
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริม 

ภาพลักษณ์ของสินค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
 

1 ศิริชัย ศรีวิชัย  2 ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ 
1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนงการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

บทคัดย่อ 

         การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและหาแนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอกจังหวัด รวมไปถึง
บุคคลภายในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีความเข้าใจในความเป็นจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างถูกต้องรวมถึง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญการออกแบบกราฟิกที่ช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ๑.) เพื่อศึกษาความเป็นมา
ของจังหวัดสมุทรปราการ ๒.) เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ๓.) เพื่อศึกษาหา
แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที ่สามารถส่งเสริมนำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าจังหวัด
สมุทรปราการ ๔.) เพื่อหาความพึงพอใจการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า
จังหวัดสมุทรปราการที่สร้างขึ้น โดยมีวิธีดำเนินงานวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ คนโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidentalsampling) ที่เคยซื้อสินค้าหรือ อาศัยอยู่ภายในจังหวัดสมุทรปราการ และ
กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอก ทั้งเพศชายและหญิง ทุกช่วงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ในการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าจังหวัดสมุทรปราการที่สร้างขึ้นผ่านงานออกแบบ
กราฟิกที่นำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าโดยควรใช้ตัวแทนภาพประกอบร่วมกันในทุกผลิตภัณฑ์ เช่น ภาพ
สถานที่สำคัญของจังหวัดทำให้นักท่องเที่ยวในจังหวัด นำมาใช้เป็นตัวแทนสินค้าจากจังหวัดสมุทรปราการที่มี
ความหลากหลายโดยจัดทิศทางการออกแบบกราฟิกให้เกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ผลจากการออกแบบพบว่า 
บุคคลภายนอกจังหวัด รวมไปถึงบุคคลภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีความเข้าใจสินค้าจังหวัด
สมุทรปราการได้อย่างถูกต้องตรงกันแสดงถึงบรรจุภัณฑ์ สามารถเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการได้ รวมถึง
บรรจุภัณฑ์ที่จัดทำต้นแบบใช้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิด
เป็นค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ และยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการจัด
องค์ประกอบศิลป์เพื ่อแสดงอัตลักษณ์ความเป็นสมุทรปราการทั ้งช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัด
สมุทรปราการอีกด้วย 
 

คำสำคัญ : ออกแบบกราฟิก, ภาพลักษณ์, บรรจุภัณฑ์ 
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Graphic design on packaging to promote  

Product image of Samut Prakan Province 
 

1Sirichai Srivichai  2Patinya Sang-aroon 
1
Printing and packaging design, Industrial Technology, Science, SSRU 

 

ABSTRACT 

This research the objective is to study and find guidelines for graphic design on 

packaging to promote the image of the products in Samut Prakan province for tourists, outsider 

the province and insiders in Samut Prakan province have understanding of Samut Prakan 

province correctly presented. The researcher therefore sees the importance of graphic design 

that helps promote the product image of Samut Prakan province. Research objectives 1 . )  To 

study the history of Samut Prakan province. 2 . )  To study products that are unique to Samut 

Prakan province. 3.) To study the guidelines for graphic design on packaging that can promote 

the presentation of the product image of Samut Prakan province. 4.) To study the satisfaction 

of graphic design on packaging to promote the image of the products in Samut Prakan 

province. By research method target groups of 100 people who have purchased products and 

live within Samut Prakan province and groups of tourists or outsiders both males and females 

of all ages ( Accidentalsampling) . Research result the overall image of satisfaction in graphic 

design on packaging to promote the image of the products in Samut Prakan province is very 

satisfactory. Representing an average of 3.80 Through graphic design that presents the image 

of the product using images of important places of the province enabling tourists and people 

outside the province including insiders have understanding of Samut Prakan province correctly.

Including promoting the image of the product in the same direction and saw the importance 

of Samut Prakan province from the past to the present and help stimulate the economy for 

Samut Prakan province as well. 

