนี้จะเปนจริงเสมอ เพราะพนักงานไดรับเงินคาจางเปนตนทุนคงทีตอเวลาทํางาน การเพิ่มเวลาทํางานยอม
ทําใหบริษัทไดผลประโยชนและไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นเหตุการณนี้อาจเกิดขึ้นไดยากในสถานการณจริง เพราะ
พนักงานอาจจะไมยอมรับการทํางานที่เพิ่มขึ้นโดยไดรายไดเทาเดิม
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f. Explain why the shadow price of row (1) is 0.10
จากการพิจารณา Sensitivity Analysis ของ โปรแกรม Win QSB ทําใหทราบวา Shadow price ของ
Constraint ที่ (1) คือ 0.10 นั้นมีความสัมพันธกันกับคาใชจายในการโฆษณาของ Product 1 โดยตรง โดยที่คา
Shadow price เปน 0.1 เพราะ การลดคาใชจายในการโฆษณาของ Product 1 ลง $0.1 จะสงผลให Demand Product 1
ที่ไมไดขึ้นอยูก ับการโฆษณาเพิ่มขึ้น 1 หนวย และ Demand Product 1 ที่ขึ้นอยูกับคาโฆษณาลดลงไป 1 หนวย และ
การลดคาใชจา ยลงก็จะทําใหกําไรเพิ่มขึน้ 0.1 หนวยดวย ทั้งนี้จะเห็นวาการผลิต P1 ยังคงเดิมที่ 160 หนวยเพราะ
Demand จริงของลูกคาไมไดเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้จะเห็นวาถา Demand Product 1 ของลูกคาเปน 160 โดยเปน Demand ที่ไมตองโฆษณา ซึ่งหมายถึงมัน
จะสงผลใหกําไรเพิ่มขึ้นจากการลดคาใชจา ยในการโฆษณาของ Product 1 ลงจนเปน $0 (ไมมีการโฆษณาใน
Product 1) โดยเปนกําไรที่เพิ่มขึ้นจากการนําคาการ Shadow price 0.1 ไปคูณกับจํานวน Demand ที่เพิ่มขึ้นเมื่อไม
ตองโฆษณา 0.1 x 110 = 11 ดังนั้นจะทําใหไดกําไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 2427.7 + 11 = 2438.7
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g. In what follows, bi represents the RHS of an LP’s ith constraint. To graph the optimal z-value as a
function of b1, b2 , b3 , and b4, respectively.
การพิจารณานีจ้ ะพิจารณา คา RHS แบงเปน 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 RHS ที่เปนจริงไดในสถานการณจริง คือ ใน b1, b2, b3 และ b4 จะมีคาไดตั้งแต [0, +∞ ] โดยจะมีคาติดลบ
ไมไดเพราะถาติดลบจะทําให Constraints ทุกๆ Constraints ไมสามารถเปนจริงได คือ b1 และ b2 Demand จะไม
เปนจริงถา b1, b2 ติดลบ ในกรณี b3 ชั่วโมงการทํางานก็ติดลบไมไดเชนกัน และสุดทาย b4 จํานวน Raw material ก็
มีคาต่ําสุดไดเปน 0 เทานั้น
กรณีที่ 2 จะแสดงกราฟในกรณีทั่วไปคือ แสดงคา b1, b2, b3 และ b4 ตั้งแต [ −∞ , +∞ ] เพื่อใชเปนกรณีศกึ ษาเทานั้น
สรุป ผลการจัดทํากราฟ
จากกราฟของ b1 ทําใหทราบวาในชวง 0 ถึง 160 การเพิ่ม Demand ในชวงนี้จะกอใหเกิดกําไรเพิ่มขึน้ แต
เมื่อเพิ่ม Demand เกินกวา 160 โดยที่ทรัพยากรอื่นๆ คงที่ กําไรจะไมเพิม่ ขึ้น นั้นคือ ทีร่ ะดับ 160 เปนขีดสุดของ
บริษัทที่สามารถผลิตได ณ ระดับทรัพยากรปจจุบันที่มีอยู
จากกราฟของ b2 มีลักษณะคลายกันกับของ b1 นั่นคือ ชวง 0 ถึง 80 การเพิ่ม Demand ในชวงนี้จะทําให
บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชวง 60 ถึง 80 จะเพิ่มในอัตราสูงขึ้น แตการเพิ่ม Demand เกิน 80 นั้นจะไมทําใหได
กําไรเพิ่ม เพราะเปนขีดสุดของบริษัทที่สามารถผลิตได ณ ระดับทรัพยากรปจจุบนั ที่มีอยู
จากกราฟของ b3 ใหสังเกตวาการเพิ่มชัว่ โมงการทํางานของพนักงานทั้ง 4 คนรวมกันตอสัปดาหสามารถ
เพิ่มไดสูงสุด 200 hours per week โดยจะใชทรัพยากรทีม่ ีอยูจนหมด ดังนั้นการเพิ่มชั่วโมงการทํางานขึ้นไปอีกก็ไม
กอใหเกิดกําไรเพิ่ม และยังเปนผลเสียตอการทํางานของพนักงานดวย(ทํางานหนักเกินไป)
จากกราฟของ b4 เปนการใชทรัพยากร Raw material ซึ่งมีชวงการใชตั้งแต 0 ถึง 426.67 (จากเดิม 400) ที่
ในชวงนี้จะกอใหเกิดกําไรเพิม่ ขึ้น แตเมื่อเพิ่ม Raw material เกินไปกวานี้โดยใหทรัพยากรอื่นๆ คงที่ จะไมกอใหเกิด
กําไรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรอื่นที่มีอยูถูกใชจนหมดไปแลว โดยเฉพาะในสวนของ Machine time ที่จากเดิม
ถูกใชเพียง 304 จะเพิ่มขึน้ เปน 320 เต็มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
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Constraint (1) หรือ b1
กรณีที่ 1: b1 มีคา [0, +∞ ]
Max(Z) = f(b1)
; b1{0 to infinity}
2450

