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ABSTRACT
The reasearch aims to determine factors that affect market accessibility
and market accessibility levels of pineapples growing farmers in Tan
Phuoc district, Tien Giang province. Research data were collected from
236 pineapples growing farmers in the district by direct interview
questionnaire. Logistic regression and linear regression analysis were
explored in this reasearch. Results showed that production areas, age,
experience, education, telephone and relationships were the factors
positively impacted on market accessibility of pineapples growing farmers.
Besides, production areas, education, training, telephone and relationship
are the factors positively correlated with market accessibility levels of
pineapples growing farmers. A number of recommendations are proposed
to enhance the market accessibility and the level of the market
accessibility for pineapples growing farmers.
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến
khả năng tiếp cận thị trường và mức độ tiếp cận thị trường của nông hộ
trồng khóm ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Số liệu của nghiên cứu
được phỏng vấn trực tiếp từ 236 nông hộ trồng khóm trên địa bàn nghiên
cứu. Các phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu là hồi qui
logistic và hồi qui tuyến tính đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các
nhân tố diện tích sản xuất, tuổi tác, kinh nghiệm, trình độ học vấn, điện
thoại và quen biết có tác động thuận chiều với khả năng tiếp cận thị
trường của nông hộ. Trong khi, nhân tố diện tích sản xuất, trình độ học
vấn, tập huấn, điện thoại và quen biết tương quan thuận với mức độ tiếp
cận thị trường của nông hộ trồng khóm. Một số kiến nghị được đề xuất
nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và mức độ tiếp cận thị trường
cho nông hộ trồng khóm.
Với giá trị kinh tế cao, cây ăn trái được xem là
“cứu cánh” trong chiến lược xóa đói giảm nghèo
của tỉnh Tiền Giang. Theo qui hoạch phát triển
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Tiền Giang
đến năm 2020, Tiền Giang đã và đang hình thành
các vùng chuyên canh cây ăn trái, chẳng hạn như
vùng chuyên canh xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cái

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiền Giang là tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái
lớn nhất cả nước, được mệnh danh là “vựa trái cây
quốc gia”, với nhiều chủng loại đặc sản có giá trị
kinh tế như xoài cát Hòa Lộc, khóm Tân Lập, vú
sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, thanh long Chợ Gạo, sơ ri
Gò Công, sầu riêng Ngũ Hiệp, bưởi long Cổ Cò,…
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Bè, vùng chuyên canh thanh long ở huyện Chợ
Gạo, đặc biệt là vùng chuyên canh khóm ở huyện
Tân Phước với hơn 13.000 ha được xem là “vựa
khóm quốc gia”. Trong những năm gần đây,
thương hiệu khóm Tân Lập ngày càng được nhiều
người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến.
Khóm Tân Lập được xem là cây trồng xóa đói
giảm nghèo của huyện Tân Phước nói riêng và tỉnh
Tiền Giang nói chung. Tuy nhiên, một vấn đề rất
quan trọng mà hầu hết nông hộ đang phải đối mặt
đó chính là thị trường đầu ra bấp bênh, tiềm ẩn
nhiều rủi ro. Vấn đề này xuất phát từ khả năng tiếp
cận thị trường của nông hộ còn nhiều hạn chế.
Chính vì thế, nghiên cứu này được thực hiện nhằm
tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận
thị trường, từ đó đề xuất các gợi ý chính sách
nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho
nông hộ sản xuất khóm ở huyện Tân Phước, tỉnh
Tiền Giang.

