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ài viết tập trung nghiên cứu định lượng tác động của các nội dung thực hành kế toán quản trị
B
(KTQT) đến kết quả kinh doanh trong mẫu nghiên cứu gồm 336 doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả
hồi quy cho thấy, có 04 nội dung thực hành KTQT có tác động tích cực cùng chiều đến kết quả kinh doanh

của các doanh nghiệp Việt Nam, gồm: phân tích chi phí, hoạch định ngân sách, cung cấp thông tin hỗ trợ
quyết định và phân tích chiến lược. Tuy nhiên, hoạt động đánh giá hiệu quả của KTQT lại không được tìm
thấy có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các giải pháp
hoàn thiện thực hành KTQT, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong
thời gian tới.
Từ khóa: kế toán quản trị, yếu tố tác động, kết quả kinh doanh, doanh nghiệp, Việt Nam.
JEL Classifications: M10, M40, M41
1. Mở đầu
Kế toán quản trị (KTQT) là nắm bắt các vấn đề
về thực trạng, đặc biệt là thực trạng tài chính, của
doanh nghiệp, từ đó cung cấp thông tin phục vụ hoạt
động quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Hầu
hết các doanh nghiệp sử dụng kế toán quản trị để
kiểm soát chi phí, hoạch định ngân sách, đánh giá kết
quả kinh doanh, hay phân tích lợi nhuận, phân tích
điểm hòa vốn. KTQT có khả năng làm giảm các yếu
tố gây sai sót, hoạt động kém hiệu quả trong sản xuất
của các nền tảng kinh tế trên thế giới. Trong điều
kiện cạnh tranh thị trường như hiện nay, KTQT còn
đóng vai trò quan trọng hơn khi đảm nhận việc hệ
thống hóa và xử lý thông tin, cung cấp thông tin để
phục vụ doanh nghiệp hay tổ chức quản lý các hoạt
động kinh doanh (Van Triest và Elshahat, 2007).
Trong thực hành, KTQT gồm các nội dung cơ
bản sau: phân tích chi phí (costing), hoạch định ngân
sách (budgeting), đánh giá hiệu quả (performance
evaluation), thông tin hỗ trợ ra quyết định (decision
support), và phân tích chiến lược (strategic analysis). Các nội dung này có vai trò quan trọng, ảnh
hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của các
doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay
(Adu-Gyamfi và cộng sự, 2020). Tuy nhiên, tại Việt
Nam hiện nay, các nội dung thực hành trong KTQT
Số 153/2021

cũng như tác động của chúng đến kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp chưa được nhìn nhận và
quan tâm đúng mức. Điều này khiến KTQT không
thể phát huy hết chức năng và vai trò trong quá trình
vận hành của doanh nghiệp, cũng như việc kiểm
soát, đánh giá doanh nghiệp.
Trong bối cảnh nêu trên, tác giả quyết định thực
hiện nghiên cứu: “Tác động của kế toán quản trị đến
kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam”,
trong đó chú trọng đánh giá ảnh hưởng của các nội
dung thực hành trong KTQT đến kết quả kinh doanh
của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó,
nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện
KTQT để thúc đẩy kết quả kinh doanh của các
doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
2. Cơ sở lý luận
2.1. Các học thuyết giải thích vai trò và tác
động của KTQT
Vai trò và tác động của kế toán quản trị được đề
cập đến trong một số học thuyết cụ thể như sau:
Học thuyết thể chế nghiên cứu tác động của
những yếu tố từ môi trường bên ngoài và điều kiện
của thị trường đến doanh nghiệp. Theo đó, doanh
nghiệp tồn tại và phát triển thành công phụ thuộc
vào các cấu trúc xã hội và phải thay đổi thích ứng
với các điều kiện bên ngoài này (Scott, 2001). Và
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KTQT hình thành cùng từ các điều kiện môi trường
chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo ba cặp cơ
chế thay đổi khác nhau, đó là: (1) thay đổi chính
thức và thay đổi không chính thức; (2) thay đổi
mang tính cách mạng và thay đổi mang tính tiến
hóa; và (3) thay đổi suy thoái và thay đổi phát triển
(Burns và Scapens, 2000). Trong đó, cơ chế thay đổi
chính thức và không chính thức là cơ chế phù hợp
nhất để giải thích mối quan hệ giữa KTQT và sự
thay đổi của doanh nghiệp, cụ thể là sự liên quan
giữa mức độ thực hành kế toán quản trị và kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp.
