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Tóm tắt – Một mặt, mức độ áp dụng kế toán
quản trị trong doanh nghiệp phụ thuộc vào cấu
trúc quản trị; mặt khác, nó cũng phụ thuộc vào
môi trường kinh doanh và đặc tính doanh nghiệp.
Tuy nhiên, cho đến nay, mối quan hệ nhân quả
từ cấu trúc quản trị, môi trường kinh doanh và
đặc tính doanh nghiệp đến mức độ áp dụng kế
toán quản trị trong doanh nghiệp chưa được kiểm
chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Đề tài nghiên
cứu này được thực hiện nhằm kiểm tra đồng thời
sự ảnh hưởng của cấu trúc quản trị, môi trường
kinh doanh và đặc tính doanh nghiệp vào mức
độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp.
Công trình nghiên cứu này áp dụng phân tích
độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá và phân
tích hồi quy để xử lý dữ liệu. Kết quả nghiên
cứu cho thấy rằng cấu trúc quản trị, môi trường
kinh doanh và đặc tính doanh nghiệp đồng thời
ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán quản trị
trong doanh nghiệp.
Từ khóa: kế toán quản trị, cấu trúc quản trị,
môi trường kinh doanh, đặc tính doanh nghiệp.

have not been empirically explored in Vietnam.
This research is conducted to investigate the
simultaneous effects of corporate governance,
business environment and firm characteristic on
the adoption of managerial accounting in business. This study employs reliability analysis, exploratory factor analysis and regression analysis
to deal with the data. The findings indicate that,
corporate governance, business environment and
firm characteristic concurrently affect the adoption of managerial accounting in business.
Keywords: managerial accounting; Corporate
governance; Business environment; Firm characteristic.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Nhâm Phong Tuân và Nguyễn Anh Tuấn
[1], cấu trúc quản trị đang trở thành chủ đề nóng
trong các cuộc thảo luận của các cơ quan của
chính phủ và các sở ban ngành, đặc biệt khi
Chính phủ cam kết thúc đẩy quá trình cổ phần
hóa. Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực
cạnh tranh cho các doanh nghiệp là minh bạch
hóa tài chính và tính trách nhiệm của nguyên lý
quản trị hiệu quả. Thêm vào đó, cấu trúc quản
trị cũng được xem như một chất xúc tác trong
dài hạn để thay đổi tư duy kinh doanh của người
Việt Nam. Qua đó, nó giúp đáp ứng tốt hơn đòi
hỏi của các nhà đầu tư nước ngoài và nền kinh
tế toàn cầu. Ở khía cạnh khác, kế toán là một
bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản
lý kinh tế tài chính. Vì vậy, để kế toán có thể
phát huy đầy đủ chức năng thông tin và kiểm tra
phục vụ cho nhà quản trị, mỗi doanh nghiệp phải

