
The key
stakeholders
building block
describes the
network that will
help (supporters)
make the prototype
work

(Also known as
customers)The key activities

building block
describes the most
important things
the team needs to
do to make the
prototype work.

The key
relationships
building block
describes the
types of
relationships the
team needs to
establish with
specific
beneficiaries

The key costs
describes all
the
estimated costs
that
will be incurred
to
get the
prototype
working

Short, mid and long
term indicators that
show the prototype
has worked creating
positive social
impact in line with
wider UNDP and
SDG objectives.

The value
proposition
building block
describes the
bundle of products
or services that
will create value
for or target
beneficiaries.

The beneficiary
segments building
block defines the
different groups or
organisations the
team aims to reach
and serve with the
prototype.

The key partners
building block
describes the
network that will
make the
prototype work
(funders etc. with
key resources).

Focus on Pains,
Gains and
Customer Jobs
(what the
beneficiary needs
done through the
prototype).

Internal Segment by
levels: 1. Community
(Micro) 2. Small/Mid
Scale Organisations
3. Large Scale
Organisations 4.
Government

The Channels
building block
describes how
the team needs
to communicate
and reach our
beneficiaries to
deliver the
value
proposition

The revenue
streams building
block represents
the estimated
investment or
income that
may be
generated to
make the
prototype viable
(sustainable).

The key resources
building block
describes the most
important assets
required the
prototype work.

What’s out there that might impact
on the prototype: political, economic,
social, technological, environmental,
legal. 1= insignificant, 2= minor, 3=
moderate, 4= major, 5= extreme Also
add in estimated timescale.

External: will vary
(i.e. tourists, etc.)



ตวัชีว้ดัระยะสัน้ ระยะกลาง 
และระยะยาวที่แสดงใหเ้ห็น
วา่โครงการจะสรา้ง
ผลกระทบทางสงัคมในเชิง
บวกและสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคข์องโครงการใน
มมุมองที่กวา้งขึน้

กลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
คือ เครอืขา่ยที่มีอิทธิพล
ตอ่การด าเนินงานตาม
แบบจ าลองของผลลพัธ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญตัวชีวั้ดผลกระทบ

การก าหนดกิจกรรมหลกั
อธิบายกิจกรรมส าคญัที่ทีม
จ าเป็นตอ้งท าเพื่อท าให้
แบบจ าลองของผลลพัธ์
เกิดขึน้ได้

กิจกรรมหลัก

พันธมิตรหลัก

เครอืขา่ยที่ช่วยสนบัสนนุ
ท าใหแ้บบจ าลองของ
ผลลพัธเ์กิดขึน้ไดจ้รงิ 
(เช่นผูใ้หท้นุ เป็นตน้)

คุณค่ำหรือคุณประโยชนท์ี่

โปรเจคสร้ำง

อธิบายวา่ โครงการ 
ผลติภณัฑ ์หรอืการบริการ
ที่เป็นผลลพัธข์อง
โครงการ จะสรา้งมลูคา่
และคณุคา่อะไรใหก้บั
กลุม่เปา้หมายหรอืผูไ้ดร้บั
ผลประโยชน ์โดยเนน้สิง่ที่
ช่วยจดัการความ
ยากล าบากที่กลุม่เป้า 
หมายเผชิญ สิง่ที่พวกเขา
คาดหวงัที่จะไดร้บั และสิง่
ทีท่  าใหภ้ารกิจใน
ชีวิตประจ าวนัของ
กลุม่เปา้หมาย เป็นไปได้
ง่ายขึน้ มีประสทิธิภาพ 
และตรงความตอ้งการ

ควำมสัมพันธห์ลัก

อธิบายถึงลกัษณะและ
รูปแบบของความสมัพนัธ์
กบักลุม่ผูไ้ดร้บั
ผลประโยชนโ์ดยเฉพาะที่
ทางทีมจ าเป็นท่ีตอ้งสรา้ง
ขึน้

กลุม่ผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์
บง่บอกถึงกลุม่หรอืองคก์ร
ตา่งๆ ที่ทางทีมพยายาม
มุง่เปา้ใหไ้ดร้บัประโยชน์
จากแบบจ าลองของ
ผลลพัธ์

การแบง่กลุม่สว่นภายใน
พืน้ท่ีตามระดบั ไดแ้ก่ 1. 
ชมุชน (จลุภาค) 2.
องคก์รขนาดเลก็/กลาง 3. 
องคก์รขนาดใหญ่ 4. 
รฐับาล

สว่นกลุม่ภายนอกจะมี
หลากหลายรูปแบบ (เช่น 
กลุม่นกัทอ่งเที่ยว เป็นตน้)

กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์

(หรอืเรยีกวา่กลุม่ลกูคา้)

การอธิบายคา่ใชจ้่าย
ทัง้หมดโดยประมาณที่จะ
เกิดขึน้ส  าหรบัการสรา้ง
แบบจ าลองของผลลพัธ์

ต้นทุนหลัก

การแสดงถึงการลงทนุหรอื
รายไดโ้ดยประมาณที่อาจ
ตอ้งสรา้งขึน้ เพื่อใหเ้กิด
แบบจ าลองของผลลพัธ ์
(อยา่งยั่งยืน)           

รำยได้ช่องทำงกำรส่ือสำร

การอธิบายวิธีที่ทีมตอ้ง
สือ่สารและเขา้ถึงผูร้บั
ผลประโยชนเ์พื่อให้
เลง็เห็นถึงคณุคา่หรือ
คณุประโยชนท์ี่โปรเจค
สรา้งขึน้

การอธิบายถึงทรพัยากรที่
ส  าคญัที่สดุที่ตอ้งใชใ้น
แบบจ าลองของผลลพัธ์

ทรัพยำกรหลัก

สิง่อื่นๆท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่แบบจ าลองของผลลพัธท์ี่สรา้งขึน้ 
เช่น กฏเกณฑท์างการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี หรือ
สิง่แวดลอ้ม สามารถประเมินโดย 1=ส าคญั 2=สว่นนอ้ย 3=
ปานกลาง 4=สว่นมาก 5=มากที่สดุ

กำรวิเครำะหปั์จจัยภำยนอก

แบบจ ำลองธุรกจิและผลลัพธข์องโครงกำร


