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Περίληψη  

 

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών που 

ασχολούνται με το προσδιορισμό των παραγόντων ποιότητας υπηρεσιών. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα υποδείγματα ποιότητας και οι παράγοντες που εξάγονται από αυτά 

για διάφορους κλάδους της οικονομίας.  Στη συνέχεια εστιάζουμε στη βιβλιογραφία 

που επικεντρώνεται στο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και παρουσιάζουμε πως 

μεταβάλλονται τα κριτήρια ποιότητας σε σχέση με τις παραδοσιακές αγορές. Η 

μεθοδολογία του εμπειρικού μέρους των περισσότερων ερευνών βασίζεται στο 

υπόδειγμα των Δομικών Εξισώσεων γι’ αυτό και θεωρείται σκόπιμη μια συνοπτική 

παρουσίαση της τεχνικής της. Επίσης παρουσιάζονται περιπτώσεις κολοσσών του 

διαδικτύου οι οποίες ενσωμάτωσαν στη στρατηγική τους παράγοντες οι οποίοι 

επιβεβαιώνονται και από τη βιβλιογραφία. Ολοκληρώνουμε την επισκόπηση αυτή 

συνοψίζοντας τα κυριότερα συμπεράσματα της βιβλιογραφίας με συστάσεις προς το 

μάνατζμεντ διαδικτυακών επιχειρήσεων. 
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1. Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες κοινωνίες, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, χαρακτηρίζονται  από 

έντονους ρυθμούς ζωής με τη πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε τεχνολογικά μέσα να 

γίνεται ευκολότερη και απαραίτητη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε 

καθημερινή βάση.  

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός των καταναλωτών οπού 

επιλέγουν για τις αγορές τους «διαδικτυακά καταστήματα» έναντι των παραδοσιακών 

καταστημάτων για λόγους άνεσης, ανταγωνιστικότερων τιμών, εξοικονόμησης 

χρόνου, καθώς και καλύτερων προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι 

καταναλωτές που επιλέγουν το διαδίκτυο μπορούν πιο εύκολα να συγκρίνουν και να 

επιλέξουν τον ανταγωνιστικότερο πωλητή.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να είναι μεγάλος μεταξύ διαφορετικών 

ηλεκτρονικών καταστημάτων που έχουν ως στόχο τη προσέλκυση των καταναλωτών 

με τους οποίους επιθυμούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη σχέση. Η σχέση αυτή 

χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες αγορές αλλά και εμπιστοσύνη (Loyalty) 

προς το συγκεκριμένο λιανοπωλητή τα οποία αποτελούν το κυριότερο παράγοντα 

επιτυχίας μιας διαδικτυακής επιχείρησης (Barrera et al., 2014) . 

Γενικά η ικανοποίηση του καταναλωτή θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

δημιουργία αφοσιωμένης καταναλωτικής βάσης και αποτελεί  το συνδετικό κρίκο 

μεταξύ ποιότητας και αφοσίωσης του καταναλωτή (Chen, 2012). 

Γι’ αυτό είναι απαραίτητο στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου να δίνεται βάση 

στην δημιουργία περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας, στην ικανοποίηση των 

καταναλωτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και στη δημιουργία αφοσίωσης με 

στόχο την άντληση αξίας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα (Bai et al., 2008). 

Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι η παρουσίαση της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

των κυριότερων μελετών με θέμα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη 

σκοπιά του καταναλωτή. Ιδιαίτερή βαρύτητα δίνεται στην ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών τα οποία, σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, βελτιώνουν 

την ποιότητα μιας διαδικτυακής επιχείρησης. 
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Η πρώτη ενότητα αποτελεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση των κυριότερων μελετών 

της ποιότητας υπό την αντιληπτική προσέγγιση των καταναλωτών. Αρχικά γίνεται 

μια παρουσίαση της βασικής αρθρογραφίας η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο 

μελέτης την ποιότητα των καταναλωτών στο κλάδο των υπηρεσιών. Το δεύτερο 

μέρος της επισκόπησης εστιάζει σε έρευνες και υποδείγματα προσδιορισμού των 

παραγόντων ποιότητας στο διαδίκτυο και στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 

τρίτο μέρος παρουσιάζει το Υπόδειγμα Δομικών Εξισώσεων (SEM) το οποίο 

αποτελεί τη βασική εμπειρική μεθοδολογία εξαγωγής παραγόντων από ομαδοποίησης 

μεταβλητών. Το τέταρτο μέρος παρουσιάζει στοιχεία ενσωμάτωσης της ποιότητας 

στη στρατηγική τριών εταιριών κολοσσών του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Το τελευταίο μέρος συνοψίζει τα κυριότερα συμπεράσματα της 

βιβλιογραφίας . 
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Η ικανοποίηση του καταναλωτή μετριέται από τον βαθμό ανταπόκρισης ενός 

προϊόντος η μιας υπηρεσίας στις ανάγκες του καταναλωτή. Προκειμένου να 

αξιολογηθεί το επίπεδο ικανοποίησης του καταναλωτή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

ο προσδιορισμός των παραγόντων που συνεισφέρουν στην ικανοποίηση αυτή.  

Τα τελευταία κυρίως χρόνια έχει αναγνωρισθεί ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων 

που συνεισφέρει στην ικανοποίηση των καταναλωτών του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Από τους σημαντικότερους παράγοντες ικανοποίησης του καταναλωτή είναι η 

ποιότητα. 

  Η ποιότητα κατέχει επίσης σημαντική βαρύτητα στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού και 

Αμερικανικού  Δείκτη Ικανοποίησης Καταναλωτή (European Satisfaction Index, 

American Satisfaction Index). Υπάρχουν ωστόσο μοντέλα μέτρησης της 

καταναλωτικής ικανοποίησης στα οποία η ποιότητα προσμετράται έμμεσα με τη 

χρήση μεταβλητών όπως η ευκολία χρήσης, η εμφάνιση του ιστότοπου και η εμπειρία 

αλληλεπίδρασης. Άλλες έρευνες συμπεραίνουν ότι η ικανοποίηση του καταναλωτή 

και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών θεωρούνται διακριτοί παράγοντες με την 

ποιότητα να προηγείται της ικανοποίησης (Oliver, 1993). Ωστόσο οι περισσότερες 

έρευνες συμφωνούν ότι η υψηλή ποιότητα οδηγεί σε υψηλό βαθμό ικανοποίησης ο 

οποίος με τη σειρά του αποτελεί τη βάση δημιουργίας αφοσιωμένων καταναλωτών  

(Cronin Jr και Taylor, 1992).  Προκειμένου να επιβεβαιώσουν εμπειρικά τη σχέση 

αφοσίωσης, ικανοποίησης και ποιότητας οι Sivadas and Baker‐Prewitt (2000) 

πραγματοποίησαν έρευνα μέσω τηλεφώνου σε εθνικό επίπεδο για να διερευνήσουν 

την ύπαρξη ή μη της σχέσης αυτής σε τυχαίο δείγμα 542 καταναλωτών. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σχέση ποιότητας και ικανοποίησης για τα 

πολυκαταστήματα όπως καταγράφηκε αρχικά από τον Oliver (1993) 

 

2.1 Παράγοντες και υποδείγματα μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών 

Η ποιοτική υπηρεσία διακρίνεται εκ του αποτελέσματος και θεωρείται γεγονός όταν η 

ικανοποίηση από την υπηρεσία αυτή ξεπερνά της προσδοκίες των καταναλωτών 

(Parasuraman et al., 1985). Πρόκειται για τον πιο κοινό ορισμό υπό την αντιληπτική 

προσέγγιση του καταναλωτή. Ο ορισμός αυτός δίνει ποσοτική διάσταση σε μια 

ποιοτική μεταβλητή με την έννοια ότι θετικές τιμές του περιθωρίου της διαφοράς 
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πραγματοποιθείσας και προσδοκώμενης υπηρεσίας προσδιορίζουν μια υπηρεσία ως 

υψηλής ποιότητας με το μέγεθος ανάλογο της διαφοράς ενώ υπηρεσίες οι οποίες 

αξιολογούνται χαμηλότερες των καταναλωτικών προσδοκιών θεωρούνται χαμηλής 

ποιότητας. Οι Wicks και Roethlein (2009) ορίζουν ως ποιότητα το άθροισμα των 

συγκινησιακών αξιολογήσεων που δίνει ο κάθε πελάτης σε καθένα χαρακτηριστικό 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας που τον ικανοποιεί.  

 

Στο άρθρο των Parasuraman et al. (1985) γίνεται μια πρώτη απόπειρα να 

προσδιορισθούν και να αξιολογηθεί η σημασία των παραγόντων ποιοτικής 

υπηρεσίας. Οι παράγοντες αυτοί προέκυψαν έπειτα από έρευνα σε ομάδες 

καταναλωτών (focus groups). 

H Αξιοπιστία (Reliability) αφορά τη συνέπεια απόδοσης και αξιοπιστίας. 

Χαρακτηρίζει μια επιχείρηση η οποία είναι ικανή να παρέχει απρόσκοπτα την 

υπηρεσία σε νέους καταναλωτές. Σημαίνει επίσης πως η εταιρία είναι ικανή να 

εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στον καταναλωτή. Η αξιοπιστία μιας 

επιχείρησης βελτιώνεται μέσω της σταθερής τιμολόγησης, της τήρησης αξιόπιστης 

βάσης δεδομένων και της διεκπεραίωσης υπηρεσιών όπως αναμένεται από πλευράς 

καταναλωτή. Τα συμφέροντα του πελάτη πρέπει να προηγούνται έναντι συμφέροντα 

τρίτων. Έμφαση στην αξιοπιστία δίνεται από το όνομα της επιχείρησης, από τη φήμη 

της καθώς και από τα χαρακτηριστικά του προσωπικού που αλληλοεπιδρά με τον 

πελάτη. Ο απώτερος στόχος είναι ο πελάτης να αισθάνεται κερδισμένος κάθε φορά 

που του παρέχονται υπηρεσίες. 

Η ετοιμότητα (Responsiveness)  αφορά την θέληση και το βαθμό ανταπόκρισης των 

εργαζομένων κατά τη παροχή υπηρεσιών. Μετριέται από: 

 Την έγκαιρη αποστολή της αλληλογραφίας. 

 Άμεση κλήση στο πελάτης προς ικανοποίηση τυχών ερωτήματος / 

προβλήματος. 

 Ικανότητα άμεση εξυπηρέτησης 

Ως αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης (Competence) ορίζεται η κατοχή από πλευράς 

επιχείρησης κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει: 
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 Τις γνώσεις και τις δεξιότητες της εξυπηρέτησης πελατών. 

 Τις γνώσεις και τις δεξιότητες του βοηθητικού και επιχειρησιακού 

προσωπικού. 

 Την ικανότητα διεξαγωγής έρευνας πχ ανάπτυξη επενδυτικών ιδεών από 

χρηματιστηριακή εταιρία. 

Ως προσβασιμότητα (Access) αναφέρεται η ευκολία πρόσβασης και η ευκολία 

επικοινωνίας. Σημαίνει ότι: 

 Η υπηρεσία είναι εύκολα διαθέσιμη. 

 Ο χρόνος αναμονής εξυπηρέτησης βρίσκεται σε λογικά πλαίσια. 

 Οι ώρες λειτουργίας συνάδουν με τις ανάγκες επικοινωνίας των πελατών. 

 Η τοποθεσία των εγκαταστάσεων βρίσκεται σε ευνοϊκό σημείο για την 

εξυπηρέτηση των πελατών. 

Η ευγένεια (Courtesy) αφορά το σεβασμό, την κατανόηση και τη φιλικότητα του 

προσωπικού της εξυπηρέτησης πελατών. 

