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บทคัดยอ 

 

        การคนควาแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรมสารสนเทศ
ของแบบจําลองพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประเภทธุรกิจกับผูบริโภค ที่มีความเหมาะสมกับสินคาเครื่อง
ปนดินเผารานชวนหลงเซรามิค โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดการออกแบบ 
สถาปตยกรรมสารสนเทศ การตลาดอินเตอรเน็ต และการออกแบบเว็บไซต 
              วิธีการศึกษาประกอบดวยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ ผูบริหาร และรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิ จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตํารา และเอกสารตางๆ ผลจากการศึกษาพบวาความตองการ
ดานตางๆของเว็บไซต แบงเปน ความตองการดานขอมูล สารสนเทศ สวนประยุกตการใชงาน และ
การออกแบบหนาจอ เมื่อทําการวิเคราะหแบงหมวดหมูขอมูลแลว ผูศึกษาไดออกแบบ 
สถาปตยกรรมสารสนเทศของแบบจําลองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แลวทําการทดสอบ   
             จากการประเมินผลการทดสอบพบวาผูทําการทดสอบมีความพึงพอในระดับสูงตอ 
แบบจําลองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ผูทดสอบสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดงาย เว็บไซตมีรูป
แบบที่เรียบงายเหมาะกับเว็บไซตเชิงพาณิชย อีกทั้งส่ือถึงเอกลักษณของราน และความเปนสากล  
การจัดองคประกอบสวนตางๆในหนาเว็บเพ็จเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
            งานคนควาแบบอิสระครั้งนี้คาดวาจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจการพัฒนาเว็บไซตพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกสประเภทธุรกิจกับผูบริโภค ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตกับการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของตอไป 
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ABSTRACT 

 

        The purpose of this study was to design the information architecture of electronic  
Commerce B2C model: for Chuanlhong Ceramic shop in the area of Information Architecture, 
Internet Marketing and Web Design framework. 
        The methods of studying consist of the interviews with the shop manager, studying in 
organization behavior and collecting information from text book and related research. From the 
information that has been collected in those methods, there are three main points that need to be 
shown in the website. First is Information and Data. Second is Application Modules. Third is 
Visual Element. With these three main points the information architecture of electronic commerce 
B2C model has been designed and tested in order to study the audience’s satisfaction. 
        The assessment from people who access through the electronic commerce B2C model has 
been shown in high satisfaction because of the identity design in each web page, which is easily 
to get through and conduct to Chuanlhong Ceramic Shop’s identity 
        Hopefully, this Independent Study might be helpful through the people who would need to 
study in Electronic Commerce B2C model and also for whom, that would need to apply with the 
related study 
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