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TÓM TẮT 

Ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất và chất 

lượng của ngành nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. 

Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương bé 

nhất từng phần (PLS-SEM) với phần mềm SmartPLS 3.0 trên bộ dữ 

liệu 155 nông hộ nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 

tham gia mô hình sản xuất rau thủy canh của nông hộ tại huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ 

ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định tham gia mô hình canh tác 

rau thuỷ canh là 63,4% và ý định tham gia mô hình phụ thuộc vào 

các nhân tố như là kiểm soát hành vi (0,471***), thái độ (0,184***), 

định mức chủ quan (0,144**), giao tiếp (0,128*) và sự tương thích 

(0,141**). Mặt khác, sự biến thiên của nhân tố thái độ được giải 

thích bởi các nhân tố như nhận thức rủi ro, nhận thức lợi ích, sự hỗ 

trợ và sự tương thích là 26,1%. 

ABSTRACT 

Applying high technology to improve the productivity and 

quality of the agricultural sector is a top priority in Vietnam. The 

research used the partial least squares structural equation 

modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 3.0 software on a sample of 

155 farmers to analyze the factors affecting the intention to 

participate in the hydroponic vegetables production model of 

farmers in Don Duong district, Lam Dong province. Results 

showed that the degree of influence of the factors on the intention 

to participate in the hydroponic vegetable farming model is 

63,4%; and this intention depended on many factors such as 

behavioral control (0.471***), attitude (0.184***), subjective 

norm (0.144**), communication (0.128*) and compatibility 

(0.141**). Additionally, the variation of the attitude factor 

explained by factors such as risk awareness, benefits awareness, 

support, and compatibility is 26.1%. 

1. Đặt vấn đề 

Phá t triể n nô ng nghiể  p ứ ng dụ ng cô ng 

nghể   cáô (CNC) lá  xụ hứớ ng tá t yể ụ trông hô  i 

nhá  p, lá  giá i phá p hiể  ụ qụá  trông tá i cớ cá ụ 

ngá nh nô ng nghiể  p Viể  t Nám. Cá c qụô c giá 

trể n thể  giớ i đá  khụyể n khí ch ứ ng dụ ng cô ng 

nghể   hiể  n đá i trông nô ng nghiể  p để  thụ c đá y 

viể  c tá ng ná ng sụá t, chá t lứớ ng nô ng sá n vá  

ứ ng phô  vớ i biể n đô i khí  há  ụ nhứ Isárểl, My , 

Thá i Lán, Trụng Qụô c, Nhá  t Bá n cô  nhứ ng 

tháy đô i phá t triể n trí  tụể   nhá n tá ô, nô ng trá i 

thô ng minh, nhứ ng hứớ ng cánh tá c nô ng 
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nghiể  p mớ i (Đô  Kim Chụng, 2017). Tá i Viể  t 

Nám, xá c đi nh phá t triể n nô ng nghiể  p cô ng 

nghể   cáô lá  hứớ ng đi tá t yể ụ, Chí nh phụ  đá  

bán há nh Qụyể t đi nh 1895/QĐ-TTg phể  

dụyể  t Chứớng trí nh phá t triể n nô ng nghiể  p 

ứ ng dụ ng CNC thụô  c chứớng trí nh qụô c giá 

phá t triể n CNC để n hể t ná m 2020. Nhiể ụ 

tí nh trông cá  nứớ c đá  triể n khái cá c chứớng 

trí nh phá t triể n nô ng nghiể  p CNC, nô ng 

nghiể  p án tôá n mô  t cá ch chụ  đô  ng (Ngụyể n 

Má nh Hô , 2017). 

Lá m Đô ng đứớ c xểm lá  mô  t trông 

nhứ ng vụ ng cánh tá c ráụ trô ng điể m cụ á cá  

nứớ c vớ i diể  n tí ch trô ng ráụ há ng ná m cụ á 

tí nh khôá ng 23.298 há, sá n lứớ ng 3 triể  ụ 

tá n/ná m (Sớ  NN&PTNT Lá m Đô ng, 2020). 

Lá m Đô ng cụ ng lá  tí nh đi đá ụ cá  nứớ c trông 

viể  c ứ ng dụ ng cô ng nghể   cáô vá ô sá n xụá t 

nô ng nghiể  p, ứ ng dụ ng CNC trông nô ng 

nghiể  p đá  cụng cá p cá c sá n phá m nô ng sá n 

án tôá n, ná ng sụá t cáô, tá ng thụ nhá  p, giá m 

tá c đô  ng tớ i mô i trứớ ng (Anniể, 2018; Anh 

Trụ Ngụyển vá  cô  ng sứ , 2020). Trông đô  nô i 

bá  t lá  mô  hí nh cánh tá c ráụ thụ y cánh đểm 

lá i hiể  ụ qụá  kinh tể  cáô, gô p phá n ná ng cáô 

chá t lứớ ng sá n phá m vá  đá m bá ô án tôá n 

chô ngứớ i tiể ụ dụ ng. Ví  vá  y nghiể n cứ ụ ná y 

đứớ c tiể n há nh vớ i mụ c tiể ụ lá  phá n tí ch cá c 

yể ụ tô  á nh hứớ ng để n y  đi nh thám giá mô  

hí nh sá n xụá t ráụ thụ y cánh cụ á nô ng hô   tá i 

hụyể  n Đớn Dứớng, tí nh Lá m Đô ng, tứ  đô  gớ i 

y  mô  t sô  khụyể n nghi  nhá m ná ng cáô khá  

ná ng á p dụ ng mô  hí nh cánh tá c ráụ thụy  

cánh cụ á nô ng hô  . 

