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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Vai trò của HTTTKT là cực kỳ quan trọng trong doanh nghiệp, 

do đó việc đánh giá hiệu quả HTTTKT thường xuyên, liên tục là cần 

thiết để duy trì hoạt động ổn định và cải tiến hệ thống. Tuy nhiên, 

đánh giá hiệu quả HTTTKT một cách trực tiếp là rất phức tạp nên 

một số nhà nghiên cứu đo lường thông qua đo lường sự hài lòng của 

người sử dụng đối với HTTTKT. Việc thiếu nghiên cứu về sự hài 

lòng của người sử dụng đối với HTTTKT cũng như một số nghiên 

cứu chỉ mang tính lý thuyết, hoặc áp dụng với đơn vị đặc thù đặt ra 

yêu cầu cấp thiết cần phải nghiên cứu về sự hài lòng của người sử 

dụng đối với HTTTKT tại các doanh nghiệp, mà trong nghiên cứu 

này thực hiện với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Như vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài “ Các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài 

nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu: 

Tổng hợp cơ sở lý luận về HTTTKT, các nhân tố tác động đến 

sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT. 

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử 

dụng đối với hệ thống thông tin kế toán thông qua khảo sát tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất 

lượng hệ thống thông tin kế toán đối với các doanh nghiệp. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh 

nghiệp. 

Phạm vi nghiên cứu: các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng, thông tin được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 03 

đến tháng 06 năm 2017.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn này được sử dụng hai phương pháp chính: phương 

pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. 

Thông tin thu thập được sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS 

20.0 và AMOS 20.0. Kết quả thang đo thu được sau khi đánh giá 

bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach Alpha và phân tích nhân 

tố khám phá EFA được thực hiện với phần mềm SPSS 20, sau đó 

tiến hành phân tích nhân tố khẳng định CFA và phân tích mô hình 

cấu trúc tuyến tính SEM bằng phần mềm AMOS 20 để kiểm định mô 

hình nghiên cứu. 

5. Bố cục đề tài 

Đề tài gồm 3 chương. 

Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết 

Chƣơng 2: Thiết kế nghiên cứu 

Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong phạm vi liên quan đến đề tài nghiên cứu, tác giả đã dựa 

trên những lý thuyết nền tảng về sự hài lòng của người sử dụng đối 

với HTTT tiêu biểu như mô hình của DeLone và McLean,…, các 

nghiên cứu thực nghiệm về vận dụng các mô hình ở các địa bàn khác 

nhau, từ đó là cơ sở để đề xuất mô hình nghiên cứu sự hài lòng của 
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người sử dụng đối với HTTTKT tại các doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 

1.1.1. Khái niệm HTTTKT 

Thuật ngữ HTTTKT là một thuật ngữ chuyên ngành và đã được 

định nghĩa trong khá nhiều tài liệu. Nhưng một quan điểm lớn về 

HTTTKT là: HTTTKT (Accounting Information System- AIS) là 

một bộ phận quan trọng của HTTT quản lý trong doanh nghiệp bao 

gồm nguồn nhân lực, các phương tiện, các phương pháp kế toán 

được tổ chức khoa học nhằm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về 

tình hình huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng kỳ nhất định.  

1.1.2. Bản chất 

Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận để hiểu được bản chất của 

HTTTKT. Tuy nhiên, với mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT, xuất phát từ 

quan điểm thông tin đầu ra của HTTTKT phục vụ cho nhu cầu của 

người sử dụng, cách tiếp cận HTTTKT với tư cách là một HTTT là 

phù hợp cho nghiên cứu. Với cách tiếp cận này, như các HTTT khác, 

HTTTKT có đầu vào, quy trình xử lý và đầu ra. 

1.1.3. Các yếu tố cấu thành HTTTKT 

HTTTKT có 6 yếu tố cấu thành cơ bản: (1) con người, (2) thủ 

tục và quy trình xử lý thông tin, (3) dữ liệu về các hoạt động, (4) cơ 

sở hạ tầng công nghệ thông tin gồm máy tính và các thiết bị kết nối 
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thông tin, (5) phần mềm kế toán kể cả cơ sở dữ liệu kế toán và (6) 

công cụ kiểm soát nội bộ.  

1.1.4. Chức năng của HTTTKT  

HTTTKT có 2 chức năng cơ bản là thông tin và kiểm tra sự hình 

thành và vận động của tài sản nhằm bảo vệ, khai thác và sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực của tổ chức.  