 

Keywords :  Graphic design, image, Packaging 
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บทนำ 

          จังหวัดสมุทรปราการมีความสำคัญมา
ตั้งแต่โบราณเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่สำคัญ
ในอดีต และเป็นจุดพักของเรือสินค้าต่างชาติที่มา
ติดต่อค้าขายกับไทยปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นจังหวัดที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและยังเป็น
ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีชาวต่างชาติ
เข้ามาลงทุนจำนวนมากและมีสนามบินหลักของ
ประเทศจึงเป็นจังหวัดที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็น
จำนวนมากในปัจจุบัน มีแหล่งท่องเที่ยวสถานที่
สำคัญและผลิตภัณฑ์มากมายที ่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวแต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกแบบกราฟิก
บนสินค้าของจังหวัดสมุทรปราการที่นำเสนอถึง
ภาพลักษณ์ของจ ังหว ัดท ี ่ช ัดเจนไปในทิศทาง
เดียวกันผู้วิจัยจึงเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็น
จังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีความสำคัญ
รวมทั้งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าจะถูกนำเสนอ
ภาพลักษณ์ของจังหวัดออกมาได้ จึงทำการวิจัย
และศ ึกษาการออกแบบกราฟ ิกท ี ่ ส ่ ง เสร ิม
ภาพลักษณ์ของสินค้าจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้
มีความเข้าใจในสินค้าและเห็นถึงความสำคัญของ
จังหวัดสมุทรปราการตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าไปในทิศทาง
เดียวกัน  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพื ่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของ
จังหวัดสมุทรปราการ 
๒ . เพ ื ่อศ ึกษาผลิตภัณฑ์ท ี ่ เป ็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสมุทรปราการ 
๓. เพื่อศึกษาหาแนวทางการออกแบบกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ที ่สามารถนำเสนอภาพลักษณ์ของ
สินค้าจังหวัดสมุทรปราการ 

๔. เพื่อหาความพึงพอใจการออกแบบกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าจังหวัด
สมุทรปราการที่สร้างขึ้น 

 

วิธีการวิจัย 

          ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรในการศึกษาวิจัยครั ้งในครั ้งนี ้ 
คือ บุคคลทั ่วไปทั ้งเพศหญิง/ชาย, ทุกอายุ ซึ ่ง
กล ุ ่มเป ้าหมายเป ็นผ ู ้ท ี ่อาศ ัยภายในจ ังหว ัด
สม ุทรปราการและกล ุ ่ มน ักท ่อง เท ี ่ ยวหร ือ
บุคคลภายนอก 

          กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 

บ ุคคลท ั ่ ว ไปท ั ้ ง เพศหญ ิง/ชาย , ท ุกอาย ุ  ซ ึ ่ ง
กล ุ ่มเป ้าหมายเป ็นผ ู ้ท ี ่อาศ ัยภายในจ ังหว ัด
สม ุทรปราการและกล ุ ่ มน ักท ่อง เท ี ่ ยวหร ือ
บ ุคคลภายนอกท ี ่ เคยซ ื ้อส ินค ้าจากจ ั งหว ัด
สมุทรปราการจำนวน ๑๐๐ คน 

          ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๒ .๑ แบบสอบถาม ๑๐๐ ชุด โดยเก ็บ
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการออกแบบ โดยสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง คือบุคคลทั่วไปทั้งเพศหญิง/ชาย ทุก
อายุ ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยภายในจังหวัดสมุทรปราการ
และกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกที่เคยซื้อ
สินค้าจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อหาอัตลักษณ์ 
ตัวแทนความเป็นสมุทรปราการ 
 ๒.๒ แบบสอบถาม ๕๐ ชุด โดยเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดย
สอบถามกลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทั่วไปทั้งเพศหญิง/
ชาย ทุกอายุ ซึ ่งเป ็นผ ู ้ท ี ่อาศ ัยภายในจังหว ัด
สม ุทรปราการและกล ุ ่ มน ักท ่อง เท ี ่ ยวหร ือ
บ ุคคลภายนอกท ี ่ เคยซ ื ้อส ินค ้าจากจ ั งหว ัด
สมุทรปราการเพ ื ่อประเม ินความพึงพอใจต่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้น 
 ๒.๓ ลักษณะการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ สุ่ม
แจกแบบสอบถาม โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอ ิญ (Accidentalsampling) เป ็นการเล ือก
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กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จำนวนตามต้องการโดยไม่มี
หลักเกณฑ์กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถ
ให้ข้อมูลได้ 

          ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ รายได้  
 ๓.๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางการ
ออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลประเมินโดยการใช้
ค่าเฉลี่ย  
 ๓.๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลประเมิน
โดยการใช่ค่าเฉลี่ย 

          ๔. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
๔.๑ ค่าร้อยละ 

ร้อยละ จำนวนที่เลือก ความถี่ ๑๐๐
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

