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ABSTRACT 

The study is aimed at determining factors which influence farmers’ 
participation in community-based rice seed production activities in Long My 
District, Hau Giang Province. The study conducted in 2016 was focused on 
assessing farmer participation in rice seed production based on Likert scale 
of 5 levels. The factors used in the assessment includes (i) individual 
abilities, (ii) markets and consumers acceptance, (iii) government’s policies 
and support activities, (iv) individual and social benefits, and (v) social 
awareness. The results showed that farmer participation is affected much by 
social awareness, followed by individual abilities and the acceptance of 
markets and consumers but not the other two (individual and social benefits 
and government’s policies and support activities). Some solutions were 
suggested such as improving the farmers’ abilities through training courses 
on rice seed production, strengthening farmers connection in community-
based rice seed production to enhance farmers participation in rice seed 
production. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của nông dân 
trong hoạt động sản xuất lúa giống cộng đồng được thực hiện tại huyện Long 
Mỹ - tỉnh Hậu Giang năm 2016. Nghiên cứu tập trung vấn đề trọng tâm là 
đánh giá mức độ tham gia của nông dân vào hoạt động sản xuất lúa giống 
dựa vào 5 mức độ đánh giá của thang đo Likert được thiết kế từ 1 đến 5. Các 
nhân tố được đưa vào để đánh giá sự tham gia của nông dân bao gồm: (i) 
Năng lực cá nhân; (ii) Sự chấp nhận của thị trường và người tiêu dùng; (iii) 
Chính sách Nhà nước và các hoạt động hỗ trợ; (iv) Lợi ích cá nhân và xã 
hội; (v) Nhận thức xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tham gia của nông 
dân chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi yếu tố Nhận thức xã hội (ảnh hưởng đến 
57,5%), thứ hai là yếu tố Năng lực cá nhân (ảnh hưởng đến 47,2%), kế tiếp 
là yếu tố Sự chấp nhận của thị trường (ảnh hưởng đến 14,5%). Các yếu tố 
Lợi ích cá nhân và xã hội, yếu tố Chính sách Nhà nước và các hoạt động hỗ 
trợ tác động không có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu. Một số giải pháp 
nâng cao năng lực nông dân qua các khóa tập huấn sản xuất lúa giống tăng 
cường sự liên kết nông dân trong hệ thống giống cộng đồng được đề nghị 
nhằm đẩy mạnh sự tham gia của nông dân vào hoạt động sản xuất lúa giống. 

Trích dẫn: Phạm Ngọc Nhàn, Hồ Hoàng Chinh và Trần Thị Linka, 2017. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 
sự tham gia của nông dân trong hoạt động sản xuất lúa giống cộng đồng huyện Long Mỹ, tỉnh 
Hậu Giang năm 2016. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 87-95. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mô hình “xã hội hóa” công tác lúa giống vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long được tiến hành thực 
hiện từ năm 1996 đến nay, kết quả đã xây dựng nên 
hệ thống sản xuất lúa giống cộng đồng là mạng 
lưới các tổ giống và các nông hộ hoạt động cùng 
nhau, nâng cao năng lực cho nông dân về sản xuất 
lúa giống chất lượng phục vụ cho sản xuất ở địa 
phương, góp phần đảm bảo an ninh nguồn giống và 
nâng cao giá trị lúa-gạo vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long. Hàng năm, hệ thống này cung cấp khoảng 
160.000 tấn/năm và đáp ứng hơn 30% tổng nhu cầu 
lúa giống toàn vùng. Hệ thống rất dễ dàng để nông 
dân tiếp cận, mang lại lợi ích cho xã hội khoảng 
1.000 tỷ đồng/năm khi cung cấp nguồn giống với 
giá rẻ. Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu hạt giống 
chất lượng ngày càng cao, vai trò của các Tổ giống 
câu lạc bộ càng trở nên quan trọng trong an ninh 
giống cho sản xuất (Huỳnh Quang Tín và Nguyễn 
Hồng Cúc, 2011). Hậu Giang cũng hưởng ứng 
phong trào, đầu tư xây dựng tổ giống câu lạc bộ và 
các nông hộ hoạt động đạt hiệu quả tốt. Tuy nhiên, 
đến nay các nông dân đang tham gia sản xuất giống 
cộng đồng với qui mô không ổn định; đồng thời, sự 
tham gia vào hoạt động sản xuất giống của người 
dân ngày càng giảm và một số người dân không 
còn sản xuất giống. Vấn đề đặt ra là cần tìm hiểu 
thực trạng tham gia của người dân vào các hoạt 
động sản xuất giống cộng đồng như thế nào và đâu 
là nguyên nhân cản trở sự tham gia của họ. Vì thế 
nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu 
tố ảnh hưởng đến sự tham gia của nông dân trong 
mô hình sản xuất lúa giống cộng đồng tại huyện 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.  

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1 Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu thứ cấp được thu thập từ Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang, 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, Chi cục 
Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang và các Tổ giống 
cộng đồng tại huyện Long Mỹ.  

Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp 
chọn mẫu phi ngẫu nhiên thuận tiện. Cỡ mẫu 

nghiên cứu là 95 đảm bảo yêu cầu phân tích nhân 
tố với 19 yếu tố (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn 
Mộng Ngọc, 2005). 

2.2 Phương pháp phân tích số liệu 

Các dữ liệu được xử lý bằng phần mềm Excel, 
SPSS 16.0 và tổng hợp phân tích dựa trên các 
phương pháp thống kê mô tả, thống kê phân tích. 
Thang đo Likert được thiết kế với 5 mức điểm để 
đo lường mức độ tham gia của nông dân được kiểm 
định độ tin cậy bằng hệ số Cronbach Alpha. Các 
thang đo được đánh giá thông qua công cụ chính là 
hệ số Cronbach Alpha. Hệ số Cronbach Alpha 
được sử dụng để loại bỏ biến rác (các biến có hệ số 
tương quan tổng nhỏ hơn 0,3). Theo Nunnally và 
Brunstein (1994), tiêu chuẩn để lựa chọn thang đo 
khi có độ tin cậy Cronbach Alpha >0,6 là có thể sử 
dụng được trong trường hợp khái niệm thang đo 
lường là mới hoặc mới đối với người trả lời trong 
bối cảnh nghiên cứu. Trong phạm vi nghiên cứu 
này, đối tượng trả lời phỏng vấn là nông dân, đây 
là lần đầu họ tiếp cận với phiếu điều tra theo dạng 
sử dụng thang đo Likert được thiết kế với 5 mức độ 
đánh giá khác nhau.   

Phương pháp phân tích nhân tố (Factor 
Analysis) được sử dụng để xác định các nhân tố tác 
động đến sự tham gia của nông dân trong hoạt 
động sản xuất lúa giống cộng đồng. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Đặc điểm mẫu điều tra 

3.1.1  Độ tuổi 

Trong phạm vi nghiên cứu này độ tuổi nông 
dân được chia ra làm 4 nhóm tuổi khác nhau; trong 
đó nhóm 1 gồm những nông dân có độ tuổi từ 30 
đến 40 tuổi chiếm tỷ lệ 12,6% (đây là nhóm tuổi 
tham gia sản xuất lúa giống có tỷ lệ thấp nhất), 
nhóm 2 gồm những nông dân có độ tuổi từ 41 đến 
50 tuổi chiếm tỷ lệ 29,5%, kế tiếp là nhóm tuổi thứ 
3 bao gồm những nông dân có độ tuổi từ 51 đến 60 
tuổi chiếm tỷ lệ 41,1% (đây là nhóm tuổi có tỷ lệ 
cao nhất) và nhóm tuổi thứ 4 bao gồm những nông 
dân có tuổi lớn hơn 60 chiếm 16,8% (Hình 1). 
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Hình 1: Tỷ lệ độ tuổi nông dân tham gia sản xuất lúa giống 

Nguồn: Kết quả điều tra 95 nông dân huyện Long Mỹ (Hậu Giang), 2016 

3.1.2 Giới tính 

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ nam tham gia 
sản xuất lúa giống cộng đồng chiếm 94,7% (90 
người). Kết quả nghiên cứu này cũng phản ánh tập 
quán sản xuất nông nghiệp truyền thống và lao 
động đồng ruộng ở hộ gia đình nông thôn Đồng 
bằng sông Cửu Long hầu như chủ hộ là nam giới – 
người tham gia chủ yếu vào các hoạt động sản xuất 
nông nghiệp. Tuy nhiên, qua quá trình thu thập số 
liệu điều tra cho thấy phụ nữ cũng tích cực tham 
gia vào các hoạt động sản xuất lúa giống cộng 
đồng tuy nhiên số lượng tham gia vẫn còn hạn chế, 
chỉ chiếm 5,3%.  

3.1.3 Trình độ học vấn 

Kết quả thống kê cho thấy tất cả nông dân tham 
gia sản xuất lúa giống cộng đồng trên địa bàn 
nghiên cứu điều biết chữ. Trong đó, nhóm trình độ 
cấp 2 chiếm tỉ lệ cao nhất (66,3%), kế đến là nhóm 
trình độ cấp 3 với 20,0%. Kết quả nghiên cứu của 
Trương Thị Ngọc Chi và Dương Ngọc Thành 
(2012) cho thấy, với trình độ học vấn từ cấp 1 họ 
có thể đọc tài liệu, hiểu được những kiến thức cơ 
bản trong quá trình sản xuất lúa giống ở nông hộ. 
Với trình độ học vấn bậc trung học cơ sở thì nông 
dân hoàn toàn có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tiếp 
cập thông tin khoa học kỹ thuật qua các phương 
tiện truyền thông (sách, báo, truyền thanh, truyền 
hình,…). Bên cạnh đó, lực lượng nông dân có trình 
độ học vấn cấp 3 cũng khá cao, đây là nhóm nông 
dân dễ tiếp thu các kiến thức và áp dụng những tiến 
bộ của khoa học kỹ thuật mới trong quá trình sản 
xuất lúa giống. Trình độ học vấn có ảnh hưởng rất 
lớn đến quá trình sản xuất, nếu trình độ học vấn 
cao thì họ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật 
rất cao và áp dụng vào thực tế rất dễ dàng. 