Abstract – On the one hand, the adoption of
managerial accounting in business is determined
by corporate governance; on the other hand, it
is also dependent on business environment and
firm characteristic. Nonetheless, so far the causal
relationships from corporate governance, business environment and firm characteristic to the
adoption of managerial accounting in business
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xây dựng cho mình một hệ thống kế toán hoàn
chỉnh gồm cả kế toán tài chính và kế toán quản
trị [2]. Trong đó, kế toán quản trị chuyên thực
hiện việc xử lý và cung cấp các thông tin kế toán
nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng
của nhà quản trị như hoạch định, tổ chức thực
hiện, kiểm tra và ra quyết định. Điều đó góp phần
khắc phục những thiếu sót, tồn đọng và thực hiện
các khâu đột phá trong sản xuất kinh doanh nhằm
chiếm lĩnh thị trường, cuối cùng là nâng cao hiệu
quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Với vai trò
và chức năng quan trọng của kế toán quản trị
như đã nêu, các doanh nghiệp cần có nhận thức
đầy đủ về kế toán quản trị và có kế hoạch vận
dụng công cụ này vào công tác quản lý doanh
nghiệp [3]. Tuy nhiên, việc áp dụng kế toán quản
trị tại các doanh nghiệp lại phụ thuộc vào nhiều
yếu tố và điều kiện kinh doanh khác nhau của
doanh nghiệp.
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và gợi ý các học giả nên tiến hành thêm nhiều
nghiên cứu về hệ thống kế toán quản trị tại nước
này. Tuy nhiên tại Việt Nam cho đến nay, dường
như chưa có công trình nghiên cứu nào về vai trò
của cấu trúc quản trị, môi trường kinh doanh và
đặc tính doanh nghiệp đối với mức độ áp dụng
kế toán quản trị tại các doanh nghiệp được tiến
hành. Vì vậy, nghiên cứu sự ảnh hưởng của cấu
trúc quản trị, môi trường kinh doanh và đặc tính
doanh nghiệp đến mức độ áp dụng kế toán quản
trị trong doanh nghiệp là một công trình nghiên
cứu rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp ở
Việt Nam.
II. KHUNG NGHIÊN CỨU
Ajibolade và cộng sự [9] xem kế toán quản trị
như là công cụ quản lý cung cấp cả thông tin
tài chính và phi tài chính cho doanh nghiệp. Các
thông tin này sẽ giúp cho các nhà quản trị ra
các quyết định kinh doanh chính xác hơn. Theo
Kaplan [10], các kế toán quản trị được xem như
là một phần của hệ thống quản lý doanh nghiệp.
Vai trò của chúng là cung cấp thông tin hữu ích
phục vụ cho việc ra kế hoạch quản lý và kiểm
soát nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thêm
vào đó, một nghiên cứu của Lucas [11] cho rằng,
kế toán quản trị là công cụ rất hữu ích cung
cấp thông tin chính xác đầy đủ cho việc hoạch
định và quản lý hoạt động kinh doanh trong môi
trường kinh doanh đầy năng động hiện nay. Dựa
theo quan điểm của các tác giả trên, chúng tôi
xác định mức độ áp dụng công cụ kế toán quản
trị trong doanh nghiệp cho nghiên cứu này, là
chừng mực mà doanh nghiệp chọn và thực hiện
công cụ kế toán quản trị trong doanh nghiệp của
họ. Đó là: (1) lập dự toán ngân sách (KTQT1),
(2) phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng
- lợi nhuận (KTQT2), (3) phân tích biến động
chi phí (KTQT3), (4) phân tích chi phí dựa trên
công việc (KTQT4), (5) ứng dụng hệ thống quản
lý chất lượng (KTQT5) và (6) ứng dụng mô hình
thẻ điểm cân bằng (KTQT6). Ở khía cạnh khác,
Mayer [12] định nghĩa cấu trúc quản trị là những
cơ chế, quy định mà thông qua đó doanh nghiệp
được điều hành và kiểm soát. Còn theo Cadbury
[13], cấu trúc quản trị xác định quyền hạn và
trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau
trong công ty, bao gồm các cổ đông, hội đồng
quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát và các

