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1 Πρόλογος

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας υπάρχουν δύο βασικά μέρη 

που μελετώνται και αναλύονται. Το πρώτο μέρος σχετίζεται με την μέθοδο  Quality 

Function Deployment (QFD) και στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται μια έρευνα σε 

δύο τράπεζες της Ελλάδας, θα αναφέρονται Τράπεζα Α και Τράπεζα Β.

Στο πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας αρχικά γίνεται μια παρουσίαση 

της  ιστορικής  αναδρομής  της  QFD,  το  πότε,  το  από πού και  το  πώς ξεκίνησε  η 

μέθοδος  αυτή,  καθώς  και  η  εξέλιξη  που  είχε  κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου.  Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι τέσσερις φάσεις της QFD, με μεγαλύτερη 

έμφαση στην πρώτη φάση που είναι η σημαντικότερη και αποτελεί τον Οίκο της 

Ποιότητας (House of Quality). Στο τέλος του πρώτου αυτού μέρους παρουσιάζονται 

κάποια  άρθρα  στα  οποία  φαίνεται  η  εφαρμογή  της  QFD από  επιχειρήσεις  και 

οργανισμούς, ενώ στη συνέχεια γίνεται μια ειδική αναφορά στα τραπεζικά ιδρύματα 

που  την  έχουν  χρησιμοποιήσει.  Εδώ  χρειάζεται  να  αναφερθεί  ότι  η  διεθνής 

αρθογραφία  και   βιβλιογραφία  είναι  εξαιρετικά  περιορισμένη  σχετικά  με  την 

εφαρμογή της QFD στον τραπεζικό τομέα, ενώ η ελληνική είναι ανύπαρκτη, γεγονός 

που έκανε πιο δύσκολη την έρευνα.

Στο  δεύτερο  μέρος  της  διπλωματικής  εργασίας  παρουσιάζεται  η  πιλοτική 

έρευνα που έγινε στις δύο τράπεζες του εσωτερικού. Η συλλογή δεδομένων έγινε με 

τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους πελάτες και των δύο τραπεζών. Για την 

επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα κοινωνικής στατιστικής 

SPSS και  συγκεκριμένα  η  μεθοδολογία  της  Παραγοντικής  Ανάλυσης  (Factor 

Analysis). Στόχος της παραγοντικής ανάλυσης είναι η ομαδοποίηση των κριτηρίων 

και η δημιουργία παραγόντων (Factors) με βάση τους οποίους οι πελάτες των δύο 

τραπεζών  επιλέγουν  το  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα  εξυπηρέτησής  τους.  Η 

παραγοντική ανάλυση έγινε στο δείγμα κάθε τράπεζας χωριστά, αλλά και στο σύνολο 

του  δείγματος  ως  ένας  τρόπος  να  κατανοηθούν  καλύτερα  τα  κριτήρια  επιλογής 

τραπεζικού ιδρύματος από το κοινό δείγμα της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. 
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2 Μέρος Α: Η μεθοδολογία Quality Function Deployment

Ιστορία και διάδοση της Quality Function Deployment (QFD)

Η μέθοδος της  QFD έχει χρησιμοποιηθεί από πολλές και μεγάλες εταιρείες 

ανά τον κόσμο από το 1966. Ο λόγος που έγινε ευρέως γνωστή είναι γιατί προσπαθεί 

να  αποδείξει  ότι  οι  πραγματικές  απαιτήσεις  των  πελατών  επεκτείνονται  στο 

σχεδιασμό,  την  υλοποίηση και  τη  διανομή των νέων προϊόντων  που  παράγει  μια 

επιχείρηση. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα εργαλείο της διοίκησης, το οποίο είναι 

εντελώς προσανατολισμένο στον πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια ανάπτυξης  ενός  προϊόντος.  Ταυτόχρονα όμως είναι  και  ένα εργαλείο  με 

πολλές  λειτουργίες,  αφού  ενσωματώνει  στοιχεία  για  τα  αντίστοιχα  προϊόντα  των 

ανταγωνιστών.

Οι απαρχές τις μεθόδου βρίσκονται στα τέλη της δεκαετίας του 1960, στην 

Ιαπωνία, όταν εκείνη την εποχή η χώρα είχε βγει από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 

και  τα  προϊόντα  τα  οποία  παρήγαγε  ήταν  απομιμήσεις  και  αντιγραφές  άλλων 

προϊόντων. Στο κλίμα αυτό, οι επιχειρήσεις της χώρας στρέφονται προς την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων που θα έχουν ως σφραγίδα τους τη γνησιότητα. Έτσι εμφανίζεται η 

μέθοδος  QFD,  από τον  καθηγητή  Yoji Akao,  στα  πλαίσια  της  Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, γι’ αυτό και το πρώτο βιβλίο που γράφεται σχετικά με το θέμα είναι το 

“An approach to Total Quality Control added to Quality Function Deployment 

(Mizuno και Akao,1978 )”, από τους Shigeru Mizuno και Akao.

Σύμφωνα με τον Akao, οι λόγοι που τον οδήγησαν στην παρουσίαση της ιδέας 

και της μεθόδου αυτής ήταν οι ακόλουθοι δυο: αφενός, το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

είχαν αρχίσει να αναγνωρίζουν τη σημασία του να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν 

ποιοτικά προϊόντα, αλλά τέτοιες μέθοδοι δεν υπήρχαν ακόμα καταγεγραμμένες, και 

αφετέρου το γεγονός ότι  οι  ιαπωνικές εταιρείες  χρησιμοποιούσαν ήδη τον έλεγχο 

ποιότητας (Quality Control), αλλά στο στάδιο της κατασκευής των νέων προϊόντων, 

αφού δηλαδή αυτά είχαν διέλθει από τη γραμμή παραγωγής.

Το άρθρο του Akao, History of Quality Function Deployment in Japan (Akao 

και Mazur, 2003), δείχνει τα άρθρα που δημοσιεύονταν σε σχέση με τη μέθοδο Qfd 

στα ιαπωνικά περιοδικά που ασχολούνταν με τον έλεγχο ποιότητας από το 1967 και 
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για  είκοσι  χρόνια.  Σύμφωνα  με  την  έκθεση  αυτή  η  μέθοδος  Qfd συγκέντρωνε 

ελάχιστο ενδιαφέρον μέχρι το 1972, όταν και δημοσιεύτηκαν μια σειρά από άρθρα 

από την  Mitsubishi Heavy Industry και τον  Akao, τα οποία έδωσαν την ώθηση για 

την  δημοσίευση  και  άλλων  άρθρων  σχετικών  με  το  θέμα.  Τα  επόμενα  χρόνια 

δημοσιεύονταν περίπου πενήντα με εξήντα έρευνες το χρόνο για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Qfd. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 είχαν 

δει  το  φως  της  δημοσιότητας  περισσότερες  από  χίλιες  περιπτώσεις  έρευνας 

χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Το 1972, συναντάται στα ιαπωνικά για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία ο όρος 

“hinshitsu tenkai” (quality deployment) από τον Akao. Η πρωταρχική μετάφραση της 

φράσης “ hinshitsu kino tenkai ” από τα ιαπωνικά, ήταν Quality Function Evolution 

το 1978  από τους  Mizuno και  Akao το 1978 (Akao και  Mazur,  2003),  η  οποία 

δόθηκε  από  ένα  ερευνητή  κοινωνιολόγο,  τον  L.  T.  Fan,  του  Πανεπιστημίου  του 

Κάνσας όταν ο Akao το επισκεπτόταν το 1972. Από εκεί και στο εξής καθιερώθηκε 

αυτή η μέθοδος για την σημαντικότητα της ποιότητας πριν το στάδιο της παραγωγής, 

έτσι ώστε ο έλεγχος της ποιότητας να υπάρχει και κατά το σχεδιασμό των προϊόντων. 

Εδώ  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  έννοια  της  λέξης  function,  δηλαδή  λειτουργία, 

σύμφωνα  με  τον  Akao,  σημαίνει  την  ανάλυση  λειτουργικότητας  κατά  τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες έτσι ώστε, η ίδια η διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος 

να  είναι  πιο  ποιοτική.  Αυτό  βέβαια,  έξω  από  τα  σύνορα  της  Ιαπωνίας 

παρερμηνεύτηκε πολλές φορές, με αποτέλεσμα πολλοί να πιστεύουν ότι η ανάλυση 

λειτουργιών σχετιζόταν με ένα μόνο προϊόν.

Το  1975,  η  Ερευνητική  Επιτροπή  Υπολογιστών  (Computer Research 

Committee), που το 1978 ονομάστηκε  QFD Research Group, η οποία ήταν υπό τη 

διεύθυνση  του  Akao,  συντάθηκε  από  την  Ιαπωνική  Οργάνωση  για  τον  Έλεγχο 

Ποιότητας (Japanese Society for Quality Control,  JSQC) και υποστήριξε ομόφωνα 

την συνεχή έρευνα για την μέθοδο  QFD για τα επόμενα δεκατρία χρόνια που θα 

ακολουθούσαν.  Το  1987,  δημοσιεύτηκε  η  τελική  έκθεση  της  έρευνας  η  οποία 

πραγματοποιήθηκε σε ογδόντα ιαπωνικές επιχειρήσεις και κατέληγε στα εξής σημεία 

για την χρήση της QFD (Akao και Mazur, 2003) : 

• Εισαγωγή της ποιότητας στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό (planning)

• Αξιολόγηση (benchmarking) των ανταγωνιστικών προϊόντων 

• Ανάπτυξη  νέων  προϊόντων  που  θέτουν  την  επιχείρηση  μπροστά  από  τους 

ανταγωνιστές
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• Ανάλυση και συσσώρευση πληροφοριών σε σχέση με την ποιότητα

• Μετάδοση πληροφοριών σχετικών με την ποιότητα σε μετέπειτα διαδικασίες

• Επέκταση του σχεδιασμού στην κατασκευή

• Καθορισμός  των  σημείων  ελέγχου  για  το  gemba (ιαπωνικός  όρος  που 

αναφέρεται  στο  σημείο  κατά  το  οποίο  βασικές  πληροφορίες  μπορούν  να 

εξαχθούν)

• Μείωση των αρχικών προβλημάτων ποιότητας

• Μείωση των αλλαγών κατά το σχεδιασμό

• Μείωση του χρόνου ανάπτυξης 

• Μείωση του κόστους ανάπτυξης 

• Επέκταση του μεριδίου αγοράς  

Κατά την ίδια περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η μέθοδος QFD σε 

σχέση  με  την  ανάπτυξη  νέων  προϊόντων  υιοθετήθηκε  από  την  αμερικανική 

βιομηχανία  και  πιο  συγκεκριμένα  ο  πρώτος  τομέας  που  εφαρμόστηκε  ήταν  η 

αυτοκινητοβιομηχανία.  Αργότερα  η  μέθοδος  χρησιμοποιήθηκε  και  σε  άλλους 

βιομηχανικούς τομείς καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Με  το  σκεπτικό  ότι  η  μέθοδος  QFD θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  με 

επιτυχία και  σε μη ιαπωνικές επιχειρήσεις άρχισε να γίνεται γνωστή παγκοσμίως. 

Συνέδρια, άρθρα και τμήματα εκμάθησης της μεθόδου άρχισαν να λαμβάνουν χώρα 

πλέον τακτικά. 

Εδώ  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  Διεθνής  οργάνωση  που  ασχολείται  με  τη 

μέθοδο  QFD είναι  το  International  Council  for  Quality  Function  Deployment 

(ICQFD) που ιδρύθηκε το 1997 και στόχος του είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

διάδοση της μεθόδου, καθώς και η βελτίωση των επιτευγμάτων από τη χρήση της σε 

όλο τον κόσμο. Το πρώτο Διεθνές Συμπόσιο για την QFD, International Symposium 

on Quality Function Deployment (ISQFD) πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο το 1995, και 

από  τότε  έχουν  λάβει  χώρα  πολλά  ακόμα  επιτυχημένα  συμπόσια  (ISQFD)  στις 

Ηνωμένες  Πολιτείες,  τη  Σουηδία,  την  Αυστραλία,  τη  Βραζιλία,  τη  Γερμανία,  το 

Μεξικό και την Τουρκία.

Το έτος 2008 πραγματοποιείται το 14ο Διεθνές Συμπόσιο QFD και λαμβάνει 

χώρα  στο  Πεκίνο.  Το  συμπόσιο  υποστηρίζεται  από  το  Department  of  Quality 

Management,  την  General  Administration  of  Quality  Supervision,  και  υπό  την 

προστασία  των  κατοίκων  της  Λαϊκής  Δημοκρατίας  της  Κίνας.  Στο  14ο Διεθνές 
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Συμπόσιο QFD θα είναι εισηγητές ο Yoji Akao που είναι ο εισηγητής της μεθόδου 

QFD,  ο  Glenn Mazur  που  είναι  ένας  από τους  σπουδαιότερους  εμπειρογνώμονες 

σχετικά  με  τη  μέθοδο,  ενώ  ταυτόχρονα  είναι  και  εκτελεστικός  διευθυντής  του 

ICQFD, και  περίπου άλλοι  σαράντα ειδικοί,  ερευνητές  και  επαγγελματίες  που θα 

κάνουν παρουσιάσεις και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με τη μέθοδο.

 

Έρευνα και χρήση της μεθόδου QFD σε Ιαπωνία και Ασία

Το πρώτο σεμινάριο σχετικά με τη μέθοδο QFD δόθηκε στην Ιαπωνία το 1983 

και  οργανώθηκε  από  το  Ιαπωνικό  Κέντρο  Παραγωγικότητας,  Japan Productivity 

Center (JPC).  Από  τότε  και  στο  εξής,  στην  Ιαπωνία,  δε  σταμάτησε  ποτέ  την 

οργάνωση  σεμιναρίων  για  το  θέμα  αυτό,  τόσο  από  το  JPC όσο  και  από  άλλους 

φορείς, σε πολλά από τα οποία ήταν εισηγητής ο ίδιος ο Akao. Οι δύο επιτροπές που 

συστάθηκαν στην Ιαπωνία για την έρευνα της QFD ήταν η Qfd Research Group που 

ιδρύθηκε από την Ιαπωνική Οργάνωση για τον Έλεγχο Ποιότητας (JSQC) και η QFD 

Research Committee που  ιδρύθηκε  από  την  Ένωση  Ιαπώνων  Επιστημών  και 

Τεχνικών (Union of Japanese Scientists and Engineers) το 1987. Στη δεύτερη από τις 

δύο  επιτροπές  μέχρι  το  1997  πρόεδρος  ήταν  ο  Akao,  ενώ  τον  διαδέχτηκε  ο 

Yoshizawa. Στην Ιαπωνία επίσης πραγματοποιήθηκε το πρώτο και το έβδομο Διεθνές 

Συμπόσιο για την QFD. Στο Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο πήραν μέρος 174 άνθρωποι, εκ 

των οποίων 63 ήταν από όλο τον κόσμο, 39 από την Κορέα και 21 από τη Βραζιλία. 

Τα  πρώτα  σεμινάρια  που  δόθηκαν  στην  Κορέα  ήταν  το  1978  και 

συνεχίστηκαν μέχρι το 1985 από την Korean Standards Association, χωρίς όμως η 

μέθοδος  να  εφαρμοστεί  πουθενά.  Παρόλα αυτά  τα  τελευταία  χρόνια  υπάρχει  πιο 

έντονο ενδιαφέρον για την QFD και τον Ιανουάριο του 2002 ιδρύθηκε η Επιτροπή 

Έρευνας QFD (QFD Research Committee). 

Στην Ταϊβάν η μέθοδος εισήχθη από το 1982 ως το 1986, αλλά και εδώ δεν 

υπήρχαν  εφαρμογές  της,  παρά  μόνο  τα  τελευταία  χρόνια.  Το  Κινεζικό  Κέντρο 

Παραγωγικότητας (Chinese Productivity Center) είναι αυτό που ουσιαστικά πιέζει για 

την διάδοση της μεθόδου στη χώρα (Akao και Mazur, 2003). 

Στην Κίνα όπου η  δημιουργία νέων προϊόντων είναι  όλο  και  περισσότερο 

σημαντική για τη χώρα, το Γραφείο Ποιότητας (Quality Bureau) του State Bureau of 
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Technical Supervision (εθνική οργάνωση), καλούσε τον Yoji Akao από το 1994 για 

να δίνει μια σειρά από σεμινάρια τόσο στο Πεκίνο όσο και στη Σαγκάη (Akao και 

Mazur, 2003).

Στην Ινδία από την αρχή είχε δοθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την μέθοδο τόσο 

από τις εταιρείες κατασκευής λογισμικού όσο και από αυτές που ασχολούνταν με την 

κατασκευή φορτηγών, αυτοκινήτων και  γεωργικών τρακτέρ.  Η Ινδία όλα αυτά τα 

χρόνια έχει φιλοξενήσει πολλές σειρές μαθημάτων σε ιδιωτικά και δημόσια forum 

(Akao και Mazur, 2003). 

Στην  Τουρκία  η  QFD υιοθετήθηκε  πολύ  νωρίς  για  τη  ανάπτυξη 

καταναλωτικών προϊόντων μια και ήταν και η ίδια μια αναδυόμενη αγορά. Πριν από 

το 2002 είχαν πραγματοποιηθεί δύο σειρές μαθημάτων, QFD Green Belt, από ένα 

δημόσιο φορέα και το 2002 η χώρα φιλοξένησε το QFD Συμπόσιο υπό την αιγίδα του 

Dokuz Eylul University (Akao και Mazur, 2003). 

Τέλος μελέτες περιπτώσεων πραγματοποιήθηκαν σε πολλά συνέδρια σχετικά 

με την QFD στην Μαλαισία, την Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία.

Στην  Ωκεανία,  στην  Αυστραλία  οργανώθηκε  το  1995  το  1ο Pacific  Rim 

Symposium  on  Quality  Deployment  από  τον  Bob  Hunt.  Το  1998  η  Αυστραλία 

φιλοξένησε  το  4ο Διεθνές  Συμπόσιο  στην  QFD και  μετά  από  αυτό  το  ίδρυμα 

Queensland Manufacturing Institute ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την μέθοδο QFD κατά 

την ανάπτυξη των προϊόντων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Αυστραλία και 

τη  Νέα  Ζηλανδία.  Οι  επιχειρήσεις  που  δοκίμασαν  τη  μέθοδο  ήταν  από  εταιρίες 

τηλεπικοινωνιών, αυτοκινήτων, κατασκευαστικές και τυχερών παιχνιδιών μέχρι αυτές 

που  παρήγαγαν  τοπικά  προϊόντα,  όπως  προϊόντα  από  τη  εκτροφή  καγκουρό, 

καλλυντικά και ρόδες.

Έρευνα και χρήση της μεθόδου Qfd σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερική

Η χρήση της QFD από τις αμερικάνικες εταιρίες είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη 

και στην αρχή οι αναφορές σχετικά μ'  αυτή έγιναν από τον Bob King (Akao και 

Mazur, 2003). Περαιτέρω έρευνες παρουσιάστηκαν από τον Glenn Mazur το 1994 
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στο 4ο  Ιαπωνικό Συμπόσιο της QFD που υποστηρίχθηκε από την JUSE (Mazur και 

Morishima, 1994). Ο Mazur στο ιαπωνικό άρθρο που έγραψε το 1994 με τίτλο “QFD 

inroads  to  North  America  and  the  first  ten  years”  (Mazur,  1994),  αναφέρει  με 

λεπτομέρεια  την  ιστορική  ανάπτυξη  της   QFD από  το  1983  και  τη  διάδοση  της 

μεθόδου στην Αμερική. Στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο της QFD δόθηκε μια διάλεξη από 

τον Harold M. Ross της General Motors κατά τον οποίο αναδεικνυόταν σε πόσες 

βιομηχανίες αυτοκινήτων, σε τι έκταση και σε ποια μοντέλα είχε χρησιμοποιηθεί η 

QFD (Ross και  Paryani,  1995),  γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο 

κοινό που την παρακολούθησε.

Το Ινστιτούτο της  QFD (QFD Institute),  συνέχισε  την  παράδοση του Bob 

Adams για το ετήσιο συμπόσιο της QFD, και κατά τα επόμενα συμπόσια γινόταν 

αναφορά στις  καλύτερες περιπτώσεις της QFD και των σχετικών μεθόδων που είχαν 

εφαρμοστεί,  καθώς  και  στη  σχετικότητα  της  μεθόδου  με  τις  αλλαγές  στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης στην Αμερική έλαβε χώρα το 2ο και το 6ο Διεθνές 

Συμπόσιο της QFD το 2000 και κατά το 2ο Συμπόσιο παρατηρήθηκε ότι οι αιτήσεις 

συμμετοχών  που  υποβλήθηκαν  ήταν  διπλάσιες  από  αυτές  που  μπορούσαν  να 

συμμετέχουν. 

Υπό  την  καθοδήγηση  του  Akao  το  Ινστιτούτο  QFD παρέδιδε  βελτιωμένη 

εκπαίδευση σχετικά με την  QFD προσφέροντας μια σειρά από μαθήματα τόσο για 

αυτούς που ξεκινούσαν (διήμερα QFD Green Belt), για τους βοηθούς (τετραήμερα 

QFD Black Belt) όσο και για τους έμπειρους (δεκαήμερα Grandmaster Black Belt). 

Αυτά τα μαθήματα ξεκίνησαν από το 2000 και ως το 2003 πάνω από 750 άτομα 

πήραν πιστοποιητικό σχετικά με την QFD. Οι έχοντες το παραπάνω πιστοποιητικό 

μπορούν να εκπαιδεύσουν άτομα στα παρακάτω επίπεδα από αυτούς, με στόχο την 

πιο γρήγορη διάδοση της μεθόδου (Akao και Mazur, 2003). 

Για να δούμε την διάδοση της μεθόδου και τα αποτελέσματα που αυτή έχει σε 

Ιαπωνία και Αμερική αξίζει να αναφέρουμε μια έρευνα που έγινε σε επιχειρήσεις και 

των δύο χωρών και τα αποτελέσματα συγκρίνονται μεταξύ τους. Η έρευνα αυτή έγινε 

σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Tamagawa (Tamagawa University) της Ιαπωνίας 

και του Πανεπιστημίου του Michigan (University of Michigan) της Αμερικής σχετικά 

με τις νέες τάσεις χρήσης της QFD (Akao και  Mazur, 2003). Οι επιχειρήσεις που 

επιλέχθηκαν και από τις δύο χώρες ήταν αυτές που είτε χρησιμοποιούσαν την QFD, 

είτε είχαν δεχτεί σχετικά σεμινάρια. Έτσι συμμετείχαν 400 ιαπωνικές επιχειρήσεις 

και 400 αμερικανικές. Σε όλες τις επιχειρήσεις αρχικά στάλθηκε η ίδια φόρμα για την 

έρευνα που θα ακολουθούσε. Από τις ιαπωνικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν οι 146, 
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ποσοστό  37%  και  από  τις  αμερικάνικες  οι  147,  ποσοστό  37,6%,  εκ  των  οποίων 

χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο QFD κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης το 31,5% των 

ιαπωνικών επιχειρήσεων και  το 68,5% των αμερικάνικων.  Όπως φάνηκε από την 

έρευνα  η  πιο  συχνή  χρήση  της  QFD γινόταν  από  βιομηχανίες  κατασκευής 

αυτοκινήτων  και  ηλεκτρονικών  ειδών,  ενώ  είναι  ενδιαφέρον  το  γεγονός  ότι 

χρησιμοποιήθηκε από εταιρίες κατασκευής αεροσκαφών στην Αμερική. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι  η χρήση της QFD 

είναι  πιο  συχνή  στην  Αμερική  παρά  στην  Ιαπωνία  και  οι  λόγοι  που  συνήθως 

χρησιμοποιείται  είναι  για την επίτευξη καλύτερου σχεδιασμού και  τη μεγαλύτερη 

ικανοποίηση των πελατών.  Ο πιο συχνός λόγος που χρησιμοποιούνταν η μέθοδος 

στην  Ιαπωνία  ήταν  για  την  βελτίωση  των  προϊόντων  με  βάση  το  προϋπάρχον 

μοντέλο, ενώ αντίθετα στην Αμερική ο πιο συχνός λόγος χρήσης της ήταν για την 

δημιουργία διασταυρούμενης επικοινωνίας και συντονισμού, την μείωση του κύκλου 

ζωής των προϊόντων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων επόμενης γενιάς. Αυτό που 

επίσης  παρατηρείται  από  την  έρευνα  είναι  ότι  οι  αμερικάνικες  επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν την QFD περισσότερο από τις ιαπωνικές προς την κατεύθυνση της 

ικανοποίησης των πελατών τους. 

Τέλος, σχετικά με το διαδικαστικό κομμάτι της έρευνας αναφέρεται ότι τόσο 

στην  Ιαπωνία  όσο  και  στην  Αμερική  οι  ομάδες  που  ασχολούνται  με  τη  μέθοδο 

αποτελούνται από εργαζόμενους από διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης και κάθε 

ομάδα αποτελείται από δέκα μέλη το πολύ. Οι ομάδες συνεδριάζουν μέχρι δύο ώρες 

κάθε φορά και στην Αμερική είναι πολύ συχνό να συναντιούνται τουλάχιστον μία 

φορά την εβδομάδα. Επίσης, στην Αμερική το 80% των αποφάσεων παίρνεται στις 

συναντήσεις που πραγματοποιούνται από τα μέλη των ομάδων, και οι διαδικασίες 

που ακολουθούνται για τη συλλογή των στοιχείων είναι προσωπικές συνεντεύξεις με 

πελάτες, έρευνες σε πελάτες που γίνονται αποκλειστικά για την εφαρμογή της QFD 

και  συνεντεύξεις  που προσανατολίζονται  σε  ομάδες.  Από την άλλη πλευρά,  στην 

Ιαπωνία τα στοιχεία συλλέγονται από τις εμπειρίες των ομάδων που ασχολούνται με 

τα προγράμματα και από πληροφορίες που παίρνουν από πελάτες. 

Στη συνέχεια, στην Βραζιλία, η μέθοδος QFD πρωτοεμφανίστηκε το 1989 στο 

ICQC που έλαβε χώρα στο Ριο ντε Τζανέιρο (Akao και  Mazur, 2003). Ύστερα από 

τις προσπάθειες του Ohfuji από το Πανεπιστήμιο Tamagawa και του Mazur από το 

Ινστιτούτο  QFD  κατά  τη  δεκαετία  του  '90,  τελικά  φιλοξενήθηκε  το  5ο Διεθνές 
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Συμπόσιο  το 1999 από το  Federal  University  of  Minas  Gerais  και  πιο  πρόσφατα 

καθιερώθηκε το Instituto de QFD e Gdp do Brazil.

Το  Μεξικό  (Akao  και  Mazur,  2003)  ξεκίνησε  να  συμμετέχει  σε  διάφορες 

δραστηριότητες  της  QFD από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  το  '90  και  πιο  πρόσφατα 

πραγματοποιήθηκαν  μαθήματα  QFD  Green  Belt  και  QFD  Black  Belt  στο 

Πανεπιστήμιο  του  Monterrey  και  στην  πόλη  του  Μεξικού.  Το  University  of 

Monterrey και το Monterrey Tech (ITESM) συνεργάστηκαν με ιδιωτικές επιχειρήσεις 

στο Μεξικό για την ίδρυση του Asociacion Latino-americana de QFD. Η Asociacion 

Latino-americana de QFD φιλοξένησε το 10ο Διεθνές Συμπόσιο QFD το 2004.

Τέλος, η Κούβα (Akao και  Mazur, 2003) έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

μέθοδο  QFD  και  ιδιαίτερα  για  την  χρήση  της  στο  τομέα  του  τουρισμού,  ενώ 

ταυτόχρονα μεταφράστηκαν στα ισπανικά τα μαθήματα QFD Green Belt και QFD 

Black  Belt,  ύστερα  από  συμφωνία  με  τον  Mazur  και  το  Ινστιτούτο  QFD 

(http://www.qfdi.org/quality_buffet.htm).  Η  μελέτη  της  QFD  είχε  επίσης  επιτυχία 

στην Αργεντινή, τη Χιλή, τη Κολομβία και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

 Έρευνα και χρήση της μεθόδου QFD στην Ευρώπη

Παρατηρούμε ότι στην Ευρώπη το ενδιαφέρον για τη μέθοδο QFD δεν ήταν 

τόσο  έντονο  όσο  στην  Αμερική  και  στην  Ιαπωνία  και  οι  πρώτες  εφαρμογές  της 

άργησαν να πραγματοποιηθούν. 

Ο Akao έδωσε τα πρώτα σεμινάρια στην Ευρώπη το 1987 στην Ιταλία στο 

Galgano  & Associati  (εταιρία  συμβούλων  διοίκησης  που  είναι  υπεύθυνη  για  την 

έρευνα, την ανάπτυξη, την προώθηση, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

την  εκπαίδευση,  πελάτης  του  Galgano  Group)  και  συνέχιζε  να  προσφέρει  τις 

υπηρεσίες του και για πολλά χρόνια αργότερα. Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που 

εφάρμοσε την QFD και φιλοξένησε το 1ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο QFD το 1993 (Akao 

& Mazur, 2003). 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε να προωθεί την QFD στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980 με τη βοήθεια του γραφείου του American Supplier Institute στην Μεγάλη 

Βρετανία και τις προσπάθειες του Ian Ferguson, του University of Limerick στην 
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Ιρλανδία και άλλων οργανώσεων. Δύο σειρές μαθημάτων QFD Green Belt έλαβαν 

χώρα από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (Akao και Mazur, 2003). 

Η Σουηδία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της QFD και στην έρευνα 

των τεχνικών αγοράς, όπως η conjoint analysis στο Linkoping University και στο 

University of Karlstad. Η Σουηδία φιλοξένησε το 3ο Διεθνές Συμπόσιο QFD το 1997 

μετά από πολλά επιτυχημένα τοπικά συνέδρια τα προηγούμενα χρόνια (Akao και 

Mazur, 2003).

Η Γερμανία προέκυψε ως το κέντρο της QFD για την Ευρώπη από το 2000 

περίπου και μετά, διεξάγοντας σε συχνή βάση τοπικά συνέδρια και εκδίδοντας κάθε 

τετράμηνο ένα ενημερωτικό δελτίο. Με κυρίαρχο το University of Cologne έδωσε 

μεγάλη  βαρύτητα  στις  εφαρμογές  λογισμικού,  όπως  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  (e- 

commerce), και στις παραδοσιακές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνταν στη χώρα, 

όπως τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τον ηλεκτρονικό και τα ιατρικό εξοπλισμό (Akao 

και Mazur, 2003).

Από  τις  υπόλοιπες  χώρες  της  Ευρώπης  ενδιαφέρον  για  τη  μέθοδο  QFD 

φαίνεται να παρουσιάζουν η Αυστρία, η περιοχή των Βάσκων στην Ισπανία και πιο 

πρόσφατα χώρες του πρώην Σοβιετικού μπλοκ, καθώς επίσης και η Γαλλία, η Δανία 

και η Ολλανδία (Akao και Mazur, 2003). 

Στον υπόλοιπο κόσμο αναφορές σχετικά με την QFD έχουν γίνει στην Νότια 

Αφρική και στο Ιράν (Akao και Mazur, 2003).
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2.1 Ορισμοί και μεθοδολογία της Quality Function Deployment

2.1.1 Ορισμοί της QFD

Λόγω  της  πολυπλοκότητας  και  της  έντονης  ανταγωνιστικότητας  στην 

παγκόσμια  αγορά  κάθε  επιχείρηση  για  να  μπορέσει  να  γίνει  ή  να  παραμείνει 

ανταγωνιστική  πρέπει  ως  ένα  βαθμό  να  έχει  την  ικανότητα  να  αναπτύσσει 

επιτυχημένα  προϊόντα.  Οι  επιχειρήσεις  συνήθως  διαμορφώνουν  ένα  σχέδιο 

ανάπτυξης  και  σχεδιασμού  προϊόντων,  ακολουθώντας  διάφορες  διαδικασίες  και 

χρησιμοποιώντας διάφορετικά εργαλεία και τεχνικές για την σωστή ανάπτυξη των 

προϊόντων  τους.  Σε  κάθε  στάδιο  της  διαδικασίας  συλλέγονται  πληροφορίες  και 

δεδομένα που πρέπει  να επεξεργαστούν και  να  χρησιμοποιηθούν με επιτυχία  στα 

επόμενα  στάδια.  Μία  από  τις  μεθόδους  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την 

ανάπτυξη των προϊόντων είναι η Quality Function Deployment (QFD).

Εν συντομία, γιατί θα αναπτυχθεί στη συνέχεια, αυτό που πραγματικά κάνει η 

QFD είναι να αντιστοιχεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών (Wants) σε 

τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  λειτουργίες,  τα  οποία  εν  συνεχεία  θα  μπορούν  να 

αναλυθούν και να επεξεργαστούν.

Για  να  γίνει  σαφές  τι  ουσιαστικά  είναι  η  QFD  παραθέτουμε  κάποιους 

ορισμούς  που  κατά  τη  διάρκεια  των  ετών έχουν  δοθεί  από εμπειρογνώμονες  και 

επαγγελματίες. 

Από  τη  Ford  Motor  Company  το  1987  (Ginn και  Zairi,  2005),  η  οποία 

συμμετείχε σε μια έρευνα σχετικά με τη QFD (συμμετείχαν 164 επαγγελματίες της 

Ford Motor Company που χρησιμοποιούσαν την QFD και 27 επιλεγμένες  εταιρίες 

από το εξωτερικό περιβάλλον της Ford και στη συνέχεια η έρευνα αυτή συγκρίθηκε 

με  μία  αντίστοιχη  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  από  το  MIT  το  1991  σε  100 

αμερικάνικες  επιχειρήσεις),  υποστηρίζεται  ότι  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  κάποιος 

συγκεκριμένος ορισμός, αλλά ο επόμενος μπορεί να είναι απλά μια αρχή: 

“Η QFD είναι ένα σύστημα που μεταφράζει τις απαιτήσεις των πελατών σε 

κατάλληλες απαιτήσεις  για την επιχείρηση σε κάθε στάδιο του κύκλου ανάπτυξης 

του προϊόντος, από την έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος ως την μηχανική 

(engineering), και από την κατασκευή ως το marketing/ πωλήσεις και την διανομή.”
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Παρόλο που κατά τη διάρκεια των ετών έγιναν προσπάθειες αναδιατύπωσης 

του  συγκεκριμένου  ορισμού  από  τη  Ford  Motor  Company,  η  βασική  έννοια  του 

ορισμού  έμεινε  η  ίδια  και  απλά  προστέθηκαν  φράσεις  όπως  “ποιότητα”,  “αξία”, 

“στοχοθετική  διαδικασία”,  “εργαλείο  προγραμματισμού”,  “πελατοκεντρική 

διαδικασία  ανάπτυξης  προϊόντων”,  “μηχανική  εστιασμένη  στον  πελάτη”  και 

“ικανοποίηση πελατών”. Επιλεκτικά παρουσιάζουμε και τα παρακάτω αποσπάσματα:

“Η QFD είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού που μεταφράζει τις ανάγκες και 

τις προσδοκίες των πελατών σε κατάλληλες απαιτήσεις για την επιχείρηση” και “μια 

πελατοκεντρική  διαδικασία  ανάπτυξης  προϊόντων”  (Ford  Motor  Company,  1989). 

Επίσης,  “Η  QFD  είναι  ένα  εργαλείο  προγραμματισμού  που  αναδεικνύει 

συγκεκριμένα τμήματα στα οποία θα εστιάσουμε χρόνο, προσπάθειες βελτίωσης του 

προϊόντος και άλλους πόρους ” (Ford Motor Company, 1992).

Ο Akao το 1990 έδωσε δύο ορισμούς για την QFD, ο ένας πιο σύντομος και ο 

άλλος πιο εκτεταμένος (Ginn και Zairi, 2005):

• σύντομος  ορισμός  QFD:  “Η  επιχείρηση  ή  η  λειτουργία  στόχου  που  είναι 

υπεύθυνη για την ποιότητα (σχεδιασμός, κατασκευή, παραγωγή) ” και

• εκτεταμένος ορισμός QFD: “Ο συνδυασμός από αυτές τις επιχειρήσεις ή τις 

λειτουργίες  στόχου  που  είναι  υπεύθυνες  για  την  ποιότητα  (σχεδιασμός, 

κατασκευή,  παραγωγή)  και  η  ανάπτυξη  των  διαγραμμάτων  ποιότητας 

(deployment charts) ”.

Επιπλέον ο Akao το 1988 προσθέτει ότι “η ανάπτυξη λειτουργίας (function 

deployment) είναι το επόμενο στάδιο στην QFD όπου οι βασικές λειτουργίες  του 

προϊόντος  ή  της  υπηρεσίας  έχουν  προσδιοριστεί  από  έμπειρους  ανθρώπους  της 

επιχείρησης που παράγει”.

