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ABSTRACT 

Water-saving irrigation is one of technical solutions to improve production 
efficiency and to reduce effectively water usage for agriculture production. 
Raising awareness of farmers and expanding areas of water-saving irrigation 
practices are trends in agriculture development, especially in low-lying 
coastal areas where accessing to freshwater resources is of the main 
problems. The study is aimed to identify factors influencing local farmers’ 
adoption of using water-saving irrigation techniques for upland crop 
production in Tra Vinh, a coastal province along the East Sea of the 
Vietnamese Mekong Delta. The livelihood framework developed by the 
Department for International Development (DFID) and binary logistic 
regression were used to analyze the relationship between dependent and 
independent variables of five household’s capitals based on data collected 
from 225 local farmers interviewed in districts of Cau Ngang, Tra Cu and 
Duyen Hai. Lacks of information on efficiency of the water-saving irrigation 
techniques in the local areas is the factor influencing local farmers’ adoption 
of such techniques. This result is useful information to support local 
government to develop water-saving irrigation practices for upland crop 
production. 

TÓM TẮT 

Tưới tiết kiệm nước là một trong những giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu 
quả sản xuất và giảm lượng nước sử dụng tưới trong sản xuất nông nghiệp. 
Việc nâng cao nhận thức của nông dân và mở rộng diện tích canh tác sử dụng 
các kỹ thuật tưới tiết kiệm nước là xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay, 
đặc biệt ở những vùng ven biển gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước. 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định yếu ảnh hưởng đến sự chấp nhận 
của hộ nông dân trong việc ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm trên cây trồng 
cạn ở tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu dựa vào khung sinh kế của Bộ Phát triển 
Quốc tế Anh (DFID) kết hợp với công cụ hồi quy nhị phân logistic để phân 
tích mối quan hệ định tính giữ biến phụ thuộc và biến độc lập của 05 nguồn 
vốn sinh kế với nguồn số liệu được thu thập qua phỏng vấn 225 nông dân tại 
3 huyện Cầu Ngang, Trà Cú và Duyên Hải. Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 
chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước của nông dân tại khu vực 
nghiên cứu là nông dân còn hạn chế tiếp cận thông tin liên quan đến hiệu quả 
của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác ở địa phương. Kết quả nghiên 
cứu là một thông tin hữu ích để hỗ trợ cho Chính quyền địa phương trong việc 
phát triển mô hình tưới tiết kiệm nước hoạt động sản xuất cây trồng cạn. 

Trích dẫn: Hồng Minh Hoàng, Lê Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hồng Tín và Văn Phạm Đăng Trí, 2018. Yếu tố 
ảnh hưởng đến sự chấp nhận kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trên cây trồng cạn của nông dân ở tỉnh 
Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9A): 17-28. 
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1 GIỚI THIỆU 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở khu 
vực hạ lưu sông Mekong, đây là vùng sản xuất nông 
nghiệp trọng điểm của Việt Nam và được đánh giá 
bị tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH)  
(Rasmussen, 2013; Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Trà Vinh, 2015; Bộ Tài Nguyên và Môi 
Trường, 2016). ĐBSCL có 3 tiểu vùng sinh thái dựa 
vào nguồn nước mặt bao gồm vùng ngập lũ, vùng 
giữa và vùng ven biển (Trung et al., 2012). Gần đây, 
hiện tượng nước biển dâng cùng với xâm nhập mặn 
ngày càng gia tăng dẫn đến thiếu nguồn nước ngọt 
cho canh tác đã tác động đáng kể đến hoạt động sản 
xuất nông nghiệp của nông dân vùng ven biển 
ĐBSCL (Lê Anh Tuấn, 2012; UNU-WIDER et al., 
2012; Tổng cục Thủy lợi, 2016). Ở vùng ven biển 
ĐBSCL, nước dưới đất (NDĐ) được xác định là 
nguồn tài nguyên quan trọng đảm bảo an sinh xã hội 
và được sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội cho địa phương (Trung tâm Khí tượng Thủy văn 
Quốc gia, 2014; Hồng Hiếu và Diễm Trang, 2016). 
Tuy nhiên, tình trạng khai thác quá mức và sử dụng 
lãng phí đã gây ra tác động đáng kể đến sự sụt giảm 
nguồn tài nguyên nước dưới đất (Mai Đan, 2016). 
Trà Vinh là tỉnh ven biển ĐBSCL chịu ảnh hưởng 
nặng của BĐKH và dấu hiệu nhận biết có thể là xâm 
nhập mặn ngày càng gia tăng kết hợp với nắng nóng 
kéo dài gây ra hiện trạng thiếu nước tưới cho hoạt 
động sản xuất nông nghiệp (Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Trà Vinh, 2015). Hiện nay, mực nước 
dưới đất đang bị sụt giảm đáng kể do sự khai thác 
quá mức và sử dụng chưa hiệu quả trong việc cung 
cấp nước tưới cho cây trồng trong sản xuất nông 
nghiệp ở tỉnh Trà Vinh (Huỳnh Văn Hiệp và Trần 
Văn Tỷ, 2012). Bên cạnh đó, việc khai thác và sử 
dụng nguồn tài nguyên nước dưới đất là nguyên 
nhân dẫn đến sự sụt lún đất và làm gia tăng sự xâm 
nhập mặn ở vùng ven biển (Hak et al., 2016). 

Ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong 
canh tác nông nghiệp là một trong những giải pháp 
khả thi để cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên 
nước và nâng cao hiệu quả sản xuất (Đinh Vũ Thanh 
và Đoàn Doãn Tuấn, 2007; Viện Khoa học Thủy lợi 
Việt Nam, 2016). Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước có 
khả năng tiết kiệm lượng nước đáng kể so với kỹ 
thuật tưới truyền thống của nông dân, đồng thời đảm 
bảo sự phân bố đồng đều độ ẩm trong lớp đất canh 
tác, tạo điều kiện tốt về không khí, nhiệt độ giúp cây 
trồng tăng khả năng trao đổi chất và quang hợp, từ 
đó giúp năng suất cây trồng được cải thiện đáng kể 
(Trần Thái Hùng, 2008; Hồng Minh Hoàng và ctv., 
2016). Tuy nhiên, việc áp dụng các kỹ thuật tưới tiết 
kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp hiện nay còn 
gặp nhiều khó khăn do: (1) Nhận thức của người dân 
về hiệu quả của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước còn hạn 

chế; (2) Thiếu các mô hình mẫu (thử nghiệm) gắn 
với sản xuất thực tiễn của người dân tại địa phương; 
(3) Vốn đầu tư trong canh tác nông nghiệp của nông 
dân còn hạn chế; và (4) Cơ chế tài chính khuyến 
khích nông dân áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm còn 
chưa được quan tâm (Viện Khoa học Thủy lợi Việt 
Nam, 2016). Trước tình trạng BĐKH ngày càng 
diễn ra nghiêm trọng, xâm nhập mặn gia tăng và hạn 
hán kéo dài thì việc khuyến khích người dân áp dụng 
kỹ thuật tưới tiết kiệm nước để nâng cao hiệu quả 
sản xuất và giảm tác động đến nguồn tài nguyên 
nước là một trong những vấn đề cần được quan tâm 
hiện nay ở các vùng ven biển ĐBSCL. Do vậy, việc 
xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp 
nhận của nông dân trong việc áp dụng kỹ thuật canh 
tác tưới tiết kiệm nước là cần thiết nhằm góp phần 
nâng cao hiệu quả triển khai các mô hình tưới nước 
hiệu quả và tiết kiệm vào thực tế ở tỉnh Trà Vinh.  

Việc đánh giá và xác định khả năng chấp  
nhận ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất nông 
nghiệp được nhiều nghiên cứu thực hiện với nhiều 
phương pháp khác nhau. Điển hình là nghiên cứu 
của Nguyễn Duy Cần và Nico Vromant (2009) về 
đánh giá sự chấp nhận của phương pháp phát triển 
kỹ thuật có sự tham gia (PTD – participatory 
technology development) trong chuyển giao công 
nghệ ở ĐBSCL. Nghiên cứu sử dụng phương pháp 
đánh giá là phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu điều tra 
và thực hiện ở 3 mức độ khác nhau: (1) Lãnh đạo 
các cơ quan khuyến nông cấp tỉnh/huyện/xã; (2) Cán 
bộ khuyến nông trực tiếp thực hiện PTD; và (3) Câu 
lạc bộ khuyến nông và nông dân tham gia dự án. 
Nghiên cứu đã cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến 
sự chấp nhận của phương pháp PTD tuy nhiên còn 
hạn chế trong khuôn khổ của dự án và chưa mang 
tính đại diện cao. Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Sơn 
và ctv. (2010) về việc xác định các yếu tố ảnh hưởng 
đến sự chấp nhận sử dụng hầm ủ biogas của nông 
dân trong mô hình canh tác vườn – ao – chuồng 
(VAC) ở vùng nước ngọt ĐBSCL. Nghiên cứu sử 
dụng phương pháp thống kê phương sai (Anova) để 
so sánh các đặc điểm sinh kế của hộ (điều kiện kinh 
tế - xã hội) giữa các hộ đã và đang sử dụng hầm ủ 
biogas và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp 
dụng sử dụng hầm ủ biogas qua phỏng vấn nông 
dân. Nghiên cứu của Kuehne et al., (2011) về phát 
triển công cụ đánh giá và dự đoán khả năng áp dụng 
của sự đổi mới trong nông nghiệp. Nghiên cứu đã 
phát triển khung lý thuyết đánh giá (ADOPT-Tool) 
với 4 thành phần chính bao gồm: (1) Khả năng hiểu 
biết và học hỏi của cộng đồng về sự đổi mới; (2) Lợi 
ích mang lại cho cộng đồng từ sự đổi mới; (3) Đặc 
điểm của sự đổi mới; và, (4) Ưu điểm của sự đổi 
mới. Mỗi thành phần được định nghĩa và xác định 
bởi các yếu tố cụ thể trong công cụ đánh giá 
ADOPT. Dựa theo khung đánh giá của nghiên cứu 
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Kuehne et al. (2011), Tô Lan Phương và ctv. (2016) 
đã ứng dụng mô hình ADOPT để đánh giá và xác 
định các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận gói kỹ 
thuật “1 phải - 5 giảm” trong sản xuất lúa ở huyện 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, một số nghiên 
cứu sử dụng phương pháp khác để đánh giá các yếu 
tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng kỹ thuật canh tác 
tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp. Điển hình là 
nghiên cứu của Hà Vũ Sơn và Dương Ngọc Thành 
(2014) sử dụng phương pháp phân tích hồi quy nhị 
phân logistic và phân tích nhân tố (EFA - 
exploratory factor analysis) thông qua số liệu phỏng 
vấn từ nông dân để xác định các yếu tố ảnh hưởng 
đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của 
hộ nông dân tại tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu của 
Chuchird et al. (2017) về đánh giá các yếu tố ảnh 
hưởng đến việc áp dụng các công nghệ tưới tiêu 
nông nghiệp và lợi ích kinh tế được thực hiện ở tỉnh 
Chaiyaphum, Thái Lan cho cây lúa. Nghiên cứu sử 
dụng phương pháp phân tích thống kê probit (một 
dạng khác của mô hình hồi qui nhị phân logistic) để 
đánh giá hiệu quả của kỹ thuật tưới nước và đề xuất 
kỹ thuật tưới mang lại hiệu quả nhất về kinh tế trong 
sản xuất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu.  

Nhìn chung, đã có nhiều phương pháp nghiên 
cứu thực hiện trong việc xác định các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng chấp nhận và nhân rộng giải 
pháp kỹ thuật mới trong canh tác nông nghiệp; trong 
đó, tùy thuộc và nội dung, mục tiêu và khu vực 
nghiên cứu mà các yếu tố ảnh hưởng đầu vào đánh 
giá là khác nhau. ĐBSCL nói chung và tỉnh Trà 
Vinh nói riêng có khoảng 80% dân số sống tập trung 
ở vùng nông thôn và hoạt động sinh kế chủ yếu dựa 
vào canh tác nông nghiệp và phần lớn kỹ thuật canh 
tác áp dụng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền 
thống (Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, 2017). Do vậy, 
nghiên cứu này tập trung vào đối tượng chính là 
người nông dân để xác định các yếu tố liên quan ảnh 

hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới 
tiết kiệm nước của họ trong canh tác nông nghiệp. 
Nghiên cứu nhằm góp phần hỗ trợ cho chính quyền 
địa phương trong việc phát triển và nhân rộng các 
mô hình tưới tiết kiệm nước cho hoạt động sản xuất 
cây trồng cạn ở tỉnh Trà Vinh.  