Một nghiên cứu của Huynh [4] đã đề nghị và
chứng minh rằng, giữa cấu trúc quản trị và mức
độ áp dụng kế toán quản trị có mối liên kết tương
hỗ với nhau rất phức tạp; trong đó, cấu trúc quản
trị đầu tiên là nguyên nhân quyết định mức độ
áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp; các
nghiên cứu [5], [6] lập luận rằng mức độ áp dụng
kế toán quản trị trong doanh nghiệp thì phụ thuộc
vào cả yếu tố môi trường kinh doanh và đặc tính
doanh nghiệp. Ở Việt Nam, kế toán quản trị còn
khá mới mẻ, cụ thể công tác kế toán quản trị
mới xuất hiện tại Việt Nam mở đầu là khi Luật
Kế toán đưa ra khái niệm về kế toán quản trị,
mặc dù nó đã xuất hiện từ lâu ở những nước
phát triển [7]. Tuy nhiên, qua thực tế nghiên cứu
và khảo sát một số doanh nghiệp ở Việt Nam
hiện nay, công tác kế toán quản trị bước đầu đã
nhận được sự quan tâm của ban lãnh đạo doanh
nghiệp; nhưng có thể nhận thấy, vẫn còn nhiều
tồn tại cụ thể làm cản trở việc tổ chức và áp
dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp
này [3]. Mặc khác, Sulaiman và cộng sự [8] nhấn
mạnh rằng, vẫn còn thiếu những nghiên cứu thực
nghiệm về hệ thống kế toán quản trị tại các nền
kinh tế đang phát triển Đông Nam Á, trong đó
có Việt Nam, và cần phải có những nghiên cứu
về mức độ áp dụng các hệ thống kế toán quản
trị tại đây. Hơn thế nữa, Doan và cộng sự [7]
cho rằng, số lượng các nghiên cứu về hệ thống
kế toán quản trị tại Việt Nam còn rất khiêm tốn,
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bên có quyền lợi khác. Trong một nghiên cứu
của Cassell [14], cấu trúc quản trị được đánh giá
dựa trên ba tiêu chí: (1) thành phần của Ban giám
đốc (CTQT1), (2) thành phần của Ban giám soát
(CTQT2) và (3) tính kiêm nhiệm của Chủ tịch hội
đồng quản trị (CTQT3). Salvato và Melin [15]
xác nhận rằng, sự phân quyền quản lý cho các
giám đốc độc lập có bằng cấp chuyên môn xuất
sắc và kinh nghiệm làm việc tốt sẽ làm tăng cấp
độ chính thức các văn bản sử dụng trong doanh
nghiệp. Các giám đốc độc lập thường phải báo
cáo định kỳ và đột xuất cho hội đồng quản trị
và các cổ đông chính. Vì vậy, họ phải áp dụng
các công cụ quản lý quy chuẩn để kiểm soát hiệu
quả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
[16]. Mặt khác, Christine và cộng sự [17] đã thực
hiện một nghiên cứu về cấu trúc quản trị và kế
toán quản trị, có đề nghị rằng, cần phải thiết lập
một đơn vị riêng biệt để phụ trách kế toán quản
trị trong doanh nghiệp, nơi mà các công cụ kế
toán quản trị chính thức được áp dụng. Kết quả
nghiên cứu của họ cho thấy rằng, mức độ chuyên
nghiệp của các giám đốc độc lập có mối quan hệ
với mức độ áp dụng các công cụ kế toán quản
trị phức tạp. Thêm vào đó, Agrawal và Chadha
[18] đã tìm ra bằng chứng về khả năng chỉnh sửa
các báo cáo kế toán tài chính tại những doanh
nghiệp có thành phần ban giám đốc và ban giám
soát là đại đa số chuyên gia độc lập là thấp hơn
các doanh nghiệp khác. Bằng chứng này là phù
hợp với lập luận rằng, các giám đốc độc lập có
khuynh hướng áp dụng các cộng cụ kế toán quản
trị chính quy, mà chúng cho ra các báo cáo tài
chính trung thực hơn. Hơn nữa, tính kiêm nhiệm
của tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản
trị có vai trò quan trọng tác động đến mức độ
áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp.
Những lập luận trên đã giúp chúng tôi đi đến
giả thuyết rằng:
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cạnh tranh, vấn đề kinh tế xã hội và công nghệ.
Theo Miles và cộng sự [20], môi trường kinh
doanh được xác định bởi khả năng dự đoán điều
kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Thêm vào đó,
Miller [21] đã phân loại môi trường kinh doanh
thành 6 thành tố. Đó là (1) chính sách chính
phủ (MTKD1), (2) tình trạng kinh tế (MTKD2),
(3) nguồn lực được sử dụng trong doanh nghiệp
(MTKD3), (4) nhu cầu và thị trường sản phẩm
(MTKD4), (5) mức độ cạnh tranh (MTKD5) và
(6) trình độ công nghệ (MTKD6). Để thiết lập
mối quan hệ giữa môi trường kinh doanh và mức
độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp,
thuyết tình huống (the contigency theory) về kế
toán quản trị được sử dụng. Thuyết tình huống
về kế toán quản trị nhấn mạnh vai trò của yếu
tố tình huống đối với mức độ áp dụng kế toán
quản trị trong doanh nghiệp [22]. Bên cạnh đó,
Galbraith [23], liên quan đến thuyết tình huống,
đã cho rằng không có phương cách tốt nhất để
tổ chức doanh nghiệp và các cách tổ chức là
hiệu quả khác nhau. Tương tự, Waterhouse và
Tiessen [24], [25] đã gợi ý rằng không có một
công cụ quản lý nào là tốt nhất cho mọi loại
hình doanh nghiệp. Họ cũng đề nghị rằng môi
trường kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố
quyết định công cụ quản lý nào là thích hợp cho
doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó, Horngren [26] đã
chứng minh rằng mức độ áp dụng công cụ quản
lý được xác định bởi môi trường kinh doanh nơi
doanh nghiệp đấy hoạt động. Dựa vào thuyết tình
huống về kế toán quản trị, Gordon và Miller [22],
[27] cho rằng, kế toán quản trị đóng một vai trò
quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng chúng lại phụ
phuộc vào các yếu tố tình huống, chẳng hạn như
là môi trường kinh doanh bên ngoài và đặc tính
bên trong doanh nghiệp. Theo thuyết tình huống
về kế toán quản trị, nếu nhà quản lý đối mặt
với môi trường kinh doanh không ổn định thì họ
có khuynh hướng chọn công cụ kế toán quản trị
thích hợp với môi trường kinh doanh đó, nhằm
mục đích giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển
bền vững. Hơn thế nữa, Haldma và Laats [28]
nhận định rằng môi trường kinh doanh có mối
quan hệ cùng chiều với mức độ áp dụng kế toán
quản trị. Tương tự, Ajibolade và cộng sự [9],
Ibadin và Imoisili [5] cũng tìm ra bằng chứng
thống kê về mối quan hệ thuận chiều giữa mức

