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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην σημερινή εποχή η ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής και η είσοδο της 

σε διάφορους  τομείς  έχει επιφέρει αρκετές αλλαγές και στις καθημερινές συνήθειες 

των ανθρώπων. Ένας από τους βασικούς τομείς που επηρεάστηκαν είναι ο τρόπος 

αγοροπωλησιών αγαθών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.  Η ταχεία εξάπλωση 

του διαδίκτυού έδωσε τη δυνατότητα σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος ατόμων να 

συνδέονται και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Με τη σειρά τους οι επιχειρήσεις  

αλλά και μεμονωμένα άτομα αντιλήφθηκαν έγκαιρα τις δυνατότητες και τα 

πλεονεκτήματα που  παρέχει η εύκολη διασύνδεση και η χωρίς προηγούμενο 

πρόσβασης σε πληροφορίες. 

Μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων, εκτός των παραδοσιακών φυσικών καταστημάτων που 

διατηρεί, στράφηκε και στην δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων 

εκμεταλλευόμενες τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα του διαδικτύου και 

χρησιμοποιώντας το ως ένα επιπλέον κανάλι προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών 

τους, στοχεύοντας στην ακόμη μεγαλύτερη για αυτές κερδοφορία. Οι παθογένειες 

όμως το παραδοσιακού εμπορίου αναπόφευκτά μεταφέρθηκαν και στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Η παρούσα έρευνα διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο 

της διαφυγής του πελάτη από το ηλεκτρονικό κατάστημα και την διακοπή των 

συναλλαγών του με αυτό. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η Πρόθεση Επαναγοράς ενός καταναλωτή 

εξαρτάται άμεσα  από το Φύλο του πελάτη, την Πρακτικότατα του ιστοτόπου, την 

αίσθηση της Ικανοποίησης που αποκομίζει ο καταναλωτής και το επίπεδο Αφοσίωσης 

του καταναλωτή προς το διαδικτυακό κατάστημα. Η Τιμή έχει μόνο έμμεση επίδραση 

στην Πρόθεση Επαναγοράς μέσω της Ικανοποίησης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαιτέρως της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μία νέα εποχή, αυτή της 

πληροφορίας. Αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών κλάδων της 

επιστήμης είναι η δημιουργία του διαδικτύου. Το διαδίκτυο συνεχώς κερδίζει 

έδαφος  σε ότι  αφορά τη χρήση του  καθώς όλο και  αυξάνεται ο  αριθμός ατόμων  που 

συμμετέχει σε αυτό (Siekpe & Kamssu, 2005). Μέχρι τον Μάρτιο του 2019, οι 

χρήστες  του διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο  ξεπέρασαν τα 4 δις με το ποσοστό να 

ανέρχεται στο 56,6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη,  οι 

χρήστες του διαδικτύου την προαναφερθείσα ημερομηνία ανέρχονταν περίπου σε 460 

εκατομμύρια (90,4% του πληθυσμού της Ευρώπης). Στην Ελλάδα το ποσοστό χρηστών 

ανήλθε περίπου στα 8 εκατομμύρια άτομα (72,9% του πληθυσμού της χώρας) 

(Miniwatts, 2019). 

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες σχετικά με το διαδίκτυο στην Ελλάδα 

παρουσιάζεται  αύξηση κατά 69,2% στον αριθμό των κατοικιών που έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο την τελευταία δεκαετία (2010 - 2019). Χρήση του διαδικτύου σε τακτική 

βάση, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, πραγματοποιεί το 97,4% όσων 

χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2019. Περισσότερες από δύο φορές 

στη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το 87,8% των τακτικών χρηστών. 

Σε ό,τι αφορά τον σκοπό χρήσης του διαδικτύου, ως πρώτος με ποσοστό 83,3% 

κατατάσσεται η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες (ΕΛΣΤΑΤ, 

2019). 

Η συνεχόμενη αυξητική τάση στον αριθμό των χρηστών του διαδικτύου έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των εφαρμογών του μάρκετινγκ  και της επικοινωνίας σε ένα 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η χρήση του διαδικτύου δεν περιορίζεται μόνο στο να 

αποτελεί μία πηγή πληροφόρησης και μέθοδο επικοινωνίας αλλά χρησιμοποιείται και 

ως ένα μέσο αγοράς.  Έτσι λοιπόν καθώς η περιήγηση και αλληλεπίδραση των ατόμων 

με τον  παγκόσμιο ιστό γίνεται εντονότερη, το διαδίκτυο αποτελεί ένα νέο βιώσιμο 

κανάλι για τους εμπόρους και ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων θεωρεί ότι είναι ένα 

απαραίτητο μέσο ώστε αυτές να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην σύγχρονη 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία (Lim & Ting, 2012). 
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Σε συνέχεια των παραπάνω, αρκετά μεγάλος αριθμό εταιριών και επιχειρήσεων έχει 

στραφεί τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία διαδικτυακών 

καταστημάτων  αξιοποιώντας το ηλεκτρονικό εμπόριο το οποίο περιλαμβάνει την 

εκμετάλλευση του διαδικτύου σε θέματα  μάρκετινγκ, παροχής υπηρεσιών και αγαθών 

καθώς και παράδοσης και πληρωμής προϊόντων.  

 

Η μεταστροφή των επιχειρήσεων προς το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει σε αυτές 

πληθώρα πλεονεκτημάτων κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση των  λειτουργικών εξόδων 

καθώς και  κόστη που προκύπτουν από την εκτέλεση συναλλαγών. Αναλυτικότερα, η 

φύση της διανομής στο ηλεκτρονικό εμπόριο εξαλείφει το ρόλο του μεσάζοντος και ως 

εκ τούτου μειώνει  σημαντικά το  κόστος για την εταιρεία. Επιπλέον, οι εταιρείες που 

διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι απαραίτητο να νοικιάσουν ή να 

αποκτήσουν χώρο ενός κτηρίου και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν σημαντικό μέρος 

των  εξόδων.  

 

Από την άλλη πλευρά, η διαδικτυακή επιχείρηση παρέχει στους καταναλωτές αρκετά 

οφέλη όπως την ικανότητα  διαδραστικής επικοινωνίας με το κατάστημα μέσω των 

δυνατοτήτων του  συστήματος αλλά  και βελτίωση τόσο της διανομής  όσο και της 

παράδοσης οι οποίες καθίστανται πιο αποτελεσματικές και γρήγορες αντίστοιχα. Τα 

προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι πιο 

προσαρμοσμένα  στις ανάγκες του πελάτη και μπορεί κανείς να βρει και να αγοράσει 

σχεδόν ό, τι αυτός επιθυμεί, αν όχι ακριβώς αυτό που επιθυμεί.  

 

Το μεγάλο εύρος που υπάρχει μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών σε διαφορετικές μορφές 

δίνει ένα πολύ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους διαδικτυακούς καταναλωτές  οι 

οποίοι μπορούν εύκολα να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων / υπηρεσιών (Karami, 

et al., 2012). 

Επιπρόσθετα οι ηλεκτρονικές αγορές συνεπάγονται κέρδος χρόνου για τον πελάτη  ο 

οποίος δεν χρειάζεται να επισκεφτεί κάποιο φυσικό κατάστημα για την 

πραγματοποίηση των αγορών καθώς τα διαδικτυακά καταστήματα χρησιμοποιούν 

κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικές συσκευές για την επικοινωνία και πραγματοποίηση 

συναλλαγών αντίστοιχα. Η διαδικασία των αγοραπωλησιών χαρακτηρίζεται από 

σχετική  ευκολία καθώς οι πελάτες πρέπει απλώς να περιηγηθούν στο διαδίκτυο 
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κατάστημα,  να επιλέξουν το προϊόν που επιθυμούν για αγορά  και αφού 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή και η επιβεβαίωσή της από το ηλεκτρονικό κατάστημα 

πραγματοποιείται η αποστολή του προϊόντος (Meskaran, et al., 2013). 

Με τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου να γίνεται όλο και πιο 

έντονος, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων κυριαρχεί το πώς να 

αποφύγουν το φαινόμενο  της διαφυγής των πελατών (Customer Churn) και 

παράλληλα πως να επιτύχουν τη διατήρηση τους. Η απώλεια πελάτη αναφέρεται ως 

εκείνη η  συμπεριφορά όπου ο καταναλωτής διακόπτει  για κάποιο λόγο τις αγορές 

προϊόντων/υπηρεσιών από την επιχείρηση  μέσω της οποίας μέχρι πρότινος τις 

πραγματοποιούσε (Wu, et al., 2010). 

Επακόλουθο της υπόψη συμπεριφοράς δεν είναι μόνο η μείωση των πωλήσεων αλλά 

και η αυξημένη ανάγκη προσέλκυσης νέων πελατών με αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί 

στην αύξηση των εξόδων της επιχείρησης. Έρευνα έχει δείξει ότι το κόστος απόκτησης 

ενός νέου ο πελάτης εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 300 $ έως 600 $ (Athanassopoulos, 

2000) και κοστίζει περίπου 5-6 φορές περισσότερο η προσέλκυση ενός νέου πελάτη σε 

σχέση με το κόστος της διατήρησης ενός υπάρχοντα, ενώ η αύξηση κατά 5%  σε ό,τι 

αφορά την διατήρηση των υπαρχόντων πελατών οδηγεί σε αύξηση των κερδών κατά 

25-95% (Bhattacharya, 1998). Επομένως, το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αφορά μόνο τις 

συναλλαγές δραστηριότητες αλλά και διατήρηση πελατών (Wu, et al., 2010). 

 

Σήμερα, εξαιτίας της εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες οι καταναλωτές 

χαρακτηρίζονται από παροδικότητα, με την έννοια ότι δεν μένουν πιστοί σε μια 

επιχείρηση και είναι ευκολότερο και λιγότερο δαπανηρό για αυτούς να εναλλάσσουν 

τις επιχειρήσεις μέσω των οποίων πραγματοποιούν τις αγορές τους με αποτέλεσμα να 

εγείρονται  σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τα επίπεδα αφοσίωσης και 

διαχείρισης της διαφυγής πελάτη στο διαδικτυακό περιβάλλον (Gordini & Veglio, 

2017). 

Ωστόσο, το ηλεκτρονικό εμπόριο επέφερε μεγάλες αλλαγές και στην επιχειρηματική 

διαδικασία η οποία επηρέασε την καταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων. Συγκριτικά 

με τις παραδοσιακές μεθόδους συναλλαγών, το μεγαλύτερο μειονέκτημα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι το ποσοστό διαφυγής πελάτη είναι αρκετά 

υψηλότερο. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να  εντοπίσουν τα αίτια που 
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οδηγούν στη δημιουργία αυτού του φαινομένου και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, 

ώστε να μειώσουν την επίδραση του και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους 

καθιστώντας έτσι την έρευνα για την μελέτη των υπόψη παραγόντων πολύ σημαντική 

(Zhao, 2014). 

 

Ως απόρροια όλων των παραπάνω είναι η διεξαγωγή πλήθους ερευνών για την 

εξακρίβωση των αιτιών της δημιουργίας του φαινομένου. Σε γενικές γραμμές  οι 

έρευνες εξετάζουν : 

 Χαρακτηριστικά του  καταναλωτή 

 παράγοντες οι οποίοι αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα 

 παράγοντες οι οποίοι προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

καταναλωτή και ηλεκτρονικού καταστήματος 

 βασικά στοιχεία της στρατηγικής του μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διαφήμιση 

κ.λπ.) 

Κατά τη διεξαγωγή των παραπάνω ερευνών  ακολουθούνται δύο προσεγγίσεις,  η 

πρώτη με την μελέτη αυτού καθαυτού του φαινομένου ως συμπεριφορά ενώ η δεύτερη 

έμμεσα μέσω της πρόθεσης του πελάτη για επαναγορά προϊόντος ή υπηρεσιών από 

συγκεκριμένο κατάστημα.  

Η ερεύνα των Wu et al (2010) έδειξε πέντε κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την 

διαφυγή των πελατών από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.  Σχεδόν το 100% των πελατών 

θεωρούν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ιστότοπου ηλεκτρονικού καταστήματος 

ως τον πιο σημαντικό. Ακολουθούν τα οφέλη έναντι κόστους προϊόντος (74%), ο 

χρόνος ύπαρξης και η σταθερότητα της επιχείρησης (65%), η χρησιμότητα της 

διαφήμισης του προϊόντος (51%), η δύναμη της εταιρείας (43%). Η μελέτη αποκάλυψε 

επίσης ότι, προβλήματα που θα οδηγούσαν έναν πελάτη σε διαφυγή σχετίζονται με 

υπηρεσίες παράδοσης και επιστροφής προϊόντων, ικανοποίησης των πελατών σε 

θέματα τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσίες μετά την πώληση, μη ύπαρξη μεγάλης 

ποικιλίας προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών και η άρνηση 

αντικατάστασης προϊόντων. 

 

Αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών του ιστοτόπου μέσω της σχέσης της με την 

αντιληπτή αξίας από την πλευρά του πελάτη  (η αντιληπτή αξία αναφέρεται στη 

συνολική εκτίμηση του καταναλωτή για τη χρησιμότητα ενός προϊόντος ή μιας 
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υπηρεσίας με βάση τις αντιλήψεις για το τι λαμβάνει και τι του παρέχεται)  επηρεάζει 

έμμεσα την πρόθεση επαναγοράς (Hsu, et al., 2013). Σημαντικό παράγοντα αποτελεί 

και η αντίληψη για τη χρηστικότητα του ιστότοπου (Zhang, et al., 2011) καθώς και ο 

ελκυστικότερος σχεδιασμός που οδηγεί στη μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη και 

μέσω αυτής επιτυγχάνεται η διατήρηση του (Cao, et al., 2015). 

H ποιότητα της αλληλεπίδρασης πελάτη - ηλεκτρονικού καταστήματος επηρεάζει 

θετικά την ικανοποίηση των πελατών και το κόστος αλλαγής. Συγκεκριμένα,  μελέτη  

έδειξε ότι η αλλαγή του κόστους επέδρασσε θετικά στην ικανοποίηση των πελατών και 

στην αφοσίωση τους (Chang & Chen, 2009). Σύμφωνα με τους Wu et al (2014) το 

κόστος συναλλαγών αποτελεί την ενοποίηση τριών συνιστωσών του κόστους 

αναζήτησης πληροφοριών, ηθικό κόστος και το κόστος αλλαγής καταστήματος. Το 

κόστος αναζήτησης πληροφοριών ασκεί τη σημαντικότερη επίδραση στην πρόθεση  

επαναγοράς.  

Σύμφωνα με τις μελέτες που εξετάζουν το φαινόμενο από την οπτική της στρατηγικής 

του μάρκετινγκ, η τιμή προϊόντος επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς ενώ το 

βιωματικό μάρκετινγκ (συναισθηματικό μάρκετινγκ) δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό 

ρολό (Suhaily & Soelasih, 2017). H μεγάλη ποικιλία των τύπων προϊόντων στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη διάθεσή του καταναλωτή 

για πραγματοποίηση επαναγοράς (Cho, 2015). 

Η αίσθηση της απόλαυσης  (ηδονική αξία αγορών), η οποία μέσω της ποιότητας των 

υπηρεσιών και της χρηστικής αξίας των αγορών οδηγούν στην δημιουργία 

ικανοποίησης  και εμπιστοσύνης από την πλευρά των πελατών με αποτέλεσμα  να 

επηρεάζουν την πρόθεση για επαναγοράς. Επιπρόσθετα η πρόθεση επαναγοράς 

διαφέρει μεταξύ διαφορετικών εισοδημάτων. (Kim, et al., 2012; Homsud & 

Chaveesuk, 2014). 

 

Τέλος,  ερευνά που στηρίχθηκε στην συναισθηματική αξιολόγηση (δηλ. ικανοποίηση 

με την ποιότητα των αποτελεσμάτων, ικανοποίηση με ποιότητα διαδικασίας) και 

ορθολογική αξιολόγηση (ευκολία χρήσης, χρησιμότητας, εμπιστοσύνης) έδειξε ότι η 

συνήθεια των αγορών αυξάνει την επίδραση της συναισθηματικής αξιολόγησης ενώ 

εξασθενεί τον αντίκτυπο της ορθολογικής αξιολόγησης. Έτσι, παρέχοντας 
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ικανοποίηση στον καταναλωτή  είναι μόνο το πρώτο βήμα για την αύξηση της πρόθεση 

επαναγοράς. (Chou & Hsu, 2016) 

 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω μελέτες αυτές φαίνεται να μην έχουν συμπεριλάβει στις 

έρευνες τους τις κατηγορίες καταναλωτών ανάλογα με την ευαισθησία τους σε 

παράγοντες που σχετίζονται με την αγορά προϊόντος, τη στάση τους απέναντι στις 

πρακτικές του μάρκετινγκ καθώς την αλληλεπίδραση τους με χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η παρούσα έρευνα ασχολείται με την 

διερεύνηση των παραπάνω παραγόντων,  την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και το πως 

αυτοί σχετίζονται με τη δημιουργία του φαινομένου της διαφυγής του πελάτη 

(Customer Churn). 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των παραγόντων που οδηγούν στο 

φαινόμενο της απώλειας πελάτη (Customer Churn) στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Αναλυτικότερα, οι παράγοντες οι οποίοι εξετάζονται διαχωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής 

λαμβάνει απόφαση για αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.  Στην δεύτερη κατηγορία 

εξετάζεται η στάση του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του 

μάρκετινγκ.  Ενώ η τρίτη κατηγορία εξετάζει τους παράγοντες  οι οποίοι σχετίζονται 

με την επιτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Μέσω της συγκεκριμένης 

διαδικασίας και με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, η ερευνά 

επιδιώκει να διαπιστώσει κατά ποσό οι εν λόγω παράγοντες οδηγούν ένα καταναλωτή 

στο να διακόψει τις αγορές του μέσω ενός ιστοτόπου. 

 

1. ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Οι ηλεκτρονικές αγορές των καταναλωτών σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο που αυτοί 

διαμορφώνουν απόφαση για την αγορά αγαθών (Yan & Dai, 2009).  Η κατανόηση του 

εν λόγω τρόπου αποτελεί σημαντικό θέμα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

μέσω του  ηλεκτρονικού εμπορίου,  έτσι ώστε αυτές να πετύχουν το σκοπό τους. 

Ωστόσο η κατανόηση τους στα ηλεκτρονικό κατάστημα  είναι αρκετά σύνθετη 

διαδικασία και υπάρχει διαφορά σε σχέση με το εμπόριο μέσω φυσικών καταστημάτων 

(Rezaei, 2015). 
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1.1 Κατηγορίες καταναλωτών  

Οι Sprοles (1985) και οι Sproles και Kendall (1986), σε μια πρώτη προσπάθεια, 

συνέλαβαν την ιδέα της καταγραφής των καταναλωτικών κατηγοριών, ως αποτέλεσμα 

της προσπάθεια να συγκρίνουν το κατά πόσο η πραγματοποίηση αγορών σχετίζεται με 

κάποιο τρόπος λήψης απόφασης. Μία από τις πιο σημαντικές παραδοχές αυτής της 

προσέγγισης είναι ότι κάθε μεμονωμένος καταναλωτής έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο 

λήψης αποφάσεων που προκύπτει από ένα συνδυασμό μεμονωμένων συνιστωσών 

λήψης απόφασης. Το στυλ λήψης αποφάσεων ενός καταναλωτή ορίζεται ως «το 

νοητικό πλαίσιο που προσανατολίζει τον καταναλωτή στην πραγματοποίηση  επίλογων 

για  αγορά προϊόντων/υπηρεσιών». 

Η ερευνά τους ανέδειξε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών:  

(1)   Καταναλωτής με ευαισθησία στην υψηλή ποιότητα. Περιγράφει τον καταναλωτή 

που αναζητά την καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα. Πραγματοποιεί αγορές πιο 

προσεκτικά, πιο συστηματικά, προβαίνει σε συγκρίσεις για την αναζήτηση της 

ποιότητας ενώ δεν είναι ικανοποιημένος με το  «αρκετά καλό» προϊόν.  

(2)  Καταναλωτής με ευαισθησία στην επωνυμία. Ένα χαρακτηριστικό που 

προσδιορίζει εκείνο τον καταναλωτή που πραγματοποιεί αγορές από 

πολυκαταστήματα και επώνυμα καταστήματα, τα οποία πωλούν προϊόντα γνωστών  

εμπορικών σημάτων. Θεωρεί ότι μια υψηλότερη τιμή σημαίνει καλύτερη ποιότητα και 

προτιμά κορυφαία σε πωλήσεις επώνυμα προϊόντα καθώς και τα περισσότερο 

διαφημιζόμενα. 

(3)  Καταναλωτής με ευαισθησία στη καινοτομία – μόδα. Χαρακτηριστική ένδειξη 

αποτελεί ο καταναλωτής που έχει  επίγνωση της μόδας και της καινοτομίας. Πιθανόν 

να αναζητά ενθουσιασμό και ευχαρίστηση από την αναζήτηση νέων πραγμάτων. 

Παραμένει ενημερωμένος για τις νέες τάσεις της μόδας. Η αναζήτηση ποικιλίας 

προϊόντων φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας για αυτή την κατηγορία.  

(4)  Καταναλωτής με ευαισθησία στην ψυχαγωγία/οι αγορές ως μέσο απόλαυσης. Η 

υπόψη κατηγορία προσδιορίζει εκείνο τον καταναλωτή που θεωρεί της αγορές στα 

καταστήματα ως μια ευχάριστη - απολαυστική δραστηριότητα καθώς και ένα μέσο 

διασκέδασης. 
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(5)  Καταναλωτής με ευαισθησία στην τιμή. Η κατηγορία προσδιορίζει εκείνο τον 

καταναλωτή που αναζητά  προσφορές, εκπτώσεις και γενικά τις χαμηλότερες τιμές για 

την πραγματοποίηση αγορών. Αυτός ο τύπος  καταναλωτή ανησυχεί για την απόκτηση 

της μέγιστης  αξίας από το προϊόν αναφορικά με το χρηματικό ποσό διαθέτει για την 

αγορά του,  ενώ είναι πιθανό να είναι ο πελάτης που πραγματοποιεί αρκετές συγκρίσεις 

πριν από κάποια αγορά. 

 (6)  Παρορμητικός – απρόσεκτος καταναλωτής. Η κατηγορία καταναλωτή που δεν 

προγραμματίζει  τις αγορές του και δεν ενδιαφέρεται για το ποσά χρήματα ξοδεύει ή 

για το αν αγοράζει το «καλύτερο» προϊόν. 

 (7)  Καταναλωτής σε σύγχυση από υπερβολικό αριθμό επίλογων. Συνδέεται με τον 

καταναλωτή που δυσκολεύεται  να κάνει επιλογές μεταξύ προϊόντων και δέχεται  

«υπερφόρτωση»  με  πληροφορίες. 

(8)  Καταναλωτής αφοσιωμένος στο εμπορικό σήμα. Χαρακτηριστικό που 

προσδιορίζει αυτόν τον καταναλωτή που έχει  αγαπημένες μάρκες και καταστήματα με 

αποτέλεσμα να έχει διαμορφώσει τις αγοραστικές του συνήθειες βάσει των παραπάνω  

επίλογων (Sproles & Kendall, 1986). 