1.1.5. Phân loại HTTTKT 

Phân loại theo đặc điểm của thông tin cung cấp 

 Hệ thống thông tin kế toán tài chính 

 Hệ thống thông tin kế toán quản trị 

Phân loại theo phương thức xử lý 

 Hệ thống thông tin kế toán thủ công 

 Hệ thống thông tin bán thủ công 

 Hệ thống kế toán dựa trên nền máy vi tính 

1.2. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HỆ 

THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 

1.2.1. Sự hài lòng của ngƣời sử dụng  

Có nhiều định nghĩa khác nhau về sự hài lòng, nhưng tất cả cùng 

thống nhất sự hài lòng ở ba điểm chung là: (1) sự hài lòng của người 

tiêu dùng là một phản ứng (cảm xúc hoặc nhận thức) với cường độ 

khác nhau; (2) phản ứng dựa trên đánh giá lợi ích, việc đánh giá dựa 

trên kỳ vọng của sản phẩm, kinh nghiệm tiêu thụ…; và (3) phản ứng 

xảy ra tại một thời điểm cụ thể (sau khi tiêu thụ, sau khi lựa chọn, 

dựa trên kinh nghiệm tích lũy…).  

1.2.2. Sự hài lòng của ngƣời sử dụng đối với HTTTKT 

Xuất phát từ quan điểm thông tin đầu ra của HTTTKT phục vụ 

cho các bộ phận, cá nhân bên trong và bên ngoài tổ chức- được gọi 

chung là người sử dụng thông tin, một HTTTKT đáp ứng được tốt 
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nhất yêu cầu của những người sử dụng để họ thực hiện tốt công việc 

thì hệ thống đó có thể được xem là hiệu quả. Do đó, sự hài lòng của 

người sử dụng thông tin sẽ là một trong những nhân tố quyết định để 

đánh giá hiệu quả của HTTT nói chung và HTTTKT nói riêng. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA 

NGƢỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HTTTKT  

1.3.1. Chất lƣợng thông tin 

1.3.2. Chất lƣợng hệ thống 

1.3.3. Chất lƣợng dịch vụ 

1.3.4. Sử dụng hệ thống 

1.3.5. Chất lƣợng đội ngũ làm công tác kế toán 

1.3.6. Nhận thức về tính hữu ích 

1.3.7. Sự hài lòng của ngƣời sử dụng  

 

CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1.  MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

Qua các nghiên cứu đã hệ thống hóa ở chương 1, có 6 nhóm 

nhân tố chính tác động đến sự hài lòng của người sử dụng đối với 

HTTT là: Chất lượng thông tin, Chất lượng hệ thống, Chất lượng 

dịch vụ, Sử dụng hệ thống, Chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán 

và Nhận thức về tính hữu ích của hệ thống. Dựa trên cơ sở lý thuyết 

và vận dụng vào điều kiện Việt Nam, tác giả mong muốn xây dựng 

mô hình đánh giá sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT, 

thông qua đó đánh giá hiệu quả của HTTTKT trong môi trường Việt 

Nam.  

Như vậy, mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

người sử dụng đối với HTTTKT được xây dựng như hình 2.1. 
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Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu. 

Với mô hình nghiên cứu đề xuất, các giả thuyết được đưa ra là: 

 H1: Chất lượng thông tin kế toán có tác động tích cực đến sự 

hài lòng của người sử dụng HTTTKT. 

 H2: Chất lượng HTTTKT có tác động tích cực đến sự hài lòng 

của người sử dụng HTTTKT. 

 H3: Chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán có tác động tích 

cực đến sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT. 

 H4: Nhận thức về tính hữu ích có tác động tích cực đến sự hài 

lòng của người sử dụng HTTTKT 

H7 

Chất lượng hệ thống ( SQ) 

Nhận thức về tính hữu 

ích (PU) 

Chất lượng thông tin (IQ) 

Chất lượng đội ngũ làm  

công tác kế toán (QA) 

 

Sự hài lòng của  

người sử dụng 

(US) 

H5 H2 

H1 

H3 

H4 

H6 
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  H5: Chất lượng của HTTTKT có tác động tích cực đến chất 

lượng thông tin kế toán. 

 H6: Nhận thức về tính hữu ích có tác động tích cực đến chất 

lượng hệ thống. 

 H7: Chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán có tác động tích 

cực đến chất lượng thông tin kế toán. 

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.2.1. Nghiên cứu định tính  

Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong nghiên 

cứu sơ bộ vào tháng 03/2017.  

Thông qua phỏng vấn chuyên sâu, 2 biến được bổ sung vào 

phiếu khảo sát là tính bảo mật trong thang đo chất lượng hệ thống và 

biến kinh nghiệm công tác của thang đo chất lượng đội ngũ làm công 

tác kế toán, nâng số biến trong mô hình là 23 biến. 

2.2.2. Nghiên cứu định lƣợng 

Nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện thông qua 

khảo sát các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo bộ phận kế toán- 

tài chính của doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng bằng bảng câu 

hỏi. 