Το 1994 οι Kathawala και Motwani (Ginn και  Zairi, 2005) δήλωσαν ότι “η 

QFD απλά μπορεί να μειώσει το ρίσκο από την παρερμήνευση των απαιτήσεων των 

πελατών”. Στη συνέχεια, το 1994, από το έργο του Maddux et al. το 1991 (Ginn και 

Zairi,  2005),  διατυπώθηκε  ότι  “οι  στόχοι  της  QFD  είναι:  ο  προσδιορισμός  του 

πελάτη,  ο  καθορισμός  του τι  θέλει  ο  πελάτης  και  η  εύρεση ενός  τρόπου για την 

ικανοποίηση αυτών των επιθυμιών”. 
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Το 1988 οι Asaka και Ozeki (Ginn και Zairi, 2005) περιγράφοντας την QFD 

έδωσαν μεγάλη σημασία στην λέξη “προγραμματισμός (planning)”, όπως έκανε και ο 

Sullivan το 1988, o McElroy το 1989 και η  Ford Motor Company το 1983 (Ginn και 

Zairi,  2005).  Επίσης,  οι  Asaka  και  Ozeki  προτίμησαν  ένα  πιο  σύντομο  όρο  από 

“Quality Function Deployment” σε “Quality Deployment” και δήλωσαν ότι η  Quality 

Deployment  ή  (QFD)  “καθορίζει  τις  λειτουργίες  του  προγραμματισμού,  της 

ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της κατασκευής των προϊόντων για την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων των πελατών”.

Ο Slinger το 1992 (Ginn και  Zairi,  2005) προτείνει  ότι  “η QFD είναι  ένα 

εργαλείο σχεδιασμού που ενθαρρύνει τις ομάδες σχεδιασμού προϊόντων να έχουν μία 

δομημένη, λεπτομερή προσέγγιση για το σχεδιασμό των προϊόντων”. Ο Slinger και ο 

Metherell  (Ginn και  Zairi,  2005)  περιγράφουν  την  QFD  σαν  μια  διαδικασία  με 

τέσσερις φάσεις που είναι τμήμα ενός ενοποιημένου μηχανικού συστήματος, το οποίο 

το  αναπαριστούν  σαν  να  είναι  συνδεδεμένο  ταυτόχρονα  με  το  σχεδιασμό  των 

προϊόντων  χρησιμοποιώντας  ομαδική  εργασία,  εκπαίδευση  και  προγραμματισμό. 

Επίσης,  ο  Metherell  προσθέτει  ότι  η  QFD  όντας  τμήμα  αυτού  του  σχεδιαστικού 

μηχανισμού είναι  συνυφασμένη με  την  μεγαλύτερη “πιθανότητα για αλλαγή” στο 

επίπεδο της ιδέας και προσφέρει ανιχνευσιμότητα καθόλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του προϊόντος.

Οι Hauser και Clausing το 1988 (Tapke et al) προτείνουν ένα ορισμό της QFD 

ο οποίος να αναφέρεται στον Οίκο της Ποιότητας (House of Quality) και αναφέρει “ 

ο Οίκος της Ποιότητας (House of Quality) είναι ένα είδος εννοιολογικού χάρτη που 

παρέχει  τη  σημασία  του  διαλειτουργικού  σχεδιασμού  και  επικοινωνίας”.  Επίσης, 

προτείνουν ότι  άτομα που έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά προβλήματα και 

ευθύνες  και  προέρχονται  από  ξεχωριστά  τμήματα  μπορούν  να  ξεκαθαρίσουν  τις 

προτεραιότητες του σχεδιασμού μέσω στοιχείων του Οίκου της Ποιότητας. Αυτή η 

ερμηνεία του ορισμού της QFD δίνει τη δυνατότητα να δούμε ότι η QFD δεν είναι 

απλά ένα προγραμματιστικό εργαλείο, αλλά ένα διεπιστημονικό εργαλείο για κάθε 

επιχείρηση. Ακόμα ο ορισμός των Hauser και Clausing προτείνει ότι η QFD είναι ένα 

εργαλείο  προγραμματισμού  και  επικοινωνίας  που  βοηθάει  στην  εστίαση  και  το 

συντονισμό των ικανοτήτων μέσα σε μια επιχείρηση, από το σχεδιασμό μέχρι την 

κατασκευή  και  τη  μετατροπή  τους  σε  προϊόντα  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των 

πελατών, τα οποία θα αγοράζονται και στο μέλλον.
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Τέλος, ο Sullivan το 1988 (Ginn και  Zairi,  2005) επιβεβαιώνει ότι  η QFD 

είναι  ένα  εργαλείο  προγραμματισμού  και  επικοινωνίας  και  παρατηρεί  ότι  πολλές 

αμερικανικές επιχειρήσεις εφάρμοσαν με επιτυχία τα διαγράμματα της QFD, πράγμα 

το  οποίο  συνέβαλε  στην  ενοποίηση  διαφορετικών  δραστηριοτήτων  μέσα  στις 

επιχειρήσεις. Ο Sullivan αναπτύσσει το σκεπτικό του προτείνοντας ότι η QFD μπορεί 

να  χρησιμοποιηθεί  ως  το  “υλικό  (hardware)”  μέσω  του  οποίου  η  “πολιτική 

διαχείρισης (policy management)”, η οποία αναφέρεται ως “λογισμικό (software)”, 

μπορεί να ολοκληρωθεί. 

2.1.2  Λειτουργία της Quality Function Deployment

Η QFD είναι ένα εργαλείο που ουσιαστικά μεταφράζει τις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες  των  πελατών,  δηλαδή  το  τι  θέλουν  οι  πελάτες  “Wants”,  σε  τεχνικά 

χαρακτηριστικά,  τα οποία  μπορούν να αναλυθούν και  να επεξεργαστούν από την 

επιχείρηση με σκοπό την δημιουργία προϊόντων, καινοτόμων ή όχι,  συνδυάζοντας 

αυτά που θέλουν οι πελάτες με αυτά που μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση. 

Για  κάθε  επιχείρηση  η  ανάπτυξη  νέων  επιτυχημένων  προϊόντων  και  η 

βελτίωση αυτών που ήδη παράγει είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη και με μεγάλο 

βαθμό ρίσκου. Σύμφωνα με τον Urban το 1980 αναφέρει ότι σε έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί  ένα ποσοστό μεταξύ του 35% και  του 44% των προϊόντων που 

μπαίνουν στην αγορά είναι εντελώς αποτυχημένα (Bouchereau και Rowlands, 2000). 

Αυτό  πιθανόν  να  συμβαίνει  γιατί  η  επιτυχία  που  χρειάζεται  ένα  προϊόν 

στηρίζεται σε δύο βασικά μέρη: αφενός να βρεθούν και να μετρηθούν οι απαιτήσεις 

και οι ανάγκες των πελατών και αφετέρου αυτά τα αποτελέσματα να μεταφραστούν 

στη γλώσσα της επιχείρησης και να εφαρμοστούν. Πολλές επιχειρήσεις αναθέτουν σε 

εξειδικευμένες  εταιρίες  την  επαφή  με  τους  πελάτες  και  τη  μέτρηση  και  την 

αξιολόγηση  των  στοιχείων  που  προκύπτουν  από  την  πώληση  αλλά  και  από  τα 

παράπονα των ίδιων των πελατών (Akao 1990). Το αποτέλεσμα από όλη αυτή τη 

διαδικασία είναι οι επιχειρήσεις να προσανατολίζονται τελικά στο τι είναι λάθος και 

όχι στο τι πρέπει να γίνει για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών τους.  Ο 

Akao (1990) παρομοιάζει την ανάπτυξη της λειτουργίας (Function Deployment) με 

“τη φωνή του μηχανικού  (Voice  of  Engineer)”,  ο  οποίος  έχει  την υποχρέωση να 

καθορίσει να χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα προϊόν, (must be). Τα απαιτητά 
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χαρακτηριστικά είναι αυτά που δεν λέγονται (unspoken) από τους πελάτες, αλλά που 

ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχουν αλλιώς η έλλειψή τους είναι μια πηγή δυσαρέσκειας. 

Συνοψίζοντας ο Akao (1990) αναφέρει ότι όταν μια απαίτηση του πελάτη που είναι 

γνωστή (spoken) έρχεται σε αντίθεση με τα απαιτητά χαρακτηριστικά (must be), τότε 

ο  παραγωγός  του  προϊόντος  πρέπει  να  ισορροπήσει  τις  γνωστές  απαιτήσεις  του 

πελάτη με τις πρακτικές και λειτουργικές απαιτήσεις το προϊόντος. 

Ο  καθορισμός  και  η  ανάπτυξη  της  ποιότητα  πρέπει  να  υπάρχει  κατά  το 

σχεδιασμό των προϊόντων και όχι να έπεται αυτού. Αυτό που πετυχαίνει η QFD είναι 

να χρησιμοποιεί την ποιότητα ως το βασικότερο χαρακτηριστικό του προϊόντος από 

την φάση του σχεδιασμού μέχρι  και την κατασκευή του.  Η έννοια της ποιότητας 

αντικατοπτρίζεται με την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Αρχικά η QFD 

καθορίζει την ποιότητα για το σχεδιασμό του τελικού προϊόντος, και στη συνέχεια 

επεκτείνεται σε κάθε  υποσύστημα του προϊόντος, σε κάθε συστατικό στοιχείο του 

και κάθε διαδικασία καθώς και στη σχέση μεταξύ αυτών (Akao 1990). Συνοπτικά θα 

λέγαμε ότι αυτό που κάνει η QFD είναι η συστηματική ανάπτυξη των λειτουργιών 

και των διαδικασιών που συνεισφέρουν στην ποιότητα του προϊόντος. 

Η μέθοδος QFD είναι ένα εργαλείο που δεν είναι κατάλληλο μόνο για την 

φάση του σχεδιασμού ενός προϊόντος. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί και πρέπει να 

χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης του προϊόντος. Η Ford 

Motor  Company  ήταν  η  πρώτη  που  μέσα  στον  ορισμό  του  τι  είναι  η  QFD 

συμπεριέλαβε ότι η μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιείται “σε κάθε στάδιο του κύκλου 

ανάπτυξης του προϊόντος” (Cauchick Miguel, 2007). Σύμφωνα με τους Clausing και 

Pugh  είναι  αποδεδειγμένο  ότι  η  χρήση  της  QFD σε  κάθε  στάδιο  ανάπτυξης  του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας, τελικά μειώνει το συνολικό χρόνο ανάπτυξης κατά 50% 

και  τα  κόστη  εκκίνησης  και  σχεδιασμού  κατά  30%  (Bouchereau και  Rowlands, 

2000).

Ο  κύκλος  του  προϊόντος  ξεκινάει  από  τη  συλλογή  των  στοιχείων  για  τις 

απαιτήσεις των πελατών. Η χρήση της QFD από αυτή την αρχική φάση, μπορεί να 

επιμηκύνει τη διάρκεια της φάσης του προγραμματισμού, αλλά συνολικά μειώνει το 

κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος, μέχρι αυτό να βγει στην αγορά (Bouchereau και 

Rowlands, 2000). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί και ως εξής: από τη στιγμή που αρχικά 

δαπανάται  περισσότερος  χρόνος  στη  συλλογή  επαρκών  στοιχείων  για  την 

ικανοποίηση  των  απαιτήσεων  των  πελατών,  στη  συνέχεια  θα  χρειαστεί  πολύ 

λιγότερος χρόνος για να επανασχεδιαστεί ή να τροποποιηθεί κάποιο προϊόν ή κάποια 

διαδικασία. 
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Η χρήση της QFD σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος την καθιστά ένα 

επικοινωνιακό εργαλείο. Η πραγματική αξία της QFD βρίσκεται στην διαδικασία της 

επικοινωνίας  και  της  λήψης  αποφάσεων  (Crow,  2002).  Η  QFD  είναι 

προσανατολισμένη  στη  συμμετοχή  ανθρώπων  από  διαφορετικά  τμήματα  μιας 

επιχείρησης,  όπως  από  το  marketing,  το  μηχανικό  σχεδιασμό  προϊόντων  (design 

engineering), τον έλεγχο ποιότητας, την παραγωγή, τα χρηματοοικονομικά κ.α..  Η 

ενεργή συμμετοχή όλων αυτών των τμημάτων κατά την ανάπτυξη ενός προϊόντος 

συνεισφέρει στην ορθή εκτίμηση των απαιτήσεων των πελατών σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας και την επικοινωνία “κρυμμένων” πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων, 

που  σε  άλλη περίπτωση δεν  θα  γινόταν  γνωστές.   Η δομή της  QFD βοηθάει  το 

προσωπικό να κατανοήσει τις  απαραίτητες απαιτήσεις των πελατών, τις εσωτερικές 

ικανότητες, τους περιορισμούς και να σχεδιάσει τελικά το προϊόν το οποίο θα φέρει 

το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή ικανοποιημένους πελάτες.

Η QFD όντας ένα πελατοκεντρικό σύστημα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει 

χωρίς  τη  συνδρομή  των  ανθρώπων,  των  πελατών  από  τη  μια  και  των 

εμπειρογνωμόνων από την άλλη. Η απαρχή της μεθόδου βρίσκεται στη “φωνή των 

πελατών”  (Voice  of  Customer-  VOC)  που  είναι  ουσιαστικά  οι  απαιτήσεις  των 

πελατών,  συμπεριλαμβανομένων  αυτών  που  λέγονται  και  αυτών  που  εννοούνται, 

(spoken  και  unspoken),  δηλαδή  στο  τι  πραγματικά  θέλουν  οι  πελάτες  (Wants) 

(Bouchereau και Rowlands, 2000). Η VOC μπορεί να συλλεχθεί με πολλούς τρόπους 

όπως, με άμεση συζήτηση με τον πελάτη ή συνέντευξη, με έρευνα, με εστίαση σε 

ομάδες,  με  προδιαγραφές  των πελατών,  παρατήρηση,  εξουσιοδοτημένα δεδομένα, 

αναφορές τομέων κ.α. Είναι σημαντικό κάθε επιχείρηση να θυμάται ότι δεν υπάρχει 

μία μόνο φωνή από τους πελάτες, αλλά οι φωνές των πελατών είναι ποικίλες. Ακόμα 

και  στη  στοιχειώδη  οικονομική  μονάδα,  που  είναι  η  οικογένεια,  υπάρχουν 

διαφορετικές  φωνές.  Αυτές  οι  διαφορετικές  φωνές  πρέπει  να  εξετάζονται  και  να 

σταθμίζονται, έτσι ώστε να παράγεται ένα πραγματικά επιτυχημένο προϊόν.

2.1.3 QFD και House of Quality

Η  αρχή  για  κάθε  πρόγραμμα  που  χρησιμοποιεί  την  μέθοδο  QFD  είναι  η 

συλλογή των δεδομένων από τους πελάτες για των καθορισμό των “Wants”. Για την 

κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού 
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απαιτούνται  μια σειρά από πίνακες ή διαφορετικά ο Οίκος της Ποιότητας (House of 

Quality).  Ο  Οίκος  της  Ποιότητας  είναι  ο  πιο  αναγνωρισμένος  και  διαδεδομένος 

τρόπος ανάλυσης δεδομένων της QFD. Αυτοί οι πίνακες ουσιαστικά μετατρέπουν τα 

υψηλότερου επιπέδου “Wants”, ή αλλιώς τις ανάγκες των πελατών, στα χαμηλότερου 

επιπέδου “How's”, δηλαδή τις απαιτήσεις του προϊόντος ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχει, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι προηγούμενες ανάγκες.

Οι απαιτήσεις των πελατών είναι  συνήθως ποιοτικά μεγέθη μη μετρήσιμα, 

που συλλέγονται  ύστερα από έρευνα marketing ή από ανταγωνιστική αξιολόγηση 

(benchmarking), γι’ αυτό και στο δεύτερο πίνακα της QFD τα ποιοτικά αυτά μεγέθη 

μετατρέπονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι πλέον μετρήσιμα. Οι Hauser and 

Clausing δήλωσαν ότι o Οίκος της Ποιότητας είναι “ένας εννοιολογικός χάρτης που 

προσφέρει τα μέσα για διεπιστημονικό σχεδιασμό και επικοινωνία”.

Σύμφωνα με τους (Bouchereau και  Rowlands,  2000)  η  QFD περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τέσσερις φάσεις, τέσσερις οίκους που πρέπει να γίνουν, (Εικόνα 1). Οι 

τέσσερις φάσεις της QFD είναι οι ακόλουθες:

• Προγραμματισμός προϊόντος (Product Planning): House of Quality.

• Σχεδιασμός προϊόντος (Product design): επέκταση μερών.

• Προγραμματισμός διαδικασίας (Process Planing).

• Έλεγχος διαδικασίας (Process control) (διαγράμματα ελέγχου ποιότητας).

Εικόνα 1, Οι τέσσερις φάσεις της QFD
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Πηγή: Bouchereau και Rowlands, 2000, “Methods and Techniques to help quality function deployment 

(QFD)”

Τα συστατικά στοιχεία του Οίκου της Ποιότητας είναι τα ακόλουθα:  οι 

απαιτήσεις των πελατών-  η φωνή του πελάτη (Customer  Requirements),  οι 

προτεραιότητες των απαιτήσεων των καταναλωτών (Planning  Matrix/  Customer 

Perception), οι τεχνικές προδιαγραφές (Technical Requirements) ή “How's Room”, οι 

συσχετίσεις μεταξύ απαιτήσεων καταναλωτών και τεχνικών απαιτήσεων 

(Interrelationship Matrix),  o  πίνακας τεχνικού συσχετισμού (Technical  Correlation 

Matrix),  οι προτεραιότητες των τεχνικών απαιτήσεων (Technical  Priorities/ 

Prioritised Requirements),  η ανταγωνιστική αξιολόγηση (Competitive Benchmarks) 

και οι τεχνικοί στόχοι (Technical Targets), (Εικόνα 2).

Εικόνα 2, Σκελετός του House of Quality

Πηγή: Jenifer Tapke, Allyson, Greg Johnon, Josh Sieck, “House of Quality Steps in Understanding the 

House of Quality”
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Στη συνέχεια αναφέρουμε τα δεδομένα που τοποθετούνται σε κάθε χώρο του 

πρώτου Οίκου της Ποιότητας (House of Quality).

2.1.3.1 Οι Απαιτήσεις των Πελατών (Customer Requirements)

Στον  Οίκο  της  Ποιότητας  ο  χώρος  που  τοποθετούνται  οι  απαιτήσεις  των 

πελατών  (Want's)  είναι  τυπικά  ο  πρώτος  και  πιο  σημαντικός  χώρος  που 

συμπληρώνεται. Εδώ τοποθετούνται οι απαιτήσεις των πελατών σαν μια δομημένη 

λίστα  που  προκύπτει  μετά  από  την  έρευνα  αγοράς  και  την  έρευνα  marketing. 

Σύμφωνα με τον Ted Squires και το δικτυακό τόπο  www.gsm.mq.edu.au/cmit/  qfd  -  

hoq-tutorial.swf με  τη  τεχνική  των  Διαγραμμάτων  Συγγένειας  (Affinity 

Diagramming) και των Διαγραμμάτων Δέντρου (Tree Diagrams) καταφέρνουμε να 

μειώσουμε τις απαιτήσεις των πελατών και να κρατήσουμε τις είκοσι με τριάντα πιο 

σημαντικές. Για να γίνει ένα Διάγραμμα Συγγένειας (Affinity Diagram) χρειάζεται να 

γραφτεί κάθε ανάγκη των πελατών σε διαφορετική κάρτα και στη συνέχεια αυτές οι 

κάρτες να τοποθετηθούν σε ομάδες από τα μέλη της ομάδας που ασχολείται με τη 

μέθοδο  QFD.  Από  κάθε  ομάδα  δημιουργείται  μια  νέα  κάρτα  που  ουσιαστικά 

αντιπροσωπεύει την έννοια όλης της ομάδας. Έτσι δημιουργούνται τόσες νέες κάρτες 

όσες είναι και οι αρχικές ομάδες. Μ' αυτή τη διαδικασία συνεχίζεται η επεξεργασία 

των απαιτήσεων των πελατών μέσω του Διαγράμματος Συγγένειας. Στη συνέχεια το 

ολοκληρωμένο Διάγραμμα Συγγένειας  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  βάση  για  τη 

δημιουργία ενός Διαγράμματος Δέντρου (Tree Diagram), το οποίο τελικά αποτελεί 

τις απαιτήσεις των πελατών στον Οίκο της Ποιότητας.

Η διαδικασία των Διαγραμμάτων Συγγένειας είναι πολύ σημαντική για την 

επιτυχία της  QFD,  γι'  αυτό  και  υπάρχει  έντονη συζήτηση μεταξύ  των μελών της 

ομάδας  που  ασχολούνται  με  τη  μέθοδο για  το  τι  τελικά  εννοούν  οι  πελάτες  σαν 

απαιτήσεις τους. 
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2.1.3.2 Προτεραιότητες των απαιτήσεων των καταναλωτών (Planning Matrix/ 

Customer Perception)

Ο  χώρος  “προτεραιότητες  των  απαιτήσεων  των  καταναλωτών  (planning 

matrix)”  βρίσκεται  στη  δεξιά  πλευρά  του  Οίκου  της  Ποιότητας  και  εξυπηρετεί 

πολλούς  σκοπούς.  Αρχικά  ποσοτικοποιεί  τη  σημαντικότητα  των  απαιτήσεων  των 

πελατών και τα αποτελέσματα που προκύπτουν τοποθετούνται στη στήλη Δείκτης 

Σημαντικότητας (Importance Rating ή Importance Weighting). Το πόσο σημαντική 

είναι κάθε απαίτηση (βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα), σ' αυτή τη φάση 

προκύπτει από την οπτική του πελάτη. Η βαρύτητα που θα τοποθετηθεί στη στήλη 

Δείκτης Σημαντικότητας (Importance Weighting)  προκύπτει  ως ο μέσος όρος των 

απαντήσεων των πελατών. Σύμφωνα με τους Killen, Walker και Hunt (2005) πρέπει 

να  δοθεί  ιδιαίτερη  σημασία  στο  γεγονός  ότι  οι  απαντήσεις  των  πελατών  που  θα 

χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της παραπάνω στήλης, να είναι από πελάτες 

που  ανήκουν  στο  ίδιο  τμήμα  της  αγοράς.  Σε  περίπτωση  που  δεν  ακολουθηθεί  η 

παραπάνω παρατήρηση τα αποτελέσματα της έρευνας δεν θα έχουν καμία σημασία 

για το σχεδιασμό νέων προϊόντων, από τη στιγμή που δεν θα απευθύνονται σε κάποιο 

τμήμα  της  αγοράς.  Η  τμηματοποίηση  της  αγοράς  μπορεί  να  γίνει  είτε  με  βάση 

δημογραφικά κριτήρια, είτε με κάποια άλλη επιχειρησιακή ταξινόμηση.

Στη  συνέχεια,  το  δεύτερο  συστατικό  του  χώρου  προτεραιότητες  των 

απαιτήσεων των καταναλωτών (planning matrix) είναι η συμπλήρωση μιας στήλης με 

το  κατά  πόσο  οι  πελάτες  είναι  ικανοποιημένοι  από  τα  χαρακτηριστικά  ενός 

προϊόντος. Σ' αυτό το σημείο γίνεται σύγκριση του ίδιου χαρακτηριστικού, (βρίσκεται 

στην  αριστερή  πλευρά  του  πίνακα),  μεταξύ  του  προϊόντος  της  επιχείρησης  που 

μελετάμε και των αντίστοιχων προϊόντων των ανταγωνιστών που μας ενδιαφέρουν. 

Μετά  τη  σύγκριση  των  χαρακτηριστικών  τα  αποτελέσματα  που  προκύπτουν 

τοποθετούνται  στη  στήλη  Ανταγωνιστική  Αξιολόγηση  των  Πελατών  (Customer 

Competitive Assessment). 

Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται σ' αυτές τις στήλες προκύπτουν από τους 

ίδιους τους πελάτες με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, στα οποία καλούνται να 

δώσουν  τη  σημαντικότητα  των  απαιτήσεων  από  τη  μια,  και  το  κατά  πόσο  κάθε 

χαρακτηριστικό  τους  πληρεί  από  την  άλλη,  επιλέγοντας  ένα  βαθμό  από  τη 

προκαθορισμένη  κλίμακα  του  ερωτηματολογίου.  Σ'  αυτή  τη  φάση  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος Αναλυτικής Ιεραρχίας (Analytical Hierarchy Process, 

AHP),  η  οποία  στη  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  από  τους  πελάτες 
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χρησιμοποιεί ζεύγη απαιτήσεων για το πρώτο συστατικό και ζεύγη προϊόντων για το 

δεύτερο  συστατικό,  στα  οποία  ο  πελάτης  καλείται  να  επιλέξει  το  πιο  σημαντικό 

στοιχείο  από  κάθε  ζεύγος.  Στη  συνέχεια  χρησιμοποιείται  ένας  πίνακας  για  τη 

μετατροπή των παραπάνω χαρακτηριστικών σε αριθμητικά δεδομένα τα οποία θα 

έχουν αποκτήσει  κατάλληλες βαρύτητες.  Η μέθοδος Αναλυτικής Ιεραρχίας (AHP) 

είναι καλύτερη, αλλά πιο δύσκολη κατά τη χρήση της. 

Εκτός από τα δύο πρώτα συστατικά ο χώρος προτεραιοτήτων των απαιτήσεων 

των καταναλωτών (planning matrix)  μπορεί  να περιλαμβάνει  και  άλλα μεγέθη τα 

οποία κρίνονται σημαντικά από την ερευνητική ομάδα που χρησιμοποιεί την QFD 

και διαχειρίζεται την έρευνα. Αυτά τοποθετούνται σε διπλανές στήλες από τις στήλες 

του  Δείκτη  Σημαντικότητας  (Importance  Weighting)  και  της  Ανταγωνιστικής 

Αξιολόγησης των Πελατών (Customer Competitive Assessment).

2.1.3.3 Τεχνικές Προδιαγραφές (Technical Requirements) ή “How's Room”

Το συστατικό αυτό στοιχείο του Οίκου της Ποιότητας αναφέρεται και ως ”η 

φωνή  της  επιχείρησης,  Voice  of  the  Company”.  Σ'  αυτό  το  σημείο,  για  να 

συμπληρωθεί ο πίνακας των “How's” η υπεύθυνη ομάδα ουσιαστικά διερωτάται πως 

για  κάθε  “Want”,  “Μπορεί  να  μετρηθεί  η  απόδοση του  προϊόντος  που  θα  δώσει 

κάποια  ένδειξη  για  την  ικανοποίηση  του  πελάτη  από  τη  συγκεκριμένη  απαίτηση 

(Want);”.  Έτσι  η  αρμόδια  ομάδα  καθορίζει  όλα  εκείνα  τα  χαρακτηριστικά  του 

προϊόντος που είναι μετρήσιμα και πιστεύει ότι συμβάλλουν στην ικανοποίηση των 

συγκεκριμένων απαιτήσεων των πελατών. Και σ' αυτή την περίπτωση, όπως και στην 

ανάλυση  των  απαιτήσεων  των  πελατών,  χρησιμοποιούνται  τα  Διάγραμματα 

Συγγένειας (Affinity Diagrams) και τα Διαγράμματα Δέντρου (Tree Diagrams) για 

την  ερμηνεία  αυτών  των  χαρακτηριστικών.  Στο  σημείο  αυτό  και  πάνω  από  τις 

μεταβλητές των τεχνικών προδιαγραφών μερικές φορές τοποθετείται μια επιπλέον 

γραμμή, στην οποία χαράζονται βέλη για να δείξουν την κατεύθυνση της αλλαγής 

των μεταβλητών που συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος. 
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2.1.3.4 Συσχετίσεις  μεταξύ  απαιτήσεων  καταναλωτών  και  τεχνικών 

απαιτήσεων ή Πίνακας Συσχετίσεων (Interrelationship Matrix)

Ο  Πίνακας  Συσχετίσεων  (Interrelationship  Matrix)  είναι  ο  κεντρικότερος 

πίνακας του Οίκου της  Ποιότητας.  Συμπληρώνεται  από την  υπεύθυνη ομάδα που 

ασχολείται  με  τη  μέθοδο QFD και  πολλές  φορές  μπορεί  να  είναι  μια διαδικασία 

αρκετά χρονοβόρα. 

Μετά τη  συμπλήρωση των  “Wants”  και  των  “How's”  είναι  η  στιγμή  που 

πρέπει η ομάδα να συμπληρώσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ κάθε “Want” και κάθε 

“How”,  δηλαδή  μεταξύ  των  απαιτήσεων  των  πελατών  και  των  τεχνικών 

χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η συμπλήρωση των σχέσεων αυτών γίνεται από τη 

σκοπιά του πελάτη και για τον καθορισμό κάθε σχέσης πρέπει να συμφωνεί όλη η 

ομάδα που ασχολείται μ' αυτό.  Η σχέση μεταξύ των απαιτήσεων των πελατών και 

των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  μετράται  συνήθως  με  μια  κλίμακα  τεσσάρων 

επιπέδων και μπορεί να είναι δυνατή (strong), μεσαία (medium), αδύναμη (weak) ή 

και να μην υπάρχει καθόλου (none) σχέση μεταξύ των δύο οπότε και να αφήνεται 

κενό το τετράγωνο καθορισμού της σχέσης.

Κάθε επίπεδο της κλίμακας, εκτός από την ανυπαρξία σχέσης, αναπαρίσταται 

με ένα σύμβολο, το οποίο τελικά μπαίνει στον Πίνακα Συσχετίσεων (Interrelationship 

Matrix). Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

Εικόνα 3, Σύμβολα των σχέσεων του Interrelationship Matrix

Πηγή: Jim Walden, “Performance excellence: A QFD approach”, 2003

Όπως βλέπουμε από την παραπάνω εικόνα, εκτός από τα σύμβολα, δίπλα σε 

κάθε  επίπεδο υπάρχει και ένας αριθμός.  Ο αριθμός αυτός δείχνει τη βαρύτητα που 

έχει κάθε επίπεδο και πρέπει να συμφωνηθεί από την ομάδα πριν τη συμπλήρωση του 

πίνακα. Αυτή η βαρύτητα μπορεί να είναι διαφορετική για διαφορετικές έρευνες. Οι 
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υπόλοιπες κλίμακες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βαρύτητα των σχέσεων, 

εκτός από την 9-3-1, είναι η 4-2-1 και η 5-3-1 (Tapke et al.). 

2.1.3.5 Πίνακας Τεχνικού Συσχετισμού (Technical Correlation Matrix)

Ο τριγωνικός αυτός πίνακας που συμβολίζεται με τη στέγη του Οίκου της 

Ποιότητας, δείχνει  τη σχέση μεταξύ κάθε ζευγαριού των τεχνικών προδιαγραφών, 

(How's). Αυτό που ουσιαστικά γίνεται σ' αυτή τη φάση της συμπλήρωσης του πίνακα 

είναι  να  εξετάσει  η  αρμόδια  ομάδα  αν  κάθε  τεχνική  προδιαγραφή  έχει  κάποια 

αλληλεπίδραση,  θετική  ή  αρνητική,  με  τις  υπόλοιπες.  Σε  περίπτωση που υπάρχει 

αλληλεπίδραση,  τότε  συμπληρώνεται  το  αντίστοιχο  κελί  της  στέγης.  Όταν  μια 

τεχνική προδιαγραφή επηρεάζει αρνητικά μία άλλη, συνήθως σημειώνεται ένα “Χ” ή 

ένα “-”, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή υπάρχει θετική επιρροή από μια 

τεχνική προδιαγραφή σε μια άλλη, σημειώνεται  ένα “+” ή ένα “√”.  Επίσης, είναι 

πιθανόν  για  τα  διαφορετικά  επίπεδα  επηρεασμού  (δυνατό,  μέτριο,  αδύναμο)  να 

χρησιμοποιηθούν σύμβολα διαφορετικού χρώματος. 

Στόχος  αυτής  της  διαδικασίας  είναι  να  γίνει  μια  επανάληψη  για  όλες  τις 

τεχνικές προδιαγραφές, ώστε η ομάδα να διακρίνει πότε μια αλλαγή στο κομμάτι του 

σχεδιασμού θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα για το προϊόν. Ταυτόχρονα, η ομάδα 

ερευνά και  τις  αρνητικές επιδράσεις  που μπορεί  να υπάρξουν στο σχεδιασμό του 

προϊόντος, και αυτό μπορεί να την οδηγήσει στην βελτίωση του σχεδιασμού, ακόμα 

και στη δημιουργία ενός νέου, καινοτόμου προϊόντος.  

2.1.3.6 Προτεραιότητες  των  Τεχνικών  Απαιτήσεων  (Technical  Priorities/ 
Prioritised  Requirements),  Ανταγωνιστική  Αξιολόγηση  (Competitive 

Benchmarks) και Τεχνικοί Στόχοι (Technical Targets)

Το  τελευταίο  τμήμα  του  Οίκου  της  Ποιότητας  είναι  οι  υπολογισμοί  που 

συνοψίζουν  τα  δεδομένα  των  υπόλοιπων  πινάκων  που  είδαμε  παραπάνω.   Οι 

Προτεραιότητες  των  Τεχνικών  Απαιτήσεων  (Technical  Priorities/  Prioritised 

Requirements)  μετρούν  τη  σημαντικότητα  κάθε  τεχνικού  χαρακτηριστικού  στην 

προσπάθειά  του  να  ικανοποιήσει  τις  απαιτήσεις  των  πελατών.  Ο  αριθμός  που 

σημειώνεται  σε  κάθε  κελί  είναι  το  άθροισμα  των  πολλαπλασιασμών  μεταξύ  της 
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κλίμακας της βαρύτητας των σχέσεων (Interrelationship Matrix) και του μεγέθους 

Γενικής Βαρύτητας (Overall Weighting) για κάθε συγκεκριμένη τεχνική απαίτηση. 

Μ' αυτόν τον τρόπο βλέπουμε την προτεραιότητα κάθε τεχνικού χαρακτηριστικού για 

το προϊόν που μελετάμε, δηλαδή το πόσο σημαντική είναι κάθε μια από αυτές.

Κατά την Ανταγωνιστική Αξιολόγηση (Competitive Benchmarks) αυτό που 

γίνεται είναι ότι κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό του  ήδη υπάρχοντος προϊόντος  που 

θεωρείται  σημαντικό  από  την  επιχείρηση  συγκρίνεται  με  το  αντίστοιχο 

χαρακτηριστικό των προϊόντων των κυριότερων ανταγωνιστών. Μ' αυτό τον τρόπο η 

αρμόδια ομάδα μπορεί  να καταλάβει  την θέση στην οποία βρίσκονται  τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά  του  προϊόντος  που  παράγει  σε  σχέση  με  τους  ανταγωνιστές  και 

ταυτόχρονα να δει ποια θα ήταν η επιθυμητή απόδοση του νέου προϊόντος που θα 

αναπτύξει η επιχείρηση.  Έτσι για κάθε τεχνική απαίτηση σημειώνονται στο κελί που 

αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρηση το πόσο χαρακτηριστική είναι αυτή η απαίτηση για 

το  προϊόν  που  παράγει  η  κάθε  επιχείρηση  και  στη  συνέχεια  συγκρίνονται  τα 

αποτελέσματα μεταξύ τους.

Τέλος,  οι  Τεχνικοί  Στόχοι  (Technical  Targets)  είναι  ένα  μέγεθος  που 

αναφέρεται στο νέο προϊόν που η επιχείρηση καλείται να σχεδιάσει. Η διαδικασία με 

την  οποία  ουσιαστικά  κατασκευάζεται  ο  Οίκος  της  Ποιότητας  μας  επιτρέπει  να 

γνωρίζουμε πολλά από εκείνα τα στοιχεία που θα έπρεπε για τον σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Έτσι, μετά από την ανάλυση των απαιτήσεων των 

πελατών,  τις  τεχνικές  απαιτήσεις  του  προϊόντος  και  τη  σύγκριση  των  τεχνικών 

χαρακτηριστικών με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, μπορεί πλέον η επιχείρηση να θέσει 

τους στόχους της, βασιζόμενη σε όλα τα παραπάνω, και να τους ιεραρχήσει.

Αυτή ήταν και η τελευταία διαδικασία του Οίκου της Ποιότητας, χωρίς όμως 

να σημαίνει  ότι  η ανάλυση της QFD τελειώνει εδώ. Μετά το πρώτο αυτό στάδιο 

ακολουθούν αλλά τρία, για τα οποία θα εξεταστεί περιληπτικά η λειτουργία τους στη 

συνέχεια.  Ουσιαστικά  υπάρχουν  τέσσερις  φάσεις  ανάλυσης  της  QFD,  διαδικασία 

όμως  που  δεν  ακολουθείται  από  το  μεγαλύτερο  αριθμό  των  επιχειρήσεων  που 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο λόγω της πολυπλοκότητας των πινάκων και των δεδομένων 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της.
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Εικόνα 4, Δείγμα συμπληρωμένου House of Quality

Πηγή: E. E. Karsak, S. Sozer, S. E. Alptekin, “Product Planning in quality function Deployment using 

a combined analytic network process and goal programming approach”, 2002

2.1.4 Λειτουργία  των  τεσσάρων  φάσεων  της  Quality Function 
Deployment

 Όπως  έχουμε  αναφέρει  και  παραπάνω  η  QFD  είναι  μια  δομημένη 

μεθοδολογία  που  αποτελείται  ουσιαστικά  από  τέσσερις  πίνακες,  οίκους,  για  να 

μεταφράσει  τις  απαιτήσεις  των  καταναλωτών  σε  συγκεκριμένες  σχεδιαστικές  και 

κατασκευαστικές απαιτήσεις  του προϊόντος που θα αναπτυχθεί.  Έτσι  η Φωνή του 

Πελάτη  μεταφράζεται  σε  Τεχνικές  Απαιτήσεις,  και  στη  συνέχεια  σε  σχεδιαστικά 

χαρακτηριστικά, σχέδια διαδικασίας και τέλος σε απαιτήσεις παραγωγής. Απώτερος 

και πιο σημαντικός στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η ικανοποίηση των πελατών. 

