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Abstract
 Purpose: The purpose of this study was to develop and evaluate psychometric properties of 
the Intention to Drugs Avoidance Scale (IDAS) for Thai adolescents. 
 Design: A methodological research was used to develop a newly intention to drug avoidance 
scale for Thai adolescents. Both qualitative and quantitative methods were used for data collection.
 Methods: The development of the IDAS consisted of determination of content domains, items 
generation, and then psychometric evaluation regarding content validity, construct validities in 
terms of exploratory factor analysis (EFA) and known groups, and reliability. Three hundred and 
sixty-nine Thai adolescents with no history of drug use were stratified random sampling from high 
schools in every parts of Thailand as a sample for construct validity test of the scale. Another 60 
Thai adolescents were recruited from drug treatment center (n = 30) and a high school (n = 30) in 
the south of Thailand for field testing and test-retest.
 Main findings: The final version of the 22 items of the IDAS has 2 factors. The first factor, 
desire and commitment to avoid drugs, was comprised of 15 items that explained 42.26% of the 
variance with the factor loadings from .54 to .86. The second one was readiness to avoid drugs, 
which had 7 items with 10.73% of the variance and the factor loadings from .55 to .86. In addition, 
the construct validity of this instrument by using known groups indicated that there was a significant 
difference between adolescents who used and did not use drug. Alpha coefficient as indicating  
internal consistency reliability yielded the value of .94 and the stability which demonstrated by  
test-retest reliability has a high stability reliability (r = .77, p = < .01) over a two-week period. 
 Conclusion and recommendations: The result revealed that the IDAS for Thai adolescents 
had 2 factors with a valid and reliable properties for evaluation of intention to drugs avoidance of 
Thai adolescents. It should be beneficial for researcher and health care providers in using this tool 
in the future.
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การพัฒนาและประ เมินคุณภาพของแบบประเมินความตั้ง ใจ 
ในการหลีกเลี่ยงยาเสพติดของวัยรุ่นไทย*

พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา, พย.ม.1 วันดี สุทธรังษี, PhD1 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, PhD1

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาและประเมินคุณภาพแบบประเมินความต้ังใจในการหลีกเล่ียงยาเสพติดของวัยรุ่นไทย

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือโดยใช้ท้ังวิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	การพัฒนาแบบประเมินประกอบด้วย	การกำาหนดเน้ือหา	การสร้างข้อคำาถาม	และการทดสอบ

คุณภาพเบ้ืองต้นด้วยการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของแบบประเมิน	โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ	(EFA)	และ

การใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด	 และการทดสอบซำา้	 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีไม่มีประวัติ 

การใช้ยาเสพติดจากทุกภาคของประเทศไทย	 ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน	จำานวน	369	คน	 ในการทดสอบความตรง 

เชิงโครงสร้างของเคร่ืองมือ	และวัยรุ่นจำานวน	60	คน	แบ่งเป็นมีประวัติการใช้ยาจากสถานบำาบัดในภาคใต้	 (30	 คน)	 

และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในภาคใต้	(30	คน)	ในการทดสอบท่ีใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัดและการทดสอบซำา้

 ผลการวิจัย: พบว่าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบประเมินฉบับล่าสุด	 มีข้อคำาถามจำานวน	 22	 ข้อ	 

แบ่งเป็น	 2	 องค์ประกอบ	 1)	 ความต้องการและความปรารถนาในการหลีกเล่ียงยาเสพติด	 จำานวน	 15	 ข้อ	 อธิบาย 

ความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับร้อยละ	42.26	นำา้หนักองค์ประกอบอยู่ในช่วง	.54	-	.86	2)	ความมุ่งม่ันในการ 

หลีกเล่ียงยาเสพติดจำานวน	7	ข้อ	อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับร้อยละ	10.73	และนำา้หนักองค์ประกอบ

อยู่ในช่วง	 .55	 -	 .86	 สำาหรับผลการหาความตรงโดยใช้เทคนิคการรู้ชัด	 พบว่ามีความแตกต่างของความต้ังใจในการ 

หลีกเล่ียงยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นท่ีไม่ใช้ยาเสพติด	และกลุ่มวัยรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่าของครอนบาคท้ังชุด	 เท่ากับ	 .94	 ผลความคงท่ี	 โดยการทดสอบซำา้ในระยะเวลา	 2	 สัปดาห์	พบว่ามีความคงท่ี 

ในระดับสูง	(r	=	.77,	p	=	<	.01)	

 สรุปและข้อเสนอแนะ: แบบประเมินความต้ังใจในการหลีกเล่ียงยาเสพติดของวัยรุ่นไทยมี	 2	 องค์ประกอบท่ีมี 

ความเท่ียงและความตรงเพียงพอท่ีจะใช้ในการประเมินความต้ังใจในการหลีกเล่ียงยาเสพติด	 ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์

สำาหรับนักวิจัยและผู้สนใจในการนำาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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