2.2.3. Tiến trình nghiên cứu 

Gồm 3 bước chính: 

Bước 1. Xây dựng thang đo 

Bước 2. Nghiên cứu sơ bộ 

Bước 3. Nghiên cứu chính thức 

2.3. XÂY DỰNG THANG ĐO 

Việc lựa chọn các biến đo lường dựa trên cơ sở lý luận được 

trình bày ở trên, tùy thuộc vào mức độ quan trọng, sự phù hợp với 
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mô hình và điều kiện vận dụng mô hình cũng như số lần xuất hiện 

các biến trong mô hình nghiên cứu trước đây. 

2.3.1. Thang đo chất lƣợng thông tin 

Tác giả đưa ra thang đo chất lượng thông tin để xin ý kiến qua 

phỏng vấn chuyên sâu gồm 7 biến quan sát là phù hợp, chính xác, tin 

cậy, đầy đủ, dễ hiểu, kịp thời và tính so sánh được. Kết quả phỏng 

vấn cho thấy các biến này đều phù hợp với đặc tính của chất lượng 

thông tin, cần thiết phải đưa vào mô hình.  

2.3.2. Thang đo chất lƣợng hệ thống 

Thang đo chất lượng hệ thống được đưa ra gồm 4 biến tốc độ xử 

lý, độ tin cậy, linh hoạt, tích hợp. Qua kết quả phỏng vấn, biến “bảo 

mật” được người sử dụng đề nghị bổ sung vào thang đo do công 

nghệ thông tin ngày càng phát triển kèm theo những nguy cơ dữ liệu, 

thông tin nội bộ doanh nghiệp bị lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao 

chép, đánh cắp và sử dụng trái quy định, gây tổn thất cho doanh 

nghiệp. Vì vậy, vấn đề bảo mật ngày càng trở nên quan trọng và 

được người sử dụng quan tâm đối với một HTTTKT. 

2.3.3. Thang đo chất lƣợng đội ngũ làm công tác kế toán 

Thang đo chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán được tác giả 

xây dựng gồm 3 biến đo lường là trình độ chuyên môn, đào tạo và 

huấn luyện, trình độ công nghệ và thông tin. Qua nghiên cứu định 

tính bằng phỏng vấn chuyên sâu cho thấy những người được phỏng 

vấn đều hiểu cặn kẽ các biến này và cho rằng thang đo với các biến 

quan sát này là đầy đủ và phù hợp. Tuy nhiên, người sử dụng 

HTTTKT có kiến nghị bổ sung thêm biến “kinh nghiệm công tác” 

vào thang đo. Xét thấy “kinh nghiệm công tác” cũng có ảnh hưởng 

đáng kể đến chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán, tác giả đã bổ 
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sung biến này vào thang đo để đo lường nhân tố chất lượng đội ngũ 

làm công tác kế toán. 

2.3.4. Thang đo nhận thức về tính hữu ích 

Thang đo nhận thức về tính hữu ích được đưa ra ở nghiên cứu 

định tính gồm 4 biến quan sát. Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy 

các biến quan sát được những người phỏng vấn đánh giá là rõ ràng, 

do đó các biến quan sát được giữ nguyên sau khi phỏng vấn chuyên 

sâu. 

2.3.5. Thang đo sự hài lòng của ngƣời sử dụng 

Sự hài lòng của người sử dụng được tác giả đề xuất đo lường 

bằng 3 biến. Sau phỏng vấn chuyên sâu, người sử dụng đồng ý với 

thang đo sự hài lòng và cho rằng thang đo đã đầy đủ. Do đó các biến 

quan sát của thang đo không có sự thay đổi. 

2.4. NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 

2.4.1. Khách thể nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT. Do đó, đối tượng khảo 

sát của nghiên cứu là người sử dụng HTTTKT bao gồm lãnh đạo 

doanh nghiệp và lãnh đạo bộ phận kế toán- tài chính. Phạm vi nghiên 

cứu là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2.4.2. Mẫu điều tra 

Ở đề tài này, kích thước mẫu dự kiến là 200. Mẫu điều tra được 

chọn theo phương pháp chọn mẫu theo mục đích kết hợp với chọn 

mẫu thuận tiện dựa trên sự giới thiệu của phần tử này đến phần tử 

khác. Chọn mẫu theo mục đích hay chọn mẫu phán đoán nhằm lựa 

chọn những phần tử mà nhà chuyên môn suy nghĩ có thể thỏa mãn 

một tiêu chuẩn nào đó. Phương pháp thu thập thông tin chủ yếu 

thông qua phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn bằng thư tín. 
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2.4.3. Kết cấu bảng câu hỏi khảo sát 

Trong bảng câu hỏi khảo sát chính thức, bộ thang đo xây dựng 

gồm 23 câu hỏi tương ứng với 5 biến quan sát, được biểu thị để tìm 

hiểu 4 nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng đối với 

HTTTKT. Mỗi biến thể hiện dưới một câu hỏi.  

Toàn bộ các câu được đánh giá bằng thang đo Likert 5 điểm (1 = 

hoàn toàn không đồng ý, 2 = không đồng ý, 3 = bình thường, 4 = 

đồng ý, 5 = hoàn toàn đồng ý) để đo lường mức đánh giá của người 

trả lời trên mỗi biến.  

