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Together We Are Riot
#TogetherWeAreRiot เป็นเสยีงสะท้อนทีค่อยเตือนใจเราว่าต้องใช้การรว่มมือกันของ
พนักงาน Riot ทกุคน เพื่อจะทำาใหภ้ารกิจในการเป็นบรษัิทเกมทีใ่สใ่จผูเ้ล่นมากทีส่ดุในโลก
น้ันกลายเป็นจรงิ ธมีเกีย่วกับการ “รวมเป็นหน่ึง” ยิง่แสดงใหเ้หน็ถึงความสำาคัญยิง่ ๆ ขึน้ใน
ปีที่

่
ผา่นมา เน่ืองจากเราต้องเจอกับปัญหาทีไ่ม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ต้ังแต่โรคระบาดท่ัวโลก

ไปจนถึงความไม่สงบทางสงัคม ซึง่เกิดขึน้ในปีทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของเราในการเปิดตัวเกมใหม่ 
ๆ พรอ้มการสง่ประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่ผูเ้ล่น ในปีทีต่่างจากปีใด ๆ ทีผ่า่นมา เราท้ังต้อง
เปลีย่นและสรา้งเสน้ทางใหม่ ๆ ขึน้มา โดยทีย่งัคงต้องรกัษาความมุ่งมั่นของเราในการสรา้ง
วัฒนธรรมทีย่อมรบัความแตกต่างรวมถึงความเป็นสว่นหน่ึง ใหเ้ป็นสว่นสำาคัญทีส่ดุเสมอ

เรามุง่มั่นท่ีจะทำาให้ Riot เป็นเหมือนบ้านท่ีพนักงาน Riot สามารถถ่ายทอดความหลงไหลและความ
สามารถของพวกเขา เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดี และพัฒนาเกมในประเภทท่ีหลากหลายให้แก่ผู้เล่น
ได้ เพื่อให้ประสบความสำาเร็จในเรื่องนี้ เราต้องสง่เสริมสภาพแวดล้อมท่ียอมรับความแตกต่างซึ่งชว่ย
ขับเคล่ือนความคิดสร้างสรรค์ และสง่เสริมความเท่าเทียมซึ่งชว่ยปลดล็อกนวัตกรรมใหม ่ๆ รายงาน
ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (D&I) ในปีนี้ ได้มุง่เน้นไปท่ีสี่ประเด็นสำาคัญ: ผู้คน 
กระบวนการ ตัวผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรม

แม้รายงานนี้จะไมค่รอบคลุมท้ังหมด แต่เราก็ได้รวมไฮไลท์เด่น ๆ จากปี 2563 และความสำาเร็จบางสว่น
จากครึ่งแรกของปี 2564 ไว้ด้วย เรามีความก้าวหน้าอยา่งมากในบางภาคสว่น ในขณะท่ียังมีบางภาคสว่น
อ่ืน ๆ ท่ียังอยูใ่นระหว่างดำาเนินการให้สำาเร็จ

แต่รว่มกัน เราจะผลักดันองค์กรไปข้างหน้าเพื่อให้แนใ่จว่าเราคือสถานท่ีทำางานท่ีอ้าแขนต้อนรับทุกคน ท่ี 
ๆ ทุกคนสามารถทุ่มเทอยา่งเต็มท่ีในการทำางาน

“ ต้ังแต่ฉันมาทำางานกับ Riot ฉันไมเ่คยต้องพูดถึงเหตุผลทางธุรกิจในด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างเลย ท่ีนี่เรามุง่เน้นวิธีท่ีเราจะทำาให้
แนใ่จว่า D&I เป็นหัวใจของวัฒนธรรมของเราและเป็นสว่นหนึ่งของ DNA ของเราเลย ปีท่ีผา่นมา เรายังคงสร้างรากฐานของเรา และสร้างโครงการใหม ่ๆ ท่ี
สง่เสริมมุมมองท่ีหลากหลายอยา่งต่อเนื่อง ปรับกระบวนการท่ีมีอยูใ่ห้เหมาะสมเพื่อขับเคล่ือนไปสูค่วามเท่าเทียมท่ีมากขึ้น และทำาการขยายแพลตฟอร์มออก
ไปเพื่อเป็นการผลักดันรว่มกันต่อทิศทางของบริษัทของเรา แม้ว่าการเดินทางของเราจะเริม่ต้นได้ไมน่าน ฉันก็ภูมิใจในสิง่ท่ีเราได้ทำามาจนถึงตอนนี้ และยังคง
เป่ียมไปด้วยพลังงานสำาหรับเรื่องท่ีจะตามมาในภายหน้า”
 
Angela R. หวัหน้าเจ้าหน้าทีด้่านความหลากหลาย   
ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง
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เราจะเติบโตไปร่วมกัน

ชนกลุ่มน้อยทีข่าดโอกาสในสหรฐัอเมรกิา

ชนกลุ่มน้อยท่ีขาดโอกาส (URM) ได้แก่ชาวผิวสีหรือชาวแอฟริกันอเมริกัน ชาวฮิสแป
นิก ชาวละทินหรือสเปนด้ังเดิม และชนพื้นเมืองอเมริกันหรือชนพื้นเมืองอะลาสกาใน
อเมริกา

จำานวนเพศหญิงท่ัวโลก

ในช่วง: ปี 2562 ถึง ปี 2563
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การปลกูฝัง D&I ในระดับสงูสดุ
สมาชิกแต่ละคนในทีมผู้บริหารมีหน้าท่ีในการสัมภาษณ์ผู้สมัครท่ีหลากหลาย สำาหรับ
ตำาแหนง่ระดับอาวุโสทุกตำาแหนง่ท่ีพวกเขาว่าจ้าง ต้องขอบคุณความคิดริเริม่สว่นหนึ่งด้าน
ความหลากหลาย มาวันนี้ 29% ในทีมบริหารของเราเป็นผู้หญิง และ 22% เป็นชนกลุ่ม
น้อยท่ีขาดโอกาส รวมถึงผู้นำาคนสำาคัญในแผนกต่าง ๆ เชน่กัน

สรา้งพันธมิตรรว่มมือทีเ่ข้มแข็ง
ในปีท่ีผา่นมา เราได้สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรท่ีหลากหลาย รวมถึงวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์คนผิวสี (HBCUs) ซึ่งแนะนำาเราให้รู้จักกลุ่มผู้มีความสามารถ
ใหม ่ๆ และเสริมความสามารถของเราในการดึงดูดผู้สมัครท่ีมีความหลากหลายได้ ในปี 
2563 เราสามารถใช้ประโยชน์จากความรว่มมือเหล่านั้นเพื่อเพิม่ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อย
ท่ีขาดโอกาส ในโปรแกรมฝึกงานปี 2564 ของเรา