Học thuyết ngẫu nhiên nghiên cứu mối quan hệ
giữa đặc điểm doanh nghiệp với các yếu tố ngẫu
nhiên (quy mô, cơ cấu tổ chức, môi trường) và nâng
cao kết quả kinh doanh. Otley (1980) áp dụng thuyết
này trong KTQT và giải thích rằng: không có thông
lệ kế toán chuẩn mực chung nào cho tất cả các
doanh nghiệp; mỗi doanh nghiệp có một thông lệ
riêng với những yếu tố tác động nhất định, có thể về
công nghệ hay cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, thuyết ngẫu
nhiên cũng cho rằng: hệ thống KTQT hiệu quả phải
phù hợp với cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài môi
trường doanh nghiệp (Battilanan và Casciaro,
2012). Trong đó, yếu tố bên trong là những yếu tố
như cấu trúc sở hữu; hệ thống tổ chức quản lý…;
yếu tố bên ngoài là những yếu tố về công nghệ, cạnh
tranh hay các tác động của thị trường.
2.2. Tác động của các nội dung thực hành
KTQT đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Trên cơ sở các học thuyết nền tảng trên đây, KTQT
có thể tác động đến kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp theo các nội dung thực hành cụ thể như sau:
Tác động của hoạt động phân tích chi phí
(costing)
Hoạt động phân tích chi phí cung cấp các thông
tin hỗ trợ định giá sản phẩm, từ đó có tác động đáng
kể đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp
thông qua quyết định giá sản phẩm; kiểm soát giá
(Van Triest và Elshahat, 2007); đánh giá quy trình
sản xuất; chuyển giá. Các doanh nghiệp có thể tính
giá thành sản phẩm theo nhiều phương pháp phân
tích chi phí khác nhau. Hiện nay, hai phương pháp
được sử dụng phổ biến nhất là tính giá thành toàn bộ
(Absorption Costing) và tính giá thành trực tiếp
(Direct Costing hay Variable Costing) (Szychta,
2002). Ngoài ra, còn có một phương pháp khác đó là
tính giá dựa trên hoạt động của doanh nghiệp
(Activity-based costing). Phương pháp tính giá thành
theo quy trình (Process Costing) và phương pháp
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tính giá thành theo đơn đặt hàng (Job costing) cũng
ngày càng được các doanh nghiệp sử dụng nhiều
hơn. Thông qua các kết quả phân tích chi phí của
KTQT, các phương pháp tính giá thành được kết hợp
với nhau theo nhiều cách thức khác nhau, phù hợp
với từng khu vực cũng như hoạt động và quy trình
sản xuất của từng doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng
cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Trên cơ sở phân tích trên đây, tác giả đề xuất giả
thuyết nghiên cứu thứ nhất như sau:
H1: Hoạt động phân tích chi phí (costing) có tác
động tích cực đến kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp áp dụng KTQT.
Tác động của hoạt động hoạch định ngân
sách (budgeting)
Hoạch định ngân sách là một trong những hoạt
động kiểm soát quan trọng nhất của doanh nghiệp
nhằm lên kế hoạch cho các hoạt động trong tương
lai; hoạch định tài chính; hoạch định dòng tiền hay
kiểm soát chi phí (Hansen và Van der Stede, 2004).
Hoạch định ngân sách liên quan đến nhiều loại ngân
sách khác nhau của doanh nghiệp như: ngân sách
linh hoạt (flexible budgets); ngân sách điều chỉnh
liên tục (rolling budgets); ngân sách lập từ đầu (Zero
based budgeting – ZBB); ngân sách kinh doanh; ...
Hiện nay, hai hệ thống hoạch định ngân sách được
sử dụng phổ biến nhất là định mức chi phí và hệ
thống hạch toán.