Το ενδιαφέρον για την μελέτη των παραπάνω τύπων καταναλωτών αυξάνεται συνεχώς 

ώστε να γίνει κατανοητό πως και για ποιο λόγο αυτοί πραγματοποιούν αγορές 

προϊόντων/υπηρεσιών. Αυτή η έννοια είναι σημαντική για το μάρκετινγκ επειδή 

καθορίζει συμπεριφορά των καταναλωτών, σχετίζεται με τον κατακερματισμό της 

αγοράς και υποβοηθά τις επιχειρήσεις στην διεξαγωγή αποτελεσματικών και 

εστιασμένων στρατηγικών μάρκετινγκ (Sproles & Kendall, 1986; Walsh, et al., 2001).  

 

1.2 Δημογραφικά Στοιχεία 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνών οι οποίες μελετούν τη σχέση μεταξύ των 

τρόπων λήψης απόφασης και των δημογραφικών στοιχείων των καταναλωτών.  Τα  

δημογραφικά στοιχεία που εξετάζονται αφορούν στο φύλο, ηλικία, επίπεδο 

εκπαίδευσης, επάγγελμα, εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής καθώς 

και διαφορετικά είδη κουλτούρας μεταξύ των ατόμων.  Οι προαναφερθέντες 

παράγοντες εξετάζονται είτε μόνοι τους είτε συνδυαστικά ως  προς την επίδραση που 

έχουν στις διάφορες κατηγορίες λήψης απόφασης.  
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Οι Bakewell και Mitchell (2006) στην έρευνα τους για το αν οι άνδρες διαφέρουν ως 

προς το στυλ λήψης αποφάσεων από τις γυναίκες, εντόπισαν  τις κατηγορίες  που 

προαναφέρθηκαν από τους Sproles και Kendal (1986) να είναι κοινές μεταξύ των δύο 

φύλων καθώς και  τρία νέα χαρακτηριστικά στο ανδρικό φύλο και συγκεκριμένα 

αφοσίωση στο κατάστημα σε συνδυασμό με αναζήτησης  χαμηλού κόστους, σύγχυση 

λόγω χρονικού περιορισμού και εναλλαγή μεταξύ καταστημάτων. Τα ευρήματα 

δείχνουν ότι για να επιτευχθεί η αφοσίωσή των ανδρών στα καταστήματα θα πρέπει το 

μάρκετινγκ να στοχεύει σε στρατηγικές σχετιζόμενες με την τιμή. 

Σε αντίστοιχη έρευνα και πάλι μεταξύ των φύλων αλλά αυτή τη φορά για  καταναλωτές 

σε διαδικτυακές αγορές τα αποτελέσματα συγκρινόμενα με αυτά των Sproles και 

Kendal (1986), οι αγοραστές στο διαδίκτυο δεν διαθέτουν τον τύπο «παρορμητικός - 

απρόσεκτος καταναλωτής». Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικτυακοί καταναλωτές 

πραγματοποιούν πιο προγραμματισμένες αγορές στο διαδικτυακό περιβάλλον και 

υπάρχει μια σχετική διαφορά στον τρόπο που θα αποφάσιζαν ένα αγοράζαν από ένα 

πραγματικό κατάστημα. Επιπλέον ανακαλυφθήκαν  διάφορες σε άνδρες και γυναίκες 

στα στυλ λήψης αποφάσεων. Οι άνδρες  κυριαρχούνται από την ευαισθησία στην τιμή  

και την επωνυμία ενώ οι  γυναίκες κυριαρχούνται από την ποιότητα και την  

καινοτομία-μόδα (Yang & Wu, 2006).  

 

Μια πιο γενική προσέγγιση αφορά σε  μελέτη η οποία συνδύασε το φύλο, την ηλικία 

και την κουλτούρα μελέτη με  δεδομένα που συλλέχθηκαν από μέλη της Γενιά Υ σε 

δύο χώρες: ΗΠΑ και Πολωνία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο τρόπος λήψης 

απόφασης  ποικίλλει μεταξύ πολιτισμών και φύλων. Σε ό,τι αφορά την κουλτούρα 

βρέθηκαν διαφορές στην ευαισθησία στην ψυχαγωγία , τιμή και ποιότητα . Τα δύο 

φύλα δείχνουν απόκλιση στην ευαισθησία ψυχαγωγία και την επωνυμία. Τέλος η 

ψυχαγωγία μέσω των αγορών και η  ποιότητα αγορών συνείδηση βρέθηκαν να έχουν 

σημαντικές διάφορες στον συνδυασμό χώρα και φύλο (Solka, et al., 2011). 

 

Οι Sun, et al. (2013) θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο η γεωγραφική περιοχή και ο 

τόπος κατοικίας με διαφορετικό βαθμό αστικοποίησης και πολιτιστικής κουλτούρας  

δημιουργούν πολυμορφία στην αντιληπτή αξία των αγορών και το στυλ λήψης 

αποφάσεων των καταναλωτών. Η έρευνα διεξήχθη στη Κίνα και τα αποτελέσματα 

έδειξαν σημαντικές διαφορές στην πολιτιστική αξία, την αντιληπτή αξία και τις 
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κατηγορίες λήψης αποφάσεων μεταξύ περιοχών με διαφορετικούς βαθμούς 

αστικοποίησης. 

Επιπρόσθετα σε αντίστοιχη έρευνα μεταξύ καταναλωτών διαφορετικών χωρών και 

πολιτιστικής κουλτούρας έδειξε ότι ο τρόπος λήψης απόφασης διαφέρει ανάλογα με 

τον πολιτιστικό προσανατολισμό του ατόμου και ότι η συμπεριφορά του καταναλωτή 

μπορεί να προβλεφθεί μέσα από την  έννοια της πολιτισμικής του προσωπικότητας 

(Leo, et al., 2005).  

Μια αρκετά ενδιαφέρουσα μελέτη ασχολήθηκε με την ανάλυση των διαφορετικών 

ηλικιών ως παράγοντα  του στυλ λήψης αποφάσεων των καταναλωτών, καθώς και τη 

σχέση μεταξύ των υπόψη στυλ και της συνολική ικανοποίησης μέσω των  αγορών. Από 

τα οκτώ συνολικά κατηγορίες που εμφανίστηκαν μόνο οι τρεις είναι κοινές και για τις 

δυο ηλικιακές ομάδες. Οι νεότεροι καταναλωτές δίνουν έμφαση στην ψυχαγωγική 

διάσταση - ποιότητα των αγορών ενώ οι μεγαλύτεροι ηλικιακά αναζητούν την 

καινοτομία- ποιότητα. H έρευνα έδειξε ότι η συνολική ικανοποίηση μέσω των αγορών, 

η εκπαίδευση, η οικογενειακή κατάσταση και εισόδημα είναι παράγοντες που 

διαφοροποιούν τους τρόπους λήψης απόφασης εντός των ηλικιακών ομάδων (Makgosa 

& Sangodoyin, 2018). 

Τέλος, έρευνα  σχετική με την πρόβλεψη της αφοσίωσης  των καταναλωτών και της 

διάθεσή τους να επαναγοράσουν από ένα κατάστημα έδειξε ότι ο συνδυασμός 

δημογραφικών στοιχείων, εμπειρία προγενέστερων αγορών και τρόπων λήψης 

απόφασης προβλέπει την παραπάνω συμπεριφορά. Οι μεταβλητές ηλικία, εισόδημα, 

εκπαίδευση, απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, συχνότητα αγοράς και  τρόπος 

λήψης αποφάσεων συνδέονται με την πιθανότητα επαναγοράς από ένα πελάτη. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προγνωστικοί παράγοντες (κατά σειρά σπουδαιότητας) 

είναι το στυλ λήψης αποφάσεων, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία και συχνότητα 

αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι καταναλωτές με έμφαση στη μόδα και στη τιμή 

δεν είναι πιστοί ενώ οι παντρεμένοι και η ηλικιωμένες γυναίκες τείνουν να 

επαναγοράσουν από το ίδιο κατάστημα (McDonald, 1993).  

 

1.3 Πρακτικές Μάρκετινγκ 

Κύρια στοιχεία των πρακτικών μάρκετινγκ είναι το προϊόν, η διαφήμιση, η  

τιμολόγηση, η τοποθεσία διανομής του προϊόντος καθώς και η παρουσίαση του 
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προϊόντος στο χώρο διανομής του. Ο τρόπος καταναλωτές διαμορφώνουν την απόφασή 

τους για αγορά σύμφωνα  με την στάση και την αντίδρασή τους στους παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν (Crutsinger, et al., 2010). 

 
O Rezaei (2015) σε έρευνα του σχετικά με την επίδραση των πρακτικών μάρκετινγκ 

στον τρόπο λήψης απόφασης έδειξε ότι η διαφήμιση επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό 

τους καταναλωτές με ευαισθησία στην επωνυμία, στην ποιότητα και στη μόδα. Η 

βελτιστοποίηση της διαφήμισης έχει ως αποτέλεσμα να ελκύει την προσοχή των 

συγκεκριμένων κατηγοριών. Οι εν λόγω κατηγορίες θεωρούν  την ύπαρξη 

των  διαφημίσεων ως σημαντικό παράγοντα και θεωρούν ότι μέσω αυτών 

παρέχονται σημαντικές πληροφορίες, είναι αρκετά διασκεδαστικές και γενικά κάνουν 

σωστούς ισχυρισμούς.   

 
Επιπρόσθετα η υπόψη έρευνα έδειξε τιμή και η στρατηγική τιμολόγησης επηρεάζει 

τους παρορμητικούς καταναλωτές καθώς αυτούς με ευαισθησία στην τιμή. Τα άτομα 

αυτών των  κατηγοριών έλκονται από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και θεωρούν 

ότι οι τιμές θα πρέπει να κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα αναφορικά με το κόστος 

παραγωγής των προϊόντων αλλά και των ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.  Οι 

πωλητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν τις τιμές που χρεώνουν και 

γενικότερα όσο πιο δίκαιες είναι οι τιμές τόσο πιο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι 

υπόψη καταναλωτές σε σχέση με το ποσό που πληρώνουν και την απόδοση που 

λαμβάνουν από το προϊόν (Rezaei, 2015). 

 
Οι κατηγορίες καταναλωτών με ευαισθησία στην ποιότητα, στην τιμή, στην ψυχαγωγία 

και οι παρορμητικοί  είναι περισσότερο προσανατολισμένοι προς το προϊόν. Οι υπόψη 

κατηγορίες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα του προϊόντος που είναι και ο 

κύριος παράγοντας που σχετίζεται με την ικανοποίηση τους. Επιπρόσθετα το προϊόν 

θα πρέπει να έχει διαχρονικότητα (υπό τη έννοια ότι δεν θεωρείται ξεπερασμένο για 

την εποχή του) , να λειτουργεί όπως παρουσιάζεται από τις προδιάγραφες του και σε 

καμία περίπτωση δεν θα πρέπει είναι ελαττωματικό (Rezaei, 2015). 

 

Τέλος, οι κατηγορίες καταναλωτών με ευαισθησία στην ποιότητα, στην τιμή, οι 

παρορμητικοί είναι προσανατολισμένοι στο εμπόριο με την έννοια της 

αλληλεπίδρασης με τα καταστήματα και τους πωλητές. Το πολύ καλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης, η επάρκεια και η ποικιλία προϊόντων/ υπηρεσιών είναι οι παράγοντες 
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που παρακινούν τις υπόψη κατηγορίες για να πραγματοποιήσουν αγορές. Επιπλέον η 

παροχή βοήθειας και η άμεση ανταπόκριση των πωλητών για την παρέχουν συνδέονται 

άμεσα με  την  ικανοποίηση και την ευχαρίστηση αυτών των κατηγοριών (Rezaei, 

2015). 

 

Τα ευρήματα  μελέτης  σχετικά με την επίδραση του τύπου του προϊόντος στον τρόπο 

λήψης απόφασης στις ηλεκτρονικές αγορές έδειξαν ότι αυτός επηρεάζει σημαντικά τις 

κατηγορίες   καταναλωτών με ευαισθησία στην ποιότητα, την επωνυμία, την 

καινοτομία, την ποικιλίας και αυτούς σε σύγχυση από το πλήθος των  επίλογων. Αν 

και μερικά από τα διαδικτυακά στυλ λήψης αποφάσεων δεν επηρεάζονται σημαντικά 

από τον τύπο του προϊόντος, τα ευρήματα έδειξαν  ότι οι τρόποι λήψης απόφασης των 

καταναλωτών είναι χρήσιμο μέσο για την κατανόηση της συμπεριφοράς τους στις 

διαδικτυακές αγορές και ότι οι καταναλωτές προσαρμόζουν το δικό τους στυλ αγορών 

με βάση τον τύπο προϊόντος για τον οποίο πραγματοποιούν αγορές στο διαδίκτυο (Park 

& Gretzel, 2008). 

 

1.4 Ηλεκτρονικές Αγορές 

Σε ό,τι αφορά τη μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ των κατηγοριών λήψης απόφασης,  

των διαδικτυακών αγορών καθώς και των χαρακτηριστικών της δομής και λειτουργίας 

των ηλεκτρονικών καταστημάτων δεν έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες  εκτός 

από κάποιο μικρό αριθμό, οι οποίες όμως έχουν να παρουσιάσουν σημαντικά 

αποτελέσματα.  

Αποτελέσματα μελέτης παρουσιάζουν σημαντική σχέση μεταξύ των τροπών λήψης 

απόφασης στη διαδικτυακές αγορές των καταναλωτών και την τάση για 

πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των διαθέσιμων επίλογων για αγορά. 

Αναλυτικότερα, οι καταναλωτές με έμφαση στην ποιότητα  πρέπει να συγκρίνουν τις 

διαθέσιμες επιλογές για να φτάσουν σε αυτή που θεωρείται «τέλεια» και θεωρούν ότι 

τα εργαλεία σύγκρισης προϊόντων θα τους βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια. 

Ομοίως, οι καταναλωτές με έμφαση στην τιμή  είναι επιρρεπείς σε αγορές μέσω  

ιστοτόπων για να βρουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις και πραγματοποιούν 

συγκρίσεις προϊόντων για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.  
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Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ότι, ενώ οι καταναλωτές που είναι επιρρεπής στην 

σύγχυση εξ΄ αίτιας των υπερβολικών επίλογων και  δεν τους αρέσει η σύγκριση των 

αγορών καθώς θα δημιουργούσε ακόμη περισσότερες πληροφορίες, θεωρούν τα 

εργαλεία σύγκρισης ως χρήσιμα. Αυτό δείχνει ότι βλέπουν αυτά τα εργαλεία ως 

χρήσιμα για την οργάνωση εναλλακτικών λύσεων και την υποστήριξη διαδικασιών 

επιλογής.  

 

Επίσης, οι καταναλωτές που αισθάνονται εξοικείωση στο να ψωνίζουν από το  

διαδίκτυο θεωρούν ότι τα εργαλεία αυτά είναι χρήσιμα, παρόλο που αυτά τα άτομα δεν 

είναι επιρρεπή να ασχολούνται με τη σύγκριση των αγορών. Απροσδόκητα, οι 

καταναλωτές με έμφαση στο ψυχαγωγία των αγορών επηρεάζονται από την 

χρησιμότητα των εργαλείων σύγκρισης και την  οποία θεωρούν διασκεδαστική (Park 

& Gretzel, 2010).  

 

Ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσματα από την μελέτη της σύνδεσης μεταξύ των 

κατηγοριών  λήψης απόφασης και της αίσθησης κίνδυνου μέσα από τις ηλεκτρονικές 

αγορές. Ο αντιληπτός κίνδυνος ορίζεται ως η υποκειμενική πεποίθηση των 

καταναλωτών για την πιθανότητα απώλειας στην αναζήτηση ενός επιθυμητού 

αποτελέσματος.  Όπως παρουσιάζεται στην έρευνα, η έμφαση στη μόδα, στην 

ποιότητα, στην επωνυμία  και στη συνήθεια έχουν σημαντική επίδραση στην αντίληψη 

για τον κίνδυνο. Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται πολύ για την ποιότητα των αγαθών 

και τους αρέσει να αγοράζουν  αγαθό που γνωρίζουν, έχουν εντονότερο το αίσθημα 

του κίνδυνου στις διαδικτυακές αγορές. Από την άλλη πλευρά, η έμφαση στην  

επωνυμία  και η μόδα παίζουν αρνητικό ρόλο στην αντίληψη  κίνδυνου και έτσι ο 

καταναλωτής με προσανατολισμό σε αυτές τις κατηγορίες θεωρεί  ότι οι διαδικτυακές 

αγορές είναι λιγότερο επικίνδυνες (Yu, et al., 2011). 

 
Τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων ερευνών καταδεικνύουν ότι οι κατηγορίες 

λήψης απόφασης συνδέονται και επηρεάζονται από τα δημογραφικά στοιχεία του 

καταναλωτή. Η κάθε κατηγορία καταναλωτή αντιδρά διαφορετικά στους παράγοντες 

που αποτελούν τις πρακτικές μάρκετινγκ με αποτέλεσμα να επηρεάζονται από αυτούς. 

Τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος σχετίζονται με 

τον τρόπο λήψης απόφασης  αγορών. Τέλος, τα στυλ απόφασης  αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα επηρεασμού της αφοσίωσης του πελάτη και της πρόθεσης του για 
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πραγματοποίηση επαναγοράς σε ένα κατάστημα. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η 

μελέτη των κατηγοριών λήψης απόφασης  αναφορικά με την συμβολή τους στο 

φαινόμενο διαφυγής πελάτη  κρίνεται ως σημαντική. 

 

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ   ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

2.1  Μείγμα Μάρκετινγκ 

O Borden (1953) για πρώτη φορά εισήγαγε τον όρο "μίγμα μάρκετινγκ" στην ομιλία 

του στην Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ, ενώ ο McCarthy (1964) όρισε το μίγμα 

μάρκετινγκ ως το συνδυασμό όλων των παραγόντων που οι εταιρίες μπορούν να 

εκμεταλλευτούν για την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. 

Αναλυτικότερα, οι  τέσσερις μεταβλητές του  μείγματος μάρκετινγκ (4Ps) είναι το 

προϊόν, τιμή, τοποθεσία και προώθηση.  

 

Ο Kotler (2005) αναφέρει ότι το εν λόγω μείγμα των τεσσάρων παραγόντων παρέχει 

ένα πολύτιμο πλαίσιο για τον σχεδιασμό του μάρκετινγκ. Επιπλέον σημαντικός 

παράγοντας, εκτός από την πώληση και τη δημιουργία των εσόδων, είναι ότι τα 

συγκεκριμένα στοιχεία που περιέχονται στο μείγμα μάρκετινγκ θα πρέπει να παρέχουν 

μεγαλύτερη αξία οικοδομώντας μια μακροπρόθεσμη και αμοιβαία σχέση κερδοφορίας 

με τους πελάτες. 

 

Ο  Dominici (2009) διαπίστωσε  ότι  πάρα την έλλειψη ενός νέου κοινώς αποδεκτού 

μοντέλου μείγματος μάρκετινγκ βασιζόμενο στις  νέες ψηφιακές τεχνολογίες και  τις  

διαδικτυακές επιχειρήσεις, το βασικό μοντέλο των 4 Ps του McCarthy εξακολουθεί να 

έχει ισχύει και με μικρή προσαρμογή, εξακολουθεί να είναι ο πυρήνας των 

λειτουργικών αποφάσεων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. Στην υπόψη ερευνά εξετάζονται τρεις παράγοντες του μείγματος και πιο 

συγκείμενα το προϊόν, η τιμή και η προώθηση μέσα από το πρίσμα της διαφήμισης. 

 

2.1.1  Προϊόν 

Το προϊόν αναφέρεται τόσο σε  υλικά (αγαθά) όσο και σε  άυλα (υπηρεσίες) προϊόντα 

που περιλαμβάνουν την ποιότητα αγαθών/υπηρεσιών, την διαχείριση επωνυμίας 

(branding), τη συσκευασία, την τυποποίηση και την ταξινόμηση (McCarthy, 1964). Οι  
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Kotler & Armstrong (2012) προσέγγισαν την έννοια του προϊόντος ως οτιδήποτε 

μπορεί να προσφερθεί σε μια αγορά με σκοπό να ελκύσει την προσοχή του πελάτη για 

να το αποκτήσει και μέσω της χρήσης ή της κατανάλωσης του να ικανοποιήσει μια 

επιθυμία ή ανάγκη, αλλά και την έννοια των υπηρεσιών ως μια μορφή προϊόντος που 

αποτελείται από δραστηριότητες, οφέλη ή ικανοποιήσεις που προσφέρονται προς 

πώληση και οι οποίες είναι ουσιαστικά άυλες και δεν οδηγούν στην ιδιοκτησία. 

 

Τα προϊόντα σχετίζονται άμεσα με τον τομέα της αγοράς που αφορά στην προσφορά. 

Ο σχεδιασμός του μείγματος μάρκετινγκ  έχει ως αρχή την δημιουργία μιας προσφοράς 

που προσδίδει αξία στους πελάτες - στόχους. Αυτή η ενέργεια είναι η βάση πάνω στην 

οποία η εταιρεία χτίζει κερδοφόρες σχέσεις με τους πελάτες. Το προϊόν αποτελείτε από 

ένα συνδυασμό επιμέρους παραγόντων όπως ποιότητα, χαρακτηριστικά, σχεδιασμό, 

επωνυμία, συσκευασία, ετικέτα και υπηρεσίες υποστήριξης μετά την αγορά όπως 

εγγυήσεις και διαχείριση  επιστροφών (Kotler & Armstrong, 2012).  Η υπόψη μελέτη  

εστιάζει στην διερεύνηση του προϊόντος σε δύο άξονες  αυτόν  της ποιότητάς και της 

επωνυμίας.  

 

2.1.1.1  Ποιότητα Προϊόντος 

Η ποιότητα έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών και 

συνδέεται στενά με την αίσθηση της προσλαμβάνουσας  αξίας και την ικανοποίηση 

των πελατών. Η Αμερικανική Εταιρεία Ποιότητας ορίζει την ποιότητα ως τα 

χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσω των οποίων ικανοποιούνται  

δηλωμένες ή σιωπηρές ανάγκες των πελατών (Kotler & Armstrong, 2012).  

Αποτελέσματα έρευνας η οποία μελετά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 

προσλαμβάνουσα από τον πελάτη ποιότητα προϊόντος και την πρόθεση του για αγορά 

ανέδειξε σημαντική σχέση μεταξύ των υπόψη παραγόντων. Στην εν λόγω ερευνά ως 

προϊόν αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν τα αθλητικά υποδήματα. Τα αποτελέσματα  

επιβεβαιώνουν τόσο την άμεση θετική επίδραση της αντιληπτής ποιότητας στις 

προθέσεις αγοράς όσο και την έμμεση επίδρασή μέσω της ικανοποίησης των πελατών. 

Όταν η αντιληπτή ποιότητα ενός προϊόντος είναι υψηλή, οι καταναλωτές αισθάνονται 

ικανοποιημένοι και είναι πιο πιθανό να το επαναγοράσουν (Tsiotsou, 2006). 