ฉันมีท่ีปรึกษาและผู้จัดการมากมายท่ี Riot ซึ่งมอบโอกาสมากมายให้แก่ฉัน 
ตอนท่ีฉันเริม่ต้นท่ี Riot ฉันไมม่ีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมมาก่อน
เลย แต่ผู้จัดการของฉันก็ไมป่ล่อยให้เรื่องนี้มาสง่ผลต่อศักยภาพหรือเส้น
ทางอาชีพของฉัน พวกเขาเปิดประตูมากมายให้ฉัน และชว่ยผลักดันฉันไปสู่
โอกาสและเส้นทางท่ีฉันไมเ่คยคิดว่าจะเป็นไปได้

ฉันรู้สึกโชคดีเวลาท่ีอยูท่ี่นี่ ฉันไมเ่คยรู้สึกเหมือนมีการแบง่ชั้นใด ๆ ในทีม
ของฉัน แต่ฉันกลับรู้สึกว่าฉันมีตัวตนท่ีโต๊ะทำางาน และความคิดเห็นของฉัน
ก็มีค่า งานของฉันมีสว่นชว่ยสร้างให้ฉันกลายเป็นตัวฉันในทุกวันนี้ และฉันก็
ภูมิใจมากท่ีได้มาอยูกั่บ Riot”

Grace P. ผูจั้ดการฝ่ายผลิต  
Wild Rift

“
สรา้งความหลากหลายในระดับผูบ้รหิารของ
องค์กร

การดึงดูด พัฒนา และคงไว้ซึง่ความหลากหลายของพนักงาน Riot ในทกุ
ระดับทำาใหเ้ราเข้าใจและสง่ต่อความต้องการของฐานผูเ้ล่นของเราท่ัว
โลกได้

ในปี 2563 เรามีเป้าหมายระดับสูงสามข้อ: สร้างความก้าวหน้าในการเป็นตัวแทน
ความหลากหลาย สร้างพันธมิตรเพื่อเพิม่ชอ่งทางการรับสมัครของเรา และสร้าง
โอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพและสร้างเครื่องมือสำาหรับพนักงาน Riot เพื่อชี้
ทางการเติบโตในอาชีพของพวกเขา

เชน่เดียวกับ รายงานความคืบหน้า ของปีท่ีแล้ว เราภูมิใจท่ีจะแจ้งให้ทราบว่าเราได้เพิม่
ตัวแทนของผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยท่ีขาดโอกาส (URM) ใน Riot อีกครั้ง ในขณะท่ีเรา
ยังมีสิง่ท่ีต้องทำาอีกมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพิม่ความหลากหลายในระดับผู้อำานวย
การขึ้นไป เราจะยังคงสนับสนุนแนวโน้มการจ้างงานและการเป็นตัวแทนความหลากหลายโดย
รวมมากขึ้นเรื่อย ๆ

เราจะเติบโตไปร่วมกัน

https://www.riotgames.com/en/work-with-us/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-progress-report


ในปี 2563 เราได้ทดลองทำาโปรแกรมผู้นำาจากภายนอกสองโปรแกรมสำาหรับผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
พนักงาน Riot เข้ารว่มโปรแกรมความเป็นผู้นำาระดับผู้บริหารหญิงท่ีโรงเรียน Wharton แหง่มหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย โรงเรียนการจัดการแหง่มหาวิทยาลัยเยล และ HEC Paris เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำาและ
ขยายเครือขา่ยภายนอกของพวกเขา

การริเริ่มความเป็นผู้นำาให้กับผู้บริหารหญิง

เมื่อฉันเข้ารว่มกับ Riot ตอนแรก ๆ มันไมม่ีสถานท่ีให้พูดคุย
เก่ียวกับความท้าทายหรือไว้ใช้ในการค้นหากลุ่มพนักงาน Riot 
ท่ีรู้สึกเก่ียวโยงกับสิง่ท่ีฉันพบเจอและเข้าใจมุมมองของฉันได้ 
ตอนนี้เรามีโปรแกรมอยา่ง Women@ Riot ซึ่งมุง่เน้นในการ
สร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งของผู้หญิงและสร้างพื้นท่ีให้มารวมตัวกัน 
อุตสาหกรรมเกมยังคงเป็นอุตสาหกรรมท่ีเน้นผู้ชายเป็นหลัก
อยู ่ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำาคัญท่ีจะต้องสร้างสถานท่ีท่ีผู้หญิง
รู้สึกปลอดภัย และสามารถสนทนาอยา่งตรงไปตรงมาเก่ียวกับ
ประสบการณ์ของพวกเขาและขอคำาแนะนำาจากผู้คนอ่ืน ๆ ได้

ฉันชอบฟังเรื่องราวท่ีสร้างแรงบันดาล
ใจของผู้หญิงรอบ ๆ Riot ในฐานะ
หัวหน้าทีมของ Riot Forge ฉันให้ความ
สำาคัญกับความหลากหลายและ การ
ยอมรับความแตกต่างของทีม และ
ฉันภูมิใจท่ีครึ่งหนึ่งในทีมของเราเป็น
ผู้หญิง มันจำาเป็นอยา่งยิง่ท่ีเราต้องมี
ความหลากหลายนี้ เพราะมันทำาให้ทีม
แข็งแกรง่ขึ้น และชว่ยให้เราเข้าใจถึง
ความหลากหลายของผู้เล่นท่ีเรากำาลัง
สร้างเกมให้พวกเขายิง่ขึ้น”

Leanne L. ผูอ้ำานวยการ 
หัวหน้าทีม Riot Forge

“
มอบการพัฒนาวิชาชพีสำาหรบัผูห้ญิงและพนักงาน 
Riot ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ
เราได้ยินจากผู้หญิงและพนักงานท่ีมีความหลากหลายทางเพศของ Riot ว่าพวกเขาต้องการ
โอกาสในการเติบโต ได้เชื่อมสัมพันธ์ และพัฒนาท้ังในด้านชีวิตสว่นตัวและวิชาชีพ เราสร้าง 
Women@Riot เพื่อสนับสนุนคำาขอนั้น ท้ังการพัฒนาอาชีพในด้านชีวิตสว่นตัวและวิชาชีพของผู้
หญิงและพนักงาน Riot ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เรากำาลังสร้างชุมชนและโปรแกรมท่ีผู้เข้า
รว่มสามารถเรียนรู้ทักษะใหม ่ๆ ได้รับคำาปรึกษาและการฝึกสอน รวมถึงได้สร้างเครือขา่ยและ
เชื่อมสัมพันธ์ของพวกเขาให้เติบโตยิง่ขึ้น

เราจะเติบโตไปร่วมกัน

100%80%
มคีวามพึงพอใจ

ผู้เข้ารว่มท้ังผู้ทีไ่ด้เข้ารว่มกว่า

 รูส้ึกว่าโปรแกรมได้เพิ่มความรูส้ึกรว่ม
ในการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนแก่พวก

