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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong nền kinh tế thị trường, kế toán quản trị (KTQT) là công 

cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị quản lý, điều hành hoạt động 

doanh nghiệp không còn là vấn đề tranh luận. Trên thế giới có rất 

nhiều nghiên cứu viết về các Doan h nghiệp (DN) nhỏ và đặc biệt là 

việc phá sản của những DN này. Richard (2000) cho rằng, có nhiều 

lý do làm cho các DN mới thành lập bị phá sản, bao gồm việc thiếu 

vốn lưu động, yếu kém trong lựa chọn thị trường, sự thay đổi nhanh 

chóng của thị trường. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất làm cho tỷ lệ 

phá sản của những DN này ngày càng gia tăng là sự bất lực trong 

việc quản lý các hoạt động kinh doanh cần thiết. Nhiều DN đã thất 

bại ngay trong việc xây dựng kế hoạch ban đầu và sau đó cứ phát 

triển kế hoạch đó như là một công cụ chuẩn. Tương tự như vậy, 

Wichmann (1983) cho  rằng một trong những lý do dẫn đến thất bại 

trong kinh doanh là khả năng quản lý yếu kém trong đó bao gồm cả 

giải quyết vấn đề liên quan đến kế toán. Hơn nữa, Hopper và cộng sự 

(1999) thông qua kết quả khảo sát ở Nhật Bản cho rằng, sự thất bại 

trong việc vận dụng hệ thống KTQT chi phí là nhân tố dẫn đến tỷ lệ 

phá sản ngày càng tăng ở các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). 

Từ đó ta thấy rằng, KTQT đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý 

các DNVVN nếu nó muốn tồn tại.  

DNVVN nhỏ chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế Việt Nam và KTQT đóng vai trò quan trọng trong 

việc cải thiện chất lượng của việc lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết 

định. Tuy nhiên, sự đóng góp của KTQT trong DNVVN chưa nhiều. 

Cần phải nhận thức rằng, nếu các công cụ KTQT  trong các DNVVN 

không được sử dụng phù hợp thì khi các DN này phát triển hơn về 

kích thước và quy mô trong tương lai thì việc sử dụng các công cụ 
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KTQT có thể không mang lại hiệu quả tốt nhất để đạt được mục tiêu 

của DN. 

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu thực trạng vận dụng KTQT 

trong các DNVVN là rất hạn chế. Chính điều này đã thúc đẩy tôi 

thực hiện đề tài “Nghiên cứu mức độ vận dụng kế toán quản trị trong 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Khảo sát mức độ vận dụng KTQT trong các DNVVN trên 

địa bàn  Đà Nẵng. 

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng 

KTQT trong các DNVVN ở Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Mức độ vận dụng KTQT trong các 

DNVVN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Phạm vi nghiên cứu: Các DNVVN trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính 

và định lượng. Phương pháp định tính được sử dụng trong giai đoạn 

xây dựng bảng câu hỏi. Phương pháp định lượng được sử dụng thông 

qua bảng câu hỏi thu thập thông tin, dữ liệu thu thập được xử lý bằng 

phần mềm SPSS 16.0. Thang đo được xây dựng dựa trên phương 

pháp đánh giá với hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích thống 

kê mô tả và sử dụng hồi quy bội để kiểm định sự phù hợp của mô 

hình lý thuyết đã xây dựng. 

5. Bố cục đề tài  

Chương 1: Cơ sở lý luận về mức độ vận dụng Kế toán quản trị 

trong Doanh nghiệp 

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu 
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Chương 3: Kết quả nghiên cứu 

Chương 4: Hàm ý chính sách và kiến nghị 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN 

TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP  

1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (KTQT) 

1.1.1. Định nghĩa và sự phát triển của KTQT 

1.1.2. Vai trò của KTQT trong Doanh nghiệp 

1.1.3. KTQT và lý thuyết ngữ cảnh (contingent theory) 

Lý thuyết ngữ cảnh về KTQT cho rằng “không có một hệ 

thống kế toán thống nhất nào có thể áp dụng cho tất cả các DN trong 

mọi ngữ cảnh” (Otley, 1980). Hay nói cách khác, một hệ thống 

KTQT thích hợp với DN lệ thuộc vào đặc điểm của DN đó, cũng như 

ngữ cảnh mà DN đó hoạt động. 

1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ KTQT 

1.2.1. Công cụ KTQT được sử dụng 

a. Công cụ KTQT được sử dụng ở các nước phát triển  

Các nghiên cứu (Chenhall và Langfield-Smith, 1998; Abdel-

Kader và Luther , 2006) cho thấy tỷ lệ áp dụng các công cụ KTQT 

truyền thống cao hơn so với các công cụ KTQT hiện đại.  