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Khu vực nghiên cứu 

Các huyện Cầu Ngang, Trà Cú và Duyên Hải là khu 
vực canh tác các loại cây trồng cạn (các loại cây 
trồng như rau và màu) trọng điểm của tỉnh Trà Vinh 
(Hình 1); đây cũng là vùng có diện tích đất giồng cát 
(giữ nước kém) chiếm đa số và nguồn nước phục vụ 
canh tác nông nghiệp chủ yếu là nguồn NDĐ vào 
mùa khô (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà 
Vinh, 2015). Hiện nay, xâm nhập mặn ở tỉnh Trà 
Vinh ngày càng gia tăng kết hợp với nắng nóng kéo 
dài gây ra hiện trạng thiếu nước tưới cho hoạt động 
canh tác cây trồng cạn ở các huyện ven biển, ước 
tính thiệt hại do ảnh hưởng của xâm nhập mặn 2015 
trên toàn tỉnh Trà Vinh là 1.200 ha diện tích đất 
trồng lúa (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà 
Vinh, 2015; Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, 
2016). Trước thực trạng đó, Chính quyền địa 
phương đã có kế hoạch chuyển đổi diện tích canh 
tác lúa sang canh tác cây trồng cạn ở các huyện ven 
biển nhằm giảm tác động của ảnh hưởng mặn 
(HĐND tỉnh Trà Vinh, 2016). Vấn đề này dẫn đến 
việc gia tăng diện tích canh tác cây trồng cạn và gây 
áp lực lớn đến việc suy giảm nguồn tài nguyên NDĐ 
do khai thác sử dụng cho hoạt động canh tác cây 
trồng cạn gia tăng trong tương lai. Bên cạnh đó, khu 
vực nghiên cứu có đặc điểm chung về sinh kế người 
dân chủ yếu dựa vào hoạt động canh tác nông nghiệp 
và có tỷ lệ về thành phần dân tộc cao. Kỹ thuật canh 
tác áp dụng chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm nên việc 
sử dụng nguồn tài nguyên nước tưới nhìn chung 
chưa được hiệu quả (Lê Anh Tuấn và ctv., 2015). 

 

Hình 1: Bản đồ khu vực nghiên cứu 
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2.2 Thu thập số liệu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn cán 
bộ địa phương và phỏng vấn nông dân là chủ hộ để 
thu thập các số liệu phục vụ cho nghiên cứu. Số liệu 
đầu vào phục vụ cho nghiên cứu được thu thập gồm: 

 Số liệu thứ cấp: Các số liệu thứ cấp thu thập 
cho mục tiêu nghiên cứu gồm:  Báo cáo hiện trạng 
Tài nguyên Môi trường các huyện Duyên Hải, Trà 
Cú và Cầu Ngang giai đoạn giai đoạn (2010 - 2016); 
Hiện trạng sử dụng đất đai của các huyện Duyên 
Hải, Trà Cú và Cầu Ngang giai đoạn (2010 - 2016); 
Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội các huyện Duyên 
Hải, Trà Cú và Cầu Ngang giai đoạn (2010 – 2016). 
Các số liệu được thu thập tại Phòng Tài nguyên và 
Môi trường (Phòng TN&MT), Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn (Phòng NN&PTNT) ở 3 
huyện khảo sát. 

  Số liệu sơ cấp: Các số liệu sơ cấp được thu 
thập thông qua phỏng vấn trực tiếp các nông dân 
canh tác cây trồng cạn và các cán bộ cấp huyện/xã ở 
khu vực nghiên cứu. Nghiên sử dụng phương pháp 
chọn mẫu phân tầng mẫu ngẫu nhiên để chọn các 
nông dân có hoạt động canh tác cây trồng cạn cho 
khu vực nghiên cứu. Cụ thể, nghiên cứu phỏng vấn 

cán bộ nông nghiệp huyện và xác định 3 xã đại diện 
cho hoạt động canh tác cây trồng cạn ở mỗi huyện. 
Sau đó, nghiên cứu dựa vào tổng số hộ dân của các 
xã và tỷ lệ nông hộ canh tác cây trồng cạn (hơn 80% 
số nông hộ có canh tác cây trồng cạn vào mùa khô 
tài khu vực nghiên cứu theo kết quả khảo sát thực tế 
cán bộ nông nghiệp ở địa điểm khảo sát) để tính tổng 
số nông hộ canh tác cây trồng cạn của khu vực 
nghiên cứu và sử dụng phương pháp xác định cỡ 
mẫu của Slovin (1984) theo nghiên cứu của Võ Thị 
Thanh Lộc và Huỳnh Hữu Thọ (2015) để xác định 
số lượng nông dân phỏng vấn. Nghiên cứu chọn 
mức sai số là 10% với số mẫu tối đa là 100. Tuy 
nhiên, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 225 nông 
dân và phân bổ đều số mẫu cho mỗi địa điểm khảo 
sát tại mỗi huyện nhằm giảm mức độ sai số trong 
phân tích đánh giá và được thể hiện ở Hình 2. Nội 
dung phỏng vấn liên quan đến hiện trạng kỹ thuật 
canh tác đang áp dụng, những thuận lợi và khó khăn 
về nguồn nước tưới trong quá trình canh tác, hiện 
trạng quản lý nguồn nước tưới, ảnh hưởng BĐKH 
và giải pháp thích ứng của nông dân. Bên cạnh đó, 
nội dung phỏng vấn còn hướng đến việc tìm hiểu 
những nhận định của nông dân về kỹ thuật tưới nước 
tiết kiệm hiện nay được áp dụng trong canh tác cây 
trồng cạn ở ĐBSCL.