เขา



เรายงัคงใช้ทัศนคติความหลากหลายในกระบวนการด้านบุคลากรของเรา
ท้ังหมด

สำาหรับการวัดผลประสิทธิภาพ สมาชิกของทีมข้อมูลเชิงลึก ทีมกฎหมาย และ ทีมพัฒนาความ
สามารถของเราได้รว่มมือกันในการตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้องกับเพศและชนกลุ่มน้อยท่ี
ขาดโอกาส ข้อมูลการวัดผลประสิทธิภาพได้รับการตรวจสอบอยา่งละเอียดโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพท่ีทุ่มเทให้กับเป้าหมาย D&I ของเราเพื่อให้แนใ่จว่ามีความยุติธรรม และสม่ำาเสมอใน
กระบวนการจัดการประสิทธิภาพของเรา
นอกจากนี้ เรายังได้รว่มมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการตรวจสอบความเท่าเทียมในการ
จ่ายค่าตอบแทนอยา่งครอบคลุมทุก ๆ ครึ่งปี ซึ่งจะตรวจสอบค่าตอบแทนหรือผลการเล่ือน
ตำาแหนง่ของท้ังบริษัท ปีนี้เองก็เหมือนกัน เราาไมพ่บความแตกต่างท่ีมีนัยสำาคัญในการจ่ายค่า
ตอบแทน หรือการเล่ือนตำาแหนง่สำาหรับผู้หญิงหรือชนกลุ่มน้อยท่ีขาดโอกาส

เราสร้างความคืบหน้าไปร่วมกัน

ในปี 2563 Riot รักษาคำามั่นของตัวเองในการยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียมในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน เราภูมิใจท่ี
สามารถรายงานได้ว่าไมม่ีความแตกต่างอยา่งมีนัยสำาคัญในการจ่ายเงินเดือนสำาหรับผู้หญิงหรือชนกลุ่มน้อยท่ีขาดโอกาส เรายังมีความก้าวหน้าใน
การยกระดับความสามารถสำาหรับผู้หญิงใน Riot โดยการจัดหาท่ีปรึกษาและทำาการจัดโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพสำาหรับผู้หญิง”

HOLLIE D. รองประธานกรรมการ
ผู้คน

“



เราเชื่อว่าการยอมรับความแตกต่างชว่ยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นนวัตกรรม เป้าหมายของเราคือการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีพนักงาน Riot ทุกคนสามารถปลดปล่อยพลังท่ีมากมายของพวกเขาได้ วัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่าง
ของ Riot จะแบง่แยกเราจากองค์กรอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมท่ีมีการแขง่ขันสูงเชน่นี้ และทำาให้เราเป็นสถานท่ีทำางานท่ีดีท่ีสุด ใน
ขณะเดียวกัน เราเชื่อว่าการยอมรับความแตกต่างเป็นคำากริยา และเราต้องต้ังใจลงมือทำามันด้วย เรายังคงทำางานต่อไปเพื่อวัด
ความก้าวหน้าของเรา ท้ังเชิงปริมาณโดยการวัดข้อมูล และในเชิงคุณภาพโดยรับฟังเสียงของพนักงาน Riot อยา่งต่อเนื่อง

ปีนี้เราได้จัดทำาดัชนีการยอมรับความแตกต่างของ Riot ดัชนีนี้ทำาขึ้นจากคำาถามท่ีเคยโพสต์ไว้ให้พนักงาน Riot ซึ่งจะรวม
ประสบการณ์เก่ียวกับการยอมรับความแตกต่างไว้ ดัชนีนี้จะชว่ยให้เราสามารถวัดความก้าวหน้าของเราในการสง่เสริมสภาพ
แวดล้อมการทำางานแบบมีสว่นรว่มและยอมรับความแตกต่างได้

พวกเราจะแข็งแกร่งเมื่ ออยู่ร่วมกัน

Riot Noir ได้แสดงให้ฉันเห็นถึงแนวทางท่ีแตกต่างในการนำาทีม และมีสว่น
รว่มกับผู้คนท่ัวท้ังองค์กร ซึ่งปกติแล้วไมไ่ด้อยูใ่นสว่นรับผิดชอบของฉัน การ
ได้ทำางานผสมผสานรว่มกันของท่ีนี่เป็นสิง่ท่ีฉันไมเ่คยเห็นในบริษัทอ่ืน ๆ มา
ก่อน เรากำาลังสร้างชุมชนท่ีนา่ท่ึง ท่ีจะชว่ยให้เราค้นพบโอกาสในการทำางาน
ใหม ่ๆ และเข้าถึงจุดเริม่ต้นในการยกระดับอุตสาหกรรมนี้ยิง่ ๆ ขึ้น Riot 
เป็นบริษัทท่ีแข็งแกรง่ขึ้นเพราะ Riot Noir และ RIGs และในทางกลับกัน
ก็ได้กลายเป็นการสร้างชุมชนท่ีดีข้ึนไปพร้อม ๆ กัน มันได้สร้างวัฏจักรการ
เปล่ียนแปลงด้านบวกท่ี

่
ยั่งยืน และมันนา่ต่ืนเต้นท่ีได้เห็นผลกระทบท่ีเกิดกับ

ท้ังภายในและภายนอกองค์กร”

Joshua P. หวัหน้าทมีวิศวกร 
ทีม Summoner’s Rift

“ สภาพนักงาน Riot

สภาพนักงาน Riot ประกอบขึ้นมาจากกลุ่ม
พนักงานท่ีทำาหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ให้กับ
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านความหลากหลาย ใน
ปัญหาท่ีอาจจะกระทบต่อวัฒนธรรมของเรา 
ผู้สนับสนุน D&I กลุ่มนี้นี่เองท่ีเป็นผู้เฟ้นหา
โอกาสและแนวทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้ในเชิง
รุก ท่ีทำาให้เราก้าวไปข้างหน้าเรื่อย ๆ ในเส้น
ทาง D&I ของเรา สภาจะมีประชุมทุกสอง
สัปดาห์ เพื่อระดมความคิด ยกระดับ และปรับ
ใช้กลยุทธ์เพื่อเรง่ให้เกิดความหลากหลาย การ
ยอมรับความแตกต่าง และวัฒนธรรมรวมท่ัว
ท้ังองค์กร Riot

85%
มคีวามสอดคล้องในทกุกลุ่มพนักงาน

ดัชนีความครอบคลุมของ Riot 



ตอนท่ีฉันเริม่ทำางาน เรายังไมม่ี RIG เลย ไมม่ีแม้แต่ทีม D&I ต้ังแต่ตอนนั้นฉันได้เห็นความมุง่มั่นของ 
Riot ในการจัดหาทรัพยากร การรับฟัง และการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีแสดงออกมาจากท้ังพนักงานของ Riot 
ผู้จัดการ และผู้นำาอาวุโสขององค์กร ซึ่งมีการเติบโตแบบทวีคูณ และการได้เห็นการเติบโตนั้นยิง่ใหญ่
มาก เรายังคงติดขัดอยูบ่้างและไมไ่ด้สมบูรณ์แบบ แต่เราก็เต็มใจท่ีจะเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่า
นั้น สิง่เหล่านี้มันชา่งทำาให้ฉันรู้สึกสุขใจจริง ๆ”