Οι  Saleem, et al. (2015) στη μελέτη τους  διερεύνησαν την επίδραση  της αντιληπτής 

ανωτερότητας του προϊόντος, η οποία έχει επιπτώσεις στην πρόθεση αγοράς των 
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καταναλωτών και την ικανοποίησή τους. Σύμφωνα με την προσέγγιση τους, η 

ικανοποίησή του πελάτη από το προϊόν οδηγεί στην αφοσίωση του σε αυτό, και τελικά 

μέσω αυτής στην επαναγορά του προϊόντος στο μέλλον. Οι πελάτες αξιολογήσαν την 

ποιότητα των προϊόντων ως προς την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και τη 

βιωσιμότητά τους. Τα ευρήματα  της έρευνα έδειξαν ότι η ικανοποίηση των πελατών 

λειτουργεί ως μερικώς μεσολαβητική μεταβλητή στη συνολική σχέση μεταξύ της 

αντιληπτής ποιότητας του προϊόντος και της πρόθεσης αγοράς. Η αντιληπτή ποιότητα 

του προϊόντος έχει άμεση θετική σχέση με την πρόθεση αγοράς.  

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν έρευνες με αντίθετη άποψη όπως αυτή των 

Yulisetiarini, et al. (2017), οι οποίοι μελετώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

πρόθεση για επαναγορά και την ικανοποίηση του καταναλωτή σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα διαπίστωσαν ότι η ποιότητα των προϊόντων δεν επηρεάζει σημαντικά την 

πρόθεση επαναγοράς πελατών στις ηλεκτρονικές αγορές, όμως είναι πιθανό η κακή 

ποιότητα των προϊόντων μπορεί να μειώσει την πρόθεση επαναγοράς. 

 

2.1.1.2 Επωνυμία Προϊόντος 

Η επωνυμία (brand) μπορεί να είναι ένα όνομα, όρος, σύμβολο, σύμβολο, σχέδιο  ή 

ένας συνδυασμός αυτών, που προσδιορίζει τον κατασκευαστή ή τον πωλητή ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Οι καταναλωτές θεωρούν την επωνυμία ως σημαντικό 

μέρος ενός προϊόντος και η σωστή διαχείρισή  της προσθέσει αξία σε ένα προϊόν. Οι 

καταναλωτές αποδίδουν έννοιες σε επώνυμα εμπορικά σήματα  και αναπτύσσουν 

σχέσεις με αυτά. Οι επωνυμία έχει υψηλό βαθμό σημαντικότητας για τον καταναλωτή 

μεγαλύτερο ίσως και από τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος. 

 

 Η διαχείριση της επωνυμίας αποτελεί ίσως την πιο απαιτητική διαδικασία του 

μάρκετινγκ.  Ένα ισχυρό εμπορικό σήμα έχει υψηλή αξία επωνυμίας. Η αξία της 

επωνυμίας  αναφέρετε στην διαφορά μεταξύ  γνώσης  της εμπορικής ονομασίας και  

στην  ανταπόκριση του πελάτη στο προϊόν και την εμπορία του  και  αποτελεί  ένδειξη 

προτίμησης και αφοσίωσης των καταναλωτών στο  συγκεκριμένο εμπορικό σήμα 

(Kotler & Armstrong, 2012). 
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Οι ερευνητές έδειξαν από πολύ νωρίς ενδιαφέρον για την μελέτη της επίδρασης του 

εμπορικού σήματος στην πρόθεση του ατόμου για αγορά επώνυμων προϊόντων. Οι 

Laroche, et al. (1996) βασιζόμενοι σε προγενέστερες έρευνες εξέτασαν τις σχέσεις 

μεταξύ της εξοικείωσης , της εμπιστοσύνης στις αξιολογήσεις και της στάσης των 

καταναλωτών στην επωνυμία αναφορικά με την πρόθεση αγοράς. Τα  αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η εξοικείωση με ένα εμπορικό σήμα επηρεάζει την εμπιστοσύνη του 

καταναλωτή προς το εμπορικό σήμα, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την πρόθεσή 

για αγορά του προϊόντος.  

 

Οι Park & Stoel (2005) μέσα από τη μελέτη τους για την εξοικείωση των καταναλωτών 

στην επωνυμία προτείνουν στις επιχειρήσεις που διατηρούν ηλεκτρονικό κατάστημα  

να εκμεταλλευτούν  τη δύναμη των εμπορικών σημάτων τους. Η εξοικείωση με το 

εμπορικό σήμα χρησιμοποιείται ως εσωτερική πληροφόρηση από τους αγοραστές που 

με τη σειρά του αυτό οδηγεί στην αγορά του προϊόντος στο διαδίκτυο. Όσο πιο γνωστή 

είναι η επωνυμία του προϊόντος τόσο πιο πιθανό είναι οι καταναλωτές  να  προβούν 

στην αγορά του. Το διαδικτυακό εμπόριο  είναι μια ισχυρή δυνητική στρατηγική 

διανομής για τους πωλητές που έχουν ήδη μια καθιερωμένη φήμη εμπορικών σημάτων 

από τα υπάρχοντα κανάλια τους (π.χ. φυσικό κατάστημα, κατάλογος).  

 

Η μελέτη των Chi, et al. (2009) δείχνει ότι η ταυτότητα της επωνυμίας καθώς και η 

προγενέστερη εμπειρία του καταναλωτή με την επωνυμία συνδέονται θετικά με την 

πρόθεση για αγορά του προϊόντος. Το παραπάνω συμπέρασμα υποδεικνύει ότι όσο πιο 

εξοικειωμένος είναι ένας καταναλωτής με το προϊόν και τόσο πιο εύκολο είναι αυτός 

να προβεί στην αγορά του. Η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος συνδέεται 

θετικά με την αφοσίωση την επωνυμία που με τη σειρά της αναπαριστά δέσμευση για 

επαναγορά του προϊόντος στο κοντινό μέλλον καθώς εκτιμάται ότι οι καταναλωτές δεν 

θα αλλάξουν εύκολα συμπεριφορά και θα συνεχίζουν να αγοράζουν τα αγαπημένα τους 

επώνυμα προϊόντα. 

 

Τέλος,  οι Chen-Yu, et al. (2016) προσπάθησαν να ερευνήσουν την σχέση μεταξύ της 

επωνυμίας του προϊόντος και της πρόθεσης των καταναλωτών για επαναγορά του.  Η 

έρευνα επικεντρώθηκε στην αγορά ειδών ένδυσης μέσω διαδικτύου.  Η εμπιστοσύνη 

στην επωνυμία είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την πρόθεση 

επαναγοράς στις ηλεκτρονικές αγορές ενδυμάτων.  Τα αποτελέσματα  αποκάλυψαν  τη 
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σημασία της συνεχούς οικοδόμησης εμπιστοσύνης από την πλευρά των πωλητών, 

καθώς οι πελάτες που δεν εμπιστεύονται ένα εμπορικό σήμα δεν επιλέξουν να 

επαναγοράσουν τα προϊόντα της εταιρίας μέσω διαδικτύου. 

 

2.1.2 Τιμολόγηση 

Η στρατηγική τιμολόγησης επηρεάζει τόσο τις πωλήσεις όσο και τα κέρδη μιας 

επιχείρησης και έτσι η τιμή αναδεικνύεται σε  ένα σημαντικό παράγοντα. Η τιμή 

ορίζεται ως μια ανταλλαγή χρημάτων για την απόκτηση αγαθών/ υπηρεσιών 

(McCarthy, 1964). 

 Γενικότερα, η τιμή είναι το άθροισμα όλων των αξιών που οι πελάτες εγκαταλείπουν 

για να αποκτήσουν τα οφέλη της κατοχής ή της χρήσης ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας. Ιστορικά, η τιμή είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που έχει επιπτώσεις 

στην επιλογή αγοραστών, ενώ παραμένει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που 

καθορίζει το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Επιπλέον, είναι το 

μόνο στοιχείο στο μίγμα μάρκετινγκ που παράγει έσοδα και είναι το πιο ευέλικτο σε 

σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία.  

 

Η τιμολόγηση αποτελεί το βασικό στρατηγικό εργαλείο για τη δημιουργία και την 

καταγραφή της αξίας των πελατών. Οι τιμές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ουσία μιας 

επιχείρησης και μια μικρή ποσοστιαία βελτίωση των τιμών μπορεί να προκαλέσει 

μεγάλη ποσοστιαία αύξηση της αποδοτικότητας. Το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο είναι 

ότι, η τιμή διαδραματίζει βασικό ρόλο στη δημιουργία της αξίας  και την οικοδόμηση 

σχέσεων με τους πελάτες. 

 

Η στρατηγικές τιμολόγησης μπορούν να αναλυθούν σε τρεις βασικούς άξονες. Ο 

πρώτος είναι η τιμολόγηση βάσει αξίας πελάτη σύμφωνα με την οποία η τιμή 

καθορίζεται  με βάση τις αντιλήψεις των αγοραστών για την αξία του προϊόντος και 

όχι   την τιμή που χρεώνει ο πωλητής.  Η δεύτερη προσέγγιση αφορά την τιμολόγηση 

βάση της προσλαμβάνουσας αξίας του αγαθού την οποία αντιλαμβάνεται ο 

καταναλωτής προσφέροντας το σωστό συνδυασμό ποιότητας και καλής εξυπηρέτησης 

σε δίκαιη τιμή. Ενώ τρίτος άξονας είναι η τιμολόγηση προστιθέμενης αξίας μέσω της 

επισύναψης χαρακτηριστικών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη 
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διαφοροποίηση των προσφορών μιας εταιρείας και τη χρέωση υψηλότερων τιμών 

(Kotler & Armstrong, 2012). 

 

Αρκετά μεγάλος είναι ο αριθμός των ερευνητών που θέλησαν να μελετήσουν  την 

σχέση τιμής και πρόθεσης για επαναγορά προϊόντος. Οι Koppius, et al. (2005) 

προσδιόρισαν τους λόγους για τους οποίους οι πελάτες επιστρέφουν για να αγοράσουν 

το αεροπορικό τους εισιτήριο μέσω διαδικτυακού ιστοτόπου. Η μελέτη διαπίστωσε ότι 

η τιμή σχετίζεται θετικά με την πρόθεση επαναγοράς.  Η υψηλότερη ευαισθησία στις 

τιμές επηρεάζει θετικά την πρόθεση του πελάτη να  συνεχίζει  να αγοράζει αεροπορικά 

εισιτήρια μέσω διαδικτύου. 

 

 Μελέτη σχετικά με την πρόθεση επαναγοράς στο διαδίκτυο έδειξε ότι  η αντίληψη των 

καταναλωτών ως προς τις τιμές  έχει επιρροή σε αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή που 

αντιστοιχεί σε ένα προϊόν το οποίο έχει ήδη αγοραστεί μπορεί να οδηγήσει σε 

επαναλαμβανόμενη αγορά. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης υποδεικνύει ότι η 

αίσθηση της δικαιοσύνης που αντιλαμβάνονται οι πελάτες αναφορικά με την 

τιμολόγηση των αγαθών δείχνει μια θετική επίδραση της αντιληπτής τιμής και της 

πρόθεσης για επαναγορά (Suhaily & Soelasih, 2017). 

 

Ο Akrajindanon (2017) διαπίστωσε ότι η αποτελεσματική τιμολόγηση είναι 

απαραίτητη για τον ανταγωνισμό στην ηλεκτρονική αγορά καθώς έχει χρησιμοποιηθεί 

για τη δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ εδώ και δεκαετίες. Η στάση του 

καταναλωτή απέναντι στην τιμή κρίνεται σημαντική ως παράγοντας επηρεασμού της 

απόφασης για αγορά καθώς οι πελάτες που είναι περισσότερο ευαίσθητοι ως προς 

αυτή,  θα δαπανήσουν  χρόνο και θα καταβάλουν προσπάθεια για να βρουν τη 

χαμηλότερη τιμή.  Ως εκ τούτου, τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει να δώσουν 

προσοχή στη συμπεριφορά και τη στάση  των καταναλωτών αναφορικά με την 

αναζήτηση καλυτέρων τιμών. 

 

Οι Yulisetiarini, et al. (2017) μέσα από την έρευνα τους ανέδειξαν μια σημαντική 

σχέση μεταξύ προσδοκώμενης τιμής και πραγματικής τιμής προϊόντος. Πιο 

συγκεκριμένα, εάν η τιμή που προσφέρετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα προσεγγίζει 

το επίπεδο αυτής που προσδόκα να βρει ο αγοραστής, τότε δημιουργείτε  στον 
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καταναλωτή η πρόθεση να  πραγματοποιήσει  επαναγορά από το ηλεκτρονικό 

κατάστημα. 

 

2.1.3 Προώθηση 

Η προώθηση θεωρείτε, η επικοινωνία μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, 

συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, της προσωπικής πώλησης, της προώθησης 

πωλήσεων, των εργαλείων της δημοσιότητας, των δημόσιων σχέσεων, και των 

διάφορων άλλων μορφών προώθησης. Η προώθηση είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας 

της στρατηγικής μάρκετινγκ (McCarthy, 1964). Οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα 

παραπάνω εργαλεία τόσο για να επικοινωνήσουν την αξία των προϊόντων τους προς 

τους καταναλωτές όσο και να δημιουργήσουν  σχέσεις με τους πελάτες τους (Kotler & 

Armstrong, 2012). 

 

Η διαφήμιση θεωρείται ως οποιαδήποτε πληρωμένη μορφή μη προσωπικής 

παρουσίασης και προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών από αναγνωρισμένο χορηγό. 

Στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου κυρίαρχο ρολό κατέχουν οι διαδικτυακές 

διαφημίσεις οι οποίες  εμφανίζονται ενώ οι καταναλωτές περιηγούνται στον παγκόσμιο 

ιστό και περιλαμβάνουν διαφημίσεις προβολής, διαφημίσεων που σχετίζονται με την 

αναζήτηση, διαφημίσεις αγγελιών καθώς και διάφορων  άλλων μορφών. 

 

Η διαδικτυακή διαφήμιση έχει γίνει ένα σημαντικό μέσο προώθησης στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Οι διαφημίσεις προβολής ενδέχεται να εμφανίζονται οπουδήποτε στην οθόνη 

ενός χρήστη με σκοπό να προβάλουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. 

Οι υπόψη διαφημίσεις έχουν διανύσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά 

την προσέλκυση και την διατήρηση της προσοχής των καταναλωτών. Εξέλιξη έχει 

όμως πραγματοποιηθεί και στην εμφάνιση καθώς νέες διαφημίσεις εμπλουτισμένων 

μέσων ενημέρωσης ενσωματώνουν πλέον κινούμενα σχέδια, βίντεο, ήχο και 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαδικτυακών  

διαφημίσεων  είναι αυτές που σχετίζονται με την αναζήτηση. Στην εν λόγω μορφή, 

διαφημίσεις και σύνδεσμοι εμφανίζονται παράλληλα με τα αποτελέσματα των 

μηχανών αναζήτησης, βάσει του κειμένου με το οποίο  ο χρήστης πραγματοποίησε την 

αναζήτηση. 
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Δεδομένου  του γεγονότος ότι οι καταναλωτές ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο 

στο διαδίκτυο, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος των χρηματικών 

κεφαλαίων τους που προορίζονται για μάρκετινγκ στη δημιουργία διαδικτυακών 

διαφημίσεων με σκοπό να προωθήσουν τα εμπορικά τους σήματα τους και να 

προσελκύσουν όλο και περισσοτέρους καταναλωτές στο να επισκέπτονται το 

ηλεκτρονικό τους κατάστημα (Kotler & Armstrong, 2012).  

 

Ακόμα από τα πρώτα στάδια της εξέλιξης του διαδικτύου  και του ηλεκτρονικού 

εμπορίου οι ερευνητές επικεντρωθήκαν στην μελέτη των διαδικτυακών διαφημίσεων 

από διάφορες σκοπιές. Οι Gordon & De Lima‐Turner (1997) διερεύνησαν τη στάση 

των καταναλωτών έναντι της διαφήμισης στο διαδίκτυο.  Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι 

καταναλωτές,  δεν αντιτίθενται στις διαφημίσεις στο διαδίκτυο, εφόσον είναι σαφώς 

προσδιορισμένες. Προτιμούν οι διαφημίσεις να είναι πιο στοχευμένες και έχουν  

αποδεχθεί την ιδέα ότι η δραστηριότητα τους αναφορικά με το ποια διαφήμιση 

επιλέγουν (clickstream) παρακολουθείται για λογούς που  επιτρέπουν τη στοχευμένη 

προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών. 

Οι Wolin, et al. (2002)  προσέγγισαν την υπόθεση ότι η στάση των χρηστών του 

διαδικτύου προς τις διαφημίσεις που προβάλλονται μέσω αυτού είναι μια λειτουργία 

που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες πεποίθησης οι οποίοι επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των χρηστών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, όταν η θεματολογία της 

διαδικτυακής διαφήμισης σχετίζεται με παράγοντες πεποίθησης των καταναλωτών που 

αφορούν σε  πληροφορίες προϊόντων, ψυχαγωγική ευχαρίστηση και κοινωνικό 

ρόλο/εικόνα,   η στάση των καταναλωτών είναι θετική προς την υπόψη διαφήμιση.  

 

Αντίθετα η καταναλωτές διατηρούν αρνητική στάση σε διαφημίσεις που το 

περιεχόμενο τους σχετίζεται με τον υλισμό, την παραποίηση των πληροφοριών που 

αφορούν το προϊόν ή πληροφοριών χωρίς κάποια πραγματική αξία καθώς και 

διαφημίσεων που θεωρείται ότι προσβάλουν/διαφθείρουν αξίες/πεποιθήσεις των 

καταναλωτών. Όσο πιο θετική είναι η στάση των καταναλωτών έναντι στην 

διαδικτυακή διαφήμιση τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ότι θα ανταποκριθεί 

ευνοϊκά σε αυτή. Επιπλέον, όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα και η εκπαίδευση των 

καταναλωτών, τόσο πιο αρνητική είναι η  συμπεριφορά τους έναντι της διαδικτυακής 

διαφήμισης. 
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Επιπρόσθετα οι διαφημίσεις φαίνεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ικανότητα 

διατήρησης των χρηστών του ιστοτόπου. Η έννοια της παρεμβατικότητας των 

διαφημίσεων μεταξύ χρήστη και ιστοτόπου κατά την διάρκεια πλοήγησης στην 

ιστοσελίδα είναι σημαντική καθώς παρατηρήθηκε ότι οι διαφημίσεις τύπου  

αναδυόμενων παράθυρων φαίνεται να είναι πιο ενοχλητικές από τις διαφημίσεις 

γραμμικού τύπου, γεγονός που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν πρέπει να διακόπτουν την 

πλοήγηση τους στον ιστότοπο για να κλείσουν τα ξένα παράθυρα (McCoy, et al., 2007). 

Οι Kim, et al. (2010) διαπιστωσαν ότι οι διαδικτυακές διαφημίσεις μέσω της 

ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας και γενικότερα της παροχής πληροφοριών για τα 

προϊόντα, επηρεάζουν τις προθέσεις αγοράς των διαδικτυακών καταναλωτών, 

επαληθεύοντας τον μεσολαβητικό ρόλο τους στην εμπλοκή και στη συνέχεια στην 

εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο προϊόν που διατίθεται μεσώ ηλεκτρονικού 

καταστήματος.  

Αναφορικά με τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου τους, οι διαδραστικές 

διαφημίσεις στο διαδίκτυο μπορούν να ενισχύσουν τη στάση των καταναλωτών έναντι 

αυτών, αλλά δεν έχουν σημαντική επίδραση στη στάση των καταναλωτών απέναντι 

στο διαφημιζόμενο προϊόν (Li, et al., 2015). 

 

Σχετικά με την τοποθέτηση της διαφήμισης, αποτελέσματα δείχνουν ότι η δημιουργική 

διαφήμιση εκτός του καταστήματος επηρεάζει κυρίως τη στάση του καταναλωτή 

απέναντι στο διαφημιζόμενο εμπορικό σήμα, στη συνέχεια, τη στάση απέναντι στο 

διαφημιζόμενο προϊόν, και οδηγεί στην πρόθεση αγορών. Από την άλλη πλευρά, η 

δημιουργική διαφήμιση εντός του καταστήματος, επηρεάζει αρχικά την πρόθεση 

αγοράς, στη συνέχεια, τη στάση απέναντι στο διαφημιζόμενο εμπορικό σήμα, και, 

τέλος, τη στάση απέναντι στο διαφημιζόμενο προϊόν (Sameti & Khalili, 2017).  

 

Οι Chukwu, et al. (2018)  συνέδεσαν με θετική σχέση τον αντίκτυπο της διαφήμισης 

στην αγοραστική συμπροφορά του καταναλωτή. Ιδιαίτερα, η διαφήμιση που 

απευθύνεται στο συναίσθημα του καταναλωτή, έχει υψηλή επίδραση στην αγοραστική 

συμπεριφορά καθώς προκαλεί την συγκίνηση των καταναλωτών τους. 
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2.2   Εμπόριο 

Το λιανικό εμπόριο περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών απευθείας στους τελικούς καταναλωτές για 

προσωπική τους χρήση. Το λιανικό εμπόριο διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο 

στα περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ καθώς πραγματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ των 

εμπορικών σημάτων με τους καταναλωτές (Kotler & Armstrong, 2012). Στην παρούσα 

έρευνα η  διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου εξετάστηκε από τις οπτικές της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της παροχής βοήθειας στους καταναλωτές 

από την πλευρά των πωλητών και τέλος της ποικιλίας των εμπορευμάτων. 

 

2.2.1 Ποιότητα Υπηρεσιών 

Η ποιότητα των υπηρεσιών αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως σημαντική πτυχή 

του ηλεκτρονικού εμπορίου καθιστώντας την  βασικό και καθοριστικό  παράγοντα για 

την επιτυχία του (Janda, et al., 2002). H αντιληπτή ποιότητα υπηρεσιών έχει άμεση και 

βαθιά επίδραση στο βαθμό της ικανοποίησης που λαμβάνουν οι καταναλωτές από την 

ιστοσελίδα. Ο βαθμός ικανοποίησης με τη σειρά του λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός 

παράγοντας επηρεάζοντας θετικά και άμεσα τα επίπεδα αφοσίωσης των πελατών στον 

ιστοχώρο και θα τους οδηγήσει στην επιστροφή τους στο μέλλον για πραγματοποίηση 

αγορών (Cristobal, et al., 2007). 

 

Η πρόθεση του καταναλωτή για επαναγορά στο διαδικτυακό κατάστημα  επηρεάζεται 

σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχεται μέσω αυτού. Η σχέση μεταξύ 

των δυο στοιχείων είναι ανάλογη καθώς η καλή ποιότητα υπηρεσιών αυξάνει την 

επιθυμία για επαναγορά από τον πελάτη (Yulisetiarini, et al., 2017). 

 

2.2.2 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Αγορών 

Σύμφωνα με τους Kotler & Armstrong (2012) περίπου το 40% όλων των αποφάσεων 

των καταναλωτών λαμβάνονται μέσα ή κοντά στο κατάστημα. Oι πωλητές αποτελούν 

το τελευταίο σημείο επαφής των καταναλωτών πριν από την πραγματοποίηση των 

αγορών τους. Ως εκ τούτου, η συμπεριφορά των πωλητών προς τους πελάτες μπορεί 

να καθορίσει στην στάση των δεύτερων ως προς την πρόθεση για πραγματοποίηση 

αγορών. (Pornpitakpan & Han, 2013). 
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Η αντίληψη των πελατών απέναντι στην πρόθεση του πωλητή του ηλεκτρονικού 

καταστήματος  για παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια των αγορών τους, επηρεάζει 

θετικά τις προθέσεις προτίμησης και επισκεψιμότητας του ιστοχώρου άμεσα  αλλά και 

έμμεσα μέσω δύο βασικών στοιχείων των ηλεκτρονικών αγορών, την εμπλοκή του 

πελάτη με τον  ιστοχώρο και την στάσεων του απέναντι σε αυτόν (Shobeiri, et al., 

2014).  