Một số nghiên cứu khác ở châu Âu trong việc áp dụng các 

công cụ KTQT như Anderson và Rohde (1994); Laitinen (1995); 

Israelsen và cộng sự (1996); Bruggeman và cộng sự (1996); Pierce 

và O'Dea (1998); Szychta (2004); và Hyvonen (2005) đều cho rằng 

các công cụ KTQT truyền thống vẫn được sử dụng mặc dù công ty 

đã bắt đầu áp dụng các công cụ KTQT hiện đại. 
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b. Công cụ KTQT được sử dụng ở các nước đang phát triển 

Các nghiên cứu của Joshi (2001); El-Ebaishi và cộng sự 

(2003); Wu và cộng sự (2007) đều cho rằng tỷ lệ áp dụng các công 

cụ KTQT truyền thống cao hơn so với các công cụ KTQT hiện đại.  

1.1.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng 

KTQT  

a. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT ở 

các nước phát triển 

Cạnh tranh, Quy mô DN, Phân cấp quản lý trong DN, Năng 

lực học tập của DN, Hình thức sở hữu 

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT ở 

các nước đang phát triển 

Cạnh tranh, Quy mô DN, Hình thức sở hữu, Giáo dục, Thời 

gian hoạt động của DN. 

1.2.3. KTQT trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Tại Anh, các nghiên cứu của Drury và cộng sự (1993); 

Gunasekaran và cộng sự (1999); Reid và Smith (2002); McChlery và 

cộng sự (2004) trong các DNVVN cho rằng KTTC được sử dụng 

rộng rãi trong khi các công cụ mới được đánh giá là ít quan trọng và 

ít được vận dụng hơn. 

Tại Mỹ, Demong và Croll (1981) cho rằng các DN nhỏ không 

có hệ thống KTQT chi phí, Mclntyre và Icerman (1985) cho rằng tỷ 

lệ hoàn vốn nội bộ (ARR) trong các DN nhỏ không được khuyến 

khích sử để phân tích đầu tư. 

Tại Nhật Bản, Hopper và cộng sự (1999) cho rằng kế toán chỉ 

quan tâm đến những thói quen đơn giản trong quá trình hạch toán và 

đã không sử dụng công cụ KTQT chi phí trong việc ra quyết định 

hoặc đánh giá thành quả của DN. 

Nghiên cứu của Ahad (2012) trong lĩnh vực sản xuất của các 
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DN tại Malaysia cho thấy tỷ lệ áp dụng các công cụ KTQT truyền 

thống cao hơn so với các công cụ KTQT hiện đại và KTQT có vai 

trò quan trọng trong việc đánh giá thành quả hoạt động và hoạt động 

kiểm soát ở DNVVN. 

1.4. KTQT Ở VIỆT NAM 

1.4.1. Nghiên cứu KTQT ở Việt Nam 

1.4.2. Những tồn tại trong nghiên cứu về KTQT ở Việt Nam 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

CHƯƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 

PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Định nghĩa DNVVN 

2.1.2. Tổng quan về DNVVN và lĩnh vực hoạt động 

a. Quy mô DNVVN 

b. Quy mô và lĩnh vực hoạt động 

2.1.3. Tầm quan trọng của DNVVN 

2.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ VẬN 

DỤNG KTQT TRONG DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẵNG 

2.2.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi 1: Những công cụ KTQT nào được áp dụng? Mức độ 

vận dụng các công cụ KTQT trong DNVVN trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng như thế nào? 

Câu hỏi 2: Những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng 

KTQT trong DNVVN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng? 
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2.2.2. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên 

cứu 

a. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 

� Quy mô DN  

H1: Mức độ vận dụng KTQT trong các DN vừa cao hơn các 

DN nhỏ  (H1a, H1b, H1c, H1d, H1e) 

� Lĩnh vực hoạt động  

H2: Mức độ vận dụng KTQT trong  DN sản xuất cao hơn các 

DN thương mại dịch vụ (H2a, H2b, H2c, H2d, H2e). 

� Cạnh tranh  

H3: Cạnh tranh sẽ có tác động cùng chiều đến việc mức độ 

vận dụng KTQT (H3a, H3b, H3c, H3d, H3e). 

� Phân cấp quản lý 

H4: Phân cấp quản lý sẽ có tác động cùng chiều đến mức độ 

vận dụng KTQT (H4a, H4b, H4c, H4d, H4e). 

� Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý 

H5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý sẽ 

có tác động cùng chiều đến mức độ vận dụng KTQT. (H5a, H5b, 

H5c, H5d, H5e). 

� Trình độ của các đối tượng có liên quan đến hoạt động 

KTQT 

H6: Trình độ của các đối tượng có liên quan đến hoạt động 

KTQT sẽ có tác động cùng chiều đến mức độ vận dụng  KTQT 

(H6a, H6b, H6c, H6d, H6e). 

b. Mô hình nghiên cứu 

Bảng 2.4. Hệ thống các biến sử dụng trong mô hình 

Hệ thống chi phí 

Hệ thống dự toán 

Biến phụ 

thuộc 

Hệ thống đánh giá thành quả 
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Hệ thống hỗ trợ ra quyết đinh 

Hệ thống KTQT chiến lược 

Cạnh tranh 

Phân cấp quản lý 

Trình độ của các đối tượng có liên quan đến hoạt động 

KTQT 

Biến độc lập 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý  

2.3. ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ 

2.3.1. Sự vận dụng các công cụ KTQT 

Nghiên cứu đã tổng hợp 33 công cụ KTQT được phân loại 

theo chức năng thành 5 nhóm: tính giá, dự toán, hỗ trợ ra quyết định, 

đánh giá thành quả và KTQT chiến lược để khảo sát. Thang đo 

Likert từ 1 (rất thấp) đến 5 (rất cao) được sử dụng để đánh giá mức 

độ sử dụng của từng công cụ KTQT này. 