 
Hình 2: Mô tả về địa điểm khảo sát và số mẫu (nông dân) phỏng vấn tại khu vực nghiên cứu 

2.3 Phương pháp đánh giá sự chấp nhận 

Nghiên cứu sử dụng khung đánh giá sinh kế 
DFID (1999) để xác định các yếu tố trong các nguồn 
vốn sinh kế của nông dân và thông qua phương pháp 
hồi qui nhị phân logistic (Cox, 1958) để xác định các 
yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp 
dụng khoa học kỹ thuật tưới nước hiệu quả của nông 
dân tại khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu xem xét 
đánh giá 14 yếu tố (biến) đầu vào của 05 nguồn vốn 

sinh kế có ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp 
dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước của nông dân canh 
tác cây trồng cạn tỉnh Trà Vinh và được thể hiện ở 
Bảng 1. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật tưới tiết 
kiệm nước là những kỹ thuật đang được ứng dụng 
trong thực tế canh tác cây trồng cạn ở ĐBSCL và đã 
mang lại hiệu quả về tiết kiệm nước, công lao động 
tưới và nâng cao năng suất như: kỹ thuật tưới phun 
mưa, kỹ thuật tưới nhỏ giọt, và kỹ thuật tưới kết hợp 
bón phân.  
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𝑳𝒏
𝑷 𝒀 𝟏

𝑷 𝒀 𝟎
𝜷𝟎 𝜷𝟏 𝑿𝟏 𝜷𝟐𝑿𝟐 𝜷𝟑𝑿𝟑 . . 𝜷𝒌𝑿𝒌 (CT 1) 

Trong đó:   

P (Y = 1) = Po: Xác suất nông dân chấp nhận;  

P (Y = 0) = 1- Po: Xác suất nông dân không chấp 
nhận. 

βk: Hệ số hồi quy riêng của biến Xi.  

β0: Hệ số tự do, biểu thị cho giá trị trung bình của 
biến Y khi các biến Xi bằng 0. 

Xi: Các biến độc lập (các yếu tố ảnh hưởng đến 
Y được thể hiện ở Bảng 2) 

Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy 

Kiểm định Chi-Square được sử dụng và căn cứ 

vào mức ý nghĩa (Sig.) để quyết định bác bỏ hay 
không bác bỏ giả thuyết H0. Nếu giá trị Sig. < 0,05 
thì bác bỏ H0, có nghĩa là mô hình có độ phù hợp tốt 
(Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). 
Kiểm định với độ tin cậy 95%, tương tự với mức ý 
nghĩa α = 5%.  

Giải thích kết quả mô hình 

Kết quả mô hình được giải thích dựa theo công 
thức (CT 2) với ý nghĩa là: xác suất ban đầu là P0, 
khi xác suất thay đổi (P1 – kết quả từ mô hình) thì sẽ 
được so sánh với giá trị xác suất ban đầu. 

𝑃    (CT 2) 

Bảng 1: Các yếu tố giả thuyết ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới nước hiệu quả, 
tiết kiệm trong canh tác cây trồng cạn của nông dân (chủ hộ) ở tỉnh Trà Vinh 

Ký 
hiệu 

Yếu tố Ý nghĩa 
Nguồn tham 
khảo 

Dạng biến 

I Nguồn vốn con người 

X1 

Trình độ 
học vấn 
người 
phỏng vấn 

Giữa những người có trình độ học vấn khác 
nhau có sự khác biệt về nhận thức và sự hiểu 
biết. Do vậy, yếu tố trình độ học vấn được 
xem xét để đánh giá sự ảnh hưởng đến khả 
năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật canh tác 
mới. 

Huỳnh Trường 
Huy, 2007; 
Nguyễn Văn 
Thuận và Võ 
Thành Danh, 
2011 

 Liên tục (lớp) 

X2 

Số lao 
động gia 
đình tham 
gia hoạt 
động canh 
tác cây 
trồng cạn 

Số lao động gia đình tham gia hoạt động canh 
tác cây trồng cạn ở mỗi nông hộ là khác nhau. 
Những nông hộ có ít lao động thường phải 
thuê mướn thêm lao động cho hoạt động 
canh tác. Do vậy, yếu tố lao động có thể ảnh 
hưởng đến khả năng thay đổi kỹ thuật canh 
tác của nông hộ 

Đỗ Thị Mỹ 
Hạnh và ctv., 
2015 

Liên tục (người) 

X3 

Kinh 
nghiệm 
canh tác 
cây trồng 
cạn  

Những nông dân có kinh nghiệm canh tác 
khác nhau sẽ có nhận định khác nhau về kỹ 
thuật canh tác. Sự khác biệt của người có 
kinh nghiệm canh tác khác nhau ảnh hưởng 
đến khả năng chấp nhận thay đổi kỹ thuật 
canh tác.  

Nguyễn Tiến 
Dũng và Lê 
Khương Ninh, 
2015; Lê Đình 
Hải và Lê Ngọc 
Diệp, 2016 

Liên tục (năm) 

X4 

Nhận thức 
của nông 
dân về ảnh 
hưởng của 
nước tưới  

Việc cung cấp thiếu hoặc thừa nước tưới sẽ 
ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng và 
hiệu quả sản xuất. Những nông hộ có nhận 
thức về ảnh hưởng của việc cung cấp nước 
tưới đến cây trồng sẽ ảnh hưởng đến khả 
năng chấp nhận thay đổi kỹ thuật canh tác. 

Đỗ Thị Mỹ 
Hạnh và ctv., 
2015 

0: Không ảnh 
hưởng 
1: Có ảnh hưởng 

II Nguồn vốn tự nhiên 

X5 

Diện tích 
canh tác 
cây trồng 
cạn 

Những nông hộ có diện tích canh tác lớn 
thường thuê thêm lao động canh tác. Với kỹ 
thuật tưới tiết kiệm nước, nông hộ có thể 
canh tác trên diện tích lớn mà không cần 
nhiều lao động. Do vậy, những nông hộ có 
diện tích trồng màu khác nhau sẽ có khả năng 
chấp nhận sử dụng hệ thống khác nhau.  