Η εφαρμογή της QFD είναι μια επαναληπτική διαδικασία που εφαρμόζεται 

από μια πολυσύνθετη ομάδα (Hauser, 1993). Όμως η ολοκληρωμένη χρήση της QFD 

είναι ένα πολύπλοκο εγχείρημα και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις αναπτύσσουν μόνο τον πρώτο πίνακα, τον Οίκο της Ποιότητας. Έτσι 

σύμφωνα με τους Kahraman et al. (2006) η QFD σαν ένα ολοκληρωμένο  εργαλείο 

προγραμματισμού έχει  χρησιμοποιηθεί  σε  ελάχιστες  μελέτες  από τους  Ansari  και 
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Modarress το 1994, τους Crowe και Cheng το 1996, τους Partovi και Corredoira το 

2002, και τους  Partovi και Epperly το 1999, ενώ ο Οίκος της Ποιότητας ως ένας 

εννοιολογικός  χάρτης  της  QFD  έχει  δεχτεί  ευρεία  χρήση  ιδιαίτερα  στον 

κατασκευαστικό τομέα.

Το πρώτο παράδειγμα της μεθόδου QFD έγινε στην Ιαπωνία από τον Akao 

και  λέγεται  Akao's  Comprehensive  Model  of  QFD,  στο  οποίο  οριζόταν  τόσο  η 

ποιότητα των προϊόντων όσο και η ποιότητα των διαδικασιών (Akao, 1990). Σ’ αυτό 

το παράδειγμα παρουσιάζεται η ομάδα που ασχολείται με την QFD  να εναλλάσσει τα 

θέματα  που  μελετώνται  πέρα  πλέον  από  την  ανάπτυξη  της  ποιότητας  (Quality 

Deployment). Τα θέματα που μελετώνται περιλαμβάνουν την Τεχνολογική Ανάπτυξη 

(Technology Deployment), την Ανάπτυξη Αξιοπιστίας (Reliability Deployment) και 

την  Ανάπτυξη  Κόστους  (Cost  Deployment)  (Cristiano,  et al.  III,  2000).  Με  το 

εργαλείο όμως της QFD πλέον υπάρχει η δυνατότητα όλες οι παραπάνω σχέσεις να 

εξετάζονται για κάθε θέμα χωριστά, επιλύοντας κάθε φορά ένα διαφορετικό μοντέλο 

QFD. 

Οι τέσσερις φάσεις της QFD, όπως φαίνεται διαγραμματικά και στην Εικόνα 

5  είναι οι ακόλουθες (Cristiano et al. III, 2000):

• Ο προγραμματισμός προϊόντος - Product Planning (Quality Matrix),

• Η επέκταση μερών - Part Deployment Matrix,

• Ο προγραμματισμός διαδικασιών – Proccess Planing Matrix και

• Ο προγραμματισμός παραγωγής – Production Planning Matrix.

Μεταξύ των τεσσάρων φάσεων της QFD υπάρχει αλληλουχία των πινάκων 

και των εισαγόμενων δεδομένων σε κάθε πίνακα. Τα “How's” του πίνακα κάθε φάσης 

γίνονται τα “Wants” του πίνακα της επόμενης φάσης. Έτσι, τελειώνοντας κάθε φάση 

της QFD, παράγονται δύο ειδών δεδομένα τα οποία εισάγονται στον επόμενο πίνακα. 

Όλες οι φάσεις, όσον αφορά τη συμπλήρωση των πινάκων, λειτουργούν κατά τον ίδιο 

τρόπο, όπως και η πρώτη φάση που περιγράψαμε παραπάνω.
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Εικόνα 5, Οι τέσσερις φάσεις της QFD

Πηγή: J. J. Cristiano, J. K. Liker, C. C. White, III, Customer- Driven Product Development Through 

Quality Function Deployment in the U.S. and Japan, (2000)

Έτσι,  η  πρώτη  φάση  της  QFD,  Προγραμματισμός  Προϊόντος  (Product 

Planning),  κατά  την  οποία  προκύπτει  ο  Οίκος  της  Ποιότητας,  όπως  αναφέραμε, 

ουσιαστικά μεταφράζει τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε τεχνικά χαρακτηριστικά 

του  προϊόντος  που  παράγεται.  Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  αποκτούν  κάποια 
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προτεραιότητα  από  την  οπτική  του  πελάτη  (Προτεραιότητες  των  τεχνικών 

απαιτήσεων,  Technical  Priorities/  Prioritised  Requirements)  και  μετά  και  την 

Ανταγωνιστική  Αξιολόγηση  (Competitive  Benchmarks)  προκύπτουν  οι  Τεχνικοί 

Στόχοι  (Technical  Targets),  οι  οποίοι  και  χρησιμοποιούνται  ως  δεδομένα  του 

δεύτερου πίνακα της QFD. Το δεύτερο τμήμα δεδομένων που είναι εξαγόμενο από 

τον  πρώτο  πίνακα  και  γίνεται  εισαγόμενο  για  τον  δεύτερο  είναι  τα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

Στη δεύτερη φάση της QFD, Eπέκταση μερών - Part Deployment Matrix, που 

λέγεται και φάση σχεδιασμού, επιλέγεται αρχικά από την ομάδα η σχεδιαστική ιδέα ή 

η εναλλακτική της. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός συγκεκριμένου πίνακα του 

Πίνακα Εννοιολογικής Επιλογής (Concept Selection Matrix), (Crow, 2002). Η βάση 

της  ανάπτυξης  της  ιδέας  του  προϊόντος  είναι  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  οι 

προδιαγραφές του. Οι πηγές της ιδέας των νέων προϊόντων μπορεί να είναι η έρευνα 

και  η  ανάπτυξη,  η  ανάλυση  ανταγωνιστικότητας  (benchmarking)  και  η  μέθοδος 

brainstorming.  Μόλις  οι  έννοιες  των  προϊόντων  αναπτυχθούν,  αναλύονται  και 

αξιολογούνται. Έτσι ο Πίνακας Εννοιολογικής Επιλογής (Concept Selection Matrix) 

συμβάλλει  στη  διαδικασία  της  αξιολόγησης  και  ένα  δείγμα  του  πίνακα  αυτού 

φαίνεται στην Εικόνα 6.

Εικόνα 6, Concept Selection Matrix

Πηγή: Kenneth Crow, Customer- Focused Development with QFD, 2002
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Οι  τιμές  της  στήλης  Δείκτες  Σημαντικότητας  (Importance  Ratings) 

μεταφέρονται  από  τον  πίνακα  της  πρώτης  φάσης,  οι  εναλλακτικές  έννοιες  των 

προϊόντων  φαίνονται  στην  πρώτη  οριζόντια  γραμμή  και  κάθε  μια  από  αυτές 

αξιολογείται με βάση το ποσοστό εκπλήρωσης κάθε τεχνικού χαρακτηριστικού. Τα 

σύμβολα  που  βλέπουμε  είναι  τα  ίδια  που  είχαμε  παρουσιάσει  και  στον  Πίνακα 

Συσχετίσεων (Interrelationship Matrix) (δυνατό, μεσαίο, αδύναμο), ενώ η κλίμακα με 

την οποία υπολογίζεται το τελικό αποτέλεσμα για κάθε εναλλακτική έννοια είναι η 5 

- 3 – 1. Η εναλλακτική η οποία τελικά επικρατεί είναι αυτή με τη μεγαλύτερη τιμή 

στα κελιά Total, και στη συγκεκριμένη περίπτωση η δεύτερη. Από την εναλλακτική 

που  επιλέγεται  για  το  δεύτερο  πίνακα της  QFD,  προκύπτουν και  τα  σχεδιαστικά 

χαρακτηριστικά τα οποία μελετούνται στη δεύτερη φάση.

Κατά  τη  φάση  αυτή  στον  Πίνακα  Συσχετίσεων  (Interrelationship  Matrix) 

εξετάζεται η σχέση μεταξύ των τεχνικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών 

των μερών (Parts), του σχεδιασμού. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα τοποθετούνται 

τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά και οι Τεχνικοί Στόχοι (από τον πρώτο πίνακα, Οίκος της 

Ποιότητας) και στην οριζόντια επάνω πλευρά τα σχεδιαστικά συστατικά. Μερικά από 

τα  σχεδιαστικά  χαρακτηριστικά  που  είναι  κοινά  σχεδόν  για  κάθε  επιχείρηση  και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δεδομένη φάση είναι η κατάλληλη εκπαίδευση, ο 

κατάλληλος  εξοπλισμός,  η  ομαδική  εργασία,  η  εμφάνιση  και  η  χρήση  των 

σχεδιαστικών εργαλείων (Ermer και Kniper, 2007).

Αυτό που τελικά προκύπτει από τον δεύτερο πίνακα είναι η ιεράρχηση των 

σχεδιαστικών  μερών  που  συμβάλλουν  στην  μεγαλύτερη  ικανοποίηση  και  την 

καλύτερη απόδοση των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. Ένα παράδειγμα 

του πίνακα της δεύτερης φάσης της QFD φαίνεται στην Εικόνα 7.

32



Μεθοδολογία της QFD και εφαρμογή της στον Τραπεζικό Τομέα

Εικόνα 7,  Πίνακας της δεύτερης φάσης της QFD

Πηγή: Kenneth Crow, Customer- Focused Development with QFD, 2002

Να σημειωθεί ότι και σ' αυτόν τον πίνακα τα βήματα που ακολουθούνται για 

την  συμπλήρωσή  του  είναι  τα  ίδια  που  περιγράφτηκαν  και  στην  πρώτη  φάση. 

Υπολογίζονται και εδώ οι αντίστοιχοι δείκτες που είχαν υπολογιστεί και πριν και οι 

Σχεδιαστικοί  Στόχοι  είναι  αυτοί  που  θα  μεταφερθούν  στον  πίνακα  της  επόμενης 

φάσης.

Στην τρίτη φάση της QFD συναντάμε τον Προγραμματισμό των Διαδικασιών 

(Proccess Planing Matrix). Στον πίνακα αυτό τα “How's” του προηγούμενου πίνακα 

γίνονται τα “What's” αυτού. Έτσι στην αριστερή πλευρά του πίνακα τοποθετούνται 

τα χαρακτηριστικά των μερών και η σημαντικότητα (importance), που προκύπτουν 

από τον δεύτερο πίνακα, ενώ στα οριζόντια κελιά τοποθετούμε τις διαδικασίες που 

ενδιαφέρουν την ανάλυσή μας, και ουσιαστικά είναι αυτές κατά τις οποίες παράγεται 

το προϊόν.

Στον Interrelationship Matrix του πίνακα αυτού φαίνεται το κατά πόσο κάθε 

συστατικό  χαρακτηριστικό  συμβάλλει  στην  ικανοποίηση  της  παραγωγικής 

διαδικασίας για την παραγωγή του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού (Cristiano et al. 

III, 2000). Σύμφωνα με τους (Ermer και Kniper, 2007) στόχος της τρίτης φάσης της 

QFD είναι η ύπαρξη ποιότητας υπηρεσιών με ένα σταθερό τρόπο από το πιο βασικό 

επίπεδο  διοίκησης.  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  με  το  λεπτομερή  σχεδιασμό  των 

χαρακτηριστικών για τις καθημερινές διαδικασίες της διοίκησης ποιότητας.  

Στην  τρίτη  φάση  επίσης  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ένας  Πίνακας 

Εννοιολογικής  Επιλογής  (Concept  Selection  Matrix)  (Crow,  2002)  για  την 

αξιολόγηση των κατασκευαστικών προσεγγίσεων και τελικά να γίνει η επιλογή της 

καλύτερης προσέγγισης. Οι σημαντικές διαδικασίες και ο σχεδιασμός του εξοπλισμού 

πρέπει να εστιάζουν στον έλεγχο, τη βελτίωση και την αναβάθμιση των διαδικασιών 

και του εξοπλισμού  (Crow, 2002). Σ’ αυτό το στάδιο υπάρχει έντονη επικοινωνία 

μεταξύ  του  Τεχνικού  Τμήματος  (Engineering)  και  του  Κατασκευαστικού 

(Manufacturing) με σκοπό την εκπλήρωση των αμοιβαίων στόχων των τμημάτων, οι 

οποίοι βέβαια στηρίζονται στην εκπλήρωση των αναγκών των πελατών.
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Τέλος, το αποτέλεσμα αυτής της φάσης είναι ότι η παραγωγή εστιάζει στις 

κρίσιμες  διαδικασίες,  διαστάσεις  και  χαρακτηριστικά  που  θα  έχουν  σημαντική 

επιρροή στην παραγωγή ενός προϊόντος που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών. 

Σύμφωνα με τους  Cristiano et al. III (2000) στόχος της τρίτης φάσης της QFD είναι 

να οριστούν οι παραγωγικές διαδικασίες που ελέγχουν την αξία των συστατικών και 

συσχετίζουν τις προδιαγραφές των συστατικών με την αξία και τις προδιαγραφές των 

διαδικασιών.  Στο  τελευταίο  μέρος  και  του  τρίτου  πίνακα  γίνεται  ιεράρχηση  των 

διαδικασιών  και  προδιαγραφών  παραγωγής,  για  την  εξαγωγή  των  κυριότερων 

παραμέτρων  των  διαδικασιών  που  θα  συμμετέχουν  στον  τέταρτο  και  τελευταίο 

πίνακα.  Ένα  δείγμα  του  πίνακα  της  τρίτης  φάσης  της  QFD παρουσιάζεται  στην 

Εικόνα 8.

Εικόνα 8, Πίνακας της τρίτης φάσης της QFD

Πηγή: Kenneth Crow, Customer- Focused Development with QFD, 2002

Στην τέταρτη και τελευταία φάση της QFD συναντάμε τον Προγραμματισμό 

Παραγωγής  (Production  Planning  Matrix).  Στον  πίνακα  αυτό  τα  “How's”  του 

προηγούμενου πίνακα γίνονται τα “Wants” αυτού. Έτσι στην αριστερή πλευρά του 

πίνακα τοποθετούνται οι κρίσιμες διαδικασίες και η σημαντικότητα (importance), που 

προκύπτουν  από  τον  δεύτερο  πίνακα,  ενώ  στα  οριζόντια  κελιά  τοποθετούμε  τα 

λειτουργικά βήματα που πρέπει να γίνουν για τον προγραμματισμό της παραγωγής, 

και τη ποιότητα, ή αλλιώς τις απαιτήσεις της παραγωγής (Kahraman et al., 2006). Οι 

κρίσιμες διαδικασίες και οι σχετικές παράμετροι της τρίτης φάσης μεταφράζονται σε 
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οδηγίες εργασίας, σε έλεγχο, σε σχέδια αντίδρασης και εκπαίδευση τα οποία είναι 

απαραίτητα για την διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ποιότητα στα κρίσιμα 

μέρη (parts), δεύτερη φάση, και στις διαδικασίες, τρίτη φάση. 

Τέλος,  στην  τελευταία  αυτή  φάση  της  QFD  πραγματοποιείται  έλεγχος 

διαδικασιών,  έλεγχος  ποιότητας,  εξέταση  (testing),  διατήρηση  εξοπλισμού  και 

εκπαίδευση. Σαν αποτέλεσμα, αυτή η διαδικασία χρειάζεται τη συμμετοχή πολλών 

εμπειρογνωμόνων για την επιτυχή πραγματοποίηση όλου του εύρους των εργασιών 

(Crow, 2002). 

Σ' αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι ο τέταρτος πίνακας δε χρησιμοποιείται 

από  όλους  τους  μελετητές.  Υπάρχουν  κάποιοι  που  την  τέταρτη  φάση  την 

παρουσιάζουν σαν πίνακα (Tempory et al. 1999, και Kahraman et al., 2006) και άλλοι 

που απλά αναλύουν τι γίνεται στη φάση αυτή αλλά χωρίς τη χρήση πίνακα (Crow, 

2002, Ermer και Kniper, 2007). Όπως φαίνεται, σημειώνονται πάνω στην εικόνα με 

ιδιαίτερη  ακρίβεια  τα  δεδομένα  που  μεταφέρονται  από  τον  κάθε  πίνακα  στον 

επόμενο.
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2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Quality Function 
Deployment

Η  μέθοδος  QFD είναι  ένα  πολύ  καλό  εργαλείο  προγραμματισμού  και 

σχεδιασμού  και  ένας  μοναδικός  οδηγός  για  την  ιεράρχηση  και  εφαρμογή  νέων 

στρατηγικών.  Τα  δεδομένα  που  χρησιμοποιούνται  στην  ανάλυση  είναι  ιδιαίτερα 

σημαντικά,  ξεκινώντας  από  τις  απαιτήσεις  των  πελατών  και  καταλήγοντας  στις 

διαδικασίες  που  μπορούν  να  εφαρμοστούν  για  την  βελτίωση  της  πορείας  της 

επιχείρησης που μελετάται. Επίσης, η QFD είναι ένα εργαλείο που ως δομή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  στη  δημιουργία  καινοτόμων  προϊόντων  και  ως  μέθοδος  είναι 

συναφής μ’ αυτό, αλλά  δεν έχει ακόμα εγγυημένα αποτελέσματα ώστε να επιτευχθεί 

η πλήρης και καθολική εφαρμογή της (Cauchick Miguel, 200). Και επειδή όλα τα 

παραπάνω έχουν ως κυριότερο στόχο τους τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών, θα 

λέγαμε ότι η QFD είναι μια απολύτως πελατοκεντρική μέθοδος.

Ο Cauchick Miguel (2005) αναφέρει ότι για την επιτυχία της QFD κατά την 

εφαρμογή  της  τα  κυριότερα  στοιχεία  είναι  τα  οργανωσιακά  χαρακτηριστικά  (η 

υποστήριξη της διοίκησης για  την εφαρμογή της  QFD και  η  συνεργασία πολλών 

τμημάτων κατά την ανάπτυξη της μεθόδου), οι πηγές των πληροφοριών που είναι 

διαθέσιμες και τα εργαλεία και οι τεχνικές της QFD που χρησιμοποιούνται. 

Σύμφωνα με τον Griffin το 1992 τα πλεονεκτήματα της μεθόδου μπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω: οι πίνακες που δημιουργούνται συγκεντρώνουν όλα τα 

απαιτούμενα δεδομένα για να παράγουν μέσα από ένα οπτικό και  συμπυκνωμένο 

εργαλείο,  τον  ορισμό των καλών προϊόντων,  τη  σχεδίαση,  την  παραγωγή και  τις 

αποφάσεις παράδοσης. Η σειρά με την οποία παράγονται οι πίνακες επιτρέπουν το 

συγχρονισμό όλων των αποφάσεων που παίρνονται με τις απαιτήσεις των πελατών, 

ενώ ταυτόχρονα η κατασκευή των πινάκων αναδεικνύει την περιοχή όπου πιθανόν να 

χρειάζονται  περαιτέρω  πληροφορίες  για  τη  λήψη  των  αποφάσεων.  Επιπλέον,  οι 

πίνακες  αφενός  αποθηκεύουν  όλες  τις  πληροφορίες  που  συγκεντρώνονται,  με 

αποτέλεσμα  να  μην  χάνεται  τίποτα  και  αφετέρου  είναι  το  μέσο  που  επικοινωνεί 

απευθείας με τη διοίκηση(Partovi και Corredoira, 2001). 

Σύμφωνα με τον Zairi το 1993 τα πλεονεκτήματα της QFD συνοψίζονται στα 

εξής τέσσερα σημαντικά σημεία (Ginn και Zairi, 2005):

36



Μεθοδολογία της QFD και εφαρμογή της στον Τραπεζικό Τομέα

• Περισσότερη ποιότητα

• Χαμηλότερο κόστος

• Μικρότερος χρόνος 

• Πλεονέκτημα marketing

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα συμπληρώνει ο  Akao (1990) με τις δικές του 

παρατηρήσεις  και  σημειώνει  ότι  με  την  εφαρμογή  της  QFD μειώνονται  τα 

προβλήματα  κατά  το  ξεκίνημα,  η  ανάλυση  ανταγωνιστικότητας  είναι  πλέον 

δεδομένη, γίνεται ξεκάθαρος έλεγχος, υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 

των διαφορετικών τμημάτων  της  επιχείρησης  και  ο  σχεδιασμός  φτάνει  μέχρι  την 

παραγωγή.  

Σύμφωνα με τους  Bouchereau και  Rowlands (2000) μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου  QFD από  πολλές  επιχειρήσεις  έχουν  αναφερθεί  πολλά  πλεονεκτήματα. 

Εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω σημειώνουν ότι  η μέθοδος συμβάλλει 

στο να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα από το στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος 

και  όχι  στα  μετέπειτα  στάδια,  ενώ  ταυτόχρονα  συλλέγεται  ένας  μεγάλος  όγκος 

δεδομένων που οργανώνονται με λογικό τρόπο. Τέλος, η QFD είναι μια μέθοδος που 

χρησιμοποιείται όχι μόνο για προϊόντα, αλλά για διαδικασίες και υπηρεσίες. 

Παρόλο που οι περισσότερες μελέτες περιπτώσεων καταγράφουν τα θετικά 

αποτελέσματα της μεθόδου QFD (Cristiano, 2000, και Cauchick Miguel, 2005), αυτό 

δε σημαίνει ότι η μέθοδος δεν έχει μειονεκτήματα και δυσκολίες κατά την εφαρμογή 

της. Σύμφωνα με τον Cauchick Miguel (2005) σε μια έρευνα που είχε γίνει το 2001 

σε  500  επιχειρήσεις  της  Βραζιλίας  εντοπίστηκε  ότι  τα  μεγαλύτερα  προβλήματα 

εντοπίστηκαν στο μέγεθος των πινάκων που χρησιμοποιούνται,  στη σύσταση των 

ομάδων και στην έλλειψη γνώσης. 

Οι  Cristiano,  Liker,  και  White,  (2000)  υποστηρίζουν  ότι  τα  μεγαλύτερα 

εμπόδια στην εφαρμογή της μεθόδου είναι η συλλογή, η κατανόηση και η οργάνωση 

των απαιτήσεων των πελατών και το μεγάλο μέγεθος των πινάκων. Αυτό φαίνεται και 

από έρευνα την οποία έχουν διεξάγει ταυτόχρονα σε επιχειρήσεις  των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής και της Ιαπωνίας, από την οποία φαίνεται ότι μόλις το ένα τρίτο 

των αμερικανικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τη δεύτερη φάση της QFD, Ανάπτυξη 

Μερών, Part Deployment, ενώ στην Ιαπωνία το ποσοστό αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο. 

Στις  παραπάνω  αδυναμίες  της  QFD συμφωνούν  και  οι  Bouchereau και 

Rowlands,  (2000)  συμπληρώνοντας  ότι  η  χειρονακτική  συλλογή  πληροφοριών 
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σχετικά με τις απαιτήσεις των πελατών μέσω ερευνών είναι μια υπόθεση δύσκολη και 

χρονοβόρα.  Επίσης,  ο  Οίκος  της  Ποιότητας  μπορεί  να  γίνει  πολύ  μεγάλο  και 

πολύπλοκο, ενώ ταυτόχρονα σ’ αυτή τη φάση δεν μπορούν να τεθούν τιμές στόχων 

και το επίπεδο των σχέσεων είναι πιθανόν να καθοριστεί λάθος. 

Επιπλέον,  παρόλο  που  η  QFD είναι  μια  μέθοδος  που  συμβάλλει  στη 

δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μπορεί να μην 

είναι η σωστή μέθοδος σε περιβάλλοντα πολύ δυναμικά, όπου κύριος στόχος είναι η 

καινοτομία (Wilcox, 2003).  Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα η μέθοδος  QFD έχει 

δύο ακόμα μειονεκτήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αφενός, λόγω του ότι 

η  QFD χρησιμοποιεί  πολλούς  πόρους  για  τον  καθορισμό  των  απαιτήσεων  των 

πελατών και απαιτεί τη συμπλήρωση πολλών πινάκων να μην υπάρχει ο απαραίτητος 

χρόνος για την εμφάνιση νέων ιδεών, και αφετέρου η μέθοδος αυτή ενισχύει  ένα 

γραμμικό τρόπο σκέψης για την ανάπτυξη των προϊόντων αφήνοντας έτσι ελάχιστο 

χώρο  στο  μη  δομημένο  τρόπο  σκέψης,  ο  οποίος  χρειάζεται  στην  ροή  των 

καινοτομιών. 
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2.3 Εφαρμογές της Quality Function Deployment 

2.3.1 Performance Excellence: a QFD approach
Jim Walden, 2003
Boeing A&M- Southern California, Long Beach, California, USA

International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 20, No. 1, pp.123- 

133

Η εταιρία Boeing Airlift and Tanker Programs (Α&Τ) το 2003 ήταν στη μέση 

της  εκπλήρωσης  του  συμβολαίου  της  μεγαλύτερης  αμυντικής  δαπάνης  της 

κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, αξίας $14,2 δισεκ.,  παραδίδοντας ογδόντα 

αεροσκάφη  C-  17.  Η  συμφωνία  υπογράφτηκε  το  1996,  και  ο  δρόμος  προς  την 

επιτυχία του εγχειρήματος δεν ήταν πάντα ομαλός. 

Το 1991 η επιχείρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως υπέρβαση δαπανών 

και  καθυστερήσεις  στις  παραδόσεις  βρέθηκε  πολύ  κοντά  στο  να  αναγκαστεί  να 

ακυρώσει το πρόγραμμα. Το 1993 αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τα κριτήρια για την 

εξαιρετική  απόδοση (performance excellence),  που  είναι  η  βάση κατά  την  οποία 

δίνεται  το  Malcolm Baldrige National Quality Award.  Η  εξαιρετική  απόδοση 

συνίσταται από την εστίαση στις ανάγκες των πελατών, τη διαχείριση διαδικασιών 

και  τη  συμμετοχή  των  εργαζομένων.  Η  στρατηγική  επέκταση  των  παραπάνω 

προσεγγίσεων  χρησιμοποιώντας  μια  ενοποιημένη  διαδικασία  προγραμματισμού 

οδήγησε την επιχείρηση στην επίτευξη πολύ βελτιωμένων αποτελεσμάτων. 

Σήμερα η Α&Τ προσεγγίζει περίπου το 90% μιας μεγαλύτερης οργανωσιακής 

μονάδας  μέσα  στη  Boeing που  λέγεται  Military Aircraft &  Missile Systems – 

Southern California (A&M- SoCal).

Η προσέγγιση της μεθόδου QFD έγινε για την A&M- SoCal και εφαρμόζεται 

σε όλα τα προγράμματα που αναλαμβάνει η εταιρία. Η  A&M-  SoCal  ακόμα και 

σήμερα συνεχίζει να χρησιμοποιεί ως κριτήρια προς την επιτυχία, τα κριτήρια που 

θέτει η εξαιρετική απόδοση που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Αυτό που ουσιαστικά μελετάται σ’ αυτό το άρθρο με τη μέθοδο της  QFD 

είναι  το  πόσο  καλά  τα  “How’s”  της  επιχείρησης,  που  είναι  οι  πρακτικές  και  οι 

πρωτοβουλίες  που  εφαρμόζει,  συναντούν  τα  “Wants”,  που  στη  συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι τα κριτήρια που θέτει η εξαιρετική απόδοση. 

Οι  τομείς  στους  οποίους  εφαρμόστηκε  η  μέθοδος  QFD ο  σχεδιασμός των 

προϊόντων και των διαδικασιών. Από τη χρήση της μεθόδου η επιχείρηση ωφελήθηκε 
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αρκετά, και κυρίως επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνταν 

για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των καταναλωτών ήταν οι κατάλληλες. Επίσης, 

κατά την πορεία εξέλιξης της  A&M- SoCal η  QFD χρησιμοποιήθηκε ως η μέθοδος 

για  την  εξυγίανση  του  σχεδιασμού  και  της  ανάπτυξης  των  προϊόντων  της 

επιχείρησης.

Η  εταιρία  εφαρμόζει  μόνο  την  πρώτη  φάση  της  QFD,  τον  Οίκο  της 

Ποιότητας.  Στην  αριστερή  πλευρά  του  πίνακα  που  μπαίνουν  τα  “Wants”  των 

πελατών,  οι  επιχείρηση  τοποθετεί  τα  κριτήρια  της  εξαιρετικής  απόδοσης.  Οι 

κατηγορίες των κριτηρίων αυτών είναι επτά και κάθε κατηγορία διαθέτει από δύο έως 

πέντε κριτήρια. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: 

• Ηγεσία

• Στρατηγικός προγραμματισμός 

• Εστίαση στον πελάτη και την αγορά

• Πληροφορίες και ανάλυση

• Εστίαση στο ανθρώπινο δυναμικό

• Διαχείριση διαδικασιών

• Επιχειρηματικά αποτελέσματα

Η A&M- SoCal για δική της εξυπηρέτηση και για να ταιριάζει περισσότερο 

στο αντικείμενο που διαπραγματεύεται και στους στόχους της, μετονομάζει τη φωνή 

των πελατών, από Voice of Customer, σε φωνή των κριτηρίων, Voice of Criteria. Τα 

“Wants” που εισάγονται στον Οίκο της Ποιότητας είναι δεκαεννιά, και σε σχέση με 

κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, προκύπτουν τα κριτήρια που είναι και τα 

ακόλουθα:

Ηγεσία

• Οργανωσιακή ηγεσία

• Κοινωνική ευθύνη 

Στρατηγικός προγραμματισμός 

• Στρατηγική ανάπτυξη

• Στρατηγική επέκταση

Εστίαση στον πελάτη και την αγορά
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• Γνώση πελατών και αγοράς

• Ικανοποίηση πελατών και σχέσεις

Πληροφορίες και ανάλυση

• Μέτρηση της οργανωσιακής απόδοσης

• Ανάλυση της οργανωσιακής απόδοσης

Εστίαση στο ανθρώπινο δυναμικό

• Συστήματα εργασίας

• Μόρφωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού

• Το προσωπικό να νιώθει ευημερία και ικανοποίηση

Διαχείριση διαδικασιών

• Διαδικασίες προϊόντος και υπηρεσίας

• Διαδικασία υποστήριξης

• Διαδικασίες προμηθευτών και συνεταίρων

Επιχειρηματικά αποτελέσματα

• Αποτελέσματα προσανατολισμένα στον πελάτη

• Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και αποτελέσματα αγοράς

• Αποτελέσματα ανθρωπίνων πόρων

• Αποτελέσματα προμηθευτών και συνεταίρων

• Αποτελέσματα οργανωσιακής αποτελεσματικότητας

Τα  “How’s”  που  εισάγονται  στον  Οίκο  της  Ποιότητας  είναι  είκοσι  και 

ζητήθηκε να διατυπωθούν από μια ομάδα της επιχείρησης, η οποία είχε πλήρη γνώση 

όλης  της  οργάνωσης.  Τα “How’s”  αυτά,  σύμφωνα με  την  ομάδα,  είναι  οι  είκοσι 

βέλτιστες τεχνικές και διαδικασίες που υπάρχουν στην  A&M-  SoCal. Επομένως οι 

τεχνικές απαιτήσεις που υπάρχουν στον Οίκο της Ποιότητας, όπως φαίνεται και στην 

εικόνα παρακάτω είναι οι ακόλουθες:

• Συμμετοχή προσωπικού

• Αδυναμία επιχείρησης

• Διοίκηση βασιζόμενη στις διαδικασίες

• Διοίκηση πελατειακών σχέσεων

• Ολοκληρωμένη διαδικασία προγραμματισμού

• Σύστημα ηγεσίας
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• Ολοκλήρωση επιχειρησιακής απόδοσης

• Διατήρηση εξαιρετικής απόδοσης

• Δυνατότητα προσέγγισης

• Κοινή συμμετοχή

• Όραμα Boeing 2016

• Σύστημα διοίκησης που προσθέτει αξία

• Σύστημα διοίκησης ποιότητας Boeing

• Πολλαπλάσιοι (multiple) πελάτες/ πολλαπλάσιες παραμετροποιήσεις

• Συνεταιρισμοί με προμηθευτές

• Ατέλειες/ μείωση του κύκλου ζωής

• Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

• Σαφείς λειτουργικές προτεραιότητες

• Ανάπτυξη καριέρας

• Ποικιλομορφία

42



Μεθοδολογία της QFD και εφαρμογή της στον Τραπεζικό Τομέα

Εικόνα 10, Το τελικό House of Quality

Μετά  την  παρουσίαση  των  “Wants”  και  των  “How’s”  βλέπουμε  ότι  ο 

Interrelationship Matrix δείχνει  τους  συσχετισμούς  μεταξύ κάθε  “Want”  και  κάθε 

“How’s” και η κλίμακα που χρησιμοποιείται για κάθε σχέση είναι η “δυνατή, μέτρια, 

αδύνατη”. Από τον πίνακα αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου κενές γραμμές 

και στήλες και σε κάθε γραμμή και στήλη υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις σχέσεις. 

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κριτήρια σχετίζονται με πολλαπλές καλές πρακτικές και 

διαδικασίες,  γεγονός  που  σημαίνει  μια  ώριμη  ολοκλήρωση  των  πρακτικών  και 

διαδικασιών.
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Στη  στέγη  του  Οίκου  της  Ποιότητας,  όπως  φαίνεται  από  την  Εικόνα  10, 

παρουσιάζονται  οι  σχέσεις  μεταξύ  κάθε  ζεύγους  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών. 

Όπως βλέπουμε, όλες οι σχέσεις χαρακτηρίζονται ως θετικές ή πολύ θετικές, ενώ δεν 

υπάρχει  καμία  σχέση  που  να  χαρακτηρίζεται  ως  αρνητική  ή  πολύ  αρνητική.  Το 

γεγονός αυτό δείχνει το πόσο αποτελεσματική είναι η ολοκληρωμένη διαδικασία του 

προγραμματισμού.

Στα  δεξιά  του  Οίκου  της  Ποιότητας  είναι  τοποθετημένοι  οι  δείκτες  που 

υπολογίζονται, καθώς και οι δείκτες της σύγκρισης με δύο ανταγωνιστικές εταιρίες. 

Από  τη  στήλη  της  Σχετικής  Βαρύτητας  (Relative weights),  βλέπουμε  ότι  το  πιο 

σημαντικό κριτήριο για την A&M- SoCal είναι “τα αποτελέσματα προσανατολισμένα 

στον  πελάτη”  με  δείκτη  12,8,  γεγονός  που  συνάδει  με  τις  προτεραιότητες  της 

επιχείρησης.  Επίσης  από  τη  στήλη  Σύγκριση  με  τον  Ανταγωνισμό  (Competitive 

Comparison) είναι ξεκάθαρο ότι η A&M- SoCal βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση από 

όλους τους ανταγωνιστές της, ενώ η επιχείρηση Α βρίσκεται στη δυσχερέστερη θέση 

εκ των τριών και η επιχείρηση Β κάπου στη μέση. 

Στο  κάτω  μέρος  του  πίνακα,  στη  στήλη  του  Δείκτη  Σημαντικότητας 

(Importance Weight)  βλέπουμε  ότι  το  πιο  σημαντικό  “How”  είναι  η  “Διοίκηση 

πελατειακών σχέσεων” με δείκτη 16,1. Το σημαντικότερο κριτήριο από τα “Wants” 

που  αναφέρθηκε  παραπάνω  σε  συνδυασμό  με  τη  σημαντικότερη  διαδικασία  που 

φαίνεται από τα “How’s” δείχνει ότι η  A&M-  SoCal είναι μια επιχείρηση πλήρως 

προσανατολισμένη στο πελάτη και βασικότερος στόχος της είναι η ικανοποίηση των 

πελατών.