 

Η πρόθεση επαναγοράς στο ηλεκτρονικό κατάστημα εξαρτάται μεταξύ άλλων και από 

την εξυπηρέτηση των πελατών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να επικεντρωθεί 

στις υπηρεσίες υποστήριξης πελατών, κυρίως στην εμπειρία αγορών για την παροχή 

φιλικής βοήθειας και την πρόληψη του αισθήματος να μετανιώσει ο καταναλωτής για 

την επιλογή του (Akrajindanon, 2017).  

 

2.2.3 Ποικιλία Προϊόντων 

Η δυνατότητα παροχής  ποικιλίας  προϊόντων είναι βασικό στοιχείο του ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Οι Chung & Lee, (2003) σε έρευνα τους διαπίστωσαν ότι οι 

καταναλωτές παραπονέθηκαν για την έλλειψη διαφορετικών προϊόντων στα 

ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα. Αυτό δείχνει ότι τα εμπορικά κέντρα που 

δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου  πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 

στους πελάτες τους ποικιλία προϊόντων.  

 

Επιπρόσθετα, η ποικιλία προϊόντων έχει σημαντική επίπτωση στην  ικανοποίηση των 

καταναλωτών από τις διαδικτυακές αγορές (Alam & Yasin, 2010). Επιπρόσθετα, 

αποτελέσματα έρευνας έδειξαν ότι η ποικιλία προϊόντων που επηρεάζει σημαντικά την 

πρόθεση αγοράς (Liu & Zhang, 2014). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η μελέτη των στρατηγικών μάρκετινγκ στην συμβολή 

τους στο φαινόμενο διαφυγής πελάτη  κρίνεται ως σημαντική. 

 

3.  ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

3.1 Ποιότητα της επαφής  

Οι Bitran & Lojo (1993), σε μια από τις πρώτες προσπάθειες, προσέγγισαν τη  

δημιουργία ενός πλαισίου για την ανάλυση της ποιότητας της διεπαφής πελάτη. 
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Σύμφωνα με αυτούς και σε ένα πιο γενικό ορισμό, η διεπαφή πελάτη είναι το 

περιβάλλον στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία. Πρωταρχικό και βασικό στοιχείο της 

είναι η επαφή με τον πελάτη, που περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ άλλων 

όπως πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ και με  υπολογιστή, 

ή κάποιο συνδυασμό αυτών.  Η αλληλεπίδραση αυτή  διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό 

την αντίληψη του πελάτη για την υπηρεσία που έλαβε και επηρεάζει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό την εικόνα της εταιρίας με πιθανά αποτελέσματα στην απώλεια πελατών και 

κατ’ επέκταση στην μείωση των εσοδών. 

Οι  Negash, et al. (2003) υποστήριξαν ότι η ποιότητα διεπαφής πελάτη στο διαδικτυακό 

περιβάλλον αποτελείται από ένα πλήθος διαφόρων συνιστωσών και  χρησιμοποιείται 

ως μέτρο της αντίληψης των αγοραστών για την ποιότητα μιας συναλλαγής, πριν αλλά 

και μετά από την πραγματοποίηση μιας αγοράς. Ενώ οι Éthier, et al. (2006) έδειξαν ότι 

η υψηλή ποιότητα της διεπαφής της ιστοσελίδας επηρεάζει θετικά την εμπειρία αγορών 

και μέσω αυτής δημιουργούνται έντονα συναισθήματα  συμπάθειας,  χαράς και 

υπερηφάνειας  στον καταναλωτή για την επιλογή του. 

Βασιζόμενη στην ερευνά των Chang & Chen (2009) η παρούσα έρευνα, προσεγγίζει 

την ανάλυση της διεπαφής πελάτη με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα από την οπτική 

των παραγόντων της πρακτικότητας, της αλληλεπίδρασης, της εξατομίκευσης και του 

χαρακτήρα του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 

3.1.1 Πρακτικότητα 

H πρακτικότητα σχετίζεται με το βαθμό ευκολίας και της φιλικότητας προς το χρήστη 

καθώς αυτός πλοηγείτε σε ένα ιστότοπο. Μεγάλο ποσοστό πελατών διακόπτει την 

συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα λόγω έλλειψης των υπόψη παραγόντων 

(Chang & Chen, 2009).  

Οι Pham, et al. (2018) προσέγγισαν την έννοια της πρακτικότητας στις διαδικτυακές 

αγορές μέσα από πέντε διαστάσεις (πρόσβαση, αναζήτηση, αξιολόγηση, συναλλαγή, 

και ευκολία ). Η ερευνά τους ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο όλων των διαστάσεων 

στην αντιληπτή αξία και την πρόθεση επαναγοράς, πριν αλλά και μετά την 

πραγματοποίηση της αγοράς. 
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3.1.2 Διαδραστικότητα 

Η διαδραστικότητα αφορά την ικανότητα ένας ιστότοπου ηλεκτρονικού καταστήματος 

να  επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες του.  Στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα, η αλληλεπίδραση μεταξύ πελάτη – πωλητή που θα συνέβαινε σε ένα 

φυσικό κατάστημα, αντικαθίσταται από το περιβάλλον διεπαφής του πελάτη (Chang & 

Chen, 2009).  

Oι ιστοσελίδες με υψηλό επίπεδο διαδραστικότητας οδηγούν τον καταναλωτή να 

αλληλεπιδράσει μαζί τους συνειδητά και σε ορισμένες περιπτώσεις, συναισθηματικά. 

Έτσι, η αύξηση της συμμετοχής στην ιστοσελίδα οδηγεί σε υψηλότερη πρόθεση 

αγοράς (Jiang, et al., 2010). Επιπρόσθετα, η αντίληψη των πελατών για το επίπεδο 

διαδραστικότητας επηρεάζει την αξία που αντιλαμβάνεται ο πελάτης και οδηγεί στην 

πρόθεση του να επισκεφθεί την ιστοσελίδα στο μέλλον για την πραγματοποίηση 

αγορών (Abdullah, et al., 2016). 

 

3.1.3 Προσαρμογή /Εξατομίκευση 

Η προσαρμογή/εξατομίκευση είναι η δυνατότητα ενός διαδικτυακού καταστήματος να 

προσαρμόζει προϊόντα, υπηρεσίες και το περιβάλλον συναλλαγών σε μεμονωμένους 

πελάτες. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι η παρουσίαση μιας ελκυστικότερης εικόνας του 

ιστοτόπου καθώς δημιουργεί την αντίληψη της αυξημένης επιλογής μεταξύ των 

προϊόντων/υπηρεσιών, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρωθούν σε αυτό που 

πραγματικά θέλουν.  

Οι Abrar, et al. (2017) επιβεβαίωσαν ότι η γενική ατμόσφαιρα καταστημάτων 

(πληροφόρηση, πλοήγηση στον ιστοχώρο, ψυχαγωγία και σχεδιασμός ιστοχώρου), οι 

προσαρμοσμένες πληροφορίες και η ικανοποίηση πελατών επιδρούν άμεσα και θετικά 

στην πρόθεση επαναγοράς. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει να παρέχουν 

εξατομικευμένες, ακριβείς και σχετικές πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις των 

επισκεπτών και η ποιότητα των υπηρεσιών θα πρέπει να υπερβαίνει το μέσο όρο των 

ανταγωνιστών ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και κατ’ 

επέκταση η πρόθεση επαναγοράς. 
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3.1.4  Χαρακτήρας  

O χαρακτήρας αναφέρεται στην συνολική εικόνα/ύφος που το ηλεκτρονικό κατάστημα 

παρουσιάζει μέσω της ιστοσελίδας. Αυτή εικόνα προκύπτει ως ένας συνδυασμός τον 

δομικών στοιχείων του ιστοτόπου (γραμματοσειρές, γραφικά, χρώματα, και μοτίβα 

φόντου), τα οποία εξυπηρετούν  τη λειτουργία του, παρέχουν οπτικό περιεχόμενο 

εύκολο στην ανάγνωση και δημιουργήσει μια ευχάριστη εμπειρία αγορών στον πελάτη 

που επισκέπτεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έστω και για πρώτη φορά (Chang & 

Chen, 2009). 

Οι Zhou, et al. (2009) μέσα από τα ευρήματά τους έδειξαν ότι ο ποιοτικός σχεδιασμός 

της ιστοσελίδας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επιδρά στην συμπεριφορά 

αγοράς των καταναλωτών κατά την πρώτη φορά που πραγματοποιούν μια συναλλαγή, 

αλλά η επίδρασή της μειώνεται όσο οι καταναλωτές αποκτούν εμπειρία μέσα από τις 

συναλλαγές  στον ιστότοπο. Η πιθανή αιτία  είναι ότι οι έμπειροι και  εξοικειωμένοι 

καταναλωτές μπορούν εύκολα να περιηγηθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα και  έτσι  

η ποιότητα του σχεδιασμού της ιστοσελίδας δεν είναι πλέον  θέμα για αυτούς. Ο 

σχεδιασμός του ιστοτόπου φαίνεται να έχει μόνο έμμεση επίδραση στην πρόθεση για 

επαναγορά ως προϋπόθεση της ανάπτυξής εμπιστοσύνης και ικανοποίησης των 

πελατών. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω , οι Chang & Chen (2009) μεσα από την έρευνα τους 

έδειξαν ότι η ποιότητα της διεπαφής μεταξύ ιστοχώρου - πελατών θα μπορούσε να 

ενθαρρύνει τους διαδικτυακούς αγοραστές να παραμείνουν πιστοί, αυξάνοντας την 

πιθανότητα να επιστρέψουν και να επαναγοράσουν από ίδια τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα. 

 

3.2 Ασφάλεια  

H πραγματοποίηση αγορών μέσω διαδικτύου  ενέχει από τη φύση της ένα υψηλό 

ποσοστό κίνδυνου  και, ως εκ τούτου, η αίσθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης  

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επηρεασμού  της πρόθεσης των καταναλωτών για 

να συμμετάσχουν σε τέτοιες συναλλαγές (Ba, et al., 2003; Jarvenpaa, et al., 2000). 

Η αίσθηση της προστασίας του απορρήτου αναφέρεται στην αντίληψη του καταναλωτή 

για την πιθανότητα το ηλεκτρονικό κατάστημα  να μεριμνήσει για την διασφάλιση των 

ευαίσθητων δεδομένων του καταναλωτή που συλλέγονται κατά τη διάρκεια 
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ηλεκτρονικών συναλλαγών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους ή την αποκάλυψη 

τους από τρίτους. Κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών οι καταναλωτές 

υποβάλλουν μέσω του ιστοτόπου πλήθος προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, 

αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό πιστωτικής κάρτας, 

κ.λπ.) των οποίων η παράνομη συλλογή και πώληση τους σε τρίτα μέρη μπορεί να 

εκθέσει τους πελάτες σε σοβαρό κίνδυνο όπως απώλεια λογαριασμού ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου έως και απώλεια σημαντικών χρηματικών ποσών (Ratnasingham, 1998). 

 

Oι αυξανόμενες ανησυχίες των καταναλωτών για την πιθανότητα της απώλειας και την 

προστασία των ευαίσθητων δεδομένων κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών   

κάνουν επιτακτική την ανάγκη από την πλευρά των ηλεκτρονικών καταστημάτων της 

λήψης μέτρων για την διασφάλιση των προαναφερθέντων παραγόντων έτσι ώστε να 

αυξήσουν την αξιοπιστία τους και να ενθαρρύνουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Επιπλέον οι κάτοχοι ηλεκτρονικών καταστημάτων δεν θα πρέπει να μοιράζονται ή να 

διανέμουν με οποιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών τους σε 

τρίτα μέρη διότι εάν οι αγοραστές αντιληφθούν ότι ο πωλητής προβαίνει παράνομα 

στις παραπάνω ενέργειες θα αντιληφθούν μεγαλύτερο κίνδυνο όσον αφορά τη 

συναλλαγή με τον πωλητή και θα διακόψουν τις αγορές από το υπόψη ηλεκτρονικό 

κατάστημα (Chellappa & Pavlou, 2002).  

 

Η ύπαρξη χαρακτηριστικών ασφαλείας και μηχανισμών προστασίας σε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ο έλεγχος ταυτότητας, η ακεραιότητα, η 

κρυπτογράφηση κ.λπ. δείχνει την πρόθεση του πωλητή να τηρήσει τις απαιτήσεις 

ασφαλείας κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το παραπάνω δρα ως 

ενισχυτικός παράγοντας  στην δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης και μείωσης το 

αντιληπτού κίνδυνου συναλλαγών για τον υπόψη ιστότοπο. Ο συνδυασμός των δυο 

αυτών παραγόντων θα επηρεάσει σημαντικά την τελική απόφαση του καταναλωτή για 

πραγματοποίηση αγορών. Η αντίληψη του καταναλωτή για την προστασία της 

ασφάλειας μειώνει τον κίνδυνο του καταναλωτή κατά την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής και αυξάνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή έναντι του πωλητή (Kim, 

et al., 2008). 

 

Οι Gupta & Dubey (2016) ερευνώντας τα θέματα ασφαλείας, ιδιωτικότητας και 

εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο από την οπτική των καταναλωτών 
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αποκαλύψαν  τη στενή σύνδεση μεταξύ της πίστης των καταναλωτών σε μια 

ιστοσελίδα  με τα επίπεδα εμπιστοσύνης. Η δημιουργία αισθήματος  εμπιστοσύνης δεν 

επηρεάζει μόνο την πρόθεση αγοράς,  αλλά επηρεάζει επίσης άμεσα την 

αποτελεσματικότητα της αγοραστικής συμπεριφοράς, από πλευράς κόστους, 

προτίμησης και της συχνότητας των επισκέψεων, ως εκ τούτου, τα έσοδα  που αναμένει 

το ηλεκτρονικό κατάστημα από τον κάθε καταναλωτή. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο επηρεάζεται ιδιαίτερα από την ασφάλεια που 

αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές όσον αφορά τον χειρισμό των προσωπικών τους 

δεδομένων. Από πλευράς μέτρων ασφαλείας τα διαδικτυακά  καταστήματα  θα πρέπει 

να υποστηρίζουν  φόρμες δηλώσεων σχετικά με την προστασία προσωπικών 

δεδομένων και τείχη προστασίας (προστασία), παροχή αξιόπιστου κλειδιού πρόσβασης 

(κρυπτογράφηση), ψηφιακά πιστοποιητικά (έλεγχος ταυτότητας) από αξιόπιστα τρίτα 

μέρη και γνωστά και επαληθεύσιμα ονόματα τομέα (επαλήθευση). 

 

Οι Chang & Chen (2009) ερευνώντας την επίδραση ένος συνόλου παραγόντων, μεταξύ 

αυτών και την ασφάλεια, στην αφοσίωση του πελάτη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

έδειξαν ότι η υψηλότερη αντιληπτή αίσθηση ασφάλειας της διεπαφής μεταξύ 

ιστοχώρου - πελατών θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους διαδικτυακούς αγοραστές να 

είναι πιο πιστοί, αυξάνοντας την πιθανότητα να επιστρέψουν και να επαναγοράσουν 

από ίδια τα ηλεκτρονικά καταστήματα. 

 

 3.3 Κόστος μεταβολών 

O Porter (1980) όρισε το  κόστος μεταβολής  ως την αντίληψη των πελατών για το 

μέγεθος του πρόσθετου κόστους που απαιτείται για τη διακοπή της χρήσης του 

υφιστάμενου παρόχου υπηρεσιών και τη διασφάλιση εναλλακτικής λύσης. Καθώς 

αυξάνεται το κόστος αλλαγής, οι καταναλωτές γίνονται πιο βέβαιοι ότι είναι δύσκολο 

να στραφούν από τον έναν προμηθευτή στον άλλο. 

 

 Οι Burnham, et al. (2003) καθόρισαν τρεις βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορούν 

να ενταχθούν όλες οι μορφές του κόστους μεταβολής. Πρώτο, το διαδικαστικό κόστος 

το οποίο προκύπτει από τον συνδυασμό του οικονομικού κινδύνου και από τα κόστη 

αξιολόγησης, μάθησης καθώς εγκατάστασης. Αυτό το είδος κόστους αλλαγής 

αναφέρεται  κυρίως σε δαπάνες χρόνου και προσπάθειας. Δεύτερη κατηγορία, το 
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χρηματοοικονομικό κόστος και περιλαμβάνει την απώλεια  οφελών  και δαπάνες 

οικονομικής ζημίας που  συνεπάγονται την απώλεια οικονομικά ποσοτικοποιημένων 

πόρων. Τρίτο, το σχεσιακό κόστος αλλαγής, αφορά την απώλεια σχέσης και το κόστος 

απώλειας σχέσεων εμπορικών σημάτων. Αυτός ο τύπος κόστους μεταβολής 

περιλαμβάνει την ψυχολογική ή συναισθηματική ταλαιπωρία λόγω της απώλειας 

ταυτότητας και του σπασίματος των δεσμών με τα εμπορικά σήματα. Σε συνέχεια των 

παραπάνω οι Chang & Chen, (2009) προσδιόρισαν το κόστος αλλαγής μεταξύ των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων ως τις αντιλήψεις των καταναλωτών για το χρόνο, τα 

χρήματα, και την προσπάθεια που συνδέονται με την αλλαγή. 

 

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το αντιληπτό κόστος αλλαγής περιλαμβάνει το κόστος 

εγκατάστασης/προγραμματισμού, το κόστος μάθησης και το κόστος των άκρως 

εξατομικευμένων υπηρεσιών (Chen & Hitt, 2002). Οι Johnson, et al. (2003) κατέληξαν 

ότι το κόστος αλλαγής αυξάνεται καθώς το άτομο επισκέπτεται όλο και πιο συχνά ένα 

αγαπημένο ιστότοπο, με αποτέλεσμα να δημιουργείτε μια γνωστική εμπειρία η οποία 

«δεσμεύει» το χρήστη σε αυτό τον ιστότοπο την πάροδο του χρόνου. Τα αποτελέσματά 

τους δείχνουν ότι οι περισσότεροι ιστότοποι  χαρακτηρίζονται από τη μειωμένο  χρόνο 

επισκεψιμότητας,  ενώ οι ιστότοποι που παρουσιάζονται ευκολότεροι στην εκμάθηση 

δείχνουν να  έχουν υψηλό  ποσοστό επισκεψιμότητας και αγορών.  

 

Το κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνει το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείτε 

από τον καταναλωτή για την  έναρξη της σχέσης με τον νέο ιστότοπο, καθώς ο πελάτης 

θα πρέπει να αποστείλει προσωπικές πληροφορίες ηλεκτρονικά την πρώτη φορά που 

θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία (Burnham, et al., 2003). Το κόστος μάθησης 

αντιπροσωπεύει την προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο καταναλωτής για να φτάσει στο 

ίδιο επίπεδο εξοικείωσης με μια νέα ιστοσελίδα. Οι  Chen & Hitt (2002)  υποστήριξαν 

ότι μια ιστοσελίδα που είναι «εύκολη στη χρήση» μπορεί να αυξήσει το κόστος 

μεταβολής της ιστοσελίδας, πιο απλά μόλις οι πελάτες είναι εξοικειωμένοι με μια 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα, είναι λιγότερο πιθανό να στραφούν σε μια νέα ιστοσελίδα 

όπου πρέπει να μάθουν από την αρχή. Όσο αφορά το κόστος εξατομικευμένων 

υπηρεσιών, τo ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να τροποποιήσει τη διεπαφή των 

πελατών σε συγκεκριμένες ανάγκες προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες του και έτσι οι 

πελάτες μπορούν να δεσμευτούν στο εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα (Tsai, et al., 

2007).  
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Το αντιληπτό κόστος αλλαγής έχει σημαντική θετική επίδραση στην αφοσίωση των 

πελατών, ενώ έχει αρνητική επίδραση στη  σχέση μεταξύ της ικανοποίησης πελατών 

και της αφοσίωσης. Οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να είναι η αλλαγή της 

διάρθρωσης της αγοράς. Όταν υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής ή πολύ λίγοι 

εναλλακτικοί προμηθευτές στην αγορά, το κόστος αλλαγής είναι υψηλό και οι 

ανικανοποίητοι πελάτες είναι απίθανο να αλλάξουν. Αντιθέτως, σε μια ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική αγορά, το κόστος αλλαγής είναι χαμηλότερο, γεγονός που καθιστά τους 

πελάτες πιο ευαίσθητους στην ικανοποίηση και είναι πιο εύκολο για αυτούς να 

αλλάξουν πωλητή. Στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, ο ανταγωνισμός είναι έντονος, 

το κόστος αλλαγής ρεύματος είναι πολύ χαμηλό· συνεπώς, η μεσολαβητική επίδραση 

του κόστους αλλαγής δεν είναι σημαντική (Qin, et al., 2012). 

O Wang, (2010) μέσα από την έρευνά του ανέδειξε το ρόλο του κόστους αλλαγής στην 

αφοσίωση των πελατών στους παρόχους υπηρεσιών. Το κόστος αλλαγής γίνεται 

ιδιαίτερα σημαντικό στην διατήρηση των πελάτων όταν η αντιληπτική αξία  από 

αυτούς είναι χαμηλή και η εταιρική εικόνα είναι αρνητική. Αυτό συμβαίνει επειδή το 

υψηλό κόστος αλλαγής είναι ικανό να υπερκαλύψει και να μειώσει τις αντιδράσεις των 

πελατών που δημιουργούνται από τις χαμηλές επιδόσεις του παρόχου υπηρεσιών. 

Κλείνοντας, η  μελέτη των Jones, et al. (2000) κινείται πέρα από την ικανοποίηση και 

προτείνει ότι το κόστος αλλαγής  είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 

απόφαση του πελάτη να παραμείνει σε έναν πάροχο υπηρεσιών. Το κόστος αλλαγής 

καθιστά την διαφυγή των πελατών δύσκολη ή και «δαπανηρή» καθώς περιλαμβάνει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, τις αντιληπτές δαπάνες μετατροπής, και την ελκυστικότητα 

των εναλλακτικών λύσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επίδραση της 

ικανοποίησης από τις βασικές υπηρεσίες στις προθέσεις επαναγοράς μειώνεται υπό την 

επίδραση υψηλού κόστους αλλαγής του παρόχου υπηρεσιών. Το κόστος αλλαγής δεν 

είχε καμία  επίδραση στις προθέσεις επαναγοράς όταν η ικανοποίηση ήταν υψηλή,  

αντίθετα το κόστος αλλαγής επηρέασε θετικά τις προθέσεις επαναγοράς όταν η 

ικανοποίηση ήταν χαμηλή. 