3.1.4 Kinh nghiệm sản xuất lúa giống 

Những nông hộ được phỏng vấn trong mô hình 
sản xuất lúa giống cộng đồng thì số năm trung bình 

trồng lúa giống của chủ hộ là 6,95 năm; chủ hộ có 
số năm trồng lúa giống cao nhất là 40 năm và có 
chủ hộ chỉ mới tham gia vào hoạt động sản xuất lúa 
giống chỉ được 1 năm kinh nghiệm. Trong phạm vi 
nghiên cứu này, số năm nông dân tham gia vào 
hoạt động sản xuất lúa giống cộng đồng được chia 
ra thành 3 nhóm, trong đó nhóm nông hộ có số 
năm kinh nghiệm từ 1 đến 5 năm chiếm tỷ lệ cao 
nhất là 71,6%, đối với nhóm nông hộ có số năm 
kinh nghiệm từ 6 đến 10 năm chiếm tỷ lệ 18,9% và 
có 9,5% nông dân có số năm kinh nghiệm trên 10 
năm. Nhóm nông hộ có số năm kinh nghiệm từ 1 
đến 5 năm chiếm tỷ lệ nhiều nhất là do trong những 
năm gần đây nhờ tác động từ dự án CBDC và 
FARES nhiều chương trình, tổ sản xuất giống, câu 
lạc bộ giống cũng như mở nhiều lớp tập huấn về 
sản xuất lúa giống, người dân có cơ hội tiếp xúc và 
bắt đầu tham gia sản xuất lúa giống. 

3.2 Đánh giá thang đo 

Thang đo các thành phần sự tham gia của nông 
dân vào hoạt động sản xuất giống cộng đồng được 
thiết kế trên cơ sở áp dụng thang đo Likert 5 mức 
độ. Trong nghiên cứu này, thang đo đa hướng với 5 
thành phần có tổng cộng 19 biến. Do đó, để kiểm 
định thang đo này sẽ được tiến hành bằng cách 
đánh giá độ tin cậy dựa trên phân tích hệ số 
Cronbach Alpha. Các yếu tố tác động đến Sự tham 
gia của nông dân đối với mô hình sản xuất lúa 
giống cộng đồng gồm có 5 thành phần (Bảng 1): (i) 
Năng lực cá nhân được đo bằng 3 biến quan sát ký 
hiệu từ Q4 đến Q6; (ii) Sự chấp nhận của thị 
trường và người tiêu dùng được đo bằng 4 biến 
quan sát ký hiệu từ Q7 đến Q10; (iii) Chính sách 
Nhà nước và các hoạt động hỗ trợ được đo lường 
bằng 3 biến quan sát ký hiệu từ Q11 đến Q13; (iv) 
Lợi ích cá nhân và xã hội được đo bằng 3 biến ký 
hiệu từ Q14 đến Q16; (v)  Nhận thức xã hội được 
đo bằng 3 biến quan sát ký hiệu từ Q17 đến Q19. 
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Bảng 1: Mô tả các thang đo trong nghiên cứu 

Thành phần thang đo Ký hiệu thang đo Mô tả thang đo 

Sự tham gia 
Q1 Sẵn sàng đầu tư vốn và cơ giới hóa 
Q2 Chủ động tìm hiểu mô hình SX giống 
Q3 Đầu tư thời gian cho SX giống 

Năng lực cá nhân 

Q4 Khả năng nắm bắt và tiếp nhận các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

Q5 
Kiến thức được nâng cao, biết các kỹ thuật SX giống trên 
đồng ruộng 

Q6 Uy tín của cá nhân trong cộng đồng SX giống 

Sự chấp nhận của thị 
trường 

Q7 Lúa giống SX được nhiều người sử dụng 
Q8 Giá bán cao hơn giá lúa hàng hóa 
Q9 Nhu cầu sử dụng giống cộng đồng tăng 

Q10 
Có sự liên kết tiêu thụ lúa giống với công ty, trung tâm giống, 
đại lý,…  

Chính sách Nhà nước 
và các hoạt động hỗ trợ 

Q11 
Hệ thống giao thông thuận tiện, thiết bị, máy móc hỗ trợ SX 
giống cho nông dân 

Q12 
Cán bộ khuyến nông hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động SX 
giống của nông hộ 

Q13 
Chính sách về giống được tạo điều kiện thuận lợi lưu thông 
trên thị trường 

Lợi ích cá nhân và xã 
hội 

Q14 Tăng thu nhập, mang lợi nhuận cho nông hộ SX giống 
Q15 Nâng cao uy tín của cá nhân trong cộng đồng 

Q16 
Cơ hội học hỏi, mở rộng kiến thức, thiết lập nhiều mới quan 
hệ trong SX và kinh doanh giống 

Nhận thức xã hội 

Q17 Giống cộng đồng được tin tưởng về chất lượng 

Q18 
Mạng lưới giống cộng đồng đóng vai trò quan trọng đáp ứng 
nhu cầu giống cho nông hộ 

Q19 
Mô hình SX giống mang lại hiệu quả cao, nâng cao vị thế 
người nông dân trong xã hội 

Nghiên cứu sử dụng thang đo đa hướng nên sẽ 
được đưa vào phân tích nhân tố để xác định lại các 
thành phần trước khi tiến hành phân tích hồi qui 
quan hệ của các biến với sự tham gia. 

