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บทคัดย่อ
โครงการ การจัดทาเวปเพจเสนอขายสิ นค้าจิ วเวอรี่ ของ บริ ษทั ชิ ค ครี เอชั่น จากัดวัตถุ ประสงค์ของ
การศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อทาเวปเพจนาเสนอขายสิ นค้า 2) เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลและสิ นค้าต่างๆให้แก่ลูกค้าที่
เข้ามาติดต่อ เครื่ องมือในการทาเวปประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ และเอกสารในการจัดทาเวป ซึ่ งการจัดทาเวป มี
ขั้นตอนดังนี้ 1) เริ่ มต้นสร้ างบัญชี ผใู ้ ช้งาน Facebook 2) สร้าง Page ร้านค้าออนไลน์บน Facebook 3) การ
ออกแบบเวปเพจ ผลจากการจัดทาเวปเพจเสนอขายสิ นค้าจิวเวอรี่ ของ บริ ษทั ชิ ค ครี เอชัน่ จากัด คือได้สร้างเพจ
มีชื่อว่า Shock to jewely by Chix Diamond และยังสามารถประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของสิ นค้าต่างๆที่จดั จาหน่ายได้
อย่างดี เช่ น แหวนหญิง แหวนชาย หรื อโปรโมชัน่ ต่างๆ ที่ได้จดั ทาขึ้นทุกๆเดือน รวมถึงการออกแบบเพจ การ
ใส่ รูปสิ นค้าและรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา การใช้เพชรของสิ นค้านั้นๆวิธีการสั่งซื้ อ การส่ งจัดสิ นค้า จนได้เพจ
ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้
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Abstract
This project aim to achieve 1) Create a Facebook page that act as e-commerce for Chic Creation. 2)
Create an Online marketing facebook page. 3) Design a Facebook Page to be a showcase for jewelry of Chic
Creation. Chic Creation create a facebook page named “Shock to jewelry by Chix Diamond and create an
online marketing strategy, PR plan and also Promotion on the jewelry such as Rings, Earrings, and others. The
plan has monthly promotional price and has deliver a good amount of income. The promotional pagepost
including a picture of the jewelry at its best, Jewelry informations and how to buy the product through how
the product will be deliver to the customers. This create an e-commerce atmosphere and become the main
online channel for Chic creation to sell their product and fully functional Facebook Page.
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