 

3.4 Ικανοποίηση  πελάτη 

Οι Kotler & Armstrong  (2012) υπογραμμίζουν τη σημασία της ικανοποίησης των 

πελατών στην λειτουργία και κερδοφορία των επιχειρήσεων.  Υποστηρίζουν ότι 
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δημιουργώντας το αίσθημα της ικανοποίησης στους καταναλωτές η επιχείρηση 

εξυπηρετεί πλήρως έναν  από τους τομείς του μάρκετινγκ που είναι η απόκτηση και η 

διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες της. Μέσω της δημιουργίας αισθήματος 

ικανοποίησης η εκάστοτε επιχείρηση  επιτυγχάνει αφενός να  κρατήσει τους 

υπάρχοντες πελάτες της και αφετέρου  να αυξήσει το υπάρχον πελατολόγιο της με την 

προσέλκυση νέων υποψήφιων πελατών. 

Οι καταναλωτές καλούνται τις περισσότερες φορές να  αντιμετωπίσουν και να 

αποφασίσουν μέσα ένα μεγάλο πλήθος  προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό  να 

ικανοποιήσουν μια δεδομένη ανάγκη. Σε γενικές γραμμές  οι καταναλωτές  

διαμορφώνουν  ένα επίπεδο προσδοκιών αναφορικά με την αξία και την ικανοποίηση 

που θα αποκομίσουν από την αγορά των αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι 

ικανοποιημένοι πελάτες παραμένουν αφοσιωμένοι, αναπτύσσουν πρόθεση για 

επαναγορά ενώ μεταφέρουν τις καλές εμπειρίες από την πραγματοποίηση αγορών και 

στους υπολοίπους καταναλωτές. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους  οι 

δυσαρεστημένοι πελάτες συχνά δεν εμφανίζουν την πρόσθεση για επαναγορά και 

επιλέγουν ανταγωνιστές για την κάλυψη των αναγκών τους και πιθανώς να προβούν 

σε  δυσφήμηση της εικόνας της επιχείρησης. 

Από την πλευρά τους οι έμποροι πρέπει να είναι προσεκτικοί για να θέσουν το σωστό 

επίπεδο των προσδοκιών για την ικανοποίηση των πελατών τους. Ένα υψηλό επίπεδο 

προσδοκιών που δεν θα μπορεί να υποστηριχθεί από την επιχείρηση θα απογοητεύσει 

τους πελάτες, αντίθετα ένα χαμηλό επίπεδο ίσως να ικανοποιήσει τους υπάρχοντες 

αλλά αποτυγχάνει να προσελκύσει αρκετούς αγοραστές. Η αξία των πελατών και η 

ικανοποίηση των πελατών είναι βασικά δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη και τη 

διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (Kotler & Armstrong, 2012).  

Στο διαδικτυακό εμπόριο η αίσθηση της ικανοποίησης που αντιλαμβάνεται  ο 

καταναλωτής επηρεάζεται από ένα μεγάλο πλήθος παραγόντων. Οι Nuseir & Madanat 

(2015) διερευνήσαν το ρόλο της στρατηγικής του μείγματος μάρκετινγκ και το 

συνολικό θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση και την αφοσίωση του 

πελάτη. Οι αγοραστικές προθέσεις των πελατών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από 

την ικανοποίηση των προσδοκιών τους  σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος, της 

τιμής και της προσβασιμότητας σε αυτά. 
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Αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό εμπόριο η έρευνα των 

Swaid & Wigand (2007) εδειξε ότι και οι έξι διαστάσεις της (χρηστικότητα 

ιστοσελίδων, ποιότητα πληροφοριών, αξιοπιστία, ανταπόκριση, διασφάλιση και 

εξατομίκευση) επηρεάζουν σημαντικά την ικανοποίηση και την αφοσίωση των 

πελατών, με την αξιοπιστία να είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την 

ικανοποίηση ως τη διάσταση που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στις προθέσεις 

αφοσίωσης του πελάτη στο διαδικτυακό κατάστημα.  

Σε ό,τι σχετίζεται με τους παράγοντες γενικότερης λειτουργίας της ιστοσελίδας ο 

σχεδιασμός της ιστοσελίδας, η διαδραστικότητα, η πρακτικότητα, η ανταπόκριση στην 

ασφάλεια και η εμπιστοσύνη επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών. Συνολικά, η 

ποιότητα συστημάτων, η ποιότητα πληροφοριών, και η ποιότητα υπηρεσιών είναι 

σημαντικά προϋποθέσεις για την ικανοποίησης πελατών (Lin, 2007). 

Ενώ οι παράγοντες που σχετίζονται με τη γενικότερη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού 

εμπορίου όπως, η  ευκολία πραγματοποίησης συναλλαγών, η ασφάλεια / προστασία 

των προσωπικών δεδομένων και της διαδικασίας πληρωμής, η παράδοση των 

προϊόντων, και η εξυπηρέτηση των πελατών είναι στοιχειά που επηρεάζουν την 

ικανοποίησης των πελατών (Liu, et al., 2008). 

 

Το αίσθημα  ικανοποίησης είναι βασική προϋπόθεση για τους καταναλωτές ώστε να 

πραγματοποιήσουν ξανά αγορές από το ίδιο  ηλεκτρονικό κατάστημα. Γενικά όσο πιο 

ικανοποιημένοι είναι οι καταναλωτές με την απόδοση των διαδικτυακών αγορών τους 

τόσο πιο θετική είναι η στάση τους στην πρόθεση επαναγοράς (Suhaily & Soelasih, 

2017). Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω ποσό σημαντικό ρολό παίζει ο παράγοντας 

ικανοποίηση στο φαινόμενο της διαφυγής πελάτη στο διαδικτυακό εμπόριο, καθώς 

επηρεάζει άμεσα αλλά και έμμεσα (παίζοντας το ρολό του συνδετικού κρίκου) την 

αφοσίωση και την πρόθεση επαναγοράς των πελατών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 

3.5 Αφοσίωση πελάτη 

Ο  Brown  (1952)  ήταν από τους πρώτους που προσέγγισε την έννοια της αφοσίωσης  

και  διαχώρισε τους καταναλωτές με βάση την τρόπο πραγματοποίησης των αγορών 

τους σε τέσσερις κατηγορίες την αδιαίρετη αφοσίωση, την διαιρεμένη αφοσίωση, την 

ασταθή αφοσίωση και αυτούς χωρίς αφοσίωση. Ο Lipstein  (1959) συνέδεσε την έννοια 

της αφοσίωσης του καταναλωτή με τη πιθανότητα αυτός να πραγματοποιήσει 
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επαναγορά από συγκεκριμένο κατάστημα. Οι Hume, et al. (2007) υπογράμμισαν ότι η 

αφοσίωση ενός πελάτη  και η πρόθεση του για επαναγορά είναι συχνά συγκεχυμένες 

μεταξύ τους έννοιες και αυτό διότι η αφοσίωση είναι μια πολυδιάστατη δομή με 

πολυάριθμους ορισμούς και ερμηνείες. 

 

Οι Srinivasan, et al. (2002) μελετώντας την αφοσίωση του πέλατη στο διαδικτυακό 

εμπόριο καθόρισαν την παραπάνω έννοια ως την στάση ενός καταναλωτή απέναντι σε 

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόθεση του καταναλώτη 

για επανάληψη μελλοντικών αγορών από τον υπόψη ιστότοπο. Η μελέτη  διερεύνησε 

οχτώ παράγοντες για την επίπτωση τους στην αφοσίωση του πελάτη και κατ’ επέκταση 

στην πρόθεση επαναγοράς.  

 

Οι εν λόγω παράγοντες είναι: (1) η προσαρμογή σχετίζεται με την ικανότητα ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος να προσαρμόζει προϊόντα, υπηρεσίες και το περιβάλλον 

συναλλαγών για κάθε  μεμονωμένο πελάτη, (2) η αλληλεπίδραση διεπαφής πελάτη – 

ιστοσελίδας, (3) η «καλλιέργεια» αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα παρέχει σχετικές πληροφορίες και κίνητρα στους πελάτες του προκειμένου 

να επεκτείνουν το πλήθος των αγορών τους με την πάροδο του χρόνου, (4) η 

«φροντίδα» που αφορά την προσοχή που δείχνει το ηλεκτρονικό κατάστημα στους 

πελάτες του καθ’ όλη τη διάρκεια των αγορών τους, (5) η «κοινότητα» η οποία έχει 

την έννοια της κοινωνικής δικτύωσης των πελάτων μέσω του κυβερνοχώρου, (6) η 

«επιλογή» βασιζόμενη στη μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να 

παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα, (7) η «ευκολία» αναφέρεται στον βαθμό στον 

οποίο ένας πελάτης πιστεύει ότι ο ιστότοπος είναι απλός, διαισθητικός και φιλικός προς 

τον χρήστη και (8) ο «χαρακτήρας» σχετίζεται με τον δημιουργικό  σχεδιασμό που 

μπορεί να δημιουργήσει θετική φήμη και σχόλια για τον ιστότοπο. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες, εκτός από την ευκολία, βρέθηκαν 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αφοσίωση του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα (Srinivasan, et al., 2002).  

 

Οι  Law, et al., (2004) προσέγγισαν την αφοσίωση ως μια στάση του ατόμου απέναντι 

σε ένα προϊόν/υπηρεσία η οποία εκφράζεται μέσα από μια έντονη δέσμευση του 

καταναλωτή να επαναγοράσει ή εξελιχθεί σε μόνιμο πελάτη ενός προϊόντος / 

υπηρεσίας με αποτέλεσμα στο μέλλον, να προβαίνει σε επαναλαμβανόμενες αγορές 



 37 

στο ίδιο εμπορικό σήμα παρά τις επιρροές και τις προσπάθειες μάρκετινγκ 

ανταγωνιστών που έχουν ως σκοπό την αλλαγή της απόφασης του καταναλωτή. Από 

την έρευνα τους έδειξε την συσχέτιση και την εξάρτιση της αφοσίωσης με την 

επωνυμία του εμπορικού σήματος. Οι  Dixon, et al. (2005)  έδειξαν ότι ο πιστός πελάτης 

αναμένεται να είναι συνεπής στην πραγματοποίηση επαναλαμβανομένων αγορών πάρα 

τις προσπάθειες για προσέλκυση του  από ανταγωνιστικά  προϊόντα. 

 

Οι  Afsar, et al. (2013)  ερευνώντας την αφοσίωση του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο υποστήριξαν ότι αυτή  περιλαμβάνει την τάση του πελάτη να πραγματοποιεί 

αγορές μέσω διαδικτυακών καταστημάτων με αποτέλεσμά την επανάληψη της 

αγοραστικής του συμπεριφοράς. Η «ηλεκτρονική αφοσίωση» (e-loyalty) όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται, παρουσιάζει σημαντική διαφορά με την αντίστοιχη στο  

παραδοσιακό εμπόριο, καθώς οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να έχουν άμεση, 

γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε ένα πλήθος ιστοσελίδων, με αποτέλεσμα η ένδειξη 

«πίστης» από την πλευρά των διαδικτυακών καταναλωτών να είναι  σημαντικό 

στοιχείο για την επιτυχία του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 

Στην μελέτη τους διερευνήθηκαν  οι επιδράσεις των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

των πελατών στην ιστοσελίδα, την τεχνολογία και το επίπεδο των προσφερόμενων 

προϊόντων/υπηρεσιών στον πελάτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα δημογραφικά 

στοιχεία  σχετίζονται άμεσα και  θετικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα και την 

τεχνολογία και έμμεσα με την  «ηλεκτρονική πίστη». Αναλυτικότερα, οι πελάτες με 

περισσότερη εμπειρία στο διαδίκτυο προσελκύονται πραγματοποιούν πιο εύκολα 

ηλεκτρονικές αγορές  σε σύγκριση με άλλους πελάτες.  Tο ηλεκτρονικό κατάστημα θα 

πρέπει να παρέχει έναν αποτελεσματικό ιστότοπο πωλήσεων, όσον αφορά την 

ενημέρωση των πληροφοριών και των υπηρεσιών, τις μεθόδους της εύκολης πληρωμής 

και γρήγορης ανταπόκρισης και της αδιάλειπτης λειτουργίας της ιστοσελίδας.  

 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματά τους σε θέματα ασφαλείας και προστασίας δεδομένων, 

έδειξαν ότι εφόσον το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί υπό καθεστώς νομιμότητας 

και σέβεται την ιδιωτική ζωή των πελατών, χωρίς να  κάνει κατάχρηση των 

προσωπικών δεδομένων τους, οι πελάτες ενθαρρύνονται να αγοράζουν επανειλημμένα 

από την υπόψη  ιστοσελίδα  επειδή παρέχει  κλίμα εμπιστοσύνης  και ασφάλειας. Σε 

αυτή την έρευνα, η ηλεκτρονική ικανοποίηση δεν φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση 
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στην ηλεκτρονική πίστη. Συνοψίζοντας, η εμφάνιση - λειτουργικότητα της ιστοσελίδας 

και η εξοικείωση με την τεχνολογία δεν επηρεάζουν άμεσα την ηλεκτρονική 

αφοσίωση, όμως επηρεάζουν έμμεσα μέσα από την «ηλεκτρονική εμπιστοσύνη» και 

την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, το διαδικτυακό κατάστημα θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο σχεδιασμό της ιστοσελίδας,  ενώ παράλληλα να δημιουργεί ένα κλίμα 

αυτοπεποίθησης και σιγουριάς στους πελάτες  αναφορικά με τις αγορές τους ώστε 

αυτοί να παραμείνουν πιστοί (Afsar, et al., 2013). 

 

4.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Με βάση  την βιβλιογραφική επισκόπηση που αναλύθηκε παραπάνω,  στο παρόν 

κεφάλαιο θα αναπτυχθούν ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες καταδεικνύουν 

συγκεκριμένες σχέσεις, που αναμένεται να αναδειχθούν, μεταξύ των παραγόντων που 

συνεξετάζονται. Η ανάλυση των εν λόγω σχέσεων θα δώσει τις απαραίτητες 

απαντήσεις για την  εξυπηρέτησή του σκοπού της παρούσας εργασίας. 

 Από την διερεύνηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης των τροπών λήψης 

απόφασης των καταναλωτών τα αποτελέσματα έρευνας σχετική με την πρόβλεψη της 

αφοσίωσης  των καταναλωτών και της διάθεσή τους να επαναγοράσουν από ένα 

κατάστημα έδειξε ότι ο συνδυασμός δημογραφικών στοιχείων, εμπειρία 

προγενέστερων αγορών και τρόπων λήψης απόφασης προβλέπει την παραπάνω 

συμπεριφορά. Οι Bakewell και Mitchell (2006) στην έρευνα τους για το αν οι άνδρες 

διαφέρουν ως προς τον τρόπο λήψης απόφασης από τις γυναίκες, εντόπισαν διάφορες 

μεταξύ των δύο φύλων στο βαθμό αφοσίωσης σε ένα κατάστημα και κατ’ επέκταση 

στην πρόθεση επαναγοράς.  

 

Οι Yang & Wu (2006) μέσα από την έρευνα τους έδειξαν ότι οι άνδρες  κυριαρχούνται 

από την ευαισθησία στην τιμή  και την επωνυμία ενώ οι  γυναίκες κυριαρχούνται από 

την ποιότητα και την  καινοτομία-μόδα. Τέλος, οι μεταβλητές ηλικία, εισόδημα, 

εκπαίδευση, απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, συχνότητα αγοράς και  τρόπος 

λήψης αποφάσεων συνδέονται με την πιθανότητα επαναγοράς από ένα πελάτη 

(McDonald, 1993). Από τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω ερευνητικές 

υποθέσεις: 

H1.   Τo φύλο του καταναλωτή  επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς. 
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H2.   Η ηλικία του καταναλωτή  επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς. 

H3.   Τo επίπεδο εκπαίδευσης του καταναλωτή επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς. 

H4.   Τo επάγγελμα του καταναλωτή επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς. 

H5.  Τo εισόδημα του καταναλωτή  επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς. 

H6. Η οικογενειακή κατάσταση του καταναλωτή επηρεάζει την πρόθεση 

επαναγοράς. 

H7.  Ο τόπος διαμονής του καταναλωτή  επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς. 

H8. Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών επηρεάζει την 

πρόθεση επαναγοράς. 

H9.  Η συχνότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών επηρεάζει την πρόθεση 

επαναγοράς. 

H10. Η εξοικείωση με την  πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών επηρεάζει την 

πρόθεση επαναγοράς. 

H11. Η συνήθεια  πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών επηρεάζει την πρόθεση 

επαναγοράς. 

H12. Ο τρόπος λήψης απόφασης με ευαισθησία στην ποιότητα επηρεάζει την πρόθεση 

επαναγοράς. 

H13. Ο τρόπος λήψης απόφασης με ευαισθησία στην επωνυμία  επηρεάζει την πρόθεση 

επαναγοράς. 

H14. Ο τρόπος λήψης απόφασης με ευαισθησία στην  μόδα την πρόθεση επαναγοράς. 

H15. Ο τρόπος λήψης απόφασης με ευαισθησία στην διασκέδαση μέσω των αγορών 

επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς. 

H16. Ο τρόπος λήψης απόφασης με ευαισθησία στην τιμή επηρεάζει την πρόθεση 

επαναγοράς. 

H17. Ο τρόπος λήψης απόφασης με ευαισθησία στην παρόρμηση επηρεάζει την 

πρόθεση επαναγοράς. 
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 Από την διερεύνηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης της στρατηγικής 

μάρκετινγκ, οι έρευνες των  Saleem, et al. (2015) και  Yulisetiarini, et al. (2017) έδειξαν 

ότι η ποιότητα του προϊόντος έχει επίδραση στην πρόθεση επαναγοράς του 

καταναλωτή. Οι έρευνες των Koppius, et al. (2005),   Suhaily & Soelasih  (2017) και  

Yulisetiarini, et al. (2017) ανέδειξαν την σημαντίκη επίδραση της τιμής στην πρόθεση 

επαναγοράς. Τα αποτελέσματα των McCoy, et al. (2007), Sameti & Khalili (2017) και 

Chukwu, et al. (2018)  υπογράμμισαν τον σημαντικό ρολό που διαδραματίζει η 

διαφήμιση στην στάση του καταναλωτή απέναντι στο ηλεκτρονικό κατάστημα και 

στην πρόθεση του να επαναλάβει αγορές από αυτό.  

 

Αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής του εμπορίου (παροχή βοήθειας, 

εξυπηρέτηση, ποικιλία προϊόντων) οι Yulisetiarini, et al. (2017),  Pornpitakpan & Han 

(2013),  Shobeiri, et al. (2014) και Liu & Zhang  (2014) ενέδειξαν την σημαντική 

συμβολή του υπόψη παράγοντα στην πρόθεση επαναγοράς. Από τα παραπάνω 

προκύπτουν οι παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις: 

Η18. Το προϊόν μέσω της ποιότητας του επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς του 

καταναλωτή. 

Η19. Η τιμή του προϊόντος/υπηρεσίας επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς του 

καταναλωτή. 

Η20. Η προώθηση του προϊόντος/υπηρεσίας μέσω της διαφήμισης επηρεάζει την  

πρόθεση επαναγοράς του καταναλωτή. 

Η21. Ο τρόπος διεξαγωγής του εμπορίου (παροχή βοήθειας και η εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών από τους πωλητές) επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς του καταναλωτή. 

Από την διερεύνηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης των αγορών μέσω διαδικτύου, 

η έρευνα των Pham, et al. (2018)  ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της πρακτικότητας  

στην πρόθεση επαναγοράς, πριν αλλά και μετά την πραγματοποίηση της αγοράς. 

Επιπρόσθετα, η αντίληψη των πελατών για το επίπεδο διαδραστικότητας επηρεάζει την 

αξία που αντιλαμβάνεται ο πελάτης και οδηγεί στην πρόθεση του να επισκεφθεί την 

ιστοσελίδα στο μέλλον για την πραγματοποίηση αγορών (Abdullah, et al., 2016). 

 Οι Abrar, et al. (2017) επιβεβαίωσαν ότι οι προσαρμοσμένες πληροφορίες και η 

εξατομίκευση επιδρούν άμεσα και θετικά στην πρόθεση επαναγοράς. Σε ό,τι αφορά  το 

χαρακτήρα του ιστοτόπου αυτός αναφέρεται στην συνολική εικόνα/ύφος του 
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ηλεκτρονικού καταστήματος, ως ένας συνδυασμός τον δομικών στοιχείων του 

ιστοτόπου (γραμματοσειρές, γραφικά, χρώματα, και μοτίβα φόντου), τα οποία 

εξυπηρετούν  τη λειτουργία του, παρέχουν οπτικό περιεχόμενο εύκολο στην ανάγνωση 

και δημιουργήσει μια ευχάριστη εμπειρία αγορών στον πελάτη αυξάνοντας την 

πιθανότητα  να  επιστρέψει και να  επαναγοράσει  από  ίδια  τα  ηλεκτρονικό κατάστημα 

(Chang & Chen, 2009).  

Όσο αφορά την ασφάλεια,  οι Chellappa & Pavlou (2002) υπογράμμισαν  τη σημασία 

προστασίας των προσωπικών πληροφορίων των πελατών τους από τρίτα μέρη καθώς 

με την  παραβίαση της υπόψη πολιτικής ασφάλειας υπάρχει σημαντική πιθανότητα οι 

πελάτες να διακόψουν τις αγορές από το υπόψη ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι Chang & 

Chen (2009) ερευνώντας την επίδραση της ασφάλειας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

έδειξαν ότι η υψηλότερη αντιληπτή αίσθηση ασφάλειας της διεπαφής μεταξύ 

ιστοχώρου – πελατών αυξάνει την πιθανότητα αυτοί να επιστρέψουν και να 

επαναγοράσουν από ίδια τα ηλεκτρονικά καταστήματα.  

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το αντιληπτό κόστος αλλαγής περιλαμβάνει το κόστος 

εγκατάστασης/προγραμματισμού, το κόστος μάθησης και το κόστος των άκρως 

εξατομικευμένων υπηρεσιών (Chen & Hitt, 2002). Οι  Chen & Hitt (2002)  

υποστήριξαν ότι μια ιστοσελίδα που παρέχει ευκολία στο χειρισμό της μπορεί να 

αυξήσει το κόστος μεταβολής της ιστοσελίδας έτσι ώστε οι πελάτες που είναι 

εξοικειωμένοι με αυτή  είναι λιγότερο πιθανό να στραφούν σε μια νέα ιστοσελίδα όπου 

πρέπει να μάθουν από την αρχή. O Wang, (2010) μέσα από την έρευνά του ανέδειξε 

τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του κόστους αλλαγής στην αφοσίωση και διατήρηση των 

πελάτων. 

Το αίσθημα  ικανοποίησης είναι βασική προϋπόθεση για τους καταναλωτές ώστε να 

πραγματοποιήσουν ξανά αγορές από το ίδιο  ηλεκτρονικό κατάστημα. Γενικά όσο πιο 

ικανοποιημένοι είναι οι καταναλωτές με την απόδοση των διαδικτυακών αγορών τους 

τόσο πιο θετική είναι η στάση τους στην πρόθεση επαναγοράς (Suhaily & Soelasih, 

2017).  Ο Lipstein  (1959) συνέδεσε την έννοια της αφοσίωσης του καταναλωτή με τη 

πιθανότητα αυτός να πραγματοποιήσει επαναγορά από συγκεκριμένο κατάστημα. Οι  

έρευνες των Dixon, et al. (2005) και Afsar, et al. (2013)   έδειξαν ότι ο πιστός πελάτης 

αναμένεται να είναι συνεπής στην πραγματοποίηση επαναλαμβανομένων αγορών από 
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ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Από τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω ερευνητικές 

υποθέσεις: 

Η22. Η πρακτικότητα του ιστοτόπου επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς. 