Alex Q. ผูจั้ดการโครงการ 
ผู้คน

“

กลุ่มทรัพยากรพนักงานของเรา หรือท่ีเราเรียกว่า Rioter Identity Groups (RIGs) ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้
ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองเก่ียวกับโอกาส รวมถึงความท้าทายของการรักษาสถานท่ีทำางานท่ีมีหลาก
หลายและยอมรับความต่าง พวกเขายังนำาพนักงาน Riot มารวมกันเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความหลาก
หลาย ทำาให้รู้สึกถึงการเป็นตัวแทนท่ีแท้จริงในวงการเกม และสง่เสริมความรู้สึกเป็นสว่นหนึ่งของ
องค์กร Riot และเป็นสว่นหนึ่งของชุมชนผู้เล่นอยา่งแท้จริง ด้วยข้อมูลเชิงลึก โครงการต่าง ๆ และการก
ระตุ้นกิจกรรม RIGs เข้ามามีความสำาคัญในการสร้างชุมชนท่ีครอบคลุมท้ังภายในและภายนอกองค์กร

ด้วยการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดับสงู ในแต่ละครัง้ RIG จะสรา้งแผนปฏิบติัการ
ประจำาปีโดยเน้นทีส่ามสว่น: พนักงาน Riot ธุรกิจ และชุมชน ทกุวันนีเ้ราม ีRIGs ไปแล้ว 
6 ครัง้:

ภารกิจของ Filipinos At Riot (FAR)คือการสนับสนุน รวมเป็นหนึ่ง และเฉลิมฉลองให้กับชาวฟิลิปปินส์
ใน Riot และในชุมชนการเล่นเกม เพื่อเรียนรู้เพิม่เติมเก่ียวกับงานท่ี FAR ทำารว่มกับกลุ่มAAPI ของ
พนักงาน Riot เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแหง่มรดกของเอเชีย อเมริกัน และชาวเกาะแปซิฟิก อ่านเพิม่เติมท่ี
นี่

ภารกิจของ Rainbow Rioters คือการสง่เสริมชุมชนและผลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลุม LGBTQIA+ ใน Riot 
และอ่ืน ๆ มากกว่านั้น พวกเขารวมตัวกันอยา่งกระตือรือร้นเพื่อชว่ยสนับสนุนและขับเคล่ือนกิจกรรม
สำาหรับชุมชน LGBTQIA+ ใน Riot พวกเขามีวิสัยทัศน์สูงสุดในการทำาให้ Riot กลายเป็นองค์กรท่ีจะ
ทำาให้เกมเป็นพื้นท่ีท่ีปลอดภัย ยอมรับความแตกต่าง และเป็นตัวแทนให้แก่ชุมชน LGBTQIA+ ลองดูผล
งานของ Riot Rainbow ในการเฉลิมฉลองเดือนแหง่ประวัติศาสตร์ LGBT ได้ ท่ีนี่ 

ภารกิจของ Riot Alliance of Diverse Genders (RAD Genders) คือการผลักดัน Riot ให้เป็นสถาน
ท่ีท่ีผู้คนทุกเพศได้เติบโต และได้เห็นตัวเองสะท้อนอยูใ่นผลิตภัณฑ์ของ Riot RAD เป็นกลุ่มอัตลักษณ์
สำาหรับผู้หญิงตามเพศกำาเนิด กลุ่มนอนไบนารี และกลุ่มคนข้ามเพศ ทุก ๆ เพศมารวมตัวกันเพื่อสร้าง
ชุมชน เติบโต และขยายการเข้าถึงของผู้เล่น

ภารกิจของ Riot Noir คือการขยายกระบอกเสียงของคนผิวสี และเพิม่ตัวแทนเชื้อชาติใน Riot ท้ังใน
และนอกผลิตภัณฑ์ ผลกระทบของ Noir ได้แก่การสง่เสริมการพัฒนาทางวิชาชีพ การเพิม่ความรว่ม
มือในชุมชน และการสง่เสริมปฏิสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เรียนรู้เพิม่เติม
เก่ียวกับสิง่ท่ี Noir ได้ทำาเพื่อเฉลิมฉลองเดือนประวัติศาสตร์คนผิวสีได้ ท่ีนี่

ภารกิจของ Riot Unidos คือการจัดหาสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนพนักงาน Riot ชาวลาตินและ
พันธมิตรของพวกเขา โดยเพิม่การสนับสนุนด้านวิสัยทัศน์ ความผูกพันทางวัฒนธรรม การเข้าถึงชุมชน 
และการเปล่ียนแปลงเชิงบวกภายใน Riot Games

ภารกิจของ Veterans@Riot คือการสนับสนุนพนักงานอายุมากของ Riot และพันธมิตร ในขณะท่ีเพิม่
การเป็นตัวแทนผู้คนอายุมากในวงการเกมและวงการบันเทิง วัตถุประสงค์หลักของพวกเขาคือการสร้าง
ระบบนิเวศท่ีเข้าใจภูมิหลังท่ีเป็นเอกลักษณ์ของพนักงานท่ีอายุมาก และ RIG นี้ก็ได้รับความต้องการ
เพื่อท่ีจะให้เป็นตัวกลางสร้างความเข้าใจระหว่างพนักงานเหล่านั้นกับ Riot อีกด้วย

กลุ่มตัวตนพนักงานของ Riot

เพื่อเป็นการยกยอ่งผลงานและการปฏิบัติภารกิจท่ียอดเยี่ยมของท้ัง RIGs และ สภาพนักงาน Riot 
หัวหน้าทีมของพวกเขาเหล่านี้ได้รับโบนัสตอบแทนสำาหรับทุก ๆ สิง่ท่ีพวกเขาได้ทำาเพื่อสร้างและสง่
เสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างภายใน Riot 

พวกเราจะแข็งแกร่งเมื่ ออยู่ร่วมกัน

https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/pride-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-black-history-month


พวกเราจะแข็งแกร่งเมื่ ออยู่ร่วมกัน

ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาด้าน D&I
เราเชื่อว่าทุกคนมีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมของการยอมรับความแตกต่าง แต่ผู้นำาของเราก็ต้องเป็นผู้กำาหนดทิศทาง 
และต้องมุง่มั่นอยา่งเต็มท่ีกับเส้นทาง D&I ของเราด้วย ปีท่ีแล้ว เราได้นำาระบบบัตรคะแนนความหลากหลายและการยอมรับ
ความแตกต่างมาใช้เป็นครั้งแรก โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังความหลากหลายและ การยอมรับความแตกต่างไว้ในทุกแผนก 
สมาชิกในทีมผู้บริหารแต่ละคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบแผนปฏิบัติการท่ีวัดความคืบหน้าท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในการ
เป็นหนึ่งในด้านการสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

แผนปฏิบติัการเหล่านีไ้ด้แก่:

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างต้องใช้เวลา มัน
ก็เหมือนกับการออกกำาลังกาย คุณไมส่ามารถทำาเพียงครั้งเดียว
แล้วคาดหวังว่าจะฟิตทันที คุณต้องออกกำาลังกายอยา่งสม่ำาเสมอ
หากต้องการจะให้มันเห็นผล เชน่เดียวกับพวกเราใน Riot ท่ีเรา
ใช้ในการพิจารณาถักทอสร้างความหลากหลายและการยอมรับ
ความแตกต่างเข้ากับงานของเรา เมื่อพูดถึงการสร้างสภาพ
แวดล้อมท่ีหลากหลาย เราจะพิจารณาจากสามประเด็นหลัก: เรา
ว่าจ้างใคร เรารว่มมือกับใคร และอยา่งสุดท้ายคือเรื่องราวท่ีเรา
กำาลังเล่าอยูคื่ออะไร

เราถามตัวเองอยูเ่สมอว่าเราอยากเป็นใครในฐานะบริษัท ใน
ฐานะผู้นำา และในฐานะพนักงาน Riot คำาถามเหล่านี้ และความ
สามารถของเราในการยึดมั่นในตัวเองและคนอ่ืน ๆ ซึ่งถูกสลัก
เข้าไปในโครงสร้างของบริษัทเรา นั้นจะเป็นสว่นรว่มในการสร้าง
สภาพแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เราจะ
ท้าทายตัวเองต่อไปเพื่อให้ดียิง่ขึ้นไปอีก และสำาหรับฉันนั่นคือ
สิง่ท่ีทำาให้ Riot พิเศษ แม้ว่าเราจะเติบโตอยา่งรวดเร็ว แต่เรายัง
คงยึดมั่นในเข็มทิศศีลธรรมของเราอยูเ่สมอ โดยต้องการสร้าง
วัฒนธรรมและประสบการณ์ของผู้เล่นท่ีทุก ๆ คนท่ีมีสว่นรว่มจะ
ภาคภูมิใจท่ีได้ทำางานนี้”

Shauna S. ประธานของ 
Riot Entertainment

“
• เช็คอินรายไตรมาสกับผูบ้รหิารแต่ละคน และ 

 
• การตรวจสอบประจำาปีโดย CEO และ CDO สรา้งข้อสรุป

จากทมีผูน้ำาในการทบทวนความคืบหน้าซึง่จะถกูนำาไป
รวมในกระบวนการวางแผนประจำาปีของบรษัิท



เราจะเปลี่ยนแปลงวงการเกมไปร่วมกัน
เรากำาลังเดินทางเพื่อสร้างความแตกต่าง ไมใ่ชแ่ค่ใน Riot เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในท้ังอุตสาหกรรมด้วย
เชน่กัน เรารู้ดีว่าของแบบนี้มันไมเ่กิดขึ้นในชั่วข้ามคืน เราพร้อมจะมุง่มันเพื่อสิง่นี้ในระยะยาว

ผู้เล่นคือหัวใจของทุกสิง่ท่ีเราทำา และเราเชื่อว่าการนำาเสนอท่ีหลากหลายและ ยอมรับความต่างนั้นมี
สว่นสำาคัญต่อประสบการณ์การเล่นเกมของพวกเขา เรามุง่มั่นท่ีจะสร้างเกมท่ีไมเ่พียงแต่สอดคล้องกับ
ผู้เล่นในปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น แต่ยังเป็นเกมท่ีผู้เล่นทุกคนสามารถเห็นตัวเองในตัวละครของเรา
ในขณะท่ีเพลิดเพลินกับการต้อนรับและประสบการณ์ท่ีปลอดภัยได้เชน่กัน

ถ้าทำาได้ถูกต้อง เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างชุมชนการเล่นเกมท่ีครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งยินดีต้อนรับผู้เล่น
หลายพันล้านคนท่ัวโลกท่ีรว่มแบง่ปันความหลงใหลของเราในการเล่นเกมไปด้วยกัน

 
 
 

ดังน้ันแล้ว เราจึงลงมือเกีย่วกับการยอมรบัความต่างในเกมผา่นเป้าหมายต่อไปนี:้

•  เรามุ่งมั่นทีจ่ะเป็นตัวแทนของผูเ้ล่นท่ัวโลกผา่นเรื่องราวและตัวละครของเรา 

• เราสรา้งช่วงเวลาสำาหรบัผูเ้ล่นใหไ้ด้เฉลิมฉลองตัวตนของพวกเขาในเกมของเรา 

•  เรามุ่งมั่นทีจ่ะสรา้งความพรอ้มใหกั้บทมีสรา้งเกมของเรา เพื่อใหพ้วกเขามอบ
ประสบการณ์ทีค่รอบคลมุแก่ผูเ้ล่นได้

นี่เป็นสตูดิโอเกมแหง่แรกท่ีฉันรู้สึกเหมือนมีการสร้างความเป็นตัว
ตนจริง ๆ หลายบริษัทเน้นถึงความหลากหลาย แต่เมื่อคุณมองดูคน
ท่ีทำางานท่ีนั่นจริง ๆ มันกลับไมส่ะท้อนให้เห็นเลย แต่ท่ี Riot ไมเ่ป็น
แบบนั้น เพราะคุณจะได้เห็นความหลากหลายนั้นโดยตรง

ทันทีหลังจากท่ีฉันเริม่งาน มีหลายอยา่งท่ีทำาให้ฉันรู้สึกถึงการต้อนรับ
ท่ีดี และ ทำาให้ง่ายต่อการเป็นสว่นหนึ่งกับสตูดิโอ ทันทีท่ีฉันได้รับการ
ว่าจ้าง ฉันถูกบรรจุเข้าไปใน Riot Noir ซึ่งทุกคนก็ต้อนรับฉันอยา่งดี 
ซึ่งมันทำาให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจมาก ๆ”

Jazmine D. ผูป้ระสานงานฝ่ายผลิตเกม 
League of Legends

“



การมีความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างนั้นไมไ่ด้เป็นการสร้าง
ความได้เปรียบของคนบางกลุ่ม แต่เป็นการลบกำาแพงระหว่างทุกคนออก
ไป โครงการ VCT Game Changers ได้ออกแบบโดยคำานึงถึงหลักการท่ีว่า
เป็นหลัก: มีจุดประสงค์ในการจุดประกายแก่สุภาพสตรีท่ีเก่งรอบด้าน และ
สร้างเส้นทางท่ีปลอดภัยสำาหรับเพศหญิงท่ีจะเข้าสูว่งการ วิสัยทัศน์ของ
เราสำาหรับระบบนิเวศการแขง่ขันของ VALORANT คือการทำาให้เป็นกีฬาท่ี
ครอบคลุมอยา่งแท้จริง และโครงการ Game Changers จะพาเราไปท่ีสูจุ่ด
นั่น

