
Giới thiệu
Cuộc cách mạng công nghiệp

4.0 đã đưa các ngành nghề thuộc
lĩnh vực công nghệ thông tin trên
thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng phát triển vượt bậc. Từ đó,
đòi hỏi các DN tại Việt Nam phải
không ngừng nghiên cứu và áp
dụng tiến bộ công nghệ thông tin
vào hệ thống quản lý và kiểm soát
của họ[1]. Một trong những ứng
dụng công nghệ thông tin tiên tiến
là việc áp dụng hệ thống thông tin
cũng như phần mềm vào công tác
kế toán của doanh nghiệp (DN).

Hơn nữa, kế toán cũng là một
bộ phận quan trọng trong DN và có
tác động đáng kể đến các bộ phận
khác, cũng như trong công tác điều
hành và kiểm soát, vì vậy, đòi hỏi
kế toán phải cung cấp thông tin kịp
thời, trung thực, đáng tin cậy và
phù hợp với yêu cầu quản lý hay
mong muốn của người sử dụng[2].

Bên cạnh đó, chuẩn mực và chế
độ kế toán Việt Nam hiện hành
đang dần thay đổi để hội tụ với hệ
thống chuẩn mực kế toán quốc tế.

Nghị định 119/2018-NĐ-CP quy
định về lập hóa đơn điện tử khi bán
hàng hóa, cung cấp dịch vụ cũng
yêu cầu DN nói chung và kế toán
nói riêng không chỉ cung cấp thông
tin trung thực, đáng tin cậy mà còn
phải áp dụng và cải tiến công nghệ
thông tin trong công việc hạch toán
kế toán. Từ các yêu cầu cấp thiết đó
mà phần mềm kế toán đã phát triển
mạnh mẽ, góp phần mang lại lợi
ích cho DN, giúp việc hạch toán trở
nên đơn giản, chính xác và nhanh
chóng hơn.

Tại Việt Nam, các DNNVV
chiếm tỷ lệ rất lớn, lên tới 98,1% và
TP.HCM có số lượng DNNVV lớn
nhất trong cả nước, chiếm tỷ lệ
33,3%. Tuy nhiên, theo báo cáo Chỉ
số thương mại điện tử vào năm
2018 thì số lượng DNNVV sử dụng
phần mềm kế toán chỉ chiếm
khoảng 86%, chưa kể đến các DN
mới thành lập trong năm nay.
Chính vì lẽ đó, những công ty chưa
sử dụng phần mềm sẽ hướng tới
việc áp dụng phần mềm kế toán
trong tương lai hoặc có thể các DN
đã sử dụng phần mềm sẽ phát sinh
nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán
mới[3]. Thách thức lớn nhất đối với
những DN này chính là đánh giá và
lựa chọn phần mềm kế toán sao cho
phù hợp với đặc điểm kinh doanh
nhằm mang lại hiệu quả kinh tế.

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán
của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM
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Đồng thời, sự đa dạng và phong
phú của các loại phần mềm kế toán
trên thị trường hiện nay đã phần
nào gây trở ngại trong việc lựa
chọn phần mềm của các DN
trên[4].

Chúng tôi nhận thấy rằng, việc
xác định và đánh giá mức độ tác
động của các nhân tố ảnh hưởng
đến quyết định lựa chọn phần mềm
kế toán phù hợp với từng DN là
vấn đề cần thiết phải tiến hành thảo
luận trong thời điểm hiện nay sau
hơn 15 năm ban hành hướng dẫn
bởi cơ quan nhà nước, đặc biệt là
đối với các DNNVV trên địa bàn
TPHCM[5], bởi dù những công ty
này có quy mô nhỏ hoặc vừa nhưng
nếu thực hiện hạch toán thủ công
vẫn sẽ chứa đựng nhiều sai sót,
gian lận và phần mềm được xem là
một lựa chọn thích hợp. Ngoài ra,
TP.HCM là một khu vực kinh tế
năng động nhất trong cả nước nên
được xem là mẫu nghiên cứu phù
hợp với bài viết này với độ tin cậy
thích hợp [6].