3.2.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha  

 Thang đo các thành phần Sự tham gia 

Kết quả phân tích thông qua phần mềm SPSS 
16.0 về đánh giá thang đo sự tham gia được thể 
hiện qua Bảng 2. Giá trị hệ số tin cậy của thành 
phần Sự tham gia là 0,614. Các hệ số tương quan 
biến tổng của các biến đo lường thành phần đều đạt 
giá trị (>0,3). Giá trị nhỏ nhất là 0,306 (Biến Q1) 
và giá trị cao nhất là 0,545 (Biến Q2). 

Bảng 2: Hệ số Cronbach Alpha của thang đo Sự tham gia 

 
Trung bình thang đo 

nếu bỏ biến 
Phương sai thang do nếu 

bỏ biến 
Hệ số tương quan biến 

tổng 
Hệ số Alpha nếu 

bỏ biến 

Q1 8,06 2,507 0,306 0,672 

Q2 8,20 1,864 0,545 0,320 

Q3 7,96 2,290 0,433 0,502 

Hệ số Cronbach's Alpha = 0,614 

Nguồn: Kết quả điều tra 95 nông dân tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, 2016 

 Thang đo các thành phần Năng lực cá nhân 

Kết quả phân tích hệ số Cronbach Alpha về 
Năng lực cá nhân thể hiện trên Bảng 3 cho thấy các 
hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường 

thành đều đạt giá trị lớn hơn 0,3. Giá trị nhỏ nhất là 
0,605 (Biến Q6) và giá trị lớn nhất là 0,741 (Biến 
Q4). Thành phần độ tin cậy của lớp tập huấn có hệ 
số Cronbach Alpha là 0,821. 
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Bảng 3: Hệ số Cronbach Alpha của thang đo Năng lực cá nhân 

 
Trung bình thang đo nếu 

bỏ biến 
Phương sai thang do 

nếu bỏ biến 
Hệ số tương quan 

biến tổng 
Hệ số Alpha nếu bỏ 

biến 

Q4 7,43 2,971 0,741 0,693 

Q5 7,67 2,839 0,688 0,740 

Q6 7,72 3.014 0,605 0,826 

Hệ số Cronbach's Alpha = 0,821 

Nguồn: Kết quả điều tra 95 nông dân tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, 2016 

 Thang đo các thành phần Sự chấp nhận của 
thị trường và người tiêu dùng 

Thang đo các thành phần Sự chấp nhận của thị 
trường và người tiêu dùng được đo lường bằng 4 
biến quan sát, qua kết quả phân tích hệ số 
Cronbach Alpha cho thấy hệ số Cronbach Alpha 
đạt giá trị bằng 0,896 và đây cũng là thành phần có 
hệ số Cronbach Alpha cao nhất trong các thành 
phần đo lường sự tham gia của nông dân. Giá trị hệ 

số tương quan biến tổng của các biến đo lường 
thành phần đều có giá trị cao hơn 0,3. Giá trị nhỏ 
nhất là 0,676 (Biến Q7) và giá trị lớn nhất là 0,819 
(Biến Q8) (Bảng 4). Kết quả phân tích cho thấy các 
biến quan sát được đưa vào thành phần thang đo 
Sự chấp nhận của thị trường và người tiêu dùng có 
sự liên kết chặt chẽ nhất trong 6 thang đo thành 
phần.  

Bảng 4: Hệ số Cronbach Alpha của thang đo Sự chấp nhận của thị trường và người tiêu dùng 

 
Trung bình thang đo nếu 

bỏ biến 
Phương sai thang do nếu 

bỏ biến 
Hệ số tương quan 

biến tổng 
Hệ số Alpha 
nếu bỏ biến 

Q7 11,13 6,856 0,676 0,898 

Q8 11,37 5,937 0,819 0,847 

Q9 11,42 6,119 0,811 0,850 

Q10 11,34 6,183 0,774 0,864 

Hệ số Cronbach's Alpha = 0,896 

Nguồn: Kết quả điều tra 95 nông dân tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, 2016 

 Thang đo các thành phần Chính sách Nhà 
nước và các hoạt động hỗ trợ  

Kết quả đánh giá thang đo được thể hiện trên 
Bảng 4 cho thấy, giá trị hệ số Cronbach Alpha đạt 

0,827. Giá trị các hệ số tương quan biến tổng của 
các biến đo lường thành phần đều có giá trị lớn hơn 
0,3. Giá trị nhỏ nhất là 0,640 (Biến Q12) và giá trị 
lớn nhất là 0,725 (Biến Q11) (Bảng 5). 