Ως επικοινωνία (Communication) ορίζεται η ικανότητα από πλευράς επιχείρησης να 

παρέχει πληροφόρηση με τρόπο κατανοητό για τους καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι 

η εταιρία μπορεί να χρειαστεί να μεταβάλει τον τρόπο επικοινωνίας για διαφορετικές 

ομάδες καταναλωτών. Αυτό σημαίνει αύξηση της πολυπλοκότητας του μηνύματος 

για μια ομάδα υψηλού μορφωτικού επιπέδου και μετάδοση απλών μηνυμάτων για 

ομάδες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου. Στα πλαίσια της επικοινωνίας 

περιλαμβάνεται η περιγραφή της υπηρεσίας, το κόστος της, η αναλογία εξυπηρέτησης 

– κόστους και η διασφάλιση προς το πελάτη ότι η ανάγκη του θα διευθετηθεί. 

Η αξιοπιστία (Credibility) αφορά την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια. Τα 

συμφέροντα του πελάτη πρέπει να προηγούνται έναντι τρίτων συμφερόντων. Έμφαση 

στην αξιοπιστία δίνεται από το όνομα της επιχείρησης, από τη φήμη της, από τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του προσωπικού που αλληλοεπιδρά άμεσα με το πελάτη. 

Η δημιουργία στον πελάτη της αίσθησης του κερδισμένου κάθε φορά που του 

παρέχονται υπηρεσίες. 

H ασφάλεια (Security) αφορά την εξάλειψη της αίσθησης του κινδύνου, ρίσκου ή 

αμφιβολίας. Περιλαμβάνει το επίπεδο φυσικής προστασίας των φυσικών 
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εγκαταστάσεων, την ασφάλεια των συναλλαγών και την ικανότητα τήρησης των 

προσωπικών στοιχείων. 

Η Κατανόηση / Γνωριμία με τον πελάτη (Knowing The Customer) περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις ενέργειες που έχουν ως στόχο την κατανόηση των αναγκών του πελάτη. 

Αφορά την πληροφόρηση των απαιτήσεων του πελάτη, τη παροχή εξατομικευμένης 

ανταπόκρισης και την αναγνώριση των τακτικών πελατών 

Η υπόσταση (Tangibles) περιλαμβάνει όλα τα ενσώματα στοιχεία που συνοδεύουν 

την παρεχόμενη υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στις κτηριακές 

εγκαταστάσεις, στην εμφάνιση του προσωπικού, σε εργαλεία ή εξοπλισμό που 

χρησιμοποιείται κατά την παροχή της υπηρεσίας. Επίσης αναφέρεται σε υλικά 

στοιχεία τα οποία συνοδεύουν μια υπηρεσία όπως για παράδειγμα η πιστωτική κάρτα 

και το βιβλιάριο για τη περίπτωση ενός τραπεζικού ιδρύματος. 

Οι παράγοντες αυτοί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν αξιολογούνται 

από τους καταναλωτές πριν την αγορά ή μετά την αγορά κατά τη χρήση. Επίσης 

υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να αξιολογηθούν από τους καταναλωτές 

λόγω έλλειψης τεχνικής κατάρτισης. Η αξιοπιστία και η υπόσταση αποτελούν τους 

μοναδικούς παράγοντες με κριτήρια ποιότητας ικανά να αναγνωριστούν από τους 

καταναλωτές πριν την αγορά. Από την άλλη η αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης 

και η ασφάλεια αποτελούν παράγοντες που αδυνατούν να αξιολογηθούν πριν την 

αγορά αλλά και κατά την εμπειρία χρήσης. Οι υπόλοιποι παράγοντες αξιολογούνται 

κατά τη χρήση της υπηρεσίας από τους ίδιους αλλά και άλλους καταναλωτές. 

Οι παραπάνω παράγοντες αξιολογήθηκαν αρχικά μέσω συνεντεύξεων σε διάφορες 

ομάδες ερωτώμενων.  

Από τις πρώτες απόπειρες τυποποίησης της μεθοδολογίας μέτρησης της ποιότητας 

έγινε από τους Parasuraman et al. (1988) με την ανάπτυξη του υποδείγματος 

SERVQUAL. 

Tο μοντέλο SERVQUAL αναπτύχθηκε αρχικά για παραδοσιακής μορφής εταιρίες. 

Το μοντέλο  λαμβάνει υπόψιν ως ποιότητα τη διαφορά της πραγματοποιηθείσας με 

την προσδοκώμενη υπηρεσία από την οπτική του καταναλωτή  

Το αρχικό μοντέλο SERVQUAL περιλαμβάνει 22 ερωτήματα τύπου Likert όπου το 

πρώτο μέρος καταγράφει την αντιλαμβανόμενη ποιότητα από τη σκοπιά της εταιρίας 
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που προσφέρει την υπηρεσία ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την ποιότητα όπως 

αυτή γίνεται αντιληπτή από τον καταναλωτή. Κατά τη διεξαγωγή εμπειρικών 

ερευνών παρατηρήθηκε ότι ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα παρουσίαζαν υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ τους και ομαδοποιήθηκαν αρχικά σε 10 και στη συνέχεια σε 5 

παράγοντες. 

Στην αρχική τους δημοσίευση οι Parasuraman et al. (1988) δημιούργησαν 97 

ερωτήματα τα οποία αντιπροσωπεύουν τους 10 παράγοντες. Εφαρμόζοντας ανάλυση 

παραγόντων ομαδοποιούν τα ερωτήματα βάση της συσχέτισης του κάθε ερωτήματος 

με τη συσχέτιση του παράγοντα. Συγκεκριμένα, για τα ερωτήματα που συσχετίζονται 

λιγότερο εξετάζεται αν κατά την απαλοιφή τους αυξάνουν το συντελεστή Cronbach 

alpha του υπό εξέταση παράγοντα. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε αλλαγή στη δομή 

των ερωτημάτων που απαρτίζουν τον κάθε παράγοντα και σε τροποποίηση του 

αριθμού των ερωτημάτων από 97 σε 22. Στο άρθρο των Parasuraman et al. (1988) οι 

5 τελικοί παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν το μοντέλο SERVQUAL είναι η 

υπόσταση (tangibles), η αξιοπιστία (reliability), η ανταπόκριση (responsiveness), η 

εξασφάλιση (assurance) και η κατανόηση (empathy).  

Οι Matzler, Wurtele και Renzl, (2006) διαπιστώνουν ότι αν η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα είναι υψηλότερη του αντιλαμβανόμενου κόστους τότε η αντιλαμβανόμενη 

αξία είναι υψηλή. Στην αντίθετη περίπτωση η αντιλαμβανόμενη αξία είναι χαμηλή. Η 

μέτρηση της αντιλαμβανόμενης αξίας γίνεται με την εφαρμογή του δείκτη τιμής-

ποιότητας. Ο συνδυασμός ευνοϊκών τιμών του συγκεκριμένου δείκτη σε συνδυασμό  

με μια πολιτική σταθερών τιμών αυξάνουν την ικανοποίηση και την αφοσίωση του 

καταναλωτή.  

Ο Malik (2012) εφαρμόζει το υπόδειγμα SERVQUAL για τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών ποιοτικής υπηρεσίας  σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 

Πακιστάν. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί  τα χαρακτηριστικά αυτά για τη κατασκευή 

ενός δείκτη ποιότητας. Με τη χρήση οικονομετρικού υποδείγματος και 

χρησιμοποιώντας ως ερμηνευτική μεταβλητή το δείκτη ποιότητας και εξαρτημένη το 

βαθμό ικανοποίησης ο συγγραφέας επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα ικανοποίησης του καταναλωτή. 

Οι Linda et al. (2007) κατά την σύγκριση των αγορών ΗΠΑ και Ιαπωνίας 

επιβεβαιώνουν ότι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αυξάνουν τις προσδοκίες 



8 

 

των καταναλωτών για το επίπεδο ποιότητας και οδηγούν σε υψηλότερο επίπεδο 

πραγματοποιηθείσας ποιότητας και ικανοποίησης. 

Οι 5 παράγοντες του υποδείγματος SERVQUAL διαμορφώνουν την ποιότητα της 

υπηρεσίας, η οποία μαζί με την ποιότητα του προϊόντος ορίζουν το βαθμό 

ικανοποίησης του καταναλωτή. Ο βαθμός ικανοποίηση του καταναλωτή σε 

συνδυασμό με εξωτερικούς παράγοντες προσωπικούς και κατάστασης διαμορφώνουν 

το βαθμό αφοσίωσης του Wilson et al. (2012). 

 

Γράφημα 1 Αντίληψη ποιότητας και ικανοποίηση καταναλωτή Wilson et al. (2012). 

Για κάθε ένα από τους 5 αυτούς παράγοντες καταγράφεται η διαφορά μεταξύ 

πραγματοποιηθείσας και προσδοκώμενης ποιότητας και στη συνέχεια αθροίζεται το 

αποτέλεσμα των παραγόντων για να εξαχθεί η συνολική ποιότητα.  

Η έρευνα των Laroche et al. (2004) υποδεικνύει ότι από αυτούς τους 5 παράγοντες η 

αξιοπιστία αποτελεί στατιστικά τον πιο σημαντικό παράγοντα ενώ η ασφάλεια 

ακολουθεί. Η υπόσταση είναι πιο σημαντική για τις περιπτώσεις χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων ενώ η κατανόηση αποτελεί το λιγότερο σημαντικό παράγοντα. 

Παραλλαγές του μοντέλου αυτού έχουν χρησιμοποιηθεί στον ξενοδοχειακό κλάδο 

υπό την ονομασία LODGE-SERV  και DINE-SERV (Stevens et al., 1995).  

Για την περίπτωση του αγρό-τουρισμού αναπτύχθηκε μια παραλλαγή του 

SERVQUAL το υπόδειγμα ECOSERV (Khan, 2003). Η κλίμακα ECOSERV 
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αποτελείται από 30 ερωτήματα τα οποία ομαδοποιούνται στους ίδιους παράγοντες με 

του υποδείγματος SERVQUAL με τον παράγοντα υπόσταση να διαχωρίζεται 

περαιτέρω σε Ecotangibles και Tangibles με τον πρώτο παράγοντα να αναφέρεται σε 

χαρακτηριστικά ποιότητας αναφορικά με την ασφάλεια και την τοποθεσία και το 

δεύτερο παράγοντα με χαρακτηριστικά όπως οι κτηριακές υποδομές, ο εξοπλισμός 

και η εμφάνιση του προσωπικού. 

Οι Said et al. (2013) εφαρμόζουν το υπόδειγμα ΕCOSERV για να αξιολογήσουν την 

ποιότητα υπηρεσιών του αγροτουριστικού προορισμού Niah National Park (NNP) 

στη Μαλαισία. Η εμπειρική έρευνα η οποία βασίστηκε σε ερωτηματολόγια 

συμπληρωμένα από επισκέπτες έδειξε ότι και για τα 16 ερωτήματα των 6 

παραγόντων ποιότητας τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά και πως σε όλα τα 

ερωτήματα το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών ήταν ποιοτικά χαμηλότερο του 

προσδοκώμενου. 

Οι Laroche et al. (2004) επεκτείνουν το υπόδειγμα SERVQUAL να λαμβάνει υπόψιν 

2 επιπλέον παράγοντες: Το τεχνικό (Technical) και λειτουργικό (Functional). Ο 

τεχνικός παράγοντας επικεντρώνεται στο τι προσφέρεται στον καταναλωτή ενώ ο 

λειτουργικός παράγοντας στο πώς, γιατί, ποιος και πότε το προσφέρει. 

Οι Bai et al. (2008) ερευνούν την επίδραση της ποιότητας στο δείκτη ικανοποίησης 

του καταναλωτή και στις αγοραστικές συνήθειες του. Η μελέτη επικεντρώνεται στην 

αντίληψη της ποιότητας από περιήγηση ιστοσελίδων του ξενοδοχειακού κλάδου της 

Κίνας. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η παροχή ποιότητας όπως γίνεται 

αντιληπτή από τον καταναλωτή έχει άμεση θετική επίδραση στο βαθμό ικανοποίησης 

το οποίο με τη σειρά του επιδρά θετικά στην πρόθεση για πραγματοποίηση αγορών. 

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν το Υπόδειγμα των Δομικών Εξισώσεων (Structural 

Equation Model) για να μελετήσουν την αλληλεπίδραση της αντιλαμβανόμενης 

διαδικτυακής ποιότητας με το βαθμό ικανοποίησης και την πρόθεση για αγορά (Bai et 

al., 2008). 