Συμπεράσματα

Μια πιο συστηματική χρήση της μεθόδου  QFD θα επιτάχυνε τις βελτιώσεις 

που είχαν γίνει σε νωρίτερα στάδια. Με την μελέτη αυτή ουσιαστικά αποδεικνύεται 

ότι οι προσπάθειες της εταιρίας για ευθυγράμμιση και ολοκλήρωση των προσπαθειών 

με τους στόχους της έφερε αποτέλεσμα. Η QFD θα συνεχίσει να συμβάλλει και στο 

μέλλον  για  τη  διατήρηση  της  εξαιρετικής  απόδοσης  και  θα  επιβεβαιώνει  ότι  οι 

αποφάσεις που θα έχουν παρθεί θα είναι οι σωστές και ταυτόχρονα θα είναι ο οδηγός 

για βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.
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2.3.2 Deploying and integrating education system indicators with QFD- 
Application case- 

Ricardo Hirata Okamoto, José Carlos Arce Riobóo (2002)

14th Symposium on QFD, http://www.qfdi.org/books/proceedings.htm

 Στο άρθρο αυτό  γίνεται  χρήση της  μεθόδου  QFD για  την  ανάπτυξη  των 

δεικτών  του  Υπουργείου  Παιδείας  από  την  τοπική  ηγεσία  του  Guanajuanto στο 

Μεξικό, State Government of Guanajuanto (SEG). Η μελέτη της μεθόδου ξεκίνησε με 

την έρευνα και τη συλλογή των εκπαιδευτικών δεικτών και ακολούθησε η εφαρμογή 

των Διαγραμμάτων Συγγένειας  (Affinity Diagrams)  για  την  ομαδοποίηση και  την 

οργάνωση των προηγούμενων δεικτών σε ομάδες. Στη συνεχεία χρησιμοποιήθηκε το 

σχεσιακό διάγραμμα  Balanced Scored Card για την ταξινόμηση και την ανάπτυξη 

των  παραπάνω  ομάδων  δεικτών.  Τέλος,  με  τη  χρήση  των  μέσων  της  QFD 

ολοκληρώνεται  ο  καθορισμός  των  κυριότερων  διαδικασιών  και  η  επιλογή  των 

βασικότερων βελτιώσεων στα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Πολλές τοπικές κυβερνήσεις στο Μεξικό εφαρμόζουν θέματα της Διοίκησης 

Ολικής  Ποιότητας,  καθώς  και  διαδικασίες  πιστοποίησης  του  ISO 9000,  αλλά  το 

κυριότερο πρόβλημα είναι η μέτρηση των αποτελεσμάτων αυτών των στρατηγικών. 

Κάποιες  από τις  παραμέτρους  με  τις  οποίες  ασχολείται  το εκπαιδευτικό σύστημα 

εκτός  από τις  διαδικασίες  που τηρούνται  μέσα στις  τάξεις  είναι  οι  παρακάτω:  οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις,  η οπτική των γονέων και  των μαθητών για ένα 

καλό εκπαιδευτικό σύστημα, η μέτρηση της απόδοσης των εσωτερικών διαδικασιών, 

η  πληροφοριακή  τεχνολογία,  η  δομή,  η  διαδικασία  προγραμματισμού  και  η 

διαχείριση έργου. 

Το  Guanajuanto είναι  η  22η  πολιτεία  του  Μεξικό  και  αριθμεί  4,6  εκατ. 

κατοίκους.  Το  συνολικό  προσωπικό  του  SEG είναι  55.000  και  οι  εκπαιδευτικές 

μονάδες  που  αριθμεί  είναι  12.000.  Από  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1990  έχουν 

ξεκινήσει οι προσπάθειες για την εφαρμογή της Ποιότητα στο Εκπαιδευτικό Σύστημα 

και έχουν ως στόχο την υπόδειξη των κρίσιμων διαδικασιών, οι οποίες θα έχουν ως 

άμεσο αποτέλεσμα την “Normalidad Minima”, δηλαδή την εκπλήρωση των βασικών 

δεικτών. Όλη αυτή η προσπάθεια των οργανωσιακών αλλαγών υποστηρίζεται από 

διάφορα συστήματα, όπως είναι το  SAP (Systems,  Applications and Products), για 

την κατάρτιση των προϋπολογισμών, των προγραμμάτων, των μισθών κ.α.

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι στην αρχή οι χρηματοοικονομικοί 

και  εκπαιδευτικοί  δείκτες  να  συνδυαστούν  τόσο  με  τις  ανάγκες  της  αγοράς  του 
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πρώτου  επιπέδου  (αποτελεσματικός  χρόνος  στη  τάξη,  πλήρη  κάλυψη  των 

εκπαιδευτικών επιπέδων,  εξοπλισμένα εγκαταστάσεων,  ύπαρξη εγκαταστάσεων σε 

όλους τους δήμους), όσο και με τις ανάγκες του δεύτερου επιπέδου (σχετίζονται με 

τον  εξοπλισμό,  όπως  καρέκλες,  θρανία,  εργαστήρια,  κάλυψη  εγγραφών  και 

πιστοποιήσεων, βιβλία). Στη συνέχεια όλοι οι παραπάνω δείκτες επεκτείνονται στις 

εσωτερικές διαδικασίες της τοπικής ηγεσίας με στόχο να ιεραρχηθούν οι διαδικασίες 

αυτές και να αποφασιστούν οι βελτιωμένες στρατηγικές. Το αποτέλεσμα είναι ένας 

μεγάλος πίνακας δεικτών, στον οποίο φαίνεται ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί δείκτες, 

οι συσχετίσεις τους και ο καθορισμός της ευθύνης της διαχείρισής τους. 

Η έρευνα αυτή τυπικά διενεργείται σε τέσσερις φάσεις κατά τις οποίες στη 

πρώτη φάση γίνεται η συλλογή των δεικτών, στη δεύτερη φάση γίνεται η ανάπτυξη 

των δεικτών με τη μεθοδολογία της QFD, στη τρίτη φάση καθορίζονται οι κυριότερες 

διαδικασίες και οι δείκτες τους για το σχηματισμό των βελτιωμένων ομάδων, των 

ομάδων στόχων κ.τ.λ..  Στη τέταρτη φάση,  η οποία δεν καλύπτεται  από το άρθρο 

αυτό, θα γίνει η εφαρμογή του σχεσιακού διαγράμματος Balanced Scorecard από ένα 

πληροφοριακό σύστημα διοίκησης για την επίβλεψη όλων των δεικτών, ενώ μετά από 

αυτή τη φάση θα ακολουθήσει η χρήση του SAP.

Φάση 1-  Οίκος της Ποιότητας (  House     of     Quality  )  

Η  φάση  αυτή  ξεκίνησε  με  τη  συλλογή  των  εκπαιδευτικών  δεικτών  τον 

Αύγουστο  του  2001.  Οι  δείκτες  αρχικά  ομαδοποιήθηκαν  με  βάση  τα  (Affinity 

Diagrams)  και  αποφασίστηκε  να  κατηγοριοποιήθηκαν  με  βάση  το  σχεσιακό 

διάγραμμα  Balanced Scorecard (Kaplan and Norton, 1996). Μετά την πρώτη φάση 

της ανάλυσης με τη χρήση των Διαγραμμάτων Συγγένειας (Affinity Diagrams)  οι 

κατηγορίες  ήταν  οι  εξής:  δημιουργία  πλούτου,  ανάγκες  χρηστών,  εσωτερικές 

διαδικασίες και ανάπτυξη και ευημερία. Κάθε τίτλος των παραπάνω κατηγοριών των 

δεικτών ουσιαστικά αποτελείται από άλλους ομαδοποιημένους δείκτες. 

Φάση 2- Ανάπτυξη Μερών (  Part     Deployment  )  

Αυτό που ουσιαστικά γίνεται στη δεύτερη φάση της  QFD σ’ αυτό το άρθρο 

είναι  η  ανάπτυξη  των  δεικτών  (indicators deployment).  Η  ερευνητική  ομάδα 

εφάρμοσε  τη  μεθοδολογία  της  QFD με  στόχο  να  ερευνήσει  το  πώς  μπορεί  να 

συσχετίζονται μεταξύ τους οι παραπάνω πολυάριθμοι δείκτες. Έτσι, η ανάπτυξη των 

πινάκων έγινε ως εξής: αρχικά συσχετίστηκαν οι δείκτες της δημιουργίας πλούτου με 
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τους δείκτες των αναγκών των χρηστών (από την οπτική του πελάτη). Μ’ αυτό τον 

πίνακα γίνονται κατανοητές οι ανάγκες των χρηστών και η σχέση που έχουν με τους 

χρηματοοικονομικούς  και  εκπαιδευτικούς  δείκτες.  Στη  συνέχεια  συνδυάζονται  οι 

ανάγκες των χρηστών του πρώτου επιπέδου με τις ανάγκες δευτέρου επιπέδου και 

παράγεται  ένας  πίνακας  στον  οποίο  ουσιαστικά  ιεραρχούνται  οι  ανάγκες  των 

χρηστών.  Στον  τρίτο  πίνακα  που  παράγει  η  ερευνητική  ομάδα  συσχετίζει  τους 

χρηματοοικονομικούς  και  εκπαιδευτικούς  δείκτες  και  τις  ανάγκες  του  δεύτερου 

επιπέδου των χρηστών με τις εσωτερικές διαδικασίες. Σ’ αυτό τον πίνακα ελέγχεται 

το  αποτέλεσμα  των  ισχυόντων  εσωτερικών  διαδικασιών  σε  συνδυασμό  με  τους 

αποτελεσματικούς  δείκτες  και  φαίνεται  ποιες  είναι  οι  κρίσιμες  διαδικασίες  που 

επιδέχονται βελτίωση καθώς και η σχέση τους με τους δείκτες.

Στη συνέχεια της δεύτερης φάσης συσχετίζονται τα τρέχοντα προγράμματα 

που εφαρμόζονται  από το  εκπαιδευτικό  σύστημα και  το  πρόγραμμα “Normalidad 

Minima” με τις ισχύουσες διαδικασίες και ελέγχεται αν οι κρίσιμες διαδικασίες είναι 

σε στάδιο βελτίωσης. Από το σημείο αυτό φάνηκε ότι πολλές από τις διαδικασίες που 

προκύπτουν προς εξέταση είχαν ήδη οριστεί για να βελτιωθούν, ενώ κάποιες άλλες 

ενώ  ήταν  κρίσιμες  δεν  ελέγχονταν  και  ούτε  ήταν  σε  προγενέστερες  λίστες  προς 

βελτίωση. Αυτή η διαδικασία έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία 

νέων  στρατηγικών  ή  διαλειτουργικών  προγραμμάτων.  Στον  πέμπτο  και  τελευταίο 

πίνακα της φάσης αυτής δημιουργούνται οι διαλειτουργικοί πίνακες και οι δείκτες 

ευθύνης για τη επίβλεψη, τον έλεγχο και τη βελτίωση κάθε δείκτη. Με τους δείκτες 

ευθύνης  θα  ελέγχονται  οι  δείκτες  αποτελεσμάτων  (χρηματοοικονομικοί  δείκτες, 

εκπαιδευτικοί δείκτες και ανάγκες χρηστών δευτέρου επιπέδου), τα τρέχοντα και τα 

κρίσιμα  προγράμματα  και  επιπλέον  θα  γίνεται  και  ο  έλεγχος  των  κρίσιμων 

εσωτερικών διαδικασιών. 

Φάση 3- Προγραμματισμός Διαδικασιών (  Process     Planning  )  

Μετά τη δημιουργία όλων των παραπάνω πινάκων τα αποτελέσματα αφού 

υποστηριχθούν και από τα σχεσιακά διαγράμματα (relations diagrams) συμβάλλουν 

στον καθορισμό των κρίσιμων διαδικασιών. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να 

βελτιωθούν  ταυτόχρονα  όλες  οι  διαδικασίες,  λόγω  χρόνου  και  κόστους.  Τέλος, 

αναφέρουμε απλά ότι σ’ αυτή τη φάση πλέον τα σχεσιακά διαγράμματα (relations 

diagrams) έχουν απλοποιηθεί πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες φάσεις που είχαν 

ξαναχρησιμοποιηθεί.  
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Συμπεράσματα

Οι πίνακες, όπως είδαμε και παραπάνω, συσχετίζουν διαφορετικές κατηγορίες 

δεικτών,  κάποιοι  εκ  των  οποίων  είναι  εστιασμένοι  σε  ένα  δεδομένο  στόχο  και 

βοηθούν  τους  ερευνητές  να  κατανοήσουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  δουλεύει  το 

υπουργείο  και  το  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Αυτή  η  ανάλυση  έγινε  για  να 

αποσαφηνιστούν ποιες  θα είναι οι διαδικασίες που πρέπει να βελτιωθούν, ποιοι θα 

είναι  οι  εμπλεκόμενοι  που  πρέπει  να  συμμετέχουν,  πώς  θα  κατανεμηθεί  ο 

προϋπολογισμός  στις  διάφορες  διαδικασίες  και  προγράμματα  και  τέλος  ποιες 

μοντέρνες  τεχνικές  διοίκησης  και  πρωτοβουλίες  θα  εισαχθούν  από  το  Υπουργείο 

Παιδείας. 

2.3.3 Quality Function Deployment for the good of soccer
Fariborz Y. Partovi, Rafael A. Corredoira, (2002)

European Journal of Operational Research, Vol.137, pp.642- 656

Το παραπάνω άρθρο χρησιμοποιεί τη μέθοδο QFD για να ιεραρχηθούν και να 

σχεδιαστούν οι κανόνες του ποδοσφαίρου με σκοπό να γίνει το άθλημα πιο ελκυστικό 

για  τους  οπαδούς.  Εκτός  από τη  μέθοδο της  QFD,  στην  ανάπτυξη  των  πινάκων, 

χρησιμοποιείται  η  Μέθοδος  Αναλυτικής  Ιεραρχίας  (Analytic Hierarchy Process, 

AHP)  και  η  μέθοδος  της  Αναλυτικής  Διαδικασίας  Δικτύων  (Analytic Network 

Process,  ANP). Στην ανάπτυξη της μεθόδου συμμετέχουν η αγορά στόχος η οποία 

τμηματοποιείται,  τα  ενδιαφέροντα  των  φιλάθλων,  οι  δραστηριότητες  του 

ποδοσφαίρου και οι κανόνες του αθλήματος. 

Η  ανάπτυξη  του  μοντέλου  της  QFD γίνεται  σε  τρεις  φάσεις,  παράγονται 

δηλαδή  τρεις  οίκοι.  Σε  κάθε  μία  από  τις  τρεις  φάσεις  η  μεθοδολογία  της  QFD 

μελετάει τα ακόλουθα:

• Στον πρώτο οίκο συσχετίζονται τα τμήματα της αγοράς με τα ενδιαφέροντα 

των οπαδών (Voice of customer)

• Στο  δεύτερο  οίκο  συσχετίζονται  τα  ενδιαφέροντα  των  οπαδών  με  τις 

δραστηριότητες του ποδοσφαίρου, και

• Στον τρίτο οίκο συσχετίζονται οι δραστηριότητες του ποδοσφαίρου με τους 

κανόνες του αθλήματος
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Αρχικά  είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  ότι  τα  αποτελέσματα  όλων  των 

μετρήσεων  που  φέρουν  οι  πίνακες  της  QFD στο  άρθρο  αυτό  είναι  αποτέλεσμα 

συνεντεύξεων  και  συζητήσεων  με  πολλούς  ανθρώπους  από  την  παγκόσμια 

επαγγελματική σκηνή του ποδοσφαίρου, όπως ένας τεχνικός της FIFA, ένα μέλος της 

οργάνωσης Task Force 2000 (αποτελείται από αντιπροσώπους από όλο το φάσμα του 

ποδοσφαίρου και έχει  ως στόχο την προώθηση του αθλήματος),  ένας εκπαιδευτής 

ποδοσφαίρου, ένας προπονητής, ένας πρώην παίκτης και ένας δημοσιογράφος που 

συμμετείχαν  σε  παγκόσμια  κύπελλα  και  διεθνή  πρωταθλήματα.  Επίσης,  στις 

συνεντεύξεις  συμμετείχαν  ένας  βοηθός  εκπαιδευτή  ποδοσφαίρου,  ένας  βοηθός 

προπονητή  και  ένας  φυσιοθεραπευτής  από  την  ομάδα  ποδοσφαίρου  της 

Ουρουγουάης.

Φάση 1- Οίκος της Ποιότητας (  House     of     Quality  )  

Στην  αρχή  της  πρώτης  φάσης  γίνεται  η  τμηματοποίηση  της  αγοράς  των 

οπαδών του ποδοσφαίρου, και το κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι η ηλικία.  Ο 

λόγος  που  χρησιμοποιείται  αυτό  το  κριτήριο  είναι  ότι  οι  διαφορετικές  ηλικιακές 

ομάδες  εμπλέκονται  σε  διαφορετικά  ποσοστά  με  το  άθλημα,  όσον  αφορά  τη 

συμμετοχή  τους  σ’  αυτό,  είτε  ως  ενασχόληση,  είτε  απλά  ως  παρακολούθηση.  Η 

τμηματοποίηση της αγοράς έχει ως εξής: ηλικίες 8-18, 19-34, 35-54 και 55 και πάνω, 

και  οι  τέσσερις  ομάδες  αυτές  τοποθετούνται  στον  πρώτο  πίνακα  της  QFD στην 

αριστερή πλευρά. 

Οι  ομάδες της αγοράς  συσχετίζονται  με  τα ενδιαφέροντα τον οπαδών που 

είναι τα εξής: 

• Διασκέδαση από το να παρακολουθείς,

• Διασκέδαση από το να παίζεις,

• Ασφάλεια όταν παίζεις και

• Ευκολία στο να παίξεις 

Στις στήλες του πίνακα, με βάση τα ενδιαφέροντα των οπαδών, εισάγονται 

άλλα αθλήματα, και ουσιαστικά διενεργείται μια ανάλυση ανταγωνιστικότητας, κατά 

την οποία υπολογίζεται το κατά πόσο οι οπαδοί των τεσσάρων τμημάτων της αγοράς 

θα προτιμούσαν το ποδόσφαιρο από τα άλλα αθλήματα.
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Στη σημείο αυτό υπολογίζονται τόσο οι συσχετίσεις μεταξύ των στηλών και 

των γραμμών του πίνακα, όσο και των στηλών μεταξύ τους. Η διαφοροποίηση αυτού 

του άρθρου με ότι έχουμε αναφέρει έως τώρα, είναι στον υπολογισμό του Πίνακα 

Συσχετίσεων  (Interrelationship Matrix).  Μέχρι  τώρα  το  πόσο  δυνατή,  μέτρια  ή 

αδύναμη είναι μια σχέση του Πίνακα Συσχετίσεων παρουσιαζόταν με σύμβολα, ενώ 

στο  άρθρο  αυτό  υπολογίζεται  με  τη  μέθοδο  της  Μέθοδος  Αναλυτικής  Ιεραρχίας 

(Analytic Hierarchy Process,  AHP),  γεγονός  που  φαίνεται  και  στην  εικόνα  που 

ακολουθεί.  Αυτή  η  μέθοδος  προτιμάται,  γιατί  δίνει  τη  δυνατότητα  να  γίνονται 

συγκρίσεις των ενδιαφερόντων των οπαδών ανά ζεύγη των δύο με βάση μια ηλικιακή 

ομάδα.  Για  παράδειγμα  “Πόσο  πιο  σημαντικό  είναι  η  “Διασκέδαση  από  το  να 

παρακολουθείς” σε σχέση με τη ”Διασκέδαση από το να παίζεις” για την ηλικιακή 

ομάδα από 8- 18;”. Το αποτέλεσμα αυτών των συγκρίσεων είναι ένα σύνολο από 

βαρύτητες για τα ενδιαφέροντα των οπαδών σε σχέση με τις ηλικίες των οπαδών. Ένα 

δείγμα της μεθόδου Αναλυτικής Ιεραρχίας (Analytic Hierarchy Process,  AHP) στον 

πρώτο πίνακα της QFD φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, Εικόνα 11.

Εικόνα 11,  Σχέσεις μεταξύ των τμημάτων της αγοράς των οπαδών του ποδοσφαίρου και των 

ενδιαφερόντων τους με τη μέθοδο AHP

Το επόμενο βήμα στην πρώτη αυτή φάση είναι η συμπλήρωση της στέγης του 

πρώτου οίκου, η οποία δείχνει το αν υπάρχει θετική ή αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

των στηλών. Στη περίπτωση αυτή όμως λόγω του ότι τα ενδιαφέροντα των οπαδών 

δεν συσχετίζονται το ένα με το άλλο, οι συγγραφείς αποφασίζουν ότι η στέγη του 

σπιτιού δεν χρειάζεται να υπολογιστεί. 
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Φάση 2- Ανάπτυξη Μερών (  Parts     Deployment  )  

Στη φάση αυτή παράγεται ο δεύτερος οίκος της  QFD και συσχετίζονται τα 

ενδιαφέροντα των οπαδών με τις ενέργειες του ποδοσφαίρου. Τα ενδιαφέροντα των 

οπαδών τοποθετούνται πλέον στις οριζόντιες στήλες του πίνακα, στα αριστερά, και 

είναι  τα  “Wants”  και  στις  κατακόρυφες  στήλες  του  πίνακα  τοποθετούνται  τα 

“How’s”, που είναι οι ενέργειες του αθλήματος. Οι ενέργειες του ποδοσφαίρου που 

καθορίζονται για την ανάλυση είναι οι ακόλουθες: 

• Πέταγμα της μπάλας μέσα στα δίχτυα (Scoring)

• Αποτροπή του αντιπάλου από το να σκοράρει (Saving)

• Πάσα της μπάλας σε συμπαίκτη (Passing)

• Αποφυγή αντιπάλου και συνέχιση της κατοχής της μπάλας (Dribbling)

• Κλέψιμο της μπάλας από αντίπαλο παίκτη (Defending)

• Προσπάθεια για σκοράρισμα (Shooting)

• Πάσα της μπάλας σε συμπαίκτη που σκοράρει κατευθείαν (Assisting)

• Προσπάθεια  να  φτάσει  ένας  παίκτης  τη  μπάλα  χρησιμοποιώντας 

απαγορευμένο τρόπο (Fouling)

Η συμπλήρωση των συσχετίσεων μεταξύ των ενδιαφερόντων των οπαδών και 

των  ενεργειών  του  ποδοσφαίρου,  στον  Πίνακα  Συσχετίσεων  (Interrelationship 

Matrix) , έγινε από εμπειρογνώμονες της FIFA και ο πίνακας συμπληρώθηκε και πάλι 

με βάση τη μέθοδο της Αναλυτικής Ιεραρχίας (Analytic Hierarchy Process,  AHP). 

Στη συνέχεια της ανάλυσης η ερευνητική ομάδα κλήθηκε να συμπληρώσει τη στέγη 

του δεύτερου οίκου, η οποία τώρα δείχνει τις συσχετίσεις μεταξύ των ενεργειών του 

αθλήματος. Και σ’ αυτή τη περίπτωση, οι συγγραφείς δεν συμπληρώνουν τον πίνακα 

με  τα  σύμβολα  που  δείχνουν  το  κατά  πόσο  οι  στήλες  συσχετίζονται  θετικά  ή 

αρνητικά,  αλλά  χρησιμοποιούν  τη  μέθοδο  της  Αναλυτικής  Διαδικασίας  Δικτύων 

(Analytic Network Process,  ANP).  Κατά  τη  μέθοδο  αυτή,  για  να  βρεθεί  η 

σημαντικότητα μιας ενέργειας αξιολογείται ο αντίκτυπος όλων των δραστηριοτήτων 

σε κάθε άλλη δραστηριότητα.  H δεύτερη διαφοροποίηση σχετικά με τη στέγη είναι 

ότι  χρησιμοποιείται  ο  υπέρ πίνακας  (supermatrix)  του  Saaty,  όπως φαίνεται  στην 

παρακάτω  εικόνα,  Εικόνα  12,  και  επίσης  σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  του  Saaty 
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υπολογίζεται  και  η  σημαντικότητα  των  ενεργειών,  που  φαίνεται  στην  τελευταία 

γραμμή.

Εικόνα 12,  Σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερόντων των οπαδών και των ενεργειών του ποδοσφαίρου

Φάση 3- Προγραμματισμός Διαδικασιών (  Process     Planning  )  

Κατά την τρίτη και τελευταία φάση της μεθόδου QFD, δημιουργείται ο τρίτος 

οίκος στον οποίο συσχετίζονται οι ενέργειες του ποδοσφαίρου με τους κανόνες που 

το  διέπουν.  Στην  αριστερή  πλευρά  του  πίνακα  τοποθετούνται  οι  ενέργειες  του 

αθλήματος από την προηγούμενη φάση και στις κατακόρυφες στήλες τοποθετούνται 

οι  κανόνες  του.  Οι  πιο  σημαντικοί  κανόνες  του  παιχνιδιού  είναι  πρόταση  της 

οργάνωσης Task Force 2000 και είναι οι ακόλουθοι:

• Fouls και λάθος συνεννόηση των παικτών
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• Αριθμός των παικτών

• Το πόσο θα μετράει το κάθε γκολ

• Τα χαρακτηριστικά της μπάλας

• Και ο κανόνας του offside 

Σ’ αυτή τη φάση στόχος της μελέτης είναι να ιεραρχηθούν οι κανόνες του 

παιχνιδιού και να οριστούν οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε το άθλημα 

να γίνει πιο συναρπαστικό, τόσο για τους θεατές όσο και για τους ίδιους τους παίκτες.

Ο πίνακας των συσχετίσεων μεταξύ στηλών και γραμμών συμπληρώνεται με 

τη βοήθεια εμπειρογνώμων του ποδοσφαίρου από την οργάνωση Task Force 2000 με 

ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και στις προηγούμενες φάσεις. Η στέγη του οίκου 

συμπληρώνεται και πάλι με βάση τη μέθοδο της Αναλυτικής Διαδικασίας Δικτύων 

(Analytic Network Process,  ANP)  και  το  μοντέλο  του  Saaty,  τον  υπέρ  πίνακα 

(supermatrix). 

Αποτελέσματα

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο πιο σημαντικός κανόνας του παιχνιδιού 

που θα μεγάλωνε τον  ενθουσιασμό των θεατών,  είναι  ο  αριθμός  των παικτών.  Ο 

δεύτερος πιο σημαντικός κανόνας είναι τα  Fouls και τα λάθη στη συνεννόηση των 

παικτών και ο τρίτος είναι τα χαρακτηριστικά της μπάλας. 

Το τελευταίο βήμα αυτής της διαδικασίας είναι η τροποποίηση των κανόνων 

του αθλήματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την ιεράρχηση των 

κανόνων χρησιμοποιήθηκαν κάποιες μεθοδολογίες για τα αποτελέσματα που θα είχαν 

οι παραπάνω αλλαγές στο παιχνίδι ποδοσφαίρου.

Ένας  τρόπος  για  να  μετρηθεί  η  καταλληλότητα  του  μοντέλου  είναι  να 

συγκριθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την αλλαγή των κανόνων, με τις 

αποφάσεις  που  είχε  πάρει  η  FIFA.  Η  σύγκριση  δείχνει  ότι  μεταξύ  των  τριών 

κυρίαρχων  κανόνων  προς  αλλαγή  που  υπέδειξε  η  μέθοδος  της  QFD,  οι  δύο  από 

αυτούς έχουν ήδη εφαρμοστεί από τη FIFA. Οι αλλαγές έγιναν στους κανόνες “Fouls 

και τα λάθη στη συνεννόηση των παικτών” και  “χαρακτηριστικά της μπάλας”. 

Συμπεράσματα

Με την ολοκλήρωση της μεθόδου της QFD για την ιεράρχηση των κανόνων 

του ποδοσφαίρου έτσι ώστε αυτό να γίνει πιο ενδιαφέρον για τους θεατές, προκύπτει 

53



Μεθοδολογία της QFD και εφαρμογή της στον Τραπεζικό Τομέα

ένα μοντέλο ανάλυσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα αθλήματα. 

Είναι φανερό ότι  παρόλο που η QFD έχει  χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγω στον 

τεχνικό τομέα, βλέπουμε ότι μπορεί πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους 

τομείς  και  να  αποφέρει  θετικά  αποτελέσματα.  Με  τη  χρήση  της  μεθόδου  της 

Αναλυτικής  Ιεραρχίας  (Analytic Hierarchy Process,  AHP)  και  της  μεθόδου  της 

Αναλυτικής  Διαδικασίας  Δικτύων  (Analytic Network Process,  ANP)  δεν 

χρησιμοποιούνται  καθόλου  τα  σύμβολα  για  τη  συσχέτιση  των  “What’s”  με  τα 

“How’s” αλλά και των “How’s” μεταξύ τους. 
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2.4 Quality Function Deployment και σχετικές έρευνες στον 
Τραπεζικό χώρο

2.4.1 Customer satisfaction using QFD: an e- banking case

Marvin E. Gonzalez, Gioconda Quesada, Federico Picado, Carl A. Eckelman, (2004)

Magazine Servise Quality, Vol.14, No. 4, pp. 317-330

Μια από τις σημαντικότερες έρευνες στον τραπεζικό χώρο έγινε στην Ισπανία 

για το πώς η Εθνική Τράπεζα της Ισπανίας μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής θα 

ικανοποιήσει  τις  απαιτήσεις  των πελατών της.  Το άρθρο αυτό παρουσιάζονται  οι 

κινήσεις  που έγιναν  για  την  εισαγωγή της  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  στην Εθνική 

Τράπεζα της Ισπανίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η QFD και αποτελούσε 

το μέσο για την προσέγγιση των απαιτήσεων των πελατών.

Στόχοι αυτής της έρευνας είναι αφενός μεν η ανάπτυξη μιας μεθόδου για την 

ηλεκτρονική τραπεζική έχοντας σαν βάση της την ποιότητα, τόσο για την ανάλυση 

των απαιτήσεων των πελατών, όσο και για τις εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες 

και  αφετέρου  ο  ορισμός  μιας  βελτιωμένης,  πελατοκεντρικής  στρατηγικής  που  θα 

βασίζεται στα κρίσιμα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα προκύπτουν από την 

ανάλυση ποιότητας. 

Κύριος  άξονας  του άρθρου είναι  η  επίτευξη υψηλής ποιότητας  υπηρεσιών 

στην  ηλεκτρονική  τραπεζική.  Ο  σκοπός  αυτός  ενισχύεται  από  το  γεγονός  ότι  οι 

χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες,  και  συγκεκριμένα  τα  τραπεζικά  προϊόντα,  δεν 

διαφέρουν μεταξύ τους σχεδόν καθόλου, γι’ αυτό και το κύριο όπλο των τραπεζών, 

έναντι  των  ανταγωνιστών,  είναι  η  ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  προσφέρουν 

(Stafford 1996, Kim et al. 1998). Τα ποιοτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες ενισχύουν τη 

φήμη  της  τράπεζας,  βελτιώνουν  τη  διατήρηση  των  πελατών,  προσελκύουν  νέους 

πελάτες και αυξάνουν την χρηματοοικονομική απόδοσή της (Julian and Ramaseshan 

1994, Zeithanl et al. 1996).

Γενική μεθοδολογία

Στην  έρευνα  αυτή,  η  QFD χρησιμοποιείται  ως  μια  διαδικασία 

προγραμματισμού που συνδυάζει  τις  απαιτήσεις  των πελατών με τα στοιχεία των 

υπηρεσιών της ηλεκτρονική τραπεζική. 
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Για  τη  διεξαγωγή  της  έρευνας,  στάλθηκαν  4.000  ερωτηματολόγια  μέσω 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email)  σε  χρήστες  των  κανονικών  υπηρεσιών  της 

τράπεζας από τη Μαδρίτη. Το παραπάνω δείγμα ήταν τυχαίο. Από αυτά επέστρεψαν 

συμπληρωμένα  τα  824,  ποσοστό  περίπου  20,6%.  Τα  ερωτηματολόγια  ήταν 

χωρισμένα  σε  τρία  τμήματα,  το  πρώτο από τα  οποία  συμπληρωνόταν  με  γενικές 

πληροφορίες των πελατών, το δεύτερο είχε να κάνει με τις απαιτήσεις των πελατών 

και το τρίτο με ερωτήσεις σε σχέση με τους ανταγωνιστές (benchmarking questions). 

Η συμβατική μεθοδολογία της  QFD, η οποία χρησιμοποιεί τέσσερις φάσεις, 

τροποποιήθηκε σε μια μεθοδολογία τριών φάσεων για τις ανάγκες του μοντέλου και 

της έρευνας. Οι τρεις φάσεις της έρευνας είναι ο “πίνακας προγραμματισμού” κατά 

τον οποίο προκύπτει ο Οίκος της Ποιότητας (House of Quality), ο “πίνακας κρίσιμων 

μερών” και ο “πίνακας σχεδίου δράσης”. Οι τρεις αυτοί οίκοι φαίνονται και από την 

παρακάτω εικόνα, Εικόνα 13.

Εικόνα 13, Οι τρεις πρώτες φάσεις της QFD

Κατά την  πρώτη φάση της ανάλυσης της  QFD, η προσοχή των αναλυτών 

συγκεντρώνεται στο να κατανοήσουν τις αντιδράσεις των πελατών των τραπεζών, 

γεγονός που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: καθορισμός των πελατών, καθορισμός των 

απαιτήσεων  των  πελατών  καθώς  και  της  σημαντικότητάς  τους,  η  ανάλυση  των 

απαιτήσεών των πελατών (Wants), ο καθορισμός των μεθόδων και διαδικασιών που 

χρησιμοποιούνται (How’s), η ιεράρχηση των στοιχείων των υπηρεσιών, η δημιουργία 

των  συσχετίσεων  μεταξύ  των  απαιτήσεων  των  πελατών  και  των  στοιχείων  των 
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υπηρεσιών  και  η  ανάπτυξη  και  ανάλυση  του  Οίκου  της  Ποιότητας  (House of 

Quality). 

Στην πρώτη φάση, κατά τον καθορισμό των πελατών, αυτό που ουσιαστικά 

γίνεται είναι ο καθορισμός και η διατήρηση των πιο κερδοφόρων πελατών.  Η εύρεση 

τρόπων  για  να  γίνουν  οι  κερδοφόροι  πελάτες  πιο  πιστοί,  καθώς  και  η  συνεχής 

ικανοποίησή τους είναι διαδικασίες μέγιστης σημασίας που χρήζουν συνεχή έρευνα. 

Οι  πιο  κερδοφόροι  πελάτες  είναι  αυτοί  που  χρειάζονται  και  την  μεγαλύτερη 

προσωποποίηση στις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Ο καθορισμός των απαιτήσεων 

των πελατών καθώς και η σημαντικότητά τους είναι ουσιαστικά η φωνή του πελάτη 

(οι ανάγκες των πελατών, οι προσδοκίες τους και οι προτάσεις τους), που στον Οίκο 

της Ποιότητας (House of Quality) μεταφράζονται σε απαιτήσεις των πελατών. Από 

την έρευνα και τις προσωπικές επανεξετάσεις των συνεντεύξεων συγκεντρώθηκαν 

535 απαιτήσεις των πελατών. Αυτές οι απαιτήσεις προκειμένου να είναι χρήσιμες και 

επεξεργάσιμες από τη μέθοδο QFD, έπρεπε να μειωθούν. Έτσι για την ομαδοποίηση 

των  μεταβλητών  χρησιμοποιήθηκαν  πολλά  εργαλεία  από  τη  Διοίκηση  Ολικής 

Ποιότητας, όπως τα Διαγράμματα Συγγένειας (Affinity Diagrams) και τα Σχεσιακά 

Διαγράμματα  (Relation Diagrams).  Στη  συνέχεια  χρησιμοποιήθηκαν  στατιστικές 

αναλύσεις,  όπως  η  Δυναμική  Ανάλυση  (Dynamic Analysis)  και  η  Παραγοντική 

Ανάλυση (Factor Analysis), για την ταξινόμηση και την ιεράρχηση των απαιτήσεων 

των πελατών. Κατά το τέλος αυτών των αναλύσεων οι απαιτήσεις των πελατών είχαν 

μειωθεί από 535 σε 14. Παρόλα αυτά για να μπορέσουν να εισαχθούν στον Οίκο της 

Ποιότητας (House of Quality) χρειαζόταν μια περαιτέρω μείωσή τους.

Στη συνέχεια της φάσης αυτής, πραγματοποιείται η ανάλυση των απαιτήσεων 

των  πελατών  (Wants)  και  χρησιμοποιώντας  τη  Δυναμική  Ανάλυση  (Dynamic 

Analysis) προσδιορίζεται το επίπεδο σημαντικότητας της κάθε απαίτησης. Σ’ αυτή τη 

φάση  εξετάζονται  ο  αριθμός  των  παραπόνων,  οι  διαφορετικοί  στόχοι  και  γίνεται 

αξιολόγηση των ανταγωνιστών σε σχέση με τις δεδομένες απαιτήσεις των πελατών. 