Bảng 5: Hệ số Cronbach Alpha của thang đo Chính sách Nhà nước và các hoạt động hỗ trợ 

 
Trung bình thang đo nếu bỏ 

biến 
Phương sai thang 

do nếu bỏ biến 
Hệ số tương quan 

biến tổng 
Hệ số Alpha nếu bỏ 

biến 

Q11 7,29 2,742 0,725 0,718 

Q12 7,39 3,240 0,640 0,804 

Q13 7,34 2,758 0,692 0,753 

Hệ số Cronbach's Alpha = 0,827 

Nguồn: Kết quả điều tra 95 nông dân tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, 2016 

 Thang đo các thành phần Lợi ích cá nhân và 
xã hội  

Các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo 
lường thành phần lợi ích cá nhân và xã hội đều có 
giá trị cao hơn 0,3. Giá trị nhỏ nhất xuất hiện ở 

biến Q16 với giá trị bằng 0,646 và giá trị cao nhất 
xuất hiện ở biến Q15 (0,745). Thành phần về đánh 
giá mức độ tham gia chung có hệ số Cronbach 
Alpha bằng 0,841 được thể hiện trên Bảng 6.
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Bảng 6: Hệ số Cronbach Alpha của thang đo Sự cảm thông của giảng viên 

 
Trung bình thang đo 

nếu bỏ biến 
Phương sai thang do 

nếu bỏ biến 
Hệ số tương quan 

biến tổng 
Hệ số Alpha nếu bỏ 

biến 

Q14 7,59 2,776 0,726 0,758 

Q15 7,60 2,796 0,745 0,739 

Q16 7,46 3,017 0,646 0,834 

Hệ số Cronbach's Alpha = 0,841 

Nguồn: Kết quả điều tra 95 nông dân tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, 2016 

 Thang đo các thành phần Nhận thức xã hội 

Thang đo các thành phần Nhận thức xã hội của 
nông dân tham gia sản xuất lúa giống được đo 
lường bằng 3 biến quan sát, qua kết quả phân tích 
hệ số Cronbach Alpha cho thấy hệ số Cronbach 

Alpha đạt giá trị bằng 0,822. Giá trị các hệ số 
tương quan biến tổng của các biến đo lường thành 
phần đều có giá trị lớn hơn 0,3. Giá trị nhỏ nhất là 
0,657 (Biến Q17) và giá trị lớn nhất là 0,695 (Biến 
Q19) (Bảng 7). 

Bảng 7: Hệ số Cronbach Alpha của thang đo Nhận thức xã hội 

 Trung bình thang đo 
nếu bỏ biến 

Phương sai thang do 
nếu bỏ biến 

Hệ số tương quan biến 
tổng 

Hệ số Alpha nếu bỏ 
biến 

Q17 7,14 3,481 0,657 0,778 

Q18 7,38 3,110 0,692 0,740 

Q19 7,51 2,785 0,695 0,742 

Hệ số Cronbach's Alpha = 0,822 

Nguồn: Kết quả điều tra 95 nông dân tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, 2016 

Qua kết quả phân tích hệ số Cronbach Alpha 
của 5 thành phần thang đo sự tham gia của nông 
dân vào mô hình sản xuất lúa giống cộng đồng đều 
có độ tin cậy lớn hơn 0,6. Như vậy, thang đo được 
thiết kế trong phạm vi nghiên cứu này là có ý nghĩa 
trong thống kê và đạt hệ số tin cậy cần thiết và tiếp 
tục được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA. 

3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA 
được sử dụng để kiểm định thang đo, 19 biến quan 
sát được thiết kế trong nghiên cứu và sau khi kiểm 
tra mức độ tin cậy bằng hệ số Cronbach Alpha thì 
không có biến nào bị loại. Nghiên cứu sử dụng 
phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA để 
khẳng định mức độ phù hợp của thang đo với 19 
biến quan sát.  

Chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Simping Adequacy) được dùng để phân tích sự 
thích hợp của các nhân tố, giá trị KMO lớn hơn 0,5 
thì các nhân tố mới được sử dụng. Theo Hair và 
ctv. (1998), hệ số tải nhân tố (các con số trong bảng 
Rotated Component Matrix – Factor loading) lớn 
hơn 0,3 được xem là đạt mức tối thiểu, lớn hơn 0,4 
được xem là quan trọng, lớn hơn 0,5 được xem là 
có ý nghĩa thực tiễn. Hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,3 
nếu cỡ mẫu ít nhất phải là 350, nếu cỡ mẫu khoảng 
100 thì chọn tiêu chuẩn Factor loading lớn hơn 0,5 
và nếu cỡ mẫu khoảng 50 thì chọn tiêu chuẩn 

Factor loading lớn hơn 0,75. Trong phạm vi nghiên 
cứu này, cỡ mẫu là 95 nên hệ số tải nhân tố trong 
bảng Rotated Component Matrix được chấp nhận ở 
mức 0,5 đối với các biến. 