Hà Vũ Sơn và 
Dương Ngọc 
Thành, 2014; 
Nguyễn Tiến 
Dũng và Lê 
Khương Ninh, 
2015 

Liên tục (m2) 
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X6 

Ảnh 
hưởng của 
nắng nóng, 
khô hạn 

Ảnh hưởng của việc thay đổi nhiệt độ (điều 
kiện tự nhiên) làm gia tăng tình trạng nắng 
nóng và khô hạn. Vấn đề này ảnh hưởng đến 
hiệu quả canh tác cây trồng cạn; từ đó có thể 
làm thay đổi kỹ thuật canh tác của nông dân 

DFID, 1999 0: Không có ảnh 
hưởng 
1: Có ảnh hưởng 

III Nguồn vốn tài chính 

X7 Thu nhập 

Thu nhập phản ảnh tình trạng kinh tế của 
nông dân, ảnh hưởng trực tiếp với vốn đầu tư 
ban đầu là yếu tố quan trọng của sự chấp 
nhận. Cụ thể, những hộ nghèo hoặc cận 
nghèo sẽ hạn chế đầu tư vào hoạt động canh 
tác do thiếu vốn.  

Đỗ Thị Mỹ 
Hạnh và ctv., 
2015; Harun et 
al., 2015 

Liên tục (triệu 
đồng) 
 

X8 
Vốn sản 
xuất 

Hiện trạng về nguồn vốn sản xuất ảnh hưởng 
đến việc đầu tư cải thiện kỹ thuật canh tác 
của nông dân. Do vậy, hiện trạng nguồn vốn 
khác nhau của nông hộ sẽ ảnh hưởng đến khả 
năng quyết định áp dụng kỹ thuật mới trong 
canh tác. Yếu tố về thiếu vốn trong sản xuất 
được dựa vào phỏng vấn nông dân địa 
phương.   

Hà Vũ Sơn và 
Dương Ngọc 
Thành, 2014 

0: Thiếu vốn sản 
xuất 
1: Đủ vốn sản xuất 

IV Nguồn lực vật chất 

X9 
Giao thông 
nông thôn 

Hiện trạng hệ thống lộ giao thông sẽ ảnh 
hưởng đến việc vận chuyển trong sản xuất. 
Nếu hiện trạng về giao thông thuận lợi (đảm 
bảo) sẽ tạo điều kiện để người dân nâng cao 
hiệu quả sản xuất. Yếu tố về giao thông nông 
thôn được dựa vào phỏng vấn nông dân địa 
phương.   

DFID, 1999 
0: Không đảm bảo 
1: Đảm bảo 

X10 
Hệ thống 
điện 

Hiện trạng điện sản xuất sẽ ảnh hưởng đến 
khả năng vận hành hệ thống tưới nước tiết 
kiệm nước. Khi hệ thống điện đảm bảo sẽ 
giúp nông dân dễ dàng đầu tư hệ thống tưới 
tiết kiệm nước trong canh tác. Yếu tố về hệ 
thống điện được dựa vào phỏng vấn nông 
dân địa phương.   

DFID, 1999 

0: Không đảm bảo 
sản xuất 
1: Đảm bảo cho 
sản xuất 

X11 
Cơ sở thu 
mua 

Hệ thống thu mua đầy đủ sẽ đảm bảo sản 
phẩm đầu ra cho nông dân. Khi đầu ra sản 
phẩm được đảm bảo, sẽ giúp nông dân đẩy 
mạnh đầu tư trong sản xuất. Vì thế,  cơ sở thu 
mua có ảnh hưởng đến quyết định áp dụng 
kỹ thuật mới trong canh tác của nông dân. 
Yếu tố về  cơ sở thu mua được dựa vào phỏng 
vấn nông dân địa phương.   

- 

0: Không đảm bảo 
ổn định đầu ra 
1: Đảm bảo ổn 
định đầu ra 

V Nguồn lực xã hội 

X12 
Tham gia 
hội đoàn 

Việc tham gia hội đoàn tại địa phương nông 
giúp nông dân chia sẻ những kinh nghiệm, 
hỗ trợ vốn trong canh tác nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất nông nghiệp. Các hội đoàn liên 
quan đến sản xuất gồm: Hội Phụ nữ, Nông 
dân, Cựu chiến binh, … Yếu tố về tham gia 
hội đoàn được xác định dựa vào phỏng vấn 
nông dân địa phương.   

DFID, 1999; 
Nguyễn Duy 
Cần và Nico 
Vromant, 2009 

0: Không tham gia 
1: Có tham gia 

X13 
Tập huấn 
tưới tiết 
kiệm nước  

Những nông dân tham gia tập huấn về kỹ 
thuật tưới tiết kiệm nước sẽ hiểu rõ hơn về 
hiệu quả mang lại cũng như cách thiết kế và 
quản lý khi áp dụng vào thực tế. Do vậy, việc 

Harun et al., 
2015 

0: Không tham gia 
1: Có tham gia 
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3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hiện trạng canh tác cây trồng cạn và 
nguồn nước cung cấp tưới tại khu vực nghiên cứu 

Hoạt động canh tác cây trồng cạn ở khu vực 
nghiên cứu khá phong phú và đa dạng với nhiều loại 
cây trồng khác nhau và tập trung trồng nhiều vào 
mùa khô (tập trung từ tháng 11 – 5 dương lịch); 
trong đó, dưa hấu, ớt, bí và đậu phộng là các loại cây 
trồng phổ biến tại địa phương, chiếm 75%. Ngoài ra, 
các loại cây trồng khác như: bắp, dưa leo, củ cải, và 

khác cũng được nông dân trồng nhưng chiếm tỷ lệ 
thấp, khoảng 25% (Hình 3A). Tuy nhiên, hoạt động 
canh tác cây trồng cạn của nông dân tại khu vực 
nghiên cứu không ổn định (về loại cây và diện tích 
trồng) theo từng mùa vụ trong năm và giữa các năm. 
Việc quyết định loại cây trồng trên diện tích canh 
tác trong mùa vụ của nông dân chủ yếu là dựa vào 
kinh nghiệm. Nguồn nước sử dụng tưới cho canh tác 
cây trồng cạn tại khu vực nghiên cứu chủ yếu là từ 
nguồn nước dưới đất và đã có xu hướng sụt giảm.  