 

๔.๒ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย ผลบวกของค่าที่เลือกตอบ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

 

ผลการวิจัย 

๑ .  ไ ด ้ ภ าพล ั กษณ ์ ขอ งส ิ นค ้ า จ ั ง ห ว ั ด
สมุทรปราการจากภาพกราฟิกที่เป็นตัวแทนบน
สินค้ามีชื่อในจังหวัดสมุทรปราการ คือ ผลิตภัณฑ์
ปลาสลิดบางบ่อ ผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียด ผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบปลาสลิด ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก 
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาสลิด และผลิตภัณฑ์น้ำพริก
กุ้ง  
 ๒ . ได ้ ต ั วอย ่ า งต ้นแบบบรรจ ุภ ัณฑ ์
ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อ ผลิตภัณฑ์กุ ้งเหยียด 
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาสลิด ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ
ไส ้ล ูกจาก  ผล ิตภ ัณฑ ์น ้ำพร ิกปลาสล ิด  และ
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งที่สามารถส่งเสริม ภาพลักษณ์
ของจังหวัดสมุทรปราการ โครงสร้างของบรรจุ
ภัณฑ์ มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้สะดวก ง่าย ต่อการวางจัด

จําหน่ายโดยประเมิณผลบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้น ดัง
ตารางที่ ๑ 
 
ตารางที่ ๑ วิเคราะห์ความพึงพอใจในกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์ ของสินค้าจังหวัดสมุทรปราการที่สร้างขึ้น (N=50) 

ลำดับ
ที่ รายการ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std.Devlation) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  

๑. 

รูปแบบของโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์โดยรวม 
มีความเหมาะสมกับตัว
ผลิตภัณฑ์ 

๓.๘ ๐.๖๓ มาก 

๒. 
วัสดุของโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ มีความเหมาะสม 

๓.๗๖ ๐.๖๕ มาก 

๓. 
บรรจุภัณฑ์มีขนาด
เหมาะสมต่อปริมาณของ
สินค้า 

๓.๘๔ ๐.๖๑ มาก 

๔. 
สามารถเปิด - ปิด และเก็บ
รักษาสินค้าได้ดี ๓.๗๔ ๐.๖๖ มาก 

๕. 
สามารถหิ้ว หรือหยิบจับได้
สะดวก 

๓.๗๒ ๐.๘๐ มาก 

ผลรวมด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ๓.๗๗ ๐.๖๗ มาก 

ด้านออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  

๖. สีสัน มีความสดใส สวยงาม ๓.๖๘ ๐.๗๑ มาก 

๗. 
รูปภาพ ลวดลายที่ตกแต่ง 
มีความเหมาะสมสวยงาม 

๓.๘๒ ๐.๖๒ มาก 

๘. 
รูปแบบตัวอักษร มีความ
สอดคล้อง เหมาะสม 

๓.๘ ๐.๗๕ มาก 

๙. 
ข้อมูลแสดงรายละเอียดบน
บรรจุภัณฑ์ 
มีความเหมาะสม ครบถ้วน 

๓.๘๘ ๐.๖๒ มาก 

๑๐. 
บรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึง
จุดเด่นเอกลักษณ์กลุ่ม
ชุมชนได้ดี 

๓.๗๒ ๐.๖๐ มาก 

ผลรวมด้านออกแบบกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์ ๓.๗๘ ๐.๖๖ มาก 

ด้านการใช้กราฟิกสื่อสารอัตลักษณ์
สินค้า  

๑๑. 
ภาพที่ใช้สามารถสื่อถึง
จังหวัดสมุทรปราการได้ ๓.๗๔ ๐.๗๕ มาก 

๑๒. 

ภาพประกอบกราฟิกที่
สร้างขึ้นสามารถสื่อถึง 
สถานที่สำคัญของจังหวัด
สมุทรปราการได้ 

๓.๗๖ ๐.๗๑ มาก 

๑๓. 