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Mô hình nghiên cứu
Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng tiếp cận thị trường
Chủ đề khả năng tiếp cận thị trường của nông
hộ được nhiều học giả trong và ngoài nước quan
tâm, có thể kể đến một số tác giả ngoài nước như:
Senyolo, Chaminuka, Makhura, Belete (2009),
Takashi Yamano et al. (2010), Berahanu Kuma
(2012), Sushil Pandey et al. (2001), Anteneh et al.
(2011), Van Schalkwyk et al. (2007), Nadezda
Amaya et al. (2011) và các tác giả trong nước như:
Hùng (2009), Hưng (2011), Quyên (2012), Huyền
(2010). Thông qua lược khảo tài liệu nghiên cứu có
liên quan, kết hợp với khảo sát thực địa, tác giả đề
xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng
tiếp cận thị trường của nông hộ trồng khóm ở
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang như sau:
Tập huấn

Khoảng cách

Tín dụng

Diện tích

Tuổi tác

Khả năng tiếp cận thị
trường của nông hộ

Lao động
Thông tin

Kinh nghiệm

Điện thoại

Học vấn

Quen biết

Hình 1: Mô hình khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ trồng khóm
Trong đó: TIEPCANTT là biến phụ thuộc đo
lường khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ
trồng khóm, biến này nhận giá trị 1 nếu nông hộ có
khả năng tiếp cận thị trường tốt (thường xuyên cập
nhật giá cả, thông tin thị trường đầu ra đầu vào,
hiểu biết các tác nhân tham gia thị trường, nắm bắt
chính sách thị trường) và ngược lại sẽ nhận giá trị
0. Các biến độc lập trong mô hình được giải thích
cụ thể trong Bảng 1.

Để kiểm định mô hình này, tác giả sử dụng
phương pháp hồi qui logistic với phương trình
được thiết lập như sau:
TIEPCANTT= β0 + β1KHOANGCACH +
β2DIENTICH + β3TUOITAC + β4KINHNGHIEM
+ β5HOCVAN + β6TAPHUAN + β7TINDUNG +
β8LAODONG + β9THONGTIN + β10DIENTHOAI
+ β11QUENBIET
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Bảng 1: Diễn giải các biến độc lập trong mô hình logistic
Tên biến

Đơn vị tính Định nghĩa

KHOANGCACH

km

Khoảng cách từ nhà của nông hộ đến
đường giao thông chính, nhận giá trị
là số km tương ứng.

DIENTICH

Ha

Diện tích, nhận giá trị tương ứng với
số ha đất trồng khóm tại thời điểm
nghiên cứu.

Nguồn tham khảo
Kỳ vọng
Senyolo et al. (2009);
Takashi Yamano et al.
(2010), Berahanu
Kuma (2012)
Berahanu Kuma
(2012); Sushil Pandey
+
và Nguyễn Tri Khiêm
(2001)
Berahanu
Kuma(2012); Anteneh,
+
et al. (2011)