Max z
infinity, 2439

160, 2439

2440
2430
2420
2410

b1

2400
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

กรณีที่ 2: b1 มีคา [ −∞ , +∞ ]
Max(Z) = f(b1)

; b1{-infinity to infinity}

Max z

b1

8

วฐา มินเสน รหัส 48850226

Constraint (2) หรือ b2
กรณีที่ 1: b2 มีคา [0, +∞ ]
Max(Z) = f(b2)
; b2{0 to infinity}
2430 Max z

infinity, 2429

80, 2429

2428
60, 2427

2426
2424
2422

b2

2420
0

20

40

60

80

100

120

140

กรณีที่ 2: b2 มีคา [ −∞ , +∞ ]
Max(Z) = f(b2)

; b2{-infinity to infinity}

Max z

b2
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Constraint (3) หรือ b3
กรณีที่ 1: b3 มีคา [0, +∞ ]
Max(Z) = f(b3)
; b3{0 to infinity}
Max z
2900

infinity, 2577.33

200, 2577
160, 2428
188, 2534
158, 2418
150, 2385

2400
1900
0, 1485

1400
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

b3

340

กรณีที่ 2: b3 มีคา [ −∞ , +∞ ]
Max(Z) = f(b3)

Max z

; b3{-infinity to infinity}

B3

10
Constraint (4) หรือ b4
กรณีที่ 1: b4 มีคา [0, +∞ ]
Max(Z) = f(b4)
; b4{0 to infinity}
Max z
3400

วฐา มินเสน รหัส 48850226

427, 3184

infinity, 3184

2900 27, 2584
7, 2468
0, 2428

2400
1900

b4

1400
0

100

200

300

400

500

กรณีที่ 2: b4 มีคา [ −∞ , +∞ ]
Max(Z) = f(b4)

Max z

; b4{-infinity to infinity}

b4

11

วฐา มินเสน รหัส 48850226

h. Let cj be the objective function coefficient of P1, P2, OT, RM, A1, and A2, respectively. To graph
the optimal z-value as a function of cj.
การพิจารณานีจ้ ะพิจารณา คา RHS แบงเปน 1 กรณี คือ คาของตัวแปรเปนจริงไดในสถานการณจริง คือ P1,
P2, OT, RM, A1, และ A2 จะมีคาไดตั้งแต [0, +∞ ] ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรมีขอ กําหนดชัดเจนวาเปน Nonnegative
Product P1
Max(Z) = f(P1)

; P1{0 to infinity}

Max z

3500

infinity,infinity

3000
16.1, 2605.0
2500
14.4, 2337.3

0, 2,337

16.0, 2582.3
15.0, 2427.7
14.5, 2342.3

2000
0

5

10

15

20

25

P1

0

จากกราฟนี้ทําใหทราบวากําไรจะไดเพิ่มขึน้ ถาราคาสินคาที่ขายไดมีราคาสูงขึ้น ซึ่งในชวงที่ราคาสินคาเปน
$0 ถึง $14.367 กําไรจะคงทีซึ่งเกิดจากการที่ Product 1 ไมถูกผลิตเลย ณ ระดับราคาในชวงนี้ กําไรที่เกิดขึ้นเปนของ
การผลิต Product 2 เทานั้น

12

Product P2
Max(Z) = f(P2)

วฐา มินเสน รหัส 48850226

; P2{0 to infinity}

2800 Max z

infinity,infinity

2700
2600

8.6, 2564.0

2500
0.0, 2385.0

2400

7.5, 2385.0

2300
0

1

8.3, 2464.0
8.0, 2427.7
7.5, 2389.0

8.3, 2449.0

2

3

4

5

6

7

P2
8

9

10

0

จากกราฟนี้ทําใหทราบวากําไรจะไดเพิ่มขึน้ ถาราคาสินคาที่ขายไดมีราคาสูงขึ้น ซึ่งในชวงที่ราคาสินคาเปน
$0 ถึง $7.45 กําไรจะคงทีซึ่งเกิดจากการที่ Product 2 ไมถูกผลิตเลย ณ ระดับราคาในชวงนี้ กําไรที่เกิดขึ้นเปนของ
การผลิต Product 1 เทานั้น แตจากกราฟนีเ้ มื่อเปรียบเทียบกับ Product 1 พบวาการเพิม่ ราคาของ Product 1 มีผลตอ
กําไรเพิ่มขึ้นมากกวา Product 2