 

CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 

Tổng số phiếu điều tra được thực hiện là 250 phiếu, trong đó có 

10 phiếu bị loại do không trả lời đầy đủ hoặc trả lời không logic. 

Tổng số phiếu hợp lệ được sử dụng cho nghiên cứu chính thức là 

240. Số doanh nghiệp được khảo sát là 139 doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

Mẫu được mô tả về: 

 Lĩnh vực hoạt động  

 Quy mô doanh nghiệp  

 Đối tượng khảo sát 

 Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán 

 Số lượng người làm công tác kế toán tại đơn vị 

3.2. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA 

NGƢỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HTTTKT  

Với thang đo 5 mức sắp xếp theo sự tăng dần từ 1 đến 5, từ 

“hoàn toàn không đồng ý” đến “ hoàn toàn đồng ý”, có thể xem mức 
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độ đánh giá của người sử dụng với các nhận định về sự hài lòng đối 

với HTTTKT tương ứng với mức từ “rất kém” đến “ rất tốt”. Ý nghĩa 

của từng giá trị trung bình (Mean) tương ứng với thang đo Likert 5 

được xác định như sau: từ 1,00 đến 1,80: “rất kém”, từ 1,81 – 2,60: 

“kém”, từ 2,61- 3,40: “bình thường”, từ 3,41- 4,20: “tốt”, từ 4,21- 

5,00: “rất tốt”. 

Trong đó, người sử dụng hài lòng nhất với tốc độ xử lý của hệ 

thống. Như vậy, chất lượng hệ thống đã phần nào đáp ứng được yêu 

cầu và kỳ vọng của người sử dụng. 

Sự hài lòng của người sử dụng với các nhận định trong nhân tố 

nhận thức về tính hữu ích đạt mức từ “kém” đến “bình thường”. Điều 

này thể hiện người sử dụng đánh giá nhận thức của nhà quản trị về 

vai trò hay hiệu quả của HTTTKT là thấp.  

Hầu hết các nhận định trong nhân tố chất lượng thông tin được 

người sử dụng đánh giá ở mức “bình thường” cho thấy chất lượng 

thông tin vẫn đảm bảo các tiêu chí đánh giá nhưng chưa thực sự đáp 

ứng được hết kỳ vọng của người sử dụng. 

Người sử dụng đánh giá chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán 

ở mức độ tương đối, có thể chấp nhận nhưng chưa thực sự làm cho 

người sử dụng hài lòng. 

Với hầu hết các nhân tố được đánh giá ở mức bình thường nên 

sự hài lòng của người sử dụng chưa được đánh giá cao với trung bình 

của các biến trong khoảng 2,73 đến 2,88, được xem là mức “bình 

thường”. Việc xác định tác động của các nhân tố đến sự hài lòng 

trong các mục sau sẽ là cơ sở để cải thiện sự hài lòng của người sử 

dụng đối với HTTTKT nhằm nâng cao hiệu quả của HTTTKT. 
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3.3. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 

3.3.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số 

Cronbach’s Alpha 

Hệ số tin cậy Cronbach Alpha của các thang đo nghiên cứu là 

khá cao và thỏa mãn yêu cầu lớn hơn 0.6. Cụ thể, thang đo có hệ số 

Cronbach Alpha cao nhất 0.886 là chất lượng hệ thống , thang đo có 

hệ số Cronbach Alpha thấp nhất cũng đạt 0.716 là chất lượng đội ngũ 

làm công tác kế toán. Hơn nữa, các hệ số tương quan biến tổng đều 

cao hơn mức cho phép, ngoại trừ biến IQ5-dễ hiểu, QA4- kinh 

nghiệm công tác nên bị loại ra khỏi mô hình trước khi kiểm định 

thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA. 

3.3.2. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá 

EFA 

Trước khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá cần xem xét ý 

nghĩa thống kê của kiểm định Bartlett và hệ số Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO). Kết quả phân tích cho thấy giá trị KMO= 0.836 >0.5, kiểm 

định Bartlett có ý nghĩa thống kê (sig= 0.000 <0.05). Do đó có thể 

khẳng định dữ liệu thích hợp để thực hiện phân tích nhân tố khám 

phá. 