Cơ sở lý thuyết
Phần mềm kế toán là hệ thống

trên máy vi tính được sử dụng để tự
động xử lý các dữ liệu kế toán,
trước tiên là nhập liệu chứng từ, xử
lý dữ liệu theo quy trình kế toán,
sau đó tổng hợp và trích xuất thông
tin thành sổ kế toán và các loại báo
cáo[8]. Phần mềm kế toán có một
số đặc điểm cơ bản sau: chương
trình tự động xử lý dữ liệu theo quy
trình được thiết kế sẵn; yêu cầu
nhập liệu các thông tin đầu vào; lưu
trữ, tính toán, tổng hợp thông tin và
cung cấp thông tin đầu ra theo yêu
cầu của người sử dụng.

Việc sử dụng phần mềm kế toán
đem đến nhiều lợi ích cho DN,
không chỉ giúp kế toán viên tiết
kiệm được nhiều thời gian và
nguồn lực trong việc hạch toán, ghi
sổ, lập báo cáo mà còn góp phần
nâng cao hiệu quả quản lý và năng
suất hoạt động của DN[9]. Một số
lợi ích chủ yếu khi áp dụng phần

mềm kế toán chính là: tự động hóa
hầu hết các thao tác thủ công thông
thường; giúp công tác kế toán đạt
được chính xác hơn theo hướng
dẫn của khuôn mẫu lý thuyết chung
cũng như giúp cho các nhà quản lý
có thể theo dõi chặt chẽ lượng hàng
tồn kho của từng loại hàng hóa, vật
tư và hàng loạt các tài sản khác
trong đơn vị một cách rõ ràng cụ
thể[10].

Phần mềm áp dụng trong lĩnh
vực kế toán nói riêng hay các lĩnh
vực khác nói chung đều là những
tài sản không có hình thái vật chất
một cách rõ ràng. Theo quy định
pháp lý hiện hành tại Việt Nam
[11], phần mềm kế toán áp dụng tại
đơn vị kế toán nhất thiết phải có
bốn tiêu chuẩn sau: phải được thiết
kế để trích xuất ra báo cáo phù hợp
với quy định và chuẩn mực kế toán
hiện hành; có thể nâng cấp và sửa
đổi khi có sự thay đổi trong chế độ
kế toán mà vẫn đảm bảo không tác
động đến dữ liệu sẵn có; có khả
năng xử lý các dữ liệu kế toán một
cách tự động đồng thời đảm bảo độ
chính xác của số liệu; dữ liệu trên
phần mềm kế toán được bảo mật an
toàn.

Từ đó, nghiên cứu đã rút ra một
số nhân tố tiêu biểu theo một quy
trình nghiên cứu tổng hợp cơ bản
[12] trong việc lựa chọn phần mềm
kế toán được trình bày theo các
nhóm sau đây: Tính năng của phần
mềm, yêu cầu của người sử dụng
phần mềm kế toán, chi phí sử dụng,
khả năng tương thích của phần
mềm kế toán với hệ thống của DN,
sự hỗ trợ và uy tín của nhà cung
cấp phần mềm kế toán và ảnh
hưởng của xã hội.

Phương pháp nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu 
Mô hình nghiên cứu của đề tài

bao gồm sáu biến độc lập, đó là
“chi phí sử dụng phần mềm kế
toán”, “tính khả dụng và tính năng
của phần mềm kế toán”, “yêu cầu
của người sử dụng phần mềm kế

toán”, “uy tín của nhà cung cấp
phần mềm kế toán”, “dịch vụ hỗ trợ
từ nhà cung cấp phần mềm kế
toán”, “ảnh hưởng của xã hội” và
một biến phụ thuộc là “quyết định
lựa chọn phần mềm kế toán”.

Giả thuyết nghiên cứu
Từ mô hình nghiên cứu, các giả

thuyết nghiên cứu được xây dựng
như sau:

H1: Chi phí sử dụng có ảnh
hưởng cùng chiều đến quyết định
lựa chọn phần mềm kế toán của các
DNNVV.

H2: Tính khả dụng và tính năng
của phần mềm kế toán ảnh hưởng
cùng chiều đến quyết định lựa chọn
phần mềm kế toán của các
DNNVV. 

H3: Yêu cầu của người sử dụng
ảnh hưởng cùng chiều đến quyết
định lựa chọn phần mềm kế toán
của các DNNVV. 

H4: Uy tín của nhà cung cấp
ảnh hưởng cùng chiều đến quyết
định lựa chọn phần mềm kế toán
của các DNNVV. 