2. Cơ sở lý thuyết  

Đô i mớ i cô ng nghể   lá  sứ  đô i mớ i cá c ky  

thụá  t cô  sá n hôá  c trí nh đô   kiể n thứ c vể  mô i 

qụán hể   giứ á cá c yể ụ tô  đá ụ vá ô vá  sá n lứớ ng 

(Ngô  Đứ c Cá t, 2001). Trông đô , cánh tá c ráụ 

thụ y cánh lá  hí nh thứ c cá y đứớ c trô ng trông 

nứớ c vá  bô   rể  cụ á cá y sể  đứớ c ngá m trứ c 

tiể p trông dụng di ch nứớ c dinh dứớ ng. Cá c 

nghiể n cứ ụ vể  qụyể t đi nh á p dụ ng đô i mớ i 

cô ng nghể   trông nô ng nghiể  p thứớ ng tiể p 

cá  n thểô bá hứớ ng: Hứớ ng thứ  nhá t dứ á vá ô 

thụyể t lớ i í ch ky  vô ng (EUT), nô ng dá n sể  á p 

dụ ng khi sô sá nh cô ng nghể   cá i tiể n cô  đô   

thôá  dụ ng kí  vô ng cáô hớn đô   thô á dụ ng kí  

vô ng cụ á cô ng nghể   trụyể n thô ng (Bátz vá  

cô  ng sứ , 1999); Hứớ ng thứ  hái dứ á vá ô cá c 

thụyể t tá m lí  xá  hô  i giá i thí ch há nh vi qụyể t 

đi nh á p dụ ng đô i mớ i cụ á nô ng dá n vớ i cá c 

thụyể t TRA, TPB, TAM vá  IDT (Dôris vá  

Hụgh, 2010; Wáụtểrs vá  Máthij, 2013; 

Bijttểbiểr vá  cô  ng sứ , 2014); Hứớ ng thứ  bá 

lá  kể t hớ p giứ á thụyể t lớ i í ch ky  vô ng vá  

thụyể t tá m ly  xá  hô  i để  xểm xể t qụyể t đi nh 

á p dụ ng đô i mớ i cô ng nghể   cụ á nô ng dá n 

(Bôrgểs vá  cô  ng sứ , 2015). 

Trông lí nh vứ c nô ng nghiể  p, mô  hí nh 

kể t hớ p giứ á TAM vá  TPB đá  đứớ c á p dụ ng 

trông cá c nghiể n cứ ụ cụ á Piểrpáôli vá  cô  ng 

sứ  (2013), Náspểtti vá  cô  ng sứ  (2017), 

Shárifzádểh vá  cô  ng sứ  ( 2017), Limá vá  

cô  ng sứ  (2018), Táhểrdôôst (2018). Mô  hí nh 

kể t hớ p TAM – TPB vá  cá c yể ụ tô  khá c sể  

đứớ c sứ  dụ ng trông nghiể n cứ ụ ná y, mô  hí nh 

biể ụ diể n mô i qụán hể   giứ á cá c nhá n tô  

trông nghiể n cứ ụ vể  y  đi nh thám giá sá n xụá t 

ráụ thụy  cánh cụ á nô ng hô   đứớ c trí nh bá y 

trông Hí nh 1 bể n dứớ i đá y: 

 

Hình 1. Mô hình đánh giá ý định tham 

gia sản xuất rau thủy canh của nông hộ 
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Bảng 1. Cá c giá  thụyể t nghiể n cứ ụ 

Giả thuyết Mô tả 

H1a (+): NL ➔ YH 

 

H1b (+): NL ➔ TD 

Ý định hành vi và thái độ chịụ tác động tích cực từ yếụ tố nhận thức lợi 

ích. Trông nghiên cứụ này chô thấy ngứời nông dân sẽ sô sánh mô hình 

ráụ thủy cánh và các mô hình sản xụất ráụ ăn lá còn lại (Bểrnôụlli, 1954), 

đối với sản xụất ráụ thủy cánh thì thụ lại đứợc nhiềụ lợi ích nhứ giảm sâụ 

bệnh, giảm lứợng thụốc bảô vệ thực vật, tăng năng sụất và chất lứợng ráụ, 

tiết kiệm chi phí và thời gián chăm sóc. 

H2a (+): GT ➔ YH 

 

H2b (+): GT ➔ NL 

Ý định hành vi và nhận thức lợi ích chịụ ảnh hứởng tích cực từ yếụ tố giáô 

tiếp. Thểô Rôgểrs (2010), giáô tiếp là yếụ tố qụán trọng trông việc giải 

thích ý định thám giá sản xụất ráụ thủy cánh thông qụá việc tráô đổi 

thông tin.  

H3 (+): TD ➔ YH 
Ý định áp dụng công nghệ củá ngứời sản xụất bị ảnh hứởng tích cực bởi 

thái độ (Ajzển, 1991) 

H4a (+): MQ ➔ YH 

 

H4b (+): MQ ➔NL 

Ý định hành vi sản xụất ráụ thủy cánh đứợc tác động tích cực bởi định 

mức chủ qụán (Ajzển, 1991). Tác động mạnh mẽ củá chụẩn mực chủ qụán 

đứợc thể hiện bằng việc hành vi củá ngứời nông dân bị chi phối dựá trên 

những ngứời qụán trọng háy có qụán hệ thân thiết với họ (giá đình, bạn 

bè, ngứời thân cận). 

H5 (+): KS ➔ YH 

Kiểm sôát hành vi có liên qụán tích cực với ý định hành vi thám giá sản 

xụất ráụ thủy cánh. Thểô lý thụyết hành vi có kế hôạch 

 TPB thì các ý định hành vi có thể bị kiểm sôát hành vi chi phối. 

H6a (-): NR ➔ TD 

 

H6b (-): NR ➔ KS 

 

H6c (-): NR ➔ NL 

Nhận thức rủi rô có qụán hệ nghịch với thái độ củá nông hộ, kiểm sôát 

hành vi, và nhận thức lợi ích. Dựá vàô tài liệụ nghiên cứụ củá Wụbểnểh 

và cộng sự (2006) thì các nông hộ sản xụất ráụ chô rằng việc đổi mới 

thành mô hình sản xụất ráụ thủy cánh chứá đựng nhiềụ rủi rô về dịch 

bệnh, thời tiết, chênh lệch giá cả làm ảnh hứởng đến thái độ và khả năng 

củá nông hộ trứớc ý định sản xụất. Ngôài rá, những rủi rô đứợc chô rằng 

khi áp dụng mô hình sản xụất ráụ thủy cánh mà gặp vấn đề sẽ làm ảnh 

hứởng đến chất lứợng sản phẩm, làm tốn thời gián và tăng chi phí sản 

xụất dẫn đến giảm lợi ích củá nông hộ.   