Η23. Ο βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ ιστοτόπου – καταναλωτή επηρεάζει την 

πρόθεση επαναγοράς. 

Η24. Ο βαθμός εξατομίκευσης του ιστοτόπου επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς. 

Η25. Ο χαρακτήρας του ιστοτόπου επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς. 

Η26. Η δημιουργία αισθήματος ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα επηρεάζει την 

πρόθεση του καταναλωτή για πραγματοποίηση  επαναγοράς. 

Η27. Το κόστος μεταβολής επηρεάζει την  πρόθεση επαναγοράς. 

Η28. Η ικανοποίηση του πελάτη επηρεάζει την πρόθεσή του για πραγματοποίηση 

επαναγοράς. 

Η29. Η αφοσίωση του πελάτη επηρεάζει την πρόθεσή του για πραγματοποίηση 

επαναγοράς. 

5.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

5.1  Επιλογή ερευνητικής μεθόδου 

Για την παρούσα ερευνητική διαδικασία επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση η οποία 

αποτελεί την μία από τις τρεις συνολικά προσεγγίσεις μιας ερευνητικής διαδικασίας με 

τις άλλες δύο να είναι η ποιοτική και η μεικτή μέθοδος. Οι ποιοτικές και ποσοτικές 

προσεγγίσεις δεν πρέπει να θεωρούνται διακριτές κατηγορίες ή διχοτομημένες έννοιες. 

Αντιθέτως, αυτές αντιπροσωπεύουν διαφορετικά άκρα σε ένα συνεχές. Μια μελέτη 

τείνει να είναι πιο ποιοτική από ποσοτική ή αντίστροφα. Η έρευνα μεικτών μεθόδων 

βρίσκεται στο μέσο αυτού του συνεχούς, επειδή ενσωματώνει στοιχεία τόσο ποιοτικών 

όσο και ποσοτικών προσεγγίσεων. 

 

Η ποσοτική προσέγγιση  διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς αυτή χρησιμοποίει 

αριθμούς και ερωτήσεις κλειστού τύπου. Κατά την υπόψη προσέγγιση 

πραγματοποιείται δοκιμή αντικειμενικών θεωριών εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών. Αυτές οι μεταβλητές, είναι δυνατόν να μετρηθούν, έτσι ώστε τα 

αριθμημένα δεδομένα να αναλυθούν χρησιμοποιώντας στατιστικές διαδικασίες. 
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Παρόλο που στην παρούσα έρευνα περιλαμβάνεται μόνο μια ποιοτική μεταβλητή, στο 

σύνολο της δεν θα θεωρηθεί μεικτή αλλά ποσοτική καθώς σε αυτή κυριαρχούν οι 

αριθμοί και οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (Cresswell, 2009). 

 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία,  τα είδη των ερευνών χωρίζονται σε τέσσερις επιμέρους 

κατηγορίες: την έρευνα πεδίου, τη δειγματοληπτική έρευνα, τους πειραματικούς 

σχεδιασμούς και τις μη αντιδραστικές μεθόδους ανάλυσης. Η δειγματοληπτική 

μέθοδος αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο στις κοινωνικές επιστήμες, στις 

επιστήμες διοίκησης και οικονομίας και  διεξάγεται με σκοπό τη συλλογή δεδομένων 

τα οποία χρησιμοποιούνται στη διερεύνηση, στην περιγραφή αλλά και στην ερμηνεία 

διαφόρων ζητημάτων. Το κύριο εργαλείο διεξαγωγής της υπόψη έρευνας είναι το 

ερωτηματολόγιο. 

 

Σε ό,τι αφορά τη συλλογή  των δεδομένων, αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.  Ο 

πρώτος αφορά στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσα από προσωπικές 

συνεντεύξεις οι οποίες πραγματοποιούνται δια ζώσης ή μέσω τηλεφώνου, ενώ ο 

δεύτερος τρόπος αφορά στην ατομική συμπλήρωση ερωτηματολογίου που έχει 

αποσταλεί είτε ταχυδρομικά είτε διαδικτυακά. Στην  παρούσα έρευνα  έγινε χρήση 

του δευτέρου τρόπου με την αποστολή του ερωτηματολογίου να γίνεται μέσω 

διαδικτύου. 

Η δειγματοληπτική μέθοδος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τον ερευνητή όταν 

αυτός επιθυμεί να διερευνήσει θέματα που έχουν ως επίκεντρο τους  ανθρώπους αλλά 

και ζητήματα γύρω από αυτούς. Έτσι λοιπόν οι μονάδες ανάλυσης αφορούν  είτε σε 

μεμονωμένα άτομα είτε σε ομάδες ατόμων. Επιπλέον, είναι κατάλληλη για 

συγκέντρωση στοιχείων από μεγάλο πληθυσμό και παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης 

της αντίληψης των απόψεων και κατευθύνσεων του. Ένα από τα πιο γνωστά  

παραδείγματα δειγματοληπτικών μεθόδων αποτελούν και οι δημοσκοπήσεις. 

 

Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα  της δειγματοληπτικής μεθόδου αυτά αφορούν 

πρώτον στην δυνατότητα διερεύνησης ζητημάτων που σχετίζονται με μεγάλο 

πληθυσμό των οποίων η μελέτη καθίσταται δύσκολη με άλλες μεθόδους και δεύτερον 

στη σχετικά  εύκολη επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων λόγω 

της χρήσης κλειστών ερωτήσεων. 
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 Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται από την επιλογή της υπόψη μεθόδου αφορούν 

πρώτον σε πιθανή απώλεια πληροφορίας  από τα δεδομένα καθώς αυτά υπάγονται σε 

γενικές κατηγορίες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από ευκαμψία. Δεύτερον, το ζήτημα 

το οποίο ερευνάται πιθανόν να μην είναι μετρήσιμο μέσω του ερωτηματολογίου. 

Τρίτον,  απαιτείται  αρκετός χρόνος και δαπάνη χρημάτων για την υλοποίηση της 

έρευνας και τέλος εάν παρουσιαστεί σφάλμα στον αρχικό σχεδιασμό είναι δύσκολο να 

διορθωθεί στη πορεία. 

 

Ζητήματα δεοντολογίας συνήθως δεν προκύπτουν μέσω της δειγματοληπτικής 

μεθόδου καθώς ο ρόλος του ερευνητή δεν αποκρύπτεται από τον ερωτώμενο. Τονίζεται 

ότι ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί  κατά τη διαχείριση των προσωπικών 

δεδομένων όπου είναι πιο πιθανό να προκύψουν ζητήματα παραβίασης της 

δεοντολογίας και των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων (Χαλικιάς, et al., 

2015). 

 

Ένας επιπλέον τρόπος διαχωρισμού της ερευνητικής διαδικασίας είναι αυτός που την 

κατατάσσει σε  πρωτογενή ή δευτερεύουσα. Η πρωτογενής έρευνα  είναι η αρχική 

ανάλυση δεδομένων  τα οποία δεν υπήρχαν αλλά συλλέχθηκαν για πρώτη φορά μέσω 

αυτής και από την επεξεργασία τους δημιουργείται μία νέα γνώση.  Η δευτερεύουσα 

έρευνα έχει να κάνει με την περαιτέρω ανάλυση δεδομένων τα οποία είχαν συλλεχθεί 

από παλαιότερες έρευνες και η επεξεργασία τους έχει ως σκοπό είτε να απαντηθούν 

καλύτερα τα ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχική έρευνα είτε να 

επαναχρησιμοποιηθούν σε μία άλλη με εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό, σκοπό 

και στόχους (Glass, 1976).  

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η  παρούσα ερευνητική διαδικασία χαρακτηρίζεται: 

 

 Από πλευράς προσέγγισης ως ποσοτική  στο σύνολό της, πάρα την ύπαρξη μιας  

ποιοτικής μεταβλητή. 

 

 Ως προς τον τύπο της αποτελεί μια δειγματοληπτική  μέθοδο,  καθώς πληρεί όλες 

τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης μεθόδου. 
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 Και χαρακτηρίζεται ως πρωτογενής, διότι χρησιμοποιεί δεδομένα που 

συλλέχθηκαν μέσω αυτής για πρώτη φορά. 

 

5.2  Ανάλυση του δείγματος της έρευνας 

Ο σκοπός μιας δειγματοληπτικής έρευνας, όπως η παρούσα,  είναι ο προσδιορισμός με 

όσο δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια των ιδιοτήτων ενός πληθυσμού, μελετώντας τα 

δεδομένα του δείγματος που συλλέχθηκαν από αυτόν. Η ιδανικότερη, ασφαλέστερη 

και αξιόπιστη προσέγγιση θα ήταν η δυνατότητα να μελετηθούν όλα τα άτομα του 

πληθυσμού που μας ενδιαφέρει κάτι το οποίο πρακτικά είναι αδύνατο στις έρευνες στον 

πραγματικό κόσμο.  Αρκετοί είναι οι περιορισμοί οι οποίοι κάνουν απαραίτητη την 

χρήση δείγματος το οποίο αφού μελετηθεί,  τα ευρήματα που θα προκύψουν μπορούν 

να γενικευτούν  στον πληθυσμό. Οι παραπάνω περιορισμοί σχετίζονται με το μέγεθος 

του πληθυσμού το οποίο μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο και να απαιτεί αρκετό χρόνο 

και κόστος και δαπάνη πόρων για την πραγματοποίηση της έρευνας. 

 

Σύμφωνα την βιβλιογραφία «Η δειγματοληψία είναι η διαδικασία με την οποία 

επιλέγουμε ένα δείγμα από τον πληθυσμό επιδιώκοντας αυτό να είναι κατά το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικότερο, δηλαδή να διαθέτει ποιοτικά και ποσοτικά έστω κατά 

προσέγγιση τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στον οποίο ανήκει. Το αντίθετο της 

αντιπροσωπευτικότητας είναι η μεροληψία» (Λαγουμιντζής, et al., 2015). 

 

Η γενίκευση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας από το δείγμα στον πληθυσμό 

εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τη διαδικασία δειγματοληψίας και την εξασφάλιση 

ότι αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις βασικές αρχές που την διέπουν έτσι ώστε η 

απόκλιση μεταξύ των τιμών του δείγματος και αυτών του πληθυσμού  να είναι όσο το 

δυνατόν μικρότερη.  Σε συνέχεια των παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι  η 

αντιπροσωπευτικότητα μεταξύ δείγματος και πληθυσμού θα πρέπει να είναι αρκετά 

ικανοποιητική. Αυτή καθορίζεται από τη μέθοδο επιλογής  του δείγματος, το 

μέγεθός  καθώς  και την  ομοιογένεια του με απώτερο σκοπό  την εξασφάλιση της 

καλύτερης ποιότητας εκτιμήσεων. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι 

δειγματοληπτικές έρευνες  δεν αποσκοπούν στο να δώσουν ακριβείς εκτιμήσεις αλλά 

προσεγγίσεις για τον πληθυσμού  που  μελετάται. 
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Η παρούσα έρευνα διεξήχθη με συνδυασμό των μεθόδων της απλής-τυχαίας και της 

σκόπιμης δειγματοληψίας.  Με την χρήση της σκόπιμης δειγματοληψίας 

εξασφαλίζεται η επιλογή ατόμων που ικανοποιούν ορισμένες προϋποθέσεις ενώ η απλή 

τυχαία δειγματοληψία βασίζεται στην αρχή ότι  η  πιθανότητα του κάθε ατόμου να 

συμπεριληφθεί στο δείγμα  είναι ίδια για όλους και επιπλέον η εκλογή του δείγματος 

γίνεται χωρίς επανάθεση. Παρουσιάζει ικανοποιητική αντιπροσωπευτικότητα,  σχετική 

ευκολία στη χρήση της και ικανοποιητικό σφάλμα εκτίμησης συγκριτικά με άλλες 

μεθόδους  δειγματοληψίας (Λαγουμιντζής, et al., 2015). 

 

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 30 Απρίλιου 2020 έως 15 Μαΐου 2020 

και η συμμετοχή ανήλθε στα 201 άτομα. Οι συμμετέχοντες  έχουν πραγματοποιήσει 

τουλάχιστον μια αγορά μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων το έτος και έχουν σχετική 

εξοικείωση με την υπόψη διαδικασία. Η κατανομή των δύο φύλων εντός του δείγματος 

είναι 87 άνδρες και 114 γυναίκες, με ποσοστά 43,3% και 56,7% αντίστοιχα (βλ. Εικόνα 

1).  Το ηλικιακό εύρος κυμαίνεται από 18 ετών έως και  άνω των 65 ετών, με το 

μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ 25 – 34 ετών (48,8%) (βλ. Εικόνα 2).  

 

Η κυρίαρχη τάση στο επίπεδο εκπαίδευσης είναι απόφοιτοι ΑΕΙ -ΤΕΙ και κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου με συνολικό ποσοστό 75,1% (βλ. Εικόνα 3) ενώ η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα (37,8%) (βλ. Εικόνα 4) με τους 

απασχολούμενους στο δημόσιο αλλά και τους ανέργους/φοιτητές να έχουν ίδιο 

ποσοστό (20,9%). Σε ό,τι αφορά το εισόδημα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

λαμβάνει κάτω των 500 € έως και 2000 € μηνιαίως (βλ. Εικόνα 5).  Το 60,2% των 

ερωτηθέντων ανήκουν στην κατηγορία άγαμος/η (βλ. Εικόνα 6) ενώ το 76,1% των 

ερωτηθέντων διαμένει σε πόλη (βλ. Εικόνα 7).   
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Εικόνα 5 

 

Εικόνα 6 

 



 49 

Εικόνα 7 

 

 

 

5.3  Παρουσίαση εργαλείου συλλογής δεδομένων 

Για την συλλογή των δεδομένων στην υπόψη έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό 

εργαλείο το ερωτηματολόγιο (Παράρτημα) το οποίο είναι και το κύριο εργαλείο 

συλλογής δεδομένων στην δειγματοληπτική μέθοδο. Η  σχεδίαση  και δημιουργία του 

ερωτηματολογίου έγινε βασιζομένη σε προγενέστερες έρευνες οι οποίες 

συνδυαζόμενες μεταξύ τους εξυπηρετούν τον σκοπό της παρούσας εργασίας. 

Αναλυτικότερα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία - μέρη  των  ερωτηματολογίων από τις 

έρευνες των Lin & Lekhawipat (2014), Rezaei (2015), Chang & Chen (2009)  και τέλος  

Mittal & Kamakura (2001). 

 

Οι βασικές ενότητες του ερωτηματολογίου έχουν όπως παρακάτω: 

 

1. Η πρώτη ενότητα αφορά στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων 

όπως  φύλο, ηλικία, εκπαίδευση κ.λπ. 

 

2. Η δεύτερη ενότητα έχει ως σκοπό να εξετάσει το βαθμό εξοικείωσης των 

καταναλωτών με τις  αγορές μέσω διαδικτύου. Οι  υποκατηγορίες που διερευνώνται 

αφορούν το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης αγορών, το βαθμό 

εμπειρίας  και  τέλος το βαθμό που αυτές αποτελούν συνήθεια για τον ερωτώμενο. 
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3. Η τρίτη ενότητα σχετίζεται με την καταναλωτική συμπεριφορά.  Αυτή η 

ενότητα διαιρείται σε δύο υποκατηγορίες ως προς ζητήματα που αυτή εξετάζει. Η 

πρώτη υποκατηγορία προσπαθεί να προσεγγίσει τον τρόπο με τον οποίο ο 

καταναλωτής λαμβάνει απόφαση για αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας εξετάζοντας το 

βαθμό ευαισθησίας του στην ποιότητα, στην  επωνυμία, στη μόδα, στην τιμή,  στην 

ψυχαγωγική διάσταση των αγορών και τέλος στο βαθμό παρορμητικότητας με τον 

οποίο αυτές πραγματοποιούνται. Η δεύτερη υποκατηγορία εξετάζει τη στάση του 

ατόμου σε σχέση με τα τέσσερα βασικά στοιχεία στρατηγικής του μάρκετινγκ δηλαδή 

το προϊόν, την τιμή, τη διαφήμιση και το εμπόριο (διαδικασία των αγορών). 

 

4. Στην τέταρτη ενότητα εξετάζονται οι παράγοντες που σχετίζονται με την 

επιτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και ειδικότερα την οπτική του πελάτη σε 

σχέση με την ποιότητα της διάδρασης του με τον ιστότοπο, την αίσθηση ασφάλειας, το 

κόστος αλλαγών, το βαθμό ικανοποίησης και την πρόθεση του καταναλωτή να 

επαναγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του ιστότοπου.  

 

H δημιουργία ενός κατάλληλου ερωτηματολογίου για τη συλλογή και μέτρηση των 

μεταβλητών αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή κάθε 

δειγματοληπτικής έρευνας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

κατά  τον σχεδιασμό του και να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι έτσι ώστε 

να τηρούνται οι αρχές που καθιστούν την πληροφορία που προκύπτει αξιοποιήσιμη. Η 

μορφή του θα πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να διακατέχεται από οργάνωση, 

σαφήνεια, συντομία και να περιλαμβάνει τις αναγκαίες οδηγίες και υποδείξεις.  

 

Στο υπόψη ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου με μορφή 

κλίμακας Likert  και μόνο μία ερώτηση ανοιχτού τύπου. Η γενικότερη επιλογή των 

ερωτήσεων έγινε με κριτήριο την αποτελεσματικότητα,  την ευελιξία, το 

ενδιαφέρον,  την ομοιογένεια των ερωτήσεων  εντός των ενοτήτων καθώς και την 

καταλληλόλητά τους σε ό,τι αφορά τη συλλογή αλλά και τη μετέπειτα επεξεργασία 

τους. Η επιλογή κλειστών ερωτήσεων έγινε με γνώμονα την  ευκολία που αυτές 

παρέχουν στην ανάλυση δεδομένων, ενώ η επιλογή της ερώτησης ανοιχτού τύπου με 

σκοπό ο ερωτώμενος να δώσει  ελεύθερα την απάντηση που αυτός επιθυμεί. 
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Αναφορικά με το ύφος των ερωτήσεων, έγινε προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί  όσο το 

δυνατόν απλό, δόθηκε βαρύτητα στη διατύπωση σαφών και μονοσήμαντων ερωτήσεων 

και αποφυγής ερωτήσεων που οδηγούν σε διφορούμενες απαντήσεις. Επιπρόσθετα, 

δόθηκε έμφαση στην αποφυγή λέξεων και  εκφράσεων οι οποίες είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν σε μεροληπτικές απαντήσεις καθώς και ερωτήσεων στις οποίες οι 

ερωτώμενοι δεν είχαν τις γνώσεις για να απαντήσουν. 

 

Στην έναρξη  του ερωτηματολογίου υπάρχουν οδηγίες και σχόλια σχετικά με το σκοπό 

της  δημιουργίας του, τον απαιτούμενο χρόνο για τη συμπλήρωση του και ενημέρωση 

για θέματα που αφορούν την επεξεργασία και την χρήση των ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων των ερωτηθέντων. Η κάθε ενότητα φέρει τίτλο ο οποίος προδιαθέτει για το 

ύφος των ερωτήσεων που θα ακολουθήσουν ενώ έγινε λεπτομερής προέλεγχος 

πριν  από τη δημοσίευση του (Χαλικιάς, et al., 2015). 

 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εργαλείου συλλογής δεδομένων για την παρούσα 

έρευνα έγινε με την μέθοδο του online ερωτηματολογίου η οποία συμπεριλαμβάνει τη 

διανομή, τη συμπλήρωση, και τη συλλογή δεδομένων μέσω διαδικτυακού 

ιστοτόπου. Στον σύνδεσμο που ακολουθεί υπήρχε αναρτημένο το υπόψη 

ερωτηματολόγιο https://forms.gle/vvKgVFViaF3f9nRH7. 

 

Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου ανάπτυξης του ερευνητικού εργαλείου έγινε με 

γνώμονα τα πλεονεκτήματα που παρέχονται μέσω αυτής, όπως : 

 

 Η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης σχεδίασης χωρίς κάποιες ιδιαίτερες 

γνώσεις. Η  εισαγωγή των δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα σε μία βάση με 

αποτέλεσμα τη διατήρηση και την εύκολη προσπέλαση των αποτελεσμάτων. 

Επιπροσθέτως, παρέχουν τη δυνατότητα οπτικοποίησης των δεδομένων μέσω 

διαγραμμάτων  καθώς και εξαγωγή τους  σε μορφή κατάλληλη για επεξεργασία από 

στατιστικά πακέτα εφαρμογών (π.χ., spss) (Andrews, et al., 2003; Huffman, 2006; Sue 

& Ritter, 2012; Wright, 2005). 
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 Μείωση φόρτου εργασίας σε όλα τα στάδια από την αρχική σχεδίαση έως και 

την εξαγωγή των αποτελεσμάτων καθώς αποφεύγονται επίπονες και χρονοβόρες 

διαδικασίες (Wright, 2005; Yun & Trumbo, 2000). 

 

 Εξοικονόμηση χρόνου για τον ερευνητή  μέσω της δυνατότητας εύκολης, 

γρήγορης και άμεσης προσέγγισης χιλιάδων ατόμων χωρίς να είναι απαραίτητη η 

προσωπική επαφή  με τον ερωτώμενο και επιπλέον η δυνατότητα  συλλογής μεγάλου 

όγκου απαντήσεων την ίδια χρονική στιγμή (Wright, 2005). 

 

 Μείωση του κόστους ως αποτέλεσμα του μειωμένου προσωπικού που 

απαιτείται για την διεξαγωγή της έρευνας και την άρση του περιορισμού που προκύπτει 

από την παραδοχή ότι όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα της έρευνας τόσο αυξάνεται το 

επιπλέον κόστος αυτής (Couper, 2000; Ilieva, et al., 2002; Taylor, 2000; Wright, 2005). 

 

 Εξάλειψη των γεωγραφικών περιορισμών εξαιτίας της ευρύτερης 

εξάπλωσης  του διαδικτύου, που δίνει τη  δυνατότητα προσέγγισης ατόμων σε 

διαφορετικά μέρη ανεξαρτήτως απόστασης και τοποθεσίας (Garton, et al., 2006; 

Wright, 1999; Wright, 2005). 

 

 Αποδοτικότερη σχεδίαση που σχετίζεται με τη δυνατότητά 

επιλογής  μεταξύ  διαφόρων τύπων ερωτήσεων, την αλλαγή της σειράς μεταξύ τους και 

την εύκολη τροποποίηση αυτών κατά τη σχεδίαση του ερωτηματολογίου (Yun & 

Trumbo, 2000). 

 

 Εξασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων ως απόρροια της δημιουργίας 

του ερωτηματολογίου σε ένα περιβάλλον το οποίο  υποστηρίζει αυτόματη συλλογή 

δεδομένων, δήλωση ερωτήσεων ως «υποχρεωτικών» και αποφυγή λανθασμένων 

τιμών, διπλοεγγραφών άκυρων απαντήσεων, ελλιπών δεδομένων (Wright, 2005; Yun 

& Trumbo, 2000). 