2.3.2. Quy mô DN 

Số lượng nhân viên được sử dụng làm tiêu chí để xác định quy 

mô DN. Thang đo danh nghĩa được sử dụng để phân loại quy mô DN 

làm 4 nhóm: DN siêu nhỏ, DN nhỏ, DN vừa và DN lớn. 

2.3.3. Lĩnh vực hoạt động 

Thang đo danh nghĩa được sử dụng để phân loại Lĩnh vực hoạt 

động được chia thành 3 lĩnh vực: sản xuất, thương mại dịch vụ và 

lĩnh vực khác. 

2.3.4. Cạnh tranh 

Mức độ cạnh tranh của một DN được đo lường dựa trên 7 khía 

cạnh: nguyên liệu; nhân sự; bán hàng và phân phối; chất lượng sản 

phẩm; sự đa dạng của các sản phẩm; giá cả và các khía cạnh khác. 

Thang đo Likert từ 1 (rất thấp) đến 5 (rất cao) được sử dụng. 
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2.3.5. Phân cấp quản lý 

Phân cấp quản lý được đánh giá trên 5 khía cạnh khác nhau 

gồm: phát triển sản phẩm và dịch vụ mới; thuê và sa thải nhân viên; 

chọn lựa việc đầu tư; phân bổ ngân sách; quyết định về giá. Thang do 

Likert-5 được sử dụng. 

2.3.6. Trình độ của các đối tượng có liên quan đến hoạt 

động KTQT 

Trình độ của các đối tượng có liên quan đến hoạt động KTQT 

được đánh giá ở 3 cấp độ: trình độ của nhà quản trị cấp cao; trình độ 

của nhà quản trị cấp trung và trình độ của nhân viên kế toán. Thang 

do Likert-5 được sử dụng. 

2.3.7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý 

Ưng dụng CNTT trong quản lý điều hành được đánh giá ở 3 

lĩnh vực: ứng dụng CNTT trong quản lý bán hàng; ứng dụng CNTT 

trong quản trị nhân sự và ứng dụng CNTT trong công tác kế toán. 

Thang do Likert-5 được sử dụng. 

2.4. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

2.4.1. Thảo luận nhóm 

2.4.2. Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát  

Bảng câu hỏi gồm 3 phần: 

Phần 1: thông tin Doanh nghiệp 

Phần 2: mức độ vận dụng KTQT 

Phần 3: các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT. 

2.5. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 

2.5.1. Thu thập dữ liệu 

2.5.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

a. Phương pháp thống kê mô tả 

Thống kê mô tả về các công cụ KTQT được vận dụng và mức 

độ vận dụng các công cụ này như thế nào. Kiểm định T-test được sử 
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dụng để kiểm định sự khác biệt trong việc vận dụng và mức độ vận 

dụng các công cụ KTQT theo các tiêu thức khác nhau để trả lời cho 

giả thuyết H1, H2. 

b. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Việc đánh giá sơ bộ độ tin cậy và giá trị của thang đo được thực 

hiện bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s alpha. 

c. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Phân tích nhân tố EFA được sử dụng để phân tích mối quan hệ 

giữa các biến quan sát và biến tổng hợp (nhân tố). 

d. Phân tích tương quan (Pearson) 

Ma trận này cho biết tương quan giữa biến phụ thuộc với từng 

biến độc lập, cũng như tương quan giữa các biến độc lập với nhau. 

e. Phân tích hồi quy bội 

Giả thuyết H3, H4, H5, H6 được kiểm định bằng mô hình hồi 

quy tuyến tính đa biến. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

3.1.1. Tỷ lệ sử dụng các công cụ KTQT 

Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert (với 0 – không sử dụng và 

5 mức sử dụng cao nhất). Trong bảng câu hỏi, những DN nào mà 

đánh dấu vào ô không (0) thì được xếp vào nhóm không sử dụng, 

còn những DN đánh dấu vào các ô từ 1 đến 5 thì được xếp vào nhóm 

có sử dụng.  
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3.1.2. Mức độ vận dụng các công cụ KTQT 

a. Mức độ vận dụng các công cụ KTQT chung 

Bảng 3.2. Mức độ vận dụng các công cụ KTQT (DN có sử 

dụng KTQT) 