 Phân tích nhân tố khám phá EFA với 5 
thành phần của thang đo 

 Khi thiết kế thang đo về Sự tham gia của nông 
dân đối với mô hình sản xuất lúa giống cộng đồng, 
giả thuyết H0 được đặt ra trong phân tích này là 
giữa 19 biến quan sát không có sự tương quan với 
nhau. Kiểm định KMO và Barlett’s trong phân tích 
nhân tố EFA cho thấy, giả thuyết H0 bị bác bỏ do 
có hệ số sig.=0,000, hệ số KMO báo cáo có giá trị 
là 0,730 (>0,5), kết quả EFA thu được 5 thành 
phần tại Eigenvalues = 1,203. Giá trị phương sai 
trích có giá trị là 76,90%, kết quả này cho biết 5 
thành phần được xác định giải thích bởi 76,90% 
biến thiên của dữ liệu. Từ kết quả kiểm định trên, 
nghiên cứu rút ra kết luận rằng thang đo được chấp 
nhận và các biến quan sát trong 5 thành phần có 
tương quan với nhau trong tổng thể mẫu điều tra. 
Từ kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA, 
nghiên cứu đi đến kết luận rằng thang đo được 
chấp nhận.  

 Phân tích nhân tố khám phá với thành phần 
Sự tham gia 

Đối với thang đo về Sự tham gia của nông dân 
trong mô hình sản xuất lúa giống, sau khi phân tích 
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EFA trích được 1 nhân tố tại Eigenvalues là 1,706. 
Kết quả kiểm định KMO là 0,567 > 0,05, kiểm 
định Barlett’s là 38,618 với mức ý nghĩa có giá trị 
Sig. = 0,000 < 0,05. Các biến có giá trị báo cáo lớn 
hơn 0,4 nên các biến quan sát đều quan trọng trong 
thành phần mức độ tham gia của nông dân trong 
mô hình sản xuất lúa giống cộng đồng. Phương sai 
trích có giá trị bằng 56,89%. 

Như vậy, mô hình nghiên cứu ban đầu với kết 
quả phân tích hệ số Cronbach Alpha và phân tích 
nhân tố khám phá EFA, 5 thành phần các yếu tố 
ảnh hưởng và thành phần sự tham gia đề xuất trong 
mô hình nghiên cứu đều đạt yêu cầu và có ý nghĩa 
thống kê (Bảng 8).  

Bảng 8: Kết quả phân tích hệ số KMO với 
thành phần Sự tham gia 

Giá trị phương sai của mỗi nhân tố 
 

Tổng 
Phần trăm 
phương sai 

Phần trăm tích 
lũy 

1 1,706 56,883 56,883 
2 0,828 27,604 84,486 
3 0,465 15,514 100.000 

Chỉ số KMO = 0,567 

Nguồn: Kết quả điều tra 95 nông dân tại huyện Long Mỹ 
- tỉnh Hậu Giang, 2016 

3.3 Kết quả phân tích mô hình hồi qui 

3.3.1 Giải thích các biến trong mô hình 
nghiên cứu 

Mô hình lý thuyết đề xuất gồm có 5 thành 
phần: (i) Thành phần Năng lực cá nhân có hệ số 
Cronbach Alpha đạt giá trị 0,821 (ii) Sự chấp nhận 
của thị trường và người tiêu dùng có hệ số 
Cronbach Alpha đạt giá trị 0,896; (iii) Chính sách 
Nhà nước và các hoạt động hỗ trợ có hệ số 
Cronbach Alpha đạt giá trị 0,827; (iv) Lợi ích cá 
nhân và xã hội có hệ số Cronbach Alpha đạt giá trị 
0,841; (v) Nhận thức xã hội có hệ số Cronbach 
Alpha đạt giá trị 0,822. Trong đó, Sự tham gia của 
người dân trong hoạt động sản xuất lúa giống cộng 
đồng là thành phần phụ thuộc, 5 thành phần còn lại 
là những thành phần độc lập và được giả định là 
các yếu tố có tác động đến sự tham gia của nông 
dân trong mô hình sản xuất lúa giống cộng đồng 
với mô hình lý thuyết như sau: Y = a + a1X1 + a2X2 
+ a3X3 + a4X4 + a5X5 

Trong đó, biến Y: Sự tham gia, X1: Năng lực cá 
nhân, X2: Sự chấp nhận của thị trường và người 
tiêu dùng, X3: Chính sách Nhà nước và các hoạt 
động hỗ trợ, X4: Lợi ích cá nhân và xã hội, X5: 
Nhận thức xã hội. 