Tuy được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp
nhưng hoạch định ngân sách cũng có thể dẫn đến
một số vấn đề. Hansen và cộng sự (2003) đã chỉ ra
rằng, hoạt động này cản trở sự phân chia nguồn
nhân lực và tài nguyên trong doanh nghiệp, khiến
doanh nghiệp không thể tận dụng tối đa lợi ích của
các nguồn lực và làm phát sinh nhiều quyết định sai
lầm sau này. Do đó, một giải pháp đã được đưa ra để
giải quyết các vấn đề trên, đó là phương pháp lập dự
toán ngoài ngân sách (Beyond budgeting round
table – BBRT). Mục đích của phương pháp này là có
thể quản lý doanh nghiệp mà không cần đến việc
hoạch định ngân sách truyền thống. Cassel (2003)
cho rằng các doanh nghiệp tư nhân áp dụng BBRT
có xu hướng hoạt động hiệu quả hơn so với những
doanh nghiệp sử dụng phương pháp hoạch định
ngân sách truyền thống.
Trên cơ sở phân tích trên đây, tác giả đề xuất giả
thuyết nghiên cứu như sau:
H2: Hoạt động hoạch định ngân sách (budgeting) có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của
doanh nghiệp áp dụng KTQT.
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Tác động của hoạt động đánh giá hiệu quả
(performance evaluation):
Đánh giá hiệu quả có vai trò rất quan trọng đối
với các bên liên quan của doanh nghiệp, đặc biệt là
các nhà đầu tư. Hiệu quả tài chính của một doanh
nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vị trí của doanh
nghiệp đó trên thị trường. Trong đó, rủi ro và tăng
trưởng là hai yếu tố có tác động nhiều nhất đến hiệu
quả doanh nghiệp. Ngoài ra, quy mô của doanh
nghiệp cũng là yếu tố có tác động tích cực đến hiệu
quả tài chính bởi vì các doanh nghiệp có thể tận
dụng điểm mạnh này để có được một số lợi ích về
tài chính trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó,
tài sản càng nhiều thì rủi ro càng ít, do đó có ảnh
hưởng tích cực đến hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp. Đồng thời, các tác giả này cho rằng, nếu
doanh nghiệp tăng trưởng bền vững với tỷ lệ tăng
trưởng lớn hơn 1 thì hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp sẽ được cải thiện. Như vậy, thông qua hoạt
động đánh giá hiệu quả, các nhà quản lý có thể nắm
bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng
như các yếu tố tác động đến hiệu quả doanh nghiệp,
từ đó có các giải pháp cải thiện kết quả kinh doanh
cho doanh nghiệp mình.
Trên cơ sở phân tích trên đây, tác giả đề xuất giả
thuyết nghiên cứu như sau:
H3: Hoạt động đánh giá hiệu quả (performance
evaluation) có tác động tích cực đến kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp áp dụng KTQT.
Tác động của thông tin hỗ trợ ra quyết định
(decision support):
Thông tin hỗ trợ ra quyết định cũng là một yếu tố
quan trọng trong môi trường cạnh tranh hiện nay.
Thông tin hỗ trợ ra quyết định được chia thành thông
tin hỗ trợ quyết định ngắn hạn và thông tin hỗ trợ
quyết định dài hạn. Theo Abdel-Kader và Luther
(2006), trong các quyết định ngắn hạn, kế toán quản
trị có thể áp dụng phương pháp phân tích mối quan
hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP);
phương pháp phân tích lợi nhuận sản phẩm (hoặc lợi
nhuận khách hàng); hay phương pháp mô hình quản
lý hàng tồn kho. Đối với quyết định đầu tư dài hạn,
các nhà quản trị có thể đưa ra và xem xét tỷ lệ và thời
gian hoàn vốn. Phương pháp xem xét tỷ lệ (hoặc thời
gian) hoàn vốn này được áp dụng phổ biến ở hầu hết
các quốc gia như Anh (41%), Nhật Bản (84%) và
Trung Quốc (84%) (Hermes và Lensink, 2007) do
phương pháp này tính toán đơn giản và dễ dàng đưa
ra đánh giá. Ngoài ra, các phương pháp khác như
phân tích lợi nhuận sản phẩm hay phân tích điểm hòa
Số 153/2021

vốn cũng được sử dụng nhiều ở Hoa Kỳ; Úc; và Anh
(Abdel-Kader và Luther, 2006). Như vậy, các
phương pháp hỗ trợ ra quyết định được thực hiện
trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các thông tin kế toán
quản trị cũng như các yếu tố liên quan như doanh
thu, chi phí, lợi nhuận...; nhờ đó, các quyết định của
doanh nghiệp có tính chính xác cao hơn, góp phần
thúc đẩy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cả
trong ngắn hạn và dài hạn.