ในซีรีย์ของการแขง่ขันและโปรแกรมพัฒนามากมายท่ีได้เปิโอกาสในการ
สร้างความสนิทสนมและเชื่อมความสัมพันธ์ ต้องขอบคพื้นท่ีท่ีปลอดภัย
และยอมรับความแตกต่างนี้เอง ท้ังเพศหญิงและ เพศชายขอบจึงสามารถ
มุง่เน้นไปกับท่ีสิง่ท่ีพวกเขารัก ซึ่งก็คือการเล่นเกมของเรา โดยจะมีผลมาก 
ๆ ต่อกีฬาท่ีกำาลังเติบโตเชน่นี้

33,000
คน รบัชมการแข่งขันครัง้แรกของ

VCT Game Changers

มผีูช้มกว่า

“ผู้เปล่ียนเกม
Game Changers เป็นสว่นเสริมเพิม่เติมของภารกิจโดยรวมของ Riot ใน
การเป็นบริษัทเกมท่ีมุง่เน้นไปท่ีผู้เล่นมากท่ีสุดในโลก โดยทำาหน้าท่ีเป็น
ตัวอยา่งเชิงรุกในการให้ความสำาคัญกับผู้เล่นเป็นอันดับแรก Riot และทีม 
VALORANT ต้ังใจท่ี

่
จะทำาพื้นท่ีการแขง่ขันท่ีแม้จะต้องใช้ความพยายาม 

ก็ยังมีความอบอุ่น ปลอดภัย และยอมรับความต่าง ซึ่งเพศหญิงและเพศ
ชายขอบสามารถมุง่เน้นไปท่ีการแขง่ขันตรงหน้า แทนท่ีจะพะวงกับการ
ล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ

นอกเหนือจากการแขง่ขันในเกม เรายังจำาเป็นต้องสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้า
มาทำางานในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตทุกระดับมากขึ้น เพื่อท่ีพวก
เขาจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ของพวกเขาได้ นั่นคือสิง่ท่ีโครงการอยา่ง Game Changers พยายามจะ
ทำาให้สำาเร็จ”

Anna D. รองประธานกรรมการ โปรดิวเซอรฝ่์ายบรหิาร 
VALORANT

เราจะเปลี่ยนแปลงวงการเกมไปร่วมกัน



“
D&I ถูกรวมเข้าไว้ในทุกระดับของการสร้างสรรค์ใน Riot ต้ังแต่เริม่ต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงกระบวนการไฟเขียวปล่อย
ตัวเกม เพื่อเป็นแนวทางในการรับผิดชอบต่อตัวบริษัทและสร้างความมั่นใจว่าเรากำาลังสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็น
ไปได้

ในปีท่ีผา่นมา เราภูมิใจในความพยายามของเราในการเปิดตัวตัวละครท่ีเป็นตัวแทนฐานผู้เล่นท่ีหลากหลายท่ัวโลกของเรา
ได้ดีข้ึน ท้ังเชื้อชาติ เพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ ตัวอยา่งได้แก่แขมเป้ียน (League of Legends) เชน่ Rell, Seraphine, 
Akshan และ Samira; ผู้ติดตาม (Legends of Runeterra) เชน่ Tyari the Traveller, Shomi the Dropboarder และ Legion 
Veteran; และเอเจนท์ (VALORANT) เชน่ Phoenix, Astra, Reyna, Raze และ Yoru

พนักงาน Riot ใสใ่จอยา่งยิง่ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเราสร้างขึ้นนั้นจะเป็นตัวแทนของผู้เล่นและชุมชนท่ีพวกเขาเป็นสว่นหนึ่งได้อยา่ง
แท้จริง ไมว่่าจะเป็นการข้องเก่ียวของ Riot Noir ในการสร้างแชมเป้ียนอยา่ง Senna, รว่มมือกับ Rainbow Rioters เพื่อ  การ
เคล่ือนไหวผา่นตัวเกมท่ีใหญท่ี่สุดท่ีเคยมีในชว่งเดือนแหง่ประวัติศาสตร์ LGBT หรือติดต่อพนักงาน Riot ท่ัวภูมิภาคเพื่อ
ปรึกษาเก่ียวกับเอเจนท์ใน VALORANT เราต้องการใช้หลักการ D&I เพื่อพิจารณาในทุก ๆ สิง่ท่ีเราทำา

ในปีนี้ เรายังได้เปิดตัวคู่มือ D&I สำาหรับผลิตภัณฑ์  เป็นการแนะนำาพนักงาน Riot ใหม ่ๆ ท้ังหมดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
จนถึงเครื่องมือท่ีพวกเขาจำาเป็นต้องใช้เพื่อพูดคุยเก่ียวกับประเด็นของ D&I ในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์

ขยายความเป็นตัวแทนภายในเกม

การได้รับเชิญให้มาทำางานเก่ียวกับการเล่าเรื่องเก่ียวกับรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมของ Raze เป็นประสบการณ์ท่ีนา่ท่ึงสำาหรับฉัน 
เรื่องท่ีว่าทีมพยายามสอบถามชาวบราซิลให้เข้ามามีสว่นรว่มใน
การสนทนาด้วยเพื่อให้แนใ่จว่า Raze จะให้ความรู้สึกสมจริงนั้น
มันประทับใจฉันสุด ๆ พวกเขาอธิบายสั้น ๆให้ฉันฟังว่าใครคือ 
Raze และอะไรคือองค์ประกอบหลักของตัวละคร จากนั้นเราเริม่
พูดถึงภูมิภาคต่าง ๆ ของบราซิลท่ีให้ความรู้สึกเหมือนจริง และ
สมเหตุสมผลแก่การเป็นต้นกำาเนิดของเธอ ชุมชนชาวบราซิลยินดี
มากเมื่อ Raze ได้รับการเปิดตัว และเราได้รับคำาติชมมากมาย
เก่ียวกับการท่ีผู้เล่นของเรารู้สึกถึงการถูกสะท้อนตัวตนและได้รับ
ความเคารพทางเชื้อชาติ มันรู้สึกดีท่ีถูกสะท้อนตัวตน แลสามารถ

แสดงวัฒนธรรมของเราให้โลกได้
เห็น โดยสว่นตัวแล้วฉันจะรู้สึก
ขอบคุณในเรื่องนี้ตลอดไป”

Nathalia M. โปรดิวเซอรด้์านการ
ปรบัใหเ้ข้ากับท้องถ่ิน ฝ่ายดูแล
ความคิดสรา้งสรรค์

เราจะเปลี่ยนแปลงวงการเกมไปร่วมกัน

https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you


โครงการรเิริม่สำาหรบัผูข้าดโอกาส (URF)
ปีท่ีแล้วเราได้เปิดตัวโครงการริเริม่สำาหรับผู้ขาดโอกาส (URF) เพื่อตอบสนองต่อประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานของความอยุติธรรมทางเชื้อชาติท่ีมีต่อชุมชนคนผิวสี โครงการนี้มีจุดมุง่หมายเพื่อมอบเงิน 
10 ล้านดอลลาร์แก่องค์กรสำาหรับผู้ขาดโอกาสและสตาร์ทอัพในชุมชนเกม ในปีท่ีผา่นมา เราพบกลุ่ม
องค์กรท่ีมีความสามารถอยา่งนา่ท่ึงท่ีเราอยากสนับสนุน และเราได้ใช้มากกว่า 5 ล้านเหรียญในการ
สนับสนุนสตาร์ทอัพและโปรแกรมต่าง ๆ โดยท่ีมากกว่า 30% ของการลงทุนของเรามุง่เน้นไปท่ีองค์กร
ของคนผิวสี และมากกว่า 50% สำาหรับองค์กรสำาหรับผู้หญิง และเราเพิง่เริม่ต้นเท่านั้น