H5: Dịch vụ hỗ trợ từ nhà cung
cấp ảnh hưởng cùng chiều đến
quyết định lựa chọn phần mềm kế
toán của các DNNVV. 

H6: Ảnh hưởng của xã hội ảnh
hưởng cùng chiều đến quyết định
lựa chọn phần mềm kế toan của các
DNNVV.

Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương

pháp định tính thông qua tổng hợp
các tài liệu, quy định và nghiên cứu
trước đây nhằm xác định những
khoảng trống từ các nghiên cứu đã
có và tổng hợp các nhóm nhân tố
tác động đến quyết định lựa chọn
phần mềm kế toán ở các DN [8].
Sau đó, thực hiện nghiên cứu định
lượng với dữ liệu được thu thập
thông qua việc khảo sát bằng bảng
câu hỏi dựa trên thang đo Likert 5
mức độ[13]. Từ đó, tiến hành làm
sạch toàn bộ dữ liệu thu thập bằng
phần mềm SPSS và đánh giá độ tin
cậy của từng thang đo bằng hệ số
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Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA),
phân tích tương quan tuyến tính, kiểm định các giả
thuyết và phân tích hồi quy đa biến cho mô hình
nghiên cứu [14].

Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Sau quá trình xây dựng, thiết kế bảng câu hỏi và

tiến hành khảo sát thực địa, các tác giả đã thu được
155 mẫu trong tổng số 160 bảng khảo sát đã gửi đi (đạt
96,9% tỷ lệ hồi đáp). Sau khi làm sạch dữ liệu, nghiên
cứu tiến hành thống kê thực trạng ứng dụng phần mềm
kết toán của 137 mẫu khảo sát hợp lệ, có 122 mẫu
đánh chọn "có sử dụng phần mềm kế toán", đạt tỷ lệ
89,1%; đạt tỷ lệ khá cao và cao hơn so với tỷ lệ
DNNVV cả nước ứng dụng phần mềm kế toán là 86%.

Kết quả đánh giá độ tin cậy bằng hệ số Cron-
bach’s Alpha

Sau khi dùng hệ số Cronbach’s Alpha để đánh giá
độ tin cậy của thang đo, kết quả thu về được là hệ số
Cronbach’s Alpha của từng thang đo đều lớn hơn 0,6
và hệ số tương quan biến - tổng của các biến quan sát
đều trên 0,3. Vì vậy, tất cả các thang đo trong nghiên
cứu đều đạt được độ tin cậy và được sử dụng trong
phân tích nhân tố khám phá (bảng 1).

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)
a) Kết quả phân tích biến độc lập
Tiếp theo, kết quả phân tích biến độc lập cho thấy,

hệ số KMO bằng 0,802 (lớn hơn 0,5 và nhỏ hơn 1[15])
và kết quả của kiểm định Bartlett’s là 1603,165 với
sig. là 0,000 nhỏ hơn 0,05, cho thấy dữ liệu nghiên cứu
để phân tích nhân tố là hoàn toàn hợp lý. Đồng thời,
tại mức giá trị Eigenvalues là 1,266 (lớn hơn 1), 24
biến quan sát được phân thành 6 nhóm nhân tố giải
thích được 68,055% sự biến thiên của dữ liệu. Kết quả
phân nhóm các nhân tố với hệ số tải nhân tố đều lớn
hơn 0,5 được trình bày cụ thể trong bảng 2 Ma trận
nhân tố xoay.

b) Kết quả phân tích biến phụ thuộc
Sau khi phân tích biến phụ thuộc, kết quả như sau

chỉ số KMO là 0,790 lớn hơn 0,5 và nhỏ hơn 1[16],
đồng thời kết quả của kiểm định Bartlett’s bằng
208,807 với sig. là 0,000 < 0,05. Bên cạnh đó, tại mức
giá trị của Eigenvalues là 2,807 > 1, thì có 1 nhân tố
được rút ra và giải thích được 56,149% sự biến thiên
dữ liệu của biến phụ thuộc với năm biến quan sát có
hệ số tải nhân tố lần lượt là 0,791; 0,833; 0,728; 0,739;
0,641 đảm bảo ý nghĩa thực tiễn.