Υπολογίζονται  επίσης  τα σημεία  πωλήσεων  (sales points),  η  αναλογία  βελτίωσης 

(improvement ratio) και η συνολική σημαντικότητα (overall importance). Όλες αυτές 

οι  πληροφορίες  έχουν  ως  στόχο  τον  προσδιορισμό των ενεργειών  που  πρέπει  να 

ακολουθηθούν προκειμένου να βελτιωθεί η αναλογία για τις διαφορετικές απαιτήσεις 

των πελατών. Μετά από όλες αυτές τις αναλύσεις φαίνεται ότι η Εθνική Τράπεζα της 

Ισπανίας πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή της σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις των 

πελατών,  γιατί  οι  άλλες  δυο  ανταγωνίστριες  τράπεζες  παρουσιάζουν  καλύτερα 
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αποτελέσματα. Τα “Wants” που τελικά αναλύονται στον Οίκο της Ποιότητας (House 

of Quality)  είναι  τα  ακόλουθα:  διαθεσιμότητα  μηχανημάτων,  διαθεσιμότητα  και 

καταλληλότητα  υπηρεσιών,  ειλικρίνεια,  ειδικές  υπηρεσίες,  αποφυγή  κόστους, 

αναβάθμιση πληροφοριών/ πραγματικός χρόνος, ασφάλεια,  πρόγραμμα υπηρεσιών, 

δυνατότητα  εξυπηρέτησης  σε  πολλά  υποκαταστήματα,  άνεση,  ολοκλήρωση  στο 

σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλύτερη απόδοση, σταθεροποίηση. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση κατά την πρώτη φάση ακολουθεί ο καθορισμός 

των μεθόδων και  διαδικασιών που χρησιμοποιούνται  (How’s).  Οι  απαιτήσεις  των 

πελατών μεταφράζονται σε συγκεκριμένες ενέργειες που κάνει η επιχείρηση για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών μέσω διαδικασιών και μεθόδων. Τα “How’s” 

που  τοποθετούνται  τελικά  στον  Οίκο  της  Ποιότητας  (House of Quality)  είναι  τα 

ακόλουθα: επιβεβαίωση των εντολών/ ενεργειών, καμπάνια  marketing, αύξηση των 

τραπεζικών υπηρεσιών μέσω internet, αύξηση αποδοτικότητας, εγγύηση ασφάλειας, 

υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, αναβάθμιση του συστήματος δεδομένων, βελτίωση του 

συστήματος web, προσωποποίηση, πρόσθεση περιεχομένων αξίας. 

Τοποθετώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα στον Οίκο της Ποιότητας (House 

of Quality) τελικά προκύπτει ότι η Εθνική Τράπεζα της Ισπανίας πρέπει να ενισχύσει 

όλες  τις  απαιτήσεις  των  πελατών  γιατί  υστερεί  σε  σχέση  με  τις  τράπεζες  του 

ανταγωνισμού,  ενώ  ταυτόχρονα  φαίνεται  ότι  οι  σημαντικότερες  διαδικασίες  και 

μέθοδοι  που  ακολουθούνται  (How’s)  είναι  η  καμπάνια  marketing,  η  εγγύηση 

ασφάλειας  και  η  προσωποποίηση.  Επίσης  φαίνεται  ότι  χρειάζεται  βελτίωση  στην 

ειλικρίνεια,  στην  ασφάλεια  και  τη  δυνατότητα  εξυπηρέτησης  σε  πολλά 

υποκαταστήματα.

Στη δεύτερη φάση της ανάλυσης γίνεται ο προγραμματισμός των μερών (parts 

planning) και συνδέονται τα στοιχεία των υπηρεσιών που καθορίστηκαν στην πρώτη 

φάση με  τις  λειτουργίες  των  υπηρεσιών.  Τα κρίσιμα στοιχεία  χωρίζονται  σε  δύο 

μέρη, στα λειτουργικά και στις  υπηρεσίες των πελατών. Τα κρίσιμα στοιχεία που 

μπαίνουν στον πίνακα της QFD είναι τα ακόλουθα: 

• Λειτουργικά, δηλαδή η βελτίωση της πληροφορικής τεχνολογίας (Ιnformation 

Τechnology), οι 1800 κλήσεις εξυπηρέτησης, η αναβάθμιση των συστημάτων 

ασφαλείας και η αξιολόγηση ομάδων, και
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• Υπηρεσίες  των  πελατών,  δηλαδή  η  ανατροφοδότηση  των  πελατών,  η 

επίβλεψη  των  απαιτήσεων  των  πελατών  και  η  μείωση  των  λειτουργικών 

εξόδων. 

Οι δείκτες σημαντικότητα των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών και αξία των 

στόχων δείχνουν τι πρέπει να κάνει η τράπεζα για να ενσωματώσει τα στοιχεία στις 

υπηρεσίες  που  παρέχει.  Με  βάση  τη  σύγκριση  που  γίνεται  μεταξύ  της  Εθνικής 

Τράπεζας της Ισπανίας και των ανταγωνιστικών τραπεζών σχεδόν σε κάθε στοιχείο 

των υπηρεσιών οι ανταγωνιστές παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση. Κάποια από τα 

συμπεράσματα  που  προκύπτουν  είναι  ότι  η  καμπάνια  marketing,  η  εγγύηση 

ασφάλειας και η προσωποποίηση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς το ίδιο συμβαίνει με 

τις 1800 κλήσεις εξυπηρέτησης και την ανατροφοδότηση των πελατών. Έτσι, πρέπει 

να  δοθεί  ιδιαίτερη  σημασία  από  την  επιχείρηση  στις  παραπάνω  περιοχές  για  να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών που αναφέρθηκαν στον πίνακα της πρώτης 

φάσης. 

Στην  τρίτη  και  τελευταία  φάση  της  ανάλυσης  αναπτύσσεται  ένα  σχέδιο 

δράσης που βασίζεται στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στις  δύο προηγούμενες 

φάσεις. Τα τρία σημαντικότερα σχέδια δράσης που πρέπει να εφαρμόσει η  Εθνική 

Τράπεζα της Ισπανίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών είναι τα 

ακόλουθα:

• Επενδύσεις  σε  νέες  πληροφοριακές  τεχνολογίες  συμπεριλαμβανομένου  τον 

εξοπλισμό, το λογισμικό και το επαγγελματικό προσωπικό.

• Η αύξηση της συμμετοχής των πελατών σε συχνές κλήσεις, ανατροφοδότηση, 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις, έρευνες κ.α. και

• Η  συνεχής  δημιουργία  βελτιωμένων  ομάδων  για  την  αξιολόγηση  των 

απαιτήσεων των πελατών και της απόδοσης των ανταγωνιστικών τραπεζών.

 

Συμπεράσματα

Κλείνοντας την έρευνα αυτή τα αποτελέσματα από την ανάλυση με τη μέθοδο 

της  QFD δείχνουν ότι οι Διαχειριστές Έργου (Project Managers) και οι Διευθυντές 

Βελτίωσης Ποιότητας (Quality Improvement Managers) μπορούν να ωφεληθούν και 

από τη χρήση της μεθόδου και από εργαλεία τα οποία συνδυάζουν τις απαιτήσεις των 

πελατών με τις  εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης και έχουν σαν στόχο την 
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ικανοποίηση  των  πελατών.  Τα  προϊόντα  που  υποβάλλονται  σε  τέτοιες  αναλύσεις 

υπόκεινται αφενός μεν σε πελατοκεντρικές, βελτιωμένες στρατηγικές που βασίζονται 

στα στοιχεία των υπηρεσιών που παράγονται από τη QFD ενώ αυτή χρησιμοποιείται 

σαν ένα εργαλείο ποιότητας και αναλύει σχέδια δράσης για διαφορετικές απαιτήσεις 

που ζητούν επανεξέταση και την προσοχή της διοίκησης.

2.4.2 Bank Uses QFD to increase its Share to Equity Loans

Chuck Cox, iSixSigma

http://finance.isixsigma.com/library/content/c050629a.asp

Η έρευνα που αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο έγινε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 από την Bank of Southwest (BSW), ένα τοπικό χρηματοοικονομικό ίδρυμα 

στα  νοτιοδυτικά  των  Ηνωμένων  Πολιτειών,  όταν  αποφάσισε  ότι  δεν  κατέχει  το 

μερίδιο αγοράς που κανονικά της άξιζε στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων. 

Από τα οικονομικά μεγέθη των τοπικών αγορών η BSW παρατήρησε ότι στις 

κατοικημένες περιοχές όλων των αγορών της, οι τιμές των σπιτιών και τα χρέη προς 

τις πιστωτικές κάρτες αυξάνονταν με σταθερό ρυθμό. Πολλοί πελάτες μετέτρεπαν τα 

χρέη των πιστωτικών καρτών σε ενυπόθηκα δάνεια ακινήτων χαμηλότερου επιτοκίου, 

αλλά  μετά  από  έρευνα  που  πραγματοποίησε  η  BSW,  αποδείχθηκε  ότι  από  τους 

πελάτες  που  έκαναν  αυτή  τη  μετατροπή,  το  ποσοστό  που  χρησιμοποιούσε  τις 

υπηρεσίες της τράπεζας που προορίζονταν γι’ αυτό το σκοπό ήταν μικρότερο του 

25%. Το ποσοστό της αγοράς που κατείχε  BSW για τη μετατροπή σε ενυπόθηκα 

δάνεια ήταν περίπου το 2%, ενώ το μερίδιο αγοράς της στις περιοχές αυτές ήταν 

μεταξύ του 11% και 23%.

Μετά τα παραπάνω αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος (Chief Executive 

Officer) της τράπεζας έθεσε ως στόχο μέσα σε ένα χρόνο να διπλασιαστεί ο ρυθμός 

μετατροπής  των  οφειλών  των  πιστωτικών  καρτών  σε  ενυπόθηκα  δάνεια  των 

υπαρχόντων πελατών (από 25% σε 50%) και  ταυτόχρονα να διπλασιαστεί  και  το 

μερίδιο αγοράς για τη συγκεκριμένη υπηρεσία από 2% σε 4%. Για να επιτευχθεί η 

εντολή που δόθηκε ένας σύμβουλος πρότεινε την χρήση της  QFD, γιατί η μέθοδος 

αυτή είναι ένα εργαλείο που μεταφράζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών 

σε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και μπορεί να λειτουργήσει και εξίσου καλά για 

το σχεδιασμό υπηρεσιών και διαδικασιών.
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Η  αρμόδια  ομάδα  ξεκίνησε  να  εργάζεται  προς  αυτή  την  κατεύθυνση, 

σχεδιάζοντας αρχικά ένα νέο πακέτο με το οποίο θα μπορούσε να αυξήσει το μερίδιο 

αγοράς της.  Η ομάδα άρχισε να συλλέγει αξιόπιστα στοιχεία για τις ανάγκες των 

πελατών και ταυτόχρονα να θέτει καθαρούς στόχους, να βλέπει ποια στοιχεία της 

αγοράς θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό, να γίνει τμηματοποίηση των 

πελατών ανάλογα με τις ανάγκες τους και μετά να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα για 

την συλλογή των στοιχείων έτσι ώστε να δημιουργηθεί η φωνή του πελάτη.

Μετά από  έρευνα  των  εσωτερικών διαδικασιών  που  ήδη  εφαρμόζονταν  η 

ομάδα κατάλαβε ότι  ο μέσος χρόνος για την παραγωγή ενός ενυπόθηκου δανείου 

ήταν 24 ημέρες, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι γύρω στις 5. Βλέποντας ότι έπασχε 

η  κεντρική  διαδικασία  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας,  αποφασίστηκε  τελικά  να 

χρησιμοποιηθεί η QFD για την δημιουργία μιας νέας, πιο γρήγορης διαδικασίας παρά 

για  τη  δημιουργία  του  νέου  πακέτου.  Έτσι  η  αρμόδια  ομάδα  προχώρησε  σε 

ανασχεδιασμό  της  διαδικασίας  των  ενυπόθηκων  δανείων,  αλλά  και  της  ίδιας  της 

ομάδας η οποία εργαζόταν για το έργο αυτό. Στον ανασχεδιασμό μετείχαν άτομα από 

όλα τα τμήματα της τράπεζας που ήταν οι εσωτερικοί πελάτες, καθώς και ρυθμιστικοί 

και νομικοί πελάτες. Αυτή η αλλαγή έπρεπε να γίνει μέσα σε είκοσι δύο εβδομάδες 

και ήταν το κλειδί για μια νέα, πιο αποτελεσματική διαδικασία.

Κάποιες αλλαγές στη διαδικασία που έπρεπε να γίνουν φάνηκαν εξ αρχής, 

όπως για παράδειγμα ότι οι πελάτες δυσαρεστούνταν από τις συχνές επισκέψεις τους 

στην τράπεζα για την έγκριση του προϊόντος, ενώ τελικά θα μπορούσαν να πηγαίνουν 

μόνο μια φορά και οι υπόλοιπες διαδικασίες να γίνονται μέσω τηλεφώνου ή e mail. 

Οι υπόλοιπες αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν στη διαδικασία προήλθαν μέσα από 

την ανάλυση της QFD.

Η  ανάλυση  με  βάση  την  QFD έγινε  με  τη  χρήση  τριών  πινάκων,  οίκων 

ποιότητας, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, Εικόνα 14.

Εικόνα 14, Οι τρεις φάσεις της QFD που χρησιμοποιούνται
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Στο  πρώτο  πίνακα  μελετώνται  οι  απαιτήσεις  των  πελατών,  τα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά (Technical Critical Customer Requirements (CCRs)), το κατά πόσο 

οι  ανταγωνιστές  είναι  ικανοί  να  ικανοποιήσουν  τις  συγκεκριμένες  ανάγκες, 

πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των τεχνικών χαρακτηριστικών (συμπληρώνεται 

η στέγη του οίκου), και παρέχεται μια τεχνική σύγκριση των διαφορετικών τρόπων 

για  την  υλοποίηση  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών.  Από  την  ανάλυση  των 

απαιτήσεων των καταναλωτών φαίνεται ότι  οι  σημαντικότερες απαιτήσεις είναι οι 

εξής:

• Η ταχύτητα, 

• Ο χρόνος που χρειάζεται να διαθέσουν οι πελάτες,

• Το μέγιστο ποσό του δανείου που μπορούν να πάρουν και

• Το ανταγωνιστικό επιτόκιο. 

Από  την  άλλη  πλευρά  με  βάση  τις  απαιτήσεις  των  πελατών  τα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά που ορίζονται είναι τα εξής:

• Σχετικά με την ταχύτητα ορίζεται ένας χρόνος περίπου πέντε ημερών +/ - μία 

ημέρα.

• Σχετικά με το χρόνο που χρειάζεται  να διαθέσουν οι πελάτες ορίζεται μια 

πρώτη επαφή γύρω στα εξήντα λεπτά και ο συνολικός χρόνος επανεξέτασης 

του αιτήματος στα ενενήντα λεπτά.

• Σχετικά  με  το  μέγιστο  ποσό  του  δανείου  που  μπορούν  να  δανειστούν 

εφαρμόζεται ένας νέος αλγόριθμος.

• Και τέλος σχετικά με το ανταγωνιστικό επιτόκιο, το επιτόκιο θα καθορίζεται 

από τη γεωγραφική περιοχή και την ιστορία των πληρωμών του κάθε πελάτη.

Στον δεύτερο πίνακα, όπως βλέπουμε και από την Εικόνα 14, μελετώνται τα 

τεχνικά  χαρακτηριστικά  σε  σχέση  με  τα  χαρακτηριστικά  των  διαδικασιών  που 

ακολουθούνται. Το παράδειγμα των νέων διαδικασιών που δίνεται από το άρθρο είναι 

σχετικά με το δεύτερο τεχνικό χαρακτηριστικό, ότι δηλαδή η πρώτη επαφή να διαρκεί 

λιγότερο από εξήντα λεπτά.  Έτσι,  σχεδιάστηκε μια νέα διαδικασία διεπαφών που 
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προοριζόταν για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούσε να γίνει η πρώτη 

επαφή, προσωπικά, μέσω τηλεφώνου ή μέσω email. 

Στον  τρίτο  πίνακα υπάρχει  μια περαιτέρω μετάφραση του σχεδιασμού της 

διαδικασίας,  κατά  την  οποία,  μελετάται  το  πως  οι  σημαντικοί  παράγοντες  θα 

παρακολουθούνται και θα ελέγχονται. Ένα παράδειγμα αυτών των ελέγχων είναι ότι 

η αρμόδια ομάδα προσδιόρισε τα σχετικά στοιχεία και δημιούργησε ένα μηχανισμό 

κατά τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα συλλέγονται καθημερινά και θα αναρτώνται, είτε 

σε  πραγματικό  χρόνο  είτε  μέσα  σε  είκοσι  τέσσερις  ώρες.  Οι  ανωμαλίες  που 

εντοπίστηκαν  οδήγησαν  στο  γεγονός  ότι  οι  κανόνες  που  διέπουν  τους  ελέγχους 

αυτούς  πρέπει  να  αναβαθμίζονται  όταν  υπάρχουν  διαθέσιμες  περισσότερες 

πληροφορίες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Αφού σχεδιάστηκε η νέα διαδικασία, η  BSW αποφάσισε να την εφαρμόσει 

πιλοτικά για έξι μήνες σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές που δραστηριοποιούνταν. 

Μετά το πρώτο τρίμηνο τα αποτελέσματα ήταν ήδη πολύ εντυπωσιακά. Η αύξηση 

που  σημειώθηκε  στη  χρήση  των  ενυπόθηκων  δανείων  από  τους  ήδη  υπάρχοντες 

πελάτες  της  BSW ήταν  περίπου  30%,  οπότε  και  δόθηκε  η  εντολή  από  τον 

Διευθύνοντα  Σύμβουλο (Chief Executive Officer,  CEO) να γίνει  η  εφαρμογή της 

διαδικασίας σε όλο το δίκτυο της τράπεζας. Μετά από ένα εξάμηνο η ανταπόκριση 

των πελατών της  BSW ήταν ακόμα μεγαλύτερη, γύρω στο 80%, αλλά το μερίδιο 

αγοράς της αυξήθηκε μόνο από το 2% στο 2,6%. Αυτό σημαίνει ότι η BSW μετά τη 

βελτίωση των εσωτερικών της διαδικασιών, πιθανόν να χρειαζόταν να προχωρήσει 

στη δημιουργία του αρχικού πακέτου για την προσέλκυση και νέων πελατών. 

Η στατιστική ανάλυση των επερχόμενων ενυπόθηκων δανείων οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι όσο πιο γρήγορα ολοκληρωνόταν η διαδικασία από την πλευρά της 

τράπεζας τόσο πιο τακτικές ήταν οι πληρωμές των πελατών.
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2.5 Έρευνες στο Τραπεζικό χώρο με τη χρήση της Παραγοντικής 
Ανάλυσης

Παρακάτω θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε αρθρογραφία που βρέθηκε και 

παρουσιάζει  το  πώς με  την  παραγοντική  ανάλυση κάποιες  τράπεζες  εξήγησαν τη 

στάση των πελατών τους σχετικά με τα κριτήρια επιλογής τραπεζικού ιδρύματος για 

τη συνεργασία τους.

2.5.1 Determinants of customer satisfaction in retail banking

Terrence Levesque και Gordon H.G. McDougall (1996)

International Journal of Bank Marketing, Vol.14, No.7, pp.12-20

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια έρευνα που έγινε στον Καναδά και έχει ως 

στόχο την ανίχνευση των παραγόντων που οδηγούν στην ικανοποίηση των πελατών 

των  τραπεζικών  ιδρυμάτων.  Η  έρευνα  έγινε  με  τη  μέθοδο  της  προσωπικής 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τα οποία στη συνέχεια μελετήθηκαν με βάση την 

παραγοντική  ανάλυση  (Factor Analysis).  Τα  συμπληρωμένα  ερωτηματολόγια  που 

μελετήθηκαν  στην  έρευνα  ήταν  325.  Η  κλίμακα  που  χρησιμοποιείται  για  τις 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων είναι η κλίμακα Likert που κυμαίνεται από το ένα 

(απολύτως  διαφωνώ)  μέχρι  το  επτά  (απολύτως  συμφωνώ).  Τα  πιο  σημαντικά 

κριτήρια των πελατών που προκύπτουν για την επιλογή τράπεζας συνεργασίας είναι 

δεκαεπτά  και  τα  δεκατέσσερα  από  αυτά  αποτελούν  τους  τρεις  σημαντικούς 

παράγοντες, ενώ τα τρία κριτήρια δεν συμμετέχουν σε κανένα παράγοντα.

Ο  πρώτος  παράγοντας  αποτελείται  από  κριτήρια  τα  οποία  σχετίζονται  με 

θέματα  σχέσεων  και  λέγεται  “σχεσιακός  παράγοντας”,  ο  δεύτερος  ονομάζεται 

“παράγοντας πυρήνας”, ενώ ο τρίτος έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

των τραπεζών και λέγεται “εμφανίσεις”.

Έτσι, ο πρώτος παράγοντας αποτελείται από τις μεταβλητές: προσοχή στον 

κάθε  πελάτη,  ευγένεια,  προθυμία  για  βοήθεια  και  κατανόηση  συγκεκριμένων 

αναγκών.  Ο  δεύτερος  παράγοντας  περιλαμβάνει  τις  μεταβλητές:  παροχή  των 

υποσχόμενων  υπηρεσιών,  τα  πράγματα να  γίνονται  σωστά από την  πρώτη φορά, 

ακρίβεια στις υπηρεσίες, ολοκλήρωση των διαδικασιών σε εύλογο χρονικό διάστημα 
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και ενημέρωση όταν η υπηρεσία είναι έτοιμη. Ο τρίτος και τελευταίος παράγοντας 

που προκύπτει απαρτίζεται από τις  μεταβλητές:  οπτικά ελκυστικές εγκαταστάσεις, 

εύκολη  πρόσβαση  στα  καταστήματα,  κατανοητές  έγγραπτες  ενημερώσεις  των 

πελατών (statements), εύκολη είσοδος και έξοδος στο κατάστημα και καλή εμφάνιση 

των υπαλλήλων. Σ’ αυτή τη περίπτωση βλέπουμε ότι δεν συμμετέχει καθόλου στους 

παράγοντες η τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών (π.χ. ανταγωνιστικά επιτόκια) και 

τα προσόντα των εργαζομένων, παράγοντες όμως που σύμφωνα με τους συγγραφείς 

συμβάλλουν στην ικανοποίηση των πελατών. 

Η  έρευνα  αυτή  επιπλέον  δείχνει  τη  σημαντικότητα  που  έχει  η  λύση  ενός 

προβλήματος που απασχολεί τον πελάτη και τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί 

αυτό να προκαλέσει αν δε λυθεί. Υποστηρίζεται από τους συγγραφείς ότι όταν ένα 

πρόβλημα λυθεί επιτυχώς παρέχει το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης στους πελάτες σαν 

να μην είχε συμβεί ποτέ το λάθος αυτό, ενώ όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν η επιτυχής 

έκβαση ενός προβλήματος δημιουργεί ευχαριστημένους πελάτες. 

2.5.2 Benefit segmentation by factor analysis: an improved method of 
targeting customers for financial services

Raj Singh Minhas και Everett M. Jacobs (1996)

International Journal of Bank Marketing, Vol.14, No.3, pp.3-13

Αυτό είναι  ένα  ακόμα άρθρο που χρησιμοποιεί  την  παραγοντική ανάλυση 

στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στόχος της έρευνας αυτής είναι να γίνει 

τμηματοποίηση της  αγοράς  με  βάση τη  συμπεριφορά και  τα χαρακτηριστικά των 

πελατών και όχι με βάση τα δημογραφικά στοιχεία που γινόταν μέχρι τότε. Η αλλαγή 

αυτή στην τμηματοποίηση της αγοράς έγινε γιατί τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

από μόνα τους είναι ελλιπή για την πρόβλεψη της αγοραστικής συμπεριφοράς των 

πελατών και οι συγγραφείς θέλησαν να δημιουργήσουν για πρώτη φορά κοινωνικούς 

πελάτες  (society customers).  Με  την  όρο  “κοινωνικοί  πελάτες”  εννοείται  ότι  οι 

κατηγορίες  των  πελατών  που  διαμορφώνονται  είναι  ευαίσθητες  στα  διάφορα 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, όπως οι προτιμήσεις, οι απαιτήσεις, η εξυπηρέτηση 

που θέλουν να λαμβάνουν κ.α. 

Η  έρευνα  αυτή  επίσης  χρησιμοποιεί  την  παραγοντική  ανάλυση  για  τον 

καθορισμό της σημαντικότητας των νέων τεχνολογιών στον τραπεζικό κλάδο και την 
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επιρροή που έχουν αυτές στο  marketing και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα 

συμπληρωμένα  ερωτηματολόγια  που  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  (δεν  είχαν 

κενές απαντήσεις για να απορρίπτονται από την παραγοντική ανάλυση) στην έρευνα 

ήταν 338, η συμπλήρωσή τους έγινε με αποστολή του ερωτηματολογίου μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το δείγμα που μετείχε ήταν από διάφορες πόλεις της 

Μεγάλης Βρετανίας. Οι μεταβλητές οι οποίες μετείχαν στην παραγοντική ανάλυση 

ήταν τριάντα τρεις και οι ομάδες στις οποίες ήταν χωρισμένες είναι οι ακόλουθες: 

χτίζοντας  κοινωνικούς  λογαριασμούς,  χτίζοντας  κοινωνικές  υπηρεσίες,  τοποθεσία 

των ΑΤΜs, χρήση των ΑΤΜs, λειτουργίες των  ATMs και σημασία των πλαστικών 

χρεωστικών καρτών.

Στη συνέχεια της έρευνας πραγματοποιείται η παραγοντική ανάλυση και οι 

τριάντα τρεις μεταβλητές των παραπάνω ομάδων κατανέμονται σε οχτώ παράγοντες 

οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με τα ΑΤΜs και τις 

χρεωστικές κάρτες και λέγεται “πρόσβαση στα μετρητά”, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται 

αποκλειστικά με τα ΑΤΜs και λέγεται “διαχείριση μετρητών”. Ο τρίτος παράγοντας 

αποτελείται από μεταβλητές που σχετίζονται με την προσωπική επαφή των πελατών 

με τους υπαλλήλους των καταστημάτων και λέγεται “προσωπική εξυπηρέτηση”, ο 

τέταρτος  αποτελείται  από  μεταβλητές  που  σχετίζονται  αποκλειστικά  με  τις 

χρεωστικές  κάρτες  και  γι’  αυτό  ονομάζεται  “χρεωστικές  κάρτες”  και  ο  πέμπτος 

παράγοντας αποτελείται από μεταβλητές που δεν σχετίζονται με τις παραδοσιακές 

τραπεζικές υπηρεσίες και λέγεται “ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες”. Ο έκτος 

παράγοντας  σχετίζεται  με  τις  συμβουλές  των  υπαλλήλων  των  καταστημάτων  και 

λέγεται  “συμβουλές”,  ο  έβδομος  έχει  σχέση με  τα  επιτόκια  γι’  αυτό  και  λέγεται 

“επενδύσεις”,  ενώ  ο  όγδοος  και  τελευταίος  παράγοντας  λέγεται  “περιορισμένες 

τραπεζικές υπηρεσίες”.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis) που 

έχει  ως  στόχο  να  δοθεί  προσοχή  στις  κυριότερες  σχέσεις  μεταξύ  των 

χαρακτηριστικών  των  ατόμων  που  απάντησαν  τα  ερωτηματολόγια  και  των 

παραγόντων  που  δημιουργήθηκαν.  Κατόπιν  αυτού  υπολογίζεται  και  η 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των παραγόντων που προέκυψαν.  Ο συνδυασμός των δύο 

αυτών  τελευταίων  υπολογισμών  μπορεί  να  οδηγήσει  την  κάθε  τράπεζα  στο  να 

κατανοήσει ποιες είναι οι απαιτήσεις κάθε κοινωνικής ομάδας, έτσι ώστε να υπάρξει 

μεγαλύτερη  ικανοποίηση  των  αναγκών  των  ομάδων  αυτών.  Με  βάση  αυτή  την 

έρευνα, στις  περισσότερες περιπτώσεις,  η τμηματοποίηση της αγοράς με βάση τα 

δημογραφικά στοιχεία έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των “κοινωνικών 
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πελατών” που προκύπτουν. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το λάβει υπόψη του 

το  τμήμα  marketing των  τραπεζών  και  να  προωθεί  τα  κατάλληλα  προϊόντα  και 

υπηρεσίες στις ανάλογες ομάδες των πελατών. 

2.5.3 Singapore’s undergraduates: how they choose which bank to 
patronise

Phillip Gerrard και J. Barton Cunningham (2001)

International Journal of Bank Marketing, Vol.19, No.3, pp. 104-114

Αυτό  είναι  το  τρίτο  και  τελευταίο  άρθρο  που  αναφέρεται  εδώ  και 

χρησιμοποιεί  την  παραγοντική  ανάλυση  ως  μέθοδο  για  τον  καθορισμό  των 

σημαντικών  παραγόντων.  Στόχος  της  έρευνας  αυτής  που  διεξάγεται  σε  ένα 

πανεπιστήμιο στη Σιγκαπούρη είναι να βρεθούν τα κριτήρια με βάση τα οποία οι 

φοιτητές επιλέγουν την τράπεζα με την οποία θέλουν να συνεργάζονται. Οι λόγοι που 

οδήγησαν σ’  αυτή την έρευνα είναι  αφενός  μεν το γεγονός ότι  υπάρχει  ελάχιστη 

γνώση  σχετικά  με  το  θέμα  αυτό,  και  αφετέρου  γιατί  οι  συγγραφείς  ήθελαν  να 

εξετάσουν το αν υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ του δείγματος των φοιτητών.

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης 

μέσα  από  τη  συμπλήρωση  ερωτηματολογίων.  Τα  ερωτηματολόγια  ουσιαστικά 

χωρίζονται σε δύο μέρη, στο πρώτο το οποίο ερευνά τα κριτήρια με βάση τα οποία οι 

φοιτητές επιλέγουν την τράπεζα με την οποία συνεργάζονται, και το δεύτερο το οποίο 

ασχολείται με τα δημογραφικά στοιχεία, το γένος και τη σχολή στην οποία ανήκουν.

Σχετικά  με  το  πρώτο  μέρος  των  ερωτηματολογίων,  τα  κριτήρια  τα  οποία 

συμμετέχουν στην έρευνα είναι είκοσι και οι φοιτητές πρέπει να αξιολογήσουν το 

πόσο σημαντικό είναι κάθε κριτήριο γι’ αυτούς με μια κλίμακα από το ένα (καθόλου 

σημαντικό) έως το πέντε (πολύ σημαντικό). Μετά και την απάντηση του δεύτερου 

μέρους  του  ερωτηματολογίου  πραγματοποιείται  η  παραγοντική  ανάλυση  από  την 

οποία  προκύπτουν  τα  αποτελέσματα  που  θα  αναφερθούν  στη  συνέχεια.  Οι 

μεταβλητές  των  κριτηρίων  ομαδοποιούνται  σε  επτά  παράγοντες  οι  οποίοι  κατά 

σημαντικότητα είναι οι ακόλουθοι: 

• Ασφάλεια στις συναλλαγές

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
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• Παροχή υπηρεσιών

• Ευκολία

• Όχι επιρροές από άλλους ανθρώπους 

• Εμφάνιση

• Επιρροές από άλλους ανθρώπους

Με βάση το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται και το 

δεύτερο μέρος της έρευνας. Έτσι, από το δεύτερο μέρος φαίνεται ότι τα κριτήρια των 

φοιτητών για την επιλογή τραπεζικού ιδρύματος συνεργασίας διαφέρουν σ’ αυτούς 

που είναι μηχανικοί και σ’ αυτούς που δεν είναι. Η διαφορά είναι στον πρώτο, πιο 

σημαντικό παράγοντα για την απόφασή τους. Διαφορά στα αποτελέσματα υπάρχει 

επίσης και ανάλογα με το φύλο των φοιτητών. Παρόλα αυτά όμως λόγω του ότι οι 

διαφορές δεν είναι μεγάλες και όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι το ίδιο σημαντικοί για 

όλους τους φοιτητές, το δείγμα θεωρείται ομογενές. 

Επομένως, η έρευνα αυτή συμβάλλει στο να καταλάβουν οι τράπεζες ότι δεν 

χρειάζεται να εφαρμόσουν διαφορετικές πολιτικές  marketing μεταξύ των διαφόρων 

ομάδων των φοιτητών, αλλά ότι  πρέπει  να εφαρμόσουν προωθητικές ενέργειες  οι 

οποίες  να  απευθύνονται  στο  σύνολο  αυτών.  Τα  κριτήρια  που  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν για τις πολιτικές του  marketing που θα ακολουθηθούν είναι αυτά 

που αναφέρονται στους παράγοντες, και μάλιστα οι παραπάνω πολιτικές πρέπει να 

σχεδιάζονται ανάλογα με τη σημαντικότητα του κάθε παράγοντα. 
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3 Μέρος Β: Πειραματικό μέρος με τη χρήση του SPSS 

3.1 Εισαγωγή

Στόχος της Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor Analysis) που ακολουθεί είναι να 

ομαδοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους παράγοντες που οδηγούν τους πελάτες 

των  τραπεζών  στην  επιλογή  του  χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος  με  το  οποίο  θα 

συνεργάζονται.  Οι  ελληνικές  τράπεζες  γνωρίζοντας  μια  μεγάλη  ανάπτυξη  τα 

τελευταία χρόνια προσπαθούν να εδραιώσουν την ικανοποίηση των πελατών τους και 

την πίστη τους ως προς την τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Ένα από τα βασικά 

θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες είναι η δυσδιάκριτη διαφοροποίηση 

των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες τους, γι’ αυτό και το 

βασικότερο όπλο στα χέρια τους δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα των προϊόντων, 

όσο  ο  βαθμός  εξυπηρέτησης  που  παρέχουν.  Εξάλλου,  κάθε  νέο  προϊόν  που 

σχεδιάζεται  από μια τράπεζα μπορεί  εύκολα να αντιγραφεί και από τις υπόλοιπες 

(Lavesque και McDougall, 1996). 

Επιπλέον, η διατήρηση των πελατών σε κάθε τράπεζα, όπως συμβαίνει και με 

άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στα κέρδη της. Έτσι, 

η αύξηση της πίστης των πελατών ως προς την τράπεζα με την οποία συνεργάζονται, 

έχει  ως  αποτελέσματα τη  μείωση του κόστους  υπηρεσιών (π.χ.  δεν  ανοίγουν και 

κλείνουν  λογαριασμούς),  τη  γνώση των  χρηματοοικονομικών υποθέσεων  και  των 

αναγκών των πελατών τους, τη δυνατότητα διενέργειας διασταυρούμενων πωλήσεων 

και το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Levesque και McDougall, 1996). 

Οι ίδιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και 

των  ποσοστών  διατήρησης  τους  μπορεί  να  είναι  αποτέλεσμα  διάφορων 

δραστηριοτήτων με σημαντικότερες την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, 

τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και τη διαχείριση των παραπόνων τους. 

Σύμφωνα με την αρθρογραφία (Levesque και  McDougall, 1996,  Minhas και 

Jacobs, 1996,  Gerrard και  Barton Cunningham, 1999 και 2001,  Delvin και  Gerrard, 

2004,  Almossawi, 2001) οι παράγοντες που επηρεάζουν τους πελάτες στην επιλογή 

της τράπεζας με την οποία συνεργάζονται είναι η τοποθεσία των καταστημάτων, η 

εύκολη  πρόσβαση  σε  αυτά,  οι  συστάσεις  από  το  περιβάλλον,  η  ποικιλία  των 

προϊόντων, η επιτοκιακή και τιμολογιακή πολιτική, τα έξοδα, η εικόνα και η φήμη 
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των  τραπεζών,  η  σημασία  των  εξατομικευμένων  υπηρεσιών  και  οι  ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες  που προσφέρονται  (το σημαντικότερο κριτήριο  για  τους  φοιτητές  στην 

έρευνα  των  Gerrard και  Barton Cunningham).  Το  κριτήριο  που  γνώρισε  τη 

μεγαλύτερη αύξηση στη ζήτησή του σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι τα κίνητρα που 

προσφέρονται στους πελάτες για τη συνεργασία τους με την τράπεζα και αναφέρεται 

στην έρευνα των Delvin και Gerrard (2004). 

Σε κάποιες από τις παραπάνω έρευνες, όπως και αυτή που πραγματοποιήθηκε 

στις  δύο  ελληνικές  τράπεζες  και  θα  ακολουθήσει  παρακάτω,  χρησιμοποιήθηκε  η 

παραγοντική ανάλυση του στατιστικού εργαλείου  SPSS. Η παραγοντική ανάλυση, 

όπως εφαρμόζεται στις έρευνες  marketing, αναφέρεται σε ένα σύνολο στατιστικών 

τεχνικών που έχουν σαν στόχο την αφαίρεση και την περιληπτική παρουσίαση των 

πληροφοριών (Minhas και Jacobs, 1996). Έτσι, σκοπός της παραγοντικής ανάλυσης 

είναι  η  μείωση  του  μεγάλου  αριθμού  μεταβλητών  σε  ένα  μικρότερο  σύνολο 

παραγόντων, που παρουσιάζει με μεγαλύτερη ευκρίνεια τις πρωτογενείς μεταβλητές.