Bảng 9: Ma trận xoay nhân tố 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 

Q5 .886     

Q4 .854     

Q6 .802     

Q8  .890    

Q9  .835    

Q10  .835    

Q7  .803    

Q11   .862   

Q12   .815   

Q13   .753   

Q15    .881  

Q14    .859  

Q16    .740  

Q19     .855 

Q18     .824 

Q17     .769 

Các giá trị của biến độc lập và biến phụ thuộc 
đều được chuẩn hóa, dấu kỳ vọng trong quan hệ 
giữa biến độc lập và biến phụ thuộc là dấu dương, 

nghĩa là khi giá trị biến độc lập tăng, giá trị biến phụ 
thuộc sẽ tăng trong mô hình nghiên cứu này. Từ giả 
định trên, nghiên cứu tiếp tục phân tích hồi qui để 
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xác định cụ thể trọng số của từng thành phần tác 
động đến sự tham gia của nông dân trong mô hình 
sản xuất lúa giống cộng đồng. 

3.3.2 Tương quan giữa các biến trong mô hình 

Kết quả phân tích hồi qui cho thấy, trị số R có 
giá trị 0,927 cho thấy mối quan hệ giữa các biến 
trong mô hình có mối tương quan chặt chẽ. Kết quả 
phân tích hồi qui của mô hình cho thấy giá trị R2 
bằng 0,860, điều này nói lên độ thích hợp của mô 
hình là 86,0% hay nói cách khác là 86,0% sự biến 
thiên của sự tham gia được giải thích bởi 5 thành 
phần các yếu tố ảnh hưởng. Giá trị R2 điều chỉnh 
phản ánh chính xác hơn sự phù hợp của mô hình 
đối với tổng thể, kết quả phân tích cho thấy giá trị 
R điều chỉnh bằng 0,852 (hay 85,2%) có nghĩa là 
tồn tại mô hình hồi qui tuyến tính giữa Sự tham gia 
và 5 thành phần các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham 
gia của nông dân trong hoạt động sản xuất lúa 
giống cộng đồng. 

Kết quả phân tích phương sai ANOVA cho 
thấy, trị số F có mức ý nghĩa Sig. = 0,000 (<0,05), 
có ý nghĩa là mô hình hồi qui phù hợp với dữ liệu 
thu thập được và các biến đưa vào đều có ý nghĩa 
thống kê với mức ý nghĩa 5%. Thống kê trị số F = 
109,081 được dùng để kiểm định giả thuyết H0, kết 
quả phân tích cho thấy mối quan hệ tuyến tính là 
rất có ý nghĩa với P_Values < 0,05. Từ kết quả 
trên, nghiên cứu có thể bác bỏ giả thuyết H0 cho 
rằng hệ số góc của 5 thành phần trong các yếu tố 
ảnh hưởng bằng 0. Như vậy, các biến độc lập trong 
mô hình có mối quan hệ đối với biến phụ thuộc Sự 
tham gia. 

3.3.3 Kiểm định mô hình hồi qui 

Kết quả phân tích các hệ số hồi qui trong mô 
hình cho thấy, mức ý nghĩa của các thành phần X1, 
X2 và X5 đều có giá trị nhỏ hơn 0,05, trong khi đó 
các thành phần X3, X4 có giá trị lớn hơn 0,05. Do 
đó, nghiên cứu có thể kết luận các biến độc lập X1, 
X2 và X5 có tác động đến sự tham gia của nông dân 
trong mô hình sản xuất lúa giống cộng đồng tại 
huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang. Các thành phần 
X1, X2 và X5 trong thang đo đều có ý nghĩa trong 
mô hình và có tác động cùng chiều đến sự tham gia 
của nông dân được giải thích do dấu của các hệ số 
hồi qui đều dương. Giá trị hồi qui (B) của các biến 
độc lập trong mô hình có giá trị lần lượt là: Năng 
lực cá nhân (X1): 0,392; Sự chấp nhận của thị 
trường và người tiêu dùng (X2): 0,121; Chính sách 
Nhà nước và các hoạt động hỗ trợ (X3): 0,036; Lợi 

ích cá nhân và xã hội (X4): 0,064 và Nhận thức xã 
hội (X5): 0,463. 

Từ kết quả phân tích hồi qui, đề tài xây dựng 
mô hình như sau: 

Y = 1,012 + 0,392X1 + 0,121X2 + 0,463X5 

Mô hình trên giải thích được 85,6% sự thay đổi 
của biến Y là do các biến độc lập trong mô hình tạo 
ra, còn lại 14,4% biến thiên được giải thích bởi các 
biến khác nằm ngoài mô hình mà trong phạm vi đề 
tài chưa thể nghiên cứu được.  