H7a (+): HT ➔ H1b 

 

H7b (+): HT ➔ TD 

 

H8a (+): TT ➔ YH 

 

H8b (+): TT ➔ TD 

Nhân tố sự hỗ trợ và sự tứớng thích đóng vái trò nhứ một biến điềụ tiết 

(Kụmár và cộng sự, 2018). Trông điềụ kiện sản xụất, khi nông hộ đứợc 

hỗ trợ về tráng thiết bị, tài chính, nâng cáô kiến thức thì sẽ có thái độ đối 

với ý định thám giá sản xụất tích cực hớn. Ngôài rá, việc thám giá mô hình 

sản xụất ráụ thủy cánh phù hợp với điềụ kiện hiện có củá nông hộ về các 

mặt tài chính, kỹ thụật, điềụ kiện môi trứờng, đặc điểm nông hộ, chứng 

minh sự tứớng thích củá hộ với mô hình sản xụất ráụ thủy cánh. 

H9a (+): DT ➔ YH 

H9b (+): KN ➔ YH 

H9c (+): KN➔ H3 

H9d (+): HV ➔ YH 

H9e (+): HV ➔ H3 

Những yếụ tố về đặc điểm kinh tế xã hội (diện tích đất, khụyến nông, học 

vấn,…) vừá đóng vái trò là biến điềụ tiết ảnh hứởng tích cực đến ý định 

hành vi, vừá là biến kiểm sôát đến mối qụán hệ củá yếụ tố thái độ tác động 

đến ý định hành vi. Thểô Ghádim và cộng sự (2005), qụyết định đổi mới 

công nghệ chịụ ảnh hứởng bởi đặc điểm nhân khẩụ học, xã hội. 
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Nguồn số liệu 

Để  phá n tí ch cá c yể ụ tô  á nh hứớ ng để n 

y  đi nh á p dụ ng mô  hí nh thụy  cánh trông sá n 

xụá t ráụ  cụ á nô ng hô   tá i hụyể  n Đớn Dứớng, 

phứớng phá p phá n tí ch cá ụ trụ c tụyể n tí nh 

(SEM) đứớ c ứ ng dụ ng. Phứớng phá p ná y đô i 

hô i cớ  má ụ lớ n ví  nô  dứ á vá ô ly  thụyể t phá n 

phô i má ụ (Ráykôv vá  Widámán, 1995). Tụy 

nhiể n, thểô Háirs vá  cô  ng sứ  (1998) vể  qụy 

tá c xá c đi nh cớ  má ụ, đô i vớ i bá i tôá n phá n 

tí ch yể ụ tô , cớ  má ụ đứớ c xá c đi nh í t nhá t 

bá ng 5 lá n sô  biể n qụán sá t trông mô  hí nh. 

Mô  hí nh cụ á nhô m nghiể n cứ ụ cô  31 biể n 

qụán sá t đứớ c đứá vá ô phá n tí ch yể ụ tô , dô 

đô  sô  lứớ ng qụán sá t tô i thiể ụ cá n thiể t chô 

nhô m nghiể n cứ ụ lá  5 * 31 = 155 qụán sá t, 

má  t khá c vớ i phứớng phá p ứớ c lứớ ng 

Máximụm Likểlihôôd thí  kí ch thứớ c má ụ tô i 

thiể ụ tứ  100 – 150 (Háir vá  cô  ng sứ , 2014). 

Dô vá  y, má ụ qụán sá t cụ á nghiể n cứ ụ ná y lá  

155 qụán sá t, vể  cớ bá n đá  đá p ứ ng đứớ c yể ụ 

cá ụ cụ á phứớng phá p phá n tí ch. Sô  liể  ụ 

đứớ c thụ thá  p tá i hụyể  n Đớn Dứớng (xá  Lá c 

Lá m, xá  Kádô vá  thi  trá n Thá nh My ) vớ i 

phứớng phá p điể ụ trá ngá ụ nhiể n thụá  n 

tiể  n, đá y lá  vụ ng trô ng ráụ lớ n nhá t cụ á tí nh 

Lá m Đô ng (Sớ  NN&PTNT Lá m Đô ng, 2020). 

Sô  liể  ụ đứớ c thụ thá  p thô ng qụá phô ng vá n 

trứ c tiể p bá ng bá ng cá ụ hô i. Ngôá i rá, cô n 

thụ thá  p cá c thô ng tin thứ  cá p tứ  nhiể ụ 

ngụô n khá c nháụ, báô gô m cá c tá i liể  ụ, cá c 

bá ô cá ô, cá c nghiể n cứ ụ trông vá  ngôá i nứớ c 

đứớ c thụ thá  p qụá cá c ngụô n khá c nháụ để  

phụ c vụ  chô nghiể n cứ ụ. Cá c thô ng tin đá  thụ 

thá  p đứớ c tô ng hớ p, tí nh tôá n vá  phá n tí ch 

bá ng phá n mể m Excểl vá  SmártPLS 3.0. 

3.2. Phương pháp phân tích 

Mô  hí nh cá ụ trụ c tụyể n tí nh (SEM) đứớ c 

sứ  dụ ng nhá m ứớ c lứớ ng mô i qụán hể   giứ á 

cá c nhá n tô  trông mô  hí nh ly  thụyể t (Dáng & 

cô  ng sứ , 2012). Trông mô  hí nh SEM cô  hái 

ky  thụá  t phá n tí ch đứớ c á p dụ ng đô  lá  CB – 

SEM (Côváriáncể – básểd SEM) vá  PLS – SEM 

(Pártiál Lểást Sqụárểs – SEM). Nghiể n cứ ụ 

ná y á p dụ ng mô  hí nh cá ụ trụ c tụyể n tí nh 

bí nh phứớng bể  nhá t riể ng phá n (PLS – 

SEM) ví  phứớng phá p ná y đứớ c sứ  dụ ng 

rô  ng rá i trông nghiể n cứ ụ hiể  n náy cụ ng nhứ 

thể  hiể  n mô  t sô  ứụ điể m sô vớ i CB – SEM 

nhứ khô ng qụá  khá t khể vể  dứ  liể  ụ, xứ  ly  cá c 

mô  hí nh phứ c tá p vớ i nhiể ụ mô i qụán hể   háy 

xứ  ly  tô t mô  hí nh đô lứớ ng dá ng ngụyể n 

nhá n (Háir vá  cô  ng sứ , 2016). Mụ c tiể ụ cụ á 

ứớ c lứớ ng lá  đô lứớ ng á nh hứớ ng cụ á cá c 

nhá n tô  để n y  đi nh thám giá mô  hí nh sá n 

xụá t ráụ thụy  cánh cụ á nô ng hô   tá i hụyể  n 

Đớn Dứớng, tí nh Lá m Đô ng. 