  
Hình 3: Hiện trạng canh tác cây trồng cạn (A) và thực trạng nguồn nước tưới (B) tại khu vực nghiên cứu 

Hiện trạng nguồn nước tưới qua đánh giá nhận 
định của nông dân tại khu vực nghiên cứu cho thấy, 
hầu hết nguồn nước đáp ứng đủ nhu cầu tưới cho 
hoạt động canh tác vào mùa mưa (chiếm 94% nông 
dân đánh giá) nhưng thiếu hụt vào mùa khô (chiếm 
80% nông dân đánh giá) và khoảng 1/2 trong số đó 
đang gặp trình trạng thiếu nước trầm trọng (Hình 
3B). Vào mùa mưa, tại khu vực nghiên cứu có diện 
tích canh tác cây trồng cạn ít (vào mùa mưa hoạt 
động canh tác lúa là chủ yếu) và tận dụng nguồn 
nước mưa để tưới nên không bị ảnh hưởng bởi hiện 
trạng thiếu nước tưới. Ngược lại vào mùa khô, diện 
tích canh tác cây trồng cạn tăng lên dẫn đến nhu cầu 

nước tăng lên gây thiếu hụt nguồn nước tưới do sự 
suy giảm nguồn NDĐ. Qua đó cho thấy, nguồn nước 
sử dụng cho canh tác cây trồng cạn tại khu vực 
nghiên cứu vào mùa khô đang đối mặt với hiện trạng 
thiếu nước cho nhu cầu sử dụng ngày càng gia tăng 
ở hiện tại và trong tương lai. Do vậy, người dân và 
chính quyền địa phương cần có các giải pháp phù 
hợp để thích ứng và giảm tác động của tình trạng 
thiếu nước tưới đến sản xuất nông nghiệp trước thực 
trạng diện tích canh tác cây trồng cạn ngày càng gia 
tăng. 

17%

13%

20%15%

23%

7%
5%

Hiện trạng canh tác cây trồng cạn

Đậu phộng

Bắp

Ớt

Bí

Dưa hấu

Dưa leo

Khác

94

6 017

44
39

0

20

40

60

80

100

Đủ Thiếu Thiếu trầm 
trọng

T
ỷ 

lệ
 đ

án
h

 g
iá

 c
ủa

 n
ôn

g 
dâ

n
 (

%
)

Hiện trạng nguồn nước tưới

Mùa mưa Mùa khô

tham gia tập huấn kỹ thuật tưới nước hiệu 
quả có ảnh hưởng đến khả năng áp dụng kỹ 
thuật tưới tiết kiệm nước của nông dân. Yếu 
tố về tập huấn tưới tiết kiệm nước được dựa 
vào phỏng vấn nông dân địa phương.   

X14 

Tiếp cận 
thông tin 
về kỹ thuật 
tưới tiết 
kiệm nước 

Việc tiếp cận thông tin về kỹ thuật canh tác 
mới trong canh tác giúp nông dân cập nhận 
thông tin và nâng cao hiểu biết về kỹ thuật 
canh tác mới. Từ đó, giúp nông dân phân tích 
và quyết định phù hợp áp dụng các kỹ thuật 
canh tác mới cho hoạt động canh tác của họ. 
Yếu tố tiếp cận thông tin về kỹ thuật tưới tiết 
kiệm nước được dựa vào phỏng vấn nông 
dân địa phương.   

Hà Vũ Sơn và 
Dương Ngọc 
Thành, 2014 

0: Biết đến kỹ 
thuật tưới tiết kiệm 
nước 
1: Không biết đến 
kỹ thuật tưới tiết 
kiệm nước 

A B 
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3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 
chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước 

Kết quả khảo sát về nhu cầu sử dụng và áp dụng 
kỹ thuật tưới nước tiết kiệm trong canh tác cây trồng 
cạn tại khu vực nghiên cứu cho thấy, có 40% nông 
dân có nhu cầu sử dụng tiết kiệm nước và 60% 
không có nhu cầu áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm 
nước trong canh tác (Hình 4A). Đối với các nông 
dân muốn áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước thì 
nhận định mô hình tưới tiết kiệm nước mang lại hiệu 
quả cao trong sản xuất như: giảm thời gian và công 
tưới, không cần mang vác mỗi khi sử dụng, hệ thống 
tưới tự động và đều, đất không bị rửa trôi, ít sâu bệnh 
hơn cách tưới truyền thống và tiết kiệm nước tưới.  

Đối với những nông dân không có nhu cầu áp 
dụng kỹ thuật tưới cho rằng, hệ thống tưới tiết kiệm 
nước có chi phí đầu tư cao (chiếm 39%), hiệu quả 
mang lại chưa cao trong canh tác (chiếm 19%) và 
chưa được áp dụng phổ biến tại khu vực nghiên cứu 
(chiếm 25%) (Hình 4B). Bên cạnh đó, các yếu tố 
khác ảnh hưởng đến việc nông dân không có nhu 
cầu áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước là chưa có 
chính sách hỗ trợ khi áp dụng kỹ thuật tưới nước tiết 
kiệm, nông dân quen với kỹ thuật tưới truyền thống, 
việc thiết kế và sử dụng hệ thống tưới phức tạp, hệ 
thống tưới tiết kiệm nước không mang lại hiệu quả 
và độ bền hệ thống chưa cao (chiếm 17%). 

  

Hình 4: Nhu cầu áp dụng kỹ thuật tưới (A) và các yếu tố ảnh hưởng (B) đến không có nhu cầu áp 
dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước của nông dân tại khu vực nghiên cứu 

Đặc điểm cụ thể của từng yếu tố ảnh hưởng đến 
việc nông dân không chấp nhận áp dụng kỹ thuật 
tưới tiết kiệm nước trong canh tác cây trồng cạn như 
sau: 

 Chi phí đầu tư cao: Chi phí đầu tư hệ thống 
tưới tiết kiệm nước đầu vào tương đối cao so với 
điều kiện tài chính của nông dân tại địa phương nên 
dẫn đến việc nông dân còn hạn chế áp dụng hệ thống 
tưới tiết kiệm nước trong canh tác cây trồng cạn. 
Ngoài ra, do hầu hết các nông dân tại địa phương 
thiếu vốn trong sản xuất nên còn lo ngại trong việc 
đầu tư áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong 
canh tác.  

 Hiệu quả mang lại chưa cao: Nông dân 
nhận thấy những mô hình tưới tiết kiệm nước được 
áp dụng tại địa phương nhưng không thành công 
hoặc kém hiệu quả nên không muốn áp dụng để thay 
đổi kỹ thuật tưới trong canh tác.  