Kết quả phân tích hồi quy đa biến
a) Phân tích tương quan Pearson
* Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,05 (2 đuôi).
**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 đuôi).
Sau khi phân tích EFA, phân tích tương quan cho

Bảng 1. Kết quả đánh giá độ tin cậy của các
thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha

Bảng 2. Ma trận nhân tố xoay
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thấy biến phụ thuộc “Quyết định
lựa chọn phần mềm kế toán” có
tương quan cùng chiều với tất cả
biến độc lập trong mô hình nghiên
cứu tại sig. là 0,00; trong đó, biến
độc lập “yêu cầu của người sử dụng
phần mềm kế toán” có tương quan
mạnh nhất với biến phụ thuộc. Như
vậy, tất cả các biến độc lập này tiếp
tục được kiểm định thông qua phân
tích hồi quy bội (bảng 3). 

b) Phân tích hồi quy bội
Từ bảng 4 trên, hệ số R2 hiệu

chỉnh của mô hình nghiên cứu là
0,683 có nghĩa là 68,3% sự biến
thiên của biến phụ thuộc “quyết
định lựa chọn phần mềm kế toán”
được giải thích bởi sự biến thiên
của 6 biến độc lập của mô hình.
Ngoài ra, kết quả của bảng trên còn
đưa ra hệ số Durbin - Watson là
2,032 (nằm trong khoảng gần bằng
2), vì vậy, mô hình này không xảy
ra sự tự tương quan [17].

Trong bảng 5 phân tích phương
sai ANOVA ở trên, giá trị F được
trình bày là 49,788 với sig. bằng
0,000 (nhỏ hơn so với 0,05) nên mô
hình hồi quy này được xây dựng
phù hợp với tổng thể và có thể áp
dụng được cho tổng thể. 

Kết quả của bảng 6 cho thấy, hệ
số hồi quy Beta của các biến độc
lập đưa vào mô hình đều có ý nghĩa
thống kê với sig. bé hơn 0,05. Bên
cạnh đó, hệ số phóng đại phương
sai (VIF) của từng biến độc lập
thấp và đều nhỏ hơn 2 nên mô hình
hồi quy không xảy ra hiện tượng đa
cộng tuyến [18] hay nói cách khác
các biến độc lập trong mô hình
không tương quan một cách hoàn
toàn với nhau. 

Qua đó cho thấy, 6 nhân tố đều
có tác động dương đến quyết định
lựa chọn phần mềm kế toán của
DNNVV tại TP.HCM (chấp nhận 6
giả thuyết của mô hình nghiên
cứu). 

Nhân tố “yêu cầu của người sử
dụng phần mềm kế toán” là nhân tố
tác động mạnh nhất đến quyết định

lựa chọn phần mềm kế toán với hệ
số hồi quy là 0,430. Một phần mềm
kế toán đáp ứng được các yêu cầu
của người sử dụng như phù hợp với
quy mô, đặc điểm của DN, các
chính sách của Nhà nước và nhu
cầu xử lý thông tin kế toán... thì khả
năng DN quyết định lựa chọn phần
mềm kế toán đó càng cao. Hiện
nay, yêu cầu của người sử dụng đối
với phần mềm kế toán ngày càng
khắt khe và cũng là tiêu chí thiết
yếu để họ lựa chọn phần mềm kế
toán, do các phần mềm kế toán
thường được thiết kế sẵn các biểu
mẫu về chứng từ, sổ sách, báo cáo,
hệ thống tài khoản và hoá đơn điện
tử phù hợp với các quy định của

pháp luật cũng như quá trình hội
nhập quốc tế và ứng dụng công
nghệ thông tin. Vì vậy, việc tích
hợp, trích xuất dữ liệu kế toán
không những chính xác và kịp thời
mà còn tuân thủ chính sách, chế độ
kế toán hiện hành ngày càng trở
nên quan trọng đối với DN. 

Nhân tố “Tính khả dụng và tính
năng của phần mềm kế toán” có
mức độ tác động mạnh thứ hai, với
hệ số hồi quy  là 0,227. Một phần
mềm kế toán có khả năng hỗ trợ
các thao tác cho người dùng, đặc
biệt là người mới sử dụng, đảm bảo
được độ tin cậy, chính xác và bảo
mật cao sẽ thúc đẩy các DN quyết
định lựa chọn phần mềm kế toán đó

Bảng 3. Ma trận hệ số tương quan Pearson

Bảng 4. Kết quả kiểm định sự phù hợp cho phân tích hồi quy

Bảng 5. Kết quả kiểm định của ANOVA

Bảng 6. Kết quả của phân tích hồi quy bội
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để phục vụ công việc của họ. Do
vậy, tính khả dụng và tính năng của
một phần mềm kế toán ngày càng
trở thành một trong những nhân tố
quan trọng khi các DN đưa ra quyết
định lựa chọn phần mềm kế toán. 