Công cụ KTQT 
Loại 

KTQT 
Chức 
năng 

Mean STD 
Thứ 
tự 

Dự toán doanh thu T DT 3.316 1.138 1 
Dự toán báo cáo tài chính T DT 3.297 1.185 2 
Tính giá dựa theo phương pháp toàn bộ T TG 3.266 1.244 3 
Dự toán kiểm soát chi phí T DT 3.265 1.170 4 
Dự toán vốn bằng tiền T DT 3.219 0.998 5 
Lợi nhuận bộ phận T DG 3.193 0.932 6 
Dự toán sản xuất T DT 3.174 1.334 7 
Dự toán lợi nhuân T DT 3.146 0.881 8 
Tính giá dựa theo phương pháp trực tiếp T TG 3.144 0.875 9 
Phân tích chi phí sản lượng lợi nhuận 
(CVP) T QD 3.079 1.224 10 
Chi phí định mức và phân tích chênh lệch 
so với định mức T DG 3.039 0.817 11 
Phân tích chênh lệch so với dự toán T DG 2.842 1.156 12 
Theo dõi chi phí xảy ra trong các giai đoạn 
phát triển sản phẩm T CL 2.765 0.760 13 
Phân tích chi phí phát sinh trong từng hoạt 
động của chuỗi giá trị của công ty T CL 2.714 0.773 14 
Phân tích lợi nhuận sản phẩm T QD 2.681 0.861 15 
Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI T DG 2.617 0.790 16 
Đào tạo bồi dưỡng cho nhân viên   DG 2.588 0.774 17 
Biến động về nhân sự   DG 2.588 0.760 18 
Sự hài lòng của khách hàng   DG 2.577 0.782 19 
Giao hàng đúng hạn   DG 2.554 0.708 20 
Lưu chuyển tiền tệ   DG 2.545 0.831 21 
Chất lượng sản phẩm dịch vụ   DG 2.511 0.797 22 
Chi phí mục tiêu trong việc thiết kế sản 
phẩm mới   CL 2.492 0.859 23 
Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh   CL 2.427 0.720 24 
Gía trị hiện tại thuần (NPV) T QD 2.415 0.950 25 
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) T QD 2.375 0.807 26 
Chi phí chiến lược trong việc xác định 
chiến lược của công ty   CL 2.373 0.720 27 
Quản trị hàng tồn kho kịp thời   QD 2.340 0.939 28 
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Tính giá dựa trên cơ sở hoạt động   TG 2.333 1.108 29 
Quản trị dựa trên hoạt động   QD 2.320 0.957 30 
Tính giá theo chi phí mục tiêu   TG 2.261 1.042 31 
Dự toán linh hoạt T DT 2.259 0.975 32 
Dự toán dựa trên hoạt động   DT 2.237 0.820 33 
Trung bình   2.723 0.930  

b. Mức độ vận dụng KTQT theo quy mô Doanh nghiệp 

� Công cụ Tính giá 

Bảng 3.4. Mức độ vận dụng công cụ tính giá theo quy mô DN 
Mức độ vận dụng 

Các công cụ KTQT 
Loại 

Quy mô 
DN 

Mean STD 
P-value 

(Sig) 

DN nhỏ 2.2338 1.3169 Tính giá dựa theo phương pháp toàn 
bộ 

T 

DN vừa 3.3523 1.6612 0.000 

DN nhỏ 1.2857 1.3559 Tính giá dựa theo phương pháp trực 
tiếp 

T 

DN vừa 2.5909 1.6927 0.000 

DN nhỏ 0.4026 0.9902 
Tính giá dựa trên cơ sở hoạt động 

 

DN vừa 0.6818 1.2275 0.015 

DN nhỏ 0.4026 0.9495 
Tính giá theo chi phí mục tiêu 

 

DN vừa 0.8295 1.2275 0.108 

Giả thuyết H1a không được chấp nhận 

� Công cụ dự toán 

Giả thuyết H1b không được chấp nhận 

� Công cụ đánh giá thành quả 

Giả thuyết H1c không được chấp nhận 

� Công cụ hỗ trợ ra quyết định 

Giả thuyết H1d không được chấp nhận 

� Công cụ KTQT chiến lược 

Giả thuyết H1e không được chấp nhận. 

c. Mức độ vận dụng KTQT theo lĩnh vực hoạt động 

� Công cụ tính giá 
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Bảng 3.9. Mức độ vận dụng công cụ tính giá theo lĩnh vực hoạt động 

Mức độ vận dụng 

Các công cụ KTQT 
Loại 

Lĩnh 

vực 
Mean STD 

P-value  

(Sig) 

SX 3.1809 1.4953 Tính giá dựa theo 

phương pháp toàn bộ 

T 

TM&DV 2.2558 1.7874 0.004 

SX 2.3617 1.6646 Tính giá dựa theo 

phương pháp trực tiếp 

T 

TM&DV 1.3721 1.7047 0.002 

SX 0.7872 1.3274 Tính giá dựa trên cơ sở 

hoạt động 

  

TM&DV 0.5581 0.8172 0.046 

SX 0.7447 1.3269 Tính giá theo chi phí 

mục tiêu 

  

TM&DV 0.3721 0.9587 0.255 

Giả thuyết H2a không được chấp nhận 

� Công cụ dự toán 

Giả thuyết H2b không được chấp nhận 

� Công cụ đánh giá thành quả 

Giả thuyết H2c không được chấp nhận 

� Công cụ hỗ trợ ra quyết định 

Giả thuyết H2d không được chấp nhận 

� Công cụ KTQT chiến lược 

Giả thuyết H2e không được chấp nhận. 

d. Mức độ vận dụng KTQT theo đặc tính công cụ KTQT 

Kết quả phù hợp với nghiên cứu của Chenhall và Langfield-

Smith (1998). Joshi (2000), Pavlatos và Paggious (2009) khi cho 

rằng các công cụ KTQT truyền thống được sử dụng nhiều hơn các 

công cụ KTQT hiện đại. 