Năm tuổi, nhận giá trị tương ứng số
tuổi của người trực tiếp sản xuất
chính tính đến thời điểm nghiên cứu.
Kinh nghiệm, nhận giá trị tương ứng
Berahanu Kuma
với số năm trồng khóm của người
(2012); Anteneh et al.
+
KINHNGHIEM
Năm
trực tiếp sản xuất chính tính đến thời
(2011)
điểm hiện tại.
Trình độ học vấn, nhận giá trị tương Berahanu Kuma
ứng với số năm đi học của người trực (2012); Takashi
+
HOCVAN
Năm
tiếp sản xuất chính tính đến thời điểm Yamano et al. (2010);
hiện tại.
Anteneh et al. (2011)
Tập huấn, nông hộ có tham gia tập
A. Anteneh, Muradian,
TAPHUAN
0/1
huấn kỹ thuật trồng khóm sẽ nhận giá
+
Ruben (2011)
trị 1 và ngược lại sẽ nhận giá trị 0.
Tiếp cận tín dụng, nông hộ có tiếp
Anteneh et al. (2011);
cận nguồn tín dụng chính thức để sản
Van Schalkwyk et al.
+
TINDUNG
0/1
xuất khóm sẽ nhận giá trị 1 và ngược
(2007)
lại sẽ nhận giá trị 0.
Tỷ lệ lao động, nhận giá trị là tỷ lệ
Berahanu Kuma
LAODONG
Tỷ lệ
lao động trực tiếp tham gia sản
(2012); Anteneh et al.
+
xuất/tổng số nhân khẩu của hộ.
(2011)
Tiếp cận thông tin qua internet. Nếu
nông hộ biết sử dụng internet để truy Van Schalkwyk et al.
+
THONGTIN
0/1
cập thông tin sẽ nhận giá trị 1 và
(2007)
ngược lại sẽ nhận giá trị 0.
Số người có khả năng cung cấp các
thông tin liên quan đến sản xuất và
Nadezda Amaya,
DIENTHOAI
Người
+
tiêu thụ khóm có trong danh bạ điện Jeffrey Alwang (2011)
thoại của nông hộ.
Nông hộ có người thân làm việc
trong các cơ quan hành chính địa
Biến do tác giả đề xuất
+
QUENBIET
0/1
phương, hội đoàn thể sẽ nhận giá trị 1 từ thực tế nghiên cứu
và ngược lại sẽ nhận giá trị 0.
trên cơ sở khoa học của mô hình các nhân tố ảnh
Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ
hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường. Tuy nhiên,
tiếp cận thị trường
sự khác biệt quan trọng là ở biến phụ thuộc, biến
Để đánh giá rõ hơn và có cái nhìn toàn diện hơn
phụ thuộc của mô hình này được đo lường bằng
về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị
mức độ tiếp cận thị trường theo thang đo likert 5
trường của nông hộ trồng khóm, tác giả thiết lập
mức độ, với 1 là mức độ tiếp cận rất không tốt và
thêm 1 mô hình nghiên cứu xác định các nhân tố
tăng dần đến 5 là mức độ rất tốt. Chính vì thế, mô
ảnh hưởng đến mức độ tiếp cận thị trường của
hình phân tích hồi qui tuyến tính đa biến được sử
nông hộ trồng khóm. Mô hình này được phát triển
dụng để kiểm định phương trình sau:
TUOITAC

Năm
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n ≥ 50+8*11= 138 quan sát. Vậy với cỡ mẫu 236
quan sát, dữ liệu đã đảm bảo thực hiện kiểm định
mô hình nghiên cứu.

MDTIEPCANTT= β0 + β1KHOANGCACH +
β2DIENTICH + β3TUOITAC + β4KINHNGHIEM
+ β5HOCVAN + β6TAPHUAN + β7TINDUNG +
β8LAODONG + β9THONGTIN + β10DIENTHOAI
+ β11QUENBIET + ui
2.2 Dữ liệu nghiên cứu

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Một số đặc điểm của nông hộ trồng khóm

Dựa vào kết quả khảo sát cho thấy, tuổi đời của
nông hộ trồng khóm khá cao, cao nhất là 84 tuổi và
thấp nhất là 21 tuổi, với độ tuổi trung bình là 48,26
tuổi. Đa phần, nông hộ tham gia sản xuất khóm ở
độ tuổi trung niên chiếm 47,5% (từ 36-50 tuổi).
Trình độ học vấn của nông hộ sản xuất khóm ở
mức thấp, trung bình số năm đi học của nông hộ
khoảng 7 năm. Nông hộ có trình độ học vấn cao
nhất là đại học (chỉ chiếm 2,1%), thấp nhất là mù
chữ (chiếm 4,2%). Diện tích canh tác của nông hộ
là khá lớn, trung bình mỗi hộ có khoảng 25.000 m2,
thấp nhất là 2.500 m2 và cao nhất là 140.000 m2
(bao gồm đất thuê). Nông hộ có diện tích lớn hơn
10.000 m2 chiếm khoảng 80,7%. Kinh nghiệm sản
xuất khóm của nông hộ tương đối cao với số năm
tham gia sản xuất khóm trung bình là 12 năm.
Trung bình một hộ gia đình trồng khóm có khoảng
4 nhân khẩu, trong đó có 50% người trực tiếp
tham gia sản xuất khóm, còn lại phần lớn là người
phụ thuộc.