Mô  hí nh nghiể n cứ ụ đứớ c đá nh giá  qụá 

hái bứớ c lá  đá nh giá  mô  hí nh đô lứớ ng vá  

mô  hí nh cá ụ trụ c. Mô  hí nh đô lứớ ng đứớ c 

đá nh giá  thô ng qụá hể   sô  tá i nhá n tô , hể   sô  

tin cá  y tô ng hớ p, đô   giá  tri  hô  i tụ , kiể m đi nh 

đô   nhá t qụá n nô  i tá i vá  đô   giá  tri  phá n biể  t 

(Háir vá  cô  ng sứ , 2016). Trông đô , hể   sô  tin 

cá  y tô ng hớ p (CR) phá i lớ n hớn 0,7; đô   giá  

tri  hô  i tụ  thí  hể   sô  AVE (Trụng bí nh phứớng 

sái trí ch – Avểrágể váriáncể ểxtráctểd) phá i 

lớ n hớn hôá  c bá ng 0,5; đô   giá  tri  phá n biể  t 

thí  cá n bá  c hái AVE cụ á mô i nhá n tô  đô 

lứớ ng để ụ lớ n hớn hể   sô  liể n hể   giứ á nhá n 

tô  đô  vớ i cá c nhá n tô  khá c; hể   sô  tá i nhá n tô  

đớn lể  (ôụtểr lôádings) phá i lớ n hớn 0,4 thí  

cô  y  nghí á vể  giá  tri  tin cá  y vá  hể   sô  

Crônbách’s Alphá cụ á mô i nhá n tô  đô lứớ ng 

để ụ lớ n hớn 0,5. Khi mô  hí nh đô lứớ ng đá  

đứớ c kiể m đi nh tí nh hiể  ụ lứ c, ứớ c lứớ ng mô  

hí nh cá ụ trụ c tụyể n tí nh đứớ c thứ c hiể  n. 

Trông mô  hí nh cá ụ trụ c để  kiể m trá mô i 

qụán hể   giứ á cá c khá i niể  m thí  giá  tri  t – 

válụể > 1,96 ớ  mứ c y  nghí á thô ng kể  5%; 

trô ng sô  Oụtểr Wểights thứớ ng thá p hớn hể   

sô  tá i nhá n tô . Để  kiể m trá xểm cá c chí  bá ô 

cá ụ thá nh cô  thứ c sứ  gô p phá n vá ô viể  c hí nh 

thá nh biể n tiể m á n thí  qụy trí nh 

bôôtstrápping (kiể m đi nh đô   tin cá  y mô  

hí nh SEM) cá n đứớ c thứ c hiể  n. 
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Bảng 2. Cá c biể n sứ  dụ ng trông mô  hí nh SEM 

Yếu tố Biến đặc trưng 
Ký hiệu 

biến 
Nguồn tham 

khảo 

Giáô tiếp 

Tiếp thụ thông tin từ trụyền thông 
Tiếp thụ thông tin từ ngứời nông dân khác 
Tiếp thụ thông tin từ hợp tác xã, tổ hợp tác 
Tiếp thụ thông tin từ hội khụyến nông 

GT1 
GT2 
GT3 
GT4 

Rogers (2010); 
Mákôkhá và cộng sự 
(1999); Lứớng Tình 
(2019) 

Nhận thức lợi 
ích 

Lợi ích cải thiện chất lứợng hôạt động 
Lợi ích kết qụả giảm hứ hại, năng sụất sản 
phẩm thụ đứợc cáô 
Lợi ích tiết kiệm thời gián chô việc chăm sóc  

NL1 
NL2 
 
NL3 

Bernoulli (1954) 

Nhận thức rủi 
ro 

Rủi rô trông nhãn hiệụ 
Rủi rô về kỹ thụật 
Rủi rô chi phí sản xụất 

NR1 
NR2 
NR3 

Wụbểnểh và cộng sự 
(2006); Ngụyễn Kim 
Nám và cộng sự 
(2018) 

Thái độ 

Mô hình sản xụất ráụ thủy cánh là ý tứởng tốt 
Mô hình sản xụất ráụ thủy cánh chiếm đứợc 
yêụ thích củá nông dân 
Ngứời nông dân khụyến khích các nông dân 
khác cùng áp dụng mô hình sản xụất ráụ thủy 
canh 

 
TD1 
 
TD2 
 
TD3 

Ajzển và cộng sự 
(1991); Mithun Kumar 
Shôsh và cộng sự 
(2019); Thi Phuong 
Linh Ngụyển và cộng 
sự (2020) 

Định mức chủ 
quan 

Tiếp nhận thông tin từ ngứời thân ủng hộ 
Tiếp nhận thông tin từ bạn bè ủng hộ 
Tiếp nhận thông tin từ những ngứời qụán 
trọng ủng hộ 
Tiếp nhận thông tin từ tổ chức, cán bộ ủng hộ 
Lựá chọn khi thấy nhiềụ ngứời sử dụng 

MQ1 
MQ2 
MQ3 
 
MQ4 
 
MQ5 

Ajzển và cộng sự 
(1975) ; Borges và 
cộng sự (2014) ; 
Bểrgểvôểt và cộng sự 
(2004) ; Luong Tinh và 
cộng sự (2019) 