Trên cơ sở phân tích trên đây, tác giả đề xuất giả
thuyết nghiên cứu như sau:
H4: Thông tin KTQT hỗ trợ ra quyết định (decision support) có tác động tích cực đến kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp áp dụng KTQT.
Tác động của hoạt động phân tích chiến lược
(strategic analysis):
Phân tích chiến lược trên cơ sở áp dụng và sử
dụng thông tin KTQT cho phép doanh nghiệp đánh
giá tình hình bên trong cũng như môi trường bên
ngoài; từ đó xác định những yếu tố ngầm và nghiên
cứu sự ảnh hưởng của chúng (Adu-Gyamfi và cộng
sự, 2020). Hiệu quả của chiến lược phụ thuộc vào
các nguồn lực, khả năng của doanh nghiệp và sự
hiểu biết về ảnh hưởng của các yếu tố. Thông qua
phân tích chiến lược, doanh nghiệp có thể phát hiện
các cơ hội kinh doanh cho tương lai hay các thay đổi
mới của môi trường kinh doanh. Do đó, vai trò của
phân tích chiến lược chủ yếu tập trung vào việc
nghiên cứu tác động của các yếu tố gây ra và dự
đoán sự thay đổi trong môi trường đó. Tóm lại, phân
tích chiến lược không chỉ phân tích các sự việc đã
xảy ra, mà còn có khả năng phân biệt, dự đoán các
yếu tố dưới tác động của thời gian, từ đó tác động
đến hiệu quả của doanh nghiệp.
Trên cơ sở phân tích trên đây, tác giả đề xuất giả
thuyết nghiên cứu như sau:
H5: Hoạt động phân tích chiến lược (strategic
analysis) có tác động tích cực đến kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp áp dụng KTQT.
3. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình xây dựng cơ sở lý luận và các giả
thuyết nghiên cứu, tác giả tiến hành thu thập và tổng
hợp tài liệu từ các công trình nghiên cứu đã công bố
về KTQT, các nội dung thực hành KTQT và tác
động của các nội dung này đến kết quả kinh doanh
của doanh nghiệp. Để kiểm định các giả thuyết
nghiên cứu đã đề xuất, tác giả sử dụng phương pháp
định lượng phân tích mô hình hồi quy để đánh giá
mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập (là các nội
dung thực hành KTQT trong doanh nghiệp) đã xác
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định đến biến phụ thuộc (là kết quả kinh doanh của trong giai đoạn 2020, cụ thể là về các nội dung thực
doanh nghiệp).
hành KTQT trong các doanh nghiệp. Điều tra được
Mô hình hồi quy được xây dựng với 05 biến độc thực hiện chủ yếu qua các bảng hỏi trực tuyến và gửi
lập và 02 biến kiểm soát được sử dụng phổ biến qua thư điện tử, bưu điện có hỗ trợ qua điện thoại và
(quy mô lao động và doanh thu) nhằm xác định các các công cụ trực tuyến khác. Kết quả cuối cùng thu
nội dung thực hành KTQT tác động như thế nào đến được 336 phản hồi, hình thành mẫu nghiên cứu, có
hiệu quả hoạt của doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, phân bổ cụ thể như sau:
mô hình hồi quy được xác lập như sau:
Bảng 1: Mẫu khảo sát điều tra

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5
+ β6X6 + β7X7 + e
Trong đó:
Y = kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (firm
performance)
X1 = phân tích chi phí (costing)
X2 = hoạch định ngân sách (budgeting)
X3 = đánh giá hiệu quả (performance evaluation)
X4 = thông tin hỗ trợ ra quyết định (decision
support)
X5 = phân tích chiến lược (strategic analysis)
X6 = quy mô lao động (size)
X7 = quy mô doanh thu (revenue)
β1 đến β7 = các hệ số hồi quy (regression coefficients)
e = sai số (error term)
Để kiểm định mô hình nghiên cứu, nhóm tác giả
đã tiến hành điều tra bảng hỏi về các tác động của
KTQT đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp
trên địa bàn các tỉnh thành lớn, gồm Hà Nội, Tp. Hồ
Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng…
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Nhìn chung, đa số các doanh nghiệp tham gia
khảo sát có thời gian thành lập từ 3 - 5 năm
(40,77%) và từ 6 - 10 năm (37,2%). Các doanh
nghiệp được khảo sát chủ yếu thuộc các ngành như:
Thương mại - dịch vụ (32,44%); Công nghiệp
(24,4%) và Xây dựng (23,51%), với quy mô doanh
nghiệp từ 100 - 299 người và từ 300 - 999 người (tỷ
trọng lần lượt là 39,29% và 40,48%). Quy mô doanh
thu của các doanh nghiệp tương đối lớn, đa phần ở
mức 300 - dưới 1.000 tỷ (35,12%) và từ 1.000 tỷ trở
lên (25,30%).