ภาพที่สร้างขึ้นสามารถบ่งชี้
ถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ 
จากจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ 

๓.๘ ๐.๖๗ มาก 

๑๔. 
เห็นภาพกราฟิกสินค้าแล้ว
จดจำได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ 
ของจังหวัดสมุทรปราการ 

๓.๗๖ ๐.๖๘ มาก 

๑๕. 
ภาพที่สร้างขึ้นสามรถ
ดึงดูดให้คนสนใจ สินค้าได้ ๔.๒๔ ๐.๖๘ มาก 

ผลรวมด้านการใช้กราฟิกสื่อสาร 
อัตลักษณ์สินค้า ๓.๘๖ ๐.๗๐ มาก 

รวม ๓.๘๐ ๐.๖๘ มาก 
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สรุปและอภิปลายผล 

  จากผลการว ิจ ัยเร ื ่อง  การออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
สินค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้พบว่า แนวทางการ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภ ัณฑ์ส ินค ้าจ ังหว ัด
สมุทรปราการที่มีความหลากหลายของสินค้าขึ้น
ชื่อที่เป็นที่รู้จักผ่านความมีชื่อเสียง เช่น ปลาสลิด 
บางบ่อ น้ำพริกกุ้งเสียบ กุ้งเหยียด ข้าวเกรียบปลา
สลิดนั ้น ขาดอัตลักษณ์สินค้าภายใต้ความเป็น
ทิศทางเดียวกันในการวางขายสินค้าภายใต้ความ
เป็นสินค้าขึ้นชื่อ ที่มาจากจังหวัดสมุทรปราการ 
ด้านการออกแบบ ผู้วิจัยพบว่าควรใช้ภาพตัวแทน
ร่วมกันมาเป็นองค์ประกอบทางการออกแบบและ
ใช้สีที ่แสดงสินค้าภายใน เช่น ผลิตภัณฑ์จากกุ้ง 
เป็นสีส้ม ผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดเป็นสีฟ้า ข้าว
เกรียบเป็นสีน้ำตาล เพื ่อบ่งบอกถึงชนิดสินค้า
ภายในและ  ย ังสามารถส ่ง เสร ิมภาพล ักษณ ์
ผลิตภัณฑ์ที ่ม ีความหลากหลายได้ไปพร้อมกัน 
งานวิจัยยังพบว่า ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้าน
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และด้านการใช้กราฟิก
สื่อสารอัตลักษณ์สินค้าที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีความ
คิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามกับภาพลักษณ์บรรจุ
ภ ัณฑ์ใหม ่อย ู ่ ในระด ับท ี ่ด ี คือ ทำให ้ส ินค ้าม ี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ ้นและมีความน่าสนใจ ช่วยเพิ่ม
มูลค่าสินค้าขึ้น งานออกแบบ มีความสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายและเหมาะกับการนำเอาไปใช้งาน  
นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็น
ที่รู ้จักทั้งภายนอก และภายในจังหวัดมากยิ่งขึ ้น 
ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ 
ที่ต้องการการสื่อสารให้เข้าใจง่ายด้วยกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาพและสีทีหลายหลาย ทำให้
สินค้ามีความโดดเด่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยัง
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสินค้าอีกด้วย 

 
 

 
ภาพที่ ๑ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อ 

 

 
ภาพที่ ๒ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียด 

 

 
ภาพที่ ๓ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาสลิด 
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ภาพที่ ๔ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก 

 

 
ภาพที่ ๕ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาสลิด 

(แบบกระปุก) 
 

 
ภาพที่ ๖ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาสลิด 

(แบบแบ่งทานหนึ่งมื้อ) 
 

 
 
 

                                                 
ภาพที่ ๗ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้ง (กระปุก) 

 

 
 

ภาพที่ ๘ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้ง 
(แบบแบ่งทานหนึ่งมื้อ) 

 

ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ควรมีการปิด – เปิดและ
เก ็บร ักษาส ินค ้า  นำเสนอส ินค ้าและเพ ิ ่มให ้
โครงสร้าง สามารถหิ้ว หรือหยิบจับได้สะดวกเพื่อ
ลดการใช้ถุงพลาสติกที่ต้องสวมทับอีกชั้นหนึ่ง 
๒. การจัดวางองค์ประกอบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
ควรจัดวางให้ลงตัวในทุกๆด้านของบรรจุภัณฑ์ ไม่
ควรเหลือพื้นที่ว่างด้านใดด้านหนึ่ง หรือวางภาพใน
ทุกมิติต่อเนื่องกันมากขึ้น  
๓. รายละเอียดข้อมูลสำคัญ ควรจัดวางอย่างลงตัว 
ตัวอักษรไม่เล็กจนเกินไปหากพื้นที่จำกัดควรมีการ
ใช้ ป้ายห้อยสินค้าเพิ่มเติม 
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