13 

3.2. KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 

Bảng 3.16. Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của các thang đo 

 Reliability Statistics 

Thang đo Cronbach’s 

Alpha 

N of 

Items 

Cạnh tranh 0.947 7 

Phân cấp quản lý 0.930 5 

Trình độ nhân viên các đối tượng liên 

quan đến hoạt động KTQT 
0.788 3 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều 

hành quản lý trong quản lý điều hành 
0.814 3 

Kết quả thực hiện Cronbach’s Alpha cho thấy tất cả các biến 

quan sát đều đáng tin cậy và phù hơp để đưa vào phân tích EFA. 

3.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) đối với thang đo các 

nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT đã đưa ra một thang đo 

bao gồm 4 nhân tố. Hệ số tin cậy Conbach's Alpha của các nhân tố đều 

lớn hơn 0,6 nên đạt tiêu chuẩn cho phép (Nunnally & Bernstein, 1994). 

Nhân tố thứ nhất: Cạnh tranh 

Nhân tố thứ hai: Phân cấp quản lý. 

Nhân tố thứ ba: Trình độ của các đối tượng liên quan đến hoạt 

động KTQT 

Nhân tố thứ tư: Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành. 
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3.4. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 

Bảng 3.23. Ma trận tương quan giữa các biến 

 
Cạnh 

tranh 

Phân cấp 

quản lý 
Trình độ 

Ứng 

dụng 

CNTT 

Cạnh tranh 1    

Phân cấp quản lý .683*** 1   

Trình độ .591*** .536*** 1  

Ứng dụng CNTT .545*** .531*** .516*** 1 

Tính giá .727*** .672*** .670*** .603*** 

Dự toán .721*** .674*** .616*** .627*** 

Đánh giá thành quả .731*** .590*** .597*** .575*** 

Hỗ trợ ra quyết định .719*** .584*** .661*** .632*** 

KTQT chiến lược .625*** .555*** .506*** .456*** 

Ghichú:  (*), (**), (***) tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% 

Kết quả ma trận hệ số tương quan ở Bảng 3.23 cho thấy các 

biến độc lập (các nhân tố ảnh hưởng) có tương quan với biến phụ 

thuộc (mức độ vận dụng công cụ KTQT) ở mức ý nghĩa 1% (0.01). 

3.5. PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI 

3.5.1. Xây dựng mô hình hồi quy bội  

Để đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ vận dụng 

KTQT ở đây sử dụng mô hình sau: 

Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5  

Trong đó: Y – Mức độ vận dụng công cụ KTQT  

 Xi  với i = 1,2,3,4,5: là các biến độc lập 

  Bi: Các hệ số 
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3.5.2. Kết quả ước lượng 

a. Mô hình 1: Công cụ tính giá 

Bảng 3.24: Kết quả hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến công cụ Tính giá 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 
Model 

B 
Std. 

Error 
Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) .604 .185  3.272 .001   1 

Canh tranh .764 .059 .72712.890 .000 1.000 1.000 

(Constant) .379 .192  1.970 .051   

Canh tranh .544 .089 .518 6.114 .000 .417 2.400 

2 

Trinh do .290 .090 .274 3.231 .002 .417 2.400 

(Constant) .457 .192  2.376 .019   

Canh tranh .333 .126 .317 2.654 .009 .203 4.923 

Trinh do .301 .088 .284 3.399 .001 .416 2.406 

3 

Phan cap quan ly .218 .093 .231 2.346 .020 .300 3.332 

a. Dependent Variable: Tinh gia 

b. Mô hình 2: Công cụ dự toán 

Bảng 3.25. Kết quả hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến công cụ dự toán 

Coefficientsa 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics Model 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) .908 .164  5.526 .000   1 

Canh tranh .700 .053 .721 13.286 .000 1.000 1.000 

(Constant) .714 .168  4.256 .000   2 

Canh tranh .533 .069 .549 7.664 .000 .537 1.863 
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Muc do ung  

dung CNTT 

.250 .071 .253 3.540 .001 .537 1.863 

(Constant) .545 .185  2.951 .004   

Canh tranh .461 .077 .475 6.013 .000 .432 2.317 

Muc do ung  

dung CNTT 

.198 .074 .200 2.659 .009 .476 2.102 

3 

Trinh do .167 .079 .160 2.102 .037 .467 2.142 

(Constant) .678 .194  3.499 .001   

Canh tranh .335 .097 .346 3.447 .001 .263 3.806 

Muc do ung  

dung CNTT 

.164 .075 .166 2.181 .031 .454 2.203 

Trinh do .164 .079 .157 2.092 .038 .467 2.142 

4 

Phan cap 

quan ly 

.145 .070 .189 2.066 .040 .316 3.165 

a. Dependent Variable: Du toan 

c. Mô hình 3: Công cụ đánh giá thành quả 

Bảng 3.26: Kết quả hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến công cụ 

đánh giá thành quả 

Coefficientsa 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 
Model 

B 
Std. 