Tiếp theo, tác giả sử dụng phần mềm SPSS để thực
hiện phân tích hồi quy và tính toán các hệ số tác động.
Kết quả kiểm định các biến độc lập và phụ thuộc được
thể hiện chi tiết trong bảng dưới đây (bảng 2):
Kết quả kiểm định biến CFA cho thấy các biến
gộp hình thành từ các câu hỏi trong bảng khảo sát
điều tra đều có các hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn
0,7 đạt ngưỡng thống kê. Các hệ số kiểm định
Kaiser-Meyer-Olkin cũng đạt ngưỡng thống kê 95%
(Sig.) và đều có giá trị KMO lớn hơn 0,7. Kết quả
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Bảng 2: Kiểm định các biến độc lập và phụ thuộc

cùng chiều đến kết
quả kinh doanh của
doanh nghiệp áp
dụng
KTQT
ở
ngưỡng tin cậy 99%
(B = 0,425, Sig. =
0,000). Giả thuyết 1
được khẳng định
đúng. Kết quả này
tương tự kết quả
nghiên cứu của Van
Triest và Elshahat
(2007), đều khẳng
định vai trò quan
trọng của phân tích
này cho phép khẳng định độ tin cậy của các thang đo chi phí đối với kết quả kinh doanh của các doanh
sử dụng đối với các biến độc lập và phụ thuộc của nghiệp. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã nhận
nghiên cứu.
thức được tầm quan trọng của phân tích chi phí, do
3. Kết quả nghiên cứu
đó các hoạt động phân tích chi phí ngày càng được
Kết quả hồi quy và các phép kiểm tra vấn đề đa chú trọng hơn; đồng thời, các nội dung phân tích chi
cộng được trình bày trong bảng dưới đây. Mô hình có phí cũng chi tiết hơn, chú trọng nhiều vào cung cấp
biến phụ thuộc là kết quả kinh doanh của doanh thông tin hỗ trợ định giá sản phẩm. Tuy nhiên, nhìn
nghiệp và 05 biến độc lập là các nội dung thực hành nhận một cách khách quan, các doanh nghiệp lại chỉ
KTQT ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh đưa ra các phân tích chi phí tổng quát mà chưa đi
nghiệp. Thống kê F của mô hình là 44,803 với giá trị sâu vào so sánh cụ thể nên chưa thể làm rõ các yếu
p (Sig.) = 0,000 cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu tố tác động đến giá thành. Bên cạnh đó, các phương
thu thập được và tồn tại các biến giải thích có ý nghĩa. pháp tính giá thành chưa được các doanh nghiệp
Giá trị R bình
Bảng 3: Kết quả phân tích hồi quy
phương hiệu chỉnh
đạt 0,478 cho thấy
các biến độc lập
đưa vào mô hình
giải thích được
47,8% sự biến
thiên của biến phụ
thuộc. Kết quả
phân tích đa cộng
tuyến của mô hình
cho giá trị VIF đều
nhỏ hơn 4, đảm
bảo không tồn tại
hiện tượng này
trong mô hình hồi
R = 0,669; R2 = 0,489; R2 điều chỉnh = 0,478;
quy. Các kết quả
Sai số chuẩn = 0,723; F = 44,803; Sig.= 0,000.
này cho phép
* có ý nghĩa thống kê với p < .05;
khẳng định mô
**
có ý nghĩa thống kê với p < .01;
hình hồi quy đạt
***
có
ý nghĩa thống kê với p < .001.
mức tin cậy.