Bảng 2: Cỡ mẫu nghiên cứu theo địa bàn khảo sát

Địa bàn
Xã Thạnh Mỹ
Xã Thạnh Tân
Xã Hưng Thạnh
Xã Tân Lập 2
Tổng cộng

Tần suất (hộ)
60
53
63
60
236

Tỷ lệ (%)
25,42
22,46
26,69
25,42
100,00

Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế của tác giả, 2013

Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp
chọn mẫu thuận tiện có điều kiện, tác giả tiến hành
phỏng vấn trực tiếp các nông hộ trồng khóm tại
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thông qua bảng
câu hỏi đã được soạn trước. Theo Tabachinick &
Fidell (1991), khi sử dụng các phương pháp hồi
qui, kích thước mẫu cần thiết được tính theo công
thức: n ≥ 50 + 8p. Trong đó: n là kích thước mẫu
tối thiểu cần thiết, p là số lượng biến độc lập trong
mô hình. Do đó, 11 biến độc lập trong mô hình
nghiên cứu được đề xuất thì cỡ mẫu cần điều tra là
Bảng 3: Một số đặc điểm của nông hộ trồng khóm
Chỉ tiêu
Tuổi tác đáp viên
Trình độ học vấn
Diện tích sản xuất
Kinh nghiệm sản xuất
Số nhân khẩu trong hộ
Số lao động sản xuất khóm
- Số lao động nam
- Số lao động nữ

Đvt
Năm
Năm
1.000m2
Năm
Người
Người/hộ
Người
Người

Nhỏ nhất
21
0
2,5
1
9
7
5
3

Lớn nhất
84
14
140
27
1
1
0
0

Trung bình
48,26
6,62
24,95
11,49
4,32
2,19
1,25
0,93

Độ lệch chuẩn
11,29
3,35
20,06
5,85
1,38
0,93
0,64
0,55

Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế của tác giả, 2013

tỷ lệ 39%. Theo đa số nông hộ, thông tin từ truyền
hình, truyền thanh chỉ mang tính tham khảo về xu
hướng biến động giá cả thị trường, vì giá khóm
mua tại ruộng và giá cả được đăng tải luôn có sự
chênh lệch khá lớn. Chỉ có 4,7% nông hộ tìm hiểu
thông tin qua báo, tạp chí vì vùng chuyên canh
khóm thuộc khu vực vùng sâu vùng xa nên việc
cập nhật tin tức từ kênh này rất khó khăn. Cuối
cùng là kênh thông tin từ cán bộ khuyến nông,
kênh thông tin này ít được nông hộ tiếp cận nhất
(2,5%), vì nông hộ cho rằng một số cán bộ khuyến
nông chưa thật sự hoạt động năng nổ, nhiệt tình
trong quá trình công tác.

3.2 Khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ

3.2.1 Nguồn tiếp cận thông tin thị trường
Theo kết quả khảo sát, phần lớn nông hộ trồng
khóm tìm hiểu thông tin thị trường từ người thân,
hàng xóm, chiếm 87,3%, vì đây là kênh thông tin
rất dễ tiếp cận. Ngoài ra, tìm hiểu giá cả từ thương
lái và thu gom cũng được nhiều nông hộ lựa chọn,
với tỷ lệ tương ứng là 64%. Gần đến thời điểm thu
hoạch, nông hộ thường gọi điện thoại hoặc hỏi trực
tiếp người thu mua để so sánh giá cả rồi sau đó
quyết định bán cho tác nhân có mức giá tốt hơn.
Bên cạnh đó, thông tin từ các phương tiện truyền
hình, truyền thanh vẫn được nông hộ quan tâm với
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thương lái và thu gom. Chỉ trừ một số trường hợp
nông hộ có giao dịch với thương lái Trung Quốc
thì mức độ hiểu biết về đối tượng này còn nhiều
hạn chế.
3.2.3 Cam kết cung ứng yếu tố đầu vào và thu
mua khóm

Bảng 4: Nguồn tiếp cận thông tin thị trường của
nông hộ trồng khóm
Nguồn thông tin
Người thân, hàng xóm
Thương lái, thu gom
Truyền hình, truyền thanh
Báo, tạp chí
Cán bộ khuyến nông