Εδώ χρειάζεται να σημειωθεί το πρωτότυπο της έρευνας αυτής στην Ελλάδα, 

αφού  δεν  βρέθηκε  βιβλιογραφία  και  αρθρογραφία  που  να  χρησιμοποιεί  την 

παραγοντική ανάλυση ως εργαλείο για την έρευνα των κριτηρίων με τα οποία οι 

πελάτες των τραπεζών επιλέγουν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξυπηρέτησής τους.
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3.2 Θεωρητική προσέγγιση της Παραγοντικής Ανάλυσης

Οι   λόγοι  για  τους  οποίους  επιλέχθηκε  η  παραγοντική  ανάλυση  είναι  ότι 

θέλουμε να κατανοήσουμε την δομή κάθε παράγοντα, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να συνδυαστούν οι διαφορετικές μεταβλητές και να έχουν σημασία για τους 

πελάτες  των  τραπεζών.  Με  τον  τρόπο  αυτό  από  το  πολύπλοκο  αρχικό 

ερωτηματολόγιο  εξάγονται  ομάδες  πληροφοριών   οι  οποίες  είναι  πολύ  εύκολα 

διαχειρίσιμες και ταυτόχρονα διατηρούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες 

από αυτές που δίνονται στο αρχικό ερωτηματολόγιο.  Επίσης,  με την παραγοντική 

ανάλυση  μετατρέπουμε  τις  ομάδες  των  αλληλένδετων  μεταβλητών  σε  μικρότερα 

σύνολα παραγόντων χρησιμοποιώντας το μέγιστο συσχετισμό των μεταβλητών και 

την ελάχιστη προσπάθεια για επεξήγηση όλων των διαδικασιών που ακολουθούνται. 

Το ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Α) συμπληρώθηκε από πελάτες μέσα στα 

καταστήματα δύο ελληνικών τραπεζών, οι οποίες στη συνέχεια θα αναφέρονται ως 

Τράπεζα Α και Τράπεζα Β. Η επεξεργασία των δεδομένων του ερωτηματολογίου, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.

 Με  την  παραγοντική  ανάλυση,  ανάλογα  βέβαια  και  με  τα  στοιχεία  που 

δηλώνουμε στο SPSS, εξάγουμε απλά στατιστικά στοιχεία, όπως το μέσο όρο και την 

τυπική  απόκλιση,  τον  πίνακα  R,  (R-Matrix),  όπου  φαίνονται  οι  συντελεστές 

συσχετισμού  μεταξύ  όλων  των  συνδυασμών  των  μεταβλητών,  και  πολλά  ακόμα 

στοιχεία που θα δούμε στη συνέχεια της ανάλυσης. Στο τέλος παράγεται ο πίνακας με 

τη  ύπαρξη  των  παραγόντων,  Rotated  Component  matrix,  τον  οποίο  και  θα 

σχολιάσουμε. Να αναφέρουμε απλά και θα τα δούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά, ότι 

από τους πιο σημαντικούς δείκτες είναι η determinant που παίρνουμε μαζί με τον 

πίνακα των συντελεστών συσχετισμού μεταξύ των μεταβλητών, ο δείκτης KMO, ο 

δείκτης των υπολοίπων που φαίνεται από τον Reproduced Correlations Matrix, όπως 

επίσης και οι πίνακες Correlation Matrix, Anti image matrix, Communalities και ο 

Rotated Component matrix. 

Στη  φάση  της  εξαγωγής  (extraction) επιλέγουμε  τη  μέθοδο  που  θα 

χρησιμοποιήσουμε καθώς και την  eigenvalue που θα δηλώσουμε  για την εξαγωγή 

των  παραγόντων.  Η  μέθοδος  που  χρησιμοποιείται  είναι  η  ανάλυση  κύριων 

παραγόντων (principal component analysis) σύμφωνα με την οποία τα αποτελέσματα 

που παίρνουμε μπορούν να γενικευτούν από το δείγμα μας σε ευρύτερο τμήμα του 
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πληθυσμού, δηλαδή στους πελάτες και άλλων τραπεζών, μόνο στη περίπτωση που τα 

δείγματα και άλλων τραπεζών αφού εξεταστούν θα δώσουν τους ίδιους παράγοντες. 

Επίσης, κατά τη φάση αυτή παράγεται ο πίνακας Communalities, ο οποίος δείχνει το 

τμήμα κάθε  μεταβλητής  που μοιράζεται  με  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές  και  λέγεται 

κοινή διακύμανση (common variance), ενώ η αναλογία αυτή λέγεται communality. 

Όσο μεγαλύτερη communality έχει  μία μεταβλητή σημαίνει  ότι  τόσο περισσότερο 

σχετίζεται με τις υπόλοιπες μεταβλητές, και είναι σημαντικό για την ανάλυσή μας τη 

μεταβλητή αυτή να τη διατηρήσουμε μέσα στο δείγμα των μεταβλητών. Ο δείκτης 

των communalities κειμένεται μεταξύ του μηδέν, όταν μια μεταβλητή δεν σχετίζεται 

με καμιά άλλη, και του ένα, όταν όλη η αναλογία μιας μεταβλητής σχετίζεται με τις 

υπόλοιπες.

Σύμφωνα  με  τον  Kaiser  (Field,  2005)  οι  παράγοντες  οι  οποίοι  πρέπει  να 

παραμείνουν  είναι  αυτοί  που  έχουν  eigenvalue  μεγαλύτερη  της  μονάδας,  αφού 

ουσιαστικά αυτό που δείχνει η τιμή αυτή είναι το ποσό της μεταβολής που εξηγείται 

από  ένα  παράγοντα  και  η  eigenvalue  που  είναι  ίση  με  τη  μονάδα  δείχνει  μια 

ουσιαστική μεταβολή. Για το ίδιο θέμα η άποψη του Jolliffe (Field, 2005)  ήταν να 

παραμένουν στην ανάλυση όλοι οι παράγοντες που έχουν eigenvalues μεγαλύτερες 

του 0,7, γιατί θεώρησε ότι η μονάδα του Kaiser ήταν πολύ αυστηρή. Παρόλα αυτά το 

SPSS χρησιμοποιεί  ως προεπιλεγμένη μέθοδο για τις  eigenvalues το κριτήριο του 

Kaiser, με το οποίο θα εργαστούμε και εμείς.

Αφού λοιπόν έχει γίνει ήδη η εξαγωγή των παραγόντων το SPSS προχωράει 

στον υπολογισμό του βαθμού που κάθε μεταβλητή συμμετέχει στον κάθε παράγοντα. 

Κάθε  μεταβλητή  συμμετέχει  με  υψηλότερο  βαθμό  στους  πιο  σημαντικούς 

παράγοντες, ενώ με χαμηλότερο στους ασήμαντους. Επειδή όμως κάτι τέτοιο θα ήταν 

δύσκολο να το ερμηνεύσουμε το SPSS χρησιμοποιεί ένα τρόπο για τον διαχωρισμό 

αυτό  μεταξύ  των  παραγόντων.  Ο  τρόπος  αυτός  ονομάζεται  περιστροφή  των 

παραγόντων  (Factor  Rotation).  Σχετικά  με  το  ποιος  τρόπος  της  περιστροφής  των 

παραγόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση, αναφέρουμε ότι υπάρχουν 

δύο  διαφορετικοί  διαθέσιμοι  τρόποι  (Field,  2005).  Ο  πρώτος,  τον  οποίο  και 

χρησιμοποιούμε στην ανάλυση παρακάτω, είναι η ορθογώνια περιστροφή (orthogonal 

rotation) κατά την οποία υποθέτουμε ότι οι παράγοντες αρχικά είναι ανεξάρτητοι και 

περιστρέφονται, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται ανεξάρτητοι. Μετά την περιστροφή 

(rotation) ο τρόπος αυτός μας διαβεβαιώνει ότι οι παράγοντες συνεχίζουν να είναι 

ανεξάρτητοι  μεταξύ  τους.  Οι  τιμές  που λαμβάνουν τα δεδομένα των παραγόντων 

είναι ο συσχετισμός μεταξύ των παραγόντων και των μεταβλητών που ανήκουν σ' 
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αυτούς.  Ο  δεύτερος  τρόπος  περιστροφής  είναι  η  πλάγια  περιστροφή  (oblique 

rotation), κατά την οποία οι παράγοντες μπορούν να συσχετίζονται μεταξύ τους. Ο 

κάθε αναλυτής  επιλέγει  τον  τρόπο περιστροφής που επιθυμεί  και  αυτό εξαρτάται 

κυρίως από την ανάλυση την οποία θέλει να πραγματοποιήσει. Στην περίπτωσή μας 

θέλουμε  οι  παράγοντες  να  είναι  ανεξάρτητοι  μεταξύ  τους,  γι'  αυτό  και 

χρησιμοποιούμε τον τρόπο περιστροφής παραγόντων orthogonal rotation. 

Αφού έχει επιλεγεί ο τρόπος της περιστροφής (rotation) πρέπει να επιλεγεί και 

τη μέθοδο με την οποία θα γίνεται η περιστροφή. Σημειώνουμε ότι θα αναφέρουμε 

μόνο τις μεθόδους της ορθογώνιας περιστροφής (orthogonal rotation), που είναι και ο 

τρόπος περιστροφής που έχουμε επιλέξει για την ανάλυσή μας. Έτσι, υπάρχουν τρεις 

διαφορετικές μέθοδοι της ορθογώνιας περιστροφής (orthogonal rotation) και είναι οι 

varimax, quartimax και η equamax. Η varimax, την οποία και χρησιμοποιούμε στην 

ανάλυσή μας, προσπαθεί  να μεγιστοποιήσει  τη διασπορά των δεδομένων μέσα σε 

κάθε παράγοντα, ενώ αντίθετα η μέθοδος quartimax προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το 

εύρος  των  δεδομένων  ενός  παράγοντα  και  στους  άλλους  παράγοντες.  Τέλος  η 

μέθοδος equamax είναι ένας συνδυασμός των δυο προηγούμενων μεθόδων. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία (Field, 2005), σε πρώτη φάση είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε 

την  μέθοδο varimax,  η  οποία  προσπαθεί  να  βάλει  λιγότερες  μεταβλητές  σε  κάθε 

παράγοντα, αλλά με μεγαλύτερους δείκτες.

Συνεχίζοντας τον προσδιορισμό των δεδομένων που δίνουμε στο SPSS για την 

διεξαγωγή  της  παραγοντικής  ανάλυσης  φτάνουμε  στην  επιλογή  αποτελέσματα 

παραγόντων (Factors Scores), όπου πρέπει να επιλέξουμε τη μέθοδο με την οποία 

υπολογίζονται  τα  αποτελέσματα  των  παραγόντων.  Οι  μέθοδοι  από  τις  οποίες 

μπορούμε να επιλέξουμε είναι η Regression, η Bartlett Method και η Anderson Rubin 

Method. Κατά τη μέθοδο Regression τα αποτελέσματα υπολογίζονται με βάση την 

αρχή ότι τα αποτελέσματα (scores) ενός παράγοντα μπορούν να συσχετίζονται όχι 

μόνο με τα δικά του αποτελέσματα (scores), αλλά και με τα αποτελέσματα (scores) 

των  άλλων  παραγόντων.  Η  δεύτερη  μέθοδος,  Bartlett  Method,  υπολογίζει  τα 

αποτελέσματα (scores) ενός παράγοντα χωρίς αυτά να μπορούν να συσχετιστούν με 

τους  άλλους  παράγοντες,  αλλά τους  δίνει  τη  δυνατότητα  να  συσχετίζονται  με  το 

αποτέλεσμα  του  ίδιου  παράγοντα.  Τέλος,  η  μέθοδος  Anderson  Rubin  παράγει 

αποτελέσματα που δεν συσχετίζονται ούτε με τους άλλους παράγοντες, αλλά ούτε και 

μέσα στον ίδιο παράγοντα. Σύμφωνα με τους Tabachnick & Fidell (Field, 2005) η 

καλύτερη  μέθοδος  σε  περίπτωση  που  θέλουμε  αποτελέσματα  που  να  μη 
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συσχετίζονται  είναι  η  τρίτη,  την  οποία  και  όπως  φαίνεται  παρακάτω  έχουμε 

εφαρμόσει στην ανάλυσή μας.

Τέλος, στην επιλογή Options επιλέγουμε το πώς να γίνεται η διαχείριση των 

ελλειπουσών  τιμών  του  δείγματος.  Στην  έρευνα  που  ακολουθεί  δεχόμαστε  την 

επιλογή  exclude cases listwise,  και  ταυτόχρονα επιλέγουμε τα αποτελέσματα των 

μεταβλητών που ανήκουν σε κάθε παράγοντα να φαίνονται από το μεγαλύτερο προς 

το μικρότερο. Επίσης, επιλέγουμε στους πίνακες που σχετίζονται με την εξαγωγή των 

παραγόντων, Component Matrix και Rotated Component Matrix, να μη φαίνονται οι 

τιμές που είναι μικρότερες από το 0,05.
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3.3  Διεξαγωγή της έρευνας

Παρακάτω ακολουθεί η παραγοντική ανάλυση του δείγματος της Τράπεζας Α, 

της Τράπεζας Β, καθώς και του κοινού δείγματος των δύο τραπεζών. Το δείγμα της 

Τράπεζας Α είναι 45 ερωτηματολόγια, της Τράπεζας Β είναι 60 ενώ το κοινό δείγμα 

είναι 105. 

3.3.1 Τράπεζα Α

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε για τη παραγοντική ανάλυση είναι όλες 

εκείνες οι ερωτήσεις για τις οποίες μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε τα κριτήρια με 

βάση τα οποία οι πελάτες της τράπεζας Α, την επιλέγουν σαν το πιστωτικό ίδρυμα 

εξυπηρέτησης τους.

Σε  όλες  τις  φάσεις  της  παραγοντικής  ανάλυσης  οι  παράγοντες  του  SPSS 

σύμφωνα με τους οποίους θα γίνεται η ανάλυση είναι αυτοί που αναφέρονται στη 

συνέχεια.  Έτσι  για να μην επαναλαμβάνονται κάθε φορά θα τους παρουσιάσουμε 

αναλυτικά στην αρχή, και θα αναφερθούμε ξανά σ' αυτούς σε περίπτωση που αλλάξει 

κάποια παράμετρός τους.

Επομένως, την παραγοντική ανάλυση την πραγματοποιούμε σύμφωνα με τους εξής 

παράγοντες του SPSS:

Descriptive: Statistics-  univariate descriptive και initial solution, Correlation matrix- 

coefficients,  Significance  levels,  Determinant,  KMO  Bartlett’s  test  of  sphericity, 

Reproduced, Anti image

Extraction: Method- Principal Component, Analyze- correlation matrix, Display – 

Unrotated factor solution, Scree plot, Extract- eigenvalues>1, Maximum iterations for 

convergence>25

Rotation:  Method-  varimax,  Display-  rotated  solutions,  Loading  Plots,  Maximum 

iterations for convergence>30

Scores: Method- Anderson- Rubin, Display factor score coefficient matrix

Options: Missing values – exclude cases listwise, Coefficient display format- sorted 

by size, Suppress absolute values less than 0,5
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Βάζοντας  αυτά  τα  δεδομένα  στο  SPSS πραγματοποιούμε  την  πρώτη 

παραγοντική  ανάλυση  για  το  δείγμα  της  Τράπεζας  Α.  Τα  αποτελέσματα  που 

παίρνουμε εξαρτώνται τόσο από το μέγεθος του δείγματος όσο και από τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του. Τα ερωτηματολόγια που απάντησαν οι πελάτες της Τράπεζας Α 

είναι  45,  ένα  αρκετά  μικρό  δείγμα  γι’  αυτό  και  παρουσιάζει  δυσκολίες  στην 

παραγοντική ανάλυση.

Κατά την  πρώτη φάση της  παραγοντική  ανάλυσης  τα  αποτελέσματα  που 

παίρνουμε φαίνονται τους πίνακες που ακολουθούν. Ο πίνακας Descriptive Statistics, 

Πίνακας  1,  μας  δείχνει  τα  στατιστικά  στοιχεία  του  δείγματός  μας,  μέσο όρο  και 

διακύμανση, όπου όπως φαίνεται αρκετές μεταβλητές έχουν μικρό μέσο όρο, κάτω 

από 3,5 και μεγάλη διακύμανση, πάνω από 1,5. 

Στη συνέχεια μελετώντας τον πίνακα Correlation Μatrix, ή αλλιώς R-Matrix, 

βλέπουμε  το  συσχετισμό  μεταξύ  όλων  των  μεταβλητών.  Στο  τέλος  του  πίνακα 

φαίνεται ο δείκτης determinant, ο οποίος είναι πολύ καθοριστικός και μελετάει το αν 

υπάρχουν πολλαπλοί συσχετισμοί μεταξύ των μεταβλητών (multicollinearity) ή όχι. 

Σύμφωνα  με  τον  Andy Field (2005)  οι  μεταβλητές  πρέπει  να  μη  συσχετίζονται 

μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό και το επιτρεπτό όριο συσχέτισης, το βλέπουμε στον 

R-matrix, είναι το 0,8. Στο σημείο αυτό, σχετικά με τον Correlation Matrix πρέπει να 

γίνει ένας διαχωρισμός στα στοιχεία που εμφανίζονται. Στο πρώτο μισό του πίνακα, 

όπως αναφέραμε και παραπάνω, υπάρχουν οι συσχετίσεις όλων των μεταβλητών, ενώ 

στο δεύτερο μισό, στο Significance Levels, φαίνεται η σημαντικότητα της αξίας κάθε 

σχέσης του δημιουργείται παραπάνω. 

Ταυτόχρονα στον Correlation Matrix ελέγχεται ο δείκτης Determinant, (Field, 

2005), ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 0,00001 για να βρίσκεται στα 

επιτρεπτά όριο της παραγοντικής ανάλυσης. Σε αντίθετη περίπτωση συνεχίζουμε την 

ανάλυση αφαιρώντας μεταβλητές με μεγάλες συσχετίσεις. 

Επομένως κάθε παραγοντική ανάλυση μπορεί να ξεκινήσει με τη μελέτη των 

μέσων όρων, των τυπικών αποκλίσεων και των συσχετίσεων των μεταβλητών και 

στην συνέχεια  να  αφαιρεθούν οι  μεταβλητές  που  έχουν μικρά στατιστικά  μεγέθη 

(μέσος όρος> 0,5) και αυτές που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους (R> 0,8). 

Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ελέγξουμε το determinant και αν δεν είναι στα 

επιτρεπτά όρια να προχωρήσουμε στις παραπάνω ενέργειες. Ταυτόχρονα ελέγχουμε 

και το δείκτη ΚΜΟ.
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Πίνακας 1, Descriptive Statistics

Από τον  Correlation Matrix (Παράρτημα Β) τα ζεύγη των μεταβλητών με 

μεγάλες συσχετίσεις είναι τα εξής:

• Σύσταση  από  το  οικογενειακό  περιβάλλον  με  σχέση  με  Σύσταση  από  το 

φιλικό περιβάλλον με βαθμό συσχέτισης R= 0,853
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• Εσωτερική  εμφάνιση  καταστήματος  σε  σχέση  με  Εξωτερική  εμφάνιση 

καταστήματος με βαθμό συσχέτισης R= 0,881

• Εμφάνιση προσωπικού σε σχέση με  εξωτερική εμφάνιση καταστήματος με 

βαθμό συσχέτισης R= 0,890

• Εμφάνιση προσωπικού σε σχέση με εσωτερική εμφάνιση καταστήματος με 

βαθμό συσχέτισης R=  0,818

• Phone banking σε σχέση με Mobile banking με βαθμό συσχέτισης R= 0,817

• Προνόμια για φοιτητές σε σχέση με Προϊόντα για νέους με βαθμό συσχέτισης 

R= 0,881

• Ευελιξία δανείων σε σχέση με Επιτόκιο δανείων με βαθμό συσχέτισης R= 

0,860

Εδώ  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  determinant  του  πίνακα  είναι  μηδενική, 

γεγονός  μη  επιτρεπτό,  και  ότι  το  δεύτερο  μισό  του  Correlation  Matrix,  το 

Significance Levels δεν έχει υπολογιστεί. Και τα δύο αυτά προβλήματα πιθανόν να 

οφείλονται  στο  μικρό  δείγμα  της  ανάλυσής  μας.  Αυτό  που  πρέπει  επίσης  να 

αναφερθεί  είναι  ότι  στη  πρώτη φάση της  ανάλυσης  δεν  υπολογίζεται  καθόλου  ο 

δείκτης ΚΜΟ από το  Kmo  Barlett's  Test,  όπως και ο πίνακας Anti image. Για να 

ξεπεραστούν όλα τα προηγούμενα προβλήματα προχωράμε την ανάλυση αφαιρώντας 

αρχικά τα ζευγάρια των μεταβλητών με υψηλές συσχετίσεις, τα οποία αναφέρθηκαν 

και  παραπάνω.  Τέλος  στη  πρώτη  αυτή  φάση  οι  παράγοντες  που  δημιουργούνται 

έχοντας όλες τις μεταβλητές μέσα στην ανάλυση είναι έντεκα.

Στη  δεύτερη  φάση της  παραγοντικής  αφαιρούμε  από  το  δείγμα  μας 

μεταβλητές οι οποίες έχουν μικρούς μέσους, μικρότερους από 3,5, και φαίνονται στον 

Πίνακα  1,  ενώ  ταυτόχρονα  αφαιρούμε  και  μεταβλητές  που  μας  έχει  υποδείξει  ο 

Correlation Matrix της  προηγούμενης  φάσης.  Επομένως  οι  μεταβλητές  που 

αφαιρούνται είναι οι  ακόλουθες: το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η χρηματοοικονομική 

κατάσταση,  η  πιστοληπτική  αξιολόγηση,  η  διαφήμιση,  η  σύσταση από  το  φιλικό 

περιβάλλον, η σύσταση από το οικογενειακό περιβάλλον, ο εργοδότης, το parking, η 

εξωτερική  εμφάνιση  καταστήματος,  η  εσωτερική  εμφάνιση  καταστήματος,  η 

εμφάνιση προσωπικού, η υποδοχή, το phone banking, το internet banking, το mobile 

banking, τα προϊόντα για νέους, τα προνόμια για φοιτητές, οι υπηρεσίες για γυναίκες 

και  η  χρεωστική  κάρτα.  Οι  μεταβλητές  που  συμμετέχουν  σ’  αυτή  τη  φάση είναι 

είκοσι τρεις. 
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Έτσι μετά την αφαίρεση των παραπάνω μεταβλητών τα αποτελέσματα είναι 

πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη φάση. Τα στατιστικά στοιχεία των 

μεταβλητών  φαίνονται  στον  Πίνακα  2,  το  determinant δεν  είναι  μηδενικό,  αλλά 

συγκεκριμένα  3,53 Ε-008  (Παράρτημα  Β),  το  Significance level (Παράρτημα  Β) 

υπάρχει  στη  παραγοντική  ανάλυση,  και  η  τιμή  του  ΚΜΟ  από  το  Barlett's  Test 

φαίνεται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 2, Descriptive Statistics

Πίνακας 3, Δείκτης ΚΜΟ
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Σ’ αυτό το σημείο να εξηγήσουμε λίγο τι υπολογίζει ο δείκτης αυτός και ποια 

είναι  τα  επιτρεπτά  όρια  μέσα  στα  οποία  κινείται  για  να  είναι  αποδεκτός  για  μια 

παραγοντική ανάλυση. Ο KMO υπολογίζεται τόσο για ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως 

στην  περίπτωσή  μας,  όσο  και  για  μεταβλητές   που  σχετίζονται  μεταξύ  τους  και 

αντιπροσωπεύει το λόγο των τετραγώνων των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών 

προς  τα  τετράγωνα των μερικών συσχετίσεων των μεταβλητών.  Ο δείκτης  ΚΜΟ 

μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ του μηδέν και του ένα. Η μηδενική τιμή δείχνει ότι το 

άθροισμα  των  μερικών  συσχετίσεων  είναι  πολύ  κοντά  στο  άθροισμα  των 

συσχετίσεων, με αποτέλεσμα να δείχνει σύγχυση στις συσχετίσεις. Αντίθετα όσο πιο 

κοντά στη μονάδα είναι, τόσο πιο ξεκάθαροι και αξιόπιστοι θα είναι οι παράγοντες. 

Σύμφωνα  με  τον  Kaiser  (1974)  προτείνεται  ότι  οι  τιμές  του  KMO  που  είναι 

επιτρεπτές είναι οι μεγαλύτερες του 0,5, και πιο συγκεκριμένα οι τιμές μεταξύ του 0,5 

και 0,7 είναι μέτριες, μεταξύ του 0,7 και του 0,8 είναι καλές, μεταξύ του 0,8 και του 

0,9 είναι πολύ καλές και οι τιμές μεταξύ 0,9 και 1 είναι εξαιρετικές.

Στον  πίνακα  του  Significance level η  σημαντικότητα  της  αξίας  των 

μεταβλητών  πρέπει  να  έχει  τιμή  μικρότερη  από  το  0,05.  'Έτσι  αν  το  επίπεδο 

σημαντικότητας κάποιας μεταβλητής σε σχέση με τις περισσότερες είναι μεγαλύτερο 

από  το  0,05,  τότε  πρέπει  να  σκεφτούμε  το  γεγονός  να  αφαιρέσουμε  αυτή  τη 

μεταβλητή από την ανάλυσή μας. Σε περίπτωση που η τιμή της συσχέτισης είναι 

μεγαλύτερη, τότε επιλεγούμε τις μεταβλητές που θέλουμε να αφαιρέσουμε από την 

ανάλυση. Λόγω όμως του ότι το determinant στο Correlation Matrix είναι πάνω από 

τα  επιτρεπτά  όρια  δεν  εξετάζουμε  περαιτέρω  ούτε  τις  συσχετίσεις,  ούτε  τη 

σημαντικότητα.

Επίσης, στη φάση αυτή παράγεται και ο πίνακας Anti image, ο οποίος δείχνει 

στη διαγώνιό του την καταλληλότητα της κάθε μεταβλητής, ενώ ταυτόχρονα στις 

τιμές  εκτός  της  διαγωνίου  δείχνει  τον  αρνητικό  συσχετισμό  των  μερικών 

συσχετίσεων των μεταβλητών. Οι τιμές της διαγωνίου πρέπει να είναι μεγαλύτερες 

από το 0,5 για να είναι αποδεκτές, ενώ οι τιμές εκτός διαγωνίου πρέπει να είναι πολύ 

μικρές, σχεδόν μηδενικές. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές είναι μικρότερες από το 

0,5  και  βρίσκονται  πάνω  στη  διαγώνιο  σκεφτόμαστε  το  ενδεχόμενο  να  τις 

αφαιρέσουμε από την ανάλυσή  μας.  Αφού πραγματοποιήσουμε κάτι  τέτοιο μετά 

πρέπει να ξαναελέγξουμε τον πίνακα Anti image

Από  τον  Anti image matrix (Παράρτημα  Β)  βλέπουμε  ότι  για  αρκετές 

μεταβλητές οι τιμές της διαγωνίου είναι μικρότερες από το 0,5. Κάποιες από αυτές θα 
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αφαιρεθούν  στην  επόμενη  φάση  της  παραγοντικής  ανάλυσης  και  ο  πίνακας  θα 

ξαναελεγθεί. Τέλος ο πίνακας  Component Rotated Matrix εμφανίζει τη δημιουργία 

οχτώ παραγόντων. 

Πίνακας 4, Πίνακας Παραγόντων- Rotated Component Matrix

Στην  τρίτη  φάση της  παραγοντικής  ανάλυσης  αφαιρούμε  τις  μεταβλητές 

τόπος  εργασίας,  τόπος  κατοικίας,  γνωριμία  και  ΑΤΜ. Οι δύο πρώτες  μεταβλητές 

έχουν σχετικά μικρούς μέσους όρους και οι άλλες δύο έχουν τιμές μικρότερες από το 

0,5 στον πίνακα Anti image. Έτσι, να νέα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται 

παρακάτω.

Το determinant από τον Correlation Matrix είναι αρκετά βελτιωμένο σε σχέση 

με πριν και έχει τιμή 6,06 Ε- 006. Ο δείκτης ΚΜΟ είναι 0,583 και είναι μεγαλύτερος 

από το χαμηλότερο όριο του 0,5, Πίνακας 5.
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Πίνακας 5, Δείκτης ΚΜΟ

Πίνακας 6, Πίνακας Παραγόντων- Rotated Component Matrix

Όπως βλέπουμε από τον Πίνακα 6 οι παράγοντες του δείγματος αρχίζουν να 

διαμορφώνονται σιγά σιγά, αλλά το μοντέλο χρειάζεται επιπλέον βελτίωση, γιατί η 

ομαδοποίηση των μεταβλητών δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα σωστή και οι παράγοντες 

που δημιουργούνται δεν έχουν το καλύτερο δυνατό νόημα. Επιπλέον, αρκετές τιμές 

μεταβλητών στον πίνακα Anti image (Παράρτημα Β) παραμένουν μικρότερες από το 

0,5. 
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Στην  τέταρτη  φάση της  ανάλυσης  αυτής  αφαιρούμε  από  το  μοντέλο  τις 

μεταβλητές  αποτελεσματική  εξυπηρέτηση,  ενημέρωση,  εμπιστευτικότητα,  αριθμός 

καταστημάτων και  φήμη.  Όλες  αυτές  οι  μεταβλητές  στον  πίνακα  Anti image της 

προηγούμενης φάσης είχαν τιμές μικρότερες του 0,5. Έτσι τα νέα αποτελέσματα που 

προκύπτουν  είναι  τα  ακόλουθα.  Στον  πίνακα  Descriptive Statistics,  Πίνακας  7, 

βλέπουμε ότι όλες οι μεταβλητές έχουν μέσο όρο μεγαλύτερο από το τέσσερα, έκτος 

από  την  μεταβλητή  ωράριο,  η  οποία  και  θα  αφαιρεθεί  στην  επόμενη  φάση  της 

παραγοντικής ανάλυσης, ενώ ταυτόχρονα το determinant του Correlation Matrix είναι 

0,001, μεγαλύτερο του χαμηλότερου ορίου. Ο δείκτης ΚΜΟ, Πίνακας 8, είναι 0,698 

και η μόνη μεταβλητή του πίνακα Anti image (Παράρτημα Β) που η τιμή της είναι 

μικρότερη του 0,5 είναι το επιτόκιο. 

Πίνακας 7, Descriptive Statistics

Πίνακας 8, Δείκτης ΚΜΟ
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Στον  Πίνακα  9,  Total  Variance  Exlained,  διακρίνουμε  τρία  διαφορετικά 

τμήματα το τμήμα Initial Eigenvalues, το τμήμα Extraction sums of squared loadings, 

που  προκύπτει  μετά  την  εξαγωγή  (extraction)  και  το  Rotation  sums  of squared 

loadings,  που  προκύπτει  μετά  την  περιστροφή  των  παραγόντων  (factor  rotation). 

Σύμφωνα με την Andy Field (2005) το πρώτο μέρος της εξαγωγής των παραγόντων 

(factor extraction) πραγματοποιείται για να αποσαφηνιστούν τα γραμμικά συστατικά 

(eigenvectors)  του  συνόλου των στοιχειών,  υπολογίζοντας  τις  eigenvalues  του R- 

matrix.  Αρχικά  υπάρχουν  τόσα  συστατικά  (eigenvectors)  όσες  είναι  και  οι 

μεταβλητές, αλλά τα περισσότερα απ' αυτά δεν μας ενδιαφέρουν για την ανάλυση 

που ακολουθεί. Για να γίνει το ξεκαθάρισμα των eigenvectors το SPSS χρησιμοποιεί 

σαν προεπιλεγμένη τιμή των eigenvalues τη μονάδα, η οποία χρησιμοποιείται και σ’ 

αυτή τη παραγοντική ανάλυση. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι παράγοντες που έχουν 

τιμή eigenvalue μικρότερη της μονάδας απορρίπτονται. 

Στην πρώτη στήλη βλέπουμε ότι πριν από την εξαγωγή των παραγόντων το 

SPSS έχει  βρει  έντεκα  γραμμικά  συστατικά,  οπότε  και  έντεκα  παράγοντες,  όσες 

δηλαδή είναι και οι μεταβλητές. Οι eigenvalues που σχετίζονται με κάθε παράγοντα 

αντιπροσωπεύουν την διακύμανση, η οποία εξηγείται από κάθε γραμμικό συστατικό, 

και  στη  συνέχεια  η  διακύμανση  αυτή  εκφράζεται  ως  ποσοστό  της  συνολικής 

διακύμανσης,  δηλαδή  ο  πρώτος  παράγοντας  εξηγεί  το  36,34%  της  συνολικής 

διακύμανσης  των  δεδομένων  μας.  Είναι  φανερό  ότι  οι  πρώτοι  παράγοντες 

αντιπροσωπεύουν  και  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  συνολικής  διακύμανσης,  ενώ  οι 

τελευταίοι ένα πολύ μικρό μέρος αυτής. Το τρίτο κομμάτι του μέρους αυτού δείχνει 

τη σωρευτική διακύμανση.

Στη συνέχεια το SPSS εξάγει (extract) τους παράγοντες και όπως βλέπουμε 

στο δεύτερο τμήμα του Πίνακα 9, Extraction sums of squared loadings, οι παράγοντες 

που απομένουν με eigenvalue μεγαλύτερη της μονάδας είναι πέντε. Και στο δεύτερο 

μέρος του πίνακα αυτού βλέπουμε τα ίδια στατιστικά στοιχεία με το πρώτο μέρος, 

δηλαδή τη διακύμανση, τη διακύμανση ως ποσοστό και τη σωρευτική διακύμανση.

Στο τρίτο τμήμα του Πίνακα 9, Rotation sums of squared loadings, βλέπουμε 

τις  eigenvalues  των  παραγόντων  μετά  την  περιστροφή  των  παραγόντων.  Όπως 

φαίνεται  από  τον  πίνακα  οι  τιμές  είναι  διαφορετικές  από  τα  δύο  προηγούμενα 

τμήματα,  κι  αυτό  γιατί  η  περιστροφή  βελτιώνει  την  δομή  των  παραγόντων  και 

εξισορροπεί τη σημαντικότητά τους. Έτσι όπως φαίνεται από την τελευταία στήλη 
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του  πίνακα  οι  πέντε  πρώτοι  παράγοντες  εξηγούν  το  74,614%  της  συνολικής 

διακύμανσης, ποσοστό που είναι πάνω από το 50% και θεωρείται αρκετά καλό. 

Πίνακας 9, Total Variance Explained

Σ’ αυτό το σημείο να αναφέρουμε και τη σημασία του πίνακα Communalities, 

Πίνακας 10,  ο οποίος παράγεται κατά την παραγοντική ανάλυση και δείχνει  κατά 

πόσο η κάθε μεταβλητή σχετίζεται με τις υπόλοιπες. Στον πίνακα αυτό υπάρχουν δύο 

στήλες,  η  μία  πριν  την  εξαγωγή  των  παραγόντων,  initial,  και  η  δεύτερη  μετά, 

extraction. Στην αρχή όλοι οι παράγοντες έχουν communality ίση με τη μονάδα, αφού 

όλοι οι παράγοντες υπάρχουν στην ανάλυση. Στη συνέχεια γίνεται το ξεκαθάρισμα 

και παραμένουν οι παράγοντες με τους οποίους αξίζει να ασχοληθούμε. Βέβαια κατά 

το ξεκαθάρισμα αυτό κάποιες πληροφορίες χάνονται, γι' αυτό και οι παράγοντες που 

απομένουν  δεν  εξηγούν  στο  ακέραιο  τη  διακύμανση  των  δεδομένων.  Έτσι  οι 

communalities μετά την εξαγωγή είναι πάντα μικρότερες της μονάδας, αλλά όσο πιο 

κοντά είναι σ' αυτή τόσο καλύτερα οι παράγοντες εξηγούν τα αρχικά δεδομένα. Αυτό 

εξάλλου το είδαμε και στον Πίνακα 9, όπου οι πέντε παράγοντες εξηγούν το 73,88% 

της  συνολικής  διακύμανσης.  Επομένως  είναι  λογικό  ότι  όσο  περισσότεροι 

παράγοντες απομένουν, τόσο καλύτερα εξηγούνται τα δεδομένα, παρόλα αυτά όμως 

λόγω του ότι οι communalities δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή των 

παραγόντων, μπορεί απλά να αποτελέσει ένα μέτρο για την καταλληλότητα αυτών. 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα οι communalities όλων των μεταβλητών 

έχουν τιμές μεγαλύτερες του 0,5 και σχεδόν όλες έχουν και τιμές μεγαλύτερες του 0,7 

που είναι πολύ καλές.
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Πίνακας 10, Communalities

Ο αριθμός των παραγόντων που δημιουργούνται μετά τη φάση της εξαγωγής 

και  της  περιστροφής  των  παραγόντων  σαφώς  συμπίπτει  με  τον  αριθμό  των 

παραγόντων που δίνει και ο Rotated Component Matrix. Στη φάση αυτή, όπως είναι 

φανερό, οι μεταβλητές ομαδοποιούνται σε πέντε παράγοντες γεγονός που φαίνεται 

και στον Rotated Component Matrix, Πίνακας 11. Στη φάση αυτή της παραγοντικής 

ανάλυση όλες οι  μεταβλητές συμμετέχουν μόνο σε ένα παράγοντα και εκ πρώτης 

όψεως  η  ομαδοποίησή  τους  φαίνεται  αρκετά  καλή.  Παρόλα  αυτά  όμως  οι 

περισσότεροι παράγοντες δεν αποτελούνται από μεταβλητές ίδιας σημασίας, γι’ αυτό 

και η παραγοντική ανάλυση χρειάζεται να συνεχιστεί.
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Πίνακας 11, Rotated Component Matrix

Στην πέμπτη και τελευταία φάση της παραγοντικής ανάλυσης της τράπεζας 

Α  αφαιρούμε  από  το  μοντέλο  τις  μεταβλητές  λογαριασμοί  προνομίων,  γρήγορη 

αποκατάσταση λαθών, ώρες και ωράριο. Οι τιμές των δεικτών που μας ενδιαφέρουν 

για να έχουμε σωστά αποτελέσματα στην παραγοντική ανάλυση είναι όλοι αρκετά 

καλοί. Έτσι, βλέπουμε το  determinant του  Correlation Matrix να είναι 0,016 και ο 

δείκτης ΚΜΟ 0,638. Επίσης, από το δεύτερο μισό του Πίνακα 12 που είναι ο  Anti 

image correlation βλέπουμε ότι  οι  περισσότερες μεταβλητές έχουν τιμή διαγωνίου 

μεγαλύτερη του 0,5, εκτός από τις μεταβλητές επιτόκιο και χαμηλά έξοδα, που όμως 

η τιμή τους είναι κοντά στο 0,5. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για να καταλήξει το μοντέλο μας στην τελική 

αυτή  φάση  χρειάστηκε  να  μελετηθούν  πολλές  εναλλακτικές  λύσεις  και  να 

πραγματοποιηθούν πολλά πειράματα. Η παραγοντοποίηση των μεταβλητών ήταν μια 

αρκετά δύσκολη διαδικασία, και αυτό πιθανόν να οφείλεται στο πολύ μικρό δείγμα. 