Kiểm sôát 
hành vi 

Nhận thức về tiềm năng cá nhân 
Nhận thức đầy đủ thông tin về ráụ thủy cánh 
Điềụ kiện thụận lợi thực hiện ý định sản xụất 
Nhận thức qụyết đôán cá nhân 

KS1 
KS2 
KS3 
KS4 

Ajzen và cộng sự 
(1985); Thi Phuong 
Linh Ngụyển và cộng 
sự (2020) 

Hỗ trợ 

Hội khụyến nông hỗ trợ giải qụyết khó khăn 
chô nông hộ khi thám giá sản xụất ráụ thủy 
canh 
Nông hộ khi thám giá sản xụất ráụ thủy cánh 
đứợc nhận tứ vấn đầy đủ về kiến thức từ cán 
bộ, cớ qụán  
Chính phủ hỗ trợ nông hộ khi thám giá sản 
xụất ráụ thủy cánh về mặt tài chính 

HT1 
 
 
HT2 
 
 
HT3 

Yánákittkụl và cộng sự 
(2020); Ngụyễn Minh 
Hà và cộng sự (2016) 

Sự tứớng 
thích 

Điềụ kiện thiết bị nông hộ phù hợp với mô 
hình sản xụất ráụ thủy cánh 
Điềụ kiện tài chính nông hộ phù hợp với mô 
hình sản xụất ráụ thủy cánh 

TT1 
 
TT2 

Aụbểrt & cộng sự 
(2012); Hà Vũ Sớn và 
cộng sự (2014) 

Ý định hành vi 
Có lên kế hôạch từ trứớc  
Có dự định sản xụất ráụ thủy cánh 
Sẽ thám giá mô hình trông thời gián gần nhất 

YH1 
YH2 
YH3 

Ajzen (1991) 

Thang đo Likert 5 mức độ, được sử dụng để đánh giá sự chất lượng liên kết: 1:Hoàn toàn 

không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Bình thường; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý. 
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4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Một số đặc điểm về nhân khẩu học 

và xã hội học của hộ điều tra 

Bá ng 2 thể  hiể  n cá c giá  tri  thô ng kể  mô  

tá  vể  đá  c điể m cụ á nô ng hô   sá n xụá t ráụ trể n 

đi á bá n. Phá n lớ n chụ  hô   lá  nám giớ i chiể m 

ty  lể   54,2%, điể ụ ná y lá  hớ p ly  ví  trông sá n 

xụá t nô ng nghiể  p đô i hô i phá i cô  sứ c khôể , 

thô ng dụ ng má y mô c sá n xụá t vá  đứá rá 

qụyể t đi nh trông cô ng viể  c. Đô   tụô i khá ô sá t 

khá  đá dá ng vá  phông phụ , tụô i trụng bí nh 

cụ á chụ  hô   vá ô khôá ng 45 tụô i (trông đô  

mứ c tụô i tứ  40 để n 50 tụô i chiể m ty  trô ng 

cáô nhá t 60,0%). Qụá đô  chô thá y đô   tụô i láô 

đô  ng khá  ly  tứớ ng, tụy nhiể n vá n chứá thụ 

hụ t đứớ c ngụô n nhá n lứ c trể  thám giá vá ô 

sá n xụá t nô ng nghiể  p. 

Bảng 3. Thô ng tin chụng vể  đô i tứớ ng 

phô ng vá n 

 Tần số (hộ) Tỷ lệ (%) 

1. Giới tính chủ hộ   
Nam 84 54,2 

Nữ 71 45,8 
2. Tuổi chủ hộ   
< = 35tụổi 21 13,5 
35 tụổi – 55 tụổi 93 60,0 
>= 55 tụổi 41 26,5 
3. Trình độ học vấn   
Tiểụ học 19 12,3 
Trụng học cớ sở 65 42,6 
Trụng học phổ 
thông 

52 33,5 

Trên trụng học phổ 
thông 

18 11,6 

4. Kinh nghiệm    
< = 5 năm 3 2,0 
5 năm – 10 năm 14 9,0 
>= 10 năm 138 89,0 
5. Qui mô sản xuất  

 
< = 5.000 m2 66 42,6 

5.000 m2 – 
10.000m2 

70 45,2 

>= 10.000 m2 16 12,3 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2021 

Ngôá i rá, kể t qụá  chô thá y trí nh đô   hô c 
vá n cụ á ngứớ i sá n xụá t lá  42,6% sô  ngứớ i cô  
trí nh đô   cá p trụng hô c cớ sớ , 33,5% sô  ngứớ i 
đứớ c phô ng vá n cô  trí nh đô   cá p trụng hô c 
phô  thô ng, đá y lá  điể ụ kiể  n thụá  n lớ i giụ p 
nô ng dá n ná m bá t vá  ứ ng dụ ng kiể n thứ c, 
khôá hô c ky  thụá  t khi thám giá mô  hí nh sá n 
xụá t ráụ thụ y cánh. Bể n cá nh đô , kinh 
nghiể  m cụ ng lá  yể ụ tô  á nh hứớ ng nhá t đi nh 
để n sá n xụá t vớ i 89% nô ng hô   cô  kinh 
nghiể  m trô ng ráụ trể n 10 ná m.   

4.2. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến 
tính (SEM) 

4.2.1 Kiểm định mô hình đo lường 

Kể t qụá  kiể m đi nh tháng đô chô thá y 
cá c tháng đô để ụ đá t đô   nhá t qụá n nô  i tá i vớ i 
hể   sô  Crônbách’s Alphá để ụ lớ n hớn 0,5 vá  
đô   tin cá  y tô ng hớ p cụ á cá c tháng đô để ụ lớ n 
hớn 0,7. Đô ng thớ i, trụng bí nh phứớng sái 
trí ch (AVE) để ụ lớ n hớn 0,5 (trông đô  lá  đá  
lôá i bô  biể n GT3 (0,516) rá khô i nhá n tô  giáô 
tiể p) vá  hể   sô  tá i nhá n tô  đớn lể  để ụ lớ n hớn 
0,4 (ngôá i trứ  biể n MQ4 (0,337) vá  HT3 (-
0,034) đá  bi  lôá i khô i nhá n tô  đi nh mứ c chụ  
qụán vá  hô  trớ ). Dô đô , cá c tháng đô để  xụá t 
đá t đứớ c đô   giá  tri  hô  i tụ . 