Giả thuyết 1: Cấu trúc quản trị quyết định mức
độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp
Bên cạnh mối quan hệ giữa cấu trúc quản trị
và mức độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh
nghiệp, môi trường kinh doanh và đặc tính doanh
nghiệp cũng được xem là nhân tố có vai trò quyết
định mức độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh
nghiệp như. Duncan [19] định nghĩa môi trường
kinh doanh như là một biến ngữ cảnh quan trọng
liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ
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độ áp dụng kế toán quản trị và môi trường kinh
doanh. Các nghiên cứu này xem tầm quan trọng
của tính thay đổi môi trường kinh doanh như là
yếu tố môi trường bên ngoài của doanh nghiệp
khi giải thích mức độ áp dụng các công cụ quản
lý trong doanh nghiệp. Vì vậy, chúng ta có thể
đi đến giả thuyết sau:

KINH TẾ - XÃ HỘI

Laats [28] đã đề nghị mối quan hệ giữa đặc tính
doanh nghiệp và mức độ áp dụng kế toán quản
trị trong doanh nghiệp. Tiếp theo đó, Warwood
và Roberts [36] nhấn mạnh vai trò của đặc tính
doanh nghiệp trong việc thúc đẩy mức độ áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh
nghiệp. Tương tự như Haldma và Laats [28], AlOmiri và Drury [37] cũng xác nhận rằng mức độ
áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp là
khác nhau, tùy thuộc vào đặc tính doanh nghiệp.
Theo sau họ, Abdel-Kader và Luther [38] cho
rằng có sự ảnh hưởng của đặc tính doanh nghiệp
vào mức độ áp dụng hệ thống quản lý trong
doanh nghiệp; trong khi, Masrek [39] cho biết
rằng đặc tính doanh nghiệp và mức độ áp dụng
hệ thống thông tin quản trị trong doanh nghiệp
có quan hệ thuận với nhau. Hơn thế nữa, Nitaya
và cộng sự [6] lập luận rằng mức độ chấp nhận
và sử dụng chương trình kế toán quản trị trong
doanh nghiệp thì phụ thuộc vào đặc tính doanh
nghiệp. Dựa vào những quan điểm trên, chúng
tôi có thể đề xuất giả thuyết rằng:
Giả thuyết 3: Mức độ áp dụng kế toán quản
trị trong doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc tính
doanh nghiệp

Giả thuyết 2: Mức độ áp dụng kế toán quản
trị trong doanh nghiệp phụ thuộc vào môi trường
kinh doanh
Đặc tính doanh nghiệp, theo Rogers [29] định
nghĩa, là sự tập quyền quản lý, sự chuẩn hóa quản
lý, tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các bộ phận
trong doanh nghiệp và quy mô doanh nghiệp.
Sau đó, Breen và cộng sự [30] hợp nhất quy
mô doanh nghiệp, sự tăng cường thông tin và
loại ngành kinh doanh thành biến đặc tính doanh
nghiệp. Hơn nữa, Sankaran và Kouzmin [31]
định nghĩa đặc tính doanh nghiệp là một biến bao
gồm các thành phần như quy mô doanh nghiệp,
loại ngành kinh doanh và tính phụ thuộc lẫn nhau
giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Dựa vào
những định nghĩa trên, nghiên cứu này xem đặc
tính doanh nghiệp gồm các thành phần sau: quy
mô doanh nghiệp (DTDN1), mức độ phụ thuộc
lẫn nhau giữa các bộ phận trong doanh nghiệp
(DTDN2) và loại ngành kinh doanh (DTDN3).
Wierenga và Ophuis [32] trong một nghiên cứu
“Các công cụ hỗ trợ ra quyết định marketing:
chấp nhận, sử dụng và hài lòng”, đã cho rằng
đặc tính doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyết
định chấp nhận công cụ thông tin quản lý trong
doanh nghiệp bởi các nhà quản lý. Thêm vào đó,
Chenhall và Morris [33] đề nghị rằng, có một
mối quan hệ mạnh giữa đặc tính doanh nghiệp
và mức độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh
nghiệp. Đối với ngữ cảnh công nghệ thông tin,
Chen và Fu [34] tìm ra bằng chứng rằng đặc tính
doanh nghiệp sẽ xác định khuynh hướng chấp
nhận công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.
Trong khi đó, theo Mellahi và Eyuboglu [35],
đặc tính doanh nghiệp là một yếu tố rất quan
trọng thúc đẩy các nhà quản lý tăng cường khả
năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong
doanh nghiệp. Một năm sau đó, Haldma và Laats
[28] đã thực hiện nghiên cứu về “Các nhân tố
tình huống ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán
quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất chế tạo
tại Estonia”. Và nghiên cứu này của Haldma và

III.