เนื่องจากความมุง่มั่นเดิมของเรา เราได้เพิม่เงินทุนและได้มอบเงินเพิม่อีก 1.6 ล้านดอลลาร์เพื่อให้การ
สนับสนุนทางการเงิน และให้คำาปรึกษาแก่นักพัฒนาเกมในภูมิภาคท่ีขาดความสนใจจากท่ัวโลก 
พันธมิตรอยา่งเป็นทางการของ URF ได้แก่ WINGS, Twin Drums, Double Loop Games, Carry 1st 
และ The Last Gameboard หากต้องการเรียนรู้เก่ียวกับองค์กรเหล่านี้และงานท่ี URF กำาลังทำาเพื่อ
สนับสนุนนักพัฒนาท่ีด้อยโอกาสในชุมชนท้องถ่ิน อ่านเพิม่เติมท่ีนี่

ผลกระทบต่อสงัคม 
ในปี 2563 Riot ได้ให้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ผา่นกองทุนเพื่อสังคมเพื่อความก้าวหน้าท่ีมากยิง่ขึ้นตลอด
ระยะเวลาสามปีในด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กท่ีชนกลุ่มน้อยเป็น
เจ้าของ สร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้ขาดโอกาสในอุตสาหกรรมของเรา และจัดการกับอคติและการ
แบง่แยกในพนักงาน เรายังทำางานรว่มกับ Riot Noir ซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากรพนักงานของเราสำาหรับ
พนักงานผิวสี เพื่อแจกจ่ายทุน 50,000 ดอลลาร์ ให้กับท้ังมูลนิธิ ACLU และโครงการ The Innocence 
โดยมีแผนงานท่ีจะระบุตัวองค์กรท่ีจะสนับสนุนด้านการเงินต่อไปตลอดปี 2564 หากต้องการเรียนรู้
เพิม่เติมเก่ียวกับทีมผลกระทบต่อสังคมของ Riot และสิง่ท่ีพวกเขาทำาเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบอยา่ง
ลึกซึ้ง รวมถึงการทำาการเปล่ียนแปลงในระยะยาวในชุมชนของเรา คุณสามารถดูเพิม่เติมได้ท่ี ทบทวน
ผลกระทบต่อสังคมปี 2563

ในเดือนมิถนุายนปี 2563 หลังจากการเสยีชวิีตของ George Floyd เราได้ประกาศความมุ่งมั่นของเราในการขับ
เคล่ือนการเปลีย่นแปลงทางสงัคม นอกเหนือจากการรเิริม่ทีด่ำาเนินการผา่นทมี D&I ของเราแล้ว เรายงัรว่มมือกับ
ทมีผลกระทบต่อสงัคมและการพัฒนาองค์กรสำาหรบัโครงการสำาคัญท้ังสอง:

ร่วมมือเพื่ อขับเคล่ือนการริเริ่มความ
เท่าเทียมทางเชื้ ออชาติของเรา 

เราจะเปลี่ยนแปลงวงการเกมไปร่วมกัน

มอบ 10 ล้านดอลลาร ์ใหกั้บองค์กรและสตารท์อัพทีข่าด
โอกาสในชุมชนเกมผา่น URF

มอบทนุการศกึษา 50,000 ดอลลารใ์หกับนักเรยีนผวิสทีี่
สนใจในวงการเกม

ลงทนุ 1 ล้านดอลลารเ์พื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
และลงทนุในธุรกิจของชนกลุ่มน้อย

https://wingsfund.me/
https://twindrums.com/
https://www.doubleloopgames.com/
https://www.carry1st.com/
https://lastgameboard.com/blogs/news/the-last-gameboard-closes-4-million-seed-financing-led-by-theventurecity-with-participation-from-sosv-and-riot-games
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change


พฤติกรรมการก่อกวนในเกม ในรูปแบบของข้อความและ
การใช้แชทเสียงในทางท่ีผิด รวมถึงการกระทำาท่ีสื่อถึง
อันตรายอ่ืน ๆ ต่อตัวผู้เล่น แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นความ
ท้าทายท่ีไมใ่ชแ่ค่สำาหรับ Riot แต่สำาหรับท้ังอุตสาหกรรม
โดยรวม

ในปีท่ีผา่นมา เราได้แบง่ปันข้อมูลเชิงลึกจากระเบียบ ความ
ประพฤติของผู้เล่น ของเราไปท่ัวท้ังอุตสาหกรรมเกม เรา
ได้พูดคุยกันในท่ีประชุมเชน่ ประชุมพัฒนาเกม รว่มกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เชน่ Fair Play Alliance และ 
Entertainment Software Association และ ติดต่อกับผู้
เล่นโดยตรงผา่นการอัพเดทประจำาของเรา (เชน่ ท่ีนี่ สำาหรับ 
League of Legends และ ท่ีนี่ สำาหรับ VALORANT).

นอกจากนี้ เรายังรว่มมือกับ Fair Play Alliance และ Anti-
Defamation League เพื่อให้ทุนพัฒนา กรอบการก่อกวน
และก่อให้เกิดอันตรายในเกมออนไลน์ กรอบนี้มีจุดมุง่หมาย

เพื่อให้นักพัฒนาเกมใช้ภาษาท่ีเข้าใจรว่มกันเพื่อทำาความ
เข้าใจในการก่อกวนและพฤติกรรมท่ีเป็นอันตรายในเกม 
ตลอดจนให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับวิธีการทุเลา ลดทอน หรือ
ขจัดประสบการณ์เหล่านี้ไป

ทีมศูนย์กลางการประพฤติของผู้เล่น (CPD) ภายใน Riot ใช้
หลักการออกแบบความประพฤติผู้เล่นเหล่านี้กับเกมของ 
Riot โดยปรับใช้ในการบริการ เครื่องมือต่าง ๆ และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเพื่อสง่เสริมการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีของผู้เล่น ลด
พฤติกรรมการก่อกวน และสง่เสริมและสนับสนุนการเล่น
เกมท่ีดี CPD ยังพัฒนาการวิเคราะห์ฟีเจอร์และการบริการ
ของเกม เชน่ ชอ่งทางการประเมินรายงานผู้เล่นของ Riot 
และยังทำาการปรึกษากับทีมเกมเก่ียวกับหลักการออกแบบ
ความประพฤติผู้เล่นต้ังแต่การสร้างแนวคิดของเกมไปจนถึง
การดำาเนินการในเกมจริง

CPD ได้ลงทุนในหลายด้านเพ่ือช่วย
จัดการกับพฤติกรรมที่ก่อกวนใน
เกมของ Riot:

เริม่พัฒนาระบบประเมินผลการสื่อสารด้วยเสียง เพื่อจัดการกับการ
รายงานการใช้เแชทด้วยเสียงก่อกวนผู้เล่นในเกมของเราได้ดียิง่ขึ้น

และกำาลังทำางานรว่มกับสตูดิโอ Riot Game เพื่อปรึกษาและประเมิน
ความประพฤติของผู้เล่นให้ลึกซึ้งยิง่ขึ้น เริม่ต้ังแต่ชว่งต้นของวงจร
การพัฒนาเกมซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของด่านตรวจสอบความพร้อมแรก
เริม่ของตัวเกม

ปรับปรุงระบบตรวจจับของเรา โดยเฉพาะการตรวจสอบชื่อและ
ระบบประเมินข้อความแชท รวมถึงปรับปรุงการตรวจสอบท่ี
เก่ียวข้องกับตัวตนของผู้เล่นอยา่งต่อเนื่อง

รว่มมือกับ Riot Karma และฝ่ายชว่ยเหลือผู้เล่นของ Riot เพื่อ
สนับสนุน สายด่วนข้อความ (CTL) ต่อเนื่องเป็นปีท่ีสอง CTL ให้
บริการการปรึกษาฟรีผา่นทาง SMS แก่ผู้เล่นในอเมริกาเหนือ โดย
สามารถสง่ข้อความถึง 741741 ด้วยคีย์เวิร์ด RIOT เรากำาลังประเมิน
โอกาสในการขยายบริการประเภทนี้ในภูมิภาคอ่ืนอยา่งต่อเนื่อง

ในฐานะผู้นำาของทีมท่ีทุ่มเทสง่เสริมการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เล่น ลดพฤติกรรม
การก่อกวน และสง่เสริมประสบการณ์การเล่นเกมท่ีดี สิง่สำาคัญสำาหรับฉันคือ 
ทีมของฉันจะต้องสะท้อนถึงวัฒนธรรม ประสบการณ์ และตัวตนท่ีหลากหลาย 
โปรแกรมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของ Riot ได้ชว่ยให้
ฉันสร้างและจัดต้ังทีมท่ีแสดงถึงมุมมองท่ีหลากหลายได้ ในขณะท่ีเราทำางาน
รว่มกับทีมเกมโดยการใสค่วามประพฤติของผู้เล่นเข้ามาในหลักการออกแบบ
เกม ความหลากหลายท่ีมีในทีมนั้นจะสง่ผลให้ผู้เล่นของเราได้รับประสบการณ์
ท่ีดีข้ึนเชน่กัน”

Paul S. ผูจั้ดการฝ่ายผลิตอาวุโส 
ศูนย์กลางความประพฤติของผู้เล่น

“

การจัดการกับพฤติกรรมการก่อกวน

เราจะเปลี่ยนแปลงวงการเกมไปร่วมกัน

https://venturebeat.com/2020/03/11/riot-games-launches-player-dynamics-to-help-improve-multiplayer-experiences/#:~:text=Riot%20Games%20launches%20player%20dynamics%20to%20help%20improve,improve%20the%20player%20experience%20in%20online%20multiplayer%20games
https://venturebeat.com/2020/03/11/riot-games-launches-player-dynamics-to-help-improve-multiplayer-experiences/#:~:text=Riot%20Games%20launches%20player%20dynamics%20to%20help%20improve,improve%20the%20player%20experience%20in%20online%20multiplayer%20games
https://euw.leagueoflegends.com/en-gb/news/dev/behavioral-systems-april-2021/
https://www.polygon.com/22410790/valorant-riot-games-voice-moderation-ai-chat-recording
https://fairplayalliance.org/framework/
https://fairplayalliance.org/framework/
https://www.crisistextline.org/


ในตอนท่ีผู้ก่อต้ังของเราได้เริม่กิจการนี้เมื่อ 15 ปีท่ีแล้ว พวกเข้าต้ัง
เป้าท่ีจะสร้างเกมท่ีผู้เล่นทุกคนสามารถได้รับการรับรู้ ได้ยิน และ
รู้สึกมีสว่นรว่มไปกับมัน ในวันนี้ เรามีพนักงาน Riot กว่า 3,000 
คนอยูท่ั่วโลก ท่ีมุง่มั่นทำาให้ภารกิจกว่า 15 ปี ของเราเป็นรูปเป็น
รา่งและก้าวขึ้นไปเหนือกว่านั้น

เราฉลองให้แก่ความสำาเร็จ เรียนรู้จากความผิดพลาด และต้ังเป้า
หมายไว้สูง เพื่อท่ีเราจะเป็นบริษัทท่ีดีให้แก่ผู้เล่นและพนักงาน 
Riot ปี 2563 ได้สอนว่าเราสามารถทำาเรื่องเหลือเชื่อได้ แม้จะอยู่
ในสถานการณ์ของโลกท่ีเหลือเชื่อเชน่กัน ปีท่ีผา่นมา เราเปล่ียน
จาก Riot Game เป็น Riot Games มันไมง่่ายเลย แล้วก็ไมไ่ด้เป็น
ไปตามท่ีคิดท้ังหมดด้วย แต่เราก็จะเรียนรู้ รับฟัง และเติบโตขึ้นต่อ
ไปเรื่อย ๆ

และสุดท้าย ในปีท่ีผา่นมา เราเป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ี Riot ได้รับ
การรับรองให้เป็นสถานท่ีทำางานท่ียอดเยี่ยม ซึ่งกว่า 94% ของ
พนักงาน Riot ได้พูดกันว่า ท่ีนี่เป็นท่ีทำางานท่ียอดเยี่ยม เรา
ยินดีอยา่งยิง่เชน่กันท่ีได้รับรางวัล Financial Times Diversity 
Award ซึ่งเราสามารถคว้าท่ีหนึ่งมาได้หลังจากท่ี FT ทำาการสำารวจ
พนักงานมากกว่า 100,000 คน จาก 15,000 บริษัท แล้วทำาการ
ประเมินมุมมองการยอมรับความแตกต่างภายในบริษัทของ
พนักงาน และความพยายามในการสง่เสริมหลากมิติของความ
หลากหลาย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2564 เราได้ถูก
เสนอชื่อใน Fortune 100 สำาหรับการเป็นหนึ่งในสถานท่ีทำางาน
ท่ีดีท่ีสุดสำาหรับคนรุน่ Millennials (Gen M) เราดีใจอยา่งยิง่ท่ี
พนักงาน Riot รับรู้ได้ถึงผลการกระทำาในการสง่เสริมวัฒนธรรม
ของเรา แต่เราจะยังคงมุง่มั่นต่อไปเพื่อให้เรามีวัฒนธรรมท่ีผู้มี
ความสามารถนั้นสามารถท่ีจะเติบโตได้และได้อยา่งดีท่ีสุดสำาหรับ
พวกเขา

#TogetherWeAreRiot