Bảng 4. Crônbách’s Alphá các nhân tố 
tháng đô thành phần 

Thang đo 
thành phần 

Biến đặc 
trưng 

Cronba- 
ch’s Alpha 

CR AVE 

Giáô tiếp GT1, GT2, 
GT4 

0,538 0,764 0,521 

Nhận thức 
lợi ích 

NL1, NL2, 
NL3 

0,751 0,857 0,668 

Nhận thức 
rủi rô 

NR1, NR2, 
NR3 

0,629 0,800 0,574 

Thái độ TD1, TD2, 
TD3 

0,675 0,791 0,573 

Định mức 
chủ qụán 

MQ1, MQ2, 
MQ3, MQ5 

0,868 0,913 0,729 

Kiểm sôát 
hành vi 

KS1, KS2, 
KS3, KS4 

0,929 0,950 0,827 

Hỗ trợ HT1, HT2 0,794 0,892 0,807 
Sự tứớng 

thích 
TT1, TT2,  

TT3 
0,680 0,823 0,622 

Ý định hành 
vi 

YH1, YH2, 
YH3 

0,830 0,898 0,746 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2021 
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Để  biể t đứớ c đô   giá  tri  phá n biể  t cụ á cá c 

nhá n tô , nghiể n cứ ụ dứ á vá ô giá  tri  cá n bá  c 

hái nhô  nhá t cụ á AVE. Bá ng 5 chô thá y giá  tri  

cá n bá  c hái nhô  nhá t cụ á AVE lá  0,721 lớ n 

hớn giá  tri  lớ n nhá t cụ á tứớng qụán giứ á cá c 

cá  p nhá n tô  (0,695). Dô đô , cá c nhá n tô  đá t 

đứớ c đô   giá  tri  phá n biể  t. 

Bảng 5. Tứớng qụán giữa các nhân tố 

nghiên cứu 

 GT NL NR TD MQ KS HT TT YT 

GT 0,721         

NL 0,573 0,817        

NR -0,335 -0,356 0,758       

TD 0,446 0,434 -0,223 0,758      

MQ 0,472 0,399 -0,187 0,449 0,854     

KS 0,488 0,388 -0,449 0,439 0,695 0,905    

HT 0,321 0,295 -0,134 0,345 0,207 0,120 0,898   

TT 0,347 0,446 -0,343 0,323 0,543 0,691 0,147 0,772  

YT 0,500 0,407 -0,328 0,510 0,634 0,744 0,178 0,596 0,864 

Ghi chụ : Cá n bá  c hái cụ á AVE ná m trể n đứớ ng chể ô chí nh (Nguồn: Số liệu điều tra, 2021)

4.2.2 Kiểm định mô hình cấu trúc 

Kể t qụá  mô  hí nh SEM cô  hể   sô  phô ng 

đá i phứớng sái (VIF) cụ á cá c biể n để ụ nhô  

hớn 5 (1,000 – 3,146) chô thá y khô ng cô  

hiể  n tứớ ng đá cô  ng tụyể n giứ á cá c biể n đô  c 

lá  p trông mô  hí nh. Qụá kể t qụá  Hí nh 2 chô 

thá y mứ c đô   giá i thí ch cụ á mô  hí nh để n sứ  

biể n thiể n cụ á nhá n tô  nhá  n thứ c lớ i í ch lá  

37,8%, sứ  biể n đô  ng cụ á nhá n tô  thá i đô   lá  

26,1% vá  63,4% sứ  biể n thiể n cụ á y  đi nh 

thám giá sá n xụá t ráụ thụy  cánh cụ á nô ng hô   

tá i hụyể  n Đớn Dứớng, tí nh Lá m Đô ng. 

Hình 2.  Kết quả mô hình SEM 

(Nguồn: Tổng hợp từ kết suất SmartPLS) 

Kiể m đi nh bôôtstrápping: Nhá m cô  thể  

sụy rô  ng kể t qụá  nghiể n cứ ụ rá tô ng thể , mô  

hí nh cá n đứớ c tiể n há nh kiể m đi nh lá i đô   tin 

cá  y. Nghiể n cứ ụ sứ  dụ ng ky  thụá  t 

bôôtstrápping vớ i cớ  má ụ lá  p lá i lá  1000 

qụán sá t (n = 1000) vớ i cớ  má ụ bán đá ụ lá  

155 qụán sá t. Kể t qụá  ứớ c lứớ ng tứ  1000 

qụán sá t chô thá y trô ng sô  gô c cô  y  nghí á vớ i 

trô ng sô  trụng bí nh cụ á bôôtstrápping ví  tá t 

cá  trô ng sô  để ụ ná m trông khôá ng tin cá  y 

95%. Nhứ vá  y, cá c ứớ c lứớ ng trông mô  hí nh 

cô  thể  kể t lụá  n lá  đá ng tin cá  y. 

4.2.3 Kiểm định giả thiết 

Kể t qụá  nghiể n cứ ụ tá i Bá ng 6 chô 

thá y, trông 20 giá  thiể t thí  cô  15 giá  thiể t 

đụ ng vớ i dá ụ ky  vô ng bán đá ụ lá  H1b, H2á. 

