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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาของรถบริการสาธารณะทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และเพ่ือ

ศึกษามาตรฐานของรถบริการสาธารณะทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูโดยสารท่ีใช

บริการรถบริการสาธารณะทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 คน ซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีในงานวิจัย ประกอบดวย 

แบบสอบถาม และแบบสํารวจท่ีมีสวนรวม ผานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล รวมท้ังการ

วิเคราะหคําพูด ผลการศึกษา พบวา ปญหาของรถบริการสาธารณะทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต อยูในระดับปานกลาง 

สวนมาตรฐานรถบริการสาธารณะ พบวา ดานองคประกอบมาตรฐานของรถ และดานคุณภาพการบริการของ

พนักงานผูใหบริการมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน 

คําสําคัญ: มาตรฐาน รถสาธารณะ การทองเท่ียว จังหวัดภูเก็ต 

 

Abstract 
This study aimed to problem of local public transport car in Phuket and standard of 

local public transport car in Phuket. The 400 people use local public transport car in Phuket. 

Questionnaires and participant observation form were used to be instruments in this study. The 

quantitative data was analyzed by using Statistical Package for the Social Science; in addition, the 

qualitative data was analyzed by using with content analysis. The results showed that 1) problem 

of local public transport car in Phuket was moderate level. 2) Standard of local public transport 

car in Phuket that standard of car and service quality of facilitator was moderate level. 

Keywords: Standard, Public Transport, Tourism, Phuket 
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บทนํา 
ระบบขนสงท่ีมีประสิทธิภาพเปนองคประกอบสําคัญท่ีชวยสนับสนุนการทองเท่ียว (นิศา ชัชกุล, 2557) 

โดยการขนสงชวยเคลื่อนยายตามวัตถุประสงคตางๆ เพ่ือใหเกิดอรรถประโยชนตามท่ีตองการ (วสันต ภูวภัทรพร, 

2542) เมื่อการทองเท่ียวเกิดการขยายตัว โดยเฉพาะเมืองทองเท่ียว เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม พัทยา และ

ภูเก็ต ทําใหการบริหารจัดการระบบขนสงเปนสิ่งสําคัญ ดังน้ันการผลักดันใหอุตสาหกรรมทองเท่ียวมีความเจริญ

ทัดเทียมกับสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ การพัฒนาระบบการขนสงจึงนับเปนแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวในทองท่ี และสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางรวดเร็ว (นริศรา 

จันทรคลาย และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร. 2554: 54)  

นักทองเท่ียวจําเปนตองเดินทางไปยังสถานท่ีตางๆ โดยอาศัยการคมนาคมขนสงทองถิ่นในหลายๆ รูปแบบ 

เชน รถโดยสารประจําทาง รถเชา รถตุกตุก รถแท็กซ่ี เปนตน เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเลือกชองทางและรูปแบบ

การคมนาคมตามท่ีนักทองเท่ียวพึงพอใจ ดังน้ัน การคมนาคมขนสงจึงเปนธุรกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอความสําเร็จ

ของอุตสาหกรรมทองเท่ียวการบริการของรถประจําทางและไมประจําทางท่ีบริการในทองถิ่น ท้ังน้ีระบบขนสงตองมี

การเดินทางท่ีสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว มียานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการขับขี่ มีขนาดท่ี

เพียงพอตอการรองรับผูโดยสารได หรือมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน อีกท้ังความเหมาะสมของตารางเดินรถ และ

ราคาคาโดยสาร เปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของระบบการคมนาคมขนสงของรถบริการสาธารณะท่ี

ใหบริการนักทองเท่ียวชาวไทยและตางประเทศ (กุลวรา สุวรรณพิมล และคณะ, 2547)  

ระบบขนสงท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต มีรถบริการสาธารณะทองถิ่น เรียกวา “โพถอง” 

เปนคํามาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน หมายถึง รถสองแถวประกอบโครงไม ทาสีสันสะดุดตา ซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรม

และอัตลักษณทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต แตอยางไรก็ตามความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีมีตอระบบขนสงน้ัน

เปนสิ่งจําเปนเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีมาตรฐานตามท่ี

หนวยงานตางๆ กําหนดไว จึงจําเปนอยางยิ่งตองศึกษาปญหาของการดําเนินการ และมาตรฐานในมุมมองของ

นักทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ และชวยทําใหนักทองเท่ียวมีความสะดวกในการเดินทาง และเขาถึงแหลง

ทองเท่ียวไดงาย 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย  
เพ่ือศึกษาปญหาของรถบริการสาธารณะทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และเพ่ือศึกษามาตรฐานของรถบริการ

สาธารณะทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 

  รูปแบบท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใชแบบ

วิจัยเชิงปริมาณตามดวยวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไดดําเนินการจากการคนควาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

เปนการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร เชน ระเบียบ มาตรฐาน รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และบทความ

วิชาการ เพ่ือนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลจากการออกพ้ืนท่ี 

สวนของการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) น้ัน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
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(Questionnaires) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation Form) เพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ี

เก่ียวของในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูโดยสารท่ีใชบริการรถบริการสาธารณะทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึง

ไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนได ผูวิจัยจึงใชวิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบจํานวน

ประชากรในการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน โดยกําหนดความเชื่อมั่นท่ี 95% หรือความผิดพลาด

ไมเกิน 5% ไดขนาดตัวอยางจํานวน 400 คน โดยมีวิธีการเก็บขอมูลจากตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 

Sampling)  

 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire ) และแบบสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation) โดยแบบสอบถาม ประกอบดวยกัน 3 สวน ดังน้ี สวนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับปจจัยสวน

บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ (Check - list) สวนท่ี 2  สอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานรถบริการสาธารณะทองถิ่น มีลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

มีคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี โดย 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด และ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยมากท่ีสุด และ สวนท่ี 3 

สอบถามเกี่ยวกับปญหารถบริการสาธารณะทองถิ่น มีลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี

คะแนน 5 ระดับ ดังน้ี โดย 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด และ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยมากท่ีสุด และ สวนท่ี 3 

สอบถามเกี่ยวกับปญหารถบริการสาธารณะทองถิ่น 

  ซึ่งแบบสอบถามตองผานการทดสอบเคร่ืองมือวิจัย ขั้นตอนแรกการหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) โดยผานการทดสอบจากผูเชี่ยวชาญท่ีไดพิจารณาตรวจสอบความถกูตองวามีความสอดคลองใน

เน้ือหาและมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม ตลอดจนถึงความเหมาะสมและความชัดเจนของคําถามและ

ประเด็นท่ีถาม ตอจากน้ันจึงเก็บขอมูลจากกลุมท่ีทดสอบจํานวน 30 คน แลวนํามาทดสอบความเชื่อมั่น ( 

Reliability ) ซึ่งไดคาสัมประสิทธิแอลฟาคอรนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) เทากับ 0.923 จึงนําไปใชใน

การรวบรวมขอมูลตอไป 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เพ่ือการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติทางสังคมศาสตร และการวิเคราะหแบบเน้ือหาท่ีไดจาก

การสังเกต โดยวิธีบรรยายเชิงพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผูใชบริการรถสาธารณะทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ต  พบวา สัดสวนของเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

52.5 ตอ 47.5 สวนอายุอยูระหวาง 20 -29 ป รอยละ 38.3  รองลงมา ไดแก อายุ 30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 28.1 

นอกจากน้ัน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 19,999 บาท คิดเปนรอยละ 52.8 โดยอาชีพไดแก นักเรียนหรือ

นักศึกษา รอยละ 33.8 รองลงมาไดแก อาชีพอิสระ รอยละ 25.0 ในสวนของการใชบริการ พบวา ผูใชบริการมี