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ
DỮ LIỆU

Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu sơ
cấp được thu thập từ một cuộc điều tra bằng
bảng câu hỏi. Cuộc điều tra được tiến hành với
đối tượng phỏng vấn là 385 doanh nghiệp. Theo
Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc [40],
với độ tin cậy 95% và sai số thống kê 5%, cỡ
mẫu tính được là 384,16. Từ kết quả trên, cỡ
mẫu được xác định là 385 quan sát. Các doanh
nghiệp được chọn theo phương pháp chọn mẫu
ngẫu nhiên từ danh sách các doanh nghiệp niêm
yết trên các thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tại mỗi doanh nghiệp được chọn, chúng tôi tiến
hành phỏng vấn một quản lý cấp cao liên quan
đến công việc kế toán và quản lý doanh nghiệp.
Để đảm bảo số phiếu khảo sát thu hồi đáp ứng
đầy đủ thông tin cần thiết cho nghiên cứu và đạt
đủ cỡ mẫu, nghiên cứu này tiến hành khảo sát
450 doanh nghiệp. Cuối cùng, chỉ có 395 cuộc
khảo sát thành công và đáp ứng yêu cầu về thông
tin cho các phân tích trong nghiên cứu này, con
số này đáp ứng được cỡ mẫu yêu cầu 385.
4
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Đề tài nghiên cứu sử dụng 4 nhân tố chính
để phân tích, 18 biến quan sát. Nhân tố cấu trúc
quản trị gồm 3 biến quan sát (CTQT1, CTQT2,
CTQT3) như đã thảo luận ở phần trên. Thành
phần của ban giám đốc (CTQT1) được đánh giá
dựa vào tỷ lệ của số thành viên độc lập bên
ngoài của ban so với tổng số thành viên của
ban; thành phần của ban giám soát (CTQT2)
được đánh giá dựa vào tỷ lệ của số thành viên
độc lập bên ngoài của ban so với tổng số thành
viên của ban; tính kiêm nhiệm của chủ tịch hội
đồng quản trị (CTQT3) được đánh giá dựa vào
tính kiêm nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị
và tổng giám đốc; các thang đo này đã được
đề nghị bởi Cassell [14] với 2 mức độ. Nhân
tố môi trường kinh doanh gồm 6 biến quan sát
(MTKD1, MTKD2, MTKD3, MTKD4, MTKD5,
MTKD6) như đã đề cập ở phần trên; các biến
quan sát này được đo lường theo thang đo 5 mức
độ: từ “Luôn luôn dự báo được”, “Dễ dàng dự
báo được”, “Khá dễ dự báo được”, “Khá khó
dự báo được” đến “Rất khó dự báo được” đối
với các thành phần của môi trường kinh doanh
được đề nghị bởi Miles và cộng sự [20] và Miller
[21]. Nhân tố mức độ áp dụng kế toán quản trị
gồm 6 biến quan sát (KTQT1, KTQT2, KTQT3,
KTQT4, KTQT5, KTQT6) như đã thảo luận ở
phần trên; các biến quan sát này được đo lường
bằng thang đo 5 mức độ: từ “Chưa bao giờ xem
xét áp dụng”, “Quyết định không áp dụng”, “Có
quan tâm đến việc áp dụng”, “Đã dự định sẽ
áp dụng” đến “Đã áp dụng” các công cụ kế
toán quản trị được dựa theo các nghiên cứu của
Ajibolade và cộng sự [9], Kaplan [10] và Lucas
[11]. Nhân tố đặc tính doanh nghiệp gồm 3 biến
quan sát (DTDN1, DTDN2, DTDN3) đã được đề
cập ở phần trên. Quy mô doanh nghiệp (DTDN1)
được đánh giá 3 mức độ, theo tiêu chí của Nghị
định số 56/2009/NĐ-CP (2009) [41]. Mức độ phụ
