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Abstract
Purpose: This study aimed to investigate the relationships of  
vision disability and learned resourcefulness to depressive  
symptoms  in persons with visual  impairment. 
Design: Descriptive research. 
Methods: The sample consisted of 74 persons with visual 
impairments aged above 20 years receiving care at the Eye Clinic in 
the Outpatient Department, Low Vision Clinic, and Eye Ward at 
Siriraj Hospital. Data were collected from January to February 
2006 by means of interview using  the demographic  characteristic  
questionnaire, National Eye Institute Visual Function  
Questionnaire 25, Self-Control  Schedule and The Center for  
Epidemiologic  Studies  Depression  Scale.  The obtained data were 
analyzed and calculated for descriptive statistics and then entered 
for a type of multiple regression analysis. 
Mainfindings:  The   average  scores  of  vision  disability,  learned  
resourcefulness  and  depressive  symptoms  were  46.84, 155.68 
and  15.61 (S.D. = 8.42)  respectively. Vision disability and learned 
resourcefulness could  simultaneously explain  the  variance  of  the  
depressive  symptoms  by  61% (Adjusted R2  =  .61;  p<.05 ).    
Conclusionandrecommendations: The findings of this study 
indicate that vision disability and learned resourcefulness could 
explain the variance of depressive symptoms and that vision 
disability was more influential on depressive symptoms in 
comparison with learned resourcefulness.      
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องความ
บกพรอ่งในการมองเหน็และแหลง่ทกัษะภายในตนเองตอ่อาการซมึเศรา้ในผูท้ี่
สญูเสยีการมองเหน็   
รปูแบบการวจิยั:  การวจิยัเชงิบรรยาย 
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สูญเสียการมองเห็นและมารับ  
การตรวจและการดูแลรักษารวมทั้งการฟื้นฟูที่หน่วยตรวจโรคจักษุตึกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลศริริาช คลนิกิสายตาเลอืนรางโรงพยาบาลศริริาชและหอผู้
ปว่ยจกัษโุรงพยาบาลศริริาช โดยมอีาย ุ20 ปขีึน้ไป จำนวน 74 คน เกบ็ขอ้มลู
โดยการสมัภาษณใ์นระหวา่งเดอืนมกราคม – กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2549 เครือ่งมอื
ที่ใชค้อื ขอ้มลูสว่นบคุคล ความบกพรอ่งในการมองเหน็ แบบวดัแหลง่ทกัษะ
ภายในตนเองและแบบประเมนิอาการซมึเศรา้ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิ
พรรณาและการวเิคราะหถ์ดถอยพห ุ 
ผลการวจิยั: ผลการศกึษาพบวา่ความบกพรอ่งในการมองเหน็ แหลง่ทกัษะ
ภายในตนเอง และอาการซึมเศร้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.84, 155.68 และ 
15.61 ตามลำดบั ความบกพรอ่งในการมองเหน็และแหลง่ทกัษะภายในตนเอง
สามารถอธบิายการเกดิอาการซมึเศรา้ในผูท้ีส่ญูเสยีการมองเหน็ไดร้อ้ยละ 61 
(Adjusted R2 = .61, p < .05)    
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ผลการศกึษาพบวา่ความบกพรอ่งในการมองเหน็และ
แหลง่ทกัษะภายในตนเองสามารถอธบิายการเกดิอาการซมึเศรา้ในผูท้ีส่ญูเสยี
การมองเหน็ได ้โดยความบกพรอ่งในการมองเหน็มอีทิธพิลตอ่การเกดิอาการซมึ
เศรา้มากกวา่แหลง่ทกัษะในตนเอง  
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