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp trích Principle Axis 

Factoring với phép quay Promax vì phương pháp này sẽ phản ánh 

cấu trúc dữ liệu chính xác hơn phương pháp Principle Component 

với phép quay Varimax (Gerbing và Anderson, 1998). Với cỡ mẫu 

thực hiện là 240, những biến quan sát có hệ số tải nhân tố (factor 

loading) <0.4 sẽ bị loại (Hair và cộng sự, 2009). Kết quả phân tích 

nhân tố cho thấy có 5 nhóm nhân tố được trích tại Eigenvalue là 

1.550 với tổng phương sai trích là 68,245 % (>0.5). Tất cả các biến 

quan sát đều có hệ số tải nhân tố đạt yêu cầu. 
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3.3.3. Đánh giá thang đo bằng phân tích CFA, hệ số tin cậy 

tổng hợp 

a. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA 

 Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định cho thấy 

mô hình có giá trị Chi-square điều chỉnh theo bậc tự do CMIN/df = 

1.460 (< 3), các chỉ tiêu TLI = 0.958, CFI= 0.964 (>0.9) và 

RMSEA= 0.044 (<0.08). Như vậy có thể kết luận mô hình này phù 

hợp với dữ liệu thực tế.  

 Giá trị hội tụ 

Các trọng số đều đạt tiêu chuẩn cho phép >0.5 và đều có ý nghĩa 

thống kê các giá trị p < 5% đều bằng 0.000, hệ số tương quan giữa 

các thành phần đều <0.9. Vì vậy chúng ta có thể kết luận các biến 

quan sát dùng để đo lường 4 thành phần của thang đo về sự hài lòng 

của người sử dụng đối với HTTTKT đạt được giá trị hội tụ (Gerbing 

và Anderson, 1998). 

 Giá trị phân biệt 

Có thể kiểm định giá trị phân biệt của các khái niệm trong mô 

hình tới hạn bằng cách kiểm định hệ số tương quan xét trên phạm vi 

tổng thể giữa các khái niệm có khác biệt so với 1 hay không. Nếu nó 

thực sự khác biệt thì các thang đo đạt giá trị phân biệt. Chúng ta 

kiểm định giả thuyết Ho: Hệ số tương quan giữa các khái niệm bằng 

1. 

Do P-value <0.05 nên giả thuyết Ho bị bác bỏ, chấp nhận giả 

thuyết H1, nghĩa là hệ số tương quan của từng cặp khái niệm khác 

biệt so với 1 ở độ tin cậy 95%. Do đó các khái niệm này đạt được giá 

trị phân biệt. 
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b. Kiểm định độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích 

Độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích được tính trên cơ sở 

trọng số nhân tố ước lượng trong mô hình CFA của các thang đo. 

Tất cả các thang đo đều thỏa mãn yêu cầu về độ tin cậy tổng hợp 

và phương sai trích. Cụ thể, thang đo Chất lượng hệ thống có độ tin 

cậy tổng hợp cao nhất là 0.887 với phương sai trích được là 0.614. 

Thang đo Chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán, một thang đo 

mới đề xuất của mô hình chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán 

cũng có độ tin cậy tổng hợp là 0.778 với phương sai trích được là 54 

% (> 50%).  

3.4. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN 

CỨU 

Kết quả phân tích cấu trúc SEM chưa chuẩn hóa cho thấy mô 

hình nghiên cứu có 182 bậc tự do với Chi-square là 284.861, Chi-

square tương đối theo bậc tự do CMIN/df = 1.565 (< 3), TLI = 0.948, 

CFI= 0.955 (>0.9) và RMSEA= 0.049 (<0.08). Do đó, mô hình này 

tương thích với dữ liệu thực tế.  

Theo kết quả kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm SEM 

(chưa chuẩn hóa), các giả thuyết từ H1 đến H7, ngoại trừ H4 thì đều 

có P-value <0.1, do đó giả thuyết được chấp nhận. Riêng H4 bị bác 

bỏ vì có giá trị p-value là 0.126 (>0.1). Tức là, mối quan hệ giữa 

nhận thức về tính hữu ích (PU) và sự hài lòng của người sử dụng 

(US) không có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 90%.  

Vì H4 không có ý nghĩa nên ta loại giả thuyết H4 ra khỏi mô 

hình và thực hiện kiểm định lại mô hình nghiên cứu. 

Kết quả phân tích cấu trúc SEM chuẩn hóa hình 3.3 cho thấy mô 

hình nghiên cứu có 183 bậc tự do với Chi-square là 287.127, Chi-

square tương đối theo bậc tự do CMIN/df = 1.569 (< 3), TLI = 0.948, 
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CFI= 0.954 (>0.9) và RMSEA= 0.049 (<0.08). Vì vậy, mô hình này 

tương thích với dữ liệu thực tế.  

Dựa vào mối quan hệ giữa các khái niệm (chuẩn hóa), ta thấy 

các trọng số chuẩn hóa đều dương nên các khái niệm có quan hệ tỷ lệ 

thuận. Trị số tuyệt đối của các trọng số này càng lớn thì khái niệm 

độc lập tương ứng có tác động càng mạnh đến khái niệm phụ thuộc. 
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 Hình 3.3. Kết quả mô hình cấu trúc SEM chuẩn hóa 
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Giả thuyết H1: Chất lượng thông tin kế toán có tác động tích 

cực đến sự hài lòng của người sử dụng HTTTKT. Giả thuyết H1 

được chấp nhận, tức là khi thông tin kế toán đảm bảo tính phù hợp, 

chính xác, tin cậy, đầy đủ, kịp thời và so sánh được thì người sử 

dụng HTTTKT sẽ hài lòng với HTTTKT hơn, và hệ số ước lượng 

của mối quan hệ này là 0.303. So với các nhân tố khác thì chất lượng 

thông tin là nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự hài lòng của 

người sử dụng HTTTKT. Điều này phù hợp với kết quả các nghiên 

cứu trước đây về sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT . 