13
Overtime (OT)
Max(Z) = f(OT)

วฐา มินเสน รหัส 48850226

; OT{0 to infinity}

z
2600 Max
0.0, 2577.3
2550

0.3, 2564.0

2500

3.5, 2438.7

2450

infinity,2427.7
3.9, 2427.7

2400
2350

OT

2300
0

1

2

3

4

5

6

7

ในตารางนี้นําเครื่องหมายลบหนาตัวแปรมาใสดวย ซึ่งวิธีการพิจารณาก็เหมือนเดิมเพียงแตนําคาลบมาคูณ

จากกราฟนี้ทําใหทราบวากําไรจะไดลดลงถาตนทุน Overtime เพิ่มขึ้น ซึ่งในชวงที่ตน ทุนเปน $0 ถึง
$3.8667 กําไรจะลดลง และหลังจากนัน้ กําไรจะไมลดลงอีกทั้งเพราะ Overtime จะไมถูกนํามาใชเมือ่ ตนทุนสูงเกิน
$3.8667 นั้นเอง
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Raw Material (RM)
Max(Z) = f(RM)

; RM{0 to infinity}

4000Max z
0.0, 3027.7

3000

1.5, 2427.7

2000
6.0, 627.7

1000

6.2, 558.7

0
0

2

4

6

7.9, 4.0
8.0, 0.0
8

infinity,0
10

RM
12

ในตารางนี้นําเครื่องหมายลบหนาตัวแปรมาใสดวย ซึ่งวิธีการพิจารณาก็เหมือนเดิมเพียงแตนําคาลบมาคูณ

จากกราฟนี้ทําใหทราบวากําไรจะไดลดลงถาตนทุน Raw material เพิ่มขึ้น ซึ่งในชวงที่ตนทุนเปน $0 ถึง $8
กําไรจะลดลง และหลังจากนัน้ กําไรจะไมลดลงอีกและมีคาเปน 0 ทั้งเพราะจะไมมีการซื้อ Raw material ที่ราคาเกิน
$8 สงผลใหไมเกิดการผลิตสินคา Product 1 และ Product 2
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Dollars spent each week on advertising product 1(A1)
Max(Z) = f(A1)
; A1{0 to infinity}
2460

Max z
0.0, 2438.7

2440

1.0, 2427.7

2420
2400
2380

infinity,2369

A1

6.3, 2369.0

2360
0

1

2

3

4

5

6

7

8

ในตารางนี้นําเครื่องหมายลบหนาตัวแปรมาใสดวย ซึ่งวิธีการพิจารณาก็เหมือนเดิมเพียงแตนําคาลบมาคูณ

หมายเหตุ: Row 2 และ 3 ในตารางไมจําเปนตองพิจารณาเพราะเปนคาที่ตัวแปร A1 ติดลบ
จากกราฟนี้ทําใหทราบวากําไรจะไดลดลงถาตนทุนการโฆษณาของ Product 1 เพิ่มขึ้น ซึ่งในชวงที่ตนทุน
เปน $0 ถึง $6.33 กําไรจะลดลง และหลังจากนัน้ กําไรจะไมลดลงอีก ทั้งเพราะจะไมมกี ารใชประโยชนจากการ
โฆษณา Product 1 และจะผลิตสินคาตาม Demand Product 1 คือ 50 เทานั้น
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Dollars spent each week on advertising product 2(A2)
Max(Z) = f(A2)

; A2{0 to infinity}

z
2430Max0.0,
2429.0
1.0, 2427.7
2425
2420

infinity,2418
8.3, 2418.0

A2

2415
0

2

4

6

8

10

12

ในตารางนี้นําเครื่องหมายลบหนาตัวแปรมาใสดวย ซึ่งวิธีการพิจารณาก็เหมือนเดิมเพียงแตนําคาลบมาคูณ

หมายเหตุ: Row 2 และ 3 ในตารางไมจําเปนตองพิจารณาเพราะเปนคาที่ตัวแปร A2 ติดลบ
จากกราฟนี้ทําใหทราบวากําไรจะไดลดลงถาตนทุนการโฆษณาของ Product 1 เพิ่มขึ้น ซึ่งในชวงทีต่ นทุน
เปน $0 ถึง $8.25 กําไรจะลดลง และหลังจากนั้นกําไรจะไมลดลงอีก ทั้งเพราะจะไมมีการใชประโยชนจากการ
โฆษณา Product 2 และจะผลิตสินคาตาม Demand Product 2 คือ 60 เทานั้น