ความถี่ในการเลือกใช ประมาณ 2 – 3 คร้ังตอสัปดาห รองลงมาคือ ทุกคร้ังท่ีเดินทาง และ สัปดาหละคร้ัง คิดเปน

สัดสวน 39.8, 30.0 และ 24.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 ปญหาของรถบริการสาธารณะทองถ่ิน 

 

จากการวิจัย พบวา ปญหาของรถบริการสาธารณะทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต อยูในระดับปานกลาง โดย

ปญหาท่ีผูใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก เสนทางการเดินรถมีการจราจรท่ีติดขัด รองลงมาคือ การเชื่อมตอ

กับสถานท่ีตางๆ ยังไมครอบคลุม และปริมาณรถไมเพียงพอสําหรับการใหบริการ ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 2 มาตรฐานของรถบริการสาธารณะทองถิ่น 

มาตรฐาน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลความ 

องคประกอบมาตรฐานของรถ 

โครงสรางภายนอกของรถมีความสมบูรณ 3.30 1.11 ปานกลาง 

ปายแสดงเสนทางการเดินรถ 3.28 0.98 ปานกลาง 

เบาะน่ังอยูในสภาพสมบูรณ 3.25 0.86 ปานกลาง 

ภายในรถไดรับการดูแลรักษาความสะอาดพรอมใหบริการ 3.19 0.90 ปานกลาง 

ปายแสดงเบอรโทรติดตอ สํานักงาน / รองเรียน   2.99 1.20 ปานกลาง 

การแสดงชื่อผูประกอบการและจํานวนผูโดยสารท่ีตัวรถ 2.98 1.27 ปานกลาง 

ติดต้ังถังดับเพลิงท่ีมีการตรวจสอบและมีสภาพพรอมใชงาน

ตลอดเวลา 

2.75 1.18 ปานกลาง 

แบงพ้ืนท่ีใชสอยสําหรับผูโดยสารและวางสัมภาระ 2.68 1.16 ปานกลาง 

การจัดอุปกรณรองรับขยะ 2.67 1.04 ปานกลาง 

รวมองคประกอบมาตรฐานของรถ 3.01 1.08 ปานกลาง 
 
  

ปญหา คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลความ 

เสนทางการเดินรถมีการจราจรท่ีติดขัด 3.13 1.13 ปานกลาง 

การเชื่อมตอกับสถานท่ีตางๆ ยังไมครอบคลุม 3.08 1.07 ปานกลาง 

ปริมาณรถไมเพียงพอสําหรับการใหบริการ 2.89 1.10 ปานกลาง 

เสนทางการเดินรถยังไมท่ัวถึง 2.78 1.02 ปานกลาง 

การประชาสัมพันธท่ีไมท่ัวถึงตอผูใชบริการ 2.78 1.11 ปานกลาง 

พนักงานบริการไมมีความสุภาพ 2.72 1.02 ปานกลาง 

พนักงานขับรถไมเคารพกฎจราจร 2.32 1.21 นอย 

รวม 2.81 1.09 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

มาตรฐาน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลความ 

คุณภาพการบริการของพนักงาน 

สงผูโดยสารถึงจุดหมายท่ีตองการ 3.73 0.89 มาก 

รถตองหยุดเคลื่อนท่ีทุกคร้ัง ขณะมีการขึ้นและลงรถของ

ผูใชบริการ 

3.58 1.08 มาก 

จอดรับผูโดยสารทุกคร้ังท่ีมีสัญญาณขึ้น 3.56 0.92 มาก 

มารยาทในการขับรถตามกฎจราจร 3.49 1.02 ปานกลาง 

ความสุภาพของพนักงานเก็บคาโดยสาร 3.37 0.98 ปานกลาง 

การบริการมีความปลอดภัย 3.36 0.96 ปานกลาง 

การบริการมีความรวดเร็ว 3.33 0.85 ปานกลาง 

มีการใหบริการตลอดท้ังวัน 3.33 1.05 ปานกลาง 

มีเสนทางการใหบริการท่ีคลอบคลุมท่ัวถึง 3.20 1.14 ปานกลาง 

การแตงกายท่ีสะอาดและเรียบรอย 3.11 0.92 ปานกลาง 

ความสามารถในการใหคํ าแนะนําหรือ คํา เ ตือนแก

นักทองเท่ียว 

2.92 1.13 ปานกลาง 

    