 

5.4  Επεξεργασία δεδομένων 

Το στάδιο που ακολουθεί μετά τη συλλογή των δεδομένων είναι αυτό της επεξεργασίας 

τους. Σε μια γενικότερη προσέγγιση του ορού της επεξεργασίας δεδομένων αυτή 
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αφορά ένα σύνολο διαδικασιών οι οποίες εφαρμόζονται πάνω στα δεδομένα και έχουν 

ως τελικό σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών από αυτά. Το σύνολο των διαδικασιών 

αποτελείται από τη συλλογή, την ταξινόμηση, την καταχώρηση, τη μεταβολή, την 

αποθήκευση, την αναζήτηση, και την ανάκτηση των δεδομένων. Οι προαναφερθείσες 

ενέργειες μπορούν να γίνουν με ή χωρίς τη χρήση κάποιου κατάλληλου λογισμικού σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Ειδικότερα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα δεδομένα μετά τη συλλογή τους 

πιθανών να μην είναι στην κατάλληλή μομφή για την περαιτέρω επεξεργασία τους. 

Έτσι λοιπόν,  απαιτείται να εφαρμοστούν σε αυτά διαδικασίες όπως  διαχείριση των 

ελλειπουσών τιμών αν υπάρχουν, καθορισμός των τύπων των μεταβλητών,  

κατηγοριοποίηση μεταβλητών σε μορφή ψευδομεταβλητών, παραγωγή νέων 

μεταβλητών από τις ήδη υπάρχουσες κ.λπ.  Οι παραπάνω διαδικασίες θα μετατρέψουν 

τα δεδομένα στην απαραίτητη μορφή για την περαιτέρω ανάλυση τους με τη χρήση 

κατάλληλης μεθόδου για την ανάδειξη  πολύτιμης πληροφορίας (Wirth & Hipp, 2000).   

Στην παρούσα ερεύνα για την ανάλυση των δεδομένων υιοθετήθηκε η μέθοδος των 

Μοντέλων Δομικών Εξώσεων (SEM – Structural equation modeling ). Τα μοντέλα 

δομικών εξισώσεων (SEM) απεικονίζουν σχέσεις μεταξύ παρατηρηθέντων και 

λανθανουσών μεταβλητών σε διάφορους τύπους θεωρητικών μοντέλων, τα οποία 

παρέχουν μια ποσοτική δοκιμή μιας υπόθεσης από τον ερευνητή. Η αρχή λειτουργίας 

της υπόψη μεθόδου βασίζεται στην παραδοχή ότι τα εκάστοτε μοντέλα υποθέτουν τον 

τρόπο με τον οποίο τα σύνολα μεταβλητών καθορίζουν τις λανθάνουσες μεταβλητές 

και τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχετίζονται μεταξύ τους.  

 
Ο στόχος του ερευνητή μέσω της προαναφερθείσας μεθόδου είναι να ελέγξει αν ένα 

σύνολο μεταβλητών που συμμετέχει στο μοντέλο φαίνεται να σχετίζονται με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο δηλαδή,  εάν το θεωρητικό μοντέλο υποστηρίζεται από δείγματα 

δεδομένων. Εάν τα δεδομένα δείγματος υποστηρίζουν το θεωρητικό μοντέλο, τότε οι 

υποθετικές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών. Εάν τα δεδομένα του δείγματος 

δεν υποστηρίζουν το θεωρητικό μοντέλο, τότε είτε θα πρέπει να προσδιοριστεί και να 

δοκιμαστεί ένα εναλλακτικό μοντέλο, είτε να κατασκευαστεί ένα άλλο θεωρητικό 

μοντέλο υποθέσεων το οποίο με τη σειρά του  θα δοκιμαστεί. Έτσι τα θεωρητικά 

μοντέλα δοκιμάζονται μέσω της επιστημονικής μέθοδού της δοκιμής υποθέσεων ώστε 
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γίνουν αντιληπτές πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών (Schumacker & 

Lomax, 2016). 

 
Οι διάφοροι τύποι μοντέλων που δοκιμάζονται μέσω μοντέλων δομικών εξισώσεων 

περιλαμβάνουν την  παλινδρόμηση, την ανάλυση διαδρομής, και επιβεβαιωτικά 

μοντέλα παραγόντων (CFA), τα οποία αποτελούν τη βάση για την κατανόηση των 

πολλών διαφορετικών τύπων μοντέλων SEM. Τα μοντέλα παλινδρόμησης 

χρησιμοποιούν παρατηρούμενες μεταβλητές, ενώ τα μοντέλα ανάλυσης διαδρομών 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε παρατηρούμενες μεταβλητές είτε λανθάνουσες 

μεταβλητές. Τα επιβεβαιωτικά μοντέλα παραγόντων χρησιμοποιούν εξ ορισμού 

παρατηρούμενες μεταβλητές για τον ορισμό λανθανουσών μεταβλητών.  Ωστόσο, τα 

επιβεβαιωτικά μοντέλα παραγόντων δεύτερης τάξης δοκιμάζουν τις σχέσεις 

χρησιμοποιώντας πρόσθετες λανθάνουσες μεταβλητές.  

 

Επομένως, αυτοί οι δύο τύποι μεταβλητών, παρατηρούμενες μεταβλητές και 

λανθάνουσες μεταβλητές, χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου. Οι 

λανθάνουσες μεταβλητές (παράγοντες) είναι μεταβλητές που δεν παρατηρούνται 

άμεσα ή δεν μετρούνται. Οι λανθάνουσες μεταβλητές παρατηρούνται ή μετρούνται 

έμμεσα και, ως εκ τούτου, συνάγονται από ένα σύνολο παρατηρούμενων μεταβλητών 

που στην πραγματικότητα μετράμε χρησιμοποιώντας δοκιμές, έρευνες, κλίμακες κ.λπ. 

Οι παρατηρούμενες μεταβλητές (μετρούμενες ή δείκτης) είναι ένα σύνολο μεταβλητών 

που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε ή να συμπεράνουμε την λανθάνουσα 

μεταβλητή ή την κατασκευή. Οι λανθάνουσες μεταβλητές διαχωρίζονται σε 

ανεξάρτητες μεταβλητές και εξαρτώμενες μεταβλητές. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι 

μια μεταβλητή που δεν χειραγωγείται ή επηρεάζεται από οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή 

στο μοντέλο ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή είναι μια μεταβλητή που επηρεάζεται από 

άλλες μεταβλητές στο μοντέλο. Ο εκάστοτε ερευνητής καθορίζει τις ανεξάρτητες και 

εξαρτώμενες μεταβλητές. 

 

 Στην παλινδρόμηση αποτελείται χρησιμοποιούνται παρατηρούμενες μεταβλητές όπου 

μια μόνο εξαρτώμενη παρατηρούμενη μεταβλητή προβλέπεται ή εξηγείται από μία ή 

περισσότερες ανεξάρτητες παρατηρούμενες μεταβλητές, στο μοντέλο ανάλυσης  

διαδρομής μπορεί επίσης να καθοριστεί εξ ολοκλήρου με παρατηρούμενες μεταβλητές, 

αλλά η ευελιξία επιτρέπει πολλαπλές ανεξάρτητες παρατηρούμενες μεταβλητές και 
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πολλαπλές εξαρτώμενες παρατηρούμενες μεταβλητές ενώ τα μοντέλα επιβεβαιωτικών 

παραγόντων αποτελούνται από παρατηρούμενες μεταβλητές που υποθέτουν ότι 

μετρούν τόσο τις ανεξάρτητες όσο και τις εξαρτώμενες λανθάνουσες μεταβλητές. 

(Schumacker & Lomax, 2016) 

 
Αναφορικά με το μέγεθος του δείγματος αυτό θα πρέπει να παρουσιάζει ελάχιστο 

αριθμό συμμετεχόντων 200 άτομα και παράλληλα 10 – 20 άτομα ανά μεταβλητή ώστε 

εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προσδιορισμού των παραμέτρων του μοντέλου. 

Η απεικόνιση των μοντέλων γίνεται με τη χρήση σχημάτων και πιο αναλυτικά οι 

μετρήσιμες μεταβλητές απεικονίζονται με ορθογώνια παραλληλόγραμμα, οι 

λανθάνουσες μεταβλητές με ελλείψεις, οι αιτιώδεις σχέσεις με βέλος απλής 

κατεύθυνσης (η μεταβλητή στην ουρά του βέλους προκαλεί την μεταβλητή στο 

σημείο), ενώ οι συνδιακυμάνσεις με  διπλής κατεύθυνσης βέλη (καθορίζουν 

συνδιακυμάνσεις ή συσχετισμούς μεταξύ παραγόντων χωρίς καμία αιτιώδη ερμηνεία).  

 

Η κάθε εξαρτημένη μετρήσιμη μεταβλητή συνδέεται με σφάλμα μέτρησης ενώ η κάθε 

εξαρτημένη λανθάνουσα μεταβλητή συνδέεται με σφάλμα υπολοίπου. Κάθε 

μεταβλητή που συμπεριλαμβάνεται στο μοντέλο πρέπει να συσχετίζεται με 

τουλάχιστον άλλη μία μεταβλητή ώστε να έχει λόγο ύπαρξης.  Τα σφάλματα δεν πρέπει 

να συσχετίζονται με τις λανθάνουσες μεταβλητές διότι αυτό θα σήμαινε ότι κάποιες 

άγνωστες μεταβλητές επηρεάζουν συστηματικά το δομικό μοντέλο. Επιπλέον, 

προτείνεται να αποφεύγεται η συσχέτιση μεταξύ των σφαλμάτων διότι θα είχε ως 

αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι κάποιο συστηματικό σφάλμα επηρεάζει τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές).  

 

Τα στάδια που ακολουθεί μια ανάλυση μοντέλων δομικών εξισώσεων (SEM)  

αναλύονται ως εξής: 1) διαμόρφωση των θεωρητικών υποθέσεων, 2) προσδιορισμός 

της δομής του μοντέλου, 3) ταυτοποίηση της δομής του μοντέλου, 4) υπολογισμός των 

παραμέτρων, 5) αξιολόγηση των παραμέτρων και 6) πιθανή τροποποίηση του μοντέλου 

(εφόσον δεν προσαρμόζεται στα δεδομένα της έρευνας). 

 

Σε ό,τι αφορά του δείκτες προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα, αυτοί 

παρουσιάζουν μεγάλο εύρος ενώ δεν υπάρχει κάποιος μοναδικός δείκτης που να 

υπερέχει έναντι των άλλων, καθώς συγκεκριμένοι δείκτες συμπεριφέρονται 
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διαφορετικά σε  κάθε μοντέλο. Οι δείκτες επηρεάζονται σε γενικές γραμμές από 

παράγοντες όπως το μέγεθος του δείγματος, την πολυπλοκότητα του μοντέλου, την 

παραβίαση των υποκειμενικών υποθέσεων της ανεξαρτησίας των μεταβλητών, και 

οποιονδήποτε συνδυασμό όλων των παραπάνω. 

  

Οι κατηγορίες των δεικτών καλής προσαρμογής του μοντέλου οι οποίοι δηλώνουν κατά 

ποσό αυτό είναι συμβατό με τα εμπειρικά δεδομένα, διαχωρίζονται σε κατηγορίες με 

κριτήρια την  απόλυτη  προσαρμογή  του μοντέλου αναφορικά με το υποθετικό 

μοντέλο, την αυξητική προσαρμογή του μοντέλου συγκρινόμενο με αλλά μοντέλα και 

τη φειδωλότητα του μοντέλου δηλαδή με πόσες λίγες παραμέτρους μπορεί να 

υπολογιστεί (Schumacker & Lomax, 2016).  

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω φαίνεται ότι η μέθοδος δομικών εξισώσεων είναι 

κατάλληλη για την επεξεργασία των δεδομένων και εξυπηρετεί τον σκοπό της 

παρούσας έρευνας. Η επεξεργασία των δεδομένων στη παρούσα έρευνα έγινε με το 

στατιστικό πακέτο εφαρμογών SPSS - AMOS. 

 

6.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.1 Ανάλυση Αξιοπιστίας 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου έγινε χρήση του δείκτη 

αξιοπιστίας Cronbach’ s alpha. Για τον υπόψη δείκτη οι τιμές άνω του 0,7  θεωρούνται 

αποδεκτές για την ικανοποιητική μέτρηση των μεταβλητών. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν στην παρούσα έρευνα έχουν ως εξής: Εμπειρία διαδικτυακών αγορών 

(0,943), Συνήθεια διαδικτυακών αγορών (0,889), Ευαισθησία στην ποιότητα (0,837), 

Ευαισθησία στην επωνυμία (0,850), Ευαισθησία στην μόδα (0,843), Ευαισθησία στην 

ψυχαγωγική κατανάλωση (0,777), Ευαισθησία στην τιμή (0,702), Παρορμητικός 

καταναλωτής (0,799), Προϊόν (0,704), Τιμή (0,741), Διαφήμιση (0,799), Εμπόριο 

(0,861), Πρακτικότητα (0,886), Αλληλεπίδραση (0,711), Εξατομίκευση (0,786), 

Χαρακτήρας (0,808), Αίσθηση Ασφαλείας (0,887),   Αλλαγών (0,814), Ικανοποίηση 

(0,884), Αφοσίωση(0,867). Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν σε μεγάλο 

βαθμό την ικανοποιητική μέτρηση των λανθανουσών μεταβλητών της παρούσας 

ερευνάς καθώς στο σύνολο τους οι δείκτες αξιοπιστίας των εν λόγω μεταβλητών είναι 

εντός των παραδεκτών τιμών. 
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6.2 Γραμμική παλινδρόμηση 

Όσο αφορά στον έλεγχο της συμβολής των μετρήσιμων και λανθανουσών μεταβλητών 

στην πρόθεση επαναγοράς και εξ΄ αίτιας του μεγάλου πλήθους αυτών αλλά και του 

μεγέθους του δείγματος των ερωτηθέντων κρίθηκε σκόπιμο η δημιουργία ενός 

μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης, πριν από την ανάπτυξη του μοντέλου δομικών 

εξισώσεων για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων. Η εξαρτημένη μεταβλητή του 

μοντέλου είναι η Πρόθεση Επαναγοράς ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές αποτελούνται 

από τις μετρήσιμες και τις λανθάνουσες μεταβλητές.  

Για την εισαγωγή των λανθανουσών μεταβλητών στο μοντέλο παλινδρόμησης 

χρησιμοποιήθηκε ο μέσος ορός των τιμών που συμβάλουν στην μέτρηση της 

λανθάνουσας μεταβλητής ανά ερωτηθέντα. Η χρήση του μέσου ορού δικαιολογείται 

καθώς οι λανθάνουσες μεταβλητές όπως αναφέρθηκε και παραπάνω παρουσίασαν 

υψηλό βαθμό αξιοπιστίας στην μέτρηση τους. Η υλοποίηση του μοντέλου 

παλινδρόμησης έγινε αρχικά με την εισαγωγή των μετρήσιμων μεταβλητών ενώ οι 

λανθάνουσες μεταβλητές εισάγονταν σταδιακά με την τεχνική stepwise.  

Τελικός στόχος της χρήσης γραμμικής παλινδρόμησης είναι η μείωση της 

πολυπλοκότητας του μοντέλου δομικών εξισώσεων που θα δημιουργηθεί στο επόμενο 

στάδιο της ανάλυσης, ώστε αυτό να αντιπροσωπεύει σε ικανοποιητικό βαθμό τα 

δεδομένα συμβάλλοντας στον καλύτερο έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων. 

Τα αποτελέσματα του πίνακα Model Summary (βλ. Πίνακας 1), τα οποία αφορούν 

στους δείκτες καλής προσαρμογής των μοντέλων παλινδρόμησης στα δεδομένα της 

ερευνάς υποδεικνύουν ότι το πέμπτο μοντέλο εξηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό την 

μεταβλητότητα των δεδομένων. Αναλυτικότερα ο συντελεστής συσχέτισης του 

πέμπτου μοντέλου είναι θετικός με  τιμή 0,760 επομένως η συσχέτιση χαρακτηρίζεται 

ως  ισχυρή και θετική, με εξαρτημένη μεταβλητή την Πρόθεση Επαναγοράς και 

ανεξάρτητες τη Συχνότητα Αγορών, Εργασία, Διαμονή, Φύλο, Οικογενειακή 

Κατάσταση, Χρονικό διάστημα αγορών,  Εκπαίδευση,  Μηνιαίο Εισόδημα, Ηλικία, 

Ικανοποίηση, Αφοσίωση, Πρακτικότητα, Τιμή. Αναφορικά με το ποσοστό 

μεταβλητότητας των παρατηρήσεων που ερμηνεύει το υπόψη μοντέλο αυτό ανέρχεται 

στο 57,8%  (R Square = 0,578) ενώ το ποσοστό μεταβλητότητάς που ερμηνεύεται 

διορθωμένο με τον αριθμό των μεταβλητών είναι 54,9% (Adjusted R Square = 0,549). 

Οι τιμές των παραπάνω δεικτών κρίνονται ως ικανοποιητικές καθώς φαίνεται  ότι οι 
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ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ικανές να περιγράψουν τις τιμές τις εξαρτημένης 

μεταβλητής. 

 
Πίνακας 1: Βασικοί Δείκτες Προσαρμογής Μοντέλου 

 

Στον πίνακα Coefficients (βλ. Πίνακας 2) παρουσιάζονται οι συντελεστές των 

ανεξάρτητων μεταβλητών καθώς και κατά ποσό αυτοί είναι στατιστικά σημαντικοί για 

την πρόβλεψη της τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής. Από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές που συμμετείχαν στο  πέμπτο μοντέλο  στατιστικά σημαντικές 

χαρακτηρίζονται το Φύλο (p < 0,05), η Ικανοποίηση (p < 0,05), η Αφοσίωση (p < 0,05), 

η Πρακτικότητα (p<0,05), η Τιμή (p<0,05). Οι υπόψη μεταβλητές θα χρησιμοποιηθούν 

ως ανεξάρτητες μεταβλητές στο μοντέλο δομικών εξισώσεων. 

Πίνακας 2: Συντελεστές Μεταβλητών 
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6.3 Μοντέλο Γραμμικών Εξισώσεων 

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 

δημιουργήθηκε το μοντέλο γραμμικών εξισώσεων όπως φαίνεται στην εικόνα που 

ακολουθεί (βλ. Εικόνα 8). 

Εικόνα 8: Μοντέλο Δομικών Εξισώσεων 

 

Τα αποτελέσματα των δεικτών καλής προσαρμογής του υποθετικού μοντέλου στα 

εμπειρικά δεδομένα έχουν όπως τον πίνακα που ακολουθεί (βλ. Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Δείκτες Προσαρμογής 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 48 174,545 105 ,000 1,662 
Saturated model 153 ,000 0   

Independence model 17 1718,041 136 ,000 12,633 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,076 ,914 ,875 ,627 
Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,468 ,336 ,253 ,298 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,898 ,868 ,957 ,943 ,956 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,772 ,694 ,738 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,058 ,042 ,072 ,199 
Independence model ,241 ,231 ,251 ,000 

 

Αναφορικά με τους δείκτες απόλυτης προσαρμογής αυτοί φαίνεται να βρίσκονται 

εντός των επιθυμητών τιμών καθώς  ο δείκτης προσαρμογής του χ2  στους βαθμούς 

ελευθερίας  CMIN/DF = 1,662 < 3,  ο δείκτης καλής προσαρμογής μεταξύ υποθετικού 

– μηδενικού μοντέλου GFI = 0,914 > 0,90, η τετραγωνική ρίζα του μέσου σφάλματος 

εκτίμησης RMSEA = 0,058 < 0,080 με PCLOSE = 0,199 > 0,05. Οι δείκτες 

επαυξητικής προσαρμογής μεταξύ υποθετικού και μηδενικού μοντέλου κυμαίνονται 

και αυτοί εντός των επιθυμητών ορίων καθώς ο δείκτης συγκριτικής προσαρμογής CFI 

= 0,956 > 0,95, ο δείκτης Tucker – Lewis TLI = 0,943 < 0,95 (ιδανικά TLI > 0,95 όμως 

η τιμή του θεωρείται ικανοποιητική καθώς προσεγγίζει το ιδανικό). Όσο αναφορά τους 

δείκτες φειδωλότητας του υποθετικού μοντέλου αυτοί παρουσιάζουν ικανοποιητικές 

τιμές με τον φειδωλό κανονικοποιημένο δείκτη προσαρμογής PNFI = 0,694 > 0,60. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το θεωρητικό μοντέλο στο σύνολο του 

προσαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό στα  εμπειρικά δεδομένα της ερευνάς. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συντελεστές των ανεξάρτητων 

μεταβλητών καθώς και το επίπεδο σημαντικότητας τους (βλ. Πίνακες 4 - 5).  

Πίνακας 4: Συντελεστές Μεταβλητών 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
ΤΙΜΗ <--- ΦΥΛΟ -,093 ,079 -1,182 ,237  

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ <--- ΦΥΛΟ -,095 ,133 -,711 ,477  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ <--- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,614 ,075 8,171 ***  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ <--- ΤΙΜΗ ,324 ,166 1,959 ,050  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ <--- ΦΥΛΟ -,170 ,108 -1,579 ,114  

ΑΦΟΣΙΩΣΗ <--- ΤΙΜΗ ,310 ,168 1,843 ,065  

ΑΦΟΣΙΩΣΗ <--- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,131 ,089 1,463 ,143  

ΑΦΟΣΙΩΣΗ <--- ΦΥΛΟ ,035 ,108 ,319 ,749  

ΑΦΟΣΙΩΣΗ <--- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,674 ,108 6,223 ***  

PRC1 <--- ΤΙΜΗ 1,000     

PRC3 <--- ΤΙΜΗ 1,299 ,410 3,167 ,002  

PRC4 <--- ΤΙΜΗ 1,570 ,498 3,151 ,002  

PRC6 <--- ΤΙΜΗ 2,132 ,631 3,379 ***  

PRC7 <--- ΤΙΜΗ 1,704 ,506 3,366 ***  

CONV2 <--- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,000     

CONV3 <--- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,103 ,086 12,887 ***  

SAT1 <--- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1,000     

SAT3 <--- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1,135 ,078 14,619 ***  

SAT4 <--- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1,007 ,074 13,612 ***  

LOY1 <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ 1,000     

LOY2 <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ 1,047 ,103 10,180 ***  

LOY3 <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ 1,015 ,096 10,592 ***  

LOY4 <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ 1,255 ,135 9,271 ***  

LOY5 <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ 1,171 ,118 9,951 ***  

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ <--- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,405 ,086 4,706 ***  

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ ,145 ,070 2,071 ,038  

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ <--- ΦΥΛΟ -,179 ,077 -2,331 ,020  

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ <--- ΤΙΜΗ ,162 ,114 1,421 ,155  

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ <--- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,152 ,064 2,396 ,017  

 

Πίνακας 5:  Κανονικοποιημένοι Συντελεστές Μεταβλητών 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
ΤΙΜΗ <--- ΦΥΛΟ -,103 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ <--- ΦΥΛΟ -,053 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ <--- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,622 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ <--- ΤΙΜΗ ,167 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ <--- ΦΥΛΟ -,097 

ΑΦΟΣΙΩΣΗ <--- ΤΙΜΗ ,148 
ΑΦΟΣΙΩΣΗ <--- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,122 
ΑΦΟΣΙΩΣΗ <--- ΦΥΛΟ ,018 
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   Estimate 
ΑΦΟΣΙΩΣΗ <--- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,621 

PRC1 <--- ΤΙΜΗ ,288 
PRC3 <--- ΤΙΜΗ ,502 
PRC4 <--- ΤΙΜΗ ,493 
PRC6 <--- ΤΙΜΗ ,736 
PRC7 <--- ΤΙΜΗ ,675 

CONV2 <--- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,888 
CONV3 <--- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,899 
SAT1 <--- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,805 
SAT3 <--- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,902 
SAT4 <--- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,849 
LOY1 <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ ,736 
LOY2 <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ ,756 
LOY3 <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ ,788 
LOY4 <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ ,791 
LOY5 <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ ,738 

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ <--- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ,451 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ <--- ΑΦΟΣΙΩΣΗ ,175 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ <--- ΦΥΛΟ -,114 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ <--- ΤΙΜΗ ,093 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ <--- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,172 

 

Από την μελέτη των παραπάνω αποτελεσμάτων προκύπτει ότι επαληθεύεται η 

ερευνητική  υπόθεση  (H28) ότι η Ικανοποίηση επηρεάζει άμεσα την Πρόθεση 

Επαναγοράς (Estimate = 0,405, p < 0,001). Επιβεβαιώνεται (Η29) ότι η Αφοσίωση 

επηρεάζει άμεσα την Πρόθεση Επαναγοράς (Estimate = 0,145, p < 0,05). Επιπλέον 

επιβεβαιώνεται οι ερευνητικές υποθέσεις για την επίδραση στην Πρόθεση Επαναγοράς 

του Φύλου (Η1)  του καταναλωτή (Estimate = -0,179, p < 0,05) και της Πρακτικότητας 

(Η22) του ιστοτόπου (Estimate = 0,152, p < 0,05). Σε αντίθεση με τα παραπάνω, 

απορρίπτεται η υπόθεση ότι ο παράγοντας Τιμή (Η19) φαίνεται να επηρεάζει άμεσα 

την Πρόσθεση Επαναγοράς (Estimate = 0,162, p > 0,05).  