Tiếp theo chính là nhân tố "chi
phí sử dụng phần mềm kế toán",
nhân tố này có tác động mạnh xếp
thứ ba và gần bằng mức độ tác
động của nhân tố "Tính khả dụng
và tính năng của phần mềm kế
toán", với hệ số hồi quy  là 0,216.
Thật vậy, phần mềm kế toán là một
phần mềm chuyên dùng cho bộ
phận kế toán và nó là một bộ phận
không thể tách rời cũng như có ảnh
hưởng đáng kể đến toàn bộ DN.
Việc tối thiểu hóa chi phí sử dụng
cũng như giá phí bản quyền của
phần mềm kế toán sẽ làm cho quyết
định lựa chọn phần mềm đó tăng
lên tương ứng. 

Nhân tố "Dịch vụ hỗ trợ từ nhà
cung cấp phần mềm kế toán" có tác
động mạnh thứ tư với hệ số hồi quy
 bằng 0,139. Các DNNVV tại
TP.HCM thường chưa phát triển,
nên việc tự lắp đặt, sửa chữa cũng
như nâng cấp phần mềm kế toán là
không khả thi, vì vậy, cần có sự hỗ
trợ tích cực và kịp thời của nhà
cung cấp phần mềm kế toán. Nếu
nhà cung cấp có các chính sách hỗ
trợ cho người dùng khi gặp vấn đề
trong quá trình lắp đặt và sử dụng
thì sẽ nhận được sự lựa chọn cũng
như đánh giá tích cực của nhiều
DN. 

Kế đến chính là nhân tố "ảnh
hưởng của xã hội", có tác động
tương đối đến quyết định lựa chọn
phần mềm kế toán và đứng thứ
năm với hệ số  là 0,130. Từ kết
quả của các nghiên cứu trước đây
cũng như nghiên cứu này, các DN
nên tham khảo ý kiến của các
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan
đến phần mềm và các bài viết đánh
giá, so sánh các sản phẩm phần
mềm kế toán khi DN đưa ra quyết
định lựa chọn phù hợp; những

thông tin tham khảo này thực sự
hữu ích đối với các DN mới bắt đầu
lựa chọn sử dụng phần mềm kế
toán. Một phần mềm kế toán nhận
được sự đánh giá tốt từ các phương
tiện truyền thông, thông tin đại
chúng và các chuyên gia thì khả
năng DN lựa chọn phần mềm đó sẽ
tăng lên.

Cuối cùng là nhân tố "uy tín của
nhà cung cấp”, nhân tố này có mức
tác động thấp nhất với hệ số  chỉ
bằng 0,126. Kết quả này được lý
giải là vì các DN thường không
đánh giá cao uy tín của nhà cung
cấp khi lựa chọn phần mềm kế
toán, mà thay vào đó, các DN sẽ
chú trọng đến yêu cầu của họ khi
sử dụng phần mềm cũng như tính
năng mà phần mềm đó cung cấp.

Kết luận và kiến nghị
Từ kết quả nghiên cứu, các tác

giả đề xuất kiến nghị để các DN có
thể tham khảo và giúp cho những
đơn vị có cơ sở lựa chọn một phần
mềm mới cho hoạt động sản xuất
kinh doanh hoặc thay đổi sang
phần mềm kế toán khác phù hợp
hơn đúng như những tiêu chí mà
đơn vị xác định. 

Cụ thể, DN phải vạch ra chiến
lược và mục tiêu cụ thể khi thực
hiện áp dụng phần mềm kế toán và
lập dự toán chi phí cho việc phát
triển hệ thống. DN nên sử dụng
phần mềm có tính bảo mật cao và
đảm bảo an toàn dữ liệu. Cần tham
khảo ý kiến từ chuyên gia và nhận
xét từ những cá nhân, đơn vị đã
từng sử dụng phần mềm kế toán để
lựa chọn nhà cung cấp uy tín, cũng
như có hỗ trợ các khóa đào tạo,
cung cấp các phiên bản phần mềm
dùng thử miễn phí và có chế độ bảo
trì, nâng cấp phần mềm hợp lý.
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