Παρόλα αυτά οι παράγοντες που παρουσιάζονται στη Πίνακα 15 είναι οι καλύτεροι 

δυνατοί, με τη σωστότερη ομαδοποίηση των μεταβλητών.
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Πίνακας 12, Anti image matrix

Στον  Πίνακα 13  βλέπουμε  ότι  οι  τέσσερις  πρώτοι  παράγοντες  εξηγούν  το 

75,014% της συνολικής διακύμανσης, ποσοστό αρκετά καλό για το μοντέλο μας. 

Πίνακας 13, Total Variance Explained

Στη  συνέχεια  βλέπουμε  τον  πίνακα  Reproduced  Correlations,  Πίνακας  14, 

όπου αυτό που είναι ενδιαφέρον για εμάς είναι τα υπόλοιπα, residuals. Τα υπόλοιπα 
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που  παράγονται  σ'  αυτό  τον  πίνακα  υπολογίζονται  ως  οι  διαφορές  μεταξύ  των 

συσχετισμών  από  τις  παρατηρούμενες  τιμές  των  μεταβλητών  και  αυτών  που 

αναπαράγονται.  Το πάνω μισό του πίνακα,  reproduced correlations,  περιέχει  τους 

συντελεστές συσχετισμού μεταξύ όλων των μεταβλητών όπως αυτές προκύπτουν από 

το  μοντέλο  των  παραγόντων  και  η  διαγώνιος  δείχνει  τις  communalities  των 

μεταβλητών μετά την εξαγωγή, extraction. Οι τιμές των συντελεστών συσχετισμού 

είναι  διαφορετικές  από τον R-matrix  και  αυτό γιατί  οι  τιμές  παράγονται  από την 

παραγοντική ανάλυση.

Σε ένα τέλειο μοντέλο θα περιμέναμε οι τιμές του correlation matrix και του 

reproduced  correlations  να  ήταν  οι  ίδιες,  επειδή  όμως  κάτι  τέτοιο  στα  πλαίσια 

οποιασδήποτε  ανάλυσης  είναι  σχεδόν  απίθανο  να  συμβεί  αυτό  που  μπορούμε  να 

δούμε  για  την  καταλληλότητα  του  μοντέλου  είναι  τα  υπόλοιπα,  residuals,  που 

υπολογίζονται και φαίνονται στο τέλος του πίνακα. Για ένα καλό μοντέλο πρέπει οι 

περισσότερες  τιμές  των  υπολοίπων  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  μικρότερες,  και  πιο 

συγκεκριμένα το 50% των τιμών να είναι μικρότερο από το 0,05. Στην ανάλυσή μας 

βλέπουμε  ότι  οι  τιμές  των  υπολοίπων  που  είναι  κάτω από  το  0,05  είναι  19  και 

αντιστοιχεί ακριβώς στο 42%, οπότε και είναι μέσα στα αποδεκτά όρια.

Πίνακας 14, Reproduced Correlations
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Τέλος,  ο  Πίνακας  15  δείχνει  τους  τελικούς  παράγοντες  του  μοντέλου.  Οι 

μεταβλητές που τελικά αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες από σαράντα 

δύο που ήταν στην αρχή του μοντέλου καταλήγουν να είναι δέκα και να αποτελούν 

τους παρακάτω παράγοντες:

• Παράγοντας 1ος : ευελιξία δανείων, επιτόκιο δανείων και πολλές υπηρεσίες

• Παράγοντας 2ος : λάθη και αξιοπιστία

• Παράγοντας 3ος : γρήγορη εξυπηρέτηση, ευκολία εξυπηρέτησης και ταμεία

• Παράγοντας 4ος : χαμηλά έξοδα και επιτόκιο

Πίνακας 15, Rotated Component Matrix

Είναι  λογικό κατά  τη  διαδικασία  της  παραγοντικής  ανάλυσης  να  χάνονται 

κάποια από τα αρχικά δεδομένα του μοντέλου λόγω της μείωσης των μεταβλητών, 

και το ίδιο συμβαίνει και σ’ αυτό το μοντέλο. Οι τέσσερις παράγοντες για τον αρχικό 

αριθμό των μεταβλητών μπορεί να είναι λίγοι, αλλά ήταν η καλύτερη εναλλακτική 

λύση μεταξύ των υπολοίπων. 

Έτσι  προχωρώντας  στην  ονομασία  των  παραγόντων  ο  πρώτος  μπορεί  να 

ονομαστεί Υπηρεσίες και Δάνεια, ο δεύτερος Αξιοπιστία, ο τρίτος Εξυπηρέτηση και 

ο τέταρτος Τιμολογιακή Πολιτική. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) 

σύμφωνα  με  το  δείκτη  Cronbach's  alpha,  για  τους  τέσσερις  παράγοντες  που 

δημιουργήθηκαν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας έδειξαν ότι τρεις από 

τους τέσσερις παράγοντες έχουν δείκτη μεγαλύτερο από το 0,7, που θεωρείται αρκετά 

καλός. 

Έτσι  ο  πρώτος  παράγοντας,  Δάνεια  και  Υπηρεσίες,  έχει  Cronbach's  alpha 

0,826, Πίνακας 16, που είναι πολύ καλός, και όπως βλέπουμε στον Πίνακα 17 στη 

στήλη Corrected item- Total Correlation όλες οι μεταβλητές έχουν δείκτη μεγαλύτερο 

του 0,3, όπως είναι και το επιτρεπτό. Από τη στήλη Cronbach's Alpha if item deleted 

οι δύο από τους τρεις δείκτες είναι μικρότεροι από τον Cronbach's alpha. 

Πίνακας 16

Πίνακας 17

Ο δεύτερος παράγοντας, Αξιοπιστία, έχει Cronbach's alpha 0,737, που  είναι 

αρκετά καλός, και όπως βλέπουμε στον Πίνακα 19 στη στήλη Corrected item- Total 

Correlation  όλες  οι  μεταβλητές  έχουν  δείκτη  μεγαλύτερο του  0,3.  Από τη  στήλη 

Cronbach's Alpha if item deleted όλοι οι δείκτες οι δείκτες είναι αρνητικοί και δεν 

παρουσιάζονται καθόλου.

Πίνακας 18
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Πίνακας 19

Ο τρίτος παράγοντας, Εξυπηρέτηση, έχει  Cronbach’s alpha 0,770, Πίνακας 

20, που είναι επίσης αρκετά καλός, και στη στήλη Corrected item- Total Correlation 

του Πίνακα 21 και οι δύο μεταβλητές έχουν δείκτη μεγαλύτερο του 0,3. Στη στήλη 

Cronbach’s Alpha if item deleted και  οι  τρεις  δείκτες  είναι  μικρότεροι  του 

Cronbach’s alpha.

Πίνακας 20

Πίνακας 21

Τέλος ο τέταρτος παράγοντας, Τιμολογιακή Πολιτική, έχει  σχετικά χαμηλό 

Cronbach’s alpha,  0,510,  Πίνακας  22,  και  στη  στήλη  Corrected item-  Total 

Correlation, Πίνακας 23, και οι δύο μεταβλητές έχουν δείκτη μόλις μεγαλύτερο του 

0,3. Από τη στήλη Cronbach's Alpha if item deleted όλοι οι δείκτες είναι αρνητικοί 

και δεν παρουσιάζονται καθόλου.
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Πίνακας 22

Πίνακας 23

 

Συμπερασματικά για την Τράπεζα Α βλέπουμε ότι τα κριτήρια με τα οποία οι 

πελάτες  της  την  επιλέγουν  έχουν να  κάνουν με  τα  δάνεια και  τις  υπηρεσίες  που 

παρέχει η τράπεζα, την αξιοπιστία που φαίνεται να έχει, την εξυπηρέτηση και την 

τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί. 

3.3.2 Τράπεζα Β

Ξεκινώντας την παραγοντική ανάλυση για τη δεύτερη τράπεζα, Τράπεζα Β, να 

πούμε ότι σ' αυτή την περίπτωση το ίδιο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από εξήντα 

πελάτες,  οπότε  το  δείγμα  είναι  πιο  επαρκές  σε  σχέση  με  την  Τράπεζα  Α.  Τα 

αποτελέσματα από την αρχή της ανάλυσης ήταν πιο σωστά και οι τιμές των δεικτών, 

όπως θα δούμε και  παρακάτω ήταν στα πλαίσια  των επιτρεπτών ορίων.  Αυτό δε 

σημαίνει βέβαια ότι για να προκύψουν οι τελικοί παράγοντες δεν χρειάστηκαν όλα τα 

βήματα και οι ανάλογες φάσεις της παραγοντικής ανάλυσης. Εδώ να σημειώσουμε 

επίσης,  ότι  από τη στιγμή που η θεωρητική ανάλυση των διαφόρων πινάκων και 

δεικτών  έγινε  τόσο στην  Παράγραφο 3.2  όσο και  στα  πλαίσια  της  παραγοντικής 

ανάλυσης της πρώτης τράπεζας δεν θα υπάρχει ξανά αναφορά στη θεωρία παρά μόνο 

σε κάποια κρίσιμα σημεία για την κατανόηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. 

Στη πρώτη φάση της παραγοντικής ανάλυσης της Τράπεζας Β, συμμετέχουν 

όλες οι μεταβλητές του μοντέλου μας, σαράντα δύο στον αριθμό. Και σ' αυτή την 
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περίπτωση με τη βοήθεια της παραγοντικής ανάλυσης θα προκύψουν οι παράγοντες 

που  είναι  πιο  σημαντικοί  για  την  επιλογή  τραπεζικού  ιδρύματος  συνεργασίας 

σύμφωνα με τους πελάτες της Τράπεζας Β. 

Κατά τη παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιούμε τους εξής παράγοντες του SPSS:

Descriptives: Statistics- univariate descriptives και initial solution, Correlation matrix- 

coefficients,  Significance  levels,  Determinant,  KMO  barlett's  test  of  sphericity, 

Reproduced, Anti image

Extraction: Method- Principal Component, Analyze- correlation matrix, Display – 

Unrotated factor solution,Scree plot , Extract- eigenvalues>1, Maximum iterations for 

convergence>25

Rotation:  Method-  varimax,  Display-  rotated  solutions,  Loading  Plots,  Maximum 

iterations for convergence>30

Scores: Method- Anderson- Rubin, Display factor score coefficient matrix

Options: Missing values – exclude cases listwise, Coefficient display format- sorted 

by size, Suppress absolute values less than 0,5

Τα στατιστικά στοιχεία  του  δείγματός  μας  φαίνονται  στον  Πίνακα 24.  Το 

SPSS κατά  την  παραγοντική  ανάλυση  παρουσιάζει  τους  μέσους  όρους  και  τις 

διακυμάνσεις των μεταβλητών, μεγέθη που τα χρησιμοποιούμε για την επιλογή των 

μεταβλητών που θα διατηρήσουμε στο μοντέλο μας. Έτσι μεταβλητές οι οποίες έχουν 

μικρούς  μέσους  όρους  ή  μεγάλες  διακυμάνσεις,  περισσότερο  διαστρεβλώνουν  τα 

αποτελέσματα, παρά συμμετέχουν θετικά στην ανάλυση.

Ο  πρώτος  πίνακας  που  μας  δείχνει  το  συσχετισμό  μεταξύ  όλων  των 

μεταβλητών είναι  ο  Correlation Matrix,  ή αλλιώς R-  matrix  (Παράρτημα Β).  Στο 

πρώτο  μισό  του  πίνακα  παρουσιάζονται  οι  συντελεστές  συσχετισμού,  correlation 

coefficients,  μεταξύ  όλων  των  μεταβλητών,  και  στο  δεύτερο  μισό  το  επίπεδο 

σημαντικότητας  της  κάθε  σχέσης  του  παραπάνω  πίνακα  και  είναι  ο  significance 

levels.
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Πίνακας 24, Descriptive Statistics

Το  determinant  του  Correlation  Matrix  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερο  από 

0,00001, και στη δική μας περίπτωση είναι 7,34Ε- 023. Οι μεταβλητές οι οποίες στον 
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Correlation Matrix έχουν συντελεστή συσχετισμού μεγαλύτερο του R>0,8 είναι οι 

ακόλουθες:

• Χρηματοοικονομικά με Πιστοληπτική αξιολόγηση με R=0,822

• Αποτελεσματική εξυπηρέτηση με Γρήγορη εξυπηρέτηση με R=0,829, 

• Προϊόντα για νέους με Προνόμια για φοιτητές με R=0,899, 

• Προϊόντα για νέους με Υπηρεσίες για γυναίκες με R=0,849 και 

• Προνόμια για φοιτητές με Υπηρεσίες για γυναίκες με R=0,926.

Στον πίνακα που παρουσιάζονται τα significance levels (Παράρτημα Β) των 

μεταβλητών,  παρατηρούμε  ότι  οι  μεταβλητές  που  έχουν  sig>0,05  για  τους 

περισσότερους συσχετισμούς είναι πάρα πολλές, οπότε δεν μπορεί να γίνει προς το 

παρόν  κάποιου  είδος  διαχωρισμός  και  να  αφαιρεθούν  μεταβλητές  με  βάση  το 

συγκεκριμένο κριτήριο.

Από το kmo barlett's test βλέπουμε ότι η τιμή του ΚΜΟ είναι 0,520, Πίνακας 

25, και βρίσκεται πάνω από τα επιτρεπτά όρια, ΚΜΟ> 0,5. Οι τιμές του ΚΜΟ για τις 

ανεξάρτητες  μεταβλητές  παράγονται  από  τη  διαγώνιο  του  Anti  image  correlation 

matrix γι' αυτό και στη συνέχεια είναι πολύ σημαντική η μελέτη του πίνακα αυτού.

Πίνακας 25, Δείκτης ΚΜΟ

Οι  τιμές  των  μεταβλητών  της  διαγωνίου  του  πίνακα  Anti image δεν 

εξετάζονται ακόμα, αφού είμαστε σε πρωταρχικό στάδιο της έρευνας. Οι παράγοντες 

που  δημιουργούνται  στην  πρώτη  αυτή  φάση  της  παραγοντικής  ανάλυσης 

χρησιμοποιώντας όλες τις μεταβλητές του μοντέλου είναι δώδεκα. 

Περνώντας  στη  δεύτερη  φάση της  παραγοντικής  ανάλυσης  πρέπει  να 

αποφασίσουμε ποιες μεταβλητές θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο μοντέλο μας και 
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ποιες θα αφαιρεθούν από αυτό. Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε ποιες μεταβλητές 

που  θα  αφαιρέσουμε  είναι  τα  στατιστικά  στοιχεία  των  μεταβλητών,  Descriptive 

Statistics, και οι συντελεστές συσχετισμού από τον Correlation Matrix,

Έτσι οι μεταβλητές που αφαιρούνται από το μοντέλο είναι όσες στον Πίνακα 

24 έχουν μέσους όρους μικρότερους από το 3,5 και συνδυαστικά αφαιρούμε και τις 

μεταβλητές  με  μεγάλους  συντελεστές  συσχετισμού  που  βρέθηκαν  από  τον 

Correlation  Matrix.  Τις  μεταβλητές  Αποτελεσματική  εξυπηρέτηση  και  Γρήγορη 

εξυπηρέτηση  συνεχίζουμε  να  τις  διατηρούμε  στο  μοντέλο,  γιατί  θεωρούνται 

σημαντικές  ως  προς  την  περαιτέρω  ανάλυση.  Επομένως  οι  μεταβλητές  που 

αφαιρούνται  είναι  το ιδιοκτησιακό καθεστώς,  η χρηματοοικονομική κατάσταση, η 

πιστοληπτική αξιολόγηση,  η  διαφήμιση,  η  σύσταση από το φιλικό περιβάλλον,  η 

σύσταση από το οικογενειακό περιβάλλον, ο εργοδότης, η εξωτερική εμφάνιση του 

καταστήματος,  η  εσωτερική  εμφάνιση  του  καταστήματος,  η  εμφάνιση  του 

προσωπικού,  το  phone banking,  το  mobile banking,  τα  προϊόντα  για  νέους,  τα 

προνόμια για φοιτητές και οι υπηρεσίες για γυναίκες.  

Στον Πίνακα 26 προβάλλονται οι νέοι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις, 

ενώ  στον  Πίνακα  27  φαίνεται  ο  δείκτης  ΚΜΟ,  0,718,  ο  οποίος  μπορεί  να 

χαρακτηριστεί  ως  καλός.  Εδώ  να  σημειωθεί  ότι  στον  Correlation Matrix δεν 

υπάρχουν πλέον τιμές μεγαλύτερες του 0,8, και από τη στιγμή που και το determinant 

είναι αρκετά καλό, 2,26 Ε- 009 δεν θα μελετηθεί ούτε ο πίνακας significance levels. 

Σχετικά με τον πίνακα Anti image (Παράρτημα Β) που παράγεται σ’ αυτή τη 

φάση  οι  τιμές  της  διαγωνίου  όλων  των  μεταβλητών  είναι  μεγαλύτερες  από  το 

χαμηλότερο επιτρεπτό όριο του 0,5. 

Κατά τη φάση αυτή οι παράγοντες έχουν ήδη μειωθεί στους επτά, αλλά η 

συνέχιση της ανάλυσης για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων είναι επιτακτική. 
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Πίνακας 26, Descriptive Statistics

Πίνακας 27, Δείκτης ΚΜΟ

 Στην  τρίτη φάση της παραγοντικής ανάλυσης συνεχίζουμε να αφαιρούμε 

μεταβλητές για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Οι μεταβλητές που βγαίνουν από 
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το μοντέλο είναι ο τόπος εργασίας, η υποδοχή, οι ώρες, το  parking, το ωράριο, το 

internet banking, η φήμη και η χρεωστική κάρτα. 

Από τον Πίνακα 28 φαίνεται ότι στο μοντέλο έχουν μείνει πλέον μεταβλητές 

με πολύ καλούς μέσους όρους και αρκετά χαμηλές τυπικές αποκλίσεις.   

Πίνακας 28, Descriptive Statistics 

Από τον Πίνακα 29 φαίνεται ότι και σ’ αυτή τη φάση οι τιμές των μεταβλητών 

της  διαγωνίου  είναι  μεγαλύτερες  από  το  0,5.  οπότε  και  στην  επόμενη  φάση  της 

ανάλυσης  μας,  ο  πίνακας  αυτός  δεν  μπορεί  να  αποτελέσει  κριτήριο  αφαίρεσης 

μεταβλητών. 

Οι  παράγοντες  που  δημιουργούνται  είναι  έξι  και  όπως  φαίνεται  και  στον 

Πίνακα 30, η ταξινόμηση των μεταβλητών σε παράγοντες γίνεται πιο κατανοητή.  Σε 

κάθε  παράγοντα  που  δημιουργείται  υπάρχουν  αφενός  μεν  μεταβλητές  που  είναι 

νοηματικά συναφείς μεταξύ τους, και αφετέρου μεταβλητές που δεν θα έπρεπε να 

ανήκουν στους παράγοντες αυτούς για να είναι το μοντέλο πιο ορθό.
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Πίνακας 29, Anti image Correlations

Πίνακας 30, Rotated Component Matrix
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Συνεχίζοντας στη τέταρτη φάση της παραγοντικής ανάλυσης, παρατηρώντας 

τον Rotated Component Matrix αφαιρούνται οι μεταβλητές λογαριασμοί προνομίων, 

γνωριμία,  εμπιστευτικότητα,  αξιοπιστία  και  τόπος  εργασίας.  Ο  λόγος  που 

επιλέχτηκαν αυτές οι μεταβλητές να βγουν από το μοντέλο είναι ότι συμμετέχουν σε 

παράγοντες  που  αλλοιώνουν  το  νόημά  τους.  Για  παράδειγμα  η  μεταβλητή 

εμπιστευτικότητα επιλέγεται να βγει από το μοντέλο αφενός μεν γιατί παρουσιάζει 

διπλή  τιμή  και  αφετέρου  γιατί  συμμετέχει  σ’  ένα  αρκετά  καλό  παράγοντα  που 

σχετίζεται  με  την  εξυπηρέτηση.  Επίσης,  η  μεταβλητή  τόπος  εργασίας  συμμετέχει 

στον  παράγοντα  που  σχετίζεται  με  το  δίκτυο  της  τράπεζας,  ενώ  νοηματικά  δεν 

υπάρχει  καμία  συνάφεια  μ’  αυτόν.  Εδώ  να  σημειωθεί  ότι  αν  η  αφαίρεση  μιας 

μεταβλητής δεν είναι σωστή επιλογή για το μοντέλο μας, τότε αυτό είναι ιδιαίτερα 

φανερό από τα νέα αποτελέσματα του Rotated Component Matrix που προκύπτουν, 

γι’  αυτό  και  πολλές  φορές  μεταβλητές  οι  οποίες  αφαιρούνται  από  το  μοντέλο 

ξαναπροστίθενται. 

 Μετά την αφαίρεση και αυτών των μεταβλητών ο πίνακας παραγόντων που 

προκύπτει  δείχνει  ότι  οι  νέοι  παράγοντες  που  δημιουργούνται  είναι  πέντε  και 

φαίνονται στον Πίνακα 31. 

Πίνακας 31, Rotated Component Matrix
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Πίνακας 32, Anti image Correlations

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 32 και σ’ αυτή τη φάση οι τιμές τις διαγωνίου 

όλων των μεταβλητών είναι μεγαλύτερες του 0,5, οπότε για άλλη μια φορά ο πίνακας 

αυτός δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την αφαίρεση των μεταβλητών στην 

επόμενη φάση. 

Στην πέμπτη και τελευταία φάση της παραγοντικής ανάλυσης οι μεταβλητές 

που αφαιρούνται από το μοντέλο επιλέγονται με βάση τον Rotated Component Matrix 

της προηγούμενης φάσης, Πίνακας 31.

Έτσι  σ’  αυτό  το  σημείο  αφαιρούνται  οι  μεταβλητές  πολλές  υπηρεσίες, 

ενημέρωση και ταμεία. Η μεταβλητή επιτόκιο δανείου παραμένει μέσα στο μοντέλο 

παρόλο που  εμφανίζει  διπλή  τιμή,  γιατί  συμμετέχει  σε  παράγοντα  σχετικά με  τα 

δάνεια που είναι πολύ σημαντικός. Οι παράγοντες που τελικά προκύπτουν φαίνονται 

στον Πίνακα 33 και είναι οι ακόλουθοι:

• Παράγοντας  1ος:  γρήγορη  αποκατάσταση  λαθών,  λάθη  και  ευκολία 

εξυπηρέτησης

• Παράγοντας 2ος :  χαμηλά έξοδα και επιτόκιο

• Παράγοντας 3ος : γρήγορη εξυπηρέτηση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση
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• Παράγοντας 4ος : αριθμός καταστημάτων και ΑΤΜ

• Παράγοντας 5ος : ευελιξία δανείων και επιτόκιο δανείων

Πίνακας 33, Rotated Component Matrix

Τους παράγοντες που δημιουργήθηκαν παραπάνω τους ονομάζουμε ως εξής: 

ο  πρώτος  παράγοντας  σχετίζεται  με  τα λάθη και  την  εξυπηρέτηση και  μπορεί  να 

ονομαστεί Διαχείριση Λαθών και Εξυπηρέτηση. Ο δεύτερος είναι ο ίδιος παράγοντας 

που είχε προκύψει και στην Τράπεζα Α και τον ονομάζουμε Τιμολογιακή Πολιτική. 

Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται αποκλειστικά με την εξυπηρέτηση και ονομάζεται 

Εξυπηρέτηση. Τον τέταρτο παράγοντα μπορούμε να τον αποκαλέσουμε Δίκτυο, γιατί 

αποτελείται από τις μεταβλητές αριθμός καταστημάτων και ΑΤΜ που είναι τα δύο 

βασικότερα στοιχεία του δικτύου μιας τράπεζας. Τέλος, ο πέμπτος παράγοντας είναι 

επίσης  παρόμοιος  με  τον  παράγοντα  της  Τράπεζας  Α,  αλλά  λίγο  καλύτερα 

προσδιορισμένος, οπότε ονομάζεται και αυτός Δάνεια.

Λόγω του ότι εδώ τελειώνει η παραγοντική ανάλυση της Τράπεζας Β, και πριν 

πραγματοποιηθεί  η  ανάλυση  αξιοπιστίας  των  παραγόντων,  παρουσιάζονται  τα 

αποτελέσματα  και  των  άλλων  πινάκων  που  προκύπτουν  από  την  τελευταία  αυτή 

φάση της  παραγοντικής ανάλυσης.

Έτσι,  ο  Πίνακας  34  δείχνει  τις  Communalities των  μεταβλητών  και  όπως 

φαίνεται όλες είναι πολύ καλές.

103



Μεθοδολογία της QFD και εφαρμογή της στον Τραπεζικό Τομέα

Πίνακας 34, Communalities

Στον  παρακάτω  πίνακα,  Πίνακας  35,  στην  τελευταία  στήλη  φαίνεται  η 

αθροιστική  διακύμανση  των  πέντε  τελευταίων  παραγόντων  που  προκύπτουν.  Το 

82,46% της συνολικής διακύμανσης εξηγείται από τους πέντε πρώτους παράγοντες, 

ποσοστό και αυτό πολύ καλό.

Πίνακας 35, Total Variance Explained

Από τον Πίνακα 36 φαίνεται ότι όλες οι μεταβλητές της διαγωνίου έχουν τιμές 

μεγαλύτερες από το 0,5,  εκτός από τη μεταβλητή ευελιξία δανείων που όμως και 

αυτή είναι πολύ κοντά στην τιμή  αυτή.
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Πίνακας 36, Anti image Matrix

Ο  τελευταίος  πίνακας  ο  οποίος  παρουσιάζεται  είναι  ο  Reproduced 

Correlations στον  οποίο,  όπως  αναφέραμε  παραπάνω,  ελέγχουμε  τα  υπόλοιπα, 

residuals. Υπάρχουν δώδεκα υπόλοιπα με τιμή μεγαλύτερη του 0,05, ποσοστό 21%, 

που και αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό αφού το ανώτερο επιτρεπτό ποσοστό είναι το 

50%. 

Πίνακας 37, Reproduced Correlations
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'Έχοντας ολοκληρώσει και την παραγοντική ανάλυση για την Τράπεζα Β θα 

συνεχίσουμε με την ανάλυση αξιοπιστίας για τους παράγοντες που έχουν προκύψει. 

Έτσι  για  τον  πρώτο  παράγοντα,  Διαχείριση  Λαθών  και  Εξυπηρέτηση  ο 

Cronbach's  alpha  είναι  0,743,  Πίνακας  38,  που  είναι  αρκετά  καλός,  και  όπως 

βλέπουμε από τη στήλη Corrected item- Total  Correlation του Πίνακα 38 όλες οι 

μεταβλητές έχουν δείκτη μεγαλύτερο του 0,3, που είναι και το κατώτερο επιτρεπτό 

όριο. Από τη στήλη Cronbach's Alpha if item deleted οι δύο από τις τρεις μεταβλητές 

έχουν δείκτες μικρότερους από τον Cronbach's alpha. 

Πίνακας 38

Πίνακας 39

Για το δεύτερος παράγοντας, Τιμολογιακή Πολιτική, στον Πίνακα 40 φαίνεται 

ότι  ο  δείκτης  Cronbach's  alpha  έχει  τιμή  0,825,  και  είναι  πολύ  καλός,  και  όπως 

βλέπουμε στον Πίνακα 41 από τη στήλη Corrected item- Total Correlation όλες οι 

μεταβλητές έχουν δείκτη μεγαλύτερο του 0,3, που είναι και το κατώτερο επιτρεπτό. 

Στη  στήλη  Cronbach's  Alpha  if  item  deleted  οι  τιμές  είναι  αρνητικές  και  δεν 

παρουσιάζονται. 

Πίνακας 40
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Πίνακας 41

Ο  τρίτος  παράγοντας,  Εξυπηρέτηση,  έχει  δείκτη  Cronbach's  alpha  0,875, 

Πίνακας 42, που είναι επίσης πολύ καλός, και όπως φαίνεται στον Πίνακα 43 από τη 

στήλη  Corrected  item-  Total  Correlation  όλες  οι  μεταβλητές  έχουν  δείκτη  πολύ 

μεγαλύτερο  του  0,3,  που  είναι  και  το  κατώτερο  επιτρεπτό.  Στη  στήλη 

Cronbach'sAlpha if item deleted οι τιμές είναι αρνητικές και δεν παρουσίαζονται.

Πίνακας 42

Πίνακας 43

Ο τέταρτος παράγοντας, Δίκτυο, φαίνεται στον Πίνακα 44 ότι έχει Cronbach's 

alpha 0,781, που είναι και αυτός αρκετά καλός. Από τη στήλη Corrected item- Total 

Correlation βλέπουμε ότι όλες οι μεταβλητές έχουν δείκτη μεγαλύτερο του 0,3, από 

τη  στήλη  Cronbach'sAlpha  if  item  deleted  οι  τιμές  είναι  αρνητικές  και  δεν 

παρουσιάζονται.
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Πίνακας 44

Πίνακας 45

Τέλος ο πέμπτος και τελευταίος παράγοντας, Δάνεια , έχει Cronbach's alpha 

0,701, που είναι αρκετά καλός. Από τη στήλη Corrected item- Total Correlation του 

Πίνακα 47 βλέπουμε ότι και οι δύο μεταβλητές έχουν δείκτη μεγαλύτερο του 0,3, που 

είναι και το κατώτερο επιτρεπτό και από τη στήλη Cronbach's Alpha if item deleted 

οι τιμές είναι επίσης αρνητικές και δεν παρουσιάζονται.

Πίνακας 46

Πίνακας 47

Από την ανάλυση αξιοπιστίας όλων των παραγόντων βλέπουμε ότι ο δείκτης 

Cronbach's Alpha είναι από μέτριος μέχρι πολύ καλός, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

ορθότητα της εξαγωγής των παραπάνω παραγόντων. 
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3.3.3 Κοινό Δείγμα Τράπεζας Α και Τράπεζας Β 

Στο τρίτο τμήμα της έρευνας μελετώνται οι παράγοντες που προκύπτουν από 

το  κοινό  δείγμα  των  πελατών  των  δύο  παραπάνω  τραπεζών.  Ο  λόγος  που 

προβαίνουμε σ’ αυτό το βήμα είναι γιατί θέλουμε να εξετάσουμε ένα μεγαλύτερο 

τμήμα  της  ελληνικής  τραπεζικής  αγοράς,  αποτελούμενο  από  δεδομένα  δύο 

διαφορετικών τραπεζών. Έτσι, το σύνολο του δείγματος που 105 ερωτηματολόγια και 

τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης παρουσιάζονται παρακάτω.

Η λογική με την οποία διεξάγεται και εδώ η παραγοντική ανάλυση είναι η ίδια 

με τη λογική των Τραπεζών Α και Β, γι’ αυτό και δεν ξανααφέρεται εδώ.

Κατά την  πρώτη φάση της παραγοντικής ανάλυσης τα αποτελέσματα είναι 

πολύ καλύτερα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες έρευνες. Έτσι στον Πίνακα 48 

φαίνονται  οι  νέοι  μέσοι  όροι  και  οι  τυπικές  αποκλίσεις  του  δείγματος,  και  στον 

Πίνακα 49 ο δείκτης ΚΜΟ, ο οποίος είναι 0,753, αρκετά καλός από την πρώτη φάση. 

Από τον πίνακα Correlation Matrix (Παράρτημα Β) οι μόνες μεταβλητές που 

έχουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης είναι:

• Υπηρεσίες για γυναίκες με Προνόμια για φοιτητές με R=0,856 και

• Προνόμια για φοιτητές με Προϊόντα για νέους με R=0,891.

Το  determinant στον  Correlation Matrix είναι  125 Ε-  016 και  οι  παράγοντες που 

δημιουργούνται είναι έντεκα. Η παραγοντική ανάλυση βεβαίως θα συνεχιστεί για την 

βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

109



Μεθοδολογία της QFD και εφαρμογή της στον Τραπεζικό Τομέα

Πίνακας 48, Descriptive statistics

Πίνακας 48, Δείκτης ΚΜΟ
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Κατά  τη  δεύτερη  φάση της  παραγοντικής  ανάλυσης  αφαιρούνται  από  το 

μοντέλο οι μεταβλητές εκείνες που στον Πίνακα 47 εμφανίζουν μέσο όρο μικρότερο 

από το 0,5. Οι μεταβλητές αυτές είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η διαφήμιση, η 

σύσταση από το οικογενειακό περιβάλλον, η σύσταση από το φιλικό περιβάλλον, ο 

εργοδότης, η εσωτερική εμφάνιση των καταστημάτων, η εξωτερική εμφάνιση των 

καταστημάτων,  η  εμφάνιση  του  προσωπικού,  η  υποδοχή,  το  phone banking,  το 

mobile banking, τα προϊόντα για νέους, τα προνόμια για φοιτητές και οι υπηρεσίες 

για  γυναίκες.  Έτσι,  μετά  την  αφαίρεση  των  μεταβλητών  τα  αποτελέσματα  που 

προκύπτουν είναι τα ακόλουθα: το  determinant του  Correlation Matrix 890 Ε- 008 

που  είναι  μεγαλύτερο  από  το  επιτρεπτό  όριο  του  0,00001,  ενώ  κανένα  ζεύγος 

μεταβλητών στον πίνακα αυτό δεν έχει βαθμό συσχέτισης μεγαλύτερο του 0,8. Τα 

νέα  στατιστικά  στοιχεία  φαίνονται  στον  Πίνακα  49  και  στον  πίνακα  Anti image 

(Παράρτημα Β) οι τιμές όλων των μεταβλητών στη διαγώνιο είναι μεγαλύτερες του 

χαμηλότερου ορίου 0,5. 

Πίνακας 49, Descriptive Statistics
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Από τον Πίνακα 50 οι παράγοντες που παράγονται στην φάση αυτή είναι επτά 

αλλά η ομαδοποίηση των μεταβλητών επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις έτσι ώστε οι 

μεταβλητές των παραγόντων να έχουν συνοχή μεταξύ τους.

 

Πίνακας 50, Rotated Component Matrix

Από εδώ και στο εξής τα κριτήρια με τα οποία αφαιρούνται οι μεταβλητές από 

το  μοντέλο  είναι  με  βάση  τους  παράγοντες  που  εμφανίζονται  σε  κάθε  Rotated 

Component Matrix, αφού όλοι οι υπόλοιποι δείκτες του μοντέλου είναι αρκετά καλοί.

Κατά  την  τρίτη  φάση της  παραγοντικής  ανάλυσης  αφαιρούνται  από  το 

μοντέλο μεταβλητές οι οποίες στον Πίνακα 49 έχουν χαμηλούς μέσους όρους δηλαδή 

το internet banking, το parking και ο τόπος κατοικίας, ενώ ταυτόχρονα αφαιρούνται 

από το μοντέλο και οι μεταβλητές πιστοληπτική αξιολόγηση και χρηματοοικονομικά 

που στον  Rotated Component Matrix εμφανίζουν διπλές τιμές. Επιπλέον, στη φάση 

αυτή αφαιρείται από το μοντέλο και η χρεωστική κάρτα η οποία δεν είναι συναφής 

νοηματικά με τις υπόλοιπες μεταβλητές του παράγοντα. 
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Πίνακας 51, Communalities

Πίνακας 52, Rotated Component Matrix

113



Μεθοδολογία της QFD και εφαρμογή της στον Τραπεζικό Τομέα

Στον  Πίνακα  51  φαίνονται  οι  Communalities των  μεταβλητών  και  στον 

Πίνακα 52 οι παράγοντες που δημιουργούνται. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 52 οι 

παράγοντες  συνεχίζουν  να  είναι  επτά,  αλλά  μετά  την  αφαίρεση  των  παραπάνω 

μεταβλητών  είναι  νοηματικά  πιο  σωστοί.  Παρόλες  τις  σχετικά  μικρές  τιμές  οι 

μεταβλητές ώρες και ωράριο διατηρούνται μέσα στο μοντέλο, γιατί θεωρούνται προς 

το παρόν αρκετά σημαντικές.