Οι 3 βασικές υποθέσεις του υποδείγματος τους είναι ότι:  

 Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ διαδικτυακής ποιότητας και ικανοποίησης 

καταναλωτή. 

 Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ ικανοποίησης καταναλωτή και πρόθεσης 

αγοράς. 
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 Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ διαδικτυακής ποιότητας και πρόθεσης αγοράς η 

οποία μεταδίδεται μέσω της ικανοποίησης του καταναλωτή. 

Η ποιότητα επηρεάζει θετικά τη πρόθεση για αγορά ασκώντας ωστόσο μικρότερη 

επιρροή σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης   (Cronin Jr and Taylor, 1992). 

Το δείγμα των Bai et al. (2008) περιλαμβάνει 180 ερωτηματολόγια ατόμων που 

επισκέφθηκαν ιστοσελίδες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στη Κίνα . Το 

κυριότερο αποτέλεσμα είναι πως η αίσθηση της ποιότητας συνδέεται περισσότερο με 

την εμπειρία περιήγησης και λιγότερο με την πραγματοποίηση ή μη αγοράς κατά της 

περιήγησης αυτή. 

Οι Verhoef et al. (2009) αναπτύσσουν ένα υπόδειγμα το οποίο υποθέτει ότι η 

καταναλωτική εμπειρία είναι μια δυναμική διαδικασία και η παρελθούσα 

καταναλωτική εμπειρία διαμορφώνει τη μελλοντική. Επιπλέον υιοθετούν μια 

ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την καταναλωτική εμπειρία ενσωματώνοντας στο 

υπόδειγμα τους άλλους 4 παράγοντες: Το κοινωνικό περιβάλλον, το προφίλ της 

υπηρεσίας, την εμπορική ονομασία και τις στρατηγικές διαχείρισης της 

καταναλωτικής εμπειρίας. H διαδικασία της αγοράς περιλαμβάνει συναισθηματική, 

κοινωνική και σωματική αντίδραση. Η εμπειρία διαμορφώνεται τόσο από 

χαρακτηριστικά υπό τον έλεγχο του πωλητή όσο και από χαρακτηριστικά του 

ευρύτερου περιβάλλοντος.  Ως συνολική εμπειρία οι Verhoef et al. (2009) ορίζουν τη 

φάση της αγοράς, της κατανάλωσης καθώς και της παροχής υποστήριξης μετά την 

αγορά. 

Στα αρνητικά του SERVQUAL συγκαταλέγεται η αδυναμία μέτρησης της 

προσδοκώμενης ποιότητας υπό την αντίληψη του καταναλωτή. Ως λύση οι Cronin Jr 

και Taylor (1992) προτείνουν μια παραλλαγή του μοντέλου, υπό την ονομασία 

SERVPERF, όπου ο όρος απόδοση αντί της προσδοκίας θα μετράει την ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. Ως απόδοση ορίζεται η αξιολόγηση που δίνουν οι 

καταναλωτές για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Στον αντίποδα του υποδείγματος SERVQUAL αναπτύχθηκε επίσης το υπόδειγμα  

Τεχνική και Λειτουργική Ποιότητα (Technical Functional Quality model) του 

Gronroos (1983). Το υπόδειγμα διαχωρίζει ως Τεχνική Ποιότητα (Technical Quality) 

το τί παρέχεται και ως Λειτουργική Ποιότητα (Functional Quality) το πως παρέχεται. 

Παραδείγματα Τεχνικής Ποιότητας περιλαμβάνουν την ποιότητα και την 
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αποτελεσματικότητα διαγνώσεων και διαδικασιών σε ένα νοσοκομείο, την 

αποτελεσματικότητα ενός συνεργείου να επισκευάσει το αυτοκίνητο ή την 

καθαριότητα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Η Λειτουργική Ποιότητα από την άλλη 

αφορά για παράδειγμα ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων που συμμετέχουν 

στη διαδικασία της παροχής των υπηρεσιών.  

Οι Richard και Allaway (1993) κατά την εμπειρική τους μελέτη σε εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών διανομής πίτσας ανακαλύπτουν ότι ένα υπόδειγμα που λαμβάνει υπόψιν 

και την Τεχνική και τη Λειτουργική ποιότητα ερμηνεύει υψηλότερο ποσοστό της 

μεταβλητότητας της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με ένα υπόδειγμα 

που εστιάζει μόνο στην παράμετρο της Λειτουργικής ποιότητας. 

Οι Baker και Lamb (1994) από την άλλη παρατηρούν ότι οι καταναλωτές δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στο κομμάτι της Λειτουργικής Ποιότητας γιατί δεν έχουν την 

εξειδίκευση ή τη γνώση να αξιολογήσουν την Τεχνική διάσταση. Ένα εύρημα το 

οποίο παρατηρήθηκε πρώτα από τους Higgins et al. (1991) οι οποίοι επιβεβαιώνουν 

ότι οι πελάτες λογιστικών γραφείων δίνουν μεγαλύτερη βάση στη λειτουργική 

διάσταση λόγω της πολυπλοκότητας της τεχνικής διάστασης. 

Οι έρευνα των Lassar et al. (2000) διερευνά και συγκρίνει την αποτελεσματικότητα 

του υποδείγματος SERVQUAL με αυτό του υποδείγματος Τεχνικής και Λειτουργικής 

Ποιότητας για τον τραπεζικό κλάδο (Private Banking). Τα αποτελέσματα της έρευνας 

μετριάζονται από δυο μεταβλητές προσαρμογής, ένα για την επικοινωνία και ένα για 

το επίπεδο εξυπηρέτησης. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι αν και το υπόδειγμα 

Τεχνικής και Λειτουργικής Ποιότητας ερμηνεύει σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

μεταβλητότητα στη σχέση ποιότητας και ικανοποίησης τα συμπεράσματα δεν είναι 

ξεκάθαρα. Οι συγγραφείς καταλογίζουν την υστέρηση του υποδείγματος 

SERVQUAL στην έλλειψη παραμέτρων τεχνικής ποιότητας. 

Κάποιοι ερευνητές αμφισβητούν την ικανότητα των υποδειγμάτων που βασίζονται 

στην ποιότητα υπό την προσέγγιση του καταναλωτή και εκτιμούν ότι η εμπειρία του 

καταναλωτή (Customer Experience – CE) είναι το κατάλληλο μέτρο μέτρησης της 

ποιότητας (Schembri, 2006). Η βιβλιογραφία με γνώμονα τη CE για το προσδιορισμό 

της ποιότητας της υπηρεσίας είναι σχετικά πρόσφατη. Από τα πιο γνωστά άρθρα είναι 

αυτό των Verhoef et al. (2009) το οποίο περιγράφει πως η CE είναι μια ολιστική 

εμπειρία η οποία διαμορφώνεται από το κοινωνικό περιβάλλον, την αλληλεπίδραση 
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με την υπηρεσία, το περιβάλλον του λιανικού εμπορίου, την ποικιλία των προϊόντων 

την τιμή, τη CE μέσω εναλλακτικών καναλιών και τη μάρκα. 

 

2.2 Παράγοντες και υποδείγματα μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

Λόγω της βελτίωσης των τηλεπικοινωνιακών δομών και της ευκολίας 

προσβασιμότητας στο διαδίκτυο όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν 

διαδικτυακά καταστήματα για τις αγορές τους ενώ παράλληλα από τη πλευρά της 

προσφοράς αυξάνεται και ο αριθμός των καταστημάτων που είτε επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες τους με τη λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων είτε 

δραστηριοποιούνται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά (Nasser et al., 2015). 

Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου διπλασιάστηκαν τα τελευταία 4 χρόνια  από 1,336 τρις 

δολάρια το 2014 σε 2,290 τρις το 2017 παγκοσμίως. Η εκτίμηση είναι ότι αυτό το 

μέγεθος θα τετραπλασιαστεί φτάνοντας τα 4.479 τρις το 2021 (eMarketer, 2017). 



13 

 

 

Γράφημα 2 Ηλεκτρονικό εμπόριο λιανικές πωλήσεις 2014 – 2021. Πηγή: eMarketer 

Statista 2017 

 

Οι διαδικτυακές πωλήσεις παρά την εκθετική αύξηση τους αποτελούν το 8.8% του 

συνόλου των λιανικών πωλήσεων παγκοσμίως με το Ηνωμένο Βασίλειο να κατέχει 

την πρωτιά (15.6%), ακολουθεί η Κίνα (13.8%), η Νορβηγία (11.5%), η Φιλανδία 

(10,8%) και η Ν. Κορέα (10.5%). 

Παράλληλα ο βαθμός διείσδυσης του διαδικτύου αυξάνεται κατά μέσο όρο 2.5% 

ετησίως και εκτιμάται ότι θα φτάσει το 47.3% το 2018. 
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Γράφημα 3 Ποσοστό χρηστών ως προς το σύνολο του πληθυσμού Πηγή: eMarketer 

Statista 2017 

Η κατηγορία των αγοραστών που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες αγορές είναι 

συγκριτικά λιγότεροι με αυτούς που είναι ευκαιριακοί ή και σπάνιοι αγοραστές. Το 

ποσοστό αυτό μειώνεται για μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.  

Πίνακας 1 Επαναλαμβανόμενες αγορές ανά ηλικιακή ομάδα. Πηγή: eMarketer 

Statista 2017 
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(Τουλάχιστον 1 

φορά το χρόνο) 

18-29 35% 41% 24% 

30-39 37% 35% 28% 

40-49 23% 35% 42% 

50-64 17% 38% 45% 

65+ 11% 31% 58% 

 

Με την ολοένα αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού γίνεται επιτακτικός ο 

προσδιορισμός των παραγόντων ποιότητας τόσο για τη διαφοροποίηση όσο και για 

την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον κλάδο του ηλεκτρονικού 

εμπορίου.  

Οι αρχικές έρευνες καταπιάνονται με την εφαρμογή του μοντέλου SERVQUAL και 

τον εκ νέου προσδιορισμό των παραγόντων ποιότητας για τον κλάδο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Όταν το αντικείμενο μελέτης είναι η διαδικτυακή εμπειρία 
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και η αλληλεπίδραση του καταναλωτή με κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα και όχι με 

κάποιο άλλο πρόσωπο επιπλέον παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψιν ενώ οι 

υφιστάμενοι παράγοντες του παραδοσιακού υποδείγματος πρέπει να προσαρμοστούν 

για να καλύπτουν το νέο αντικείμενο μελέτης.  

Συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να ληφθεί υπόψιν 

η απουσία πωλητή, η απουσία του παράγοντα υπόστασης και ότι συνδέεται με 

φυσική τοποθεσία, ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί στον παράγοντα αυτοεξυπηρέτησης 

(self-service) όπου ο καταναλωτής ελέγχει μέρος της διαδικασίας (Gwo-Guang and 

Hsiu-Fen, 2005).  

Για τη μελέτη της ποιότητας του διαδικτύου αναπτύχθηκε ένα πλήθος υποδειγμάτων 

μέτρησης με ορισμένες μόνο από αυτές να εστιάζουν στην ποιότητα της ιστοσελίδας 

(Yoo και Donthu, 2001) και στην ποιότητα της διαδικτυακής υπηρεσίας (Bauer et al., 

2006., Parasuraman et al., 2005b.,Zeithaml, 2000) ή στην ποιότητα του διαδικτυακού 

λιανεμπορίου (Wolfinbarger και Gilly, 2003).  

Από τις πρώτες αξιοσημείωτες προσπάθειες να καταμετρηθεί η ποιότητα στο χώρο 

του ηλεκτρονικού εμπορίου έγινε από τους  Yoo και Donthu (2001). Η κλίμακα 

SITEQUAL αποτελείται από 4 παράγοντες των οποίων τα αποτελέσματα θεωρούνται 

συνεπή καθώς αξιολογούν ως υψηλής ποιότητας τις ιστοσελίδες οι οποίες λαμβάνουν 

συγκριτικά τις περισσότερες θετικές κριτικές. 