Tần suất
(hộ)
206
151
92
11
6

Tỷ lệ
(%)
87,3
64,0
39,0
4,7
2,5

Trong sản xuất nông nghiệp, sự cam kết cung
ứng yếu tố đầu vào và thu mua sản phẩm đầu ra có
ý nghĩa rất quan trọng đối với nông hộ, điều này sẽ
giúp nông hộ tận dụng tốt nguồn vốn, kinh nghiệm
và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới. Đối với cam
kết đầu vào, trong cung ứng giống, nông hộ
không có cam kết thương mại chiếm tỷ lệ rất cao
(93,2%) vì đa số nông hộ sử dụng các nguồn
giống tự phát từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài ra,
đối với máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, tỷ lệ
nông hộ nhận được sự cam kết thương mại rất
thấp (14,8%). Tuy nhiên, đối với thuốc BVTV và
phân bón thì nông hộ nhận được cam kết thương
mại với tỷ lệ khá cao, lần lượt là 38,1% và 50,8%.
Còn đối với cam kết thu mua, số nông hộ nhận
được cam kết thương mại từ các tác nhân thu mua
chiếm tỷ lệ khả quan, với 55,9%.

Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế của tác giả, 2013

Nhìn chung, phương tiện tiếp cận thông tin thị
trường của nông hộ khá đa dạng nhưng nông hộ
trồng khóm ở huyện Tân Phước tiếp cận thông tin
thị trường chủ yếu từ người thân, hàng xóm,
thương lái và thu gom. Khả năng tiếp cận thị
trường của nông hộ thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng còn rất thấp.
3.2.2 Mức độ hiểu biết về đối tượng cung ứng
đầu vào và đối tượng thu mua khóm
Dựa vào kết quả khảo sát cho thấy, mức độ
hiểu biết của nông hộ về đối tượng cung ứng phân
bón và thuốc BVTV là rất rõ. Vì phần lớn đối
tượng cung ứng phân bón và thuốc BVTV là người
địa phương, có mối quan hệ tốt với cộng đồng.
Trong khi đó, mức độ hiểu hiết về đối tượng cung
ứng giống của nông hộ là không cao (mức trung
bình). Đa số nông hộ tự tìm các nguồn giống từ
nhiều nguồn khác nhau hay thông qua sự giới thiệu
của người quen. Ngoài ra, mức độ hiểu hiết về đối
tượng cung ứng máy móc cũng ở mức trung bình,
vì đây là sản phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài nên
chỉ cần sự đảm bảo từ giấy bảo hành và uy tín
thương hiệu là được nông hộ chấp nhận.

Bảng 6: Cam kết cung ứng yếu tố đầu vào và
thu mua khóm
Không có cam
kết thương mại
Cung ứng cây giống
- Tần số (hộ)
220
- Tỷ lệ (%)
93,2
Cung ứng phân bón
- Tần số (hộ)
116
- Tỷ lệ (%)
49,2
Cung ứng thuốc BVTV
- Tần số (hộ)
146
- Tỷ lệ (%)
61,9
Cung ứng máy móc, thiết bị
- Tần số (hộ)
201
- Tỷ lệ (%)
85,2
Thu mua sản phẩm
- Tần số (hộ)
104
- Tỷ lệ (%)
44,1

Tiêu chí

Bảng 5: Mức độ hiểu biết đối tượng cung ứng
đầu vào và đối tượng thu mua
Điểm trung Xếp hạng
bình
mức độ
Đối tượng cung ứng
Cây giống
Phân bón
Thuốc BVTV
Máy móc, thiết bị
Đối tượng thu mua
Thương lái, thu gom

2,94/5,00 Trung bình
3,44/5,00
Biết rõ
3,44/5,00
Biết rõ
2,97/5,00 Trung bình
4,16/5,00

Có cam kết
thương mại
16
6,8
120
50,8
90
38,1
35
14,8
132
55,9

Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế của tác giả, 2013

Nhìn chung, khả năng liên kết giữa nông hộ
trồng khóm với các tác nhân cung ứng đầu vào và
thu mua sản phẩm đầu ra chưa rõ rệt, chưa có sự
đảm bảo hay ràng buộc chắc chắn. Trong khi đó,
quá trình sản xuất khóm luôn tiềm ẩn các rủi ro,
chính vì thế nông hộ rất cần sự liên kết chặt chẽ từ
khâu đầu vào đến khâu đầu ra.

