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%BF  เปอรเซ็นตของไขมันในรางกาย (%Body Fat) 
%BF_1  เปอรเซ็นตของไขมันในรางกาย (%Body Fat) กอนการออกกําลังกายในน้ํา  
%BF_2  เปอรเซ็นตของไขมันในรางกาย (%Body Fat) หลังการออกกําลังกายในน้ํา  
bpm  คร้ังตอนาที (beats per minute) 
cm  เซนติเมตร (Centimeter) 
FW  น้ําหนกัของไขมันในรางกาย (Fat  Weight) 
FW_1  น้ําหนกัของไขมันในรางกาย (Fat  Weight) กอนการออกกําลังกายในน้ํา  
FW_2   น้ําหนกัของไขมันในรางกาย (Fat  Weight) หลังการออกกําลังกายในน้ํา 
Fx  ความออนตัวของรางกาย 
Fx_1  ความออนตัวของรางกายกอนการออกกําลังกายในน้ํา  
Fx_2  ความออนตัวของรางกายหลังการออกกําลังกายในน้ํา 
Ht  สวนสูงของรางกาย (Body Height) 
Ht_1  สวนสูงของรางกาย (Body Height) กอนการออกกําลังกายในน้ํา 
Ht_2   สวนสูงของรางกาย (Body Height) หลังการออกกําลังกายในน้ํา 
HC  เสนรอบวงสะโพก (Hip circumference)  
HC_1  เสนรอบวงสะโพก (Hip circumference) กอนการออกกําลังกายในน้ํา 
HC_2  เสนรอบวงสะโพก (Hip circumference) หลังการออกกําลังกายในน้ํา 
Ht_Age  ดัชนีสวนสูงตามเกณฑอายุ (Height for Age)  
Ht_Age1 ดัชนีสวนสูงตามเกณฑอายุ (Height for Age) กอนการออกกําลังกายในน้ํา 
Ht_Age2 ดัชนีสวนสูงตามเกณฑอายุ (Height for Age) หลังการออกกําลังกายในน้ํา 
kg  กโิลกรัม(Kilogram) 
LW  น้ําหนกัของรางกายที่ไมรวมไขมัน (Lean Weight) 
LW_1  น้ําหนกัของรางกายที่ไมรวมไขมัน (Lean Weight) กอนการออกกําลังกายในน้ํา  
LW_2  น้ําหนกัของรางกายที่ไมรวมไขมัน (Lean Weight) หลังการออกกําลังกายในน้ํา  
MHR  อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (Maximum heart rate) 
Min  แสดงคาต่ําสุด (Minimum) 
Max  แสดงคาสูงสุด (Maximum) 
min  นาที (Minute) 
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RHR  อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (Resting heart  rate) 
RHR_1  อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (Resting heart  rate) กอนการออกกําลังกายในน้ํา 
RHR_2  อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (Resting heart  rate) หลังการออกกําลังกายในน้ํา 
RPE  ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate of perceived  exertion) 
RPE_1  ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate of perceived  exertion) กอนการ
  ออกกําลังกายในน้ํา 
RPE_2  ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate of perceived exertion) หลังการ
  ออกกําลังกายในน้ํา 
WC  เสนรอบวงเอว (Waist circumference) 
WC_1  เสนรอบวงเอว (Waist circumference) กอนการออกกําลังกายในน้ํา 
WC_2  เสนรอบวงเอว (Waist circumference) หลังการออกกําลังกายในน้ํา 
WHR  อัตราสวนเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก (Waist to Hip ratio) 
WHR_1  อัตราสวนเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก (Waist to Hip ratio) กอนการออก
  กําลังกายในน้าํ 
WHR_2  อัตราสวนเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก (Waist to Hip ratio) หลังการออก
  กําลังกายในน้าํ 
Wt  น้ําหนกัตัว (Body  weight)  
Wt_1  น้ําหนกัตัว (Body  weight) กอนการออกกําลังกายในน้าํ 
Wt_2  น้ําหนกัตัว (Body  weight) หลังการออกกาํลังกายในน้ํา 
Wt_Ht  ดัชนีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง (Weight for Height) 
Wt_Ht1  ดัชนีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง (Weight for Height) กอนการออกกําลังกายในน้ํา 
Wt_Ht2  ดัชนีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง (Weight for Height) หลังการออกกําลังกายในน้ํา 
Wt_Age  ดัชนีน้ําหนักตามเกณฑอายุ (Weight for Age) 
Wt_Age1 ดัชนีน้ําหนักตามเกณฑอายุ (Weight for Age) กอนการออกกําลังกายในน้ํา 
Wt_Age2 ดัชนีน้ําหนักตามเกณฑอายุ (Weight for Age) หลังการออกกําลังกายในน้ํา 
S.D.  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) 
sec  วินาท ี(Second) 
 



 ฑ

อักษรยอและสัญลักษณ (ตอ) 
 
 
SPSS  โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรการวิจยัทางสังคมศาสตร  SPSS  for   

windows version 13 (Statistical  package for the social science version) 
 x  คาเฉลี่ย (Mean) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