Το μοντέλο (E-S-QUAL), λαμβάνει επιπλέον υπόψιν την ευκολία πλοήγησης (ease of 

navigation), την αποτελεσματικότητα (efficiency), την αισθητική της ιστοσελίδας 

(site esthetics) και την ασφάλεια (security) (Parasuraman et al., 2005a). 

Πραγματοποιώντας εμπειρική ανάλυση με δεδομένα από τις εταιρίες Amazon.com 

και Walmart.com, οι ερευνητές βρίσκουν ότι η αποτελεσματικότητα και η 

εκπλήρωση είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες ποιότητας για τις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Η σημαντικότητα των παραγόντων αυτών 

διαπιστώνεται όχι μόνο για την ποιότητα της υπηρεσίας αλλά επίσης για την αξία που 

αντλεί από τη χρήση και το βαθμό αφοσίωσης του καταναλωτή. 

Οι καταναλωτές κατά τη διαδικασία αγοράς στο διαδίκτυο συγκρίνουν την παροχή 

υποστήριξης με αυτή που θα λάμβαναν σε ένα φυσικό κατάστημα. Η έλλειψη 

υποστήριξης είτε τηλεφωνικά είτε γραπτώς ( ζωντανή συνομιλία, mail) καθώς και η 



16 

 

ανταπόκριση του εμπόρου παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της 

εκπλήρωσης της υπηρεσίας (service fulfilment) (Parasuraman et al., 2005a). 

Η κλίμακα WEBQUAL (Barnes και Vidgen, 2002) αποτελεί μια μέθοδο αξιολόγησης 

της ποιότητα ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων και ηλεκτρονικών χώρων 

πλειστηριασμών. Η έρευνα πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών 

ερωτηματολογίων στους χρήστες των σελίδων των Αmazon, BOL και Internet 

Bookstore. Εφαρμόζοντας ανάλυση παραγόντων οι συγγραφείς καταλήγουν ότι οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες είναι η χρηστικότητα, ο σχεδιασμός, οι πληροφορίες, η 

εμπιστοσύνη και η κατανόηση. Με τη βοήθεια της ανάλυσης παραγόντων τα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν περαιτέρω σε 3 κύριες κατηγορίες 

αυτές της χρηστικότητας, της ποιότητας της πληροφορίας και της ποιότητας της 

αλληλεπίδρασης. Οι συστάσεις προς το μάνατζμεντ αντίστοιχων επιχειρήσεων είναι η 

εστίαση των πόρων τους στην ποιότητα της ιστοσελίδας, στη διαχείριση των 

περιεχομένων και στη σχεδίαση ενιαίων διαδικασιών. Η έρευνα ανέδειξε την Amazon 

ως την πιο ποιοτική εταιρία έχοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον πιο σημαντικό 

παράγοντα που είναι η εμπιστοσύνη (trust). 

H μέθοδος PIRQUAL (Francis, 2002) αποτελεί μια απόπειρα να προσδιορισθεί η 

καταναλωτική προσδοκία και η επικρατούσα αντίληψη για το χώρο του διαδικτυακού 

λιανεμπορίου. Από την ανάλυση παραγόντων που πραγματοποιήθηκε στα δεδομένα 

που συγκεντρώθηκαν η προσδοκώμενη και η πραγματοποιηθείσα εξυπηρέτηση 

μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με τις ιδιότητες τους σε 3 κατηγορίες: στα 

χαρακτηριστικά αυτοεξυπηρέτησης, στα χαρακτηριστικά κατοχής της υπηρεσίας και 

στα χαρακτηριστικά των σχέσεων. Από αυτές τις ιδιότητες προκύπτουν 5 παράγοντες, 

η διανομή, η εξυπηρέτηση πελατών, η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. 

Τα αποτελέσματα των Wolfinbarger και Gilly (2003) βασίζονται σε έρευνα 

πολλαπλών ομάδων εντός και εκτός διαδικτύου καθώς και μιας καταναλωτικής 

ομάδας. Από αυτή την έρευνα προκύπτει η 4 διαστάσεων κλίμακα eTailQ.  

H έρευνα των Wolfinbarger και Gilly (2003) αντλεί στοιχεία τόσο από focus froup 

αλλά και έρευνα με ερωτηματολόγια μέσω διαδικτύου. Τα κυριότερα συμπεράσματα 

τους συνοψίζονται ως εξής: η ποιότητα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

συσχετίζεται κυρίως με τη σχεδιαστική δομή της ιστοσελίδας και της αξιοπιστίας. Η 
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εξυπηρέτηση πελατών συσχετίζεται με τη συνολική ποιότητα και επηρεάζεται κυρίως 

από το βαθμό ικανοποίησης, την προθέση και την εν γένη στάση απέναντι στην 

ιστοσελίδα. Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι ότι ο ποιοτικός σχεδιασμός εμπνέει 

μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα ο 

σχεδιασμός της ιστοσελίδας, η αξιοπιστία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων 

και η εξυπηρέτηση πελατών μπορούν να προβλέψουν την κρίση των καταναλωτών, 

την ποιότητα και ικανοποίηση, την αφοσίωση και τη στάση τους για τη σελίδα. 

 

 

Ο πίνακας 2 αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των υποδειγμάτων ποιότητας που 

αναπτύχθηκαν για το κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Πίνακας 2 Υποδείγματα ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

E-SQ (Zeithaml et al., 2000) 

Προσβασιμότητα, ευκολία πλοήγησης, ευελιξία, 
αξιοπιστία, τιμή, γνώση, αισθητική, 
αποτελεσματικότητα, εξατομίκευση, απόρρητο, 
ευκολία χρήσης, σχεδιασμός, ταχύτητα, ασφάλεια. 

SITEQUAL (Yoo and Donthu, 2001) 
Ασφάλεια συναλλαγών, ταχύτητα επεξεργασίας 
παραγγελιών, σχεδιασμός και ευκολία χρήσης. 

WEBQUAL (Barnes and Vidgen, 2002) 
Χρηστικότητα, σχεδιασμός, πληροφορίες, 
εμπιστοσύνη και κατανόηση. 

PIRQUAL (Francis, 2002) 
Διανομή, εξυπηρέτηση πελατών, λειτουργικότητα, 
ασφάλεια και χαρακτηριστικά προϊόντων. 

E-TAILQ (Wolfinbarger and Gilly, 2003) 
Σχεδιασμός ιστοσελίδας, αξιοπιστία, προστασία 
απορρήτου, εξυπηρέτηση πελατών 

E-QUALITY (Nabil et al., 2003) 

Χαρακτηριστικά της αρχικής σελίδας όπως η ταχύτητα 
φόρτωσης, οι σύνδεσμοι και μηχανές αναζήτησης. 
Χαρακτηριστικά των προϊόντων του καταλόγου όπως η 
τιμολόγηση οι ειδικές προσφορές και η ποιότητα των 
αναρτημένων φωτογραφιών. Χαρακτηριστικά 
παραγγελιών όπως η ασφάλεια των συναλλαγών και 
επιλογές αποστολής, εξυπηρέτηση πελατών. 

E-S-QUAL, 
E-RECS-
QUAL 

 
(Parasuraman et al., 2005b) 

Αποτελεσματικότητα, διαθεσιμότητα συστημάτων, 
εκπλήρωση υπηρεσίας, προστασία απορρήτου, 
ανταπόκριση, πολιτική αποζημιώσεων, επικοινωνία 

E-
TRANSQUAL 

(Bauer et al., 2006) 
Ανταπόκριση, αξιοπιστία, επεξεργασία αιτημάτων, 
σχεδιασμός / λειτουργικότητα, απόλαυση. 

E-SELFQUAL (Ding et al., 2011) 
Αίσθηση ελέγχου, άνεση υπηρεσίας, εξυπηρέτηση 
πελατών,  εκπλήρωση εξυπηρέτησης 
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Χρησιμοποιώντας ομάδες εστίασης σε έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο η Santos 

προτείνει ένα μοντέλο παραγόντων που συνεισφέρουν στην αύξηση της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας βελτιώνοντας την επισκεψιμότητα και την 

πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων αγορών (Santos, 2003). H Santos (2003) 

διατυπώνει ότι η ποιότητα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (e-service) ερμηνεύεται από 

εκκολαπτόμενους και ενεργούς παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στην αύξηση των hit 

rates, στην προσκόλληση (stickiness) και στη διατήρηση (retention) της σχέσης με 

τον καταναλωτή. Η εκκολαπτόμενη διάσταση αποτελείται από την ευκολία χρήσης, 

τη συνδεσιμότητα, τη δομή και εμφάνιση και το περιεχόμενο. Η ενεργή διάσταση 

αποτελείται από την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα, την υποστήριξη, την 

επικοινωνία, την ασφάλεια και τα κίνητρα. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι 

γενικά οι δύο διαστάσεις είναι εξίσου σημαντικές στην αύξηση της ποιότητας. 

Η κλίμακα ποιότητας υπό την αντίληψη του καταναλωτή ( Perceived Quality – 

PESQ) των Cristobal et al. (2007) βασίζεται στον προσδιορισμό των παραγόντων της 

σχετικής βιβλιογραφίας για τη μέτρηση της ποιότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι 

παράγοντες που αποτελούν το PESQ είναι η εμφάνιση της ιστοσελίδας, η 

εξυπηρέτηση πελατών, η ασφάλεια και η διαχείριση παραγγελιών.  

Η εμφάνιση εκτός από τη σχεδιαστική δομή συμπεριλαμβάνει τη μορφή και τη δομή 

με την οποία παρέχονται οι πληροφορίες σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και 

επιτρέπουν τη σύγκριση των προϊόντων και την αγορά. Η εξυπηρέτηση πελατών 

αφορά το επίπεδο αξιοπιστίας της παρεχόμενης υπηρεσίας, το βαθμό ευαισθησίας και 

κατανόησης του καταναλωτή, την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και την άμεση 

ανταπόκριση στα παράπονα των πελατών. Η ασφάλεια αφορά όλα τα στοιχεία που 

συνεισφέρουν στην ασφάλεια των συναλλαγών και στη δημιουργία αξιόπιστης 

σχέσης με τον πελάτη. Τέλος η διαχείριση των παραγγελιών αφορά την ικανότητα 

του πωλητή να προσφέρει τις υπηρεσίες του αξιόπιστα και με ακρίβεια. 

Ο Kuo (2003) διεξάγει έρευνα σε διαδικτυακές κοινότητες με στόχο το προσδιορισμό 

της σχέσης των 5 παραγόντων ποιότητας του υποδείγματος SERVQUAL στη 

συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών, στο βαθμό ικανοποίησης και στο 

βαθμό αφοσίωσης. Κατά την εμπειρική του έρευνα, ο συγγραφέας εφαρμόζει 

Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis), t-test και ανάλυση συσχέτισης Pearson σε 
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δείγμα φοιτητών μεγάλων πανεπιστημίων της Ταιβάν. Από τα κυριότερα 

αποτελέσματα της έρευνας είναι η υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ διαδικτυακής 

ποιότητας και ασφάλειας με τη τελευταία να αποτελεί σημαντική συνιστώσα της 

συνολικής ποιότητας της υπηρεσίας, την ικανοποίηση και την αφοσίωση. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν επίσης ότι το επίπεδο της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας είναι χαμηλό για τον παράγοντα ασφάλεια. 

 

H Kamarulzaman (2011) με βάση το υπόδειγμα του Rogers (1995) διερευνά τους 

παράγοντες που συνεισφέρουν στην υιοθέτηση του διαδικτύου από τους 

καταναλωτές. Η έρευνα βασίζεται σε ποιοτικά στοιχεία και  πραγματοποιείται σε 

ομάδες καταναλωτών (focus groups) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τους 5 παράγοντες 

που εντοπίζονται οι 4 συμφωνούν με το υπόδειγμα καινοτομίας του Rogers. Οι 

καταναλωτές ψωνίζουν από το διαδίκτυο γιατί τους δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα 

έναντι των παραδοσιακών αγορών όπως καλύτερες τιμές, άνεση, ασφάλεια, 

προστασία του απορρήτου, εξατομικευμένη πληροφόρηση και ιστοσελίδες με 

στοιχεία φιλικά προς το χρήστη. Με δεδομένη την πληροφορία που λαμβάνουν, οι 

καταναλωτές αξιολογούν την ποιότητα της υπηρεσίας. Από την άλλη οι κυριότεροι 

παράγοντες ανησυχίας αφορούν πιθανά προβλήματα κατά την παράδοση του 

προϊόντος, λήψη ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και προστασία 

του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τη Kamarulzaman (2011) 

σημαντικοί παράγοντες αγοράς για την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών αγορών 

αποτελούν επίσης η πολυπλοκότητα, η συμβατότητα και η δοκιμή. Από την άλλη η εκ 

το προτέρων παρατήρηση της τεχνολογίας (Observability) δεν δείχνει να επηρεάζει 

το βαθμό υιοθέτησης των διαδικτυακών αγορών. 