ความสามารถในการใหขอมูลเก่ียวกับเสนทางในการ

เดินทางแตละคร้ัง 

2.85 1.08 ปานกลาง 

การใหคําแนะนําและอธิบายการใชอุปกรณ และสิ่งอํานวย

ความสะดวก ภายในรถ 

2.85 1.12 ปานกลาง 

การชวยบริการสัมภาระ จัดเรียงใหเปนระเบียบ และ

ตรวจสอบความครบถวน 

2.81 1.14 ปานกลาง 

ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษหรือภาษา

อื่นๆ เบ้ืองตน 

2.42 1.24 นอย 

รวมองคประกอบคุณภาพการบริการของพนักงาน 3.19 1.03 ปานกลาง 

 

 จากการวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานรถบริการสาธารณะ พบวา ดานองคประกอบมาตรฐานของรถ ผูใชบริการมี

ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงลําดับขอมูลตางๆ ไดแก โครงสรางภายนอกของรถมีความสมบูรณ 

รองลงมาไดแก ปายแสดงเสนทางการเดินรถ เบาะน่ังอยูในสภาพสมบูรณ และภายในรถไดรับการดูแลรักษาความ

สะอาดพรอมใหบริการ ตามลําดับ  

 สวนดานคุณภาพการบริการของพนักงาน ผูใชบริการมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน ซ่ึง

สามารถเรียงลําดับตางๆ ไดแก สงผูโดยสารถึงจุดหมายท่ีตองการ รองลงมาไดแก รถตองหยุดเคลื่อนท่ีทุกคร้ัง ขณะ

มีการขึ้นและลงรถของผูใชบริการ จอดรับผูโดยสารทุกคร้ังท่ีมีสัญญาณขึ้น และมารยาทในการขับรถตามกฎจราจร 

ตามลําดับ 
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 เมื่อเปรียบเทียบท้ังสองดาน พบวา ผูใชบริการมีความคิดเห็นตอดานคุณภาพการบริการของพนักงาน 

มากกวา ดานองคประกอบมาตรฐานของรถ  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ปญหาของรถบริการสาธารณะทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต อยูในระดับปานกลาง โดยปญหาท่ีผูใชบริการให

ความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก เสนทางการเดินรถมีการจราจรท่ีติดขัด ตอมาคือ การเชื่อมตอกับสถานท่ีตางๆ ยังไม

ครอบคลุม และปริมาณรถไมเพียงพอสําหรับการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อิทธิพงษ เขมะเพชร และ 

ลักขณา คิดบรรจง (2557) ท่ีไดวิเคราะหการทับซอนของเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางน้ันสามารถ

ดําเนินการไดโดย การศึกษาเสนทางของรถโดยสารประจําทาง แลวประยุกตใชการสรางเครือขายของระบบการเดิน 

รถโดยสารประจําทาง เน่ืองดวยจํานวนจุดหยุดรับผูโดยสารมีจํานวนมากและบางจุดมีรถโดยสารผานเพียงสายเดียว 

จึงอาจกําหนดใหทางแยกหรือสถานท่ีสําคัญ ซึ่งเชื่อมตอเสนทางการเดินรถมากกวาหน่ึงสายเปน โหนด (Node) และ

เสนทางการเดินรถซ่ึงสอดคลองกับ ผิวการจราจรเปนขอบ (Edge) ซ่ึงมีการกําหนดนํ้าหนักเปนจํานวนเสนทางการ

เดินรถท่ีเกิดการทับซอน 

 การศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานรถบริการสาธารณะ ประกอบดวย 2 ดาน ไดแก ดานองคประกอบของ

มาตรฐานรถ และดานคุณภาพการบริการของพนักงาน ในดานขององคประกอบมาตรฐานของรถ พบวา ผูใชบริการ