Σε συνέχεια της ανάλυσης των παραπάνω αποτελεσμάτων, προκύπτουν και σχέσεις 

μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου.  Οι μεταβλητές Τιμή (Estimate = 

0,324, p < 0,05) και Πρακτικότητα (Estimate = 0,614, p < 0,05) έχουν θετική επίδραση 

στην Ικανοποίηση. Η Ικανοποίηση (Estimate = 0,674, p < 0,05) επηρεάζει την 

Αφοσίωση. Ενώ δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις για την επιρροή του 

Φύλου στην Τιμή ή στην Πρακτικότητα. 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν στην πραγματικότητα τις απευθείας 

επιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μεταβλητών με βάση την δομή του 

υποθετικού μοντέλου δομικών εξισώσεων. Όμως, μέσα από τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης προκύπτουν και έμμεσες επιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών. Στους πίνακες 

που ακολουθούν παρουσιάζονται οι έμμεσες επιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

των μεταβλητών (βλ. Πίνακες 6 - 7). 

 

Πίνακας 6: Συντελεστές Έμμεσων Επιδράσεων 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 ΦΥΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
ΤΙΜΗ ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ -,088 ,000 ,000 ,000 ,000 
ΑΦΟΣΙΩΣΗ -,216 ,414 ,219 ,000 ,000 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ -,161 ,328 ,208 ,098 ,000 
LOY5 -,212 ,638 ,620 ,790 ,000 
LOY4 -,227 ,684 ,664 ,846 ,000 
LOY3 -,184 ,553 ,537 ,684 ,000 
LOY2 -,190 ,570 ,554 ,706 ,000 
LOY1 -,181 ,545 ,529 ,674 ,000 
SAT4 -,260 ,618 ,326 ,000 ,000 
SAT3 -,293 ,697 ,368 ,000 ,000 
SAT1 -,258 ,614 ,324 ,000 ,000 
CONV3 -,104 ,000 ,000 ,000 ,000 
CONV2 -,095 ,000 ,000 ,000 ,000 
PRC7 -,159 ,000 ,000 ,000 ,000 
PRC6 -,199 ,000 ,000 ,000 ,000 
PRC4 -,147 ,000 ,000 ,000 ,000 
PRC3 -,121 ,000 ,000 ,000 ,000 
PRC1 -,093 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

 

Πίνακας 7: Κανονικοποιημένοι Συντελεστές Έμμεσων Επιδράσεων 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 ΦΥΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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 ΦΥΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ 
ΤΙΜΗ ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ -,050 ,000 ,000 ,000 ,000 
ΑΦΟΣΙΩΣΗ -,113 ,386 ,104 ,000 ,000 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ -,102 ,370 ,120 ,109 ,000 
LOY5 -,070 ,375 ,186 ,458 ,000 
LOY4 -,075 ,402 ,199 ,491 ,000 
LOY3 -,075 ,400 ,198 ,489 ,000 
LOY2 -,072 ,384 ,190 ,469 ,000 
LOY1 -,070 ,374 ,185 ,457 ,000 
SAT4 -,125 ,528 ,142 ,000 ,000 
SAT3 -,133 ,561 ,151 ,000 ,000 
SAT1 -,119 ,500 ,135 ,000 ,000 
CONV3 -,048 ,000 ,000 ,000 ,000 
CONV2 -,047 ,000 ,000 ,000 ,000 
PRC7 -,070 ,000 ,000 ,000 ,000 
PRC6 -,076 ,000 ,000 ,000 ,000 
PRC4 -,051 ,000 ,000 ,000 ,000 
PRC3 -,052 ,000 ,000 ,000 ,000 
PRC1 -,030 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι το Φύλο έχει  έμμεση αρνητική επίδραση 

στην Αφοσίωση, στην Ικανοποίηση και στην Πρόθεση Επαναγοράς. Η Πρακτικότητα 

και η Τιμή μέσω της Ικανοποίησης επηρεάζουν θετικά τόσο την Αφοσίωση όσο και 

την Πρόθεσή Επαναγοράς,  ενώ τέλος η Ικανοποίηση μέσω της Αφοσίωσης επιδρά 

θετικά στη Πρόθεση Επαναγοράς για τον καταναλωτή.   

Πλέον των παραπάνω ερευνητικών υποθέσεων που ικανοποιούνται, υπάρχουν και 

αυτές που φαίνεται να μην επαληθεύονται  από τα αποτελέσματα  της παρούσας  

μελέτης. Η μη ικανοποίηση των υπόψη ερευνητικών υποθέσεων προκύπτει ως 

αποτέλεσμα του μοντέλου παλινδρόμησης που προηγήθηκε της ανάπτυξης του 

μοντέλου δομικών εξισώσεων. Στα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης (βλ. 

Πίνακες 8 - 9) παρουσιάζονται οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών καθώς 

και κατά ποσό αυτοί είναι στατιστικά σημαντικοί για την πρόβλεψη της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές των οποίων οι συντελεστές τους  στην 

Πρόθεση Επαναγοράς δεν ήταν στατιστικά σημαντικοί δεν συμπεριλήφθηκαν 

μετέπειτα στο μοντέλο δομικών εξισώσεων και ως εκ τούτου οι ερευνητικές υποθέσεις 

που τις αφορούσαν απορρίφθηκαν.  
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Αναλυτικότερα δεν επαληθεύονται οι ερευνητικές υποθέσεις για επίδραση στην 

Πρόθεση Επαναγοράς της (Η2) Ηλικίας ( p > 0,05),  της (H3) Εκπαίδευσης ( p > 0,05), 

της (H4)  Εργασίας ( p > 0,05), του (H5) Μηνιαίου Εισοδήματος ( p > 0,05), της (H6) 

Οικογενειακής Κατάστασης ( p > 0,05), της (H7) Διαμονής ( p > 0,05), του (H8) 

Χρονικού διαστήματος πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών ( p > 0,05), της (H9) 

Συχνότητας πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών ( p > 0,05), της (H10) 

Εμπειρίας/εξοικείωσης με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών ( p > 0,05),της 

(H11) Συνήθειας πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών ( p > 0,05), της (H12) 

Ευαισθησίας στην ποιότητα ( p > 0,05), της (H13) Ευαισθησίας στην επωνυμία  ( p > 

0,05), της (H14) Ευαισθησίας στην  μόδα ( p > 0,05), της (H15) Ευαισθησίας στην 

διασκέδαση μέσω των αγορών ( p > 0,05), της (H16) Ευαισθησίας στην τιμή ( p > 

0,05), της (H17) Ευαισθησίας στην παρόρμηση ( p > 0,05), του (Η18) Προϊόντος ( p > 

0,05), της (Η20) Διαφήμισης ( p > 0,05), του (Η21) τρόπου διεξαγωγής του Εμπορίου 

( p > 0,05), της (Η23) Αλληλεπίδρασης  ( p > 0,05), της (Η24) Εξατομίκευσης  ( p > 

0,05), του (Η25) Χαρακτήρα  ( p > 0,05), της (Η26) Ασφάλειας ( p > 0,05) και του 

(Η27) Κόστους Μεταβολής ( p > 0,05). 

Πίνακας 8: Συντελεστές Μεταβλητών 
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Πίνακας 9: Συντελεστές Μεταβλητών 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από το σύνολο των δημογραφικών στοιχείων που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία 

μόνο το Φύλο του καταναλωτή αποδείχθηκε να επηρεάζει την Πρόθεση Επαναγοράς 

του πελάτη από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σύμφωνα με την κωδικοποίηση της υπόψη 

μεταβλητής στην παρούσα έρευνα (Άνδρας = 1, Γυναίκα = 0) ο συντελεστής 

συνεισφοράς στην πρόθεση για επαναγορά είναι αρνητικός, υποδεικνύοντας  ότι 

έχοντας ως σημείο αναφοράς το γυναίκειο φύλο, ένας άνδρας καταναλωτής είναι 

λιγότερο πιθανό να προχωρήσει σε επαναγορά μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

σε σχέση με μια γυναικά καταναλωτή. Το συμπέρασμα αυτό της έρευνας επιβεβαιώνει 

τους  Bakewell και  Mitchell  (2006) αναφορικά με την διαφορά που υπάρχει μεταξύ 

των δυο φύλων στην αφοσίωση σε ένα κατάστημα αλλά και τους Yang και  Wu (2006) 

σχετικά με τον διαφορετική προσέγγιση στη λήψη απόφασης αγορών ανάμεσα στα δύο 

φύλα. Επιπλέον το Φύλο δεν φαίνεται να επιδρά άμεσα σε κάποια από τις υπόλοιπες 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο δομικών εξισώσεων. 

Τα αποτελέσματα για την έμμεση επίδραση του Φύλου, δείχνουν ότι αυτό έχει 

αρνητική επίδραση στην Αφοσίωση και στην Ικανοποίηση και τελικά διαμέσου αυτών 
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αρνητική επίδραση στην Πρόθεση Επαναγοράς. Έτσι, επιβεβαιώνονται τα παραπάνω 

αποτελέσματα,  δηλαδή την ύπαρξη διαφορών στο επίπεδο ικανοποίησης, αφοσίωσης 

και τελικώς στην πρόθεση επαναγοράς μεταξύ των δυο φύλων. 

Η μεταβλητή Τιμή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν επηρεάζει άμεσα 

την πρόθεση επαναγοράς καθώς δεν αποδεικνύεται να είναι στατιστικά σημαντική. 

Από την άλλη πλευρά όμως, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Τιμή συμβάλει θετικά 

στην δημιουργία αισθήματος ικανοποίησης και έμμεσα να οδηγεί στην αφοσίωση του 

πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να επηρεάζει θετικά την πρόθεση επαναγοράς. 

Συνεπώς,  τα αποτελέσματα της ερευνάς επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η τιμή των 

προϊόντων και γενικότερα η τιμολόγηση έχει, έστω και έμμεσα, σημαντική επίδραση 

στην απόφαση του καταναλωτή για επίσκεψη και επανάληψη αγορών από το 

ηλεκτρονικό κατάστημα (Akrajindanon, 2017; Suhaily & Soelasih, 2017; Yulisetiarini, 

et al., 2017). 

Η Πρακτικότητα ως παράγοντας του ιστοτόπου και κατ’ επέκταση των διαδικτυακών 

αγορών,  παρουσιάζεται να συνδέεται άμεσα και θετικά με την απόφαση του πελάτη 

για επανάληψη αγορών από το  ηλεκτρονικό κατάστημα, ενώ σχετίζεται θετικά και 

αποτελεί βασικό παράγοντα  για τη δημιουργία αισθήματος ικανοποίησης  στον 

καταναλωτή. Επιπρόσθετα, μέσω του παραπάνω αισθήματος συνδέεται εμμέσως 

θετικά με την Αφοσίωση αλλά και την Πρόθεση Επαναγοράς. Τα αποτέλεσμα για την 

Πρακτικότητα επιβεβαιώνονται και από αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες έδειξαν ότι 

ποσοστό πελατών διέκοπτε την συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα λόγω 

έλλειψης του υπόψη παράγοντα  (Chang & Chen, 2009) αλλά και τον καθοριστικό της 

ρολό στην πρόθεση των καταναλωτών για επανάληψη αγορών από το ηλεκτρονικό 

κατάστημα (Pham, et al., 2018). 

Σε ό,τι αφορά την Ικανοποίηση αυτή φέρεται να έχει την υψηλότερη άμεση και θετική 

επίδραση στην Πρόθεση Επαναγοράς ανάμεσα στις υπόλοιπες μεταβλητές του 

μοντέλου. Επιπλέον παρουσιάζεται να έχει σημαντική θετική συνεισφορά στην 

Αφοσίωση του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα και μέσω αυτής συνδέεται 

έμμεσα θετικά με την Πρόθεση Επαναγοράς. Γενικότερα, ο ρόλος της εν λόγω 

μεταβλητής στο μοντέλο είναι κρίνεται σημαντικός, καθώς είτε άμεσα είτε έμμεσα 

(λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κόμβος για την αποτύπωση της επίδρασης άλλων 

μεταβλητών) επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή.  
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Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας σχετικά με την Ικανοποίηση του 

καταναλωτή ενισχύονται και από αποτελέσματα άλλων ερευνών όπως, των  Nuseir & 

Madanat (2015) οι οποίοι έδειξαν ότι η τιμή ως παράγοντας του μείγματος μάρκετινγκ  

επηρεάζει την ικανοποίηση και μέσω αυτής τις αγοραστικές προθέσεις των πελατών. 

Επιπλέον τα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου έχουν επίδρασης στην δημιουργία 

αισθήματος ικανοποίησης με σημαντικό περαιτέρω αντίκτυπο στην απόφαση 

επαναγοράς (Lin, 2007; Liu, et al., 2008; Swaid & Wigand, 2007).  Τέλος, το αίσθημα  

ικανοποίησης είναι βασική προϋπόθεση για τους καταναλωτές ώστε να 

πραγματοποιήσουν ξανά αγορές από το ίδιο  ηλεκτρονικό κατάστημα (Suhaily & 

Soelasih, 2017). 

Κλείνοντας, η Αφοσίωση φαίνεται να σχετίζεται άμεσα και θετικά με την Πρόθεση 

Επαναγοράς. Πέρα όμως από την άμεση επίδρασης της στην εξαρτημένη μεταβλητή, 

η Αφοσίωση έχει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρολό εντός του μοντέλου καθώς 

αποτελεί κόμβο μέσα από τον οποίο παρατηρούνται οι έμμεσες επιδράσεις των λοιπών 

μεταβλητών στην εξαρτημένη μεταβλητή.  

Τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών καθώς και η αναφερόμενη βιβλιογραφία 

ενισχύουν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Η αφοσίωση του πελάτη σε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα που θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόθεση του καταναλωτή για 

επανάληψη μελλοντικών αγορών από τον υπόψη ιστότοπο (Srinivasan, et al., 2002; 

Dixon, et al., 2005). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έρχονται σε  αντίθεση με 

αυτή των Afsar, et al. (2013) οι οποίοι στην έρευνα τους έδειξαν ότι  ικανοποίηση στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στην ηλεκτρονική 

πίστη. 

 

Προτάσεις προς τους μάνατζερ 

Οι εταιρείες οι οποίες είτε δραστηριοποιούνται ήδη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και 

επιθυμούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των πωλήσεων τους διατηρώντας ή και 

αυξάνοντας  τον αριθμό των καταναλωτών που επισκέπτονται τον ιστότοπο τους  

καθώς και οι εταιρίες που σκοπεύουν στο μέλλον να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα  θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα κάτωθι: 

Πρώτον, θα πρέπει γίνει αντιληπτό από τους υπεύθυνους μάρκετινγκ του διαδικτυακού 

καταστήματος το κοινό στο οποίο απευθύνεται το ηλεκτρονικό κατάστημα από 
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πλευράς του φύλου που ανήκει ο εκάστοτέ καταναλωτής. Ο υπόψη παράγοντας 

διαδραματίζει σημαντικό ρολό στην προσπάθεια για διατήρηση του υπάρχοντος 

πελατολογίου αφού επηρεάζει την πρόθεση επαναγοράς και πιο συγκεκριμένα οι 

άνδρες καταναλωτές  έχουν  λιγότερες πιθανότητες να επιστρέψουν για 

πραγματοποίηση αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα σε σχέση  με τις γυναίκες 

καταναλωτές. Συνεπώς,  ένας ιστότοπος θα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη 

προσπάθεια για την διατήρηση των ανδρών που πραγματοποιούν αγορές μέσω αυτού. 

Δεύτερον, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην 

δημιουργία αισθήματος πρακτικότητας που αντιλαμβάνεται ο πελάτης κατά την 

επίσκεψη και πλοήγηση του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, από την αρχή έως και το 

πέρας των αγορών του. Η ύπαρξη της πρακτικότητας στη δομή, την εμφάνιση και 

γενικότερα στο περιβάλλον πλοήγησής του διαδικτυακού καταστήματος έχει άμεσο 

αντίκτυπο στην πρόθεση επαναγοράς από την πλευρά των πελατών συμβάλλοντας έτσι 

στην διατήρησή τους ως ενεργά μέλη του πελατολογίου του καταστήματος. 

Επιπρόσθετα, η σημαντικότητα του υπόψη παράγοντα ενισχύεται  από την επίδραση 

που αυτός έχει στην ικανοποίηση του πελάτη η οποία οδηγεί τελικώς στην επανάληψη 

αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Τρίτον, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη αισθήματος ικανοποίησης 

των πελατών καθώς αυτή έχει καθοριστικό ρολό  στην λειτουργία και κερδοφορία των 

εταιριών. Μέσω της δημιουργίας αισθήματος ικανοποίησης το ηλεκτρονικό 

κατάστημα επιτυγχάνει τη διατήρηση των υπαρχόντων πελάτων και την αύξηση του 

υπάρχοντος πελατολόγιου με την προσέλκυση νέων υποψήφιων πελατών. Η 

ικανοποίηση είναι ο παράγοντας που συνδέεται σημαντικά άμεσα αλλά και έμμεσα με 

την πρόθεση ενός πελάτη για επαναγορά.  

Τέταρτον, η ανάπτυξη αισθήματος αφοσίωσης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην 

προσπάθεια του ηλεκτρονικού καταστήματος για μείωση του φαινομένου της διαφυγής 

πελάτη καθώς αυτή επηρεάζει την τάση του πελάτη να πραγματοποιεί αγορές μέσω 

διαδικτυακών καταστημάτων με αποτέλεσμά την επανάληψη της αγοραστικής του 

συμπεριφοράς. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να 

έχουν άμεση, γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε ένα πλήθος διαδικτυακών 

καταστημάτων, με αποτέλεσμα η ένδειξη «πίστης» μέσω της ««ηλεκτρονικής 

αφοσίωσης» (e-loyalty) να αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του 
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ηλεκτρονικού καταστήματος. Τέλος, η αφοσίωση λειτουργεί και ως συνδετικός κρίκος 

μεταξύ άλλων παραγόντων του ηλεκτρονικού εμπορίου και της πρόθεσης επαναγοράς 

με τους πρώτους να  αντανακλούν την επίδρασή τους επάνω της  και στη συνέχεια  

μέσω αυτής να επηρεάζεται η απόφαση του καταναλωτή για διακοπή των αγορών από 

το ηλεκτρονικό κατάστημα ή την επανάληψη τους.  

Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Από την εκπόνηση της παρούσας εργασίας προκύπτουν και διάφοροι περιορισμοί οι 

οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για την πραγματοποίηση 

αντίστοιχων μελετών στο μέλλον. Οι περιορισμοί που διαπιστωθήκαν και  μπορούν να 

οδηγήσουν στην διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών έχουν όπως παρακάτω: 

 Το δείγμα της έρευνας από πλευράς εθνικότητας των  ερωτηθέντων αποτελείται 

στο σύνολο του από Έλληνες γεγονός που περιορίζει την γενίκευση των 

αποτελεσμάτων αυτής σε άτομα άλλης εθνικότητας. Προτείνεται, μελλοντικές έρευνες 

να συμπεριλάβουν στο δείγμα του πληθυσμού άτομα και διαφορετικών εθνικοτήτων 

για την καλύτερη αντιπροσώπευση του πληθυσμού.  

 Αναφορικά με τον παράγοντα Ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην παρούσα ερευνά  ήταν μεταξύ 18 έως 44 ετών, με 

αποτέλεσμα να μην αντιπροσωπεύονται επαρκώς άτομα μεγαλύτερης ηλιακής ομάδας. 

Μελλοντικές αντίστοιχες έρευνες προτείνεται να εστιάσουν στην μελέτη ατόμων που 

ανήκουν σε ηλικίες άνω των 45 ετών. 

 Στον παράγοντα Εργασία  το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 

απασχολείται ως Δημόσιος Υπάλληλος , Ιδιωτικός Υπάλληλος, Άνεργος-η / Φοιτητής 

-τρια, Ελεύθερος Επαγγελματίας. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων είναι η μη 

ικανοποιητική αντιπροσώπευση άλλων επαγγελμάτων στο δείγμα του πληθυσμού. 

Συνεπώς προτείνεται μελλοντικές έρευνες να εστιάσουν στη μελέτη ατόμων 

διαφορετικών επαγγελμάτων από τα παραπάνω.  

 Στην μεταβλητή Μηνιαίο Εισόδημα, η παρούσα έρευνα δεν κατάφερε να 

συγκεντρώσει την άποψη των ατόμων με υψηλό μηνιαίο εισόδημα (άνω των 2.000€), 

ως εκ τούτου η πρόταση για μελλοντικές έρευνες αφορά στην μελέτη ατόμων με υψηλό 

μηνιαίο εισόδημα. 

 Αναφορικά με τον Τόπο Διαμονής των ερωτηθέντων οι πλειοψηφία αυτών 

διαμένει σε πόλη, περιορίζοντας την γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε 
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άτομα που διαμένουν σε κωμοπόλεις ή χωριά, έτσι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν 

να εξετάσουν πληθυσμό οποίος δεν διαμένει σε μεγάλα αστικά κέντρα. 

 Κλείνοντας, μελλοντικές έρευνες προτείνεται να διεξαχθούν εξετάζοντας ως  

μεταβλητές τις διαφορετικές κατηγορίες  τροπών λήψης απόφασης των καταναλωτών 

για πραγματοποίηση αγορών. Οι υπόψη κατηγορίες, παρότι μετρήθηκαν επιτυχώς στην 

παρούσα έρευνα,  δεν κατέστη δυνατό μέσα από την ανάλυση να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την επίδρασή τους στο φαινόμενο της διαφυγής πελάτη στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα.  
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