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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

เหนื่อยไหม...กับการถูกคนที่ไว้ใจหลอกใช้
เจ็บไหม...กับความจริงใจที่ให้ไปแล้วไม่เคยได้กลับคืน

ท้อไหม...กับการอ่านใจอีกฝ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักตัวตนของเขาสักที

61 ค�ำถำม สแกนนิสัย (ที่ไม่มีใครบอกคุณ)
คือแบบทดสอบจิตวิทยาสไตล์ญี่ปุ่น

ที่ช่วยเผยตัวตนจริง ๆ  ของคุณและคนรอบข้างแบบหมดเปลือก
ไม่ว่าจะเป็นนิสัยส่วนตัว การงาน การเงิน ความรัก

ไปจนถึงความซาดิสต์ซึ่งซ่อนอยู่ลึก ๆ  ในก้นบึ้งของจิตใจ
พร้อมค�าแนะน�าที่ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้น

●  “นิสัยที่แท้จริง” กับพฤติกรรมการกิน
●  “นิสัยการคบเพื่อน” กับต�าแหน่งที่ชอบยืนเวลาถ่ายรูปหมู่ 
●  “มุมมองความรัก” กับการเลือกเครื่องเล่นในสวนสนุก 

●  “เลเวลความขี้หึง” กับผีที่คุณคิดว่าน่ากลัวที่สุด

หำกอยำกรู้ว่ำทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกันอย่ำงไร
ลองท�ำแบบทดสอบแล้วพลิกอ่ำนหำค�ำตอบจำกในเล่มดูสิ!

ส�ำนักพิมพ์อินสปำยร์



“61 ค�ำถำม สแกนนิสัย (ท่ีไม่มีใคร
บอกคณุ)” เล่มนี ้ไม่ได้ต้ังชือ่เพ่ือโฆษณาชวนเชือ่
จนเกินเหตุ  หากเป็นชื่อท่ีต้ังจากความแม่นย�า
ขั้นเทพระดับ  “ล้วงลึกเข้าไปในจิตใต้ส�านึก”  
ของคุณ

สมัยก ่อนเมื่ อ พูดถึงป ัญหาหนักอก 
ของคนวัยท�างานคงหนีไม่พ้นเรื่อง  “ความรัก” 
หรอื “การแต่งงาน”  แต่เดีย๋วนีปั้ญหาอนัดับต้น ๆ  
ที่คนวัยท�างานกลุ ้มใจส่วนใหญ่มักเป็นเรื่อง
ของ “คน” โดยเฉพาะเรือ่งความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลในท่ีท�างาน  ซึ่งมีหลายคนแบกปัญหา
หนักอกมาปรึกษาผมกันมากมายจนน่าตกใจ

ปัญหาส่วนใหญ่มาจาก “ความชอบหรือ
เกลยีดของแต่ละคน” เพราะทุกคนต่างมทีัง้ข้อดี
และข้อเสีย ไม่มีใครที่ดีหรือแย่ไปทั้งหมด 

ค�ำน�ำผู้เขียน



เพียงแต่ความชอบและพฤติกรรมของ

แต่ละคนย่อมมรีปูแบบเฉพาะ  ดังนัน้ “61 แบบ
ทดสอบจิตวิทยาสไตล์ญ่ีปุ่น” ในหนังสือเล่มนี ้
จะช่วยเผยจิตใต้ส�านึกของคุณและตัวตนของ 
คนทีค่ณุอยากรูจ้กัแบบหมดเปลอืก จนอดอทุาน
ไม่ได้ว่า “แม่นไปมั้ย!”  เลยทีเดียว 

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณอ่าน 
คนออกและแก้ปัญหาเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลได้ไม่มากก็น้อย

ลองท�ำแบบทดสอบแล้วสนุกกับผล 
ที่ออกมำนะครับ

โจซุเกะ นะกะงะวะ
(Josuke Nakagawa)