Error 
Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) .811 .152  5.332 .000   1 

Canh tranh  .681 .054 .731 12.527 .000 1.000 1.000

(Constant) .788 .148  5.325 .000   

Canh tranh  .553 .067 .594 8.199 .000 .612 1.635

2 

Phan cap quan ly  .176 .058 .219 3.029 .003 .612 1.635
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(Constant) .637 .155  4.107 .000   

Canh tranh  .410 .085 .440 4.842 .000 .371 2.695

Phan cap quan ly  .192 .057 .239 3.355 .001 .606 1.651

3 

Trinh do  .170 .063 .206 2.690 .008 .523 1.910

a. Dependent Variable: Danh gia thanh qua  

d. Mô hình 4: Công cụ hỗ trợ ra quyết định 

Bảng 3.27. Kết quả hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến công cụ 

hỗ trợ ra quyết định 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

Model B 

Std. 

Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) .773 .155  4.974 .000   1 

Canh tranh .677 .056 .719 12.104 .000 1.000 1.000

(Constant) .639 .155  4.116 .000   

Canh tranh .478 .081 .508 5.926 .000 .448 2.233

2 

Trinh do .226 .068 .284 3.314 .001 .448 2.233

(Constant) .626 .153  4.083 .000   

Canh tranh .355 .097 .377 3.666 .000 .302 3.315

Trinh do .235 .067 .295 3.484 .001 .446 2.241

3 

Phan cap quan ly .161 .073 .176 2.222 .028 .511 1.956

a. Dependent Variable: Ho tro ra quyet dinh 
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e. Mô hình 5: Công cụ KTQT chiến lược 

Bảng 3.28. Kết quả hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến công cụ 

KTQT chiến lược 

Coefficientsa 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

Model B 

Std. 

Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) .984 .186  5.282 .000   1 

Canh tranh .585 .069 .625 8.478 .000 1.000 1.000

(Constant) .903 .181  4.986 .000   

Canh tranh .427 .083 .456 5.131 .000 .637 1.570

2 

Phan cap quan ly  .254 .081 .280 3.150 .002 .637 1.570

(Constant) .746 .191  3.906 .000   

Canh tranh .280 .104 .299 2.686 .008 .391 2.559

Phan cap quan ly .279 .080 .309 3.497 .001 .624 1.603

3 

Trinh do .165 .073 .212 2.267 .025 .554 1.805

a. Dependent Variable: Ke toan quan tri chien luoc 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

CHƯƠNG 4 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1.1. Những công cụ KTQT nào được sử dụng? Mức độ 

vận dụng các công cụ KTQT trong các DNVVN trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng như thế nào? 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, một số công cụ KTQT chưa 

được sử dụng rộng rãi trong các DNVVN trên địa bàn thành phố Đà 
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Nẵng. Đối với các công cụ KTQT đã được khảo sát, các DNVVV có 

sử dụng nhưng tỷ lệ áp dụng khá thấp so với các nghiên cứu trước 

đây. Các công cụ KTQT như dự toán doanh thu, dự toán lợi nhuận, 

dự toán sản xuất, tính giá theo phương pháp toàn bộ là có tỉ lệ áp 

dụng tương đối cao so với các nghiên cứu trong nước cũng như ở các 

nước trong khu vực, trong khi đó những công cụ KTQT liên quan 

đến các chức năng đánh giá thành quả, hỗ trợ ra quyết định, chiến 

lược  được áp dụng khá thấp trong các DNVVN. 

4.1.2. Những nhân tố tác động đến mức độ vận dụng các 

công cụ KTQT 

Bảng 4.1. Tổng hợp kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến mức độ vận dụng KTQT 

Các nhân tố ảnh hưởng 

Hệ thống công cụ KTQT Cạnh 

tranh 

Phân 

cấp 

quản lý 

Trình độ của các 

đối tượng có liên 

quan đến hoạt động 

KTQT 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong điều hành 

quản lý 

Hệ thống tính giá (+) (+) (+) (na) 

Hệ thống dự toán (+) (+) (+) (+) 

Hệ thống đánh giá thành quả (+) (+) (+) (na) 

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (+) (+) (+) (na) 

Hệ thống KTQT chiến lược (+) (+) (+) (na) 

Với  (+): tác động cùng chiều          (-): tác động ngược chiều 

        (na): không có ý nghĩa thống kê 

a. Cạnh tranh 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố cạnh tranh và mức độ 

vận dụng KTQT có mối liên hệ với nhau. Cụ thể là nhân tố cạnh 

tranh tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đối với tất cả các 

công cụ: tính giá, dự toán, đánh giá thành quả, hỗ trợ ra quyết định 
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và KTQT chiến lược. Do đó, giả thuyết H3a, h3b, H3c, H3d, H3e 

được chấp nhận. 

b. Phân cấp quản lý 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy nhân tố phân cấp quản lý và 

mức độ vận dụng KTQT có mối liên hệ với nhau. Cụ thể là nhân tố 

phân cấp quản lý tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đối với 

tất cả các công cụ: tính giá, dự toán, đánh giá thành quả, hỗ trợ ra 

quyết định và KTQT chiến lược. Do đó, giả thuyết H4a, H4b, H4c, 

H4d, H4e được chấp nhận. 