Kết quả hồi quy cho thấy hoạt động thực hành Việt Nam kết hợp với nhau theo nhiều cách thức
KTQT phân tích chi phí (X1) có tác động đáng kể khác nhau để nâng cao hiệu quả phân tích chi phí.
Số 153/2021
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Theo kết quả hồi quy, hoạt động thực hành
KTQT hoạch định ngân sách (X2) có tác động đáng
kể cùng chiều đến kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp áp dụng KTQT ở ngưỡng tin cậy 99% (B =
0,162, Sig. = 0,000). Giả thuyết 2 được khẳng định
đúng. Kết quả này phù hợp với các phát hiện nghiên
cứu của Hansen và Van der Stede (2004); Hansen và
cộng sự (2003). Nhìn chung, hoạt động hoạch định
ngân sách ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
ngày càng được chú trọng và được áp dụng phổ biến
hơn. Nhờ vào việc hoạch định ngân sách, một doanh
nghiệp có thể đưa ra các quyết định đúng đắn mang
tính chủ chốt và có thể hoàn thành mục tiêu như
mong đợi, cũng như giúp cho doanh nghiệp đi đúng
hướng hơn. Tuy nhiên, đối với một số doanh nghiệp
vừa và nhỏ ở nước ta, việc hoạch định ngân sách còn
gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do hoạch định
ngân sách khá tốn thời gian, trong khi những doanh
nghiệp với quy mô nhỏ thường tập trung vào việc
tăng doanh thu, doanh số bán hàng hơn là hoạch
định ngân sách.
Biến hoạt động thực hành KTQT đánh giá hiệu
quả (X3) không có tác động đáng kể đến kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp áp dụng KTQT ở
ngưỡng tin cậy 95% (B = 0,049, Sig. = 0,244). Giả
thuyết 3 không được khẳng định đúng. Để đánh giá
kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp, từ trước
cuộc cách mạng công nghiệp, phương pháp truyền
thống dựa trên quan điểm của kế toán đã được áp
dụng đầu tiên trong ngành kinh tế. Từ sau Cách
mạng công nghiệp đến cuối thế kỷ XX, phương
pháp này vẫn được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, sự
thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu đã
khiến cho phương pháp truyền thống không còn
được chính xác nữa, do đó, để có thể cạnh tranh và
giữ vững vị trí trên thị trường, các doanh nghiệp
Việt Nam đã chuyển sang áp dụng các phương pháp
khác, như phương pháp đánh giá hiệu quả dựa trên
chiến lược hoặc phương pháp đánh giá cân bằng và
tích hợp. Tóm lại, đánh giá hiệu quả có thể mang
nhiều nội hàm, chỉ tiêu khác nhau, chỉ riêng KTQT
là không đủ cơ sở để phân tích và kết luận. Ngoài
ra, các doanh nghiệp Việt Nam tuy đã thực hiện
đánh giá hiệu quả nhưng chưa tuân theo một quy
trình cụ thể nào và chưa sử dụng đa dạng các
phương pháp khác nhau. Bên cạnh đó, các đánh giá
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vẫn còn sơ sài, chỉ mang tính khái quát và vấn đề
quan trọng nhất là các doanh nghiệp Việt Nam hiện
nay vẫn chưa thực sự nhận thức được tầm quan
trọng của việc đánh giá hiệu quả đối với doanh
nghiệp của mình.
