
การท า task schedule

คอืการตัง้คา่ใหโ้ปรแกรมท างานตามทีเ่ราก าหนด



Task Schedule คอื ?

ฟังกช์ ัน่ทีเ่อาไวก้ าหนดเวลาการท างานของโปรแกรม เป็นการก าหนดใหโ้ปรแกรมทีเ่ราเขยีน

น้ันสามารถเร ิม่ท างานไดด้ว้ยตนเองจากเวลาทีไ่ดก้ าหนดไว ้โปรแกรมจะเขยีนค าสัง่ต ัง้เวลา

ดว้ย cronjob ท างาน



ค าส ัง่สรา้ง task schedule

php artisan make:command HeatCron   --command=heat:cron

ต าแหน่งไฟลท์ีถ่กูสรา้ง

app/Console/Commands



แกไ้ขไฟล ์HeatCron.php

เพิม่ดา้นบน

use App\Http\Controllers\HeatController;

และเรยีกใชง้านทีฟั่งกช์ ัน่ handle()

$heat = new HeatController();

$heat->fetchDaily();



เพิม่ค าส ัง่ใน Consoles\Kernal.php

เพิม่ในฟังกช์ ัน่ schedule

$schedule->command(‘heat:cron’)->everyMinute();



ค าส ัง่ทดสอบการท างาน ดว้ย php artisan

ค าสัง่เรยีกดรูายการทัง้หมด

php artisan schedule:list

ค าสัง่ทดสอบการท างานของฟังกช์ ัน่ทีเ่ราเขยีนไว ้

php artisan schedule:run



ส ัง่ให ้schedule เร ิม่ท างาน

ค าสัง่ทีใ่ห ้schedule ท างาน

php artisan schedule:work

โปรแกรมจะท างานตามทีเ่ราก าหนดคา่ไว ้

อา้งองิจาก 

https://laravel.com/docs/8.x/scheduling#schedule-frequency-options



การท างานของ queues

queues คอื ตวัจดัการล าดบัการท างานในรปูแบบของควิ เพือ่ใหโ้ปรแกรมท างานไดใ้นขณะทมีกีารรอ้ง

ขอเขา้มาจ านวนมาก ๆ อย่างเชน่การส่งอเีมลใ์หก้บัลูกคา้ลกัษณะแบบนีจ้ะใชใ้ห ้queue ท างาน เพราะ
ผูใ้ชง้านไม่จ าเป็นตอ้งรออเีมลข์ณะใชง้าน



เร ิม่ตน้ส าหรบัท า queue

สรา้ง migration ส าหรบั queue ค าสัง่คอื 

php artisan queue:table

และค าสัง่ส าหรบั migrate เขา้ฐานขอ้มูล

php artisan migrate

และท าการก าหนดคา่ที ่.env ส าหรบัท า queue เป็น 

QUEUE_CONNECTION=database



ค าส ัง่ในการสรา้ง queue

ค าสัง่ส าหรบัสรา้ง HeatJob

php artisan make:job HeatJob

ต าแหน่งไฟล ์

app\Jobs\HeatJob.php



ก าหนดให ้HeatJob ท าบา้ง เมือ่ถูกเรยีก

เราจะก าหนด HeatJob ท าการ insert heat ทีไ่ดม้าจากการดงึขอ้มูลเขา้ไปเก็บไวใ้นตาราง Heat 



การเรยีกใชง้าน HeatJob

เพิม่ดา้นบน

use App\Jobs\HeatJob;

ให ้controller เป็นตวัเรยีกใชง้าน HeatJob โดยผ่านคา่ทีฟั่งกช์ ัน่ dispatch()

HeatJob::dispatch($val);



รนัค าส ัง่ Job

Job งานจะถูกเก็บไวท้ีต่าราง jobs และ failed_jobs จะเป็นค าสัง่ทีเ่ราไดก้ าหนดการท างานเอาไว ้

ค าสัง่ทีใ่ห ้job ท างานคอื

php artisan queue:work

อา้งองิจาก

https://laravel.com/docs/8.x/queues



ดงึขอ้มูลจาก google sheet

เราจะท าการดงึขอ้มูลจาก google sheet แลว้น าไปเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลทีเ่ราก าหนดไว ้



ขัน้ตอนการตดิต ัง้ Package 

รนัค าสัง่

composer require revolution/laravel-google-sheets

ตอ่ดว้ย

php artisan vendor:publish --provider=”PulktJalan\Google\GoogleServiceProvider” --tag=”config”



ขัน้ตอนการตดิต ัง้ Package 

ตอ่ดว้ยการก าหนดคา่ที ่config/google.php



เพิม่ตวัแปรใน .env

GOOGLE_APPLICATION_NAME=

GOOGLE_CLIENT_ID=

GOOGLE_CLIENT_SECRET=

GOOGLE_REDIRECT=

GOOGLE_DEVELOPER_KEY=

GOOGLE_SERVICE_ENABLED=

GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON_LOCATION=

POST_SPREADSHEET=

POST_SHEET_ID=



ขัน้ตอนการขอ google client id

เขา้ไปทีล่ิง้ค ์ https://console.cloud.google.com/

1. คลกิทีปุ่่ม select-project เลอืก new project จากน้ัน กรอกขอ้มูลทีจ่ าเป็น กดบนัทกึ
2. คลกิทีเ่มนูดา้นซา้ย credentials และเลอืก create credentials ดา้นบน
3. ท าการสรา้ง API key
4. ท าการสรา้ง OAuth Client ID
5. ท าการสรา้ง Service Account
6. คลกิที ่Account ทีไ่ดส้รา้ง เลอืกแทป๊ KEY คลกิ ADD KEY น าไฟล ์json ทีไ่ด ้ไปวางที ่storage/
7. คลกิทีเ่มนู Library คน้หา google sheet api และคลกิ Enable เพือ่เปิดการใชง้าน
8. คลกิทีเ่มนู Library คน้หา google drive api และคลกิ Enable เพือ่เปิดการใชง้าน

https://console.cloud.google.com/


ขัน้ตอนการน า Service Account ไปใชง้าน

เปิดที ่google sheet งานของเรา คลกิทีแ่ชร ์

เพิม่ account ของ service account ทีไ่ดจ้าก google เขา้ไป

ก าหนดสทิธิใ์หเ้ป็น เอดเิตอร ์



ค าส ัง่ทีใ่ชใ้นการดงึขอ้มูล

เพิม่ดา้นบน

use Revolution\Google\Sheets\Sheets;

ฟังกช์ ัน่ทใีชง้าน