thuộc lẫn nhau giữa các bộ phận trong doanh
nghiệp (DTDN2) được đánh giá theo 3 mức độ:
từ “Công việc được phân công riêng lẻ cho các
phòng ban”, “Công việc chuyển từng tự qua các
phòng ban theo một chiều” đến “Công việc công
việc chuyển qua các phòng ban theo quan hệ
tương hỗ” dựa vào nghiên cứu của Sankaran và
Kouzmin [31]. Loại ngành kinh doanh (DTDN3)
được đánh giá theo đề nghị của Sankaran và
Kouzmin [31] với 3 mức, đó là “Ngành sản xuất”,
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“Ngành sản xuất kết hợp với dịch vụ” và “Ngành
dịch vụ”.
Sau khi thu thập dữ liệu, chúng tôi tiến hành
phân tích dữ liệu bằng phần mền SPSS 18. Đầu
tiên, chúng tôi tiến hành kiểm tra mức độ tin
cậy của bộ dữ liệu vừa thu thập bằng kỹ thuật
phân tích độ tin cậy và kỹ thuật phân tích nhân
tố khám phá. Phân tích độ tin cậy là kỹ thuật
được sử dụng để thống kê tính thích hợp của các
biến quan sát đại diện cho biến chính mà chúng
cấu thành nên. Trong khi đó, phân tích nhân tố
khám phá được thực hiện để kiểm tra tính phù
hợp giữa các nhân tố. Sau đó, chúng tôi kiểm tra
các giả thuyết trong đề tài nghiên cứu bằng kỹ
thuật phân tích hồi quy. Phân tích này dùng để
kiểm tra tính phù hợp của mô hình hồi quy và
các giả thuyết thống kê được ủng hộ hay bác bỏ
bởi bộ dữ liệu thu thập được.
IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Sau khi được xử lí, dữ liệu được đưa vào phân
tích độ tin cậy. Thủ tục phân tích độ tin cậy được
sử dụng để phân tích thống kê tính thích hợp của
các biến quan sát đại diện cho biến chính mà
chúng cấu thành nên. Bảng 1 trình bày kết quả
từ phân tích độ tin cậy. Những con số trong Bảng
1 chỉ ra rằng, hệ số tương quan biến - tổng của
các biến quan sát trong thang đo đều > 0,5. Điều
này chứng tỏ rằng, các biến quan sát trong một
thang đo là tương đồng nhau [42]. Thêm vào đó,
kết quả Cronbach’s Alpha cho thấy, các thành
phần của thang đo đều đạt hệ số tin cậy cao và
tốt, đó là lớn hơn 0,7 [42]. Tất cả 18 biến quan
sát đều đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy. Vì vậy, tất
cả chúng được đưa vào kỹ thuật phân tích nhân
tố khám phá để kiểm tra tính phù hợp giữa các
nhân tố. Kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá
cho ra kết quả ở Bảng 2, với các hệ số nhân tố
nhỏ hơn 0,35 không hiển thị.
Số liệu trong Bảng 2 chứng minh rằng, kỹ
thuật phân tích nhân tố khám phá đã nhóm các
biến quan sát lại thành 4 nhân tố chính, phù hợp
với khung lý thuyết ban đầu. Cụ thể, biến “Cấu
trúc quản trị” bao gốm 3 biến quan sát, biến “Môi
trường kinh doanh” cấu thành từ 6 biến quan sát,
biến “Đặc tính doanh nghiệp” được cấu trúc từ 3
biến quan sát; trong khi đó, biến “Kế toán quản
trị” được tạo thành từ 6 biến quan sát. Tất cả 18
biến quan sát đếu có hệ số nhân tố lớn hơn 0,5,
5
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Bảng 1. Phân tích độ tin cậy
Nhân tố
Cấu trúc quản trị