Η έρευνα των Nabil και Rose (2016) έχει ως στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας 

των ηλεκτρονικών καταστημάτων με βάση την εμπειρία των καταναλωτών όπως 

αυτοί βαθμολογούν στα επόμενα 5 χαρακτηριστικά: Τη φήμη του λιανοπωλητή, τη 

χρηστικότητα της ιστοσελίδας, την ασφάλεια, την ικανοποίηση από τη παράδοση του 

προϊόντος / υπηρεσίας  και την υποστήριξη. Επιπλέον με τη χρήση Conjoint analysis 

διερευνάται η μεταβολή της αξιολόγησης των παραπάνω χαρακτηριστικών ανάλογα 

με τα δημογραφικά και τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή ( φύλο, 

ηλικία, συχνότητα αγορών, και χρήση ή μη των αναρτημένων αξιολογήσεων). 
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Διαπιστώνεται ότι η σχετική σημαντικότητα των 5 αυτών παραγόντων επηρεάζεται 

από την ηλικία, τη συχνότητα αγοράς, τη χρήση ή μη των αναρτημένων 

αξιολογήσεων καθώς και του αριθμού των διαθέσιμων αξιολογήσεων. 

Στην υπό εξέταση βιβλιογραφία τονίζεται ιδιαίτερα ότι η μελέτη της συμπεριφοράς 

των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις αγορές δεν έχει επαρκή 

βιβλιογραφία και η μελέτη της συμπεριφοράς αυτής είναι ένα περίπλοκο κοινωνικό-

τεχνικό φαινόμενο το οποίο διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες 

Σύμφωνα με έρευνα των Anderson και Swaminathan (2011) οι μεταβλητές οι οποίες 

απαρτίζουν τους δείκτες ικανοποίησης καταναλωτών ηλεκτρονικού εμπορίου 

ομαδοποιούνται σε 8 παράγοντες: 

Δέσμευση (Commitment): Αφορά το βαθμό βελτίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας 

σε προβλήματα, ανησυχίες και παράπονα πελατών. 

Ποικιλία (Assortment): Αφορά την ποικιλία των διαδικτυακά παρεχόμενων 

υπηρεσιών και προϊόντων. 

Διασύνδεση (Network): Αφορά την επικοινωνία των καταναλωτών μεταξύ τους μέσω 

της ιστοσελίδας. 

Αλληλεπίδραση (Interactivity): Αφορά την επικοινωνία των καταναλωτών με την 

εταιρία μέσω της ιστοσελίδας. 

Ευκολία Συναλλαγών (Transaction Ease): Βαθμός απλότητας διαίσθησης και 

ευκολίας χρήσης όπως γίνεται αντιληπτή από το χρήστη. 

Ανατροφοδότηση Πληροφοριών (Nurturing): Αφορά την πληροφορία που 

λαμβάνεται μετά την αγορά από τον καταναλωτή. 

Προσαρμοστικότητα (Adaptation): Αφορά το βαθμό ενσωμάτωσης από τον 

καταναλωτή στη μεταδιδόμενη αξία της ιστοσελίδας. 

Απο την άλλη παράγοντες όπως οι αξίες, οι συνήθειες, οι πεποιθήσεις, ο τρόπος ζωής 

και η εξοικείωση με την τεχνολογία διαφέρουν από χώρα σε χώρα και πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν σε διαφορετικό βαθμό. 

Οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη βελτίωση της ποιότητας όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από τη σκοπιά του καταναλωτή για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις είναι η 
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ποιότητα της πληροφορίας, η ποιότητα της υπηρεσίας, η ευκολία χρήσης, η ποιότητα 

του συστήματος και o βαθμός ικανοποίησης κατά τη χρήση του συστήματος (Liu, 

2000). Ο σχεδιασμός ενός συστήματος βασισμένου σε αυτά τα χαρακτηριστικά 

αυξάνει την αναγνωσιμότητα της ιστοσελίδας και δημιουργεί ευνοϊκή στάση από 

πλευράς καταναλωτών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.  

Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικοί παράγοντες στους οποίους δίνεται ιδιαίτερο 

βάρος είναι η βελτίωση της σχεδίασης των ιστοσελίδων με στόχο την αύξηση της 

ποιότητας και την ευκολία αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο και την παροχή 

υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας  Barrera et al. (2014). Επενδύοντας στην τεχνική και 

τεχνολογική υποδομή αλλά και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, οι εταιρίες 

αυξάνουν το ποσοστό ικανοποίησης των καταναλωτών και συμβάλουν στη 

δημιουργία αφοσιωμένου καταναλωτικού κοινού. 

Οι Pilelienė και Grigaliūnaitė (2016) αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δείκτη 

ικανοποίησης καταναλωτών για το ηλεκτρονικό εμπόριο βασιζόμενος σε ποιοτικά 

κριτήρια με δεδομένο ότι αυτά τα κριτήρια διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Για 

την επίτευξη του στόχου τους οι ερευνητές χρησιμοποιούν τις μεθόδους: 

 Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (Principle Component Analysis). 

 Δημιουργία Υποδειγμάτων Δομικών Εξισώσεων με τη χρήση μερικών 

ελαχίστων τετραγώνων (Structural Equation Modelling).  

 Μεθοδολογία Δημιουργίας Υποδειγμάτων Διαδρομών (Path Modelling 

Methodology).  

 Πίνακας Σημαντικότητας-Απόδοσης (Importance-Performance Matrix). 

Το μοντέλο αναδεικνύει τους παράγοντες στους οποίους πρέπει να επενδύσουν οι 

εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να αυξήσουν την ικανοποίηση και την 

αφοσίωση των καταναλωτών ενώ συγχρόνως να αποφύγουν επενδυτικές δαπάνες σε 

παράγοντες με περιορισμένο δυνητικό όφελος (Pilelienė και Grigaliūnaitė, 2016). 

Το δείγμα αποτελείται από 300 ερωτηματολόγια και αφορά την αγορά της 

Λιθουανίας. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή οι κυριότεροι παράγοντες ικανοποίησης 

είναι η ευκολία πραγματοποίησης των αγορών (ease of purchase) και η ποικιλία 

προϊόντων ή υπηρεσιών (assortment). Οι συγγραφείς προτείνουν ότι επενδύσεις στον 

κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου οι οποίες δίνουν βαρύτητα σε αυτά τα 
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χαρακτηριστικά αυξάνουν όχι μόνο το βαθμό ικανοποίησης αλλά επίσης την 

ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και κατ’ επέκταση την κερδοφορία. 

Η Manyi Agbor (2011) διεξάγει μια βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών που 

μελετούν τη σχέση ικανοποίησης καταναλωτή και ποιότητας υπηρεσίας. Τα κυρία 

συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής: 

 Επιβεβαιώνεται η θετική αλληλεπίδραση μεταξύ  ικανοποίησης καταναλωτή 

και ποιότητας υπηρεσίας. 

 Το μοντέλο SERVQUAL αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο υπόδειγμα 

μέτρησης της ποιότητας ενώ διάφορες παραλλαγές του οι οποίες 

παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Η ποιότητα της υπηρεσίας μπορεί να αξιολογηθεί με επιπλέον παράγοντες 

τεχνικούς και λειτουργικούς. 

 Ορισμένες έρευνες προσανατολίζονται στη σχέση της συνολικής 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας με τις συνιστώσες όπως ορίζονται στο μοντέλο 

SERVQUAL. 

 

Ο Ladhari (2010) υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση και ανάπτυξη 

κλιμάκων ποιότητας για κάθε κλάδο ξεχωριστά. Προτείνει μια μέθοδο βασισμένη στη 

κατηγοριοποίηση 2 διαστάσεων των Francis και White (2004) οι οποίοι 

κατηγοριοποιούν τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με τη διαδικασία 

παράδοσης (ηλεκτρονική ή φυσική παράδοση) και την υπόσταση του προϊόντος 

(προϊόν ή υπηρεσία). Συνδυάζοντας όλες τις πιθανές εκδοχές των 2 αυτών 

κατηγοριών προκύπτουν 4 κλάδοι επιχειρήσεων. Ο πρώτος κλάδος αφορά 

επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα με παράδοση στο κατάστημα, ο δεύτερος κλάδος 

αφορά επιχειρήσεις που πωλούν υπηρεσίες με παράδοση στο κατάστημα, ο τρίτος 

κλάδος αφορά επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα και η παράδοση γίνεται κατ’ οικον 

και τέλος ο τέταρτος κλάδος αφορά επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν υπηρεσίες και η 

παράδοση γίνεται κατ’ οικον. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση του Ladhari (2010) αποκαλύπτει ότι το πλήθος των 

παραγόντων μεταβάλλεται από κλάδο σε κλάδο. Οι βασικοί παράγοντες ποιότητας 
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του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η αξιοπιστία, η εκπλήρωση, η ανταπόκριση, η 

ευκολία χρήσης, η προστασία προσωπικών δεδομένων, ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας 

και η ποιότητα της πληροφορίας. Συνεπώς μόνο 2 από τους 5 παράγοντες του 

υποδείγματος SERVQUAL είναι σημαντικοί για την περίπτωση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Άλλοι παράγοντες του SERVQUAL όπως η ενσυναίσθηση θεωρείται 

λιγότερο σημαντική στο διαδικτυακό περιβάλλον. Επίσης παράγοντες όπως η ευκολία 

χρήσης, η προστασία προσωπικών δεδομένων, ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, η 

ποιότητα της πληροφορίας και η εξατομίκευση αφορούν μόνο το ηλεκτρονικό 

εμπόριο.  

 

Τα υποδείγματα δομικών λανθανουσών μεταβλητών αναφέρονται κατά τις 

περιπτώσεις όπου οι ερωτήσεις θεωρείται ότι επηρεάζουν την λανθάνουσα 

μεταβλητή. Στα υποδείγματα λανθανουσών μεταβλητών δομικής φύσεως οι 

ερωτήσεις αθροίζονται σε μια περιληπτική απεικόνιση με κάθε μια από αυτές να έχει 

το δικό της βάρος στη λανθάνουσα μεταβλητή. Συνεπώς σε αντίθεση με τις 

αντανακλώμενες μεταβλητές, για τις δομικές δεν είναι απαραίτητη η διερεύνηση τις 

συσχέτισης των ερωτημάτων που συντελούν τη λανθάνουσα μεταβλητή. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση από τους ερευνητές της σχετικής 

βιβλιογραφίας να ερμηνεύουν την ποιότητα όπως γίνεται αντιληπτή από τον 

καταναλωτή, εφαρμόζοντας τη θεωρία της ορθολογικής δράσης (reasoned action) και 

όχι τη θεωρία των προσδοκιών του Parasuraman. Σύμφωνα με αυτή, η συμπεριφορά 

των ατόμων μπορεί να προβλεφθεί από τις προθέσεις τους οι οποίες εξάγονται 

μελετώντας τη συμπεριφορά τους και υποκειμενικές νόρμες (Ajzen και Fishbein, 

1980). Έρευνα των Zeithaml et al. (2002) επιβεβαιώνει ότι οι προσδοκίες από μόνες 

τους δεν επαρκούν για την ερμηνεία της ποιότητας στο περιβάλλον των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το τελευταίο ενισχύει την άποψη ότι οι αντιλήψεις 

θεωρούνται πιο κατάλληλες στο προσδιορισμό των παραγόντων στο περιβάλλον των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Στα πλαίσια αυτής της τάσης και προκειμένου να κατανοήσουν τα ερεθίσματα των 

καταναλωτών κατά την πλοήγηση σε περιβάλλον ηλεκτρονικού καταστήματος, οι 

Demangeot και Broderick (2006) πραγματοποιούν συνεντεύξεις και ανακαλύπτουν 4 

διαστάσεις βιωματικής έντασης, της οικειότητας, της παρουσίας του προϊόντος, της 
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εικόνας και του βαθμού κατανόησης της ιστοσελίδας. Τα κυριότερα συμπεράσματα 

είναι πως οι χρήστες όταν ψωνίζουν στο διαδίκτυο σκέφτονται σαν καταναλωτές και 

όχι σαν χρήστες Η/Υ. Τους ενδιαφέρει να εξετάζουν τα προϊόντα και να αποκτούν 

την αίσθηση της οικειότητας με το περιβάλλον περιήγησης. Οι επαγγελματίες του 

Μάρκετινγκ οφείλουν να εκμεταλλευτούν τη τεχνολογία προκειμένου να αυξάνουν 

τη συγκινησιακή εμπειρία των καταναλωτών. 