สำรบัญ

บทที่ 1 แม่นไปมั้ย! แบบทดสอบที่ช่วยให้รู้ใจตัวเอง

แม่นเหลือเชื่อ! แบบทดสอบที่ช่วยให้ล่วงรู้อนำคต 

TEST 01 ● อ๊ะ! มีคนนอนอยู ่............................................... 12
TEST 02 ● นิสัยการกินของคุณ ........................................... 16
TEST 03 ●  เงิน 1,000 บาทในกระเป๋า .................................. 20
TEST 04 ● มาถ่ายรูปหมู่กัน ................................................ 24
TEST 05 ● ลองติดหางให้นกดูสิ ิ.......................................... 28
TEST 06 ● จู่ ๆ  ไฟก็ดับ ....................................................... 32
TEST 07 ● ทางแยก 5 สาย ................................................. 36
TEST 08 ● ชอบเค้กแบบไหน .............................................. 40

TEST 01 ●  เครื่องเล่นในสวนสนุกที่ชอบเล่นเป็นอย่างแรก ..... 46
TEST 02 ● สถานที่เดตริมชายหาด ...................................... 50
TEST 03 ●  เมื่อคนรักอยู่อีกฟากของภูเขา ............................. 54
TEST 04 ● ฟันธง! ดวงแต่งงานของคุณเป็นอย่างไร .............. 58
TEST 05 ● ฟันธง! คนที่คบอยู่ตอนนี้จะลงเอยกันมั้ย ............. 64
TEST 06 ● คุณเข้ากันได้หรือไม ่........................................... 68
TEST 07 ● หลังอายุขึ้นเลข 3 .............................................. 76

บทที่ 2



แบบทดสอบตัวตน (ธำตุแท้) ที่แท้จริงของคุณ

TEST 01 ● ลักษณะมือบอกอะไรได้บ้าง ............................... 82
TEST 02 ● หัวเราะต่างกัน ชีวิตก็ต่างกัน .............................. 86
TEST 03 ● คราวนี้ทดสอบอะไรเอ่ย ตอนที่ 1 ........................ 90
TEST 04 ● คราวนี้ทดสอบอะไรเอ่ย ตอนที่ 2 ........................ 94
TEST 05 ● คราวนี้ทดสอบอะไรเอ่ย ตอนที่ 3 ........................ 98
TEST 06 ● คราวนี้ทดสอบอะไรเอ่ย ตอนที่ 4 ...................... 102
TEST 07 ● คราวนี้ทดสอบอะไรเอ่ย ตอนที่ 5 ...................... 106
TEST 08 ● นิสัยของใครก็ของเขา ...................................... 110
TEST 09 ● คุณตื่นเช้าไหวมั้ย ............................................ 114
TEST 10 ● ถ้าถูกต�าหนิในที่ท�างาน .................................... 118

บทที่ 3



แบบทดสอบที่ช่วยให้

รู้ใจตัวเอง

บทที่ 1

แม่นไปมั้ย!



หากพบว่ามีคนนอนอยู่กลางถนน 

และบริเวณนั้นมีคุณเพียงคนเดียว 

คุณจะท�าอย่างไร

 TEST

01

อะ!
มีคนนอนอยู่
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2 เดินย้อนกลับทางเดิม

3 โทรศัพท์เรียกรถพยาบาล

4 เข้าไปเรียกและช่วยเหลือเท่าที่จะท�าได้4

1 รีบเดินผ่านไปอย่างเร็ว
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วิเครำะห์จำกแบบทดสอบนี้
 TEST

01

  พฤติกรรมท่ีแสดงออกเมื่อเจอเหตุการณ์
ไม่ปกติหรือเรื่องไม่คาดคิด แสดงให้เห็นจิตใต้ส�านึก
ที่ซ่อนอยู่และสะท้อนให้เห็น “ธาตุแท้” ของคน 

1
ถ้าคุณเลือกข้อ   คุณเป็นมนุษย์บิวซี่ ยุ่งตลอดเวลำ 

แค่จะไปให้ถึงเป้ำหมำยก็รำกเลือดแล้ว 
จงึไม่มกีะจิตกะใจเหลยีวแลเร่ืองอ่ืน  ลอง
ทบทวนให้ดีว่า  “อะไร” ท�าให้คุณเป็นเช่นน้ี 
ไม่อย่างน้ันคุณอาจต้องใช้ชีวิตโดดเดี่ยวไป
ตลอดก็ได้