H2b, H3, H4á, H4b, H5, H6á, H6b, H6c, 

H7á, H7b, H8á, H8b, H9b. Kể t qụá  cụ ng chí  

rá, tá c đô  ng tô ng cụ á cá c nhá n tô  y  đi nh 

thám giá mô  hí nh sá n xụá t ráụ thụ y cánh 

cụ á nô ng hô   lá  kiể m sôá t há nh vi (0,471), 

thá i đô   (0,184), đi nh mứ c chụ  qụán 

(0,137) vá  sứ  tứớng thí ch (0,114). Tá c 

đô  ng tô ng cụ á cá c nhá n tô  để n thá i đô   cụ á 

nô ng hô   lá  nhá  n thứ c rụ i rô (-0,043), nhá  n 
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thứ c lớ i í ch (0,283) vá  nhá n tô  hô  trớ  

(0,241). Má  t khá c, nhá  n thứ c lớ i í ch chi ụ 

á nh hứớ ng tí ch cứ c tứ  nhá n tô  giáô tiể p 

(0,438), đi nh mứ c chụ  qụán (0,159) vá  

chi ụ tá c đô  ng nghi ch biể n tứ  nhá n tô  nhá  n 

thứ c rụ i rô (-0,180). Ngôá i rá, nhá n tô  

kiể m sôá t há nh vi cụ á nô ng hô   chi ụ tá c 

đô  ng ngứớ c chiể ụ tứ  nhá n tô  nhá  n thứ c 

rụ i rô (-0,449). Nhứ vá  y, y  đi nh thám giá 

mô  hí nh sá n xụá t ráụ thụ y cánh cụ á nô ng 

hô   sể  đứớ c cá i thiể  n khi cá c tiể ụ chí  kiể m 

sôá t há nh vi, thá i đô  , đi nh mứ c chụ  qụán 

vá  sứ  tứớng thí ch qụán tá m nhiể ụ hớn.  

Bảng 6. Kể t qụá  mô i qụán hể   giứ á cá c 

nhô m nhá n tô  vá  nhá n tô  

  Hệ số đứờng dẫn Tác động gián tiếp Tác động tổng hợp 

  
Original 

Sample 
P Values 

Original 

Sample 
P Values 

Original 

Sample 
P Values 

NL -> YH -0.006 0.933 0.052** 0.031 0.046* 0.506 

NL -> TD 0.283*** 0.001   0.283*** 0.001 

GT -> YH 0.108 0.161 0.020 0.529 0.128* 0.075 

GT -> NL 0.438*** 0.000   0.438*** 0.000 

TD -> YH 0.184*** 0.003   0.184*** 0.003 

MQ -> YH 0.137** 0.044   0.144** 0.035 

MQ -> NL 0.159** 0.025   0.159** 0.025 

KS -> YH 0.471*** 0.000   0.471*** 0.000 

NR -> TD -0.043 0.576 -0.051** 0.038 -0.094 0.197 

NR -> KS -0.449*** 0.000   -0.449*** 0.000 

NR -> NL -0.180** 0.014   -0.180** 0.014 

HT -> H1b 0.004 0.948 -0.004 0.775 -0.004 0.775 

HT -> TD 0.241*** 0.001   0.241*** 0.001 

TT -> YH 0.114* 0.093 0.027 0.131 0.141** 0.045 

TT -> TD 0.144* 0.058   0.144* 0.058 

DT -> YH -0.088 0.258   -0.088 0.258 

KN -> YH 0.032 0.656   0.032 0.656 

KN -> H3 -0.023 0.703   -0.023 0.703 

HV -> YH -0.011 0.843   -0.011 0.843 

HV -> H3 -0.004 0.948     -0.004 0.948 

Nguồn: Tổng hợp từ kết suất SmartPLS 

Ghi chú: ***Có ý nghĩa thống kê ở mức 1% ; ** Có ý nghĩa thống kê ở mức 5% ; * Có ý nghĩa 

thống kê ở mức 10%  
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Má  t khá c, kể t qụá  tứ  mô  hí nh SEM thí  

cá c nhá n tô  á nh hứớ ng má nh để n y  đi nh 

thám giá mô  hí nh sá n xụá t ráụ thụ y cánh 

lá n lứớ t lá  kiể m sôá t há nh vi (0,471***), 

thá i đô   (0,184***), đi nh mứ c chụ  qụán 

(0,144**), giáô tiể p (0,128*) vá  sứ  tứớng 

thí ch (0,141**).  

Trông nghiể n cứ ụ ná y, nhá n tô  kiể m sôá t 

há nh vi đụ ng nhứ ky  vô ng lá  á nh hứớ ng tí ch 

cứ c để n y  đi nh há nh vi vớ i tá c đô  ng má nh 

nhá t lá  0,471. Tứ  kể t qụá  ná y chứ ng tô  rá ng 

sứ  tứ  tin cụ á nô ng hô   lá  yể ụ tô  qụán trô ng 

nhá t để  ngứớ i nô ng dá n đứá rá qụyể t đi nh 

trông hôá t đô  ng sá n xụá t nô ng nghiể  p. Điể ụ 

ná y cụ ng tứớng tứ  vớ i kể t qụá  nghiể n cứ ụ cụ á 

Yán Táng vá  cô  ng sứ , (2019); Tiể figụể P. 

Côụlibály vá  cô  ng sứ , (2021) nhứ ng hiể ụ biể t 

cụ á nô ng hô   giụ p hô  tứ  tin hớn trông á p dụ ng 

cô ng nghể   mớ i vá ô sá n xụá t. 

Nhá n tô  thá i đô   cụ ng tá c đô  ng tí ch cứ c 

để n y  đi nh cánh tá c ráụ thụy  cánh cụ á nô ng 

hô   (0,184). Điể ụ ná y chứ ng tô  rá ng ngôá i sứ  

tứ  tin thí  y  đi nh cụ á ngứớ i nô ng dá n cô n bi  

chi phô i bớ i thá i đô   cụ á hô  đô i vớ i viể  c 

chụyể n đô i sáng mô  hí nh sá n xụá t ráụ thụ y 

cánh. Nể ụ nô ng dá n cô  kiể n thứ c, tá m nhí n 

để  nhá  n rá lớ i í ch má  mô  hí nh sá n xụá t ráụ 

thụ y cánh đểm lá i, thí  hô  sể  cô  thá i đô   tí ch 

cứ c đô i vớ i mô  hí nh cô ng nghể   mớ i dá n để n 

y  đi nh thám giá mô  hí nh. Kể t qụá  ná y cụ ng 

phụ  hớ p vớ i nghiể n cứ ụ cụ á Ali Sháms vá  

cô  ng sứ , (2017); Bághểri vá  cô  ng sứ , (2019); 

Dámálás, (2021) rá ng thá i đô   cô  á nh hứớ ng 

để n y  đi nh cụ á ngứớ i nô ng dá n vá  thá i đô   để  

đứá rá qụyể t đi nh cụ á ngứớ i nô ng dá n chi ụ 

tá c đô  ng bớ i lớ i í ch vá  yể ụ tô  xá  hô  i.  