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη σχετική βιβλιογραφία για την επίδραση του 

περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης στην ποιότητα και όχι τόσο στην επίδραση της 

παράδοσης της υπηρεσίας ή του προϊόντος στην ποιότητα. Η αποτυχία έγκαιρης 

παράδοσης, είναι από τα πιο συχνά προβλήματα και μπορεί να έχει σημαντικό 

αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα (Holloway και Beatty, 2003). 

Αποτυχία του ηλεκτρονικού καταστήματος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό 

μπορεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε θετική επίδραση από την εμπειρία πλοήγησης 

και αλληλεπίδρασης. Σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται 

τέτοιου είδους προβλήματα παράδοσης. Η έγκαιρη και άμεση ανταπόκριση περιορίζει 

το αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια τέτοια εμπειρία στην ποιότητα. 

Σημαντικοί παράγοντες ποιότητας οι οποίοι επηρεάζονται από τη παράδοση ή μη του 

προϊόντος καθώς και την αντίδραση της επιχείρησης στη επίλυση του προβλήματος 

είναι η εμπιστοσύνη, η πρόθεση για αγορά στο μέλλον, η δέσμευση και η 

γνωστοποίηση του προβλήματος σε τρίτους (word of mouth). Συνεπώς το στάδιο της 

παράδοσης και επίλυσης προβλημάτων κατά την παράδοση θα πρέπει να λαμβάνεται 

σοβαρά ως παράγοντας ο οποίος μπορεί να μεταβάλει την αντίληψη της ποιότητας 

του καταναλωτή. 

Οι Collier και Bienstock (2006) ακολουθώντας αυτή τη λογική ενσωματώνουν στο 

υπόδειγμα τους 3 διαστάσεις, της ποιότητας διεκπεραίωσης, της ποιότητας 

αποτελέσματος και της ποιότητας ανάκτησης. Οι διαστάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα 

11 παραγόντων: της μυστικότητας, του σχεδιασμού, της ακρίβειας, της πληροφορίας, 

της ευκολίας χρήσης, της λειτουργικότητας, του χρόνου παραγγελίας, της ακρίβειας 

της παραγγελίας, της κατάστασης της παραγγελίας, της ευθύτητας της 

αλληλεπίδρασης, των διαδικασιών και του αποτελέσματος. Σύμφωνα με το υπόδειγμα 

αυτό οι καταναλωτές αξιολογούν την ποιότητα κατά την αλληλεπίδραση στο στάδιο 



25 

 

της αγοράς, το κατά πως η υπηρεσία ή το προϊόν παραδίδεται και τον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα κατά την παράδοση. 

Στα πλαίσια της επικρατούσας τάσης του Μάρκετινγκ να διερευνά και να 

προσαρμόζει τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η 

πρόσφατη βιβλιογραφία επικεντρώνεται στη διερεύνηση και τις εφαρμογές του CE 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Nambisan και Watt, 2011). Η αγοραστική συμπεριφορά 

είναι μια δυναμική διαδικασία με σημαντικό μέρος να αποτελεί η αλληλεπίδραση του 

χρήστη με κάποιο σύστημα. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της μεταβολής αποτελεί το υπόδειγμα 

Διαδικτυακής Εμπειρίας του Καταναλωτή (Online Customer Service Experience – 

OCSE) του Klaus (2013). Οι παράγοντες του συγκεκριμένου υποδείγματος είναι η 

Λειτουργικότητα (Functionality) και η Ψυχολογία (Psychology). Η λειτουργικότητα 

εκπροσωπεί τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η εμπειρία 

περιήγησης, η παρουσίαση του προϊόντος, η επικοινωνία, το κοινωνικό προφίλ και η 

αλληλεπίδραση. Η ψυχολογία περιλαμβάνει την οικειότητα, την εμπιστοσύνη και το 

κατά πόσο η πιθανή αγορά θεωρείται ευκαιρία (value for money).  

Η διαδικτυακή εμπειρία αγορών βασίζεται κυρίως σε στοιχεία όπως η φήμη του 

εμπόρου, ο σχεδιασμός της σελίδας, η αξιοπιστία του συστήματος πληρωμών, η 

περιγραφή του προϊόντος καθώς και εικόνες και οπτικοακουστικό υλικό που μπορεί 

να συνοδεύουν την παρουσίαση της υπηρεσίας ή του προϊόντος. 

Έχει παρατηρηθεί πως ανάλογα με το αν ένας καταναλωτής βρίσκεται πριν, κατά τη 

διάρκεια ή μετά την αγορά, διαφορετικοί παράγοντες επιδρούν για να διαμορφώσουν 

την καταναλωτική εμπειρία. Το διάγραμμα 4 του Klaus (2013) απεικονίζει ότι κατά 

το αρχικό στάδιο και πριν την αγορά κατά την αναζήτηση και αξιολόγηση της 

πληροφορίας σημαντικοί παράγοντες είναι η οικειότητα και η παρουσία του 

προϊόντος. Η εμπειρία περιήγησης και η αλληλεπίδραση αποτελούν σημαντικοί 

παράγοντες τόσο κατά τα αρχικά στάδια που αναφέρθηκαν προηγουμένως όσο και 

κατά το στάδιο της επιλογής και της συναλλαγής. Το κοινωνικό προφίλ συνδέεται με 

το στάδιο της αξιολόγησης, της πληροφορίας και της επιλογής. Το κατά πόσο το 

προϊόν θεωρείται ευκαιρία επιδρά το στάδιο της αξιολόγησης, της πληροφορίας, της 

επιλογής και της συναλλαγής. Η επικοινωνία επηρεάζει την επιλογή, τη συναλλαγή 

και την αξιολόγηση του αποτελέσματος. Τέλος η εμπιστοσύνη αποτελεί καίριο 
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παράγοντα σε κάθε ένα από τα πέντε στάδια της αγοράς. Η σημαντικότητα της 

εμπιστοσύνης στην ποιότητα της εμπειρίας και στην τελική απόφαση για αγορά 

επιβεβαιώνεται κυρίως για τις αναπτυσσόμενες αγορές της Μαλαισίας και της 

Σαουδικής Αραβίας (Al-Nasser, 2015). Στις χώρες αυτές η έλλειψη συστημάτων 

πιστοποίησης των στοιχείων του χρήστη και των συναλλαγών αποτελεί τροχοπέδη 

στην ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρονικών αγορών. 

 

 

Γράφημα 4 Δυναμικό υπόδειγμα διαδικτυακής καταναλωτικής εμπειρίας Πηγή: Klaus 

(2013) 

Σε συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και 

Μαλαισίας, από στοιχεία που προέκυψαν από ομάδες εστίασης (focus group), η 

Kamarulzaman (2011) παρατήρησε ότι για τους καταναλωτές σε μια αναπτυσσόμενη 

χώρα όπως η Μαλαισία σημαντικά κριτήρια είναι η αξιοπιστία παράδοσης μιας 

παραγγελίας, η εμφάνιση της ιστοσελίδας, η ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων 

και η πολιτική επιστροφής των προϊόντων.  
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Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται επίσης για την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου 

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ, του 

Κατάρ και του Μπαχρέιν (Alrawi και Sabry, 2009). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ιράν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

γίνεται μια απόπειρα να προσδιορισθούν πως επηρεάζεται η συμπεριφορά του 

καταναλωτή από μεταβλητές όπως οι κίνδυνοι αγορών του διαδικτύου, η πολιτική 

επιστροφών, υποκειμενικές νόρμες, η καινοτομία και η γενική στάση της κοινωνίας 

απέναντι στο διαδίκτυο (Hossein Moshrefjavadi et al., 2012).  

Μέσα από την ανάλυση με γραμμική παλινδρόμηση και τον έλεγχο υποθέσεων που 

πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη αρνητική συσχέτιση με τη πρόθεση αγοράς 

καταγράφηκε από τους παράγοντες «Κίνδυνος χρηματικής ζημίας» και «μη 

παράδοσης του προϊόντος». Από την άλλη παράγοντες όπως η καινοτομία, οι 

υποκειμενικές νόρμες καθώς και μια γενικότερη θετική τάση της κοινωνίας ως προς 

τις διαδικτυακές αγορές επιδρούν θετικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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3. To Υπόδειγμα των Δομικών Εξισώσεων (Structural 

Modelling Analysis - SEM) 

Η ενσωμάτωση της μεθοδολογίας του  Υποδείγματος Δομικών Εξισώσεων στη 

παρούσα διπλωματική εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Ο πρώτος στόχος είναι η συνεκτική 

παρουσίαση ενός εργαλείου εμπειρικής έρευνας για ερευνητές και αναλυτές οι οποίοι 

επιθυμούν να εξάγουν παράγοντες με βάση δικά τους πρωτογενή στοιχεία. Ο 

δεύτερος στόχος είναι να γίνει κατανοητή από τους αναγνώστες η εμπειρική 

μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην πλειοψηφία της αρθρογραφίας που 

παρουσιάζεται από την τρέχουσα διπλωματική. 

Το SEM αποτελεί ένα σύνολο στατιστικών τεχνικών για πολυμετάβλητα 

υποδείγματα. Αποτελεί την πιο συνηθισμένη μεθοδολογία ποσοτικής έρευνας για τις 

επιστήμες της ψυχολογίας, των κοινωνικών επιστημών και του Μάρκετινγκ. 

Ενσωματώνει στοιχεία από τη Θεωρία του Μέτρου, την Ανάλυση Παραγόντων, την 

Ανάλυση Βέλτιστης Διαδρομής, Τη Γραμμική Παλινδρόμηση και τα Συστήματα 

Παράλληλων Εξισώσεων. 

Είναι κατάλληλη για τη μελέτη μεταβλητών που παρουσιάζουν πολύπλευρη σχέση 

και η μέτρηση τους ενέχει σφάλματα. Τέτοιου τύπου προβλήματα έχουν εφαρμογή 

στις Κοινωνικές Επιστήμες και την Ψυχολογία. 

Η SEM προσδιορίζει κυρίως συστήματα ανάλογα με την ένταση της σχέσης των 

μεταβλητών μεταξύ τους. Επίσης θεωρείται κατάλληλη μέθοδος για τη μελέτη 

έμμεσων και άμεσων επιδράσεων μιας μεταβλητής σε άλλες μεταβλητές.  

Παραδείγματα ερευνών αποτελούν η σχέση του οικιακού περιβάλλοντος στη σχολική 

επίδοση ενός μαθητή, η συσχέτιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε ένα brand 

με τις πωλήσεις αυτής της εταιρίας, ή το θέμα της τρέχουσας επισκόπησης, η 

αντίληψη της ποιότητας υπό τη σκοπιά του καταναλωτή και η επίδραση της στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Σε αυτού του τύπου την ανάλυση ο ερευνητής αρχικά διατυπώνει το υπόδειγμα και 

στη συνέχεια μελετάει κατά πόσο τα δεδομένα που έχει στη διάθεση του μπορούν να 

ερμηνεύσουν τους παράγοντες του θεωρητικού μοντέλου.  
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Αν τα δεδομένα επιβεβαιώνουν το θεωρητικό υπόδειγμα τότε διερευνώνται 

επεκτάσεις αυτού του υποδείγματος με περισσότερες παραμέτρους. Αν το δείγμα δεν 

επιβεβαιώνει το υπόδειγμα τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί είτε το υπόδειγμα είτε η 

θεωρία πίσω  από αυτό το υπόδειγμα. 