Môi trường kinh doanh

Đặc tính doanh nghiệp

Kế toán quản trị

Biến quan sát
CTQT1
CTQT2
CTQT3
MTKD1
MTKD2
MTKD3
MTKD4
MTKD5
MTKD6
DTDN1
DTDN2
DTDN3
KTQT1
KTQT2
KTQT3
KTQT4
KTQT5
KTQT6

Tương quan biến - tổng
0,521
0,534
0,670
0,703
0,698
0,642
0,669
0,703
0,693
0,766
0,801
0,766
0,683
0,690
0,675
0,766
0,830
0,611

điều này thỏa mãn độ hội tụ của từng yếu tố [42].
Thêm vào đó, sự chênh lệch giữa hệ số nhân tố
của một biến quan sát với nhân tố chính và với
các nhân tố còn lại là lớn hơn 0,3, điều này đáp
ứng được độ phân kỳ giữa các nhân tố [42]. Hệ số
biến thiên chung của tất cả các biến quan sát đều
lớn hơn 0,5, do đó, chúng đều thỏa mãn điều kiện
của kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá [42].
Giá trị Sig. là 0,000, nhỏ hơn 1% và hệ số KMO
= 0,842 lớn hơn 0,7. Điều này chứng minh kỹ
thuật phân tích nhân tố khám phá cho bộ dữ liệu
nghiên cứu phù hợp và đạt mức ý nghĩa thống kê
ở mức 1%. Tất cả các tiêu chí trên cho thấy rằng,
bộ dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu này thỏa mãn
mức độ tin cậy theo yêu cầu. Sau khi bộ dữ liệu
sử dụng cho đề tài này đảm bảo thỏa mãn mức
độ tin cậy theo yêu cầu thống kê, chúng tiếp tục
được phân tích bằng kỹ thuật phân tích hồi quy
để kiểm chứng các giả thuyết đề xuất trong đề
tài nghiên cứu. Trước khi thực hiện phân tích hồi
quy, phân tích tương quan giữa các biến trong mô
hình được thực hiện để kiểm tra hiện tượng đa
cộng tuyến. Phân tích này cho ra kết quả ở Bảng
3. Ma trận tương quan cho thấy rằng, các biến
trong mô hình nghiên cứu có hệ số tương quan
lẫn nhau dao động từ 0,092 đến 0,421; trong đó,
các biến độc lập tương quan nhau với các hệ
số là 0,092 và 0,127 tại mức ý nghĩa thống kê
lần lượt là 10% và 5%. Điều này chứng tỏ rằng
dữ liệu nghiên cứu của chúng tôi không xảy ra
hiện tượng đa cộng tuyến [43]. Thêm vào đó từ

Conbach Alpha

Số biến quan sát

0,736

3

0,878

6

0,885

3

0,889

6

kết quả phân tích hồi quy, dựa vào đồ thị phần
dư theo các giá trị biến phụ thuộc (không trình
bày trong bài viết), ta thấy giá trị phần dư bình
phương theo các giá trị biến mức độ áp dụng
kế toán quản trị là ổn định và không thay đổi.
Điều này chứng tỏ rằng dữ liệu phân tích trong
công trình nghiên cứu này không gặp hiện tượng
phương sai thay đổi. Tương tự, phân tích hồi quy
cũng cho ra hệ số Durbin-Watson là 0,1644, nằm
trong khoảng từ (dU = 1.625) đến (4-dU = 2.375),
với mức ý nghĩa là 1%. Vì vậy, chúng ta có thể
kết luận rằng dữ liệu phân tích trong mô hình
nghiên cứu không gặp phải hiện tượng tự
tương quan.
Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến
độc lập từ phân tích hồi quy được cho ở Bảng
4. Kết quả này chứng tỏ rằng, hệ số xác định
R2 bằng 0,212. Điều này có nghĩa rằng, các biến
“Cấu trúc quản trị”, “Môi trường kinh doanh”
và biến “Đặc tính doanh nghiệp” giải thích được
21,2% sự biến đổi của mức độ áp dụng kế toán
quản trị trong doanh nghiệp. Hệ số F của mô
hình bằng 34,992 với mức ý nghĩa tại 1%, điều
này xác nhận rằng mô hình nghiên cứu của đề
tài phù hợp tại mức ý nghĩa thống kê 1%. Bảng
4 cũng minh chứng rằng, sự ảnh hưởng của biến
“Cấu trúc quản trị” và “Đặc tính doanh nghiệp”
lên mức độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh
nghiệp tại mức ý nghĩa thống kê là 1%, với các
hệ số ảnh hưởng lần lượt là 0,989 và 0,147; trong
khi đó, “Môi trường kinh doanh” ảnh hưởng đến
6
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Bảng 2. Phân tích nhân tố khám phá
Biến quan sát

Nhân tố

Cấu trúc quản trị, (CTQT)

Môi trường kinh doanh, (MTKD)

Đặc tính doanh nghiệp, (DTDN)

Kế toán
quản trị, (KTQT)

CTQT1
CTQT2
CTQT3
MTKD1
MTKD2
MTKD3
MTKD4
MTKD5
MTKD6
DTDN1
DTDN2
DTDN3
KTQT1
KTQT2
KTQT3
KTQT4
KTQT5
KTQT6

Số biến quan sát
KMO
Sig.

1

KTQT
CTQT
MTKD
CTQT

CTQT
0,421∗∗∗
1
0,092∗
0,127∗∗

MTKD
0,178∗∗∗
0,092∗
1
0,356∗∗∗

4
0,779
0,743
0,836

Hệ số biến, thiên chung
0,640
0,602
0,758
0,650
0,636
0,567
0,620
0,659
0,634
0,804
0,836
0,796
0,615
0,631
0,622
0,720
0,807
0,545
σ=18

0,781
0,785
0,728
0,785
0,794
0,786
0,864
0,891
0,868
0,756
0,747
0,765
0,812
0,891
0,734
6