 Chưa được phổ biến tại địa phương: Hầu 
hết các mô hình canh tác áp dụng tưới tiết kiệm nước 
ở địa phương vẫn còn hạn chế. Chủ yếu được áp 
dụng ở các mô hình nghiên cứu thử nghiệm và các 
nông dân có điều kiện kinh tế khá. Do vậy, nông dân 

chưa nắm rỏ được nhiều thông tin về kỹ thuật tưới 
tiết kiệm nước mang lại trong canh tác. Đây là một 
trong những nguyên nhân dẫn đến người dân còn 
hạn chế trong việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm 
nước trong canh tác cây trồng cạn tại địa phương. 

 Các yếu tố khác: Nông dân đã quen với cách 
tưới truyền thống và cho rằng kỹ thuật tưới tiết kiệm 
không mang lại hiệu quả hơn so với cách tưới đang 
sử dụng nên không muốn thay đổi. Nhận định này 
của nông dân dựa vào các mô hình về kỹ thuật tưới 
tiết kiệm nước tại địa phương nhưng không mang lại 
hiệu quả. Ngoài ra, việc thiết kế và sử dụng hệ thống 
tưới tiết kiệm nước trong canh tác cây trồng cạn đối 
với một số nông dân là khó khăn và phức tạp hơn so 
với kỹ thuật tưới truyền thống nên ảnh hưởng đến 
nhu cầu áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong 
canh tác. Bên cạnh đó, mô hình canh tác luân canh 
màu-lúa là một trong những khó khăn của nông dân 
khi áp dụng kỹ thuật tưới nước hiệu quả và tiết kiệm 
do khó di chuyển, bảo quản hệ thống tưới khi không 
sử dụng. Thêm vào đó, tùy thuộc vào từng loại cây 
trồng mà áp dụng kỹ thuật tưới khác nhau, tuy nhiên 
nông dân trồng nhiều loại cây màu khác nhau theo 
mùa vụ và thị trường nên việc áp dụng kỹ thuật tưới 

60%

40%

Không muốn áp dụng Muốn áp dụng

39%

17%

19%
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hiệu quả và tiết kiệm cũng gặp nhiều khó khăn do 
phải đầu tư nhiều hệ thống tưới. Đó là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến việc nhân rộng và áp 
dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước tại khu vực nghiên 
cứu còn hạn chế. 

Bên cạnh những nhận định thực tế của nông dân 
về kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác cây 
trồng cạn (Hình 4), kết quả kiểm định thống kê cho 
thấy trong các yếu tố (biến) độc lập được xem xét có 
ý nghĩa thông kế (hay nói cách khác các biến độc lặp 
đưa vào mô hình phù hợp với việc phân tích hồi qui 
nhị phân được phản ảnh qua giá trị Sig. = 0,00 < 
0,05) và giải thích được 67% biến phụ thuộc. Điều 
này có nghĩa là còn các yếu tố khác ảnh hưởng đến 
biến phụ thuộc như chưa được xem xét trong mô 
hình. Qua kết quả phản ảnh ở Hình 4 cho thấy, trong 
các biến độc lập xem xét ánh giá thì chỉ có biến 

“Tiếp cận thông tin (X14)” có liên quan đến sự chấp 
nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh 
tác của nông dân. Kết quả thống kê hồi quy nhị phân 
được thể hiện ở Bảng 2 và mô hình hồi qui nhị phân 
được thể hiện ở CT 3 (các hệ số được lấy từ Bảng 
2). Việc tiếp cận thông tin về kỹ thuật tưới tiết kiệm 
nước tỷ lệ thuận với nhu cầu áp dụng kỹ thuật tưới 
tiết kiệm nước của nông dân tại khu vực nghiên cứu; 
có nghĩa là nếu thông tin về hệ thống tưới tiết kiệm 
nước được nông dân biết đến càng cao thì khả năng 
chấp nhận và áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước 
trong canh tác cây trồng cạn càng cao theo kết quả 
từ mô hình thống kê. Kết quả này cũng phù hợp với 
nghiên cứu của Hà Vũ Sơn và Dương Ngọc Thành 
(2014) về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông dân ở tỉnh 
Hậu Giang. 

Bảng 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước của nông 
dân tại khu vực nghiên cứu  

Biến B S.E. Wald df Sig. 
I. Nguồn vốn con người      
X1: Trình độ học vấn  0,281 0,178 2,495 1 0,114 
X2: Lao động gia đình - 0,006 0,142 0,002 1 0,967 
X3: Kinh nghiệm sản xuất  - 0,004 0,014 0,093 1 0,760 
X4: Nhận thức ảnh hưởng 0,466 0,518 0,809 1 0,369 

II. Nguồn vốn tự nhiên      
X5: Diện tích canh tác cây trồng cạn 0,000 0,000 1,972 1 0,160 
X6: Ảnh hưởng khô hạn - 0,751 0,404 3,455 1 0,063 

III. Nguồn vốn tài chính      
X7: Thu nhập - 0,001 0,003 0,233 1 0,629 
X8: Vốn sản xuất  - 0,446 0,356 1,568 1 0,210 

IV. Nguồn vốn vật chất      
X9: Giao thông nông thôn 0,490 0,403 1,478 1 0,224 
X10: Điện sản xuất 0,381 0,369 1,066 1 0,302 
X11: Cơ sở thu mua - 0,297 0,385 0,592 1 0,442 

V. Nguồn vốn xã hội      
X12: Tham gia hội đoàn 0,034 0,605 0,003 1 0,955 
X13: Tập huấn kỹ thuật TKN - 0,151 0,357 0,179 1 0,672 
X14: Tiếp cận thông tin 1.483 .345 18,439 1 0,000 

Constant (Hằng số βo) - 0,673 1,039 0,420 1 0,517 
Sig.  0,00     
Percentage 67     
-2 Log likelihood 219,393a     

(Ghi chú: Giá trị của mỗi cột trong bảng gồm: B: Hệ số hồi quy; S.E.: Sai số chuẩn của B; Wald: Hệ số hồi quy chuẩn 
hóa (Wald = (B/S.E)^2); df: Độ tự do; Sig.(cột): Mức ý nghĩa quan sát; -2 Log likelihood: Đánh giá độ phù hợp của mô 
hình, giá trị càng nhỏ mô hình càng phù hợp; Percentage: Phần trăm (%) dự đoán của mô hình; Sig. (hàng): đánh giá 
mức ý nghĩa của các yếu tố đưa vào mô hình hồi quy)