Συνεπώς μέσω της SEM ελέγχονται θεωρητικά υποδείγματα με την επιστημονική 

μέθοδο του ελέγχου υποθέσεων με στόχο να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ 

παραγόντων. Οι μεθοδολογίες που ελέγχονται αφορούν υποδείγματα παλινδρόμησης 

(regression), διαδρομής (path) και ανάλυσης παραγόντων (Confirmatory Factor 

Analysis). 

Οι μεταβλητές των SEM υποδειγμάτων διακρίνονται σε παρατηρούμενες μεταβλητές 

(observed variables) και παράγοντες (latent variables). Οι τελευταίοι επειδή δεν 

μπορούν να μετρηθούν κατασκευάζονται από την πρώτη κατηγορία. Παραδείγματα 

παραγόντων είναι η ευφυία, η αυτοπεποίθηση των καταναλωτών και η φυσική 

κατάσταση. Πιθανή παρατηρούμενη μεταβλητή για την ευφυία είναι το τεστ IQ, για 

την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ο δείκτης του χρηματιστηρίου και για τη φυσική 

κατάσταση η πίεση του αίματος. Οι ερευνητές συνήθως χρησιμοποιούν περισσότερες 

από μια παρατηρούμενες μεταβλητές για να προσδιορίσουν έναν παράγοντα. 

Μια μεταβλητή εκτός από παρατηρούμενη ή παράγοντα μπορεί να έχει την ιδιότητα 

ανεξάρτητης ή εξαρτημένης μεταβλητής. Ως ανεξάρτητη ορίζεται μια μεταβλητή η 

οποία δεν επηρεάζεται από άλλες μεταβλητές του υποδείγματος. Ως εξαρτημένη 

ορίζεται μια μεταβλητή της οποίας οι τιμές επηρεάζονται από άλλες μεταβλητές του 

υποδείγματος. 

 

3.1 Τα 5 Στάδια του SEM 

Προκειμένου ένα υπόδειγμα να συνάδει με τη SEM πέντε βήματα είναι απαραίτητα. 

Το στάδιο της εξειδίκευσης, της ταυτοποίησης, της εκτίμησης, του ελέγχου και της 

τροποποίησης. Το στάδιο της εξειδίκευσης εφαρμόζεται πριν τη συλλογή των 

δεδομένων και αφορά την επιλογή των υπό εξέταση μεταβλητών με κριτήριο κάποια 

θεωρία ή προηγούμενη έρευνα. Το στάδιο της ταυτοποίησης αφορά τη 

κατηγοριοποίηση ορισμένων μεταβλητών σε ελεύθερες, σταθερές και υπό 

περιορισμό. Αυτό γίνεται για να αποφύγουμε την απειρία λύσεων κατά το στάδιο της 

εκτίμησης. Το στάδιο της εκτίμησης αφορά την ελαχιστοποίηση του τετραγώνου των 
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σφαλμάτων που προκύπτουν από τη διαφορά των δεδομένων του δείγματος και των 

δεδομένων που παράγει το υπόδειγμα. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι είναι η γραμμική 

μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares), η γενικευμένη 

μέθοδος ελαχιστοποίησης των τετραγώνων (Generalized Least Squares) και η 

μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας (ML). Ο έλεγχος του υποδείγματος αφορά τον 

έλεγχο της στατιστικής εγκυρότητας των εκτιμημένων παραμέτρων στο δείγμα καθώς 

και αν το πρόσημο της σχέσης δυο μεταβλητών όπως εκτιμάται από το υπόδειγμα 

συμφωνεί με τη θεωρία ή προηγούμενες εμπειρικές μεθόδους. Τέλος κατά το στάδιο 

της τροποποίησης ελέγχεται η ισχύς του υποδείγματος και ελέγχονται τα περιθώρια 

βελτίωσης του με την προσθήκη επιπλέον μεταβλητών ή την αφαίρεση μεταβλητών 

με χαμηλή στατιστική σημασία. 
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3.2 Αξιολόγηση καταλληλόλητας υποδείγματος  

Προκειμένου ένα υπόδειγμα να κριθεί κατάλληλο ο ερευνητής χρησιμοποιεί τα 3 

παρακάτω κριτήρια: 

Το 1
ο
 κριτήριο είναι η καταλληλόλητα του συνόλου του υποδείγματος. Κατά το 

στάδιο αυτό ελέγχεται η στατιστική σημαντικότητα του υποδείγματος μέσω του 

ελέγχου χ
2
.. 

καθώς και η τιμή της τετραγωνική ρίζας του τετραγώνου των σφαλμάτων (Root Mean 

Square Error-RMSEA). Η ύπαρξη μη-σημαντικότητας αποτελεί ένδειξη ισότητας 

μεταξύ της μήτρας συνδιακύμανσης του δείγματος και αυτής του υποδείγματος. 

Προκειμένου το υπόδειγμα να ερμηνεύει επαρκώς τα δεδομένα (Goodness of Fit) θα 

πρέπει 

Για δείγμα μεγέθους 100 – 200 παρατηρήσεων σε διάστημα εμπιστοσύνης 95% το 

κριτήριο χ
2
 να είναι κοντά στο μηδέν. 

Για δείγμα μεγαλύτερο των 200 παρατηρήσεων χρησιμοποιείται ο λόγος  

       

Όπου df ορίζονται οι βαθμοί ελευθερίας (degrees of freedom) του δείγματος. 

 Επιπλέον χαμηλή τιμή μικρότερη του 0,05 για το RMSEA αποτελεί ένδειξη 

καταλληλόλητας του υποδείγματος.  

Το 2
ο
 κριτήριο αφορά τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας της κάθε 

παραμέτρου ξεχωριστά οι οποίες ακολουθούν την κανονική κατανομή. Για την 

αξιολόγηση τους υπολογίζεται η t τιμή της κάθε παραμέτρου διαιρώντας την 

εκτιμημένη παράμετρο με τιμή των τυπικών σφαλμάτων. Για διάστημα εμπιστοσύνης 

95% τιμές t μεγαλύτερες του  1,96 υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές 

παραμέτρους. 

Το 3
ο
 κριτήριο ελέγχου αφορά τον έλεγχο συνάφειας του πρόσημου των εκτιμημένων 

μεταβλητών και του θεωρητικού υποδείγματος. 

Προκειμένου να μετρηθεί η καταλληλόλητα ενός υποδείγματος και να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ διαφορετικών υποδειγμάτων υπολογίζεται η τιμή 

των παρακάτω δεικτών οι οποίοι λαμβάνουν υπόψιν τις παρακάτω τιμές 
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Τα μέτρα που προκύπτουν είναι ο δείκτης καταλληλόλητας (GFI), ο 

κανονικοποιημένος δείκτης καταλληλότητας (NFI), ο δείκτης σχετικής 

καταλληλότητας (RFI), ο δείκτης συγκριτικής καταλληλότητας (CFI), ο δείκτης 

Tucker-Lewis (TLI), το υπόδειγμα Akaike (AIC) και ο RMSEA που αναφέρθηκε και 

προηγουμένως. Οι τιμές τους προσδιορίζονται ως εξής: 

        
      
 

     
   

           
        

        
  

             
                 

           

           
                 

                   
             

              
                 

           

Ο δείκτης GFI μετράει το ποσοστό της διακύμανσης και συνδιακύμανσης του 

δείγματος που εξηγείται από το υπόδειγμα. Ο Δείκτης AGFI διορθώνει το συντελεστή 

GFI ως προς τον αριθμό των βαθμών ελευθερίας. Ο TLI χρησιμοποιείται ως μέτρο 

καταλληλότητας μεταξύ εναλλακτικών υποδειγμάτων. Ο NFI προσαρμόζει την 

καταλληλόλητα στο εύρος τιμών απο 0 ως 1 με τη μεγαλύτερη τιμή να υποδηλώνει 

μεγαλύτερη καταλληλότητα. Ο δείκτης AIC συγκρίνει υποδείγματα διαφορετικού 

μεγέθους λαμβάνοντας υπόψιν όχι μόνο την ερμηνευτική ικανότητα αλλά και τον 

αριθμό των παραμέτρων. Ο δείκτης CFI αποτελεί επίσης μέτρο σύγκρισης 

διαφορετικών υποδειγμάτων. 

Για οποιαδήποτε τιμή GFI μεγαλύτερη του 0,90 το μοντέλο θεωρείται ότι έχει πολύ 

καλό βαθμό προσαρμογής στα δεδομένα (Schreiber et al., 2006).  

Επιπλέον, η καταλληλόλητα του υποδείγματος επιβεβαιώνεται για τιμές του GFI> 

0.90 , του προσαρμοσμένου δείκτη καταλληλόλητας AGFI  (Adjusted Goodness of 

Fit)> 0,90 , του δείκτη προσαρμογής CFI (Comparative Fit Index) > 0.95 και τη ρίζα 
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του τετραγώνου των σφαλμάτων εκτίμησης RMSEA (Root Mean Squared Error 

Approximation) < 0.08. 
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4. Μελέτες Περίπτωσης Εταιριών Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Με την παρούσα ενότητα επιδιώκουμε μέσα από τη παρουσίαση τριών από των 

γνωστότερων εταιριών με παρουσία στο διαδίκτυο να δώσουμε στον αναγνώστη μια 

εικόνα της πρακτικής εφαρμογής ορισμένων από τους παράγοντες που έχουν 

προσδιορισθεί από τη θεωρητική βιβλιογραφία. 

4.1 Amazon.com 

H Amazon.com είναι ηγέτης στο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρόκειται για 

ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο πουλάει και διανέμει τα προϊόντα της αλλά 

χρησιμοποιείται και από τρίτους εμπόρους ως χώρος αγοράς. Στο Amazon.com 

πωλούνται και διανέμονται καινούρια και μεταχειρισμένα προϊόντα. Εκτός του 

εμπορίου λιανικής η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες i-cloud και marketing σε εμπόρους 

και προγραμματιστές εφαρμογών καθώς και συνδρομητικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

βιβλιοπωλείου, video club και τηλεοπτικών καναλιών. Μέσω του ηλεκτρονικού της 

τόπου φέρνει σε επαφή έμπορους και καταναλωτές απο όλο το κόσμο, απασχολεί 

περίπου 340.000 εργαζομένους και εδρεύει στο Seattle των ΗΠΑ. 

Η εταιρία ξεκίνησε το 2005 τη συνδρομητική υπηρεσία Amazon Prime. Αρχικά 

στόχος της υπηρεσίας ήταν η εντός 2 ημερών παράδοση των παραγγελιών για 

συγκεκριμένα προϊόντα καθώς και η ισχύς μειωμένων χρεώσεων για παραδόσεις 

αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα. Τα επόμενα χρόνια η εταιρία πρόσθεσε στο Prime 

συνδρομητικές υπηρεσίες διαδικτυακής τηλεόρασης και δανειστικής βιβλιοθήκης, 

μέσω της οποίας ο χρήστης είχε πρόσβαση κάθε μήνα δωρεάν σε συγκεκριμένους 

τίτλους. Αντίστοιχες συνδρομητικές υπηρεσίες δημιουργήθηκαν για βιντεοπαιχνίδια 

και μουσική. Το 2016 και για συγκεκριμένες τοποθεσίες η εταιρία ξεκίνησε το 

Amazon now το οποίο προσφέρει παράδοση σε μια ώρα από τη παραγγελία 

(Wikipedia, 2017). Το 2016 ο αριθμός των συνδρομητών της υπηρεσίας Prime 

έφτασε τα 54 εκατομμύρια. 