Giả thuyết H2: Chất lượng HTTTKT có tác động tích cực đến sự 

hài lòng của người sử dụng HTTTKT. Kết quả ước lượng của mối 

quan hệ giữa chất lượng HTTTKT và sự hài lòng của người sử dụng 

HTTTKT là 0.169 và giả thuyết được chấp nhận. Mức độ tác động 

của chất lượng hệ thống và sự hài lòng là tương đối khá trong mô 

hình. Điều này cho thấy, chất lượng hệ thống gồm tốc độ xử lý, độ 

tin cậy, linh hoạt, tích hợp, bảo mật tác động tích cực đến sự hài lòng 

của người sử dụng HTTTKT. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả 

các nghiên cứu trước. 

Giả thuyết H3: Chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán có tác 

động tích cực đến sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT. 

Chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của người sử dụng với hệ số 0.173. Nhân tố chất lượng đội ngũ làm 

công tác kế toán là một nhân tố mới được đưa vào kiểm chứng cho 

mô hình. Việc giả thuyết này có ý nghĩa cho thấy vai trò của trình độ 

chuyên môn, đào tạo và huấn luyện, trình độ công nghệ thông tin của 

người làm công tác kế toán trong mô hình sự hài lòng của người sử 

dụng đối với HTTTKT vận dụng tại Việt Nam. 
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Giả thuyết H4: Nhận thức về tính hữu ích có tác động tích cực 

đến sự hài lòng của người sử dụng HTTTKT. Giả thuyết này bị bác 

bỏ trong mô hình, chứng tỏ trong điều kiện khảo sát và vận dụng mô 

hình sự hài lòng của người sử dụng HTTTKT thì nhân tố nhận thức 

về tính hữu ích chưa tác động trực tiếp đến sự hài lòng của người sử 

dụng HTTTKT. Điều này không phù hợp với cơ sở của các nghiên 

cứu lý thuyết và thực tiễn trước đây và là kết quả đáng chú ý của mô 

hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử 

dụng đối với HTTTKT tại Việt Nam nói chung và tại thành phố Đà 

Nẵng nói riêng. 

Giả thuyết H5: Chất lượng của HTTTKT có tác động tích cực 

đến chất lượng thông tin kế toán. Giả thuyết H5 được chấp nhận với 

hệ số ước lượng mối liên hệ giữa chất lượng HTTTKT đối với chất 

lượng thông tin kế toán là 0.165. Khi chất lượng hệ thống càng tốt, 

dễ thấy là chất lượng thông tin là kết quả đầu ra của hệ thống cũng 

được nâng cao, tức là mối liện hệ này trong mô hình có ý nghĩa và 

phù hợp với các lý thuyết nghiên cứu trước đây. 

Giả thuyết H6: Nhận thức về tính hữu ích có tác động tích cực 

đến chất lượng hệ thống. Giả thuyết H6 được chấp nhận với mức độ 

tác động giữa nhận thức về tính hữu ích và chất lượng hệ thống là 

0.252. Mặc dù H4 bị bác bỏ, nhưng khi H6 được chấp nhận lại cho 

thấy một góc độ khác của mối liên hệ giữa nhận thức về tính hữu ích 

và sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT, tức là nhân tố 

nhận thức về tính hữu ích dù không tác động trực tiếp đến sự hài 

lòng, nhưng có tác động với chất lượng hệ thống, mà chất lượng hệ 

thống lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng. Do đó, nhân tố nhận 



19 

 

thức về tính hữu ích cũng có tác động đến sự hài lòng, và đây là mối 

liên hệ gián tiếp thông qua nhân tố trung gian khác. 

Giả thuyết H7: Chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán có tác 

động tích cực đến chất lượng thông tin kế toán. Giả thuyết H7 được 

chấp nhận với mức ý nghĩa 90%, nghĩa là với mức ý nghĩa này, chất 

lượng đội ngũ làm công tác kế toán có tác động đến chất lượng thông 

tin với hệ số ước lượng là 0.198. 

 Kiểm định các ước lượng bằng Bootstrap 

Ở nghiên cứu này sử dụng với số lượng mẫu lặp lại N= 1000, 

mẫu được tính trung bình kèm theo độ lệch. 