Qua đó cho thấy, nông dân còn hạn chế trong 
việc tiếp cận các thông tin về liên quan đến kỹ thuật 
tưới tiết kiệm nước cũng như thông tin về hệ thống 
tưới tiết kiệm nước còn hạn chế tại khu vực nghiên 
cứu. Bên cạnh đó, các mô hình tưới tiết kiệm nước 
thực hiện tại địa phương nhưng không mang lại hiệu 
quả cao trong canh tác ảnh hưởng đến khả năng chấp 

nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước vào canh 
tác của nông dân. Các yếu tố khác không ảnh hưởng 
đến việc chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm 
nước là do ít ảnh hưởng hay không liên quan trực 
tiếp đến việc sử dụng nước đến hiệu quả canh tác. 
Do vậy, nếu nông dân biết nhiều thông tin về hệ 
thống tưới tiết kiệm nước (như: chi phí đầu tư, hiệu 
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quả sử dụng, chính sách hỗ trợ,…) thì khả năng chấp 
nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh 
tác sẽ tăng lên. Theo kết quả được thể hiện ở CT 3 
cho thấy, nếu tỷ lệ nông dân tiếp cận thông tin trong 
sản xuất tăng lên 10% so với hiện tại thì khả tăng áp 
dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước vào canh tác tăng 
33%. Đối với các yếu tố còn lại của nguồn vốn con 
người, nguồn vốn vật chất, nguồn vốn tự nhiên, 
nguồn vốn tài chính và một số yếu tố trong vốn xã 
hội không có liên quan thống kê đến khả năng chấp 
nhận của áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm trong canh 
tác của nông dân. Nguyên nhân có thể là do các yếu 
tố trên chưa ảnh hưởng đáng kể đến sự thay đổi kỹ 
thuật canh tác của nông dân tại địa phương. Ví dụ, 
đối với yếu tố X14 về “tập huấn trong canh tác tưới 
tiết kiệm nước” được kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng đến 
khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm 
nước trong canh tác cây trồng cạn. Nguyên nhân là 
do, nếu nông dân được tập huấn về kỹ thuật tưới tiết 
kiệm nước sẽ có khả năng áp dụng cao hơn những 
nông dân không được tập huấn về kỹ thuật tưới tiết 
kiệm nước trong canh tác. Tuy nhiên, điều này 
không phù hợp với thực tế tại địa phương qua kết 
quả kiểm định thống kê thể hiện ở Bảng 2. Nguyên 
nhân là do: (1) Những nông dân tham gia tập huấn 
thường không phải là đối tượng muốn được học hỏi 
về kỹ thuật canh tác mới, trong khi những nông dân 
muốn được học hỏi kỹ thuật canh tác mới thì không 
được tham dự; và (2) Hiệu quả của khóa/buổi tập 
huấn còn chưa cao, chưa đảm bảo nông dân sau khi 
tập huấn sẽ hiểu rõ và có thể áp dụng vào kỹ thuật 
canh tác do hạn chế về chất lượng, thời gian, và kỹ 
thuật tập huấn.  

Y = - 0,673+ 1,483*Tiếp cận thông tin  (CT 3) 

4 KẾT LUẬN 

Hoạt động canh tác cây trồng cạn ở tỉnh Trà Vinh 
diễn ra chủ yếu vào mùa khô và sử dụng nguồn nước 
dưới đất cung cấp tưới cho cây trồng. Kỹ thuật tưới 
nước cho cây trồng cạn của nông dân tại khu vực 
nghiên cứu chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và gây 
lãng phí nước tưới. Hiện tại, nguồn nước dưới đất 
tại khu vực nghiên cứu đang bị sụt giảm gây thiếu 
nước tưới trong mùa khô và ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất nông nghiệp của nông dân. 

Việc sử dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm là một trong 
những giải pháp khả thi nhằm giảm ảnh hưởng của 
tình trạng thiếu nước tưới và nâng cao hiệu quả canh 
tác nhưng chưa được áp dụng rộng rãi trong canh tác 
cây trồng cạn của nông dân tại khu vực nghiên cứu. 
Nghiên cứu cho thấy rằng, yếu tố ảnh hưởng đến khả 
năng áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh 
tác cây trồng cạn ở tỉnh Trà Vinh là do nông dân còn 
hạn chế trong việc tiếp cận thông tin về hiệu quả của 
kỹ thuật tưới tiết kiệm nước ở địa phương. Mặc dầu 

các yếu tố khác không ảnh hưởng đến khả năng chấp 
nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm vào canh tác 
theo phân tích thống kê nhưng là khó khăn quan 
trọng theo nhận định của nông dân tại khu vực 
nghiên cứu như: vốn sản xuất, lịch thời vụ, kinh 
nghiệm sản xuất, và các yếu tố khác. Kết quả nghiên 
cứu là cơ sở khoa học phản ảnh thực tế về các yếu 
tố có ảnh hưởng đến việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết 
kiệm nước trong canh tác cây trồng cạn của nông 
dân; qua đó, góp phần hỗ trợ cho địa phương trong 
việc đề xuất những kết hoạch và giải pháp chính 
sách phù hợp để nâng cao khả năng chấp nhận áp 
dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác cho 
nông dân. 

Mô hình hồi quy logistic trong nghiên cứu giải thích 
67% các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận 
áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác 
của nông dân tại khu vực nghiên cứu. Thêm vào đó, 
nghiên cứu chọn mức 10% theo công thức Solvin 
nên không tránh khỏi sai số do việc chọn số mẫu 
khảo sát. Do vậy, nghiên cứu đề xuất cho các nghiên 
cứu tiếp theo cần xem xét đánh giá các yếu tố liên 
quan khác ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp 
dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm và tăng số mẫu khảo sát 
nhằm trách sai số trong việc đánh giá và hỗ trợ thông 
tin tốt hơn ch các cơ quan ra quyết định trong việc 
nâng cao áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước vào 
canh tác tại vùng ven biển tỉnh Trà Vinh. 
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