c. Trình độ của các đối tượng có liên quan đến hoạt động 

KTQT 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, nhân tố trình độ của các 

đối tượng có liên quan đến hoạt động KTQT tác động cùng chiều và 

có ý nghĩa thống kê đối với tất cả các công cụ: tính giá, dự toán, 

đánh giá thành quả, hỗ trợ ra quyết định và KTQT chiến lược. Do đó, 

giả thuyết H5a, H5b, H5c, H5d, H5e được chấp nhận. 

d. Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chưa đủ cở sở để khẳng 

định mối liên hệ giữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều 

hành quản lý và mức độ áp dụng các công cụ tính giá, hỗ trợ ra quyết 

định, đánh giá thành quả, KTQT chiến lược. Do đó, giả thuyết H6a, 

H6c, H6d, H6e không được chấp nhận. 

� Lĩnh vực hoạt động 

Kết quả phân tích về mức độ áp dụng KTQT cho nhóm DN 

sản suất và nhóm DN thương mại dịch vụ cho thấy: chưa có đầy đủ 

cở sở để khẳng định mức độ vận dụng KTQT trong hai nhóm lĩnh 

vực này có sự khác biệt nhau và có ý nghĩa thống kê nên giả thuyết 

H1 không được chấp nhận. 

� Quy mô DN 

Kết quả phân tích về mức độ áp dụng KTQT cho hai nhóm quy 
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mô DN vừa và DN nhỏ cho thấy: chưa có đầy đủ cở sở để khẳng định 

mức độ vận dụng KTQT trong hai nhóm quy mô này có sự khác biệt 

nhau và có ý nghĩa thống kê nên giả thuyết H2 không được chấp nhận. 

4.2. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.2.1. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu trên, nghiên cứu đưa ra những kết luận 

như sau: 

Kết quả nghiên cứu thấy rằng mặc dù KTQT đã có mặt ở Việt 

Nam tương đối lâu nhưng cho đến nay việc sử dụng công cụ KTQT ở 

các DNVVN còn rất hạn chế. Tỷ lệ sử dụng một số công cụ ở các DN 

tương đối cao nhưng mức độ sử dụng thì còn tương đối thấp. Việc sử 

dụng mới chỉ dừng lại ở việc áp dụng thí điểm, các DN dường như 

chưa nhận thấy được lợi ích từ việc sử dụng các công cụ KTQT mang 

lại nên chưa thực sự đầu tư đúng mức để việc có thể vận dụng nhiều 

hơn các công cụ KTQT trong hoạt động quản lý của DN. 

Kết quả khảo sát từ thực tế các DNVVN trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng đã cung cấp những thông tin tài chính quan trọng cho 

các nhà quản lý DN đối với DNVVN nói riêng và các DN nói chung. 

Các nhà quản lý sẽ nhận thức được tầm quan trọng của KTQT, 

những lợi ích và hiệu quả mang lại của việc áp dụng KTQT trong 

hoạt động quản lý, là yếu tố giúp cho DN tồn tại được trong thị 

trường cạnh tranh đầy khốc liệt này.  

Nghiên cứu đã chỉ ra một số nhân tố tác động thuận chiều đến 

mức độ vận dụng các công cụ KTQT bao gồm: cạnh tranh, phân cấp 

quản lý, Trình độ của các đối tượng có liên quan đến hoạt động 

KTQT, ứng dụng công nghệ thông tin . Dựa trên cơ sở kết quả của 

nghiên cứu này để các nhà quản lý DN nhận thức được những nhân 

tố tác động đến mức độ vận dụng KTQT trong DN mà có những định 

hướng tốt hơn trong việc điều tiết các nhân tố để việc áp dụng KTQT 

trong DN ngày càng nhiều hơn. 
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Kết quả nghiên cứu trên thể hiện được thực trạng áp dụng 

KTQT tại các DNVVN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay. Từ 

đó, để có thể đẩy mạnh việc sử dụng các công cụ này đòi hỏi các DN 

cần phải nỗ lực lớn trong việc đào tạo và tuyên truyền về KTQT, về 

tính hữu ích của KTQT cho các DN, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa. 

Đây cũng là một gợi ý rất quan trọng cho các nhà làm chính sách, 

các hiệp hội nghề nghiệp và các nhà giáo dục trong việc hỗ trợ, đào 

tạo KTQT đối với DNNVV. 

4.2.2. Hàm ý chính sách 

Các nhà hoạch định chính sách cần quan tâm nhiều hơn đến việc 

vận dụng KTQT trong Doanh nghiệp.  

Nhà quản trị DN cần hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh 

của DN mình, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản 

phẩm dịch vụ để làm cơ sở cho việc xác lập, ứng dụng KTQT vào hoạt 

động quản lý của DN. 

Nhà quản trị DN cần xác lập lại, cải tiến hơn nữa về nội dung, 

mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị.  