H Amazon αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα εταιρίας η οποία έχει επενδύσει 

σε στοιχεία τα οποία αυξάνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Jeff 

Bezos, CEO της εταιρίας έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις τους πως η επιτυχία της 

εταιρίας του οφείλεται στη στρατηγική η οποία έχει χτισθεί γύρω από τον πελάτη. 

Συγκεκριμένα, ο πελάτης έχει προτεραιότητα σε σύγκριση με την επιχειρηματική 

καινοτομία και βρίσκεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων. 
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Σημαντικοί παράγοντες στο χτίσιμο του brand αποτελεί η ταχύτητα παράδοσης, η 

αξιοπιστία των πληροφοριών, η ασφάλεια των συναλλαγών και η παροχή νόμιμων 

προϊόντων σε σταθερή βάση.  Ξεκίνησε ως ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο και σήμερα 

μπορεί κάποιος να κάνει απο τα καθημερινά του ψώνια ως και να αγοράσει 

αυτοκίνητο. Η εγγύηση της παράδοσης της Amazon σε προϊόντα δημοφιλών 

πωλητών καθώς και η εγγύηση επιστροφής ενός προϊόντος σε διάστημα 30 ημερών 

από τη παραλαβή βελτιώνουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη ως προς την 

ολοκλήρωση των συναλλαγών. Η υποστήριξη μεθόδων συναλλαγών όπως η PayPal 

ευνοούν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των συναλλαγών.  

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρίας δεν είναι η πώληση προϊόντων αλλά η 

παροχή υποστήριξης στους καταναλωτές να αποφασίσουν καλύτερα για τις αγορές 

τους. Η Amazon ήταν ο πρώτος χώρος στο διαδίκτυο ο οποίος ενσωμάτωσε τη 

δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των καταναλωτών με συγγραφή κριτικών. O 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει τη δικιά του κριτική και να διαβάσει 

κριτικές άλλων καταναλωτών για τον πωλητή και το προϊόν. Αξιοποιείται με αυτό το 

τρόπο η κοινωνική δικτύωση για τη γνωστοποίηση της αξιοπιστίας του προϊόντος και 

του πωλητή. Ο πωλητής το γνωρίζει ότι με αυτό τον τρόπο είναι υπόλογος και έχει 

κίνητρο να διατηρεί την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος στο μέγιστο. Μια 

ακόμα καινοτομία της Amazon είναι η παροχή στους χρήστες προσφορές και 

προτάσεις ανάλογα με το ιστορικό αγορών του καθενός. 

Στα πλαίσια αύξησης του βαθμού αφοσίωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας η 

Amazon έχει επενδύσει στο κομμάτι της υποστήριξης και παροχής καθοδήγησης προς 

το καταναλωτή. Πραγματοποιεί έρευνες με μεθόδους εύκολης συμπλήρωσης και 

κίνητρα όπως δωροεπιταγές για τους ερωτώμενους. Η ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέγουν έχουν ως στόχο τη δημιουργία επικαιροποιημένης εικόνας για την 

εμπειρία του καταναλωτή. Για παράδειγμα μετά από την επικοινωνία με το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών, ζητείται από το πελάτη να βαθμολογήσει την ποιότητα της 

υπηρεσίας απαντώντας στην ερώτηση αν το πρόβλημα τους λύθηκε ή αν 

εξυπηρετήθηκαν. 

Η χρήση σύντομων και απλών ερωτήσεων παρέχει μέτρο αναφοράς ενώ παράλληλα 

τα ποσοστά συμμετοχής είναι υψηλά. Σύμφωνα με τον Bezos η εξυπηρέτηση 
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πελατών δεν υφίσταται αποκλειστικά για την λήψη παραπόνων και αποριών αλλά 

αποτελεί ευκαιρία για τη βελτίωση της σχέσης με τους πελάτες. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συντελούν σε ορισμένα εντυπωσιακά στοιχεία για τη θέση 

της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα το 52% των 

καταναλωτών ξεκινούν την έρευνα αγοράς τους από το Amazon (Sullivan, 2017) ενώ 

για το 2016 το 53% των καταναλωτών στις ΗΠΑ πραγματοποίησαν τις αγορές τους 

εκεί (Cassar, 2017). 

 

4.2 Facebook 

Το Facebook αποτελεί τη νούμερο ένα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με 

περισσότερους από 1 δις χρήστες. Αρχικά δημιουργήθηκε ως ένα μέσο επικοινωνίας 

μεταξύ φοιτητών και στη συνέχεια επεκτάθηκε προς όλους. Μέσω της δημιουργίας 

προφίλ ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει κύκλο επαφών και να δημοσιεύει κείμενα 

και οπτικοακουστικό υλικό. Επιπλέον, μέσω της δημιουργίας ομάδας ή σελίδας 

άτομα με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να έρθουν σε επαφή για ένα συγκεκριμένο 

θέμα - ενδιαφέρον.  

Οι επιχειρήσεις δημιουργούν ομάδες ανοιχτές ή κλειστές (γίνονται αποδεκτοί με 

έγκριση του διαχειριστή) σε μέλη προκειμένου να διαφημίσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους, να κοινοποιήσουν γεγονότα σχετικά με την επιχείρηση. Στη σελίδα 

αυτή μπορεί κάποιος να βρει κριτικές και σχόλια άλλων πελατών τα οποία θα τον 

βοηθήσουν να αξιολογήσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

επιχείρησης αυτής. 

Το 2016 η εταιρία ξεκίνησε την εφαρμογή Marketplace μέσω της οποίας οι χρήστες 

έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν αγγελίες σε διάφορες ομάδες. Η εφαρμογή 

ήδη χρησιμοποιείται από 450 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Σημαντικό ρόλο και 

εδώ παίζουν οι κριτικές και τα σχόλια χρηστών που έχουν συναλλαχθεί με κάποιο 

πωλητή στο παρελθόν.  
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4.3 eBay 

To eBay αποτελεί μια διαδικτυακή αγορά στην οποία μπορεί κανείς να βρει προϊόντα 

προς πώληση από εμπόρους αλλά και φυσικά πρόσωπα. Μια από τις ιδιαιτερότητες 

της πλατφόρμας είναι η δυνατότητα διενέργειας πλειστηριασμών. 

Για τη καλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών και την εγγύηση ότι οι όροι της 

συναλλαγής θα εκπληρωθούν από αγοραστή και πωλητή, το eBay ορίζει ως 

προτεινόμενη μέθοδος συναλλαγών το PayPal.  

To PayPal από τη μια προστατεύει τα στοιχεία των συναλλασσόμενων καθώς για την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτείται το e-mail της κάθε πλευράς. Για τους νέους 

εμπόρους το ποσό που εισπράττουν απο πωλήσεις στο eBay δεσμεύεται από τη 

PayPal για ένα χρονικό διάστημα μέχρι ο αγοραστής να παραλάβει το προϊόν. 

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση αγοράς παίζουν τα σχόλια και οι κριτικές άλλων 

χρηστών που έχουν συναλλαχθεί με τον έμπορο. 

Η αντίληψη της ποιότητας των καταναλωτών μπορεί να διαμορφωθεί από την παροχή 

πληροφοριών ποιότητας του προϊόντος, πληροφορίες για τον επαγγελματισμό, τις 

πολιτικές και όρους του εμπόρου, το όνομα χρήστη, την επωνυμία της επιχείρησης. 

Το σύνολο των πληροφοριών έχει ως στόχο τη δημιουργία θετικής εικόνας (e-image) 

ιδιαίτερα στο χώρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (Gregg and Walczak, 2008). 

Μια συγκριτική ανάλυση των τριών αυτών επιχειρήσεων αποκαλύπτει ότι υπάρχουν 

κοινά στοιχεία τα οποία συνεισφέρουν στη βελτίωση της αντίληψης της ποιότητας 

των χρηστών/ καταναλωτών.  

Αρχικά να αναφέρουμε ότι διαθέτουν minimal σχεδιαστική δομή η οποία επιτρέπει τη 

γρήγορη και εύκολη αναζήτηση καθώς και την εύκολη επιστροφή στην αρχική 

σελίδα. Διαθέτουν εφαρμογές για smartphones και tablet οι οποίες παρέχουν τις ίδιες 

δυνατότητες με τη πρόσβαση μέσω H/Y. Η ύπαρξη εφαρμογών σε κινητές συσκευές 

θεωρείται απολύτως απαραίτητη αν λάβει κανείς υπόψιν το γεγονός ότι το 85% των 

χρηστών του Facebook περιηγείται μέσω αυτών. Στο τομέα της προστασίας 

δεδομένων οι εφαρμογές αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέξει το βαθμό 

προστασίας που επιθυμεί ο ίδιος. Όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών, κατά 

την ανάρτηση ενός προϊόντος προς πώληση ο πωλητής παρακινείται να παράσχει 
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πληροφορίες για το προϊόν, τυχών φθορές αν είναι μεταχειρισμένο και φωτογραφίες. 

Η αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών διασφαλίζεται από σχόλια χρηστών και 

κριτικές προηγούμενων αγοραστών. Στο κομμάτι της παράδοσης τόσο το Amazon 

όσο και το eBay διαθέτουν πολιτικές και συστήματα πληρωμών που διασφαλίζουν 

την ολοκλήρωση της συναλλαγής ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αντιμετώπιση 

τυχών προβλημάτων. 
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5. Συμπεράσματα και συστάσεις προς το μάνατζμεντ 

Η ποιότητα όπως γίνεται αντιληπτή από τη σκοπιά του καταναλωτή θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργία ικανοποιημένων καταναλωτών οι οποίοι με τη 

σειρά τους δημιουργούν τη βάση για τη δημιουργία αφοσιωμένων καταναλωτών.  Η 

αφοσίωση επιφέρει επαναλαμβανόμενες αγορές και αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

οργανικής ανάπτυξης μιας εταιρίας. Λόγω αυτής της σημαντικότητας της ποιότητας 

υπάρχει μια εκτεταμένη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα για τις παραδοσιακές μορφές 

επιχειρήσεων και για τον προσδιορισμό των παραγόντων που τη δημιουργούν.  

Η τάση της βιβλιογραφίας είναι η προσαρμογή πετυχημένων υποδειγμάτων ποιότητας 

παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 

SERVQUAL είναι το υπόδειγμα παραλλαγές του οποίου εφαρμόστηκαν για το 

προσδιορισμό των παραγόντων ποιότητας. Η κυριότερη μεθοδολογία είναι αυτή των 

Υποδειγμάτων Δομικών Εξισώσεων (Structural Equation Models). Πρόκειται για ένα 

σύνολο στατιστικών ελέγχων που έχει ως στόχο το προσδιορισμό της σχέσης των 

παρατηρούμενων και λανθανουσών μεταβλητών, τη δημιουργία στατιστικά 

σημαντικών παραγόντων ποιότητας και την επιλογή του πιο αξιόπιστου (reliable) και 

φειδωλού (parsimonious) υποδείγματος. 

Οι βασικοί παράγοντες ποιότητας του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η αξιοπιστία 

(reliability), η εκπλήρωση (fulfilment), η ανταπόκριση (responsiveness), η ευκολία 

χρήσης (ease of use), η προστασία προσωπικών δεδομένων (privacy), ο σχεδιασμός 

της ιστοσελίδας (web design) και η ποιότητα της πληροφορίας (information quality). 

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η διασφάλιση της ποιότητας και μετά την αγορά κατά 

το στάδιο της παράδοσης του προϊόντος. Ανάλογα με το κλάδο δραστηριότητας της 

εκάστοτε ηλεκτρονικής επιχείρησης υπάρχει διακύμανση στη σημαντικότητα των 

παραπάνω παραγόντων ποιότητας.  

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τις εταιρίες που εξετάζουμε στο 4
ο
 

κεφάλαιο. Η ευκολία χρήσης, η αξιοπιστία, η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, η εξατομίκευση, η ποιότητα της πληροφορίας αποτελούν μέρος της 

στρατηγικής τους. 

Οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντικοί για την επιβίωση και την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο και η έμφαση που δίνεται σε καθένα 
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από αυτούς πρέπει να συνδυάζεται με το είδος της υπηρεσίας, το μέγεθος της 

επιχείρησης και το προφίλ του καταναλωτή. 
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