Nhá n tô  đi nh mứ c chụ  qụán đụ ng ky  

vô ng vể  dá ụ trông mô  hí nh vá  cô  tá c đô  ng 

để n y  đi nh thám giá mô  hí nh sá n xụá t ráụ 

thụ y cánh cụ á nô ng hô   (0,144). Điể ụ ná y chô 

thá y ngứớ i nô ng dá n chi ụ á nh hứớ ng bớ i 

nhứ ng ngứớ i xụng qụánh khi đứá rá qụyể t 

đi nh sá n xụá t, hô  đá  t niể m tin vá ô nhứ ng 

ngứớ i qụán trô ng, ngứớ i thá n cụ á hô . Cá c 

nghiể n cứ ụ cụ á Yánákittkụl vá  cô  ng sứ , 

(2017); Mụtiárá vá  cô  ng sứ , (2018) đá  chí  

rá đi nh mứ c chụ  qụán cô  á nh hứớ ng đá ng 

kể  để n y  đi nh cụ á nô ng dá n thô ng qụá 

nghiể n cứ ụ sứ  dụ ng ly  thụyể t há nh vi để  

trí nh bá y y  đi nh vá  há nh vi cụ á nô ng dá n 

sá n xụá t nô ng nghiể  p. 

Ngôá i rá, cá c yể ụ tô  nhứ khụyể n nô ng, 

trí nh đô   hô c vá n, diể  n tí ch khô ng á nh 

hứớ ng để n y  đi nh thám giá mô  hí nh sá n 

xụá t ráụ thụy  cánh cụ á nô ng hô  . Điể ụ ná y 

tứớng tứ  vớ i kể t qụá  nghiể n cứ ụ vể  vái trô  

cụ á cá c yể ụ tô  nhá n khá ụ hô c trông viể  c á p 

dụ ng nô ng nghiể  p hứ ụ cớ cụ á Azám vá  

cô  ng sứ  (2015). Nhứng trể n thứ c tể  thí  

nhứ ng yể ụ tô  nhá n khá ụ hô c cô  á nh hứớ ng 

giá n tiể p để n y  đi nh cụ á ngứớ i nô ng dá n 

nhứng chiể m ty  lể   khô ng cáô.  

4.3. Đề xuất một số hàm ý chính sách 

nhằm nâng cao khả năng tham gia mô 

hình sản xuất rau thuỷ canh của nông hộ 

tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Tứ  nhá  n đi nh vá  thá ô lụá  n kể t qụá  

nghiể n cứ ụ trể n, nhô m tá c giá  để  xụá t mô  t 

sô  há m y  để  ná ng cáô khá  ná ng thám giá mô  

hí nh sá n xụá t ráụ thụy  cánh cụ á nô ng hô  . 

Y  đi nh thám giá mô  hí nh sá n xụá t ráụ 

thụ y cánh cụ á nô ng hô   cá n chụ  trô ng vá ô 

viể  c ná ng cáô sứ  tứ  tin cá  nhá n cụ á nô ng hô  . 

Sứ  tứ  tin dứ á trể n nhiể ụ phứớng diể  n nhứ 

khá  ná ng tá i chí nh, kiể n thứ c, điể ụ kiể  n cánh 

tá c. Bể n cá nh đô , dô đá  c thụ  vá  tá  p qụá n sá n 

xụá t thểô phứớng thứ c trụyể n thô ng tứ  

trứớ c để n náy cụ á nô ng hô   nể n thá i đô   đô i 

vớ i cô ng nghể   mớ i cô n tiể ụ cứ c ví  vá  y để  cá i 

thiể  n y  đi nh đô i mớ i mô  hí nh sá n xụá t thí  

cá n chụ  y  để n viể  c ná ng cáô thá i đô   chô nô ng 

dá n thô ng qụá sứ  hô  trớ  vể  chí nh sá ch váy 

vô n, tráng thiể t bi  vá  n há nh vá  qụy trí nh 

thứ c hiể  n.  
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Chí nh qụyể n cá n thô ng tin vể  nhứ ng lớ i 

í ch cụ ng nhứ xá y dứ ng mô  hí nh cánh tá c ráụ 

thụy  cánh điể n hí nh nhá m trụyể n tá i để n nô ng 

hô   tứ  đô  hí nh thá nh y  đi nh thám giá mô  hí nh 

sá n xụá t ráụ thụ y cánh trể n đi á bá n hụyể  n.  

5. Kết luận 

Mô  hí nh cánh tá c ráụ thụy  cánh đứớ c 

xểm lá  giá i phá p ứ ng dụ ng cô ng nghể   thô ng 

minh trông sá n xụá t nô ng nghiể  p nhá m đểm 

lá i hiể  ụ qụá  kinh tể  chô nô ng dá n, gô p phá n 

ná ng cáô chá t lứớ ng ráụ để n táy ngứớ i tiể ụ 

dụ ng. Kể t qụá  phá n tí ch mô  hí nh cá ụ trụ c 

tụyể n tí nh (SEM) chô thá y sứ  phụ  hớ p cụ á 

mô  hí nh ly  thụyể t vớ i sô  liể  ụ nghiể n cứ ụ. 

Nghiể n cứ ụ chí  rá, sứ  biể n thiể n y  đi nh há nh 

vi đứớ c giá i thí ch bớ i cá c nhá n tô  kiể m sôá t 

há nh vi, thá i đô  , đi nh mứ c chụ  qụán, sứ  

tứớng thí ch lá  63,4% vá  khi cá c yể ụ tô  ná y 

tá ng lể n 1 điể m thí  y  đi nh há nh vi cụ á nô ng 

hô   lá n lứớ t tá ng 0,471; 0,184; 0,144; 0,128 

vá  0,141 điể m. Má  t khá c, thá i đô   cụ á nô ng hô   

đô i vớ i mô  hí nh sá n xụá t ráụ thụ y cánh chi ụ 

á nh hứớ ng cụ á cá c nhá n tô  nhá  n thứ c lớ i í ch 

vá  nhá n tô  hô  trớ . 
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