Kết quả hồi quy cho thấy thông tin hỗ trợ của
KTQT trong ra quyết định (X4) có tác động đáng kể
cùng chiều đến kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp áp dụng KTQT ở ngưỡng tin cậy 99% (B =
0,187, Sig. = 0,000). Giả thuyết 4 được khẳng định
đúng, phù hợp với kết quả Abdel-Kader và Luther
(2006) và Adu-Gyamfi va cộng sự (2020). Có thể
thấy, thông tin hỗ trợ việc ra quyết định, chẳng hạn
như thông tin về phân tích lợi nhuận khách hàng;
phân tích lợi nhuận sản phẩm; phân tích điểm hòa
vốn cho các loại sản phẩm chủ yếu; phân tích rủi
ro... đều có tần suất sử dụng cao ở nhiều doanh
nghiệp Việt Nam, từ đó có tác động đến kết quả kinh
doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Việt
Nam, hiện nay, vẫn còn một số lượng lớn các công
ty chưa thực sự quan tâm đến các thông tin hữu ích
này. Việc ra quyết định đôi khi còn theo cảm quan
và kinh nghiệm của các nhà quản trị, nên mang tính
cá nhân cao và chưa đảm bảo tính khoa học, dẫn đến
nhiều quyết định sai lầm.
Theo kết quả hồi quy, hoạt động thực hành
KTQT phân tích chiến lược (X5) có tác động đáng
kể cùng chiều đến kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp ở ngưỡng tin cậy 99% (B = 0,033, Sig. =
0,000). Giả thuyết 5 được khẳng định đúng. Kết quả
này tương tự với các phát hiện nghiên cứu của AduGyamfi và cộng sự (2020). Trong bối cảnh hội nhập
và công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay, cùng
với sự cạnh tranh gay gắt và những thay đổi nhanh
chóng của môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp
Việt Nam ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng mang
tính cốt lõi của việc phân tích chiến lược. Nhìn
chung, những doanh nghiệp lớn đã triển khai hoạt
động phân tích chiến lược đúng đắn trên nhiều khía
cạnh khác nhau, giúp doanh nghiệp đi đúng hướng
và đạt được mục tiêu đề ra. Ngược lại, hoạt động
phân tích chiến lược chưa được các doanh nghiệp
vừa và nhỏ Việt Nam quan tâm. Vì thường xuyên
gặp vấn đề về tài chính, nhân lực khi môi trường
kinh tế thay đổi, công tác quản trị và phân tích chiến
lược của các doanh nghiệp này còn rất yếu kém. Tuy
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có điểm mạnh về sự linh hoạt trong hoạt động kinh
doanh so với các doanh nghiệp quy mô lớn, nhưng
khi tiến vào thị trường hội nhập bình đẳng quốc tế,
sự yếu kém này càng thể hiện rõ hơn, khi những
doanh nghiệp kém về phân tích chiến lược lại phải
cạnh tranh quá nhiều với các công ty nước ngoài có
hoạch định chiến lược tốt hơn về mọi mặt.
Về 2 biến kiểm soát, kết quả hồi quy cho thấy cả
2 biến quy mô lao động và doanh thu đều không có
tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp Việt Nam. Kết quả này cho thấy, trong bối
cảnh kinh tế tại Việt Nam hiện nay, quy mô lao động
và doanh thu không có ảnh hưởng đến việc đạt được
kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.
5. Giải pháp
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất
một số giải pháp cải thiện hoạt động kế toán quản trị
nhằm nâng cao kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp Việt Nam, cụ thể như sau:
Thứ nhất, về khắc phục những thiếu sót trong
hoạt động phân tích chi phí, các doanh nghiệp cần
thực hiện thêm phân tích chi phí theo thời gian quy
định qua từng quý hay từng năm và cụ thể hóa việc
phân tích chi phí qua từng nội dung. Ví dụ, khi phân
tích về chi phí sản xuất, cần phân tích rõ các chi phí
nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí sản xuất chung cho
từng loại sản phẩm… Ngoài cách phân tích chi phí
hiện có, các doanh nghiệp nên bổ sung thêm các
phương pháp phân tích khác để có thể xác định các
yếu tố tác động một cách chính xác nhất, như
phương pháp loại trừ; phương pháp liên hệ cân đối...
Thứ hai, đối với hoạt động hoạch định ngân
sách, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên quan tâm
hơn nữa đến việc hoạch định ngân sách, bởi đây là
nền tảng để phát triển các chiến lược cho công ty
trong tương lai. Để tiết kiệm thời gian, các doanh
nghiệp nên chọn cho mình một phương pháp hoạch
định ngân sách tân tiến, dễ thực hiện nhưng phải phù
hợp với môi trường của doanh nghiệp. Ngoài ra,
doanh nghiệp có thể tận dụng các ban phòng tài
chính để hỗ trợ kế toán trong quá trình hoạch định,
vừa tiết kiệm thời gian lẫn chi phí.