Dựa vào giá trị CR ta thấy giá trị tuyệt đối của CR đều nhỏ hơn 

1.96 với mức ý nghĩa 5% nên có thể nói độ lệch là tương đối nhỏ, 

không có ý nghĩa thống kê ở  độ tin cậy 95%. Vì vậy, ta có thể kết 

luận các ước lượng trong mô hình là đáng tin cậy. 

3.5. BÀN LUẬN 

3.5.1. Hàm ý kết quả nghiên cứu 

Theo kết quả nghiên cứu ở chương 3, mô hình đánh giá sự hài 

lòng của người sử dụng đối với HTTTKT được xây dựng cho thấy: 

Mức độ hài lòng của khách hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi 3 

nhân tố: Chất lượng hệ thống, Chất lượng thông tin và Chất lượng 

đội ngũ làm công tác kế toán. Trong đó, Chất lượng thông tin là nhân 

tố có tác động lớn nhất đến sự hài lòng của người sử dụng, tiếp đến 

là chất lượng hệ thống và cuối cùng là chất lượng đội ngũ làm công 

tác kế toán. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự tác động của biến 

Nhận thức về tính hữu ích (PU) đến biến Sự hài lòng của người sử 

dụng (US). Kết quả này không phù hợp với các kết quả nghiên cứu 
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trước đây. Tuy nhiên, mô hình còn thể hiện tác động gián tiếp của 

biến Nhận thức về tính hữu ích (PU) đến Sự hài lòng của người sử 

dụng (US) thông qua tác động đến Chất lượng hệ thống (SQ), do đó 

biến PU cũng đóng vai trò quan trọng trong mô hình vì chỉ khi nhà 

quản trị nhận thức được tính hữu ích của hệ thống càng cao thì đầu 

tư, quan tâm đến hệ thống mới đúng mức và chất lượng HTTTKT từ 

đó cũng được cải thiện đáng kể, góp phần làm người sử dụng trở nên 

hài lòng hơn. 

3.5.2. Một số kiến nghị 

 Chất lượng thông tin 

Người làm công tác kế toán cần tìm hiểu yêu cầu thông tin, thời 

gian của từng công việc cụ thể để có thể truy xuất thông tin trên hệ 

thống phù hợp, chính xác, đầy đủ, kịp thời, góp phần thực hiện tốt 

mục tiêu của các công việc liên quan. 

Thông tin kế toán cũng phải được thu thập, xử lý và cung cấp 

một cách chính xác, trung thực, khách quan, thông tin được kiểm tra, 

giám sát, đối chiếu thường xuyên giữa các bộ phận và trên hệ thống 

với thực tế, tránh sai lệch giữa các bộ phận liên quan hoặc gian lận 

ảnh hưởng đến số liệu kế toán. 

Các phương pháp kế toán cần được áp dụng thống nhất trong kỳ 

và hệ thống có thể quy đổi số liệu kế toán về cùng phương pháp kế 

toán nếu có thay đổi về phương pháp giữa các kỳ kế toán để đảm bảo 

tính so sánh, ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh và chiến lược của 

doanh nghiệp. 
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 Chất lượng hệ thống 

Cần cập nhật và bảo trì HTTT thường xuyên để kiểm tra, khắc 

phục được các lỗi, cập nhật mới những chế độ kế toán liên quan, 

tránh sai sót do phần mềm lỗi thời. 

Tính bảo mật trong HTTT là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, HTTT ở 

các doanh nghiệp cần được sử dụng phần mềm bản quyền, cài đặt 

phần mềm chống virus, đặt tên và mật khẩu cho người dùng, kiểm 

soát quyền truy cập, báo cáo về người dùng và thời gian truy cập đến 

nhà quản trị… để tránh sự xâm nhập bất hợp pháp, sửa đổi số liệu, 

… gây thiệt hại cho doanh nghiệp vì những sai sót trong thông tin kế 

toán. 

 Chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán 

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực kế toán - kiểm toán trong tình hình mới. 

Khuyến khích kế toán viên nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo 

đức theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.  

Doanh nghiệp cần thường xuyên tổ chức hoặc tạo điều kiện, 

khuyến khích kế toán viên, người làm công tác kế toán có thể tham 

gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, trình độ tin học để có thể trao đổi 

kinh nghiệm và cập nhật kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả công 

việc được giao. 

 Nhận thức về tính hữu ích 

Nhà quản trị cần tham gia các hội thảo, diễn đàn về ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác kế toán để được trao đổi, bàn luận 

nhằm hiểu rõ lợi ích và tăng cường đầu tư cho HTTTKT. 

Tổ chức đánh giá, kiểm tra, lập báo cáo để so sánh mức độ cải 

thiện của HTTTKT qua từng thời kỳ, giai đoạn, trước và sau khi cải 
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tiến hệ thống để thấy hiệu quả, đo lường được lợi ích của hoạt động 

kế toán đối với doanh nghiệp. 