วิธีปฏิบตตัวเวลาเผชิญปัญหา 
ทำ�ให้เห็น “จิตใจที่แท้จริง”
ของคุณ

  ิ ั
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2

4

3

ถ้าคุณเลือกข้อ

ถ้าคุณเลือกข้อ

ถ้าคุณเลือกข้อ

  คุณมักติดอยู ่ กับเซฟตีโซนของ
ตัวเองและหำทำงเลีย่งเรือ่งล�ำบำกอยู่เสมอ 
คุณมักปฏิเสธสิ่งท่ีเห็นกับตาว่าไม่รู ้ไม่เห็น 
หวาดระแวงจนอยู่ล�าพังในท่ีสุด  ถ้าไม่อยาก
เดยีวดายไปตลอด ลองหางานอดิเรกหรือเข้า
ฟิตเนสเพื่อพบเพื่อนใหม่ดู

  คุณอ่ำนสถำนกำรณ์ได้เดด็ขำดและ
ท�ำสิง่ท่ีท�ำได้อย่ำงเพอร์เฟกต์  ไม่ว่าจะเกิด
อะไรข้ึน คณุก็จดัการได้ดีจนคนรอบข้างชืน่ชม 
ทว่า  การโชว์เดี่ยวแบบไม่พ่ึงพาคนอ่ืนอาจ
ท�าให้ล�าบากอยู่สักหน่อย  แต่คุณก็ภูมิใจใน
ตัวเองไม่น้อยเช่นกัน

  คุณมพีรสวรรค์ในกำร “จัดกำร” และ
รำยงำนสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้คนอ่ืนรับรู ้ 
คุณพอใจว่าได้ท�าในสิ่งที่ตัวเองควรท�าแล้ว
และสิ่ งนั้ นจะเปลี่ ยนชีวิตคุณ  ท�าให ้ ได ้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ิมขึ้น

15
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จากภาพหน้าถัดไป

ลองเลือกค�าตอบที่ตรงกับ

นิสัยการกินของคุณมา 1 ข้อ

 TEST

02

นิสัย
กำรกินของคุณ

16



4

กินของชอบ
เป็นอย่างแรก

กินเสียงดัง กินเรียบร้อย
และหมดเกลี้ยง

กินไป
ดูทีวีไป

เก็บของชอบ
ไว้กินท้ายสุด

กินไป อ่าน
หนังสือไป

กินหก
เลอะเทอะ

กินเร็ว
ติดสปีด

1

5

6

2

7

3

8
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วิเครำะห์จำกแบบทดสอบนี้

นิสัยการกินของคุณ
แสดงให้เห็น “นิสัยที่ซ่อนอยู่”

 TEST

02

  “นิสัยการกิน” คือสัญชาตญาณดิบที่สุดของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด  ดังนั้น พฤติกรรมการกินจึงแสดง 
ออกถึงนสิยัท่ีแท้จรงิของคณุซึง่คนอืน่ไม่รูแ้ละคณุเอง
ก็ไม่รู้เช่นกัน

1
ถ้าคุณเลือกข้อ   คุณมีควำมรบัผิดชอบสงู เป็นคนท�ำ

อะไรต้องท�ำให้ถึงท่ีสุด  รู้จักใช้เงินและเวลา
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยสบาย ๆ  แต่ก็
ค่อย ๆ  ท�าตามแผนของตัวเองไปเรื่อย ๆ

2
ถ้าคุณเลือกข้อ   คุณเป็นคนท่ีลงมือท�ำอะไรแล้วต้อง

ท�ำให้ส�ำเร็จโดยไม่ยอมแพ้เดด็ขำด  เป็นคน
ใจร้อนและงอแงอย่างไม่น่าเชื่อ แต่รับมือกับ
วิกฤตต่าง ๆ  ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ดี

3
ถ้าคุณเลือกข้อ   คุณมักสูญเงินไปเปล่ำๆ ปลี้ๆ อยู่

บ่อยครั้ง และมักปล่อยให้โอกำสที่ผ่ำนเข้ำ
มำหลุดลอยไป  เวลาคุณตั้งใจจะหาก�าร้ีก�าไร
โชคก็ไม่เข้าข้างทกุท ีถ้าเป็นลกูจ้างจะเหมาะมาก

18