Biết rõ

Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế của tác giả, 2013

Sau khi nông hộ thu hoạch khóm, thương lái và
thu gom sẽ chủ động đến tận ruộng khóm để thu
mua, họ có thể đến từ các tỉnh thành khác, thậm chí
là các thương lái đến từ Trung Quốc. Đa số các
nông hộ có tìm hiểu và biết rõ thông tin về các
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Bên cạnh đó, kết quả phân tích hồi qui đa biến
cũng cho thấy mô hình có mức ý nghĩa cao (1%),
các biến đưa vào mô hình đều có độ phóng đại
phương sai (VIF) nhỏ hơn nhiều so với 10, cho
thấy các biến đưa vào mô hình không có hiện
tượng đa cộng tuyến (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn
Mộng Ngọc, 2008). Hệ số Durbin-Waston của mô
hình là 1,888 chứng tỏ mô hình không có hiện
tượng tự tương quan (Mai Văn Nam, 2008). Hệ số
R2 hiệu chỉnh của mô hình là 35,7%, chứng tỏ các
biến độc lập trong mô hình giải thích được sự thay
đổi của mức độ tiếp cận thị trường là 35,7%.

3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp
cận thị trường của nông hộ trồng khóm

Nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng tiếp cận thị trường của nông hộ trồng khóm ở
huyện Tân Phước, tác giả tiến hành kiểm định hai
mô hình hồi qui logistic và hồi qui đa biến đã được
thiết lập. Kết quả phân tích hồi qui logistic cho
thấy, mức ý nghĩa (hệ số Sig.) của mô hình rất cao
(1%), tỷ lệ dự báo đúng của mô hình là 82,2%.
Như vậy, mô hình được chấp nhận và được sử
dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng tiếp cận thị trường của nông hộ trồng khóm.
Bảng 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường
Biến số
Hằng số
KHOANGCACH
DIENTICH
TUOITAC
KINHNGHIEM
TRINHDO
TAPHUAN
TINDUNG
LAODONG
THONGTIN
DIENTHOAI
QUENBIET
Số quan sát (N)
Mức ý nghĩa (Sig.)
-2 Log likelihood
Tỷ lệ dự báo đúng

Mô hình logistic
Hệ số B
Mức ý nghĩa
-7,064
0,000
0,061
0,572
0,016
0,090
0,031
0,086
0,062
0,062
0,221
0,002
0,292
0,454
-0,011
0,977
0,398
0,620
0,792
0,320
0,144
0,000
1,343
0,001
236
0,000
200,564
82,200

Mô hình hồi qui đa biến
Hệ số B
Mức ý nghĩa
0,663
0,083
0,033
0,353
0,006
0,051
0,007
0,218
0,009
0,362
0,078
0,000
0,299
0,017
0,059
0,619
-0,198
0,446
0,051
0,247
0,034
0,000
0,520
0,000
Số quan sát (N)
Mức ý nghĩa (Sig.)
Hệ số R2 hiệu chỉnh
Hệ số Durbin-Watson

VIF
1,107
1,125
1,264
1,113
1,406
1,160
1,089
1,095
1,048
1,191
1,230
236
0,000
0,357
1,888

Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế của tác giả, 2013

Ngoài các biến không có ý nghĩa thống kê
(khoảng cách, tín dụng, tỷ lệ lao động và sử dụng
internet), các nhân tố còn lại đều có ảnh hưởng đến
khả năng tiếp cận thị trường và mức độ tiếp cận
thông tin thị trường của nông hộ trồng khóm. Mức
độ tác động của từng biến được diễn giải cụ thể
như sau:

Biến trình độ học vấn của người trực tiếp sản
xuất ở cả hai mô hình đều có ý nghĩa ở mức 1%
cùng với hệ số β lần lượt là 0,221 và 0,078. Điều
này cho thấy trình độ học vấn có tác động cùng
chiều với khả năng tiếp cận thị trường và mức độ
tiếp cận thị trường của nông hộ. Khi người trực
tiếp sản xuất khóm có trình độ học vấn càng cao thì
khả năng tiếp cận thị trường và mức độ tiếp cận thị
trường càng tốt. Trình độ học vấn cao sẽ giúp nông
hộ dễ dàng tiếp cận các kênh thông tin từ các
phương tiện truyền thông và biết cách sử dụng các
công cụ hiện đại để tiếp cận thị trường.

Biến diện tích đất trồng khóm của nông hộ đều
có ý nghĩa ở cả hai mô hình với hệ số β lần lượt là
0,016 và 0,006, biến này tác động thuận chiều đến
khả năng tiếp cận thị trường và mức độ tiếp cận thị
trường của nông hộ. Điều này cho thấy, khi diện
tích đất sản xuất của nông hộ càng lớn thì khả năng
tiếp cận thị trường và mức độ tiếp cận thị trường
của nông hộ càng cao. Diện tích sản xuất lớn nên
chi phí đầu tư cũng như sản lượng khóm càng lớn
nên nông hộ phải cố gắng, chủ động tiếp cận với
thông tin thị trường để tiết giảm chi phí đầu tư và
bán được khóm với giá cao hơn ở mức có thể.

Biến kinh nghiệm sản xuất và biến tuổi tác của
người sản xuất chính có sự khác biệt giữa hai mô
hình. Nếu ở mô hình hồi qui logistic, kinh nghiệm
và tuổi tác của người sản xuất chính lần lượt có ý
nghĩa ở mức 0,062 và 0,068 với hệ số tác động
β= 0,062 và β=0,031 thì hai biến này lại không có
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kỹ thuật trồng khóm thường được tổ chức bởi Hệ
thống khuyến nông tỉnh Tiền Giang, Viện Cây ăn
quả miền Nam, Trường Đại học Cần Thơ,… từ đó
giúp nông hộ không những nâng cao kỹ thuật canh
tác còn tạo điều kiện cho nông hộ tiếp cận thị
trường. Điều này được thể hiện rõ trong kết quả
của mô hình hồi qui đa biến, biến tập huấn có ý
nghĩa ở mức 5% với hệ số tác động β=0,299.

ý nghĩa ở mô hình hồi qui đa biến. Từ đó cho thấy,
kinh nghiệm và tuổi tác của người sản xuất chính
có tác động đến khả năng tiếp cận thị trường nhưng
không tác động đến mức độ tiếp cận thị trường.
Thực tế cho thấy, người trực tiếp sản xuất có tuổi
đời càng cao và có nhiều kinh nghiệm sản xuất thì
mối quan hệ với các tác nhân trong chuỗi cung ứng
sẽ tốt hơn, đồng thời sự tham gia vào các hội đoàn
thể và tổ nhóm hợp tác sản xuất cũng là nguyên
nhân dẫn đến khả năng tiếp cận thị trường tốt.

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Nhìn chung, kết quả nghiên cứu đã xác định
được các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận
thị trường và mức độ tiếp cận thông tin thị trường
của nông hộ. Các nhân tố diện tích sản xuất, tuổi
tác, kinh nghiệm, trình độ học vấn, điện thoại và
quen biết có tác động thuận chiều với khả năng tiếp
cận thị trường của nông hộ. Trong khi, nhân tố diện
tích sản xuất, trình độ học vấn, tập huấn, điện thoại
và quen biết tương quan thuận với mức độ tiếp cận
thị trường của nông hộ trồng khóm. Từ kết quả
nghiên cứu này, tác giả đề xuất một số khuyến nghị
nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và
mức độ tiếp cận thị trường cho nông hộ sản xuất
khóm như sau:

Biến số người trong danh bạ điện thoại có khả
năng cung cấp các thông tin liên quan đến sản xuất
và tiêu thụ khóm của nông hộ ở mô hình logistic có
ý nghĩa ở mức 1% với hệ số β=0,144, Từ đó cho
thấy, khi nông hộ càng có nhiều người cung cấp
thông tin liên quan đến sản xuất và tiêu thụ khóm
thì khả năng tiếp cận thị trường càng cao. Bên cạnh
đó, yếu tố này ở mô hình hồi qui đa biến cũng có
tác động cùng chiều đến mức độ tiếp cận thị trường
của nông hộ. Biến này có ý nghĩa ở mức 1% với hệ
số β=0,034. Thực tế tại địa bàn nghiên cứu, các
nông hộ thường ở cách xa nhau nên việc liên lạc
bằng điện thoại sẽ hiệu quả hơn so với phương
thức gặp mặt trực tiếp. Bên cạnh đó, khi nông hộ
biết nhiều số điện thoại của các địa điểm cung cấp
vật tư nông nghiệp và đối tượng thu mua thì nông
hộ sẽ tiếp cận thông tin về giá vật tư cũng như giá
khóm thuận lợi hơn, giúp nông hộ hạn chế rủi ro
thị trường.

Thứ nhất, thúc đẩy tổ chức liên kết sản xuất
theo liên kết ngang và dọc trong sản xuất khóm.
Nếu nông hộ tăng cường liên kết ngang theo hình
thức tổ hợp tác, hợp tác xã thì nông hộ sẽ được
chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, nguồn vốn,
trong khi tổ chức liên kết dọc sẽ giúp nông hộ nhận
được sự cam kết thương mại trong cung ứng
nguyên vật liệu đầu vào và đảm bảo đầu ra ổn định.

Biến quen biết được đưa vào hai mô hình từ
thực tế khảo sát tại địa bàn nghiên cứu. Theo kết
quả phân tích cho thấy, biến này có ý nghĩa ở mức
1% và có hệ số β khá lớn ở cả hai mô hình lần lượt
là 1,343 và 0,52. Như vậy, biến có tác động cùng
chiều và tác động mạnh đến khả năng tiếp cận thị
trường cũng như mức độ tiếp cận thị trường của
nông hộ trồng khóm. Tại địa bàn nghiên cứu, khi
phổ biến, triển khai các chính sách, chương trình
hỗ trợ thường phải thông qua các hội đoàn thể nên
khi nông hộ có người thân làm việc tại các cơ
quan, hội đoàn thể sẽ nhanh chóng nắm bắt thông
tin chính sách tốt hơn. Bên cạnh đó, những người
làm việc tại các cơ quan, hội đoàn thể thường tiếp
cận các thông tin trên các phương tiện thông tin đại
chúng nhiều hơn nên khả năng tiếp cận thị trường
cũng như mức độ tiếp cận thị trường sẽ tốt hơn.

Thứ hai, khuyến khích nông hộ tham gia các
hội đoàn thể. Sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của
nông hộ sẽ giúp các hội đoàn thể vững mạnh, từ đó
vai trò của các hội đoàn thể trong việc hỗ trợ nông
hộ sẽ càng nhiều hơn, việc cung cấp thông tin,
chính sách mới sẽ càng thuận lợi hơn.
Thứ ba, tăng cường chương trình tập huấn kỹ
thuật cho nông hộ, cần chú trọng phổ biến thông
tin thị trường, cách tiếp cận thị trường cho nông
hộ. Chương trình này không những giúp nông hộ
nâng cao kỹ thuật canh tác mà còn giúp nông hộ
chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin thị
trường, nâng cao khả năng ứng phó với các rủi ro
thị trường.

Các chương trình tập huấn kỹ thuật sản xuất
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trình truyền thanh địa phương. Đồng thời, cần tăng
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trong vấn đề cập nhật thông tin thị trường cho nông
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