Thứ ba, để nâng cao việc đánh giá hiệu quả
doanh nghiệp, các doanh nghiệp Việt Nam cần áp
dụng linh hoạt nhiều phương pháp đánh giá khác
nhau trong quá trình phân tích kết quả kinh doanh.
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Thêm vào đó, việc xây dựng quy trình phân tích
hiệu quả tại doanh nghiệp là rất cần thiết, tác động
trực tiếp đến hiệu quả đánh giá.
Thứ tư, đối với các thông tin hỗ trợ việc ra quyết
định, các doanh nghiệp cần có một hệ thống thông
tin về chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán và hệ
thống báo cáo KTQT đầy đủ và phù hợp với doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tham
khảo thêm các nguồn khác trong và ngoài nước để
xem xét nhiều mô hình KTQT mới, đa dạng hơn và
có thể áp dụng vào trường hợp của doanh nghiệp.
Việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về
KTQT nói chung và hoạt động hỗ trợ thông tin nói
riêng cũng có vai trò quan trọng để tăng hiệu quả khi
ra quyết định.
Thứ năm, đối với hoạt động phân tích chiến lược,
các doanh nghiệp cần chú ý chiến lược kinh doanh
phải gắn với thị trường, chiến lược phải thể hiện tính
làm chủ thị trường của doanh nghiệp. Đồng thời, xây
dựng chiến lược kinh doanh phải làm tăng thế mạnh
của doanh nghiệp và chiến lược phải thể hiện tính
linh hoạt cao và việc xây dựng chiến lược chỉ nên
những vấn đề khái quát. Thêm vào đó, khi xây dựng
chiến lược phải tính đến vùng an toàn, hạn chế tối đa
rủi ro; cần xác định mục tiêu, vùng kinh doanh và các
điều kiện cơ bản để đạt được mục tiêu đó; cũng như
các đặc điểm của doanh nghiệp để tìm ra những thiếu
sót trong chiến lược và kịp thời sửa chữa.
6. Kết luận
Nghiên cứu này chú trọng phân tích và đánh giá
tác động của các nội dung thực hành KTQT đến kết
quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Kết
quả nghiên cứu cho thấy có 04 nội dung thực hành
KTQT có tác động đáng kể cùng chiều đến kết quả
kinh doanh các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện
nay, đó là: (i) phân tích chi phí; (ii) hoạch định ngân
sách; (iii) thông tin hỗ trợ việc ra quyết định và (iv)
phân tích chiến lược. Nội dung Đánh giá hiệu quả
trong KTQT không có tác động đáng kể đến kết quả
kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Cũng theo kết quả nghiên cứu, nhiều doanh
nghiệp Việt Nam hiện nay chưa thực sự nhận thức
đúng mức tầm quan trọng của KTQT cũng như các
nội dung thực hành KTQT. Vì vậy, hiệu quả triển
khai KTQT tại các doanh nghiệp chưa cao, ảnh
hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của các
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doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh
như hiện nay tại Việt Nam.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất
một số giải pháp cải thiện hoạt động kế toán quản trị
nhằm nâng cao kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp Việt Nam. Trong thời gian tới, các doanh
nghiệp vừa và nhỏ nên quan tâm hơn nữa đến việc
hoạch định ngân sách. Đồng thời, để cải thiện việc
đánh giá hiệu quả doanh nghiệp, các doanh nghiệp
Việt Nam cần áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp
đánh giá khác nhau trong quá trình phân tích kết quả
kinh doanh.!
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Summary
The article analyzes quantitatively the impact of
management accounting practices on the business
performance of a sample of 336 Vietnamese enterprises. The research findings indicate that, 4 management accounting practices influence positively
the performance of Vietnamese enterprises, including: costing, budgeting; decision support and strategic analysis. However, the performance assessment
practice does not have any significant effect on the
firm performance. On the basis of research results,
we propose recommendations for improving the
management accounting practices in Vietnamese
enterprises in order to raise the important roles of
management accounting, also to improve the business performance of Vietnamese enterprises in the
near future.
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