Στην  προσπάθεια  για  περαιτέρω  βελτίωση  των  αποτελεσμάτων  των 

παραγόντων περνάμε στην  τέταρτη φάση της παραγοντικής  ανάλυσης στη οποία 

αφαιρείται η μεταβλητή Τόπος εργασίας, λόγω της πολύ μικρής τιμής στον Πίνακα 

51,  οι  μεταβλητές  πολλές  υπηρεσίες  και  ταμεία  λόγω  των  διπλών  τιμών  που 

εμφανίζουν  στον  Πίνακα  52  και  η  μεταβλητή  λογαριασμοί  προνομίων.  Έτσι  στη 

φάση αυτής της παραγοντικής ανάλυσης από τους πίνακες που προκύπτουν μελετάμε 

τον Πίνακα 53, που είναι ο πίνακας  Communalities, και τον Πίνακα 54 που είναι ο 

Rotated Component Matrix.

    
Πίνακας 53, Communalities
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Πίνακας 54, Rotated Component Matrix

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 54 οι παράγοντες μειώθηκαν κατά ένας και 

έγιναν έξι και η ομαδοποίηση των μεταβλητών σε παράγοντες γίνεται με τρόπο πιο 

σαφή και ξεκάθαρο. Από τη μελέτη των παραγόντων που έχουν προκύψει βλέπουμε 

ότι  η  μεταβλητή  αξιοπιστία  δεν  έχει  συνάφεια  με  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές  του 

πρώτου  παράγοντα,  ενώ  ταυτόχρονα  στον  Πίνακα  53  παρουσιάζει  μικρή  τιμή 

communality 0,557.  H μεταβλητή  ενημέρωση  στον  Πίνακα  54  παρουσιάζει  τιμή 

μικρότερη του 0,5 και στον Πίνακα communality η τιμή της είναι επίσης μικρότερη 

του 0,5. Τέλος, η μεταβλητή επιτόκιο δεν έχει επίσης καμιά νοηματική συνάφεια με 

τις μεταβλητές αποτελεσματική εξυπηρέτηση και γρήγορη εξυπηρέτηση του τέταρτου 

παράγοντα.

Κατά  την  Πέμπτη  και  τελευταία  φάση της  παραγοντικής  ανάλυσης  του 

κοινού δείγματος αφαιρούνται από το μοντέλο οι τρεις παραπάνω μεταβλητές και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν.
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 Από το δεύτερο μισό του Πίνακα 55 βλέπουμε ότι οι τιμές της διαγώνιου 

όλων των μεταβλητών είναι μεγαλύτερες του 0,5 που είναι το χαμηλότερο επιτρεπτό 

όριο. Οπότε στον πίνακα Anti image τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. 

Πίνακας 55, Anti image Matrix

Πίνακας 56,Total Variance Explained

Στην  τελευταία  στήλη  του  Πίνακα  56  φαίνεται  η  αθροιστική  διακύμανση 

όλων των έξι πρώτων παραγόντων, όσοι είναι δηλαδή οι παράγοντες του μοντέλου 

μας. Η αθροιστική συχνότητα είναι 75,577% , ένα ποσοστό που είναι κι αυτό αρκετά 

καλό.
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Στον Πίνακα 57 το ποσοστό των υπολοίπων που έχει τιμές μεγαλύτερες του 

0,05 είναι 35%, ποσοστό επίσης μικρότερο του 50% που είναι το ανώτερο επιτρεπτό 

όριο.  

Πίνακας 57, Reproduced Correlations

Τέλος στον Πίνακα 58 βλέπουμε τους τελικούς παράγοντες που προκύπτουν 

από  το  τρίτο  και  τελευταίο  μέρος  της  έρευνας  σχετικά  με  τα  κριτήρια  επιλογής 

τραπεζών στην Ελλάδα. Οι παράγοντες που προκύπτουν είναι έξι και οι μεταβλητές 

που συμμετέχουν σ’ αυτούς είναι δέκα πέντε. Οι μεταβλητές που αποτελούν τον κάθε 

παράγοντα φαίνονται παρακάτω:

• Παράγοντας  1ος:  γρήγορη  αποκατάσταση  λαθών,  λάθη  και  ευκολία 

εξυπηρέτησης 

• Παράγοντας 2ος: επιτόκιο δανείων, ευελιξία δανείων και χαμηλά έξοδα

• Παράγοντας 3ος: φήμη, εμπιστευτικότητα και γνωριμία

• Παράγοντας 4ος: γρήγορη εξυπηρέτηση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

• Παράγοντας 5ος: ωράριο και ώρες

• Παράγοντας 6ος: αριθμός καταστημάτων και ΑΤΜ
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Πίνακας 58, Rotated Component Matrix

Η ονομασία των παραπάνω παραγόντων που προέκυψαν μπορεί να είναι η 

ακόλουθη:  ο  πρώτος  παράγοντας  μπορεί  να  ονομαστεί  Διαχείριση  Λαθών  και 

Εξυπηρέτηση και ο δεύτερος παράγοντας μπορεί να ονομαστεί Δάνεια και Έξοδα. Οι 

μεταβλητές του δεύτερου παράγοντα θεωρήθηκε σωστό να συμμετέχουν στον ίδιο 

παράγοντα λόγω του ότι και οι τρεις αφορούν δαπάνες από την πλευρά των πελατών. 

Ο τρίτος παράγοντας ονομάζεται Ψυχολογικά Κίνητρα, γιατί και οι τρεις μεταβλητές, 

φήμη, εμπιστευτικότητα και γνωριμία δεν έχουν να κάνουν με υπηρεσίες ή προϊόντα 

των τραπεζών, αλλά με άυλα, υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Ο τέταρτος παράγοντας 

ονομάζεται  Εξυπηρέτηση,  γιατί  και  οι  δύο  μεταβλητές  έχουν  ως  αποκλειστικό 

αντικείμενό τους την εξυπηρέτηση των πελατών. Ο πέμπτος παράγοντας ονομάζεται 

Ωράριο λειτουργίας και ο έκτος Δίκτυο. 

Στη  συνέχεια  ακολουθεί  και  η  ανάλυση  αξιοπιστίας  των  παραπάνω 

παραγόντων όπως έγινε και για τις δύο τράπεζες χωριστά.

Έτσι  για  τον  πρώτο  παράγοντα,  Διαχείριση  Λαθών  και  Εξυπηρέτηση,  ο 

δείκτης Cronbach's Alpha, Πίνακας 59, είναι 0,661 και είναι μέτριος, ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρούμε ότι στην στήλη Cronbach's  Alpha if item deleted του Πίνακα 60 έχει 
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τιμές μικρότερες απ’ αυτόν. Επίσης όλες οι τιμές των δεικτών στη στήλη Corrected 

item- Total Correlation είναι μεγαλύτερες από το 0,3, που είναι το ελάχιστο επιτρεπτό 

όριο.

Πίνακας 59

Πίνακας 60

Ο δεύτερος παράγοντας, Δάνεια και Έξοδα, στον Πίνακα 61 φαίνεται ότι έχει 

Cronbach's alpha 0,689, που είναι επίσης μέτριος, και όπως φαίνεται στον Πίνακα 62 

από τη στήλη Corrected item- Total  Correlation όλες οι  μεταβλητές έχουν δείκτη 

μεγαλύτερο του 0,3,  που είναι  και το κατώτερο επιτρεπτό.  Στη στήλη Cronbach's 

Alpha if item deleted οι δύο από τις τρεις μεταβλητές έχουν τιμές μικρότερες από τον 

δείκτη Cronbach's alpha.

Πίνακας 61

Πίνακας 62
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Ο τρίτος παράγοντας, Ψυχολογικά Κίνητρα, στον Πίνακα 63 φαίνεται ότι έχει 

Cronbach's alpha 0,695, που είναι μέτριος, και όπως φαίνεται στον Πίνακα 64 από τη 

στήλη Corrected item- Total Correlation όλες οι μεταβλητές έχουν δείκτη μεγαλύτερο 

του 0,3, που είναι και το κατώτερο επιτρεπτό. Στη στήλη Cronbach's Alpha if item 

deleted και οι τρεις μεταβλητές έχουν τιμές μικρότερες από τον δείκτη Cronbach's 

alpha, που είναι και το ιδανικό.

Πίνακας 63

Πίνακας 64

Ο τέταρτος παράγοντας, Εξυπηρέτηση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 65 έχει 

Cronbach's alpha 0,794, που είναι αρκετά καλός, και όπως φαίνεται στον Πίνακα 66 

από τη στήλη Corrected item- Total  Correlation όλες οι  μεταβλητές έχουν δείκτη 

μεγαλύτερο του 0,3,  που είναι  και το κατώτερο επιτρεπτό.  Στη στήλη Cronbach's 

Alpha if item deleted οι τιμές είναι αρνητικές και γι’ αυτό δεν παρουσιάζονται. 

Πίνακας 65
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Πίνακας 66

Ο  πέμπτος  παράγοντας,  Ωράριο,  όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  67  έχει 

Cronbach's alpha 0,751, που είναι αρκετά καλός, και απ’ τον Πίνακα 68 στη στήλη 

Corrected item- Total Correlation φαίνεται ότι και οι δύο μεταβλητές έχουν δείκτη 

μεγαλύτερο του 0,3,  που είναι  και το κατώτερο επιτρεπτό.  Στη στήλη Cronbach's 

Alpha if item deleted οι τιμές είναι αρνητικές και γι’ αυτό δεν παρουσιάζονται εδώ. 

Πίνακας 67

Πίνακας 68

Τέλος,  ο  έκτος  και  τελευταίος  παράγοντας,  Δίκτυο,  όπως  φαίνεται  στον 

Πίνακα 69 έχει Cronbach's alpha 0,748, που είναι αρκετά καλός, και απ’ τον Πίνακα 

70 στη στήλη Corrected item- Total Correlation φαίνεται ότι και οι δύο μεταβλητές 

έχουν δείκτη μεγαλύτερο του 0,3, που είναι και το κατώτερο επιτρεπτό. Στη στήλη 

Cronbach's Alpha if item deleted οι τιμές επίσης είναι αρνητικές και γι’ αυτό δεν 

παρουσιάζονται. 
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Πίνακας 69

Πίνακας 70

Σ’ αυτό το σημείο τελείωσε η έρευνα με τη χρήση του στατιστικού εργαλείου 

SPSS και κατ’ επέκταση της μεθόδου της παραγοντικής ανάλυσης. Τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν από τις τρεις παραπάνω αναλύσεις θα συζητηθούν στην επόμενη 

παράγραφο, όπου θα γίνει η σύγκριση των αποτελεσμάτων σχετικά με τα κριτήρια 

επιλογής των Ελλήνων πελατών των τραπεζών. 
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3.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων των τριων δειγμάτων της 
Παραγοντικής Ανάλυσης

Στο κεφάλαιο αυτό, που είναι και τελικό μέρος της έρευνας των κριτηρίων 

επιλογής των πελατών σχετικά με την τράπεζα που επιλέγουν για να συνεργαστούν, 

γίνεται η σύγκριση των κριτηρίων που προκύπτουν από την παραγοντική ανάλυση 

για την Τράπεζας Α, την Τράπεζας Β και του κοινού δείγματος των δύο τραπεζών. 

 Μελετώντας την παραγοντική ανάλυση και στις τρεις έρευνες παρατηρούμε 

ότι κάποιες μεταβλητές αφαιρούνται από τις δύο πρώτες φάσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι 

μεταβλητές αυτές δεν αποτελούν κριτήρια για καμία από τις δύο τράπεζες και κατ’ 

επέκταση και για το κοινό δείγμα των δύο τραπεζών. Οι μεταβλητές αυτές είναι το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς,  η διαφήμιση,  η σύσταση από το οικογενειακό και φιλικό 

περιβάλλον,  η  εικόνα  των  καταστημάτων,  η  χρηματοοικονομική  κατάσταση,  η 

πιστοληπτική  αξιολόγηση,  τα  ηλεκτρονικά  μέσα  συναλλαγών  και  τα  προϊόντα 

ειδικών κατηγοριών (νέοι, φοιτητές και γυναίκες).

Σε αντίθεση με τις έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς στο εξωτερικό και 

αναφέρονται στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους, από την έρευνα αυτή προκύπτει 

ότι  στην  ελληνική τραπεζική αγορά οι  πελάτες  έχουν πολύ διαφορετικά κριτήρια 

επιλογής τραπεζικού ιδρύματος συνεργασίας. Παρόλο που στις περισσότερες έρευνες 

φαίνεται  ότι  οι  πελάτες  ενδιαφέρονται  για  την  εικόνα  των  καταστημάτων,  τις 

συστάσεις από το κοντινό τους περιβάλλον και την τοποθεσία των καταστημάτων, 

στην τοπική τραπεζική αγορά αυτοί οι παράγοντες είναι δευτερεύουσας σημασίας. 

Ταυτόχρονα,  από  τη  μελέτη  προκύπτει  ότι  οι  πελάτες  των  ελληνικών 

τραπεζών δεν επιλέγουν τράπεζα συνεργασίας σε σχέση με την δυνατότητα χρήσης 

ηλεκτρονικών μέσων  για  τις  συναλλαγές  τους,  μια  τάση  που  στο  εξωτερικό  έχει 

αρχίσει να επεκτείνεται. Αυτό βέβαια μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η χρήση 

του διαδικτύου αυξάνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ο κόσμος 

ακόμα δεν είναι εξικοιωμένος και δεν εμπιστεύεται τις νέες τεχνολογίες. 

Από  τις  τρεις  παραγοντικές  αναλύσεις  που  διεξήχθησαν  παραπάνω 

διακρίνονται  κάποιοι  κύριοι  παράγοντες  με  βάση  τους  οποίους  οι  πελάτες  των 

ελληνικών τραπεζών επιλέγουν το ίδρυμα συνεργασίας τους. Οι παράγοντές αυτοί 

είναι  περίπου  κοινοί  και  στις  τρεις  παραγοντικές  αναλύσεις,  και  η  διαφορά  τους 

έγκειται  στην  διαφορετική  ταξινόμηση  των  μεταβλητών  μέσα  στους  παράγοντες. 

Έτσι, προκύπτει ότι οι πελάτες των ελληνικών τραπεζών χρησιμοποιούν ως γνώμονα 
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της επιλογής τους την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών (επιτόκια και έξοδα), το 

βαθμό  εξυπηρέτησής  τους  (εξυπηρέτηση  και  διαχείριση  λαθών)  και  τα  δάνεια 

(επιτόκιο δανείων και ευελιξία δανείων).

Σχετικά με την Τράπεζα Α, παρατηρείται ότι οι κύριοι παράγοντες επιλογής 

της από τους πελάτες είναι τα δάνεια, η αξιοπιστία, η εξυπηρέτηση και η τιμολογιακή 

πολιτική. Δεν επιλέγεται για το δίκτυο της, όπως η Τράπεζα Β και αυτό μπορεί να 

εξηγηθεί  λόγω του  ότι  η  Τράπεζα  Α είναι  μια  σχετικά  μικρή  τράπεζα,  όποτε  οι 

πελάτες δεν θα την επέλεγαν γι’ αυτό το λόγο.

Συγκρίνοντας τους παράγοντες της Τράπεζας Α και της Τράπεζας Β φαίνεται 

ότι  η  μόνη  ουσιαστική διαφορά  έγκειται  στο  δίκτυο  (αριθμός  καταστημάτων  και 

ΑΤΜ),  ένας  επιπλέον  παράγοντας  για  τον  οποίο  επιλέγεται  η  Τράπεζα  Β.  Αυτό 

μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα, αφού η Τράπεζα Β διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο 

καταστημάτων και ΑΤΜ τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια.  Τα υπόλοιπα 

κριτήρια  επιλογής  της  Τράπεζας  Β  που  είναι  η  εξυπηρέτηση,  τα  δάνεια  και  η 

τιμολογιακή  πολιτική,  σχεδόν  συμπίπτουν  με  τα  κριτήρια  επιλογής  τόσο  της 

Τράπεζας Α όσο και του κοινού δείγματος των δύο τραπεζών. 

Τέλος, σχετικά με το κοινό δείγμα των δύο τραπεζών προκύπτουν δύο νέα 

κριτήρια που είναι σημαντικά για τους πελάτες όταν επιλέγουν ένα τραπεζικό ίδρυμα 

συνεργασίας. Τα κριτήρια αυτά είναι το ωράριο εξυπηρέτησης των πελατών (ώρες 

και  ωράριο)  και  τα  ψυχολογικά  κίνητρα,  όπως  ονομάστηκε  παραπάνω  αυτός  ο 

παράγοντας, που είναι η φήμη, η εμπιστευτικότητα και η γνωριμία. Στην παραγοντική 

ανάλυση  του  κοινού  δείγματος  είναι  λογικό  να  προκύπτουν  περισσότεροι 

παράγοντες,  γιατί  το  δείγμα  είναι  μεγαλύτερο  και  κατά  τη  φάση  της  εξαγωγής 

(extraction) δεν χάνονται τόσα πολλά δεδομένα. 

Συνοψίζοντας  όλα  τα  παραπάνω θα  λέγαμε  ότι  τα  κριτήρια  επιλογής  των 

πελατών των ελληνικών τραπεζών, οι  οποίες μελετήθηκαν στα πλαίσια αυτής της 

έρευνας, που συμπίπτουν με τα κριτήρια των επιλογής ερευνών άλλων τραπεζών  του 

εξωτερικού (οι έρευνες αναφέρονται στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους) είναι η 

τιμολογιακή  πολιτική  και  η  ποιότητα  εξυπηρέτησης.  Το  δίκτυο  της  τράπεζας,  το 

ωράριο και τα ψυχολογικά κίνητρα αναφέρονται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

εδώ.

Τέλος,  είναι  πολύ σημαντικό για  τις  ελληνικές τράπεζες  το γεγονός ότι  οι 

πελάτες  τους  δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στην ποιότητα της  εξυπηρέτησης που 

δέχονται και στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται. Ταυτόχρονα, πρέπει να 

δοθούν περισσότερα κίνητρα στους πελάτες για να χρησιμοποιούν τα εναλλακτικά 
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δίκτυα για την εξυπηρέτησή τους, πράγμα το οποίο πιθανόν να κατακτηθεί με το 

πέρασμα του χρόνου. Σ’ αυτό θα συντελέσει ιδιαίτερα η ασφάλεια και η αξιοπιστία 

που θα επιδείξουν οι τράπεζες από τη δική τους πλευρά. 
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4 Συζήτηση

Στην διπλωματική αυτή εργασία αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά τμήματα. Το 

πρώτο μέρος βασίζεται στη θεωρία και τη μεθοδολογία γύρω από την QFD, ενώ το 

δεύτερο μέρος περιέχει μια έρευνα η οποία έγινε σε δύο ελληνικές τράπεζες, καθώς 

και στο κοινό δείγμα των τραπεζών αυτών, με τη χρήση της ανάλυσης παραγόντων 

(Factor Analysis) του στατιστικού εργαλείου SPSS.

Η θεωρία της QFD είναι μια αρκετά σύγχρονη θεωρία που ξεκίνησε από την 

Ιαπωνία και σταδιακά επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα στρατηγικό εργαλείο 

για τις επιχειρήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ανάπτυξης  ενός  προϊόντος  ή  μιας  υπηρεσίας,  αν  και  στη  πλειονότητα  των 

περιπτώσεων έχει χρησιμοποιηθεί στην βιομηχανία, γιατί σ’ αυτούς τους κλάδους η 

ποιότητα είναι ένα μέγεθος πιο εύκολα μετρήσιμο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα 

αυτής της μεθόδου είναι ότι σαν εισερχόμενα δεδομένα χρησιμοποιεί τις απαιτήσεις 

των  πελατών,  οπότε  και  βρίσκεται  κατευθείαν  στο  κέντρο  του  στόχου  των 

επιχειρήσεων, που είναι η ικανοποίηση των πελατών. 

Ταυτόχρονα η μέθοδος της  QFD μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για την 

ανάπτυξη  καινοτόμων  προϊόντων  και  την  αλλαγή  των  διαδικασιών  που 

χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση για την βελτίωση των αποτελεσμάτων και την 

επίτευξη  των  στόχων  της.  Χρησιμοποιώντας  στους  πίνακες  την  ανάλυση 

ανταγωνιστικότητας (benchmarking), η επιχείρηση που εφαρμόζει την μέθοδο αυτή 

μπορεί να δει ποια είναι η θέση της σε σχέση με τον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και να ακολουθήσει στρατηγικές προς τη βελτίωσή τους. 

Το βασικότερο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η πολυπλοκότητά της. 

Οι πίνακες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή της από την πρώτη φάση, που 

είναι το House of Quality, μέχρι και την τέταρτη φάση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι και 

απαιτούν πολύ καλή γνώση του αντικειμένου από όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε 

να γίνει σωστή χρήση της μεθόδου και να οδηγήσει σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. 

Από  την  ανάλυση  της  μεθοδολογίας  που  έγινε  στο  πρώτο  μέρος  της 

διπλωματικής  αυτής  εργασίας  φαίνεται  το  πώς  από  τις  απαιτήσεις  των  πελατών 

τελικά η επιχείρηση καταλήγει στις διαδικασίες που πρέπει να αλλαχθούν ή ακόμα 

και σε νέες διαδικασίες που μπορούν να εφαρμοστούν. Από την έρευνα που έγινε 

φάνηκε ότι πάρα πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει τη μέθοδο 

της QFD, αλλά σε όλες αυτές τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα μετρήσιμα. Πάντως, 
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κατά  γενική  ομολογία,  κατ’  ελάχιστο  η  χρήση  της  μεθόδου  συμβάλλει  στην 

κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών και των διαδικασιών που χρησιμοποιεί μια 

επιχείρηση.

Εξάλλου τα τελευταία χρόνια η μέθοδος ανάπτυξης της  QFD έχει εξελιχθεί 

και συνδυάζεται με άλλες μεθόδους, όπως είναι η Fuzzy logic (Temponi et al., 1999), 

τα  τεχνικά  νευρωνικά  δίκτυα  και  η  μέθοδος  Taguchi,  για  την  εξαγωγή  πιο 

βελτιωμένων αποτελεσμάτων. Ο συνδυασμός των μεθόδων αυτών δεν μελετήθηκε 

στην παρούσα διπλωματική εργασία,  γιατί  το αντικείμενο αυτό ξέφευγε από τους 

παρόντες εκπαιδευτικούς στόχους.

Τα ευρήματα της μεθόδου αυτής τόσο στην ελληνική βιβλιογραφία όσο και 

στις  ελληνικές  επιχειρήσεις  (έρευνα  και  εφαρμογή)  είναι  ανύπαρκτα.  Για  την 

εφαρμογή της QFD σε ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν μεγάλες προσπάθειες 

μιας και δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες που να σχετίζονται με την μέθοδο αυτή, και 

ταυτόχρονα η χώρα δεν συμμετέχει με μελέτες και εφαρμογές στα ετήσια συμπόσια 

που  γίνονται  από το  Ινστιτούτο  της  QFD.  Τα περιθώρια  μελέτης,  ανάπτυξης  και 

εφαρμογής της μεθόδου στην τοπική αγορά, από επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα 

και υπηρεσίες,  είναι τεράστια. Η χρήση της QFD θα μπορούσε πιθανόν να βελτιώσει 

τη θέση κάποιων ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στην τοπική αγορά αλλά και στην 

παγκόσμια.

Στόχος του δεύτερου μέρους της διπλωματικής εργασίας είναι η διεξαγωγή 

της  έρευνας  των  κριτηρίων  επιλογής  των  πελατών  των  ελληνικών  τραπεζών.  Η 

συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε μέσα από τα  καταστήματα των δύο τραπεζών 

με  τη  μέθοδο των προσωπικών απαντήσεων των πελατών και  την  παρουσία  των 

ενδιαφερόμενων για την ανάπτυξη της έρευνας. Στόχος της ανάλυσης παραγόντων 

ήταν η μείωση των αρχικών κριτηρίων επιλογής, σαράντα δύο στον αριθμό, και η 

ομαδοποίηση τους σε παράγοντες. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων 

βρέθηκε ότι τα κυριότερα κριτήρια επιλογής των πελατών των δύο τραπεζών είναι η 

ποιότητα εξυπηρέτησης, η τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών, τα δάνεια, το δίκτυο 

των τραπεζών,  το  ωράριο  εξυπηρέτησης  και  τα  ψυχολογικά  κίνητρα που  είναι  η 

φήμη, η εμπιστευτικότητα και η γνωριμία. Ταυτόχρονα βλέπουμε τους πελάτες των 

ελληνικών τραπεζών να ενδιαφέρονται ελάχιστα για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

κατά τις συναλλαγές τους, γεγονός που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη από τις ελληνικές 

τράπεζες.  

Επίσης, για την καλύτερη εξαγωγή των αποτελεσμάτων, αυτό που χρειάζεται 

να γίνει  κατά την παραγοντική ανάλυση είναι η τμηματοποίηση της αγοράς και ο 
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προσανατολισμός της έρευνας σε κάποια τμήματα αυτής που ενδιαφέρουν την κάθε 

επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να επιτευχθούν βελτιωμένες στρατηγικές 

και εκστρατείες του τμήματος  marketing, με προσανατολισμό στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις  της  κάθε  πελατειακής  ομάδας.  Έτσι,  αφού  η  τράπεζα  εστιάσει  στις 

διαφορετικές  ανάγκες  της  κάθε  ομάδας  θα  είναι  σε  θέση  να  προωθήσει  ειδικά 

προϊόντα για γυναίκες, φοιτητές και νέους. Αυτό που προέκυψε από την παραπάνω 

παραγοντική  ανάλυση  είναι  ότι  οι  πελάτες  των  ελληνικών  τραπεζών  δεν  έχουν 

καθόλου  τη  φιλοσοφία  των  προϊόντων  ειδικών  ομάδων,  αλλά  και  από  την  άλλη 

πλευρά οι τράπεζες φαίνεται να μην προωθούν τέτοια πακέτα.  

Ένα ακόμα σημαντικό σημείο σχετικά με την ανάλυση παραγόντων είναι ότι 

μπορεί να ερευνώνται οι παράγοντες που προκύπτουν, αλλά αυτό που δεν εξάγεται 

ως συμπέρασμα είναι το ποιοι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι πιο σημαντικοί. 

Αυτό  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  αντικείμενο  περαιτέρω έρευνας  της  παραπάνω 

παραγοντικής ανάλυσης. 

Τέλος,  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  αυτής  πιθανόν  να  οδηγούσαν  σε 

ασφαλέστερα συμπεράσματα και πιο εύκολα διαχειρίσιμους παράγοντες, αν γινόταν 

μια  πιο  οργανωμένη  και  συντονισμένη  προσπάθεια  συλλογής  ερωτηματολογίων, 

ακόμα και σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς.

Η περαιτέρω έρευνα των δεδομένων και  των αναλύσεων που υπάρχουν σ’ 

αυτή τη διπλωματική εργασία θα μπορούσε να γίνει με τον συνδυασμό της μεθόδου 

QFD και της παραγοντικής ανάλυσης. Στη πρώτη φάση της QFD, που είναι ο Οίκος 

της  Ποιότητας  (House of Quality),  μετά  από  κάποια  περαιτέρω  επεξεργασία,  θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι παράγοντες από την παραγοντική ανάλυση, σαν 

τα “Wants” των πελατών. Το επόμενο βήμα θα ήταν ο καθορισμός των τεχνικών 

χαρακτηριστικών (technical requirements), “How’s”, δηλαδή των ισχυόντων μεθόδων 

και  διαδικασιών  που  χρησιμοποιεί  η  κάθε  τράπεζα  για  την  ικανοποίηση  των 

παραπάνω  απαιτήσεων  των  πελατών  τους.  Στη  συνέχεια  και  σύμφωνα  με  τη 

μεθοδολογία ανάπτυξης της μεθόδου  QFD, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και οι 

επόμενοι πίνακες με τελικό σκοπό την μελέτη νέων διαδικασιών και στρατηγικών για 

την  καλύτερη  ικανοποίηση  των  απαιτήσεων  των  πελατών  και  την  επίτευξη 

μεγαλύτερου επιπέδου ικανοποίησής τους.

Αναπτύσσοντας τη μέθοδο  QFD στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, κατά την 

γνώμη  μου,  θα  ήταν  σημαντικό  αρχικά  να  πραγματοποιηθεί  τμηματοποίηση  της 

αγοράς. Χρησιμοποιώντας την παραγοντική ανάλυση, μετά την τμηματοποίηση της 

αγοράς και ως προπομπό της μεθόδου  QFD μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια πιο 
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στοχευμένη έρευνα. Στη συνέχεια ανάλογα με το ποια πελατειακή ομάδα μελετάται 

χρειάζεται να καθορίζονται και οι απαιτήσεις των πελατών. Έτσι, για παράδειγμα αν 

η τμηματοποίησης της αγοράς γίνει με βάση την ηλικία, είναι πολύ σημαντικό στα 

“Wants” των πελατών να συμμετέχουν οι ηλεκτρονικοί τρόποι συναλλαγών, όπως και 

οι  ειδικές  κατηγορίες  προϊόντων.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση,  τα  αποτελέσματα  θα 

αφορούν συγκεκριμένες πελατειακές ομάδες και οι διαδικασίες και οι στρατηγικές 

που προκύπτουν από την τρίτη και τέταρτη φάση της QFD μπορούν να εφαρμοστούν 

πιο αποτελεσματικά..  
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6 Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΣΤΗ  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνεύσει και να καταδείξει τους πιο 
σημαντικούς παράγοντες-κριτήρια που ωθούν τους πελάτες των τραπεζών στο να 
επιλέξουν την τράπεζα των συναλλαγών τους στη ελληνική λιανική τραπεζική αγορά. 
Στην αρχή ζητάμε την ανταπόκριση σε γενικού τύπου ερωτήματα τα οποία 
αντιστοιχούν στην συλλογή δημογραφικών στοιχείων. Στην συνέχεια το 
ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος καλείται ο ερωτώμενος να 
αξιολογήσει υπό μορφή ερωτήσεων διάφορα κριτήρια επιλογής τράπεζας από την 
κλίμακα 0 (καθόλου σημαντικό) μέχρι 6 (εξαιρετικά σημαντικό). Στο δεύτερο μέρος 
καλείται να αξιολογήσει με την ίδια κλίμακα 4 ομάδες κριτηρίων. 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Ονοματεπώνυμο………………………………………………………..(προαιρετικό)

1. Φύλο:            

Άνδρας               Γυναίκα                              

2. Ηλικία:  

18-25       26-35       36-50      50 και άνω   
  

3. Ποια από τα παρακάτω τραπεζικά προϊόντα είναι για σας πιο σημαντικό(2 
κατά σειρά) στις τραπεζικές συναλλαγές (Σημειώστε 1 και 2) :    
 

 Καταθέσεις Πρώτης Ζήτησης               Προθεσμιακή Κατάθεση     

 Αμοιβαία Κεφάλαια                              Καταναλωτικό Δάνειο        

 Στεγαστικό Δάνειο                                Πιστωτική Κάρτα                

 Λοιπά Δάνεια                                        Λοιπά Προϊόντα                 

4. Μορφωτικό επίπεδο:

   Δημοτικό                        Τ.Ε.Ε.                            Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι 

   Γυμνάσιο                       Κολέγιο                         Μεταπτυχιακό 

   Λύκειο                        Ι.Ε.Κ.                            Διδακτορικό 
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Μέρος Πρώτο 

Παρακαλούμε όπως κυκλώσετε την απάντηση που εκφράζει την άποψη σας.

1. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου η Τοποθεσία 
της Τράπεζας κοντά στο χώρο κατοικίας μου αποτελεί παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

2. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου η Τοποθεσία 
της Τράπεζας κοντά στο χώρο εργασίας μου αποτελεί παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

3. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου οι ώρες 
συναλλαγών  αποτελούν παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

4. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου το όνομα (η 
φήμη) αποτελεί παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

5. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, η 
εμπιστευτικότητα αποτελεί παράγοντα:
 

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

6. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας τράπεζας(Δημόσια, Ιδιωτική, Αλλοδαπή), αποτελεί 
παράγοντα:
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0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

7. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας τράπεζας, αποτελούν παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

8. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, η 
πιστοληπτική αξιολόγηση μιας τράπεζας από τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς 
οίκους αποτελεί παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

9. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, η διαφήμιση 
(έντυπη και ηλεκτρονική) , αποτελούν παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

10. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου η σύσταση 
από το φιλικό μου περιβάλλον  αποτελεί παράγοντα:
 

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

11. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου η σύσταση 
από το οικογενειακό μου περιβάλλον αποτελεί παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

12. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, η χρήση της 
τράπεζας από τον εργοδότη μου αποτελεί παράγοντα: (Προσοχή όπου 
εφαρμόζεται)

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό
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13. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου,  ο μεγάλος 
αριθμός καταστημάτων και ΑΤΜ αποτελεί παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

14. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, δυνατότητα 
παροχής χώρου στάθμευσης αποτελεί παράγοντα.: 

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

15. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, η λειτουργία 
της τράπεζας εκτός συμβατικού ωραρίου (Αργίες, Απογευματινές ώρες) αποτελεί 
παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

16. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, η εξωτερική 
εμφάνιση  των  καταστημάτων  μιας  τράπεζας  (σήμανση,  χρώματα)   αποτελεί 
παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

18. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, η εσωτερική 
εμφάνιση των καταστημάτων μιας τράπεζας αποτελεί παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

19. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, η επιμελής 
εμφάνιση του προσωπικού μιας τράπεζας αποτελεί σημαντικό παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

20. Στην απόφασή μου να επιλέξω μια τράπεζα για τις συναλλαγές μου, η γνωριμία 
με τον υπάλληλο της τράπεζας  αποτελεί σημαντικό παράγοντα:

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό
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Παρακαλούμε όπως αξιολογηθούν σε επίπεδο σημαντικότητας με βάση την πιο 
κάτω κλίμακα οι πιο κάτω ομάδες παραγόντων. 

0 1 2 3 4 5 6
Καθόλου 

σημαντικό
Πολύ λίγο 
σημαντικό

Λίγο σημαντικό Αρκετά 
σημαντικό

Πολύ 
σημαντικό

Πάρα πολύ 
σημαντικό

Εξαιρετικά 
σημαντικό

1. Εξυπηρέτηση πελατείας 

21 Γρήγορη εξυπηρέτηση 0 1 2 3 4 5 6
22 Αποτελεσματική εξυπηρέτηση 0 1 2 3 4 5 6
23 Έλλειψη λαθών 0 1 2 3 4 5 6
24 Γρήγορη αποκατάσταση λαθών 0 1 2 3 4 5 6
25 Ευκολία στην διαδικασία εξυπηρέτησης 0 1 2 3 4 5 6
26 Πολλές υπηρεσίες 0 1 2 3 4 5 6
27 Αξιοπιστία 0 1 2 3 4 5 6
28 Αναλυτική ενημέρωση 0 1 2 3 4 5 6
29 Ταμεία εξυπηρέτησης 0 1 2 3 4 5 6
30 Ύπαρξη σημείων υποδοχής στην Τράπεζα 0 1 2 3 4 5 6

2. Τιμολογιακή Πολιτική

31 Ανταγωνιστικό καταθετικό επιτόκιο 0 1 2 3 4 5 6
32 Ανταγωνιστικό επιτόκιο δανείων 0 1 2 3 4 5 6
33 Χαμηλές προμήθειες και έξοδα 0 1 2 3 4 5 6

3. Εναλλακτικά Δίκτυα

34 Διαθεσιμότητα των ΑΤΜ 0 1 2 3 4 5 6
35 Διαθεσιμότητα Phone Banking 0 1 2 3 4 5 6
36 Διαθεσιμότητα Internet Banking 0 1 2 3 4 5 6
37 Διαθεσιμότητα Mobile Banking 0 1 2 3 4 5 6

4. Ειδικά Προϊόντα και υπηρεσίες

38 Ειδικά προϊόντα για νέους 0 1 2 3 4 5 6
39 Ειδικά προνόμια για μαθητές και σπουδαστές 0 1 2 3 4 5 6
40 Ειδικές υπηρεσίες για γυναίκες 0 1 2 3 4 5 6
41 Νέοι Λογαριασμοί με προνόμια 0 1 2 3 4 5 6
42 Μεγάλη ευελιξία σε δανειακά προϊόντα 0 1 2 3 4 5 6
43 Χρήσης χρεωστικής κάρτας χωρίς έξοδα 0 1 2 3 4 5 6
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