Bảng 3. Ma trận tương quan
KTQT
1
0,21∗∗∗
0,178∗∗∗
0,214∗∗∗

Hệ số nhân tố
2
3

6

3

3
0,842
0,000

Bảng 4. Hệ số hồi quy tuyến tính
DTDN
0,214∗∗∗
0,127∗∗
0,356∗∗∗
1

*** , **, *: Mức ý nghĩa thống kê lần lượt là
1%, 5% và 10%

mức độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh
nghiệp tại mức ý nghĩa thống kê là 5%, với
hệ số ảnh hưởng là 0,077. Các kết quả từ kỹ
thuật phân tích hồi quy tuyến tính ủng hộ các
giả thuyết trong đề tài nghiên cứu; đó là mức độ
áp dụng “Kế toán quản trị” trong doanh nghiệp
bị quyết định bởi “Cấu trúc quản trị”, sự thay
đổi của “Môi trường kinh doanh” và “Đặc tính
doanh nghiệp”.
Các kết quả từ phân tích hồi quy tuyến tính
trên đi đến một đề xuất rằng, mối quan hệ giữa
“Cấu trúc quản trị”, “Môi trường kinh doanh”,
“Đặc tính doanh nghiệp” và “Kế toán quản trị”
và được biểu thị bằng phương trình hồi quy
như sau đây: “Mức độ áp dụng kế toán quản
trị” = 2,562 + 0,989*“Cấu trúc quản trị” +
0,077*“Môi trường kinh doanh” + 0,147*“Đặc
tính doanh nghiệp”. Từ phương trình hồi quy
này, chúng ta có thể khẳng định rằng, “Cấu trúc

Biến

Biến

phụ thuộc

giải thích

Hệ số

Sai

t

số chuẩn

Hằng số

2,562

0,148

17,340∗∗∗

Kế toán

CTQT

0,989

0,113

8,739∗∗∗

quản trị

MTKD

0,077

0,039

1,993∗∗

DTDN

0,147

0,055

2,673∗∗∗

R2

0,212

F/Pvalue

34,992/0,000

*** , **: Mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 1%,
5% và 10%
quản trị” là nhân tố tác động mạnh nhất đến mức
độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp;
trái lại, sự thay đổi của “Môi trường kinh doanh”
là nhân tố ít ảnh hưởng lên mức độ áp dụng kế
toán quản trị trong doanh nghiệp nhất. Kết quả
nghiên cứu của đề tài này nhất quán với các kết
quả nghiên cứu đã được công bố của các tác giả
trước đây.
V. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý
“Đặc điểm doanh nghiệp”, “Cấu trúc quản trị”
và “Môi trường kinh doanh” là những nhân tố
quan trọng quyết định mức độ áp dụng “Kế toán
quản trị” trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở Việt
Nam cho đến nay, hầu như chưa có công trình
7
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nghiên cứu nào phân tích về các mối quan hệ
này tại các doanh nghiệp. Vì vậy, công trình
nghiên cứu này tập trung nghiên cứu mối quan hệ
nhân quả giữa cấu trúc quản trị, môi trường kinh
doanh, đặc tính doanh nghiệp và mức độ áp dụng
kế toán quản trị tại các doanh nghiệp; trong đó,
cấu trúc quản trị, môi trường kinh doanh và đặc
tính doanh nghiệp là các tác nhân có ảnh hưởng
đến mức độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh
nghiệp. Công trình nghiên cứu này áp dụng các
kỹ thuật thống kế như phân tích độ tin cậy, phân
tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy tuyến
tính để xử lý và đánh giá sự ảnh hưởng của các
nhân tố đến mức độ áp dụng kế toán quản trị
trong doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu của đề
tài này nhất quán với kết quả của các nghiên cứu
trước đây ở nước ngoài về mối quan hệ nhân quả
giữa cấu trúc quản trị, môi trường kinh doanh,
đặc tính doanh nghiệp và mức độ áp dụng kế
toán quản trị trong doanh nghiệp.
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để mà quyết định chọn công cụ cũng như mức
áp dụng kế toán quản trị thích hợp. Nếu các nhà
quản trị thực hiện phù hợp những vấn đề này
sẽ đem lại vị thế và duy trì được hiệu quả kinh
doanh cao nhất cho doanh nghiệp mình. Bên cạnh
những đóng góp quý báu, công trình nghiên cứu
này vẫn còn một số hạn chế như hệ số R2 quá
thấp tại mức 0,212 thể hiện mức độ giải thích
của mô hình nghiên cứu chỉ đạt 21,2%. Vì vậy,
các nghiên cứu về lĩnh vực này trong tương lai
nên đưa thêm các biến giải thích khác vào mô
hình nghiên cứu nhằm tăng mức độ giải thích
của mô hình.
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