 

KẾT LUẬN 

Mục đích chính của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng, xây dựng và đánh giá các thang đo lường 

các thành phần. Để khẳng định sự tác động của các thành phần này 

vào sự hài lòng của người sử dụng, một mô hình lý thuyết được xây 

dựng và kiểm định. Mô hình lý thuyết được xây dựng dựa trên cơ sở 

lý thuyết về mô hình đo lường sự thành công của HTTT thông qua sự 

hài lòng của người sử dụng. Căn cứ vào lý thuyết và thực tiễn, mô 

hình nghiên cứu được xây dựng gồm 5 nhân tố là chất lượng hệ 

thống, chất lượng thông tin, chất lượng đội ngũ làm công tác kế toán, 

nhận thức về tính hữu ích, sự hài lòng của người sử dụng.  

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng để xây dựng, đo lường 

các thang đo và kiểm định mô hình bao gồm hai bước chính: nghiên 

cứu sơ bộ thông qua phương pháp phỏng vấn chuyên sâu để hiệu 

chỉnh thang đo nháp và nghiên cứu chính thức được thực hiện qua 

điều tra bằng bảng câu hỏi và nhận được câu trả lời của 240 người sử 

dụng HTTTKT. Kết quả nghiên cứu chính thức được sử dụng để 

phân tích, đánh giá, đo lường các thành phần tác động vào sự hài 

lòng của người sử dụng thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, 

phân tích nhân tố EFA, kiểm định mô hình lý thuyết và các giả 

thuyết. Những thang đo lường các thành phần tác động vào sự hài 

lòng của người sử dụng sau khi đề xuất và bổ sung đều đạt được độ 
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tin cậy và giá trị cho phép, ngoại trừ hai biến IQ5- dễ hiểu và QA4- 

kinh nghiệm công tác bị loại khỏi mô hình.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 nhân tố ảnh hưởng trực tiếp 

đến sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT: chất lượng hệ 

thống, chất lượng thông tin và chất lượng đội ngũ làm công tác kế 

toán. Đối với nhân tố nhận thức về tính hữu ích, tuy không có tác 

động mạnh mẽ như các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nhân tố 

này vẫn ảnh hưởng gián tiếp đến sự hài lòng của người sử dụng 

thông qua tác động đến chất lượng hệ thống. 

Kết quả kiểm định mô hình cho thấy mô hình phù hợp với dữ 

liệu thực tế, 6 trong 7 giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận. Trong 

đó, việc biến mới được đưa vào mô hình là chất lượng đội ngũ làm 

công tác kế toán và được kiểm định là có ý nghĩa trong mô hình cũng 

góp phần đóng góp thêm vào cơ sở lý luận về các nghiên cứu sự hài 

lòng của người sử dụng đối với HTTTKT. 

Nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực cho các nhà quản lý nói chung 

và doanh nghiệp nói riêng. Đây chính là những căn cứ để xây dựng 

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả HTTTKT cũng như thỏa 

mãn sự kỳ vọng của người sử dụng HTTTKT.  

Những đóng góp của đề tài 

Nghiên cứu này cung cấp một sự hiểu biết sâu hơn về sự hài 

lòng của người sử dụng đối với HTTTKT, góp phần làm phong phú 

hơn lý thuyết về HTTTKT. 

Với những kết quả đạt được, nghiên cứu đã phác thảo được bức 

tranh tổng quan về sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT, 

cũng như xác định được những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của người sử dụng. Từ đó đánh giá chất lượng HTTTKT, giúp 
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nhà quản trị có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

HTTTKT. 

Hạn chế và đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo 

Hạn chế trong phương pháp chọn mẫu nghiên cứu: Do giới hạn 

về thời gian và địa bàn nghiên cứu nên mẫu điều tra của các doanh 

nghiệp mang tính đại diện chưa cao. Việc chọn mẫu thuận tiện sẽ 

làm giảm tính đại diện của mẫu nghiên cứu, cũng như kết quả đạt 

được có thể chưa mang tính khái quát cao.  

Hạn chế đối với phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu chỉ được tiến 

hành với một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với 

những đặc thù về văn hóa, kinh tế, xã hội riêng. Do đó với các vùng 

miền khác nhau, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng 

của người sử dụng HTTTKT cũng là khác nhau. 

Đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo: 

Vì các hạn chế của phương pháp chọn mẫu, các nghiên cứu tiếp 

theo nên lấy mẫu lớn hơn và trải đều trên phạm vi cả nước để kết quả 

bảo đảm tính tin cậy cao hơn. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng 

HTTTKT có thể biến đổi theo sự phát triển chung của xã hội. Cũng 

sẽ có một số nhân tố khác cũng tác động đến sự hài lòng của người 

sử dụng HTTTKT chưa được phát hiện ra ở nghiên cứu này. Đây 

cũng chính là điều kích thích các nghiên cứu tiếp theo bổ sung và 

điều chỉnh các nhân tố trên. 

 