Mô hình trên cho thấy các biến độc X1, X2 và 
X5 ảnh hưởng thuận chiều đến mức độ tham gia 
của người dân trong sản xuất lúa giống cộng đồng 
ở độ tin cậy là 95%. Qua kết quả phân tích hồi qui 
đã cho thấy tầm quan trọng của 3 biến X1, X2 và X5 
đối với biến phụ thuộc Y. Giá trị Beta tại Bảng 10 
cho thấy giá trị hồi qui chuẩn hóa của Năng lực cá 
nhân ảnh hưởng đến 47,2% Sự tham gia, giá trị hồi 
qui chuẩn hóa của Sự chấp nhận của thị trường ảnh 
hưởng đến 14,5% Sự tham gia và giá trị hồi qui 
chuẩn hóa của Nhận thức xã hội ảnh hưởng đến 
57,5% Sự tham gia của nông dân tham gia sản xuất 
lúa giống cộng đồng tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu 
Giang năm 2016. Phương trình hồi qui được giải 
thích rằng, nếu giữ nguyên các biến độc lập còn lại 
không đổi thì khi Năng lực cá nhân tăng lên 1 điểm 
thì sự tham gia của nông dân tăng trung bình lên 
0,392 điểm. Năng lực cá nhân của nông dân sản 
xuất lúa giống cộng đồng có sự tác động rất lớn 
đến sự tham gia của họ. Khi năng lực của họ còn 
yếu, cụ thể là việc ứng dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, chưa có sự hiểu biết về các kiến thức sản 
xuất lúa giống thì họ chưa dám mạnh dạn tham gia 
vào hoạt động này. Kết quả phân tích cho thấy khi 
điểm đánh giá về Sự chấp nhận của thị trường và 
người tiêu dùng tăng lên 1 điểm thì Sự tham gia 
của nông dân tăng lên 0,121 điểm, khi điểm đánh 
giá về Nhận thức xã hội tăng lên 1 điểm thì Sự 
tham gia của nông dân trong mô hình tăng lên 
0,463 điểm. Trong sản xuất lúa giống cộng đồng, 
thị trường cũng là một trong những yếu tố quan 
trọng quyết định đến sự tham gia của người dân 
vào mạng lưới sản xuất giống. Giá bán lúa giống 
cao, chất lượng giống được thị trường chấp nhận 
đều có ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ. Từ 
đó, họ sẽ quyết định đầu tư cho sản xuất giống. Kết 
quả phân tích hồi qui cũng đã cho thấy được tầm 
quan trọng của từng biến độc lập đối với biến phụ 
thuộc.
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Bảng 10: Các hệ số hồi qui trong mô hình nghiên cứu 

 Hệ số hồi qui Hệ số hồi qui chuẩn hóa  
Sig. 

 B Sai số chuẩn Beta t 

1 

Hằng số 1,012 0,202  

X1 0,392 0,035 0,472 11,276 0,000 

X2 0,121 0,038 0,145 3,140 0,002 

X3 0,036 0,039 0,043 0,921 0,360 

X4 0,064 0,039 0,077 1,650 0,102 

X5 0,463 0,038 0,575 12,265 0,000 

Nguồn: Kết quả điều tra 95 nông dân tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, 2016 

4 KẾT LUẬN 

Thang đo lường các thành phần yếu tố ảnh 
hưởng tác động vào sự tham gia của người dân sau 
khi kiểm định đều đạt độ tin cậy và giá trị cho 
phép. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với các yếu 
tố ảnh hưởng thì các thành phần tác động đến sự 
tham gia của nông dân bao gồm 5 thành phần 
chính: (i) Năng lực cá nhân; (ii) Sự chấp nhận của 
thị trường và người tiêu dùng; (iii) Chính sách của 
Nhà nước và các hoạt động hỗ trợ; (iv) Lợi ích cá 
nhân và xã hội; (v) Nhận thức xã hội và thang đo 
về Sự tham gia của người dân trong sản xuất lúa 
giống cộng đồng. 

Kết quả kiểm định thang đo với hệ số tin cậy 
Cronbach Alpha và phân tích nhân tố EFA với 5 
thành phần và thang đo sự tham gia đều có độ tin 
cậy lớn hơn 0,6. Kết quả đã khẳng định thang đo 
được thiết kế trong nghiên cứu là có ý nghĩa trong 
thống kê và đạt hệ số tin cậy cần thiết. 

Kết quả phân tích mô hình cho thấy sự phù hợp 
của mô hình lý thuyết bao gồm các biến Năng lực 
cá nhân (X1), Sự chấp nhận của thị trường (X2) và 
Nhận thức xã hội (X5) đã được đề ra có ý nghĩa 
thiết thực trong nghiên cứu. Đây cũng chính là 
những căn cứ để ứng dụng thang đo định tính 5 
mức độ của Likert thông qua phương pháp phân 
tích nhân tố trong nghiên cứu khuyến nông. Một số 
giải pháp được đề xuất bao gồm cần tiếp tục nâng 
cao năng lực sản xuất lúa giống cho nông dân, tăng 
cường ứng dụng các tiến bộ khoa học nhằm tăng 
năng suất, chất lượng giống để có thể đáp ứng từng 
thị trường khác nhau. Công tác tổ chức tập huấn 
ứng dụng kỹ thuật sản xuất lúa giống cộng đồng, 
các lớp học FFS về sản xuất giống lúa cho nông 

dân cần được mở rộng, phổ biến để người dân 
tham gia. Điều này cũng có nghĩa là nông dân cần 
tham gia các lớp tập huấn và xây dựng mô hình 
liên kết sản xuất với nhau để nâng cao hiệu quả sản 
xuất giống. 
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