DN cần có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ về điều kiện 

như khuyến khích học tập nghiên cứu KTQT, tạo môi trường thuận lợi 

để việc áp dụng KTQT vào hoạt động quản lý của DN đạt hiệu quả hơn. 

Về phía Nhà nước, Nhà nước cần đưa ra hệ thống văn bản hướng 

dẫn việc áp dụng KTQT cho DN để làm cơ sở, hướng dẫn cụ thể 

phương pháp, cách thức vận dụng KTQT trong hoạt động quản lý của 

DN. Có như vậy thì tỷ lệ áp dụng và mức độ áp dụng KTQT trong DN 

sẽ dễ dàng và ngày càng hiệu quả hơn. 

4.3. ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU, HẠN CHẾ VÀ 

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 

4.3.1. Đóng góp của nghiên cứu 

Nghiên cứu đã xây dựng các giả thiết và mô hình nghiên cứu 

các nhân tố ảnh hưởng mức độ vận dụng KTQT trong các DNVVN 
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trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Nghiên cứu sẽ cung cấp bằng chứng thực nghiệm mới về việc 

sử dụng các công cụ KTQT trong các DNVVN. Đồng thời nghiên 

cứu này sẽ đóng góp vào việc bổ sung những nhân tố ảnh hưởng đến 

mức độ vận dụng KTQT trong các DNVVN trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay.  

Các nhà quản lý trong DN sẽ nhận thức được tỷ lệ áp dụng và 

mức độ áp dụng KTQT trong các DN, từ đó sẽ có những nhìn nhận, 

kế hoạch để việc áp dụng KTQT trong DN đạt hiệu quả hơn. 

4.3.2. Hạn chế và phương hướng phát triển đề tài 

Nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc đánh giá các nhân tố ảnh 

hưởng đến mức độ vận dụng KTQT (ít hay nhiều) mà chưa đề cập 

đến việc sử dụng KTQT (có/không), cụ thể nghiên cứu chỉ đánh giá 

các DN sử dụng KTQT từ mức độ thấp nhất đến mức độ cao nhất và 

chưa đánh giá các DN không sử dụng KTQT. Do đó, nghiên cứu tiếp 

theo sẽ đưa các DN không áp dụng KTQT vào để đánh giá các nhân 

tố tác động đến việc sử dụng KTQT nói chung. 

Đề tài chỉ dừng lại ở mức độ khảo sát về tỷ lệ áp dụng và mức 

độ vận dụng KTQT trong DN mà chưa khảo sát được lợi ích và chi 

phí của việc áp dụng KTQT. Vì vậy các nghiên cứu trong tương lai 

sẽ xem xét hai vấn đề này để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý DN có 

cái nhìn tổng thể hơn về việc áp dụng KTQT vào hoạt động quản lý. 

Dữ liệu trong nghiên cứu chỉ khảo sát ở các DNVVN do đó 

kết quả sẽ không khái quát được cho tất cả các DN ở Đà Nẵng. 

Nghiên cứu tiếp theo sẽ tiến hành cho các DN lớn để xác định chính 

xác hơn về thực trạng tại các DN. 

Đề tài đã nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ áp dụng 

KTQT của một vùng, tuy nhiên trong một vùng thì các DN có ngành 

nghề hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, nên khi đánh giá sự tác động 

của các nhân tố trến đến mức độ vận dụng ở các DN này sẽ khác nhau.  
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Dữ liệu thu thập từ 165 DNVVN trên địa bàn Đà Nẵng, mẫu này 

là tương đối nhỏ nên có thể không phản ánh chính xác được vấn đề cần 

nghiên cứu. Do đó nghiên cứu trong tương lai sẽ càn lấy mẫu lớn hơn để 

phản ánh đúng được mức độ vận dụng KTQT trong các DNVVN trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Từ kết quả nghiên cứu ở Chương 3, tác giả tổng hợp lại toàn bộ 

kết quả nghiên cứu vào Chương này, từ đó tác giả đưa ra các kết luận về 

kết quả nghiên cứu và các hàm ý chính sách. 

Nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố tác động thuận chiều đến 

việc vận dụng KTQT bao gồm: cạnh tranh, phân cấp quản lý, trình 

độ của các đối tượng có liên quan đến hoạt động KTQT, riêng nhân 

tố ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý chỉ cho kết 

quả thuận chiều với công cụ dự toán. Từ đó, có thể dựa trên kết quả 

nghiên cứu để đẩy mạnh hơn nữa việc vận dụng các công cụ KTQT 

ở các DNVVN. 

Đồng thời trong Chương này, tác giả đã đưa ra những đóng 

góp của đề tài: cung cấp bằng chứng thực nghiệm mới về việc sử 

dụng KTQT, bổ sung những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận 

dụng KTQT ở các DNVVN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong 

bối cảnh hiện nay. Bên cạnh những đóng góp có được, đề tài còn có 

một số hạn chế đó là chưa đưa các DN không sử dụng vào để đánh 

giá, mẫu nghiên cứu còn nhỏ, chưa nghiên cứu trong một lĩnh vực cụ 

thể, đây cũng là gợi ý phương hướng phát triển đề tài cho những 

nghiên cứu sau. 

 