มีความคิดเห็นวามีมาตรฐานในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถเรียงลําดับขอมูลตางๆ ไดแก โครงสรางภายนอกของรถมี

ความสมบูรณ รองลงมาไดแก ปายแสดงเสนทางการเดินรถ เบาะน่ังอยูในสภาพสมบูรณ และภายในรถไดรับการ

ดูแลรักษาความสะอาดพรอมใหบริการ ตามลําดับ สอดคลองกับ สิริวงษ เอียสกุล (2557) ท่ีพบวา ผูใชบริการรถตู

และรถโดยสาร มีความพึงพอใจความปลอดภัยของตัวรถ สภาพท่ีน่ังภายในรถ บริการอื่น ๆ เชน แอร พัดลม ภายใน

รถ ความชัดเจนของปายหรือสัญลักษณตาง ๆ ภายในรถ ความสะอาดและบรรยากาศภายในรถ ตามลําดับ โดยหลัก

ของการใหบริการ ตองการคุณภาพการใหบริการ การมีมาตรฐานและความปลอดภัย ของการใหบริการ ดานสถานี

รถตูและรถโดยสาร ผูใชบริการรถตูและรถโดยสาร มีความพึงพอใจการจัดเตรียมท่ีน่ังใหแกผูโดยสารระหวางรอรถ 

การบริการหองน้ําแกผูโดยสาร การบริการน้ําด่ืมแกผูโดยสาร การบริการสถานท่ีจอดรถแกผูโดยสาร และความ

ชัดเจนของปายหรือสัญลักษณตางๆ ตามลําดับ (ศุภวัตร มีพรอม, 2556) 

 ดานคุณภาพการบริการของพนักงาน ผูใชบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานในดานน้ีระดับปานกลาง 

เชนเดียวกัน ซ่ึโดยปจจัยของการสงผูโดยสารถึงจุดหมายท่ีตองการ เปนมาตรฐานท่ีควรใหความสําคัญอันดับแรก 

รองลงมาไดแก รถตองหยุดเคลื่อนท่ีทุกคร้ัง ขณะมีการขึ้นและลงรถของผูใชบริการ จอดรับผูโดยสารทุกคร้ังท่ีมี

สัญญาณขึ้น และมารยาทในการขับรถตามกฎจราจร ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ สิริวงษ เอียสกุล (2557) พบวา 

การมีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยม แจมใสเปนกันเอง การมีความรู ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน การให

เกียรติและ เปนมิตรกับผูโดยสาร การแตงกายสะอาด เรียบรอย และการมีมารยาทในการใหบริการของพนักงานมี

ผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ นอกจากนั้นแลวยังเปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีทําใหเกิดการเลือกใชบริการของรถ

โดยสารตางๆ (พจมาส จันทรเคร่ือง, 2550) 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ผูใหบริการรถบริการสาธารณะปญหาท่ีผูใชบริการไดแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเสนทางของการเดินรถ

ท่ีมีจํานวนจํากัด และเปนเสนทางท่ีมีการจราจรติดขัด จึงตองมีการพัฒนาใหเสนทางการเดินรถมีความครอบคลุมตอ

ความตองการมากยิ่งขึ้น ตอมาเมื่อสามารถขยายการใหบริการไดแลวควรตองใหเสนทางการเดินรถมีความเชื่อมโยง

กับสถานท่ีตางๆ เชน สถานท่ีทองเท่ียว หางสรรพสินคา แหลงชุมชน เปนตน นอกจากน้ันแลวยังตองใหความสําคัญ

กับมาตรฐานของรถบริการสาธารณะโดยเฉพาะการปรับปรุงมาตรฐานทางดานมาตรฐานของตัวรถ ตองใหสภาพ

ภายนอกมีความสมบูรณ รวมไปถึงเบาะน่ังท่ีตองพรอมสําหรับการบริการ ท้ังยังตองมีความสะอาด เปนตน  
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